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التناص واإبداع ،فن المعارضة نموذج ًا
اأخطل يعارض زهير بن أبي سلمى
محمد باخوش

جامعة بروفانس ،إيرمام
«فإذا قيل إن المعاني المبتدعة سبق إليها ولم يبق معنى مبتدع عورض ذلك
بما ذكرته والصحيح أن باب اابتداع للمعاني مفتوح إلى يوم القيامة».
أبو العباس ثعلب ()904-815

مقدمة
 قصيدة لأخطل (ت  710م) يعارض فيها زهير بن أبي سلمى (ت  609م)يعتبر اأخطل من رواد فن المديح في العصر اأموي ،ويزخر ديوانه بمدائح رائعة نظمها تعظيم ًا
للخلفاء واأمراء اأمويين وقد حظيت هذه المدائح بقبولهم فأغدقوا العطاء عليه وأشادوا به ،وذهب
اأمر بالخليفة عبد الملك بن مروان إلى التصريح بأن اأخطل شاعر بني أمية.
ولقد مدح اأخطل أخا الخليفة عبد الملك بشر بن مروان وأحد واته على العراق بخمس
قصائد ،من بينها قصيدة استهلها بهذا البيت [من الطويل]:
قص َر ِ
ـب َأروى َأخا ِب ُله
باطـ ُله
لب َعن َأروى َو َأ َ
َوعــــا َد َل ُه ِمـن ُح ِ
َ -1صحا ال َق ُ
وكتب محقق وناشر ديوان اأخطل ،اأب أنطون صالحاني في الهامش ( )dفي الصفحة 58
معلق ًا على هذا البيت« :أخذ اأخطل هذا المطلع من مطلع زهير [من الطويل]:
الصـــــبا َو َر ِ
قص َر ِ
واح ُله»
باط ُله
لب َعن َسلمى َو َأ َ
فـراس ِ
َ -1صحا ال َق ُ
َو ُعـــ ِر َي َأ ُ
وفي البيت الخامس من هذه القصيدة يقول اأخطل:
الـــخ ِ
َفـــ َقـد َجــ َع َلــتنا َك َ
ليط نُــــزا ِي ُله
ــــعـــــم ٍر
َ -5و َأ َدت ِإ َلــــيـنــا َعـــهدَ هــا ُأ ُم َم
َ
وكتعليق على هذا البيت يكتب صالحاني (في الهامش ( ،)cفي الصفحة :)59
الشباب كالخليط نزايله“ وفي شرح ديوانه” :وقوله كالخليط جعل الشباب
«قال زهير ”كان
ُ
حين ولّى وفارق بمنزلة الخليط المفارق والخليط الصاحب المخالط والمزايلة المفارقة“».
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ويكتفي صالحاني بهذين التعليقين حاصراً العاقة بين قصيدتي الشاعرين في هذين البيتين.
لكن رجوع القارئ إلى قصيدة زهير بن أبي سلمى 1يجعله يكتشف أن اأخطل لم يأخذ من قصيدة
زهير هذين الشطرين فقط ،بل استمد منها أكثر من ذلك .الغريب في اأمر 2أن صالحاني لم يشر إلى
باقي ااقتباسات بالرغم من ارتفاع عددها .هل هذا راجع إلى سهو منه أو لعدم انتباهه أهمية وكثرة
اقتباسات اأخطل من قصيدة زهير؟ من الصعب علينا أن نجيب عن هذا السؤال .على كل حال لم
يشر صالحاني في تعليقه إلى أن اأخطل يعارض زهير بن أبي سلمى ،كما فعلت ذلك كارين صادر
في أول هامش وضعته لهذه القصيدة في الصفحة  223من ديوان اأخطل الذي نشرته بدار صادر
سنة .3 1999
إذن ا يتعلق اأمر هنا باقتباسين محصورين ،بل باقتباسات عدّ ة قام بها اأخطل في إطار
معارضته لقصيدة من قصائد أحد أكبر الشعراء العرب :زهير بن أبي سلمى .لنتوقف لحظة عند
مصطلح المعارضة قبل أن نشرع في دراسة العاقة بين القصيدتين وطبيعتها.
— المعارضة :تعريف أحمد الشايب
في سياق التعريف بالمناقضة ينتقل أحمد الشايب بالكام إلى موضوع المعارضة فيقول:
«هذه الصورة ااصطاحية للمناقضة تذكرنا بصورة أخرى شبيهة بها هي (المعارضة) من عارضه
في السير إذا سار ِحـياله وحاذاه ،وعارضه بمثل ما صنع أي أتى بمثل ما أتى به ،وفعل مثل ما
فعل ،وهذه المسألة َعروض هذه أي نظيرها ،ومعارض الكام ومعاريضه كام يشبه بعضه بعض ًا
والمعارضة المباراة ،هذه خاصة المعنى اللغوي [لسان العرب] وهو حسي أو ًا في السير والعمل،
ومعنوي في القول ونحوه.
والمعارضة في الشعر أن يقول شاعر قصيدة في موضوع ما من أي بحر وقافية فيأتي شاعر آخر
فيعجب بهذه القصيدة لجانبها الفني وصياغتها الممتازة ،فيقول قصيدة من بحر اأولى وقافيتها،
 .1زهير بن أبي سلمى« ،شرح ديوان زهير بن أبي سلمى» ،صنعة أبي العباس ثعلب ،حقيق :ح ّنا نصر اح ّتي،
بيروت ،دار الكتاب العربي.1992 ،
 .2نستغرب هنا أن صاحاني انتبه مثا إلى أن القصيدة التي يستهلها اأخطل بقوله:
سم َم ُ
ن َم ُ
بانَت ُسعا ُد َففي ال َعي َن ِ
خبول
لمول
ِمن ُح ِبها َو َص ُ
حيح ا ِج ِ
معارضة لقصيدة كعب بن زهير الشهيرة ويذكر ذلك في الهامش .انظر الهامش ( )aفي الصفحة  12من «شعر
اأخطل» حقيق اأب أنطون صاحاني اليسوعي ،بيروت ،امطبعة الكاثوليكية لآباء اليسوعين.1891 ،
 .3اأخطل« ،ديوان اأخطل» ،تقدم وشرح كارين صادر ،بيروت ،دار صادر.1999 ،
ا جد أية إشارة إلى عاقة هذه القصيدة بقصيدة زهير بن أبي سلمى في ديوان اأخطل الذي سهر على نشره فخر
الدين قباوة .انظر « :شعر اأخطل» ،بيروت ،دار الفكر امعاصر ،دمشق ،دار الفكر( 1996 ،الطبعة الرابعة).
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وفي موضوعها أو مع انحراف عنه يسير أو كثير ،حريص ًا على ما يتعلق باأول في درجته الفنية أو
يفوقه فيها دون أن يـعرِض لهجائه أو س ِبه ،ودون أن يكون فخره عانية؛ فيأتي بمعان أو صور بإزاء
اأولى تبلغها في الجمال الفني أو تسمو عليها بالعمق أو حسن التعليل ،أو جمال التمثيل ،أو فتح
المعجب ،أو
آفاق جديدة في باب المعارضة [ ،]...فالمعارض يقف من صاحبه موقف المقلد
َ
المعترف ببراعته على كل حال ،و ُمناط المعارضة هو الجانب الفني وحسن اأداء [ ،]...وا يلزم
أن يكون المتعارضان متعاصرين بخاف المناقضة في ذلك ،وإن اتفقا في وحدة البحر والقافية ثم
الموضوع غالباً ،وفي أنهما فنا المنافسة والمباراة بوجه عام ».4
تعريف أحمد الشايب جد مهم ومفيد أوضح فيه ما يربط القصيدتين في هذا الفن من وحدة
في الموضوع والبحر والقافية ،و أشار إلى إعجاب الشاعر المعارض بالقصيدة النموذج وإلى حرصه
على نظم قصيدة تضاهي النموذج أو تفوقه براعة وجما ًا ،كما ن ّبه الباحث في تعريفه إلى مختلف
مظاهر الفرق بين النقيضة والمعارضة ومن بينها أن تكون قصيدة الشاعر المعارض خالية من الهجاء
والفخر الصريح؛ إ ّا أنه لم يذكر بوضوح ظاهرة ااقتباس التي نجدها في الفنين معا :النقائض
والمعارضة .فـعملي ًا الشاعر المعارض يقتبس أكثر من معنى ومن مفردة من القصيدة التي يعارضها
ونرى هنا أن أحمد الشايب لم يعرض في تعريفه لهذا الجانب.
فعندما نـقرأ قصيدتين تكون ثانيتهما معارضة لأولى ،يتبين لنا بأن الشاعر الثاني ا يكتفي
باستعمال نفس البحر ونفس القافية كما أنه ا يقتصر على معالجة نفس الموضوع والتطرق لنفس
المعاني ،بل نراه يقتبس بين الفينة واأخرى مفردات وعبارات من القصيدة النموذج .وهكذا يمكن
القول بأن التناص الذي يجمع بين القصيدتين يشمل الموضوع والمعاني والوزن والقافية وصيغ
التعبير معاً.
والسؤال الذي يخالج أذهاننا بعد هذا التعريف وهذه اإضافة هو :هل يتنافى اإبداع مع التناص؟
سنحاول اإجابة عن هذا السؤال من خال دراسة بعض أوجه العاقة بين قصيدة اأخطل وقصيدة
زهير.

تقديم وجيز للقصيدتين
 -1تتكون قصيدة زهير بن أبي سلمى من اأجزاء التالية:
— النسيب (من البيت  1إلى البيت )7
— وصف الفرس ومشهد الصيد (من البيت  8إلى البيت )29
 .4أحمد الشايب ،تاريخ النقائض في الشعر العربي ،القاهرة ،مكتبة النهضة امصرية( 1998 ،الطبعة الثالثة)،
ص .7-6
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— فخر شخصي (من البيت  30إلى البيت )33
— المديح (من البيت  34إلى البيت )45
 -2تتكون قصيدة اأخطل من اأجزاء التالية:
— النسيب (من البيت  1إلى البيت )8
— الرحيل ،مع مقارنة الجمل بالحمار الوحشي (من البيت  9إلى البيت )31
— المديح (من البيت  32إلى البيت )50
ماحظات :
— معارضة اأخطل أطول من نموذجها.
— القصيدتان في المديح وتربطهما وحدة البحر ووحدة القافية.
تضمن قصيدة زهير أربعة أبيات في الفخر ،و ا يتطرق اأخطل لموضوع الفخر ،كما
— ّ
يمكننا أن ناحظ ذلك؛ لكنه في نفس الوقت يضيف في نهاية قصيدته أربعة أبيات يشتكي فيها
يسميه ج .جونيت في كتـابــه Palimpsestes
من سوء وضعيته .لدينا إذا حذف وإضافة ينتج عنهما ما ّ
«التــطريسات» بااستبدال ] .5 [substitutionوهذا يعني أن هناك اختاف ًا بين قصيدة اأخطل
ونموذجها.
— المعارضة والنقد اأدبي الحديث
6
يدخل فن المعارضة في ما أسماه ج .جونيت بالتعلق النصي أو التجاوز النصي ()hypertextualité
ويقصد الباحث الفرنسي بهذا المصطلح العاقة التي تربط بين النص (ب) كنص احق ()hypertexte
والنص (أ) كنص سابق ( )hypotexteوهي عاقة تقليد أو محاكاة أو تحويل.
ففي معارضتنا هذه تشكل قصيدة اأخطل النص الاحق ( )hypertexteوتمثل قصيدة زهير
النص السابق (.)hypotexte
لنر اآن ما هي ااقتباسات التي قام بها اأخطل في معارضته هذه وما هي أنواعها.
إقتباسات اأخطل من قصيدة زهير نوعان:
يمثل النوع اأول مفردات تشكل قوافي عدد غير قليل من اأبيات .وسنعود فيما بعد للتعقيب
على أهمية هذا النوع من اإقتباس.
أما النوع الثاني من ااقتباسات فيتكون من عبارات ومعان ومفردات ترد داخل شطري البيت.
وهذه جداول جمعنا فيها ما اقتبسه اأخطل من قواف وغيرها من قصيدة زهير.

 .5انظر :
 .6انظر :

Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, Paris, Seuil, 1982, p. 384.
Gérard Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré, p. 13.
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التعلق النصي
أ -في القوافي
 في النسيبقصيدة اأخطل :النص الاحق

()hypertexte

البيت

قصيدة زهير  :النص السابق

()hypotexte

البيت

فأجاوله

4

فأجاوله

6

(كاخليط) نزايله

5

(كاخليط) نزايله

3

 في الرحيلقصيدة اأخطل :النص الاحق ()hypertexte

البيت قصيدة زهير :النص السابق ()hypotexte

البيت

أواصله

9

نواصله

17

كاهله

10

وكاهله

11

فائله

12

وفائله

27

وابله

18

وابله

24

وحائله

21

وحائله

16

أباجله

24

أباجله

10

وجحافله

27

وجحافله

15

أباجله

31

أباجله

10

ورواحله

32

ورواحله

1

 في المديحقصيدة اأخطل  :النص الاحق ( )hypertexteالبيت قصيدة زهير :النص السابق ( )hypotexteالبيت
ونائله

33

نائله

38

ما أزايله
مقاتله
هو حامله

40
41
43

نزايله
مقاتله
هو حامله

3
33
25

شاغله
وزازله

45
47

شاغله
زازله

22
45
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ب -التعلق النصي في غير القوافي
 في النسيبقصيدة اأخطل  :النص الاحق ( )hypertexteالبيت قصيدة زهير  :النص السابق ( )hypotexteالبيت
صحا القلب عن أروى وأقصر باطله
عفا [ ]...منها

1
3

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله
عفا [ ]...منه

1
5

رأت أن ريعان الشباب قد اجا
وأن مشيبي حاضرتني عواجله

7

فأصبحن ما يعرفن إا خليقتي
وإا سواد الرأس والشيب شامله

4

فأصبحت كوفيا

8

صبحت ممسود...
ُ

9

 في الرحيلقصيدة اأخطل النص  :الاحق ( )hypertexteالبيت قصيدة زهير  :النص السابق ( )hypotexteالبيت
أخي قفرة
طوى بطنه

11
12

بقفرة
ثاث كأقواس السراء

14
15

جحافله
إذا اعت ّزها من بطن غيب ّ
تكشفت
بروعاته جحشانه وحائله
طوى طي اماء بطونها
كأن اللواتي هن مكتنفاته
قوى أندري أحكم الصنع فاتله
حتى مدّ رت  /بطن الزبى أرساغه
وجحافله
حتى مدّ رت  /بطن الزبى أرساغه
وجحافله

14
21

وجحافله
وقد خ ّرم الط ّراد عنه جحشانه
فلم يبق إا نفسه وحائله
ثاث كأقواس السراء

15
16

ورسغ أمن لم تخنه أباجله

22
25

15

27
27

صبحت ممسود النواشر
وناشط  /قد اخضرت من لس الغمير
جحافله
مخضبة أرساغه وحوامله

15
28

31

أمن شظاه لم يخ ّرق صفاقه
منقبة ولم ّ
تقطع أباجله

10

9

 في المديحقصيدة اأخطل  :النص الاحق ( )hypertexteالبيت

قصيدة زهير :النص السابق ()hypotexte

البيت

إليكم من اأغوار

33

ومن أهله بالغور زالت زازله

45

ما تغبني  /إذا جئته نعماؤه وفواضله

34

أخو الحرب

35

يداه غمامة  /على معتفيه ما تغب
نوافله
ومن مثل حصن في الحروب

34
42
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أبحت حصون اأعجمين
إذا غاب عنا غاب عنا فراتنا
وأن شهد أجدى فيضه وجداوله
فإنك حصن
جزاء امرئ أفضى إلى اه قلبه
فما كان مثله لكريهة وا مستقل بالذي
هو حامله
أغ ّر عليه التاج...
إذا انفرج اأبواب عنه رأيته
كصدر اليماني أخلصته صياقله

27

37

ومن مثل حصن في الحروب

42

39
40
42

فياض
حصن (الممدوح)
أبى الضيم والنعمان يحرق نابه
عليه أفضى والسيوف معاقله
ومن مثل حصن في الحروب ومثله
إنكار ضيم أو أمر يحاوله

34
42
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 تعليق يقتبس اأخطل من قصيدة زهير مفردات وعبارات ومعاني عدة في أجزاء قصيدته الثاثة. وجود هذه ااقتباسات يثبت العاقة بين القصيدتين.التعلق النصي في القوافي:
 اقتباس مفردة تك ّون قافية بيت من أبيات القصيدة النموذج يكتسي أهمية قصوى وذلك نظراًللدور الذي تلعبه القافية في القصيدة وكذلك لدورها في نظم البيت وصياغة معانيه عند الشعراء.
ولقد أشار إلى ذلك الباحث جمال الدين بن الشيخ في كتابه «الشعرية العربية» في الباب الذي
خصه للقافية .7وذكر الباحث في هذا الباب ما أورده ابن طباطبا العلوي (ت  366هـ 934/م) في
كتابه «عيار الشعر» عندما تعرض للكام عن النظم ،إذ قال« :فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة َم َخ َ
ض
األفاظ التي ت َ
ِ
ُــطاب ُق ُه،
المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثْراً ،وأعدَ له ما ُي ْلب ُِس ُه إ َياه من
والقوافي التي توافقه ،والوزن الذي َس َل َس ال َق ُ
بيت ُي ِ
شاكل المعنى الذي َي ُرو ُم ُه
ول عليه ،فإذا ا ّتـفقَ له ٌ
وترتيب
وأع َملَ ِف ْك َر ُه في شُ ْغ ِل القَوافي بما تقتضيه من المعاني على غير َت ْن ِس ٍيق للشعر
ٍ
أ ْث َب َت ُه ْ
لفنون القول فيه [».8]...
 .7انظر :

Jamal Eddine Bencheikh, Poétique arabe, essai sur les voies d’une création, Paris, Anthropos, 1975, p. 167, 168 et 169.

 .8أبو احسن محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ،كتاب عيار الشعر ،الرياض ،دار العلوم للطباعة والنشر،1985،
ص .8-7 .وا يختلف رأي ابن اأثير عن رأي ابن طباطبا في هذا اموضوع ،يكتب ابن اأثير (في باب اإرصاد،
النوع الثامن والعشرون) في الصفحة  296من كتابه امثل السائر في أدب الكاتب والشاعر« :وحقيقته أن يبني
الشاعر البيت من شعره على قافية قد أرصدها له أي أعدّ ها في نفسه فإذا أنشد صدر البيت عرف ما يأتي به في
فإن خير الكام ما ّ
قافيته وذلك محمود الصنعة ّ
دل بعضه على بعض [( ».]...امثل السائر في أدب الكاتب
والشاعر ،القاهرة ،بامطبعة البهية1312 ،هـ  1894 /م).
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الجملة التي يختم بها ابن طباطبا وصفه لعملية النظم ،والتي يقول فيها إن الشاعر ُي ْع ِمل «فكره
في ُشغْ ِل القوافي بما تقتضيه من المعاني» تبين بوضوح أهمية الدور الذي تلعبه القافية في هذه
العملية.
وهذا يعني أن اقتباس اأخطل لقواف من قصيدة زهير سيكون له أثر بالغ على معاني قصيدته
فوراء كل كلمة من الكلمات التي تكون القوافي المستعارة معنى أو مـوتيف ًا أو موضوع ًا ابد لأخطل
أن يتعامل معه في قصيدته بشكل أو بآخر .يجب أن نضع نصب أعيننا أن اقتباس القوافي ليس
مجرد اقتباس لمفردات منعزلة؛ فوضعية هذه الكلمات الخاصة ووظيفتها وكذلك دورها في النظم
تجعلها مرتبطة ارتباط ًا وثيق ًا بمعان وأفكار أو موتيفات .لكن هذا ا يعني بأن الشاعر المقلد مقيد
وأن عليه أن يلتزم باقتباس القافية والسياق الذي ترد فيه معاً .فعملي ًا له خياران :إما أن يقتبس القافية
والمعاني المرتبطة بها ويأتي بهما في نفس السياق الذي يتضمنهما في القصيدة النموذج؛ وإما أن
يكتفي باقتباس القافية ودمجها في سياق مخالف .وغالب ًا ما يرافق تغيير السياق تغيير في المعنى.
قراءة سريعة لقصيدة اأخطل تبين أنه قام بهذين النوعين من ااقتباس .لنر في ما يلي كيف تعامل
الشاعر مع كل منهما.
 يستعمل اأخطل كلمة «فأجاوله» وتعني الفضاءات الموجودة حول مكان ما في سياقحديثه عن اأماكن التي سكنتها حبيبته ،والتي زارها بحث ًا عنها كما فعل ذلك زهير بن أبي سلمى.
 في بعض الحاات يقوم اأخطل بتغيير السياق الذي وردت فيه المفردات والعبارات المقتبسةمن القصيدة النموذج؛ فمثاً:
 يستعمل كا الشاعرين العبارة «كالخليط نزا يله» في النسيب [اأخطل :البيت الخامس،زهير :البيت الثالث] ،لكن زهيراً يعبر بها عن فوات الشباب وعن حتمية هذا الفوات؛ فش ّبه مرور
زمن شبابه بتلك الضرورة التي تجبر الجيران واأحباب على الرحيل ومغادرة المكان الذي كانوا
يعيشون فيه بجانب من ألفوهم وأحبوهم.
أما اأخطل فيوظف هذه العبارة إثبات فراق حبيبته له ،إذ يقول ّإن رحيل أ ّم معمر أجبره هو
كذلك على مفارقة المنزل الذي تنزل به ،فشبه فراقه لذلك المنزل بفراق الخليط أحبائهم.
 يستعمل اأخطل الكلمة الثانية في هذه العبارة (الفعل «نزايله») في المتكلم وفي صيغةالنفي في البيت  40للتعبير عن تعلقه بممدوحه «وإنني/بأسباب حبل منكم ما أزايله».
 يقتبس اأخطل في البيت التاسع من قصيدته الفعل «واصل يواصل» .هذا الفعل وارد فيالبيت السابع عشر من قصيدة زهير في صيغة الجمع «نواصله» ويعارض في الشطر الثاني لهذا البيت
الفعل «نختله»( 9بمعنى نخدعه) ،والفعل واصل مستعمل هنا بمعنى جاهر وكاشف وجاء الفعان

 .9يستعمل زهير الفعل «ختل» في بيتن آخرين هما البيت  12والبيت .36
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في بيت يتطرق فيه الشاعر للطريقة التي سيستعملها الصيادون للتمكن من الصيد والبيت عبارة عن
سؤال (ا جواب له) يطرحه أحد المشاركين في الصيد:
أنختله عن نفسه أم نواصله ؟]
[ -17وقال أمــيري :ما تـــرى رأي ما تـــرى
ينقل اأخطل هذا الفعل من سياق الصيد ويستعمله مع ضمير المتكلم في سرده لرحيله إلى
ممدوحه .ينتج عن تغيير السياق هذا أو يرافقه تغيير في المعنى؛ إذ يعني هذا الفعل هنا متابعة
السفر دون توقف:
َ
َ
َوإ ُ
ــــــــوف ُت َو ّديـــــــــنا مـــِ َن ِ
ـيل ُأ ِ
اه ِذ َمـــــ ٌة
[َ -9ف َس
واصــ ُله]
ِلحاق ت ٍ
َهجير ِب َل ٍ
 كذلك اأمر بالنسبة للقافية «ورواحله» استعملها زهير في سياق كامه عن عزف نفسه عنالصبا ورواحله» ،ونرى اأخطل يوظف هذه
الحب عندما يقول في عجز البيت اأول «وع ّري أفراس ِ
الكلمة في سرده لرحيله إلى بشر بن مروان في البيت : 32
ِإ َل ُ
يكم َأبا َم َ
روان ُشدَ ْت َر ِ
واح ُل ْه]
فـــح الحــَـــرو ِر ب
ِحــــاجــةٍ
َ
[َ -32و ُمســــ َتقـب ٍِل َل َ
 عدد كبير من المفردات (سبع كلمات بالضبط) التي تم استعمالها في قصيدة زهير لوصفالفرس وحمار الوحش (أربـع كلمات من السبع المشار إليها أسماء أعضاء جسمي الحيوانين)
يوظفها اأخطل في قصة حمار الوحش لوصف هذا الحيوان؛ (انظر الجدول أعاه).
فالكلمات «أباجله» (في البيت  )10و«كاهله» (البيت  )11و «وابله» (البيت  )24تدخل
في وصف الفرس عند زهير ،بينما نجده يستعمل الكلمات «جحافله» (البيت  )15و«حائله»
(البيت  )16و«فائله» (البيت  )27في سياق كامه عن حمار الوحش .يدمج اأخطل هذه
المفردات في وصف حمار الوحش مما يضفي على هذا الحيوان لديه صفة الهجين.
 نائله :يوظف كا الشاعرين هذه الكلمة في سياق كامهما عن سخاء الممدوح. مقاتله :استعمل زهير هذه المفردة في البيت  33بمعنى مجازي يعبر فيه عن حلمه ويقولإنه قد أعرض عن هجاء من هجاه ولو أن «مقاتله» أي نقاط الضعف فيه أو مثالبه ومساوئه بادية
واضحة .في حين يستعمل اأخطل هذه الكلمة في البيت  41لينعت ممدوحه بالشجاعة «[]...
ما تنفك تُرمى مقاتله».
 هو حامله :يقول زهير في قصيدته إن الغام َي ْـح ِم ُل الفرس على العدو سواء أحب هذا اأخيرذلك أم كرهه .في قصيدة اأخطل هذه الجملة مستعملة في مدحه لبشر بن مروان حين يزعم ّأن ا
يتحمل ما يتحمله من اأعباء.
أحد يستطيع أن
ّ
 شاغله :ترد هذه الكلمة في وصف زهير لتصرف الغام الذي لم يكن يصغي ل َو َصاتهاشتغاله بالفرس .أما اأخطل فوظفها في الجزء الذي كرسه لمديح بشر فيقول إن طمع (ورق)
الدنيا ا يشغل الممدوح عن الحق.
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 زازله :ترد هذه الكلمة في البيت اأخير من قصيدة زهير وتتعلق بممدوحه وبمساندةاأحاليف له إذ يقول إن تدخلها يقي حصن بن حذيفة الشدائد .أما في قصيدة اأخطل فتأتي
هذه المفردة في سياق آخر إذ يقحمها الشاعر في شكواه من الدهر الذي تغير وجاء باأهوال وأودى
النعيم.

التعلق النصي في غير القوافي

أشرنا في ما سبق إلى ّأن زهيراً يك ِرس الجزء الثاني من قصيدته لوصف فرس ومشهد للصيد
وأن اأخطل يتطرق لموضوع الرحيل في الجزء الثاني من قصيدته .ويسجل اأخطل هذا ااختاف
ْ
باستعماله فع ً
الجـذر يقابل به الفعل الذي أورده زهير في البيت الذي يفتتح به وصفه
ا من نفس
للفرس إذ يقول:
الخدِ َن ْه ٍد َم ِ
ســود ال َن ِ
َ -9ص َب ْح ُت بـِ َـم ْـم ِ
سيل َ
راك ُله
ســـابح
واشـــ ِر
ُم َم ٍر َأ ِ
ٍ
ويقابل اأخطل هذا البيت بالبيت اانتقالي بين الجزأين اأول والثاني من قصيدته التي يقول
فيها:
َمخا ِر ُم َمردٍ دو َن ُهــم َو ُأبا ِزلُه
حــت كــو ِفيـّ ًا َو َأصـــ َب َح َأه ُلـــهـا
صب ُ
َ -8ف َأ َ
في هذا النوع من التناص ثمة بعض الحاات التي يستمد فيها اأخطل الفكرة من القصيدة
النموذج ويعبر عنها بمفردات تختلف عن تلك التي استعملها زهير.
مثا موتيف الشيب والشباب:
يقول زهير في البيت :4
فأصبــحـن ما يــعــرفـــن إ ّا خــليـــقتي

وإ ّا سـواد الـرأس والشيـب شامله

ويقول اأخطل في البيت :7
رأت ريـعـان الشـــــــــباب قــد انــــجا

وأن مـــشيبي حاضـــرتني عــــواجله

وكذلك اأمر بالنسبة للهزال الذي أصاب اأتان :
يقول زهير في البيت :15
ٌ
وناشــــط
الســــــــرا ِء
ثـــاث كأقـــواس َ

قـد اخض ّر مــن َل ِس ال َغ ِمي ِر َج َحا ِف ُل ْه

ويقول اأخطل في وصفه لحمار الوحش في البيت :12
طوى َب ْط َن ُه ُط ُ
الس َي ِ
ـــت
ــاف َو ُأ ْل ِح َق ْ
ـول ِ

بـــص ْل ٍب َقــدْ تَــ َف َلقَ َفـــا ِئ ُل ْه
ِم َعا ُه ُ
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ويصف ُهزال اأتان في البيت  22فيقول:
اج ُه َو َص َ
المــ َ
و َل َو َح َها ت ْ
ا ِص ُل ْه
ا ِء ُب ُطـــو َن َهــــا
َـــش َح ُ
َغ ُيـــو ٌر َطــوى َط َـي ُ
يعبر الشاعران في هذه اأبيات عن نفس المعنى وهو ضمور الحيوان الموصوف ،لكن كل واحد
منهما يستعمل تعبيراً خاص ًا به:
فزهير يشبه اأتن باأقواس ونراه بكتفي بهذا التشبيه ،أما اأخطل فيصف هزال حمار الوحش
مستعم ً
ا العبارتين «طوى بطنه  »...و«ألحقت معاه بصلب »...ويضيف إلى الوصف ذكر السبب
(السياف).
وشاعر تغلب ينهج نفس الطريقة في البيت  ،22يصف هزال اأتن (طوى طي الماء
بطونها  )...ثم يقول إن ذلك راجع لتشجاح حمار الوحش الذي كان يقلق راحتها ويخيفها.
ويقول زهير في البيت ّ 16إن حمار الوحش كان وحيداً مع أتنه بعد فرار الجحاش التي كانت
تصاحبه:
ــر َم ُ
الــطــ ّرا ُد َعـنــــ ُه ِج َ
فـــس ُه َو َحــا ِئ ُله
حاشــــ ُه
َفـــ َلـم َيبقَ ِإ ّا َن ُ
َو َقــد َخ َ
ويقتدي اأخطل بالقصيدة النموذج فيظهر حمار الوحش عنده منفرداً:
يب َت َك َشفَت
ِل َروعـا ِت ِه ُجــــحـشانُـــ ُه َو َحـــــا ِئـــــ ُلـه
إِذا ِاغـــ َت َرها ِمن َب ِ
طــن َغ ٍ
ّ
و«تكشفت» لهما نفس المعنى هنا إذ يعني اأول ف ّرق والثاني تف ّرقت.
فالفعان «خ ّرم»
فباإضافة إلى القافية «وحائله» يستمدّ اأخطل فكرة انعزال حمار الوحش من قصيدة زهير .لكن
وضعية هذا الحيوان عند اأخطل تختلف شيئ ًا ما عن وضعيته في قصيدة زهير .فعند اأخطل حمار
الوحش هو المسؤول الوحيد عن انعزاله ،أضف إلى ذلك أن وحدته عند هذا الشاعر مؤقتة؛ في حين
يمكننا أن نستنتج من قراءتنا لبيت زهير أن السبب في انعزال حمار الوحش عنده يرجع للصيادين
وأن هذا اانعزال نهائي.
وكذلك اأمر بالنسبة للقوة الجسدية للحيوانات :يقول زهير بن أبي ُسلمى في وصفه للفرس
إنّه «ممسود النواشر» وإنه « ُم َمر» (أي مفتول شديد الفتل) .ويشبه اأخطل اأتن بالحبال:
ـهد َم ِ
َ -9ص َب ْح ُت ب َِممسـو ِد ال َن ِ
سيل َ
راك ُله (زهير)
ـــواش ِر ســاب ٍِــح
الخـدِ َن ٍ
ُم َمــ ٍر َأ ِ
ُقـوى َأندَ ر ٍِي َأ َ
ـنع فا ِتلــُه (اأخطل)
َ -25كـــ َأ َن ال َلـواتـــي ُه َـن ُمــك َتــ ِنــــــفاتُـــ ُه
حـك َم ُ
الص َ
ويصف زهير حمار الوحش وهو يرعى فيقول:
َ -15ث ٌ
سـح ٌـل
اث َك َأ ِ
السـرا ِء َو ِم َ
قواس َ

َق ِد ِا َ
خض َر ِمن َل ِس ال َغمي ِر َجحا ِف ُله (زهير)

ثم يصف الفرس وقد اخض ّبت قوائمه من دم حمار الوحش فيقول:
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ُم َ
َ -28ف ُرحنا بِـــ ِه َينضـو ِ
ــخ َض َب ًة َأرســـاغــ ُه َوحـــَوامـِ ُلـــه (زهير)
الجيا َد َع ِشــــ َي ًة
فاستحسن اأخطل هذه اأوصاف واقتبسها فأنشد قائاً:
َ -27ف َظ َل َي ُ
ِطين ال ُزبى َأرسا ُغ ُه َو َجحا ِف ُله (اأخطل)
هي َح ّتى ت ََمدّ َرت
ب ِ
سوف ال َن َ
وناحظ هنا من خال المفردات المستعملة ّأن اأخطل جمع بين وصفي زهير للفرس وحمار
الوحش مع ًا في بيته هذا .فالطين تعوض عنده العشب والدم.
وفي نفس اإطار (القوة الجسدية) ينعت زهير الفرس بصابة قوائمه وشدّ تها فيقول:
ب ِِمـن َقبـَــةٍ َو َلــــم ُت َق َطــــع َأ ِ
باجـــ ُله (زهير)
مين َشظا ُه َلم ُي َخــ َرق ِصــــفاقـُـــ ُه
َ -10أ ٍ
ويستمد منه اأخطل هذا المعنى فيقول في حمار الوحش:

مين َلم تَخُ ن ُه َأ ِ
َو ُر ٌ
باج ُله (اأخطل)
ــم نُســــو ُر ُه
سـغ َأ ٌ
َ -31علـى َأنَــ ُه َيكفـــي ِه ُص ٌ
ومن بين المعاني التي اقتبسها اأخطل من مديح زهير ووظفها في مديحه:
فكرة العطاء غيرالمنقطع الذي يغدقه الممدوح على الشاعر ،وذلك باستعماله عبارة «ما
تغ ّبني ...فواضله»:
إِذا ِجـئ ُت ُه َنعما ُؤ ُه َو َف ِ
واض ُله (اأخطل)
زاء َو ُشكــراً امــر ٍِئ مــا ُت ِغ ُبني
َ -34ج ً
وهذه العبارة موجودة في نفس السياق عند زهير إذ يقول:
َ -34و َأب َي َ
َعلى ُمع َتفي ِه ما ت ُِغ ُب َنوا ِف ُله (زهير)
اض َيــــدا ُه َغمــا َم ٌة
ض َفيـّ ٍ

وناحظ كذلك تقارب ًا بين العبارات التي استعملها الشاعران لنعت شجاعة ممدوحيهما.
يقول اأخطل مادح ًا بشر بن مروان:
الح ِ
عــــج ِم ٍـي ُيـــــقا ِت ُله
رب ما َين َف ُك ُيدعى ِل ُعص َبةٍ
َحرو ِر َيـــهٍ َأو َأ َ
َ -35أخو َ
ويقول زهير:
َ -42و َمن ِم ُ
الح ِ
روب َو ِمث ُل ُه
ثل ِح ٍ
صن في ُ

ويحمد اأخطل كرم بشر بهذه ااستعارة:
َ
 -39إذا غـــــــاب ع ّنا غــــاب ع ّنـا فــراتـــنـا

أمــر ُيــحــا ِولُه
ــيم َأو
ٍ
إنـــكا ِر َض ٍ
أجدى َف ْي ُض ُه َو َجدَ ا ِولُ ْه
وإن َش ْـهدَ ْ
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مما جاء في مدح زهير لكرم حصن
ونعت الشاعر لعطاء ممدوحه الجزل بفيض الفرات
َ
مستمدّ ّ
بن حذيفة إذ ِ
حمد هذه الخصلة فيه جاع ً
ا من يديه سحابة ممطرة ونعت ممدوحه في نفس البيت
بصيغة المبالغة «ف ّياض»:
َعـلى ُمعـ َتـفي ِه مـــا ت ِ
َ -34و َأب َي َ
ُــــغ ُب َنوا ِف ُله
ـــــــاض َيــــدا ُه َغمــــــا َمـــ ٌة
ــض َفــ ّي ٍ
كما يقتبس اأخطل الفعل «أفضى» من قصيدة زهير لكنه ا يستعمله بنفس المعنى ،أنه
ُيـدرجه في سياق مختلف .فزهير يستعمل هذه الكلمة في البيت  43للتعبير عن شجاعة ممدوحه
والفعل أفضى هنا له معنى «صار في الفضاء» وهو يعبر عن استعداد حصن للحرب ولمواجهة عمرو
بن هند ،ويذكرنا هذا البيت بالخبر الذي رواه حماد حين ذكر ما قاله حصن لعمرو « :فإنه ليس لي
حصن إ ّا السيوف والرماح ،وأنا لك بالفضاء[ ».انظر الملحق].
أ ّما اأخطل فيستعمل هذا الفعل في البيت 42للتعبير عن مدى تقوى مـمـدوحه إذ يقول:
َ -42جــزا َء ِامـــــــــر ٍِئ َأفــــضى إِلى َ ِ
انـــح َل َعـــن ُه َأثـــا ِق ُلــه
اه َقل ُب ُه
ب َتو َب ِتــ ِه َف َ
تغيير السياق هنا ينتج عنه تغيير في المعنى.
ومن ضمن الخصال الحميدة التي مدحها اأخطل في بشر بن مروان ،قدرته على تحمل اأعباء
والحسم في اأمور ،ونراه يعبر عنهما في هذا البيت قائاً:
وا ُم ِ
ـــستق ٌل بالذي هـــــو َحـــا ِمله
 -33فــــــما كـــــان فيهـم مث ُلـــ ُه لـــكريهـــة
واشك ّأن كام اأخطل مستمد مما جاء به زهير في مدحه لما قال:
َ -42و َمـــن ِم ُ
الح ِ
أمر ُيحا ِولُه
ِإنــكا ِر َض ٍيم َأو
روب َو ِمث ُل ُه
ٍ
صن في ُ
ثل ِح ٍ
وأخيراً يصف اأخطل وجه ممدوحه وبياض بشرته في بيتين يقول فيهما:
ِ
شـاغ ُله
الح ِق
ــــس
َ -45أ َغــــ ُر َعــــ َليــ ِه
َوا َو َر ُق الدُ نيا َع ِن َ
ُ
التــــاج ا ُمتـــَعــــَ ِب ٌ
َك َصد ِر ال َيماني َأخ َل َصت ُه َصيا ِق ُله
بــــــواب َعـــــن ُه َر َأيــــ َت ُه
 -46إِذا ِانـــــ َف َر َج ا َأ
ُ
ووصفه هذا يذكرنا بما قاله زهير واصف ًا رحابة صدر حصن بن حذيفة وكرمه:
نــت ســـا ِئ ُله
ا
ـــــــه ِلـ ً
َك َأن ََك تُعطيــ ِه الَــذي َأ َ
 -39تَـــــــرا ُه إِذا مـــا ِجــئـــ َتـــــ ُه ُمـــ َت َ
لقد وظف اأخطل القسط اأوفر من ااقتباسات في الجزأين الثاني والثالث من قصيدته يعني
في الرحيل والمديح .وما يشد انتباه القارئ أن الفرس ومشهد الصيد في قصيدة زهير والرحيل في
قصيدة اأخطل يشكان الجزء اأطول في كلتا القصيدتين .لنحاول اآن أن نفهم هذه الظاهرة.
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الفرس وحمار الوحش
الفرس
كما أشرت سالفاً ،الجزء الثاني الذي خصصه زهير لوصف الفرس ومشهد الصيد يحظى بالقسط
اأوفر من اأبيات التي تك ّون قصيدته .فا بد أن يكون لهذا الكم معنى سأحاول إبرازه فيما يلي.
يجعل زهير من هذا الفرس فرس ًا نموذجي ًا له كل الصفات الحسنة وكل الخصال؛ ويوظف
الشاعر في وصفه حقلين داليين ،يخص بأولهما قوة بنية الفرس وبثانيهما سرعته ونشاطه.
 الحقل الدالي الخاص بالقوةالبيت

عناصر احقل الدالي اخاص بالقوة

9

مسود النواشر/م ّر/أسيل اخد/نهد امراكل

10

أمن شظاه/لم يخ ّرق صفاقه منقبة/لم تقطع أباجله

11

ُأ ِ
فتم/عزته يداه وكاهله
كمل صنعه َ

20

وملجمنا ما إن ينال قذاله

21

محبوك/ظماء مفاصله

 الحقل الدالي الخاص بالسرعةالبيت

عناصر احقل الدالي اخاص بالسرعة والنشاط

9

سابح

18

فبتنا عراة عند رأس جوادنا  /يزاولنا عن نفسه ونزاوله

19
20

ّ
يطمئن قلبه وخصائله
اطمأن قذاله  /ولم
فنضربه حتى
ّ
[ما تنال] قدماه اأرض إ ّا أنامله

24

كشؤبوب غيث ِ
يحفش ا ُأ ْك َم وابله

26

وهو احق/سراع تواليه صياب أوائله

28

ينضو اجياد

29

بذي ميعة ا موضع الرمح مسلم/لبطء وا ما خلف ذلك خاذله
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شخص الفرس في قصيدة زهير
من بين الخصال التي نعت بها زهير الفرس في قصيدته هذه ،قدرته الكبيرة على السرعة في
الجري؛ ونقرأ في تعليق أبي عمرو الشيباني عن البيت الذي جاء فيه هذا الوصف (ص :)121
«وقال اأصمعي :لم يصب في نعته ،أنه ا ُي ْح َمد أن يكون سريع المشي» ،ونقرأ في الهامش رقم
واحد في نفس الصفحة« :قال اأصمعي :لم يصب في نعته ،أنّه وصفه بسرعة المشي ،وا توصف
العتاق بذلك».
هل يمكننا أن نتصور أن زهيراً كان يجهل حق ًا ما يعيبه عليه اأصمعي هنا؟ نعتقد أن لوصف
الفرس ومشهد الصيد مغزى آخر يبعد عن حقيقة ممارسة هذا النشاط في الواقع ،فعلينا أن نبحث
عنه آخذين بعين ااعتبار غرض هذه القصيدة اأساسي والظروف التي دفعت بالشاعر إلى نظمها،
كما يجب علينا أن نتساءل عن الهدف الذي كان زهير يصبو إليه عند إدراجه لوصف الفرس
ومشهد الصيد في هذا المديح.
بإمكاننا استغال كمال هذا الفرس في تفسير وجوده كشخص في هذه القصيدة وذلك على
مستويات مختلفة:
 وجود الفرس بهذه اأوصاف يمكن اعتباره بمثابة ر ّد على الملك الّلخمي الذي حاول أنيرش َو الممدوح بمنحه خياً ،فكأن الشاعر يقول لعمرو بن هند انظر ما لدينا من أفراس ،فحصن بن
حذيفة ليس بحاجة إلى خيلك.
 ويمكننا كذلك أن نرى في وصف الفرس ومشهد الصيد عملية انشطار )une mise en( .abymeوانطاق ًا من هذه الفرضية نستطيع القول بأن محتوى هذا الجزء من القصيدة يعكس قصة
الممدوح مع عمرو بن هند ،ويلخصها .وبالتالي تبرز لنا عاقة جديدة بين الجزء الثاني من القصيدة
والجزء اأخير ،تتجلى في التوازي بين شخص الفرس وشخص الممدوح ،وبين مشهد الصيد ومشهد
الحرب التي استعد لها حصن بن حذيفة كما تخبرنا بذلك القصيدة و ما ورد في الخبر التقديمي لها.
حمار الوحش
في البيت الحادي عشر يش ِبه اأخطل مطيته بحمار الوحش ،وينتقل من الكام عنها إلى وصف
هذا الحيوان وسرد قصته (من البيت  11إلى البيت .)31
وا بأس من اإشارة هنا إلى أن عدداً كبيراً من النقاد يعتبرون انتقال الشعراء من وصف المطية
إلى رواية قصة حمار الوحش أو قصة الثور الوحشي استطراداً يستعرض فيه الشاعر مهاراته.
ولقد ذهب بعضهم إلى ّأن تشبيه الناقة بحمار الوحش أو غيره من الحيوانات «غرض في حدّ
ذاته يقصد إليه الشعراء قصداً ثم يصطنعون لذلك اأسباب والحيل» ورأوا أن قصص هذه الحيوانات
قصص رمزية وأن الهدف من وراء سردها في إطار وصف الناقة هو «الحديث عن رحلة الحياة نفسها
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التي ا تتوقف حتى تنتهي بـها المغالبة والكفاح إلى ميناء الموت ،الحياة الجاهلية التي تتقاذفها
الحروب والخافات وشح الطبيعة القاسية.10»]...[ ،
كما زعم آخرون أن الشعراء يعبرون بحكاية حمار الوحش «عن الضعف الذي آلت إليه القبيلة
بعد الحروب الدامية »]...[ ،وأن «الحمار الوحشي الصلب الذي يصوره الشعراء هو شيخ القبيلة
المطاع! 11»]...[ ،
في رأيي تكون قصة حمار الوحش انشطاراً يعكس ويلخص قصة الشاعر ويلمح إلى نهايتها
قبل أوانها.
لنشر هنا إلى أن قصة حمار الوحش في قصيدة زهير تختلف عن قصته في قصيدة اأخطل.
فعند زهير يصاب الحمار بجروح ويتمكن منه الصيادون؛ أما عند اأخطل ،وبعد رحلة دامت ثاث
ليال يصل حمار الوحش إلى المكان المنشود ،ونراه ينعم بالماء والعشب هو وأتنه:
َ -26ث َ
ِواء َأسا ِف ُله
حـــن َر َيــــ ًة
ـــاث َل ٍ
ـــم َص َب َ
يــــال ُث َ
َوخُ ضراً ِم َن الوادي ر ً
َ -27و َظ َل َي ُ
ِطين ال ُزبى َأرسا ُغ ُه َو َجحا ِف ُله
هي َح ّتى ت ََمدَ َرت
ب ِ
سوف ال َن َ
نج ُه َو َج ِ
ــاج ُله
ـــعوض َك َأنَهــا
يـــض ال َب
ُ
ُ -28ي َغ ّنيــ ِه بِال َف ِ
ــرس َص ُ
َأغا ِن ُي ُع ٍ
ُك ِلل رحيل حمار الوحش بالنجاح إذ تمكن من الوصول إلى الماء ،وهاهي البعوض تحتفل به
وتهنئه.
الشاعر هو كذلك يقوم برحيل ،وهدف رحيله ممدوحه بشر بن مروان .يقصد الشاعر الممدوح
ليلبي هذا اأخير حاجته:
إ َل ُ
يكم َأبا َم َ
روان ُشدَ ت َر ِ
واح ُله
ِحـاجـــةٍ
فح الحـَـرو ِر ب َ
َ -32و ُمسـ َتـقـب ٍِل َل َ
ِ -33إ َل ُ
دح ِة َمحمودٍ َنثا ُه َونا ِئ ُله
يـكم ِم َن ا َأغـوا ِر َح ّتى َيــ ُزر َن ُكم
ب َِم َ
والماحظ هنا أن اأخطل يعبر عن كرم ممدوحه مستعم ً
ا مفردات وتعابير لها عاقة بالماء.
فباإضافة إلى الكلمتين :نعماء وفواضل (البيت :)34
ــزاء َو ُشــكراً امــر ٍِئ مـا ت ِ
إِذا ِجــئــ ُتــ ُه َنعــمــــا ُؤ ُه َو َف ِ
ـــواضـ ُلـه
ُـــغـ ُبـني
َج ً
يقول اأخطل إن بشر بن مروان فراتُه وإنه ينتفع من فيضه وجداوله:

 .10وهب رومية ،الرحلة في القصيدة اجاهلية ،بيروت ،مؤسسة الرسالة( ،1982 ،الطبعة الثالثة) ،ص-97 .
 98وص.241 .
 .11أنور عليان أبو سويلم ،اإبل في الشعر اجاهلي ،بيروت ،دار العلوم للطباعة والنشر ،1983 ،ص.185 .

التناص واإبداع ،فن امعارضة موذج ًا

37

يض ُه َو َجدا ِولُه
غـاب َعـ ّنــا ُفــراتُـــنا
َوإِن َشهدَ َأجدى َف ُ
غــاب َع ّنــا َ
 -39إِذا َ
وما يجب أن نشير إلـيه هـو أن الشعراء يـستـعملون عادة حـق ً
ا معجمي ًا ()un champ lexical
مرتبط ًا بالماء للتعبير عن سخاء ممدوحيهم.
إذن هناك تواز بين قصة حمار الوحش ورحيل الشاعر إلى ممدوحه ،فعوض وصف الحرمان من
جهة والمشاق التي واجهها الشاعر للوصول إلى الممدوح من جهة أخرى ،نراه يشحن كل ذلك في
قصة حمار الوحش التي تعكس هنا حاجته.
والتوازي بين القصتين الذي أبرزناه ليس هو الوحيد ،إذ ثمة تواز آخر يجمع بين شخصيتي
الشاعر وحمار الوحش.
لقد حقق حمار الوحش مبتغاه إذ تمكن ،بعد جهد جهيد ،من الوصول بأتنه إلى الماء المنشود؛
وصور ذلك الشاعر في البيت .28
وجدَ في الوصول إليه؛ فالحجارة الكثيرة الكبيرة
لكنه غير مرتاح في هذا المكان الذي رغب َ
منها والصغيرة والثابت في اأرض منها وغير الثابت توجع بواطن حوافره وتؤلمه مع أن حوافره صلبة
وقوائمه أمينة واثقة:
َ -29و َظ َ
َو َي ِ
ــوج ُعـــ ُه َصـــ ّوا ُن ُه َو َأعــــابِــــ ُله
ـيــــزوم َيـــ ُف ُـل نُســــــو َر ُه
ِـــح
ــل ب َ
ٍ
ــــــس َأ َ
إِلى ُصلبِها جاذي َحصا ُه َوجا ِئ ُله
السنـاب ِِك َر َدهـا
طـراف َ
 -30إِذا َم َ
مين َلم تَخُ ن ُه َأ ِ
َو ُر ٌ
باج ُله
ـــم نُســو ُر ُه
سغ َأ ٌ
َ -31عــلى َأنَـــ ُه َيـــكـفــي ِه ُص ٌ
فعدم اارتياح هنا وقلق حمار الوحش يطابق عدم ارتياح وقلق الشاعر الذي يصرح في نهاية
قصيدته أنه يعاني من قساوة الدهر وأهواله:
َو َلـــم َيـــبـقَ ِإ ّا َع ُ
ـــض ُه َوزَا ِزلُـــه
عيــم ُه
َ -37ف ِإن َي ُك َهـذا الدَ هــ ُر َولّــى َن ُ
وت إِن َ
الم ِ
جاشت َع َل َي َمسا ِي ُله
الحـيا ِة بِهــار ٍِب
ـــب َ
َ -48فما َأنـا ِمن ُح ِ
إِلى َ
ويختم اأخطل قصيدته بطلب واضح يوجهه لممدوحه ،وهذا الطلب يتعلق بمكانته لدى
الممدوح إذ يريد أ ّا تكون هذه المكانة كتلك التي يحظى بها عدو المروانيين زفر بن الحارث الذي
كان قد بايع عبد اه بن الزبير بن العوام وحارب اأمويين إلى جانبه:
بـن َم َ
َغ َلت في َهوى آلِ ال ُز َبي ِر َم ِ
راج ُله
روان َك ِامر ٍِئ
َ -49فا تَجـ َع َل ّني يا ِا َ
ُ -50يباي ُِع ب َ
ناموس ُه َو َغوا ِئ ُله
َوفي َقل ِب ِه
ِالــــك ِف الَتــي َقــد َع َرف َتــها
ُ
ويمكن القول بأن هذا الطلب يتجاوز قضية مكانة الشاعر عند الممدوح ،فزفر بن الحارث
هذا كان زعيم القيسية ،وقيس عيان كانت تؤازر الزبيريين وتحارب المروانيين إلى جانبهم .ولقد
عرض عبد الملك بن مروان اأمان على زفر وكان يرغب في مصالحته لوضع حد للفتنة .إ ّا أن
اأخطل والتغلبيين لم يكونوا َراضين بهذه المصالحة أسباب منها حماية اأمويين لهم ورغبتهم
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في حياة مطمئنة بالجزيرة ،فحاولوا جاهدين تقويض العاقة بين عبد الملك ورئيس القيسية زفر.
وها هو شوقي ضيف يروي لنا (في الصفحة  136من كتابه «التطور والتجديد في الشعر اأموي»)
حادثة تحمل نفس المغزى وتوضح مدى التضايق الذي كانت تشعر به قبيلة تغلب من التقارب بين
القيسية والمروانيين .يقول شوقي ضيف:
«أما الحادثة الثانية فحادثة زُفر بن الحارث زعيم قيس في الجزيرة ،فإن عبد الملك جذبه إليه
وأجلـسه معه على سريره تكريم ًا له ،فغضبت تغلب وثارت ثائرة سفيرها (يعني اأخطل) ،فدخل
على عبد الملك َم ِغيض ًا ُم ْح َنقاً ،وقال لهَ :أت ُْج ِلس هذا معك على السرير وهو القائل باأمس:
فوس كما ه َيا
و َت ْب َقى
وقد َي ْن ُب ُت الم ْر َعى على ِد َم ِن الثَرى
ُ
حزازات ال ُن ِ

فقبض عبد الملك رجله ودفع بها في صد ِر زُفر ،فانقلب عن الـسريـر ووقف يـناشد عبد الملك
العهد الذي أعطاه».12
هذه إذن هي اأسباب التي تفسر وجود اأبيات اأربعة اأخيرة في قصيدة اأخطل ،وتفسر قلقه.
فاأخطل يدافع عن نفسه وعن قبيلته ويحتج على سياسة المروانيين تجاه القيسية ،إذ كان
الحكم آنذاك يرغب في مصالحة هذه القبيلة لوضع حدّ للحرب اأهلية التي كانت قيس تخوضها
ضدّ المروانيين إلى جانب آل الزبير الذين كانوا ينازعونهم الحكم والخافة.
كانت هذه المصالحة تشكل تهديداً كبيراً بالنسبة لتغلب كقبيلة محالفة ومساندة للمروانيين
ّ
أن هذه المصالحة كانت ستحرمها من اامتيازات التي تحظى بها عند العائلة الحاكمة كقبيلة
حليفة؛ كما كان مبدأ هذه المصالحة يشكل تهديداً كبيراً على كيان تغلب ووجودها بالجزيرة.
وليست هذه أول مرة يحتج فيها اأخطل ويشتكي من وضعه ووضع قبيلته (وإن لم يذكر
القبيلة بطريقة صريحة) ،إذ يردد الكام عن قلقه وتضايقه (مع اختاف في التعابير) في قصيدتين
أخريين مدح فيهما بشر بن مروان .نكتفي هنا بذكر إحداهما:
القصيدة  ،20ص 124-120من الديوان[ :من الطويل]
َ
َ -18و َنــفســـي تُـمـَ ّنيني العـِ
مــيمها
ـــــــراق َو َأهــ َلــــ ُه
َوبِشـــ ٌر َهواهـا ِم ُ
ــم َو َح ُ
نه ُ
َ
َس َرت َخو َفها َنفسي َونـا َمت ُهمو ُمها
ـــــــروان نــا َقـــتي
بــن َم
 -19إِذا َب َل َغت بِشـــــ َر ِا َ
الخ َ
 -20إِمــــــا ٌم َيـقـــو ُد َ
ـــويمها
يــــل َح ّتـــى َكـــ َأنَـهـــا
ُصـــدو ُر ال َقنــا ُمع َو ُجــها َو َق ُ
رب َح ّتى ت َ
الح ِ
ــم َط َمـــرحاها َوتَــحــمى ُقــرو ُمها
رب َبعدَ ما
َخض َع َ
 -21إِلى َ
الح ُ
ت ََخ َ
ُ
خيــف ِمـن ِت َ
َ -25و ِإن َ
َ
ــظيمها
إِذا
الـــــمــ َتقــى بِـــ ِه
َـــــــك َل ْل َـم
ـلك ا ُأمـو ِر َع ُ
ـــأمـــــول َو ُ
َ -26و ِإن َ
ــــاع َأ ِ
قـــــران ا ُأمو ِر َصـــــرو ُمها
ـــي َشـــ َب َـهـــت
َل َق ّط ُ
َـك فـي ا ُأخـرى إِذا ِه َ
 .12شوقي ضيف ،التطور والتجديد في الشعر اأموي ،القاهرة ،دار امعارف ،1965 ،ص.136 .
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ـريع ِإ َل ُ
َ -27فــا ت ِ
ــمــيمها
ُطــع َـمن َلــحـمي ا َأعــــا ِد َي ِإنَـــــ ُه
َس ٌ
يـــكم َمـكـــ ُرها َو َن ُ
نعتقد ّأن الخليفة عبد الملك كان أحق بأن يسمع كام اأخطل من أخيه وواليه على العراقين.
وكأننا به يتشفع ببشر ويستجير به طالب ًا منه التدخل والدفاع عنه وعن قبيلته عند الخليفة.
 -إنّك حصن

13

بقي بيت من قصيدة اأخطل لم نتوقف عنده حتى اآن وهو البيت الذي يقول فيه:
سباب َح ٍبل ِم ُ
َ -40و ِإن َ
ِب َأ ِ
نك ُم ما ُأزا ِي ُله
يـــش َو ِإنَـنـي
َـك ِح ٌ
ـصن ِمــن ُق َر ٍ
كلمة حصن واردة أيض ًا في البيت  37من قصيدة اأخطل ،لكن في صيغة الجمع؛ عندما
يقول الشاعر مخاطب ًا ممدوحه« :أبحت حصون اأعجمين» .لكنها موجودة كذلك في البيت
اأربعين في هذه ااستعارة التي يجعل فيها اأخطل من ممدوحه حصناً .وكما نعلم «حصن» هو
اسم ممدوح زهير.

 .13تطرق توماس باور في اجزء الثاني من كتابه بنية الشعر العربي القدم وتطوره ،قصة حمار الوحش موذجاً،
لدراسة قصة حمار الوحش في شعر اأخطل (انظر اجزء الثاني ،ص .)376-335
و في إطار هذه الدراسة تناول الباحث األماني بالتحليل قصة هذا الحيوان في قصيدة اأخطل «صحا القلب عن
أروى وأقصر باطله »...وقارنها بالقصيدة النموذج التي نظمها زهير بن أبي سلمى (انظر الجزء الثاني ،ص -353
.)363
ويشير باور (ص  )359إلى أن هناك تشابه كبير في البنية بين القصيدتين ،كما يشير إلى وجود اختاف
بينهما في موضوع «الجزء اأوسط» ،يعني مشهد الصيد عند زهير والرحيل الذي يتضمن قصة حمار الوحش
عند اأخطل (ص .)360-359
كما يذكر توماس باور (ص  )360أن هناك بعض أوجه التشابه بين ما ورد في مديح حصن بن حذيفة عند
زهير ومديح بشر بن مروان في قصيدة اأخطل .ويضيف المؤلف أن دراسته ليست المكان المناسب لتوضيح هذا
ّ
[لنذكر هنا بأن موضوع بحثه هو قصة حمار الوحش] .ولكن هذا لم يمنعه من اإشارة إلى أنّه يرى في
التشابه.
استعمال اأخطل لكلمة «حصن» في وصفه لممدوحه تلميح ًا [( ]Anspielungص  )360اسم ممدوح زهير بن
أبي سلمى.
ّ
وينهي توماس باور تعليقه عن العاقة بين القصيدتين (ص  )360باإشارة إلى أن اختيار اأخطل لقصيدة زهير
لم يأت من باب الصدفة وا ااعتباط إذ أن أحد أحفاد ممدوح زهير بن سلمى ،وهو أسماء بن خارجة بن حصن،
كان سيد فزارة وكانت تربطه عاقة صداقة باأسرة الحاكمة ،وكان بشر بن مروان صهراً له وزوج بنته هند .ففي هذا
يبجل اأخطل ممدوحه بشر بن مروان فحسب بل ُيفرح في نفس الوقت زوجته هند التي كانت تحب
المديح ا ّ
الشعر وتتذوقه.
انظر :

Thomas Bauer, Altarabische Dichtkunst. Eine Untersuchung ihrer Struktur und Entwicklung am Beispiel der Onagerepisode,
Wiesbaden, Harrassowitz Verlag, 1992, vol. 2, p. 335-376.
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نفهم من خال هذا البيت أبعاد المشروع اإبداعي لشاعرنا وكيف أمدته معارضته لقصيدة
زهير بمعطيات وظفها لتحقيق هذا المشروع.

 خاتمةلقد اقتبس اأخطل ،في إطار معارضته لقصيدة زهير ،معاني ومفردات وتشبيهات وعبارات
يس ِخر
عديدة لكن اقتباساته هذه لم تقده إلى درجة محاكاة نموذجه محاكاة عمياء أنه عرف كيف َ
تقليده لزهير ويوظفه وفقا لخدمة مشروعه اإبداعي الخاص.
وهكذا رأيناه يصف حمار وحش عوض الفرس ،ويجعل مصير حمار الوحش يختلف عن مصيره
عند زهير .وأعتقد أن هذه التغييرات ترجع لظروف سياسية خاصة كانت تعيشها قبيلة الشاعر
ولطبيعة العاقة التي كانت تربط اأخطل بممدوحه.
بمعارضته لهذه القصيدة أراد الشاعر اأموي أن يعبر عن مدى إعجابه بزهير ،والبرهنة على أنه
ومما ا شك فيه ّأن محاكاة 14اأخطل لزهير
شاعر ا يقل مهارة عن نموذجه بل إنه قد يتفوق عليهّ .
قصدا أو عن غير قصد ،بالسامع أو بالقارئ إلى إقامة مطابقة بين الشاعرين.
تؤ ّديً ،
من جهة أخرى ما كان يصبو إليه الشاعر اأموي من وراء محاكاته هو أن يرسخ في اأذهان أن
ممدوحه بشر بن مروان يوازي أو يطابق ممدوح زهير ويشاركه نفس الخصال الحميدة من كرم
وشجاعة وشهامة .انظر على سبيل المثال ما قاله الشاعر عن محاربة الممدوح للخوارج (الحرورية)
(البيت  )35وكذلك محاربته لأعاجم (انظر البيتين  35و  .)37وهذه الخصال هي التي دفعت
بالشاعر إلى التشبث بحبل بشر «الحصن».
ولقد استمد اأخطل هذه الخصال من ذلك الخزان الذي يمثله نموذجه الشعري .في الوقت نفسه
تساهم قصيدته ،لكونها معارضة ،في تأبيد هذه الخصال وتأبيد خزانها.

 .14تقول سوزان ستيتكيفيش في موضوع المحاكاة ما مفاده:
ِت نُفوذ صوت الشاعرّ ،
أن الشاعر في ذلك
« اختيرت القصيدة الجاهلية في العصر اأموي كنموذج
نمطي ل ُت ْثب َ
ّ
العصر كان بحاجة إلى أن ُيـقاس شعره حسب معايير تحويها قصيدة المديح الجاهلية النموذج».
وتتابع قائلة ّإن اختيار الشاعر لهذه القصيدة هو الذي يجعل منها بصفة تلقائية قصيدة نموذجية.
وترى ستيتكفيش أن كون قصيدة المديح الجاهلية أصبحت أنموذج ًا في العصر اأموي جعل منها قاعدة نفوذ
الشاعر في تلك الحقبة .انظر:
- Suzanne Pinckney Stetkevych, The poetics of Islamic Legitimacy, Myth, Gender, and Ceremony in the Classical Arabic Ode,
Indiana University Press, Bloomington & Indianapolis, 2002.
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ملحق
قصيدة زهير بن أبي سلمى

15

نص الخبر الذي يقدم لقصيدة زهير:
زاري.
بن ُحذي َف َة بن َبدر بن عمرو ال َف َ
صن َ
«وقال ،يمدح ِح َ
الح ْر ُب َب ْي َن َغ َط َف َ
ِ
حصن
مع في
حين ُق ِت َل ُح َذيف ُة،
وكانت َ
انَ ،ط َ
بن ِه ْن ٍد َ
قال َح ّما ٌد  :وكان َعم ُرو ُ
ٍ
وفي َغ َ
لملك َق ُطَ .ف َأ ْر َس َل إلى
والح ِلي َف ِان ْلم َي ِدي ُنوا
ٍ
صن َ
صيب بِهما َ
طفان أن ُي َ
حاج َت ُه .وكان ِح ٌ
صن  :إنِي ُم ِمدُ َك ب َِخ ْي ٍل ،فادخُ ْل في مملكتي ،واج َع ْل َ
لك َن ِ
صن :
اح َي ًة من
ِ
أرس َل إلي ِه ِح ٌ
اأرضَ .ف َ
ِح ٍ
فإن ُك ْن َت َا ْ
يك َما َج َر َب أ ُب َ
يك ِف َ
َما ُك ْن ُت َق ُط أف َر َغ ِل َح ْرب َِك ِم ِني َ
اآن ،وا أك َث َر ُعدَ ًةْ .
وك َفدُ و َن َك َا
ُ
بالحلي َف ْي ِنَ ،أ َس ٍد
صن إ َا
صن َ
ماح ،و َأنا َل َك بال َفضاءَ .وأ ْق َب َل ِح ٌ
ليس ِلي ِح ٌ
السيوف وال ّر ُ
ت َْع َت ِل ْلَ ،فإنَه َ
بن ِه ْن ٍد َو َك ِر َه ِق َتا َل ُهَ .ف َق َ
َ
وغ َط َف َ
ال ز َُه ْي ٌر في ذلك[ :من الطويل]
انَ ،ح َتى َن َز َل ُز َبال َة َف َصدَ ع ْن ُه عمرو ُ
قص َر ِ
باط ُل ْه
َلب َعن َسلمى َو َأ َ
َ -1صحا الق ُ
ــميـن َو ُســـدِ َدت
َ -2و َأ َ
قصـــــــــر َع ّمـــــا تَع َل َ
َ -3و َ
ــــمــنا
قال ال َعــــذارى ِإنَـــما َأ َ
نـــــــت َع ُ
فن ِإ ّا َخـليقَـتي
ـــحن مــــا َي ِ
عـر َ
صب َ
َ -4ف َأ َ
ـــــمن َط َل ٌ
عــاف َمــنا ِزلُــه
حـي ٍ
ِ -5ل َ
ــل َكـال َو ِ
كنـــاف َمـ ْن ِعـــجٍ
ُ
َ -6فـــ ُق ٌ
صــــارات َفـــ َأ
ــف َف
ٌ
ـــض ٌب َف ْر َقـــــــدٌ َف َ
الـــــطوِ ُي َف ِ
ـــه ْ
ق
َ -7ف َ
ــثــاد ٌ
ـــن ال َو ِ
ســـم ِي حــُ ٍو ِتــا ُعـــ ُه
َ -8و َغ ٍ
يـــث ِم َ
ـــح ُت ب َِممــسو ِد ال َن ِ
ــر ساب ٍِح
واش ِ
َ -9ص َب ْ
ـــخ َـرق ِصــفا ُق ُه
مــــين شَ ــظا ُه َلـم ُي َ
َ -10أ ٍ
كم َ
ا َعلــَ ْفنا ُه َفـــ ُأ ِ
ــل ُصــــــنــ ُعـــ ُه
َ -11قـــــ ِلـــي ً
الصــــيدَ َمــــ َر ًة
 -12إِذا مــــا َغـــــدَ ونا َنب َتغـي َ
َ -13ف َبـيـنـا ُن َبغّــــي ال َو ْح َ
ـــــش جا َء ُغـــــا ُمنا

الصبا َو َر ِ
ِ
فراس
واح ُل ْه
َو ُع ِر َي َأ ُ
َع َل َي ِسوى َق ِ
بيل َم ِ
عادلُه
الس ِ
صد َ
َو َ
الخ ِ
كان َ
ليط ُنزا ِي ُله
باب َك َ
الش ُ
يب شا ِم ُله
أس َو َ
الر ِ
الش ُ
َو ِإ ّا َسوا َد َ
يس َفعا ِق ُله
َعفا ال َر ُس ِمن ُه َفال ُر َس ُ
وض ُه َف َأجا ِو ُله
َف َشر ِق ُي َسلمى َح ُ
نان َح ْز ُن ُه َو َأ ِ
َفوادي ال َق ِ
فاك ُله
َأجا َب ْت َروابي ِه ال ِنجا َء َه ِ
واط ُله
الخدِ َن ْه ٍد َم ِ
سيل َ
راك ُله
ُم َم ٍر َأ ِ
ب ِِمنق ََب ٍة َو َلم ُتق ََطع َأباجِ ُله
َيدا ُه وَكا ِه ُله
َو َع َزت ُه
َف َت َم
َمتى َن َر ُه َف ِإنَنا ا نُخا ِت ُله
خص ُه َو ُيضا ِئ ُله
َي ِد ُب َو ُيخفي َش َ

 .15شرح ديوان زهير بن أبي سلمى ،صنعة أبي العباس ثعلب ،ثم ح ّنا نصر الح ّتي  ،بيروت ،دار الكتاب العربي،
 ،1992ص.125 -113 .
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محمد باخوش

َ
قـــــــال ِشـــــيا ٌه را ِت
َ -14ف
ـــــعات ِبق
ٌ
َـفـــــرةٍ
َ
اش ٌ
الســـرا ِء َو َن ِ
َ -15ث ٌ
ـــط
ـاث َك َأ
ِ
قــواس َ
ـــر َم ُ
ــرا ُد َعــن ُه جِ حـاشَ ُه
َ -16و َقــد َخ َ
الط ّ
َ -17و َ
أي ما َنـــرى
قــــال َأمـيري مـا تَـــرى َر َ
أس َجـــوا ِدنا
َ -18فبِـــتـنا ُعـــــــــرا ًة ِعــندَ َر ِ
طــــــم َأ َن َقـــذالُـــ ُه
َ -19ف َنضـــــ ِر ُبـ ُه َحــ ّتى ِا َ
ـلـج ُـمـنـا مـــا إِن َي ُ
َ -20و ُم ِ
ـــــنال َقـــذا َلـــــ ُه
أي َقـــــدْ َح َمـلنا ُغـ َ
ا َمـــنا
َ -21فـــــأي ًا بـِ ٍ
َ -22ف ُقـلـ َنا َلـــــ ُه َســـــدِ د َو َأ ِ
بصـــ ْر َطـريـ َقـ ُه
لــــص ِ
يـد ِغـــ َر ًة
َ -23و ُق ُ
ـــلت َت َعـــــــ َل ْـم َأ َن ِل َ
ْبـــع آثـــــا َر ِ
الشـــيـا ِه َوليــــــدُ نــا
َ -24فــــــأت َ
َ -25ن َ
ـــــــرت ِإ َليــــ ِه َنظــــــ َر ًة َفــ َر َأيــ ُتـــ ُه
ـــــظ
ُ
ُ -26ي ِث َ
الحصى فـي َوجهِ ِه َوه َو ِ
اح ٌق
ــرن َ
دون إ ِ
َ -27فـــ َر َد َع َلـــينا ال َعــي َر ِمـــــن ِ
ِلـــفـ ِه
الجــيا َد َع ِ
َ -28و ُرحـــــــنا ِب ِه َينــضو ِ
ـــش َي ًة
 -29بِـذي َمـي َعةٍ ا َم ِ
مح ُمــس ِل ٌم
ـوض ُع الـ ُر ِ
َــمـم ُتـها َو َش َ
ـــــكرتُــــها
َ -30وذي ِن َ
ـعـــمـةٍ ت َ
ـــن ال َقولِ صا ِئ ٍب
عــت ب َِم
ٍ
َ -31د َف ُ
ــعروف ِم َ
َ -32وذي َخ َط ٍل في الــ َقولِ َي ِ
حـــس ُب َأنَـــ ُه
ـــــأت َلـ ُه ِح ِ
مت َغــــــي َر ُه
َ -33ع َب ُ
ـلمي َو َأكـ َر ُ
َ -34و َأب َي َ
ـــــاض َيــــــدا ُه غَ ــمـا َم ٌة
ــــض َف ّي ٍ
َ -35ب َ
رت َعــــ َلي ِه ُغــــد َو ًة َفــ َو َجـــــدْ تُـ ُه
ــــــك ُ
ُ -36ي َفــــــدّ ي َن ُه َطــــــوراً َو َطـــــــوراً َي ُلـــمـ َنــ ُه
ــــريم ُمــــ َرزَءٍ
َ -37فــ َأ ْع َر ْض َ
ــن ِمـــن ُه َعـــــن َك ٍ
َ -38أخـــي ِثـــ َقةٍ ا ت ُْهــ ِل ُك َ
الخـــمـ ُر مـا َلـــ ُه
ـــه ِل ً
ا
َ -39تـــرا ُه إِذا مــــــا جِ ــــئــ َتـ ُه ُم َتـ َ
ــعـيـد َو َصــــلـ َتــ ُه
ــــــب نــــاءٍ َب ٍ
َ -40وذي َن َس ٍ
ُ -41ح َ
ــــذيـ َفــ ُة ُينـــمـي ِه َو َبــــد ٌر ِكـا ُهـــمـا
َ -42و َمن ِم ُ
الح ِ
روب َو ِمثـ ُل ُه
ثل ِح ٍ
صن في ُ

ب ُِمس َت ِ
أس ِد ال ُق ِ
ريان ُح ٍو َمسا ِئ ُله
مير َجحا ِف ُله
خض َر ِمن َل ِس ال َغ ِ
َق ِد ِا َ
بـق ِإ ّا َنفْ ُســ ُه َو َحــا ِئ ُله
َف َلم َي َ
َأ َن ْخـ ِت ُل ُه َعـــــن َن ِ
فس ِه َأم ُنصــا ِو ُله
ُيـزا ِولُـنــا َعـــــن َن ِ
فــــــس ِه َونُـــزا ِولُـه
طم ِئ َن َقل ُب ُه َو َخصا ِئ ُله
َو َلم َي َ
َوا َقــدَ ما ُه ا َأ َ
رض ِإ ّا َأنــــا ِم ُله
حبوك ِظماءٍ َم ِ
فاص ُله
َعلى َظه ِر َم ٍ
ِ
شاغ ُله
َوما ُه َو في ِه َعن َوصا ِت َي
َو ِإ ّا ت َ
ُـــــض ِي ْع ُه َفــ ِإن ََك قــــــا ِت ُلــه
يث َي ِ
َك ُش ِ
كم وا ِب ُله
ؤبوب َغ ٍ
حف ُش ا ُأ َ
حـال َمـ َر ًة ُه َو حــا ِم ُله
َعــلى ُك ِـل ٍ
ياب َأوا ِئـــ ُله
ِس ٌ
راع تَــوالي ِه ِص ٌ
َعلى َر ِ
غم ِه َيدمى َنسا ُه َوفا ِئ ُله
ـــب ًة َأرسـاغُ ُه َو َحــــوا ِم ُله
ُم َخ َض َ
ِل ُبطءٍ َوا ما َخ َ
لف ذ ِل َك خا ِذلُه
الح َق ِ
باط ُله
َو َخصمٍ َيكا ُد َيغ ِل ُب َ
ين َم ِ
فاص ُله
إِذا َما َأ َض َل ال َقا ِئ ِل َ
صيب َفما ُي ِ
لم ْم ِب ِه َفه َو قا ِئ ُله
ُم ٌ
باد َمقا ِت ُله
ضت َعن ُه َوه َو ٍ
َو َأع َر ُ
َعلى ُمع َتفي ِه ما ُت ِغ ُب َن َوا ِف ُله
ــريم َع ِ
ـــواذلُه
ُقـعوداً َلـدَ ي ِه ب َ
ِالص ِ
ين َمخا ِت ُله
درين َأ َ
َو َأعيا َفما َي َ
وع َعلى ا َأم ِر الَذي ُه َو ِ
فاع ُله
َج ُم ٍ
َ
المال نا ِئ ُله
َو َل ِك َن ُه َقد ُيه ِل ُك
نت سا ِئ ُله
َك َأن ََك ُتعطي ِه ا َلذي َأ َ
ِ
واص ُله
ِمال َوما َيدري بِـ َأن ََك
ب ٍ
إِلى با ِذ ٍخ َيعلو َعلى َمن ُيطا ِولُه
إمر ُيحا ِولُه
إنكا ِر َض ٍيم َأو
ٍ

التناص واإبداع ،فن امعارضة موذج ًا

ـحر ُق نـا ُبـ ُه
َ -43أبى
الضـيم َوال ُنعــمانُ َي ِ
َ
 -44إِذا َح َ
اأحــا ِل ِ
ـيــف َحــــو َل ُه
أحـــ َيا ُء َ
ـــــل ْ
ــهــدُ َلـــ ُه مـــا َبـــــــ ْي َن َرمــــ َل ِة عـــــــا ِل ٍـج
ُ -45ي َ

َع َلي ِه
بِذي
َو َمن

43

الس ُ
يوف َمعا ِق ُله
َف َأفضى َو ُ
َل َج ٍب َأ ْص َوا ُت ُه َو َص ِ
واه ُله
َأه ُل ُه بِال َغو ِر زا َلت َزا ِز ُله

قصيدة اأخطل

16

قص َـر ِ
باط ُل ْه
َ -1صحا ال َق ْل ُب َعن َأروى َو َأ َ
ِ
َ
ـــــريضــــ ًة
ــلقـــــاك ِإ ّا َم
َ -2أ ِجـــــــدَ ِك ما َن
واس ٌ
َ -3عـــفا ِ
ــط ِمنــها َفــألــجا ُم حـا ِم ٍــر
َ
كــــان ِمنــــها َمـنــ ِز ًا َنســــ َت ِل ُذ ُه
َ -4و َقــــد
ــعــم ٍر
َ -5و َأ َدت ِإ َليـــــــنــا َعهـــــــدَ ها ُأ ُم َم َ
ٌ
ـــطون َو َليـ َتـها
ـــوى َعــ ّنــا ُش
َ -6د َعــ ْتـهـا َن ً
الش ِ
نجا
َ -7ر َأت َأ َن َريــعانَ َ
ــباب َق ِـد ِا َ
ــح َأهـ ُلها
صب ُ
ــحت كــو ِف ّي ًا َو َأصـــ َب َ
َ -8ف َأ َ
َ
ـــــن َ ِ
اه ِذ ّمـــــ ٌة
َ -9ف َس
ــــــوف تُـــــ َو ّديــنا ِم َ
َ -10و ُمــحـــ َتقـِ ٍر َجــــو َز ال َفـــا ِة إِذا ِان َتــحى
َ -11كـ َأنّي َأ ُ
غـــول ا َأ َ
رض َعــــ ّني بِــقـــار ٍِح
َ -12طـوى َبط َن ُه ُ
طول ِ
الس ِ
لح َق ْت
ــياف َو ُأ َ
وض َحـ ّتى ت ََح َس َرت
َ -13رعـا ال َعـو ُد ما َء ال َر ِ
السـفا
َ -14ف َل ّمـــــا َت َلـــ ّوى فـــي َجــحا ِف ِل ِه َ
 -15ت ََـذ َكــــ َر َقرعـــا َء ال ُق ِ
تـــود َف َلــــم َي ِ
ـــجد
صـــب َي ِ
ثــل ال ُن ِ
قـذ ُف َطــر َف ُه
َ -16و َظ َل َك ِم ِ
الص ُ
ـيـــف بِالثَــــــرى
َ -17و َذ َكــ َرها إِذ َأد َبــ َر َ
راحـــــت َي َتـــقيـها ِب َنـــــحـ ِر ِه
ــــــراح َو َ
َ -18ف َ
َ -19ف َ
ـطـــال َعـ َليــــ ِه َ
الشــــدُ َحــ ّتــى َك َأنَما
ين خـــوص ًا َت ُل ُـفــها
 -20ب ُِمـــج َت ِم ِـع ال َتـــلـ َع ِ
َت
 -21إِذا ِا ْع َت َزها ِمن َب ِ
طـن غَ ٍ
يب َت َك َشف ْ

َوعا َد َل ُه ِمن ُح ِب َأروى َأخا ِب ُل ْه
ُداوين َقلب ًا ما تَنا ُم َبا ِب ُله
ت
َ
وض ال َقطا َصحرا ُؤ ُه َف َخما ِئ ُله
َف َر ُ
َف َأجا ِو ُله
َبرقاوا ُت ُه
ُأعا ِم ُق
الخ ِ
ليط ُنزا ِي ُله
َف َقد َج َع َل ْتنا َك َ
َث َوت ما َثوى ِعندَ ُ
الك ِ
اب َجنا ِدلُه
حاض َرتني َع ِ
واج ُله
َو َأ َن َمشيبي
َ
َمخا ِر ُم َمردٍ دو َن ُهم َو ُأبا ِزلُه
َوإ ُ
َهجير ِب َل ٍيل ُأ ِ
واص ُله
ِلحاق ت ٍ
الم ْي ِس كا ِه ُله
َو ُشدَ ب َِم ٍ
قتور ِم َن َ
فرةٍ َقد طا َر َعن ُه َنسا ِئ ُله
َأخي َق َ
لب َقد َت َف َلقَ فا ِئ ُله
ِمعا ُه ب ُِص ٍ
َعقي َق ُت ُه َو ِا َ
نض َم ِمن ُه َثما ِئ ُله
َو َذوا ِب ُله
َمركو ُز ُه
وج َع ُه
َو َأ َ
ا إِذ َأع َوزَت ُه َأ ِ
كاح ُله
نه ً
بِها َم َ
خص ناب ٍِئ ُه َو عا ِدلُه
إِلى ُك ِل َش ٍ
مس َعذب ًا َم ِ
َو َح َرت َع َلي ِه َ
ناه ُله
الش ُ
حم ُلها َف َ
َو َي ِ
وق ا َأ ِح َز ِة وا ِب ُله
المر ِو ِقرن ًا ُي َو ِص ُله
َيرى ب َِسوا ِد َ
َه ِ
كود َأصا ِئ ُله
َر ٍ
واج ُر َو ّقادٍ
َو َحا ِئ ُله
ب َِروعا ِت ِه جِ حشا ُن ُه
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محمد باخوش

المـا ِء ُبطـو َنــــها
ـي ُ
َ -22غيــو ٌر َطـوى َط َ
ُ
ـــروجــها
َ -23بصــــي ٌر ِب ُأخـــراها َي
ســــوف ُف َ
ِـــص ِمن ُه ُك ُ
ـــــل َقـــــودا َء ُمــرت ٍَج
ُ -24ت َبـصـب ُ
ـــــن ُمـكـ َت ِنـفـاتُـــــ ُه
َ -25كــــ َأ َن ال َلـــــواتي ُه َ
َ
ــحـن َر َيــــــ ًة
َ -26ث
ـــــاث َل ٍ
ـــــم َص َب َ
يــــــال ُث َ
ُ
هي َح ّتــى َت َمــدَ َر ْت
َ -27ف َظ َل َي
ســوف ال َن َ
ـــعـوض َكـ َأنَــــهـا
يـــض ال َب
ُ
ُ -28ي َغ ّنــيــ ِه بِالفـَ ِ
يــــــزوم َيـ ُف ُ
َ -29و َظ َ
ــــــــل نُســــــو َر ُه
ــــــل ب َِـح
ٍ
َ
السنـــاب ِ
ِـك َر َدهــــا
ـــــس َأ
طـــراف َ
 -30إِذا َم َ
َ -31عـلــى َأنَـــــــــ ُه َيـكـفيـــ ِه ُص ٌـم نُســـــو ُر ُه
ِــحاجـــــةٍ
فـــح َ
الحـــرو ِر ب َ
َ -32و ُمســـ َتـقب ٍِل َل َ
ـــن ا َأغـوا ِر َح ّتـــى َي ُزر َن ُ
ِ -33إ َل ُ
ــكم
يـكــم مـِ َ
ــزاء َو ُشـــكــراً امــــر ٍِئ مـا ُت ِغــ ُبــني
َ -34ج ً
الح ِ
رب ما َين َف ُك ُيدْ َعى ِل ُعص َبةٍ
َ -35أخـو َ
ـعــان ب َِـك َفــــيـ ِه ا َأ ِعـ َنــــ ُة ُأ ِ
شــــــعــ َل ْت
ُ -36م ٍ
حـت ُح َ
مس َك ْت
َ -37أ َب َ
صون ا َأ َ
عج َ
مين َف َأ َ
الم ِ
ــــط ِي َكـ َأنَـــمـا
ـــروب َع
َ -38ض ٌ
َ
ـــراقيـب َ
غـاب َعــ ّنا ُفــرا ُتـنـا
غـاب َعــنـّا َ
 -39إِذا َ
َ -40ف ِإن َ
َـــك ِح
يـــش َو ِإنَنـي
صـــن ِمـــن ُقــ َر ٍ
ٌ
َ -41جــزى َ ُ
وف ِب َن ِ
ـــفس ِه
اه بِشــراً َعـن َق َـذ ٍ
َ -42جــــزا َء ِامـــر ٍِئ َأفضـــى إِلــى َ ِ
اه َقـلـ ُبـــ ُه
َ -43فـمــــا كـــانَ فــيهِ م ِمث ُل ُه ِل َ
ريـه ٍة
ــك َ
 -44إِذا ُوز َِن ا َأقــوا ُم َلــــم ُي َ
ــم
ــــلـف فـــــيـهِ ِ
ـــــر َعـ َليـــــ ِه
ـس
ُ
َ -45أغَ ُ
التـــاج ا ُم َت َـعـ ِب ٌ
عــن ُه َر َأيـ َتـــ ُه
َـــر َج ا َأ
ُ
 -46إِذا ِانف َ
بـــواب َ
َ -47فـــ ِإن َي ُ
عــيـم ُه
ــك َهــذا الدَ هــ ُر َأ ْودى َن ُ
الحـــيا ِة بِـــهـار ٍِب
ـــب َ
َ -48فمـــا َأنـا ِمــن ُح ِ
بــن َم َ
ــروان َك ِامـر ٍِئ
َ -49فـــا تَج َعـ َل ّنـي يا ِا َ
ِــع ب َ
ِالــك ِ
ـف الَتــي َقــد َعــ َرفــ َتـهـا
ُ -50يـــبـاي ُ

َو َص ِ
اص ُله
حاج ُه
َو َل َو َحها ت َْش ُ
َع َليهِ َن َذ ّي ٌ
فيف َذ ِ
ال َخ ٌ
اذلُه
إِذا َ
ان َعن طولِ ِ
الجرا ِء َأباجِ ُله
ندر ٍِي َأ َ
نع فا ِت ُله
ُقوى َأ َ
حك َم ُ
الص َ
ِواء َأسا ِف ُله
َوخُ ضراً ِم َن الوادي ر ً
الزبى َأرساغُ ُه َو َجحا ِف ُله
ب ِ
ِطين ُ
نج ُه َو َج ِ
اج ُله
رس َص ُ
َأغا ِن ُي ُع ٍ
َو َي ِ
َو َأعا ِب ُله
َص ّوا ُن ُه
وج ُع َها
إِلى ُصلبِها جاذي َحصا ُه َوجا ِئ ُله
مين َلم تَخُ ن ُه َأباجِ ُله
َو ُر ٌ
سغ َأ ٌ
ِإ َل ُ
يكم َأبا َم َ
روان ُشدَ ْت َر ِ
واح ُله
حمود َنثا ُه َونا ِئ ُله
دح ِة َم ٍ
ب َِم َ
إِذا جِ ئ ُت ُه َنعما ُؤ ُه َو َف ِ
واض ُله
عج ِم ٍي ُيقا ِت ُله
َحرو ِر َيةٍ َأو َأ َ
دى نيرا ُن ُه َو َقنا ِب ُله
ِل ُك ِل ِع ً
نت نا ِزلُه
ِب َأبوابِها ِمن َمنز ٍِل َأ َ
ُيباري ُجمادى إِذ َشتا َو ُيخا ِي ُله
يض ُه َو َجدا ِولُه
َوإِن شَ ْه َد َأجدى َف ُ
سباب َح ٍبل ِم ُ
ِب َأ ِ
نك ُم ما ُأزا ِي ُله
الهولِ ما تَن َف ُك تُرمى َمقا ِت ُله
َعلى َ
َعن ُه َأثا ِق ُله
نح َل
ِب َتو َب ِت ِه َف ِا َ
َوا ُمس َت ِق ٌل بِالَذي ُه َو حا ِم ُله
ِشر ُي ِ
ُ
عادلُه
َكبِش ِر َوا
ميزان ب ٍ
الح ِق ِ
شاغ ُله
َوا َو َر ُق الدُ نيا َع ِن َ
اليماني َأخ َل َصت ُه َصيا ِق ُله
َك َصد ِر َ
َو َلم َيبقَ ِإ ّا َع ُض ُه َو َزا ِز ُله
وت إِن َ
الم ِ
جاشت َع َل َي َمسا ِي ُله
ِم َن َ
َغ َلت في َهوى آلِ ال ُز َبي ِر َم ِ
راج ُله
ناموس ُه َو َغوا ِئ ُله
َوفي َقل ِب ِه
ُ

