
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

96 
 

  بناء القصیدة العر�ّ�ة المرّ��ة في المعّلقات

  اأنموذجً  معّلقة امرئ الق�س

  علي أحمد عبد الحمید .د

  :تقد�م

المعّلقــــــــات منــــــــذ أن  اءلـــــــم ��ــــــــن الّنّقــــــــاد األقــــــــدمون معنّیــــــــین �ـــــــالّنظر فــــــــي بنــــــــ

ـــــین ؛ فـــــي مصـــــّنفات ضـــــخمة �ثیـــــرة تناولوهـــــا �الّشـــــرح والّتفســـــیر ألّنهـــــم إّنمـــــا �ـــــانوا مهتّم

وفـــــــي مـــــــد� موافقتهـــــــا لقواعـــــــد الّلغـــــــة ) �الغتهـــــــا(فـــــــي صـــــــ�اغتها الجمالّ�ـــــــة و  ،�الع�ـــــــارة

وقـــــد انع�ـــــس  ،وموضـــــوعه و�نیتـــــه �صـــــ�اغة العمـــــل، أكثـــــر مـــــن اهتمـــــامهم )فصـــــاحتها(

ــــى الّدراســــات اّلتــــي تناولــــت هــــذه األ ــــك عل ــــة؛ فلــــم ذل ــــدا�ات الّنهضــــة الحدیث عمــــال فــــي ب

ـــــــى ف�ـــــــرة مفاتهـــــــتّم �البن�ـــــــة �ثیـــــــًرا، وٕان فعلـــــــت  �ـــــــّل واحـــــــدة مـــــــن دهـــــــا أّن فاســـــــتناًدا إل

ــــــ� ــــــى أّن المعّلقــــــات إّنمــــــا هــــــي مجموعــــــة مــــــن األغــــــراض ال یــــــر�� بینهــــــا را� ؛ نظــــــًرا إل

  .قد تناولوا هذه األغراض دون الّنظر إلیها في س�اق القصیدةاألقدمین 

المعّلقـــات بن�ـــة لفـــي تناولهـــا  ؛الغر�ّ�ـــة�الّدراســـات تقـــّدمت هـــذه الّدراســـات متـــأّثرًة ثـــّم 

ـــة، أو بخاّصـــة والقصـــیدة  ـــة القد�مـــة �عاّم ـــى منـــاهج العر�ّ� ـــةفـــي اّتكائهـــا عل ؛ ســـتحَدثةم نقدّ�

 اّلــذ� 
ّ
وتــأّثر �ــه �ثیــرون أمثــال عــّز  )1()مFreud )1856-1936نــاد� �ــه �الّتفســیر الّنفســي

 لألدب"الّدین إسماعیل في �تا�ه 
ّ
، و�الّتحلیل الّرمزّ� األسطورّ� اّلذ� فـّتح "الّتفسیر الّنفسي

، وولجـــه أمثـــال علــي ال�طـــل فـــي �تا�ـــه Freudتلمیـــذ ) مCarl Jung )1875-1961أبوا�ــه 

 حتّــى آخــر القــرن الثّــاني الهجــر�ّ "
ّ
، ومصــطفي ناصــف فــي )2("الّصــورة فــي الّشــعر العر�ــي

 "�تا�ــه 
ّ
اّلــذ�  )4("بن�ــة القصــیدة الجاهلّ�ــة"، ور�تــا عــوض فــي �تابهــا )3("دراســة األدب العر�ــي

الّرمز الّشـعرّ� عنـد "، وعاطف جودت نصر في �تا�ه وقفته على تحلیل معّلقة امر� الق�س

                                                
  ترهونة  – الز�تونةجامعة  –غات لال �ل�ة.  
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  .، و�الّتحلیل البنیوّ� اّلذ� �ات الّسمة الغال�ة في الّدراسات المعاصرة)5("الّصوفّ�ة

 عن� الّلغة وتحمیلها من الّدالالت ما ال 
ّ
لكّن تعّسف تلك المناهج في لي

ر�ًرا غ�اب��ا، لم یؤّد إلى تحلیل تحتمل، أو في تجاهلها الّس�اق الّلغوّ� لتقّدم عن الّنّص تق

الّنّص الّشعرّ� تحل�ًال مقنًعا قادًرا على أن �فّسر �اّفة جزئّ�اته، ووف� س�اق �حّدد بنیته 

ورّ�ما �ان من عالمات ذلك أن ُیدلي رّواد هذه المناهج أنفسهم بتصر�حات  ،المتكاملة

لّنصوص؛ �الّتصر�ح قد تدّل على عجز تلك المناهج أكثر من داللتها على قصور ا

عند تناوله �عض الّصور في معّلقة امر�  –اّلذ� أعلن ف�ه الّد�تور عّز الّدین إسماعیل 

نضني أنفسنا �ثیًرا إذا نحن التمسنا خ�ًطا نفس��ا واحًدا ینتظم القصیدة "أّننا  -الق�س 

لمنهج لما على الّرغم من أّنه تبّنى هذا او ؛ )6("�ّلها ��ّل ما فیها من صور أو مشاهد

 من �ّل جوان�ه وحّل �ّل مش�الته "�ان یر� ف�ه من قدرته على 
ّ
تفسیر العمل األدبي

المعّلقات جم�عها "، و�الّتصر�ح اّلذ� یترّدد منذ زمن �عید واّلذ� مفاده أّن )7("وتناقضاته

 
ّ
، و�الّتصر�حات اّلتي تصّر على اإلشارة إلى افتقاد )8("نسیج متشا�ه في البناء الفّني

، وتجعل المعّلقات مثاًال على هذا الّتفّ�ك
ّ
 الجاهلي

ّ
  .)9(الوحدة في الّنّص األدبي

وه�ذا ��ون تبّني موقٍف نقد�ٍّ آخر �فترض تكامل العمل، و�توّخى دالالت 

الّلغة واستنفاد طاقاتها إلى أقصى حدودها بتتّ�ع العالقات ف�ما بین األلفا� والّتراكیب 

 أ��ا �ان قائله وفي أّ� زمن �ان؛ إذ ال والّصور، هو الكفیل ��شف ب
ّ
ن�ة العمل األدبي

بّد من اإل�مان �أّنه ال أحد �م�نه أن �قّدم عمًال إلى الجمهور فیؤّثر ف�ه و�نال إعجا�ه، 

ثّم �مضي �ه الّزمن متنّقًال من جیل إلى جیل محتفًظا �ق�مته األدبّ�ة، إّال أن یتمّتع ذلك 

ا �ان ش�له، ظاهًرا أو خف��ا م�اشًرا أو غیر م�اشر وفي العمل بنوع من الّتماسك؛ أ�� 

  . إطار الّلغة

ــــّنّص وتتّ�ــــع  والمرجــــّو مــــن هــــذه الّدراســــة، وفــــ� الواقــــع المســــتنَ�� مــــن تحلیــــل ال

جزئّ�اته، أن تؤّ�د هذه الحق�قة، وأن تحاول الكشف عـن طب�عـة تشـّ�ل واحـد مـن أهـّم هـذه 

  .لى اإلطالقاألعمال الّشعرّ�ة إن لم ��ن أهّمها ع
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  :القصیدة األنموذج .2

ــّد رأس  مــا یؤّهــل معّلقــة امــر� القــ�س بــن ُحجــر الكنــدّ� لهــذه الّدراســة هــو أّنهــا ُتَع

المعّلقـــات الّســـ�ع أو الّثمـــاني أو الّتســـع أو العشـــر، وذلـــك �حســـب اخـــتالف الـــّرواة القـــدماء 

 )10(والّنّقــاد فــي روا�ــاتهم واخت�ــاراتهم 
ّ
�لِّــه عنــد جمــع �بیــر  ، ثــّم هــي رأس الّشــعر الجــاهلي

، و�ـــذلك الُمحـــِدثین، حّتـــى عـــّدها المستشـــرق اإلن�لیـــزّ� آر�ـــر� )11(مـــن الّدارســـین القـــدماء

 �أســـره وأكثـــر القصـــائد العر�ّ�ـــة نـــ�ًال لإلك�ـــار وأشـــّدها "
ّ
أشـــهَر قصـــیدٍة فـــي األدب العر�ـــي

  .)12("تأثیًرا

عر اّلذ� �حظى وذلك انطالًقا مّما یراه هؤالء من أّنها أنضج ما �تب هذا الّشا

 وصل 
ّ
هو نفُسه �الم�انة الممتازة عند الّدارسین؛ من حیث �ونه أقدَم شاعٍر جاهلي

، ثّم )13("أقدم الّشعراء اّلذین وصلت إلینا أخ�ارهم تاّمةً "شعره �امًال أو ش�ه �امل، أو هو 

سب� العرب إلى أش�اء ابتدعها استحسنتها " –�ما �قول ابن سّالم  –من حیث �وُنه 

عرب واّت�عته فیها الّشعراء، منها است�قاف صح�ه وال��اء في الّد�ار ورّقة الّنسیب ال

، وقّید األوابد، 
ّ
وقرب المأخذ، وشّ�ه الّنساء �الّظ�اء والب�ض، والخیَل �الُعق�ان والعصي

  .)14("وأجاد في الّتشب�ه، وفصل بین الّنسیب و�ین المعنى، و�ان أحسن ط�قته تشبیًها

ك عن تسل�م هؤالء ��ون هذه المعّلقة هي أنموذج القصائد و��اد ��شف ذل

العر�ّ�ة القد�مة المرّ��ة اّلتي تمّثلها المعّلقات الّس�ع؛ لما بدا لهم من ش�لها المتكامل، 

 المتمّیز، وتخط�طها المح�م اّلذ� یبدو أّنها خضعت له �عد تأّمل ودرس 
ّ
و�نائها الفّني

من الّزمن؛ یرقى إلى منهج الحولّ�ات اّلذ� تأّتى لهم  وتف�یر وحذف وٕاضافٍة وتبدیل أمًدا

على أّن الُمالَح� هو أّن هذه المعّلقة  ،)15(أن یتأّملوه في نتاج مدرسة عبید الّشعر

تضّمنْت على وجه الّتقر�ب جم�ع األش�اء اّلتي تأّتى للّشعر أن یوّظفها ف�ما �عد، واّلتي 

دعها، وتجّلت فیها خاّصّ�ة الّتر�یب على نحٍو �ان یر� ابن سّالم و�ثیرون غیره أّنه ابت

�أخذوا �ه في �تا�ة قصائدهم  أن جعل منها بناًء أنموذًجا حرص الّشعراء من �عُد على

  .المرّ��ة، و�خاّصة شعراء المعّلقات
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وهو ما یدعو إلى ترج�ح أن تكون من أواخر ما �تب هذا الّشاعر اّلذ� �م�ن 

ناضجة تناسب العصر اّلذ� ظهر ف�ه، وأّن القصائد  أن یوَصف �أّنه ذو ثقافة عم�قة

المرّ��ة اّلتي س�قتها، واّلتي لم تكن في تر�یبها على هذا الّنحو المتكامل الّناضج، �انت 

و�ؤّ�د ذلك ما ذهب إل�ه ابن قتی�ة من أّن حادثة دارة ُجلُجل، اّلتي  ،إرهاًصا لها ومقّدمة

أّنها موضوع المعّلقة ومناسبتها،  )17(لمحدثینوال�احثین ا )16(یر� هو ونفر من الّرواة

و�م�ن القول، بناًء على ذلك، إّن القصائد . )18(�انت ُقبْیل مقتل ُحْجر أبي امر� الق�س

أّما امرؤ الق�س ف�شیر إلى  ،المرّ��ة اّلتي �تبها من س�قه من الّشعراء �انت إرهاًصا لها

  :أحد هؤالء في قوله

َ�اَر َ�َما َ�َ�ى اْبُن ُحَذاِمُعوَجا َعَلى الّطّلِل اْلمَ    .)19(ِحیِل َلَعلََّنا    َنْ�ِ�ي الدِّ

  :المعّلقات أو المرّ��ات .3

وأ��ـــا �ـــان صـــدق الّروا�ـــات اّلتـــي تقـــول بتعلیـــ� هـــذه القصـــائد علـــى جـــدار الكع�ـــة 

ـــذ� �قتـــرب فـــي )20(المشـــّرفة ، فـــإّن الّثابـــت هـــو اشـــتراكها جم�ًعـــا فـــي خاّصـــّ�ة الّتر�یـــب اّل

الّتعلیــــ�، واّلــــذ� نعنــــي �ــــه أّن تتكــــّون القصــــیدة مــــن مجموعــــٍة مــــن الّصــــور  مدلولــــه مــــن

وٕاذا �ـان مـن شـأن هـذا الّتحلیـل أن ینحـاز  ،المتراك�ة المتآلفة اّلتي تشـّ�ل موضـوًعا واحـًدا

إلى الّرأ� اّلذ� ینفي خبر الّتعلی� فإّن من شأنه أ�ًضا أن ��شف عـن تنّ�ـه القـدماء اّلـذین 

�ة المعّلقــات إلــى �ــون هــذه المعّلقــات م�ّونــًة مــن مجموعــٍة مــن جــرت علــى ألســنتهم تســم

الّصـور، أو األغــراض، المتراك�ــة أو المتعّلـ� �عضــها بــ�عض أو المرّ��ـات، �مــا یبــدو فــي 

َنِشـــب : َعِلـــَ� �الشـــيِء َعَلقـــًا وَعِلَقـــهُ "مصـــطلح الّتعلیـــ� مـــن دالالت علـــى الّتر�یـــب؛ حیـــث 

ة قـد تعّلقـت �ـاألخر� ونشـبت فیهـا علـى نحـو ، ف�أّن �ـّل صـورة مـن صـور القصـید)21(ف�ه

  .ما سیتبّین ف�ما �أتي من هذا ال�حث

غیــــــر أّن اخــــــتالف طرائــــــ� الّتعلیــــــ� فــــــي هــــــذه القصــــــائد وتنّوعهــــــا یــــــدعو إلــــــى 

ــــــة، أن  ــــــد راعــــــى فیهــــــا، إلــــــى جانــــــب �ونهــــــا مرّ�� ــــــأّن مــــــن قــــــام �اخت�ارهــــــا ق االعتقــــــاد �



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

100 
 

  .معروفة آنذاك��ون �ّل منها أنموذًجا لنم� من أنما� الّتر�یب ال

وأّول دالئل هذا االختالف هو أّنها لم تبدأ جم�ًعا �الوقوف على األطالل؛ إذ 

بدأت معّلقة ابن �لثوم بوصف الخمر لتثّني بتصو�ر موقف الّرحیل، و�دأت معّلقة ابن 

  .حّلزة بتصو�ر موقف الفراق

لّنس� على أّن الوقوف على األطالل نفسه في المعّلقات ال�اق�ة لم �سر على ا

. نفسه؛ إذ تضّمنت معّلقة طرفة مثًال وصًفا للّرحلة والّناقة �عد تصو�ر موقف األطالل

وهو األمر اّلذ� خلت منه معّلقة امر� الق�س، �ما تضّمنت قصیدة لبید وصًفا مطوًَّال 

للّناقة خرج �ه إلى تصو�ر �عض من ح�اة الحیوانات البرّ�ة، ثّم تنّوعت طرق تناول 

من مخاط�ة الّصاحبین، إلى مخاط�ة الّدار نفسها، إلى الحدیث عنها  الوقوف نفسه؛

  .�ضمیر الغائب

ثّم إّن موقف الفراق الّذ� أعقب الوقوف على األطالل في معّلقة امر� الق�س 

مثًال بدا زمان��ا م�ان��ا؛ إذ صّور ف�ه وقوفه على الم�ان اّلذ� فارقه منذ زمن �عید؛ أ� 

؛ �عّبر ف�ه طرفة عن محاولته منذ زمن الّلهو والّش�
ّ
اب، بینما هو في معّلقة طرفة زماني

الّتخّلص من الماضي ومن المستقبل أ�ًضا �ي �ع�ش الّلحظة اّلتي هو فیها، أّما في 

؛ �صّور الّشاعر من خالله رغبته في مفارقة موطن الحرب
ّ
  .معّلقة زهیر فهو م�اني

  :مواقف الح�اة. 4

ــــى الك ــــه إل ــــد یــــدعو ذلــــك �ّل ــــم �حــــاول وق شــــف عــــن خاّصــــّ�ة أخــــر� للمعّلقــــات ل

الّدارسون االلتفات إلیها؛ وتلـك هـي خاّصـّ�ة تصـو�ر المواقـف المت�اینـة مـن الح�ـاة؛ إذ إّن 

. �ــّل قصــیدة مـــن هــذه القصـــائد إّنمــا هـــي تصــو�ر لموقـــف الّشــاعر الوجـــودّ� مــن الح�ـــاة

هـــذا الّنحـــو �اّفـــة ولرّ�مـــا �ـــان هـــذا األمـــر هـــو أحـــد دواعـــي اخت�ارهـــا؛ فهـــي تختـــزل وعلـــى 

اّتجاهــات الجــاهلّیین وفهمهــم للح�ــاة وطرائــ� تعــاملهم معهــا، بــل إّنهــا قــد تختــزل اّتجاهــات 

  .الح�اة اإلنسانّ�ة �اّفةً 
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وقد ُ�قال إّن في ذلك إقحاًما للح�اة الجاهلّ�ة الّساذجة في أمور لم تعرفها إّال 

المختلفة المتشا��ة، فضًال عن  الفلسفة الحدیثة، والح�اة المعاصرة بتعقیداتها ومشار�ها

أّن الّنّقاد اّلذین قاموا �اخت�ار هذه القصائد لم ��ونوا على درا�ة بهذا الّنوع من 

الّتصن�فات، �ما لم ��ونوا �قادر�ن على إدراك الّتوّجهات اإلنسانّ�ة المختلفة اّلتي لم ��ن 

وقد ��ون الّرّد . ة الحدیثةإدراكها منبنً�ا إّال على ما أفصحت عنه الّدراسات االجتماع�ّ 

على هذا �الّدعوة إلى استعراض المعّلقات نفسها، إن لم ��ن �الّتنب�ه إلى حق�قة مفادها 

أّن طب�عة اإلنسان هي نفسها في �ّل زمان وم�ان، وٕاّن إدراكها لم ��ن لیخفى على 

  .األر�ب الّلبیب؛ حّتى وٕان انتمى إلى ما قبل األعصر الجاهلّ�ة

ّلى في هذه المعّلقة الّتواؤم مع الح�اة اّلتي ال تبدو سو� لحظات وه�ذا یتج

جمیلة �أتي علیها الّزمن ف�حیلها إلى ذ�ر�ات یتلّذذ الّشاعر �استرجاعها في ذاكرته، أو 

ُأمِّ "هو �حاول إح�اءها في شعره فیرسمها رسًما متكامًال ین�ض �الح�اة؛ بدًءا بذ�ر� 

َ�اِب َوَجاَرِتهَ ... اْلُحَوْ�ِرِث  ، "ِخْدِر ُعَنْیَزةَ "، وذ�ر� "َداَرِة ُجْلُجلِ "، ومروًرا بذ�ر� "ا ُأمِّ الرَّ

اّلتي وقف طو�ًال عند وصفها ووصف مغامرته القد�مة معها " َبْ�َضِة اْلِخْدرِ "وذ�ر� 

، ثّم ذ�ر� اجترار همومه مع الّلیل الّطو�ل، وذ�ر� تجواله وترحاله في )عشر�ن بیًتا(

حامًال قر�ة األقوام تارة، ومتشّرًدا ) هو محّل األطالل ومسرح الّذ�ر�اتاّلذ� (الواد� 

تشّرد الّذئب تارًة، وراكً�ا فرسه للّصید تارًة أخر�، إلى أن �صل في نها�ة القصیدة إلى 

وصف البرق اّلذ� �ان مقّدمة لسیل جارف أتي على الواد� ف�ان ف�ما یبدو سبً�ا في 

لتتجّلى القصیدة بذلك في صورة  ،ّل شيء ف�ه إلى أطاللتدمیره وتشّرد أهله وٕاحالة �

  .حلقة مفرغة �فضي آخرها إلى أّولها

وعلى الّنق�ض من هذا نجد معّلقة طرفة، الّتال�ة لمعّلقة امر� الق�س ضمن 

المختارات، تصّور موقًفا تبدو ف�ه الح�اة خصًما یواجهه الّشاعر مواجهة المتجّلد؛ على 

  : یت اّلذ� أخذه من سلفهنحو ما �صّور هذا الب

  .)22(ُوُقوًفا ِبَها َصْحِبي َعَليَّ َمِطیَُّهْم    َ�ُقوُلوَن َال َتْهِلْك َأًسى َوَتَجلَّدِ 
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؛ نظًرا ألّن الّتجّلد "َتَجلَّد"في بیت امر� الق�س �لمة " َتَجمَّل"وقد استبدل ��لمة 

اجهة هي الموقف اّلذ� ، وتبدو تلك المو )مواجهة الح�اة(�عني الّث�ات عند المواجهة 

ُة : اْلَجَلدُ "فـ. تعالجه هذه القصیدة دَّ ة : والَجَلدُ "، )23("َوَتَجلََّد َأْظَهَر اْلَجَلدَ ... اْلُقوَُّة َوالشِّ دَّ الشِّ

ال�ةُ  ْبُر والصَّ ؛ إذ ال تتراء� الح�اة عند طرفة سو� ضرب من ضروب )24("والُقوَّة والصَّ

نفاده، أو عبًئا �ستعین على حمله بهذا االندفاع العبث الّذ� �فّر منه �محاولة است

بینما ال �عني الّتجّمل الوارد في قصیدة امر� الق�س  ،المسرف إلى الحرب والملّذات

ال تظهر الجزع ولكن تجّمل "سو� الّصبر على الفراق، أو عند تذّ�ر الماضي؛ أ� 

فتجّمل أ�  وٕاذا أصبت بنائ�ة"، )25("وتصّبر، وأظهر للّناس خالف ما في قل�ك

  . )26("تصّبر

و�م�ن الّتماد� في استعراض �قّ�ة المعّلقات من هذا الجانب؛ فتبدو معّلقة زهیر 

داع�ًة إلى الّسالم وٕالى الّتصالح مع الح�اة، وتبدو معّلقة لبید مصّورًة االنح�از إلى 

ابن  جمال الّطب�عة الّصحراوّ�ة، �ما تصّور معّلقة ابن �لثوم موقف الّشاعر اّلذ� هو

القبیلة �فخر بها و�تكّلم بلسانها، ف�أّن القبیلة جمعاء هي اّلتي �تبت القصیدة ولم ��تبها 

عمرو بن �لثوم وحده، و�ذلك تبدو معّلقة الحارث غیر أّن بها نبرة دفاعّ�ًة واضحًة، أّما 

، إّنما تبلور موقف إث�ات الّذات في
ّ
 معّلقة عنترة فهي بتصّو�رها موقف الفخر الّشخصي

  . مجتمع ال �عترف �غیر القو�ّ 

  :دالالت الوقوف على األطالل .5

والموضوع ال ینفصل عن  -�م�ن إیجاز موضوع معّلقة امر� الق�س وش�لها 

في أّنها وقفة وقفها الّشاعر في واٍد �ان �ق�م ف�ه وأحّبته منذ زمن �عید لی���ه  -الّش�ل 

  .و�ستعید ذ�ر�اته ف�ه

 إًذا أن تبد
ّ
أ هذه القصیدة �الوقوف على األطالل في ذلك الواد�، فمن المنطقي

وعلى نحو ینأ� بها أن تجعل من هذا الوقوف مجّرد عادٍة فّنّ�ة تجر� على إثرها آلّ�ة 
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بین الّنسیب و�ین "الّتخّلص إلى الغرض األصیل في القصیدة؛ فهو على هذا لم �فصل 

  .نًفاعلى نحو ما الح� ابن سّالم ف�ما أوردناه له آ" المعنى

وٕاذا �ان امرؤ الق�س یبدو هو نفسه المبتكر اّلذ� زّود القصیدة الجاهلّ�ة، ومن 

ا، بهذا العنصر الّشعرّ� فال بّد من أن ��ون لهذا  ثّم القصیدة العر�ّ�ة إلى عهد قر�ب جد�

�ما قد تبّین  االبتكار ما یبّرره؛ على الّرغم من اعترافه بوجود سلف له �سیر على نهجه

في  دیداتع اتوعلى الّرغم مّما �شیر إل�ه �عض الّدارسین من محاوالت سا�ق من قبل،

وال تذ�ر الّروا�ات عن ذلك الّشاعر المغمور شیًئا، إن �ان شاعًرا، سو� . )27(هذا الّشأن

لذا �م�ن االطمئنان إلى أّن  ،ورود اسمه في هذا البیت، وال ترو� له من الّشعر شیًئا

ه إّ�اها، إن �ان قد ��اها شعًرا، لن �غّیر شیًئا من الق�مة وقوفه على األطالل و��اء

االبتكارّ�ة لوقوف امر� الق�س، �ما لن �غّیر شیًئا من هذه الق�مة تلك المحاوالت اّلتي 

أشار إلیها أولئك الّدارسون، معترفین �أّنها لم تكن ناضجة على نحو �مّ�نها من الوقوف 

یدرك امرؤ الق�س للم تكن سو� إرهاصات ضرورّ�ة  و�أّنها ،إزاء ما قّدم هذا الّشاعر

  .الق�مة الفّنّ�ة لهذا العنصر الّشعرّ� فیوّظفه في تصو�ر ما یر�د

ومهما ��ن من أمر فإّنه قد تبّین أّن الّس�اق العاّم للقصیدة، إذا قرئت �ما 

  :ین�غي، �فیل ��شف هذا المبّرر، ناه�ك عّما ُ�فَهم من هذا المطلع نفسه

  ْ�ِك ِمْن ِذْ�َر� َحِبیٍب َوَمْنِزلِ ِقَفا نَ 

فالّذ�ر� هنا تبدو القضّ�ة المستهَدفة، والموضوع اّلذ� یخّط� الّشاعر له منذ 

إذ یبدو األمر قائًما على إدراك أّنه ال شيء . البیت األّول �ي ��ون محور القصیدة

ت یوم مسرًحا �قادر على ابتعاث الّذ�ر�ات مثل الوقوف على األماكن اّلتي �انت في ذا

لها؛ ولذلك ُ�الَح� ورود أسماء هذه األماكن على هذا الّنحو المتالح� اّلذ� استغرقت 

  :ف�ه الّشطر ونصف الّشطر

ُخوِل َفَحْوَملِ    ِ�ِسْقِ� اللَِّو� َبْیَن الدَّ

  ..............َفُتوِضَح َفاْلِمَقَراِة 
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ولعّل الّشعراء اّلذین تلوا  ،ةلیتبّین مد� ارت�اطها بهذه الّصور الّذ�روّ�ة المتتا�ع

هذا الّشاعر أدر�وا هذه الق�مة الّشعرّ�ة لذ�ر األماكن فأخذوها عنه؛ إذ قّلما تجد شاعًرا 

ال یلجأ إلى ذلك في مقّدمته الّطللّ�ة، وٕاّن منهم من یلجأ إلى ذ�ر األماكن نفسها اّلتي 

  .بتها األماكن بذلك الورودوردت عند امر� الق�س؛ مدرً�ا الّطاقة الّشعرّ�ة اّلتي اكتس

، انطالًقا من نظرة لغوّ�ة تجر�دّ�ة، ینحاز إلى الّروا�ة 
ّ
وُ�الَح� أّن األصمعي

اّلتي تستخدم الواو للّر�� بین هذه األماكن، �انً�ا انح�ازه على أساٍس من البدیهة الّلغوّ�ة 

  ولكّن األمر �ذلك. )28(�ستدعي واو العطف" بین"اّلتي تقول إّن الّظرف 
ّ
إذا �ان المعني

بتحدید الم�ان في البیت هو المنزل، وهو غیر مستنَ�ر نظًرا إلى الّروا�ة اّلتي قد توّجه 

أّما إذا �انت الّذ�ر� هي المستهَدفة، من حیث هي صور حر�ّ�ة . المعنى وجًها آخر

" الفاء"متتا�عة، فإّن تتا�عها المّطرد، والّشاعر یتنّقل إثرها من م�ان إلى م�ان، �ستدعي 

. فحومل فتوضح فالمقراة )29("مواضع الّدخول"دون شّك؛ فالّشاعر یتنّقل بذ�ر�اته بین 

ل�ع�س هذا الّنس� إ�غاله في قصیدته متلّمًسا صورها الّذ�روّ�ة شیًئا فشیًئا، مستعیًنا بهذا 

  :الّتدافع اّلذ� یت�حه إ�قاع الّطو�ل

  .فعولن مفاعیلن فعولن مفاعل

شعر امر� الق�س، على أّ�ة حال، أّنه ما من قصیدة  وقد ُ�الح� المستقر� 

ورّ�ما  ،ابتدأت �الوقوف على األطالل عنده إّال و�انت صوًرا متتا�عة من الّذ�ر�ات

  ،��ون هذا الّشاعر قد تفّرد بذلك
ّ
غیر أّنه ل�س �مستن�ر أن یوّظف هذا العنصر الفّني

فة بن العبد اّلذ� بدأ معّلقته من ِقبل �قّ�ة الّشعراء توظ�ًفا آخر؛ �ما هو شأن طر 

�الوقوف على األطالل ل�عّبر بها عن موقف وجود�ٍّ عابث من ح�اة راحلة تستحیل 

صورها صورًة إثر صورٍة إلى أطالل، و�ما هو شأن لبید اّلذ� أراد أن �صّور من 

  .خاللها تجّدد الح�اة وان�عاثها

ر�یً�ا بل�ًغا؛ یتضّمن على و�ستهّل الّشاعر هذا الوقوف �ما رأ� ف�ه الّنّقاد ت

؛ إشعاًرا منه �أّن "ِقَفا َنْ�كِ : "إیجازه الوقوف واالست�قاف وال��اء واالست��اء؛ وهو قوله
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الوقوف على األطالل شر� في استحضار الّذ�ر�، اّلتي هي شر� في ال��اء، على أّن 

هذا الوقوف،  وجود الّصاحب أو الّصاحبین، أو الّشاهد المتلّقي، یبدو شرًطا في تحّق�

وٕان �ان �عض الّشّراح یر� أّن المخاطب هنا هو شخص واحد؛ إذ اعتاد العرب أن 

، ثّم استنتج �عضهم من ذلك أّن الّشاعر یخاطب )30(یخاطبوا الواحد مخاط�ة المثّنى

لكن یبدو أّن المهّم هنا هو إیجاد الّشاهد المتلّقي مهما  ،)31(نفسه على سبیل الّتجر�د

 على أّنه �ان عدده وأ�� 
ّ
یتحّتم " رسالة"ا �ان نوعه، ذلك الّشاهد اّلذ� یتلّقى العمل األدبي

؛ فهو   –أن تكون موّجهًة إلى أحٍد ما، أو على أّنه من حیث هو بوح موّجه إلى متل�ٍّ

 
ّ
محاولة للقضاء على األلم �فّسرها هذا  –ومن زاو�ة غیر موغلة في الّتحلیل الّنفسي

  :قطع الّثاني من القصیدةالّتصر�ح عند نها�ة الم

  ...َوإِنَّ ِشَفاِئي َعْبَرٌة ِإْن َسَفْحُتَها

أو على أّنه محاولة لخل� عالٍم آخر بدیٍل للعالم الُمفَتَقد، وال بّد له من شاهد 

  . یتفاعل معه و�ؤّ�د وجوده

من أس�اب "ولعّل من الّطر�ف أن ُنضیف هنا ما رآه �عض ال�احثین من أّن 

ة �ون ألف المثّنى توحي �الّتسامي واالرتفاع وتنسجم مع صورة القامة اخت�اره للّتثن�

، وهو تفسیر قد یدعم االّدعاء �أّن امرأ الق�س �ان على معرفة �القراءة )32("المنتص�ة

والكتا�ة، لكّنه قد ال یّتف� مع موقف ال��اء اّلذ� من شأنه أن یوحي �االن�سار؛ إّال أن 

  .مقاومة الحزن �حمل شیًئا من الّداللة على 

ورّ�ما �ان من المم�ن أن �ستغني الّشاعر عن ذلك �ّله �ي یلقي بهذه المهّمة 

، وهو 
ّ
م�اشرة إلى الجمهور المتمّثل في المستمع والقار�؛ فالجمهور هو الّشاهد الحق�قي

 اّلذ� �قف مع الّشاعر في أثناء إنشائه قصیدته و�دعوه إلى سرد 
ّ
المتلّقي الحق�قي

  ماذا یتجاهله إًذا و�صطفي منه اثنین یتخّیلهما تخّ�ًال؟ذ�ر�اته؛ فل

إّن األمر ال بّد من أن ��ون متعّلًقا �حال الّشاعر، في القصیدة أو في الواقع 

المع�ش، ذلك بخاّصة إذا لوح� أّن �ثیًرا من الّشعراء اّلذین جاءوا من �عده، مثل شعراء 
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�اشرًة إلى جمهورهم؛ على الّرغم من إ�قائهم المعّلقات، قد رغبوا عن هذه العادة واّتجهوا م

. على عادة الوقوف على األطالل وعلى �ثیر مّما ابتكر هذا الّشاعر في هذا الّصدد

فامرؤ الق�س، بخالف أولئك الّشعراء، �ان یبدو في شعره، �ما في سیرته، شاعًرا شر�ًدا 

ا ضل�ًال وفي آخره طالً�ا مفتقًدا الجمهور في أكثر أحایینه؛ إذ �ان في أّول زمانه ملكً 

هور یتلّقى ما مللّثأر، و�بدو أّنه قد أتت عل�ه لحظات لم ��ن �أمل فیها أن ��ون له ج

��تب؛ إّال الّصاحب والّصاحبین �الزمانه، ورّ�ما لم ��ن �شعر بهذا الفقدان في یوم 

 شعوره �ه وهو �قف في موطن استحال ف�ه �ّل ماض�ه، �ما ف�ه من صحب وحبی�ات،

  .إلى ذ�ر�ات

لكّنه یوحي إلینا إثر ذلك �أّن ما �ستثیر ال��اء حق�ا، و��عث تلك الّذ�ر�، ل�س 

هو الوقوف واالست�قاف، وال هو ذهاب الماضي اّلذ� �م�ن أن ُینَسى، ولكّن ألّن أثر 

  :، ثّم ألّن هناك ما یجهد في محوه أمام عین�ه"َلْم َ�ْعُف َرْسُمَها: "الماضي لم �مح

�ُح ِفي َجَنَ�اِتَها ُرَخاءً    َتِسحُّ الرِّ

ُرَخاًء : "وهي جاهدة في ذلك رائحة غاد�ة، ماض�ًة في عملها ذاك بتأنٍّ شدید

، وهي تعلم �مساندة الّزمن لها وأّنها ستنتهي من محو هذا الماضي في ذات یوم "َتِسحُّ 

  ".األطالل"وتقضي حّتى على تلك ال�قا�ا 

مام قضّ�ة نق�ض؛ یتراء� فیها ما ُی��ي �قاؤه و�أّن امرأ الق�س �ضعنا بذلك أ

لكن یتبّین وجها القضّ�ة و�نتفي تناقضها بتبّین ق�مة الّذ�ر� نفسها . �ما ُی��ي ذها�ه

لد� الّشاعر؛ من حیث هي وجود ماثل في تلك الّرسوم �حزنه أن یذهب �ما �حزنه 

  .عل�ه تلك الّرسوم إدراكه أّنه في الحق�قة ماٍض لم �عد له من وجود حّتى وٕان دّلت

والمدهش أن �ضفي الّشاعر على هذه الّر�ح صفة المرأة وهي تجرجر ذیول 

مالئها على تلك األطالل و�أّنها ش�ح امرأة من ماض�ه الّنسوّ�، ثّم �عود ل�شّ�ه المرأة 

  :نفسها �الّر�ح، أو �الّنس�م، في مقطع تاٍل من مقاطع القصیدة

ــــلِ   ْ�ِرِث َقْبَلَهـــاَ�ــَدْأِ�َك  ِمـــْن ُأمِّ اْلُحــوَ  َ�ــــاِب  ِ�َمْأَسـ   َوَجاَرِتَهــــا  ُأمِّ  الرَّ
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ــا َتَضــوََّع اْلِمْســُك ِمْنُهَمــا َ�ا َجاَءْت ِبَر�َّـا اْلُقُرْنُفـلِ   ِإَذا َقاَمَت   َنِس�ُم الصَّ

ل�علن بذلك أّن هذه الّر�ح هي نفسها �عض تلك األطالل اّلتي تذّ�ره �ماض�ه؛ 

ثّم یترّدد ذ�ر الّذیل والّذیول المرت�� �المرأة مّرتین أخر�ین  .حّتى وٕان جهدت في محوها

  :ف�ما یلي من مقاطع

ـــلِ   َخَرْجــُت ِبَهــا َأْمِشــي َتُجــرُّ َوَراَءَنـــا ـــْرٍ� ُمَرحَّ ـــَل ِم ـــا َذْی ـــى َأَثَرْ�َن   َعَل

  .َعـــَذاَر� َدَواٍر ِفـــي ُمـــَالٍء ُمـــَذیَّلِ   َفَعـــنَّ  َلَنـــا  ِســـْرٌب  َ�ـــَأنَّ  ِنَعاَجـــهُ 

في هذه القصیدة على " األطالل"لّالفت للّنظر هو أّن الّشاعر ال �فوه ��لمة وا

رْسُمَها، َنَسَجْتَها، : "اإلطالق؛ بل هو ��تفي بتكرار ضمیر المؤّنث اّلذ� یوحي بها إ�حاءً 

وهو األمر اّلذ� قد یجعل القار� �حّس �عود ". َجَنَ�اِتها، َ�َساَها، عَرَصاِتها، ِق�َعاِنها

على الّذ�ر�؛ حیث ال مؤّنث في القصیدة س�قه سواها، وسو� األم�نة اّلتي  الّضمیر

�ما یؤّ�د  –" ألّنه إّنما یر�د صفة المنزل"یبدو هذا العود علیها غیر مم�ن؛ 

 
ّ
وعلى الّرغم من ذلك �قول الّشّراح بهذا العود مت�حین  ،ال األماكن – )33(ال�اقّالني

 أن �سّجل نجاًحا في مها
ّ
إّال أن تكون تلك األماكن هي المنازل . جمته القصیدةلل�اقّالني

  )34(مّ�ي. �ما �قّرر د. نفسها اّلتي درست
ّ
  .محاوًال رّد هجمة ال�اقّالني

لكن �م�ن أن نفهم، من زاو�ة أخر�، أّن بین الّذ�ر� واألطالل في هذه 

؛ سو� القصیدة تالزًما ��اد یذیب إحداهما في األخر� و�جعل منهما ذواتي إ�حاء واحد

 ا
ّ
لمحسوس، وٕاذ ی��ي أّن أوالهما تّتصل �المعنوّ� المعقول، والّثان�ة تّتصل �المرئي

" َلْم َ�ْعُف َرْسُمَها"الّشاعر إحداهما فإّنما هو ی��ي األخر�، وٕاذ �شیر إلى أّن األطالل 

فإّنه �عني بذلك أّن ذ�راها ماثلة في وجدانه على الّرغم من مرور الّسنین، �ما ظّلت 

 ورّ�ما من أجل ذلك قال �عضهم إنّ  ،األطالل شاخصة على الّرغم من مرور الّر�ح

وتنعقد على الّطر�� عالقة بین الّر�ح والّزمن  ،)35("َلْم �عف رسمها من قلبي: معناه"

�لیهما �عض هذا أن مغزاها أن �لیهما یجهد في طمس ماضي الّشاعر؛ على الّرغم 

  .الماضي
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  :وٕاذ یت�ع ذلك برسم هذه الّصورة الّتشبیهّ�ة

ــیَراِن ِفــي َعَرَصــاِتَها ـــلَوِق�َعا  َتــَر� َ�َعــَر الّصِ ـــبُّ  ُفْلُف ـــُه  َح ـــا  �َأنَّ   ِنَه

فإّنما �ستثیر في المتلّقي، �ما استثار في ذاته هو، شعوًرا متمازًجا من 

یَران"اإلحساس �الجمال الماثل في  ، رمز )36(�ما في روا�ًة أخر� " اآلَرام"، أو "الّصِ

�ة ��املها، الجمال المذّ�ر �المرأة، ثّم الماثل في هذه الّصورة المدهشة ال�الغة الّشفاف

ومن األسى على الماضي اّلذ� استُبدل �ه واقع آخر؛ فهو �ما قال عبید بن األبرص 

  :متأّثًرا بهذه الّصورة على األرجح

َلْت ِمْن َأْهِلَها ُوُحوًشا   َوَغیََّرْت َحاَلَها اْلُخُطوبُ       َوُ�دِّ
)37(  

 -�ما تر� ر�تا عوض  - ما یوحي بهذا الّتمازج " َحبُّ ُفْلُفل: "َوَلعّل في قوله

فالفلفل ن�ات �ستخدمه اإلنسان في الّطبخ لتفو�ح الّطعام، و�حمل دالالت الحّدة "

  .)38("والحرقة

 –وه�ذا ُ�الَح� تعّمد هذا الّشاعر أن �فرغ في جم�ع الّصور اّلتي �قّدمها 

ونفور؛ جم�ع ما �شعر �ه تجاهها من ألفة  –الّذ�ر� والّطلل والّر�ح والّزمن و�عر اآلرام 

ل�قف بذلك من �ّل صورة یرسمها موقفین متناقضین في ذات الوقت، ولیجعل �ّل 

صورة توحي إ�حاءین متناقضین؛ متمّثلین ف�ما �ان سبب سروره وما �ان سبب حزنه، 

و�أّنه �حملنا بهذا . ثّم ما �ان �قف منه موقف المحّب وما �ان �قف منه موقف المواجه

ّن �ّل ما نمّر �ه في الح�اة إّنما هو یتضّمن هذین على أن نعتقد اعتقاده في أ

المتناقضین، وأّنه علینا أن نتنّ�ه إلى أّن هذا الّشاعر س�حملنا على أن نشهد حالة 

  .الّصراع اّلتي سیخوضها بینهما في ثنا�ا القصیدة

  :بدا�ة المأساة .6

، أن �قرنوا اعتاد الّشعراء، متأّثر�ن �امر� الق�س في هذه القصیدة وف�ما سواها

  :موقف األطالل إلى موقف الفراق اّلذ� �صّوره هنا قوله
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ُلوا    َلَد� َسُمَراِت اْلَحيِّ َناِقُف َحْنَظلِ    .َ�َأنِّي َغَداَة اْلَبْیِن َیْوَم َتَحمَّ

 نفسها اّلتي استخدمها هنا؛ �مثل قول لبید في معّلقته
ّ
  :مستخدمین طر�قة الّتراجع الّزمني

ُلوا     َفَتَكنَُّسوا ُقُطًنا َتِصرُّ ِخَ�اُمَها َشاَقْتَك ُظْعنُ    )39(اْلَحيِّ َیْوَم َتَحمَّ

  :إثر قوله واقًفا على األطالل

َ�اُر َمَحلَُّها َفُمَقاُمَها   ...َعَفِت الدِّ

  :أو �مثل قول عنترة

ْت ِرَ�اُ�ُ�ُم ِبَلْیٍل ُمْظِلِم   .)40(ِإْن ُ�ْنِت َأْزَمْعِت اْلِفَراَق َفِإنََّما    ُزمَّ

  :إثر قوله

  ...َ�ا َداَر َعْبَلَة ِ�اْلِجَواِء َتَكلَِّمي

موحین بذلك أّن األطالل هي الّنتیجة المحّتمة للفراق، مقّدمین الّنتیجة على 

الّسبب ألمر یتعّل� �اعتماد الوقوف على الّطلل منطَلًقا لتناول ما یر�دون؛ بناء على 

 قد اعتمده
ّ
ا آنذاك، تشّ�ل رؤ�تها للح�اة من حیث ما فلسفة، رّ�ما ��ون العقل العر�ي

  .انتهت إل�ه

لكن یبدو أّن شّراح المعّلقة ال �فهمون األمر على هذا الّنحو عندما �عر�ون 

منصوب على الحال، والعامل ف�ه "أّول البیت اّلذ� یلي هذا على أّنه " ُوُقوًفا"قوله 

موقًفا واحًدا، مفسدین بناء  - موقف البین وموقف األطالل -؛ جاعلین الموقفین )41("ِقَفا

القصیدة، خالطین بین صورها، متأّثر�ن، رّ�ما، بإفادة طرفة من هذا البیت في معّلقته، 

  :)42(حیث أضافه إلى موقف األطالل في قوله

  ِلَخْوَلـَة  َأْطــَالٌل   ِبُبْرَقـِة   َثْهُمــدِ 

  

ـــي َظـــاِهرِ  ـــاِقي اْلَوْشـــِم ِف ـــوُح َ�َ�   َتُل

  َها َصْحِبي َعَلـيَّ َمِطـیَُّهمْ ُوُقوًفا بِ   اْلَیدِ  

  

ــــى ــ ــــْك   َأًســ ــ ــ ــــوَن  َال  َتْهِل ــ ــ   َ�ُقوُل

وهو �عید بذا تش�یل �عض الّصور من معّلقة امر� الق�س إلدراكه اختالف    

ولو أدر�وه لجعلوا العامل في  ،وٕان بدا أّن الّشّراح لم یدر�وا ذلك. الوجهة بین القصیدتین

ُلواَتحَ : "تلك الحال قوله وٕان �ان ال ی�عد أن تكون هذه الحال متقّدمًة على عاملها؛  ،"مَّ
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لكن یبدو . عند امر� الق�س وطرفة على الّسواء" ُ�ُقوُلونَ : "فتكون إذ ذاك منتص�ًة �قوله

" َغَداَة اْلَبْینِ "أّن الّتوج�ه األّول أدعى إلى تسلسل صور القصیدة، ومن ثّم إلى إدراك أّن 

لمأساة �صوغ الّشاعر فصولها عند وقوفه على األطالل؛ متذّ�ًرا هذه  لم تكن سو� بدا�ة

  .البدا�ة ف�ما یتذّ�ره من مواقف

ومن المالح� أّن القصائد األخر� لهذا الّشاعر لم تعّول �ثیًرا على تصو�ر 

، �ما لم تخّط� لها على نحو ما في هذه القصیدة؛ إذ "َغَداَة اْلَبْینِ "بدا�ة المأساة، أو 

لماحة سر�عة خاطفة، ولكّنها قوّ�ة، في إطار عالم األطالل اّلذ� �ح�� بها من بدت إ

لهذا الّشاعر في أثناء وقوفه أن یتذّ�ر لحظة الفراق؛ فعمد إلى  آنو�أّنما . �ّل ناح�ة

، ثّم عاد إلى الّطلل الّدارس )43(تسجیلها في بیتین أو ثالثة؛ على اختالف بین الّروا�ات

ا �الواقع أكثر من اهتمامه �ما دفع إل�ه یتشّبث �ه و�ستنطقه   .الّذ�ر�؛ مهتم�

و�ین " َرْسٍم َداِرسٍ : "ومن الّنّقاد القدماء من �شیر إلى الّتناقض الّظاهر بین قوله

اّلتي یرّدها رأ� " دَرَس "و " َعَفا"، معتنًقا ف�رة الّترادف بین "َلْم َ�ْعُف َرْسُمَها: "قوله

 �أّن في الّدروس ذ
ّ
ثّم غیر ملتفت إلى  ،)44(هاب �عض الّرسم و�قاء �عضهاألصمعي

العالقة بین نفسّ�ة الّشاعر و�ین الّصورتین؛ من حیث إّن األولى تع�س حق�قة مثول 

الّذ�ر� في خ�ال الّشاعر، و�ان ذلك مناسً�ا لبدا�ة الوقوف اّلذ� لم ��ن یرتجى منه إّال 

لماضي أمام عین�ه �عد أن أوغل في وأّن الّثان�ة تصّور ض�اع ا. استحضار هذه الّذ�ر� 

تلّمس األماكن اّلتي �شهد �ّل ما فیها من آثار �ض�اعه، و�عد أن استحضر موقف 

فالّطلل شاخًصا �مّثل الّذ�ر� . الّرحیل اّلذ� �ضع أمام عین�ه حق�قة ذلك الّض�اع

  .شاخصًة، ثّم هو دارًسا �مّثل الماضي الّدارس اّلذ� �قي في الّنفس منه شيء

في هذه ) الّرسم(ّ�ما دّل ذلك على ثراء الّطاقة الّشعرّ�ة اّلتي یتمّتع بها الّطلل ور 

ة؛ من حیث قدرته على تصو�ر ض�اع   القصیدة بخاّصة، ثّم في القصیدة العر�ّ�ة �عامّ 

الماضي وقدرته على إعادة ص�اغته في صورة ذ�ر�، ثّم من حیث تصو�ره عجز 

  .جوءه إلى الحیلة إلخفاء هذا العجز وٕاظهاره في آناإلنسان أمام طاحون الّزمن، ثّم ل



���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

111 
 

  :الّصور الّذ�روّ�ة .7

�الَح� عند استعراض هذه الّصور أّن امرأ الق�س ال �سترسل في ماض�ه 

القر�ب اّلذ� هو �صدده قبل أن یذّ�رنا �ماٍض آخر ساب�؛ و�أّنه یر�د أن �علن بذلك أّن 

لّلحظات الجمیلة اّلتي مّرت �ه هذا الماضي لم ��ن سو� حلقة في سلسلة من ا

وهو �قّدم ذلك في  ،وانقضت لتستحیل أطالًال رّ�ما ��ون قد صّورها في قصائد سا�قة

  : صورة خاطفة مختزلة م�ّونة من ثالثة أب�ات

  ...َ�َدْأِ�َك ِمْن ُأمِّ اْلُحَوْ�ِرِث َقْبَلَها

عدها �اّطراد مصّورًة لتتالح� الّصور الّذ�روّ�ة، المتعّلقة بهذا الماضي القر�ب، �

على الّرغم مّما و  ،تالح� األّ�ام تالحًقا ساحًقا رهیً�ا؛ تتمّثل ف�ه سطوة الّزمن وجبروته

تبدو ف�ه من جمال یوحي �قر�ها من نفس الّشاعر، مقّسمًة �قّ�ة القصیدة إلى مقاطع 

  :ماض�ًة على هذا الّنحو. ت�ًعا لتالحقها

  .َصاِلٍح    َوَال ِس�ََّما َیْوٌم ِبَداَرِة ُجْلُجلِ  َأَال ُربَّ َیْوٍم َلَك ِمْنُهنَّ  -

   ...َوَ�ْوَم َعَقْرُت ِلْلَعَذاَر� َمِطیَِّتي -

  ...َوَ�ْوَم َدَخْلُت اْلِخْدَر ِخْدَر ُعَنْیَزةَ  -

  ...َوَ�ْوًما َعَلى َظْهِر اْلَكِثیِب َتَعذََّرتْ  -

من  – )45(من المحدثینیت�عهم نفر  –ومن الغر�ب أن یجعل الّدارسون القدماء 

هذه األّ�ام یوًما واحًدا، وهم �ستنتجون من هذا الّس�اق نفسه قّصًة تثبت ذلك، �سّمونها 

، و�أّنهم �حاولون بذلك إیجاد موضوع رئ�س، وغرض أصیل في )46("یوم دارة جلجل"

الّتخّلص القصیدة، لم یتبّین لهم إّال في هذه القّصة؛ ال سّ�ما وأّن في األمر تحق�ًقا لف�رة 

على الّرغم مّما تكشف عنه واو العطف، وما ��شف عنه جّو القصیدة،  ،اّلتي نادوا بها

من تعّدد لهذه األّ�ام، وعلى الّرغم مّما تكشف عنه المطا�قة العددّ�ة بین هذه األّ�ام و�ین 

ُخوِل َفَحْوَمِل َفُتوِضَح َفاْلِمْقرَ "األّ�ام اّلتي ُذ�رت في مطلع القصیدة؛  لیتبّین بهذه ". اةِ الدَّ

المطا�قة أّن الّشاعر �حّدد لكّل یوم من هذه األّ�ام مسرًحا، ثّم على الّرغم من تنافي ما 
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  .)47("یوم دارة جلجل"مستقّل عن " یوم عنیزة"�قولون مع الّروا�ة اّلتي تثبت أن 

وفي رأ� طه حسین أّن هذه القصیدة �ّلها، أو جّلها، مفتعلة لتثبت هذه القّصة 

غیر أّن الواقع الّلغوّ� للقصیدة �ما قد تبّین یثبت أّن األمر ال . )48(تي ال أساس لهاالّ 

هذا فهو لم " یوم دارة جلجل"�ستق�م مع رأ� طه حسین وال مع ما یناد� �ه هؤالء، أّما 

ولعّل هذه اإلشارة قد الت�ست على الّنّقاد �قّصة الفرزدق  ،��ن سو� إشارة في مطّولة

  .)49(ا �تب األدب، واّلتي �شیر إلیها هذا الّناقد نفسهاّلتي تناقلته

ورّ�ما ذّ�ر ورود األّ�ام على هذا الّنحو القارَ� �أّ�ام العرب في حرو�هم في 

وما سواها من األّ�ام اّلتي " یوم ال�سوس"و " یوم داحس والغبراء"و " یوم ُ�عاث"الجاهلّ�ة؛ 

مع أّنها تبدو على الّنق�ض . )50(ّ�ة�انت المجال لتفاخرهم، والمرجع لقصصهم ال�طول

ولعّل الّشاعر قد أراد أن یوحي �أّن هذه صنو تلك إذ یتجّلى عنده معنى  ،من ذلك

الغزو في �لیهما؛ ال سّ�ما وهو �حیلنا �أحد أب�ات هذه القصیدة إلى بیت آخر مشا�ه، 

لّروم، �شیر في قصیدة أخر� هي رائّیته الّشهیرة اّلتي �تبها وهو في طر�قه إلى أرض ا

  :إلى غزوة حق�قّ�ة

  )51(َأَال ُربَّ َیْوٍم َصاِلٍح َقْد َشِهْدُتُه    ِبَتاِذِف َذاِت التَّّلِ ِمْن َفْوِق َطْرَطَرا

حیث وْصُف الیوم �الّصالح هو القاسم المشترك بین البیتین، ثّم هذه الّص�اغة 

  .الغزوة، وذ�ر الموضع اّلذ� وقعت ف�ه "َأَال ُربَّ َیْومٍ "الفر�دة 

  :من الّتر�یب إلى الّتعقید .8

قد تجّلت خاّصّ�ة الّتر�یب في تكّون المعّلقة من مجموعة من المقاطع 

ولكن ُ�الَح� أّن هذا الّتر�یب �میل إلى الّتعقید عندما تتداخل هذه المقاطع  ،المترا�طة

الل ولعّل طرًفا من ذلك قد تبّین في تقد�م موقف األط ،وتتشا�ك في �عض المواضع

على موقف الفراق، ثّم الّرجوع إلى استعراض صور الّذ�ر�ات اّلتي اسُتهّلت �اإلشارة إلى 

وفي �ّل ذلك یتجّلى نوع من العبث �الّزمن؛ ف�قّدم الماضي القر�ب  ،مواقف طللّ�ة قد�مة
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على الماضي ال�عید، ثّم �قّدم هذا على الماضي األ�عد، ثّم �عود إلى الماضي اّلذ� هو 

  .ن هذینوس� بی

یبلغ ذروته عندما یتقاطع  –إن صّح أن �سّمى �ذلك  -لكّن هذا العبث 

 ،الحاضر مع الماضي؛ فتبرز صورته في أثناء استحضار الّذ�ر�ات ل�قطع استرسالها

أو إلى معاتبتها بتعبیر أدّق، في  "فاطمة"عند الّتوّجه إلى مخاط�ة و�تحّق� هذا األمر 

  :ام اّلتي تعّلقت �الّطلل، و�بدأ على هذا الّنحومقطع طو�ل �أتي عقب ذ�ر� األ�ّ 

  ...َأَفاِطُم َمْهًال َ�ْعَض َهَذا التََّذلُّلِ 

لتتعّل� �قّ�ة الّذ�ر�ات بهذه المعات�ة؛ ذ�ر� ب�ضة الخدر، وذ�ر� الخصم، 

وذ�ر� الّلیل الّطو�ل، وذ�ر� قر�ة األقوام، وذ�ر� الواد� والّذئب، ثّم ذ�ر� رحالت 

فجم�ع هذه المغامرات األخیرة، وٕان انخرطت . فرس اّلذ� أطال في وصفهالّصید على ال

في س�اق الّذ�ر�ات الّسا�قة على نحو ما، لم تكن سو� محاوالت هرو�ّ�ة لمدافعة ذلك 

الّطیف اّلذ� ما ینفّك �الحقه، واّلذ� قد ��ون من آثار الماضي �ما هو شأن الّطلل، 

ومهما ��ن من أمر . لم یزل على عالقة �صاحبته لكّنه لم یزل حاضًرا، أو أّن الّشاعر

  .فإّنه یبدو من خالل المخاط�ة الم�اشرة حاضًرا في القصیدة

مــــا درج عل�ـــــه الّشـــــعراء آنــــذاك وف�مـــــا �عـــــد، وشـــــعراء  وال أحــــد �مســـــتط�ع إن�ـــــار

المعّلقـات، مـن اسـتخدام تلـك الوسـیلة تعبیـًرا عــن الحالـة الهرو�ّ�ـة؛ �مـا هـو شـأن طرفــة إذ 

  :�قول

إِنِّي ُألْمِضي اْلَهمَّ ِعْنَد اْحِتَضاِرِه    ِ�َعْوَجاَء ِمْرَقاٍل َتُروُح َوَتْغَتِد�وَ 
)52(.  

غیر أّن ما ُ�حَف� المر� الق�س هو تنو�عه لتلك الحاالت، على أّن �عضها هو 

 َأَال ُربَّ : "ما �صّور الهّم نفسه أو المواجهة فتتجّلى العالقة �ه في ش�ل المدافعة أو الّردّ 

  ".َوِلْیٍل َ�َمْوِج اْلَ�ْحرِ ... َخْصٍم ِف�ِك َأْلَو� َرَدْدُتُه 

وه�ـذا یبــدو الموقــف مــع فاطمــة هــو محــور القصــیدة اّلــذ� تــدور حولــه وذروتهــا، 

" فاطمـــة"ولعــّل تـــداعي الـــّذ�ر�ات علـــى هـــذا الّنحـــو مـــن القــّوة هـــو اّلـــذ� جعـــل مـــن صـــورة 
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ــــه فــــي أّول القصــــیدة الماضــــ�ة حاضــــرًة، ولعــــّل فاطمــــة هــــي الحبیــــب المشــــار  ــــَر� "إل� ِذْ�

أّمـا حاضـره فلـم �عـد �متلـك ف�ـه مـن . ، فهي إًذا لـم تعـد سـو� ذ�ـر� یجتّرهـا اجتـراًرا"َحِبیب

. شــيء ســو� المنــازل المتهّدمــة اّلتــي �قــف علیهــا مســتعیًدا مــا �ــان �متعــه فیهــا منــذ زمــن

ــّد مف ــه ال ب ــّذئب مــا ��شــف عــن شــعوره القــد�م �أّن : تقــد تلــك المتعــةولعــّل فــي حــواره مــع ال

؛ ولــم ال وهــو �صــّور لنــا ح�اتــه �ّلهــا علــى أّنهــا سلســلة مــن "ِ�َالَنــا ِإَذا َمــا َنــاَل َشــْیًئا أَفاَتــهُ "

  . الوقفات الّطللّ�ة

  :سبب المأساة .9

المـــر� القـــ�س أن یتمـــاد� فـــي عبثـــه �ـــالّزمن فیجعـــل مّمـــا �ـــان ســـبً�ا فـــي  �حلـــو

حّتــــى خفـــي أمــــره علــــى . ا�ــــًة لقصـــیدتهمأســـاته، ومــــن ثـــّم فــــي وقوفـــه علــــى األطـــالل، نه

ـــم بوجـــوده فـــي تلـــك  الّدارســـین فـــرأوا البـــرق والّســـیل مجـــّرد تصـــو�ر لمـــا �ـــان الّشـــاعر �حل

، أو مجــّرد رمــز یــوحي �ســطوة الــّزمن أو )53("و�ست�شــر �ــالخیر العمــ�م"الّصــحراء القاحلــة 

  .)54(�ال��اء

قصــیدة �حیــث ال تــدع علــى أّن اآلثــار الّتدمیرّ�ــة لهــذا الّســیل لتبــدو واضــحة فــي ال

، "َ�ُ�ـــبُّ َعَلـــى اَألْذَقـــاِن َدْوَح الَكَنْهَبـــل"مجـــاًال ألن ُیتصـــّور ف�ـــه مـــا یرمـــز إلـــى الح�ـــاة؛ فهـــو 

ـَ�اَع ِف�ـِه َغْرَقـى َعِشـ�َّةً "، ..."َوَتْ�َماَء َلْم َیْتـُرْك ِبَهـا ِجـْذَع َنْخَلـةٍ " بـل إّن هـذه اآلثـار ". َ�ـَأنَّ الّسِ

�ــأّن هــذا الّســیل �ــان هــو ســبب المأســاة؛ إذ داهــم الــواد� علــى المــدّمرة لتــدفع إلــى القــول 

حین غفلة من أهله فأتي على �ّل شيٍء حتّـى دفعهـم إلـى الّرحیـل ف�ـان سـبً�ا فـي الّشـتات 

  .والفراق

وال أدّل علـى ذلــك مــن أن یــرت�� هــذا السـّیل، �ســ�قه البــرق، �الــّذ�ر� اّلتــي یــوحي 

أحـد الّصـاحبین الـواقفین معـه علـى األطـالل فـي  بها الّطلل، وأن ُ�شِهد الّشاعر على ذلـك

دلیـل علـى إخ�ـار الّصـاحب " ُأِر�ـكَ "؛ إذ في قولـه ..."َأَصاِح َتَر� َبْرًقا ُأِر�َك َوِم�َضهُ : "قوله

داللـة علــى ذ�ــر� البــرق الخافتــة ال�اق�ــة فــي ..." َ�َلْمــِع اْلَیــَدْینِ : "�مـا لــم �شــاهد، وفــي قولــه
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مث�ًال للبرق مهمـا �انـت قّوتـه؛ �مـا ال تصـلح " َلْمع اْلَیَدْین"لح ذاكرة الّشاعر؛ وٕاّال فلن �ص

ــــِل��َ "لـــذلك مصــــاب�ح الّراهــــب مهمــــا  و�الهمــــا �ــــان المشــــ�َّه �ــــه  ،عنــــد إشــــعالها" أََهــــاَن السَّ

  .الموّظف لتقد�م هذه الّصورة الّذ�روّ�ة

 أن �شـهد الّصـحب، اّلـذین شـهدوا معـه زمـن الفـراق
ّ
اَة َغـدَ "وه�ذا �ان من المنطقي

ــْینِ  ؛ "َقَعــْدُت َلــُه َوُصــْحَبِتي"، واقعــة الّســیل مــا دامــت تلــك الواقعــة مرت�طــًة بتلــك الغــداة "اْلَب

ـــلِ "حیـــث القعـــود لمراق�ـــة الّســـیل مـــن �عیـــد وهـــو �ـــأتي علـــى الـــواد�؛  ـــا ُمَتَأمَّ ـــَد َم ـــا " ُ�ْع توّقً�

  .للكارثة

، ..."ِجـْذَع َنْخَلـٍة َوَال ُأُطًمـا َلـْم َیْتـُرْك ِبَهـا" وتتجّلى ت�ماء، اّلتـي أتـي علیهـا الّسـیل فــ

ــم تكــن مجــّرد مظهــر  دلــ�ًال آخــر علــى فداحــة الكارثــة؛ إذ یتبــّین مــن خاللهــا أّن الّصــورة ل

 لجــأ الّشــاعر إلــى وصــفه �ــي یزخــرف �ــه قصــیدته
ّ
 طب�عــي

ّ
وأّ�ــة زخرفــة هــذه اّلتــي  ،جمـالي

ــــذ� ُ�غــــرق الج�ــــال ة مــــن أّمهــــات ، علــــى واحــــد)55(�ــــأتي فیهــــا الّســــیل الجــــارف المز�ــــد، اّل

ف�غمــر الــّدوح العظـــ�م والّنخــل والمنــازل المشــیدة �الحجـــارة، بــل والّســ�اع أ�ًضـــا،  )56(القــر� 

  .و�جرفها في طر�قه حّتى یلقي بها في أطراف الّصحراء

على أّنه ین�غي لمن ال �عرف الّصحراء وتقّل�اتها أن یدرك أّنها ال تن�ر هذا 

ما �انت هذه الّندرة هي اّلتي جعلت له وقًعا ولر�ّ  ،الّنوع من الّسیول على ندرته فیها

�ارث��ا؛ الطمئنان الّناس إلى األود�ة حّتى إّنها تبني فیها ف�فجؤها الّسیل و�أتي على �ّل 

ولقد رسم لبید في معّلقته صورة م�تملة لتلّبد الّسماء �الغیوم وتساقطها مطًرا  ،شيء

من حیث داللتها على الّنماء ال على وتحّولها إلى سیول؛ قد تغایر سیول امر� الق�س 

، ولكّنها تبّین "َعَلى اَألذقاِن َدْوَح الَكَنهَبلِ "وال َتُكبُّ  )57("ُفُروَع األَْیُهَقانِ "الفناء، وهي ُتعلي 

أّن هؤالء الّشعراء عرفوا ما عرفته صحراؤهم فتفاعلوا معه و�ابدوه؛ �ما عرفوا سیل 

 ،)58(ده وصّور �یف شّرد اّلذین أتى علیهمالعرم حّتى ذ�ره األعشى في إحد� قصائ

على نحو ما شّرد سیل امر� الق�س من أتى علیهم؛ مع فارق أّن هذا األخیر �ان نتیجة 

  .نتیجة سّد منهدم�سا�قه مطٍر غز�ر مفاجئ، ولم ��ن 
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ورّ�ما �ان من الوجاهة أن یتَرك للّدراسات الّالحقة ال�حث في الّسبب اّلذ� دفع 

غیر أّنه من المم�ن  ،یؤّخر سبب الكارثة فیجله خاتمًة لقصیدتهأن  امرأ الق�س إلى

ذر�عًة لوصف الم�ان إّن ما دعا إلى تقد�م الوقوف على األطالل هو �ونه القول هنا 

ر  ،اّلذ� �ان مسرًحا للّذ�ر�ات اّلتي هي موضوع القصیدة ما فمن المناسب إًذا أن یؤخَّ

ٍ  سردٍ  فلم ��ن المراد تقد�م ،هو خارج عن إطار الموضوع المسَتهدف
ّ
لحادثة  تار�خي

، �ما  ؛ �ان الّسیل نها�ةً ماض�ة ض ذ�ر� استعر المراد هو ا وقعت، لكنّ 
ّ
لوجودها الواقعي

   .�ان الّطلل بدا�ة لوجودها المتخّیل
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  هوامش 
                                                

 لـألدب: عـّز الـّدین. إسـماعیل، د: انظر  )1(
ّ
 ت،.، دبیـروت ،عـودة ودار الّثقافـةدار ال ،الّتفسـیر الّنفسـي

  .وما �عدها 7ص

  .م1980 ،�1 ،نشر دار األندلس  )2(

    .م1978 ،�1 ،نشر دار األندلس ودار الكند�  )3(

 .م1981 ،�2 ،نشر دار األندلس  )4(

  .م1992، �1 ،بیروت ،نشر دار اآلداب  )5(

  .90المصدر الّساب� ص  )6(

 .16ص المصدر الّساب�  )7(

 م1991 ،�1 ،الـّدار المصـرّ�ة الّلبنانّ�ـة ،فّن الّشعر بین التّـراث والحداثـة: عبد العز�ز. عماني، دالنّ   )8(

 .30ص

 م2000 ،بیروت ،دار وم�ت�ة الهالل ،شرح المعّلقات الّس�ع: مفید. قم�حة، د: انظر في ذلك مثالً   )9(

  .75ص

، �طرس: انظر  )10(
ّ
 .96-95، ص1، جم1979، أد�اء العرب، دار الجیل، بیروت: ال�ستاني

  .وما �عدها 50، 1، ج1980، 4الّشعر والّشعراء، دار الّثقافة، بیروت، �: ابن قتی�ة: انظر  )11(

  .181ص ،بن�ة القصیدة الجاهلّ�ة: نقًال عن ر�تا عوض  )12(

، 1، جم1978، 3تــــــار�خ األدب العر�ــــــي، دار العلــــــم للمالیــــــین، بیــــــروت، �: عمــــــر. فـــــّروخ، د  )13(

 .117ص

)14(   
ّ
  .42، صم1982، 1ط�قات الّشعراء، دار الكتب العلمّ�ة، بیروت، �: ابن سّالم الجمحي

 : شـوقي. ضیف، د: انظر  )15(
ّ
  ،تـار�خ األدب العر�ـي

ّ
 ،�14 ،مصـر ،دار المعـارف ،العصـر الجـاهلي

 .327ص
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د شــرح القصـــائ: الّتبر�ــزّ�، الخطیــب: و�ــذلك ،51، ص1ابــن قتی�ــة، الّشــعر والّشـــعراء، ج: انظــر  )16(

  .39-37العشر، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت، ص

، ج: عمر. فّروخ، د: انظر  )17(
ّ
  .117، ص1تار�خ األدب العر�ي

  .51، ص1الّشعر والّشعراء، ج: ابن قتی�ة: نظرا  )18(

، م1983، 1دیـوان امــر� القــ�س، تحقیــ� مصــطفى عبـد الّشــافي، دار الكتــب العلمّ�ــة، بیــروت، �  )19(

 .156ص

ومــا  13ص ،شــرح المعّلقــات الّســ�ع، دار وم�ت�ــة الهــالل: مفیــد. قم�حــة، د: لــك مــثالً راجــع فــي ذ  )20(

  .�عدها

 .ماّدة عل� ،م1968 ،بیروت ،دار صادر ،لسان العرب: ابن منظور  )21(

  .96ص ،شرح القصائد العشر  )22(

  .ماّدة جلد ،لسان العرب  )23(

  .ماّدة جلد ،ت. د ،ت عالم الكتب ، بیرو  ،القاموس المح��: الفیروز آ�اد�ّ   )24(

 .28ص ،شرح القصائد العشر  )25(

  .ماّدة جمل ،م2000 ،بیروت ،دار الف�ر ،أساس ال�الغة: الّزمخشر�ّ   )26(

. م1979، 4امرؤ الق�س ح�اته وشعره، دار المعـارف، مصـر، �: الّطاهر أحمد. مّ�ي، د: انظر  )27(

 .وما �عدها 125ص

  .22ص ،لعشرشرح للقصائد ا: الّتبر�ز�ّ : انظر  )28(

 .المصدر الّساب�  )29(

  .2ص ،المصدر الّساب�  )30(

  .110ص ،هامش الّدیوان: انظر  )31(

  .186ص ،بن�ة القصیدة الجاهلّ�ة: انظر  )32(
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)33(   

ّ
 ،�1 ،بیـــروت ،دار الجیـــل ،محّمـــد عبـــد المـــنعم خفـــاجي. د: تحقیـــ� ،إعجـــاز القـــرآن: ال�ـــاقّالني

  .م1991

  .255ص ،ته وشعرهامرؤ الق�س ح�ا: انظر �تا�ه  )34(

 .23ص ،شرح القصائد العشر: الّتبر�ز�ّ   )35(

  .25ص ،المصدر الّساب�  )36(

  .469ص ،شرح القصائد العشر  )37(

  .190ص ،بن�ة القصیدة الجاهلّ�ة  )38(

  .209 ،شرح القصائد العشر  )39(

  .271 ،المصدر الّساب�  )40(

 : وانظـــر �ـــذلك ؛26ص ،المصـــدر الّســـاب�  )41(
ّ
المعّلقـــات الّســـ�ع، م�ت�ـــة المعـــارف، شـــرح : الّزوزنـــي

 .58ص ،شرح المعّلقات الّس�ع: مفید. قم�حة، د: و ؛13ص ،م1994 ،بیروت

  .96، 95ص ،شرح القصائد العشر: الّتبر�ز�ّ   )42(

  .26ص، انظر الهامش ،المصدر الّساب�  )43(

  .  3ص ،انظر المصدر الّساب�  )44(

 د تار�خ األ: عمر.فّروخ، د: انظر مثالً   )45(
ّ
  .117، ص1ج ،ب العر�ي

  .51، ص1ج ،الّشعر والّشعراء: ابن قتی�ة: انظر  )46(

 .40ص ،شرح القصائد العشر: الّتبر�ز�ّ : انظر  )47(

ـــــه. حســــــین، د: انظــــــر  )48( ـــــروت، �: طــ ، دار العلــــــم للمالیــــــین، بیــ
ّ
ـــــي ، 3مــــــن تــــــار�خ األدب العر�ــ

 .213ص ،1ج،م1978

  .انظر المصدر نفسه  )49(
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  ؟ص ،م1972، 4العمدة، دار الجیل، بیروت، �: ابن رشی�: ّ�ام مثًال فيانظر ذ�ر هذه األ  )50(

  .66ص ،دیوان امر� الق�س  )51(

 .102ص ،شرح القصائد العشر: الّتبر�ز�ّ   )52(

 .75ص ،شرح المعّلقات الّس�ع: مفید. قم�حة، د: انظر  )53(

 : مصطفى. ناصف، د: انظر  )54(
ّ
  .297ص ،دراسة األدب العر�ي

  .ِمَن الَسیِل َوالُغّثاِء َفلَكُة ِمغَزلِ  َ�َأنَّ ُذر� َرأِس الُمَج�ِمِر ُغدَوةً  :في قوله ذلك یبدو  )55(

تحقیـ�  ،الـّروض المعطـار فـي خبـر األقطـار: الحمیـر�ّ : و ؛89ص ،شـرح القصـائد العشـر: راجع  )56(

  .147-146ص ،م1975 ،نشر م�ت�ة لبنان ،إحسان عّ�اس. د

  .204ص ،لعشرشرح القصائد ا: الّتبر�ز�ّ   )57(

  .201ص ،م1980 ،دار بیروت للّط�اعة والّنشر ،دیون األعشى: انظر  )58(
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  المصادر والمراجع
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2 -  
ّ
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 لـألدب: عـّز الـّدین. إسماعیل، د - 5
ّ
 بیـروت ،دار العـودة ودار الّثقافـة ،الّتفسـیر الّنفسـي

  . ت.د،

6 -  
ّ
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  .م1991 ،�1 ،بیروت

، �طرس - 7
ّ
  .م1979أد�اء العرب، دار الجیل، بیروت، : ال�ستاني

  .شرح القصائد العشر، دار اآلفاق الجدیدة، بیروت: الّتبر�زّ�، الخطیب - 8

، دار العلــــم للمالیــــین، بیــــروت، �: طــــه. حســــین، د - 9
ّ
، 3مــــن تــــار�خ األدب العر�ــــي

  .م1978

ــاس. تحقیــ� د ،المعطــار فــي خبــر األقطــار الــّروض: الحمیــر�ّ  - 10 نشــر  ،إحســان عّ�

  .م1975 ،م�ت�ة لبنان

ــة، بیــروت،  -11 دیــوان امــر� القــ�س، تحقیــ� مصــطفى عبــد الّشــافي، دار الكتــب العلمّ�

  .م1983، �1

   .م1980 ،دار بیروت للّط�اعة والّنشر ،دیون األعشى -12

  .م1992، �1 ،اب، بیروت، دار اآلد بن�ة القصیدة الجاهلّ�ة: تا عوضر� -13
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   .م2000 ،بیروت ،دار الف�ر ،أساس ال�الغة: الّزمخشر�ّ  - 14

15 -  
ّ
  .م1994 ،شرح المعّلقات الّس�ع، م�ت�ة المعارف، بیروت: الّزوزني

 : شــــــوقي. ضـــــیف، د - 16
ّ
  ،تـــــار�خ األدب العر�ــــــي

ّ
 ،دار المعــــــارف ،العصـــــر الجــــــاهلي

  .ت.د ،�14 ،مصر

ــــــین، بیــــــروت، �تــــــار�خ : عمــــــر. فــــــّروخ، د - 17 ــــــي، دار العلــــــم للمالی ، 3األدب العر�

  .م1978

  .ت.د، عالم الكتب ، بیروت ،وس المح��القام: الفیروز آ�اد�ّ  - 18

  .م2000 ،بیروت ،وم�ت�ة الهاللدار  ،شرح المعّلقات الّس�ع: مفید. قم�حة، د - 19

، 4صـر، �امـرؤ القـ�س ح�اتـه وشـعره، دار المعـارف، م: الّطـاهر أحمـد. مّ�ي، د - 20

  .م1979

ــــد العز�ــــز. الّنعمــــاني، د - 21 ــــراث والحداثــــة: عب ــــّن الّشــــعر بــــین الّت ــــّدار المصــــرّ�ة  ،ف ال

  .م1991 ،�1 ،الّلبنانّ�ة
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