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تأريخ القبول2019/10/27 :

المستخلص:

لقد احتلت اللوحة الطللية حي ًاز واسعاً في شعر أمرئ القيس ،وقد كان الطلل في

اغلب نصوصه صو اًر من صور الفناء ،إذ إن مظاهر الحياة تكاد تكون معدومة في
طللياته ولكن شأنه شأن الشعراء اآلخرين سرعان ما يترك الحديث عن الطلل ويفتح دائرته

للحديث عن مواضيع أخرى ،قد تكون التوجه نحو الماضي واستذكار لحظات مليئة
بالحيوية والخصب أو يتوجه نحو فعل مستقبلي وكل هذه الحركات هي حركات تتضاد في

مضمونها مع المشهد الطللي وقد أخذ الفعل االستذكاري للمغامرات الماضوية دو ًار ايجابياً
أسهم في انقاذ الشاعر من حسه الفجائعي وهو يستذكر او يشاهد أماكن الفناء (الطلل).
الكلمات المفتاحية :مغامرة ،فناء ،شاعريَّة.
المدخل:

كثير من النصوص في ذلك العصر استهلت
إ َّن قارئ الشعر الجاهلي يجد أ َّن ًا
بلوحة طلية ،وقد شغلت هذه الظاهرة المقاربات النقدية قديماً وحديثاً فراح النقاد يبحثون
عن أسباب حضور هذه اللغة ،فقد رأى ابن قتيبة أَّنها تؤدي وظيفة ايصالية كون الحنين

إلى الماضي عامالً مشتركاً بين المبدع والمتلقي ،فمن خالل استذكار االنا الشاعرة

لمغامرات الحب الماضوية تستطيع األنا أن تقيم تواصالً مع الذات الممدوحة()1؛ واذا
كانت المقاربات النقدية القديمة قد المست بشكل أو بآخر أسباب حضور اللوحة الطللية

 طالبة ماجستير/قسم اللغة العربيَّة/كلية التربية للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل.
 أُستاذ /قسم اللغة العربيَّة /كلية التربية للعلوم ِ
اإل نسانيَّة/جامعة الموصل.

( )1الشعر والشعراء ،ابن قتيبة ،أبو محمد عبداهلل بن مسلم بن قتيبة الدنيوري ،تحقيق :أحمد محمد شاكر،
دار المعارف ،القاهرة1982 ،م.75/1 :
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مواجهة أَسى الطلليَّة

فإن هناك غياب تام في الجانب الجرائي.
أ َّما المقاربات النقدية الحديثة فقد حاولت نظرياً واجرائياً الكشف عن أسباب

حضور الطلل وظيفته فقد ارجع يوسف اليوسف حضور اللوحة الطللية ،إلى أسباب بيئية
ونفسية تمثلت األولى بجدب الطبيعة الذي حرم النسان آنذاك من الثبات المكاني
واالنجاز الحضاري المتكامل ،أ َّما الجانب النفسي فقد تمثل بالقمع الجنسي( ،)1وذهبت
مقاربة أخرى إلى ان الطلل تجل مادي لحركة الزمن وهذا التجلي عالمة محسوسة على

تفتت الوجود لكن الشاعر يرفض القبول بهذا التفتت مع انه مفروض عليه ،هكذا يقيم

عالقة شعرية بين الزمن ،وحياته بوصفها زمناً نسبياً( ،)2ونجد الطلل عند نقاد آخرين يمثل

حنيناً شخصياً لماضي عبرت عنه الذات الشاعرة جراء توتر وتضاد مع الحاضر وقد

استقى أصحاب هذا التوجه رأيهم من المعطيات التاريخية التي تناولت سير بعض

الشعراء( .)3فيما ذهبت مقولة أخرى إلى ان البكاء في اللوحة الطللية تقليد أدبي استقاه
الشعراء من نصوص مجهولة موضوعها البكاء على الحضارات التي انهارت في الجزيرة

العربية في حقب سابقة للقصيدة التي وصلت الينا(.)4

أ َّما عن الجانب الوظيفي للوحة الطللية فتكاد تجمع المقاربات النقدية على أن

الحديث عن الطلل يكون حاف اًز للشاعر على النجاز والمقاومة ((أل َّن العزم على الحياة
والعمل ليس ممكن ًا إ َّال إ ذا ادرك االنسان ان وجوده متناه وان إمكانيات العمل تقع في هذه

الحدود واالنسان ملزم بتحقيق هذه المكانات)) ( ،)5فعلى الرغم من ((ان الطلل رمز
للتفتت والهشاشة والعدم إ َّال أ َّن القصيدة الجاهلية تتجه من الموت إلى الحياة))( ،)6الموت
( )1مقاالت في الشعر الجاهلي ،يوسف اليوسف ،ط ،2دار الحقائق ،بيروت1980 ،م.145-141 :
( )2كالم البدايات ،ادونيس ،ط ،1دار اآلداب ،بيروت.82 :1989 ،

( )3نصوص في الشعر العربي قبل السالم -دراسة وتحليل ،-نوري حمودي القيسي واخرون ،دار
الحكمة للطباعة والنشر ،الموصل.158-138 :1990 ،

( )4دراسات في االدب الجاهلي منطلقاته العربية وافاقه النسانية ،عادل جاسم البياتي ،دار النشر
المغربية ،الدار البيضاء.62 :1986 ،

( )5الوجودية في الشعر الجاهلي ،فالتر بروانه ،مجلة المعرفة السورية ،ع ،2دمشق.61 :1963 ،

( )6الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي – البنية والرؤيا ،-الدكتور كمال أبو ديب،
الهيئة المصرية العامة ،مصر1986 ،م.116 :
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الماثل في اللوحة الطللية والحياة المتمثلة في اللوحات المضادة التي تمثل حركات
خالصية مضادة للطلل مضمونية كالمغامرات النسوية أو الخمرة أو الرحلة ((بوصف

الظواهر المتقدمة لحظات امتالء عاشها الشاعر في ماضيه ،وجاء استذكارها حركة

خالصية للذات المبدعة وهي تشاهد حركة الصيرورة المتجسدة في المكان /الطلل)) (.)1

فاستذكار الماضي عبارة عن حنين تولد جراء حاضر الشاعر المأزوم انما يمثل

إمكانيات قابلة للتحقيق في الحاضر والمستقبل ((فالوجود البشري يعود إلى ما قد حدث
ويسلم نفسه للممكنات التي يجدها هناك والتي يمكن تكرارها في اللحظة ..ان تكرار
الوجود البشري على أساس زمانيته وتاريخه هو ضرب من االسترجاع الجديد ال مكان

الماضي ..فهناك تفاعل متبادل بين الماضي والحاضر ال مجرد نسخ حرفي للماضي))

(.)2

ولعل اختالف النقاد في تفسير الظاهرة الطللية يعود إلى ان ابعاد هذه اللوحة
وداللتها تختلف من نص إلى اخر .فهي ليست نسخاً متطابقة وهذا ما جعل تلك القراءات

متباينة

()3

وهنا ما يفسر لنا تقاطع اللوحة الطللية عما بعدها نحوياً وداللياً فالطلل في

اغلب النصوص الجاهلية خالياً من كل مظاهر الحياة.
أمرؤ القيس ومواجهة الطلل

لعل أكثر شاعر جاهلي استهل قصائده بمقدمات طللية هو أمرؤ القيس وكانت

تلك االستهالالت ليست نسخاً متطابقة وانما لكل لوحة خصوصيتها التي تتمايز عن

اللوحات األخرى ،وهاهو في معلقته ((التي تمثل فاتحة الشعر الجاهلي التاريخية وفاتحته

الفنية وخاسفة عين الشعر للشعراء ،ومؤسسة ابجديات القصيدة العربية اتي اتبعها الناس))

( )1اللوحة الطللية وداللتها في مرثية البحتري للمتوكل ،يسرى إسماعيل إبراهيم ،مجلة التربية والعلم،
مج ،17ع.29 :2010 ،3

( )2الوجودية ،جون ماكوري ،ترجمة :امام عبدالفتاح امام ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت.251 :1982 ،

( )3ينظر :الرمز في الشعر العربي قبل السالم ،مؤيد محمد صالح اليوزبكي  ،دار ابن األثير للطباعة
والنشر ،الموصل .94 :2010
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( ، )1استهلها بلغة انفعالية جسدت توتر الشاعر جراء استذكاره لحبيب غائب ومنزل
مفارق ،اذ يقول(:)2

قفاااااا نباااااح ماااااز ذكااااار حبيااااا ومنااااا ل

بساااااقط اللاااااو بااااايز الااااادخول حومااااال

رسااااامها

لمااااااا نسااااااجتها مااااااز جنااااااو و اااااامال

توضااااام اااااالمقراس لااااام يعااااا
ر حبي ومن ل
تااااااااار بعااااااااار ا رام ااااااااا عرصااااااااااتها

وقيعانهااااااااااااا كأناااااااااااا حاااااااااااا

لفاااااااااااال

إن النص ينطلق من اللحظة الحاضرة بدعوة صاحبين حقيقيين أو متخيلين
للبكاء والتوقف جراء تذكر منزالً دارساً وحبيباً مفقوداً مغيباً اسم الحبيب مؤط اًر ومسمياً
المنزل الدارس (سقط اللوى بين الدخول وحومل) ليتبع عبر الية التعاطف أماكن أخرى قد

دمرها الزمن بصيرورته (توضح والمقراة) ،وصحيح ان الشاعر أشار إلى ان هذين

المكانين لم يعفيا بيد أ َّن هذا ال يعني ان الفناء لم يشملهما فجملة (لم يعف رسمها) ال
تعني عدم التأثر واالندثار ،وانما تشير إلى عبث الفعالية النسانية؛ إذ لم يبق منها سوى

رسوم دوارس والفعل نسج بما يمتلكه من داللة جمالية فإَّنه في سياق النص نتاج ثنائيتين
متضادتين مكانياً (جنوب وشمال) وحركتهما تعاقبية ال متزامنة وعلى الرغم من تضادهما

فهما يتفقان على تدمير الفعالية النسانية ،واذا كانت ((ريح الجنوب أو كما تسميها العرب

ريح السموم ،تشي في ابسط داللتها بالتحول نحو ما هو سلبي))(َّ )3
مر القيس يدرك
فإن أ ًا
((أن هذه التحوالت السلبية يجب ان تجابه بأدوات التفاعل والعمل المضاد))( .)4ولم تكن
رؤيته ناتجة من فراغ؛ إذ ((تأمل امرؤ القيس الحياة تأمالً عميقاً انتهى به إلى هذا

الموقف المأساوي الحاد وما اكثر ما انبثقت فكرة الفناء من صميم الحياة التي يتأملها

( )1مفاتيح القصيدة الجاهلية نحو رؤية نقدية جديدة -عبر المكتشفات الحديثة في االثار والميثولوجيا،-
عبداهلل بن احمد الفيفي ،النادي االدبي الثقافي ،ط ،1جدة.22 :2001 ،

( )2الديوان.8 :

( )3بلوغ االرب في معرفة أحوال العرب ،محمود شكري االلوسي البغدادي ،ج ،3عني بشرحه وتصحيحه
وخبطه :محمد بهجة االثري ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان.361 :

( )4النقد النسقي ،تمثيالت النسق في الشعر الجاهلي ،يوسف محمود عليمات ،االهلية للنشر والتوزيع،
ط ،1عمان.34 :2015 ،
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الشاعر الجاهلي أو يقبل عليها))(.)1

إ َّن صور الحياة في الطلل معدومة تماماً فالنسان غائب والحيوان لم يبق سوى

اثاره (بعر االرام) والمياه نضبت ،فالشاعر يرقب جنازة الحياة الظاعنة ،فيغلبه بكاء مرير
ف يدعوه أصحابه الذين ال يدركون ما يدرك وال يحسون ما يحس إلى البقاء على نفسه
والتجمل بالصبر .وفي هذا الفضاء المشحون باالسى يعود الشاعر الستذكار حادثة أخرى

تتوافق مضمونياً مع الشريحة الطللية وهي لحظة رحيل الجماعة؛ إذ يقول(:)2
كاااااااأن باااااااداس البااااااايز ياااااااوم تحملاااااااوا

لااااااد ساااااامرات الحاااااا ناااااااق

وقو اااااااص بهااااااا صااااااحب علاااااا مطاااااايهم
واز اااااااااااااااافا

يقولااااااااوز

حن اااااال

تهلااااااااح اساااااااام وتجماااااااال

عباااااااااااااااارس مهراقااااااااااااااااة

هاااااال عنااااااد رساااااام دارس مااااااز معااااااول

كااااااااادينح ماااااااااز ام الحاااااااااوير قبلهاااااااااا

وجارتهااااااااااااااا ام الربااااااااااااااا بمأساااااااااااااال

فالشاعر ظاهرياً شأنه شان الشعراء االخرين وقف يشيع بنظرات حزينة الحمولة
المرتحلة دون أن يفصح عن أسباب الرحيل وال عن سبب بقائه دون الرحيل معها ،إ َّال أ َّن
لفضاء المكاني الذي وقف فيه الشاعر وهو يشيع االحبة المرتحلين ((ذو مرجعية

أسطورية ذات طابع ديني فسمرات الحي تجسيداً أرضي ًا اللهة الشتاء  /العزى))

()3

.

بناء نصوصياً
ومن هنا فإن النص يتحرك حركة عضوية بين أنساقه التي يبنيها ً
متماسكاً ومتداخالً وهو تداخل يقوم على عالقات حية تربط افراد النص ربطاً حياً ،وهذه
ليست بقصيدة تقوم على االبيات المفردة ،ولكنها قصيدة تعتمد على الجمل العضوية ذات

النسق الكامل ،والدالالت فيها تتبادل الحركة ما بين مشاكلة ظاهرية ،واختالف داخلي

يثري النص ويجعله نصاً دائم التحول والتفاعل وليظهر التضاد بين الشاعر وصحبه فهم

يتحركون وهم سالون وناسون وبما انهم كذلك فهو يطلب منهم التوقف عن تحركهم

( )1شعرنا القديم والنقد الجديد ،وهب احمد رومية ،سلسلة عالم المعرفة ،الكويت.223 :1978 ،

( )2ديوان أمرئ القيس ،تحقيق :محمد أبو الفضل ابراهيم ،دار المعارف ،ط ،4القاهرة1969 ،م.9-8 :

( )3االساطير والخرافات عند العرب ،محمد عبدالمعيد خان ،دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع ،ط،3
بيروت.130 :1981 ،
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ويطلب منهم البكاء والتذكر من بعد السلوان والنسيان( ،)1معلمين سبب بكائه جراء ابتعاد
امراتين ،وهنا السؤال يطرح نفسه ،لماذا لم يرحل الشاعر مع الراحلين؟ وهل أم الحويرث

وأم الرباب امرأتان واقعيتان؟

سيما أن النص صمت عن هذا الجانب وهذا يدعونا إلى القول ان رحيل الجماعة

ليس رحيالً فيزيائياً وانما يمثل انشغاله بنشاطاتهم اليومية دون التنبه لحركة الزمن
والم أرتان المتحدث عنهما هما رمز الخصب والنماء وغيابهما تغييب لعالم الخصب
والشاعر مارس فعالية بكائية عند سمرات الحي اللواتي يمثلن تجسيداً ارضياً ،ولكن

توسالته وبكائه لم تجد نفعاً ولكنه يمارس البكاء عالماً بعدم فائدته ،اذ يقول(:)2
واز فا

هل عند رسم دارس مز معول

عبرس مهراقة

وعند هذه النقطة ينقطع الحديث عن الطلل(( ،وينتج من الزمن الزائل ازمنة

أخرى ميتة عاشها الشاعر عملياً في فترات بعيدة من حياته الماضية ،لها وظيفة إيجابية
في خلق توان مضاد للزمن االتي))( ،)3ويصاحب هذا االنقطاع انقطاع نحوياً وداللياً ،اذ

وطئ لهذا االنقطاع أداة االستفتاح (أال) ،إذ يرتد الشاعر نحو الزمن الماضي(( ،وعندئذ

قد يصبح استدعاء الماضي احدى ضرورات التعري لدى الشاعر من اآللم حاضرة ،ذلك
ان حديث الذكريات قد ينتشله من كآبة الواقع ويتجاوز به ضغوطه ويخلصه من قبحه،

وعندئذ يخرجه من دائرة اغترابه إلى عالم اكثر رحابة وانسانية يسمح له بتذوق الحلم ،أو
بتجاوز احزانه وعندئذ تتحول الظاهرة إلى ضرب من التعويض النفسي لدى الشاعر وكأنه

حين يغترب عن واقعه يجد ذاته من خالل اللجوء إلى ماضيه)) (.)4

ينفتح النص بالحديث عن مغامرات ماضوية قام بها الشاعر وهنا يبرز عنصر
التضاد بين مشهدي الطلل وذكريات ماضيه فربما كان الماضي وسيلته للخالص من
( )1ينظر :القصيدة والنص المضاد ،عبداهلل الغذامي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط،1
بيروت.32-30 :1994 ،

( )2الديوان.9 :

( )3الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي – البنية والرؤيا.130 :-

( )4الموقف النفسي عند شعراء المعلقات ،مي يوسف خليف ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع،
القاهرة ،ط.43 :1996 ،1
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االمه اذ يقول(:)1
ا ر لاااااااااح يومااااااااااص مااااااااانهز صاااااااااالم

و ساااااااااااايما يااااااااااااوم باااااااااااادارس جلجاااااااااااال

وياااااااااوم عقااااااااارت للعاااااااااذار مطيتااااااااا

ياااااااا عجبااااااااص ماااااااز رحلهاااااااا المتحمااااااال
و ااااااااحم كهاااااااادا الاااااااادمقس المفتاااااااال

ااااااااال العاااااااااذار يااااااااارتميز بلحمهاااااااااا
ويااااااوم دخلاااااات الخااااااادر خاااااادر عنيااااااا س

قالااااااات لاااااااح الاااااااوي ت اناااااااح مرجلااااااا

تقااااااول وقااااااد مااااااال الغباااااايط بنااااااا معااااااا

عقاااارت بعياااارأ يااااا اماااا أر القاااايس ااااأن ل

قلاااااات لهااااااا ساااااايرأ وارخاااااا

و تبعااااااااادين ماااااااااز جنااااااااااح المعلااااااااال

ماماااااا

ونلحظ على األبيات المتقدمة أنها تنفتح على األبيات السابقة ((لتتسع دائرة
الحديث وتميل إلى الذاكرة الثقافية التي تؤطر أفعال الذات بفعل أسلوب القص المكاني،

وتمنحها حضو اًر فردياً متمي اًز في ضوء اندماجه وتماهيه باألنثى الرمز ،اذ تؤدي (اال)
وظيفة اسلوبية تنبيهية تبرز صوت الشاعر التائق إلى تحقيق اللذة والتخلص من السكونية

التي تحرمه االنتشاء والفاعلية في الوجود)) (.)2

كما تفيد (أال) أيضا للتنبيه إلى ما يليها واالهتمام بما يجيء بعدها وتشير إلى

ان الذي يأتي بعدها كالم له خطر وله بال كما يقول العلماء وكأنها تستفتح النفس وتوقظ

الحس وتحضر العقل الستقبال ما بعدها وتكثر في كالم امرئ القيس وقد تكررت اربع

مرات في هذه القصيدة(.)3

فهذا التحويل كشفته أداة االستفتاح (اال) التي أوحت إلى تقاطع اللوحة التي قبلها
(اللوحة الطللية) ليعقبها الحرف (رب) التي تفيد التكثير كثي اًر والتقليل قليالً(( ،اذ يستخدم
الشاعر لفظ (رب) وهي كلمة عامة تماماً لتشمل الزمن الماضي كله ولكنها تستخدم لتعني

يوماً معيناً بذاته (اال رب يوم) فالتركيب هنا ال يعني مجرد يوم بل يعني اوقاتاً كما توضح
( )1الديوان.11-10 :

( )2النقد الفلسفي تمثالت النسق في الشعر الجاهلي.72-42 :

( )3ينظر :الشعر الجاهلي -دراسة في منازع الشعراء :-محمد محمد أبو موسى ،مكتبة وهبة للطباعة
والنشر ،مج ،1ط ،2القاهرة.43 :2012 ،
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ذلك االبيات التي تتبع هذا البيت مباشرة)) ( ،)1ان الشاعر يذكر أيامه الصالحات
ويسترجعها في ذاكرته ،فالزمن األولي (اال رب يوم لك منهن صالح) يندغم بالمكان دارة

جلجل ليشكل نموذج ًا مثالياً للحميمية التي تؤلف بين البطل والمجموع المؤنث المنشود ،اذ

بدا هذا الزمن متسماً بالصالح أو النهج القويم الذي يؤدي بالنتيجة إلى التوحد والتآلف(.)2

((وهذه صورة ماضية لعيش رغيد يجمع في الماضي والحاضر)) ( ،)3وتصور

((يوم عقرت للعذارى مطيتي على انه القربان الذي تقدم على المذبح))

()4

وأول ما يلفت

االنتباه في هذا البيت هو تصدر الواو التي بدأ بها الشاعر؛ ألَّنها تعني عطف يوم على
يوم والسيما في قوله يوم عقرت والشك ان يوم عقره مطيته هو يوم داره جلجل واالصل

اال يعطف عليه ألن العطف يقتضي المغايرة وال يجوز عطف الشيء على نفسه وانما
فعل الشاعر ذلك لإلشارة إلى ان هذا اليوم تميز بحدث عجيب وهو عقره مطيته وتحمل

مطايا العذارى رحله فصار كأَّنه يوم آخر

()5

والن ام أر القيس بات يستشعر قيمة اللذة في

عالمه االنثوي الجديد بتشكيله الجمعي (العذارى  +عنيزة) فقد صار فعل االلتذاذ بالعقر
بكل ما يضمره من دالالت تتصل بطقس التضحية مؤط اًر بالزمنية المكثفة اال رب يوم

 ...والسيما يوم  ،...ويوم عقرت للعذارى مطيتي ،...ويوم دخلت الخدر ،...ويتواشج

الحدث الزمني الثاني في االبيات (ويم عقرت للعذارى مطيتي) في داللته السيميائية مع
إشارات الزمن التصالحي ،فالشاعر يرى ان حالة االنسجام الجمعي تحتاج إلى التضحية

وتقديم القرابين حتى تضحي حقيقة ملموسة تبعث على الدهشة واالعجاب عمد الشاعر

إلى توظيف طقسية الدم بوصفها فعالً تطهيرياً محموداً حيث ضحى الشاعر بمطيته من
اجل احتواء الرغبة وتأسيس حدث النشوة في عالمها = العذارى رمز القبائل(.)6

( )1الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي -البنية والرؤيا.131 :-
( )2ينظر :النقد الفلسفي تمثيالت النسق في الشعر الجاهلي.43 :

( )3الرؤية والنص -قراءة في حركة النقد العربي الحديث لشعر المعلقات ،-شيماء نزار عايش ،دار امل
الجديدة ،ط ،1دار سورية.65 :2018 ،

( )4الرؤى المقنعة.131 :

( )5ينظر :الشعر الجاهلي دراسة في منازع الشعراء.45 :

( )6ينظر :النقد النسقي تمثيالت النسق في الشعر الجاهلي.42 :
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وداللة هذا التكثيف في صور المرأة وعدد االبيات المتعلقة بها مقارنة بالمقطع
القصير الذي يتعلق باأل طالل ،يوحي ((محاولة الشاعر ابتناء واقع تعويضي يشتقه من
وجه الحياة االخر المشرق بالخصب والجمال كأنما ليعير من خالله عن امل ما يزال

مستجداً بالرغم من شعوره باالسى المطبق لعقده في طالع القصيدة)) ( ،)1والفاء التي في

قوله فيا عجباً من رحلها المتحمل هي الفاء التي تفيد ترتيب معنى على معنى وليست
التي تعطف جملة على جملة ،أما قوله:

و حم كهدا الدمقس المفتل

ل العذار يرتميز بلحمها

يبدو ان هذا الداء القصدي قد خلق في عالم العذارى حالة من الدهشة

واالعجاب ،اذ تتفاعل العذارى /الجماعة مع حدث االيثار الذي تبناه الشاعر مما يجعل
لحظة التفاعل عالقة سيميائية تعلن عن تقبل المجتمع عبر نسقه االنثوي لفكرة الشاعر أو
فكره ،فالمطية هنا إيجاد رامز إلى فلسفة التجاوز التي أسسها الشاعر بوعي بعد مقتل ابيه

واضحى يمتلكها االن لعبور زمن القهر والتأزم وقوله  :ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة .
فإن دخول الشاعر إلى هذا الخدر المحرم في ثقافة المجتمع الجاهلي يكون عالقة

سيميائية تدل على حقيقة تجاوزه للثقافة والعرف ،ومما يعضد من نسقية هذا المعنى ان

الخدر جاء محتداً ومخصوصاً من خالل ارتباطه بعنيزة(.)2

((ومن الواضح هنا انه ال شيء على االطالق قد قيل عن الجماع أو حتى عن

االستجابة من قبل العذارى أو عن أي تراسل حسي وكل ما هناك هو تصوير للمنظر،
ويلي هذا المنظر مباشرة ومضة أخرى تظهر في تصاعد الشهوانية واقتراب جسدين
ال هودج
احدهما من االخر للمرة األولى ،وتتمثل هذه الومضة في صورة الشاعر داخ ً
عنيزة (هل كان يجلس وراءها؟) المرأة هنا تتمنع (هل كان تمنعها دعوة) وتطلب منه أن

ينزل من الهودج وهنا مرة أخرى وبصرف النظر عن التفاصيل الواقعية المرئية الفيزيائية

فإَّنه ال شيء يقال خاص بالجنس ،ان الشاعر فحسب يطلب إليها ان ترخي زمام (ماذا؟)،
وا َّال تعصيه من نعيم جنها ولكن ليست هناك إشارة إلى االستجابة وبدالً من هذا نجد
( )1مفاتيح القصيدة الجاهلية نحو رؤى نقدية جديدة.68 :

( )2ينظر :النقد النسقي تمثيالت النسق في الشعر الجاهلي.43 :
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استحضا اًر للحظة مميزة في الماضي حيث يصور اول اتصال جنسي وهي تستحضر من
اجل مضمونها الحسي)) (.)1

ويستمر حضور العالم النسائي بعد وحدة عنيزة ،اذ تكون عالقة الشاعر مع

النساء متناوبة بين الرضا والقبول بين الصد والجفاء وبين االستجابة والخضوع وال يعود

الشاعر اطالقاً للحديث عن الطلل ومآسيه.

وفي طللية أخرى ينطلق امرؤ القيس في كثير من األحيان ((من رؤية وثوقية

تجاه ظواهر معينة مستشفاً رؤيته من تجاربه الخاصة ورحلة االنسان في الحياة عامة اال

ان رؤيته غالباً ما تواجه برفض االخر سواء كان حقيقياً ام مفترضاً وجراء هذا الرفض

يلجأ الشاعر لتعضيد رؤية من خالل منحها بعداً شمولياً يعم الكون المحيط به مضيفاً

عليها مصداقية ال يطالها الشك ،مصرعاً البيت الذي تبدأ به حركة التعميم))( ،)2فامرؤ

القيس يعلن من خالل خطابه للطلل ان الحلم بالخلود ونيله غير ممكن منطلقاً من تجربته

الشخصية في الحياة التي خضع لها من خالل تغيرات ثالث جعلته يرى ان الحياة سف اًر

مأساوياً نهايتها الفناء وذلك بقوله(:)3
أ ِعااااام صاااااباحاص أيهاااااا الطلااااال الباااااال

وهال يعماز ماز كااز ا العصار الخاال

وهااااااااااال يعماااااااااااز ا ساااااااااااعيد مخلاااااااااااد

قليااااااال الهماااااااوم ماااااااا يبيااااااات بأوجاااااااال

وهاااال يعمااااز مااااز كاااااز احااااد عهااااد

ث ثااااااايز اااااااه ارص ااااااا ث ثاااااااة أحاااااااوال

نلمح في هذه األبيات أن الشاعر ابتدأ نصه بلغة انفعالية تكشف عن تعاطفه مع
طلل عائم يفتقر إلى التأطير الجغرافي ((وهو اذ يحي الطلل في ظرف زماني (صباح)
يوحي بالتجدد واالنفتاح فإن التحية في سياقها ال تصور تفاؤله وانما تكشف عن حس

الم اررة والخيبة الذي خيم على رؤيته وهو يشاهد فعل الزمن المقيت وكيف جسد شرط
الفناء القاسي فعله في المكان ،فالطلل الدارس عالمة تؤكد هشاشة الوجود النساني
( )1الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي – البنية والرؤيا.132-131 :-

( )2فعالية التصريح الداخلي في شعر امرئ القيس ،حسن صالح سلطان ،مجلة التربية والعلم ،مج،5
ع.124 :2008 ،1

( )3الديوان.27 :
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وزمانيته)) ( ، )1فالدعاء للطلل والتسليم على الديار وتكليمها تقليد فني قديم في الشعر
العربي للداللة على الوجع الكامن في قلب الشاعر فالسالم شعر فيه باللوعة واالسى

وكأنه يريد من هذه االطالل ارجاع التحية ولكن ما من مجيب  .وقوله (وهل يعمن من)

هو استفهام انكاري استشهد به ابن هشام في شرح االلفية ،على ان من تستعمل في غير

العقالء ،وقال العسكري في كتاب التصحيف ،اختلفوا في معناه ال في لفظه.

ويبدو لنا ان هذا االستفهام ليس استفهاماً انكارياً وانما هو استفهام يحمل داللة

النفي بمعنى ال يعمن ثم ان االسم الموصول (من) يوحي بانسته الطلل من قبل الذات
الشاعرة وهو انزياح الستخدام هذا االسم عن مجاله الحقيقي فالطلل واالنسان هما واحد

خاضعاً لشرط الصيرورة والتغير ولكن االشكال الذي يواجه القارئ هو ان النص لم يحدد
هوية السائل فهل هو صوت خارجي كشف عن عبثية مناجاة الطلل ام انه صوت الطلل

ام ان الناجي يناجي نفسه مانحاً إياها ابعاداً مكانية تمثلت بالطلل المناجى والمرجح لدينا

هو االحتمال االخير فالطلل المحيي هو ان ذات الشاعر كما أشار إلى هذا شارح الديوان

ويعضد هذا التوجه مجيئ اسم موصول (من) الذي يدل على الذات العاقلة .

((فالطلل البالي هو ذات الشاعر التي شملتها يد البالء والتغير)) ( ،)2وكالم
األصمعي نص شاهد في الذي تذهب اليه من ان ام أر القيس لم يعني بالطلل إ َّال نفسه
وذكرياته ويدخل فيها عهد الطلل وأهله))( ،)3والشاعر واع تماماً لما حصل له متيقن ان
حركة الصيرورة ال تستثني احد لذا نجده ينتقل بحديثه إلى طلل اآلخر (سلمى) ليؤكد

شمولية رؤيته؛ إذ ((ان االنسان والمكان بعدان من ابعاد الزمن فال نراهما اال بوصفهما
موضوعاً للتغير فهما ال يتجليان اال في لحظة التغير وهكذا يبرز المكان حين يكون

( )1رؤى نقدية الشعر الجاهلي بين الشكل والمضمون ،حسن صالح سلطان ،دار نون للطباعة والنشر
والتوزيع ،ط ،1بغداد2018 ،م.25 :

( )2فعالية التصريح الداخلي في شعر امرئ القيس ،حسن صالح سلطان ،مجلة التربية والتعليم ،مج،15
ع.25 :2008 ،1

( )3المرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ،عبداهلل الطيب ،دار االثار السالمية ،ج ،30ط،2
الكويت.469 :1989 ،
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طلالً ..ويبرز االنسان حين يسجل التغير سماته عليه في حالة الشيب))(.)1

وحين يكون للمكان داللة البد ان تكون له صلة ورابطة بالشخص الذي يقطنه

فاهتمام الشاعر بصورة المكان في قصيدته يكون استغالله إلى اقصى الحدود؛ ((ألن
اسقا ط الحالة النفسية أو الفكرية للشاعر على المحيط الذي هو فيه ..يجعل المكان ذا
داللة تتجاوز دوره المألوف بوصفه ديكو اًر أو مؤط اًر للحداث في حالة كهذه يتحول إلى
محور حقيقي فيقتحم عالم السرد))(،)2
اذ يقول(:)3

ديااااااار لساااااالم عا يااااااات بااااااذأ خااااااال

ألااااااااام كلهاااااااااا كااااااااال اساااااااااحم هطاااااااااال

وتحساااااا ساااااالم

تاااااا ال تاااااار طاااااا ص

ماااز الاااوحي أو بيضاااا بميثاااا محااا ل

ونحساااااااا ساااااااالم

تاااااااا ال كعهاااااااادنا

بااااوادأ الخ اماااا أو علاااا رأس أوعااااال

((هذه الجملة الشعرية المكونة من ثالثة أبيات يكاد أن يكون كل منها تنويعاً

لآلخر كما انها شكلت حركة مستقلة عما بعدها نحوياً وداللياً .وقد صاحب هذ التحول
انقطاع على المستوى النحوي اذ غابت عالقة التعاطف المهيمنة على االبيات الثالثة

األولى))

()4

إلى جانب مجيء التصريع في البيت المتحدث عن طلل اآلخر(( .وقد اكثر

امرؤ القيس في شعره من هذه الوسيلة االيقاعية الداخلية (التصريع) ولم يقتصر التصريع

عنده على مطلع القصيدة وانما تعداه إلى أبيات مختلفة)) (.)5

أ َّما على المستوى المعنوي َّ
فإن القارئ يالحظ تحول اللغة من لغة انفعالية إلى

لغة إخبارية محايدة وف ي هذا ايحاء إلى تيقن الشاعر من أَّنه ال جدوى من محاولة
( )1الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي -البنية والرؤيا.314 :-

( )2سيمائية المكان في شعر امرئ القيس ،اخالص محمد عيدان ،صالح كاظم حمادي ،مجلة كلية
االداب ،ع.5 :2013 ،104

( )3الديوان.28-27 :

( )4فعالية التصريع الداخلي ،حسن صالح سلطان ،مجلة التربية والعلم ،مج ،15ع.125 :2008 ،1

( )5ابداع الداللة في الشعر الجاهلي ،مدخل لغوي اسلوبي ،محمد العبد ،دار المعارف ،ط ،1القاهرة:
.41
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الفالت من حكم التغير القاسي ،وقوله(:)1

وجيداص كجيد الر م ليس بمعطال

ليال سلم اذ تريح منصباص

قال :قطع كالمه الذي كان فيه ثم اقبل يذكر فقال:

ليالي سلمى )...وهذا مثل قول ذي الرمة:

و ياار مثلهااااااا عجاام و عر

ديااااااااااار ميااااااااااااة إذا ماااااااااااا تساعفنا
إ َّال أ َّن حب الحي اة ال ينعدم في نفسه ،فاذا به يعود لممارسة العيش بنهم ولذة
متنقالً في المناجاة الوجدانية لسلمى وديارها إلى مخاطبة امرأة عيرته الكبر ،ليدخل

بوساطة هذا المدخل الفني المفتعل إلى القصة الشعرية قائالً(:)2
ا

كباااااارت واز

عماااااااات بسباسااااااااة اليااااااااوم انناااااااا

يحسااااااز اللهااااااو امثااااااال

كاااذبت لقاااد اصاااب علااا المااار عرسااا

وامنااااس عرساااا از ياااا ز بهااااا الخااااال

ويااااااااا ُر يااااااااوم قااااااااد لهااااااااوت وليلااااااااة

بآنساااااااااااااة كأنهاااااااااااااا خاااااااااااااط تمثاااااااااااااال

الفااااااراي وجههااااااا لضااااااجيعها

كمصااااااباف ياااااات اااااا قنادياااااال ذبااااااال

كاااااااأز علااااااا لباتهاااااااا جمااااااار مصاااااااطل

باجاااااذال

يضاااااا

وهباااااات لاااااا رياااااام بمختلاااااا

اصاااااا بضااااا جااااا ص وكااااا

صاااااااباص و ااااااامال ااااااا مناااااااا ل قفاااااااال

الصااااااو

يبدأ الشاعر البيت بأداة التنبيه وافتتاح الكالم بـ(أال)  ،فيبنه نفسه وينبه من
يخاطب شعره ،اذ كشف عن توتر بينه وبين بسباسة التي تكلمت معه بأسلوب فيه تهكم
أثَّر في نفسه وحكمت على قواه من خالل رؤيتها لبعده الخارجي وأمام هذا االستذكار
المؤلم يرد الشاعر بعمق تجاه تلك المرأة؛ ألَّنها لم تخترق ابعاده الداخلية؛ إذ يصدر حواره

معها بكلمة (كذبت) فقد اتى جوابه محمالً بالغضب وبلفظ شديد فيتحول الضمير من

( )1ديوان امرئ القيس ،شرح ابي سعيد السكري (ت275ه) ،تحقيق :أنور عليان أبو سويلم محمد علي
الشوابكة ،مج ،1ط ،1مركز زايد للتراث والتاريخ ،االمارات العربية المتحدة.312 :2000 ،

( )2الديوان ، 28 :بسباسة :امرأة عيرته بالكبر ،الخالي :الذي ال زوج له ،انسة :المرأة ذات انس ،الذبال
الصانعون للفتائل.
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الغائب إلى المخاطب فيقول(:)1
وامنس عرس از ي ز بها الخال

كذبت لقد اصب عل المر عرس

وبهذا البيت اصطبغت الذكريات بصيغة العناد والمكابرة  /ال صبغة الحزن

والشجن التي عرفناها في القسم األول ،ويقول لها انه قادر على جذب النساء المتزوجات
وايقاعهن بشراك هواه مبرهناً أقواله باستذكار تجربة ماضوية قضاها مع فتاة بارعة الجمال

تتوهج سح ًار فقد جعل وجهها من شدة اشراقه مضيئاً كضوء المصابيح فنور هذه

المصابيح نور هادئ خفيف الشعاع وهو نور تستريح اليه النفس وال تكل اليه العين فهكذا

نور وجهها مع ضجيعها فهي في سحرها وأنوثتها تجمع بين القدسي والنساني.

((ويبدو ان هذا المنقذ الفني مالئم جداً لقص مغامراته الجديدة فهو االن مدفوع

يدافع نفسي عنيف اذ يدافع عن رجولته فلم يجد امامه بداً من تأكيد خالف ما تدعيه

بسباسة وهنا يشحذ ذاكرته هروباً من واقعه ويتكلم عن الماضي بأسلوب السرد القصصي

أو الوقفات الروائية بتحويل اللغة إلى فعل درامي وفي هذا السرد يبلغ امرؤ القيس فيه

ذروة أسلوبه القصصي وكذلك ذروة لهوه الذي عابه عليه معظم الباحثين)) (.)2

وتبدأ قصته الجديدة مع سلمى بحركة مميزة اذ ال يقتحم المخاطر ويجتاز

األحراس واأل هوال كما كان مع (بيضة الخدر) بل يتقدم ببطء وخفة كحباب الماء يعلو
بعضه بعضاً في يسر وسهولة قائالً(:)3

سمو حبا الما حا ص عل حال

سموت اليها بعد ما نام أهلها

َّ
إن الشاعر في قوله (سموت اليها) يريد أن يرتقى اليها شيئاً فشيئاً فالسمو فيه

الرفعة وبيان ان بيت سلمى بيت سام وليس انه فقط على مرتفع بل هو بيت الئق

بمكانتها ومكانة زوجها في قومه فمن يصعد اليها هو يسمو اليها.
( )1الديوان.28 :

( )2قراءة جديدة في غزل امرئ القيس القصصي ،خبان محمد خليل ،مجلة الخليج العربي ،مج ،36ع-1
.72 :2008 ،2

( )3ديوان ،31 :سموت  :علوت ونهضت ،حباب الماء :فقاقيعه التي تطفو عليه وقيل حباب الماء:
طرائقه.
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((ويسترسل الشاعر في التذكر ليتسع زمن القص ذاهباً في اتجاه الماضي وينفتح

على عالم أوسع من حاضره كتذكر بأن ينفلت من قيد التوالي ،توالي الزمن في حدثيته،

يقفز إلى محطات زمنية عدة لكنها محطات يستدعيها دائماً زمن القص في حاضره،

ويطول ذهاب زمن القص في اتجاه الماضي يمارسه القص اكثر من مرة فالقارئ يشعر

أ َّن الزمن التذكيري يصير زمناً حاض اًر)) (.)1

وينطبق هذا القول على نصنا المتقدم الذي يحوي حركات استذكارية مليئة

بالمتعة قدم مضمونها بأسلوب سردي ،والشاعر اذ يسرد تلك االحداث فهو يسردها

بمواجهة حاضره المأزوم جراء معاينته للطلل وموقف بسباسة منه معطياً مساحة لغوية
للحدث المغامراتي تفوق المساحة القولية للطلل وهذا التفوق النسبي الكمي يشير إلى

تجاوز الشاعر أسى الطللية.

في قصيدة أخرى نجد أ َّن ام أر القيس يناجي الطلل ويحدثه فالطلل عنده كائن

حي؛ ألَّنه حي في نفسه وفي ذكرياته لذا يقف منه موقف االحياء يناجيه ويبث له لواعج

أحزانه وأشواقه وهو ال يكتفي بالتحية عليه والكالم معه بل يطلب إليه أن يجيبه عن
اسئلته وكانه يرى فيه روح االحياء التي كانت تقطنه؛ ألَّنه يرى فيه ذكرى الحبيب وبقاياه؛

إذ يقول(:)2

وحاادي حاادي الرك ا از ا ت واصااد

ا انعااااام صاااااباحاص أيهاااااا الرباااااس وانطااااا

بياااااار منبثاااااا

وحاااااااد باااااااأز الااااااات بليااااااال حماااااااولهم

كنخاااااال مااااااز ا عاااااا ار

جعلاااااااااز حواياااااااااا .واقتعااااااااادز قعا اااااااااداص

وحففاااااز ماااااز حاااااوح العااااا ار المنماااااا

و ااااااااااو الحوايااااااااااا ب لااااااااااة وجااااااااااآذر

تضاااااامخز مااااااز مسااااااح ذكاااااا و نباااااا

لعل اللوحة القصصية األولى التي تواجهنا في االبيات السابقة هي لوحة رحيل

الظعن التي يستدعيها الشاعر بحواره مع الطلل التي اعارها قلبه وعشقه ،فعلى الرغم من
( )1تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج النبوي ،يمنى العيد ،دار الفارابي ،ط ،1بيروت ،لبنان،
.281 :1990

( )2الديوان .168 :غير منبثق  :غير مزه ،الحوايا :جمع حوية وهو مركب من مراكب النساء .
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تركيز امرئ القيس على المالمح العامة لتلك الحادثة التقليدية حضو اًر وتوظيفاً اال ان

محددات البناء القصصي تبقى حاضرة بوضوح في معالجاته البداعية لها(( .وما وصف
الظعائن اال شكل اخر لتجليات الالوعي الجمعي الجاهلي فالظعينة لها عالقة بالرحيل

الجماعي ،فضال عن عالقتها باالنهدام الحضاري المتمثل بالطلل)) (.)1

لقد أبان انفعال الشاعر برحلة الظعائن طبيعة العالقة التي تربطه بهذه الظعائن

((فهي عالقة روحية حميمية نظ اًر لوجود محبوبته التي ظعنت مع الظاعنين ولذلك فقد

قدم الشاعر وهو يتابع مسير الظعائن وصفاً دقيقاً لحركة الظعائن واالمكنة التي مرت

بها)) ()2؛ إذ يتجسد الليل اطا اًر زمانياً لحدث الرحيل و(الربع) اطا اًر مكانياً بينما تتوالي

الشخوص ومفردات الحدث عبر الصورة الفنية التي يرسمها الشاعر لمنظر البل المرتحلة
التي يشبهها بالنخيل ومن فوقها تلوح مراكب النساء التي يرسم الشاعر صورتها بتوظيفه

لمفهومي (الغزال واوالد البقر) أي من (غزلة) و(جآذر) واذ يكتمل التصوير الشعري
لالطار الزماني والمكاني تتنامى جزئيات الحدث بدخول (الذات) طرفاً مباش اًر في المعادلة
الفنية اذ تبرز شخصية الشاعر عبر استذكار الموقف النفسي الذي تابع به الشاعر حدث

االرتحال (.)3
في قوله(:)4

باااااااااااوار رمااااااااااال ذأ ا

ااااااتبعتهم طر ااااا وقاااااد حاااااال دونهااااام
علاااااااا اثاااااااار حاااااااا عامااااااااديز لنيااااااااة

و ااااااااااابر

حلااااااااوا العقياااااااا أو ثنيااااااااة مطااااااااار

يحرص الشعراء الجاهليون عادة في مشهد الظعائن على متابعة الظعائن وذكر
األماكن التي تمر بها ،اذ تشكل المرأة في ثقافة الشاعر الجاهلي رم ًاز لخصب الحياة
واستقرارها (( .لذا فإن حرص الشاعر على متابعة حركة الظعينة التي قد تكون اماً أو

( )1مقاالت في الشعر الجاهلي.158 :

( )2جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي انموذجاً ،يوسف عليمات ،المؤسسة العربية للدراسات
والنشر ،ط ،1بيروت.122 :2004 ،

( )3ينظر :معالم البناء القصصي في شعر امرئ القيس ،حسن سعد لطيف ،ستار جبار رزيج ،مجلة
جامعة ذي قار ،المجلد  ،3ع.43 :2007 ،3

( )4ديوان ،169 :طرفي :عيني ،االالء والشبرق :شجر ،حلو :نزلوا ،العقيق :اسم مكان ،مطرق :واد.
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زوجة أو حبيبة في اطار القبيلة ناتج عن إحساس الشاعر بالقيمة العظيمة للمرأة في بعث
الحياة فهناك حركة وتنامي تدريجي تتضح دالئله في متابعة الطرف للمرتحلين هذه

المتابعة تقتضي التدرج والتواصل حتى يكون الشجر عائقاً دون اكمالها فيشير إلى ان

احبابه كانوا يقصدون الوجهة التي يريدون متردداً في تحديد المحل األخير لرحلتهم فهو
اما العقيق أو في مستهل احد الوديان اذ يتعالى صوت الذاكرة المتألمة لحدث الفراق

بالبواعث التي يثيرها مشهد (الربى) في حلته الجديدة طالً من االطالل بع ان كان عام اًر

بالحياة)) (.)1

إ َّن منظر الظعن الراحلة يدفع الشاعر إلى استذكار الزمن الماضوي لمحو مشهد

الحاضر وقد افصح الشاعر عن علة هذا التحول وتجلياته بوصفه حداً فاصالً بين حدين

حد الحياة (ثبات الظعائن) وحد الموت (رحلة الظعائن) ()2؛ إذ نجد الشاعر يتجاوز هذا

الوضع المأزوم عبر رحلة على ناقته فيقول(:)3
ع يااااات نفسااااا حااااايز باااااانوا بحسااااارس

امااااااااوز كبنياااااااااز اليهااااااااودأ خيفاااااااا

إذا جااااااااااااارت الفيتهاااااااااااااا م ااااااااااااامعلة

تنيااا

بعااااذ مااااز بااااراس ابااااز معناااا

تاااااااااااروف إذا راحااااااااااات رواف جهاماااااااااااة

بااااااااااااحثر جهااااااااااااام ار اااااااااااام متفاااااااااااار

كااااااااااأز بهااااااااااا هاااااااااا ارص جنيباااااااااااص تجاااااااااار

بكاااااااااال طرياااااااااا صاااااااااااد ت ومااااااااااأ

كااااااااأن ورحلاااااااا والقاااااااا ار ونمرقاااااااا

علااااااااا ير ااااااااا ذأ وا اااااااااد نقنااااااااا

تاااااااااااروف ماااااااااااز ار

ر

لااااااذكرس قااااااي

نطياااااااااااة

يجاااااااااااول بآ اااااااااااا الاااااااااااب د مغربااااااااااااص

حااااااول بااااااي

مفلاااااا

وتساااااحق ريااااام الصااااابا كااااال مساااااح

((لقد حظيت الناقة بأكبر قدر من صو ار لحيوان في الشعر الجاهلي اذ دأب
الشعراء قديماً على جعلها متنفس همومهم شعرياً باعتبارها شريكتهم المتحركة معهم
( )1معالم البناء القصصي في شعر امرئ القيس ،حسن سعد لطيف ،ستار جبار رزيج ،مجلة جامعة ذي
قار ،المجلد  ،3ع.43 :2007 ،3

( )2جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي انموذجاً.123 :
( )3ديوان .170-169 :حين بانوا :أي انقطعوا ،الجسرة :الناقة الطويلة ،الفيتها :وجدتها ،مشمعلة:
خفيفة في السير ،الجهامة :السحابة ،يرفئي :الذكر من النعام
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يجعلها جس ًار لالنتقال إلى أغراض أخرى تحفل بها قصائدهم وهذا راجع إلى أهميتها في
حياة الجاهلي وما تمتاز بهه من حركة ونشاط فهيا تقترن بجلب الرزق امل االنسان في
الحياة من جهة وألنها من جهة أخرى تغذي مطلبه في الحيوية (كما انها رمز لإلنسان

القوي الذي يتعرض لنوازل الغيب))( ،)1كما ان الشاعر يستلهم من ناقته معاني القوة
والصالبة والسرعة والنشاط واالصالة فهي المؤسس في الرحلة والمركب الجسور يتنامى

بها الهم عند ادكاره(( ،وهي رمز للقوة والصالبة في عالم هش متكسر متفتت تتحمل
المشقات من اجله وتظل رفيق رحلته وبحثه في عالم تنفصم فيه المرأة عنه وتمضي

ويمضي االهل والصحب وبكل هذا تكون الناقة للذات األخرى (الشاعر) ذات البقاء
والثبات والديمومة التي تسند الذات األولى (للشاعر) وتمنعها من السقوط الفعلي واالندثار

في غمرة االنهيار والتفتت)) (.)2

إن الشاعر يحاول ان يشعر متلقي النص بأنه صاحب مهمة في الحياة وهو في
رحلته على ناقته يح رص على تحقيق الحلم واالمل باستعادة الغائب المفقود أي ان
الشاعر حريص على لم شمل المجموع وترسيخ حقيقة التوحد ال التشرذم .

لذلك ِّ
تؤدي الناقة في هذه القصيدة دو اًر اساسياً في تشكيل الحركة المضادة ومن

الدال ان الرحلة هي دائماً خلق للحركة والصوت البارز وال تتم رحلة واحدة على االطالق

في صمت أو سكونية هكذا تؤسس حركة الناقة نقيض الصمت والسكونية اللذان يسودان

الحركة األولى(.)3

ولو تأملنا لوحة طلل أخرى عند امرئ القيس لوجدناها تعج بالتساؤل واالستفهام
والنداء عبر حوار داخلي بين أجزاء اللوحة(( ،فالتساؤالت وعالمات االستفهام تنير النص
وتفتح مغاليقه وتكشف عما يعتمل بأعماق الشاعر ،وعلى الرغم من االستعمال البسيط

لصيغة التساؤل في لوحة الطلل واستخدام المفردات البيئية الواقعية نجد انفسنا إزاء
مغريات ايحائية ومدلوالت سمعية مقترنة بالتأثيرات النفسية من خالل استنطاق الطلل

( )1قراءة ثانية لشعرنا القديم ،مصطفى ناصف ،دار االندلس للطباعة والنشر والتوزيع ،ط ،2بيروت،
.56 :1981

( )2الرؤى المقنعة نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي -البنية والرؤيا.401-400 :-
( )3ينظر :جماليات التحليل الثقافي الشعر الجاهلي نموذجاً.113 :
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الذي ال يجيب ،بعد أن صار خب اًر ماضياً ،وال يمكن استرجاعه بعد ان طوى الماضي في
جناحيه وخلف الذكرى الموجعة له))

()1

.

ال قائالً(:)2
ونجد الشاعر مستفهماً متسائ ً

لماااااااااااز طلااااااااااال ابصااااااااااارت

اااااااااااجان

دياااااااااااار لهناااااااااااد والرباااااااااااا و رتنااااااااااا
لياااااااااال يااااااااادعون الهاااااااااو

كخااااااااط بااااااااور اااااااا عسااااااااي يماااااااااز
ليالينااااااااااااا بااااااااااااالنع

أجيبااااااااا

مااااااااااااز بااااااااااااد ز

واعاااااااااايز مااااااااااز اهااااااااااو إلاااااااااا رواز

يمثل االستفهام (لمن طلل) الش اررة األولى لدهشة الشاعر ما اصاب المكان
(الديار) من تبدل وعفاء فهو يبدو متنك اًر للتحول الذي اصاب هذه الديار بعد ان كانت

ماضوياً ،حفيلة بالحياة النسانية ،وظهور الديار بهذه الصورة يكشف عن شمولية االندثار
في فضاء المكان مما يؤدي إلى انعدام الحياة ونفي النسان إلى المجهول فاذا كانت
الديار الجميلة العابقة بالوجود النساني قد تحولت بفعل الزمن إلى جذب وخواء ،فإن
الشاعر يتبنى فكرة التحويل نفسها عندما يحاول بثقافته تحويل اآلني إلى ماضوي أو

استيالء الماضي من صميم الحاضر بفعل المكان (.)3

إن امرؤ القيس يصور في ابياته السابقة لحظة من لحظات االنمحاء والتغيير

وما تبع ذلك من تغير في حياته فشبه هذه األ طالل الدارسة بـ(خط الزبور) الذي يكون

عصياً عن الفهم؛ ألَّنه مكتوب بخط ال يحسن قراءته وفهمه.

ويظهر الفعل الحضاري البشري في النص عن طريق التشبيه فبقايا الطلل تشبه

الكتابة على عسيب النخل وعلى الرغم من حضور الفعل الحضاري البشري فهذا ال يعني
ان رؤية الطلل توحي بالتجدد واالنفتاح فالكتابة ((تشير في نفس الوقت إلى ما ال يمحى
وال مفر منه أي القدر ..فبقدر سمات الحضارة تصبح الرسالة أوضح واثبت وليس ادراك
الشاعر لهذه الحقيقة اال عبارة عن االكل من فواكه شجرة المعرفة وذلك انه يدرك انه ليس
( )1الصورة السمعية في الشعر العربي قبل السالم ،صاحب خليل إبراهيم ،من منشورات اتحاد الكتاب
العرب.2000 ،

( )2الديوان.85 :

( )3جماليات التحليل الثقافي في الشعر الجاهلي.134 :
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وكما تعودنا من امرئ القيس في اشعاره دقة الوصف والشبيه وانتزاع صورة

المشبه عن المشبه به َّ
وكأنها تطابقه تماماً فتشبيه الطلل بالكتابة ليس منبعثاً عن تخيل أو
محاكاة وانما هو تصوير لعالقة الشاعر بين األثر العافي وبين الكتابة(.)2

يتشابك في نص امرئ القيس ابعاد المكان بأبعاد الزمان حول محور أساسي هو

التغير وتتعدد اللحظة الزمنية بين عهد الهوى وعهد التفتت ،اذ تتبلور معرفة المكان عبر
عالقة تضايف بين الديار ومجموعة النسوة (ديار لهند والرباب).

إ َّن حركة استذكار الماضي الجميل تنتهي بعد البيت الثالث ولكنها ولدت هاجس

القلق والخوف في داخل الشاعر من المستقبل الذي صدر الحديث عنه بأن الشرطية

بقوله(:)3

ااااااحز امااااااس مكروباااااااص يااااااا ر بهمااااااة

ك ااااافت إذا ماااااا اساااااود وجااااا الجبااااااز

واز امااااااااس مكروباااااااااص يااااااااا ر قينااااااااة

منعماااااااااااااااااااة اعملتهاااااااااااااااااااا بكاااااااااااااااااااراز

لهااااااا م هاااااار يعلااااااو الخماااااايس بصااااااوت

اجاااااااااااي إذا ماااااااااااا حركتااااااااااا الياااااااااااداز

وقد أسهم في تجسيد رؤية الشاعر تماثل الجمل تركيباً وتكرار أداة الشرط (ان)،

اذ نالحظ التكرار على المستوى العمودي في عبارة (ان امس مكروباً) ذلك ان أسلوب
((التكرار وسيلة جوهرية في التأثير ،وهذا التأثير يسعى الشاعر إلى تحقيقه في المتلقي

وهو األداة التي من خاللها يمكن ان يبلور موقفه وحالته التي يعيشها)) ( )4وهذا التكرار
يخترق جسد القصيدة عمودياً لتكوين مقاطع داللية في بناء النص الشعري ويكشف عن
عمق هواجس الخوف في نفس الشاعر ولكن الشاعر ال يستسلم انه يواجه القلق باستذكار

الماضي؛ إذ انه خاض معركة شديدة (بهمة) خرج منها منتص اًر وواصل مغنية مترفة
معطياً مساحة لغوية في الحديث عن هذه الجارية تفوق مساحة الحديث عن المعركة ذلك

( )1القصيدة العربية وطقوس العبور ،دراسة في البنية النموذجية ،سوزان ستيتكيفيتش ،مجلة مجمع اللغة
العربية ،دمشق ،المجلد ،60ج.62 :1985 ،1

( )2ينظر :المرأة في الشعر الجاهلي ،احمد الحوفي ،دار الفكر العربي ،ط.418 :1963 ،2
( )3الديوان.86 :

( )4التكرار في الشعر الجاهلي ،موسى ربابعة ،مجلة مؤتة ،المجلد  ،8ع.92 :1997 ،2
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أ َّن الحرب وجه من أوجه الموت فكان صوت الحياة والمتعة اعلى من صوت لحرب ،اذ

إ َّن صوت العود (مزهر) يعلو على صوت زمزمة الجيش (الخميس) والشاعر ال ينظر إلى

تجاربه الماضية على انها تجارب انقضت بل انها تجارب قابلة للتكرار واذا كانت إنجازات

الشاعر جاءت بفعل ذاتي صرف دون أداة تسوية ف َّإنه يستنكر انجا اًز ماضياً حققه بفضل

(أداة توسطية) متمثلة بالحصان مصد اًر حدثيه الالزمة األسلوبية نفسها (وان امس
مكروباً) ،إذ يقول(:)1

اااااااهدت علااااااا اقااااااا رخاااااااو اللبااااااااز

واز امااااااااس مكروباااااااااص يااااااااا ر بااااااااارس
علااااااا رباااااااذ يااااااا داد عفاااااااواص إذا جااااااار
ويخااااادأ علااااا صااااام صااااا

مسااااااااام حثيااااااااا الااااااااارك

م طاااااس

والاااااااااذأ ز

اااااااااااديدات عقاااااااااااد ليناااااااااااات متااااااااااااز

وبياااااا ماااااااز الوساااااام حاااااااو ت عااااااا

تبطنتاااااااااااااااااا ب ااااااااااااااااااي م صاااااااااااااااااالتاز

مكااااااااار مفااااااااار مقبااااااااال مااااااااادبر معااااااااااص

كتاااااااااايس بااااااااااا الحلاااااااااا العاااااااااادواز
كعاااار الرخااااام اهتااااا

إذا مااااااااااااا جنبنااااااااااااا تااااااااااااأود متناااااااااااا

اااا الهطااااا ز

يبقى امرؤ القيس أكثر الشعراء افتنانًا بالخيل وعشق لها؛ إذ يجد نفسه وصورته في

صورتها لهذا ينشر الصفات من قوة وصالبة على حصانه ويضفي عليها ما في بقية
الحيوانات من صفات حميدة فهو جامع من كل حيوان أجمل وأحسن ما فيه.
إذ تأتي صورة الحصان في هذه االبيات خارج سياق الفخر أو القتال الفاني أو

الصراع على مصادر الماء والكل ،انها تأتي صو اًر فيزيائية متفجرة بالحسية والجسدية والعنف

والحدة من أ جل هذه العوامل فيها فقط ال من اجل غرض فوقي ((فالخيل في حركة دائبة
وركض وعداء فهذا الحصان يتحول إلى جسد فياض يمل الفضاء بحضوره الفذ المطلق

وتوحده المطلق المتمثل في لقاء ارضه بسمائه وتتدافع حركاته وكل عضو في جسده ،ينتفض
ويتفجر حيوية وهو بهذا يمثل تجسيداً مطلقاً للحيوية والجسدية والحسية عارياً من أي غرض

مرتبط بالقيم ومتحركاً في سياق القوة والصالبة واالنطالق والتفجر بالحياة فقط وتكون هكذا

نابعة من كون الحركة المضادة هي التعبير االسمى من تفجير الحياة (في الزمن الماضي)

( )1الديوان.87-86 :
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)1(

))ببراكين الحيوية التي تقف نقيظًا مطلقًا لذبول الحاضر

والتخوف من المستقبل جراء

معاينة الطلل الذي يعد تجسيداً أمثل لعالم التفتت واالنهيار يعضد ما ذهبنا اليه ان الشاعر

اغفل الحديث عن الطلل ولم يعد لالزمة االسلوبية (وان امس مكروباً) حضو اًر في جسد

.النص

:الخاتماااااااااة

يمثل الطلل في نص امرئ القيس عالمة على التفتت وهشاشة الوجود وعبث الفعالية

 إذ سرعان ما يواجه الطلل، بيد أ َّن الشاعر ال يستسلم بل يكتسب عزمًا على الحياة،االنسانية

ًاء أصاحب اللوحة التالية تحوال
ً بحركات ارتدادية تتضاد في مضمونها مع اللوحة الطللية سو
 فداللة اللوحة التالية للوحة الطللية سواء كانت متعالقة معها.نحويًا أم لم يصاحب هذا التحول

 فاستذكار المغامرات الغرامية يمنح الذات،نحوياً أو منقطعة عنها تمثل حركة مغايرة لسابقتها
.احساساً مغاي اًر لحساسه وهو يسرد المشهد الطللي

Facing the Sorrow of the Ruins

Saja Hazem Khalaf
Ibrahim Jendari Juma’a



Abstract
The painting of ruins occupies a large area in Imru’ al-Qais’s
poetry . Most of the texts have been pictures of the annihilation. The
manifestations of life are almost non-existent in his poetry. Like other
poets, he quickly stops talk about the ruins and he starts talking about
other subjects. It may be that he has an orientation towards the past
and recalls the moments which are full of vitality and fertility or to
move towards future action. But all of these movements contradict in
its content with the scenes of ruins. The commemorative action of the
past adventures took a positive part that contributed in saving the poet
from his sudden sense of remembrance or watching the places of the
ruins .
Keywords: adventure, courtyard, poetics.
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