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 البخاريجنيد بن حممد الدكتور لوزير اجلمالية يف شعر االقيم 

 دراسة موضوعية فنية 

  أبُّو سليماُنو

العربية، املعهد العالي إلعداد املعلمني، جامعـة َمْرَوا ، شعبة اللغة والنقد،  األدب ختصص

 مجهوريــة الكامــريون

 : لخصامل

بــ   المعنون  المقال  البخاري“هذا  محمد  بن  جنيد  الدكتور  الوزير  شعر  يف  والجمالية  الفنية   ”القيمة 

  وروعة  شعره  يف  الرائعة  الفنية  الّصور  استحضار  على  الشاعر  مقدرة  عن  رؤية  تقديم  إلى  يهدف

النشأة وعوامل تكوين شاعريته،    حياة  تناولت  حيث   التصويرية،  لغته بإيجاز، من حيث  الشاعر 

بيئة مكتظة   وثقافة إسالمية، كما عاش يف  أّن الشاعر ترعرع يف بيت علم  وتبين من خالل ذلك 

بالعلماء اللغويين واألدباء البارعين، وقد ترك ذلك كله أثرا إيجابيا يف تكوين شخصية الشاعر. 

  ثم عرضت بعضا من نماذج شعره يف أغراض مختلفة، ثم تحدثت عن الخصائص الفنية يف شعره. 

اتبعت   وقد  التحليليهذا  الوصفي  على    المنهج  سلكت  كما  النصوص،  دراسة  المنهج  عند 

المنهج يف دراسة حياة الشاعر، بما يمكنني أن أزعم أنني اعتمدت بشكل أو بآخر على   التاريخي 

المختلفة.التكاملي أقسامها  يف  الدراسة  أعباء  لحمل  المناهج  أوىف  رأيته  حيث  من   ،  ويستنتج 

الدراسة أّن الشاعر استخدم الصور البيانية الحيّة مما يوحي إلى مدى مقدرته التعبيرية التي مّكنته  

من التشخيص، والتمثيل، والتجسيد للمعاين المجردة، وتحويلها إلى أشخاص، وذوات األجسام 

تحس وتتحرك، وتعي وتفهم وتدرك كل ما يدور حولها. وذلك ليسهل الصعب وليقرب البعيد 

   .إلى ذهن القارئ

الفنية، ِالوزير جنيد، التراث األدبي،يشخص، صور حية، علماء  القيمة :املفتاحيةالكلمات 

 بارعون  
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Abstract 
     This research displays an overview of Doctor Al-Wazir Junaid Bin 

Muhammad Al-Bukhari's potential to represent magnificent artistic 

imagery in his poetry shaped in a wonderful iconographic language. The 

research succinctly handles the life of the poet; his early upbringing, his 

literary talent and the influences. It has been evident that the poet grew up 

within an educated, highly- cultured and committed Muslim family. His 

social milieu was also distinguished for the large number of brilliant 

scholars, linguists and men of letters who grew up there. Such 

environment had positively influenced the character of this poet. Next, the 

research examines some examples of his poetry which the poet employed 

variously. Then, the researcher displays the artistic and aesthetic 

characteristics of this poetry. Accordingly, the research includes an 

introduction, three sections and a conclusion. The first section represents 

the biography of the poet while the second section deals with his poetic 

style of writing and the third section deals with the technical characteristics 

of his poetry. The research follows the analytical and descriptive approach 

along the analysis of the literary works. Moreover, the historical method 

is adopted within the framework of the biography of the poet. The 

integrated approach is also utilized to analyze some points in other 

sections. In conclusion, the poet has used vivid and aesthetic imagery 

which is emblematic of his potential iconographic ability of the poet to 

personify, depict and incarnate abstract meanings turning them into human 

beings, and other entities which feel and move, perceive and understand 

what goes around. Such mechanism would simplify what is difficult and 

brings close to the mind of the reader what would seem as distant.    

 

Key words: Artistic value, Al-Wazir Junaid, literary heritage, personify, 

vivid imagery, brilliant scholars.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
 ةــمقدم

إن من أبرز ســـــمات التاور والتحضــــر ـلدى األمم هو ـما يعرف ـبالموروث األدبي، ذـلك األدب  

ه المجتمن من    ج،ل داـخل العـقل والنفس من فكر ولواعاالمعبّر عن خلخـ  وـيدل على ـما هو علـي

 قدرات علمية وأدبية وإنسانية، ذلك ألن األدب مقياس حقيقي لحضارة المجتمن.

اثنان  فيه يختلف ال ومما وال يخفى علينا أهمية الشــعر يف حياة أجدادنا، ودوره يف تثبيت وقائعنا،

ــعر العربي يف إفريقيا   ــحراء  أن الشـ ــالمية يف هذه  هو أحد مظاهر الثقافة  جنوب الصـ العربية اإلسـ

ة العربيـ  ة اللـغ ا هي إحـدى مظـاهر حيوـي ه فيـه ارة، كمـا أن حيويـت ة يقبلون   ،ةالـق ارـق ممـا جـعل األـف

 .على قرض الشعر العربي بالنسق المعهود

 ـ  بذلك  ـــــ   فقد   إذ   كبيرة،  ثغرة األفارقة  األدباء  إـسهامات من  العربيّ   األدب  تاريخ خلوّ  وكما يعتبر

 شــــامال تأريـخا  يـقّدم  أن  يســــتاين ال  األدب لـهذا  يؤّرخ  فالذي الثميـنة،  مكتســـــباته  من  غالـيا  جزًءا

ة المســــاـحة  يغاّي ـله،  ومتـكامال اـها  التي  الجغرافيـّ  أنّ  علمـنا  إذا ـخاصــــة  الـتاريخ، عبر ـبالفـعل غاـّ

 وـما العربـية  الجزيرة  ربوع يف  انتشــــاره  ذكر  عـند  يتوّقف ال  العربي  األدب لـتأريخ  الابيعيّ   العرض

 .العربي والمغرب  واألندلس، ومصر، الشام، مناقة من جاورها

ــار  لخريـاة  والمتتبّن ــارا  يالحظ  اإلســــالم  انتشــ ا  انتشــ ا  موازـي ــاوـي   ـهذه   عبر  العربي  لألدب ومســ

ة  ومعارفه علومه جانب إلى  ـــــ   معه حمل  اإلـسالم أنّ   كذلك  ويالحظ  الخرياة،  أدبا  ـــــ  به الخاصـّ

 الّلغة  حذق  لوازم من  أصــبحت التي والنثرّية الشــعرّية  النصــوص من جملة  يف يتمثّل صــرفا  عربيّا

 .السامية بالغته  وتذّوق الكريم، القرآن فهم يف  التوّسن ووسائل العربيّة،

  والتـدوين   التـأريخ  حيـث  من  العربي اإلفريقي  األدب  إغفـال  أنّ   هو  إليـه  الوصــــول  نريـد  والـذي

ــر،  والتحقيق ــاحة  تقليص إلى  أّدى  والنشـ  ـ العربي  األدب  غاّاها  التي  والجغرافية التاريخية المسـ

ــ  بالفعل   رافقه  المعمورة  أرجاء  يف  الدين  هذا  انتشار  أن  الثابت فمن  اإلسالم،  انتشار   مرافقته  أثناء  ـ

 ـ  للمســلمين فكان  توّجهاته،  يف  وتنوع   أطرافه،  يف  واّتســاع   العربي،  األدب  رقعة يف  له  مواز    انتشــار  

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5875878721551780485
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5875878721551780485
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=5875878721551780485
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 . مسلمين  كونهم عن ناتج   وأدبي   علمي   تراث   ـ وثقافتهم حضارتهم اختلفت ومهما كانوا، أينما

ة ويتاّور، فيه ينمو  طيّبا  مناخا  جنوب الصـحراء إفريقيا  يف  العربي  األدب  يعدم  أن يعقل وال  خاصـّ

الوا  األـفارـقة وأنّ  ه  من  ـن ة  وـحذق  اـلدين، يف  التفقـّ ة  اللـغ ا العربـي ارـفه  من  وتلّقوا  وافرا،  حظـّ   ـقدرا  مـع

  واألســــلوبّي،   الّلغويّ   وـعائـها يف عربيـّة   مضــــمونـها، يف إســــالمـية    ثـقاـفة   وذاك  ـهذا  عن  فنتج  ـكافـيا،

 .البيئيّة مالمحها يف إفريقيّة  

صــــين ـلدى  االهتـمام بعض  وجود  من  الرغم  وعلى ا ـتاريخ  يف  المتخصــــّ الحرـكة إفريقـي ة  ـب  العلميـّ

ة ات  من  عـدد  يف  قـامـت  التي  واألدبيـّ  والســــنغـال،  مـالي  مثـل  اإلفريقيـة،  والممـالـك  اإلمبراطوريـّ

ة،  التكـاررة  ومملكتي اريخي    عر ض  مجرد    يتعـّدى  ال  االهتمـام  هـذا  أنّ   إالّ   وغـاـن أثير  ـت  العلمي  للـت

ه  الذي   االهتمام  يصــل وال  البارزين،  علمائها  ألســماء  واســتعراض    المناقة،  يف  اإلســالم  مارســ 

 .ونشرِه وتحقيِقه جمِعه،  مستوى إلى  اإلفريقي  العلمي بالتراث

 يف مدّونا  حيّا  زال  ما  منه كثيرا  فإنّ  للـضياع، تعّرض أّنه من  التراث هذا عن ـــــ  عادة ـــــ   يقال  ما ومن

  على   جنوب الصـحراء  إفريقيا يف متواصـال ظّل   واألدبيّ  العلميّ   العااء  إنّ  بل  مخاوطات،  شـكل

وُتو) مركز  يف  ويوجد القرون،  مدار تُو، وُصكُّ بُك    المخاوطات  من الكثير ــ   المثال  سبيل على ــ ( ُتم 

  يوـجد  كـما  ،(إفريقـيا جنوب الصــــحراء) يف  واألدبيّ   العلمي  التراث  إلحـياء طيّـبة ـبداـية تمثـّل  التي

ــر  بها  تحتفظ  التي الثمينة المقتنيات  بين من ــيء العريقة، العلمية  األسـ   التراث   هذا من الكثير  الشـ

 الخالد. العلمي

ه  والواقن األدب  كـاف  إلمـام    العربيّ   المثّقف  ـلدى  ليس  أـن   اإلفريقي جنوب الصــــحراء،   العربي  ـب

صــه  بحكم  ذلك من  بشــيء ألمّ  مّمن منهم  القليلين لدى  اناباع  أحســن  ولعّل    ال  العلمّي، تخصــّ

ــاحيّا  اناباعا  يكون  أن يعدو ــاهير بعض تركه  ما  روعة  عن  س  إنتاج  من األفارقة العلماء من  المش

ار وتعتبر  علمّي، ا)  شــــعراء آـث   اـلذي   القلـيل  ـهذا  من  اهلل،  رحـمه  فودي  ابن  الشــــيخ  أمـثال(  نيجيرـي

ص  دارس  أيّ   يـستاين  عليه،  واّطالعه ببعضـه،  معرفته  يؤّكد أن  اإلـسالمي إفريقيا تاريخ  يف متخصـّ

  على  علماءها  جعل ما التاريخيّة الظروف  جنوب الصـحراء من لبعض الدول اإلفريقية أتيح  فلقد
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ة العرب، بعلماء مســتمّرة صــلة   على  نفســها  الظروف  ســاعدت كما  اإلفريقي،  الشــمال  يف خاصــّ

 .العلماء  هؤالء خّلفها  التي القيّمة المؤلّفات من كثير طباعة

  جنوب الصـحراء يـستاين  إفريقيا  يف ذهبيّا مثلثًا  تعتبر  ومالي،  والـسنغال،  ِغينِي ا، بأنّ   القول ويمكن

  عن   والنوع  الكم  حـيث  من  تختلف  العربي،  الشــــعر  روائن  من  كنوزا، فـيه  يـجد  أن  الـجادّ   الـباـحث

  ال   ما  األـسلوبية الخـصائص من  الروائن تلك يف ويجد  مثال، وتـشاد نيجيريا يف العربي الـشعر  روائن

 .الروائن هذه يف يجده

ــّك  وال ــعر رحلة أنّ   يف  شـ ــام  ربوع إلى العربية  الجزيرة من العربي  الشـ ــر،  الشـ   األندلس  ثم ومصـ

 صور  من بالكثير  تشبّن  فلقد  الصحراوية،  بيئته يف  فيه متوّفرة تكن لم خصائص أكسبته  والسودان،

عت  األخيلة، وضــروب البناء،  وأســاليب التعبير،   حواشــيه،  ورّقت ألوانه،  وتعددت  آفاقه،  فتوســّ

 .وتنّوعها الشعراء فيها  استقرّ  التي الابيعية البيئة لثراء نتيجة آلياته، وتهّذبت

لم تحظى بما تســتحقه من اهتمام  جنوب الصــحراء  العربي اإلفريقي    األدب ومما يأســف له، أن

ــين، وإن تعجب فعجب من  أو  ،إعراض أبنائه عنه، وانكبابهم على األدب العربيالنقاد والدارسـ

   كل حسب ميواليته. ،األدب الغربي

؟ هل  جنوب الصـــحراء  ومن هذا المنالق نتســـاءل: لماذا اإلعراض عن األدب العربي اإلفريقي

ــة   طبيع إلى  ــد  ــائ ع أن هــذا  اإلشــــكــال  أم  إفريقي؟  عربي  أدب  بوجود  ــه الجهــل  أن أم  األدب؟ 

ــج  درجة يبلغ لم  اإلفريقي  العربي  التراث ذلك ــنّف  حتى  األدبي  النضـ ــمن  يصـ   العربي   األدب ضـ

 ،  المدروس؟

القيم الجمـاليـة يف شــــعر واحـد من فحول شــــعراء إفريقيـا جنوب  عن  رأيـت أن أكتـب  لهـذا  و

عربي اإلفريقي  هذه األســــار، وذلك إلبراز ما للتراث اليف  الصــــحراء وهو الدكتور الوزير جنيد  

ذكاء   منألبرز ما للشـاعر الوزير   بعضـا من شـعرهواخترت   ،الجودة األدبية منجنوب الصـحراء  

وـسمو عاطفته وقيمة أفكاره، وهو  صـورهالقارئ بروعة    إقناعوقدرة يف   ،وقوة بيانية عالية  ،خارق

 من أشهر الشعراء تأثيرا على مجتمعه، يتكلم بلسانهم ويعبّر عن آمالهم وآالمهم. 



 

1746 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

 شــــعره  يف المعاين صــــا  الشــــاعر  القيمة الفنية والجمالية يف شــــعره أنّ  خالل إبراز من وقد تبين

  معها التفاعل من  ناإلنســا  حواس  يمّكن حســيا،  شــكال  المجرد المعنى تهب  رشــيقة  فنية  صــياغة

ــدها إيجابيا،  تفاعال ــّور المعاين يف ذهنه ويجسـ ــتااع أن يصـ ــياغة فنية   ،وقد اسـ ــوغها صـ ثم يصـ

ــيقة،   ــّب رش ــة  وعاطفته  خياله  عليها  فص ــاس ــها  الحس ــنعة من  مجنّحة ألوان يف للقارئ  وعرض  ص

 .  والشعور النفس ملكات يف  المتصرف الخيال

  والرجاء  جنيد،  الوزير  الدكتور القيمة الفنية والجمالية يف شـــعر  إبراز المقالة  هدف  أنّ   ســـبق وقد

 .اآلتية  الساور يف  األمل  يتحقق أن

حـياة عن فـيه    تالمبـحث األول  تـحّدثـ وخاتـمة،   وثالثة مـباحث،  مـقدمة،  يف:  البـحث  هذا  جاء وقد

 شـعرهذج  انممن  عرضـت بعضـا :والمبحث الثاين  بذكر شـيء عن حياته بإيجاز،  الوزير،الشـاعر 

 الخصائص الفنية يف شعره.  : تحدثت فيه عنالمبحث الثالثأما  يف أغراض مختلفة،
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 املبحث األول
 (جنيدالدكتور: الوزير ) التعريف بالشاعر 

الوزير جنيد بن الوزير محمد البخاري بن أحمد  هو العالمة األديب الشاعر  أواًل: مولده ونشأته: 

   .الفالين ن  يم  و لِ بُ م  بن أبي بكر س  ا، كتوصثاين الوزراء لخالفة  واطُ ا  غِ عثمان بن 

عام   مدينة    ،م1906ولد  نيجيريا،  صيف  يف شمال  دولة صكتوكتو  على  البرياانية  السيارة    بعد 

ا أسماء بنت عثمان   ان  اإلسالمية بثالث سنوات، وكان من ساللة ِغا اُطو من جهة أبيه، ومن ساللة ن 

و بن بُ م  فرباه عمه الوزير محمد س  ،  وتويف والده وهو يف الرابعة من عمرهبن ُفودي من جهة أمه،  

 .اريبن الوزير محمد البخا  "مثط"الملقب بـ الوزير عبد القادر الكبير أحمد، فأخوه 

يَّة،  المدرسة  إلى  ينتمون  رجال  يد  على  واألدبية  العلمية  االتجاهات  نشأت  وقد
  والدكتور   الُفودِ

 بسبب   ومميزات  بخصائص  البال  هذا  تميز  وقد  صيّتا،  العلم  يف  وأبرزهم  أكثرهم  من  جنيد  الوزير

  علماء  حياة   من  بجانب    تأثره  وبسبب  والعباسي،  الجاهلي  عصريه  يف  وخاصة  العربي،  باألدب  تأثره

  تخرج   ال  اتجاهاته  كانت  وإن  مستقلة   مدرسة  اعتباره  أمكن  حتى  أحيانا،  دولة صكتو اإلصالحيين

 . الكبرى الفودّية االتجاهات أصول من

 أقواله   ذلك على  والشاهد  العربي اإلفريقي جنوب الصحراء، األدب  عميد   الدكتور جنيد  والوزير

 أن   له  أتاح  ما  وهذا  جيدا،  إتقانا  وأتقنها  الفالتية  اللغة  تعلم  أنه  هنا  بالذكر  والجدير  أشعاره،  يف

 

وتكتب: )صــــكت(، والكتاب القدامى يكتبونها بالســــين )ســــكتو، وســــكت( بالواو وبدون الواو، وهي  -

م( 1803اإلـسالمية التي أـسـسها الـشيخ عثمان بن فودي يف مـستهل القرن الثامن عـشر )عاـصمة الدولة الـصكوتية  

وشـملت ما يعرف اآلن بشـمال نيجيريا، وجزءا كبيرا من دولة الكاميرون، وإفريقيا الوسـاى، وتشـاد، والنيجير، 

 وبنين.

نوابغ الشـعر العربي   .، وانظر: من25-22انظر: تحفة وزراء صـكتو ومسـاهمتهم يف اللغة العربية، صـــــــ: -

ــ:  ــ: ،27النيجيري صـ ، الوزير 47وانظر: عرف الريحان يف التبرك بذكر الشيخ عثمان ومن اشتهر من أوالده، صـ

 .40جنيد شاعًرا، صـ:
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اإلسالمي،  التراث   إحياء  إلى  اتجاه  له  وكما  اللغة،  هذه  يف  كتبا  يؤلف  بإخراج   واهتم  العربي 

  يحتاج  فيما  وهي  ""فائقة  مكتبة  أسس  من  أول  وهو  اإلصالحيين،  علماء  أعمال  من  المخاوطات

  لنشر   الحديث  العصر  يف  واألدباء   العلماء  بها  التي قام  المجهودات  كل   جمعت  إذ  إليها  الباحث

 . القديم واإلسالمي العربي  التراث

ختم القرآن   جنوب الصحراء،  شاعر وفقيه، ومن أبرز الوجوه الثقافية والسياسية يف إفريقيافهو  

عمره من  العاشرة  يف  وهو  العلوم اإلسالمية  ،الكريم  لدراسة  العلماء  ن ي  عُ   والعربية،  ثم جالس 

الم  درسًام المدرسة  بت يف  درَّ صوساة  حيث  )الشَّ كتو  ش    وُخ ي  س  السابق  ارِ اغ  علي  الرئيس  ي(، 

كتو ثم صتوساة بينه مدرسا يف كلية المعلمات يف المدرسة الميتم تع  م1930لنيجيريا، ويف عام  

الدينيةي  عُ  ل  م1948ويف عام  ،ن مستشارا للسلاان يف الشئون  تعيينه وزيرا  كتو خلفا ألخيه  صتم 

الثالث( بكر  أبي  للسلاان  عباس)وزيرا  فكان   ،الوزير  السياسية،  النواحي  يف  كثيرا  ساهم  وقد 

والرؤساء   األمراء  مجلس  يف  آنذاك  "اوَناُدَك"بعضوا  الشمالية  الواليات  وفودا    ،عاصمة  ورّأس 

وكان أول    ،وساهم يف تأسيس المجلس األعلى للشؤن اإلسالمية،  عديدة لكثير من دول العالم

أول رئيس وزراء لشمال    ـلولب  ورئيس لجماعة نصر اإلسالم المنظمة التي أنشأها المرحوم أحمُد 

 كتو. صائق التاريخية بوالية وعين أول رئيس لمركز المخاوطات والوث ـنيجيريا

  وكما  اإلسالمية،  العربية  والثقافة  العربية  العلوم  درسهم  أنه  حيث  كثيرون  طالب  جنيد  وللوزير

  نواحي   من  يأتون  والذين  وقراها  صكتو  بلد  إلى  الوافدين  والعلماء  الاالب  من  أوقاته   ينفق  كان

  الوزير   الدكتور  أصبح  وقد  اإلسالمية،  العربية  والثقافة  اإلسالمية  والعلوم  الفنون  يدرسون  شتّى

  صكتو  مدينة  يف  العلماء  جهابذة  من  أجالء  مدرسته  من  تخرج  وقد  عصره،   يف  النظير  منقان  جنيد

  على   جنيد  الوزير  حصل  وقد  والباحثين،  الاالب   من   كبير  عدد   علومه  من   استفاد  وكما  وخارجها،

 والمنح الكثير.  الجوائز

له ملكة تصوير الحياة    ،كونه شاعرا بارعا  عنيعّد الوزير مرجعا تاريخيا ولغويا وأدبيا، فضال  وكما  

واللغة    ،على طبيعتها وغير ذلك من المقدرات العلمية، وهو يكتب بثالث لغات: اللغة العربية
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 ة.يَّ نِ الَّ ة، واللغة الفُ يَّ وِ س  و  اله  

 ، "ه1417"  شهر رمضان يف عام  غرةيوم الخميس  تو  الوزير جنيد بمدينه صكوتويف    َثاِنيًا: وفاته:

يناير سنة لتسن من شهر  ولدًا، ثالثة عشرة  "م 1997"الموافق  أزواج وسة وعشرون  وله ثالثة    

  رجاال، وثالث عشر نساء.

تحت فراشه، وهذا المبلغ أهداه إليه أحد الزائرين له مساء األربعاء،    ،ة"َرْيَن"وترك من المال مئتي  

وهذا يدل على زهده يف هذه الحياة الدنيا، إذ قّل أن يوجد من بسات إليه   ،وتويف ضحى الخميس

وزيرا  سنة  أربعين  من  أكثر  قضى  حين  الزاهد  هذا  مثل  عليها  الركوب  فيأبى  بأجنحتها  الدنيا 

    .للدولة

 : إنتاجه العلمي واألدبي:َثاِلثًا
كان الوزير جنيد من أكثر الوزراء إنتاجًا يف األدب نثرًا وشعرًا، وله أكثر من أربعين مؤلفًا يف اللغة  

العربية، وكان أديبا وشاعرًا ومرجعًا هامًا يف تاريخ دولة صكتو، وقد بذل جهدًا فعَّاالً يف جمن  

م إنتاجاته األدبية  بللو "نحته جامعة  المخاوطات، وألجل كثرة  الدكتوراه الشرفية يف   "أحمدو 

 م.1971األدب وكان ذلك يف عام 

يظهر من آراء النقاد حوله أن الموهبة الشعرية تيقظت عنده مبكرة، كما كان شعره صورة صادقة 

لموضوعات الشعر العربي اإلفريقي جنوب الصحراء، حيث غلبت فيه فنون الشعرية التقليدية 

ويتسم  االجتماعية،  القضايا  إلى  إضافة  الدينية،  بالروح  الممتزجة  ومناسبات  ورثاء،  مدح،  من 

به بقوة العاطفة والصدق الفني وروح االستقالل. ويمكن القول بأن الوزير جنيد من الشعراء  أسلو 

مولن  ألنه  وذلك  القديم،  الكالسيكي  العربي  بالشعر  تأثر  إذ  المتميزين،  الموهوبين  اإلفريقيين 

 

ــ: - ، وانظر: من نبوابغ الـشعر العربي النيجيري  25-22تحفة وزراء صـكتو ومـساهمتهم يف اللغة العربية، صــــ

. الوزير جنيد شــــاعًرا، 47وعرف الريحان يف التبرك بذكر الشــــيخ عثمان ومن اشــــتهر من أوالده، ص: ،27ص: 

 .40ص:
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لى  ، إذ يعتمد يف بعض شعره عبروعة البيان وحالوة الموسيقى، كما أنه تأثر بالمذهب الرمزي

 .التعبير غير المباشر

وكان نشاطه األدبي لم ينحصر يف اللغة العربية فقط، بل جاوز إلى غيرها من اللغات، حيث ألف   

ومن  والهوسوية،  الفالنية  اللغة  يف  القصائد  بعض  قرض  كما  الُفالَّنية،  اللغة  يف  الكتب  بعض 

 مؤلفاته: 

         .تحاف الحاضرين بمرائي المسافرينإ-1 

   المبادئ الضرورية يف الدروس العروضية. -2

 الرحلة الفاخرة إلى ليبيا والسودان والقاهرة.-3

 ويعتبر هذا الديوان أكبر مؤلفات الوزير جنيد.  ،روائح األزهار من روض الجنان -4

 .  ب األولياء الصالحيناإسعاف الزائرين بتر  -5

 .                                إفادة الاالبين ببعض قصائد أمير المؤمنين محمد بيلو - 6

   .  كتو البهيةصالتحفة السنية بذكر بلدة  -7

 . إتحاف القارئ ببعض قصائد محمد البخاري-8

 .  تفريح النفس بذكر زيارة العراق والقدس -9

 .غيرها من الكتبالرسالة الناصحة لمؤلفي الماالعة الواضحة.  و -10

 

اإليـجاز، والتعبير غير المـباشــــر، فـيأتي والرمزـية يف األدب العربي تكون على دـعامتين أســــاســــيتين هـما:    -

ــر   ــاعر من العناصـ ــار وتلويح يعرف مجمال، ومعناه بعيد من ظاهر لفظه، وقد يتخذ الشـ المعنى المعبّر يف اختصـ

الابيعية الحيّة أو الصــامتة وســيلة للبوح بمعاين نفســه ال يريد اإلفصــاح بها إفصــاحًا مباشــرًا. )المدارس األدبية  

 (.25سف عيد، صـ:ومذاهبها، دكتر يو

.،  25-22، وانظر: تحفة وزراء ـصكتو ومـساهمتهم يف اللغة العربية، ـصـــــ:40الوزير جنيد ـشاعًرا، ـصـــــ: -

ــ:   وعرف الريحان يف التبرك بذكر الشيخ عثمان ومن اشتهر من  ،27وانظر: من نوابغ الشعر العربي النيجيري صـ

  47أوالده، صـ:

 المرجن السابق. -
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 املبحث الثاني
 يف أغراض خمتلفة ذج من شعرهامنعرض لبعض 

  تسعا وثالثونهذه المناقة، وله ديوان شعر تضمن    يفالابقة األولى    من شعراءوكان الوزير شاعرا  

 . 687وتبلغ عدد أبيات هذه القصائد  ،قصيدة

ت العربيفقد  الشعر  أغراض  معظم  الوزير  ثم    ،ارق  أغراضه،  مقدم  يف  يأتي  التوسل  ولكن 

والهجاء فأقل ذلك ظهورا عنده، حين لم  الغزل وأما  فالمدح،  ، ثم الوصف، ثم الرثاء،  يالدعاو

بعضا من وسأعرض يف هذه المقالة  ،  ق له لمكانته يف المجتمنالئوربّما يراه غير    ،يرو عنه الغزل 

 : من هذه األغراض، وكنموذج، ألبرهن على شاعرية الوزير جنيد شعره

 م 1903المستعمرين  يف يد سقوطهاتية بعد وقال الوزير جنيد يف داليّته لرثاء الدولة الصكالرثاء: 

 ين ويصفهم بكل نقيصة ورزيلة ويقول:بعليها ويهجو المستعمرين الغاص  ي ويصف أطاللها ويبك

الــنــادي   ذا  يف  عــهــدت  الــذيــن  ن   ظــعــ 

 

تـــنـــادي    الـــاـــلـــول  يف  وقـــوفـــك  اذا  ــ   مـ

حــمــامــة   كــاء  بــُ مــن  تــبــكــي   وعــالم 

 

ــرداد    ــتـ الـ ــى  ــلـ عـ ــدو  ت شــــ ة  ــ  كـ ــ  أيـ  يف 

ــال   ــائ ــهــرك ســـ ن ــوق  ف ــجــري  ي ــن  ــدم  وال

 

الــواد    مســــــيــل  يف  يــجــري   كــالــمــاء 

ــا    ــهـ ــغشــــ يـ ــم  لـ ــم  ذراهـ ــأن  كـ ــى  ــتـ  حـ

 

ــاد   غــ أو  رائــــح  مــــن  ــة  اجــ ــ  حــ  ُذو 

أن   ــد  ــعــي ب ــلــوحــوش  ل ــن  مــرات ــارت   صـــ

 

بــاد   أو  حــاضــــــر  مــقــاصــــــد   كــانــت 

دو   بــذاك  تشــــــيــر  عــيــنــيــهــا  تــديــر   و 

 

ــاد   ــنـ الـ يف  تـــرى  ــا  مـ ــر  ــيـ غـ ــر  الـــدهـ  ر 

مــتــى   ــازحــنــي  يــم ــل  طــل عــلــى  ي  فــِ ــ   أســـ

 

ــاد      ــت ــع ــم ال ــى  ــل ع ــي  ــن ــف ــال خ ت  ــ  ادي ــ   ن

ــادي   ــنــ الــ ا  ذ  ــا  هــ ــّ أيــ ــ  يــ ه  ــُ تــ ــ  اديــ ــ   نــ

 

الــــنــــاد     ذا  يــــأيــــهــــا  ابــــنــــي  ــ  أجــ  فــــ 

ــم؟    ــه ــدت ــه ع ــن  ــذي ال ــن  أي ــا  ــه ــت أل ــ   ف ســـ

 

ــاد     ــع ــي ــم ال ــى  ــل ع ــوا  ــغ ــل ب ــد  ــق ل ــت  ال ــ   ق

هـم؟    ــد  بـع تـخـلـف  مـن  ــت اخـبـريـنـي  ل  قـُ

 

األكـــراد      دولـــة  تـــخـــلـــف  الـــت   قـــ 

وضـــــيــعــة؟    الــكــرام  دول  ى  أر  الــي   مــ 

 

ــاد      األوغـ ــة  دولـ ــا  ــهـ ــتـ ــلـ عـ ــت  الـ ــ   قـ
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ــم؟   ــارهـ ءاثـ ــم  ــهـ ــيـ إلـ وت  ــ  فـ ــ  قـ الّ  ــ   هـ

 

األزواد      لــــقــــلــــة  قــــعــــدت  الــــت   قــــ 

ــا   ــن ه ــوا  ــث ــك م ــن  م ــن  ــي م ــ  ج ــه  اإلل  رحــم 

 

ــاد    واإلرشــــ ود  ــُ والـــجـ ــقـــى  ــتـ الـ ل  ــ   أهـ

ــا    ــن ه ــم  ــه ب ــدت  ــه ع ــن  م ــة  دول ــاد   وأع

 

ــاد      األوغـ ــة  دولـ ت  ــَّ ــتـ وشــــ ــن  ــيـ امـ  ء 

ــه    وآلـ ــي  ــبـ ــنـ الـ ــى  ــلـ عـ ــالة  الصــــ ــم   ثـ

 

ــاد   ــعـ ــيـ ــمـ الـ ــى  إلـ دا  ــ  أبـ ــه  ــابـ ــحـ  وصــــ

بهذه   الحالة  تلك  يف  فانبرى  التيه،  غياهب  يف  وألقاه  ألمًا،  الشاعر  به  أحّس  وجداين  تعبير  إنها 

فيها دولة   التي وقعت  تمامًا  المتغيرة  القاسية واألحوال  ليمثل بها الظروف  المتهززة،  الدردشة 

العارمة التي  صكتو اإلسالمية، فعبّر تعبيرا دقيقا على التجربة الشعرية الصادقة واألزمة النفسية  

 .ألمت به واستولت على حاالت يعاين منها فكرًا ووجدانًا

إن الشاعر وقف واستوقف، بكى واستبكى محاكيا عادة الشعراء يف الجاهلية، لكن ليس البكاء  

للمحبوبة أو المعشوقة، بل وقفة مدهشة يبكي فيها بكاء شديدًا بالنوح والصياح، متخيرًا وّصافا  

بيئته التي كانت مكتظة بالناس األفاضل الشرفاء من العلماء والحكام، تلك الديار الخالية  فيها  

مسيل  يف  الجاري  كالماء  نحره  على  يجري  الدمن  فسال  جوها،  واختلط  حالها،  ساءت  التي 

الوادي، لم يجد الشاعر من يساعده أو يجاوبه يف هذه الوقفة والبكاء معًا، فأجاب عن سبب بكائه 

فيه  أنه رأ أثره فكأنه لم يمكث  اندثر وتالشى  يبسًا،  قفرا جافا  تغيير هذا المكان، نعم! صار  ى 

الحضريين   من  والمعامالت  الحاجات  لذوي  ومأوى  خضراء،  خصبًا  كان  أن  بعد  يومًا، 

 والبدويين. 

  ـت ترى بـها أـحدا ســــوى اللســــ  ف    وت  أق  

 

األعــــواد    عــــلــــى  الئــــذة     حــــربــــاء 

ال  قلبه  لقد صور الشاعر يف هذه  أوقن يف  فيه تجربته وفانته األدبية، مشهدا  قصيدة مشهدا جّسد 

الرهب والخوف من أنه تخيَّل يف وجدانه مناقشة لايفة، وحوارا دار بينه وبين وحشة ضعيفة ال  

، فاستشف  "الحرباء"يرجى منها النجاح والفالح، إنها مستعينة دائما بغيرها تقوية لمشيها وهي  

الضعيفة الالئذة تغيير الزمان واألحوال وما يجري يف واقن األمر يف تلك الشاعر من إيحاء تلك  
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 الفترة من القمن والظلم والاغيان والفساد وغيرها ويقول أيضًا:

ــ  ــك ــب ت ــالم  ــُ   يوع ب ــن  ــة  م ــام ــم ح ــاء   ك

 

ــ    يف   ــ  أيـ ت  كـ ــردادة  ــتـ الـ ــلـــى  عـ  شــــــدو 

الذين    الاغاة  لهؤالء  الوصف  بحور  يف  ولججه  إلحاحه  الشاعر  تدفق  الديار  وقد  تلك  اتخذوا 

وتغني   ترقص  األشجار  غصون  فوق  المنعمة  بالايور  فشبههم  اللذائذ،  بتفريش  مزينة  عمارة 

ذلك   وحرارة  الشاعر شدة  فازداد حزن  وسلاته،  االستعمار  تحت ظل  فاخرة  يف حلل  وتزغرد 

هذا  لتخييله وتخمينه ذكرى الصالحين، وتحننه ألرضه الايبة العزيزة، ال سيما حين خاطب من ب

 المكان الذي عهده وتعود معه قائالً: 

ــا هــ ــّ أيــ ــ  يــ ه  ــُ تــ ــ  اديــ ــ  ــادذ    نــ ــنــ الــ   يا 

 

يــــأيــــهــــا   الــــنــــاد  فــــأجــــابــــنــــي   ذا 

لقد استهل الشاعر تلك التساؤالت بما يف صيد خاطره من أولئك الذين عهد بهم يف هذا النادي،   

 فكلهم إلى الميعاد. وقضية الذين جاؤوا بعدهم وخلفوها، فأجابت دون بطء وتوان أنهم ماتوا، 

اإلسالمي،  بالدين  لتمسكهم  ذلك  بالدعاء،  اإلفريقيين  شعراء  كعادة  قصيدته  الشاعر  فاختتم 

وتشبيب تلك الخصلة يف نفوسهم الزاهية، فاستلجأ باالنقياد إلى الواحد األحد ليبرد ويشفي ما 

 :يعانيه الشاعر من جملة ما ذكر يف القصيدة قائال

ــِ ر   ــ  اإلِ   م  ح ــا ل ــن ه ــوا  ــث ــك م ــن  م ــن  ــي جــم  ه 

 

ــاد    واإلرشــــ ــود  والـــجـ ــقـــى  ــتـ الـ  أهـــل 

ــا    ــن ه ــم  ــه ب ــدت  ــه ع ــن  م ــة  دول ــاد   وأع

 

ــن   ــيـ ــاد   ءآمـ األوغـ ــة  دولـ ــت   وشــــــتـ

ــمَّ   ــَّ   ثـ ــ  الصــــ عـ ــَّ الة  ــنـ الـ ــى  ــِ لـ و  بـ ــِ ي   ه  آلـ

 

ــاد   ــعـ ــيـ ــمـ الـ ــى  إلـ ــدا  أبـ ــه  ــابـ ــحـ  وصــــ

األمر    إفريقيا جنوب  "فاستخدم صيغة الماضي بمعنى  أدباء  ديدن  الصحراء يف ، وهو من 

قصائدهم تيقنا منهم أن اهلل مجيب المضار إذا دعاه، وهو رحيم وال يزال يف صفته القديمة يرحم 

به تكمل الشهادة   والذي  النبي األكرم  عباده بلاف ومغفرة وإفضال، ثم استرسل بالصالة على 

 محمد صلى اهلل عليه وسلم وآله وصحابته سرمدًا وأبدا إلى الميعاد. 

 

، وانظر: األبعاد الفنية يف أشـعار الوزير الدكتور جنيد العربية، صـــــــ: 124من مراثي الوزير جنيد، صـــــــ:  -
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الباحث واسترعى انتباهه يف بعض القيم الفنية المذكورة يف هذه القصيدة الرائعة، وقد استوقف  

والتي تحمل يف طياتها تلك األداء الفني الذي يرضي القارئ ويثير أحاسيسه يف أثناء وقفته عندها،  

 معجبا بها أشّد اإلعجاب. 

ية وصارمة، إذ إنها تعبر  وبناء على ذلك فالوزير جنيد قد عبر يف هذه القصيدة بعاطفة صادقة وقو

عن حزنه الشديد، تعبير يشارك المستمن يف معاناة الويالت واألسفات والتعاسات، مزاحما تلك  

العاطفة بوضوح المن، بأسلوب جذاب رائن، حيث توجها بالسلس الرصين من اللغة، واأللفاظ  

خيالي، حيث انبعثت منه  القوية، والعبارات الراقية، واستااع أن يصف القضايا العاطفية يف شكل  

فلسفته الشعرية من أن يتعاطى الحوار الدقيق بينه وبين الحيوانات، فاتجه نحو االتجاه القصصي،  

بني  إنظار  يف  واإلقدام  الباولة  الباحث  منها  اكتشف  والتي  مشهورة،  ذهنه صفة  يف  ليؤكد  ذلك 

 من القيم الفنية.عمومته والوعي بما حل على بلدته أمام عدّو فاجر لئيم، وهذا نوع 

لهذه القصيدة: نراها جيدة الوضن، حسنة السبك، فال غرابة فيها،   وإذا نظرنا إلى األلفاظ والمعاين

أو مستكرهة وحشية غير مألوفة، ألن الشاعر يتحّرى دقة اختياره لأللفاظ لتناسب معانيها المبتغية  

قابلة البداوة، حيث إن الحضري ، إذ إن الحضارة م"باد"و "حاضر"المرام المنشود مثل كلمتي: 

والبدوي كالهما محتاج لآلخر، وكذلك يف التقليد واالبتكار يف القصيدة، حيث اختار الشاعر يف 

ألفاظ:   األولى  و"الوقوف"الكرة  و"الطلول"،  و"تبكي"و  "تنادي"،  و"الدمع"،  ،  ""رسم، 

القدامى يف وضن أشعارهم، وهي ألفاظ "الدار"و ، كلها ألفاظ تقليدية صرفا، فإنه قلد الشعراء 

الربن   ومخاطبة  واآلثار،  والدمن  الديار  وذكر  واستيقافه،  الرفيق  مناشدة  منها:  معان  إلى  توحي 

 :وشكوى الشاعر فيها، استمن يقول

يفعــ  ظــ   عــهــدت  الــذيــن  الــنــاد  ن    يذا 

 

وقـــوفـــك  مـــ       تـــنـــادالـــاـــلـــو  يفاذا   ي ل 

تــبــكــ   بــُ   يوعــالم  حــمــامــة مــن   كــاء 

 

ــ    يف   ــرداد أيـ ــتـ الـ ــى  ــلـ عـ ــدو  تشــــ ــة   كـ

  

عار الوزير الدكتور جنيد العربية، صـــــــ: ، وانظر: األبعاد الفنية يف أشـ124من مراثي الوزير جنيد، صـــــــ:  -
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ــجــر ي ــن  ــدم ــال   يوال ــائ ــهــرك ســـ ن ــوق   ف

 

يــجــر   الــواد   يف  يكــالــمــاء   مســــــيــل 

 ، ""و  ،""و  ،""و  ،"و  ،"و  ،""و  ،""و  ،""  : قوله  ومثل 

اج  تكل هذه الكلمات حينما يسمعها المستمن قد يشعر يف نفسه كأنها تح  ،""و  ،""و

ويالئم بعضها بعضا مما    غوية ولكنها سهلة االستعمال قريبة المعنى،لإلى القواميس والمعاجم ال

أجزائها   بعض  التراكيب امتم  ،بعضبيلصق  بناء  عند  عند    ،سكة  البيان  علم  يتالبه  ما  وهذا 

عن  ،البالغيين الكلمات ابتكار يف استعمال الشاعر   د اللغويين.واالنسجام  الثانية من  ويف الكرة 

واسم  "الدنو"مثل:   يف    "و  ""و  ""و  ""و  "،  انبثقت  كلمات 

بوتقة الحوار الذي دار بينه وبين تلك الحمامة، وهو طراز يتجه به نحو االتجاه القصصي يف ابتكار  

مبدع، حيث توحي اللفظة األولى إلى المقاربة والمجالسة والمقابلة، والباقي تدل على الممتحن 

النظرية:   الالتقليد واالبتكارمن ممتحنه يف حواره. هذه  أهم  التي تجعل الشعر يف ، من  مقاييس 

رشاقة وطالقة، وتمنحها الجزالة، وقد نجح الشاعر الوزير جنيد يف تابيق هذه اآللية يف العمل 

 األدبي. 

ويشد   ،واألخااء النحوية  لغوية،فسليمة من العيوب ال  ،لفاظاألوأما التراكيب التي يبنيها من تلك  

   .يانية وقريحته األدبية وعبقرّيته اللغويةفقد اكتسب ذلك من طاقته الب ،األجزاء بعضابعض 

ويف القصيدة تشبيهات وكناية، حيث شبه الشاعر جريان دموعه وسيالنها على خديه بالماء الذي  

يجري يف مسيل الوادي يف الدقة والتدفق، وهو تشبيه المحسوس بالمحسوس، ذلك لكثرة تلك  

المستعمرين بالايور المنعمة فوق غصون األشجار،  الدموع وغزارتها، وكذلك يف تشبيهه لهؤالء  

تفتخر بحللها، حيث اكتفى بذكر المشبه يف البيت دون أن يذكر باقي أركان التشبيه، فالمشترك 

 بين الايور والمستعمر هي: الكثرة والجموع يف أندية واحدة، متفقون يف المشورة والرأي.

وصفها الشاعر بالمغيرة لونها كلون الرماد،   الموصوف التي  ""وكذلك الكناية يف عبارة  

 

، وانظر: األبعاد الفنية يف أشـعار الوزير الدكتور جنيد العربية، صـــــــ: 124من مراثي الوزير جنيد، صـــــــ:  -
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بصالحه   عهده  من  تماما  تغير  فيه،  نشأ  الذي  مجتمعه  وهو:  الحقيقي  بالتعبير  يعبّر  أن  بدل 

وإيمان...، فنراه يعدل إلى ما هو أبلغ وأشّد تأثيرًا يف النفوس، وذلك بالكناية عن الحمامة ببعض  

اللون   مغيرة  وهي  موضعًا  يكون  التي  بأشكال الصفات  ملون  ريش  رماد، ألنها صاحبة  كلون 

 .  مختلفة ومجاور بما هو رماد أو غبار أو ما هو على هيكل ترابي

يرى كثير من النقاد  أن فن الوصف أوسن فنون الشعر العربي وأكثرها ظهورا على   الوصف:ومنها 

فوصفوا بها بيئاتهم    ،بقية األغراض الشعرية القديمة، وقد سلكها الشعراء منذ العصر الجاهلي

اال  الصحراوية، به  وحياتهم  يصورون  مما  ذلك  وغير  ليل، وخيل، وصيد، وبرق،  من  جتماعية 

 وأن أبلغ الوصف ما قلب السمن بصرًا.  المحسوسات والمعنويات.

إن الوصف من أبرز األغراض الشعرية التي طرقها الوزير جنيد، فقد خاا خاوة محمودة إلى  

لبعض   جديدة  صورا  يرسم  كان  إذ  والصامتة،  المتحركة  بالابيعة  يسمى  ما  وصف  يف  األمام 

 . المناظر أو األشياء التي شاهدها، أو خيلت عقله وأثارت مشاعره وعواطفه يف إقامته وترحاله

الفن من الشعر  وإن كا له قصيدة بعينها يف هذا  أن الوزير جنيد لم يكن  الباحثين،  ن يرى بعض 

أثناء تناوله تلك األغراض التي  يف وإنما كان جمين شعره يف الوصف يأتي عضوا ثانويا "ويقول: 

عنا النظر إلى األبيات التي وصف بها جنيد الاائرة  مفإذا أ"ويقول كذلك:    "غلبت على شاعريته

بل إن الغرض    ،وليس هو الغرض األساسي لنظم تلك القصيدة  ا أن هذا الوصف جاء عضوا،رأين

وإن كان ماابقا للواقن إال أنه ال يعيب قصيدته يف هذا    قولوهذا ال  ."منها هو مدح الخرطوم 

،  القيس من فحول الشعراء الجاهليين   وامرؤ ، ألنه تمسك بزمام الشعر العربي القديم. بشيءالفن  

وذلك    فبدأ بالبكاء على األطالل،  ى،الميته فشملت أغراضا شتَّ   ىوقد بن  ،متاز بإجادة الوصفاو

 عند قوله:

 

 المراجن السابق. -

 .156الوزير جنيد، صـ: الوصف يف شعر  -
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ا ــ  ف ِك   قـِ ــ  ب ن    نـ 
ى  مـِ ر  ب    ذِكـ  ــ  ي بـِ ِزلِ   حـ  نـ  مـ    و 

 

طِ    قـ  ــِ ى  بِســ و  ولِ   بـ يـ ن    اـللـ  ـخُ ــدَّ لِ   ال ــ  م و  ـح    فـ 

 قوله:ثم الغزل، وذلك عند  

م    ُربَّ   أال   و  ك    يــ  نَّ   لــ  هــُ نــ 
ح     مــِ الــِ  صـــــ 

 

ال       ا  و  مــ  يــَّ
م    ســـــِ و  ةِ   يــ  ار  د  لِ   بــِ جــُ لــ   جــُ

فوصف الليل والنجوم    ،وجاء وصفه عضوا ثالثا من بين هذه األغراض  ثم وصل إلى الوصف، 

 والصيد والفرس والبرق والمار يف قصيدة واحدة. 

وترى مثل هذا يف    ،هذا المسلك ووصف بها أشياء عّدة يف قصيدة واحدةجنيد  سلك الوزير  قد  و

   وقال: س  دِ غ  ووصف بها مدينة أ  ،مدح ،الميّته

أل عــنــي  أبــلــغــن  ــ أال  تــحــيــّ غ  ة دس 

 

ــندل   ــك أو عرف صـ  تفوح بعرف المسـ

فوصف الربن والظباء    ،إال أنه سرعان ما انتقل إلى الوصف  ،بدأ هذه القصيدة كما قلنا بالمدح 

 والتالل واألشجار والجبال الشامخات ويقول: 

يف  ــرود  ت ــاء  ــب ــظ ال ــث  ــي ح ــا  ــاؤه ــح ــي  وف

 

ــأل    وشـــــم جــنــوب  مــن  ــأتــي  ت ــل  ــائ  خــم

ــا   ــه ــإن ف ــالل  ــت ال ــك  ــي ت ــا  ــه ب ــن   وأحســـ

 

ــل    ــب ــا ـبمســ ه ـي ـف ــث  ي ـغ اـل جــاد  ــارح   مســـ

ــِ   عـــريضــــــة  بـ وأرض  عـــريضــــــات   الد 

 

ــ       ــ  مـ ــ  نـ عـ الـــمـــتـــأمـــلازه  الـــنـــاظـــر   يـــن 

ــا    ــه ــن ــزي ي ــخــات  ــام شـــ ــال  ــب ج ــا  ــه ــن  وم

 

ــ       ومـــنـــعـــلطـ حـــاف  آثـــار  مـــن   رائـــق 

عندما زارها حيث وصف الاائرة   ""ومن أروع قصائده يف هذا المجال شعره يف وصف  

تًا، افتتحها بنداء من يشتاق بي  39التي ركبها إلى السودان وصفا دقيقًا، وهي قصيدة مشتملة على  

 ويقول فيها: "الخرطوم "إلى 

ــاس  ــف ــأن ب ــا  ــاســـ ــف أن ُد  ــ  ع ــ  ُيصـــ ن   ــ  م ا  ــ   ي

 

واآلسِ   دِ  ر  و  ــ  ال ذاِت  ــوم  ــخــرط ب ــا  وق ــ   شـــ

ــا   ن تـحـمـلـُ ا ســـــوف  ــّ ــإن ف قـلـيـال  بـر   اصـــــ 

 

الــرأس  مــلــمــومــُة  هــوى  الــ  يف  ادة   عــَّ  ر 

ــا   هـ ــِ ــّولـ ــجـ تـ يف  ى  ــار  ــبـ ــتـ تـ ادة   ــّ عـ ــ   صــــ

 

ــاس   ب ــأـق ب ي  مـِ ر  تـ  ـتى  اـل ــاِء  م ــّ الســ ب   ــ  ه ــُ  شــ

ة    ــ  انـ ــّ ــت    أنـ ــغـ ــلـ بـ ا  ــ  مـ ــد   ــنـ عـ  
ــزول  نـ  يف 

 

اس  ــّ ي مـ  شـــــي   م  تـمشـــــي  ِة  ــّ ا حــ  الـمــ   إلـى 

ســـــائــقــهــا   ف   كــ  يف  طــائــعــًة  نــقــاُد   تــ 

 

ــّواس   ســــ ــف   كـ يف  ــت   لـ ــّ ُذلـ ة  ــّ ابـ د  ــ   كـ
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ــرة   ــب ــغ م اُء  ــ  ق ــ  ن ــ  ع ــا  ه ــّ إن ا  ــ  ه ــ  ل جــب   ــ  اع ــ   ف

 

فـــرنـــاس  ِن  بـــ  اس   بـــَّ عـــ  ُر  كـــ  ذ  تـــُ اءت    جـــ 

 صورة   من  باكورته  استمّد   مبتكر،  جديد  الوصف  هذا  أنّ   الّسابقة  لألبيات  المتتبّن  للقارئ  يتجّلى 

 لم  البيئة،   هذه  يف   جديدة  صورة  للاّائرة  الشاعر  رسمها  التي  الّصورة  هذه  إنّ   إذ  الموصوف،

  دقيقة   بأوصاف  الشاعر  فوصفها  البالد،  هذه  يف   الميالدي  العشرين  القرن  قبل  الشعراء  يشاهدها

 رآها   نفسه  هو  كأّنه  األوصاف،  تلك  من  الحظه  ما  يف  األديب  يشارك  القارئ  تجعل  رائعة،  جّذابة

  هذا   إلى  به  ما حدا  ولعّل   الّرائعة،  الّصورة  هذه  إبداع  يف  حسنا  بالءً   الشاعر  أبلى  وقد  رأسه،  بعيني

  الخرطوم   إلى  الاّائرة  تحمله  حين  ابتهاج  من  غمره  وما   وسرور،  فرح  من  نفسه  قرارة  يف   ما  المنهج،

  .الشعر إبداع يف  مهّما دورا للعاطفة أنّ  على داللة االشتياق، غاية األديب إليه يشتاق بلد

ويصف شوقه نحوهم    "ِتلِّ ُيواَل"وله قصيدة أخرى يف الوصف يذكر فيها أصدقائه القدامى على  

 فيقول يف مالعها: 

ازل   ــ  ن مـ  ل   و  يـُ ط   ســــ  و  ي 
ومـِ مـُ ت  هـُ ــ  اج ــ   أ ه

 

ُل    اضــــــِ أفــ  قــوم  قــبــل  مــن  بــهــا  ام    أقــ 

ــة   ح دو  عــلــى ُغصـــــن  ــات  ــام حــم  ونــوِح 

 

ــل   ــائ ــم وت ــا  ــب الصـــ ــُح  ري ــا  ــه ب ــل  ــي ــم  ت

ة   بـــَّ
أ حـــِ ُت  ر  ادَّكـــ  و  ي 

وعـــِ ُدمـــُ الـــت   ف ســــــ 

 

ــل    ــائ ــديــهــم شـــــم ل ــائــن مــعــروف   صـــــن

  دس غمدينة أ  ىوكما تراه يصف لنا ما سرت به نفسه من اإلكرام عند تلك الزيارة التي قام بها إل 

 :ر ويقولييف جمهورّية النيج

قضــــــيــتــه  تــفــادك  يف  يــوم  ذكــر   أعــد 

 

الـــمـــظـــلـــل    األراك  بـــيـــن  بـــه   تـــجـــول 

ــذي   ــا ال ــه ــائ ــث ــي ــا جــم ــام ــس حــم ــن ت  وال 

 

ــل    ــه ــن م ــد  ــن ع ــا  ــن ــاخ ســـ ــاءا  م ــق  ــدف  ي

المهيّئة إلكرامه، كما   األماكن المختصة  بين هذه  وتراه هنا يصف سروره وذلك عندما ياوف 

 والحمام الذي يتدفق فيه الماء الساخن دائما وال ،  ليال يف هذه الوديانوصف الرياح التي تهب  

 

ــ:  - . وانظر: األبعاد الفنية يف أشـعار الوزير الدكتور جنيد العربية، 168الوصـف يف شـعر الوزير جنيد، صــــ
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وذلك  ،ولم يزل الوزير يف وصفه هذا حتى وصف لنا نوع الحفالت التي أقيمت لتكريمه ،ينقان

  ، حين كان النساء يشاهدن ذلك ويصفقن بأيديهن  ي،من رقص الرجال يف الرمال يف وقت العش

   ووصف ما أقاموه من المسابقات حين ذاك وقال:

ــة   ــيـ عشــــ ــال  رمـ يف  ــال  رجـ ــص   ورقـ

 

ــل   م ــأـن ب ــاء  نســـ اـل ــفـيـق  تصــ ـب ــا  ــفـوف  صــ

ــا    ــأنــه ك ــات  ــابــق الســـ ــال  الــجــم  وجــرى 

 

مــتــنــبــلنــ       قــانــص  مــن  نــجــت   عــام 

و   قال يف وصف الايّارة وذكر ما جرى بهم  ومن روائن وصفه ما   إليه   فاستمن ،  الخرطومإلى    من يِر 

 : قائال يصفها

ا ــ  ن ــ  ج ر  ــ  ــونِ   خ ــع س    يف  اهللِ   ب ــ  ل ــ  ــى  غ    ـال  إل

 

ــارِ ـــــــــ    ا  مــا ــّ ن يــورِ   وكــُ ــالــاــّ رِ   ك اكــِ و  ــ  ــب  ال

ارت    ــ  ا ا  فـ  ــ  ن ن    بـِ
و    مـِ ر  ــةُ (  1)يـ  وى  والّج ـه    اـل

 

وى  أمــواج    تــدافــنُ    رِ   يف  الــهــ  اجــِ و   الــهــ 

خـوُض   اب    تـ  ــ  ب ــد  الـجـوّ   عـُ ــا  عـن ه ــاعـِ    ارتـف

 

ــُؤه     ل ــ  م ــ  ت ن    و 
ــِ ــا  م ه ــِ ــوت ــر   صـــ ــّزواج ــال  ب

ــة    ــــ ــ ف  ــوَّ ــ ــج  ــا  ُمــ ــــ ــ ــيه   ُصّففت    كراسيُ   فــ

 

ــة    نـ ــّ ــيـ لـ ــُ شِ   مـ ــ  يـ ــ  خـ ــ  الـ ــِ ــّرا  بـ ــر   بـ ــزائـ  لـ

عـــُل   فـــ  يـــهـــا  ونـــ     نـــريـــُده   شــــــ     كـــلَّ   فـــِ

 

ل       ــ  أ ك ــ  ا  ســــوى  ك ــ  نـِن ـي ـخِ د  ــ  ــالســــجــاـئر  ت  ب

ــ    ــُ ف ــ  د  ع ــت  ن ــّرق وشـــ ــارت  ط ــّم  ث ــا  ــه ــي إل  ا 

 

ــذا   ــن ع ــدت  ــع ب ــد  ــر   وق ــاج ــي ــن ال  أراض 

ــوى   ــن ال ــد  ي ــازت  وف ــا  ــاه ــن ــح أن أن  ــى   إل

 

ر    ــاـف اـلمســـ ـهمـوم  ــت  ــاـنجــاب ف  ـبخـرـطوم 

ــا  لــ  فــ    نــفــوســـــن ــت  واطــمــئــن ــا  انــتــهــيــن ا  ــّ  م

 

ــ       ــ  ن ــدزل ــن ــوك ــل ب ــا  ــيّ  ن ــه ــب ــر  ال ــاظ ــن ــم  ال

ألـــ  بـــِ   مِ ه  كـــأنـــهــا  صــــــ  ف  تضــــــ    بـــاح 

 

ــُ    ــروج ــاب ــن ــم ال ــي  ــال ــئ م يف  ــان  حســـ  وه 

قــد  المبــارك  النيــل   رســــى    على شـــــاط  

 

ــُ ن       ــاـبر)شــ ـعن اـل ـبـعرف  ــه  ـمن ــا  ــب الصــ    ( 2ّم 

هب اأن يتتبّن السفر والايران من خروجهم وقت الصباح يف غي  جنيد  أنظر كيف استااع الوزير 

وصوتها يف عباب الجّو، وكيف    عودها، وكراسيّها،صمن    الاائرة أوصافالدجى، ثم يصل إلى  

 

ي ُدغُ  - ُنو ـ شمال شرق نيجيريا، وكان بها الماار.يرو: قرية قريبة من م   رِي ـ عاصمة والية بُر 

ــ:  - . وانظر: األبعاد الفنية يف أشـعار الوزير الدكتور جنيد العربية، 168الوصـف يف شـعر الوزير جنيد، صــــ
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فيها أحوالهم  إلى    كانت  ووصولهم  ساعة،  "ةين  نِ جِ "مدينة  ؟،  بعد  إليها  والعودة    ونزولهم 

ـ    ثّم تابن الحّسيّات ووصف آللي الكهرباء والفندق  ،ووصولهم إلى الخرطوم يف وقت الغروب

ـ  د  ن  وك  لُ  شاط   ا  أمام  وكونه  المزّينة    نهرومصابيحه  الصغيرة  السفن  فيه  تتراود  وكيف  النيل، 

   فها من ذوقه األدبي.للمكان، وكّل هذه األوصاف استااع الوزير أن يدركها ويص

 يحكم على الوزير بالجودة الوصفيّة يف ملكته الشعرّية. س  وأظّن أن من قرأ هذه القصيدة،

 والتشبيهات   السهلة،  والتراكيب  النقية،  األلفاظ  باستعمال  حنيد  الوزير  قصائد  تمتازومنها املدح: 

لم  الجزيلة  الجميلة  المعاين  إلدراك  المركبة،   قصيدته  جعل   من  سوقيا  وال  حوشيا  يكن  مما 

 يقول  ذلك  ويف  ملل  وال  سآمة  بدون  منها  ينتهي  حتى  يقرأها  القارئ  يكاد  وال  الاول  متوساة

إذا  وسبيل"العمدة:    صاحب  بذكره   واإلشارة  اإليضاح  طريقة  يسلك  أن  ملكاـ   مدح  الشاعرـ 

وألفاظه  معانيه  يجعل  وأن  للممدوح، من  سوقية  وال  مبتذلة  غير  نقية  جزلة،  ـ  ـ  ويتجنب    ذلك 

 الشعراء،   من  مذهب المجيدين  وهذا  ."وضجرا   سآمة  للملك  فإن  والتاويل  والتجاوز  التقصير

 .  النقاد من كثير به أقرّ  الذي وهو

  وال  أولها  ينسى  الممادحة، فإنه  تايلوا  فال  مدحتم  إذا  يا بني":  ألبنائه  يقول  كان  جريرا  أن  وروى

 .  "آخرها  يحفظ

  إذ  المدح، عند يسلكها التي  والتراكيب األلفاظ  يختار إذ النهج  هذا  على سائرا  الوزير إلى استمن

 بالاول   الليل  وصف  وهو  جاهلي،  بمالن  افتتحها  معاذ،  بن  حسن  المؤمنين  أمير  مدح  يف  يقول

 :الشوق ويقول لشدة والبكاء

ــاول ا ي  ـت ـل ـي مـرت  ـل ـــت ــي  واســ ــاوســ   وســـ

 

ــت   اضــ ــدري  على  وـف    المـدامن   بحور  صــ

ــز  ــادي  وعـ ــم  رقـ ــاجـــت  ثـ ــلـــي   هـ   بـــالبـ

 

ام  وإن   يـــران  نـــ    بـــهـــاجـــن  فـــلســــــت  جـــِ

 

ـــبح  أـمـني  وصــــرت ـني   ـحـتى  الصــ ــأـن    ك

 

ــت   ــي ــى  أب ــل ــر  ع ــن  جــم ــار  م ــن    الذع   ال
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 :  قائال واستمر وهو المدح الموضوع يف دخل ثم

دا  أن  إلـــى ه  بـــ  ــ  جـ   كـــأنـــه  الصــــــبـــاح  و 

 

  الــهــوامــن  األيــادي  ذو  أمــيــر  مــحــيــا  

ــر  يـ ــِ ــه  أمـ ل  يف  لـ ــُ ــل  كـ ــعـ ــد   فـ ــامـ ــحـ    مـ

 

ه   ــُ الق ــ  ــت  وأخ اق ــ  ــوال  ف ــن   عســـ ــراضـــ    ل

ي   
ــه  ســـــخــِ حــاكــي    وخــيــره  الســـــحــاب  يــُ

 

م     ـي مـِ جـمـن  عـ  ــاس  ـل ن ــن   دان  اـل ــاســ  وشـــ

ــيّ   ــم  حـ ــيـ ــلـ ــس  حـ ــيـ ــه  لـ ــيـ ــوة  فـ ــخـ   نـ

 

اــوف   ــب  أمــيــن  عــ   بــخــادع   لــيــس  الــقــل

ــذا  ــان  ل ا  ك ــّ ــه  اـلحســــن  ـمن  مشـــــتق   اســــم

 

و  وال   ر  ــ  ــى  إن  غ ــم  أمســـ ــن   كــري ــائ ــاــب  ال

ــح  ب ــ  ــل  وأصـــ ــاس  ك ــن ــو  ال ــرج ــاءه   ي ــق    ب

 

ــا  الـخـيـر  مـن   ــافـن  أعـلـى  وهـو  دوم  الـمـن

ــا  ــن  أي ــاـمي  حســ ـــين  الســـ ــه  اـلحســ ــال    ـفع

 

ا   ــ  د  وي ــّ يــر  ســـــي جــّ ــا  الســـــّ ــالــن  خــيــر  ي  ط

ا  د  أيــ     األمــاجــد   الــكــرام  يــابــن  ســــــيــ 

 

اك    فــاجــن   كــل  مــن  الــعــرش  إلــه  وقــ 

ــاك  قـ ــ  ــل  يف  وأبـ ــة  ظـ ــالفـ ــخـ ا  الـ ــً ــنـ   آمـ

 

ــا   ــل  مــن  اهلل  بــحصـــــن  مصـــــون  واقــن   ك

اك  ــَّ ــج ر    مــن  ون ــ  ــاة  شـــ ــغ ــب ــعــهــم  ال    جــمــي

 

ل  ومـــن   ب  ذي  كـــُ يـــ   وذائـــن  خـــفـــي  عـــ 

اك  ــ  اـ ــ  ي  وأعـ ــ  ــل  ربـ ر  كـ ــ  يـ ــ  ــده   خـ ــريـ    تـ

 

ــن   ــن  م ــدي ــا  ال ــي ــدن ــل  وال ــن   وك ــاف ــن ــم  ال

الة  ــ  ــلـيـم  صــ ــل  خـيـر  عـلـى  وتســ   مـرســـ

 

اب  وآل   حـــ  ه  وأصـــــــ   تـــابـــن  ثـــم  لـــ 
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 املبحث الثالث
 اخلصائص الفنية يف شعره

قد تتسم قصائد الوزير جنيد بحسن الماالن الرائعة التي توحي للقارئ مضمونها   أّواًل: املطلع:

بمجرد القراءة أو السماع، وذلك لحسن االفتتاح فيها، وألنه أول ما يقرع أذن السامن فينشرح له  

صدره، وتهتز به نفسه، فيتشوق لما يأتي بعده، من ذلك قوله: يذكر فيه أصدقائه الماضين الكائنين 

ل  ويصف شوقه نحوهم فيقولعلى  ل  ُيو 
 :تِ

ازل   ــ  ن مــ  ل   و  يــُ ط   ســـــ  و  ي 
ومــِ مــُ ت  هــُ ــ  اج ــ   أه

 

أفــاضــــــل   قــوم  قــبــل  مــن  بــهــا   أقــام 

ــة    ح دو  ُغصـــــن  ــات عــلــى  ــام حــم ــوِح   ون

 

ــل    ــائ ــم وت ــا  ــب الصـــ ــُح  ري ــا  ــه ب ــل  ــي ــم  ت

كانت أغلب قصائده يبتدئها بالتنويه عما يتضمنه الموضوع، فيقتحمه دون الوقوف واالستيقاف   

على الديار واألطالل، كما هو واضح يف افتتاح قصيدة وصف الاائرة التي ركبها إلى السودان  

 فيقول: 

ن   ــ  م ا  ــ  ُد   ي ــ  ع ــاســـــا  ُيصـــــ  ــف ــاس   أن ــف ــأن    ب

 

ــا     وق ــ  ــوم  شـــ ــخــرط دِ   ذاِت   ب ر  و  ــ   واآلسِ   ال

بــر  ا  قــلــيــال  اصـــــ  ــّ ــإن ــا    ســـــوف  ف ن  تــحــمــلــُ

 

ادة       عــَّ هــوى  يف  ر   الــرأس   مــلــمــومــةُ   الــ 

أبدع الشاعر ووّفق يف تصميم القصيدة، حيث استهلها بنداء ما يركبه ويوصله إلى الخرطوم  أال  

وهي الاائرة، ثم استمر يف وصفها بصفاتها المعروفة، وهذا مالن رائن جذاب يوحي للقارئ أو  

 أول وهلة. السامن بغرضها يف 

هو الخروج واالنتقال مما ابتدئ به الكالم إلى الغرض المقصود، براباة تجّمل   التخلص:  َثاِنيًا:

، بحيث ال يشعر السامن باالنتقال من نسيب إلى مدح أو غيره   المعاين آخذًا بعضها برقاب بعض 

 لشدة االلتئام واالنسجام.  

من فكرة إلى أخرى بصفة لايفة من وقد اتصفت قصائده بحسن التخلص، حيث كان يتخلص  

 مراعاة المالئمة بينهما، وذلك يف مثل قوله يصف طائرة، فقال: 

 

 .96. وانظر: األبعاد الفنية يف أشعار الدكتور جنيد العربية، صـ:178الوصف يف شعر الوزير جنيد، صـ: -
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طـــائـــرة   و  الـــجـــ  يف  ا  نـــ  بـــِ ال  ز  تـــ  ال   و 

 

اسِ    ر  بـ 
نـِ ــوء  ـمن ضــ ـقرى  اـل ــوء  ــم ضــ  نشــ

س     لــ  غــ  يف  وِم  طــُ ر  الــخــُ عــلــى  وُخ  نــُ تــ  ى  تــَّ  حــ 

 

اسِ      عــَّ ونــُ اد   هــَّ ســــــُ ن  بــيــ  مــا  وم  الــقــ   و 

 ثم تخلص من ذلك فشرع يصف مدينة الخرطوم وأهلها فيقول: 

ذا ــَّ ــب ح ا  ــ  ــد  ي ــل ــب ــون  ال ــم ــي ــم ــن  ال ــد   م ــل    ب

 

رطــوم     لــيــال  حــازت  خــُ ــا  ــاس  مــن  بــه  الــن

ــنســـــى  ــب  ي ــري ــغ ــا  ال ــه ــه  ب ــان ــدا   أوط    أب

 

هـــا  مـــن   ــّ  نـــاس   أوطـــانـــه  لـــهـــوى  حـــلـ

ا  ــ  هـ ــّ يـ ــ  حـ ــ  ــالم  فـ ب  بســــ ــّ ــيـ ــق  طـ ــبـ    عـ

 

ــل   ــاحــا  عم  ق ــا  لـمن  صــــب ــاس  من  فـيه  الن

ــا  ه ــُ ائ و  ــ  ــاق  ه ــا  ف ــك ــي   مســـ ــف ــج ــفســـ    وال

 

 الـــكـــأس   مـــن  أحـــلـــى  مـــوردهـــا  طـــي  

  
 وكذلك قوله يف وصف أطالل دولة صكتو ورثائها والحنين إليها، فقال يف مالعها: 

يفعــ  ظــ   عــهــدت  الــذيــن  الــنــاد  ن     يذا 

 

ــ       يفمـ وقـــوفـــك  تـــنـــاد  اذا   يالـــاـــلـــول 

تـــبـــكـــ   بـــُ   يوعـــالم  حـــمـــامــة  مـــن   كـــاء 

 

ــ    يف   ــرداد أيـ ــتـ الـ ــى  ــلـ عـ ــدو  تشــــ ــة   كـ

ــجــر  ي ــن  ــدم ــال   يوال ــائ ســـ ــرك  ــه ن ــوق   ف

 

يـــجـــر   الـــواد   يف  يكـــالـــمـــاء   مســــــيـــل 

 

 ثم تخلص من ذلك وانتقل مباشرة إلى الندبة فقال: 

حـــمـــامـــة    إلـــيَّ  ت   نـــ  د  تُّ  كـــ  ســــــ  ا  ــَّ  لـــمـ

 

ادِ      ــ  مــ ر  ِن  و  ــ  كــــلــ دوا  بــــ  ــ  تــ ة  رَّ ــ  بــ ــ  غــ ــُ  مــ

ــم؟  ســـــ  ف    ــه ــدت ــه ع ــن  ــذي ال ــن  أي ــا  ــه ــت  أل

 

ــ       ــِ ق ــم ال ــى  ــل ع ــوا  ــغ ــل ب ــد  ــق ل ــت  ــ  ال ــع  ادِ ي

 

وقد أحسن الشاعر يف هذا التخلص، حيث تخلص من ذكر مقدمته التي بيّن فيها غاية حزنه لما  

هجاؤهم وانتقادهم، فاستعمل آل إليه بلده وأهله، فأخذ يف الفكرة الرئيسية من القصيدة التي هي 

 ليدل على انتقاله من معنى إلى األخرى.  "ملَّا"أداة 

وهو أن يكون آخر بيت يف القصيدة رشيق اللفظ مليح المعنى يظهر للسامن  َثاِلثًا: حسن املقطع: 
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 .أنه آخر القصيدة ألنه آخر ما يبقى يف المسامن

وذلك ألنه يختتمها بخاتمة حسنة طيّبة، فيجعل براعة وقد امتازت قصائد الشاعر بحسن المقان،  

االختتام أحيانا استدراكًا لما فاته يف المالن من أن يستهل بحمد اهلل والصالة والسالم على رسول  

 اهلل صلى اهلل عليه وسلم، فيقتحم موضوعه مباشرة، وهذا دأبه يف أكثر قصائده. 

ة والسالم على رسول اهلل صلى اهلل عليه ومن ذلك جيميته يف وصف الخرطوم، ختمها بالصال

 وسلم، ناهجًا يف ذلك منهج شعراء جيله فقال:

ــه  ــالمـ ســــ ــم  ثـ اهلل  ــالة  صــــ ك  ــ  ــيـ لـ ــ   عـ

 

ا    جـ  ا ُكشــــف الو  ل ـم ـم  ى والرَّ  كعـد  الحصــــ 

مــتــوكـــل    مــا  واألصــــــحــاب  اآلل   مــن 

 

ا    جــ  مــخــر  وأوتــي   رجــو  يــ  ا  مــ  ال  نــ   بــه 

 

 َراِبعًا: األسلوب األدبي يف قصائده:  
إن من أهم مميزات األسلوب األدبي وهدفه هي إثارة عاطفة السامن أو القارئ والتأثير يف نفسه،  

تشبيه   البيان من  بصور  والعناية  بالعاطفة،  الفكرة  وامتزاج  فيها،  والتأثير  األلفاظ  باختيار  ويمتاز 

 . لعبارة، لتصور اإلحساس وتهز المشاعرواستعارة وكناية، والحرص على موسيقية ا

التي  الفكرة والعاطفة: -1 التي يقررها الشاعر يف قصائده تتسم بصدق الحقائق  لقد كان األفكار 

تنتهي إليها والتأكد من صحتها ودقتها واستيعابها بحيث تعاي صورة متكاملة للحدث الذي يعبر 

ويبساها بساا جليا، ال لبس فيه وال غموض، عنه، وكان يبتكر أفكاره ويعرضها عرضًا وضحا، 

 ومما يدل على صحة األفكار ودقتها يف شعره قوله: 

يفعــ  ظــ   عــهــدت  الــذيــن  الــنــاد  ن     يذا 

 

ــ       يفمـ وقـــوفـــك  تـــنـــاد  اذا   يالـــاـــلـــول 

تـــبـــكـــ   بـــُ   يوعـــالم  حـــمـــامــة  مـــن   كـــاء 

 

ــ    يف   ت  أيـ ــة  ــرداد كـ ــتـ الـ ــى  ــلـ عـ ــدو   شــــ

ــجــر  ي ــن  ــدم ــال   يوال ــائ ســـ ــرك  ــه ن ــوق   ف

 

يـــجـــر   الـــواد   يف  يكـــالـــمـــاء   مســــــيـــل 

 
 

 .96. وانظر: األبعاد الفنية يف أشعار الدكتور جنيد العربية، صـ:178الوصف يف شعر الوزير جنيد، صـ: -

 .124بعاد الفنية يف أشعار الدكتور جنيد العربية، صـ:. وانظر: األ188الوصف يف شعر الوزير جنيد، صـ: -
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وكذلك العاطفة السائدة يف قصائده أغلبها عاطفة دينية أدبية قوية، ومن ثم غلب على معانيه أفكار  

دينية، ال يكاد القارئ يقرأ شيئا من شعره إما مدحا، أو رثاء، أو صفا، أو غير ذلك، إال أدرك هذه 

غر وال  الشعرية،  تراكيبه  يف جوانب  تلوح  العلماء  الفكرة  يد  على  وتربّى  نشأ  لكونه  ذلك  يف  ابة 

الصوفيين يف بيت دين وورع وعلم، وهذه التربية قد أثرت فيه وشكلت عاطفته وفكرته، وكان إذا  

مدح زين الممدوح بصفات أخالقية إسالمية، وإذا رثى  رثى بنفس المعنى، ومما يدل على قوة  

 عاطفته وصدقها، قوله يف وصف أصدقائه القدامى: 

ازل   ــ  ن مــ  ل   و  يــُ ط   ســـــ  و  ي 
ومــِ مــُ ت  هــُ ــ  اج ــ   أه

 

أفــاضــــــل   قــوم  قــبــل  مــن  بــهــا   أقــام 

ــة    ح دو  ُغصـــــن  ــات عــلــى  ــام حــم ــوِح   ون

 

ــل    ــائ ــم وت ــا  ــب الصـــ ــُح  ري ــا  ــه ب ــل  ــي ــم  ت

ة   ــَّ أحـــبـ وادكـــرت  دمـــوعـــي  الـــت  ــ   ف ســــ

 

ــل    ــائ شـــــم ــديــهــم  ل مــعــروف  ــائــن   صـــــن

 

وإذا أمعنا النظر يف هذه األبيات ندرك وصفا ورثاء حارين صادقين يمآلن القلب أسى وحسرة، 

تحس فيه من صدق العاطفة ولوعة األسى واألسف، فعاطفة الشاعر فيها عاطفة الشفقة والغيرة،  

 .يصور حقيقة عاطفته، ويعبر تعبيرًا قويا عن عقيدة آمنت بها الجماعة برّمتها

متآلفة  األلفاظ والتَّراِكيب:  -2 أكثرها  أن  ندرك  أبياته  يف  الشاعر  وظفها  التي  األلفاظ  يف  نظرنا  إذا 

أن لجرس األلفاظ وقعا   ثبت  الوقن يف السمن، كما  اللسان، عذبة  سهلة الجري على  الحروف 

المقبولة األلفاظ  ومن  إحساسه،  استنفاد  على  الشاعر  أو  الكاتب  يعين  ما  كثيرا  غير   إيجابيا، 

المستكرهة المستعملة يف قصائده، قوله يف قصيدة الوصف والحنين إلى المعاهد العلمية والعلماء  

:  يف ُيوال 

لــكــنــهــا   وة   بــ  صــــــ  الــمــعــاهــد  يف  ي   لــِ

 

وال     ــُ ي يف  ــي  ــوت ــب صـــ ُر  ــ  ــعشـــ ت ــت  ــيســـ  ل

ــوال   يـ ــازل  ــنـ مـ ّي  ــ  حـ ــا  بـ ــ  الصــــ ــح   ِريـ

 

ــاًل      ــيـ وأصــــ رًة  ــ  كـ ــُ بـ ي  ــ  ــبـ وهـ ي  ــ  نـ ــ   عـ

ــا    ــاده ه و  وع  بـُ الـرُّ ــك  تـل ا  ــ  ي الـحـ  ى  قـ  ســـــ   و 

 

ــوال      ــلـ وطـ ــا  ــورهـ ــمـ ــعـ مـ ــا  هـ ــُ عـ ال  ــِ تـ  و 

  

 .155. واألبعاد الفنية يف أشعار الوزير الدكتور جنيد العربية، صـ:190الوصف يف شعر الوزير، صـ: -
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دائـــمـــًا   نـــفســــــي  إلـــيـــه  تـــحـــنُّ  ن   طـــ   و 

 

ــال   ــديـ بـ ــه  ــنـ مـ ــار  تـ ــ  ــحـ تـ أرى  إن  ــا   مـ

نفسه، ويف هذه األبيات، الدقة والسهولة يف اختيار األلفاظ المالئمة ألداء المعاين التي تجول يف   

(، ،  ،  ،،وذلك مثل إتيانه بكلمات: )

 وغيرها من الكلمات الجيدة الواردة يف األبيات.  

 ومنه قوله يف وصف ما شاهده يف مدينة القاهرة المعز إبان زيارته لها: 

ــة ــانـ ــت   أنـ ــغـ ــلـ بـ ــا  مـ ــد  ــنـ عـ ــزول   نـ  يف 

 

اسِ    ــَّ ي مــ  ي   مشـــــ  تــمشـــــي  ــة  الــمــحــا  إلــى 

مــروحــة    ــط  ي ــِ ــا ن ــه ــن م ــن  ــاحــي ــجــن ال ــن  ــي  ب

 

ــاس     ــك أن ــر  ــي غ ــن  م ــا  ــه حــول ــن  م ُدوُر  ــ   ت

 إلى قوله: 

ــهــجــن   ــت ــاب ف ــاهــرة  ــق ال يف  ــك  ــإن ف ــر   أبشـــ

 

واآلسِ    ــور  ــاف ــك ال ــن  م ــت  ــم شـــــم ــا   أم

 

وقد كانت أغلب األلفاظ والمفردات الموظفة يف األبيات السابقة تتصف بالدقة والسهولة، وهي 

النحوي   المستوى  ويف  بها،  وتعجب  الخاصة  وتقبلها  وتفهمها،  العامة  عنها  ترضي  أدبية  صفة 

والصريف كان الشاعر ال يستعمل الصيغ المتروكة أو المستغنى عنها بغيرها، وذلك لقبحها، وال 

 مل كذلك الصيغ الثقيلة ينبو عنها الذوق ويأباها، ومن ذلك قوله يف وصف الاائرة: يستع

ادة   ــّ عـ ــ  ى  صــــ ــار  ــبـ ــتـ ــا   يف  تـ هـ ــِ ــّولـ ــجـ   تـ

 

ب       ــ  ه ــُ ــاءِ   شــ م ــّ ـتى  الســ ي  اـل مـِ ر  ــاس   تـ  ب ــأقـ   ب

ــة   ــوفـ ــجـ مـ ــال   عـ ــا  ــهـ ــوتـ صــــ ارة  ــَّ يـ ــ   طـ

 

الــرأس    الشـــــاهــق  كــذوابــي   زمــكــهــا 

البيتين لفظي    من أبنية المبالغة، وللداللة على   "، و  "آثر الشاعر يف هذين 

إذا أراد فعل الفعل وقتا بعد  "تكرار وقوع الفعل مرة بعد مرة كما أشار ذلك أحد العلماء بقوله:  

ال وصبَّار وحمَّ فعَّال مثل عالم  قيل  اإلرتفاع  "وقت،  كثرة  على  واستمراره  ثباته  على  ليدل   ،

 واإلرتقاء إلى السماء. 

أكثر من اإلنشائية وذلك ألغراض بالغية  الجمل الخبرية يف قصائده  إلى استخدام  يميل  وكان 

 

 .2/288شرح التصريح على التوضيح،:  -
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يقصدها، منها كون الخبرية أطول نفسًا يف تصوير حالة معينة، وكانت أغلب أغراضه الشعرية إما  

لواقعة، أو وص إلى االستخدام يف وصفًا  أدنى  أو ممدوحه، والجمل اإلنشائية تكون  فا ألحبابه 

 .الحاالت الشعورية

من   مخصوص  زمن  يف  الحدوث  على  الدالة  تراكيبه  غالب  يف  الفعلية  الجمل  يستعمل  وكان 

 االختصار ويقول:

ازل   ــ  ن مــ  ل   و  يــُ ط   ســـــ  و  ي 
ومــِ مــُ ت  هــُ ــ  اج ــ   أه

 

أفــاضــــــل   قــوم  قــبــل  مــن  بــهــا   أقــام 

ــة    ح دو  ُغصـــــن  ــات عــلــى  ــام حــم ــوِح   ون

 

ــل    ــائ ــم وت ــا  ــب الصـــ ــُح  ري ــا  ــه ب ــل  ــي ــم  ت

ة   ــَّ أحـــبـ وادكـــرت  دمـــوعـــي  الـــت  ــ   ف ســــ

 

ــل    ــائ شـــــم ــديــهــم  ل مــعــروف  ــائــن   صـــــن

 

 ومن الصور الموسيقية الداخلية يف قصائد الوزير جنيد قوله:املوسيقى الداخلية واخلارجية: -3

اد   ــَّ ــنــ الــ ذا  ــا  ــهــ ــأيــ يــ ــه  ــتــ ــاديــ  نــ

 

ــادي    ــنـ الـ ذا  ــا  هـ ــُّ ــأيـ يـ ــي  ــنـ ــابـ ــأجـ  فـ

والنادي    المجلس،  معناها  األولى  الناد  تام، ألن كلمة  والثاين جناس  األول  الناد  بين  والجناس 

األخرى من نادى ينادي المنادى، وكان كثيرا من شعر الشاعر يتصف بالتصرين يف مالعه وهو 

 . وقوله: جعل العروض مقفاة تقفية الضرب

ازل   ــ  ن مــ  ل   و  يــُ ط   ســـــ  و  ي 
ومــِ مــُ ت  هــُ ــ  اج ــ   أه

 

ــ    ــل أق ــاضـــ أف ــوم  ق ــل  ــب ق ــن  م ــا  ــه ب  ام 

 وقال أيضا يف مالن قصيدة الرثاء: 

ــ   ــ  ظ يفع ــدت  ــه ع ــن  ــذي ال ــاد  ن  ــن ال    ي ذا 

 

ــ       يفم ــك  ــوف وق ــاد  اذا  ــن ت ــول  ــل ــا  يال

 كما يالحظ دقة تنظيم القصائد على البحور والقوايف الشعرية المناسبة لألغراض، وهي كاآلتي:  

: )البحر الطويل -

جاء أربن قصائد من شعر الوصف يف ديوان الوزير جنيد على منوال البحر الاويل، ذلك ألنه بحر  

 

 .47علم المعاين، د/بسيوين عبد الفتاح، صـ: -

 .334البالغة،  صـ: اإليضاح يف علوم   -
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من  غيرها  يستوعب  ما ال  تستوعب  أوزانه  وكانت  المختلفة،  الشعر  أغراض  من  كثيرا  يناسب 

 .الالمعاين، وتتسن للتشبيهات، وسرد الحوادث ووصف األحو 

وأغلب أشعاره التي جاءت يف هذا الوزن  تقن يف وصف السفر والبالد وأهلها ورثائهم، ومن ذلك 

 قوله:

ــا ــن رج ــ  ــونِ   خ ــع س    يف  اهللِ   ب ــ  ل ــ  ــى  غ    ال  إل

 

ا  مـــاـــارِ    نـــّ يـــورِ   وكـــُ  الـــبـــواكـــر   كـــالـــاـــّ

ارت    ــ  ا ــ  ــا  ف ن ــِ ن    ب
ــِ و    م ر  ــ  ــةُ   ي وى  والّج ــ  ــه   ال

 

وى  أمــواج    تــدافــنُ     الــهــواجـــر   يف  الــهــ 

خـوُض   اب    تـ  ــ  ب ــد  الـجـوّ   عـُ ــا  عـن ه ــاعـِ    ارتـف

 

ــُؤه     ل ــ  م ــ  ت ن    و 
ــِ ــا  م ه ــِ ــّزواجــر   صـــــوت ــال  ب

ة    ــ  ف وَّ ــ  ج ــُ ا  م ــ  ــه ي
ــِ ــيُ   ف ــراســـ ــت    ك ف ــّ ف ــُ   صـــ

 

ــة       نـ ــّ ــيـ لـ ــُ شِ   مـ ــ  يـ ــ  خـ ــ  الـ ــِ ــّرا  بـ ــر  بـ ــزائـ  لـ

 

 وكذلك قصيدته يف وصف نزوله بالخرطوم يقول يف مالعها: 

ــالليــل إذ ســــجــا   ب  نزلنــا على الخرطوم 

 

ــا   ــجـ ــتـ ــلـ مـ اهلل  إال  ــا  ــنـ لـ ــس  ــيـ  ولـ

 

              حبر الرجز: -

الغناء، وأوفق من كثير من المعاين،  قليلة المقاطن، وهو أطوع يف  والرجز من األوزان الخفيفة 

 .  ويسمونه حمار الشعراء لسهولة نظمه

وقد ورد هذا الوزن يف بعض شعر الوصف مما يتعلق بوصف األطالل والمعاهد العلمية القديمة، 

 ويقول:

ــا   ــه ــن ــك ل وة   ــ  ــب صـــ ــد  ــاه ــع ــم ال يف  ي  ــِ  ل

 

وال     يــُ يف  صـــــبــوتــي  ُر  تــعشـــــ  ــت   لــيســـ

 

 )  حبر البسيط: -

والبسيط يقرب من الاويل، ولكنه ال يستوعب المعاين مثله، وهو يفوق الاويل دقة وجزالة من 

 

 .1/456المرشد يف أشعار العرب وصناعتها:  -

 96موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، صـ:  -
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 وجه آخر، ومن البسيط قصيدته التي مالعها: 

ــ   ــ  ظ يفع ــدت  ــه ع ــن  ــذي ال ــاد  ن  ــن ال    ي ذا 

 

يفمــ     وقــوفــك  تــنــاد  اذا   ي الــاــلــول 

كان الشاعر يبدي إعجابًا يف اختيار القوايف المالئمة لقصائده، وشعره يخضن لقاعدة الَقَواِفي:  -4 

وهي:   العربي،  النظم  يف  تتحكم  التي  الثالث،  ووحدة  الوحدات  البناء،  ووحدة  البحر،  وحدة 

 .، ولم يرد يف قصائده ما يثقل ويجثم مخالفة للذوق السليمالقافية

رب من األصوات، ولم يخرج عن عادة الشعراء يف استخدام وكان يسير على ما توافر عليه الع

اآلتية:   الحروف  على  قصائده  وضن  حيث  الّروّي،  والجيم، حروف  والدال،  والراء،  الالم، 

 ، وهي من الحروف التي كثرت استعمالها، وشيوعها يف أشعار العرب.والسين

مجهورة مذلقة، يرجن ذلك   والسر يف ترداد هذه الحروف روّيا لقصائده الوصفية، كون أكثرها

الوضوح   فيه  يمتزج  موسيقيا  عنصرًا  وكونها  القدامى،  العرب  شعراء  شعر  يف  شيوعها  إلى 

واإلظهار، فيمنح النص فرصة مواتية إلظهار كوامن اإليقاع فيه، وسمة الوضوح السمعي، كما 

 أشار إلى ذلك الصوتيون. 

 الصور الشعرية يف قصائده:َخاِمسًا:
  بعض   كان  وإن   المتراكبة،  الرائعة  والتشبيهات  الصور  على  مبنية   كانت  إذا  خيالية   القصيدة  تكون

  جنيد   شعر  جمين  تتبعنا  وإذا":  ويقول  الخيال  من  خاليا  الوصف   يف  جنيد  الوزير  شعر  يرى  الباحثين

فهو  من  فيه  ما  لكثرة  الشعري  الخيال  عن  مجرد  وصف  أنه  وجدنا  الوصف  يف   وصف  التشبيه، 

  قارئ  يكاد  فال  الخيال  بضعف  جملته  يف  يتهم  الفن  هذا  يف  فشعره  النقاد،  يعيبه  كما  نقلي  أو  ساحي

 الصور   وعن  عنها  خال   هو  بل  سبحاته،  أو  الخيال  خارات  من  بش   يحس  الفن  هذا  يف   شعره

 ."بنغماتها ويتلذذ يتأملها عندها فيقف القارئ تسر التي الجميلة الشعرية

 إذ   الخيال  ثوب  الحقيقة  تلبس  التي  البيان  ضروب  من  كثيرة  أنواعا  صنن  جنيد  الوزير  الشاعر  فإن

 

 110اإليقاع المعنوي يف الصورة الشعرية، صـ:  -

 .118أدب الصحوة  واالستقالل لدى الوزير جنيد، صـ:  -
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  الخياالت   تلك  النفسية، تلمح  حاالته  عن  تعبيرا  الرائعة  والتشبيهات  الصور  تلك  من  عددا  استعمل

  :السابقة الميته يف قوله ففي

ــال  وجـرى ــات  اـلجـم ق ــاـب ــا  الســـ ه ــأـن    ك

 

ــام   ــع ــجــت  ن ــن  ن ــص  م ــان ــل   ق ــب ــن ــت  م

  نفسه   تخيلته  بما  المسابقات  تلك  يف  الجمال  جري من  رآها  التي  الصورة  تلك  يلحق  أن  حاول  فإنه 

 منه،   لتنجو  جهدها  غاية  تجتهد  وهي  بالنبال  يريدها  الصياد  بأن  فانت  عندما  النعام  جري  من

  يريدها   والصياد  الكأس  بجانب  نواس أبو  صورها  التي   المهى بصورة  يذكرين  هذا  الوزير  وتصوير

   :قوله يف  بالنبال ليرميها غفلتها  فرصة ينتهز  أن ويريد بالنبال

ــا  ويف  كســـــرى  قــرارتــهــا    جــنــبــاتــه

 

ـهى   ــا  ـم ه ــدرـي ــى  ت ـفوارس   اـلقصــ  (  1) اـل

يَّة   الدولة  دمار  من  إليه  حال  ما  صور  عندما  القصيدة  تلك  يف  الخيال  هذا  أيضا   يظهر  وقد 
الُفودِ

 :يقول حين إليه الصكوتية، استمن

ارت ــ  ــن  صـــ ــرات ــوحــوش  م ــل ــد  ل ــي ــع   أن  ب

 

انــت      بــاد  أو  حــاضــــــر  مــقــاصــــــد  كــ 

ال    أحــدا  بهــا  ترى  فلســـــت  أقوت   ســــوى 

 

اء     ــ  بــ ر 
ــِ ــذة  حــ ــى  الئــ ــلــ ــواد    عــ  األعــ

ت  امــ     كــالمــهــا  فــعــز  تــخــاطــبــنــي  قــ 

 

كـــوت  فـــلـــكـــم    بـــمـــراد   مـــعـــلـــن  ســــــُ

ديـــر     دو  بـــذاك  تشــــــيـــر  عـــيـــنـــيـــهـــا  وتـــُ

 

ــر   الـــدهـ ــر  ر  ــيـ ــا  غـ ــاد   يف  تـــرى  مـ ــنـ  الـ

لــونــت     ال  تــلــون  مــنــه  فــفــهــمــت  وتــ 

 

وال   يــــا  يف  أحــــ  ــ   رقــــاد  فــــعــــز  الــــدنــ

  اقتحمها   أن  بعد  الدولة   حال  شبه  إذ  للقارئ،  الخيال  ذات  والتشبيهات  الصور  هذه  صا   كيف  أنظر 

  والحرباء  المكان،  ذلك يف الراتعة الوحوش بتلك الغابة، والمستعمرون  يف بموضن المستعمرون

 باالستعمار   األلوان  المتغيرة  الشوارد  واألطيار  الضعيفة،  بالدولة  األعواد  على  الالئذة

 .والمستعمرون

  إليها  اهتدى  بديعة  صور  جميعها  وهي"  أغاك:  شعيب  الباقي  عبد  الدكتور  األستاذ  يقول  هذا  ويف

  بين  التراكيب ألن واإلبداع، الصنعة يد  فيها تزال ال ولكنها العربية، البالغة وحي من جنيد الوزير

 

 .115ر الوزير جنيد، صـ:المرجن السابق، وانظر: الخيال الشعري لدى الدكتو -
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 ."البارعون إال عليه يقدر مماال المتالئمة أجزائها

الرائعة المجازات  من  صور  على  المشتمل  الكالم  كان  يف   ،ولّما  موقعا  وأحسن  مشهدا  أروع 

النفوس تأثيرا يف  المعاين يف   ،القلوب واألسماع، وأشد  الوزير جنيد صا   الشاعر الدكتور  فإّن 

يا يمّكن حواس اإلنسان من التفاعل تهب المعنى المجرد شكال حس    ،شعره صياغة فنية رشيقة

معها تفاعال إيجابيا، فصّب عليها خياله وعاطفته الحساسة ليعرضها للقارئ يف ألوان مجنّحة من 

 لشعور.  صنعة الخيال المتصرف يف ملكات النفس وا

وتوضيح  الصعب،  وتسهيل  البعيد  تقريب  المبدعة  الفنية  الصور  تشكيل هذه  من  عنده  والغاية 

الغامض من المعاين التي يريد أن يقنن بها القارئ وتارب لها نفسه، مما يدل على تمكن الشاعر 

ارات  ذلك ألّن من أصل المجازات والتشبيهات واالستع  ،يف فنه األدبي وسالمة لغته التصويرية

 والكنايات التوضيح. 

 يقول يف بحر الاويل: فبكر بُوبِي،   يأستاذه الشيخ أب يف رثاءقوله  ةالشعري صورهومن نماذج 

ا   ــ  ه ُدو  ــُ ه د   ــ  ع ــ  ب ِن  ــ  ي ــ  ع ــ  ال وم   ــُ م ــُ ه ار   ــ   أ ث

 

ب رِ    ى الصــــَّ اد ت  أ ن  ت ُحلَّ ُعر  ُب ك 
ائِ صــــ   م 

بكر بُوبِي، فخيّل أّن المصائب   اأستاذه الشيخ أب  هفقد  بسببوأحزانه كثيرة    هموم الشاعركانت   

ومنح لهم قوة منقاعة النظير    ،د هذه المصائب يف صورة أناسنازلة عليه من كل جانب، فجّس 

ثم جسد الصبر ومنح له قوة يقاوم بها تلك المصائب، ت صّور  ، عليه ابها الصبر ويقضو  اليصارعو

 الموقف؟!   هذا المشهد كيف تكون هذه المعركة يف هذا

اب، وكأّن القارئ أمام شاشة تلفاز  يرّوعك من سرد الشاعر هذه المعاين يف شكل سينمائي جذَّ و

حيث عجز الصبر عن مقاومة تلك المصائب وانكسر قلبه وتخربت   ،يشاهد هذه المقاومة الحزينة

 ياُترى!! هل من ناصر ينصره؟!!!  أركانه!

 باألولى   ليدل  ”َمَصاِئُب”و  ”ُهُموَم“ر صيغتي جمن الكثرة  وتظهر الحالوة يف النظم حيث اختار الشاع

يدّل على  عظم ما أصابه وانكسار ركن صبره لوشدته، وجمن التكسير يف الثانية     همّ ال  كثرة  على

 

 . وانظر:234الماارحة بين الوزير جنيد بن محمد البخاري ونجله الدكتور سمبو ولّي جنيد، صـ: -



 

1772 
 

 2020يونيو والثالثون إصدار الثامن اجمللد 

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

  .وإظهار ضعفه ألجل هذه المصائب المحياة به من كل جانب

التيه   عالم  إلى  بالقارئ  ينتقل  أن  الشاعر  له استااع  واستّن  قبل،  من  يعايشه  لم  الذي  والحيرة 

بقوله: يالئمه  بما  أصابه  ما  أردف  ثم  والوجدان،  الشعور  يف    ”مشاركته 

ـم  التضعف قوته وقد نزلت عليه هذه  ،  ”
داللة على عظم ما أصابه وذعره وإظهار ضعفه. ولِ

 وما أشبه حال الشاعر بقول محمد بن يسير:   ،عايشه ليل نهارأال وهي فقد شيخه الذي    ،؟  الداهية

 

ومما أجاد الشاعر الدكتور الوزير جنيد يف هذه الظاهرة قوله يف بحر الاويل يرثي أستاذه أبابكر 

 بُوبِي رحمه اهلل: 

ًرا   ــّ ي ــ  ح ــ  ت وُن  ــُ ي ــُ ع ــ  ال ع شـــــى  ــ  ت أ ن   دَّ  ــُ ب ال    و 

 

حرِ      الســــّ ِل بـِ
ائـِ ــ  ضــ ُس ال ف  م  ُربـ ت  شــــ  د  غ   ل قـ 

ال    ا    و  ــ  نـ ــِ قـ ــ  ُأفـ اُر  ــ  اـ ــ  أ قـ دَّ  و  ــ  ت ســــ أ ن   ّد  ــُ  بـ

 

رِ      مـ  قـ  ة  الـ  ــ  م لـ  اظـ  ــ  ي ِق  ُفـ  األ  ُر  د  ــ  ب اب   ــ  غ د   ــ  ق  لـ 

ال    ا   و  ــ  نـ ــُ وبـ ــُ لـ ــُ قـ ا  ــً فـ و  ــ  خـ رَّ  و  ز  ــ  تـ أ ن   دَّ  ــُ  بـ

 

يرِ      اخيفـة  الضــــَّ يـ  ِن  ال ِحصــــ  ُن  دَّ ُرك  د  هـُ  ل قـ 

ُرب ت  ش  ” وكلمات:  ائِِل بِالّسحرِ ــغ  ض  ُس ال ف  ِق ـاب  ب  ــــغ  ”و ”م  ُف  ُر األ  ُن ـــهُ ” و ”د  نِ دَّ ُرك  كلها   ”ال ِحص 

استعارات، وقيمة هذه االستعارات يف إيجازها وقوة تصويرها، يصرح فيها الشاعر ما للمفقود  

الخصال الحميدة، حيث شبهه بشمس الفضائل بجامن نفن األمة يف كل منهما، وهو بدر األفق  من  

، وكأّن الشاعر متحير يف ظلمات بعضها فوق بعض من فقد   يف ظلمة الليل بجامن اإلشراق يف كل 

بعد أن كانت آفاق الشعب مشرقة رائعة لما قام به المرثي عنه من نشر  ،فقيد اإلسالم والمسلمين

لعلوم الدينية واللغوية قبل وفاته، لذلك كان الشاعر يف تيه وخوف من هذه المصيبة التي تخفق  ا

 بها القلوب وترتعد بنزولها المفاصل وتخرب أركان الحصن من أجلها!

تظهر الجودة من هذه الصنعة، يف تصوير الشاعر المصيبة من فقد هذا الشيخ باللون األسود الممتّد  

وانسحاب الضياء الممتّد    ،فومن الليل المليئة باألهوال والمخا  ،السماوات واألرضيف أقاار  

 

. وانظر: الخيال الشعري لدى الدكتور الوزير جنيد، 66القيم الروحية يف شعر الدكتور الوزير جنيد، صـــــ:-

 .123صـ:
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والنشاط المليئة بالحركة  ويا طول بكائه!! كأّن الشاعر يف هذه الحالة  وا  ،من الشمس  حسرتاه! 

 يتمثّل بقول امرؤ القيس حيث يقول:

ــُه  ــدول ســـ أرخـى  حـرِ  ـب اـل ــل  ـكمـوِج  ي  وـل

 

  ( لــيــبــتــلــي  الــهــمــوِم  ــأنــواِع  ب  ( 1عــلــيَّ 

 بن برد:  وكقول بشار  

يَّ  ــ  ــل ي ــِ ل ــ  ا  خ ــ  اُل   م ــ  ى  ب ــ  ج ــدَّ ُح   ال    ال ز  ــ  ح ز  ــ    ت

 

ا     ــ  م اُل   و  ــ  ءِ   ب و  ــ  ِح   ضــ بـ  ــُّ ُح   ال    الصــ ــَّ ضــ و  تـ    يـ 

لَّ   ــ  اُح   أضـــ ــ  ب ــَّ يـرُ   الصــ نـِ تـ  ــ  ُمســ هُ   الـ  ــ  يـل بـِ ــ     ســ

 

رُ   أم   هـــ  ل    الـــدَّ يـــ  هُ   لـــ  لـــُّ س    كـــُ يـــ  ُح   لـــ  ر  بـــ    يـــ 

ال    ــ  طـ ــيّ   و  ــلـ ــُل   عـ ــيـ ــلـ ــتـــى  الـ هُ   حـ ــّ ــأنـ    كـ

 

نِ      ــ  ي ــ  ل ــ  ي ــ  ل ــِ ول    ب ــُ صـــ و  ــ  ــا  م ــم ُح   ف ز  ــ  ح ز  ــ  ت ــ   ي

  

 :استعماله التشبيهات الرائعة يف مقامها، وتلمس هذا من قوله ةالرائع ةالشعري هومن صور

ــا   ه ــّ ــأن ك ــدور  ــن صـــ ع ــول  ــق ع ــار   وط

 

اـلوكـر    ـعن  ـــقور  ــا الصــ ه ــارـت أط  ـطـيور 

 

أبدع الشاعر يف تصوير المعنى، حيث عقد المماثلة بين العقول التي طارت من أصحابها ذعرا 

ولوعة من فقد شيخها وبين الايور التي أزعجتها الصقور القاتلة وأطارتها عن منازلها خوفا من 

  ومن روائن ،  ؟!!  دا هل تلمس صورة الخوف والتيه والدهشة يف الموقفر جي  نفسها، ياترى! تصوَّ 

 قوله: صوره

ــ  و   ــ  ســـ ــا  دُ   ت  ال ه ــّ ــأن ك عــيــون  عــن   مــوع 

 

ـهر   اـلنـّ ـعـلى  ــب  يصـــ ـمـيزاب  اـلنـّـحر   إـلى 

والشاعر يف تيه وحيرة يذرف الدموع ويصور ما ألّم به من الهموم واألحزان من فقد شيخه أبي  

الماء بميزاب  دموعه  مجرى  وشبّه  بوبى،  الفياض،    ،بكر  النهر  بماء  الدموع  هذه  كثرة  شبه  ثم 

الكثرة يف     الدموع   هذه  سيالن  كثرة  على  داللة  ”عيون”و  ”وع دم” كلمتي:  واستعمل صيغة جمن 

 الدموع  سيالن  استمرار  على داللة ” يصب“ كلمة يف المضارعة الجملة  واستخدم انهمارها، وشدة

 

 145الخيال الشعري لدى الدكتور الوزير جنيد، صـ: . وانظر:34التذكرة الفخرية، صـ: -

 1/103األمالي يف لغة العرب:-
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وهل هناك فزع وحزن أشّد من أن تتحول العيون نهرا من   ،الكريم  الشيخ  هذا  فقد  من  واألحزان

 التصويرية قوله: تهومن جودة لغ، ؟ الدموع الدّفاقة

ــ  ذ  و   واألســــى  قُ   ت  اب الهم  لظى  من   لوب 

 

ذ     ــا  الت    اب  كم ــة  قاع اللظى   ر ب  من جمر 

 

تصوير يف   ،قاعة الذهب يف جمرات اللظى  انالهم واألسى بذوب  شدةالقلوب من    انفتصوير ذوب

غاية الروعة والجمال، ذلك ألّنه دال على شدة ما يتألم به الشاعر من المصيبة التي ألّمت به، فشبّه 

بحالة احتراق المعدن النفيس بنيران الحدادين،    ،حالة القلوب المحترقة من نيران الهم واألسى

وهو احتراق   ،وبين الصورة الحسية  ،احتراق القلب  وهو  ،وعقد المماثلة بين الصورة المعنوية

عن طريق الخيال لينتقل بالقارئ من العالم المعنوي إلى العالم   ،المعدن النفيس بنيران الحدادين

 المستمعين  نقل يف الشاعر نجاح على دّل  ”ذابت قلوب” الحسي. ثم استعماله جمن الكثرة يف قوله:

 . واالنفعاالت األحاسيس  يف فشاركهم والحيرة الهم عالم إلى الحزينة نغماته خالل إليه

وتتمثل هذه الكناية    عنه،  اإلفصاحيريد    استخدام الكناية للتعبير عن معنى ال  ةالخالب  صورهومن  

 : هيف قول

أ  ى الضــــيوف رحيمهم  وونوحي على ـم

 

ــدر    ــالمة يف الص  وكهف اليتامى ذي الس

 السالمة   عن  كناية  ””و  الصدر،  وسعة  الكرم  عن  كناية  ”“وقوله:   

 الكناية   إلى   الصفات  بهذه  التصريح  عن  عدل  الشاعر  لكنّ   المعاشرة،  وحسن  والرحمة  واللاف

عداد الاعام للضيوف، ألنه يستلزم من كثرة إ  كثرة  يف  الممدوح  كرم  يبين  أن  الشاعر  ويريد عنها،

والكرم، كما   القرى  كثرة  يكون كفيلهم  الضيوف  أن  لليتامى  الممدوح كهفا  من كون  يلزم  أّنه 

 . بهمما يورح

وهذه الكناية هنا كانت أبلغ من التصريح ألن يف تشبيه الممدوح بمأوى الضيوف وكهف اليتامى  

إذ   باسمه،  تعيينه  يف  ليس  واإلكرام  العظمة  الكناية  إمن  بهذه  لكنه  الناس  بعض  يستصغره  قد  نه 

 

 .154الخيال الشعري لدى الدكتور الوزير جنيد، ص: -
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ولما كان كل تركيب من هذين التركيبين قد كني به عن صفة   من الوقار والهيبة.أضفى عليه شيئا  

 الزمة لمعناه كان كل تركيب منهما كناية عن الصفة.

ألّمت   التي  والدماء، يستعظم المصيبة  وينوح، ويذرف دوالب الدموع  يبكي  البيت  فالشاعر يف 

ب كله، من فقد مقري الضيوف وكفيل بهم من فقد هذا الركن العظيم، فهي داهية ألّمت على الشع

 .اليتامى والمساكين، وموصل الرحم من ما عليه من أثقال الدعوة والتدريس

  

 

 .154الخيال الشعري لدى الدكتور الوزير جنيد، صـ:-
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اخلامتة
وتبين من خاللها أّن  ،  ""تلك جولة بسياة عن  

الشاعر الدكتور الوزير جنيد صا  المعاين يف شعره صياغة فنية رشيقة تهب المعنى المجرد شكال 

وعاطفته   خياله  عليها  فصّب  إيجابيا،  تفاعال  معها  التفاعل  من  اإلنسان  حواس  يمّكن  حسيا 

ملكا يف  المتصرف  الخيال  صنعة  من  مجنّحة  ألوان  يف  للقارئ  وعرضها  النفس الحساسة  ت 

البعيد وتسهيل الصعب،   تقريب  الفنية المبدعة  والغاية عنده من تشكيل هذه الصور  والشعور. 

وتوضيح الغامض من المعاين التي يريد أن يقنن بها القارئ وتارب لها نفسه، مما يدل على تمكن  

دبي القيم بمثابة األ   اإلنتاجالشاعر يف فنه األدبي وسالمة لغته التصويرية. وأّن الصور الخيالية يف  

ويف نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها بعد كتابة    القلب يف الجسد.

 هذا البحث وهي: 

 على عرضمن الشعر العربي ما اليستهان به إذا  يف إفريقيا جنوب الصحراء  . لقد ترك علماؤنا  1

ن ياأط  رأسه،  أبحيث لو اطلن عليه العربي القح أو الناقد النزيه لما وسعه إال    ،دبيضوء النقد األ

الدار   بعد  التي جادت بها رغم  بالقريحة  توفر    وبين بينهمإعجابا  إلى عدم  بالد العرب، إضافة 

الحديثة فيها،  التسهيالت  أشعارهم  نظموا  التي  األغراض  والشعر    ،والرثاء  ،المدح  :وأهم 

والوعظ واإلرشاد، والغزل والزهد والشكوى والحنين والتوسالت إضافة    ،صفوالو  ،التعليمي

 .إلى شعر المناسبات

للعلوم اإلسالمية   الوزير جنيدكان    .2 والتصنيف  التأليف  كثرة  ووحيد عصره يف  زمانه  فارس 

،  واللغوية وغيرها من العلوم، ولم نجد من يماثله أو يقاربه يف هذا على مستوى المناقة بأسرها

 بوزراء دولة صكتو سببًا يف ذلك. وكان تأثره 

إفريقيا  خاصة، وخدمة مؤلفات علماء  الوزير الدكتور جنيد. تكثيف الجهود يف خدمة مؤلفات 3

وإنشاء مجالت وحوليات عن هؤالء    جنوب الصحراء بصفة عامة، وإقامة مؤتمرات وندوات 

 العلماء األجالء. 



  

  1777   
 

 ..... جنيدالدكتور لوزير القيم اجلمالية يف شعر ا

 جملة 

كلية 

الدراسات 

 اإلسالمية

 والعربية

 

المجددين التي لم تظهر، ولم تخرج إلى   صالحيينتحقيق كثير من مؤلفات علماء صكتو اإل .4

  عالم الاباعة والنشر، لنستفيد بها يف قراءة تراثنا واالستفادة بما وضعه سلفنا من العلوم النافعة،

 ، العلومشتى  والفوائد الدقيقة التي تكشف تاريخنا وجهود أجدادنا يف ميدان العلم والتأليف يف  

علوما كثيرة ومنافن عديدة، الحمد هلل قد قام بعضهم بهذا العمل حيث أنه   ألن يف مؤلفاتهم هذه

  .حقق كثير منها، لكن حتى اآلن هناك العديد من مؤلفاتهم غير محققة

بدراســة األدب العربي   يوصــي الباحث بأن تهتم المؤســســات والمراكز ومعاهد البحث العلمي

الكتب التي تركها إلحياء    وطباعة  ور جنيدالوزير الدكتخاصـة شـعر    ،اإلفريقي جنوب الصـحراء

ال يف المجـال    ألفـارقـةا  حتى يالن البـاحثون على مـا قـدمـه األدبـاءاإلفريقي    عربيالتراث األدبي 

.والثقافية والروحية االجتماعيةالذي ساعد على الوعي بقضايا األمة   األدبي،

  مؤلفات   بدراسة  بالقيام  العليا  الدراسات  مراحل  يف  الذين  سيما  وال   الاالب  إخواننا  ندعو  –  5

 جالء. األ العلماء هؤالء

 وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني. 
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 :املصادرأوَّاًل: 
  عرف الريحان يف التبرك بذكر الشيخ عثمان ومن اشتهر من أوالده : ديوان  الوزير الدكتور جنيد  -1

 )مخاوط( 

مؤلفات روائح  :  الوزير الدكتور جنيد  -2 أكبر  الديوان  هذا  ويعتبر  الجنان،  روض  من  األزهار 

 )مخاوط(  الوزير جنيد.

 : تحفة اإلخوان ببعض ما لشيخنا عثمان من كرامات )مخاوط(. الوزير الدكتور جنيد -3

 : ديوان متحف اإلخوان بما أتى يف الكشف والبيان )مخاوط(. الوزير الدكتور جنيد -4

 املراجعِنيًا: اَث
العرب، مكتبة دار الكتب العلمية بيروت لبنان،    لغة   يف  األمالي  :البغدادي القاسم بن إمساعيل  -1

 م. 1997 سنة األولى الابعة

  م.1903موسيقى الشعر، مكتبة األنجلو القاهرة مصر الابعة الثانية أنيس إبراهيم:  - 2

الوزير جنيد كناثر، بحث قدم إلى جامعة عثمان بن فودي بصكتو قسم    احلاج عمر أبو بكر: -3

 م.1981اللغة العربية لنيل شهادة الماجستير، 

لبنان،  .  نقده  الشعر  صناعة  يف  العمدة  :رشيق ابن القريواني -4 بيروت  العلمية  الكتب  دار  مكتبة 

  م.1907 سنة األولى الابعة

 م.1999علم المعاين، دار الكتب العلمية بيروت لبنان،  بسيوني عبد الفتاح: -5

شرح التصريح على التوضيح، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت لبنان، الابعة خالد األزهري:  -6

 األولى بدون.

  م.1989، 1اإليقاع المعنوي يف الصورة الشعرية، مكتبة األنجلو القاهرة مصر طداحي آسية:  -7

لمأدبة األدبية لاالب العربية يف إفريقيا الغربية، أوتشي، نيجيريا، مكتبة دار النور  ا زكريا حسني: -8

 .م2000الابعة األولى، 

 بال   مشاو،  القادر  عبد  النيجيري  العربي  الشعر  نبوابغ  من  الدكتور،  األستاذ:  جنيد ولي مسبو -9
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 تاريخ.

شركة    :شيخو أمحد سعيد غالدنثي -10 الثانية،  الابعة  نيجيريا،  يف  وآدابها  العربية  اللغة  حركة 

  م.2002السعودية العيبكان للاباعة والنش، الرياض، 

بالجامعة   مقالة  جنيد  الوزير  لدى  الصحوة واالستقالل  أدب شعيب أغاكا: الباقي عبد-11 قدمها 

 م. 1998مايو 10دة الوزير جنيد المنعق ، جمهورية نيجر بعنوان ندوةاي  س   اإلسالمية،

  الماارحة بين الوزير جنيد بن محمد البخاري ونجله الدكتور سمبو عبد الباقي شعيب أغاك:  -12

فودي  بن  عثمان  جامعة  اإلسالمية،  الدراسات  مركز  النهضة،  مجلة  نشرتها  مقالة  جنيد،  ولّي 

 م. 1999صكتو نيجيريا، العدد الثاين 

إلى جامعة عثمان بن فودي صكتو   عبد السالم مرتضى: -13 من مراثي الوزير جنيد، بحث قدم 

 م. 2012قسم اللغة العربية لنيل شهادة الماجستير،

 م.1997المرشد إلى فهم أشعار العرب، دار الفكر العربي بيروت لبنان،  الطيب: عبد اهلل -14

جدة  علي عبد احلليم حممود:  -15 عكاظ  مكتبات  شركة  ونقدها،  تحليلها  األدبية  النصوص 

 م. 1982

نيجيريا  ر:أبوبك على-16 ديار  يف  العربية  البساط  ،الثقافة  الحفيظ  عبد  األولى ،  مؤسسة   الابعة 

 . م1972

صرفية   مد األمني إبراهيم:حم-17 دراسة  جنيد  للوزير  التوسالت  ديوان  يف  المشتقة  األسماء 

تحليلية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير قسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو  

 م. 2007نيجيريا، 

سالة قدمها إلى األبعاد الفنية يف أشعار الوزير الدكتور جنيد العربية، ر   حممد مبارك الكينة: -18

 م. 1982جامعة أحمد بللو بزاريا لنيل شهادة الماجستير، 

شاعًرا  :خمتار أمحد  -19 جنيد  الخرطوم    ،الوزير  جامعة  العربية،  اللغة  لشعبة  قدمه  بحث 

 م. 1980الجمهورية السودانية كجزء مكمل لنيل الشهادة الماجستير 
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القيم الروحية يف شعر الوزير جنيد بن الوزير البخاري، دراسة تحليلية    ناصر أمحد صكتو:  -20

و لنيل شهادة الماجستير،  نقدية، رسالة مقدمة إلى قسم اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي بصكت

 م. 2001

 نشر  مقال ، الخيال الشعري لدى الدكتور الوزير جنيد: دراسة جمالية :ناصر أمحد صكتو -21

 والفكرية. األدبية الدراسات جيل مجلة  يف

تحفة وزراء صكتو ومساهمتهم يف اللغة العربية، رسالة مقدمة لنيل شهادة   حييى حممد األمني: -22

 م. 2010اللغة العربية جامعة عثمان بن فودي صكتو نيجيريا، الماجستير قسم 

تاورهيوسو منكيال  -23 مجرى  يف  الفرنسي  االستعمار  ومؤثرات  النيجري  العربي  األدب   : ،

 م. 2009

إفريقية يوسو منكيال  -24 قراءات  مجلة  إفريقيا،  يف  بالفصحى  النهوض  يف  العربي  الشعر  دور   :

 م.  2016فبراير  اإلسالميمؤسسة المنتدى 

 

 

 

 

 


