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 في الخيال وحركة التشبيهات والتحوالت 
 مطولتي امرئ القيس وطرفة بن العبد

 د. عمار حازم الشاهر  
 الملخص

الشك في ان من ابرز مزايا نشاط العقل الخالق في سعيه الى 
التخيل وهو يبني نصًا أدبيًا إبداعيًا هو قدرة هذا العقل على اإلتيان بتشبيهات 

ت كما تحدث في خياله وليس كما تحدث على مناسبة واإلمساك بالتحوال
لقد كان العقل العربي في العصر الجاهلي والفترات التي  .أرض الواقع

جاورته عقاًل ميااًل الى اإلكثار من التشبيهات والتحوالت بسبب سيادة بيئة 
واحدة متشابهة حوله يتشابه فيها رمل الصحراء ويشبه كل متر المتر الذي 

وكان اللون  .ي يليه على امتداد عشرات ومئات الكيلومتراتيسبقه والمتر الذ
البني الفاتح هو اللون األكثر سيادة في بيئته الصحراوية فكان يضيق ذرعًا 
بما يراه وينفر منه الى عشرات ومئات األشياء األخرى التي يستدعيها من 

واحدة  أماكنها البعيدة نفورًا من محيط متشابه ذي لون واحد وطعم واحد ونبرة
يقاع واحد  لهذا نجده ميااًل الى كثرة التشبيهات وميااًل في الوقت ذاته … وا 

الى اإلمساك بلحظات التحول ألنها تمثل لديه اختالفًا في الطعم والمذاق أي 
في المشاعر وفي مدى الرؤية تمامًا كما يجلب الموت الى العائلة مشاعر 

 … ةمناقضة لتلك التي يجلبها الزواج أو الوالد
 : (1)يقول امرئ القيس 

 وقيعاِنها َكَأنَُّه َحبُّ ُفْلُفلِ   َتَرى َبَعر اأَلْرآِم في َعَرَصاتها
 لَدى َسُمراِت الحيِّ ناِقُف َحْنَظلِ   كَأنِّي َغداة الَبْيِن َيْوَم تحمَّلوا

                                                           
 قسم اللغة العربية-كلية ا الداب /جامعة الموصل 

 .9-8تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم :  ،ديوان امرئ القيس (1)
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اذن يبدأ امرؤ القيس تشبيهات لمرحلة الخواء التي دفعته إليها لحظة 
ل فما يراه بعينيه هو ببعر ارآرام  الذي يشبه بحب الفلفل  وقوفه على األطال

وهو في مثل هذا المشهد يشبه بناقف الحنظل الذي تدمع عيناه من حرارة 
الحنظل هذا التشبيه يليه موقف تحّول يقيمه امرؤ القيس على شكل سؤال 

 :  (1)محدد يقول 
نَّ ِشفائي َعْبَرٌة ِإن َسَفْحُتها   (2)دارٍس ِمن ُمَعوَّلِ وهل عند رسٍم   وا 

يضع امرؤ القيس لحظة التحّول هذه ليستحضر مشبهًا به هو 
امرأتان ال أهمية معينة لهما لكنهما يقدمان صورة تشبيهية أخرى تتركب من 
تطّوع المسك منهما إذا قامتا وهو ما يذّكر بهواء الشمال المحمل برائحة 

 : (3)القرنفل الندية يقول 
َبا جاءْت بريا الَقَرْنُفل   تضوََّع ِريُحها   إذا التفتْت نحوي  (4)نسيم الصَّ

                                                           
 .9م.ن :  (1)

  25وردت الروايةةة فةةي المةةتن فةةي شةةرا القصةةائد السةةبع الطةةول الجاهليةةات، األنبةةةاري :  (2)
"عبةرة  104وشرا القصائد التسع المشهورات، النحةاس : … ". فهل ِعند … "َعْبرٌة مهراقة 

. "عبةرة إن 1/73:  يوشرا األشعار الستة الجاهلية، البطليوسة… ". فهل عند … مهراقة 
فهةل … . "عبرة َمهَراقَةٌة 57وشرا القصائد العشر، النبريزي :  … ".وهل عند … سفحتها 
… ". فهةةةل عنةةةةد … . "عبةةةرة مهراقةةةة 14وشةةةرا المعلقةةةات السةةةبع، الزوزنةةةةي : … ". عنةةةد 

 …".   فهل عند … . "عبرة مهراقة 76ار شعرائها، الشنقيطي : بوشرا المعلقات العشر وأخ

 .15ديوان امرئ القيس :  (3)

. "ِإذا قامتةةةا 29فةةةي المةةةتن فةةةي شةةةرا القصةةةائد السةةةبع الطةةةوال الجاهليةةةة : وردت الروايةةةة  (4)
. إذا قامتةةةا تضةةةوع 107وشةةةرا القصةةةائد التسةةةع المشةةةهورات : …". َتَضةةةوََّع الِمْسةةةُك منهمةةةا 

. "إذا التفةةت نحةةوي 86وشةةرا األشةةعار السةةتة الجاهليةةة : البطليوسةةي : …". المسةةك منهمةةا 
…". . "إذا قامتةةةا تضةةةّوع المسةةةك منهمةةةا 60: وشةةةرا القصةةةائد العشةةةر …". تضةةةوع ريحهةةةا 

وشةرا المعلقةات العشةر …". . "إذا قامتا تضةوع المسةك منهمةا 15وشرا المعلقات السبع : 
 …".. "إذا قامتا تضوََّع الِمْسُك ِمْنُهما 77: 
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ولعل الصورة األكثر غرابة وعمقًا هي تلك التي يشّبه فيها الشحم 
 :  (1)صورة نادرة يضعها في نص بيته … بخيوط الحرير المنفتّلة 

 (2)وَشْحٍم كُهدَّاِب الدَِّمْقس المفتَّل  َيَظلُّ العَذارى يْرَتمين بلْحِمها
لقد استطاع امرؤ القيس هنا ان يمسك بليونتين معًا ويوّحد بينهما في 
إشارة ذكية غير مباشرة إلى جمال وليونة لحم وأجساد الفتيات اللواتي سرق 
ثيابهن قرب الغدير وأقسم ان ال يّرد ثياب كل واحدة منهن حتى تخرج إليه 

لحمهن ذاك عند يات والبد أن حركة ر لقد سرن أمامه عا… وتأخذها منه 
  .مسيرهن هي المقصودة بتشبيه الشحم في البيت أعاله

 : (3)ثم يقيم الشاعر لحظة تحّول أخرى في بيته 
 وال تُبعديني من َجناِك المعلِّلِ   فقلُت لها ِسيري وأرِخي ِزماَمه

والذي مهّد للحظة التحّول هذه هو رؤيته للفتيات عند الغدير عاريات 
ة بسحبه إلى دائرتها فتضعه في إطار الفضاء النفسي حيث تقوم هذه الرؤي

 : (4)يقول … للعري وللعالقة بينه وبين النساء فيتحول من مشهد إلى آخر 
 وال تُبعديني من َجناِك المعلِّلِ   فقلُت لها ِسيري وَأرِخي ِزماَمه

لقد بنى مشهد لحظة التحّول على أساس رؤيته للفتيات العاريات 
نيزة تسير عارية لذلك يقول "سيري وارخي زمامه" ثم يشير وحلمه بأن يرى ع
الجنسي الذي سيسقط فيه عما قليل بقوله : "وال تبعديني  –إلى الجو النفسي 

من جناك المعّلل" وفي هذا الجو النفسي الهائج الجديد سوف يقدم امرؤ 
                                                           

 .11ديوان امرئ القيس :  (1)

كةةلُّ واحةةدة مةةنهن أن قولةةه "يةةرتمين بلحمهةةا". أعاتيهةةا دينةةه بيةةنهّن. وقيةةل : معنةةاه تةةدعى  (2)
عقر الناقة كان من أجةل صةاحبتها. والةدِّمقس : الحريةر األبةيض   شةبه الشةحم بةه لبياضةه 

 ولينه ونعمته. 

 . 12م.ن :  (3)

 . 12ديوان امرئ القيس :  (4)
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 القيس حشدًا من التشبيهات التي هي نضح تجربته مع النساء األخريات بدءاً 
 :  (1)باتيان المرأة والحبلى والمرضع في بيت يقول 

 (2)فألهيتها عن ذي تمائم ُمْغَيل  فمثَلِك ُحْبلى قد طرقت ومرِضعاً 

ثم يوغل في إضاءة مشهده الحسي التشبيهي الذي يلهي فيه المرأة 
 :  (3)المرضع عن وليدها الذي يصف بكاءه ورضاعته بقوله 

 (4)بِشقٍّ وِشقٌّ عندنا لم ُيُحوَّلِ   َفْت لهّإذا ما َبكى من خْلِفها انحر 
 : (5)ويقوم برسم مشهد االلتصاق بينه وبين األنثى بقوله 

ن كنتِ   َفُسلِّي ثيابي من ثياِبك َتْنُسلِ   قد ساَءْتِك مني خليقةٌ  (6)واِ 
هي حّسي عالي البناء دقيق العبارة بليغ التعبير فكأنما يمشهد تشب

بعضهما بما يجعلهما ثوبًا واحدًا مع انه حقيقة  يلبسان ثوبين مخاطين في
يقصد بالثوب القلب أي ان غايته هي أن يقول لها : "خّلصي قلبك من قلبي" 
فالثوب هو القلب يقول اهلل سبحانه وتعالى في سورة المدثر: "وثيابك فطّهر" 

                                                           
 .12م.ن :  (1)

تمةةائم . "… 39وردت الروايةة فةةي المةتن فةةي شةةرا القصةائد السةةبع الطةوال الجاهليةةات :  (2)
تمةةةائم محةةةِوِل". وشةةةرا األشةةةعار . "… 120". وشةةةرا القصةةةائد التسةةةع المشةةةهورات : ُمْحةةةِولِ 

. "تمةائم ُمْحةِوِل". 19تمةائم مغَيةِل". وشةرا المعلقةات السةبع : . "… 1/78الستة الجاهلية : 
 . "تمائم ُمْحِوِل". 79وشرا المعلقات العشر : 

 .12ديوان امرئ القيس :  (3)

. "بشةةةقٍّ 41شةةةرا القصةةةائد السةةةبع الطةةةوال الجاهليةةةات :  وردت الروايةةةة فةةةي المةةةتن فةةةي (4)
مةةن خلفهةةا انصةةرفت لةةُه . "… 122وشةةرا القصةةائد التسةةع المشةةهورات : …" وتحتةةي ِشةةقُّها 

. "مةن خلفهةا انصةرفت لةُه بشةق 21بشق وتحتي شقها لم يحةول". وشةرا المعلقةات السةبع : 
… من خلفها انصرفت له  . "إذا بكى79وتحتي شقها لم يحول". وشرا المعلقات العشر : 

 …". . "بشق، وتحتي ِشقها 74بشق وتحتي شقها لم تحول". وشرا القصائد العشر : 

 . 13ديوان امرئ القيس :  (5)

(6)  
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وشيء قوي مزدوج الداللة يقوم في هذه الصورة "سّلي ثيابك من ثيابي تنسل" 
نها أول صورة أدبية في تاريخ األدب في العالم كّله تجمع األخالقي أل

المادي والمعنوي في جملة واحدة ألن تداخل الثياب يعني … والحّسي 
التصاق الجسدين بمعنى ظاهري  واتصال القلبين يعني تأجج الحب والعاطفة 

جسدي  "معنًى باطني" وفي هذا التشبيه توجد حركة إعارة واستعارة بين ما هو
.. ولكي يؤكد شيئًا آخر .وما هو روحي وبصورة أخرى  بين المادي والمعنوي

 :  (1)فانه يرسم مشهد ليلة من لياليه معها يبدؤه بلقطة تحّول يقول 
لِ   فجئُت وقد َنَضْت لنوٍم ثَياَبها   َلَدى السِّتِر ِإالَّ ِلْبسَة المتَفضِّ

األنثى التي يأخذها  وهنا يبني مشاهد تشبيه الحقة لقصة ليلة مع
معه ويجتاز بها ساحة الحي تحت جنح الظالم ثم ينتحي بها جانبًا في بطن 
واٍد أو أرض رملية معزولة وعندما يقوم بسحبها نحوه فانه يتوضح كيف ان 
مالمحها مصقولة كالمرآة وهي بكر في التجربة وفي الجسد لها ثغر متفرق 

ترسل جيدها ملفوف وساقها النابات وجسد مصقول وشعر أسود فاحم مس
انبوب يفوا المسك من فراش نومها لحرصها على رائحتها الطيبة ولكون 
رائحتها هي زكية أي ان رائحة جسدها عطرة وهي كسول تحب التأخر في 
النوم حتى الضحى يشع منها نور في الليل يضيء الظالم حولها كأنها "منارة 

عى إليه الرجال من كل راهب متبتل" وهي بهذا الوصف مضرب مثل يس
 : (2)يقول النص  ،صوب

 ترائُبها َمْصقولٌة كالسَّجنَجلِ   مهفهفٌة بيضاُء غيُر ُمفاَضٍة 
 َغذاها َنميُر الماِء غيَر المحلَّلِ   كبْكِر ُمَقاَناِة البياِض بُصفرةٍ 

 بناظرٍة ِمْن َوْحِش َوْجَرَة ُمْطِفل  َتُصدُّ وتُْبِدي عن َأِسيٍل وتتَِّقي

                                                           
.معنةةى "نضةةت" نزعت.واللِّبسةةة:هيئة اللِّباس.والمتفضةةل:الالبس 14ديةةوان امةةرئ القةةيس: (1) 

 واحدًا.  ثوباً 

 .17-15م.ن :   (2)
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ْئم بفاحشٍ وج ْته وال بمَعطَّل  يٍد كِجيِد الرِّ  إذا هي َنصَّ
 أتيِت كِقْنو النَّْخلة المَتَعْثِكلِ   المْتِن َأسَوَد فاحمٍ  (1)وَفرٍع ُيَغشِّي 

 في ُمثَنَّى وُمْرَسلِ  (2)تضلُّ الَمداَرى  غدائرُه مستشزَراٌت إلى الُعال
 ُبوب السَّقيِّ المذلَّلِ وساٍق كُأنْ   رٍ صَّ وكشٍح لطيٍف كاْلَجِديل ُمخَ 

 َأساريُع َظْبٍي َأو َمساِويُك ِإْسِحلِ   وَتعُطو بَرْخِص غيِر َشْشٍن كَأنَّه
 َمَنارُة ُمْمَس راهٍب متبتِّلِ   تِضيُء الظَّالَم بالِعشاِء كّأنَّها
 َنُئوُم الضُّحا َلْم تَْنَتِطْق عن تََفضُّل  ِفراشها وُتْضِحي فتيت الِمْسك فوق

ة أخرى يبحث امرؤ القيس عن لحظة تحول أخرى يقدمها في ومر 
مشهد متخيل فّذ يرى فيه أن كل الرجال يكبرون ويخرجون من تجارب الحب 
وبصورة أدق يقلبون من تجربة إلى أخرى لكنه يظل على تعلقه وهواه يقول 

 :  (3)بين التحّول 

                                                           
. "وفَةْرٍع َيةزيُن 62ية في المتن في شةرا القصةائد السةبع الطةوال الجاهليةات : وردت الروا (1)

. "وفةةرع 32وشةةرا المعلقةةات السةةبع : …". . "وفةةرع يةةزيُن 92وشةةرا القصةةائد العشةةر : …" 
 …".. "وفرٍع يزين 84وشرا المعلقات العشر : …". يزيُن 

تِضلُّ الِعَقاُص في . "… 63وردت الرواية في المتن في شرا القصائد السبع الطوال :  (2)
تِضةةلُّ الِعقةةاُص فةةي مثنةةى . "… 145مثنةةى وُمْرَسةةِل". وشةةرا القصةةائد التسةةع المشةةهورات : 

تِضةةةلُّ الِعقةةةاُص فةةةي مثنةةةى وُمْرَسةةةِل". وشةةةرا . "… 93وُمْرَسةةةِل". وشةةةرا القصةةةائد العشةةةر : 
. 33قةات العشةر : . "تِضلُّ الِعقاُص فةي مثنةى وُمْرَسةِل". وشةرا المعل33المعلقات السبع : 

 تِضلُّ الِعقاُص في مثنى وُمْرَسِل" "… 

.قوله:"تسةةةةةةةةةّلت عمايةةةةةةةةةات الرجةةةةةةةةةال" أي ذهبةةةةةةةةةت عمايةةةةةةةةةات 18ديةةةةةةةةةوان امةةةةةةةةةرئ القةةةةةةةةةس: (3)
 الجهل.والصبا:اللهو واللعب. 
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با  عن َهواها ِبُمْنَسلِ  (1)وليس ِصبايَ   َتَسلَّْت َعماَياُت الرِّجاِل عن الصِّ
ويبني امرؤ القيس المشهد الالحق بكل تشبيهاته على أساس خسارة 
الفرصة لموهوب عاثر الحظ يعانده الزمن يطول وقت نحسه ويؤبد الليل عليه 
وتخونه ظروفه وتزداد عليه الهموم وهو يبدأ المشهد كله بتشبيه الليل بموج 

ين الظالم والمياه وبين تقلب ساعات البحر وفي ذلك حركة إعارة واستعارة ب
 :  (2)الليل وتقلب الموج يقول 

 علّي بَأنواِع الُهموم لَيْبَتلي  وليٍل كمْوج البْحِر َأرخى ُسُدوَلهُ 
يخاطبه مخاطبة مباشرة ألنه يحس بأن الليل … وهو يناجي الليل 

ه آخر تشبي… مؤّبد في الزمان لذلك يراه مشدودًا بالحبال إلى صخور الجبال 
 : (3)يقول امرؤ القيس … يشد النجوم إلى الحجر 

 بكّل ُمغاِر الفْتل شدَّْت ِبَيْذُبلِ   فياَلك من ليٍل كَأنَّ نجوَمهُ 
انه هنا يتعجب من بقاء الليل ويشبه األمر بأنه كما لو أن النجوم 
كانت مشدودة إلى جبل يذبل بحبال من حرير وهو ما يؤكده في البيت 

 : (1)الالحق بقوله 

                                                           
. "ولةةةيس 73وردت الروايةةةة فةةةي المةةةتن فةةةي شةةةرا القصةةةائد السةةةبع الطةةةوال الجاهليةةةات :  (1)

وشةرا القصةةائد …". . "ولةيس فُةةؤادي156مشةةهورات : وشةرا القصةةائد التسةع ال…" فُةؤادي  
وشةرا …". . "وليس فُةؤادي 36وشرا المعلقات السبع : …". . "وليس ُفؤادي 99العشر : 

 …".   . "وليس ُفؤادي 85المعلقات العشر : 

. شةةبه الليةةل بمةةوج البحةةر فةةي تراكمةةه وشةةدة ُظلمتةةه وتتابعةةةه. 18ديةةوان امةةرئ القةةيس :  (2)
ه   يقةةول : اشةةتمل عليةةه الليةةل بةةأنواع الهمةةوم ليختبةةر مةةا عنةةده مةةن الصةةبر ويبةةدو لةةه : سةةتور 

 والجزع. 

. الُمغار : الشديد الفتل. ويذُبل : اسم جبةل. يقةول : كةأن هةذه 19ديوان امرئ القيس :  (3)
نمةةا يصةةف  النجةةوم ُشةةدَّت بشةةيء مفتةةول قةةوّي إلةةى جانةةب هةةذا الجبةةل   فكأنهةةا ال تسةةري   وا 

 طول الليل. 



 

 736 

 م2006ـ1427(44/2رافدين ـ عدد خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الثالث العدد)آداب ال

 بَأْمراِس َكتَّاٍن إلى ُصمِّ َجْنَدل  َكَأنَّ الثَُّريَّا ُعلَِّقْت في َمصاِمَها 
ويواصل وصف الجواد خالعًا عليه كل ما يقع في طريقه من صفات 

ويفرد مشهدًا … بشرية أو حيوانية مما يقع في المصاف األعلى للجمال 
احد يضع تشبيهين لوصف أحد الوديان التي كان قد مّر بها وفي بيت و 

 :  (2)متالحقين حيث يقول 
 به الذِّئُب َيْعوي كالَخليِع الُمعيَّلِ   وواٍد َكَجْوِف الَعْيِر قفر َقَطعُتهُ 

وهنا يقدم امرؤ القيس واديًا فارغًا ال أحد فيه يتردد في جنباته عواء 
 وكأن امرؤ القيس أفرغ لنا الوادي ليمأله بعواء .ذئب يشبه الخليع المقيل

 .الذئب وليدع مجااًل لنفسه يناجي فيه الذئب ويقيس مدى التشابه بينهما
ومدى كونهما عاثري خطر غير موفقين على الرغم من إمكانياتهما 

قبالهما على الحياة وابكارهما في ارتياد األشياء ومنه يواصل  .ونشاطيهما وا 
لفروسيته  التشبيهات التي يخصصها للجواد اعتزازًا وتمسكًا به بوصفه رمزاً 

وحياته الحرة الطليقة وحبه لآلماد وارآفاق وارتيادهما بما يجعله في قلب العالم 
  .كّله

من جهته يبدأ طرفة بن العبد البكري التشبيهات منذ بيت مطولته 
األول حيث يشبه بقاء آثار أو بقايا البيوت واألبنية بما يتبقى من أي وشم 

 :  (3)يت على الكف أو ظاهر اليد يقول نص الب
 َتُلوُا كباقي الَوْشِم في ظاِهِر الَيدِ   ِلخْولَة أطالٌل بُبْرقِة َثْهَمدِ 

                                                                                                                                     
. المصام : مكانها الذي ال تبرج منه كمصام الفرس   وهو مربطه واألمراس 19:  م.ن (1)

 : جمع َمَرس   وهو الحبل   يقول : كأن الثريَّا أواخي مضروبة في األرض فهي ال تبرج. 

نما وردت روايته في المتن في شرا القصائد السبع  (2) هذا البيت لم يرد ذكره في الديوان وا 
. وشةةةةرا القصةةةةائد 163. وشةةةةرا القصةةةةائد التسةةةةع المشةةةةهورات : 80:  الطةةةةوال الجاهليةةةةات

 . 86. وشرا المعلقات العشر : 41. وشرا المعلقات السبع : 105العش: 

 .5ديوان طرفة بن العبد البكري، الشنتمري :  (3)
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ثم يعود بعد قليل فيعرض حركة سفينة في مياه هادئة ويشبه هذه 
الحركة بحركة يد تقسم التراب ألن هذه الصورة األخيرة هي األقرب فهو 

قريبًا صورته المتخيلة يستدعي صورة من واقعه ليدعم بها بوصفها تشبيهًا ت
عن حركة سفينة على سطح بحر البد أن مياهه ساكنة لما شبهها بالتراب 
المعروف بكونه جامدًا ساكنًا ال يتحرك إاّل إذا حركته قوة خارجية ليست منه 
كاليد كذلك يتخيل صورة سطح المياه الساكن الذي يحركه مقدم السفينة يقول 

 : (1)نص البيت
 بالَيدِ  (2)كما َقَسَم الُتْرَب الُمفاِئُل   ماء حيزوُمها بها َيُشق َحباَب ال

ويعود إلى تشبيه االبتسامة بضوء ينبعث عبر الرمل وهو تشبيه نادر 
 :  (3)يقول … لم تفطن عليه العرب إاّل على يده 

ْمِل ِدْعٌص له َندِ   وتَْبِسُم عن َألمي كَأنَّ ُمنِوّرا   َتَخلََّل ُحرَّ الرَّ
ل في بناء صور تقدم على التشبيه وتعتمد بناء مقاربات بين ثم يوغ

أشياء متباعدة تكاد تكون على طرفي المعادلة البعيدين عن بعضهما فيختار 
الوجه ويتخيل شكله كأنه مغطًى بنور الشمس بصفاء لونه وصفاء بشرته 

وفي هذه المرة يبتكر طرفة بن العبد … ووضوا مالمحه ودقتها وجمالها 
خرى لتزول ضوء الشمس على الوجه فيشبه بالرداء الذي يخلعه عليه صيغة أ

وهو صورة مركبة محيرة بارعة لوجه يغطيه الضوء أي ان غطاءه يزيده 
وضوحًا ألن الغطاء هنا عبارة عن ضوء فالمفروض ان الرداء يحجب وراءه 

                                                           
 . 7ديوان طرفة بن العبد :  (1)

. "الُمفايِةةُل". "وشةةرا 138وردت الروايةةة فةةي شةةرا القصةةائد السةةبع الطةةوال الجاهليةةات :  (2)
. "المفايِةةةُل" 137. "المفايِةةةُل". وشةةةرا القصةةةائد العشةةةر : 212القصةةةائد التسةةةع المشةةةهورات : 

 . "المفايُل".  95. "المفايل". وشرا المعلقات العشر : 66وشرا المعلقات السبع : 

 .8ديوان طرفة بن العبد :  (3)
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اّل هذا الرداء الذي يخون مهمته في الحجب  ما يغطيه إاّل في هذا البيت وا 
 :  (1)يقول … فيقوم بمهمة زيادة الوضوا 

 َعَلْيِه نِقيُّ اللْوِن لم َيَتخدَّدِ   وَوجٌه كَأنَّ الشمَس َحّلْت ِرداَءها

ثم يعود فيقدم صورة فيها نوعان متتاليان من التشبيه ينبني أحدهما 
 :  (2)على ارآخر حيث يقول 

 ه َظْهُر ُبْرُجدِ على الحِب كَأنَّ   أُمون كَألواا اإِلراِن َنَسَأُتها 
ويستمر في التشبيه في البيت الذي يليه حيث يجعل من االسفنجة 

 :  (3)مدارًا للمشبه به فيقول 
 َسَفنََّجٌة تَْبري أَلْزَعَر َأْرَبدِ   ُجَماليٍَّة َوْجَناَء َتْرِدي كَأنَّها 

 : (4)ويستكمل صور التشبيه فيقول 
 ِحفاَفْيِه ُشكَّافي الَعِسيِب بِمْسَرِد   كَأّن َجناَحْي َمْضَرحيٍّ تَكنَّفا 
 على َحِشٍف كالّشِن ذاٍو ُمَجددِ   فطورا به َخْلَف الزَّميِل وتارةً 

 كَأنَُّهما باَبا ُمِنيٍف ُمَمدَّدِ   لها َفِخذاِن ُأْكِمَل النَّخُض فيهما
ونالحظ هنا مدى كون طرفة بن العبد سّباقًا في بناء هذا التشبيه 

ربما لم يسبقه إليه أحد ولم ينتبه إليه أحد قبله أو بعده إال بعد  المبكر الذي
ضفاء لمسة  مرور قرون في تخيل النظرة إلى ساقي كائن حي أو فخذيه وا 
نادرة على صورتهما من خالل تشبيههما بالبابين ينفتحان وينغلقان كما تفعل 

                                                           
 . 9م.ن :  (1)

 . 10ديوان طرفة بن العبد :  (2)

نمةةةا ورد ذكةةةره فةةةي شةةةرا المعلقةةةات السةةةبع: (3) .وشةةةرا 70لةةةم يةةةرد هةةةذا البيةةةت فةةةي الةةةديوان وا 
 . 96المعلقات العشر:

 . 13، 12ديوان طرفة بن العبد :  (4)
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عندما  صورة متخيلة وتشبيه نادر ويستكمل هذه الصورة بمثلها… األبواب 
 :  (1)ينتقل إلى الذراعين فيقول 
 بَسْلَمى داِلج ُمَتَشدَّدِ  (2)ُأِمرَّا   َلها َمْرِفقاِن َأْفَتالِن كَأنَّما 

وهذه صورة نادرة أخرى لتشبيه المرفقين بطريقة خاصة فذة يليها 
 :  (3)صورة من التشبيه ليست أقل روعة يقول فيها 

ِمّي َأْقَسَم رَ   َلُتْكتَنَفْن َحتَّى ُتشاَد بَقْرَمِد   بُّها كَقْنَطرِة الرُّ

ونالحظ هنا مدى الدقة وسعة الخيال في قوة التشبيه الذي أخذ إليه 
المرفق ليقول عنه إنه ممر أو قنطرة من القرميد لم يتركها صاحبها إاّل مهدها 
وجعلها ملساء على هذه الصورة الفريدة التي يقف الشعر العربي الالحق 

ويستخدم مداخل أخرى في  .ائرًا في شدة اتقانها وعناية شاعرها بهاأمامها ح
 :  (4)التشبيه يوردها في بيتين يقوالن 
 َمواِرُد ِمْن َخلقاء في ظْهِر َقْرَددِ   كأن ُعُلوَب الّنْسِع في َدَأياِتها 

 َبناِئُق ُغٌر في َقميص ُمقدَّدِ   َتالَقى وَأْحيانا تَبيُن كَأنها
البارعة يعبر طرفة بن العبد الحدود ويلغي الفاصلة  في هذه الصورة

بين لغتي السرد واإليقاع فيصنع بالشعر ما يصنعه بالنثر وبالعكس إذ يقول 
بتالقى وأحيانًا تبين  وهذه صيغة شعرية هي األقرب إلى روا النثر ألنه 
الكالم يعطف على ما لم يستكمل من الكالم قبل أن ينصرف إلى التشبيه 

قف فيه المشّبه وكأنه بنيقة في قميص منّشى أو كأنه نيقة منّشاة في الذي يو 
                                                           

 .15ديوان طرفة بن العبد :  (1)

…". . "تمرُّ 163وردت الرواية في المتن في شرا القصائد السبع الطوال الجاهليات :  (2)
. "تمةةرُّ 97وشةةرا المعلقةةات العشةةر : …". . "تمةةرُّ 74شةةرا المعلقةةات السةةبع : و …". "تمةةرُّ 
 ."… 

 . 15ديوان طرفة بن العبد :  (3)

 .17م.ن :  (4)
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ثم ينعطف إلى صورة تشبيه أخرى أرى انه يريد بها وصف نشوة … قميص 
الخمرة التي تلعب بالمرء كما يتحرك مقود القارب في أي نهر بدجلة في 

 :  (1)النص  يقول 
 مي بِدْجلَة ُمْصِعدِ كُسّكاِن ُبو   وَأْتَلُع َنّهاٌض إذا َصِعَدت بهِ 

ويرتقي بالتشبيه إلى صورة فذة لم يصل إليها أحد سواه بحيث ان 
األصمعي وصف البيت الذي احتواها بقوله : "لم يقل أحد مثل هذا البيت" 

 :  (3)يقول النص المقصود  (2)
 َوَعى الُملَتَقى ِمنها إلى حرِف ِمْبّردِ   وُجمجمٌة ِمثُل الَعالِة كأنما 

نه يلحق هذا البيت بتشبيه ال يقل عنه دقة ألنه يحّدد فيه ان من إاّل ا
يقصدها هي فتاة شابة يافعة في عنفوان تفتحها على الحياة وليست مسنة أو 

 :  (4)امرأة أو عجوزًا حيث يتالحق في البيت تشبيهان بليغان كما يلي 
 كسبت اليماني ِقده لم يجودِ   وّخٌد كِقْرطاِس الشامي وِمشفرُ 

الحظ هنا الولع في الوصف التشبيهي ألجزاء من وجه الفتاة يحدد ن
ثم ينصرف في بيت الحق إلى العينين  .فيها الخد والفم ويقرر أنها فتاة

 :  (5)فيمنحهما تشبيهًا في غاية الروعة يقول فيه 
 بَكهَفْي ِحَجاَجْي َصخرٍة قْلِت َمْوردِ   وَعْيناِن كالماِويَّتَْيِن اسَتكنََّتا 

جوهرتان ناعستان نائمتان في  أنهمانه ينطلق من رؤية عينها على ا
يستنفد هذه  أنوبعد … كهفين منحوتين نحتًا خارقًا ثم يوغل في وصفهما 

                                                           
 .17ديوان طرفة بن العبد : (1) 

 .19-18م.ن : (2) 

 .18م.ن :  (3)

 .19م.ن :  (4)

 .18ديوان طرفة بن العبد :  (5)
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التشبيهات يذهب إلى صور أخرى منها انه يرى أصدقاؤه بعلو منزلته وبياض 
 :  (1)سيرته فيختار لهذا المشهد تشبيهًا يقول فيه 

 َتروُا ِإلينا بين ُبْرٍد وُمْجَسدِ   كالنُّجوِم وَقْيَنةٌ  َنداَماَي ِبيٌض 
هذه صورة فريدة متداخلة المعاني كثيرتها فأصدقاؤه بيض كبياض 
النجوم التي تومض بضوء أبيض قوي هو في حقيقته انعكاس الضوء خارجي 
آت من مصدر آخر هو الشمس تقوم النجوم بعكسه وأصدقاؤه في مكان عاٍل 

نجوم في السماء فهم يشعون بياضًا وضوءًا منعكسًا عن صديقهم مثلما ان ال
هذه كلها معاٍن … الذي هو الشاعر نفسه وهم بعلو السماء في مكانتهم 

مرسومة في صورة مكثفة تقول "نداماي بيض كالنجوم" ونالحظ انه لم 
يستخدم إاّل صيغة نداماي لوصف أصدقائه ومعلوم ان الندامى هم رفاق 

ر وربما لهذا السبب استدعى النجوم في تشبيههم فكالهما يظهران الليل والسه
ومن أصدقائه يعود إلى نفسه فيصف حاله عندما تسوء  .في سماء الليل

عالقته مع عشيرته وأهله فينبذ ويستبعد مما يدفعه إلى تشبيه نفسه بالبعير 
عن األجرب الذي يتم تعبيده بالقطران وعزله وتمسكه ليموت وحيدًا بعيدًا 

 :  (2)باقي اإلبل وبعيدًا عن الناس يقول نص البيت 
 وأْفردُت إفراَد الَبِعيِر الُمَعبَِّد   إلى َأْن تحاَمْتِني العِشيرُة ُكلُّها 

والقرب الشديد من الفناء والموت هو الذي  واإلفرادولعل هذا النبذ 
عل الجميع يجعله يمعن النظر في أمر الدنيا ونهاية الحياة والكيفية التي تج

لقد نبهه نبذ ارآخرين له إلى ان حصة أي واحد … متساوين لحظة الموت 
لل جثته في تحلت هيوارى فيهما جثمان أشبارمجرد … منهم مساوية لحصته 

                                                           
 .25م.ن :  (1)

 . 27م.ن :  (2)
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لذلك يأتي بتشبيه مناسب لهذه الحالة في  .عراء وحيد مدفون تحت األرض
 :  (1)بيت يقول فيه 

ام بخيل بمالِه   كَقْبر َغوىٍّ في الَبَطالة ُمْفِسدِ   َأرى َقْبَر َنحَّ

لعل ذلك … اذ ان لحظة الدفن هي توقيت مناسب المحاء الفروق 
هو ما أحسه طرفة بن العبد عندما تخلت عنه عشيرته ونبذته فراا يحلل 
ويفسر ويبحث عن سلوى وحل حتى امسك بتلك اللحظة التي حولها إلى بيت 

عيني خياله رسمتاه على النحو الذي  من مشهد معين وقعت عليه عيناه لكنّ 
ذا كان مشهدا النبذ والدفن قد ألهماه تساوي الغني  .فصله في المعلقة وا 

البخيل مع الفقير العاطل فان ذلك قد دفعه خطوة أبعد رأى الموت فيها 
موجودًا دائمًا في كل لحظة من لحظات الحياة وانه إنما يسير على منهاج 

لفتوة رمزًا جامعًا لكل لحظات الحياة التي يمسك بها دقيق لهذا اختار مرحلة ا
 : (2)يقول … الموت بخيط يرخيه لكنه سوف يشده ذات لحظة 

 لَكالَطَوِل الُمْرَخى وِثْنياُه في اليدِ   َلَعْمُرَك ِإنَّ الموَت ما َأخطَأ الَفَتى
ثم تقوده هذه السلسلة من االكتشافات بخصوص قضية الحياة 

ان يحيا المرء حياته هو دون ان يمحو شخصيته في تقليد  والموت إلى معنى
حياة سواه لكي يكون مسؤواًل عن دقائق حياته ومستمتعًا بها إلى  إتباع أو

آخر مدى وهو ما تعنيه حياته العاطفية لذلك جعل خطابه إلى امرأة معينة 
 : (3)يعرفها ويقصدها بخطابه فقال 
 َكَهّمي وال ُيْغِني َغناِئي وَمشَهِدي   وال تجعليني َكاْمِرٍئ َلْيَس َهمَّهُ 

                                                           
 .31ديوان طرفة بن العبد :  (1)

 .32م.ن :  (2)

 . 41م.ن :  (3)
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ونالحظ هنا انه يختار مفردة بهّم  للتعبير عن الشخصية التي هي سمة 
همًا  إنسانبصحة كذلك فان لكل  إنسانوهويته فكما ان لكل  إنسانكل 

أيضًا يتباينون في كل  فإنهموعندما يتباين الناس في الهموم … خاصًا به 
األمر الذي عّبر عنه طرفة بن العبد … اصر الحياة ما ينشأ عنها من عن

وحصره في مفردتين فحسب هما بالغناء والمشهد  فكأنه بذلك يستوعب 
مستقلة معزولة بالغناء   اكل ما يكّون المرء أي وجوده بالنسبة لنفسه كأن

ووجوده بالنسبة لسواه كشخص موجود في خضم تفاعل اجتماعي 
 بالمشهد .
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Abstract 

 

Imaginations, Similes and Shifts in Two 

Masterpieces written by Imru' Al-Qais and 

Tarfa Bin Abid 
 Dr. Amār H. Al-Shār  

This study sheds light on the power of imagination 

in poetry that produces some kinds of similes and figures 

of speech. Here, we are going to investigate some of these 

images and figures of speech in the pre Islamic poetry. 

More specifically, the paper studies the figures found in 

two masterpieces written by   Imru' Al-Qais and Tarfa Bin 

Abid.  
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