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المّيؿ في قصائد إبف خفاجة

أ.ـ.د .كوراف صالح الديف شكر

الممخص

جامعة صالح الديف كمية المغات

يتناول البحث قصائد الشاعر األندلسي المشهور بأوصافه ونظرته الجميمة إلى الحياة والطبيعة وكيفية

معالجته لمطبيعة واشراكه في قصائد الوصف والطبيعة في نسق معين بعيد عن التعقيد والغموض وفي أسموب
بسيط قريب المأخذ .ولقد أشرنا إلى حديث الشاعر عن المّيل ومعانيه واستخدام الشاعر له في األغراض الشعرية
المختمفة ,فالمّيل عند الشاعر بمعانيه يختمف في المديح عن الرثاء ويختمف في الوصف عن الغزل ومن أجل ذلك

أوردنا أمثمة مختمفة من قصائد الشاعر حتى تكون الصورة أكثر وضوحا وقربا إلى القارئ.

المقدمة

كاف لظيور الشعر في األندلس ظروؼ تختمؼ تماما عما كانت عميو الظروؼ في

المشرؽ العربي ولكف ظؿ الشعر العربي في األندلس عمى أثر الشعر المشرقي في أمور كثيرة

ألف المشرؽ كانت لو مكانتو المرموقة في قموب األندلسيف .إذ أف العرب بعد أف استقروا في

األندلس ،ورحؿ إلييا شعراؤىـ بدأوا بالنسج عمى منواؿ الشعر المشرقي  ,فكاف الشعراء متعمقيف
بالشعر المشرقي ,و متأثريف بكؿ جديد فيو ,والتقميد كاف غالبا أكثر األمر في األندلس فألقاب

الشعراء ومعارضاتيـ لشعراء المشرؽ خير دليؿ عمى ذلؾ .وظؿ االندلسيوف يولوف وجوىيـ
شطر المشرؽ في أكثر شؤونيـ ,ألنو مطمع أنوارىـ ,وميد حضاراتيـ ,وألنيـ يروف في أىمو

المثؿ األعمى الذي ينبغي أف يقتدى بو .1فاف الذوؽ األندلسي قد تربى عمى تقدير شعر
المشارقة المحدثيف ،حتى ميز نقاد األندلس بيف طريقتيف في الشعر :طريقة العرب وطريقة

المحدثيف ،ومالوا إلى الثانية وحاكوىا ،ومثاؿ عمى ذلؾ كيفية إنشغاليـ بتدارس ديواف أبي تماـ
ومسمـ بف الوليد والبحتري ،وكيؼ كاف ديواف أبي تماـ عمى وجو الخصوص محط اىتماميـ

األكبر .فمف الخير ىنا أف نتممس جوانب ىذا التأثير الذي تمقاه الشعر األندلسي مف شعر
المشارقة المحدثيف .سيما وأف األثر يمتد في اتجاىيف :األوؿ أثر في الموضوع والثاني أثر في

الشكؿ والطريقة الشعرية ،أما األوؿ فتبيانو ليس باألمر الميسور ،وأما الثاني فانو عمى صعوبة

تمييزه أظير مف األوؿ .2وعمى الرغـ مف كؿ ذلؾ البد مف اإلشارة إلى أف ىذا التقميد لـ يمنعيـ
مف اإلبداع و اإلبتكار ,فالشعر كاف يمثؿ أحد جوانب الحضارة العربية األندلسية ,حيث عبر عف

قوالب تمؾ الحضارة وعف مضمونيا سيما وأف الشعر كاف يمثؿ اإلنعكاس الحقيقي لواقع المجتمع

العربي في تمؾ البقعة.
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كاف تطور أغراض الشعر العربي في األندلس متزامنا مع تطور األغراض الشعرية

األصمية الموجودة في المشرؽ ومف أىـ األغراض الشعرية التي ط أر عمييا التطور شعر
الطبيعة ,فقد كاف وصؼ الطبيعة في الشعر العربي منذ العصر الجاىمي مف األغراض الشعرية

الميمة إذ وصؼ الشع ارء صحراءىـ و الحياة فييا وبعد االرتقاء الذي حصؿ في الحياة
اإلجتماعية في العصور الالحقة سيما بعد إنتقاؿ العرب إلى البمداف المفتوحة أضافت عمى وصؼ

الطبيعة في قصائدىـ وصؼ المظاىر المدنية والحضرية.

فإذا كاف المشارقة قد سبقوا الى شعر الطبيعة ,فإف شعراء األندلس قد لحقوا بيـ في ىذا

الفف الشعري ,ثـ فاقوىـ فيو بالتوسع والتنوع في موضوعاتو ,مع كثير مف دقة التصوير,
واإلبتكارفي معاني الوصؼ ,3ومما ال شؾ فيو أف وصؼ الطبيعة مف أبرز أغراض الشعر عند
شعراء األندلس ,حيث تييأت ليـ أسباب الشعر ودواعيو فشغفت بيا القموب ,سيما وأف الطبيعة

األندلسية كانت ساحرة ووافرة الجماؿ ,وقد انعكس ذلؾ في الشعر بشكؿ عاـ ,وأف الحب الجديد

لمطبيعة سرى في نفوس األندلسييف .ىذه الصور عمى العموـ تأخذ عطرىا وعبقيا ومالمحيا و

ألوانيا مف الطبيعة ,فيي أقرب إلى لوحة فنية ناطقة .واذا كاف الفناف االصيؿ قاد ار عمى أف
يصنع مف قطعة الحجر المتواضعة تمثاال يأخذ باأل لباب ويناؿ اإلعجاب فأف الشاعر يستطيع أف
يصنع مف بيئتو المتواضعة جنة وارفة الظالؿ .4فقد كثرت مظاىر الترؼ ,وتعددت مشاىد

الجماؿ ,وشاعت في الحياة األندلسية ألواف مادية استرعت انتباه الشعراء وأوحت إلييـ بنقميا

في لوحات مف القريض 5.وكاف التفاعؿ بيف الفكر االنساني و عناصر الطبيعة مستم ار فقد وجد
االندلسي فييا مادة حية تشاركو احاسيسو ومشاعره ,فيسبغ عمييا مسحة مف لوف نفسيتو

المرحة او الكئيبة .6وقد كانت الطبيعة مف أىـ ما جذب أنظار الشعراء الوصافيف.

المّيؿ في قصائد إبف خفاجة-:

يمثؿ شعر الطبيعة لشعراء األندلس مدى تعمقيـ ببيئتيـ الجديدة ,فاتجيوا يصفوف صنع

اهلل في الكوف فجماؿ الطبيعة كاف أىـ باعث عمى قوؿ الشعر فييا وقد تفاعؿ الشعراء معيا في

حالييـ سعدىـ وحزنيـ ,سرورىـ وأساىـ وابف خفاجة كاف في مقدمتيـ مالء جماؿ الدنيا عنو
فماؿ بكميتو إليو .7كاف ابف خفاجة شاعر عصره وسمي بشاعر شرقي األندلس ,كما سمي

بالشاعر الشامي ولقب أيضاً بصنوبري األندلس ال نفراده بوصؼ الطبيعة بشكؿ واسع مف بيف
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األغراض الشعرية األخرى .وليذا اقترف اسـ الشاعر بالطبيعة بالدرجة األساس فاستولت عميو

روح المرح والمتاع بالحياة فأقبؿ عمى الطبيعة يتنزه في مغانييا ويتجمى مف مباىجيا.8

-1الميؿ في قصائده الوصفية-:

الوصؼ ىو الغالب عمى أدب الشاعر كما سنأتي عمى ذلؾ فيما بعد فيو إذا مدح ابتدأ

بالوصؼ ,وانتزع مف الطبيعة صوره ,واذا رثى مزج البكاء بالوصؼ مزجا بميغا ,فتصبح دموع

الباكيف جداوؿ ماء ,واىتزاز أجساميـ كاىتزاز الغصف الندى .ولد الشاعرفي بمدة شقرة وىي
مدينة منعزلة في شرقي األندلس مشيورة بجماؿ طبيعتيا حيث غذت الشاعر مف جماليا وأرىؼ

حسو مما جعمو شاعر الطبيعة بجميع مظاىرىا فيو يصفيا صامتة أو حية فالرياض واألشجار

والسماء واألرض والشمس والنجوـ والقمر والنير والمّيؿ مف المعاني التي كثي ار ما تطرؽ الييا

الشاعر في قصائده ,ولو رسالة في منتزه 9جدير بالذكر كوف الشاعر مف أىـ الشعراء في

الوصؼ والطبيعة.

فقد كانت ميمة ابف خفاجة تكثيؼ كؿ تمؾ المظاىر التي كانت موزعة عند اآلخريفّ ,إال

أف دور الشاعر ذىب إلى أبعد مف ذلؾ إذ زاد في التشخيص وفي الرابطة العاطفية بينو وبيف

الطبيعة واعتمد في ذلؾ عمى وسائؿ فنية جديدة متصمة بممكات خاصة لديو ولـ يكتؼ بربط

الطبيعة بموضوع الحب ومجالس الخمر ,بؿ ربطيا بكؿ األغراض الشعرية ,10حيث اتصؿ

الشاعر بالطبيعة وأشرؾ حواسو فييا ,و خاطب الطبيعة وامتزج بيا ولجأ إلييا ,11ويقوؿ فيو

المقري في نفح الطيب(كاف أوحد الناس في وصؼ األنيار واألزىار والرياض والحياض
ّ
13
12
والرياحيف ,والبساتيف) وقصيدتو في وصؼ الجبؿ خير شعره الذي يمثؿ ىذه الخاصة -:
يطاوؿ أعناف السماء بغػػارب

وأرعػػػػف طػماح الذؤبة بػػػػػاذخ

يسد ميب الػػػػػريح عف كؿ وجية

ويزحـ ليال شيبػػػػػػػػػو بالمنػػػاكػػػػػػػػػب

يموث عميػػػػػو الغيـ سود عمائػػػػػػيػـ

ليا مػػف وميض البرؽ حمر ذوائب

طواؿ الميالي مطرؽ فػػػي العواقب

وقور عمػػػػى ظػػػػػػير الفالة كأنػػػو

فحدثني ليػػػؿ السرى بالػػػػػػعجائػػػػػػػػػػػػػب

أصخت إليو وىو أخرس صامت

نجد الشاعر في ىذه القصيدة المشيورة يمتزج بالطبيعة امتزاجا كامال فيو كاف يتصؿ

بالطبيعة اتصاال وثيقا .14والطبيعة في مظاىرىا الرائعة ,وجماالتيا الفتانة ترافؽ شاعرنا في
جميع الفنوف التي عالجيا ,فيو يصورىا ويشخصيا صادؽ الحب ليا ,متقد العاطفة نحوىا,
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فالطبيعة عند الشاعر ىي كؿ شئ ,فقد شغؼ بيا ومزج روحو بروحيا وبادليا الشعور
واإلحساس ,وكاف يتحدث إلييا كما يتحدث إلى شخص ذي حياة وحركة.15

ولو أردنا أف نتحدث عف المّيؿ في قصائد الشاعر البد مف الحديث عف مزج الشاعر

الطبيعة في كثير مف األحياف بأغراض شعرية أخرى .فربطيا أوؿ األمر بالرثاء ومف ثـ بموضوع

الفناء فبعث فييا المعاني الحزينة وتحدث إلييا وتحدثت إليو ومف ثـ مزجو بالمديح واألغراض

الشعرية األخرى .كاف الشاعر يدرؾ شدة إلحاحو عمى الطبيعة في شعره وىو يستغرب مف ىذا

الشأف وكاف حائ ارً في تفسير ىذه النزعة المتمكنة ,فيو يقوؿ في نفسو مستعمالً ضمير
الغائب"اكثار ىذا الرجؿ في شعره عف وصؼ زىرة ونعت شجرة وجربة الماء ورنة طائر"

16

ما ىو

ّإال ألنو كاف جانحا إلى ىذه الموضوعات ,أنظر إلى قوؿ الشاعر في وصؼ زىرة وىو يصفيا في

المّيؿ-:17

وخيريػػػػػػػػػة بيف النسيـ وبينيػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

حديث إذا جػف الظالـ يطيب

يدب مػػػػػػع اإلمساء حتى كأنمػػػػػػػا

لو خمؼ أستار الظالـ حبيب

كأف لػػػػػػػػػػو س ار ىنػػػػػاؾ يريب

ليا نفس يسري مػػع المّيؿ عاطر

يظؿ عميػػػػػػػػػػػػػػػػػو لمصباح رقيب

ويخفى مع اإلصباح حتى كأنما

قمما نجد الشاعر يتناوؿ المّيؿ و معانيو في قصائده مستقمة و إنما نجده يمزج ويشاكؿ

بيف المّيؿ وأدوات الطبيعة األخرى وفي ىذه القصيدة عندما أراد الشاعر أف يتحدث عف زىرة

وصفيا في المّيؿ إلى جانب الزىرة فالصورة التي رسميا الشاعر كانت طريفة كؿ الطرافة فيو

يجري حديثا بيف الخيرية و ظالـ كؿ ليمة ,ثـ يركز الشاعر عمى أريج الزىرة وشذاىا الذي ال

ينفح ّإال ليالً فيخمؼ ىذه الصورة الغزلية البارعة ,عمى أف ىناؾ مف شعراء األندلس مف افتف
بالزىرة وانفتح صدره وأرىؼ حسو لإلعجاب بألوانو وأنواعو.

 -2الميؿ في قصائده الغزلية-:

تييأت لألندلسيف دواعي الغزؿ كالطبيعة الفاتنة بحدائقيا ورياضيا ومجالس الميو

والخمر والغناء والحضارة والعمراف وكثرة السبي والجواري ,واستطاع الشاعر األندلسي أف يجيد

التعبير عف حبو وخوالج نفسو ويصور األجواء التي يعيشيا إلى جانب اعتماد األسموب القديـ,

ّإال أف غالبية الشعراء خرجوا عف األسموب القديـ وأقبمو عمى تصوير مشاعرىـ وأحاسيسيـ

بشعر يتسـ برقة األلفاظ وسالسة التعبير ورشاقة الموسيقى .18نجد الشاعر يربط المّيؿ بموضوع

آخر كما فعؿ في أغراض شعرية أخرى فيو حسب الموضوع األساس يتناوؿ المّيؿ سيما وأف
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األغراض الشعرية تختمؼ في شحناتيا العاطفية باختالؼ أنواعو فاألحاسيس الحزينة تعـ شعر
الرثاء عمى خالؼ المديح واألغراض األخرى ومع ذلؾ نجد الشاعر في أمثمة قميمة جدا تناوؿ

المّيؿ كموضوع مستقؿ غير ممتزج مع األغراض الشعرية األخرى  ,أنظر إلى قولو في ىذه

المقطوعة-:19

طيؼ ألػػػػػػػػػػػـ كظبيػػػػػػػػػػػة الػػػػوعساء

و رداء ليؿ بات فيػػو مػػػعػػػػانقي

وشربت مػػػف ريؽ ومػػػػف صيباء

فجمعت بيف رضابو وشرابػػػػػػػػػػػػو

ولثمت في ظمماء ليمة وفػػػػػػػػػػػػػرة

شفقا ىػػػػناؾ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجنػػػػػػة حمراء

السكر يسحب فرعو
ثـ انثنى و ُّ

ويجر مػػػػػػػػػػػف طػػرب فضوؿ رداء

خرؼ يدب عمػػػػى عصا الجوزاء

والمّيؿ مشمط الذوائب كبػػػػػػػػػػػػػػرة

عف مقمػػػػػػػػػػػػػػػػة كحمت بػػػيا زرقػػػػػاء

والفجر ينظر مف وراء غمامة

أُغػػػػػػػػرى لػػيا ببنفسج الظممػػػػػػػػػػػػػػػػػاء

فرغبت عف نور الصباح لنورة

بدأ شعر الطبيعة يخرج عف المألوؼ والمعيود وذلؾ بتنظيـ المقطوعات التي تستوعب

طاقة خياؿ الشاعر وتصور عطاء شاعريتو غير عابئ بعدد األبيات أو النظاـ التقميدي لمقصيدة

ّإال في حاالت قميمة جدا .فالشاعر لـ يترؾ لمحة مف لمحات الطبيعة أو زاوية مف زواياىا أو
موضوعا مف موضوعاتيا ّإال طرقيا برشاقة و براعة وذكاء وافتناف.20

إف اإلنسجاـ والتناغـ الموجود في وصؼ المّيؿ في المقطوعة السابقة يدؿ عمى براعة
َّ

الشاعر وامكاناتو في الوصؼ إذ إف المّيؿ في شدة ظالمو كأنو طيؼ خفيؼ الظؿ ,كما ىي خفة

الظبي عمى الرماؿ حتى وأنو يمثؿ الطيؼ بالشراب والخمر في المذة والنشوة ,إذ إف القبمة لمخد

األحمر تأتي ساعة الغروب مع اقتراب المّيؿ سيما وأف المّيؿ دائما كاف ممجأ لمعشاؽ والمحبييف.
وفي مشيد رائع بديع يصؼ لنا انتياء المّيؿ وقدوـ النيار إذ االنتياء تمثؿ بالسحب أي

اال نسحاب طوعا وترؾ المجاؿ لمنيار مشبيا نياية كؿ ليمة بنياية حياة ونياية إنساف ,فيو يشبو
اختالط البياض بالسواد ساعة الشفؽ بالشيب عند كبار السف ,فيو واىف العظـ مشتعؿ الرأس

وقد فاح مف نداه وشذاه ما عطر األجواء ,كما تفوح الطبيعة بعد المطر وفي ختاـ القصيدة يترؾ

الشاعر نور الفجر لنور طيؼ الحبيبة وقت السحر ,وقد فتف بميؿ مظمـ وطيؼ خياؿ مف محب

مفارؽ .وصؼ الطبيعة في ىذه المقطوعة لـ يكف بعيدا عف االمتزاج واال نسجاـ باألغراض

الشعرية األخرى .فالمّيؿ قد اقترف ذكره بالغزؿ والمديح والرثاء والوصؼ في مقطوعات كثيرة كما
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خمى ذكره سابقا وسنعود إليو الحقا في وصؼ المّيؿ في األغراض الشعرية األخرى وعمى

الخصوص في المديح والرثاء .أنظر إلى ىذه االبيات قاليا في الغزؿ والمّيؿ-:21
وقوراء بيضاء المحاسف طمقػػػػػػػة

لبست بيػػػا المّيؿ الػػػػػبييـ نيػػػػػا ار

ىززت ألغصاف القدود معاطفا

بيا ولػرمػػػػػػػػػاف النيود ثمػػػػػػػػػػػػػػػػػا ار

وقد لبس الػػػػػجو الظالـ صدا ار

يزر عمييا الصبح نو ار قميصو

ذيوال عمى حكـ الشباب قصا ار

فسقيا ألياـ ىنػػػاؾ تقػػػػػػػػػػمصػػػػػػت

مف األمثمة الرائعة والرقيقة التي عبر فييا الشاعر عف رقة مشاعره وقوة خيالو وقدرتو

عمى التالعب بالمعاني والكممات كما سنأتي عمى ذلؾ الحقا في األغراض الشعرية األخرى التي

تناوؿ فييا الشاعر المّيؿ ,إذ إف ليمو صار نيا ار لسعادتو وسروره لمالقاتيا و ىناؾ تشبيو لمّيؿ
والنيار في البيت الثاني ويعود إلى التغزؿ ووصؼ القامة والقد والثدي فيأتي ليبارؾ الميؿ التي

تقصر بمالقتيا أي مالقاة الحبيبة وجماليا .غزؿ الشاعر كاف بعيدا عف عيوف الناظريف

والحاسديف فمسرحو المّيؿ حيث المقاء والعبث والميو والخمر ,فالمزج بيف الطبيعة والخمر والمرأة

في ىذا المثاؿ كاف الطريؽ الى وصؼ المّيؿ-:22
نادمتيا ليال وقػػػػػد طمعت بػػػػو

وترنمت حتى سمعت حمامة

شمسا وقػػػػد رؽ الشراب سرابػػػا
حتى إذا حسرت زجرت غرابا

شبو الشاعر الحبيبة ىنا بالشمس في ظممة المّيؿ ,استخداـ الشاعر ىنا لمّيؿ ما ىو اال

استخدامو لمضد حتى يقترب المعنى مف حقيقة أوصاؼ الحبيبة عنده ومدى إعجابو بيا سيما
وأف وسائؿ المقاء بحكـ السبؿ المتاحة كانت تقتصر عمى الميالي ولكف الشمس كانت تنير ظممة

المّيؿ وشبو صوت الحبيبة بصوت الحمامة وشعرىا األسود بسواد الغراب ,واف كاف التشبيو غريبا
في سواد الشعر بالغراب إلى الصوت الرقيؽ المشبو بصوت الحمامة لكف المغزى سواد الشعر

والمعنى موصوؿ ,ويقوؿ الشاعر في قصيدة أخرى-:23
جمعت ذؤابتو و نور جبينو

وسوداء تدمى بػػػو مػػػػػػػنح ار

بيف الػػػػػػػدجنػػة والصباح المشرؽ

كما اعترض المّيؿ تحت الشفؽ

لعفت الػػػػػػػػػكرى واستطبت االرؽ

وأقسـ لػػػػػػو مثمػػػػػػػػػػػػت ليمػػػػػػػة

ىذه مقابمة بيف الضديف الظممة والنور فذؤابتو دجنة مظممة وفي المقابمة جبينو مشرقة

كالصباح ,سوداء ولكف احمرار رقبتيا تناظر المّيؿ وىو يعترض الشفؽ االحمر ,ولوجاءت ىذه
المحبوبة ليال طيفيا فقط ,لكاف السير أحب إليو ,ولكره النعاس ,وأحب االرؽ كي يأنس بيا
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فيي في المّيؿ تظير سوداء ,ولكنيا بيضاء كبياض الصبح في النيار فيي سوداء الظاىر,
بيضاء حقيقة .وفي غزلية أخرى يقوؿ الشاعر-:24
يقراء والمّيؿ مػػػػػػػػػدلػػػػػػػػػػيػػػػػػػػـ
ورب ليؿ سيرت فيػػػػػػػػػػػػػػػػػو

لنور إجالئػػػػػػػػو كتػػػػتابػػػػا
أزجر مف جنحو نكابا

وشؽ سربالػػػو وجػػػػابػػػػػػا

حتى إذا المّيؿ ماؿ سك ار

طالت بػػػػو سنو فشػػابا

وحاـ مف سدفو غػػػػػػػراب

نجد المعنى نفسو قد أستخدـ في ىذه المقطوعة فالمّيؿ ذكر ىنا لجعؿ نور الحبيبة أكثر

وضوحا وقوة ,إذ إف التشبيو فيما سبؽ كاف بالشمس اما في ىذه المقطوعة كاف ابعد مف ذلؾ,

وفي الوقت نفسو عندما كاف الشاعر بعيداً عف –المّيؿ -ال زمتو النكبة والمصائب التي تنقطع
بمجرد بزوغ الفجر وانشقاؽ الصباح .وفي قصيدة أخرى يصؼ ابف خفاجة غالما يقدـ لو الخمر

في الدجى وقد بير بجمالو

25

-:

والمّيؿ ستر دوننا مرسػػػػػػػػػػػػؿ

قػػػد طرزتو أنجـ حمر

وبات يسقيني تحت الػػدجى

مشمولة يمزجيا القطر

ماء وفػػػي وجنتو خمر

أبكي ويشجيني ففي وجنتي

كأنو فػػػػػي وجييػػػا ثغر

وابتسمت عػػػػػف وجيو ليمػػػة

استخدـ الشاعر ىنا معنى آخر لمّيؿ فإلى جانب كونو ميربا وممجأ لمعشاؽ واألحبة

أصبح ست ار تحت غطاء جميؿ مف زينة الكواكب والنجوـ الالمعة ,فالحبيب يبكي مف الحزف

فالماء يجري عمى وجنتو سيما و أف حمر الوجنة لمحبيبة تشبو الخمر ,فالصورة تتابع حتى

تصؿ إلى اسقاء الحبيبة لو مف الخمر والسكر مف وجنتيا .أما زينة المّيؿ في ىذا البيت فكانت

عينا الحبيبة وخدىا فيي كالثغر في وجو المّيؿ .صورة المّيؿ تتكرر في معظـ قصائد الشاعر

الغزلية وتكاد الصور جميعيا تتشابو وتقترف بصورة الصباح ,حيث يقوؿ في قصيدة أخرى-:26
لمرضى جفوف بالفرات نياـ

ورب ليػػػػػػػػؿ بالغميـ أرقتيػػػػػػػػػػػا

وكؿ ليالي الصب ليؿ تمػػاـ

يطوؿ عمي المّيؿ يا أـ مالؾ

ىناؾ انسجاـ في قصائد الشاعر بيف األغراض المختمفة وتخالط في نسؽ معيف واف

كانت ىناؾ حاالت خرج فييا الشاعر عف المألوؼ والمرغوب إذ إف ىذه االبيات قيمت في العشؽ
والحب والغزؿ وىي في أضعؼ االحتماالت لمف ال يعرؼ كنو قصيدتيا أبيات نسيب قدمت

لقصيدة مدح عمى ما ألمحنا قبؿ قميؿ ,ولكف نندىش حينما نكتشؼ أنيا في حقيقتيا ليست ّإال
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استيالالً لقصيدة رثاء فييا مالمح الطبيعة وومضات قصؼ وشراب ,ومناجاة لمسكارى
والندماف .27إذف وصؼ الطبيعة في ىذه القصيدة جاءت عف طريؽ وصؼ الميالي التي قضاىا

الشاعر في سير ومنادمة وحب واف كانت القصيدة في الرثاء .ويقوؿ في غزلية أخرى-:28
وليؿ طرقت المػػػػػػػػػػالكية تحتػػػػػػػو

أجد عمى حكـ الشباب م از ار

فمـ يؾ ّإال رشفػػػػػة واعتناقػػػػػػػػػة

ويعجبنػػػػي أنػػػػػي أعػػػؼ ا از ار

ودست لػياالت البدور ديا ار

فخالطت أطراؼ األسنة أنجما

لقد كاف المّيؿ ممجأ الشاعر لكي يحقؽ ما كاف يصبوا إليو كعادة الشباب حينما رأى

النساء المواتي رغب في لقائيف خمسة في ظالـ المّيؿ ولكف مع ذلؾ ظفر بيف ,وترؾ الظفر بيف
ال يظر بو فبعد التقبيؿ والمعانقة انصرؼ مف خشية افتضاح أمره والمعنى ىنا قد يوحي لنا أف

الشاعر إنما كاف يخشى عاقبة أمره وىو يعانؽ ويقبؿ سيما وىو يصرح بخشية افصاح أمره و

يقر بعدـ اإلغالؿ في المتعة حدا يقؿ معو الرجوع والتوبة .فأراد الشاعر مف سياؽ القصيدة نعمـ

أنو لـ يكف مرتاحا مف لقاءاتو المّيمية فيتعذر بعقمية الشباب مف أجؿ ما قاـ بو ويعود ليؤكد لنا

أنو لـ يفعؿ شيئا يفضح بو ويقوؿ أيضاً-:29

يمقػػػػى بو ليؿ التماـ فيقصر

ومغرد ىزج الغناء مػطرب

يرمى بيا ليؿ السرار فيقمر

سفر الشباب لنا بو عف غرة

بما أف المّيؿ يدؿ عمى الظممة والوحدة والوحشة فإنو يدؿ عمى مراتع الميو والمرح

والنزوح إلى الحبيبة مف طرؼ آخر ,فالمّيؿ واف كاف طويالً فإف صوت الغناء جعمو مقم ارً وقصي ارً,

حيث السرور والترنـ .أبدع الشاعر في الربط بيف وجو المّيؿ مف حيث الوحدة والوحشة مف جية
والميو والمرح مػف جيػة أخرى بشكؿ رائع وبديع سيما وأف المغة السائدة في وصؼ المّيؿ في
القصائد الغزلية عند الشاعر تسود فييا نغمة الحب والميو والمجوء والمرح ,أنظر وىو يقوؿ في

قصيدة أخرى-:30

مغازالً فمقاً أو شاربا شفقا

ورب ليمة وصؿ قد ليوت بيا

أقبمو مف مبسـ نسقا
الد ّر فيو بيننا كممػػػػػػػاً
ال ننثر ّ
حتى ّ
يتحدث الشاعر عف ليمة المقاء ,ليمة الميو والمغازلة والحب الذي التقى فييا الحبيبة

التي لـ تنثر الدر ليميا ّإال بعد القبمة والثغر مميئة بالدر المنسؽ .بمعنى آخر ليؿ الشاعر جميؿ
بمقاء الحبيبة ورؤية جماليا وحالوتيا و تستمر الحالة ىكذا إلى أف تتنفس الصبح وتنشؽ

الشفؽ ويطمع الفجر.لقد استخدـ الشاعر معنى انتياء الميؿ و الحياة والميو والمرح في قصائد
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الوصؼ وكأف الشاعر أراد مف ىذا المعنى يشير الى زواؿ كؿ شيء مرغوب وغير مرغوب في

الحياة .وفي قصيدة أخرى كتبيا يطمب منو السمطاف أف يستفتحيا بالغزؿ فقاؿ وذكر ما كاف مف
أمر العسكر وكتب فييا قائال-:31

وليالينا بػػػػػػػػػػػػػػذي سمػػػػػػػـ

قؿ لمسرى الريح مف إضـ

ناـ عف ليمي ولػػـ أنػػـ

طاؿ ليمي في ىوى قمػػػػػػػػػر

مستطاب المثـ والشيـ

وأبػػي حيػّػػػػاه مػػػػػػػػػػف رشػػػػػػػػػػػػا
ولػػػػئف راودت مػػػػػػػػػػػػػػف سنة

لبما أرتاد مػػػػػػف حػػػػػمـ

يستفتح الشاعر قصيدتو بذكر واد األحبة في المدينة و لياليا الجميمة الطيبة ,فالحبيبة

قمر في ليمو جماال ونورا ,فالمّيؿ عند الشاعر أكثر مف مرتع الميو والحب والغزؿ.سيما وأف

استعادة ذكر الحبيبة واال لتقاء بطيؼ خيالو واسترجاعو في المناـ ىذا مما كاف يدفع بالشاعر

إلى النوـ واف كاف اليحب النوـ واليطمبو .ىناؾ قصائد كثيرة قاليا الشاعر في الوصؼ مخالطا
ذلؾ بالغزؿ مستخدما فييا المّيؿ بشكؿ واضح ليعبر عف غزلو في نسؽ معيف مف الوصؼ

لمطبيعة.

 -3الميؿ في قصائده المدحية-:

كما ذكرنا إلى جانب قصائد الوصؼ استخدـ الشاعر األغراض الشعرية األخرى ليعبر

بيا عف جماؿ طبيعة األندلس ,فقصائد المديح أيضاً كانت مف أىـ األغراض الشعرية التي كثر
فييا وصؼ الطبيعة األندلسية وخصوصا الصامتة منيا ,حيث يقوؿ الشاعر وىو يمدح قاض

القضاة-:32

فمحػػػػػػا سواد المّيمػػػػػػػػػة المّيػػػػػػػػػػػػػالء

لو شاء نسخ المّيؿ صبحا النتحى

في حيث تسجع ألسف الشعراء

تثني بو الريح المكارـ خوطػػػػػػػػػػػػػػة

نجد ىنا الفرؽ في استخداـ الشاعر لممعاني التي يدؿ عمييا المّيؿ في استخدامو في

غرض شعري آخر فبعد أف كاف المّيؿ ذا مغزى وىدفاً معيناً في قصائد الغزؿ أصبح ىنا عامال مف

عوامؿ المدح لمممدوح بشئ معيف سواء كاف بحسنو واطاللتو أو بقدرتو وامكانيتو أو كرمو
وعطائو سيما وأف الممدوح قادر عمى تغيير المّيؿ صبحا وتحويؿ الظالـ ضياء واف كاف المّيؿ

شديد الظالـ .إذف الغاية مف وصؼ المّيؿ أو ذكره في قصائد المدح ىي صورة الممدوح والربط

بيف المعاني التي يدؿ عمييا المّيؿ وصفات الممدوح مف جية أخرى ,و في ذلؾ الشأف قاؿ يمدح

أبا إسحاؽ ابف أمير المسمميف-:33
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ليالي ال توقر مػػػف مشيب

فزعت إلى ثبير أو عسيب

وكنت متى استربت مف الميالي

إف براعة الشاعر في تداوؿ المعاني المختمفة لميؿ تكمف في اختالؼ استعماالتو بيف
َّ

األغراض الشعرية فبعد أف كاف واصفا لميؿ في القصائد الوصفية أصبح ممتجأ لو وساكنا فيو مع

الميو والطرب والفرح أما في المديح فمموضع تغير تماماً متجاو ازً الوصؼ والمرح والميو إلى
مقارنة ممدوحو مع المّيؿ مفضال في ذلؾ الممدوح أو الشكوى مف المّيؿ وما يصيبو لمشاعر مف

الغبف والظمـ و الظالـ ,ففي ىذا المثاؿ يشكو الشاعر مف المّيؿ ومف مصائبو فيو كمما شكى مف
الميالي فر إلى الجباؿ مف خشيتو ,وقاؿ يمدح الفقيو أبا العالء بف زىير-:34
خميمي مػػػػػف حمير حدثا

فاذكرنا ليمػػػػػػػػػة بالمػػػػػػػػػػوى
ليالػػػػػػي عيدي بنػا فتية

أخا شيبة عف ليالي الصبػػػا
وعيداً بعصر الصبا أطربا

وعيدي بػػأحبػػػػػابنػػػػػػػػػػػػػا ربػػػربا

ومذكرً الشاعر باألياـ الخالية السابقة بحالوتيا وطيبيا سيما
ا
أصبح المّيؿ معيد الذكريات

و أف الشاعر أراد أف يمدح الممدوح مذك ارً بذلؾ أيامو السابقة في ليالي الجمع واألنس واإلخواف
واألصدقاء ,وبما أف الذكريات تكوف حموة أو سيئة فإف ما يستذكره الشاعر مف الذكريات ىي
طيبة وذي عيد الشباب والمرح التي تدؿ عمى اقتراب الشاعر مف خمؽ جو مف السعادة والفرح

ىذا ما كنا نقصده مف االختالؼ في استخداـ الميؿ مع اختالؼ األغراض الشعرية التي يتـ فييا
تداوؿ الميؿ مف أجؿ غاية معينة .وقاؿ يمدح القائد أبا الطاىر-:35
وخضت ظالـ المّيؿ يسود فحمػو

ودست عريف الميث ينظر عف جمػػر

ومزقت جيب المّيؿ عنيا وانمػػػا

رفعت جناح النسر عف بيضة الخدر

منمنـ ثوب األفؽ باألنجـ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىػر

وجئت ديار الحي والمّيؿ مطرؼ

وقد خمعت ليال عمينا يد الػػيوى

رداء عنػػػػػػػاؽ مػػػزقتػػػو يػػد الػػػػػػفجر

وال لػػػػػيؿ ّإال بالثويػػػػػػػػػػتة أقػػمػػػػػػػػػر

تنفس فيو السكر عػػػػػػػػػف نفحة الشكػػػػر

فمو مسحت يمناه عف وجو ليمة

لحطت قناع المّيؿ عف قػػػمر يسري

مشيب بفود المّيؿ طالع مػػػػػػػػػػػػف قطػػػػػػر

ولما تجمى ضوء صبح كأنػػػػػو

محؿ ليالي الصوـ مػػػػػػػػف ليمة الػػػػػقدر

وحمت بو اآلماؿ وىي شريفػػػة

المّيؿ في ىذه القصيدة كاف المحور الذي ارتكز عميو الشاعر في مدح القائد سواء كاف

الممدوح تختالو السباع والوحوش أو الظالـ تعـ الحياة مع الزخرؼ و األنجـ والسماء سيما وأنو
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يمزؽ جناح المّيؿ وىو يرفع جناح النسر المسيطر عمى الموقؼ والنسر يحفظ فراخو .كؿ ىذا

يحدث في المّيؿ المظمـ تارة والمزخرؼ تارة أخرى بالنجوـ واألقمار ,فالشاعر يجمع بيف المعاني

المختمفة لميؿ في البيت الواحد سيما وأف المّيؿ أصبح مرتعا لميو عند الشاعر ولكف ىذه الفرصة
تنتيي بمجرد طموع الفجر ,الممفت لمنظر كيفية طموع الفجر فالتمزيؽ داللة عمى إنياء الوضع

الذي كاف يتمناه إشارة إلى الجبر والخضوع لموقؼ اليعجبو .عمى عكس المطمب فالشاعر يطمب
استمرار المّيؿ ودواـ حالو ,وبمجرد طموع الفجر وبزوخ النيار يشيب لو حاؿ الشاعر.

وبعد المقدمة الطويمة مف الوصؼ والوقوؼ عمى الطبيعة الصامتة يأتي الشاعر إلى ما

كاف يبغيو مف صورة رائعة لمدح القائد مشبياً اياه بميمة القدر أو المقاء بو في تمؾ المّيمة الطيبة
الشريفة فيو واسطة العقد وخير أىؿ زمانو ,فالمخاطر والمصاعب والخوؼ والظالـ والمسير في

المّيؿ كميا معاف تدؿ عمى نية الشاعر في إضفاء أجواء لمدح الممدوح فييا شئ مف القوة

والتحكـ فعريف الميث وجناح النسر والتكرار في استعماؿ المّيؿ ومخاطر السير فيو تدؿ عمى ذلؾ

دوف أدنى الشؾ سيما و أف كممة التمزيؽ أيضاً قد أستعمؿ في السياؽ نفسو لالستدالؿ عمى

ىذه األجواء الصاخبة حتى يأتي لمديح القائد ,وكأف إعداد ىذه األجواء كانت ليا عالقة وثيقة
برتبة الممدوح ومكانتو العسكرية .وقاؿ يمدح الفقيو أبا أمية-:36
فما ترعد األسياؼ ّإال ميابػػػة

لمؤتمر في اهلل ينيى وينيػيػػػػػػػػػػػػػد

ويذكي وراء المّيؿ عينا حديدة

يناـ بيا الػديف احتراسا ويسيػػد

لمضطمع بالمجد يسعى فيسعد

وال تكسؼ األقمار ّإال حسادة

السيوؼ التخشى ّإال سيفو وىو الذي يخشى في سيفو أوامر اهلل واليعصيو وىو سباؽ

لمقاء العدو ومحاربتو ويستمر الشاعر في تشبيو المدوح بالمّيؿ والقمر فحساده يريدوف غيابو,
كما يحسد القمر المنير وال حسد ّإال إلى ذي الرفعة ,فيريد الحساد ما يريدوف مف أجؿ النيؿ مف
رعيتو وناسو ويأبى الفقيو ّإال بحماية رعيتو بعيف ساىرة مف الحديد كي يناـ الرعية آمنيف.

مظاىر القوة أيضاً كانت األساس الذي ارتكز عمييا الشاعر في مدح الممدوح فترعد السيوؼ

والييبة والميابة والمجد و العيف الحديدي واالحتراس كميا تدؿ عمى حب الشاعر في إثارة جو

مف الييبة والقوة في مدائحو مستعينا في ذلؾ بالمّيؿ وأدواتو مف أجؿ ذلؾ .وقاؿ يمدح أبا الحسف

بف الربيع صاحب قرطبة-:37

الصبػػػػاح س ار ار
حتى أجابني ّ
طوالً ومػػػػػػػػػػزقت الذيوال عيثا ار

وسألت فيؾ المّيؿ عف سنة الكػػػرى

وسحبت أرداف الظالـ عمى السرى
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غيراف أنجد في الوعيد وغا ار

يسأؿ المّيؿ حتى يجيبو الصباح ممحاً وىو يسير طواؿ المّيؿ حتى ينقض وييؿ الصباح

ليصؿ إلى غابة األسد قاصداً بذلؾ الممدوح ,فاألسد كاف غيو ارً وذا نجد في ىمتو و صفاتو.
فالتضاد بيف المّيؿ والصباح في القصائد التي يقصد بيا الممدوح ما ىي ّإال لتعمية شأف الممدوح.
ويقوؿ في مثاؿ آخر-:38

وراء قنػػػػاع المّيؿ وجػػػػو بشيػػر

وقد الح وجو الصبح يندى كأنػػػو

التضاد قائمة ىنا بيف الصبح والمّيؿ عمى الوتيرة السابقة نفسيا ,وبراعة الشاعر تظير

في مدحو ألبي الحسف عندما شبو وجو الصبح بوجو الممدوح مستعمال الوجو لمصبح والقناع

لمّيؿ ,فالوجو فيو الحقيقة والضياء والحسف عمى عكس مف ذلؾ فالمّيؿ فيو الزيؼ والظالـ
واالصطناع ,قاؿ وكتب بيا إلى األمير أبي إسحاؽ-:39
وما كاف أشيى ذلؾ المّيؿ مرقدا
وأقصر ذاؾ العيد يوما وليمػػػة

وأندى محيا ذلؾ الصبح مطمعػػػا

وأطيب ذاؾ العيش ظالً ومػرتعا

ولػػػػػػػػـ أتعاط البابمػػػػي المشعشعػػػا

كأني لـ أذىب مع الميو ليمػػػة;

مادامت المقابمة قائمة عند الشاعر بيف المّيؿ والصباح كاف مف الضروري أف يحاوؿ

المقابمة بيف شطري حياتو عندما كاف عند األمير وبعد فراقو ,فالمّيؿ والصبح في ظمو كاف أطيب
وألذ حتى أصبح مف شدة طيبو يومو وليمو أقصر مف ذي قبؿ مع طيب عيشو في مرتعو وظمو

ّإال أنو بعد فقد كؿ ىذا الطيب واألياـ الحموة كأنو ما عاش وما ذاؽ لذة البابمية وطيبة العيش في
ظمو ,وما نمحظو في ىذه األبيات الثالثة إلى جانب استخداـ الشاعر المقابمة بيف نمطيف مف

الحياة استعمالو التعجب مما آؿ إليو الحياة بعد ذلؾ العيد .وقاؿ يمدح أبا إسحاؽ ابف أمير
المسمميف ويذكر محاصرتو لحصف المؤريمة ويينئو بتمده كورة اشبيمية-:40

بريؽ تراءى آخػػػػػػػػر المّيؿ يممػػػػع

وعجت عميو عوجة الصب شاقو

ويمنى أبي إسحاؽ لمبحر منبع

ولػػػػػػـ أرد االوشػػػػػػػػػاؿ أنقػػػػػػع غػػػػمػػػػػة

استخداـ الشاعر لميؿ ما كاف ّإال إلبراز حسف وبريؽ ممدوحو فيو بعد أف نشأ وعاش في

ظمو فيما سبؽ عاد إليو منجذبا نحو بريقو فاألوشاؿ ال قيمة ليا عند بحر عطاء أبي إسحاؽ

وكرمو ,فتشبيو العطاء والكرـ بالبحر مف المعاني المطروؽ في الشعر العربي بشكؿ واسع
ومبتذؿ تدؿ عمى نسج الشاعر عمى منواؿ شعراء المشارقة في األسموب والمعنى ,ويقوؿ في

قصيدة أخرى-:41
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والنفس مالـ ترتقبؾ كئيبة
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والصبر ّإال منذ بنت جميؿ

والطرؼ مالـ يمتمحؾ كميؿ

;

الميالي الطويمة قصيرة فقط بذكره والصبر حمو وجميؿ بظيوره والنفس كئيبة مريضة في

بعده والجسـ كذلؾ مالـ يمتقيو ,فالممدوح يمثؿ لمشاعر المثؿ العميا فالميالي الطويمة تقصر بذكر

ٍ
بمعاف
خصالو وصفاتو فالصبر ىيف ماداـ عاقبتو الوصؿ .لقد استعمؿ الشاعر المّيؿ في مدائحو

مختمفة ولكف عمى األغمب كاف القصد مف ذكر المّيؿ إثبات ضده وعكسو فإنو إف كاف مظمماً

موحشاً فالممدوح ضياء مؤنس .و شبو جماؿ المّيؿ بنجومو وقمره وضيائو بالممدوح جماال ,أنظر

إلى ىذا النص الشعري-:42

وأزمعت ّإال أف تصـ عف العػػذؿ

آليت ّإال أف تسير مػػػػػػع الفضػػػػػػؿ

وقمت مقاـ الوبؿ في البمد المحؿ

فنبت مناب البدر في ليمة السرى

الفضؿ والكرـ والعطاء عنوانو وصفتو فيو خمؽ عمى الفضؿ وعازـ عمى االبتعاد عف

وضياء في المّيالي التي تطوؿ فييا المسير وانو
العذؿ والموـ فإنو قاـ مقاـ البدر جماالً ونو ارً
ً
أ ينما حؿ يعـ الخير والكرـ والعطاء كالمطر الذي يشتد عمى محؿ ىطولو .يستخدـ الشاعر
الحمؼ واليميف مف أجؿ اظيار عزـ الممدوح عمى الشيء الذي ينويو ويعتزـ القياـ بو ميما كاف

الوضع .ومف ثـ شبو جماؿ الممدوح بالبدر بؿ ذىب إلى أبعد مف ذلؾ فيو ينوب عف القمر في
الميالي التي ال يظير القمر فيو ,فالنيابة ىنا أقوى مف التشبيو ألنو يقوـ مقامو سيما وأنو

عطاء وخي ارً أينما حؿ.
كالمطر الوابؿ
ً
 -4الميؿ في قصائده الرثائية-:

لقد أقدـ ابف خفاجة وفي ج أرة تامة عمى المزج بيف الرثاء والطبيعة ولقد استطاع أف

يقدـ لنا شيئا جديدا مف خالؿ محاولتو تمؾ ,الذي ال شؾ فيو أف الطبيعة الفنانة تمثؿ مولد

الحياة وبيجتيا وغناءىا وسمتيا والرثاء يمثؿ نياية الحياة وآالميا ,وبكاءىا والحسرة عمييا,

ومف ثـ كاف الجمع بيف الطبيعة والرثاء جمعا بيف نقيضيف ,43قاؿ الشاعر وىو يرثي بعض

إخوانو ويندب ما تقضى مف زمانو ويمدح الوزير أبا العالء بف زىر-:44
وىػػػػػػػػا أنا تمقػانػػػػػػػػػي الميالي بممػػػػػػػػػئيا

خطوبا وألػػػػػػػػػقى بالػػػػػػػعويؿ المّياليػػػػػػػػػػػػا

أأحبػػػػػػػػػابػنػا بالػػػػػػعػػػػدوتيف صممتػػػػػػػػـ

بحكـ المّيالػػػػػػػػي أف تجيبػػػػوا الػػػمناديا

طواؿ المّيالي أو تػرى الطرؼ داميا

ضماف عمييا أف ترى القمب خافقا

أباكي بيػػػػػػػػا أخػػػرى المّيالي البػػػواكيا

جنبي لػػػػػوعػػػػػػػػػػػ ًة
تقضى وألقى بيف
ّ
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كأني لـ أنس إلػػػػػػػى الميو ليمػػػػػػػػػػػػػػػػة
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الدىر راضيا
ولـ أتصفّح صفحػػػػػػػػػػػػػػة ّ
ػػػر المّيالػػػي تعاطيا
تطيب عمػػػى مػػػػػػػػػػػػػػػ ّ

وكانت تحايانا عمى القرب وال ّنوى

أحف إذا ما عسعس المّيػػػؿ جنػػػػػػػػػػة
ّ
الػػػػػػرند نفساً عميمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ًة
وعمّ ّؿ برّيا ّ

تفض الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتّراقيا
تذيب الػػػػػػحوايا أو ّ
الصبح يندى أو مػع المّيؿ ىاديا
مع ّ

لػػػقيت بػػػػػػػػػػو والمّيؿ رائش نبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػو

تعػػد عمػػػػى حكػػػـ المعالػي أواليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
ّ
الػػػرأي راميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
أخػػػا فيـ اليخطئ ّ

عػػػمينا و لػػػػػو طػػػػيفاً سقيت لياليػػػػػػػػػػػػػػػػػا

معرج
فقؿ لمّيالي الخيؼ :ىؿ مف ّ
وأحرزفي أخػػػػػػػػػرى المّيالي فػضائالً

الػػػدج ّنػػػػػػة ثانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
وترعى بػػػو بدر ّ

السرى منػػػو ثالثاً
ترى فرقد المّيؿ ّ
إف براعة الشاعر في الوصؼ وتوظيؼ ذلؾ في مختمؼ األغراض الشعرية كاف دافعا لكي
َّ

يجعؿ الرثاء مسرحاً لوصفو لمظاىر مختمفة مف الطبيعة الصامتة والحية وعمى الخصوص المّيؿ

سيما وأف المعاني التي تدؿ عمييا المّيؿ إلى جانب ما ذكرناه مف الجماؿ والقبح ,مف السمب
واإليجاب تدؿ عمى الغموض والوحدة والنسياف والعصياف ,فيا ىي المّيالي الطويمة تداىـ الشاعر

وأي مداىمة وىي محممة بخطوب ومشاكؿ كثيرة تجر وراءىا العويؿ والنحيب ,لذلؾ نجد القمب

خافقا متحس ار طواؿ المّيؿ عمى ما فقده الشاعر مف قيـ مادية ومعنوية .فالمشاكؿ بمغت حداً
بالشاعر أصبح الصبر معو مستعصياً ومحاالً سيما وأف ظالـ المّيؿ والنجـ قائـ بكؿ غوامضو

وسكونو ,فاألمر قد قضي وما بقى لمشاعر سوى البكاء والسير حزناً طواؿ الميالي وكأف الشاعر
قد نسى المّيالي التي قد قاـ فييا بالميو والمرح والمتعة ,فالصداقة حيث كاف الوصؿ والقرب

والتحية تدوـ طواؿ الميالي.

لقد ذكرنا معاني كثيرة ومختمفة لمّيؿ عند الشاعر وفي ىذه األبيات نجده يربط بيف المّيؿ

وظممتو بالحنيف إلى أناس قد سبقوا سيما وأف الروح تخرج مع الحنيف إلييـ .ويستمر الشاعر

بالمقابمة بيف الصبح والمّيؿ ويخاطب المّيؿ بتحديد مكاف الفراؽ سيما وأف الفراؽ كاف فراؽ الحبيب

لمحبيبة تحمؿ في ثناياىا شحنات مف العواطؼ واألحاسيس التي تدفع بالشاعر لطمب المقاء واف

كانت طيفاً أو خياالً .فالشاعر عمى الرغـ مف استخداـ المّيؿ في ىذه االبيات مف أجؿ الرثاء ّإال
أنو كاف بارعا في تنظيـ معاني المدح والفخر والرثاء مع الوصؼ فيو عندما يذكر محاسف مف

يذكرىـ يجعؿ المّيؿ عنص ارً مف عناصر التأكيد عمى عمو شأنيـ وعزميـ ,فعمى الرغـ مف ظممة

المّيؿ عندما لقاىـ ّإال أف رشد عقميـ وسداد رأييـ واضح كؿ الوضوح .ويقوؿ في مرثية أخرى
يرثي فييا الوزير أبا ربيعة-:45
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وعتبى المّيالي لػػو فيمت عتػػػػػػػػػاب

إذا ارتجعت أيدي المّيالي ىبػػػاتيػػػػػػػػػػا

فغاية ىاتيؾ الػػيبات ذىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب

أقمب طرفي ال أرى غير ليمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

وقد حط عف وجػػػػو الصباح نقاب

أجمت طباعي فيو فاألنس وحشػػػة

طواؿ المّيالي والنعيـ عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذاب

فكؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذي فػوؽ التراب تراب

دعا بيما صرؼ المّيالي إلى البمى

وحتى متى أرمى بيػػػػػػػػػػػػػػػا فأصػػاب

فحتى متى تبري المّيالي سياميػػػػػػػػػػا

نجيب بيا داعي الصبا ونجػػػػػػػاب

كأف لـ نبت في منزؿ القصؼ ليمة

وأرست بنا في النائبات ىضػػػػػاب

نيضنا بأعبػػػاء المّيالػػػي جزالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

بدا االضطراب النفسي والعاطفي عمى الشاعر مف البيت األوؿ في ىذه المرثية الرائعة,

فاألمنية شراب أراد الشاعر أف يستقييا لكف الشراب كاف سرابا كما كاف نياية المّيؿ عتابا

فالجناس كاف مف الفنوف البالغية التي كثي ارً ما استخدميا شاعر في قصائده ولكف الجناس كاف

ناقصاً ,فما كاف عطايا المّيالي سوى الرجوع و الذىاب بالعطايا والخيرات في نياية كؿ شئ في

تمؾ المّيالي الحزينة ذىاب إلى الفناء واال نتياء والحاصؿ تحصيؿ كما كاف التراب ترابا فحؽ كؿ

شي الفناء والعدـ .فتشاؤـ الشاعر بمغ بو الحد إلى اليأس مف المستقبؿ فالوجية أينما كانت ليؿ

وكأف النقاب قد حط عمى وجو الصباح .فالشاعر قد خمؽ جواً مف الحزف الدائـ غير الزائؿ مع
ىوؿ الموقؼ واليأس مف المستقبؿ فإف الصباح عمى غير عادتو بعيد عف الطموع والظيور كأف

الحزف عمى الوزير جعؿ الدنيا مظمماً أسوداً دليالً عمى العزاء والحزف ,فالمّيؿ أصبح ىدفا لمشاعر
يصوب نحوه سياـ اال تيامات والتشاؤـ ,إذ يسأؿ عف سياـ المّيؿ وحتى متى يستمر بتصويبيا,
والتصويب ىنا عمى اليدؼ أي الشاعر والتصويب غالبا كاف ناجحا.

ويستمر الشاعر في خمؽ األجواء التي تدعوا إلى القمؽ والحزف تعبي ارً عف حزنو لفقد

صديؽ وحبيب فالمّيالي تطوؿ بيا واألنس يصبح وحشة مع طولو وما كاف نعيماً يصبح نقمة
عذابا ,ويعود ويتعجب مما آؿ إليو الوضع ويقوؿ كأننا لـ نعش النعيـ ولـ نمتذ بطيبيا تمؾ

المّيالي التي سبقت عندما كنا نجيب الداعي ويجاب دعوانا .يستمر الشاعر عمى الوتيرة

المتصاعد مف أجؿ خمؽ أجواء الحزف مستخدما مف أجؿ ذلؾ المقابمة بيف المّيؿ والصباح ,بيف

الخير والشر ,بيف السابؽ والالحؽ وبيف ما كاف ويكوف مستعمالً لغة سمسة مع كثرة استخدامو

لمفنوف البالغية المختمفة سيما وأف الشاعر كاف معروفا باستخدامو لتمؾ الفنوف في أغراضو

الشعرية المختمفة بيف حيف وآخر.
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يبدو عمى الشاعر التوفيؽ التاـ في استخداـ وصؼ المّيؿ مف أجؿ التعظيـ و تيويؿ

الرثاء في أغراضو الشعرية المختمفة سيما وأف المّيؿ يدؿ عمى الغموض والظالـ والفناء والعدـ
عمى عكس النور والضياء والمستقبؿ والحياة التي تكمف فييا معاني الصباح والنيار والضياء

فيو عندما يرثي معب ارً عف حزنو يستخدـ طاقات فنية ىائمة مف أجؿ جعؿ القصائد أكثر وقعاً

عمى النفوس .فالشاعر كاف ناجحاً في استخداـ المّيؿ والوصؼ في قصائد الرثاء بشكؿ الفت

لمنظر قياساً مع استخدامو لمّيؿ في األغراض الشعرية األخرى كالمديح والوصؼ والفخر سيما

وأف الوتيرة التي استخدـ فييا المّيؿ كانت تختمؼ حسب األغراض الشعرية التي تناوؿ فييا

الشاعر المّيؿ .أنظر الى شعره وىو يرثي محمد ابف أختو وقد مات في أغمات-:46

ألوري زناد اليـ فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػأقدح

واني إذا ما المّيؿ جاء بفحمػػػة

وفي وجنتي لمدمع أشيب يجمػػػػح

ففي ناظري لمّيؿ مربط أدىػػػػػػػػػـ

ويسري فيطوي األطوليف ويمسح

فيا عارضا يستقبؿ المّيؿ واكفا

المّيؿ كاف يذكر الشاعر بفاجعتو ويشعؿ فيو جذوة المصيبة مف جديد فالمّيؿ الطويؿ كاف

أشد وطأة عمى الشاعر بظممتو ووحشتو سيما وأف الظممة تمتيـ كؿ شيء مف حوؿ الشاعر

والدموع تسيؿ دما عمى وجنتو فيو يستقبؿ المّيؿ بيذه المشاعر والعواطؼ التي تحممو ما الطاقة

لو بيا .فالمّيؿ ىنا مرتبط بالسوء والحزف والغـ والدموع ,وقاؿ يرثي الوزير أبا محمد بف
ربيعة-:47

اليستقر بو ىنػػػاؾ مػػػيػػػػػاد

فوراء ستر المّيؿ مضطرـ الحشا

وتالحؽ األمجاد واألوغاد

عفت البناة عمػػػى المّيالي والبنى

تحت الدجنة كػػػوكب وقاد

بأغر وضػػػاح الػػػػػػػػػػػػػجبيف’كػػػػػػأنو

ضربت لو مػػف أنجـ أوتاد

والمّيؿ فسطاط ىنػػػػاؾ مػػػطنب

أصبح المّيؿ في قصائد الرثاء عند الشاعر دافعا لتذكر مف فقدىـ مف األحباء واألصدقاء

واألخالء ,فالشاعر حزيف عمى فقيده الوزير وكيؼ اليضطرـ قمب الشاعر فالموت وراء كؿ شيء
واليفرؽ بيف العزيز والحقير ,فالموت المحالة نازؿ بيـ ,وما نزؿ بقوـ ّإال أخذىـ .فالوزير

وضاح الجبيف صادؽ الميجة فكأنو نور يضيء دجنة المّيؿ ,ولكف أي نور قد استخدمو الشاعر

فيو كالنجـ ىاديا ألصدقائو وكأنو أراد أف يبيف لنا مدى أىمية فقيده ألنو بنوره ىو اليادي الى

الحؽ والصواب .ولكف المشكمة أكبر مف ذلؾ فكأف المّيؿ قد خيـ عميو ,ال ينفؾ عنو ,والنجوـ
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صارت أوتاداً! وىذا تشبيو مؤكد  ,تعددت طرؽ التشبيو ,وصار وجو التشبيو مأخوذا مف متعدد.
وقاؿ يرثي الوزير أيضاً-:48

كريـ ومف ليؿ السرى ظير أبمؽ

ويركب مف ريح الصبا متف سابح

متى تحتمميا راحػػػػػػػة الريح تعبؽ

فييدي إلػػػػػػى قبر بحمص تحيػػة

يركب الشاعر الفرس والخيوؿ السوابح ويتحمؿ عناء السفر ليالً حتى يصؿ إلى حمص

األندلس أي اشبيمية حيث قبر الوزير .فيو ما يشتاؽ إلى حمص والى النجوـ فييا ّإال ألف

الوزير يرقد ىناؾ .ما ييمنا عمى العموـ استعماؿ الشاعر لمّيؿ وفي أغراض شعرية مختمفة وفي
ىذا المثاؿ أيضاً نجد الشاعر يستخدـ المّيؿ في المعاني السابقة سيما وأف المّيؿ بظممتو
وغموضو يدؿ عمى العناء والمشقة وعمى الخصوص في السفر والترحاؿ ىذا مما دفع بالشاعر

كبيرً إذ قميالً ما نجد
عمى ايراده في ىذا المعنى .استخدامات الشاعر لمّيؿ في قصائده بمغت حداً ا
قصيدة أو مقطوعة شعرية خالية مف وصؼ المّيؿ  ,أنظر إلى ىذا المثاؿ وىو يصؼ فيو

المّيؿ-:49

ػػف قصػير أذياؿ الثياب

والمّيؿ وضاح الجبيػ

بيضاء تسنح مف غراب

فقنصت منو حمامة

المّيؿ مقمر أي وضاح الجبيف ,ليس مظمماً والمّيؿ قصير ,فيو ليؿ يوـ في الصيؼ ,حيث

استعمؿ الشاعر ضياء المّيؿ في وصفو ىذا عمى عكس المعروؼ مف المعاني وداللتو مف الظممة
والوحشة لكي يناؿ ما كاف يبتغيو مف المعاني ,ويقوؿ في المّيؿ أيضاً-:50
وليؿ كػػما مػػػػػػػػػد الػػػػػغراب جناحػػػػػػػػػو

وساؿ عمى وجػو السجؿ مداد

أجوب جيوب البيد والصبح صارـ

لو المّيؿ غمػػػػػػػد والمجر نجػػػػػػػاد

شرار ترامػػػػػػػى والػػػػػػػػغماـ زنػػػػػاد

بو مف وميض البرؽ والمّيؿ فحمػة

وأعرض مف ماء الصباح ثماد

ولما تفرى مػػػف دجى المّيؿ طػحمب

وشؽ مػػػػػػػػػػػف المّيؿ البييـ صداد

حننت وقػػػػػػػػػػد ناح الحماـ صبابػػػػػػة

إف سواد المّيؿ كاف مسرحاً لوصؼ الشاعر واستعمؿ مف أجؿ ذلؾ سواد جناح الغراب
َّ

لالستدالؿ عمى السيطرة و وحشية الميؿ ىنا ,سواد المّيؿ كاف كالحبر في المداد يسيؿ عمى وجو

السجؿ لكي يسجؿ صفحات التأريخ ,سيما وأف المّيؿ كاف محفالً لمعشاؽ والغرباء .فالشاعر

يجوب الصحارى قاطعاً أسفا ارً حيث الصبح كاف كالسيؼ في غمد المّيؿ عمى االستعداد لالطالؿ إذ
البد بعد العسر مف اليسر ,فالمّيؿ يتبعو الصباح والضياء .ولما باف الصباح والح في األفؽ

53

العدد  012المجلد األول 0212

مجلة األستاذ

م  1213هـ

الشفؽ األحمر مشعاً آفاؽ الشاعر مقمبا بذلؾ صفحة جديدة في حياتو حيث بدأ يحف إلى
الحمامة ونوحيا وىي تشؽ صمت المّيؿ ناحيا ما تفتقدىا .ويقوؿ في المّيؿ أيضاً-:51

فمشت عمى الظمماء مشي مقيد

وغمامة لـ يستقؿ بيػػػػػا السػػػػػػػػػػػرى

حب ارً لساف البػػػػػػػػػػػارؽ الػػػػػػػمتوقػػػػػػػػػػػد

في ليمة قد بات يمحس تحتيػػػػػػػػػػػػػػا

ػػػابيض كػػػػػػػػػػ ّؿ غراب ليؿ أسود
فػ
الضريب بيا الظّالـ حمامة
ّ
نسج ّ
تسير السحابة سي ارً حثيثاً بطيئاً وىي تحمؿ الغماـ ليالً ,فالسير والمشي مقيد بقيود

المّيؿ ,فالغمامة قريبة وكثيرة تكاد تممس األرض بما فييا مف المطر التي تشبو الحبر في السواد.
رسـ الشاعر لوحة فنية رائعة حيث أف الغيوـ والمطر واف كانت تدؿ عمى الخير والبركة والعطاء
والسخاء في ديواف الشعر العربي ىنا تدؿ عمى السواد والظممة ولكف السحاب بما يحممو مف

الثمج والصقيع جعؿ السواد بياضاً مشي ار الى اليسر بعد العسر والضياء بعد الظممة والنيار بعد

المّيؿ .ويقوؿ الشاعر في قصيدة أخرى-:52

غػػػػره
رب ابف ليػػػػؿ سقانا
وال ّ
ّ
شمس تطمع ّ
استعمؿ المّيؿ ىنا كناية عف سواد البشرة عند الشخص الذي وصفو الشاعر ,فالشاعر

أكثر مف استعماؿ المّيؿ في قصائده حتى بمغ بو الحد إلى درجة استخدامو كناية عف األوصاؼ
سيما وىو يمدح أو يرثي .ويقوؿ في قصيدة أخرى كتب بيا إلى الفقيو أبي أمية وقد وىت رجمو

بعثرة-:53

قدحت الظّالـ بيا فػػاضطرـ

وليؿ قػػػػػػػػػػػدحت بو عزمة

قػػػػػػػػػػػػػدحت بو شعمػػة في فحـ

كأ ّني وقد خبط المّيؿ بػػػػػػػػي

شيي المّمى مستطػػاب المّمـ
ّ
ظػػػػػػػػػػػػػػػػػالـ سجا وغماـ سجـ

جني الػػػػػػػػمنى
ويا ّ
رب ليؿ ّ
الصبػاح
ليوت ودوف التماح ّ

ونمت بمػػػا استودعتو ال ّنسـ
سر اليػػػػػوى
وقد كتـ المّيؿ ّ
ّ
اضطرـ قمب الشاعر في تمؾ المّيمة وقد قدحت بالظالـ وكأف الظالـ قد داىـ الشاعر حتى

أشعؿ مف الظالـ النار ويتمنى الميالي التي يسير فييا ويظفر بمراده مف الميو والحب والعشؽ,

فيو يمتيي ويميو وال يبالي بالصباح والنيار حتى ساؿ الظالـ .استخداـ الشاعر لمعبارات التي

تنـ عف القوة والسيطرة والخضوع في الوقت نفسو في ىذه االبيات ,فالمّيؿ يقدح ويخبط ويشعؿ

والظالـ ييطؿ كالغماـ .ويستمر حيث يشير مف معاني المّيؿ الى الكتـ والسر واليوى فيي كميا
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معانف تدؿ عمى إمكانية الشاعر في جمع معاني مختمفة لميؿ في قصيدة واحدة .وفي معنى آخر
مف معاني المّيؿ نشير الى قصيدة الشاعر في القمر-:54
عػي و َّ
َو ُّ
ظ ِر
اؾ ِمف قَػػػ َم ِر
يف الػػػػػػػػػػػػػ َو ِ
النػػػػػػ َ
ػخت إلى نجو َ
أص ُ
ُدلج َب َ
بت أ ُ
لَقَد َ
ال أجتَمِي لُمػحاً حتَّى ِ
عدالً ِم َف الح ِ
ص ِر
الس ِ
يف َّ
أعي ُممػَػػحاً
كـ َب َ
مع و َ
ُ
َ
َ َ
الب َ
السمع قُػػػػػػػرطَ األ ِ ِ
ِ
ِ
س َم ِر
ضح
اد
العيف ِمف َو ٍ
سو َ
َوقد َم َ
فَقَِّرط َّ َ
ُنس مػف َ
ألت َ

فج َعؿ ُي ِ
ؽ في معنى
طر ُ
قاليا الشاعر ،وقد طمع عميو القمر في بعض ليالي أسفارهَ ،
وعمَّ ِة إىاللِ ِو تارةً ِ
ُكسوِف ِو واقمارِهِ ،
بح ِ
وسرارِه ،ولزومو لمركزه مع انتقامو في َم ِ
سب
دارِهُ ،معتَِب ارً َ
ّ
ِِ
معدود في عبادة (اهلل) وطاعتو .فعناصر الطبيعة ال تنتيي
ذلؾ
ومعتقداً َّ
أف َ
ٌ
فَيمو واستطاعتوُ ،
في شعر ابف خفاجة ،فيناؾ الطيور والبرؽ والجو والشمس والبدر وغيرىا ،وقد كثرت في

األندلس الرياض والبساتيف وصدحت في جنباتيا الطيور وتوزعت في أنحائيا الجداوؿ ،وباتت
حواضر األندلس تؤلؼ عقداً مف الحدائؽ وىذا ما أوجد لدى شعراء الوصؼ ميالً إلى وصؼ

األزىار فتركوا قصائد تدخؿ في باب شعر النوريات وبمغ ولعيـ بمباىج الزىر إف بقيت صوره

مطبوعة عمى صفحات خيالو.
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الخاتمة

جماؿ الطبيعة في األندلس ىو وحده الذي ساعد عمى ازدىار شعر الطبيعة في األندلس،

بؿ أف حياة المجتمع األندلسي أثرت أيضاً في ىذا الشعر ،الذي يمثؿ تعمؽ الشعراء األندلسييف
ببيئتيـ وتفضيميا عمى غيرىا مف البيئات ،ولكوف الشعر عندىـ يصؼ طبيعة األندلس سواء

الطبيعية أو الصناعية ،فيـ يصورونيا عف طريؽ الطبيعة كما أبدعيا (اهلل) في الحقوؿ
والرياض واألنيار والجباؿ والسماء والنجوـ ،ويصفونيا كما صورىا الفف لدييـ في القصور

والمساجد والبرؾ واألحواض وغيرىا .أفرد شعراء الطبيعة في األندلس قصائد مستقمة ومقطوعات

شعرية خاصة في ىذا الغرض بحيث تستطيع ىذه القصائد استيعاب طاقة الشاعر التصويرية

وخيالو التصوري  ,فمـ يترؾ الشاعر زاوية مف زوايا الطبيعة ّإال وطرقيا  .و تُعد قصائد الطبيعة
في األندلس لوحات بارعة الرسـ أنيقة األلواف محكمة الظالؿ تشد انتباه القارئ وتثير اىتمامو .

و كما ىو كاف مألوفا عف الشعر العربي تنظيـ قصائد في أغراض مختمفة بدا شعر الطبيعة يخرج

عف المألوؼ والمعيود بتنظيـ المقطوعة التي تستوعب طاقة خياؿ الشاعر وتصور عطاء

شاعريتو غير عابئ بعدد األبيات أو النظاـ التقميدي لمقصيدة ّإال في حاالت قميمة جدا .والشاعر
لـ يترؾ لمحة مف لمحات الطبيعة أو زاوية مف زواياىا أو موضوعا مف موضوعاتيا ّإال طرقيا
برشاقة و براعة وذكاء وافتناف.

وبعد تزايد اىتماـ الشعرء بشكؿ واضح لشعر الطبيعة نجده يحؿ محؿ أبيات النسيب في

قصائد المديح حتى أصبح المّيؿ معيد الذكريات ومذكر الشاعر باألياـ الخالية السابقة بحالوتيا

وطيبيا وكاف الشاعر إذا أراد أف يمدح الممدوح مذك ار بذلؾ أيامو السابقة في ليالي الجمع

واألنس والتجمع واإلخواف واألصدقاء ,وبما أف الذكريات تكوف حموة أو سيئة فإف ما يستذكره
الشاعر مف الذكريات ىي طيبة وذي عيد الشباب والمرح تدؿ عمى اقتراب الشاعر مف خمؽ جو

مف السعادة والفرح ,و قصيدة الرثاء أيضاً ال تخمو مف وصؼ الطبيعة حتى أصبح المّيؿ في
قصائد الرثاء عند الشاعر دافعا لتذكر مف فقدىـ مف األحباء واألصدقاء واألخالء .و يبدو عمى
الشاعر التوفيؽ التاـ في استخداـ وصؼ المّيؿ مف أجؿ تعظيـ و تيويؿ الرثاء في أغراضو

الشعرية المختمفة سيما وأف المّيؿ يدؿ عمى الغموض والظالـ والفناء والعدـ عمى عكس النور
والضياء والمستقبؿ والحياة التي تكمف في معاني الصباح والنيار والضياء و أصبحت الطبيعة

بالنسبة البف خفاجة مالذاً وممجأ لو يبث فيو ىمومو وأحزانو وأفراحو ّإال أف جانب الفرح والطرب

غمب عمى وصؼ الطبيعة عنده فيفرح كما يفرحوف ويحزف كما يحزنوف .ولقد ارتبط وصؼ
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الطبيعة عنده بالغزؿ والخمر ارتباطاً وثيقاً فوصؼ الطبيعة ىو الطريؽ إلييا فكانت مجالس
الغزؿ والخمر ال تعقد ّإال في أحضاف الطبيعة  .و المرأة في قصائد الشاعر صورة مف محاسف

الطبيعة  ,والطبيعة ترى في المرأة ظميا وجماليا  ,إذ أف الغزؿ كاف مف األغراض الشعرية التي

كثي ار ما لجأ إلييا الشاعر في استخداـ المّيؿ سيما وأف وسائؿ المقاء بحكـ السبؿ المتاحة كانت

تقتصر عمى الميالي.

قمما نجد الشاعر يتناوؿ المّيؿ في قصائده مستقمة و إنما نجده يمزج ويشاكؿ بيف المّيؿ

وأدوات الطبيعة األخرى .فقد كانت ميمة إبف خفاجة تكثيؼ كؿ تمؾ المظاىر التي كانت موزعة

عند اآلخريفّ ,إال أف دور الشاعر ذىب إلى أبعد مف ذلؾ إذ زاد في التشخيص وفي الرابطة
العاطفية بينو وبيف الطبيعة واعتمد في ذلؾ وسائؿ فنية جديدة متصمة بممكات خاصة لديو ولـ

يكتؼ بأف يربط الطبيعة بالحب ومجالس الخمر ,بؿ ربطيا بكؿ األغراض الشعرية واستعمؿ مف

أجؿ ذلؾ المّيؿ ومعانيو.
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Abstract
The research paper deals with the poems of a famous poet, Ibn-Kafadga, who
tackled the themes of life and nature throughout his poetry. He presents nature and its
beautiful landscape in a very clear and optimistic way which is far away from ambiguity
and complexity. In addition, the poet has used night and its meaning to express his
different poetic purposes. In the sense that, the meaning of night in praising or
commendatory poems differed from love poetry or flirtation poems . For that reason, we
tackle different types of poems to make the image clear for the readers.
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