
الوجه الرخر للشعر الدندلسي

حصار بلنسية ـ دنموذجا ـ

سسوف عبيد – تودنس –

إن الصورة السائدة التي نحملها عن الشعر الندلسي أنه شعر أنس و ترف  بما

يي ينات الوتار و حفيف الورود والهزهار لكن الوجه الرخر المخف فيه من صدى لمجالس ر

في تلفيف النسيان هو أنه يحمل ملمثثح  وجثثه المحثثن  والحثثروب بمثثا فيهثثا مثثن آثثثار

المعاناة و ألم  المأساة تلك التي عاشها  العثثرب فثثي النثثدلس وهثثم يشثثاهدون عقثثد

اانتظم لهم قرونا حتى صارت الندلس وطنا لهم فيه حسب و نسثثثب بلدهم ينتثر بعدما 

و به يفارخرون وقد صور شعراؤهم أحوالهم  وما كان ينتثثابهم مثثن قلثثق و رخثثوف علثثى

المصير و هم يترددون بين المل في النجاة و اليأس من الخل�ص

ييعتبر سجل حافل رصثثد البدايثثة و النهايثثة فثثي إن الشعر الندلسي ث من هذه الناحية ث  

النكسثثار ( النتصار و ا  ) وقثثد سثثجل1أدق التفاصيل و في أصدق المشاعر للعرب بين ا

الدب السباني هو أيضا البعض من تلك الحوادث

م) علثى النثدلس ألفاهثا فثي رخضثم11فعندما طلع القثرن الخثامس الهجثري (

فتنتها الكبرى تتقاتل المدائن فيها حتى أضحت مقسثثمة بيثثن ملثثوك الطوائثثف بعضثثهم

يكيد إلى الرخر و يتناحرون فثثي حثثروب بل هثثوادة ممثثا جعلهثثم ثمثثرات يحيثثن قطافهثثا

الواحدة تلو الرخرى كلما سنحت الفرصة بين أيدي الممالك السبانية المتربصة 

اانقلثثب ميثزان القثثوى بكثثل  و بداية من النصف الثاني للقرن الخامس الهجثري 

وضوح لصالح تلك القوة السبانية التي تمكنت مثثن تجثثاوهز رخلفاتهثثا الدارخليثثة لمواجهثثة

اابثثن يديها ثم دحرها الواحدة تلو الرخرى مما جعثثل شثثاعرا مثثثل  الدويلت الندلسية وتح

يسال يقول بعد سقوط طليطلة  مسقط رأسه و رحيله عنها : ع

يل من الغلثثثثثثثثثط ييكم *** فما المقام بها إ يا أهل أندلس حثوا مط



الثوب ينسل من أطرافه و أرى *** ثوب الجزيرة منسول من الوسط

ييات في سفط (         يو  ل يفارقثثثثثثنا *** كيف الحياة مع الح  )2و نحن بين عد

حصار بلسنية

ااستفحلت الخلفات بين ملوك الطوائف في الثلث الرخير من القرن الخامس  

م) رخاصة في شرق النثثدلس ممثثا سثثاعد أحثثد الفرسثثان السثثبان يعثثرف11الهجري (

ييد) ( ااتغتنام فرصة ثورة دارخلية في مدينة بلنسية فضرب حولها    )3بلقب (الس على 

الحصار الشديد من جهاتها المختلفة و عمل على منثثع المثثدد إليهثثا والفتثثك بالخثثارجين

يلون في نجدة المرابطين من المغرب إذ قال أحثثد شثثعرائهم منها و كان البلنسيون يؤم

 ):4مستهزئا من عيافة الطير التي التجأ إليها السبان لمعرفة وقت استسلم المدينة (

يره هزجثثرا يق قد ظهرا *** أو فقدوه إذا ما طي يلذريق إن الح قولوا ل

سيوف صنهاجة في كل معترك *** تأبى لطياره أن تصدق الخبرا

و يقصد بلذريق (السيد) و يشير بصنهاجة إلى قبيلة المرابطين الذين ينتسبون إليها

اانسثثحب , لكنهم رخيبوا أمل أهل بلنسية بالرتغم من أن جيشهم قد وصل إلى أحواهزها ثثثم 

)5دون محاولة إنقاذ المدينثثة ( و قثثد أورد الثثدكتور جمعثة شثيخة فثي كتثابه (الفتثن و   

البن علقمة يصف فيه الحصار الثثذي دام أكثثثر الحروب و أثرها في الشعر الندلسي) نصا 

 م ومما جاء في ذلك النص الوثيقثثة (1094 هث الموافقة لسنة 487من سنة و ذلك سنة 

 ) قوله : 6

( بلغ رطل القمح في ربيع الول بمثقال و نصف و رطل الشعير بمثقال و رطل هزريعثثة

الكتان ستة أثمان مثقال و أوقية الجبثثن ثلثثثة دراهثثم و أوقيثثة البصثثل بثثدرهم و رطثثل

البقل بخمسة دراهم و بيضة دجاجة بثلثة دراهم و رطل اللحثثم البغلثثي بسثثتة دنثثانير و

رطل الجلثثد البقثثري بخمسثثة دراهثثم و فثي ربيثثع الثثثاني عظثثم البلء و تضثثاعف الغلء

يدور فحصثثا عثثن ااقتحام ال اابن جحاف ب ااستوى في عدم القوت الفقراء و التغنياء فأمر  و

اانسلخ هذا الشهر و رطل القمح بثلثة مثاقيل تغير ربع ما سواه تثثابع لثثه و ل القوت... و



يمثثق سثثائر النثثاس بثثالجلود و يصل إلى إدراك شيء مثثن الموجثثود إل أهثثل الجثثاه، و تر

يهجثثم الصماغ و عروق السوس و من دون هؤلء بالفيرة و القطط و جيف بنثثي آدم و 

يد الطاتغية في حرق مثثن رخثثرج على نصراني وقع في الحفير فأرخذ باليد و وهزع لحمه وج

من المدينة إلى المحلة لئل يخرج الضعفاء و يتثثوفر القثثوت علثثى التغنيثثاء، فهثثان علثثى

يلقت جثثهم من صثثوامع الربثثاض و بواسثثق يع الناس الحراق بالنار فعيث فيهم بالقتل و

الشجار ) 

وقد كان الديب أبو الوليد الوقشي شاهدا على حصار بلنسية حيثثث كثثان عمثثره

 سنة فأنشأ قصيدة فثثي وصثثف هثثذه المحنثثة و قثثد وصثثلت إلينثثا بعثثض أبياتهثثا فثثي74

)7ترجمتها السبانية التي تعرف بمرثية الوقشي لبلنسية ( يبر فيهثثا عثثن حبثثه    و قد ع

ااهزدهار العمران فيها ثم ذكر في أسف وحثثزن نكبتهثثا لبلنسية فوصف جمالها الطبيعي و

مرددا عند آرخرها قوله شعرا :

إذا أنا مضيت يمينا هلكت بماء الفيضان 

و إن ذهبت يسارا أكلني السبع

و إذا مضيت أمامي تغرقت في البحر

فإذا التفت رخلفي أحرقتني النار

صدى الحصار في الشعر السبادني

يمن الشعر السباني صدى لهذه الواقعة التاريخية فقد أنشثثئت ملحمثثة كاملثثة تض

ييد و قد أوردها الثثدكتور أحمثثد مكثثي ضثثمن من وحي حصار بلنسية تعرف بملحمة الس

السم الحقيقي للسيد هو ث رودر جوديثثاث دي بيثثار ثثث أمثثا كلمثثة8دراسة مقارنة (  )  وا

السيد فلعلها تكون من اللفظة الندلسية أو أنها بمعنى الذئب وهو أمر شائع فثثي ذلثثك

العصر في الندلس عند أهلها جميعا

أما الملحمة فهي وصف للحصار بمثا تخللثه مثن فقثد للطعثام و معانثاة مفصثلة لهثل

بلنسية و قد جاء فيها أمر طلب النجدة من مراكش و فثثي الملحمثثة وصثثف للجيثثش و



للمعركة ثم تذكر النصر على بلنسية و الظفثثر بالغنثثائم العديثثدة والثمينثثة و منهثثا هثثذه

 )9المقاطع (

بقي سكان بلنسية مرعوبين

ل يجرؤون على الخروج و ليسوا راتغبين في النضال

بينما السيد يدمر جنانهم و يلحق بهم أفدح الضرار

و رخلل هذه العوام حال بينهم و بين الحصول على أي طعام

يج سكان بلنسية شاكين و حاروا ماذا يفعلون و ض

لم يعودوا يحصلون على الخبز من أي مكان

و ذهل كل والد عن ولده، و لم يعد البناء يساعدون الباء

و ل الصديق صديقه، لم يعد أحد يعاون في الضراء

يج سادة القوم فلم يعودوا يملكون رتغيفا من الخبز و ض

و ماتت الزوجات جوعا و مات البناء

فأرسلوا إلى ملك مراكش يطلبون العون

و ضرب سيدي حولها حصارا دقيقا صارما

ل يفلت منه إنسان

ل أحد من سكانها يستطيع رخروجا أو الدرخول

و ضرب لهم أجل لعل أشقاءهم لمساعدتهم يقدمون

و دام الحصار مستمرا تسعة أشهر بل انقطاع

و بمجيء العاشر أحنت المدينة رأسها مستسلمة...

اابن عذاري المراكشي درخول الجيش السباني مدينة بلنسية وفتكه بقاضيها وقد وصف 

ييا على مشهد من أهله (  )10الذي أرقوه ح



الجل ء عن بلنسية و إحراقها

يبثثوا بعدئثثذ لنجثثدة ااسترداد المدينة على يد المرابطين الذي ه اابن حمديس  يجل  س

 م وذلثثك فثثي قصثثيدة مطلعهثثا (1102 هثث  الموافثثق لثثثث 495بلنسية و تحريرها سنة 

11( . 

اانهمل يح تغمام النصر ف الن س

ااعتدل                          يدين ف و قام صخر عمود ال

يسعد نجم قد رخوى فهوى و لح لل

ير للنصر عصر قد مضى فخل                           وك

و ثار يطلع نقع الجيش معتكرا

بحيث يطلع وجه الفتح مقتبل                             

يين قد حدقت حنقا و للقنا أع

يسن قد أفصحت جدل                         ببى أل يظ و لل

يق بردته فزاحم النقع حتى ش

ير منجدل                          و ناطح الموت حتى رخ

يمى  اابن ث السيد ث نفسه المس اابن رخفاجة بهذا المستلقي القتيل  )12(و يقصد   (ديثثاقو) 

ثم يتعرض لهزيمة السبان مبينا أثر الذل و الهوان في نفوسهم و قد ظهر على الوجوه

في قوله :

كأني بعلوج الروم سادرة

و قد تضعضع ركن الكفر فاستفل                       



في موقف يذهل الخل الصفي به

عن الخليل و ينسى العاشق الغزل                     

ترى بني الصفر البيض الوجوه به

يرت له وجل                      ااصف قد راعها السيف ف

و بنو الصفر يعني بهم الشاعر السبان الثثذين أحرقثثوا بلنسثثية عنثثد الجلء عنهثثا

فتحولت إلى أشباح و أكوام بعد عمران واهزدهار و قد سجل الدباء هذه الحثثداث الثثتي

ألمت ببلنسية على يد (السيد) و المعروف أيضا بالكنبيطور فقد كتب أبو عبثثد اللثثه بثثن

يم الفثثادح) كثثان مصثثدرا علقمة الصدفي كتابا رخاصا بها سماه (البيان الواضح فثثي الملثث

اابن البار وابن عذاري  )13(أساسيا لرخبار تلك الوقائع و قد أرخذ عنه   و قد شهد كثثذلك 

أبو عبد الرحمان بن طاهر حال بلنسثثية فثثي السثثنوات الرخيثثرة مثثن القثثرن الخثثامس

اابن بسام في الذرخيرة قائل :  الهجري بما تخللها من حصار و دمار فقال و قد نقل عنه 

(فلو رأيت قطر بلنسية، نظر الله إليه، و عاد بنور عليه، و ما صنع الزمثثان بثثه و

بأهليه، لكنت تندبه و تبكيه، فلقد عبث البلد برسومه، وعدا على أقمثثاره و نجثثومه، فل

تسأل عما في نفسي، و عن نكدي و بأسي)

اابن رخفاجة فقال هذه البيات يرثيها  و قد أثار رخراب بلنسية بعد حصارها 

عاثت بساحتك العدى يا دار  *** و محا محاسنك البلى و النار 

ااستعثثثبثثثثار ااعتبار فيك و فإذا تردد في جنابك ناظر ***  طال 

كتبت يد الحدثان في عرصاتها *** ل أنت أنت و ل الديار ديثار

و قد رأى إحسان عباس أن قصيدة ابن رخفاجة كانت أكثر أبياتا و لم يبق منها إل

يم وطنه  (هذه الربعة أبيات، ذلك أن بلنسية كانت جزءا من معاهد الشاعر و عهوده و أ

14( 

و أثار ما أصاب بلنسية أيضا شاعرية الديب و العالم أبي عبثثد اللثثه بثثن رخلصثثة عنثثدما

تذكر رياضها الغناء فقال



و روضة هزرتها للنس مبتغيا *** فأوحشتني لذكرى سادة هلثثثثكوا

تغيرت بعدهم رخربا و حق لها *** مكان نوارها أن ينبت الحسثثثثك

 )15(لو أنها نطقت قالت لفقدهم *** بان الخليط و لم يرثوا لمن تركوا 

و من الشعراء الذين تفاعلوا مع نكبة بلنسية فذكروها في شثثعرهم ابثثن عيثثاش

الذي قال فيها

بلنسية بيني على القلب سلوة *** فإنك روض ل أحن لزهرك

يي جوع و فتنة مشرك   )16(وكيف يحب المرء  دارا تقسمت ***على صارم

اابن حريق فقد أكد تعلقه بالمدينة رتغم النائبات التي تسلطت عليها  أما الشاعر 

وشبهها بالجنة المحفوفة بالمكروه حيث قال فيها :

يل حسن         حديث صح في شرق و تغرب بلنسية قرارة ك

يي طعن و ضرب فإن قالوا: محل تغلء سعر    و مسقط ديمت

يرباها       بمكروهين من جوع و حرب  يفت  يح  )17(فقل هي جنة 

الحصار والسقوط

اابن رخلدون حصار بلنسية للمرة الثانية  )18(ذكر   بدايثثة مثثن مهاجمثثة السثثبان  

يلك صاحب قشتالة مدينة قرطبة و ظفر صثثاحب للمدن الشرقية من الندلس عندما تم

أرتغون بالكثير مثثن الحصثثون حثثول بلنسثثية و بنثثى حصثثنا حولهثا لحكثثام قبضثثته عليهثثا

فاعتزم أميرها هزيان بن مردنيش على الخروج من المدينة و التصدي للسبان واسثثتنفر

معه أهل شاطبة و شقر فزحفوا جميعا عليهم و لكثثن الغلبثثة كثثانت للسثثبان فثثي يثثوم

يدثين بالندلس عظيم البلء استشهد فيه الشيخ أبو الربيع بن سالم شيخ المح



 م بثثدأ رخثثايمي1138 أفريثثل سثثنة 21 هثث / 635 رمضان من سنة 5و عند يوم 

اابثثن مردنيثثش الول الحصار المضيق على بلنسية من كل الجهثثات بثثرا و بحثثرا فأوفثثد 

ااستنجادا بأميرها أبو هزكريثثاء الحفصثثي الثثذي يبار إلى تونس  اابن ال كاتبه الديب الشاعر 

ااستقبله في محفل كبير حيث أدى ابن البار بيعة أهل بلنسية 

و أنشد قصيدته السينية الشهيرة طالبا فيها النجدة و أوردها ابن رخلدون جميعا و

قد اسثثتجاب الميثثر الحفصثثي للنثثداء فبعثثث إليهثثم أسثثطوله مشثثحونا بمثثدد السثثلح و

الطعام و المال فنزل بمرسى دانية لكن لم يأت أحد من قبل ابن  مردنيثثش ليتسثثلمه

بسبب صرامة الحصار حول المدينة و شدته

اابن البار شهادة تاريخية على ذلثثك الحصثثار بالضثثافة إلثثى كونهثثا يثل قصيدة  فتم

اللتمثثاس فهثثي تعتثثبر أنموذجثثا علمة إبداعية لما فيها مثثن صثثدق الحسثثاس و براعثثة ا

يبثثى الميثثر لشعر الحصار في الندلس و قد أدت الغرض من صياتغتها وإنشثثادها حيثثث ل

الحفصي مضمونها

فهي من هذه الناحية مثال تاريخي واضح وصحيح على قدرة الكلمة على الفعل 

و التأثير الملموس في مجريثثات الوقثثائع بالضثثافة إلثثى تأثيرهثثا الدبثثي حيثثث عارضثثها

شكل و مضمونا عديد الشثثعراء بعثثده ... بثثل إن هثثذه القصثثيدة مثثا تثثزال قثثادرة علثثى

ااستلهام الواقع العربي المعاصر على مستويات عديدة.

قصيدة ابن البار

مطلعها

ين السبيل إلى منجاتها درسا أدرك بخيلك رخيل الله أندلسا           إ

اابن رخلدون بقوله :47وهي في نحو  يدم لها   بيتا على بحر البسيط و قد ق

( و كان بنو عبثثد المثثؤمن بمراكثثش قثد فشثل ويحهثثم و ظهثثر أمثر بنثي أبثي حفثص 

بإفريقية، فأمل ابن مردنيش و أهل شرق الندلس المير أبا هزكرياء الكرة و بعثوا إليثثه

ببيعتهم، و أوفد عليه ابن مردنيش كاتبه الفقيه أبا عبد الله ابن البثثار صثثريخا، فوفثثد و



أدى بيعتهم في يوم مشهود بالحضرة، و أنشثثد فثثي ذلثثك المحفثثل قصثثيدته علثثى روي

السين يستصررخه فيها للمسلمين )

بل مقثثدمات شثثعرية فثثي وصثثف المثثرأةو الرحلثثة أو تغيرهمثثا مثثن تقاليثثد الفثثن

ااستطرادات في وصف الحسب و النسثثب و الشثثجاعة و الكثثرم لتمهيثثد الشعري, و بل 

ع منثذ الكلمثة اابثن البثار الفثزع و الهل ااعتاده شعراء المدائثح، أعلثن  المطلب على ما 

الولى ذلك أن المناسبة تقتضي الجد و التصريح دون مداراة أو تلميثثح فكثثأن القصثثيدة

ااسثثتنفار الميثثر اابثثن البثثار و مثثن رخللثثه الندلسثثيون   جميعثثا صثثررخة واحثثدة أراد بهثثا 

الحفصي. 

يرة يث الهمثثة علثثى السثثراع فثثي النجثثدة فمثث اابن البار التحريض لح ااستعمل  لقد 

يعود إلى الجانب العقائدي قائل :

تقاسم الروم ل نالت مقاسمهم        إل عقائلها المحجوبة النسثثثثثثثا

و في بلنسية منها و قرطبة       ما يذهب النفس أو ما ينزف النفسثثثا

اارتحل اليمان منبئسثثثثثثثثثثا يلها الشراك مبتسما      جذلن و مدائن ح

ييرتها العوادي عائثات بها    يستوحش الطرف منها ضعف ما أنسثا و ص

ييرى أثناءها جرسثثثثثثثثثثثثثثثا ابيعا    و للنداء  ما للمساجد عادت للعدى 

و مرة يلجأ إلى المعاني المدحية بما يتخللها من حماسة و فروسية مثل قوله:

ملك تقلدت الملك طاعته    دينا و دنيا فغشاها الرضى لبسثثثثثثثثثثا

ااحتبسثثثثثثثثثثثثا يبى و ما  مؤيد لو رمى نجما لثبته       و لو دعا أفقا ل

كأنه البدر و العلياء حالته       تحف من حوله شهب القنا حرسثثثثثثثا

ولم ينس الشاعر ذاته في رخضم هذه المناسثثبة فتثثذكر مثثوطنه بلنسثثية بمثثا فيهثثا مثثن

جمال طبيعي و حنين لسالف عهوده العذبة بين مرابعها :

يبعا تغنمت أيدي الربيع بها   ما شئت رخلع من موشية و كسثثثثثثثا و أر

و حال ما حولها من منظر عجب  يستوقف الركب أو يستركب الجلسثا



فأين عيش جنيناه بها رخضرا           و أين تغصن جنيناه بها سلسثثا 

يبار ما كاد يصرف القول إلى الحنين و إلى نكبة بلنسية و إلى ذكثثر  فضثثائل اابن ال ين  لك

المير أبي هزكرياء حتى نراه يعود إلى التأكيد علثى تغرضثثه الصثلي والساسثي أل وهثو

السراع بالنجدة حيث يقول : 

يا أيها الملك المنصور أنت لها      علياء توسع أعداء الهدى تعسثثا

صصفر أندلسثثثا و قد تواترت النباء أنك من       يحي بقتل ملوك ال

يهر بلدك منهم إنهم نجس      و ل طهارة ما لم تغسل النجسثثثا         ط

يل من رأسثا يرار أرضهم    حتى يطاطئ رأس ك و أوطئ الفيلق الج

بتهمي هزكا ورخسثا يصر عبيدا بأقصى شرقها شرقت عيونهم أدمعا  يان و

ااضرب لها موعدا بالفتح ترقبه   لعل يوم العادي قد أتى وعسى ! و

ااكتفى بالمدد من المثثال و إن التأكيد على النجدة بالجيش واضحة لكن المير الحفصي 

اابن رخلدون عند آرخر القصيدة :  السلح و الطعام حيث قال 

(فأجاب المير أبثثو هزكريثثاء داعيتهثثم و بعثثث إليهثثم أسثثطوله مشثثحونا بمثثدد الطعثثام و

السلحة و المال مع أبي يحي بن الشهيد أبي إسحاق بن أبي حفص وكانت قيمثثة ذلثثك

مائة ألف دينار وجاءهم السطول بالمدد وهثثم فثي هثثذا الحصثثار فنثثزل بمرسثثى دانيثثة

ااستفرغ المدد بها ) .  )19 (و

اابثثن البثثار إلثثى اانتهى بسقوطها على يثثد السثثبان و بعثثودة  إن حصار بلنسية قد 

يلى فيها رخطة النشاء و العلمة تغير أن حياته ستنتهي هو أيضا بمأساة.  (تونس حيث تو

20( 
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