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Abstract 

This study attempts to approach the ‘absent’ in the text by reading the visual representations and their 
stylistics patterns embedded in a poem by the poet Zuhair Ibn Abi Sulma, in which he laments Haram ibn 
Sinan  The study is based on clarifying the poetic dimensions and their parallel contexts on binary patterns 
transformed in space, time and human as forming elements in the construction of the determinants of the 
pre-Islamic poem and creating its aesthetic, existential and semantic composition. Starting with the 
manifestations of the ruins and their living elements and the transformations of their anti-patterns from 
death and annihilation to life and survival, from separation and erasure to connection and stability, from 
silence and drought to movement , construction and fertile breeding and its resurgence within the poet's 
obsession to challenge existence and restructuring it in symbolic manifestations.Then moving to absent 
manifestations of chivalry, and evoking absent lamented in his deeds and existence within a controversy of 
leave and stay, and the emergence of the act of time and conflicts within the dual capacity and inability 
represented by the manifestation of time and its effective dominance against the disabled and incapacitated  
man. Therefore, the speaker adopted the ideal manifestation in the form of the lamented that is 
corresponding to the elements of natural presence in invoking the beauty and seizing its symbolic 
manifestations of the absent and to transmit life in it in praising forms that manifests its existence, which 
is combined with the manifestation of the poetic-self to overcome the psychological defeat by replacing 
strength with weakness, and happiness with pain. In order to achieve the objective of this study, the 
researcher has to describe the textual phenomena and explore the covert and absent from the present 
manifested in various forms and clarify the covert semantic patterns, relying on the integrative 
methodological data in reading and understanding the literary texts. 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ْضَمر   وأنساق   الغائب   تمظهرات   بن  م  ر  هَ لمى ل  بن أبي س   هير  ز   في رثائيّة   الم 

 اننَ س  

 
 د. َريحان إسماعيل المساعيد

 األردن /جامعة الزرقاء - قسم اللغة العربية وآدابها - أستاذ مساعد

raihan20092000@yahoo.com 

 الملَّخص

 الفنيوةأنسواقها و التصويرررة التمظهرات قراءة عبر النص منالغائب  تحاول هذه الدراسة مقاربة     

فوي  ، وقد اعتمدت الدراسةم بن سنانر  ه  بن أبي سلمى ررثي فيها  هيرز  قصيدة للشاعر  في المضمرة

فووي فضوواء الموووان وال مووان  متحيلووة   ثنائيووة   أنسووا    علووى الميازرووة تهاوسووياقا باووال الشوواررةجوو ء اأ

 وتشوووويلها ال موووالي فوووي بنووواء محووودلات القصووويدة ال اهليوووة واإلنسوووان بياوووفها الانااووور التويرنيوووة

 مون المويتلت أنسواق  الضودرة ااوره الحيوة وتحوين، مبتودئا  بتمظهور الللوع وعوالودللي   واليجيلي

 ال فوا  إلوىو السووين ومون ،والثبوات إلوى الياوع والمحوي ومون الفصوع اء،والبقو إلى الحيواة والفناء

تشوويل   وإعوالةضومن هواجا الشواعر فوي تحودي اليجويل  المخصب وانبااث  الحركة والبناء والتيالد

 استحضووار   ومووا رااللوو  موون لنمووي ا الفروسووية غائبووة   منووتق   إلووى تمظهوورات  ة. رم رووال اتوو فووي تمظهر

 ظهوير فاوع الو من واوراعات بو ،ضمن جدلية الرحيوع والبقواء ووجيله موانيا   ل بفا رثيالم  لغائب ل

لهذا  ااج ؛اإلنسان المغليب ال وهيمنت  الفاعلة أمام الدهر تمظهرب ضمن ثنائية القدرة والا   متمثلة  

 في استحضار الميافق لاناار اليجيل اللبيايرثي تمظهر المثالي في ايرة الم  إلى ال عمد المتولم

فوي  ميع واغتنام ت ليات  الرم رة الدالة على الغائوب وبوا الحيواة فيو  بصويي مدحيوة ت الو   واهرا  ال 

لتت واوز اله رموة  هال  من عدميت ، وهوي موا رتااضود موظ تمظهور الوذات الشواررة وتشوو   وجيله متحيل  

عمود  لدراسوةاوفي سبيع تحقيق الهود  مون هوذه  .القية بالضاف والساالة باألم هااستبدالالنفسية في 

 هفوي اوير ي ل والخفوي  الغائوب مون الحاضور المت وشوا ظياهر النصوية واستالباحا إلى تيايف ال

فوي قوراءة النصوي   ة  توامليو منه يوة   على ماليوات   متَّوئا   ،المضمرة الدللية  أنساقوبيان  تنيعةمال

  األبية وفهمها.

 

  زهير. ، ال اهلي،، الغياب، المضمراأنسا  الولمات المفاتيح:
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 مهاد نظري

رنبغي التنبي  على أن البحا ل رتبنى ماليات المنهج النقدي الثقافي وأنساق  القبحية المضمرة    
(2)

بع علوى  

رة خلوف الظواهر مون القويل اإلبوداعي   المسوتت ت ال ماليوة المتيازروةالتشووي هي ربحوا فوي الضد من  لك؛ ف

) عليمووات،  علووى المراوغووة والتمنووظ...  قووالرة   ومخاتلووة   مضوومرة   حيووا تتضوومن النصووي  فووي بناهووا أنسوواقا  

 ، وهوووذه المراوغوووة فنيوووة تنظيميوووة وفوووق إسوووتراتي يات  أو بووورامج راووودها الم لوووف، ولووويا(11 ،  2009

شوارة إلوى ولووي تتضوح هوذه الر روة رنبغوي اإلبالضرورة أن توين هذه اأنسا  المخاتلة قبحية  فيما تضومره، 

 النقدرة. وتداعياتها أهم مصللحات الدراسة

فاأنسووا  مفرلهووا ن س ووق، والنَّس ووق موون كووع شوويء: مووا كووان علووى تررقووة نظووام واحوود، والتنسوويق: التنظوويم،     

 ، مالة ن. س.  ( 1986ابن منظير،  )   على باض.لو م إ ا علفت باض  والنَّْسق: مصدر نسَّقت ا

وور  ولاخووع الخوواتر، والضوومير: الووذي تضوومره فووي قلبووك،      أمووا سووياقات المضوومر الما ميووة، فالضوومير: الس  

  ، مالة ض. م. ر(1986) ابن منظير، وأضمرت الشيء: أخفيت .

مر ( رتوين لدرنا فورة ) أنظمة الخفاء في اأشياء ومومن وبال مظ بين مانيي المصللحين ) النسق/ المض    

 (  أو إستراتي ية   أسرارها القائم على تررقة منظمة وفق برنامج  

عن هذه الفورة ال اماة بين المصللحين   فاأنسوا  المضومرة: هوي  والمانى الال حي ل ربتاد كثيرا      

 (27 ،  2016)اوويال،  فووي النصووي   جمووالي    م  موووامن ثقافيووة وتاررخيووة وأسووليررة تسووتتر وفووق نظووا

موظ  ،واليليا إلى هذه الموامن المضمرة في غياهب النص األبي بخااة رحتاا إلى ماارشوة القلاوة األبيوة

ضوومن جدليووة قائمووة علووى التمظهوور  ،عنااوور الشووفرة وفهمهووا وتحليلهووا علووى فووك   قووالرة   نقدرووة   التسوولح بوفوواءة  

أخور؛؛ للياويل إلوى الماواني  والمضومر بسسوراره الغوائرة أو الغائبوة مون جهوة   ،بت ليات  الحاضرة مون جهوة  

) أبووي    فووالنص رللووق الحاضوور لستحضووار الغائووب   ،ة فووي  ات القصوويدة و ات منشووئهاوالوودللت القووار  

 (2،   2017شاورش، 
فوي  كامنوة   بدليوة   ضمن أنسوا    إن فورة الحضير والغياب والتمظهر والمضمر... ما هي إل ثنائيات ضدرة    

 وجموال   ، ت ظهور فوي تبارنهوا إبوداعا  فوي النسوق، مضومرة    واهرة   متقاتاة اللفظ والمانوى، متبارنوة   لغيرة     بنية  

و واضووح فووي ... اأو  راوود ترجمووة لنفسووية الشوواعر ومونيناتوو  الداخليووة لغيرووا   شوواررين، تاتموور نسووي ا   وودر  ل م 

ر كامن في ال شا ،السيا   (28،   25،   2012)قالرة،   يرواآلخر م ضم 

 هدف البحث وأهميته:

والوشوف  ،واست  ء تاقوة التشوويع اللغويي ،في رثائية زهير ساى البحا  إلى تيايف الظياهر النصية     

في لغة النص وعنااره الخااوة بسلبيتو  وخيالتو   وجمالياتها المونينة ةللقصيدة ال اهلي عن اأنسا  الثقافية

في وة الغائبوة فيهوا مون خو ل التمظهورات المالنوةالحاضرة؛ للي فوي  ايل إلى فضاءات التسوروع المضومرة والخ 

الثقافيوة والمارفيوة   ، وأنساقمن جهة   ومقاتا النص الفنية وتشويع ليحات   صيرب القصيدة اأنمي ا، متمثلة  

رقورأ  توواملي    ماليوات مونهج  علوى  -فوي  لوك  –أخور؛، متَّوئوا   من جهة  ق الولي مستترة ضمن النسواللغيرة ال

ورحوواور أنسووا   الوونص األبووي القوودرم وشوورائح   المتضووافرة   ،ورقووارب أنظمتهووا ،النصووي  األبيووة ورفهمهووا

 .في القصيدة الرثائية قيد التلبيق الغائبة   للية  وماليات   الرم رة  واإلرحائية  والد   

 

 إجراءات البحث وهيكله:

                                                           
2
) قبيل هذا الرأي،  ( تقيل الباحثة سمر الدر يب تاقيبا على فورة إلغاء النقد الثقافي للنقد األبي:   ل نستليظ

لغوة والمانوى   ف  رمون أن ربنوى نقود علوى أنقواض نقود، ول رتحقوق الخلواب الثقوافي بماو ل عون جماليوات ال

(147  ، 2017الدر يب، )انظر:   
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 ؛)الم تمظ الحيياني والخصب الملري والنبواتي(مظهر الطلل وعناصره الحية تدراسة ربتدئ البحا ب -أول 

تحيلت أنساق  الضدرة من الميت والفناء إلى الحياة والبقاء، ومن الفصع والمحي إلى الياع والثبات،  بيانل

ي ومن السوين وال فوا  إلوى الحركوة والبنواء والتيالود والخصويبة وانبااثهوا ضومن هواجا الشواعر فوي تحود

م بون سونان   ر  الفقد المتمثع بميت ه   للتايرض عن في محاولة  ي تمظهرات  الرم رة؛ اليجيل وإعالة تشويل  ف

فالمشهد اللللي بت سيده لمظاهر ال وال والغياب والتحيل والتبدل، ما هي إل مشهد رثوائي، ترثوي فيو  الوذات 

  (93،   2012، ) علي الموان واإلنسان، وتورس ثقافة الندب ولغة البواء... 

للغائوب المرثوي  وموا رااللو  مون استحضوار   التمظهررات الغائبرة لنمر ذل السروسريةالنتقال إلوى راود  -ثانيا 

بظهير فاع ال من واراعات  ضمن  ،ضمن جدلية الرحيع والبقاء ،بفال  ووجيله في فضاء ال مان والموان

علوة أموام اإلنسوان المغلويب الاواج . وقود ل وس الشواعر وهيمنتو  الفا بتمظهر الدهر ثنائية القدرة والا   متمثلة

أ عون الشوواعر لسوللة ال موان وفالوو   ؛ بحيواللت سوويم والمغالبوة قواب    وجيلروا   زهيور إلوى جاوع الوودهر ماوالل  

و ،الغالب ة اأثور و لوك د  باد علمو  بال جودو؛ مون هوذه المحاولوة الت سويدرة للودهر، فامود إلوى التخفيوف مون ح 

بندائوو  ومخاتبتوو  والحوويار الرفيووق ماوو ، وكمووا هووي المحاولووة اأولووى بوواءت  ؛الوودهر هووذا نةبل يئوو  إلووى أنسوو

د تخل و مدحيوة   رثوي بصويي  استحضوار الغائوب / الم  لفشع. ولذا لم رون أمام الوذات الشواعرة إل المحاولة الثانية با

ي التثبيوت وت ميود فوورة المويت هو ة  للليو على تورار الصفات المشبهة التي تحقق و يفة   أقيال  وأفاال  قائمة  

 ل رغيب في كينينت  المثالية. سيلرت ، ليوين المرثي حاضرا  و

م بوون سوونان ( الميافووق لانااوور ر  ) ه وو رثرريلصرر را المَ  التمظهررر الملرراليّ ولووذا عموود البحووا إلووى لراسووة  -ثالثووا 

اتوو  الرم رووة الدالووة علووى ال ميووع باغتنووام ت لي الشوواعر اليجوويل اللبياووي / فووي المقدمووة الللليووة؛ إ  استحضوور

متحويل   ،ت الو   واهرا  فوي وجويله لغيروة   واستحضار افات  الباقية وتثبيتها بصويي   ،وبا الحياة في  ،الغائب

 من عدميت .

ت ت واوزالوذي وتشوولها  تمظهرر الرتات الررعريةتوم بيوان  ،وضمن مفااع البحا ،وفي ثنارا  لك كل  -راباا 

 لتحقيق فاع التيازن النفسي واليجداني... ؛القية بالضاف والساالة باألم ااستبدالهكاله رمة النفسية  في 

 

بما رساعد على فهوم أجو اء الونص  ،على مفااع القصيدة ميضيع الدراسة الضيء إلقاء من في البدء ل بد     

فرع من  والقسوم  وما رت بين كع قسم   أولية   فراغات  ، وهذا التقسيم شولي ريلد م ميعة هاالرابلة بين الا قاتو

لينتج جموال المانوى الشواري المتشووع فوي بنيوة الونص ال  ئيوة  مستمر    اآلخر، تحتاا هذه الفراغات إلى معء  

 وشبوة شفرات  المتنيعة في لللتها... ،عبر أنس ة ع مات  ،والولية وفي ع قاتها الداخلية والخارجية

 :في أقساٍم أربعٍة، وهي القصيدايمكن ترسيم 

 ،حوال الللوع الشواعر فيو  الخواما. رصوفالمقدمة الللليوة، وتبودأ مون البيوت اأول حتوى البيوت  م األول:القس

 واغاره والظباء وقليظ اأتن موظ الحموار اليحشوي، وواوف وحشي    من بقر   ؛بحليل الحييانات البررة في و

 الغيا اليسمي بسزاهيره المتنيعة، وبيان أثر  لك على المشاعر النفسية

وواوف  ،المقيموين فوي الودرار قبوع إقفارهوا الفرسوان البيتان السالس والسابظ، رتضمنان  كور؛ اللاني: القسم

 أحيالهم.

للوودهر ومخاتبتوو  باوود  اأبيووات موون البيووت الثووامن حتووى البيووت السووالس عشوور، وتتضوومن عتابووا   القسررم اللالررث:

حوال القويم باود اإلقفوار وحلويل زمون  هوذا القسوم رتضومنء، إ  مظ امت اا المشاعر الذاتية في الرثا ،تشخيص 

م بون سونان ووقوظ ر  ه  ، مظ رثاء مظ غياب الادل واإلنصا  ،ومخاتبت  عتاب الدهر الخالص مَّ ، ومن ث  الميت

 فقده على نفا الذات الشاعرة.
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 ،مدحيوة   اأبيات من البيت السابظ عشر حتوى البيوت الاشوررن، تتضومن الرثواء الخوالص بصويي   القسم الرابع:

ن وقظ المصيبة على النفا.وبيا
 (3)

 

 

 (281،   1982)ثالب،  هير بن أبي سلمى:رقيل ز      

ووووووووووووو1 ْسوووووووووووووار  ا وووووووووووووال  م     الف ووووووووووووو اا  . ه   م     الرَّ

  

وووووووووووووووووذي اله  ٌر ب وووووووووووووووووْفوووووووووووووووووق    م  ْشوووووووووووووووووكالي   ات  ب  ض 

   

 ال منيووة المتالقووة بالماضووي ليوووين حوودثا  رنوو ام موون لللتوو   موواض   كلمتوو  بفاووع   ربوودأ اوويت الووذات الشوواعرة    

المسووتقبع، فهووي اهتيوواا نوواتج عوون مشووهد الللووع وماووار  الوودرار المقفوورة، وقوود حوود  هووذا بالحاضوور و تبلووا  مر

الهتيوواا الميافووق للثوويران والنووار بسووبب الضوورر والمشووقة النات ووة عوون مشووهد الموويت وتغيوور الماووار ، وقوود 

لفظوة القلوبم إن الفو ال رتيافوق موظ رختور  ارتبط هذا الهياا بالف ال، فلما ا اختوار الموتولم لفظوة الفو الم ولوم  لومْ 

فمانى الف ال مسخي  من لللة التف ل والتيقد بموا رشوب  النوار فوي غليانهوا وفيرانهوا وهياجهوا البركواني  ؛الهياا

 نوست الوذات الشواعرةولوذا ، اأحيال قلبا القلب فييحي بتأم ، مالة  . أ. ل(.1986) ابن منظير، المتيقد...

 ي هياا مشاعرها المرتبلة بالمرثي، وليست بمتقلبة.لى الف ال؛ أنها ثابتة فالقلب وت اوزت  إ عن لفظ

إلوى  لذات المتولم في ارتبوات الفاوع بوالف ال علوى التارروف والتنويور، فوالتاررف رحيوع ضومنيا   ون د تغرربا      

الشواعر فوي حوال  أن لمتولم مشاعره للمستمظ أو القوارئ؛إلى عميم التسثير ومشاركة ا وير رحيعنالشاعر والت

 ،منو  علوى المشوهد المهويج تسليلا   في مشهد متلق   حاضر   غائب   ضاف وانوسار، فانشلرت  ات  بين تمظهر  

 ؛للصيرة على القفر الذي رتيافق مظ الخلوي والسووين والمويت، إنو  تسوليط مون الموتولم علوى المشوهد وتركي ا  

شاهدا    ...( بر رة اآلخررن ) القارئ للنص والمستمظ ليوين م 

( علووى الفاعووع لهووذا  م ) المفاوويل بوو / الفوو ال  ونلحووظ أسووليب التقوودرم والتووسخير فووي بيووت السووته ل؛ إ  قوودَّ      

الرسم ( التي تايل على القفر؛ و لك ليبرز الحالة النفسية التوي رسولط الضويء عليهوا،  الهتياا وهي ) ماار   

قووظ هووذا المشووهد المميووت ) المقفوور ( علووى الوونفا بووع المهووم واووف و ،فلوويا المهووم عنوود المووتولم واووف الوودرار

 باد سوين  واستقراره... ،بركان في ثيران  وه ياج لوكا ،والمشاعر الذاتية التي أابحت كالنار في تيقدها

تفيد التحيل مون حوال إلوى حوال، إ  المتبوالر  ي كلمةفي هذا النص، وه ىاأول ةففاع اله ياا ) هاا ( اللفظ    

 من الرخاء والدعة والتمئنان قبع هذا الهياا للف ال. حال  إلى الذهن وجيل 

في اعتمال أسليب التقدرم والتسخير؛ إ  إن أاع التركيب ) هاا  القفر  الفو ال  ( و ) هاجوت   ورستمر المتولم    

اور ة  الف ال  ( إن هذا التحيل عون الونمط اأاويع فوي التركيوب ر اوع المتلقوي رقلوب عناماار   الرسم  المقفر

ة ) قفوٌر ( تاويل بنوا فوي اوفتها إلوى حوال ) ال ملة كيفما شاء بما رتيافق مظ المانوى الاوام للونص وبنيتو ، فلفظو

                                                           
3
 ( رنبغي تنبي  القارئ على ما رستي فيما رتالق بليحات القصيدة ال اهلية الغائبة عن نص زهير قيد الدراسة:(

  مرأة ) تمظهرها وغيابها / غياب الحياة وحضير الادم والميت( )غياب ليحة ال 

  غياب رحلة الناقة / رمثع استحالة إعالة الحياة والستس م إلى فاع ال من/ الدهر بياف  الغالب الظالم المسيلر فوي (

 مقابع اإلنسان المغليب المظليم (.

 للمرثوي )الا قوة ترلروة: كلموا ج عون الصويرة المثاليوة )غياب ليحة الحومة ال هيررة الماهويلة ( وت لوي الحو ن النوات

 .من المثالية تمظهر  الح ن أكثر واشتد( ايرة المرثي  اقتربت
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فلفظة واحدة تصف حال ) المضا  والمضا  إليو  ( فوي اجتماعهموا  كذلك، حال ) الرسم ( الماار  ( وإلى

 .واحد   كسنهما بمن لة اسم  

ة تالقو  بالقلوب ورسويخ  علوى مور اأروام، إ  رحواول الموتولم شوم، و لوك لشود    المتولم هذا القفور باليوقد شب      

فهوي  التغلب على ال مان، و لك عن تررق التثبيت لماار  الرسم التي تشب  اليشوم فوي لرميمتهوا وخليلهوا،

موث : باليشم ) الوامع ( غير الناقص، فلم رقع    ماار  الللعمحاولة لباا الحياة من الميت والقفر، وقد شب  

 كما قال الشاعر ترفة بن الابد: ) تليم كباقي اليشم في  اهر اليد (. كبقارا وشم  

بالرتحووال والتنقووع، إن هووذرن  موون ال فووا  أو القحووط، ولوويا متالقووا   بشوويء   إن إقفووار الوودرار لوويا متالقووا      

درار بماارفها المقفرة ) مون الااملين في تغير الموان لم رذكرهما المتولم، بع على الاوا من  لك، ن د هذه ال

بالحياة والخصب، ولونها حياة حييانية متشولة مون البقور  حيا ن د أن هذه الدرار مليئة   ( الحياة اإلنسانية فقط

الوذي  ومن الظباء األم، ومن قليظ اأتن والحمار اليحشي، ون ود كوذلك الملور اليسومي   ،اليحشي واغاره

 لة التي تسخذ بقلب النا ر وتهيل  بحسنها...أنبت الغيا بسليان  ال اهية ال مي

إن هوذا الللووع خوال  موون اإلنسوان فحسووب، ولونو  مخصووب بالحييانوات والملوور والنبوات... والسوو ال: لمووا ا     

حل ت الحييانات موان اإلنسانم! ولما ا غالر اإلنسوان المووان بوالرغم مون أنو  مووان مخصوب جميوع مازالوت 

ولونو  مخصوب فوي  الغائوب، في م! إن  فقوط حيو  موواني مقفور فوي جانبو  اإلنسوانيعيامع الحياة والبقاء ماثلة 

 .، إن  موان رقظ بين الميت ) الميت اإلنساني ( والحياة ) الحياة الحييانية (المتمظهر جانب  الحيياني

 غائوب   موظ  حاضور لم ت تمظهر بدلي   لم رست  إل باد غياب اإلنسان، فهي إن تمظهر الحييان في هذا الموان    

الللوع بحييانو   . رقيل زهيور وااوفا  ..أو إنسان   في حي   هذا الموان وما رحتير  من حييان   ا  قائم ا  اراع رمثع

 (281،   1982) ثالب،  وملره ونبات :

وووووووووووووووووووووووو ه  ال  ت وووووووووووووووووووووووواْ .ت  2  ةٌ ا وووووووووووووووووووووووومَّ ل  م   نٌ يْ ع 

  

وووووووووووووووووووووووو ْ ت   وووووووووووووووووووووووور  ي جآ   ج  ووووووووووووووووووووووووه   م  لْ اأ   ظ  ا م 

   

ووووووووووف  ل  اْ ر   ر  ْفووووووووووي الق  .ف وووووووووو3  ؛ر  ت وووووووووو ب  ق ووووووووووا أ  ه 

  

ووووووووووووووووووووون   ووووووووووووووووووووو    ْيوووووووووووووووووووووت  ليْ ب   ا  ف  س  ووووووووووووووووووووو ن  م   م  دْ الو 

   

ووووووووووووالا   ل  ذ  ب وووووووووووو ة  ان ووووووووووووي ع  .ف وووووووووووو4 وووووووووووول   ال  ه   اه 

  

ووووووووووووووووو ا  ْيوووووووووووووووووغ   يَّ م  ْسوووووووووووووووووو    م   ْ الووووووووووووووووونَّ     ال  ا 

   

ووووووووووووووووووت  وافْ  مَّ ت  اعْ .ف وووووووووووووووووو5 ووووووووووووووووووز   رتْ خ   ه  ر  واخ 

  

وووووووووووووووووووووووووووت  ب   وووووووووووووووووووووووووووت  ك   ل  او  ه   م  قْ الووووووووووووووووووووووووووورَّ  ل  او  ه 

   

وللبقر اليحش لقد أابح هذا الموان )  ي الهضبات ( ميئ        ين هوذا المووان ي وجآ ره، وقد اعتوالت هوذه الا 

 الحميمية والتآلف واأميمة؛ إ  تسي  هذه الاوين جآ رهوا برفوق   أن اأجياء تنحي إلىوألفت  مظ الظباء، ون د 

 وترعاها...

و     اوة بالسويال والبيواض، وكوذلك الظبواء األم القائموة فوي ين الملم  ونلحظ تمظهر الانصر الليني فوي هوذه الا 

ينها على اأبيض واأسيل، وهذا الياف اللويني القوائم علوى السويال والبيواض رتيافوق موظ لللت القصويدة ل

الولية القائمة على الميت ) غياب اإلنسان ( ورمثلو  اللوين اأسويل، وحضوير الحيواة ) تمظهور الحيويان ( فوي 

ت جمالية اللين في شار زهيور مون خو ل   وقد تمثلميافقة للضياء والنير والتفا ل...ال بدللت اللين اأبيض 

، ومنظورا   السيا  الشاري، فالسيا  قد روين الحوم والفيصع في اسوتخراا لللوة اللوين، فواللين لويا زخرفوة  

 (73،   2011) رباباة،    واحد   المتلقي في آن  و رايشها المبدع وإنما هي في المقام اأول حامع لللت  



Absent Manifestations and Patterns of Covert in Zuhair Ibn Abi  
Sulma’s Elegy to Haram Ibn Sinan 
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وباتنهوا هيواا ومويت وفقود  ( الحيواة والرخواء والحميميوة واأميموة والخصوب،إن  اهر ) ليحة الحييان     

 وقفر...

علووى اإلخصوواب، وحضووير الحمووار اليحشووي مووظ أتنوو  رانووي غيوواب البقوور  ورتمظهوور الحمووار اليحشووي لال      

و لوك بالوف  ؛عن الخصب والمرعى لقليا  ) الاانة ( ؛ و لك أن الحمار ربحااليحشي والظباء في جانب  

هذه البقر اليحشية والظباء وثنييها عن الموان الخصيب ومناتق الحياة فيو . ورلحوظ أن هوذا الحموار اليحشوي 

اأقب ميجيل في القفر، فهع رستقيم هذا اليجويلم فويوف رموون للحيويان المخصوب الوذي رلوارل أتنو  للتو اوا 

بسووبب الماركووة  انووب عنقوو  (الم حووظ با مووات فووي ليتيوو  ) جيبوودليع الووودم / الاووض / النسووف  واإلخصوواب

 للقفر والميتم! كيف رمون أن روين هذا الحمار اليحشي رم ا   –اإلخصابية الدائرة 

الحيواة اإلنسوانية ولويا اإلقفوار علوى الموان وإقفواره مون  وبهذا نايل إلى استنتاجنا اأولي الذي رقيل بخلي      

 اار اليجيل الحياتية.لللبياة من قلة الخير وعن وعقم   ورمال   حقيقت  من قحط  

موا،  إنها حالة شايررة  اتية لفات بوالمتولم لياوف هوذا المووان بوالمقفر، إنو  إقفوار نفسوي نواتج عون سوبب      

و واضوح فوي  سيتضح هذا السبب أثناء مسيرتنا القرائية لهذه القصيدة الرثائية. ودر    فسحود الثنائيوات الضودرة م 

ر كووامن فووي ال شوا ير ر وور؛ عبور اسووتوناه الصوويرة والبحوا فووي أباوال ترفووي الثنائيووة السويا ، واآلخوور م ضوم 

 (28،   2012) قالرة،  ورم رتها  

الحييانووات ورلحووظ أن الحمووار اليحشووي رصووارع موون أجووع الحيوواة، لونوو  اووراع حميمووي بوودليع أنوو  رثنووي     

و اأخر؛ برفق   لالوف والرفوق واللوين، تتيافوق موظ ا للليوة   ع الفاوع تاقوة  ) رالفها (، وهي اشتقا  لغيي رحم 

رغوم اإلباووال والثنووي عون عنااوور الحيوواة، ونلحوظ كووذلك ارتبووات الحموار اليحشووي بقلياوو  ) موظ الموواء (، ومووا 

حضير الماء والملر في ليحة الحمار اليحشي وأتنو  إل لليوع علوى حضوير الحوال اإلخصوابية التوي تضومر 

بحضير عنصر الماء ) الانصر اإلخصوابي( القليظ  القائمة بين عناار هذا التلقيح والت اوا، ومن ثم الحياة

ميجيلوالبذرة التويرنية اأولى للخلق التي تنتج استمراررة الحياة التي تشمع كع 
(4)

، وهي ما أشار إلي  قيلو  

 (.30اأنبياء، آرة  )القرآن الوررم، سيرة { ي   ح   يء  ش   عَّ ك   اء  الم   ن  ا م  ن  لْ ا  } وج  تاالى 

هال ون د    هليل للملر، هي تيجيه  وبذلو  لهوذه الاانوة ) قليوظ ل( مستمر في هليل ؛ إ  إن سبب هذا ا ) الا 

الحموور اليحشووية ( ولووم رخووذل الوون م  ) النوويء ( هووذا القليووظ؛ حيووا نوور؛ هووذا النوويء قوود أملوور الموواء والخصووب 

سبة الخير والالاء والحياة، وهي ج ء من ماتقدات الارب قبع اإلس م، وقد استثمر الشاعر هذا الماتقد في ن

فوي  إلى النيء و لك للمقارنة بين حال هذا الن م الماتر وما سنستي إلي  من حال ) الدهر ( الذي لم رك منصوفا  

 هذه الحياة.

م ا  إن الغيا ) النبات ( الذي أغا  هذا الم تمظ الحيياني قد اعتمَّ وتال بسبب كثرة اأملار، إن  نبات م       مَّ

وجمال  وزرنت ، وفي افتخاره ب واخره الوثيورة الملتفوة ال اخورة  مام خلقت  واكتمالها وبهائ قائد بت وكسن  رجع

غيا في اليقت نفس ، إنها أنسنة لهوذا  بال مال التي تهيل النا ر بحسنها واخت   أليانها الميشاة، إن  غيا م 

مون  ؛ناار الحياة وعياملها الفاعلوةانتشار ع ، بما رشير إلىح وكسن  قائد في قبيلت  الم لانةالغيا بحيا أاب

 ...وحسن وتآلف   وساالة   خصيبة  

                                                           
4
( رلحظ غياب مشهد البواء في هذا النص، بما رشتمع عليو  مون مقيموات الحيواة والمويت، الحو ن والباوا، (

   عنو ، وقود أشواع الملور عنااور الخصويبة الرواء والخصب والمائية. وقد حع  مواء اليسومي ) الملور( بودر

ومقيمات الحياة على نحي أبلي من وجيل مشهد بووائي، و لوك رتناسوب موظ المقدموة الللليوة التوي تمثوع الليحوة 

 الرم رة وقد تمظهرت بدر   عن غياب الم تمظ اإلنساني... 
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آخوور؛ إنوو   ، بووع جوواء باوود غيوواب ماووالل    وحسوون  المهوويل لووم رووست  عبثووا  ببهائوو  واكتمالوو فحضووير هووذا الغيووا   

الصيرة الرم رة لهذا اليجويل ) وجويل اأميموة والخصوب والبهواء والقوية والحسون وال موال...( إنو  حضوير 

عن هذا الحي  المواني، ولونو  فوي اليقوت نفسو  تاويرض عون هوذا الغيواب، أو بتابيور  لى غياب اإلنسانع لال  

ساني الذي سبق وجويل ه وجويل  غيوره؛ آخر، إن هذا اليجيل الحيياني والنباتي اللبياي مسوين بالحضير اإلن

: ال فا / الخصيبة، الرحيع/ إ    رتخلع حركة اأت ل عدل من الثنائيات اأساسية تخلقها التاارضات، مثع

البقوواء، اليجوويل/ الاوودم، السوووين/ الحركووة، الحضووير/ الغيوواب، السووتتار/ النوشووا ، الوو وال/ الدرميمووة... 

وغيرها، والصراع بين ترفي الثنائية رظهر ايرة اإلنسان في مياجهة ال مان، وهي الادو اأكبر لل واهلي 

 (29،   2012)قالرة،   

ن فوي الغيواب، ول  رة تر؛ بهذا اليجيل الحاضر اليجيل  إن الذات الشاع    ومَّ الغائب ال ائع، إن  حضوير متض 

 ورعارووة   وعلووف   وأميمووة   ة  ورعي وو لليجوويل اإلنسوواني المتشوووع فووي قائوود   المللووق   الغيوواب   رانووي هووذا الحضووير  

ن ربياوة و لوك بقيلو  ... ون د ما رشواب  هوذا السوتنتاا عنود أحود البواحثين الوذرن لرسويا مالقوة لبيود بووخصب  

تاليقا على نسق الللع / الخراب، وإعالة الحيواة الملرروة والنباتيوة والحييانيوة إليو :   ربودو أن الوذات تحواول 

أفضووع، فتوووين الحيوواة ال دروودة الحييانيووة  تخلووي واقووظ التهوودم القووائم فووي الموووان / الللووع، وت وواوزه نحووي نسووق  

)    وإنقوا ا   ة اإلنسانية الغائبة، وروين الملر المانح لهذه الحياة غيثوا  والنباتية هي الماالل الفني لصيرة الحيا

مووظ التنبيوو  علووى أن زهيوور أسووبق موون لبيوود فووي بنوواء قصووائده، فومووا روور؛ باووض  (111،   2012ربووام، 

فووي تلووير الامووع الفنووي عنوود شوواراء ال اهليووة  باوود اموورئ القوويا رمثووع المرحلووة الثانيووة البوواحثين فووهن زهيوورا  

للوونص األبووي... إ  كووان  وت يروودا   موون نلووا  التابيوور المباشوور إلووى الرورووة واأنوواة والتمهووع تهووذربا   بخروجوو 

ق بين خليت القصيدة ببراعة فائقة، أما على استومال ايره التي ررسمها واستخدام األيان والتنسي حررصا  

 (226،   1970ليان، ) ع لبيد بن ربياة فيمثع المرحلة الثالثة وهي مرحلة التقليد والمحاكاة.

للماضوي اإلنسواني ال ائوع بادميتو  فوي اويرة الحاضور  استحضوار   إلى نالرة   فنية   ولذا عمد زهير ببراعة      

 وإنموا بفال  التياالي النفاوي، م مباشرة  ل ربي الحقيقي راررت ، فالنص األبيالحيياني الماثع بيجيله واستم

 (233، 2009) نير الدرن،  ء وللوين من خ ل فاع الوتابة  ى لليجيل واأشيامان    إعلاء ل بد من 

 قويل   فوي مونوين الونص  هبت إلي  ال يلة الشارلة في فضاء القصيدة من لللت  مضومرة  دليع على ما وال    

في القسم الثاني من قصويدت ، وهوي قسوم رمثوع الوذكر؛ )  كور؛ الم تموظ اإلنسواني الوذي  زهير بن أبي سلمى

 (282 – 281،   1982ثالب، ) قبع حضير الم تمظ الحيياني( و لك في قيل : كان قائما  

ووووووووووووووور  أ   دْ ق ووووووووووووووول  .و  6  بهوووووووووووووووا يل  ل وووووووووووووووا والح  اه 

  

وووووووووووووو وووووووووووووو د  ْاوووووووووووووون ب  م  وووووووووووووور   أ   م  رْ ا  ووووووووووووووم   م  رْ ا ا 

   

ووووووووووووووووووو.ع  7 ووووووووووووووووووو   إ   ا  ر  و  ووووووووووووووووووو ام  ا ر  ا م   م  ه  ب  رْ س 

  

 م  ْهووووووووووووووووووول   ع  ناب وووووووووووووووووووق   وا  ر  يا ع ووووووووووووووووووون وووووووووووووووووووث  و  

   

 وفق التشويع الولي لبنية النص:رحتمع تركيب ) ولقد أراها ( مانيين    

أولهما: ولقد أراها/ أي ولقد كنت أراها، أر؛ الدرار المامويرة بحلويل أهلهوا المقيموين، أي أننوي كنوت أراهوا 

 .إنسانيا   كان م تماا   قبع هذه الحال من حضير الم تمظ الحيياني، وقبع  

عندما كان الحليل المقيمين بها، وهذا رانوي أننوي ها اآلن في حالها السابقة اثانيهما: ولقد أراها/ أي وكسني أر

 أر؛ في اويرة الم تموظ الحيوياني المخصوب اويرة الم تموظ اإلنسواني الغائوب فوي الماضوي، ولونو  مواض  

وور، بوودليع قيلوو : ) أراهووا ( إنوو  حضووير محقووق فووي الر رووة البصووررة  المتماهيووة فووي حلوويل الم تمووظ مست حض 

قبع خلي المووان مون هوذا الم تموظ اإلنسواني، وهوذا الخلوي ل نسوانية حلويل اإلنساني الماضي ) قبع اإلقفار ( و

ل قفوار اإلنسواني وجويل؛ و لوك أن  ات  للم تمظ الحيياني المخصب ال ميوع المو رن المهويل، وبهوذا لوم ر ا ودْ 
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انيوة ( الشاعر تستحضره في اليجيل الحيياني، فغياب اإلنسان وجيل ل  فوي الحيويان، فالحيواة الحاليوة ) الحيي

انية (   إ  نوور؛ الشوواعر ال وواهلي رستحضوور اإلرالة فووي محاولووة النباووا  موون ت لووب الحيوواة السووابقة ) اإلنسوو

  (44،   2012) قالرة،  الميت، والتحيل من عالم الفناء إلى عالم الحياة  

رم ( للدللة على الفرقة بين الناس الذرن كانيا حليل       في الودرار، ولفظوة )  وأجد الشاعر رستخدم لفظة ) ا 

رم ( محملوة مسوها فوي وهوذه الظو ل المترالفوة نلتبودللت ) القلياوة والفورا  واله ور والباود والفقود...(  الص  

لو   وفي غياب الم تمظ اإلنساني وحضير الم تمظ الحيوياني ماوالل   ،) في الهياا للف ال مياضظ من القصيدة

المقيموين ولللوة القلياوة بيونهم...إلك( وكلهوا لللت تتيافوق موظ في كينينت  السابقة، ونلتما  لك فوي  كور؛ 

رثووي  ) ه وو حملوو  هووذا اليجوويل رثووي ومووا رم بوون سوونان ( غيوواب الم تمووظ اإلنسوواني المتمثووع بيجوويل الم  ر  غيوواب الم 

. إلك إن  الفورا  لهوذه ..وقيالة   وخير   وأميمة   وحميمية   وخصب   وقية   واعتمام   وع ة   من بهاء   المرثيالمرتبط ب

وغيواب لهوا، مموا ولود اله ور والقلياوة والب ْاود والفورا ، إنو  فورا  ل مثيوع لو ، وهوي بو رة  الاناار م تماة  

( باسوم ال ماعوة برمتهوا،  رثوي  ف هير ربووي ) الم   في هذا النص. ومرك  التشويع ال مالي   ،الصراع اليجيلي  

 (66،   2017عبد الس م،  ) انظر: فهي لسان حال ال ماعة / القبيلة

 أو ماوالل   رمثع البيت السابظ حال الم تمظ اإلنساني قبع اإلقفار والغيواب وحلويل الم تموظ الحيوياني بودر       

 عن ، و لك وفق المااني اآلتية: وجيلرا  

ية كووراررن فووي الحووروب ع و وورا  ل فووراررن، فهووم رجووال رحملووين ماوواني القوو نوو  م تمووظ م لووف موون رجووال  إ    

والت مووظ بوودليع )السوورب ( الووذي رثنووين عروجوو  الوثيوورة المخصووبة ) إنهووا إبووع لالووة علووى الخصوويبة والغنووى 

نهوم ال ماعوة مون النواس موا بوين إوالالاء والحيواة ( إنهوم رثنوين هوذه اإلبوع وهوم علوى خيويلهم القنابوع الودهم، 

( ونلحوظ كوذلك تمواهي هو لء الرجوال  الث ثين واأرباين، وقد تماهى الرجال مظ الخييل فوي لفظوة ) القنابوع

(  مظ ايرة الحمار اليحشي الذي رالف البقر اليحشي والظباء ورثنيهوا عون الرعوي، كموا أن لللوة ) عوورا  

مووظ ثنووي البقوور اليحشووي  قبمووا رتيافوو ،ار، ون وود اسووتخدام مفوورلة ) ثنوويا ( اووراحة  ار الفوور  تحمووع مانووى الووور  

علووى الخصوب والقووية والمناوة... إنوو  تمظهوور  لللوة   هووم  ي بقنابووع ل  ، وهنووا ن ود ثنووي السورب عوون الرعووالظبواء

 غياب الم تمظ اإلنساني وإقفاره...ه باد الم تمظ الحيياني وحضير

وود  اوويت الوونص اوويرة )      وتاوويل  ات الشوواعر إلووى واووف حووال الم تمووظ الغائووب باوود اإلقفووار، وهنووا ر با 

  (282،   1982) ثالب،  ، و لك في قيل :الم تمظ الحيياني ( ليبين سبب اإلقفار اإلنساني

ووووووووووووووب   اة  د  الغ وووووووووووووو ر  هْ الوووووووووووووودَّ  ر  ث  سْ ت  اْسوووووووووووووو.ف  8  مه 

  

ووووووووووووووووووووووورْ ل أ  ي و  رمين ووووووووووووووووووووووور   ر  هْ والووووووووووووووووووووووودَّ   يم 

   

الثالا منها، وهوي القسوم  للقسم وبدارة   ،من  سلسا   وتخلصا   ،للقسم الثاني من القصيدة وراد هذا البيت امتدالا      

وامت اا  لك بالرثاء الذي رقظ بين رثواء الفورل ورثواء اإلنسوانية جماواء، أي  ،الخا  باتاب الدهر ومخاتبت 

 اإلنسانية في وجيلها. رثاء وامتداله إلى ماينا   سنان رثاء ل نسان فرلا   أن رثاء زهير لهرم بن

تمثوع  رنتاب الذات الشاعرة بسبب ) عيامع الدهر ( التوي وضيقا   وحنقا   إ  ر د القارئ في هذا البيت ض را     

الستئثار بوع شيء في هذه الحياة، فقد اسوتسثر هوذا الودهر بوالاور القنابوع الفويارس و السيلاورة والفتك والقتع

، وهوي زمون ) الغوداة ( بموا رحملو  وبوورة   و لك بسن غيبهم عن اليجيل، وقد كان هذا الستئثار فوي وقوت غفلوة  

آخر، ف انب الظ م رتمثع في الغتيال لهذا الفاع قبع  وبدارة اإلشرا  في جانب   ،من مااني الظ م في جانب  

ن غيَّوب  محبوي بوس غع فيو  الودهر جانوب الظو م ال واثم،وضيم الر رة البصررة بلليع الشما، إن  وقوت اسوت

بالشورور والف وائظ والسوهام  ا ال  إنسانا  ررميهوإلى تشخيص هذا الدهر ب . ولذا عمدت الذات الشاعرةالشاعر

، إن اوويت الوونص مستسوولم إلرالة المثووعد الووذات الشوواعرة ل تاامووع الوودهر مااملووة لمقابووع ن ووالمميتووة، وفووي ا

، ولهوذا رامود الموتولم إلوى عتواب   إسواءة  الدهر ول رستليظ رمي  بف ياة، واإلشوال أن الدهر ررل علي  إحسان  
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)  التاسوظ والااشور، رقويل: وريج  إلي  الليم على عدم إنصاف  وجيره، و لوك فوي البيتوين ،خالصا   الدهر عتابا  

 (282،   1982ثالب، 

وووووووووووو.ل وووووووووووو9 وووووووووووو ان  ي ك  ووووووووووووأ   ا  ن وووووووووووورْ ي ق  ل      ل  ناض 

  

ووووووووووووو وووووووووووووح   عنووووووووووووود   ا توووووووووووووا   م  ووووووووووووو ة  فيظ   يم  هْ س 

   

وووووووو10 وووووووواْ ر   ان  أو ك      ل وووووووو ت  ْلووووووووق   ف  ْصووووووووي النَّ ل 

  

ووووووووووو    اْلوووووووووووف   ك  م  ْسوووووووووووق   ت  زْ ر  ْحوووووووووووأ  :  يم  ْسووووووووووون ق  ع 

   

في تمنيهوا أن تووين  ات سو م تياجو  بو  هوذا الودهر تحاول  ات النص الشاعرة مغالبة الدهر ) ال مان (     

لقيتو   لو  ومااللوة   لهوذا الودهر، أي شوبيهة   ن تووين قرنوا  المستسثر بوع شويء فوي الحيواة، وربموا ترجوي الوذات أ

قوية ورسولبها ال ،بموا رنهوي فاعليوة الودهر بانااوره الغالبوة ،ناضوع هوذا المسوتسثر بانااور القويةالمف اة؛ كي ت

 ون...والغلبة والتم

فو  تلويش سوهام   الغالبوة، سويمتلك القويةة بين ايت النص والودهر فهنو  فهن تحقق هذا القتران والمماثل    

باد  لك في تيجيهها لمقاتع الدهر إن حصع واعتد؛ هذا الدهر على ما رخص المتولم الذي رررد قتوع عياموع 

سووهمي ( إلووى ماوواني الحووظ  ا  عنوود حفيظووة  الهوودم والتوودمير فووي هووذا الوودهر وحيالثوو . وتحملنووا عبووارة ) مووا توو

اعر: ) والنصيب والفوسل المتالوق بالسوهام عنود اختيارهوا للرموي، وهوذا موا رايودنا إلوى البيوت التاسوظ بقويل الشو

للسوهام ريجههوا إلوى مقتوع الودهر  و لك بسن رتحيل ايت النص المتولم إلى رام   ،والدهر ررميني ول أرمي (

( رقوارع بو  نوا  ) ق رْ  لو  رمتلوك سو حا   ت  ومقارعتو  ومغالبتو ؛ أنو  أاوبح قرنوا  ، و لوك بمناضولومياضظ إفنائو 

أو  ،و لووك بووذكر اليشووم وتثبيووت ال مووان ؛فووي المقدمووة الللليووة مووان، وهووذه المغالبووة للوودهر وجوودتحوويال  ال 

 التغيير.محاولة تثبيت ماار  الموان بهنهاء فاعلية ال مان وعنااره  ات اأثر الذي ر لي إلى الفناء أو 

رحووم بينهوا والودهر، و لوك بوسن رللوب منو  نصوف اأموير  ونلحظ الذات الشاعرة تبحوا عون قواض  عوالل      

و لك أن  استسثر  ؛ومقيماتها الحياتية، إن الذات ترضى بالقليع، ولون الدهر لم ررض بهذا القليع ) النصف (

 نساني رغم قيت  وتمون  ومنات ...بالاور القنابع الذرن رااللين الم مظ اإل مللقا   استئثارا  

من  في تقررب  إلى الم تمظ اإلنساني، وقد حاول الموتولم أن  محاولة   ؛ورشخص الشاعر الدهر ب ال  إنسانا      

موون  لشوويء   نووا رقلووب اأمووير ليوووين الوودهر حووام   وه   ،بوو ، ولونوو  لووم روون ح فووي  لووك للوودهر وشووبيها   روووين قرنووا  

و لك عن تررق نسبة اأفاال اآلتية إلي  ) اإلعلاء/ اللهي ( إن الدهر إنسان رالي  ؛اإلنسانية والرفق والحني

ال وى الوذي أخوذه ال موتولم، ولوون هوذا اإلنصا  في الحوم والنصف في اأمير، وباد  لوك رلهوي عون القسوم الم 

دهر لوم راوط  ؛ أن الضود هوي الحااوع، فالووخيوال   أمر غير متحقق؛ إ  إن هذه الخلط من المتولم م ورل وهوم  

اني بالذات من عناار اليجيل المتالقة بالم تمظ اإلنساني  ات الرتبات اليجد شيء   ولم رل   عن أي   ،النصف

 .الشاعرة

ورتضح هذا الظلم مون الودهر فوي تخصويص فالو  وف ائاو  المتمثلوة فوي أبيوات القصويدة المتبقيوة؛ إ  نلحوظ     

رثيور الشوفقة عليو ، وموا  ولوين   موام الودهر وف ائاو ، ورخاتبو  برفوق  المتولم في اأبيات الث ثة اآلتية رضواف أ

ل مون السوترحام، ون ود كوذلك تحوي   زال هذا الخلاب رحمع تابظ اأنسنة والتشخيص، و لوك مون أجوع م رود  

رحموع ماواني اللويم والاتواب الخلاب الشاري من الياف إلى الحيار القائم بوين الموتولم والودهر، أنو  حويار 

أحويال الم تموظ  مستشوارا   ليووين قرربوا   ؛فة، ور رد هذا اأسليب من محاولوة الموتولم أنسونة الودهروتلب الرأ

 (282،   1982)ثالب،  اإلنساني الخا  بالذات الشاعرة، رقيل زهير بن أبي سلمى:

 ان ووووووووووت  ا   ْ ف   ت  رْ ث ووووووووووأكْ  دْ ق وووووووووو ر  ْهووووووووووا ل  .ر وووووووووو11

  

وووووووووووووووووب    م  ْظوووووووووووووووووفوووووووووووووووووي الا   ت  ْعووووووووووووووووور  ا وق  ن  ات  ر  س 

   

وووووووووووووو.و  12 وووووووووووووون  ت  بْ ل  س  ووووووووووو ر  ْهوووووووووووا ل  ر ووووووووووو    ب ووووووووووووووق  اْ م   ت  ْسووووووووووووووا ل  ا م  ووووووووووونْ ا أ  م   م  ْووووووووووووي الح  ف ووووووووووو ت  فْ ص 
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وووووووو تْ ل ووووووووجْ .أ  13 وووووووو ك  ف  وْ ر  ا  ووووووووع   ة  ق ووووووووي ث  ن أخ 

  

وووووووووووووووو ووووووووووووووووم   مار  ي الووووووووووووووووذ   ام  ح  وووووووووووووووو ط  ال  خ   م   ْ الح 

   

ة، رن ام في  الشار من المباشرة إلى غير المباشرة، من الياقاية إلوى المثاليو إن مخاتبة الدهر رمثع أسليبا      

من الماياررة إلى الشاررة، من المتيقظ إلى ال متيقظ والمفاجسة وكسر أفق التيقظ لود؛ المتلقوي، وإلوى التويتر 

هذا الن رام في خروج  على الخلاب المسلي  للدهر، و لك بسلاة النداء ) روا ( للقارئ بفاع  ة     الذي أحد  ه  

سوليب فوي خلواب الودهر ربورز   إحسواس الشواعر بموا وهوذا اأ التي ربا فيها الموتولم شووياه وألمو  وح نو ،

 نغمووة  ... ورمووون أن رظهوور نووداء الوودهر وبوو س   رفالوو  الوودهر الووذي رسخووذ كووع جميووع، ورتوورو اإلنسووان فووي حيوورة  

، فالشواعر رحوا أنو  مظلويم مباشورة   ل رموون أن تيجود فوي شووي؛ الشواعر مون الودهر بلررقوة   عنيفة   انفاالية  

 (29،   2012اباة، )رب رصرخ في وج  الظالم 

بفقود السوراة ) اأشورا  (  وي المن لوة وعميمهوا فيود تحقوق الف ياوة النوداء ) بقود ( ر ألاةالشاعر  وإرلا     

وهال منظره النا ررن، وموا اويرة الغيوا واأشورا  المرتفاة السامية التي تيافق الغيا الذي تال وارتفظ 

رستحضوره القوارئ، والونص فوي هوذه الحالوة  اتمود علوى غيواب  ت ق  مال و   إشارات حرة  ات وجويل   إل -هنا  –

 (172،   2017)االح،  مساحة من فراغ  

في التسثير الاميق الداخع في بياتن ال سد المفضي إلى الرهبوة والوتمون لهوذا  وفاعلية   ف ياة   إن الدهر  و    

في مد؛ النتشار لف وائظ الودهر  الة  في الاظم، و لك بنخره من لاخل ، زر الدهر في وايل  إلى أماكن لاخلية  

وتسثيره القاتع في اإلنسان، إ  إن اأثر الذي أحدث  فاوع الودهر رويازي القورع فوي الاظوم، و لوك فوي الياويل 

وهذا الفاوع ريافوق شودة األوم والمصويبة رتحقق وجيله، الذي ب  رستقيم حال  وإلى أخص خصيايات المتولم 

   وت اوزت  لك إلى غيره، إ  إن  كر ) الاظم ( وإت    لك ليووين شويئا  ت المتولم فارتادت فرائسالتي ه   

 .رشمع الم تمظ اإلنساني كلية   ، وعاما  بالمتولم / الذات الشاعرة خااا  

فاعلية الدهر كذلك في السولب، وهوي موا رتيافوق موظ السورقة والغصوب فوي هوذا الفاوع القرروب مون  وتتحقق    

عع السالب، و لوك بتيافقو  موظ اسوتئثار الودهر للاوور فوي وقوت الغوداة، فهوي وقوت بالفا المغافلة عن غير لرارة  

 مناسب للسلب والغتيال.  لمة  

وت لال الحالوة النفسوية المف اوة واوراعاتها المتوياترة فوي ضومير الوذات الشواعرة، و لوك فوي ع قتو  موظ     

ما اورم ( ورقوظ الموتولم ) ما لست ماقب  / أر   ل رمون أن رستي بمثل  ثانية   الدهر السالب الفاعع، إن  سلب شيئا  

ط، والمااللوة المنلقيوة أن مون فقو أن الدهر رسخذ مظ الدهر؛ إ  راتر  ضمنا   متنافرة   ضدرة   في ع قة   - هنا –

وذ  لون راقوب بمثلو  أبودا   أن  مون أخر؛، ولون اويت الونص الشواعر متسكود  رستليظ أن رالي مرة  رسخذ  ، موا أ خ 

، ل رموون أن راقوب بمثلو  بالدهر أن ل رسخوذ شويئا   ىفي اأخذ واإلعلاء، فاأول ر غير منصف  ولهذا راد الده

رث وي  شويئا   ل مثيوع لو  فوي الحاضور والمسوتقبع،  وهذه هي أزمة المتولم واراعات  مظ الدهر، إ  ر اع من الم 

او  عون مويت المرثوي وتتضح ايرة هذا المرثي في البيت الثالا عشور، وقود انوشوفت حويال  الودهر وف ائ

الووذي ل مثيووع لوو ، إنوو  ) هوورم بوون سوونان ( الووذي رمثووع القائوود المثووال الممتوود عبوور ال مووان والموووان تحقيقووا لهووذه 

 المثالية.

نوت غير التقليدرة التي ابتودأ القصويدة بهوا، وهوي مقدموة بي   ولهذا رتضح سبب ابتداء الشاعر بالمقدمة اللللية    

وبغيابوو  زال اليجوويل اإلنسوواني كلوو ، وحضوور ماووالل رموو ي لوو ، وهووي اليجوويل حووال اإلقفووار اإلنسوواني فقووط، 

مانوى هيواا الفو ال، وتبوين سوبب اختيوار الهيواا الوذي  –أرضوا  -الحيياني المخصب المتوآلف... وبهوذا اتضوح 

رتيافق موظ النوار والبركوان وثيرانو  بسوبب الفقود والمويت ) مويت هورم بون سونان ( الوذي أث ور فقوده فوي الفو ال 

 .للمشاعر عميقا   وانفلارا   وتف لا   متيقد المشتغع ح نا  ال
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إن  اأخ حامي الذمار والحرم واأهع واأنساب، وكع ما رل م حفظو  وحياتتو  وحمارتو  والودفظ عنو ، إنو      

بالحموار اليحشوي ولفاعو  عون  متمثلة   رم رة   يل بنا كذلك إلى ايرة  رايل بنا إلى الا ْور ) القنابع الدهم ( ورا

أتن  وحياتت  لها... إن  المرثوي الحوازم المتمواهي موظ هوذه المانوى الم ورل؛ إ  أاوبح المرثوي الحو م نفسو  ل 

ورنتهوي برثواء المرثوي، ليووين  ،فر  بينهما ) مخالط ل  (، ون د البيت الثالا عشر رمتد فوي مخاتبتو  الودهر

 (282،   1982)ثالب،  يل زهير:للدخيل إلى  كر فضائع المرثي، رق حسنا   ، وتخلصا  ميافقا   مدخ   

وووووووووووووونْ .ر  14 ووووووووووووووو   ا   ر  ْيووووووووووووووي إلووووووووووووووى م  م   ه  د  ال 

  

وووووووووووووووووووْ ر  أ    رئ  اْموووووووووووووووووو ع  ك وووووووووووووووووو وووووووووووووووووونْ ر   ة  م   يم 

   

ووووووووووووووووووووويْ .ف  15  ه  د  ت وووووووووووووووووووووحْ م  و      ب وووووووووووووووووووووكَّ ر  ا م  ه 

  

وووووووووووويْ أو فووووووووووووي الم   م   ْ فووووووووووووي الل وووووووووووو  م  ْخووووووووووووالف   ظ  ض 

   

ووووووووعلووووووووى انْ  ت  ْموووووووول  ع   دْ ق وووووووول  .و  16 وووووووو ك   ت  ص   ام 

  

 يم  دْ ع وووووووووووووووي ب ووووووووووووووو ت  رْ ث وووووووووووووووكْ لوووووووووووووووي أ  ؛ و  ر  زْ أ  

   

ل محالة ل  أاع رنتسب إلي ، في  منبتو  وأاول  سوياء أكوان  ، وكع امرئ  تيب   وأاع   إن  ررتفظ إلى نسب      

فوي التابيور الميضويعي  غيور مباشور   ، والبيت الرابظ عشر رايل بنا على نحوي  وفخم   أم منبت خير   منبت سيء  

لرسم التي تيافق ماار  النسب واأاوع واأروموة في واف  للغيا ومنبت  في ماار  اإلى البيت الخاما 

وافتخوورت زواخووره ( وهووذا  ) الموووان الليووب( الووذي نمووا فيوو  هووذا النبووات، وقوود واووف  المووتولم بقيلوو : ) اعووتمَّ 

، كموا أن الغيوا قود نموا وتيبو  اوعاأشور   الفخم الذي رنتسب المرثي في  إلىالفتخار رتيافق مظ الميضظ 

 ...تيبة   مخصبة   في أرض  

 إن هذا ال  ء من  كر فضائع المرثي قد استحضره الشواعر ليبوين ف وائظ الودهر، وأنو  رسوتسثر بووع شويء      

 ليامق هذا الاداء في  وعدم اإلنصا  من ... ؛، وقد  كر هذه الفضائعفي هذه الحياة، ولبيان عدائ  اأزلي  

لمح القوية والسوتيقا  مون سوورت ، ونلحظ أن في ايت الخلاب م ،ورايل ايت الشاعر ليخاتب الدهر    

رغم كع ما رلال  من ، ورغم أن  فقير مادم فاقد لمال  في هذه الحياة، لوون الودهر  إ  رظهر أن  ل ربالي بالدهر

أو أن رحط من قدره، فالشاعر رحفظ لنفس  الوراموة والاو ة والقودر  ،رغم كع  لك ل رستليظ أن رايب المتولم

هي ال  ع الشدرد بمويت ) هورم بون سونان ( وهوذا  –ما  إلى حد    –من قدره  اب  وحط  رغم القلة، ولون الذي أت

تاموق أثور الفقود، وهوي نويع مون  مدحيوة   وبيان وقظ فقده على الونفا، و لوك بصويي   ،ما لعا بالشاعر إلى رثائ 

ي والملور استحضار المرثي في أعمال  وأقيال  واوفات ... إنو  استحضوار راوالل تمظهور ) الم تموظ الحيويان

عوون غيوواب الم تمووظ اإلنسوواني، وموون ثووم تستحضوور  اليسوومي والنبووات ال اخوور ( وهووي مظوواهر كانووت تايرضووا  

عن غياب المرثي وفقده، وهذا من ن ده في القسوم  افات المرثي بالماالل الرم ي المتمظهر ليوين تايرضا  

 (283،   1982)ثالب،  الرابظ اأخير من القصيدة، رقيل زهير:

ووووووووووول  خ  .17 وووووووووووي و  م  ْسووووووووووور؛ ج  ي ب وووووووووووق   ين  ب  يَّ ش 

  

وووووووووو   ج   ووووووووووي ع  ع  وووووووووولووووووووووى م  وووووووووو ات  ا م  ووووووووووم   م  رْ ن ه 

   

وووووووووووووو رئ ووووووووووووووة  ز  الرَّ  نَّ إ  .18 ووووووووووووووا ل  م   عٌ ث ووووووووووووووا م  ه 

  

وووووووووووووو انٌ د  ْقووووووووووووووف   وووووووووووووونْ ن ر  م  ووووووووووووووم   م   ْ ي إلووووووووووووووى الح 

   

    ت وووووووووووووو و  فووووووووووووووي ح   بٌ رْروووووووووووووو، أ  يٌ ْلووووووووووووووح  .19

  

وووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووو ر  م   م  ْلووووووووووووووووووووالح   ت  اب ووووووووووووووووووووث   رمٌ ر  ك 

   

وووووووووووويْ ق  ك   ا  يْ ل وووووووووووو، و  عٌ ْاووووووووووووف      ل وووووووووووواْ  ف  ل  .20     ل 

  

ووووووووووووووووووفْ م  ب   ا  يْ ل وووووووووووووووووو، و  لٌ يْ ق وووووووووووووووووو وووووووووووووووووو ش  ح   م   ْ ك 
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فالودال الشويب ع موة علوى  مرثوي،الفقوده ح ن  وج عو  علوى  متولم سبب ه ال  وشيبت  من نياتجر اع ال    

رمارس على جسد اإلنسان عبور الو من فيدنيو  مون المويت ) فالشويب والمويت والللوع والو من عنااور  عنف  

سوبب حودو   فيو  نسوب كنوائي   اسوتبدالي   ي ان روام  الشويبة فوالشواعر  وقود جاوع رفضي كع منها إلوى اآلخور (،

تسبب تغير لين الشار إلوى اللوين اأبويض. وقود  وهي في الحقيقة رايل إلى عيامع جسدرة   ،الشيب إلى ال  ع

و لك أن الشاعر ل رررود العتورا  بمويت هورم بون  ؛إلى ) ما مات من هرم( سبب ) اله ال والشيب( جاع

سنان، فلم رقع مث : ) على ميت هرم( بع على ما مات من ، أي ) افات  وأخ ق  وشيم  وأفاالو  وغيرهوا ( 

ولم رمت، ون د  متمظهرا   ل رررد أن روين المرثي في عدال الغياب والميت، فهي ما زال حاضرا   فهي ضمنيا  

و الفقد أو السولب إلوى المرثوي باسوم ، بوع ما را ز هذه الفورة الفنية في مفااع القصيدة؛ إ  لم رنسب الميت أ

، وموون القوورائن الدالووة علووى  لووك الابووارات اآلتيووة: ) اسووتسثر الوودهر بهووم/ أكثوورت ف اتنووا كووان رونووي عنوو  لائمووا  

/ فقدان مون رنموي إلوى الحو م/ علوى موا موات مون  بسراتنا/ سلبت ما لست ماقب / أجلت اروفك عن أخي ثقة  

 هرم (.

 مرثوي وغيابو  عون اليجويل؛ أنهوا اتية من المتولم الشاعر في عدم العتورا  بمويت ال إنها محاولة نفسية    

ليا لهوا مثيوع فوي هوذا اليجويل، كموا أن الودهر ل راقوب للموتولم فيموا سولب  منو ، وهوذا جو ء مون عودم  مصيبة

 رنتسب إلى الح م والثقة والتمون واأاع الليب...إلك إنصاف ، إن  فقدان رجع  

ا المرثووي المتناقضووات، فومووا رأرنووا فووي المقدمووة الللليووة التووي تحوويي عنااوور اللووين اأسوويل ورحمووع هووذ    

 –هنوا  –في اأميمة والحميميوة والحيواة، ون ود  حاضرا   جماليا   راد ملمحا   من اخت فها تآلفا   واأبيض، محققة  

وة فوي وقتهوا، والمورارة فوي مون الحو  نيعوا   ، مشوو   واحود   المرثي رحمع افتي ) الح وة والمرارة ( في آن  

  في حلم  وافح  عن ال ه ء... ثابتا   كررما   وقتها المناسب، ورحمع كذلك افات الاقع والدرن بوين  أرربا  

توو لي ورلحووظ القووارئ إكثووار الشوواعر موون الصووفات المشووبهة المرتبلووة بهوورم بوون سوونان ) والصووفة المشووبهة     

بتة ( وهذا الستخدام للصفات ردلع على رغبة الشواعر فوي النتصوار   ثاصفة ثابتة أو شبال و يفة تاتمع فيها

على عيامع ال من / الودهر المهلوك غيور المنصوف، رضوا  إلوى  لوك رغبوة الشواعر فوي تخليود المرثوي علوى 

 المستي؛ اللغيي.

ا تو  مثيوع، ولوويمإنو  مرثوي رفوي  غيووره فوي الفاوع والقوويل والخو ل؛ فلويا لفالوو  شوب ، ولويا لقيلوو  وحو    

، فهنووار الصوفة السولبية رسوتدعي الصوفة اإلر ابيوة، إنو  بخيوع   كو م   ، وليا برجوع  فاحش   سيء   بصاحب لسان  

غياب مستحضر بمماثلت  الغيوا ) النبوات( فوي تيلو  وبهائو  وازلرانو  بواأليان المتنيعوة التوي تهويل النوا ر 

 ت ليات  ومظاهره... بحسنها وجمالها، إن  ايرة مثالية سامية للم تمظ اإلنساني في أرقى

 نتائج عامة للبحث:

مومون السور وراء ابتوداء الشواعر  -باد ال يلة الستوشوافية للفضواء الودللي للونص الشواري  - اتضح جليا      

تتمظهور  تشتمع علوى مظواهر الحيواة والخصويبة وال موال والفروسوية ) تمثوع قورائن حيوة   تللية   زهير بمقدمة  

...( بحيا كشف هذا البتوداء عون خصياوية الللوع فوي هوذا الونص  وهالئة   مستقرة  و بهي ة   في ليحة   جماليا  

ضوومن نسووق  الثقووافي الموورتبط بحيوواة الاوورب قبووع اإلسوو م وتبياووة التفويوور الاوواتفي واووراع اليجوويل  بخااوة  

 ة  فنواء اإلنسوان وغيابو  مون جهوو المتمثع بالا قة ال دليوة بوين حيواة اإلنسوان وحراو  علوى الخلويل مون جهوة  

إ  إن نسووق التشووويع النصووي للقصوويدة ال اهليووة ريضووح حالووة ال وعووي الوووامن فووي ال شوواير الووذاتي  ،أخوور؛

سياء، وقد كانت و يفة البحا الوشف  عن هذا اليعي غير المالن أو المضومر بفوك شوفرة  وال ماي على حد  

لغوة الفنيوة مان وى ربويم بو  المشوهد ، بحيوا تحقوق لوتشوويلها الفنوي التقاليد األبية في فضاء القصويدة ال اهليوة

اللغيي ضمن الوين اليجيلي لألفوار واأشياء ومشاعر الذات وانفاالتهوا وتسم تهوا وت اربهوا واوراعاتها 

وتناقضاتها وتحيلتها مون غياهوب الاودم والمويت والخفواء والقلوق والضولراب إلوى رحابوة اليجويل والحيواة 
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ق النتصوار النفسوي واإلرالة والفاعليوة والنباوا  مون بوراثن المويت والظهير والت لي والستقرار، بما رحقو

مظواهر اله رموة والسولبية والستسو م أموام حتميوة  والفناء إلى ت ليات الحياة، وقد سيلرت على الوذات بداروة  

ثي هرم بون للحياة اإلنسانية الغائبة بغياب المر فنيا   ال وال والميت، لتوين الحياة المتمظهرة الحاضرة ماالل  

لتخلي الياقوظ  محاولة  في التيازن بين اأترا  المتصارعة، من  سنان، وربما استلاع الشاعر تحقيق شيء  

 وت اوزه.
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