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اإلهداء
حباً ...وتقديراً ...ووفاء...
ملن أجنبوا  ...ودعوا  ...ومنحوا ...وحتملوا ...
والدي ...
إىل
ّ
إىل أم أوالدي ...
إىل كل حمب للغتنا العربية اخلالدة  ،وكل من أرشد ونصح يل
يف هذا البحث .
أهدي هذا العمل تقديراً للمودة  ،واعرتافاً ابلفضل  ،سائالً املوىل القدير
أن جيزيهم خري اجلزاء .

أ

شكر وتقدير
ِّ
ي وأَ ْن أَ ْعمل ص ِّ
اِلًا
ب أ َْوِّز ْع ِِّن أَ ْن أَ ْش ُك َر نِّ ْع َمتَ َ
ك الَِِّّت أَنْ َع ْم َ
(( َر ِّّ
ََ َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ
ِّ
ِّ
ي ))
ت إِّلَْي َ
تَ ْر َ
َصلِّ ْح ِِّل ِِّف ذُ ِّّريَِِّّت إِِّّّّن تُ ْب ُ
ضاهُ َوأ ْ
ك َوإِِّّّّن م َن ال ُْم ْسل ِّم َ
وبعد :
فإنين أشكر جامعة أم القرى وعمادة الدراسات العليا إلاتحتها يل فرصة االلتحاق هبا
والتحضري فيها .
وأخص قسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية على ما أوالنيه من عناية واهتمام .
وأخص ابلشكر واالمتنان األستاذ الدكتور /دخيل هللا بن حممد الصحفي  ،املشرف
ع لى هذا البحث  ،ملا مشلين به من توجيه ونصح وإرشاد  ،ومن تتبع هلذا البحث مذ كان
بذرة وحىت غدا شجرة .
كما أتقدم بعظيم الشكر لعضوي جلنة املناقشة  ،اللذين تفضال بقبول مناقشة رساليت
وتقومي ما اعوج منها  ،وإثرائها آبرائهم القيمة .
كما ال يفوتين أن أشكر كل من أسدى يل معروفاً وأعانين يف إعداد هذا البحث .
جزى هللا اجلميع خري اجلزاء  ،وهللا املستعان وعليه التكالن .
وصل اللهم وابرك على خري خلقك أمجعني  ،حممد بن عبد هللا املبعوث رمحة للعاملني .

ب

ملخص البحث
يدور هذا البحث حول " القوس يف الشعر اجلاهلي " دراسة بالغية نقدية ،
وتكمن أمهية دراسة هذا املوضوع  ،يف أنه يكشف عن جوانب من حياة اإلنسان اجلاهلي
وما يقتنيه ويهتم به وينظم فيه الشعر واقتضت طبيعة البحث أن يكون يف مقدمة ومتهيد
وثالثة فصول وخامتة .
املقدمة تطرقت فيها ألسباب اختيار موضوع البحث وأمهيته وأسئلته وأهدافه
والدراسات السابقة ومنهج الدراسة .
ويف التمهيد  ،تطرقت للوصف يف الشعر اجلاهلي ابختصار.
والفصل األول بعنوان  :سياقات وصف القوس ومواقعه يف بنية النص ،وحيوي أربعة مباحث:
املبحث األول  :القوس واإلنسان.
املبحث الثاين  :القوس والناقة .
املبحث الثالث  :القوس والصيد .
املبحث الرابع  :القوس واحلرب .
والفصل الثاين بعنوان  :البناء الفين ودالالته يف وصف القوس وحيوي ثالثة مباحث :
املبحث األول  :األبنية وعالقات الرتاكيب ودالالهتا.
املبحث الثاين :الصور البيانية ودالالهتا.
املبحث الثالث :احملسنات البديعية ودالالهتا.

ج

والفصل الثالث بعنوان  :صورة القوس بني ( أوس بن حجر والشماخ بن ضرار ) وحيوي
ثالثة مباحث أيضاً :
املبحث األول  :املعجم الشعري .
املبحث الثاين  :السياقات واملواقع .
املبحث الثالث  :البناء الفين والداليل .
وخامتة اشتملت على أبرز النتائج اليت وصل إليها البحث وهي كما يلي :
االهتمام الكبري عند اجلاهليني مبا حوهلم من مظاهر الطبيعة وتصويرها  ،وقد كان هذا
القسي والسهام من أكثر
ابرزا يف تصويرهم األسلحة وعرضها يف شعرهم  ،وكانت
ّ
األسلحة اهتماماً ووصفاً عند الشاعر اجلاهلي ملا هلا من دالالت واستخدامات متعددة
تشكل وترمز ٍ
ملعان خمتلفة تربز من خالل السياقات اليت ترد فيها ،مث تال ذلك الظواهر
البالغية اليت حظيت القوس والسهام هبا يف معرض وصف الشعراء ألسلحتهم  ،وكان من
أبرز تلك الظواهر من املعاين  :التقدمي والتأخري والتعريف والتنكري و احلذف والذكر و من
البيان  :التشبيه والكناية واالستعارة اليت ال خيلو يف الغالب منها بيت أو مقطوعة ،ومن
البديع  :الطباق واملبالغة .مث أتبعتها ببيان صورة القوس بني أوس والشماخ وذلك من
خالل معجمها املشرتك يف كثري من األلفاظ واملعاين حول القوس  ،والسياقات اليت تبدو
متقاربة وختتلف ابختالف السياق ،والظواهر البالغية اليت برز فيها كل منهما كل يف
موضعه  ،وموضوعه  ،فكل منهما له ما مييزه من إبداع وجتديد .
وأتبعتها بثبت للمصادر واملراجع مث فهرس املوضوعات .

د

Abstract
This research deals with "Bows in Pre-Islam Poetry ",
critical rhetoric study, as the study significance is on illustrating
sides from Pre-Islam life, and all matters interested that reflect
the research nature which is divided into introduction, abstract,
and three chapters with conclusion.
Introduction deals with causes of choosing researches,
questions, objectives, literature review, methodology, and in
abstract, I describes the Pre-Islam poetry in concise.
Chapter one: contexts, description of Bows and its objects on
texts, to includes four subjects:
First subject: Bows and Human
Second subject: Bows and Camel
Third subject: Bows and hunting
Fourth subject: Bows and war
Chapter two entitled: artistic syntaxes and its reference in
describing Bows to contain three subjects:
First subject: syntaxes and its constructional relations with
references
Second subject: constructional figure and its reference

ه

Chapter three entitle: Bows between (Aus Bin Hajar and
Alshamakh bin Derar) to contain three subjects:
First subject: Poetic dictionary
Second subject: contexts and positions
Third subjects: artistic and reference syntax
Conclusion included some results;
Great interest of Pre-Islamic for nature and portraying it, as
it was clear on their description for weapons showing it on
poetry, as bows and arrows to be the most important weapons
for being described with using references and many uses, to be
symbolized on many contexts. After that the phenomena of
rhetoric aspects for bows

and arrows to include offer of poets'

description for weapons, one of the most important aspects on
meaning is that: defining, ignoring, omitting, advancing, delay,
and in statement: simile, metonymy, and metaphor which full
the lines of poetry, and rhetoric includes: antithesis, hyperbole. I
followed this with illustrating the portraying of bows between
Aos and Shamakh, that is included its joint lexicon on a lot of
meanings and words regarding to bows, and contexts that are
closed together to be differentiated according to context, and
rhetoric aspects illustrated on topic and position, as it includes
innovation and renewing. I provided sources and references with
index for topics.
و

المقدمة
إ ّن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا
حممدا عبده ورسوله .
وحده ال شريك له  ،وأشهد أن ً

أما بعد :
فإن الشعر اجلاهلي حافل بكثري من األغراض الشعرية واملظاهر الفنية واألبعاد الداللية ،
اليت تقف إليها البحوث النقدية والبالغية ؛القدمية و احلديثة على سواء .
وعلى الرغم من كثرة دراسة هذا الشعر وتناوله قدمياً وحديثاً من قبل ابحثني و نقاد ،
مجعوا ونقدوا وبينوا  ،فال يزال الطريق مفتوحاً  ،ملزيد من الدراسات.
وهذا يدل على قيمة هذا الرتاث الشعري ومعينه اجلم  ،الذي يتجدد بتجدد الدارسني
والناقدين له  ،يف الدراسات األدبية عامة  ،والبالغية والنقدية خاصة  ،وملا له يف فهم
الكتاب والسنة من دوٍر كبري ال خيفى على ذي لب .
وحتاول هذه الدراسة أن تتناول " وصف القوس يف الشعر اجلاهلي " دراسة بالغية
نقدية تقوم على الوصف والتحليل واملوازنة .
ويعود اختيار املوضوع إىل رغبة من الباحث حنو دراسة الرتاث الشعري اجلاهلي ،وإىل
ملحوظات أاثرها وأشار إليها  ،األستاذ الدكتور دخيل هللا الصحفي  ،مستعيناً ابهلل عز
وجل  ،مث مسرتشداً أبساتذيت الفضالء .

موضوع الدراسة :

القوس والسهم  ،من األدوات الفاعلة واملهمة بل و الضرورية يف حياة العريب يف
السلم واحلرب  ،ويف اإلغارة والسلب والنهب والصيد إخل...
ومها يف ا حلرب أداات نصر وغلبة عند اجلاهليني ؛ فلذلك أكثروا من وصف قسيهم و
سهامهم اليت أعدوها لقتال أعدائهم  ،وأكثروا من االفتخار هبا .
و يف السلم وسيلة لكسب العيش و القوت عن طريق الصيد والقنص .
وعليه أكثر شعراء العربية وخاصة اجلاهليني من التأمل يف القوس والسهم  ،فتحدثوا
عن أصلهما  ،ونسبهما  ،وصوهتما  ،ولوهنما  ،وخْلقهما  ،و احتفلوا ابحلديث عن لباسهما
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وزينتهما  .والقوس خباصة هي موضع االعتناء يف هذه الدراسة ،و وجودها يف الشعر له ميزة
خترج هبا عن املألوف يف التقاليد الشعرية  ،فكانوا يتسلون هبا عن احلب بدالً من الناقة ،
ويقنصون هبا الثور بدالً من الكالب  ،وهلا صور متعددة يف لوحيت الصيد واحلرب ،كما
يرتامى وجودها الشعري إىل آفاق من الرمزية واألسطورية ؛ فهي ترهن للوفاء  ،وتشهر
للحياة ،وكان احلديث عنها يشبه احلديث عن الكائن احلي يف ميالده وتنشئته واستوائه ،
ومع ذكر الشعراء هلا ووصفهم إايها إال أن هناك من الشعراء من أسهب يف وصفها و أفرد
هلا قصائد تبني ما ذكرانه من صفات سابقة  ،ومن هؤالء الشعراء  :أوس بن حجر ،
والشماخ الذبياين  ،والشنفرى األزدي  .و تتجه هذه الدراسة إىل جتلية وصف الشعراء
اجلاهليني للقوس  ،من حيث مسات تلك القوس يف ذلك العصر  ،و من حيث وصف
مقومات تلك القوس  ،وما تضمنته من أبعاد مجالية وداللية  ،وحتليل ما مييزها من اخلصائص
الفنية ،والدالالت الشعرية  ،تلك الصورة اليت مل تلتفت إليها الدراسات السابقة – يف حدود
علمي – مبا تستحقه من االهتمام .
ومن خالل استقراء الشعر اجلاهلي  ،يربز اهتمام اجلاهليني ابلقوس من حني نشأهتا
إىل حني استخدامها  ،مبينني مواطنها  ،وشجرها  ،وكيف تصنع  ،وماذا تشكل يف حياة
العريب  ،فهي مصدر من مصادر كسبه – صائداً هبا -وقوته – مقاتالً هبا – يقول أوس بن
حجر عنها :
ابلس ِّ
من ر ِّ
حاب
بِّطَ ْوٍد
أس فرٍع
شظيةً
َّ
جملَّلَ
ومْب ُ
تَراهُ
ض َ
ّ
وعةً ْ
َ
إىل قوله :

ول َعابَ َها
اء الَ الطُّ ُ
فَ َج َّرَد َها َ
ص ْف َر َ
وم ِّط لعُ ال َك ِّّ ال دو َن َملَئِّه ا
َكت ٌ

ِّ
ص ٌر أَ ْزَرى
َوالَ ق َ
(1
وال َعجس ها َع ن م ِّ
َفض ل
وض ِّ ال َك ِّّ أ َ
َ
َ
ُ

وقوله كذلك يف قصيدة أخرى :
اء ِّم ْن نَ ْب ٍ َكأ َّ
َن نّ ِّذ َيرَها
َو َ
ص ْف َر َ

الو ْح ِّ
ش أفْ َك ُل
إِّذَا ََلْ ُُتَِّّف ْ
ضهُ َع ِّن َ

ِِّبَا

فَ تَ َعطَّلَ

)(1أوس بن حجر  :ديوان أوس بن حجر ،حتقيق حممد يوسف جنم  ،دار صادر  ،بريوت 1911،ه=1191م  ،ص 58
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تَ ْعلَ ُم َها ِِّف غَْي ِّل َها َو ْه َي َحظ َْوةٌ

بِّ َو ٍاد بِّ ِّه نَ ْب ُ طُ َو ٍال َو َح ْ يَ ُل

)(1

ويقول الشماخ :

َو َح ََل ََها َعن ِّذي األ ََرا َك ِّة َع ِّام ُر

ث تُكْوى النَّو ِّ
َخو اخلِّ ْ ِّ
اح ُز
أُ
َ
ض ِّر يَ ْرمي َحْي ُ َ

ِّ
يل التِّّلَ ِّد َغْي َر قَ ْو ٍ
َس ُه ٍم
س َوأ ْ
قَل ُ

َك أ َّ
َن ال ِّّذي يَ ْرِّم ي ِّم َن ال َو ْح ِّ
ش َ ِّرُز

ويقول الشنفرى :
َوَحَْ َراءُ ِّم ْن نَ ْب
ٍ أب ي ظهي رةٌ

)(2

تَ ِّر ُّن َك َِّن ْرَ ِّن َّ
الش ِّج ِّّي َوتَ ْهتِّ ُ

ويقول عنرتة :
ٍ
ِّ
ض ويَّة
جس ها َر َ
بك ِّل َهتُ وف َع ُ
ويقول زهري بن أيب سلمى :
َم َع هُ ُمتَابِّع ةٌ إذا ه و َش َّدها

وس ْه ٍم َكس
َ

)(3

ِّ اِلِّم َِّي الُؤنَ

ِّ )(4

ب
ابلش ْرِّع يَ ْستَ ْش ِّزي ل ه َ
ِّّ
وَتَ َّد ُ
ِّ )(5
ِّ
نَ َّواح ةٌ نَع ِّ
ْس اءُ ُْحم َدل ةٌ ك أ َّ
ت
اده ا
الك ر َام ُم َ
َ
َن َعتَ َ
ش بّ ُ
َمل َ
ويف هذه الشواهد ويف غريها من تنوع الوصف والصور والدالالت ما يستدعي البحث
والتقصي هلذه األوصاف والدالالت .

) (1املرجع السابق  ،ص . 19
) (2الشماخ :ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين ،حتقيق صالح الدين اهلادي  ،دار املعارف ،القاهرة ص . 159
) (9الشنفرى  :ديوان الشنفرى ،عمرو بن مالك  ،مجعه وحققه وشرحه إمييل بديع يعقوب ،دار الكتاب العريب ،ص 85
) (5عنرتة  :شرح ديوان عنرتة للخطيب التربيزي قدم له جميد طراد ،دار الكتاب العريب  ،بريوت ط1512 1ه =
 1112م  ،ص . 102
) (8شرح شعر زهري  ،أليب العباس ثعلب  ،ت د  .فخر الدين قباوة  ،مطبعة الغواثين  ،دمشق ،ط  1525 ،9هـ -
 2005م . 210 ، 201 ، ،
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أسئلة الدراسة :
وصف القوس يف الشعر اجلاهلي  ،دراسة تطمح إىل اإلجابة عن مجلة من األسئلة
اليت ميكن صياغة أبرزها فيما يلي :
 – 1كيف جتلى وصف القوس يف بنية القصيدة اجلاهلية ؟ وما داللته ؟
 -2فيم تتمثل خصائص وصف القوس مبختلف مظاهرها اجلمالية  ،وما مقاصدها الداللية
يف الشعر اجلاهلي ؟
 – 5بواعث اختالف الشعراء يف صف القوس من شاعر آلخر ؟
 – 8ما أبرز الظواهر البالغية اليت اتفق عليها الشعراء من خالل وصفهم للقوس ؟
وما سبب ذلك ؟ و ما أقل الظواهر ذكراً ؟ مع بيان السبب ؟

أهداف الدراسة :

ميكن إمجال األهداف اليت تتطلع إليها هذه الدراسة فيما يلي :
 -1حتديد اإلطار الذي يرد فيه و صف القوس يف القصيدة اجلاهلية  ،وأثره يف تشكيل
بنيتها الفنية  ،وبعدها الداليل .
-2

-9

-5
-8

إظهار السمات اخلاصة ابلقوس يف خمتلف عناصرها ( املكان  ،اجملتمع  ،اهليئة ) وما
تعكسه تلك السمات مبكوانهتا من خصائص فنية مجالية  ،وقيم إنسانية واجتماعية
وحضارية .
الكشف عن الفنون البالغية يف الشواهد اليت رمست وصف القوس  ،وحتليلها يف إطار
علوم البالغة  ،ودراسة عالقات اجلمل يف تك الشواهد وداللتها  ،فضالً عن
خصائصها الرتكيبية .
جتلية طبيعة العالقة القائمة بني القواس وقوسه  ،وأثر اجملتمع والبيئة اليت يعشهما .
إبراز دالالت القوس من خالل املعجم والسياق .

أمهية الدراسة :
جتتمع عدة أسباب تشجع على تناول هذا املوضوع درساً بالغياً  ،من أبرزها ما يلي:
 -1ثراء الشعر اجلاهلي وتنوعه  ،أغراضاً  ،ومظاهر فنية  ،ودالالت .
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 -2كشف ذلك الشعر مظاهر احلياة الفردية واجلماعية والبيئية  ،وما تقوم عليه من القيم
األخالقية وأنواع النشاط االجتماعي واإلنساين  ،ومنها القوس الذي يكشف عن اهتمام
ذلك اجملتمع و يبني مقوماته وهويته  ،فيكسبه قيمة واثئقية مهمة .
 -9ظهور اهتمام الشعراء اجلاهليني ابلقوس ووصفها  ،وإبداعهم يف ذلك حيث عين هبا
وحرص عليها ومحاها ورعاها مذ كانت نبعة يف اجلبل  ،خاطر يف سبيلها حبياته ،واحتمل
املكاره يف الوصول إليها  ،واعتز هبا وحافظ عليها وصور تثقيفها ،وبريها ،وذلك متمثالً
يف عناصرها التكوينية املتمثلة يف  :البيئة  ،املكان  ،األدوات .
 -5قلة الدراسات وندرهتا حول القوس ووصفها  ،وإن وجد بعضها فهو مل يكن بشكل
موسع ،وإمنا هي إملاحات للقوس يف جمالت و يف مباحث يسرية  ،مل تول القوس أمهيته
اليت ظهرت يف الشعر اجلاهلي  ،مما دعاين للم عناصر هذه القوس ووصف اجلاهليني هلا،
وعنايتهم هبا .
 -8دراسة وصف القوس يف الشعر اجلاهلي ،تعد جماالً خصباً للموازانت بينها  ،وبني
الشعراء يف ذلك العصر .
 -9جعل الشعراء من القوس وسهامها فكرة رمزية ،وجعلوا ذلك الوصف مفتاحاً لفك أسرار
ذلك الرمز .
 -9أن وصف القوس خيتلف من شاعر آلخر ،وهذا الوصف حيتاج من يكشف عن مجالياته
ودالالته .

الدراسات السابقة :

تعد الدراسات اليت تناولت القوس يف الشعر اجلاهلي قليلة  ،إذا ما قورنت
ابلدراسات اليت تناولت غريه ،ضمن دراسة غرض الوصف ،وهي – على قلتها – قد تناولت

القوس يف كليته ،من خالل تركيزها على عناصره التكوينية جمملة ...ومل تلتفت لوصف القوس
إال عرضا  ،وبذلك فإهنا مل تعط تلك الصورة حقها من الدراسة اليت هي جديرة هبا ،واكتفت
إبشارات عابرة ال تفي ابلصورة منزلتها  ،حيث ركزت على بعض الشعراء وبعض ما قالوا ،
وهي عبارة عن حبوث عرضت يف جمالت حمكمة ويف كتب عامة  ،حيث إين مل أقف على
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رسالة حول القوس يف الشعر اجلاهلي وغريه – حسب علمي وحبثي – تفصل وتبني وتنقد ،
وإمنا وجدت مباحث عامة حول القوس ولعلي أذكر ما وقفت عليه ومن ذلك :
 -1مبحث حول القوس يف الشعر اجلاهلي يف كتاب الشعر اجلاهلي  ،دراسة يف منازع
الشعراء  ،للدكتور حممد حممد أبو موسى مكتبة وهبة ،القاهرة
 -2شعرية القوس  ،د  :حممد مشعل الطويرقي  ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة
العربية وآداهبا  ،ج ، 11ع  ، 91رمضان .
وقد أشار الدكتور حممد الطويرقي يف دراسته شعرية القوس  ،إىل أن للقوس وجوداً
شعرايً مكثفاً يف الشعر اجلاهلي ،إىل درجة أن الشاعر اجلاهلي اختذ صوراً متعددة يف بنية
القصيدة  ،خاصة يف جمايل الصيد واحلرب  ،يستعيض هبا الشاعر عن املوضوعات املألوفة
كوصف املرأة  ،والناقة  ،والراحلة  ،ووعثاء السفر وغريها .
وقد ركزت الدراسة على مخس قضااي أساسية وهي - :
داللة القوس بني املعجم والسياق  ،رمزية القوس  ،حتوالت القوس يف بنية النص  ،القوس بني
األسطورة والشعر  ،تناصيات القوس .
 -9القوس يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي،د  :سالمة السويدي ح .كلية اإلنسانيات والعلوم
االجتماعية -ج .قطر ،ع ،11الدوحة .1115
يف دراسة القوس يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي  -للدكتورة سالمة السويدي –
وقفت الباحثة عند دور القوس يف الشعر اجلاهلي ويف الشعر اإلسالمي  ،وعن مكانة صاحبه
االجت ماعية  ،حىت أضحى القوس يعادل الثروة واملال والنفس ،قبل أن ينهض يف العصر
اإلسالمي بدور آخر مرتبط أبقوال الرسول -صلى هللا عليه وسلم – اليت حتث على تعلم
الرماية .
وقد اهتمت الدراسة بتتبع القوس والسهم يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي ؛ مركزة
بصفة خاصة على أشهر من وصف القوس والسهم من الشعراء مثل أوس بن حجر،
والشماخ بن ضرار  ،والشنفرى  ،و زهري بن أيب سلمى  ،و أبو ذؤيب اهلذيل وغريهم ؛ مبينة
لنا معلومات موثقة عن صناعتها  ،وأماكن هذه الصناعة  ،وبعض من عرف هبا  ،وقد
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اتبعت الباحثة أسلوب العرض والبحث يف وصف القوس والسهم  ،بدل الرتكيز على الرؤية
املنهجية  ،يف النقد والتحليل البالغي.

منهج الدراسة :
إذا كانت طبيعة املوضوع هي اليت حتدد طبيعة املنهج ؛ فإن هذه الدراسة ستعتمد –
بعون هللا  -على املنهج البالغي النقدي الذي يقوم على الوصف والتحليل واملوازنة  ،يف
دراسة الصور األسلوبية املختلفة اليت هلا عالقة مباشرة بوصف القوس يف الشعر اجلاهلي ،
وسوف يستخرج الباحث شواهده الشعرية من دواوين الشعراء أنفسهم  ،ومن املصادر اليت
اعتنت جبمع املوروث الشعري اجلاهلي  ،وستكون اإلحالة إليها يف غريب األلفاظ أو املصادر
املوثقة  ،ولن يغفل دور املعجم فسريجع إليه يف غريب اللفظ موثقاً حسب مادته  ،وقد
اقتصرت الدراسة على الشواهد اليت مثلت صورة القوس والسهم .

خطة البحث :
املقدمة :

وتشمل :موضوع الدراسة  ،وأسئلتها  ،وأهدافها  ،وأمهيتها  ،إىل جانب عرض
الدراسات السابقة .

التمهيد :

ويشمل -:ابختصار – الوصف يف الشعر اجلاهلي .

الفصل األول :
سياقات وصف القوس ومواقعه يف بنية النص :
املبحث األول  :القوس واإلنسان ( سياقاته و مواقعه ) .
").
املبحث الثاين  :القوس والناقة ( " "
").
املبحث الثالث  :القوس والصيد ( " "
").
املبحث الرابع  :القوس واحلرب ( " "
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الفصل الثاين :
البناء الفين ودالالته يف وصف القوس :
املبحث األول  :األبنية وعالقات الرتاكيب ودالالهتا.
املبحث الثاين :الصور البيانية ودالالهتا.
املبحث الثالث :احملسنات البديعية ودالالهتا.

الفصل الثالث :
صورة القوس بني ( أوس بن حجر والشماخ بن ضرار ) :
املبحث األول  :املعجم الشعري .
املبحث الثاين  :السياقات واملواقع .
املبحث الثالث  :البناء الفين والداليل .

اخلامتة :
الفهارس :
 فهرس املوضوعات . -ثبت املصادر واملراجع .

سائلً الوىل القدير التوفيق والتسديد .
الباحث
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التمهيد

( الوصف في الشعر الجاهلي )

1

قبل البدء يف موضوع وصف القوس  ،حيسن الوقوف عند مفهوم القوس والسهم يف
املعجم  ،وقد ذكر صاحب اللسان ما مضمونه :
الق ْوس َّ
يذكر ويؤنَّث ،فمن أَنَّث قال يف
"الق ْوس :معروفة ،عجمية وعربية .اجلوهريَ :
َ

تصغريها قـُ َويْ َسة ،ومن ذ َّكر قال قـُ َويْس.

الق ْوس اليت يـُْرمى عنها ،أُنثى،
وقي املثل :هو من خري قُـ َويْس َس ْهماً .ابن سيدهَ :
وتصغريها قـُويْس ،بغري هاءَّ ،
شذت عن القياس وهلا نظائر قد حكاها سيبويه ،واجلمع أَقْـ ُوس
َ
وأَقْواس وأَقْياس على املعاقبة ،حكاها يعقوب ،وقِياس ،وقِ ِسي وقُ ِسي ،كالمها على القْلب
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
عن قُـ ُووس ،وإِن كان قُـ ُووس مل يستعمل استغَ ْنوا بقس ٍّي عنه فلم أيْت إال مقلوابً.
ِ
صنعة (قوله «وفيه صنعة» هذا لفظ األصل .).قال أبو
وق ْسي ،قال ابن جين :وفيه َ
ِ
ص ْغ ِديَّةً تَنتزِعُ األَنْفاسا
الق ْوس قياس؛ قال ُ
عبيد :مجع َ
الق ُ
الخ بن َح ْزنَ :ووتـََّر األَسا ِوُر القياساُ ،
الف ْرس).(1
األَسا ِور :مجع أَسوار ،وهو املقدَّم من أَسا ِورة ُ
السهم واحد النـَّب ِل ،وهو مرَكب النَّص ِل ،واجلمع أَسهم ِ
الس ْه ُم
وسهام .قال ابن مشيلَّ :
َْ ُ ْ
ْ
ُْ
و َّ ْ ُ
الس ْه ُم معك ،ولو التقطت قِ ْدحاً مل تقل
صالً لقلت ما هذا َّ
َّصل ،وقال :لو التَـ َقطْت نَ ْ
نفس الن ْ
الس ْهم العريض الطويل يكون قريباً من فِ ٍْرت واملِ ْش َقص على
َّص ُل َّ
ما هذا َّ
الس ْه ُم معك ،والن ْ
الس ْه ُم
ب به ال ِولْدا ُن ،وهو شر النـَّْب ِل وأَحرضه؛ قال :و َّ
النصف من الن ْ
َّصل ،وال خري فيه ،يَـْل َع ُ
ِ
ِ
يخ الذي على رأْسه العظيمة يرمي هبا
الع ِْري ،قال :و ُ
القطْبَةُ ال تُـ َعد َس ْهماً ،واملِّر ُ
ذو الغر َاريْ ِن و َ
)(2
َّضي منت ِ
ني ،والن ِ
أَهل البصرة بني اهلََدفَـ ْ ِ
َّصل".
الق ْدح ما بني ُ
الفوق والن ْ
والقوس والسهم من األدوات الفاعلة واملهمة ،بل والضرورية يف حياة ا لعريب يف السلم
واحلرب ،ويف اإلغارة ،والسلب والنهب والصيد...إخل.
) (1لسان العرب  ،مادة قوس ج  ، 91ص . 9999
)(2املرجع السابق  ،مادة سهم ج  ، 25ص . 2198
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والقوس والسهم يف احلرب أداات نصر وغلبة عند اجلاهليني ،فلذلك أكثروا من وصف
ِ
قسيِّهم وسهامهم اليت أعدوها لقتال أعدائهم ،وأكثروا من االفتخار هبا.
وهي يف السلم وسيلة لكسب العيش والقوة ،عن طريق الصيد والقنص ،وعليه أكثر
شعراء العربية ،وخاصة اجلاهليني من التأمل يف القوس والسهم ،فتحدَّثوا عن أصلهما
ونسبهما وصوهتما ولوهنما ولباسهما وزينتهما ،كما احتفوا ووصفوا غريها من األسلحة اليت ال
تقل أمهية عن القوس ،فوصفوا وأمعنوا الوصف يف السيف والرمح والدرع وغريها...والذي
سيأيت االستشهاد عليه مع غريه ممَّا وصف اجلاهليون واهتموا به.
قصد ابلوصف :تصوير خواص األشياء احلسية واملعنوية) ، (1وهو يف حقيقة األمر
ويُ َ

عمود الشعر وعماده ،بل إ ّن كل أغراض الشعر وصف؛ فاملدح وصف نبل الرجل وفضله
لقائهن ،والراثء وصف حماسن امليت،
والنسيب وصف النساء واحلنني إليها ،والشوق إىل
َّ
ِّ
املهجو ،وتصوير نقائضه ومعايبه ،وهكذا
وتصوير آاثره وفضائله ،واهلجاء وصف سوءات
وذيوعا ،وهو كما
شيوعا
ً
الكل من هذه املوضوعات يدخل حتت الوصف ،وهو األكثر ً
أشار صاحب العمدة يفوق العدَّ ،فقال" :الشعر إالَّ أقلّه راجع إىل ابب الوصف ،وال سبيل
اختصت
إىل حصره واستقصائه") .(2فإن كان غريه من املوضوعات والفنون الشعرية قد
َّ
جبانب من اجلوانب اإلنسانية واحلياتية ،فإنه قد تناول موضوعات الشعر الغنائي جمتمعة.
ويرى عبد العظيم علي قناوي َّ
أن "فن الوصف هو أول ما نطق به الشعراء ،ال ما
يرى البعض من أ ّن الشعر احلماسي هو أول ضروب الشعر ،وحىت إ ْن رضينا هبذا الذي
ِ
الفتوة ،وعرض
يُقال ،فإننا نُرجع الشعر احلماسي إليه؛ ألنه وصف لضروب من الشجاعة و ّ
لصور من البطولة والقوة").(3

) (1األسلوب ،أمحد الشايب ،مكتبة النهضة املصرية ،ط1118 ،1م ،ص.109
)(2العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده ،البن رشيق القريواين،ت حممد حميي الدين عبد احلميد  ،دار اجليل ،بريوت،
ط  1501 ، 8هـ =  1151م ،ج  2ص.215
) (9الوصف يف الشعر العريب ،عبد العظيم علي قناوي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده ،مصر ،ط،1
1995هـ1151/م ،ص.59
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ظهورا جليًّا يف
وممّا ّ
يدل على طغيان غرض الوصف يف الشعر اجلاهلي ،ظهوره ً
مطالع قصائدهم ،فنجدهم مرةً يقفون واصفني لألطالل أو الظعن ،أو وصف احلبيبة ،أو
أحياان ،مث ينتقل يف قصيدته من وصف إىل وصف ،حىت تكاد تنتهي القصيدة،
وصف اخلمر ً
وإذا ابلوصف يستح ِوذ على أغلبها.
لقد تعلّق الشاعر العريب حبب الطبيعة بكل ما فيها من مظاهر وظواهر كونية ِّ
متنوعة
أقلَّتها أرضه ،وأظلّتها مساؤه ،فمنحها فيض حبه ،وأسبغ عليها نفحات فكره "فالطبيعة توحي
وصوروها
للشعراء يف كل عصر بكثري من املعاين واآلاثر األدبية الرائعة ،وقد افتُِنت هبا الشعراء َّ
صورا جتمع غالبًا بني الصدق واألداء ،وبراعة الوصف ،وإظهار
يف خمتلف مظاهرها ،ورمسوا هلا ً
الدقائق والتفاصيل وحرارة اإلحساس").(1

وحسنها ومجّلها ،ووشَّى
وصور الطبيعة من حوله خري تصوير ،كما متثّلت يف نفسهَّ ،
ٍ
يتأمل فيها،
صورها بشيء من خياله" ،ذلك أب ّن الشاعر العريب القدمي كان شاعر طبيعةّ ،
فنت هبا ،و ِّ
يصورها ،كما امتثلتها نفسه ،تثري
ويبثّها آالمه وينسى عندها أحزانه ،وحيبها ويُ َ
األطالل شجونه ،ومتلك عليه الناقة والبعري والقوس فؤاده").(2

لذا "كانت الطبيعة اليت ُع ِرفت يف الشعر العريب هي تلك الطبيعة اليت تشمل كل ما
تتناوله حواسنا وإدراكنا ومشاعران يف الكون احمليط بنا ،وجند أثره يف نفوسنا").(3
وصفا للطبيعة الصامتة و ِّ
املتحركة ،فمن الطبيعة
وقد جاء الوصف يف ذلك العصر ً
الصامتة اليت أسهب الشعراء يف وصفها :اجلبال ،والكثبان ،والسراب ،والوداين ،والدارات،
احلرات ،واآلابر والعيون ،واحلساء ،والرايح واألمطار واألنواء ،والنجوم،
والربق ،والرايض ،و ّ
والشجر والنبات ،والسالح وأنواعه.

)(1ابن املعتز وتراثه يف األدب والنقد والبيان ،حممد عبد املنعم خفاجي ،دار اجليل ،بريوت ،ط1511 ،1هـ،
)(2شعر الطبيعة يف األدب العريب ،السيد نوفل ،دار املعارف ،مصر ،ط ،1د.ط ،ص.25
) (9احملاكاة يف مرآة الطبيعة والفن ،إمساعيل الصيفي ،دار املعرفة اجلامعية ،ط1501 ،1هـ ،ص.19
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ومن الطبيعة ِّ
املتحركة ،وصفوا اإلنسان نفسه ،واحليوان األليف والوحشي ،والطيور،
عن هلم وظهر ،فكانت أشعارهم وقصائدهم حافلة ابلوصف
والزواحف واحلشرات ،وغريها ممَّا ّ
اجلميل ِّ
ظاهرا للعيان.
املصور لتلك الطبيعة بشقَّْيها
تصويرا ،يكاد يكون ً
ً

كبريا يف حياة الشاعر العريب ،ومعينًا رقراقًا
"والصحراء بطبيعة احلال تش ِّكل
ً
مسرحا ً
ال تنضب مياهه ،وال جتف جداوله املتدفِّقة حبيواانهتا ودايرها وأطالهلا ،واستوقفته أمطارها
فسجل ذلك
وسحبها وبروقها ورعودها وليلها وهنارها ،وأهلمته مراميها وجباهلا وآملته غربتها ّ
وصفا ،ومنحه فيض عنايته ووهبه جليل رعايته ،كما استهوته الصحراء برايحها
يف شعره ً
صيفاِّ ،
وقرها الالفح وبردها القارص
العاتية ومشسها احلارقة ً

شتاءً"

)(1

أداب
فجميع ما ذكر جمال وصف الشعراء وحديثهم ،ومكان تعبريهم الذي ولّد لنا ً
بديعا مجيالً.
قيِّ ًما ً

وعرب شعرهم عموماً  ،وغرض الوصف خصوصا عن مشاعرهم وأحاسيسهم
َّ
النفسية والداخلية  ،فتوجهوا يف شعرهم إىل حماكاة ما حييط هبم  ،وتصويره تصويراً دقيقاً ،
وأبسلوب ختتلج فيه احلواس  ،وتتداخل فيما بينها  ،فتتغري تعابريه  ،وترتاسل من خالله صوره
الفنية .
وسيتطرق البحث لش ٍ
يء ممّا وصفه الشعراء اجلاهليون ،وأجادوا وصفه  ،مقتصراً على
َّ
خاصا به.
مناذج منه؛ أل ّن احلديث حول هذا املوضوع حيتاج حبثًا مستقالً ً
ومن أمجل ما ذكره شعراء الوصف وصف مكارم األخالق ،فبيَّنوا فيها وأبدعوا فيما
قالوه فيها من شعر ،ومن ذلك وصفهم اإلنسان بصفات الكرم والشجاعة وإجارة املستجري
وإغاثة امللهوف ،وغريها من الصفات احلميدة ،اليت كانت تصف وص ًفا واقعيًا أمينًا ،وكانوا
ِ
املتأخرة.
أيبون املبالغات املمقوتة اليت عرضها الشعر العريب يف العصور ّ

)(1الوصف لدى الشعراء الص عاليك حىت هناية العصر األموي ،فوزرية مبارك الدوسري ،رسالة دكتوراه-1521 ،
1590هـ (بتصرف).
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فهذا زهري بن أيب سلمى ميدح صاحبه ابلشجاعة،وقيل أهنا لكعب فيقول):(1
ِّ
ي الَ يَ ْس أَلَ َّن غَْي َر ِّط َع
َع َواب ُ
ََحَ َر قَ
َس َقى ُرْحمَ هُ ِّمْن َه ا ِّ ْ
ِّ )(2
شاءُ ُك ُّل َجبَان
َح َ
ش ْ
إِّذَا أ َْر َع َ
تأْ

ِّ
ان
ِّ
ان

ت ِِّف ال َقنَا َوتَ َك َّ
ت
ش َف ْ
إِّ َذا اخلَْي ُل َجالَ ْ
ت َِّ
َج ًيعاُُ ،ثَّ فَ َّر َق بَ ْي نَ َها
َوَك َّر ْ
فَ ًت الَ يلَقَي ال َقر َن إِّالَّ بِّص ْد ِّرهِّ
ً
َ
ُ
ْ

يُ ِّ
قرر زهري أ ّن ممدوحه يف املوقف العصيب يتقدَّم الصفوف ،ويسقي رحمه ابلدم
احلار ،ويقابل قرنه بصدرهِّ .
يقرر هذا من خالل عرضه صورة ذات داللة كبرية على شجاعة
ممدوحه ،وإقدامه ورابطة جأشه وثباته .إنه ِّ
يصور رهبة الوضع وصعوبته ؛ بذكر اخليل املنهزمة
يسألن غري الطعان ،وأحشاء
اليت جتول ومعها القنا عوابس؛ ملا رأت من اهلول واهلزمية ،ال
َّ
فصوره صورة ابلغة ،مل خترج عن حدود الواقع املألوف.
اجلبان ترتعشَّ ،
ومن بديع ما ذكر يف وصف الكرم ،قصة الفقري الذي ليس عنده من الزاد شيء،
) (3
ونزل به ضيف يف تلك الصحراء القاحلة ،احلطيئة ِّ
مصوًرا ذلك املوقف العظيم بقوله:
ِّ
ف ِِّبَ ا َس اكِّ ٌن َر َْ ا
اء ََلْ يَ ْع ِّر ْ
ببَ ْي َد َ

وطاَ ِّوي ثَلَ ٍ
ثَ ،ع ِّ
اص ِّ البَط ِّ
ْن ُم ْرَم ٍل
َ
َوأَفْ رَد ِِّف ِّش ْع ٍ َع ُج ً ِّ
ثَلَثَ ةُ أَ ْش بَا ٍ َُتَ ا ُُ ْم بُ ْه َم ا
اء َها
وزا ،إ َز َ
َ
)(4
َوالَ َع َرفُوا لِّلْبُ ِّّر ُم ْذ ُخلِّ ُقوا طَ ْع َما
ُح َفاةٌ ُع َراةٌَ ،ما ا ْغتَ َذ ْوا ُخْب َز ُملَّ ٍة
هنا وصف ظاهري دقيق ألعرايب كاد اجلوع أن يقتله ،مضت عليه ثالث ٍ
ليال مل ي ُذق
فيها الطعام ،فعصب بطنه يف بيداء مقحلة ،مل ينزل هبا أحد ،وليس فيها رسم لساكن ،وهو
إنساان ويفزع ،فهو يعيش يف بؤس وشقاء ،ومع ذلك
رجل غليظ الطبع ،يستوحش ،إذا رأى ً

) (1شرح شعر زهري  ،أليب العباس ثعلب  ،ت د  .فخر الدين قباوة  ،مطبعة الغواثين  ،دمشق ،ط  1525 ،9هـ -
 2005م  ،ص . 291- 290
تكش فت :اهنزمت ، ،آن :الذي قد انتهت محرته  ،القرن :من يقاومه يف
) (2عوابس  :كواحل يف احلرب ،القنا :الرماحَّ ،
احلرب ( .ينظر شرح شعر زهري  ،ص )291- 290
)"(9ديوان" احلطيئة ،برواية وشرح ابن السكيت (259-159هـ) ،ت :نعمان حممد أمني طه ،مكتبة اخلاجني القاهرة،
ط1509 ،1هـ1159/م ،ص.999
)(5الطاوي :اجلائع ،املرمل :احملتاج ،اجلفوة :غلظ الطبع ،البؤس :الشدة ،الشعب :الطريق يف اجلبل ،البُهم :ولد الضأن
واملاعز ،امللة :الرماد احلار (.ينظر الديوان  ،ص) 999
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يرى ذلك نعمى..فهو قد ألف مكانه ورضي بواقعه ،يعيش يف شعب من شعاب هذه البيداء
املوحشة مع عجوز فانية وأوالد ثالثة ،طواهم اجلوع واهلم ،فغدوا كأهنم أشباح حفاة ،عراة،
الرب طيلة حياهتم.
جياع ،ما ذاقوا خبز ّ
) (1

مث شرع يف وصف داخلي ،ينفذ إىل األعماق ،يقول:

س َّوَر َو ْاهتَ َّم ا
َرأَى َشبَ ًحا َو ْس َ
فَلَ َّم ا بَ َدا َ
ط الظَّلَِّم فَ َر َ
اعهُ
ض ْي ًفا تَ َ
ِّ
ِّ
س ْر لَ هُ طُ ْع َم ا
ال ابْ نُهُ لَ َّما َرآَهُ ِِِّّب ٍَة
فَ َق َ
أ َََي أَبَ تْ ا ْذ َِْب ِِّن َويَ ّ
يظُ ُّن لَنَ ا م االً فَي ِّ
وس ُعنَا ذَ َّم ا
َوالَ تَ ْعتَ ِّذ ْر ِّاب َلع َدِّم َع َّل ال ِّّذي طَرا
ُ
َ
َ
ِّ
َوإِّ ْن ُه َو ََلْ يَ ْذبَ ْح فَتَ اهُ فَ َق ْد َمهَّ ا
َح َج َم بُ ْرَهةً
فَ َرَّوى قَليلًُُ ،ثَّ أ ْ
)(2
ك الَ ََتْ ِّرْم هُ َ للَّيلَ ةَ اللَّ ْح َم ا
ضْي ٌ َوالَ قِّ َرى
َوقَ َ
ِِّبَ ِّّق َ
الَ :هيَا َرَّابهُ َ
عدوا ،فلما أ ْن
يصف براعة هذا البدوي الفقري من هذا الذي أقبل عليه ،ال يكن ً
اهلم واحلرية ،وفطن
اهتم واستعدَّ ،ولكن مباذا وهو ال جيد شيئًا؟ فعاله ّ
اغتم و ّ
رأى أنه ضيفّ ،
أبت ،اذحبين ويسر له طعما ،وال ِ
ابنه ملا أمل به ،فقال الولد لوالده :أاي ِ
تعتذر منه ابلعدم،
ّ
ً
ّ
فلعله يظن أننا منلك ماالً ،في ِ
ذما لبخلنا ،وألننا مل ُنقم بواجبه.
وسعنا ًّ
ُ
ّ
فأخذ هذا الكالم منه مأخ ًذا ،وبدأ يشاور نفسه ،فهو بني أمريْن أحالمها مرَّ :إما
وإما إكرام ضيفه والقيام حبقه ،مث أحجم ِ
مرتد ًدا ،مث خاطب ربه ِّ
متله ًفا
التضحية بولدهَّ ،
ّ
لإلجابة بنربة تكاد ختنقه ،فكيف يصنع؟ مث ِّ
يصور لنا الشاعر ما آلت إليه حال هذا الفقري
الغم ما طاله.
اهلم و ّ
وابنه بعدما طاله من ّ
) (3

فيقول:

َّت َعلَى البُ ْع ِّد َعانَةٌ
فَبَ ْي نَا ُمهَا َعن ْ
ِّ
اب ََْن َو َها
س َ
ظ َماءُ ،تُ ِّري ُد الَ َ
اء ،فَانْ َ

ت ِّم ْن َخ ْل ِّ ِّم ْس َحلِّ َها نَظ َْم ا
قَ ِّد انْ تَظَ َم ْ
َعلَ ى أَنَّ هُ ِّمْن َه ا إِّ َىل َد ِّم َه ا أَظ َْم ا

)"(1ديوان" احلطيئة ،ص.999

طرا :نزل بهَّ ،روىَّ :
فكر (.ينظر الديوان  ،ص) 999
اغتم ،العدم :الفقرًّ ،
اهتمَّ :
تسور :أقبل عليه وهجمَّ ،
)َّ (2
)"(9ديوان" احلطيئة ،ص.995
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فَأ َْم َهلَ َها

َح ًَّت

وص،
فَ َخ َّر ْ
ت ََنُ ٌ
فَيَا بِّ ْش َرهُ إِّ ْذ

ت ِّعطَا َش َها
تَ َرَّو ْ
ات َج ْح ٍ
ش فَتِّيَّ ٍة
ذَ َ
َج َّرَها ََْن َو أ َْهلِّ ِّه

فَأ َْر َس َل فِّ َيه ا َم ْن كِّنَانَتِّ َه ا َس ْه َما
ت َش ْح َما
قَ ِّد ا ْكتَ نَ َز ْ
ت َِلْ ًم اَ ،وقَ ْد طَبَّ َق ْ
ِّ )(1
ِّ
ْم َه ا يَ ْدمي
َوََي ب ْش َر ُه ْم لَ َّم ا َرأ َْوا َكل َ

اهلم ،حني رأى ذلك الفقري قطيع من احلمر ،ترد املاء منتظمة
الغم و ّ
حان الفرح ،وزال ّ
خلف محارها القائد ،عطشى تريد املاء ،ولكنه أظمأ إىل دمها منها إىل املاء ،فصاد واحدة
جيرها ألهله ليقضوا حق ضيفهم.
شحما ،فاستبشر ورجع هبا ّ
منها ،قد طبقت ً

وممّا أمعن الشعراء يف وصفه املرأة ،فتحدثوا عنها يف غالب قصائدهم ،وبيّنوا فضائلها
وحماسنها ِّ
متغزلني هبا ،ولكن ما سيُذ َكر يف هذا البحث هو ما قِيل يف املرأة من األخالق
تضمنت
النبيلة  ،واجلمال العفيف ،الذي مل يُدنَّس ،والذي جند من خالله صورهتا ،وقد َّ
أطيب الصفات وأحسن املزااي من االحتشام والسرت .
فها هو الشنفرى يصف لنا املرأة املثال ،رامسًا هلا كافة ِّ
مقومات العفة والشرف،

) (2

فيقول:

اع َها
لََق ْد أَ ْع َجبَ ْت ِِّن الَ ُس ُقوطًا قِّنَ ُ
ِّ
َّوِّم تُ ْه ِّدي غَبُوقَ َها
تَبِّ ُ
يت ِِّف َم ْعبَد الن ْ
ََتُ ُّل ِِّبَْن َجاةٍ َم َن اللَّ ْوِّم بَ ْي تَ َها
اها َحلِّيلُ َها
أ َُمْي َمةُ الَ ََيََزى نَ َ َ
ِّ
آب قُ َّرةَ َعْينِّ ِّه
سى َ
إذَا ُه َو أ َْم َ

ت والَ بِّ َذ ِّ
ات تَلَ ُّف ِّ
ت
إِّذَا َم ا َم َ
ش ْ َ
ِّ
ِّ
ارِِّتَ ا إِّذَا ا َ ِّديَّ ةُ قَلَّ
ت
ِلَ َ
وت ِّابلَ َذ َّم ِّة حلَّ ِّ
ت
ٌ
َ
إِّ َذا َم ا بُيُ
ِّ
ِّ
ت وجلَّ ِّ
ت
إِّ َذا ذُك َر النّ ْس َوا ُن َع َّف ْ ُ
َّ ِّ )(3
م َب َّ ِّ ِّ
س ْل أَيْ َن ظَل ت
َ َ
الس عيد ََلْ يَ َ

) (1عنَّت :عرضت ،العانة :القطيع من محر الوحش ،املسحل :احلمار الوحشي ،النحوص :األاتن الوحشية ،اكتنزت:
امتألت (.ينظر الديوان  ،ص ) 995
)"(2ديوان" الشنفرى ،ت :أميل بديع يعقوب ،دار الكتاب العريب ،ط1519 ،2هـ1119/م ،ص.92
)(9ال سقوطًا قناعها :ال يسقط قناعها لشدة حيائها ،وال بذات تلفت :ال تكثِر التلفت ألنه فعل أهل الريبة ،هتديه
ِ
الشح والقحط ،املنجاة :من
شرب
ابلعشي ،إذا اهلدية قلت :أي يف أايم ّ
غبوقها :أي تُؤثر جارهتا ابلغبوق وهو ما يُ َ
ّ

النجوة وهي االرتفاع ،أميمة :تصغري األ م ،النثا :ما أخربت به عن الرجل من حسن أو سوء ،حليلها :زوجها،
آب :رجع (.ينظر الديوان  ،ص ) 92
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تبني من خالل هذه األبيات تلك املرأة اجلامعة للحشمة والعفة والكرم والوفاء
ّ
دعى إليه يف زماننا هذا من التربج والسفور واالختالط.
واإلخالص ،ال كما يُ َ
وممَّا وصفه الشعراء من تلك الطبيعة اجلاهلية الصحراوية الناقة واخليل ،ومن أشهر َمن
) (1

وصف الناقة  ،طرفة بن العبد حيث يقول :

ِّ
اء ِّم ْرقَ
ب َع ْو َج َ
َعلَ ى الَ ِّح

ِّ
ارهِّ
وإِِّّّّن َأل َْم ِّ
ض ِّ
احتِّ َ
ضي ا َ َّم عْن َد ْ
َ
ِّ ِّ
ساتُ َها
أ َُمو ٌن َكأَل َْوا ِّ
اإل َران نَ َ

َ
ال تَ
ٍ َكأَنَّ

ُرو ُ
هُ ظَ ْه

َوتَ ْتَ
ِّر بَ ْر َج

ِّدي
ِّ )(2
د

َّ
هم الشاعر -كما يقول -ذهابه وجميئه على انقة نشيطة ،تقطع املفاوز
إن ممَّا يُزيل َّ
وتسري ليلها وهنارها بسرعة ،ممّا جيعله يسلو هبا عن مهومه اليت الزمته ،وهي مع ذلك مأمونة
اجلانب كأهنا يف وقتها اتبوت عظيم ،وهو يضرهبا بعصا على طريق واضح كأنه كساء
خمطط يف عرضه ،والوصف للناقة يف هذه القصيدة يطول ،وليس هنا جمال بسطه.
) (3

ومما وصف الشعراء اجلاهليون اخليل ،ومن ذلك قول امرئ القيس:
وقَ ْد أغتدي والطّ ِِّف وُك ِّ
ناِتا
َ
َ ُ
ُ
ِّم َك ٍّر ِّم َف ٍّر ُم ْقبِّ ٍل ُم ْدبِّ ٍر َم ًعا
ِّ
ٍ
عن َحا ِّل َمْتنِّ ِّه
ُك َميت يَ ِّز ُّل اللّْب ُد ْ

ِبُنج ِّ
رد قَ ْي ِّد األَوابِّ ِّد َهْي َك ِّل
َ
َكجل ِّ
الس ْي ُل ِّم ْن َع ِّل
ص ْخ ٍر َحطَّ هُ َّ
ْم ود َ
ُ ُ

َكم ا َزلَّ ِّ
الص ْف َواءُ ِّابلُتَ نَ ِّّزِّل
ت ّ
َ

)" (1ديوان"طرفة،أخرجه األعلم الشنتمري،ت :درية اخلطيب،لطفي الصقال،دار الفارس للنشر،األردن ،ط،2ص .25
) (2العوجاء  :الضامرة اليت حلق بطنها بظهرها  ،اإلرقال  :أن يسرع ا لبعري وينفض رأسه  ،تروح وتغتدي  :أي تصل
آخر النهار أبوله يف السري  ،أمون  :املوثقة اخللق اليت يؤمن عثارها  .اإلران  :اتبوت كان حيملون فيه املوتى  ،شبه
الناقة يف إجفار جنبيها وشدة خلقها به .نسأهتا ويف رواية نصأهتا  :زجرهتا وقدمتها  ،واألصل أن تضرب ابملنسأة
وهي العصا  ،الالحب  :الطريق البني الذي أثر فيه املشي  ،الربجد  :كساء خمطط  (.ينظر الديوان  ،ص ) 25
)" (9ديوان" امرئ القيس ،ت :حممد إبراهيم أبو الفضل ،دار املعارف ،مصر ،ط ،8ص . 20- 11
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ِّ
ارا ابل َك ِّدي ِّد الَُرَّك ل
س ٍّح إذا ما َّ
الس ِّاِبَ ُ
الو َن أَثَ ْر َن غُبَ ً
ات على َ
مَ
ابكرا قبل بزوغ الشمس ،وقبل أ ْن خترج الطيور من
يصف الشاعر حالة خروجه ً
يفر ،فهو سريع يسابق الوحوش،
أعشاشها ،بفرس قصري الشعر ،ال يدع فرصةً للوحش أ ْن ّ
ضخم يف شكله هيكل ،يشبه بيت النصارى واجملوس.
ِّ )(1

وشبه صالبته وصالبة حافره ابجللمود ،وهذا
ْ
يكر على العدو ،وجد ذلك عندهّ ،
وإن أراده ّ
اجللمود منحط من فوق اجلبل ،فكأنّه شبّه سرعة الفرس وصالبته به ،أملس املنت كأنّه صخرة
ِ
وسح
يسح املطرّ ،
يسح العدو كأنّه ّ
ملساء ،فهو يشبّه ظهره ابلصخرة امللساء ،وجتد هذا الفرس ّ
املطر هو انصبابه ،فهو يشبّه سرعته ابملطر إذا نزل وكأنّه الساحبات اليت تطأ وتركل كل ما غلظ
يدل على قوة وقعها وشدهتا وصالبتها.
غبارا مع غلظتها ،وهذا ممّا ّ
من األرض ،فتثري ً
شرا):(2
وممّا وصف اجلاهليون كذلك اجلبال ،وقللها ،وعدوا صعودها مفخرةً ،قول أتبّط ًّ

ِّ ِّ ْحمر ِّ
اق
َ
ِّ )(3
إ ْش َراق

َك ِّسنَ ِّ
ض ْحيَانٍَةِِّف ُش ُه ِّ
الصْي
ور
مح َاب ِّرزٍة
َوقُلَّ ٍة
َّ
الر ِّ
ان ُّ
َ
ت إلَْي َها بَ ْع َد
وما َك ِّسلُوا
َاب َد َر ُ
َح ًَّت ََنَْي ُ
ت قنَّتَ َها َ
ص ْحيب َ
ِ
استقر عليها ،ظاهرة للشمس ،قريبة منها ،حترق
فهي قنة دقيقة كالرماح ،تؤثّر فيمن ّ
ابزا أقرانه الذين ليسوا كساىل وال
فبني
مفتخرا كذلك بصعوده هلاً ،
من قرب وصعد إليهاّ ،
ً
عاجزين ،وإمنا فاقهم بقوته وعجلته ،فصار يف طليعتهم بعد إشراق الشمس.

)(1ا لوكنات :املواضع اليت أتوي إليها الطري ،املنجرد :الفرس القصري الشعر؛ وبذلك توصف العتاق  ،األوابد :الوحش،
وجعله قيداً هلا ؛ألنه يسبقها فيمنعها من الفوت  ،اهليكل  :الفرس الضخم  ،املقبل  :املكر ،واملدبر  :هو املفر،
وشبه صالبته وصالبة حافره ابجللمود ؛ وجعله منحطاً من فوق اجلبل ؛ ألن ذلك أصلب وأسرع له ؛ فشبه به.

يزل اللّبد  :أملس املنت  ،حال  :موضع اللبد من ظهره  ،الصفواء :الصخرة امللساء  ،مسح  :أي يسح الع ْد َو
كميت ّ
َس َّحاً مثل سح املطر؛ وهو انصبابه  ،الساحبات  :اليت تبسط يديها إذا عدت فكأهنا تسبح  ،الوىن  :الفتور ،
الكديد  :ما غلظ من األرض  ،املركل  :الذي ركلته اخليل حبوافرها ؛ فأاثرت الغبار لصالبتها وشدة وقعها ( .ينظر
الديوان ) 20- 11
شرا وأخباره ،ت :علي ذي الفقار شاعر ،دار الغرب اإلسالمي ،ط1511 -1505 ،2 ،1هـ/
)"(2ديوان" أتبَّط ًّ
1111 -1155م ،ص .191-195
) (9القلة  :أعلى اجلبل  ،كسنان الرمح  :يصف دقتها لطوهلا وصعوبة صعودها  ،الضحيانة :البارزة للشمس ،حمراق:
حيرق من فيها  ،القنة  :اجلبل املنفرد املستطيل يف السماء  (.ينظر الديوان  ،ص ) 191 – 195
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ِ
عظيما ،أينس به ويستبشر
أمرا ً
هاما وحد ًاث مجيالً ً
واملطر يش ّكل يف حياة العريب ً
بقدومه ،وخيرج حني نزوله ،وتفيض قرحيته حال وبعد نزوله ،ممّا أاثر قرائح شعراء تلك احلقبة
ولعل البحث يقف على مثال من أمثلة وصف املطر وترقبه ،ومن ذلك قول امرئ
الزمنية.
ّ
) (1

القيس يصف دميةً:
ِِّّ
ْلء
دِيَةٌ َهط ُ
الو َّد إِّ َذا
ُُت ُ
رج ُ

ض ََتَّرى َوتَ ِّد ْر
طَبّ َق
األر َ
ْ
ِّ )(2
َوتُ َو ِّار ِّيه إِّ َذا َما تَ ْشتَك ْر

فِّ َيها َوطَ ٌ
ت
َما أَ ْش َج َذ ْ

الض َّ َخ ِّفيفاً م ِّ
َوتَ َرى َّ
اه ًرا
ََثنِّياً
بُ ْرثُنَهُ
َ
َك ُر ٍ
َّ
ت
اء ِِّف َريِِّّّق ِّه
َوتَ َرى
ؤوس قُ ِّط َع ْ
الش ْج َر َ
ط األَكن ِّ
اف
اها َوابِّ ٌل
َساقِّ ُ
َ
َس َ
اعةً ُُثَّ انْ تَ َح َ
هذه مطردة دائمة التسكاب ،ومزنة ماضية االنصباب ،غايتها ملء أطباق األرض
بدموعها الغزار ،فرتى أواتد األخبية ابدية ،ظاهرة عندما تقلع عن السكب ،وخافية متوارية
الضب
عندما حيتفل املطر ويشتد الغيث ،فهي تبدو إذا هدئت ،وتتوارى إذا غطيت ،وترى
ّ
خفيفا نشيطًا ،يثين برثنه ويبسطه ،كما يثين السابح ذراعه
ماهرا ً
وقد أبرزه من جحره راحبًا ً
يَ ْن َع ِّف ْر
َما
فِّ َيها اخلُ ُم ْر
ِّ )(3
َواهٍ ُم َنهم ْر

ومي ّده ،فال يتع ّفر ابلرتاب ،فقد أذهبه طول االنسكاب ،وترى األرض ذات األشجار ،وقد
غطّاها املطر أول دفعته ،فليس يبدون منها إالّ رءوس أشجارها ،فظهرت وقد عالها الزبد
استمر هذا الغيث ساعة ،مث اعتمدها وابل
كرءوس انفصلت أعناقها ،وغطتها مخرها.
ّ
ِ
ِ
يعم نواحيها ،ويفعِم أكنافها ،فالسحاب متشقق ابملاء.
منهمر ،وسيل منحدرّ ،
)(1الوصف يف الشعر العريب ،عبد العظيم علي قناوي  ،ط ، 1151 = 1995 ، 1ص (.281-285بتصرف )
) (2الدمية  :املطر الدائم  ،اهلطالء :الكثرية اهلطل  ،ا لوطف  :الدنو من األرض  ،طبق األرض  :تعم األرض لسعتها

وكثرة مطرها  ،حترى  :تتعمد املكان وتثبت فيه  ،تدر  :يكثر ماؤها وترسل درهتا  ،خترج الود  :الوتد ،أشجذت :
أقلعت وسكنت  ،تشتكر  :حتتفل ويكثر مطرها  ( .الديوان  ،ص . ) 155
ماهرا  :يعين حاذقاً ابلعدو خفيفاً ملا يرى من كثرة املطر  ،الرباثن  :مبنزلة األصابع من اإلنسان  ،ما ينعفر  :أي ال يصيبه
)ً (9
العفر وهو الرتاب  ،الشجراء  :اسم جلمع الشجر الكثري  ،ريقه  :أوله – أي املطر  ، -انتحاها  :اعتمدها ،الوابل  :املطر
الشديد ،ساقط األكناف  :أي دان قريب من األرض  ، .األكناف  :النواحي  ،واه منهمر  :أي متخرق متشقق ابملاء ،
يعين السحاب  ،املنهمر  :املنسكب السريع السيل (.ديوان امرئ القيس ص ) 158
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يقول عبد العظيم قناوي" :يف هذه األبيات مجال ،حتدَّث عنه القدماء ،فقالوا :إ ّن هذا

أشعر ما جاء يف وصف الغيث ،وسأل أبو عمرو بن العالء ذا الرمة :أي الشعراء الذين
وصفوا الغيث أشعر؟ فقال :امرؤ القيس ،وأنشد األبيات").(1

إن السالح عند العريب من ضرورايت احلياة يف ذلك العصر ملا يقوم بينهم من حروب
ونزاعات حتتم عليهم اقتناءه ؛ وألهنا مصدر اعتزاز عندهم وجمال فخر ،يزدادون هبا شرفًا بني
القبائل ،فبقدر امتالكهم لألسلحة ومتكنهم من التعامل معها ،بقدر ما تكون هلم املكانة العالية
يف جمتمعهم .وأبرز أسلحتهم السيف والرمح والقوس والدرع والسهم والنبل ،واهتموا بوصفها يف
شعرهم ،حىت ال تكاد ختلو قصائدهم من ذكر السالح .وسيقف البحث على شعر
)(2

شاعر،وصف األسلحة  ،وأبدع يف وصفها ،وهو أوس بن حجر حيث يقول:
للحر ِّ
ب بَ ْع َد َما
إّن ْام ُرٌؤ أ ْع َد ْد ُ
َو ِّّ
ت ْ
َص َّم ُرَديْنِّيًّا َكأ ّن ُكعوبَهُ
أَ
َعلَْي ِّه ِّ
صبا ِّ
العز ِّيز يَ ُ
شبّهُ
كم ْ
َ
وأملَي صولِّياً َكنِّ ْه ِّي قَرارةٍ
َْ َ ُ ّ
ََ
ي عند ار ِّ
الش ْم ِّ
قرو َن َّ
تفاع َها
ْ
كأ ّن ُ
اع َها
تَ َرّد َد فِّيه َ
ؤها َو ُش َع ُ
ض ْو َ
ِّ
ِّ
ض هْن ِّد ًَّي َكأ ّن غ َر َارهُ
َوأبْ يَ َ
من ر ِّ
أس فرٍع شظيّ ًة
ومْب ُ
ض َ
وعةً ْ
َ
علَى ظَ ْه ِّر ص ْفو ٍ
ان َّ
كأن ُمتُونَهُ
َ َ

من َّ
صلَ
َرأَيْ ُ
الش ِّّر أَ ْع َ
ت ا ًاب َ
اصا ُم ْز ًّجا ُمنَ َّ
صلَ
عر ً
َنوى ال َقس ِّ ّ
ِِّّ
ص ٍح َوََيشوه
َ
الذابل الَُفتَّلَ
لف ْ
بقاع
أحي
نفح ر ٍ
ٍ
يح فأجفلَ
َ
ّ

أعزالَ
ادفَ ْ
صَ
من النَّجم َ
َوق ْد َ
ت طَْل ًقا َ
ٍ
ين
ابمرىءأن تسربلَ
فأحسن وأز ْ
ْ
تََللُُؤ
بِّطَ ْوٍد
ِّ
ْن
ُعلل َ

ٍ
يب تكلّلَ
بَ ْرق ِف َحِّ ٍّ
ابلس ِّ
َّ
حاب جملَّلَ
تَراهُ
)(3
بِّ ُد ْه ٍن يُ ْزلِّ ُق الُتَ نَ َّزالَ

)(1الوصف يف الشعر العريب ،ص.281-285
)"(2ديوان" أوس بن حجر ،ت :حممد يوسف جنم ،دار صادر ،بريوت ،ط1911 ،9هـ1191/م ،ص.59-59
)(9أعددت  :هيأت عدة  ،أعصل  :أعوج  ،أصم  :املصمت الذي ال جوف له أي رحمًا أصم  ،الرديين  :منسوب إىل ردينة
امرأة تقوم الرماح  ،الكعب  :األنبوب  ،القسب  :متر ايبس نواه مر صلب  ،العراص  ،الشديد االضطراب  ،املزجى:
الذي جعل له زج  ،وهو احلديدة يف أسفل الرمح تغرز يف األرض ،املنصل :الذي جعل له نصل وهو السنان .
املصباح :السراج  ،يشبه  :يوقده  ،الفصح  :يوم فطر النصارى  ،الذابل ك الفتائل  ،األملس  :الدرع الناعم
املشدود  ،صولياً نسبة إىل صول  ،النهي  :غدير املاء ،األعزل  :هو أحد السماكني  ،والثاين هو الرامح وهو من

20

كشر انهبا ،رحمًا رديْنيًا ،نسبة إىل امرأة ِّ
تقوم
يصف أوس استعداده للحرب ،بعد ما ّ
ِ
حركه ،وأبن عليه
الرماح ،عقدة صلبة متينة ،شبّهها بنوى القسب ،وأبنه ّلني يهتزكله إذا ّ
سناان يلمع كأهنا مصباح امللك ،الذي يوقده يف عيد النصارى ،ويف أسفله ر ّج يغرز يف
ً
ودرعا شبّه بريقها وجتعدها بربيق ماء الغدير وجتعده إذا هبّت الريح على سطحه
األرضً ،
يستهل املرء هبا ،وما أزينه.
أو بضوء الشمس عندما تنعكس عليه،فما أمجل وأحسن أ ْن
ّ
توهج وملع ،كما تلمع
سل غمده َّ
وسيف شبّه بريقه يتألأل برق يف سحاب مرتاكم ،وإذا ّ

الفضة ،ويصف قوسه أبهنا مصنوعة من أصل شجرة اثبتة يف جبل جملل ابلسحب فوق
أصم ،وكأنه هنل ،وحملّى من دهن يزل منه احلذر ،ويزلق من تعالّه ونزل به.
صخر ّ
) (1

طفيل الغنوي قائالً:
وممن وصف قوسهْ ،
سي ِّ
الاس ِّخ ِّّي ِّر َجالُنَا
َرَمت َع ْن قِّ ِّّ
َكأ َّ
َن َعراقي َ ال َقطا أُطٌُر َا
ِّ
ار ِّّ
يش ِّم ْن ُك ِّّل ِّه ٍ
الر ِّ
ض
ُكس َ
ي ظُ َه َ

بل يَ ِّر ِّ
َجو َد ما يُبتاعُ ِّمن نَ ِّ
ب
ِّ َ
ِّ
صلَّ ِّ
َح ُ
ديث نَواح َيها بَِّوقْ ٍ َو ُ
َّ ِّ )(2
كرهِّ وُك ِّل ج ٍ
ون ُم َقش
إِّىل َو ِّ َ ّ َ
القسي ،وهو املاسخي ،وتسمية املدينة اليت
فهو يصف الرجل الذي اشتهر بصنع
ّ
اشتهرت بصنع النبال ،وهي (مدينة يثرب) ،وشبّه منحىن القوس بعراقيب القطا ،وأ ّن النبال
ُك ِسيت بريش الطيور الصغرية والكبرية.
و موضوع البحث يُ ِ
غين ؛ فهو يف وصف القوس....

منازل القمر  ،به ينزل  ،أبيض  :السيف  ،الغرار :حد السيف  ،احليب ك ما حىب من السحاب  ،أي ارتفع
وأشرف  ،تكلل السحاب صار بعضه فوق بعض وهو أشد إلضاءة الربق  .مبضوعة :أي مقطوعة ،الفرع :أعلى
الشجرة ،الشظية :الشقة والفلقة ،وهي صفة للمبضوعة ،جملالً :جلّله :مبعىن غطّاه وألبسه ،على ظهر صفوان:
حجر يزلق املتنزل ملالمسته ،علِّلن :سقني مرةً بعد مرة ( .ينظر الديوان  ،ص. ) 59-59
طفيل الغنوي ،شرح األصمعي ،ت :حسان فالح أوغلي ،دار صادر ،بريوت ،ط1119 ،1م ،ص.58-55
)"(1ديوان" ْ
القسي ،يبتاع :يشرتي بيثرب ،عراقيب القطا أطر هلا :هي العقب اليت تكون فوق
)(2املاسخي :رجل نسبت إليه
ّ
املسن ،الظهار من الريش:
السهم ،واألطر ً
املسن ،يقال :سنان يصلب على ّ
عوضا هلا ،والوقع :املطرقة ،والصلبّ :
املسن،
الشيء القصري والطويل يقال له البطنان ،الناهض ،الفرخ الذي قدر أن ينهض إىل وكره ...اجلون:
ّ
مقشب :قد قشب بسم غلت له به طعامه (.ينظر الديوان ،ص) 58-55
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الفصل األول
سياقات وصف القوس ومواقعه في بنية النص
البحث األول  :القوس واإلنسان.
البحث ال اّن  :القوس والناقة .
البحث ال الث  :القوس والصيد .
البحث الراب  :القوس واِلرب .
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البحث األول :القوس واإلنسان ،سياقاته ومواقعه:
لقد كانت القبيلة يف العصر اجلاهلي قوام اجملتمع؛ فهو يتألَّف من قبائل ع ّدة منتشرة
كثريا من القبائل إىل التنقل
يف أرجاء اجلزيرة العربية .وقد دفع مناخها احلار وقسوة طبيعتها ً
شحيحا ،نشبت النزاعات
وعدم االستقرار؛ طلبًا للماء والكأل ،وملا كان املاء قليالً ،واملرعى
ً
ّ
حوهلما ،وكثُرت األايم والوقائع بسببها ،وحصل القتل والثأر للدماء وللقبيلة ،فتكتَّلت
القبائل ،وحتالفت يف مواجهة بعضها البعض.
هكذا كانت حياة اإلنسان يف اجملتمع القبَلي قبل اإلسالم ،يصارع قسوة الصحراء،
ويناضل يف سبيل البقاء.
وممّا حتتِّمه حياة العرب يف تلك احلقبة الزمنية القائمة على املخاطر واملخاوف واحلذر
والرتقب ،أ ْن يستخدموا األسلحة الشخصية اخلفيفة؛ من سيف ،ورمح ،وقوس ،وسهم،
ودرع؛ العتمادهم على أنفسهم يف هذه احلياة القاسية ،والظروف احلالكة الصعبة ،اليت
الذود عنها ،وعن ماله
جعلت الواحد منهم –يف الغالب -يعتمد
ً
اعتمادا كليًا على نفسه يف ْ
وعرضه وما ميلك.
اهتماما ،ممّا جعله يكابد وجياهد من
لقد أوىل اإلنسان العريب اجلاهلي القوس عناية و ً
أجل احلصول على تلك القوس ،مراعيًا َّإايها مذ كانت حظوة يف رأس جبل ،ونبعة يف سياق
آخر ،ومن الشراين يف غريه ،فأبدع كثري من الشعراء العرب يف العصر اجلاهلي يف وصفها،
والعناية هبا ،ممّا دعا إىل اإلعجاب هبا ،وبذل الغايل والنفيس من أجل نيلها واحلصول عليها،
كل ذلك من أجل احلصول على هذه اآللة احلربية السلمية
ولو كان يف ذلك املوت واهلالكّ ،
يف ٍ
آن واحد ،فهي قد تستخدم لألعداء ودحرهم ،وأييت تفصيله يف موضعه ،وكذلك للصيد
والبقاء ،وأييت بيانه يف موضعه –إبذن هللا.-
اهتم الشعراء اجلاهليون بوصف القوس يف قصائدهم وأشعارهم ،حيث حتدَّثوا عن
ّ
ِ
ومستكثر ،فمن
أصلها ونسبها ولوهنا وصوهتا ،وخلقها ُ
قل ُ
وخلُقها ،ولباسها وزينتها ،من ُم ٍّ
تطرقوا للقوس من خالل تلك القصائد
خالل استقراء بعض الشعر اجلاهلي،
وجدت ّأهنم َّ
ُ
ويف معرض حديثهم عن أسلحتهم اليت يقتنوهنا يف سلمهم وحرهبم ،ولكن تبني من خالل
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البحث َّ
أن هناك شعراء اعتنوا هبا عناية فائقة يف شعرهم حىت أطالوا يف وصفها  ،ومن أمههم
وأشهرهم :أوس بن حجر ،والشماخ بن ضرار ،والشنفرى ،وأيب ذؤيب اهلذيل.
ومن خالل هذا املبحث "سياقات القوس واإلنسان والعالقة احلميمة بني اإلنسان
مبتدًئ أبمههم وأسبقهم
سيبني البحث أوصاف القوس يف شعرهم ،وحديثهم عنهاً ،
وقوسه" ّ
الروي ،واألخرى
قصيدتني :إحدامها مفتوحة
وصفا هلا ،أال وهو أوس بن حجر ،يف
ً
ْ
ّ
اثنني ومخسني بيتًا،
الروي هي اليت وصفت القوس بصورة واسعة بلغت ْ
مضمومته ،ومفتوحة ّ
ووصفا هلا ولتلك املكابدة  ،يقول يف مطلعها:)1(:
أغلبها حول القوس مكابد ًة يف طلبها ً

صحا قَلبُهُ َعن ُس ِّ
َوك ا َن بِّ ِّذكرى أُِّّم َعم ر ٍو ُم َوَّكل
كرِّه فَتَأ ََّمل
َ
إىل أ ْن وصل إىل وصف القوس ،حيث يقول(:)2

بضوعةً ِّمن َر ِّ
أس فَرٍع َش ِّظيَّ ٍة
َوَم َ
هر ص ٍ
فوان َكأ َّ
َن ُمتونَهُ
َعلَى ظَ ِّ َ

ِّ ٍ
ِّ
ِّ
حاب ُجمَلَّ ل
لس
بطَ ود تَ راهُ اب َ
ِّ ()9
ِّ
لن بِّ ُده ٍن يُزلِّ ُق الُتَ نَ ّزال
ُعل َ

وبني أهنا مقطوعة من رأس
فبعد أ ْن عرض الشاعر أسلحته يف احلرب ،ذكر القوسّ ،
جبل ،تعانق السحاب ،بعيدة املنال ،إالّ على َمن استسهل الصعبَّ ،
وجد واجتهد حىت
فمن
صب عليه دهن ،مث ّ
حيصل عليها ،وهذا اجلبل الذي هو عليه أملس ،كأنّه ّ
صبَ ،
صعده ،زلق وسقط؛ ألنه مبلول ابلدهن ،وقد جاءت الباء يف قوله بطود وابلسحاب ِ
موحي ًة
العلو:
ابلبُعد و ّ
ِِّبا

يُطي ُ
ِّ
مرأً
فَلقى ا َ

ش ُم
ر ٍاع ُُيَ ِّّ
ِّمن َمي َدعا َن َوأَ

لِّيكلِّ
ُ
قَرونَتُهُ

فسهُ
نَ َ
َ َحت

َه فيه ا طَرفَ هُ ُمتَ أ َِّّمل
()5
ِّابليَ ِّ
أس ِّمنها فَ َع َّجل

(")1ديوان" أوس بن حجر ،ص.52
()2املصدر السابق ،ص.59-58
()9مبضوعة :أي مقطوعة ،الفرع :أعلى الشجرة ،الشظية :الشقة والفلقة ،وهي صفة للمبضوعة ،جملالً :جلّله :مبعىن غطّاه
وألبسه ،على ظهر صفوان :حجر يزلق املتنزل ملالمسته ،علِّلن :سقني مرةً بعد مرة(.ينظر الديوان ،ص) 59-58
منظرا والكالئ احلافظ ،وكأل يكأل :مبعىن:
()5يطيف هبا ر ٍاع ،أي يطوف هبذه القوس املبضوعة ر ٍاع حافظ ،حيفظ منها ً
أطال النظر ،وميدعان :حي من اليمن من أزد السراة ،قرونته :نفسه (.ينظر الديوان  ،ص )59 - 58
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وهذه النبعة ألمهيتها ومكانتها ،جتد َمن يراقبها عن ٍ
كثب ،فهي تراقب من قبل ر ٍاع
يطوف هبا وحيرص أالّ يراها أحد غريه؛ ألهنا صيد مثني يريد أن ينفرد به .وممّا يدلّنا على متابعته
يتكرر يف هذا البيت "يطوف ،جيشم ،يكأل".
واستمراره يف ذلك الفعل املضارع الذي جتده ّ
وملا رأى يف نفسه عدم القدرة للوصول إليها ،ويئس من ذلك ،قال لذلك امليدعاين:
ّ
القسي العربية"(.)1
إليهم
ينسب
اليت
ماسخة
م
منه
الذين
و
األزد
قبيلة
"وهو من
ّ
ويقول:

()2

ِّ
قص ر م ِّ
عم ل
ٍنم َويُ ُ ُ
ِِّبا أ َْو تَبَ ُّكل
()9
ِّ
عمل
تَك َّل َوتَ َ

ِّ
فَ َ
با يَ ُد ُّل َعل ى غُ
قال لَهُ َه ْل تَذ ُك َر َّن ُُمًَّ
على َخ ِّ ما أَبص َ ِّ
ضاع ٍة لِّ ُملتَ ِّم ٍ
ي بَ ًيعا
رِتا من بِّ َ
َ
َ
فُويق جب ٍ ِّ
الر ِّ
أس ََل تَ ُكن لِّتَبلُ َهُ َح ًّت
َ َ َُ
يل شام ِّخ َ
وامليدعاين رجل خبري ابلقسي وشجرها ،وعارف ابلطرق املؤدية إليها" ،وكان دأب
القواسني إ ْذ ذاك أ ْن يطلبوا العيدان العتيقة من مظاهنا ،ويستدلوا عليها الرعاء ،وقناصو
الوعول ،وجيعلوا فيها اجلعائل"(.)5
فقال له :وبصيغة االستفهام وكأنه يشوقه إىل ما سيدليه عليه ،وقد فصل اجلملة فيما
يدل على غنم وتقصري معمالً ؛ لكمال االتصال بينهما ،ممّا يدل على استمراره يف ترغيبه
وحثِّه ،وقصر صفة اخلري عليها ،حيث قال :على خري ما أبصرهتا من بضاعة ،فجعلها خري
مصغرا لذلك
قتىن أو تـُبَاع ،وها هو من جديد ّ
بضاعة تُ َ
يسهل له املهمة ،ويقول :فويْق جبل ً
اجلبل ،لكنه مع صغَره شامخ يعانق السحاب ،ال ميكن الوصول إليه إالَّ جب ّد وك ّد واجتهاد.
مث أخذ الشاعر يصف حال امليدعاين الذي شغف هبذه القوس ،فقال:

()8

()1مجهرة أنساب العرب ،البن حزم ،ت :عبد السالم حممد هارون ،دار املعارف ،مصر ،ط ،8ص.999
(")2ديوان" أوس بن حجر ،ص59-59
( )9فقال له هل :...أي هل تذكر رجل يدل على غنيمة ،ويقصد العمل والعناء ،على خري ما أبصرهتا :أي تدل على
خري ما أبصرته من بضائع الناس ،والتبكل :التغنم (.ينظر الديوان  ،ص ) 59 – 59
( )5القوس يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي ،سالمة السويدي ،جملة كلية اإلنسانيات والعلوم االجتماعية ،العدد [،]21
1511هـ=1115م.
(")8ديوان" أوس بن حجر ،ص.59
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فَأَبصر أَ ْ ااب ِّمن الطَ ِّ
دوَا
ود
َ
ََ َ ً َ
ط فيها نَفسهُ وهو م ِّ
عص ٌم
َشر َ
َ َ َ ُ
فَأ َ
خر ُكلَّما
َوقَد أَ َكلَ ْ
َظفارهُ َ
ت أ َ
الص ُ
ال ح ًّت َ ََا وهو م ِّ
عص ٌم
َ َ ُ
فَ َما َز َ َ
ت بِّ ِّه
ص َع َد ْ
رجو الَِّت َ
فَأَقبَ َل ال يَ ُ

أسي ُك ِّل ني َق ِّ
ي َمهبِّل
تَرى بَ َ
ي َر َ
ّ
َوأَل َقى ِّ ٍ
َسباب لَهُ َوتَ َوَّكل
صل
تَ َع َاَي َعلَ ِّيه
ُ
طول َمرقَى تَ َو َّ
على م ِّ
صل
وط ٍن لَو َز َّل َعنهُ تَ َف َّ
َ َ
()1
ِّ
اء ُم َؤَّمل
فسهُ إ ّال َر َج ً
َوال نَ َ

ومن رآها وحصل عليها،
جاءت هذه األبيات يف سياق وصف القوس ،ومكاهناَ ،
وحال من ُد ّل عليها ،وهو ذلك امليدعاين الذي أبصر وشاهد أبم عينيه ذلك اجلبل الشاهق
األملس الصعب املرتقي ،وما حيتويه من نبعة مهمة يف حياته ،فمع ذلك أشرط نفسه ،وانظر
إىل الفعل أشرط يدلّك على ثباته وعزمه ،مث زاد هذا الثبات قوله :وهو معصم ،هبذه اجلملة
احلالية ،فهو رجل مشفق عصامي ،عزم على حتقيق مراده ،فألقى حباله واستعد ،فصعد ذلك
اجلبل ،وأخذ الصخر أيكل أظفاره؛ النتقاله من قمة إىل قمة ،ومن مكان إىل مكان.

ِ
ليبني
و قُ ّدم املفعول على الفاعل ،قدَّم (أظفاره) املفعول ،على الفاعل (الصخر)؛ ِّ
أمهية األظفار لدى هذا امليدعاين ،ولكنها على سبيل احلصول على مطلوبه لست مباليًا هبا
مهتما لشأهنا ،فأان يف شغل عنها ،وهذا الذي جيب أ ْن يكون عليه اإلنسان يف حياته
وال ً
()2
صابرا متحمالً ساعيًا لتحقيق هدفه ،مستعمالً كل صعب يف طريقه ،كما قال الشاعر:
ً
ِّ
اد ِّ
ص ِّ
ابر
ت اآل ََم ُ
فَ َما انْ َق َ
ال إِّالَّ ل َ

الص ْع َ أ َْو أُ ْد ِّر َك الَُن
َستَ ْس ِّهلَ َّن َّ
َأل ْ

يعود أوس لذلك املكان مبيًِّنا ثباته ابلفعل املاضي (زال) حىت حت ّقق مراده ،وهو معصم
صعودا هلذا اجلبل
مكررة ،وذلك أتكيد وتقرير أبنه مواصل يف اعتصامه
ً
جاءت اجلملة احلالية ّ
الصعب املر َتقى ،الذي لو ّزل عنه ،تقطَّع أشالء متناثرة ،فناهلا بعد عناء وك ٍّد ،فأقبل عليها يف
اجلبلني ،الطود :اجلبل ،النيق :املشرف من اجلبل ،املهبل :املهوى واملهلك ،أشرط
( )1األهلاب :الفرجة واهلواء يكون بني ْ
مكاان مث ينزل بعده،
يتوصد ً
نفسه :أي خاطر هبا ،املعصم :املتعلّق ابجلبل ،والسبب احلبل ،وقد أكلت أظفارهّ :
معصم :مشفق ،املوطن :املوضع الذي صار إليه انتهى ،تفصل :تقطع ،فأقبل ال يرجوه :يقول عسى أن أفلت
وأجنو ( .ينظر الديوان  ،ص )59
()2مل أجد له قائل.
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مكان خطري ،جعله يقف ِ
منده ًشا هلذا العلو ممَّا يشعر من خالل وصف الشاعر بوعورة املكان،
مستبشرا..
لكن حزم امليدعاين أوصله هلا حىت انهلا وحظي هبا
ً
وقد عرب الشاعر بكلمة انهلا ،ومل يقل حصل عليها ،أو حتصل عليها أو أمسكها وإمنا
قال انهلا ،وكأنه يوحي ببعد املنال ،و حتقَّق نوال هذا اجملتهد الصابر يف حتقيق مراده ومقصوده.
()1
وبعد ذلك العناء واجلهد ّ ،بني الشاعر جناة وظفر امليدعاين بقوسه  ،يف قوله :

رب ََل ي زل ِيَُ ِّظّعها ماء اللِّ ِّ
حاء لِّتَذبُل
فَلَ ّما ََنا ِّمن َذلِّ َ
ك ال َك ِّ َ َ
ُ
َ
ذات ح ٍّد َدعا َا رفيقاً ِّ ٍ
َخذ ِّابلَ ِّ
داو ِّ
صي َقل
فَأََنى َعلَيها
س َ
َ َ
َ
()2
ِّ
َشبيهُ َسفى البُهمى إِّذا ما تَ َفتَّل
عودها
َعلى فَ ِّخ َذ ِّيه ِّمن بُرايَِّة
اختار الشاعر الفعل املاضي (جنا) من بني األفعال؛ ليوحي لنا خبطورة ما أقدم عليه
هذا امليدعاين ،فكان رجوعه ساملا يُع ّد جنا ًة وسالمةً؛ ألنه أتى من كرب عظيم  -وهنا
ً
يدل على شدة املعاانة
ا
مم
كرب؛
بكلمة
التعبري
وإىل
،
هللا
استعارة توضح يف موضعها إبذن
ّ ّ
واملعاانة اليت قابلها يف رحلته الشاقة.
وبعد أ ْن حتصل عليها ،أخذ ميظعها ماء جلارهتا ،فلم ينشر اللحاء ،بل تركه لكي
ابلقسي
خبريا
تشرب ماؤه ،ولو ّ
قشره ،ألفسدها ،مث دعا هلا –بعد ما قطعها ابلسكنيً -
ّ
تثقيفا وترتيبًا وعنايةً ،فهو رفيق هبا ،عامل بصقلها وبريِّها ،فأخذ يربيها حىت خرج منها ما يشبِه
ً
يدل على
سفى البهم ،إذا ما تساقط ،وهذا تشبيه بديع؛ بيانه يف اببه -إبذن هللا -وهذا ّ
عناية امليدعاين وبراعة الشاعر يف وصفه ،فكالمها :أي الشاعر وامليدعاين ،يبيّنان مدى
اهتمامهم هبذه القوس الغالية على النفس.
احملدثني يف
وقد أجاد أوس يف هذا الوصف إجادة ،أعجب هبا الكثري من السابقني و َ
كتبهم ومقاالهتم ،ومن ذلك ما ذكره صاحبا األشباه والنظائر يف كتاهبما " :و ّأما ذكره القوس

ووصفه هلا ،ومحل الذي قطعها نفسه على التسلق يف اجلبال الوعرة ،واهلضاب العالية ،حىت
ظفر هبا بعد طول اجلهد ،ومعاانة الك ِّد ،مث نقله ّإايها من حال إىل حال ،حىت بلغت هناية
(")1ديوان" أوس بن حجر ،ص.59
()2فلما جنا من ذلك الكرب :أي الش ّدة ،ميظعها :يشرهبا ،الرفيق :احلاذق ،املداوس :املصاقل ،واحدها مدوس ،وهو
الذي يصقل به السيف ،السفى :شوك البهمي ،واحده سفاة (.ينظر الديوان  ،ص )59
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نظريا فنأيت به ،فلقد أجاد يف كل ذلك ،وأتى مبا مل يتعاطه
ما أراد ،فهي صفة ما نعرف هلا ً
بعده أحد من الشعراء يف هذا املعىن من ذكر القوس خاصة ،ولو أ ّن صفته هذه ،وما محل
درة خطرية ،لكان قد استغرق
نفسه من املكروه وعاانه من املشقة يف طلب جوهرة نفيسة أو ّ
يف ذلك جمهوده ،وبلغ غاية حيلته"(.)1

ويقول ابن قتيبة يف كتابه الشعر والشعراء" :وهو أوصف الناس للقوس"(.)2
وأغلب ما ذكر من وصف القوس جاء يف سياق الفخر واالعتداد ابلنفس ،وعرض
أدوات احلرب ووصفها ،وخباصة القوس ،وهذا ممّا يفرضه اجملتمع ؛ خلوضهم احلروب

واملعارك؛ لذا اهتموا بذكر السالح ووصفه ،واالفتخار ابقتنائه  ،والسياق الذي ولّد هذا كله،
وصنعه قوله(:)9
للحر ِّ
من َّ
ب بَ ْع َد َما
صلَ
إّن ْام ُرٌؤ أ ْع َد ْد ُ
َرأَيْ ُ
َو ِّّ
الش ِّّر أَ ْع َ
ت ْ
ت ا ًاب َ
تقل أمهية عن سابقتها،
ضمنها ً
وله قصيدة أخرىّ ،
أبياات تسعة ،يف وصف القوس ،ال ّ
واليت يقول مطلعها(:)5
()8
لِّلَْي لَى ِّ ْعلَى ِّذي َم َع ِّ
ادى أ َْهلُهُ فَ تَ َح َّملُوا
ار ِّك َمْن ِّزٌل
َخلَءٌ تَنَ َ

وفيها يقول (:)9
()1األشباه والنظائر من أش عار املتقدمني واجلاهلية واملخضرمني ،للخالديني أيب بكر حممد ،وأيب عثمان سعيد  ،ت:
السيد حممد يوسف ،مطبعة جلنة التأليف والرتمجة والنشر ،القاهرة.80/2 ،
( )2الشعر والشعراء ،البن قتيبة ،ت :أمحد حممد شاكر ،دار املعارف ،القاهرة1999 ،هـ1185/م.201/1 ،
()9الشعر اجلاه لي ،دراسة يف منازع الشعراء ،حممد حممد أبو موسى ،مكتبة وهبة ،القاهرة ،ط ،1ص.811-810
(")5ديوان" أوس بن حجر ،ص.15
()8ذي معارك :موضع يف داير بين متيم (.ينظر الديوان ص )15 ،
القسي ،نذيرها :صوهتا ،أفكل :الرعدة ،الغيل :الشجر امللتف ،احلظوة :القضيب الصغري
()9النبع :شجر مرن تؤخذ منه
ّ
ينبت يف أصل الشجرة ،والنبع واحلثيل :من أشجار اجلبال ،والبان والظيان والرنف والشوحط :من أشجار اجلبال،
األلف :امللفت ،األثيث :الكثيف املتشابك ،وكذلك املتفيّل ،العريش :البيت ،التمظع :شرب القضيب من اللحاء،
الليط :القشر ،هلك :تشدد ،القيض :قشر البيضة الغليظ ،الغرقى :القشر الرقيق ( .ينظرالديوان ،ص )19-19
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اء ِّم ْن نَ ْب ٍ َكأ َّ
الو ْح ِّ
ش أفْ َك ُل
َن نّ ِّذ َيرَها
إِّذَا ََلْ ُُتَِّّف ْ
َو َ
ضهُ َع ِّن َ
ص ْف َر َ
بَِّو ٍاد بِّ ِّه نَ ْب ُ طَُو ٍال َو َح ْ يَ ُل
تَ ْعلَ ُم َها ِِّف غَْيلِّ َها َو ْه َي َحظ َْوةٌ
أَلَ َّ
ُمتَ َيِّّ ُل
َ ِّع ٍم
يث
َوَاب َن َوظْيَا َن َوَرنْ ٍ َو َش ْو َح ٍط
أَثِّ َ
فَ َمظَّ َع َها َح ْولَ ْ ِّ
الع ِّر ِّ
يش َوتَ نَ َّز ُل
اء ِِّلَائِّ َها
تَ َع َاىل َعلَى ظَ ْه ِّر َ
ي َم َ
ك ِّابل ِّلّ ِّ
َك َ ْرقَى بِّ ٍ
يض ِّم ْن َع ُل
ت قِّ ْش ِّرَها
فملَ َ
يط ال ِّّذي ََتْ َ
يض َكنَّهُ ال َق ُ
َ
لغة الشاعر يف هذا النص ختتلف عن النص السابق ،ففي هذا النص امل ِ
وحي ابألسى
ّ
ُ
واحلزن من خالل السياق هلذه األبيات  ،وهو ما سيتضح من خالل البحث .
وبني أهنا من
وصف هذه القوس أبهنا صفراء ،وهذا كثري يف وصف الشعراء للقوسّ ،
نبع خبالف وصفه يف القصيدة السابقة الذي يُنبِئ عن فخر واعتزاز وأنفة .
حيث يقول(:)1
لس ِّ
من ر ِّ
أس فرٍع شظيّةً
بِّطَ ْوٍد تَراهُ اب َّ
حاب جملَّلَ
ومْب ُ
ض َ
وعةً ْ
َ
يتَّضح الشموخ يف هذا البيت بكل أجزائه،وذلك للسياق الذي ورد فيه  ،حيث كان

الشاعر يستعد للحرب أبنواع األسلحة  ،وهذا موضع يستدعي الفخر واالعتزاز ابستعراض
القوة لدى الشاعر واستعداده ملالقاة العدو ،خبالف ذلك املوحي حبزن وأسى داخل النفس،
يصا رعه الشاعر ،فقوسه هنا صفراء صوهتا يثري الوحش ،ويصيبه برعدة ،فهي وإن كانت
القوس هي القوس إال أن السياق الذي وردت فيه واإليقاع  ،ال يوحي ما أوحته القصيدة
السابقة  ،اليت يقول فيها:)2( :
ِّ
ول َعابَ َها
اء الَ الطُّ ُ
ص ٌر أَ ْزَرى ِِّبَا فَتَ َعطَّلَ
َوالَ ق َ
فَ َج َّرَد َها َ
ص ْف َر َ
فقوسه يف قصيدته الثانية عرفها يف صغرها بني أشجار خمتلفة بو ٍاد مليء بشجر النبع
الطوال احلثيل والبان والظيان والرنف والشوحط ،اليت حواها ذلك الوادي.

(")1ديوان" أوس بن حجر ،ص.58
()2فهي متوسطة الطول ،ال طويلة زائدة ،فتُعاب ،وال قصرية ،فتتعطّل وتُ َرتك (.ينظر الديوان  ،ص ) 58
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ومع كثرة هذه األشجار والتصاق بعضها ببعض ،وقعت عينه عليها ،وأخذ
قوسا صاحلة مميّزة ،فأمعن يف وصفها
يالحظها؛ لعلمه بتميزها ومستقبلها الواعد ،أبن تكون ً
هبذه الصورة اجلميلة.
عامني ماء حلائها ،ومل يطنب يف وصف مكابدته ّإايها كما يف
بيد أنه مظعها ْ
ِ
يستدعي التطويل واإلسهاب؛ ملا يعتلج
القصيدة السابقة –وهذا ممَّا يوحي أبنه يف موقف ،ال
متنوعة وكثيفة وملتفة وبعد متظيعها
يف نفسه من اهلم واحلزن -وإمنا أشار إىل أهنا بني أشجار ّ

وغريه ،يقول(:)1

ك ُو ُعو ٌد ِّم ْن َس َر ٍاء
إِّلَْي َ
ور
َوأَ ْد َك ُن َم ْن أ ََرى ال َّْدبُ َ
ِّ ِّ
وب الَْن َخ ُل
َعلَْيه ِبَا َح ًَّت يَ ُؤ َ
()2
ف َعْي ِِّن ذُو اِلَنَا ِّ الُْعبَ ُل
ص َد ُ
فَيَ ْ

ِّ
يل َشتَّا َن َما تَ َرى
َوأَ ْز َع ُجهُ أَ ْن ق َ
ثَلَثَةُ أَب ر ٍاء ِّجي ٍ
اد َو َج ْر َجةٌ
َ
َْ
ِّ
فَ ِّجْئ ُ
ت بِّبَ ْي ِّعي ُموليًا الَ أ َِّزي ُدهُ
اك ِّسلَ ِّحي قَ ْد ر ِّ
َوذَ َ
ض ُ
يت َك َمالَهُ
َ

ُم َعطَّ ُل
ُم َع َّ
سلُ

جهدا يف
أتيت هنا اآلن املساومة على هذه القوس الثمينة عند صاحبها الذي ما آل ً
قوسا صاحلة مميزة ،فنفسه متنِّيه أن أتيت له هذه القوس بثمن
العناية هبا ،حىت صارت ً
يستحقها ،ويستحق ما بذل من أجلها ،فآمله وأزعجه ما قِيل ،وبناه هنا للمجهول أل ّن

القائل أانس رأوا القوس ،ورأوا ما سيدفع ألجلها ،وكأهنم مع الشاري يريدون تزهيدها يف
نظره؛ لكي يبيعها ،وأن ما سيدفع مقابلها ليس ندًّا هلا ،وإمنا مبالغ فيه ،فعرض عليه ثالثة
وزق من عسل ،ولن أزيد على ما ذكرت حىت يرجع املنخل" ،وهذا مثل
أبراد ،وجرجةّ ،
للتأييس؛ ألن املنخل الشاعر اهتمه النعمان ابملتجردة ،مث ذهب ومل يعد ،واملقام عند الشماخ

(")1ديوان" أوس بن حجر ،ص.15-19
()2السراء :النبع ،معطل :غري صاحل؛ أي دفع له فيها ،ثالثة أبراد جياد ،وجرجة وزق من العسل .اجلرجة :خريطة من األدم
كاخلرج ،األدكن :يريد زقًا أدكن .األرى :العسل ،الدبور :مجع دبر وهو النحل ،حىت يؤوب املنخل :مثل يضرب
لليأس من الشيء ،واملنخل هو املنخل اليشكري الذي اهتمه النعمان ابملتجردة فحسبه ،مث انقطعت أخباره ،وقيل:
رحل ومل يعد ،اجلناح :ابلضم امليل ،وابلفتح العضد ،واملعبل :الذي معه معابل؛ املعبل :الضخم (.ينظر الديوان ،
ص ) 15 - 19
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جدا؛ ألن القواس واىف هبا أهل املواسم ،فانربى هلا بيع يُغلي هبا السوم رائز فقال له
خمتلف ً
القواس:
لد اِلََرائُِّز
ال لَهُ َه ْل تَ ْش ََِّت َيها فََِّننَّ َها
فَ َق َ
التِّّ ُ
تُبَاعُ ِِّبَا بِّي َ
تضن به النفوس ،واحلرائز احملروز احملفوظ"(.)1
والتالد هي املتاع القدمي ،الذي ّ
ب به نفسهِ ،
ويؤدي به احلقوق اليت عليه
فباعها القواس حلاجته امللّحة للمال؛ ليقوت
ّ
ستتغري حاله وتتب ّدل من العدم إىل الغىن
وهذا الذي دعاه لبيع أنبل ما ميلك ،ولكنه مع ذلك ّ
والسياق لألبيات يف أول القصيدة ي ِ
وحي حبالته املعدومة اليت رمسها على الطلل ،وذكرى داير
ُ
()2
وخلوها بعد امتالئها ،فيقول:
احملبوبة ّ
لِّلَْي لَى ِّ ْعلَى ِّذي َم َع ِّ
ادى أ َْهلُهُ فَتَ َح َّملُوا
ار ِّك َمْن ِّزٌل
َخلَءٌ تَنَ َ
َو ُخبَّ ُل
ِبِِّّ َّن
ِّجنِّّا ٌن
تَنَ َاو َ
()9
أَبُو غَل ٍْق ِف لَْي لَتَ ْ ِّ
ي ُم َؤ َّج ُل

تَبَ َّد َل َحاالً بَ ْع َد َح ٍ
ال َع ِّه ْدتُهُ
اد ْ
ت فُ َؤ ً
اصطَ َ
ادا َكأَنَّهُ
الع ْم ِّر َو ْ
َعلَى ُ

يقول حممد أبو موسى" :القوس هنا أنتجها السياق بكل أحواهلا وأوصافها ،هي
قوس ٍ
معشرا كر ًاما ليعينوه ،وليس شيء من
رجل ،تب ّدلت أحواله ،وقيّد العدم انئلهّ ،
وختري ً

اناب من الشر أعصال)
هذا يف القوس اليت أنتجها السياق السابق الذي رأى فيه للحرب ً

(.)5

ولعله يتبني ذلك من خالل ما ختم به أوس وصفه للقوس يف األوىل والثانية ،فقال يف

()8

األوىل:
اك ِّسلَ ِّحي ِِّف اِلُر ِّ
ت
َو َذ َ
وب إِّ َذا الْتَظَ ْ
ُ
وقوله يف الثانية(:)9

ْس ِّم ْن ُحر ٍ
فَ ٍ
وب َوأَ ْع َجل
َوأ َْرَد ُ
ُ

( )1الشعر اجلاهلي ،دراسة يف منازع الشعراء ،حممد حممد أبو موسى مكتبة وهبة ص .810وذكرت قصة املنخل عند
صاحب األغاين ج  ، 1ص . 181 – 185
(")2ديوان" أوس ،ص.15
( )9ذي املعارك :موضع يف داير بين متيم ،خبل :مجع خابل؛ وهو اسم للجين الذي خيبل الناس ،أبو غلق :أي صاحب
فك (.ينظر الديوان  ،ص)15
رهن غلق ،أجله ليلتان أ ْن يُ ّ
()5الشعر اجلاهلي ،دراسة يف منازع الشعراء ،ص.812
()8ديوان أوس  ،ص .10فذاك عتادي :اإلشارة راجعة إىل الرمح والسيف والقوس ،والعتاد :الع ّدة ،والتظت :التهبت.
()9الديوان نفسه ،ص.15
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اك ِّسلَ ِّحي قَ ْد ر ِّ
ف َع ِِّّن ذُو اِلَنَا ِّ الُْعبَ ُل
َوذَ َ
ص َد ُ
ض ُ
فَيَ ْ
يت َك َمالَهُ
َ
فتجده يف البيت األول يقول :عتادي خبالف البيت الثاين ،حيث قال سالحي،
جمرد
ومعلوم أ ّن العتاد أقوى وأمنع من الع ّدة واالعتداد ابلنفس وغريهّ .أما سالحي ،فهو ّ
سالح؛ ألن املقام مقام ذكر القبيلة وحاله معها ،وعتاده للحرب ،من سيف ورمح وقوس
مالزم له ،إذا التظت احلروب.
يقول املعيين يف احلديث عن قوس أوس" :لقد جاءت قصائده يف القوس
شديدا عليه ،وهو ابنها
حماوالت إلعطاء الرأي وإجياد احلل ،فما حدث يف القبيلة كان كرًاب ً
البار وهلذا حاول اإلصالح ،واستع ّد عند فشل احملاولة ،فالشر ال يُقابَل ابلتسامح والتهاون
وإمنا ابملصاولة والتص ِّدي ،وهو موقف مصادم شجاع عند أوس ،هلذا املوقف كان وجود
كبريا ،يدلِّل على القبيلة املنيعة ،وقيادهتا احلكيمة ،وعلى الذات
البؤس يف قصائده ً
رمزا ً
املتأبية ،ومبدئها الثابت يف احلياة"(. )1
ومن القصائد اليت استحوذ وصف القوس عليها ،زائية الشماخ ،واليت تُعد من عيون
()2
الشعر العريب ،واليت يقول يف مطلعها:
ِّ ()9
َّواش ُر
َع َف ا بَطْ ُن قَ ٍّو ِّم ْن ُس لَْي َمى فَ َع الُِّز
ض ا فَالُ ْش ِّرفَ ُ
ات ال َ َ
فَ َذ ُ
ات الن َ

إىل أ ْن يصل إىل احلديث عن القوس والقواس ،بعد أ ْن أبرز حالة اإلنسان العريب وما
يقاسيه وما يعانيه من واقع مكافح ،يالقي فيه املصاعب والشدائد ،وكل ذلك جاء من
الشاعر على لسان محار الوحش وكيفية نضاله ومكابدته املشاق ،وحرصه الشديد على أاتنه،
ومراعاته هلا يف سبيل النجاة من الصيّاد املاهر ،الذي ال ُخت ِطئ رميته؛ حيث يصف مشهد
()5
الرامي والرمية بعد عرضه حلال تلك احلمر وقائدها ،فيقول:

( )1القوس عند ثالثة من شعراء اجلاهلية واإلسالم ( أوس و الشنفرى و الشماخ ) ،عبد احلميد املعيين ،جملة كلية
اآلداب ،جامعة القاهرة ،جملد [ ،]90العدد [ ،]9يوليو2000 ،م.
(" )2ديوان" الشماخ بن ضرار الذبياين ،ت :صالح الدين اهلادي ،دار املعارف مبصر ،القاهرة ،ص.199
()9بطن األرض وابطنها :ما غمض منها واطمئنّ ،قو :منزل للقاصد إىل املدينة من البصرة ،عالز :بكسر الالم موضع
يف داير بين تغلب ،ذات الغضا :األرض اليت فيها شجر الغضا ،والغضا :أرض يف داير بين كالب ،و ٍاد يف جند،
أيضا (.ينظر الديوان  ،ص ) 199
املشرفات :املواضع املرتفعة ،والنواشر :املرتفعات ً
()5حألها :منعها من املاء ،والضمري للحمر ،عامر :أخو اخلضر :قانص مشهور ،النواحز :اليت هبا حناز :وهو داء أيخذ
شديدا ،التالد :كل ما قدمي من حيوان أو غريه ،يورث عن اآلابء ،وقليل التالد :أي
الدواب واإلبل يف رًئهتا فتسعل سعاالً ً
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ث تُكْوى النَّو ِّ
َخو اخلِّ ْ ِّ
اح ُز
َو َح ََل ََها َعن ِّذي األ ََرا َك ِّة َع ِّام ُر
أُ
َ
ض ِّر يَ ْرمي َحْي ُ َ
ِّ ِّ
ِّ
َكأ َّ ِّ
الو ْح ِّ
يل التِّّلَ ِّد غَْي َر قَ ْو ٍ
ش َ ِّرُز
َس ُه ٍم
س َوأ ْ
َن ال ّذي يَ ْرمي م َن َ
قَل ُ
اء ِّم ْن نَ ْب ٍ َعلَْي َها اِلَلَئُِّز
ُم ِّطلًّ بُِّزْر ٍق َما يُ َداوي َرِّميُّ َها
َو َ
ص ْف َر َ
مانعا من قدوم هذه احلمر ،وهو رٍام جيد ،ال يرمي
لقد كان وجود عامر عند ذي األراكة ً
إالّ حيث تكوى اإلبل املصابة مبرض النجاز ،وهو سعال شديد يصيب اإلبل يف رئتها ،فتكوي هبا
جنوهبا وأصول أعناقها ،وهذا هو هدف الرامي ِ
احلذق ،فهو ال خيطئ رميته ،حيث إهنا تقع يف
مقتل ،فإ ْن مل ِ
خائفا قد خارت قواه فال يقدر على املسري ،ومعه نصال زرق
تصبه أوقفته
مذعوراً ،
ً
يطل هبا من مكان مشرف مرتفع ،ال ميكن أن يداوى من رميت به ،وقوس صفراء من شجر نبع،
ّ
أخر هنا املسند إليه (اجلالئز) وق ّدم اجلار
قد لويت عليها عقبات؛ لتشدها وتزيد من قوهتا ،و ّ

واجملرور إلفادة االختصاص ،فهذه اجلالئز خمتصة ابلقوس الصفراء ،وللقافية كذلك.
()1
وتبدأ رحلة القوس مع هذه النبعة ،وتصوير الشاعر هلذه األحداث الشيِّقة ،حيث يقول:
َ ا َش َذ ِّ
ِّ
اج ُز
ض الَ ٍة
اس ِّم ْن فَ ْرِّع َ
ّ
ٌ
ب م ْن ُدوََ ا َو َح َو َ
َُتَيَّ َرَه ا ال َق َّو ُ
ٍ
فَ َم ا ُدونَ َه ا ِّم ْن ِّغْيلِّ َه ا ُمتَلَ ِّح ُز
ت بِّ ِّه
اس تَ َو ْ
ََنَ ْ
ت ِِّف َم َك ان َكنّ َه ا َو ْ
ِّ ()2
ال يَ ْن ُج و ُك َّل َرطْ ٍ َوََيبِّ ٍ
َويَ ْن ُ ُل َح ًَّت َ ََ ا َو ْه َو َابرُز
ي
فَ َم ا َز َ
وهو يف هذه القصيدة قد استقى من وصف أوس يف القصيدة الثانية ،اليت سبق
وخرب
ذكرها ،فيتضح من األلفاظ ما يدل على أتثر الشماخ أبوس؛ حيث إ ّن أوس تعلمها ُ
مكاهنا مذ كانت صغرية يف ذلك الوادي املليء ابألشجار املختلفة الكثيفة ،فيقول(:)9
ال تالد له؛ يعين أنه ال ميلك غري قوس وأسهم ،اترز :أي جامد ابرد يصيبه كيف يريد ،مطل :أي مشرف؛ من اإلطالل
أدل البازي على صيده كذلك
وهو اإلشراف على الشيء ،مدل :من أدل الرجل على أقرانه؛ أي أخذهم من فوق ،و ّ
(كذلك اللسان :دلل؛ أي أيخذ الوحش بشدة) ،الزرق :النصال :رميها :املرمي هبا ،والصفراء هنا :القوس ،النبع :شجر
القسي ،اجلالئز :عقبات تلوي على كل موضع من القوس؛ لتشدها من غري عيب هبا،
أصفر وهو أجود ما تتخذ منه
ّ
واحدها :جالز ،وجالزة ،وال تكون اجلالئز إالّ من غري عيب ( .ينظر الديوان ،ص)152
(")1ديوان" الشماخ ،ص.155
تدىل من
()2الضالة :واحدها الضال ،وهو شجر السدر ،فرع الضالة :أعالها ،الشذب :قشر الشجر ،وقِيل :ما ّ
كن ،الغيل :بكسر الغني :الشجر
وتفرق ،حواجز :موانع من الوصول إليها ،منت :طالت ،كنها :سرتها يف ّ
أغصانه ّ
الكثيف امللتف ،متالحز :متضايق داخل بعضه يف بعض ،ينجو :يقطع ،ينغل :يدخل( .ينظر الديوان  ،ص )155
(")9ديوان" أوس بن حجر ،ص.19
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تَ ْعلَ ُم َه ا ِِّف غَْيلِّ َه ا َو ْه َي َحظْ َوةٌ
َوَاب َن َوظْيَ ا َن َوَرنْ ٍ َو َش ْو َح ٍط
القسي ،وهو السدر أصفر طيب
ختريها من شجر الضال –شجر تتخذ منه
والشماخ ّ
ّ
الرائحة -وحيول بينه وبينها ذلك الشجر بشوكه وحواجز األشجار املتالصقة اليت منت هذه
متكبدا
القوس بينها ،وال زال يقصدها مزيالً ما أييت يف طريقه من شجر أخضر وايبس،
ً
عناء الطريق حىت حتصل على مراده.
وتكرر التعبري ابلفعل املضارع (ينجو ،ينغل) ممّا يدل على االستمرار  ،واملواصلة
احلثيثة لتحقيق اهلدف املراد.

بِّ َو ٍاد بِّ ِّه نَ ْب ُ طُ َو ٍال َو َح ْ يَ ل
ث َ ِّع ٍم ُمتَ َيِّّ ِّل
َّ أَثِّي
أَلَ
َ

مدعوما ابجلد واملواصلة ،ومن مث
ثباات ويقينًا
والفعل املاضي (زال ،انل) ،أضفى ً
ً
()1
يعود الشماخ ليصف ما حصل حال ظفره هبا ،فيقول:
ضاةِّ
ألَوس ِّ
ِّ
ش ِّ
ارُز
اط
َع َدو
ات َح ٍّد غُ َر ِّاِبَا
ُم َ
الع َ
فَأ ََْنَى َعلَْي َها ذَ َ
َْ
َع َّم ْن َُيَ ِّ
اوُز
ط بِّ ِّه َوا ْزَوَّر
ت ِِّف يَ َديْ ِّه َرأَى ِّغ َن
َحا َ
فَلَ َّما اط َْمأَنَّ ْ
أَ
فَ َمظَ َع َها َع َام ْ ِّ
ُه َو غَ ِّام ُز
َويَ ْنظُُر ِّمْن َها أَيُّ َها
ِِّلَائِّ َها
اء
ي َم َ
ِّ ()2
ت ِّ
الش ُم ِّ
ض ْ ُن ُّ
وس الََهام ُز
اف والطَّ ِّري َدةَ َد َرأ ََها
ام ال ّ َق َ
َك َما قُ ِّّوَم ْ
أَقَ َ
فالشاعر بعد حصوله على غنيمته ،بعد هذا اجلهد ،هوى عليها ابلفأس اليت تقطع عظيم
فلما انهلا وأصبحت بني يديه ،رأى الغىن بعينه،
شجر العضاة ،وهو معىن أخذه من أوس ّ ،
مما جعله يطوف حول نفسه ،وهي بني يديْه من شدة فرحه حبصوله عليها وحتقيقه مراده.
فلما ،فمظعها)،
ويظهر التكرار حلرف الفاء يف األبيات السابقة( ،فما زال ،فأحنىّ ،
وهذا التكرار يدل على السرعة يف إجناز املهمة ،فالفاء تدل على الرتتيب والتعقيب.
( ")1ديوان" الشماخ ،ص.158
()2أحنى عليها :عرض عليها؛ أي أقبل يقطعها ،ذات ح ّد :فأس ذات ح ّد ،غراهبا :ح ّدها ،العضاة :شجر عظيم له
ازور :أعرض ومال ،مظعها :أي أشرهبا
شوك ،مشارز :حديدة مشارز :تقطع كل شيء مرت عليه ،وهو جمازّ ،
املعوج منها ،الثقاف :خشب يف رأسها ثقب
ماء حلائها ،اللحاء :قشر العود ،غامز :من غمز القناة ،إذا َّ
سوى ّ
فتقوم ،الطريدة :قصبة توضع فيها السكني ،تُ َربى هبا القداح ،املهامز :مجع مهموزة :وهي
تدخل فيها الرماحَّ ،
حديدة تنخس هبا الدابة (.ينظر الديوان  ،ص ) 158
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عامني
وبعد حصوله عليها ،أخذ خيتفي عن األنظار ،متسلّالً َّ
عمن حوله ،مث أخذ ْ
العامني ،وبعد التزيني
ويقوم
معوجها أبدوات خاصة بتثقيفها ،وبعد مرور ْ
ّ
يراعيها ،ويعتين هباّ ،
()1
واحملافظة والعناية ،يقول الشاعر:
فَ و َاَف ِِّبا ْأهل الَو ِّ
لس ْو َم َرائُِّز
اس ِّم فَانْ بَ َرى
ََا بَ ْي ٌ يُ ْلِّي ِِّبَا ا َّ
َ
َ
َ
َ
لد اِلََرائُِّز
ال لَهَُ :ه ْل تَ ْش ََِّت َيها فََِّننَّ َها
فَ َق َ
تُبَاعُ ِِّبَا بِّي َ التِّّ ُ
اق نَو ِّ
السْي ر ِّاء أَو أَو ٍ
اج ُز
ِّم َن
َش ْر َعِّيب
إِّز ٌار
ال
فَ َق َ
ْ
َوأ َْربَ ُ
َ
َ
َّ َ
ان ِّمن ِّ
ََثَ ٍ
ِّم َن اِلَ ْم ِّر َما ذَ َّكى َعلَى الن ِّ
َّار َخابُِّز
َكأَنَّ َها
َحٌُْر
الك َ ِّّي
َ
اك م ْقروض ِّمن اِللد م ِّ
وب رَد ِّ
ان ِّمن َخ ٍ
اع ُز
ال َوتِّ ْس ُعو َن ِّد ْر َمهًا
َ
َ ُْ
َوم َ ذَ َ َ ُ ٌ َ
َ
أَيِِّْت ال ِّّذي ي ِّ
ِّ
عطي ِِّبَا ْأم ُُيَ ِّ
اوز؟
َوأ َِّم ََها
سهُ
ُ
َ
فَظَ َّل يُنَاجي نَ ْف َ
ك اليَ ْو َم َع ْن ِّربْ ٍح ِّم َن البَ ْي ِّ الَ ِّه ُز
اك َوالَ يَ ُك ْن
َخ َ
لَ َ
فَ َقالُوا لَهَُ :ابيِّ ْ أ َ
ِّ ()2
ِّ
الو ْج ِّد َحام ُز
ي َع ْب َرًة
َوِِّف َّ
اض ْ
اها فَ َ
فَلَ َّما َش َر َ
الع ْ ُ
ت َ
الص ْد ِّر َح َزا ٌز م َن َ
القواس السوق ،ومن خالل دخوله ،تتبّعه َمن هبرته هذه القوس وجودهتا
قصد َّ
جرهبا ،حينها علم
وذلك من خالل نظرة اثقبة – يف يد صاحبها -وزاد إعجابه حني ّ
ِ
املتفحص هلذه القوس أبنه راغب فيها ،مقبِل على شرائها ،ولو
اجملرب ّ
القواس برغبة الرائي ّ
ّ

القواس بقوله مباغتًا :هل تشرتيها؟ وكأنّه يشوقه هلا ،ففي
كثريا ،فبادره ّ
كلّفه ذلك ماالً ً
استفهامه هنا تشويق للمشرتي ،مث أخذ يثب ت له أبهنا تباع مبا يباع به املتاع الغايل الثمن،
كدا كالمه بـ (إ ّن) إمعاانً منه يف نفاستها عنده ،وهذا أضفى على السياق مجاالً وروع ًة
وأتى مؤ ً
(")1ديوان" الشماخ ،ص.159
()2واىف هبا :أتى هبا وقصد ،املواسم :مجع موسم ،واملراد هبا هنا األسواق اليت جيتمع فيها الناس للبيع والشراء ،انربى هلا :اعرتض
هلا يشرتيها ،البيع :البائع واملشرتي ،وهذا من األضداد واملقصود :املشرتى واملقصود به هنا هو :عامر أخو اخلضر السابق
املسرية؛ ألن
اجملرب .التالد :سبق بياهنا ،الشرعيب :جنس من الربود ،والسرياء :جنس من الربود ّ
الذكر ،السوم :البيع ،الرائزّ :
نقدا،
فيها خطوطًا كالسيور ،وأربع :أي أرب شقائق ،األواقي :مجع أوقية وهو وزن معروف ،النواجز :مجع انجزة ،كما نقولً :
الكوري :الذهب الذي خلص يف كور الصائغ بعد ما خلص من تراب املعدن ،اخلابز :صانع اخلبز ،اخلال :ضرب من الربود،
أرضها محر ،وفيها خطوط خضر ،املقروظ :املدبوغ ابلقرض ،املاعز :ا لشديد ،أمريها :يعين قلبه ،جياوز :ميضي فال يبيعها،
يرتدد أيبيعها هبذا الثمن أم ال ،الهز :دافع مانع :يعين :قال له احلاضرون أو قال له عقله :بع وال تتأخر ،شراها :ابعها ،فهو
ّ
من األضداد وهذا يف القرآن الكرمي ،قال تعاىل( :ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة هللا[ )...البقرة]209 :؛ أي يبيع
وغم واملراد هنا :ما تولّد يف قلبه من احلزن ولومه نفسه على بيع هذه
نفسه .احلزاز :ما جيده اإلنسان يف صدره من غيظ ّ
القوس احلبيبة إليه ،الوجد :أشد احلب ،احلامز :الشديد احملض احملرق ( .ينظر الديوان  ،ص )159
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القواس ،فال يقرتب من شرائها إالّ
واتّساقًا ،وكل ذلك إشعار هلذا البيع أبهنا غالية عند هذا ّ
ِ
فلما علم نيّته وأنه يريد بيعها ،ابشره بعروضه املغ ِرية ،وهي إزار
َمن يق ّدر مثنها ويق ّدرها قدرهاّ ،
شرعيب وهو جنس من الربود ،وأربع من خشب القصاع األسود ،أو أواق نواجز .و أو هنا
مبعىن الواو ،كأهنا من شدة محرهتا مجر اخلابز الذي يذكي انره ابستمرار ،وهنا تشبيه أييت بيانه
يف اببه –إبذن هللا ،-وبردان من خال وتسعون درمهًا وجلد مدبوغ .فأخذ يراجع نفسه وقلبه،
يدل على مكانتها العالية عنده وشدة تعلقه هبا،
أهذا املال مثن هلذه القوس أم ال؟ وهذا ممّا ّ
وأنه مل جيربه على اجمليء هبا إالّ الظروف القاسية.
قواس على البيع ،وأالّ يضيِّع هذه
فأخذ احلضور هلذه املساومة النادرة حيثون ال ّ
الفرصة ،وأ ّن هذا مثن ال ميكن أ ْن يعطى لغريها من جنسها ،ومع شدة إحلاحهم وكثرة
القواس قوسه ،واشت ّد وجده عليها ،حىت فاضت العني بعربات
وعلو أصواهتم ،ابع ّ
صخبهم ّ
حز حىت توالت الزفرات ،فهو فراق حلبيب عاش معه سنوات ،وذهب
وحز يف النفس ما ّ
ّ
ظاهرا يف تكراره للفاء ،وكأنه يتأفّف من هذا املوقف
من بني يديْه يف حلظات .وجتد ذلك ً
"حزاز ،وحامز" فيها ما فيها من الوجد
الذي أجربه الزمن عليه ،ويف ألفاظه جند كلمة ّ
يدل على براعة الشاعر يف هذا الوصف
واألسى ما ال ميكن معه التعبري بغريها ،وهذا ممّا ّ
يدل على ختصيص
حزاز) ،ما ّ
الدقيق ،وكذلك تقدمي املسند على املسند إليه يف (ويف الصدر ّ
احلز على الصدر ،وإاثرة وتشويق ملعرفة ما سيأيت بعد هذا التقدمي.
وقصر ّ
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يقول:

()1

َوذَا َق فَأَ ْعطَْتهُ ِّم َن اللِّّ ِّ
ي
الر ُامو َن َع ْن َها
ض َّ
إِّذَا أَنْ بَ َ
ويقول:

()9

الس ْهم ح ِّ
اج ُز
َك َفىَ ،وًَا أَ ْن يُ ِّر َق َّ َ َ
ِّ ()2
تَ َرُُّّنَ ثَ ْكلَى أ َْو َج َعْت َها اِلَنَائ ُز

َجانِّبًا
ت
تَ َرََّنَ ْ

ِّ
َسلَ َمْت َها النَّواقِّ ُز
َوإِّ ْن
يب َس ْه ُم َها
قَ ُذ ٌ
وف إذَا َما َخالَ َ
ِّري َ م ْن َها أ ْ
ط الظَ ْ َ
ِيََ ٍ
َكأ َّ
َك َوانُِّز
ان
َعطَّا ٍر
َخ َو ِّاز ُن
َن َعلَْي َها َز ْع َف َرا ً ََتِّ ُهُ
ِّ ()5
ط األَنْ َداء ِّ
َحبِّ ًا َوََلْ تُ ْد َر ْج َعلَْي َها الََعاوُز
ت
إِّ َذا َس َق َ
ت َوأُ ْك ِّرَم ْ
صينَ ْ
ُ
(فأما قوله :إذا ما تعاطوها مسعت لصوهتا
و يذكر
ْ
اخلالداين يف كتاهبما ،عن أوسّ :
عول َمن أخذه ،وأول من أخذه الشماخ ،بقوله:
"البيت" ،فهو األصل يف املعىن ،وعليه ّ
اِلَنَائُِّز
أ َْو َج َعْت َها
ثَ ْكلَى
ت
ض َّ
الر ُامو َن َعْن َها تَ َرََّنَ ْ
تَ َرُُّّنَ
إِّذَا أَنْ بَ َ
وأخذه الشنفرى ،فقال:
إِّذَا َّ
َوتُ ْع ِّو ُل
تَ ِّر ُّن
ثَ ْكلَى
َّت َكأَنَّ َها
ُموََةٌ
زل َع ْن َها َّ
الس ْه ُم َحن ْ
اغتماما به ،وقال:
وذكر بعض الشعراء أ ّن حنني القوس عند خروج السهم منها
ً
ِّ
ِّ
ِّمْن َها
َخ ْوفًا
َز َّل َس ْه ٌم َعْن َها
َابكِّيَةٌ إِّ ْن
َعلَْيه أَ ْن يَضي َ
وقال آخر:
(")1ديوان" الشماخ ،ص.159
( )2ذاق :الضمري للمشرتي ،يقال :ذقت القوس :إذا جذبت وترها لتنظر شدهتا ،وإغراق السهم :استيفاء جذب
جرب القوس ،فجذب وترها فأعطته جانبًا هلا من
القوس فتلني ،فرمبا أصاب اهلم يد الرامي ،احلاجز :معناه أنه ّ
اللني ،وهلا جانب آخر من الصالبة حاجز من أ ْن يغرق السهم ،االنباض :أن جتذب الوتر ،مث ترسله فتسمع له
صوات ،ترّمنت :رجعت يف صوهتا ،ورنّت ،الثكلى :اليت مات ولدها ،اجلنائز :مجع جنازة ،وهي للميت ( .ينظر
ً
الديوان  ،ص ) 159

()9ديوان الشماخ ،ص.119-112
()5قذوف :وهين الشديدة القذف ابلسهم ،ويف رواية :هفوف ،هلا صوت؛ أي هتتف إذا وقع سهمها يف الظباء ،ريع:
أفزع ،فأسلمته قوائمه :فسقط ،النواقز :القوائم ،أسلمته :خذلته ،الزعفران :من الطيب أصفر وهو من زينة النساء،
صب فيه املاء ،يريدون وصفها بلون الصفرة ،اخلوازن :النساء الاليت خيزنه ،الكوانز :الالئي
متريه :من أمار الزعفران ّ
يكنزنه يف وعاء ،وأهل اليمن مشهورون بصناعة العطر وبيعه ،األنداء :مجع ندى ،وهو بلل الصباح ،أشعرت:
ألبست :من الشعار وهو الثوب الذي يلي اجلسد؛ أي يصوهنا ،احلبري :الثوب اجلديد احلسن (.ينظر الديوان ،
ص)119-112

99

َّ
الش ِّدي ُد

الس ِّ
اع ِّد
َّ

اها
إِّذَا تَ َعاطَ َ
وقال آخر:
ِّ
َّ
ُّ
أن فِّ َيها
َعلَى
اِلَانِّبَ ْ ِّي
طَيِّّ َع ِّة
اء
َو َ
الش َ ْ
ََجي َ
ص ْف َر َ
()1
ِّ
َس ْه ِّم َها
إِّ َىل
َحنِّينًا
ََِّت ُّن
َحنِّ َ
ي الُح ِّّ إِّ َىل َم ْن أ َ
َح ّ
والثكل كذلك عند الداخل بن حرام يف بيت من وصف رحلة صيده ،فيقول(: )2
ِّ ()9
َكأ َّ ِّ
ِّخلَ َل ُ ِّ
اد َها إِّ ْرَ ُن ثَ ْكلَى
يج
َن ع َد َ
ضلُوع َها َو ْج ٌد َوه ُ
مضيفا عليها من الصفات
اصفا تلك القوس اليت ما زالت عالقة يف ذهنهً ،
مث يعود و ً
ما خيتص ابلنساء؛ فهي يف لوهنا األصفر كأهنا مطلية ابلزعفران اليماين ،خري ما خيتزنه النساء
ويكتنزونه ،ويبني حرصه عليها وحمافظته الدائمة حال وجودها عنده ،فهو حيفظها من
جديدا ُ ،مبيِّنًا مكانتها عنده
ثواب
ً
الندى ،الذي قد يؤذيها حال نزوله عليها ،فهو يلبسها ً
وخوفه عليها من أي عوامل مؤثّرة.
جل أبيات الوصف يف القصيدة ،ممَّا يعطي داللة على تعلقه هبا
ولقد أخذ القوس ّ
وشغفه الكبري هبا ،وكأنك بني حمبوبني ال يقدران على املفارقة ،فكالمها يعطي صاحبه من
يوما بعد يوم ،حىت
العناية ،ما تطمئن به نفس احلبيب من الوصل والعطاء ،ويزداد ذلك ً
ِ
ِ
ويؤخر
فظل يق ّدم رجالً ّ
أدركه من احلاجة والفاقة والفقر ما أجلأه إىل أن تكون هي الضحيةّ ،
وحث السري ،وهذا قد سبق بيانه
أخرى حنو السوق ،مث بعد ألي ،عزم على عرضها للبيعّ ،
وتفصيله.
يقول صالح الدين اهلادي( :شعر الشماخ يف القوس من أروع وأبدع ما جادت به
قرحيته ،وتفتّقت عنه شاعريته ،يف فن الوصف ،بل يف شعره عامة) (. )5
َّت
َحن ْ

إِّ َىل

ي
َحنِّ َ

الوالِّ ِّد
َ

الس ْه ِّم
َّ

()1األشباه والنظائر ،للخالديْن.81/2 ،

( )2شرح أشعار اهلذليني ،صنعة أيب سعيد السكري ،ت :عبد الستار فراج ،مراجعة :حممود شاكر ،مطبعة املدين،
القاهرة ، 919/2 ،يقال له الداخل  ،وامسه زهري بن حرام  ،أحد بين سهم بن معاوية.
يتوه ج
( )9عدادها :صوهتا ،فعاوده كلما أنبض عنها ،صوتت ،خالل ضلوعها :أي يف قلبها ،وجد بولدها ،وهيجّ :
ويلتهب يف صدرها (.ينظر شرح أشعار اهلذليني  ،ج ، 2ص ) 919
( )5الشماخ بن ضرار الذبياين ،حياته وشعره ،صالح الدين اهلادي ،دار املعارف ،مصر1195 ،م،
ص".118بتصرف"
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ومن أشهر َمن وصف القوس وجعلها مالزمة يف ذلك العصر الشنفرى يف الميته
املشهورة  ،اليت أكثر القدماء واحملدثون من شرحها ،وأوردوها يف كتبهم ،وهي من أجود
أشعار العرب ،قال عنها اخلالدان" :إهنا كثرية احملاسن"( ، )1واليت يقول يف مطلعها(:)2
ِّ
ِّ
فََِّنِّّّن إِّ َىل قَ ْوٍم ِّس َوا ُك ْم َألَ ْميَ ُل
ور َم ِّطيِّّ ُك ْم
يموا بَِِّن أ ُّمي ُ
ص ُد َ
أَق ُ
وأبيات القوس منها ما يقوله:
ت َج ِّ
ِِّبُ ْس َن َوالَ ِِّف قُ ْربِّ ِّه ُمتَ َعلَّ ُل
ازًَي
َوإِِّّّّن َك َف ِّاّن فَ ْق ُد َم ْن لَ ْس ُ
َص َح ٍ
ص ْف َراءُ َعْي ِّط ُل
صلِّ ٌ
اب :فُ َؤا ٌد ُم َ
ض إِّ ْ
ثَلَثَةُ أ ْ
َوأَبْ يَ ُ
شيَّ ٌ
يت َو َ
ْي الُتُ ِّ
وف ِّم َن الَل ِّ
إلَْي َها َوِّ ْحم َم ُل
ت
ون يَ ِّزينُ َها
ُهتُ ٌ
صائِّ ُ قَ ْد نِّْيطَ ْ
َر َ
ِّ ()9
َوتُ ْعو ُل
تُ ِّر ُّن
عجلَى
َّت َكأَنَّ َها
ُم َرَّزاةُ
إِّذَا َز َّل َعْن َها َّ
الس ْه ُم َحن ْ
ْ
وهذه األبيات اليت جاءت يف سياق ختلّي قوم الشنفرى عنه وتركه هلم واعتزازه بنفسه،
قوما بدالً من قومه الذين جفوه ،إىل أ ْن وصل إىل ذكر
وسلوته بغريهم ،فهو اختذ الوحوش ً
وبني ذلك مؤّكِ ًدا أب ّن والفعل املاضي
األصحاب الذين اختارهم واستغىن هبم عن كل صاحب ّ
كفى والباء يف حبسىن ،مما يدل على إثبات صحبتهم ،وإنكار قومه هلؤالء األصحاب ،فجاء
مؤّكِ ًدا حلال املنكرين ،وهذا يدل على إخالصه هلؤالء األصحاب ونبذه لقومه وبين جنسه
الذين ال يق ّدرون املعروف ،مث ّبني أهنم ثالثة أصحاب ،وق ّدم هنا املسند ثالثة أصحاب؛
ليشوق َمن يستمع إليه َمن سيكون هؤالء األصحاب ،الذين استغىن هبم عن القبيلة ،فإذا به
قلبه القوي الشجاع اجلريء ،وسيفه البتّار القاطع ،شديد املضاء ،وقوس طويلة جيدة..
مث أمعن يف وصفها بقوله هتوف من امللس ،فهي قوس ذات صوت يغين عن صوت
ويرد عليه الصوت من خالل
اإلنسان ومزيَّنة كذلك ،وكأنك بكائن حي حياكيه ويسري معه ّ
الرمي هبا ،مث يعود فيبني صفة صوهتا حال خروج السهم منها ،وكأنه حنني امرأة أثقلتها
املصائب ،فهنا تشبيه  ،أييت بيانه يف اببه –إبذن هللا.-
()1األشباه والنظائر ،للخالديْن ،ج  2ص . 19
(")2ديوان" الشنفرى ،ص ،85بنو األم :األشقاء أو غريهم ما دام جتمعهم األم ،املطي :ما ُميتطَى من احليوان واملقصود
اإلبل هنا .وإقامة الصدور :التهيؤ للرحيل (.الديوان )
(")9ديوان" الشنفرى ،ص.90
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وانظر البيت األخري ،وكأنِّك ابلشاعر مع عزمه وقوته وشجاعته واعتماده على نفسه
وما معه من هؤالء األصحاب إالّ أنه ما زال حين إىل قومه ،كما حنَّت قوسه على فراق ولدها
عرب به عن عظيم الوجد والفقد الذي أجلأه إىل ما هو فيه.
مصدرة هذا الصوت الذي ّ
وتعدَّدت أوصاف القوس يف قصائد متفرقة ،فمرًة يصفون صوهتا ،ومرًة يُضفون عليها
صفات املرأة ، .وها هو الشنفرى األزدي يف قصيدة أخرى يرّكز على جانب حركة القوس
وصوهتا ،وكيف أتىب بعجسها ،وترمي بذروهتا ،وكيف يكون لسهمها حني حتتك مبقبضها
()1
حفيف كحفيف النحل ،ختطئ طر ًيقا إىل غارها يف اجلبل فيقول:
َّ
الش ِّج ِّّي
َكَِّن ْرَ ِّن
تَ ِّر ُّن
اء ِّم ْن نَ ْب ِّ أَِِّب ظُ َهْي َرَة
َوتَ ْهتِّ ُ
َوَحَْ َر َ
ف
ِبِِّّ َّن
بُ ِّذ ْرَويْ َها
َوتَ ْرِّمي
َل فِّ َيها الن َّْزعُ ََتِِّْب بِّ َع ْج ِّس َها
إِّذَا آ َ
فَ تَ ْق ِّذ ُ
ِّ ()2
َكأ َّ
َن َح ِّفي َ الن ُّْب ِّل ِّم ْن فَ ْو ِّق َع ْج ِّس َها
ار ُمطْن ُ
َع َو ِّاز ُ
ب ََْن ٍل أَ ْخطَأَ ال َ َ
فالشاعر يصف القوس هنا أبهنا محراء ،وعلل شارح الديوان محرهتا ؛ ألجل أهنا من
غريت لوهنا .ولكنِّك ترى أ ّن السياق يف جمال
النبع ،أو ألهنا قدمية ،أو أ ّن الشمس واألنداء ّ
الصيد ،والشاعر أراد أن يوحي بتمكنه من الصيد ،ومتكن قوسه من إصابة الفريسة ،ممّا جعل
قوسه وسهامه دائمة احلمرة؛ لكثرة شرهبا من دم الصيد.
()9
وأييت ما يؤّكد ذلك بعد هذه األبيات الذي يقول فيه:
ِّ ()5
وأنْ ِّسج للْولْ َد ِّ
ف
ََحََر غَاثِّ ِّر
ان َما ُه َو ُم ْقر ُ
أُرّكِّبُ َها ِِّف ُك ِّّل أ ْ
َ ُ ُ
فهذا البيت ومن خالل سياق األبيات ،يظهر أ ّن اللون األمحر عنده يوحي ابلقوة
واملنعة وإصابة اهلدف ،ممّا جعله ملطّ ًخا ابللون األمحر لون الدم.

(")1ديوان" الشنفرى ،ص.85
الشجي :احلزين ،العجس:
القسي والسهام ،اإلرانن :الصياح ابلبكاء،
()2احلمراء :القوس هنا ،النبع :شجر تتخذ منه
ّ
ّ
مقبض القوس ،الذروان :طرفان ،عوازب :مجع عازب ،وهي اليت ابتعدت يف املرعى ،الغار :الكهف ،واملغارة،
املطنف :من يعلو الطنف وهو رأس اجلبل (.ينظر الديوان  ،ص )88
()9ديوان الشنفرى ،ص.88
()5األمحر :القوس ،الغاثر :املغرب إىل خضرة ،واملقرف :غري احلسن (.ينظر الديوان  ،ص)88
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ويف موطن آخر من شعر اهلذليني ،يقف الداخل بن حرام على و ٍ
صف لقوسه وأسهمه ،يف
سياق فخر وقوة فيقول(:)1
ِّ ٍ ِّ
روج
ش
سهم
َح ِّلي ٍ ََل َُتََّونهُ ال ُ
َدلَف ُ
ُ
ت َ ا أَوانَئذ ب َ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
روج
دحهُ َز ِّع
َسديد َ
دحض َعلَيه ال غر ُار فَق ُ
الع ِّ ََل يَ َ
ٌل َد ُ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
َابهر لَيِّن ٍ
وج
القد َ ظُه را ٌن َدم
ات يُ ِّر ُّن
َعلَيه من أ َ ّ
ُ
ِّ
ِّ
فَأ ِّ
موج
ُغرقُهُ َوال َجل
كي قَص ٌ
ي َع ُ
ٌ
َك َمت ِّن الذئ ِّ ال ن ٌ
ِّ
ِّطلعُ ال َك ِّّ م ِّ
عقلُها َوثي ُج
توف
طع ِّمه ا َه ٌ
يُ َق ِّّرُِب ا ل ُم َ
َ
لل ُ ِّ
َكأ َّ
هيج
دادها إِّر ُن ثَكلى
َن ِّع
ِّخ َ
َ
ضلوعها َوج ٌد َو ُ
ِّ
الس ِّ
َك َّ
يج
أن ظُبَ ِّاِتَا ُع ْق
ات
يض َك َّ
لجم ُم ْرَه َف ٌ
َوبِّ ٌ
ٌر بَع ٌ
()2
ض َّمنَ َها َّ
وج
ع نَ ْب ٍ تَ َ
ص ْفراءُ البُ َرايَِّة فَ ْر ُ
الش َرائِّ ُ َوالن ُ
َو َ
ُّه ُ
فالشاعر يسري ٍ
ببطء ،حامالً أسهمه احلديدية اجليدة الصنع  ،غري متص ِّدعة ،ال ختون
صاحبها ،فسهمه شديد االنطالق ،مصيب للهدف ،مزيَّن ابلريش ،أبيض شبيه مبنت الذئب
يف استوائه ،ليس ابلطويل وال ابلقصري ،رقيق حمدَّد ،كأن يف رأسه مجرة من شدة تل ِظّيه
( )1شرح أشعار اهلذليني. 911 – 918 /2 ،
( )2الدليف :سري فيه إبطاء  ،أوان  :حني  ،حليف  :حديد  ،مل ختونه  :مل تنقصه  ،الشروج  :الشقوق
والصدوع.شديد  :يعين السهم  ،واملعىن للنصل  ،قاصد  ،العري  :الناتئ وسط النصل  ،يدحض  :يزلق  ،الغرار:
املثال الذي يضرب عليه  ،زعل  :مثل  ،أي مىت حركته  ،دروج  :درج  ،إذا ألقي ابألرض درج  ،من استوائه
واستدارته .األهبر  :ظهر الريشة  ،ال هو أعالها وال هو أسفلها  ،الظهران  :ظهر الريشة  ،دموج  :مشتبه يف
االندماج والصالبة  ،يزن  :من الزينة  ،لي نات  :قذذ لينة .كمنت الذئب  :يف استوائه  ،النكس  ،الذي جعل أعاله
أسفله  ،فوقه مكان نصله ،أغرقه  :إذا نزعت فيه جياوز ،يدخل فيه  ،اجللس  :الطويل الغليظ  ،عموج  :يتعمج ،
يلتوي وال يقصد .املطعم  :الصائد املرزوق  ،طالع الكف  :ملء الكف  ،اهلتوف  :القوس  ،وقال  :معقل كل
شيء  :مصريه الذي يصري حرزاً له  ،وثيج  :وثيق .عدادها  :صوهتا تعاوده  ،كلما نبض عنها صوتت  ،إرانن
ورنني :سواء  ،خالل ضلوعها  :أي يف قلبها وجد بولدها  ،وهيج  :يتوهج ويتلهب يف صدرها .وبيض كالسالجم:
يريد النصال وكأن معناها أهنا تشبه السالجم  ،السالجم  :الطوال  ،املرهف  :املرقق احملدد  ،الظبة  :حدة السهم ،
العقر اجلمر  ،بعيج  :مبحوث  ،أي بعج بعود يثار به .الفرع  :ما كان من قضيب واحد  ،الرباية  :ما بري من
القسي  ،النهوج  :الطرق اليت يطلع إىل القوس فيها  ( .ينظر شرح أشعار
القوس  ،الشرائع  :مكان ينبت فيه شجر
ّ
اهلذليني) 911 – 918 /2
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خمالفا لقوس أيب ذؤيب  ،الذي مل يكن لقصد قتل
واندفاعه ،ويف وصفه ابلبياض يكون ً
الفريسة فوصفه ابلبياض ،وأما عند الداخل فقد وصفه ابلبياض مع التل ِظّي ،و َّ
كأن يف رأسه
تتلهب ،وهذا ممَّا انسب أ ْن يكون قصد الشاعر إرادة القتلِّ ،
قوسا صفراء من نبع
مجرة َّ
مقرًاب ً
الكف موثوقة الوسط  ،ليست برقيقتهَّ ،
كأن تصويتها حني تقذف سهمها صوت
هتَّافة ،متأل َّ
ويتلهب كقلب األم املكلومة ،حيرتق ويلتهب حسرة
امرأة فقدت ولدها  ،فسهمها َّ
يتوهج َّ
وأملا.
ً
ولقد جاء وصف السهم ابحلليف داللة على القوة والفخر فهو رمز للتباهي واإلعجاب ابلقوة
الذاتية  ،فأغلب املعاين اليت سيقت يف وصف القوس هلا صلة ابلفخر واإلعجاب وابلذاتية ،
؛ َّ
ونكر السهم احلليف للتفخيم ،مث جاء بعده احرتاس يف قوله – مل ختونه الشروج – مث وصفه
بسديد العري ،وهو مسند إليه معرف ابإلضافة ويف ذلك تعظيم للمضاف لوصفه هبذا
الوصف ،مث شبَّهه مبنت الذئب؛ وذلك الستوائه -وسيأيت بيان التشبيه إبذن هللا يف موضعه-
وينتقل الشاعر لوصف القوس بصفات متتالية فهي هتوف ،طالع الكف ،معقلها وثيج .وقد
مسندا إليه  ،تقدَّم عليها اجلار واجملرور ،وقبله املسند يقرب ،ويف ذلك تشويق
جاءت هتوف ً
الكف
صفتني للقوس؛ ومها طالع ِّ
لذكر املسند إليه ،ولقصر املسند إليه على املسند ،و بعدها ْ
ومعقلها وثيج ،وقد فصل الشاعر بينهما؛ وذلك لكمال االتصال بينهما ،فهذه الصفات
ِ
فحسن الفصل لشدة االتصال بني هذه املعاين ،ولو
مؤّكدات ملتانة وجودة هذه القوسُ ،
وصل الشاعر بينهما ألضعف من قيمتها ،وملا برزت قوهتا ،مث يعود ليصف سهامه مرة أخرى
وسيتبني -إبذن
من ِّكًرا هلا و يف ذلك تفخيم وتعظيم هلا ،مث شبَّهها ابلسالجم؛ أي الطوال.
َّ
هللا -حني تفصيله يف اببه ،مث جاء ابملسند إليه يف قوله :صفراء الرباية واص ًفا القوس ،ويف هذا
تعظيم للمضاف.
وقد أكثر شعراء العصر اجلاهلي من التأمل يف القوس والسهام ،ومحّلوها معاين كثرية،
مسها أحد ،رفعت صوهتا،
فكان حديثهم عنها كحديثهم عن املرأة يف بكارهتا ،وأهنا إذا ّ
()1
يقول أبو ذؤيب اهلذيل:
()1شرح أشعار اهلذليني ،ج،1ص.152
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ت
ت
َوبِّ ْك ٍر ُكلَّما ُم َّ
َصاتَ ْ
سْ
أَ
ِّ
ين
ََا م ْن غَ ِّْ َها َ
مع َها قَ ِّر ٌ
يقول حممد الطويرقي" :فنجد

العتِّ ِّ
َّ
يق
الش ْرِّع
تَ َرُُّّنَ نَ َ ِّم ِّذي
َ
ِّ ()1
َع ِّ
ص ُفوق
اصيَ ٍة
يُ ِّر ْد
َم َرا ٍ
َ
صوهتا حيمل مفارقة التمنع والرغبة ،فهي ِّ
تصوت

بصوت املتأبيّة ،ولكنه صوت حيمل يف ثناايه الفرح واالنتماء إىل عامل العود واملرح واإلقبال
على احلياة ،وتزداد املفارقة ح ّدة يف حياة هذه األنثى ،فهي لينة يطمع فيها الطامعون،
تتأىب على الراغبني فيها"(.)2
وعاصية َّ
ويف وصف آخر لتلك القوس عند ربيعة بن الكودن ،وقد أضاف إليها ألفاظًا من
()9
معجم املرأة ،يقول:
ال ح ِّ
بَ ْي ِّر َج ٍ
ش ِّ
اص ٍن ََلْ تُ َذ َّو ِّق
ارَها
اء تَلْتَ ُّذ اليَ َدا ُن بِّ َ
َو َ
َ
ص ْف َر َ
ِّ ()5
ت َ ا ثُوِِّب فَ ب َ ِّ
اج ِّم َن الَ ِّاء ُم ْ لَق
ُّها
ََتَلَّ َ ُم َع ٍ
نَ َ
ش ْر ُ
ات يُكن َ
َ
َ ْ
فهذه القوس الصفراء ،اللذيذة امللمس ،املطلوبة من قبل الرجال ،الغري مبتذلة واليت مل
يذقها غ ريي ،أان أحافظ عليها بنشر ثويب هلا؛ ليحفظها من املطر والندى .وانظر إىل قوله
"نشرت هلا ثويب"؛ حيث ّبني أن هذا الثوب أصبح مل ًكا هلا ،حيث ق ّدم اجلار واجملرور على
املفعول ،وهذا ممّا يزيد من عنايته هبا وحرصه عليها ،ولفظ (أكن) اليت توحي ابلعناية الفائقة
عرب بقوله :حيفظها
اليت جعلتها كاجلوهرة املكنونة ،وهذا من حسن التعبري وانتقاء األلفاظ ،فلو ّ
بدل يكنّها ،مل يكن هلا ذاك اإليقاع واجلرس الذي يوحي بصدق العناية وحسن الرعاية.
صوتت ،شبّه ترمنها بنغم ذي الشرع وهو العود ،الشرع :األواتر ،شبه
()1البكر :القوس أول ما رمي عنها ،أصاتتّ :
صوت الوتر بصوت العود ،القرين :يريد الوتر ،عاصية :يريد القوس .يعين أهنا متتنع وتعصى ،صفوق :أي لينة يقلبها
كيف شاء ،وقِيل صفوق :راجعة ،والقرين :السهم ( .ينظر شرح أشعار اهلذليني ) ج ، 1ص . 152
( )2شعرية القوس  ،حممد مشعل الطويرقي  ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدهبا  ،ج ، 11ع 91
رمضان  1528هـ .
()9شرح أشعار اهلذليني ،989/2 ،وهو أخو بين حنيف بن معاوية بن متيم بن سعد بن هذيل .
()5الصفراء :القوس ،بشارها :فتنتها ،بغي رجال :طلبةُ رجال ،حاصن :مل يبتذهلا الناس ،ومل يذوقوها غريها ،أان ملكتها

تذوق :مل يذقها أحد ،أكنّها :حفظها من الندى واملطر بثوبه ،معاج :يلتوي يف نزوله ،يريد املطر ملثق:
وحدي ،مل ّ
ُمنَ َدى يـُبَل (.ينظر شرح أشعار اهلذليني،ج، 2ص )989
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النواحة
وأييت زهري بوصف للقوس فيه تشبيه لصوهتا حني ينطلق سهمها بصوت املرأة ّ
()1
اليت تنعي كر ًاما فُِقدوا ،فيقول:
()2
ِّ
نَ َّواحةٌ نَع ِّ
ْساءُ ُْحم َدلَّةُ َكأ َّ
ت
اد َها
الك َر َام تَ َ
َن َعتَ َ
َ
َ
شبَّ ُ
َمل َ
ومن نواحة زهري إىل نوائح أيب ذؤيب ،حيث يصف فعله يف األعداء  ،وأثر أصوات
القسي حال غزوه ،وما تصدره من صياح وعويل يطري ابأللباب.
ّ
(( )9
فيقول:
ِّ ()5
اع اِل ْع ُ ِّميَّ ِّ
َكأ َّ ِّ
ِّ
اء ِّابأل ََزامل
ات َو ْسطَ ُه ْم
َن ْارِتَ َ ُ
نَ َوائ ُح يَ ْش َف ْع َن البُ َك َ
القسي حني تنطلق من سهامها وترجع عليها أواتر يشبه صوت
فصوت هذه
ّ
الباكيات الاليت جيمعن البكاء ابلرنة والصياح والعويل ،وهنا تشبيه  ،أييت بيانه يف اببه –إبذن
هللا.-
وينتقل احلديث من ذكر املرأة وإضافة معجمها إىل القوس ،لتربز مرة أخرى مع
السهم من خالل إكثار الشعراء من تشبيه حلظ احملبوبة ونظراهتا ابلسهام –وهذا كثري يف شعر
يؤدي الغرض -فالسهام عندهم ال تصيب وال تصمي كما
اجلاهليني وسيقف البحث على ما ّ
تصيب سهام العيون النجل ،ومن ذلك قول النابغة الذبياين ،وهو يتحدَّث عن حمبوبته وما
()8

فعلته نظراهتا فيه فيقول:
ِِّف إِّثْ ِّر غَانِّيَ ٍة رَمْت َ ِّ
س ْه ِّم َها
َ
ك بَ
ِّ
ِّ
ادهُ م ْن ُحّب َها
اب فُ َؤ َ
َص َ
َولََق ْد أ َ

ك غَْي َر أَ ْن
اب قَلْبَ َ
َص َ
فَأ َ
ِّ ٍ ِّ
س ْه ٍم
َع ْن ظَ ْه ِّر م ْرَ ن ب َ

ص ِّد
ََلْ تَ ْق ُ
ِّ ِّ ()9
صرد
ُم ْ

()1شرح شعر زهري ،ص . 295
()2ملساء :اليت ال تشقق فيها وال نتوء ،احملدلة :اليت أعالها أوسع من أسفلها ،فيها ميل ،العتاد :العداد ،وهو صوت
وتر القوس إذا رمي عليها ،نعت الكرام :أخربت مبوهتم وبكتهم ،املشبب :النائحة تشبب احلزن وتورثه (.ينظر شرح
شعر زهري  ،ص ) 295
()9شرح أشعار اهلذليني ،ج ،1ص . 192
القسي ،وارجتازها :صوهتا ،يشفعن البكاء :جيمعنه ابلرنة والعويل (.ينظر
()5بنو جعثمة :من اليمن ،وأراد ابجلعثميات
ّ
شرح أشعار اهلذليني  ،ج ،1ص )192
(")8ديوان" النابغة الذبياين ،ت :أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،القاهرة ،ط ،2ص.11-10
( )9غانية :اليت غنيت جبماهلا ،غري أن مل تقصد :أي مل هتلك حني رمتك فتسرتيح ،املرانن :من الرنني ،وهو صوت
القوس عند الرمي ،واملصرد :املنفذ (.ينظر الديوان  ،ص) 11-10
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املتجردة زوجة النعمان بن
سياق هذه األبيات أييت يف حديث النابغة عن ّ
ضا ِّ
املنذرِّ ،
فبني كيف يكون له الرحيل ،وقد أصابته هذه الغانية -وهي
معر ً
متغزالً هباّ ،
املستغنية جبماهلا -بنظرة أصابت قلبه ،كما يصيب السهم الرمية –لكنها هنا مل تقتله ،وهنا
تشبيه بليغ ،حني شبّه عيون معشوقته وأثرها ابلسهم الصائت املنطلق من القوس الرّاننة.
وتظهر يف البيت الثاين مؤّكدات متوالية؛ ابلالم وقد والباء ،وكأنه يريد أن يثبت مدى
حبه هلا وصدقه يف ذلك وترسيخ ذلك يف األذهان  ،وانظر إىل احرتامه ومشاعره الصادقة
جتاه حمبوبته بقوله – من حبها  -فلم يكن عن بغض أو غريه ،وإمنا ألجل احلب.
ومما ذكر حول عيون احملبوبة وتشبيهها ابلسهام وفعلها النافذ يف القلب قول امرئ
()1
القيس:
ِّ ()2
ت عي ن ِّ
بِّس ْهمْي ِّ
ش ِّ
ار قَ ْل ٍ ُم َقتَّل
اك إِّالَّ لِّتَ ْق َد ِّحي
ك ِِّف أَ ْع َ
َوَما ذَ َرفَ ْ َ ْ َ
َ َ
لقد ب ّني بكاء حمبوبته وسيالن دمعها ،وأهنا رمته بسهمني مصيبني ،ويقصد هبما
ومكسره؛ بسبب حلظها
عينيها ،واستعار السهام لعظيم أثرها يف الفريسة ،فهو مطعون القلب
ّ
تكرر عليه القتل
القتّال ،الذي قتل ،مث قتل وأسرف يف القتلّ .
وعرب بقوله مقتّل ،وهو الذي ّ
مرًة بعد أخرى ،ومل يقل مقتول ،قد قُتِل وانتهى .وقد ُوفِّق الشاعر يف هذا التصوير لوصف
حاله مع حمبوبته وكثرة قتلها بعيوهنا له.

(")1ديوان" امرئ القيس ،ت :أبو الفضل إبراهيم ،دار املعارف ،مصر ،القاهرة ،ط ،8ص.19
( )2ذرفت :سال دمعها ،السهمني :العينني ،األعشار :القطع والكسور (.ينظر الديوان  ،ص .) 19

58

البحث ال اّن :القوس والناقة  ،سياقاته ومواقعه :
لقد أكثر شعراء العرب يف اجلاهلية من وصف الناقة ،وجعلوا هذا الوصف حلقة َّ
البد
منها يف القصيدة العربية ،يقول الدكتور شوقي ضيف...":إ ْذ نراها تبتدئ عاد ًة بوصف
ٍ
وحينئذ يصف
األطالل وبكاء الدمن ،مث تنتقل إىل وصف رحالت الشاعر يف الصحراء،
دقيقا فيه حذق ومهارة .)1( "...
انقته اليت متأل َّ
وصفا ً
حسه ونفسه ً
والناقة يف حياة العريب شيء مثني ،وهي من أهم احليواانت اليت عايشوها يف زماهنم
كيف ال؟ وهي احليوان املناسب للحياة يف الصحراء؛ لتحملها وعورهتا ،ومقاومتها لظروفها
حر ٍّ
القاسية من ٍّ
وقر ،لذا كثر تردد ورودها يف شعرهم ،حىت ال تكاد ختلو قصيدة من
قصائدهم من وصفها واحلديث عنها ،فهي مبنزلة الروح عند العريب ،فضالً عن أهنا دية

ألسرى احلرب والقتلى؛ لقيمتها الكربى يف نفوسهم ،مث ربطها ابألطالل والرحلة والصيد
وهي تعبري عن فكرة الثبات والصمود؛ بسبب قوة الناقة وصربها وحت ِّديها لقسوة الزمن
والطبيعة ،وهي وسيلة للرتويح عن النفس والسلوة عن اهلموم وضغوط احلياة وتفريج الكرب
واحلزن واهلم.
وقبل ذلك من حلمها أيكل ،ومن لبنها يشرب ،ومن وبرها وجلدها يسكن ،و على
ظهرها يركب ،فهي مطعمة له وكاسية ومؤوية ومركبة ومزيلة للهم ،فيكيف ال حيبها وال
يعشقها وال يبذل الغايل والنفيس من أجلها.
وجل -يف كتابه العزيز عظمها ،ودعا للتأمل يف خلقها ،فقال
وقد َّبني هللا َّ -
عز َّ
سبحانه( :أفال ينظرون إىل ِ
كيف ُخلِقت) (.)2
اإلبل َ
فبعد ما سبق من اهتمام العريب ابلناقة ،جتد وفرة ذكرها يف شعرهم ،واصفني هلا يف
شكلها وعظمها وسريها وأعضائها وص ًفا دقي ًقا ،ي ِ
تصوره،
عجب َمن َّ
متعنه ،وخيلب َّ
لب َمن َّ
ُ

وكأنك أمام عرض مرئي؛ لتشاهد هذا املخلوق العظيم من خالل تصويرهم له ووصفهم َّإايه،
وكان العرب إذا وصفوا الناقة ،شبَّهوها يف سرعتها حبمار الوحش أو بقره أو ابلنعامة أو ابلقطاة،
( )1الفن ومذاهبه يف الشعر العريب  ،شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،ط  ،11ص .15
( )2سورة الغاشية ،اآلية.19
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يرتدد يف صدرها بصوت القوس حني ينطلق
ويشبِّهون أضالعها
ابلقسي ،وصوت بغامها ،حني َّ
ِّ
منها السهم ،و أكثر الشعراء من تشبيه صوت القسي بصوت الناقة ،وهذا إ ْن َّ
دل ،فإمنا يدل
وصفا أو موصوفًا حملبوبه وهي
لكل ما هو مثني ومهم يف احلياة؛ ليكون ً
على اختيار العريب ِّ
الناقة ...وهذا املبحث سيتحدَّث عن وصف القوس من خالل ذكر الناقة وتطرق العرب هلا ،من
خالل وصفهم إلبلهم هبا أو وصف القسي هبا ،فتارًة مشّبـ ًها به واترة مشبَّه .
و املبحث يقف على ذكر الشعراء للقوس ،من خالل احلديث عن الناقة والسياق
اليت وردت فيه.
ِ
هاما من عناصر احلياة
عنصرا ً
ملّا كان للقوس أمهية عند العرب اجلاهليني ،وتش ّكل ً
ِ
واي حىت شبَّه العرب إبلهم ذات القيمة السابقة
كما تش ّكله الناقة ،كان االرتباط بينهما ق ً
الذكر ابلقوس ،تلك األداة اليت كابد وجاهد العريب وبذل الغايل والنفيس للحصول عليها،
توصل إليه إالَّ بك ٍّد واجتهاد؛ ملا يكتنف مكاهنا من املصاعب
فهي شيء نفيس ،ال يُ َّ
واملشاق .وأكثر ما ورد عن القوس يف سبيل ذكر الناقة تشبيه أضالعها ابلقسي ،وصوهتا
حني انطالق السهم بصوت الناقة والعكس .وسيتضح ذلك من خالل الشواهد اليت ذكرها
الشعراء يف مع ِرض قصائدهم ،ومن ذلك قول ابن مقبل يف وصف قوس الشراين يف يد
الرامي ،وقد شبَّه صوهتا بصوت الناقة(:)1
ِّ
الش ِّ ِّ
جي ْفرٍع م َن ُّ
في َّ
رز ٍام س ُجوِّع
الش رََي ِّن م َ
َخ ُّ
خص ي م ُز َع َ
()2
ني الن ِّ
َّزوِّع
اها
زت
إ َذا
غم ْ
تَرَُّّنَ
أِبر َ
َح َ
َّاب ِّابألُفْ ِّق الن ُ
َ
َ
وقواسها ،فقد ِّبني الشاعر حرص هذا الصائد
جاءت هذه األبيات واصفةً للقوس َّ
على قنص الفريسة ،خمتبأ عنها مراقبا هلا عن كثب ،غري م ِ
صد ٍر صواتً يدل عليه ،يف يده قوس
ً
َ

(")1ديوان" ابن مقبل  ،حتقيق عزة حسن ،دار الشرق العريب،بريوت لبنان ،ط .د 1519 ،هـ 1118 -م ،ص.191 – 190
()2يغمز :أي جيس  .والعجس :عجس القوس  ،وهو مقبضها الذي يقبضه الرامي منها  .وفرع من الشراين  :يريد قوسا متخذة
القسي  .واملرزام  :القوس اليت تصوت عند الرمي هبا  ،من إرزام الناقة
من فرع الشراين  ،وهو من أشجار اجلبال تعمل منه
ّ
أيضا  ،من سجع احلمام .األهبر من القوس  :كبدها  ،وهو
وهو حنينها  .والسجوع  :اليت تسجع أي تصوت عند الرمي هبا ً
مابني طريف العالقة  ،مث الكلية اليت تلي العالقة  ،مث األهبر يلي ذلك  ،مث الطائف مث السية  ،وهي ما عطف من طرفيها .
والناب  :الناقة املسنة  ،مسيت بذلك حني نبت انهباوعظم  .وابألفق  :يريد األفق البعيد عن وطنها .والنزوع الناقة اليت تنزع
إىل وطنها  ،أي حتن وتشتاق  ( .ينظر الديوان  ،ص) 191 – 190
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من الشراين ،هلا صوت يشبه صوت اإلبل ،حني ترزم وحتن على وليدها ،ويشبِّه صوت السجع
صوات كصوت انب الناقة املسنَّة اليت حتن
احلمام ،وإذا رمي هبا ،ترَّمنت كبدها ،وأصدرت ً
مشتاقة إىل دايرها ،فتصدر هذا الصوت الذي شبّه به صوت القوس حال غمزها والرمي هبا.
فمحور البيتني ،جاء إبضفاء صفة احلياة على القوس  ،تشاكل احلياة – فهي كائن
حي – وإدخاهلا يف جنس اثين – احليوانية 0-
وسياقهما جاء يف حديث الشاعر عن وقوفه على أطالل حمبوبته ،وقد لعبت فيها
رايح اجلنوب ،مث ابت وحده يف تلك الداير ليلة خميفة ،ليس فيها ضجيع غري سيفه وانقته
القوية ،اليت اسرتسل يف وصفها واحلديث عنها ،إىل أ ْن حتدَّث عن القوس ووصفها يف يد
الرامي ،ووصف صوهتا الذي انسب ذكره مع ذكر الناقة ،وهذا إ ْن َّ
دل ،فإمنا يدل على القيمة
املتم ِّكنة للقوس يف نفس العريب ،حيث ذكرها مع أجود ما ميلكه العريب ويفتخر به ،وهي يف
ِ
إعجااب
جسها وتقليبها
يد الرامي يغمزهاَّ .
ً
وعرب الشاعر ابملضارع هنا داللة على استمرارية ّ
متتاليني مرزام وسجوع؛ داللة
بوصفني
اختصارا ووصفها
تشويقا و
هبا ،وأخفى الفاعل؛
ً
ْ
ْ
ً
صوتني عزيزيْن :صوت الناقة املقدرة عند
أخرى على متكنها من النفس ،حيث مجع هلا
ْ
العريب ،وصوت الطائر الذي يشدو يف األماكن العالية ،كما تسكن هذه القوس الذي هذا
وصفها ،فهي تعيش يف أمكنة مرتفعة عالية املكان ،ممَّا جعلها عالية املقام يف نفس العرب
وعرب يف البيت الثاين ببناء الفعل للمجهول غُ ِمزت؛ ملعرفة املقصود سابق الذكر،
اجلاهلينيَّ ،
وعرب ابملاضي ترََّّن؛ داللة على ثبات هذا الرتَّن ،وهذا يدل على أصالتها ،كما
وهو القوس َّ
هي انقة الشاعر ،ووصفها ابحلنني؛ داللة على ما يعتلج يف نفس الشاعر من حنني يكنه
حملبوبته اليت عفت دايرها.
ومن وصف صوت القوس ،ما ذكره عمرو ذو الكلب ،حيث يقول(:)1

()1شرح أشعار اهلذليني.898/2 ،
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ش ِّ
مال َ َحةٌ من الن ِّ
َّشم
وِف ال ِّّ
الر ِّامي اعتَ َزم
ُّ
تعج ِف ال َك ِّّ إذَا َّ

من أق َْو ِّ
شيبا َن ال ُق ُد ْم
اس ْ
ص ْف َراءٌ ْ
()1
الش ِّ ِّ
ترُُّّنَ َّ
َّع ْم
ارف ِف أُ ْخ َرى الن َ

يف هذه األبيات يصف القوس اليت خرج هبا ملالحقة ذئب يعدو على غنمه أبهنا
كف
قوس سهلة مرنة صفراء من عمل َّقواس متميِّز ،وهي مع ذلك قدمية ،هلا صوت يف ِّ
الرامي هبا،حني يعمد يف تصويبها حنو الفريسة ،وهلا صوت يشبه حنني الناقة املسنَّة اليت
ِ
مؤخرة اإلبل؛ لكرب سنها ،وعدم قدرهتا على جماراة اإلبل الشابة الفتية ،فهي
دائما يف ّ
تكون ً
دائمة احلنني؛ لعجزها عن مسايرة هذه اإلبل الشواب.
وقد أتى الشاعر بوصف القوس يف سياق ذوده عن ماله بسالحه ،والذي هو يف
املستخدم يف تلك املواجهة قوسه
مواجهة حيوان مفرتس ،فناسب أ ْن يكون السالح
َ
السمحة.وقدم اجلار واجملرور يف الشمال؛ الختصاص القوس هبذا املوضع َّ
ونكر صفة القوس
مسحة وصفراء؛ داللة على متيزها وقيمتها ،و أن هذه الصفات خمتصة هبا ودالة عليها.
مضارعا يف تعج ،ممَّا يدل على حالة تصويتها حال الرمي ،وأتى إبذا
مث أتى ابلفعل
ً
الشرطية فحينما يعتزم الرمي هبا فريمي تصدر صواتً ابرزاً  ،وقدَّم املسند إليه على املسند
للقافية.
ومن وصفها ،وتعلقها ابلناقة تشبيه كعب بن زهري لصوت القوس بصوت الناقة البكر
اليت ترزم وحتن على ولدها ،حيث يقول(:)2

()1مسحة  :قوس سهلة ليست بكزة  .هزم  :صوت  .النشم  :شجر  .شيبان  :إنسان كان يعمل القسي  .تعج :
تصوت  .اعتزم  :اعتمد  .والقدم  :العتق وهو من نعت القسي  .ترَّن  :كما حتن الناقة الشارف  .والشارف :
الناقة املسنة  .والنعم  :اإلبل  (.شرح أشعار اهلذليني ،ج ،2ص)898
(")2ديوان" كعب بن زهري  ،صنعة اإلمام أيب سعيد السكري  ،شرح ودراسة مفيد قميحة ،دار الشواف  ،ط 1
1151 = 1510،م  ،ص . 155
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وص ْفر ِّاء َش َّكتها
ودها على الطَّ ِّّل واألَنْ َد ِّاء ْ
َّ
األسرةُ ُع ُ
أَح َر َكاتُ
()1
ائم
ت
إذَا أُ ِّط َر الربُوعُ من َها ترََّنَ ْ
كما َ
أرزَمت ٌ
َ
بكر َعلى البَ ِّّو َر ُ
إن اليوم الذي يندى فيه كل ٍ
يقول كعبَّ :
ويتغري ،مل يؤثِّر يف عود هذه القوس،
شيء َّ

فهو مل ينتقص منها ،وإمنا بقيت على حاهلا؛ ألهنا عتيقة العود ،وإذا اشتد وترها أرزمت إرزام
حناان ،إذا ُع ِطفت على بوها .ولعل كعبًا ملا شبَّه صوت القوس اليت أخطأت هدفها،
الناقة ً
ّ
ِ
البو فرتزم عليه،
فهي مل تصدق معه ،ومل حت ّقق مطلبه ،شبَّهها بتلك الناقة ،اليت جعل هلا هذا ّ
مع أنه ليس حبقيقة ،بل هو جلد حمشو بتنب ،فصوت القوس الضائع الذي مل ي ِ
صب الرمية
ُ
موجودا يف احلقيقة ،وهو ولدها احلقيقي.
كصوت تلك الناقة الضائع على شيء ليس
ً

و انسب ذكر صوت القوس حديث الشاعر عن انقته وقربه منها وتعلقه هبا أ ْن خيلع
ما يكون للناقة من صفات ،تتَّصف هبا على القوس اليت هي وسيلة الشاعر لكسب عيشه،
وص ِّد عدوه ،كما َّ
أن انقته راحلته ومؤنسته ومغذية له ومؤوية كذلك.
كما َّ
كىن عنها ابلوصف ،وقال صفراء ،ومل أيت ابمسها احلقيقي
أن الشاعر ّ
إمعاان يف احلب والعشق هلذه األداة ،وواصل الوصف هلا أبهنا خمطّطة العود جيدته
وقوسا ً -
ً
ليس فيها صدوع وال شقوق ،وإذا عطف وترها ،حنَّت كحنني الناقة البكر ،وليس هذا
أبكمل يف الوصف  ،فقد شبهها ابلناقة البكر ؛ لعدم نضجها وقلة جتربتها خالفاً للناقة
املسنة فهي ذات حنكة وجتربة .
ويف تشبيهه القوس ابلناقة البكر تنبيه على أن القوس مل تصب الرمية واهلدف فمثلها
البو -وهو جلد حمشو بتنب ختدع به الناقة حىت تسكن -
كمثل الناقة اليت ترزم وتصوت على ّ
حتسبه ابنها  ،فالصورة هنا سلبية عن القوس .
وهذه األبيات جاءت يف سياق وصف الشاعر للصحراء وحرارهتا وللظباء املتأثِّرة
هبذا احلر ،وسري الشاعر يف هذه الصحراء ،على ظهر طرق عبَّدهتا أرجل الراحلني من أانس
حتول إىل ذكر محر
وهبائم فوق انقة كرمية عتيقة ،مث أخذ يصف الناقة اليت هو عليها ،مث َّ

()1الصفراء :القوس َّ ،
وشكتها  :دخلتها  ،واألسرة  :خطوط  ،وإذا كانت القوس ذات أسرة كان أحسن لعودها
وأعتق هلا  ،وكامت  :ليس فيها صدع من طرفها إىل طرفها اآلخر.أط ر  :عطف  ،واملربوع  :وتر من أربع طاقات ،
البو :جلد حيشى تبنًا مث يعلق عند عضد الناقة  ،فإذا
ترمنت  :صوتت  ،أرزمت  :من اإلرزام وهو حنني الناقة  ،و ّ
البو (.ينظر الديوان  ،ص ) 155
رأته سكنت  ،ورائم  :عاطف  ،شبه صوت الوتر بصوت الناقة العاطف على ّ
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يتسىن له قنصها ،معتد
الوحش ،وتتبع ذلك الصائد املختبئ هلا ،ينتظر ورودها املاء؛ لكي َّ
ِ
وقوسا متميِّزة.
أسهما جيدة ً
بعدة الصيد ،مقلّبًا بني يديْه ً
وكعب بوصفه هذا خيالف وصف ذي الكلب ،الذي جعل صوت قوسه كصوت الناقة
ِ
مربًرا لوصفه ،فذا الكلب حني وصف صوت قوسه ابلناقة املسنَّة؛
املسنَّة.ولكن لعل لكل منهما ّ
لكرب يف سنه وحب متم ِّكن لناقة عاشت معه سنينه الطوال ،فهي مبنزلة الولد الروح ،ممَّا جعلها
حتضر يف ذهنه حال الوصف؛ لتمكنها من قلبه وقرهبا من نفسه َّ
ألن العرب من ذلك الوقت إىل
زماننا هذا يهتمون بكبار اإلبل؛ سواءً للمفاخرة أو للذبح أو غري ذلك.
و َّأما كعب ،فوصف صوهتا بصوت البكر؛ لشبابه وانبهاره ابلفتية من اإلبل ،وهي
األبكار ،لنشاطها الذي يعادل نشاطه وفتوته.
فيصور صورة ِّ
و َّأما الشماخِّ ،
يرتدد يف
متفردة ،حيث شبَّه صوت بغام الناقة حني َّ
صدرها بصوت القوس حني ينطلق السهم ويرتد الوتر ،فيقول(:)1
ت ب ه ا أنساع ه ا وض ف وره ا
أس ف ا ٍر إذا ن الَ ه ا ال َون ى وم اج ْ
َعلَ ن داةُ ْ
()2
ال ِّج ر ِّ
ان بُ َام ه ا كما ار َّ
ي ُّ
س ر ِّاء زف ُه ا
تد ف ي قَ ْوس ال َّ
رد أن اب ي ُ
أييت الشاعر بوصف انقته القوية اليت اعتادت على األسفار ،وهي عليها قوية  ،هلا
ِ
صواتكصوت القوس حني يرتد فيها
صوت شديد له رنة ،وهو عند خروجه من الرئةُ ،حيدث ً
زفريها ،فهو يشبِه صوت بغامها ِ
يرتدد فيها.
املرتدد يف صدرها ،بصوت القوس الذي َّ
ّ
ّ
وتظهر ألفاظ يف البيت ،تدل على حزن الشاعر ومهه؛ وهي :يرد ،وارتد وبغامها،
وزفريها ،وهذه تُ ِ
وحي كلها والسياق هبموم تعتلج يف نفس الشاعر؛ ممَّا جعله يتسلَّى بناقته اليت
فيها وعليها زوال مهومه وتسليته ،ويدل على هذا سياق األبيات ،و أييت ذكر القوس هنا؛
ليضفي عليه ما يكون لإلنسان من الزفري حال اهلم ،كما َّ
أن للناقة بغام حال التعب واإلعياء.

(")1ديوان" الشماخ  ،ص . 198
()2علنداة  :غليظة قوية  ،الوىن  :ضعف البدن  ،ماجت  :اضطربت  ،أانبيب  :يراد هبا خمارج النفس من الرئة  ،فهو من
اجملاز .اجلران  :مقدم عنق البعري  ،البغام  :الصوت  ،السراء شجر تصنع منه القسي  (.ينظر الديوان  ،ص )198
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وهبذا الوصف أ ِ
مزمارا ،حىت
ُعجب الزخمشري؛ ً
معلال إعجابه بقوله" :جعل بغامها ً
()1
وأييت توضيح هذا اجملاز يف موضعه -إبذن
جعل له أانبيب ،وهو من لطيف اجملاز".
هللا. -
وسيتطرق الباحث ألوصاف القوس من خالل وصف الناقة وإتيانه – أي الوصف -
الشماخ؛ وهو من أكثر
يف سياق ذكرها وتشبيهها به يف صوهتا وأضالعها ،وقد أحسن َّ
تشبيها للناقة وأضالعها ابلقوس،حيث يقول ابن قدامة يف نقد الشعر" :وقد أحسن
الشعراء ً

الشماخ يف قوله ،حني شبَّه أضالع الناقة حني براها السري ابلقسي املوترة:
َّ

ات ِّ
وعها من ِّ
الاسخيَّ ِّ
بت ْمب را ًة َّ
الق ِّس َّي الُوتَّ َرا
َّ
فقر ْ
كأن ضلُ َ
َ
نسب إىل قوم
مرباة من الربة اليت جتعل يف األنف من الناقة ،واملاسخيات :قسي تُ َ
الشماخ يف هذا التشبيه ،من قبل اجتماع األضالع والقسي املوتِّرة يف الشكل
وقد أحسن َّ
()2
والتوتر واألعصاب ،واألواتر ،ومل ي ِرد إالَّ الشكل فقط ،وقد أتى على ما فيه".
وسيأيت بيان هذا التشبيه يف موضعه -إبذن هللا ،-فالشاعر هنا يصف هذه األضالع
القسي ،وهذا فيه داللة على عظم
ابملاسخيات ،فأتى ابلوصف قبل االسم الصريح؛ وهو
ّ
بديعا ،تشبه يف ارتصاصها
تصاصا عجيبًا ً
املشبَّه واملشبَّه به ،فهذه األضالع املرتصة ار ً
القسي املشهورة يف ذلك الزمن جبودة
قسي ماسخة ،تلك
ّ
واجتماعها وانضمام بعضها ببعض ّ
الصنع وإتقانه ،ممَّا جعل الشاعر جيعلها شبيهة ألضالع انقة احملبوبة لديه.
و سياق األبيات الذي جاء فيه هذا التشبيه ،بعدما وقف الشاعر على داير حمبوبته،
رسوما دارسة ،أتى عليها الدهر حىت حماها ،وكأهنا
وتساؤله عنها ،حيث مل َ
يبق من آاثرها إالَّ ً

كتاابت ابلعربانية؛ وهي لغة اليهود كتابة غري واضحة ،على ظهر انقته اليت أوصلته هذا املكان
الذي أاثر مشاعره؛ لتذكر حمبوبته ليلى اليت جعلته يكفكف دمعه حزًان عليها وشوقًا هلا ،فأخذ
تغريت أان من الشباب إىل املشيب ،وكأن
يتغري ،كما َّ
وكأنه خياطبها ،قائالً أنه ال َّبد لكل أث ٍر أ ْن َّ
()1أساس البالغة ،أليب القاسم ا لزخمشري ،ت حممد ابسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان،
ط ،1115 = 1،1511ص.250
( )2نقد الشعر ،لقدامة بن جعفر ،ت حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية ،بريوت لبنان ،د ط ،ص.129
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الشباب راكب رحل من مدينة إىل أخرى ٍ
قاض حاجة له ،مث أخذ َّ
مرت به ،ورجاالً
أمورا َّ
يتذكر ً
مضوا ليس هلم عوض وال مثيل .وملا رأى الشاعر َّ
أن حياته قاربت على االنتهاء وكربت سنه
َّ
ِ
ومضى أقرانه ،أخذ يتسلَّى بناقته وهي كما قيل سلوة للعريب من مهومه وأحزانه.
واحلزن ظاهر يف البيت ،حيث إنه يقول :فقربت ،والفاء تدل على الرتتيب والتعقيب،
أحس ِّ
بدنو أجله ،قرب انقته ومسليته ،اليت براها املسري ،حىت برزت ضلوعها،
فبعد أ ْن َّ
القسي ملاسخة دليل على أصالة
وأصبحت كأهنا قسي مصفوفة مرصوصة أبواترها ،ونسبة
ِّ

القسي وشرف نسبها ،كما هي انقته اليت هاهي أضالعها ،فهي ذات أصول طيبة وانقة
هذه
ّ
مؤصلة ،ويف تعبريه ابلفعل قرب إحياء أبهنا قريبة منه مالزمة له ،يبثها مهومه وأحزانه ،ويكلِّمها
ّ
وإايه أطراف احلديث.
وكأهنا رفيق إنسي ،يتجاذب َّ
الشماخ بوصف ضلوع انقته ابلقوة واالحنناء والطول
ويف موضع آخر ،يُطل علينا َّ
ويراها يف ذلك تشبه أجود القسي وأكملها ،قسي ماسخةِّ ،
مكرًرا هذا املعىن يف قوله(:)1
ّ
ّ
ني َّ
مذكرةٌ َّ
ضلوعها
كأن
َ
َع ٌ

رب
أَطٌَر حنَاها
ُّ
الاسخي بي ْ َ

()2

يبني الشاعر عالقة املشاهبة القوية بني هذه الناقة اليت وصفها بصفة من صفات
وهنا ِّ
الصخرة والفحولة ،و َّ
أن ضلوعها القوية تشبه يف قوهتا ومتانتها ومتاسكها قسي ماسخة بيثرب
 ،وجتد هذا لتشبيه مشابه للذي قبله ،إالَّ أن لغة الشاعر هنا تتَّسم ابلقوة واجلزالة ،حيث جاء
يف معرض فخر واعتزاز وحديث عن النفس ،من خالل قطع املفاوز على هذه الناقة اليت جاء
البيت يف معرض احلديث عنها وبيان صفاهتا الدالة على قوهتا وحب الشاعر هلا ،ممَّا حدا به
للحديث عنها واإلطالة يف وصفها .
ويظهر وصف القوس يف هذا البيت بصيغ التنكري؛ داللة على التعظيم والتفخيم
ونسبتها للماسخي داللة على أصالتها وشرف نسبها ،وهذا يدل على َّ
أن الشاعر أتى بكرمية

()1ديوان الشماخ ،ص . 521
( )2العنس :الصخرة  ،والعنس :الناقة القوية  ،مذكرة  :الناقة اليت هلا صفات الذكر من اإلبل  ،واألطر اليت حناها
املاسخي هي  :القسي املنحنية (.ينظر الديوان  ،ص ) 521
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النسبة ،واليت هي القوس املاسخية؛ لتكون دالة على َّ
أن انقته املذكورة كذلك هلا شريف
نسب وطيب أصل .
ومن أوصاف القوس اليت جاءت يف الشعر اجلاهلي من خالل كوهنا مشبَّـ َها به قول
طرفة يف معرض وصفه لناقته اليت أجاد وأفاد يف وصفها ،حيث جتد عنده يف معلقته الشهرية
()1
ابلقسي:
قوله مشبّـ ًها أضالع انقته يف صالبتها واحننائها
ِّ
ٍ
ِن
ُخلُوفُهُ
وطَ ُّي َحمَال َكاِلَِِّّّ
َكأ َّ ِّ
َوأَط َْر
ضالَ ٍة يَكْنِّ َف ِّاََا
اس ْي َ
َن كنَ َ
يقول َّ
إن هلا فقار مرتاصفة متداخلة مطوية  ،كأن
َج ِّرنَةٌ
وأ ْ

منَض ِّ
َّد
بِّ َدأْ ٍي
ت
لَُّز ْ
ُ
ِّ ()2
ص ْل ٍ ُم َؤيَّد
قِّ ِّس ٍّي ََتْ َ
ت ُ
األضالع املتَّصلة هبا كالقسي وهلا

ابطن عنق ضم وقرن إىل الفقار يف عنقها  ،وقد وضع بعضها فوق بعض.

تناسق
وقد أمعن يف وصف انقته  ،حىت َّ
تطرق إىل الفقار واألضالع  ،وهذا ممَّا يدل على ُ
أعضائها  ،وما تتميَّز به من مجال.
بقسي
ببيتني من بيوت الوحش يف أصل شجرة ،وشبَّه أضالعها ٍّ
إبطيها يف السعة ْ
وشبه ْ
بيتني من بيوت الوحش يف أصل ضالة صارا يف انحية هذه الناقة.
معطوفة  ،فهو يقول كأن ْ
مقوى وسعة اإلبط أبعد هلا من العثار وأسرع يف سريها لذلك
وقسيًا معطوفة حتت صلب َّ
مدحها هبا.
ويتَّضح من خالل السياق الذي ورد فيه ذكر القوس هنا صفة الناقة اليت أطال يف ذكرها
عضوا منها إالَّ ووصفه ،ويعترب من أشهر َمن وصف الناقة من اجلاهليني،
طرفة ،حىت مل يكد يرتك ً
(")1ديوان" طرفة ص . 92
( )2الطي:البئر املطوية أي املبنية ،احملال:مجع حمالة وهي فقرة الظهر .احلين :بضم احلاء وكسرها مجع حنية وهي
القوس.خلوفه:أي أضالعه  .وأجرنة :مجع جران وهو ابطن العنق .لزت :من اللز أي الضم يعين ضمت .
الدأي:مجع دأية وهي خرزة العنق والظهر واخلرزة هي الفقرة  .املنضد:أي املوضوع بعضه فوق بعض.كناسي  :هو
تثنيةكناس وهو البيت الذي يتخذه الوحش يف أصل الشجرة ومجعه كنس بضم الكاف والنون وقدكنس الوحش
يكنس كنسا و كنوسا أي دخل كناسه  .ضالة :من الضال وهو نوع من الشجر هو السدر الربي واملفرد ضالة .
(يكنفاهنا)  :ينتحياهنا أي صارا يف انحيتها والكنف الناحية  .األطر:العطف واالئتطار االنعطاف .مؤيد:أي مقوي
والتأييد التقوية (.ينظر الديوان  ،ص ) 92
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وببابني
فقد أخذ يشبِّهها بكل ما له قيمة عند العريب وغري العريب ،فتجده يصفها بقنطرة الرومي ْ
وجبناحي نسر عظيم ،و مدار احلديث القوس اليت تش ِّكل رمز احلياة والتسلِّي يف حياة
عظيمني
ْ
ْ
وبني.
العريب ،ممَّا جعله يشبِّه هبا انقته اليت هي حياته كما سبق َّ
ويف موضع آخر ،وصف القوس ابحلنية  ،حني شبَّه بعريه ابلقوس يف احننائها ،حيث
يقول(:)1
دِف كاِلنيَّ ِّة ِّ
ابر ُك
ل َدى َ
ص ّ

لي ِّّ
ُّ
الريح ْثوِب قَاع ًدا
ترد َع َّ

()2

يبني حالته املأساوية اليت عاشها مفارقًا لربعه ومجاعته ،حني نفروه وطردوه،
فالشاعر ِّ
فأخذ يتسلَّى عنهم بذكر حمبوبته وبعريه الذي ابت مستنِ ًدا إليه ،والريح ترد عليه ثوبه من
شدهتا ،وهو من اهلم ال يبايل بذلك.
ابلقسي ،قول النابغة (:)9
ومن تشبيه اإلبل
ِّ

لنفسك ِّريْ بَ ًة
ت فَ لَ ْم أَتْ ُر ْك
َ
َحلَ ْف ُ
ات ِّمن لَص ٍ
صطَ ِّحب ٍ
اف وثَبَ ْرٍة
َ
ِِّبُ ْ َ
ََ ًاما تُبً ِّ
اري ِّّ
وصا عيوَُا
يح ُخ ً
الر َ
ِّ
ِّ ِّ
هم
يهن ُش ْع ٌ
عل َّ
ث َعام ُدو َن ِلَ ّج ْ

وهل َيَََثَ ْن
ْ
يَ ُزْر َن
إِّالالً
َرذَاَي
َُ ّن
فَهن كأطْر ِّ
اف
ُّ
َ

ٍ
ِّ
ذوإِّ َّمة وهو طائ ُ
َسْي ُر ُه َّن
التَّ َدافُ ُ
ِّ
ابلطَّر ِّيق
ودائ ُ
ِّ ()5
ِن
َخ َواض ُ
اِلَِِّّّ

(")1ديوان" طرفة  ،ص . 19
( )2الصديف :بعري منسوب إىل صدف  ،حي من حضرموت  ،ويقال  :هو من كندة  ،واحلنية  :القوس ؛ شبه البعري هبا
علي الريح ثويب أي  :تلقيه لشدهتا على وجهي ورأسي وأان قاعد إىل بعريي وقد استندت إليه.
لضمره  ،ترد َّ
( ينظر الديوان  ،ص ) 19
(")9ديوان" النابغة الذبياين ،ت حممد أبو الفضل إبراهيم  ،دار املعارف  ،ط ، 2ص . 99 – 98
( )5الريبة  :الشك  ،واألمة واإلمة  :الدين والطريقة املستقيمة  ،مبصطحبات :يعين اإلبل؛ وإمنا أقسم هبا ألهنا تصحب
يف السري إىل احلج  ،فعظمها لذلك وأقسم هبا  ،ولصاف وثربة  :موضعان يف بالد متيم ،وإالل  :جبل عن ميني
احلاج إذا وقفت بعرفة  ،وسريهن التدافع  :أي هن معيبات فيتحاملن حتامالً من اجلهد واإلعياء  .وحيتمل أن يريد
السمام  :طيور تشبه السماين  ،شديدة الطريان ،شبه
أهنن يرتاجعن يف السري ويتدافعن لسرعتهن وشدة سريهن َّ ،
اإلبل هبا يف سرعتها  ،تباري الريح  :أي تعارضها لسرعتها  ،خوصاً عيوهنا  :أي غائرة العيون من اجلهد والبالء،
الرذااي  :الساقطة املعيية اليت ال تنبعث ؛ فأخذت رحاهلا عنه وتركت  ،ودائع  :قد استودعت الطريق  ،أي تركت فيه

88

إن النابغة يف هذه األبيات -اليت جاءت يف معرض اعتذاره من النعمان بن املنذر-
يف قصيدة طويلة ،قد َّبني فيها كذب الوشاة ،وأهنم افرتوا عليه فرية مل يقلها ،ولن جيرؤ على
قوهلا ،فبعد اعتذاره وعتبه ِ
حلفا ال يدع جماالً
وذمه ملن وشى به ،أييت مثبِتًا صدقه حبلفه ً
ّ
َ
للشك ،من شخص مستقيم ذا دين وصدق لك ،وحلف ابإلبل؛ ملكانتها عند العريب ِّ
وعلو
ِّ
صحب يف السري إىل احلج ،فعظَّمها  ،وأقسم هبا ،وأخذ يصف سرعة هذه
منزلتها ،وألهنا تُ َ
اإلبل ،وأهنن من شدة سريهن يتدافعن يف املسري ،ويشبِّهن يف سرعتهن طيور السمام مبارية
الريح لشدة سرعتها ،وغوران عيوهنا ،مع َّ
أن هناك إبالً هزيلة ،ال تقدر على املسري قد أخذ ما

القسي املنحنية؛
على ظهرها وأودعت الطريق ،وعلى هذه اإلبل الضامرة اخلاضعة اليت تشبه
ِّ
متغريون من أثر السفر ،وكأن الشاعر
لشدة ما أعياها من التعب وجهد السفر رجال شعث ِّ
يستعطف ،واجملال جمال استعطاف ،فيقول أبين حلفت ومستعد للحلف واإلتيان إليك
القسي  ،وهذا فيه داللة على قوة
مس ِر ًعا على إبل سريعة منهكة؛ من شدة سرعتها ،تشبه
ّ
هذه اإلبل ،مع ما واجهته من التعب واإلعياء ،وكأنه يريد أ ْن ِ
يربهن للنعمان شوقه يف حزن،
وسرعته يف خوف وترقب من بطش النعمان به وغضبه عليه ،ممَّا جعله حيلف ،مث يستفهم،
ويكون حلفه إببل خاضعة حاجة  ،عليها أانس أعياهم جهد الطريق.
ومن التشبيهات اجليدة للناقة ابلقوس ،وصف الشماخ للناقة اليت براها الظمأ ودجل
وسواها القواس من شجر النبع ،فيقول(:)1
الليل ،مع شدهتا وصالبتها ابلقسي اليت حنتها َّ
َّ
كأَا

ِّج
َ
ومر َ

ِّ
الليل

َ
ود ََلُ
ائج الن َّْب ِّ
شر ُ

اس
وق ْد براها
ْ
األْخ ْ
لس
ماج األ ْ
َح ْ
َّفر و َ
الض ُ

ٍ
اس
وهاد قيّ ْ
()2
اس
بَراها َّ
القو ْ

القسي  ،خواضع  :أي خواشع ذليلة من اجلهد (.ينظر
إلعيائها  ،عليهن شعث  :أي متغريون من السفر ،احلين :
ّ
الديوان  ،ص ) 99 - 98

(")1ديوان" الشماخ  ،ص .500 – 911
()2براها  :أهزهلا  ،األمخاس  :مجع مخس وهو أن ترد املاء يوماً مث تدعه ثالثة أايم وترد يف اليوم اخلامس  ،دجل الليل:
سري أوله  ،اهلادي  :الدليل  ،القيَّاس  :الذي يقيس طريقاً بطريق فيأخذ ابألشبه أي احلاذق ابلداللة واهلداية  ،مرج:
قلق ،الضفر :نسيج من الشعر عريض يشد به وسط الناقة  ،األحالس  :مجع حلس وهو الكساء الذي يكون حتت
= الرحل والقتب يلي الظهر  ،وشرائج  :مجع شرجية وهو أن يشق القضيب نصفني فتعمل منه القسي وقسي النبع
أكرم القسي  ،كما ورد يف اللسان  (.ينظر الديوان  ،ص ) 500 - 911
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كأهنا :الضمري للمطااي ،وإمنا أضمر هلا من غري أ ْن يق ِّدم ذكرها؛ استغناءً ابحلال اليت
()1
كان فيها ،فقد كانت املساجلة مستمرة.
تصويرا دقيقاً وقد أتعبها وأهزهلا
صور حالة هذه الناقة
فالشاعر يف هذه األرجوزة قد َّ
ً
األمخاس وسري الليل ،وقلقت ضفورها ،وماجت أحالسها حىت أصبحت كشرائج النبع اليت
حنتها القواس وسواها؛ حيث شبَّه الشاعر الناقة بشرائج النبع ،وأن ما يبدو هزاالً وضعفاً هو
يف احلقيقة شدة وقوة  ،كما هو احلال يف صورة القوس فكلما براها القواس وتفنن يف حنتها
كان ذلك أقوى هلا وأشد  ،فالصورة صورة هزال والباطن فيه قوة وشدة .
وهو من خالل سياق األبيات  ،يريد أ ْن يدلِّل على كرم أصل هذه الناقة  ،وقوة
القسي النبعية ذات األصل الثابت القوي
حتملها للمشاق مع هزاهلا ،وذلك بتشبيهها بتلك
ِّ
كلما بريت  -واملكان العايل املنيف.أعز ما ميلك؛ وهي الناقة اليت تش ِّكل الكثري والكثري يف حياته
ومل يكن العريب ليشبِّه َّ
كما سبق قوله ،إالَّ ٍ
بشيء له قيمة ومكانة كذلك عندهم،فالشعراء اجلاهليون يف أبيات من
القسي اليت هي -كما قِيل -أداة تش ِّكل احلياة واملوت يف
قصائدهم يشبِّهون نوقهم بشجر
ِّ
حياهتم ،كما تش ِّكلها الناقة اليت منها ركوهبم وسكنهم وأكلهم وسلوهتم .
يتخري قوس الشراين؛ ليشبِّه هبا انقته الضامرة ،فيقول(:)2
و زهري َّ

مام َّ
الز ِّ
تَظَ ُّل َتََطَّى ِف ِّّ
الش ِّرََين
س ِّم َن ِّّ
كأَا إذا بَ َر ْ
كت قَ ْو ٌ

ِّ ()9

عل صاحبه ينظر
ففي مطلع هذه القصيدة حتدَّث الشاعر مستف ِه ًما عن ظعائن حمبوبته َّ ،

إليهم من فوق جبل أابن،لعله ينظر إىل ظعائن متشي من بعيد ،بيض كأهنا مجال يف عظمتها
معا يف الظلماء وإجهادمها من
وقوهتا وسرعتها ،مث أخذ يصف حاله وابن أخته ومسريمها ً
طول الطريق ،مث أخذ يصف رواحلهم اليت يركبوهنا وما انهلا هي األخرى من اجلهد والتعب،
صنِعت من
إالَّ أهنا مع ما تعانيه وشدة ضمورها واحننائها لطول الطريق قوية أصيلة كقوس ُ
()1هامش الديوان  ،ص . 911
()2شرح شعر زهري  ،أليب العباس ثعلب ،ت د .فخر الدين قباوة ،مطبعة الغواثين ،دمشق ،ط 1525 ،9هـ2005-م ،ص .291
()9الشراين  :شجر من عضاة اجلبال يعمل منه القسي  ،واحدته شراينة (.ينظر شرح شعر زهري  ،ص )291
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القسي وأجودها ،فناسب أ ْن يذكر ذلك،
شجر جيد ،يدعى الشراين ،وهي من أنواع شجر
ّ
ويشبِّهها به لكرمه وطيب أصله ،كما هي راحلته وكما هو جمال القصيد واحلديث عن مدح
ابن سنان ،فناسب أ ْن يكون كل ما ذُكِر يف صاحل املمدوح؛ من إيضاح لكرائم األمور و
معاليها اليت يناسبها غرض املديح .
وصفا إلبلهم الضامرة ،فيقول(:)1
ويتخري عمرو بن شأس األسدي ِّ
َّ
قسي السراء؛ لتكون ً
ِّ ()2
َضحت على أ ِّ
رمت َلْ تعطل
وج َك َّأَا
وأ
ِّّ
َعجاز ُع ٍ
قسي سر ِّاء قُ ْ
ْ
مفتخرا بنفسه وقبيلته  ،فأخذ يصف حاله وحال
يتحدَّث عمرو يف هذه القصيدة ،
ً
إبلهم الضامرة الشديدة – حال ترحاهلم عليها  ، -و اليت تشبه يف شدهتا وقوهتا وحنوهلا من
ستخدم ؛ دليالً على طيب أصلها
أثر املسري ِّ
قسي السراء ،ونسبتها إىل قوس السراء اليت مل تُ َ
ومنبتها ،و َّ
أن هذه اإلبل الضوامر اليت أضحوا عليها ابرزة ظاهرة للعيان؛ لضخامتها  ،وطيب
أصلها ،فالضمور يشري إىل الشدة والتحمل والصرب .
وهبذا تتضح قيمة القوس عند العريب ،الذي جعلها مقرونة وشبيهة لناقته اليت منها
ركوبه ومأكله ومسكنه ،وهذا إ ْن َّ
دل ،فإمنا يدل على قوة الشبه عند العريب بني القوس
والناقة ،حىت أصبحت يف بعض صفاهتا ورمزيتها دالةً على ما تدل عليه الناقة ،فكان وجه
وجليا يف كث ٍري من التشبيهات اليت وردت فيما سبق  ،وذلك يف القوة
اضحا ً
الشبه بينهما و ً
والصالبة واملنزلة .

()1شعر عمرو بن شأس األسدي  ،د  .حيىي اجلبوري ،دار القلم ،الكويت  ،ط 1509 ، 2هـ  1159 -م  ،ص . 58
( )2أضحت :برزت  ،أعجاز  :أعجاز األمور أواخرها ،عوج :مجع عوجاء وهي من اإلبل الضامرة  ،سراء  :ضرب من
شجر القسي الواحدة منه سراءة .قرمت :قشرت  ،تعطل :أي بال وتر  ،ومل يعمل هبا  (.ينظر الديوان  ،ص.)58
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البحث ال الث  :القوس والصيد سياقاته ومواقعه :
ُع ِرف العرب منذ جاهليتهم ابلصيد ،وكان وسيلة مهمة من وسائل احلصول على
الغذاء ؛ وهو حلم الصيد ،فشغف العرب حبب الصيد والقنص ،واهنمكوا يف تدريب وتقومي
وقسي وأسهم
حيواانهتم وأدواهتم املستخدمة للصيد؛ من خيل ومجال وصقور وكالب وفهود
ِّ
ورماح ،وعلَّموا أوالدهم هذه املهنة الرايضية املمتعة اليت تغ ِرس يف عقوهلم وضمائرهم معاين
الشجاعة والفروسية وحب املغامرة واالعتماد على النفسِّ ،
وتعزز فيهم روح الصرب والصمود
على القتال والنزال ،فرايضة الصيد هي دواء وغذاء لألجسام والعقول.
والواقع َّ
أن ضرورات احلياة ،وحاجات األفراد ،وملء أوقات الفراغ ،كانت تدفعهم
أبي ٍ
شكل كان ،ممَّا
إىل ممارسة الصيد بكل وسيلة ،وتثري فيهم الرغبة يف احلصول على احليوان ِّ
ضفون على هذه احلرفة أو اهلواية ،طابع الشكل األديب،
جعل الشعراء اجلاهليني وغريهم يُ ُ
ستخدم من وسائل
َّ
فيتعرضون لوصف أدواهتا وحيواانهتا ،وما يكتنفها من خماوف وحيل ،وما يُ َ
القسي والرماح ،وما يُبت َكر من طرق ووسائل تطيح
متمثِّلة يف اخليول والكالب والسهام و ِّ
ابلطريدة وأتيت هبا.
وسيتطرق الباحث لوصف أداة تعترب من أهم أدوات الصيد قدميًا ،حيث عين هبا
َّ
العرب وغري العرب ،واستعملوها يف صيدهم؛ لسهولة محلها وبُعد مرماها ،وقوة إصابتها،
كون هذه القوس موصوفة أو موصوفًا هبا  ،و لوصف الصياد بع ِّدته وتلهفه
وذلك من خالل ْ
على فوات الطريدة يف هذا املبحث نصيب كبري-إبذن هللا -ممَّا جيعل الباحث جيمع ما ورد
حول القوس من خالل رحلة الصيد واهتمام الصياد .
وقد ذكر صاحب هناية األربَّ :
ودا هي القوس وإلغراقها يف
"أن أقدم وسائل الصيد وج ً
ِ
الق َدم ،روى الرواة َّ
أن جربيل -عليه السالم -جاء هبا آلدم -عليه السالم -وعلَّمه كيف
يرمي هبا ،مث توارثها أوالده من بعده"(. )1
وللقوس أثر كبري يف جمال الصيد؛ حيث َّ
إن رؤيتها واإلشارة هبا قد يكون سببًا يف
إخافة الصيد.
()1هناية األرب يف فنون العرب  ،لشهاب الدين النويري ،ت علي أبو ملحم  ،دار الكتب العلمية  ،ط ،1ج  ، 9ص .118
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ويف ذلك يذكر صاحب جممع األمثال "زعموا َّ
أن بشر بن أيب خازم األسدي خرج
فمر بصوار من البقر وإجل من األروى ف ُذ ِعرت منه،
يف سنة أسنت فيها قومه وجهدواَّ ،
فلما نظر إليها ،قام على ِش ٍ
عب من اجلبل وأخرج قوسه،
وعرا ليس له منفذَّ ،
فركبت جبالً ً
كسر ،وجعل يقول:
وجعل يشري إليها كأنه يرميها ،فجعلت ترمي نفسها ،فتُ َ
َ ِّ
تصن ُ َما َلْ يُصنَ ِّ
أنت ال ّذي ْ

ْت ِّمن ُذ َرا ُم َقنَّ ِّ
أنت َحطط َ
َ

ُك ُّل َش ٍ
بوب ِّ ٍق ُمولَ ِّ

تكسرت ،فخرج إىل قومه ،فدعاهم إليها
وجعل يقول تتابعي بقر ،تتابعي بقر حىت َّ
فأصابوا من اللحم ما انتعشوا به"(.)1
وممَّا يدعم هذا القول قول الشماخ يف ذكر الصائد ،حيث يقول(:)2
ِّ ِّ
قو ٍ
َسه ٍم
س وأ ُ
قليل التّلد غ َ ْ
ُ
أي كأنه ايبس قبل أ ْن يصيبه السهم.

َّ ِّ ِّ
الو ْح ِّ
ش َ ِّرُز
من َ
كأن ال ّذي يَرمي َ

وهذا إ ْن َّ
مصدرا من
دل فإمنا يدل على أمهية هذه األداة يف حياة العريب ،فهي تش ِّكل
ً
ومقوًما من ِّ
مصادر احلياةِّ ،
مقوماهتا.

سيتطرق إىل سياقات ذكر القوس من خالل رحلة الصيد ،واحلديث
وهذا املبحث،
َّ
عن القنَّاص وما يعده لرحلته.
بدأ به يف هذا املبحث وصف الشماخ بن ضرار ملشهد من مشاهد الصيد
وأول ما يُ َ
الذي من خالله وصف القوس والسهام ،حيث يقول(:)9
ِّ
آجنً ا لهُ َعرم ٌ ِّ
ضور ِّ
وم
ض كال ْسل فيه طُم ُ
َْ
ماء ب َ ْ َ َ
فأَ ْوَرَدها ً
ِبضر ِّته ر ٍام أ َّ ِّ
ع الر ْ ِّ
وم
َعد َسلَجً ا وابلك ِّّ طَ ْو ُ
كضي َكتُ ُ

( )1جممع األمثال  ،للميداين  ،ت حممد حمي الدين عبد احلميد  ،مطبعة السنة احملمدية 1995هـ  1188 -م  ،ج1
 ،ص . 129
()2ديوان الشماخ  ،ص . 159
(")9ديوان" الشماخ  ،ص . 902 – 901
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فلما َد ْ ِّ ِّ
جلت رابعي ةٌ ِّ
للهادي ِّ
ات قَ
يما ّتع ْ َ ّ
ّ
نت للماء ه ً
ٍ
لت يديها واست ْ ِّ ِّ
ِّ
َّ
وم
فد ْ ْ
اثت بِّبَ ْرده على ظَمأ منه ا وفي ه َُج ُ
ِّ ِّ
ام الر ِّ
وم
يش فهو قَتُ
ُ
فأهوى ِبفتوق ال ر ْارين ُم ْرَه ٌ عليه لَُؤ ُ
()1
سليم
أمامها
ضنَ ْيها َ
اِلو َ
فأَنْ َف َذ ِّح ْ
طميل يُ َف ِّّري ْ
وجال َ
ف َو ْه َو ُ
ٌ

وم
ُد ُ

جاءت هذه األبيات يف سياق قصيدة وصفية لناقته اليت شبَّهها حبمار وحشي
ص ِّوُر الشاعر إقبال احلمار حيدو أتنه ،ويشتد يف
نشيط ،يقول صالح الدين اهلادي "وفيها يُ َ
متغري طامي األرجاء ،وظل
سوقها مس ِر ًعا يريد أ ْن يصل هبا إىل ماء بغضور يعلوه الطحلبَّ ،
ِ
سوقها ،حىت أوشك أن يدركه ،لقد بلغ العطش هبذه اجلماعة
ّ
يعجلها ويستحثها ،ويشتد يف ْ
عظيما ،فهاهي ذي أاتن متق ِّدمة ،تصل إىل املاء ،فتندفع إليه؛ لتطفئ مجر ظمئها.
مبلغًا ً

وما إن كانت متجهة صوب املاء فإذ هبا مع املنية على موعد ،فهناك صياد ٍ
خمتف،
ِ
مغربا ،كما َّ
قد َّ
قوسا قوية،
أعد ً
مؤخرهتا ريش ،كساها ً
نصاال مرهفة ،يف ّ
أعد ً
لوان ً
شديدة القذف ،فما إ ْن وضعت هذه اهلادية فمها على املاء ،حىت أعجلها بو ٍ
احد
أن
جنبيها ،وشق جوهنا ،وخرج ملطَّ ًخا بدمائها ،ودار أمامها قبل ْ
من نصاله ،اخرتق ْ
سليمامل يتثلَّم ،وتركها تسقط على وجهها ،والدماء تسيل من
يسقط على األرض ً
منخريْها متدفِّقة"(.)2

( )1غضور :مكان ،اآلجن :املتغري ،العرمض :الطحلب ،الغسل :اخلطمى ،طموم :ارتفاع.حبضرته :عند ذلك املاء،
سالجم :مجع سلجم وهي النصال الطويلة العريضة وطوع املركضني :صفة حملذوف أي قوس منقادة اجلانبني :كتوم:
ال تصوت :إذا رمى هبا فتنفر األتن .هيماً :عطاشا :تعجلت :تقدمت واملعىن ملا قربت هذه األتن من املاء سبقتها

رابعية إليه .فدلت يديها :أرسلت يديها يف املاء ،استغاثت بربده :أرادت أن تطفئ ظمأها من مائه البارد ،مجوم:

كثرة أي أنه ما ء ابرد كثري.أهوى مبفتوق الغرارين مرهف :أمال سهما حديد الشفرتني إليهما لريميهما به لؤام الريش:
قذذة امللتئمة :وهي اليت يلى بطن القذة منها ظهر األخرى وهي أجود ما يكون ،قتوم :لونه يشبه القتام وهو الغبار
بسبب ما عليه من الريش.حضنيها :تثنية حضن وهو ما ورد من اإلبط إىل الكشح ،جال أمامها :يعىن السهم:
والطميل :امللطخ ابلدماء ويفرى اجلوف :ميزقه ( .ينظر الديوان  ،ص ) 902 - 901
( )2الشماخ بن ضرار حياته وشعره  ،صالح الدين اهلادي  ،دار املعارف مبصر  ،مكتبة الدراسات األدبية ط، 1
 1199م  ،ص. 199
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ومن خالل الصراع القائم من أجل احلياة واملاء واألمن واالستقرار الذي ينشده كل
أحد ،وتلك غاية الشاعر ،واليت ال ختتلف عن غاية احليوان الوحشي فالكل يبحث عن
انج أو هالك وكأن الشاعر حيكي
فإما ٍ
احلياة ،والكل يتجنَّب املوت الذي يع ِرتض طريقه؛ َّ
حاله وحبثه عن احلياة واألمن واالستقرار .
وهو يف هذه األبيات حياكي واقعه وما يعيشه  ،وهو بوصفه هذا جيسد جدلية احلياة
واملوت  ،فالقوس هنا رمز للموت الذي يصيب كل الناس ال خيطئ أحداً .
وورود وصف القوس والسهام يف هذه األبيات  ،جاء بعد رحلة شاقة عطشى هلذا
احلمار وأتنه ،ممَّا جعل الشاعر حيكي عطش الصياد لصيد هذه احلمر وإرواء سهمه من
دمائها ،فكأن عطش احلمار وأتنه ،وشوقها للماء وتربص قائدها خللو املكان ،ذلك الصائد
الذي هو مبثابة القائد هلذه األتن الذي تعطَّشت قوسه  ،وهي اهلادية ،والسهام لألتن عامة.
وصور الشاعر السهام  ،ومل ِّ
يصرح هبا ،فهي سالجم طوال عريضة ،وحذف
افتخارا هبذه السهام الطويلة
املوصوف هنا؛ لداللة الصفة عليه من خالل السياق
ً
ومدحا و ً
العريضة احملدَّدة اجليدة الصنعَّ ،
وتكثريا هلا وبيده قوس طيِّعة كتوم
وتعظيما
تفخيما
ونكرها
ً
ً
ً
صوهتا؛ كي ال حيس به الصيد ،وكتوم على وزن فعول ،صيغة مبالغة فهي شديدة الكتمان ،
عرب ابلصفة ،وحذف املوصوف وهذا أبلغ ؛ َّ
ألن يف ذلك إشارة ومدح هلا أبهنا مطيعة
و َّ
ِ
يوجهها تتَّجه ،والختصاص هذا الوصف هباَّ ،
دل على ذلك السياق،
يف يد صاحبها ،حيثما ّ

من خالل ذكر السهام والصيد.

شخص هذه القوس ،وأضفى عليها صفة العاقل وهي الكتمان ،وقدَّم اجلار
وقد َّ
واجملرور ابلكف ،وهو املسند على املسند إليه ،طوع املركضني؛ للتشويق واإلاثرة وتقوية املوقف
وعرب ابلباء؛ لشدة مالزمتها ومالصقتها لك ِّفه ،فهي مبثابة املالزم الدائم يف مثل هذه
وتقريرهَّ ،
األحوال واملواقف.
وعرب ابملاضي ،وهذا له داللته يف الشعر؛ فعطفه ابلفاء ( فأورد ،
وعطف ابلفاءِّ ،
فلما  ،فدلَّت  ،فأهوى  ،فأنفذ ) ِ
يوحي ابلرتتيب الزمين مع التعقيب والتسبيب ،وهو بعطفه
َّ
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ابلفاء هنا خيتصر؛ فالوقت يدامههِ ،
ويوحي بشدة تلهفه وشوقه واستعجاله الفريسة قبل ضياع
الفرصة عليه ،فاجملال ليس جمال إسهاب وتطويل.
ويف تعبريه ابملاضي داللة على الثبوت والدوام واملراقبة الدائمة الثابتة املستقرة
واملستكنة يف مكان معني ،وهو املكان الذي خيتبئ فيه الصائد ِّ
جمهًزا لعدته ،مراقبًا لطريدته
عن كثب ،مث يعود الشاعر لذكر صفة من صفات سهمه املفتوق ،فهو سهم حديد مرهف
وعرب ابلفعل أهوى مبالغة
انفذ ،عليه ريش غرب به ،فجعله مغبَّـًرا ،وهذا أنكى ابلصيد وأفتكَّ ،
يف سرعته ،وكأنه هوى من علو ،وهو أشد ما يكون سرعة.

و يف وصفه ابلرهافة والغربة إخفاء له من الفرسية ؛ كي ال يسهل عليها رؤيته والتنبؤ
فأىن هلا أ ْن تراه أو تسمعه ،ووصف السهم أبربع صفات يف
به ،فهو بال صوت دقيق مغربَّ ،
هذا ؛ َّ
ألن فيه قوة انفذة جعلته يتحمل كل هذه الصفات ،مع ما سبق يف األبيات ،مذ ّكًِرا
بصفات أخرى له .
ويتَّضح من ألفاظ الشماخ ومعجمه  -وكما هي عادته يف شعره -الكزازة و الغرابة
واإلحياء ابلقوة  ،طالِع قوله ( غضور  ،عرمض  ،طموم  ،مجوم  ،قتوم  ،طميل ) .
َّ
أيضا أبمهيتها ومكانتها
إن هذه الصفات لقوسه وأسهمه تعد تكر ًارا ً
مفيدا ،يوحي ً
من نفسه ،وفخره بذلك ؛ ملا ستوليه من نفاذ يف الرمية وإسعاد للرامي .
اصفا مشهد صائد يراقب احلمر عن كثب ،يبيت قريبًا من مواطنها ابرًاي
ويطل أوس و ً
استعدادا النطالقها على تلك البقر ،فيقول(:)1
ألسهمه
ً
ِّ
حش َخ ِّ
أخو قُتُ ر ٍ
ِّ
الو ِّ
اس ُ
ُ
ات قَ ْد تَ يَ َّق َن أنّهُ
إذا َل يُص ْ َِلْ ًما م َن َ
َ
ا ا ِّ
دَيت

ِّمن اللّحم قُصرى ِّ
ابد ٍن
َ
َْ
َس ُه ِّم ِّه غا ٍر واب ٍر
أل ْ
ظُ َها ٍر لُ ٍ
ؤام فَ ْه َو أ ْع َج
الوحش َع ِّ
ِّ
ف
ضهُ عن
از ُ
إذا َلْ ُُتَِّّف ْ

و ِّ
طفاط ُ
َ
ور ِّ
اص ُ
َ
ِّ
ف
شار ُ
ُ

ِّش َوا ُؤهُ

ُم َع ِّ
او ُد قَ ْت ِّل
للص ِّ
قَ ِّ
ص ُّي مبِّ ِّ
ِّ
يد ُمط َْع ٌم
الليل
يت
َّ
َ
س َر َس ْه ًما َرا َشهُ ِِّبَناكِّ ٍ
فَيَ َّ
َّ
نذيرها
كأن
ضالَ ٍة فَ ْرٍع
على َ
َ
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معاطي ي ٍد ِّمن ََج َِّّة ِّ
الاء غَ ِّ
ف
ار ُ
َُ
َ
الشر ِّ
َتت َّ
ُُمال ُ
اسي ِّ َجائِّ ُ
ط ما َ
وللح ِّ
ص ِّ
عن الن ِّ
ي أحيا ً ِّ
ف
ار ُ
َّفي َ
َ

كأنَّهُ

حًت إذا أ ْن
ّ
فأمهلَهُ
فَ ْأر َسلَهُ ُم ْستَ ْي ِّق َن الظ ِّّ
ّن أنّهُ
وَن ِّرهِّ
ِّّ
فَم َّر الن ِّ
للذ َر ِّاع
َّض ُّي
َْ
َ
ِّ
ِّ
إبِبام
ض
فَ َع َّ
اليمي نَ َد َامةً

ِّ
ِّ
وهو
اله ُ
َوََّ َ س ًّرا أ َُّمهُ
َ

()1

لقد أابن أوس يف القصيدة عن حاله ووصفه لداير حمبوبته واندراسها ،مث ُسلُِّوه على
انقته اليت أسهب يف وصفها وتشبيهها حبمار الوحش يف قوته ،مث انتقل إىل ذكر احلمار وأتنه،
جل أفكار قصيدته السابقة من قصيدة أوس
وحال الصائد املرتقِّب هلا ،وكأن الشماخ استقى َّ
إن أكثر ما ورد عند الشماخ ُوِجد يف هذه القصيدة  ،وقد سبق البحث إىل َّ
هذه ،حيث َّ
أن
الشماخ استفاد من معجم أوس يف كثري من قصائده ،وهو ما تبني يف مبحث القوس
واإلنسان .
ِ
ب اليوم شيئًا من الصيد
فهذا الصائد صاحب فخاخ للصيد ،قد تيقَّن أنه إذا مل يُص ْ
فهو ال حمالة هالك ،وهو يشتهي أكل القنيص بعد شوائه  ،بل يشتهي أكل أطرافه ،وما يلي
كشحه ،وهو ديدن له ،كما بيَّنه الشاعر يف قوله :
ُم َع ِّ
او ُد قَ ْت ِّل

ِّ
ادَيت
ا

ِّش َوا ُؤهُ

ابد ٍن و ِّ
ِّمن اللّحم قُصرى ِّ
طفاط ُ
َ
َ
َْ

()1

( )1القرتات  :مجع قرتة وهو بيت الصائد  ،خاسف  :مهزول وجائع .اهلادايت  :السابقات من األتن أو من الوحش
عامة  ،القصرى :ما يلي الكشح وهي أسفل األضالع  ،رخصة لينة  ،الطفاطف  :مجع طفطفة وهو اللحم الرخص
من مراق البطن أو هي أطراف األضالع .قصي مبيت ال ليل  :يقول اليبيت مع أهله إمنا يبيت مع الوحش  ،غار :
أي غراه يغروه إذا طاله ابلغراء  ،والرصفة  :ما يشد على صدر السهم .املناكب  :أربع ريشات يكن على طرف
املنكب  ،.واللؤام  :القذذ امللتئمة من الريش فيكون بطن قذة إىل ظهر أخرى  ،والظهار ما جعل من ظهر الريشة ،
أ عجف  :رقيق هزيل  ،والشاسف :اليابس  ،ويف اللسان شرف  :سهم شارف بعيد العهد ابلصيانة  ،وقيل هو
الذي انتكث ريشه وعقبه  ،و قيل هو الدقيق الطويل .الضال  :السدر تعمل منه السهام والقسي  ،والضالة هنا
القوس  ،نذيرها  :صوهتا  ،عازف  :مصوت ذو عزيف .حىت إذا أن كأنه  :أ ي بلغ احلمار هذا الوقت  ،واملعاطي :
املناول .جائف  :يصري السهم إىل اجلوف حىت تصري الرمية جيفة جائفة  ،والشراسيف أطراف األضالع الرخصة من
أطراف الصدر املشرفة .النضي  :اسم للقدح نفسه إذا مل يرش ومل جيعل له نصل  ،واحلتف  :املنية  ،فمر بذراعه
وحنره ومل يصبه وعض إبهبامه  :كذا يفعل من فاته شيء يريده  ،وهلف  :أي قال  :ايهلف أماه  ( .ينظر الديوان ،
ص ) 92 – 91 – 90
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منتظرا الصيد  ،و أثناء ذلك يعد أسهمه حىت
دائما ً
فهو يبيت ً
بعيدا عن منازل احلي ً
يتأهب
إذا ما الح ذلك العري ،أمهله حىت يقرتب من موارد املياه ليشرب ،يف هذه اللحظة َّ
الصائد لريمي بسهمه ،وهو على يقني أبنه سيصيبه ،لكن السهم خانه ،ومل ي ِ
صب هدفه ،
ُ
عاضا إهبامه األمين ؛ َّ
ألن القوس يف يده اليسرى ؛ وذلك حسرًة على
فجعل َّ
يتربم ويتلهف ً
سمع صوته من بقية الوحوش فتنفر.
ضياع صيده و لكي ال ي َ
القصيدتني يف بعض األفكار واأللفاظ؛ ومن ذلك تكرار
وكما ذُكِر ،فالتوافق وارد بني
ْ
حرف الفاء والتعبري ابملاضي ،إالَّ َّ
أن صائد الشماخ أصاب  ،وصائد أوس أضاع ،فتلهف؛
وذلك حلالة الضعف والعناء الذي يعيشه .

موح إبضاعة الفريسة وعدم احلصول عليها،
إن السياق الذي وردت فيه األبيات ٍ
كما هو حال الشاعر الذي دار وجال يف داير حمبوبته  ،فلم حيالفه احلظ أب ْن يلقاها فأصبح
حائرا ِّ
متله ًفا مهزول احلال هو وراحلته ،كحال الصائد الذي ضاعت منه فريسته اليت هو يف
ً
ٍ
ٍ
كل احلالة النفسية السيئة اليت بيَّنها السياق .
ترقب هلا وتشوق لصيدها ؛ والسبب ِّ

وأييت البحث على األوصاف اليت وردت للقوس والسهم عند أوس ،وما اتَّسمت به،
أحياان
فمن خالل استقراء األبيات اتَّضح التمهل والتؤدة حال الوصف عند أوس ،واالكتفاء ً
سهما ،فنجد أسلوب املباشرة ظاهر
ابملوصوف ،مث يتلوه ابلصفات ،فهو يقول :ألسهمهً ،
عنده ،ولعل املقام يستدعي -كما ذُكِر ذلك – التمهل والسري ببطء على راحلته اهلزيلة،

عرب ابلصفة هنا للقوس ،فيه داللة على
يصارع خلجات نفسه احلزينة ،وقوله على ضالة َّ
ضعفها  ،وذلك بضعف سهامه الدقيقة اليابسة القدمية ،وكأهنا انقته اليت أعياها التعب
واهلزال ،حىت أخذت تضل الطريق ،وتسري مينةً ويسرةً ،ممَّا جعلها ختطئ طريقها.
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وألفاظ أوس تتَّسم ابلسهولة وعدم الغرابة واإلحياء ابلتمهل والرتسل  ،والسياق
وأسلوب الشاعر أظهر ذلك جليًّا يف أوصافه للقوس والسهم يف هذه األبيات ،ومن خالل
القصيدة .
ومن وصف آخر للقوس والسهام ،استقى كعب بن زهري معانيه من قصيدة أوس
السابقة ِّ ،
مصوًرا حال الصائد ،واستتاره من بقر الوحش ،فيقول(:)1

ِّ
َخو قُتُ ر ٍ
ِّ
ش ِّ
الو ْح ِّ
ات ال يَ َز ُ
أُ
غارمُ
ال كأنَّهُ إذا َل يُص ْ َ
صْي ًدا من َ
َ
ِّ
ٍ
تار َ بِّ ٌل ِّمن ِّّ
الر ِّ
ت علي ه ال َق َو ِّاد ُم
يش م ا التَ َّف ْ
يُ َقلّ ُ َح ْش َرات َوَْيَ ُ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
صلَّ ٍ
ام َس لَ ِّج ُم
الس َم َ
اء عن أسنَّة ُ
َ
يَقْئ َن ويَ ْقطُْر َن ّ
ص َد ْر َن ِّرَو ً
ِّ
وص ْفراء َش َّكْت ها األ ِّ
ودها على الطَ ِّّل واألَنْ َد ِّاء أ ْ
َس َّرةُ ُع ُ
ََحَُر َك اتُ
َ
َ َ ََ
إذا أ ِّ
ُط َر الَْربُوعُ منها
ْوةِّ اللَّ ِّ
يل
فَأ َْوَرَد َها ِف ُعك َ

ْر على البَ ِّّو َرائِّ ُم
ت كما أ َْرَزَم ْ
تَ َرََّنَ ْ
ت بَك ٌ
ِّ
اء ِّ
الزُم
َج ْو َشنًا أل ْكفا ا ّ
حًت أتَى ال َ
ِّ
ِّ
ص ِّ
ارُم
َوأَ ْش َر َع ْ
ت َزَوى َس ْه َمهُ َعا ٍو من اِل ِّّن َ

يوما
اد َّ
الص َ
فَلَ َّما أ ََر َ
وت ً
ْي الن ِّ
فَ َم َّر على ُمل ِّ
َّواش ِّز قَلَّ َما
وم َّر َ ْكن ِّ
اف الي َديْن نَ ِّ
َ
ضيُّهُ
ََ
َ َ
ض إبِّ ِْب ِّام اليَ َديْ ِّن تَ نَ ُّد ًما
يَ ُع ُّ

تُ َبِّّطُ ُه َّن
ِّ
َحيا ً عن
ْحْت ِّ أ ْ
ولل َ
ِّ
و َّ َ س ًّرا أ َُّمهُ
َو َج َّذ بذي إِّثْ ٍر

ابخلَبَ ِّ
ار

اِلراثِّ
ََ

ُم

ي َع ِّ
النَّ ْف ِّ
اج ُم
ِّ
اد ُم
وهو نَ
ك ج ِّ
ب نَانَ ِّ
اذ ُم
َ
َ
ِّ ()2
فَ ِّري َق ْ ِّ
َس َفا ُن َواج ُم
ي َش ًَّت وهو أ ْ

أنت ِّمن ٍ
وقال أال ِف َخ ْي ب ٍة ِّ
يد
َ
صلَه ونَ ِّ
ضيَّهُ
وأصبَ َح يَ ْب ِّي نَ ْ
ْ

( )1ديوان كعب بن زهري  ،أبو سعيد السكري  ،شرح ودراسة مفيد قميحة  ،دار الشواف  ،ط 1510 ، 1هـ -
 1151م ،ص .158 ،155
()2القرتات :واحدهتا قرتة وهي مكمن الصائد الذي يكمن فيه ويسترت للصيد  ،والغارم  :الذي أصابه غرم فهو حزين .
يقلب  :يتفحص  ،حشرات سهام ملصقات القذذ  ،القذذ  :هي ريش لسهام واحدهتا قذة  ،النابل  :احلاذق الذي
يعمل النبل  ،القوادم  :مجع قادمة وهي ريشات يف مقدم اجلناح  .صدرن  :من الصدور وهو االرتداد من املاء بعد
االرتواء منه  ،ورواءً  :أي مرتوايت من الشراب  ،ويعين برواء  :شحذه النصال  ،والصلب  :حجارة املسن= ،يقئن
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وهذه األبيات جاء يف سياق وصف الشاعر للصحراء وحرارهتا وللظباء املتأثِّرة هبذا
احلر ،وسري الشاعر يف هذه الصحراء على ظهر طرق عبَّدهتا أرجل الراحلني من أانس وهبائم
حتول إىل ذكر محر الوحش،
فوق انقة كرمية عتيقة ،مث أخذ يصف الناقة اليت هو عليها ،مث َّ
وتتبع ذلك الصائد املختبئ هلا ،ينتظر ورودها املاء؛ لكي يتسىن له قنصها ،معتد بعد ِ
ًّة
ُ
الصيد ،مقلِّباً بني يديه أسهماً جيدة وقوساً صفراء عتيقة العود ،ليس هلا صوت ينبِّه الصيد
فهي كامتة للصوت ،وكأن الشاعر بوصفه هذا إبزاء قوس أوس ،سائراً على منهاجه يف
الوصف ،مستعرياً تعبرياته ،وبعد ذلك ت ِرد الفريسة املاء ،فريميها الصائد بسهم كسهم صائد
سراً كما هلف
أوس ،فيخطئ هدفه ،فريمي قوسه وسهامه و يعض إهبامه ،ويلهف أمه ّ
صاحب أوس فصورة الندم عندهم واحدة .
ووصف السهام والقوس عند كعب ،وإن كان فيه أتثر أبوس ،إالَّ َّ
أن هناك فوارق
تبدو من خالل سياق أبيات القصيدة ،فيظهر بدايةً َّ
أن الشاعريْن من خالل ذكر أبياهتم
السابقة وابتدائهم بصائدين ،استوحوا منهم عدم إصابة اهلدف ،ومل يكن عندهم جزم إبصابة
أبي ٍ
شيء يدل على إخفاقه وعدم إصابته،
الفريسة -كما ُوِجد عند الشماخ -الذي مل ِ
يوح ِّ
من القي ،والسمام :السم القاتل  ،السالجم الطوال  .الصفراء  :القوس  ،وشكتها  :دخلتها  ،األسرة  :خطوط،
وإذا كانت القوس ذات أسرة كان أحسن لعودها وأعتق هلا  ،كامت  :ليس فيه صدع من طرفها اآلخر ،وقيل الكامت
اليت ال تصوت ،فإذا صوتت كن أذم هلا يف جمال الصيد  .أطر  :عطف  ،املربوع  :وتر من أربع طاقات ،ترمنت
البو :جلدحيشى تبنًامث يعلق عند عضد الناقة ،فإذا رأته سكنت،
:صوتت ،أرزمت :من اإلرزام وهو حنني الناقة ،و ّ
البو .أوردها  :جعلها ترد املاء  ،وعكوة الليل :معظمه
ورائم  :عاطف،شبه صوت الوتر بصوت الناقة العاطف على ّ
 ،وجوشناً يقال :جوشن الليل  :وسطه وصدره  ،واألكفال  :مجع كفل وهو مؤخر الدابة  ،والزم  :أي مالزم هلا .
الصوت  :من صات يصيت مبعىن اندى  ،وأشرعت  :أي مدت أيديها ودخلت يف الشريعة أي مورد املاء فصفت
مر  :يعين السهم  ،امللس  :اليت ليس هبا
قوائمها لتشرب ،زوى سهمه  :عدله عنها  ،احلارم  :الذي حرمه السهم ّ .
داء  ،النواشر عروق ابطن الذراع  ،تثبطهن  :تعوقهن  ،.اخلبار  :األرض اللينة  ،اجلرامث  :تراب جيتمع ويتكون يف

ومر  :السهم  ،األكناف  :مجع كنف وهو اجلانب والناحية  ،النضيّ  :من السهم ما بني الريش
أصول الشجرّ .
والنصل  ،واحلتف :املوت واهلالك  ،العاجم  :هنا مبعىن العاصم واملانع  .هلف  :قال واهلفتاه أي استغاث .ج ّذ :
النضي  :القدح
قطع  ،وذو األثر :حد السيف  ،اجلاذم  :القاطع  .النصل  :حد السهم والسيف والرمح والسكني،
ّ

بغري نصل أو ما بني الريش والنصل  ،وقوله فريقني شىت  :يريد أن النصل خرج فصار على حدة وصار الفوق على

حدة  ،أسفان  :غضبان  ،واجم  :حزين مطرق ( .ينظر الديوان  ،ص ) 158 ،155
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تسىن له ما
ممَّا ولَّد عنده العزمية الصادقة يف إصابة اهلدف وحتقيقه والعزم على ذلك؛ حىت َّ
كل من أوس وكعب  ،فوجد عند أوس أنه إذا
أراد ،فأفلح سهم صياده ،وأخفق سهم صياد ٍّ
مل ي ِ
صب من الوحش ،فهو خاسف؛ أي جائع مهزول  ،فلم يكن متفائالً ،وكعب يقول :إذا
ُ
مل ي ِ
صيدا من الوحش مديون يطلب ،وقد عاله األسف واحلزن ،لكن صيّاد كعب وإ ْن
صب ً
ُ
ميين نفسه ويبعث فيها شيئًا من األمل – ولكنه أمل َمن
كان غري متفائل ،إالَّ أنه حياول أ ْن ِّ
يطلب السراب ،كما ذُكِر يف أول أبيات القصيدة  -بتقليبه املستمر.
ويف تعبري الشاعر ابملضارع يقلب ،ما يدل على استمرار هذا الصياد يف تفقد سهامه
عرب عنها ابلتنكريَّ ،
ليدل على كثرهتا وعظمتها ،وقد اختارها من حاذق
–حشرات  ، -اليت َّ
خمتص يف إصالحها ،وأمعن يف وصفها أبهنا مرتوية من شحذه هلا ،مبيِّنًا صالبتها ،وأهنا تقيء
ٍّ

الفعليتني :يقئن ويقطرن ما يدل على
اجلملتني
وتقطر مسًّا زعافًا ،ويف وصل الشاعر هنا بني
ْ
ْ
اشرتاكهما يف احلكم واتفاقهما يف املعىن ،فالتقيؤ والقطر خيرجان ببطء ،وهو مناسب للسم،
فالسم ال خيرج إالَّ تقيـ ًؤا أو تقطًرا  ،والقيء والقطران متعلقان بكائن حيواين ( األفعى احلية )
 ،استعارة هذين الصفتني وإسنادمها للسهام حولتهما إىل كائن أسطوري  ،وهذا إبداع من
الشاعر يف التصوير ،ووصفها ابلطول بقوله :سالجم وكل هذه الصفات املتتالية هلذه
السهام ،تدل على عظيم أمهيتها ونفاذ قدرهتا يف إهالك الصيد وغريه .
ِ
معربا عنها ابلصفة يف قوله
وأييت الشاعر على وصف األداة القاذفة لتلك السهامًّ ،
وصفراء ،وقد حذف املوصوف القوس ،الختصاص هذا الوصف هبا وخاصة يف هذا السياق
الذي يتحدَّث عن السهام والصيد ،مث أخذ يصفها أبهنا ذات خطوط قوية عتيقة ،و على ما
أيتيها من الطلل والندى إالَّ َّ
أن عودها من شدة صفاره مييل لشيء من احلمرة  ،وقوسه حال
انطالق سهمها كامتة للصوت ،وذلك أجود هلا حال الصيد  ،كما سبق وذُكِر يف قوس
الشماخ ،وقوس أوس.
ومن البالغة يف هذ البيت فصل الشاعر بني صفراء َّ
شكتها األسرة وعودها ،فلم
اجلملتني ،فكالمها عود ،ففصل للـتأكيد املعنوي
يصل بينهما ابلواو؛ لكمال االتصال بني
ْ
اجلملتني التام منع الشاعر من الوصل.
فاحتاد
بينهماِّ ،
ْ
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عرب الشاعر بعد البيت السابق أبداة الشرط إذا ،وهذا حم ِّفز آخر لتعبريه أبداة
وقد َّ
تدل على حتقق وقوع هذا الصوت الصادر من القوس ،حال عطفها وظهور صوت أواترها
مبالَغةً يف حسن صنعها وإجادته ،وشبَّه ذلك الصوت بصوت الناقة اليت مات وليدها ،مث
سلخ وحشي تبنًا ،فهي حتن عليه ،وتسكن حال رؤيته ،فحاهلا كحال هذه القوس ِّ
تصوت
تسكن مبالصقتها له ،كما الصقت الناقة بَـ ِّوَها ،فتهدأ.
حال ابتعاد وترها عنها ،مث
ُ

قصد به السهم ،حذف املسند إليه الفاعل؛
ويف قولهَّ :
فمر على ملس النواشز ،يُ َ
لقرب العهد به ،وأييت بنفس الفعل يف البيت الذي يليه موصوالً ابلواو والعطف هنا داللة
على االشرتاك يف اللفظ واملعىن  ،و على صلة احلديث عن حمذوف معني من خالل السياق؛
اهتماما
وهو السهم ،وأتى ابجلار واجملرور قبل الفاعل يف احلقيقة الذي هو النضي؛ أي عناية و ً
هبا .
ضي  ،أمه ،
وممَّا اشرتك فيه الشاعر كعب مع أوس يف األلفاظ قوله :قرتات  ،الن ّ
مر  ،عض  ،هلّف .
الندم والفعل ّ

ويف موضع آخر من شعر كعب بن زهري يتَّضح اشتغاله مبعاين أوس والشماخ يف
خلو دار حبيبته وبكاءه على األطالل اليت أخفت معاملها الريح ،مث
قصيدة طويلة يصف فيها َّ
عما رأى ،وختفَّف من حدَّة حزنه على
بعد هذا املشهد الذي أثَّر فيه ،يزجر انقته؛ لتسلِّيه َّ
حمبوبته ،مث شرع يف وصف انقته ،وتشبيهها حبمار الوحش يف قوهتا وصالبتها ،كما هي عادة
شعراء ذلك العصر ،مث حتدَّث عن صائد قد َّ
أعد قسيّه ،ورمى هبا ،فأخطأ هدفه ،و مل
وفرت احلمر من بني يديْه ،فيقول(:)1
يتلهف
يصب ،فأخذ َّ
ويتحسرَّ ،
َّ

َدنَ ْو َن من ِّّ
ي أو ق د َر ِّوينَا
الر ِّّ
على الك ِّ ِتم أرزا ولينا

ينظر حتّ ى إذا
س ك ُ
فأ َْم َ
تَنَ َّحى بص ْف راء م ن نَب ٍ
عة
ْ
َ ََ

يق ال ِّ َر َاريْ ِّن َح ْش راً َسنِّينَ ا
فَتِّ َ
وه َّن َش َوارِّعُ م ا يَت َِّّقينَ ا
ُ

َّ
عجسها مرهفاً
معدا عل ى ْ
فارس ل سهم اً عل ى فقرةٍ
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فم َّر عل ى ََْن ِّرهِّ وال ِّّذ َر ِّاع
َ
ٍ
ّ
حس رة َّأم هُ
فله م ن ْ

الفعل دين ا
يك َ
وَل ُ
ذاك له ُ
()1
ي من ره ٍج يكتسينا
وولَّ ْ َ

والوصف الوارد يف هذه األبيات للقوس والسهام ما هو إالَّ ٍ
وتكررت
مرت َّ
معان َّ
ولكن ختتلف يف تركيبها ووضعها من شاعر آلخر.
ويعرب ابلصفة صفراء؛ مبالغة يف
فالشاعر يف البيت الثاين حيذف املوصوف القوسِّ ،
جودهتا؛ َّ
ألن أجود القسي توصف ابلصفار ،وخاصة إذا كانت من النبع الذي هو أجود
أشجاره ،وال ينبت إالَّ يف قلل اجلبال وجتمع بني الصالبة واللني ،وكل هذه الصفات توحي
بقوهتا وحسن صناعتها واالعتناء هبا .
الكف،
ويف تنكريه للنبعة داللة على تعظيمها ومتييزها ،وهنا احرتاس يف قوله  :على ِّ

فهي أي القوس جتمع بني الصالبة واللني حال كوهنا يف يد الصائد ،ولكنها يف الفريسة صلبة
انفذة مهلكة ،ولكل حرف جر ورد يف البيت داللته ،فنجده يقول :بصفراء فالباء تدل على
الكف تفيد
املالصقة واملالزمة والتلبس ،ومن نبعة أي جزء من شجرة النبع جيدة وعلى ِّ
التمكن فهو متم ِّكن منها.
معدا حال
ظاهرا يف أغلب ألفاظ البيت ،ففي قولهً :
ويف البيت الذي يليه جتد التنكري ً
وحشرا وسنينًا صفات للسهم نكرات ،وتنكريها يدل على التعظيم
ومرهفا
للصائد نكرة
ً
ً
الكف ،على
والتفخيم هلذا السهم ،ويتَّضح تكرر حرف اجلر على يف األبيات مثل :على ِّ
عجسها ،على فقرة ،على حنره ،ممَّا يدل على التمكن واالستعالء والثقة ابلنفس عند الشاعر.
ومن األلفاظ املشرتكة بني الشاعر كعب والشماخ يف القصيدتني :مرهف ،مفتوق الغرارين.
أتاي
()1أمسك  :توقف عن الرمي  ،يعين الصياد  ،ودنون  :قاربن  ،وروين  :أي شربن حىت ثقلن من الري .تنحى :وتروى " ّ
" وقوله تنحى  :أي حترف له كي يرميه  ،والصفراء  :القوس  ،والنبعة  :القوس من شجر النبع وأغصان ذلك الشجر
تتخذ سهاماً يرمى هبا لصالبتها  ،واألرز :الصالبة .العجس  :املقبض  ،املرهف  :احلاد املسنون  ،وفتيق الغرارين  :أي
أيضا  ،والسنني  :أي املسنون املرهف .أرسل  :رمى  ،وعلى فقرة ،
واسعهما  ،والغرار  :احلد  ،واحلشر  :اللطيف القد ً
على إمكان  ،يقال  :قد أفقرك الصيد وقد أكتبك فارمه  ،وشوارع  :أي قد شرعت يف املاء ودنت من لتشرب أو تتربد ،
مر على حنره والذراع  :أي أخطأ الصياد الرمي  ،والدين  :العادة .هلّف  :قال  :وا هلفتاه ،أي
ويتقني  :حيذرن يتوقني َّ .
استغاث  ،وولني  :هربن  ،والرهج  :الغبارة (.ينظر الديوان  ،ص ) 188 – 185
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مر و أرسل .
وما بينه وبني أوس :التلهف ، ،الذراع  ،النحر  ،والفعل ّ

ومن قصيدة له أخرى طويلة ،يصف القوس والسهام فيها من خالل حديثه عن
الصائد ،وذلك يف آخر القصيدة(:)1
رَّمها ال َق ْي ابلعي ِّ
ورا
ََث ِّوًَي َماثِّلً يُ َقلِّّ ُ ُزْرقًا
ون ُح ُ
ُ ُ
ش َ
َ
ورُكوضا ِّمن َّ ِّ
َش ِّرقَ ٍ
ات ابلس ِّّم َمن ُ َّ
ورا
يب
ََ ً
الس َراء طَ ُح َ
ُ
صلِّ ٍّ
ِّ ()2
َ ِّ
مال َزف َا
اء تَ ْس َم ُ ِّمْنها
الش ُ
ض ِّّ
ََتْ َ
ت ما تَنبِّ ُ
ْس َ
ذات حْن ٍو َمل َ
فالشاعر يصف سهامه ابللون األزرقَّ ،
ونكرها بياانً لعظمتها وقوهتا ،وقد حذف

املسند إليه الفاعل؛ لقرب الداللة عليه ولضيق املقام ،واملعاين اليت أضيفت على القوس
والسهم وردت يف سياق املوت فداللتها كلها على هذا املعىن  ،فشرقات ابلسم أتخذ صورة
احلية واألفعى  .و قد أخذ تعبريه عن سهامه ابللون األزرق قول امرئ القيس ،حيث
يقول(:)9
ض ِّ
اج ِّعي َوَم ْسنُونةٌ ُزْر ٌق كأني ِّ
اب أَ ْغ َوال
أَيَ ْقتُ لُِِّن َوالَ ْش َرِّ ُّ
ِف ُم َ

ِّ ()5
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ورمها :
()2اثوايً  :مقيماً ينتظر مرور الصيد  ،املائل  :اللطئ ابألرض يرتبص الفريسة  ،والزرق  :النصال أو السهام ّ ،
أصلحها وث ّقفها  ،القني  :احلداد  ،واحلشر  :امللصق القذذ وهو ريش السهم  ،ابلعيون  :أي ينظرون إليها نصاالً
ابلسم  :أي كثر السم فيها فهي نصال قاتلة  ،الصليب  :حجارة املسن يسن عليها ،
زرقاً صافية قد جليت .شرقات ّ

القسي  ،الطحور  :اليت تقذف السهم إىل مكان بعيد  .احلنو:
الركوض  :القوس  ،السراء ك شجر تتخذ منه
ّ
اجلانب  ،وذات حنو  :هي القوس  ،وامللساء اليت ال أبن فيها  ،واألبن  :مجع أبنة وهو العقدة يف العود أو العصا،
واألبنة  :العيب  ،وتنبض  :لعلها تقبض  ،والشمال  :اليد الشمال  ،والزفري  :أنني القوس من موضع الكبد أي
الوسط (.ينظر الديوان  ،ص ) 95
(")9ديوان" امرئ القيس  ،ص . 99
( )5املشريف  :سيف نسب إىل قرى الشام  ،يقال هلا املشارف  ،وأراد ابملسنونة الزرق  :سهاماً حمددة األزجة صافية ،
األغوال  :الشياطني  (.ينظر الديوان  ،ص ) 99
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وكما َّ
كوضا،
أن كعب أخذ من امرئ القيس سهامه ،فقد أخذ من الشماخ قوسه يف قوله ر ً
حني قال(:)1
َعد س ِّ
ِّ
لَجًا
ِبض رته ر ٍام أ َّ َ

وابلك ِّّ طَ ْوعُ الر ْ ِّ
كضي َكتُ ومُ

اجلانبني ،ملساء ليس فيها أي نتوء أو
وأييت كعب بوصف آخر للقوس ،أبهنا منحنية
ْ
ِ
متاسكها ،ويظهر َّ
أن الشاعر استفادها من والده
بروز أو عقدة ،تقلّل من حسنها وقوهتا و ُ
زهري قوله(:)2
ِّ ()9
ِّ
نَ َّواحةٌ نَع ِّ
ْساءُ ُْحم َدلةٌ كأ َّ
ت
ادها
الكر َام ُم َ
َن َعتَ َ
َ
شبّ ُ
َمل َ
وهذا ليس غريبًا يف ذلك الزمن وما بعده؛ أ ْن جتد من الشعراء َمن يُ ِّ
كرر ويقتبس من
شعر غريه ما يوافق مبىن قصيدته ،وقد قال ذلك كعب بنفسه يف بيت شعري من قصيدة له،
حيث يقول (:)5
ِّ
ِّ
ورا
وم َع
ول إِّالَّ َرِّج ًيع ا
ما أ ََرا َ نَ ُق ُ
ً
ُ
ْر َ
ادا من قَ ْولنَا َم ك ُ
وممَّن وصف القوس والسهم امرؤ القيس بن حجر ،يف قصيدة يتحدَّث فيها عن رٍام
من بين ثعل ،فيصفها أبهنا زوراء من نشم وسهم رهيش ،فيقول(:)8
ُم ْتلِّ ٍج َّ
كفي ِّه ف ي قُ ََِّتْه
رب ر ٍام م ن ب ِن ثع ٍل
َّ
َع ِّ
ار ٍ
غَ ِّْ اب ةٍ عل ى َوتَ ِّرْه
ش م
اء ِّم ن نَ َ
ض َزْوَر َ
ِّرْه
ِّرْه

س
فَتَ نَ َّح ى النَّ ْز َ
ع ِف يَ َ
ِّ
ْو ِّ
ض ْأو ُع ُق
َ
إبزاء اِلَ
ِّ
اِلم ِّر ِف َش َرِّرْه
َكتَ لَظّ ي ْ

وحش وارد ًة
أتت هُ ال
ق د ْ
ُ
ا ِف فَرائِّ ِّ
ها
ص
فرماه
َ
بِّ َرِّهْي ٍ
ش ِّم ن كِّنَانَتِّ ِّه

(")1ديوان" الشماخ  ،ص . 902
()2شرح شعر زهري  ،ص . 295
()9ملساء :اليت ال تشقق فيها وال نتوء ،احملدلة :اليت أعالها أوسع من أسفلها ،فيها ميل ،العتاد :العداد ،وهو صوت
وتر ا لقوس إذا رمي عليها ،نعت الكرام :أخربت مبوهتم وبكتهم ،املشبب :النائحة تشبب احلزن وتورثه (.ينظر شرح شعر
زهري  ،ص ) 295
(")5ديوان" كعب بن زهري  ،ص .99
(")8ديوان" امرئ القيس . 128 – 125 ،
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َرا َش هُ ِّم ن ِّري ِّ
ش

هض ٍة

ُُثّ ْأم َه اهُ َعل ى َح َج ِّرْه

()1

يتحدَّث امرؤ القيس عن ٍ
كفيه يف بيت له ،يراقب الصيد
رجل من بين ثعل ،يدخل ْ

إذا ورد على املاء ،ومعه قوس مائلة اجلوانب زوراء من شجر النشم ،غري ابئنة عن الوتر فوترها
ملتصق هبا ،وهو ممَّا يؤذي القانص ،إالَّ أهنا ستكون َّ
أشد ما تكون قذفًا للسهم  ،وقد
فتنحى جانبًا كي ال تراه ،فرماها يف فرائصها ،وهذا املوضع ال
تواردت محر الوحش على املاءَّ ،
يُ ِتقنه إالَّ رٍام حاذق متم ِّكن من الرميِّ ،
متمرس يف مهنته ،فرمى بسهم خفيف من كنانته كأنه
حادا.
خمتارا هلذ السهم أجود الريش  ،وبراه  ،حىت أصبح ً
رقيقا ً
مجرة منطلقةً ،

تعظيما هلذا الرامي
وقد ابتدأ الشاعر بتعريف راميه  -املسند إليه – من بين ثعل
ً
وحتذيراً منه  ،فالرماة منهم ُكثُر ومشهور  ،وتوالت الصفات هلذا الرامي ،أبنه ِ
مدخل يديْه ،
عارض قوسه.
و فصل بني هذه الصفات؛ وذلك لشبه كمال االتصال بينها  ،وكأهنا جواب لسؤال
اقتضاه الشطر األول ،وحذف ضمري عارض الذي هو املسند إليه؛ لوضوح الداللة عليه
عرب عن سهمه بصفة الرهيش ،وقد جاء بصيغة التنكري للتفخيم  ،فهو
وقرب العهد به ،مث َّ
كاجلمر حرارة حال انطالقه.

()1بنو ثعل  :قبيلة من طيئ ينسب الرمي إليهم  ،منهم عمرو صتحب القرت  ،متلج كفيه  :أي يدخل كفيه يف القرت  ،وهي
بيوت الصائد اليت يتكمن فيها لئال يفطن له الصيد فينفر منه  .عارض زوراء  :يعين هذا الرامي عارض هذه الزوراء –
وهي القوس املائلة اجلوانب – لريمي هبا  ،غري ابنة  :أراد غري ابينة  ،وإمنا جعل القوس غري ابئنة عن الوتر ؛ ألن الوتر
يلصق بكبد القوس  ،فإذا ووقع الوتر على كبد القوس كان أشد على الرامي  ،وأبعد لذهاب سهمه .فتنحى النزع :حترف
حيال وجهه  ،النزع  :مد اليد يف الرمي  ،يف يسره  :يريد قبالة وجهه وجبهته .الفرائص  :مجع فريصة  ،وهي بضعة يف
موضع الكتف تتصل ابلفؤاد ؛ وهي مقتل  ،واإلزاء  :مهراق الدلو ومصبها من احلوض  ،وعقر احلوض  :مقام الشاربة ،
وهي موضع أخفاف اإلبل عند الورود .الرهيش  :السهم اخلفيف ،الكنانة :مثل اجلعبة للسهام  ،كتلظي اجلمر :من حدهتا
وبريقها كما يتوهج اجلمر .راشه من ريش انهضة  :أي جعل للسهم ريشاً من ريش فرخ من فراخ النسور أو العقبان حني
هنض  ،وخص بذلك ألنه أرق وأخف  ،أمهاه َّ :أرقه وأحدَّه  ( .الديوان  ،ص) 128 – 125
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وممن وصف القوس والسهم أيب ذؤيب اهلذيل الذي حتدَّث يف كث ٍري من قصائده
ٍ
لشيء من أوصافه هلا يف بعض شعره؛ ومنه قوله يف عينيته
عنهما  ،وسيتعرض البحث
الراثئية(:)1
ص ُمتَ لَبِّّ ٍ
ميمةً ِّم ن ق انِّ ٍ
َونَ َ

ِّ ِّ
َج ُّ
ش َوأَقطُ ُ
ف ي َك ّفه َجشءٌ أ َ

فَنَ ِّكرنَهُ فَ َن َفر َن َواِّم َت َر َست بِّ ِّه

ٍ
ِّ
َس طع اءُ ه اديَةٌ َوه اد ُجر ُش ُ

فَ رمى فَ أَن َف َذ ِّمن ََن ٍ
ود عائِّ ٍط
َ

هُ متَ ِّ
ُ َ
ص ّم ُ

اب ه
فَبَدا لَ هُ أَق ر ُ

ش
َس هماً فَ َخ َّر َوري ُ

ِّ ِّ ِّ
َع ِّجلً فَ َعيَّ َ
ث ِف الكنانَة يُرج ُ

ذا رائِّ اً

ِّ ِّ ِّ
طحراً
فَ َرمى فَ أَِلَ َق صاعد َّيً م َ
فَ أَبَ َّد ُه َّن ُح توفَ ُه َّن فَ ه

ِّابل َك ِّ ِّ
ِّ
شح فَاشتَ َّملَت َعلَيه األَضلُ ُ
بِّ َذم

ِّ
ب
ار ٌ

ِّ
ائِِّّه أَو ب ِّ
ارٌك ُم تَ َجعج ُ

()2

ِ
صوات ينم عليه
فالشاعر يصف حالة هذا السهم الذي يهم ِهم حال رميه ،فيصدر ً
ِ
ويرشد إليهِّ ،
متحزم بثوبه ،يف يده قوس جشاء خفيفة ،وسهام قاطعة فأنكرت احلمر الصائد،
ومرت به أاتن طويلة العنق متق ِّدمة حتتك بفحلها ،فرمى بسهمه جتاه
فنفرت وفزعت منهَّ ،
فخر الفحل ملطَّ ًخا بدمه ،فتتالت األتن هاربةًَّ ،
فمد يده األخرى؛
هذه األاتن احلائلَّ ،
سهما آخر  -جيِّد الصنع ،بعيد املهوى – جتاهها ،فوقع يف خاصرهتا ،حىت اشتملت
ليأخذ ً
( )1شرح أشعار اهلذليني.28 – 21 /1 ،
( )2منيمة  :مههمات منت عليه  ،أي الصائد  ،اجلشء  :القضيب من النبع اخلفيف ،أجش :يف صوته ،أقطع  :نصال
عراض قصار  ،متلبب  :م تحزم بثوبه .نكرنه  :احلمر نكرن الصائد  ،امرتست به هوجاء  :أاتن امرتست ابلفحل
واالمرتاس  :االحتكاك  ،اهلادية  :املتقدمة  ،اهلادي  :الفحل.فرمى :يعين القانص  ،النحوص  :احلائل  ،عائط :
اليت اعتاطت رمحها فلم حتمل سنتني أو ثالث  ،املتصمع  :املنضم من الدم .فبدا له  :يعين بدا للصائد  ،أقراب هذا
 :الفحل ،والقرابن اخلاصراتن ،رائغاً :هارابً ،راغ عنه  ،فعيث  :مد يده فأدخلها يف الكنانة ليأخذ سهماً خيتاره.
الصاعدي  :نسبة إىل صعدة  ،وهي قرية ابليمن  ،املطحر البعيد الذهاب السريع  ،واملطحر من السهام الذي ألزقت
جدا .أبدهن  :قتلهن بددا  ،أي كل واحدة بسهم  ،بذمائه  :ببقية نفسه  ،املتجعجع  :الساق
قذذه أي  :أدقت ً
املصروع الالصق ابألرض  ( .ينظر شرح أشعار اهلذليني ) 28 – 21 /1 ،
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بددا ؛ أي كل واحد منهن
عليه األضالع ،واحتوته من قوة اندفاعه وجيد صناعته فقتلهن ً
بسهم ،حىت أصبحن صرعى هنا وهناك؛ ما بني ٍ
يتشحط يف دمه اآلخر.
هارب بدمه ،وابرك َّ

هذه األبيات جاءت يف سياق قصيدة راثئية للشاعر  ،يرثي هبا أوالده الذين قُتِلوا
وصرمتهم املنية ،فكأنَّه حيكي حال املوت واحلياة ِّ
معزًاي نفسه من خالل عرضه هلذا املشهد
ٍ
وبطلب للحياة يف جانب آخر ،فكأنه يسلِّي نفسه ِّ
ويعزيها
الدامي ،الذي ينبع ابلدم واملوت،
أب ّن هذا هو املصري ،و َّ
أن احلياة صراع على املوت واحلياة ،وكأنك به حني يصف حال موت

األاتن األوىل ،يصف حال موت أول أبنائه مث فجأة يرمى األخرى بسهم سريع ،وكأ ّن الشاعر
هو ِ
أحياان أخرى من شدة وطأة أمل
أحياان ،وجيثو
املرمي هبذا السهم الذي جيعله يهرب
ً
ً
الفراق.
وقد جاء وصف القوس هنا ابجلشء؛  -وهو صوت جنائزي بكائي مناسب لسياق
املوت والراثء الذي وردت فيه األبيات  -وهو مسند إليه نكرة؛ وذلك للتعظيم والتفخيم ،و
أجش وأقطع،
اجلملتني
زاد يف وصفها أبهنا أجش وأقطع ،وقد وصل الشاعر بن
ْ
ْ
االمسيتني ّ
اجلملتني
اصفتني للقوس ،والوصل بينهما هنا للتناسب بن
ْ
فهما امسا تفضيل نكر ْتني و ْ
ِ
الكف هبا يف هذا املوضع وهذا
االمسيتني ،ويف تقدمي املسند يف ك ّفه داللة على اختصاص ِّ
ْ
السياق.
ويصف سهمه ابلصاعدي املطحر َّ
وتفخيما  ،وقد ُسبق ذلك
تعظيما
منكر ْتني،
ً
ً
معطوفني ابلفاء؛ وذلك لقوة اجلامع بينهما يف املعىن ،وحذف املسند إليه
ماضيني
بفعلني
ْ
ْ
ْ
اختصارا للوقت ،فاملقام ال يستدعي
الضمري؛ إللقاء املهابة ومتكني املعىن يف النفس ،و
ً
اإلطالة ،واجملال جمال صيد ،خيشى من فراره .
مستخدما كالبه
ويف موضع آخر من القصيدة ،يعود متح ِّد ًاث عن ذلك الصائد ،
ً
وأسهمه يف آن واحد ،واستعماله ألسهمه يف هذا املوضع ليس ألجل الصيد ذاته وإمنا إلنقاذ
كالبه من وطأة ذلك الثور ِ
اصفا تلك احلالة
املتهجم عليها ،الذي َّ
أضرها بقر ْنيه ،فيقول و ً
ّ
اصفا أسهمه بقوله(:)1
وو ً
()1شرح أشعار اهلذليني.92 – 91/1 ،
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ب ال ِّك ِّ
ع
يض ِّره ٌ
فَ َد َ لَ هُ َر ُّ
اف ري ُ
لب بِّ َك ِّّف ِّه ب ٌ
ش ُه َّن ُم َق َّز ُ
ِّ ِّ
ع
هم فَ أَن َف َذ طُ َّرتَ ِّيه ال ِّم َنز ُ
فَ َرمى ل يُنق َذ فَ َّرها فَ َهوى لَهُ َس ٌ
()1
فَ َكبا َك ما ي كبو فِّني ٌق ِّرٌز بِّ اخلُ ِّ
ع
بت إِّّال أَنَّهُ ُه َو أَب َر ُ
َ

وهنا تتَّضح احلالة اليت يعيشها الشاعر ،ويف تعبريه هذا بيان للصراع على احلياة
أضر به ،وحياة َّ
تنكدت عليه؛ بسبب فقده بنيه،
واملوت ،وهو ما عايشه الشاعر من موت َّ
فوجد يف إلباس حالته النفسية على بقر الوحش مسالة وترب ًيرا ملا يعيشه ويقاسيه.
تقول نورة الشمالن ":وتتابع الفاءات  -يف القصيدة – كحروف عطف  ،جتمع
األفعال  ،وتتابع بينها  ،تكسبها سرعة وتقارًاب ؛ ألن العطف ابلفاء يفيد التعاقب القريب ،
وقد أفادت هنا تعاقب احلدث أو الفعل يف حركة احليوان الصائد "(.)2
ويقول نوري القيسي  :حول استخدام أيب ذؤيب حلرف الفاء  ":قد ساعده أن حيكم
عقد قصيدته  ،ويطرد نسقها تناسباً ومتاشياً مع ما حتمل من املعىن  ،وأن قرحية الشاعر هي
اليت مكنته من إجادة استخدام ذلك احلرف "(.)9
"وهذا زهري بن أيب سلمى – وهو تلميذ أوس – يقع على صورة دقيقة لصناعة
القوس ،جتلو بعض خفااي القوس ،فقد وصفها أبهنا متابعة؛أي يتبع وترها السهم عند
توضع
انطالقه ،ويتأىن يف وصفها  ،فهي ملساء حمدلة ال خشونة فيهاّ ،قوست بوضعها كما َ
السبيكة ،ور ِ
وعي أ ْن يكون أعالها أوسع من أسفلها ،كما يشري إىل عودها املأخوذ من شجر
ُ
()1الرهاف :الرقاق الشفرات املرهفة  ،والواحد رهب  ،يريد نصاالً تألأل وتربق  ،املقزع  :املنتوف وقيل :املخفف
احملشور.فرها :بقيتها  ،طراته  :انحيتا جنبيه  ،اخلطان اللذان يف جنبيه  ،املنزع  :السهم .الفنيق :الفحل من اإلبل،
ّ
التارز  :امليت الذي قد يبس  ،اخلبت  :املكان املستوي  ،أبرع  :أضخم وأعظم  (.ينظر شرح أشعار اهلذليني،
) 92 – 91/1
( )2أبو ذؤيب اهلذيل  ،حياته وشعره  ،نورة الشمالن ،عمادة شؤون املكتبات ،جامعة الرايض ،الرايض ،ط1500 ،1
=  ، 1150ص  ". 119بتصرف "
( )9وحدة املوضوع يف القصيدة اجلاهلية  ،نوري القيسي  ،مؤسسة دار الكتب  ،املوصل  ،اجلمهورية العراقية 1915 ،
هـ =  1195م  ،ص . 119 – 119
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النبع ،ويتوقَّف زهري عند الوتر؛ ليصف هيئته املشدودة مبيل واحديداب ،وذلك أجود للرمي،
وال يفوت زهري أ ْن ِّ
يصور لنا صوت السهم يف انطالقه ،فيشبِّهه بنائحة تبكي على كرٍام فارقوا
احلياة ،فيقول"(:)1
ر ٍام َبعْينِّْي ِّه اِلَ ِّظ َة
ب
ابلش ْرِّع يَ ْستَ ْش ِّزي له َ
ِّّ
وَتَ َّد ُ
ِّ
نَ َّواحةٌ نَع ِّ
الكر َام ُم َ ِّ
ت
َ
شبّ ُ
ِّم ل َّ ِّ ِّ
سُ
السبيكة إذ َتَُ ُّل َوتُ ْش َ
ُ
ِّ
ِّ
َ
ص ْف َراءُ ال س ْد ٌر وال ه َي ََتْلَ ُ

ِّ
وعلى َّ ِّ
ّي
الش ِّريعة َر ِّاِبءٌ ُمتَ َحل ٌ
َم َعهُ ُمتَابِّعةٌ إذا هو َش َّدها

ب
َشْي َز ُ

ْساءُ ُْحم َدلةٌ كأ َّ
ادها
َن َعتَ َ
َمل َ
صاءُ الَُق َّو ِّ
قَ ْن َواءُ َح َّ
س نَ ْب َعةٌ

ِّ
كحاش ِّية ِّ
ش
اإل َز ِّار َش ِّرُيةٌ
ُع ْر ٌ
ك
َوُم َ َّق ٌ ممّا بَ َرى ُمَتمالِّ ٌ
فَ َرَمى فَأَ ْخطَأَهُ َو َج َ
ال َكأَنَّهُ

ِّ
ِّ
َّ
ابلس ِّ ذو أُطُ ٍر عليه َ
ومْنك ُ
()2
ِّ
ِّ
أََلٌ على بَ ْرِّز األ ََماع ِّز يَل َ
ْح ُ

مسندا إليه ،وتقدمي اخلرب
ووصف الشاعر القوس أبهنا متابعة  ،ووقوعها مبتدأً َّ
مؤخر ً
شبه اجلملة؛ تشويق لذكر املسند إليه ،والتعرف عليه ،وقد جاء إبذا املتبوعة ابلفعل املاضي
مقيدا له ،ممَّا يدلِّل على قطعه ابنصياعها وطاعتها حال ش ِّده هلا ،وأتى
بعد هذا الوصفً ،
ندا إليه ؛ وذلك َّ
يعرب بضمري
بضمري الغيبة مس ً
ألن احلديث يف مقام الغيبة ،فاستدعى أ ْن ِّ
( )1القوس يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي لسالمة السويدي  ،ص . 288 – 285
( )2الشريعة  :مورد الشاربة  ،الرابئ  :احلارس  ،وهو هنا الصياد  ،املتحلس  :املقيم املرتقب  ،احلظرية  :مأوى املاشية ،
استعارها للشريعة  ،الشيزب :الضامر اليابس .املتابعة  :القوس اللينة املطواع  ،الشرع  ،الواحدة شرعة  :الوتر ،
يستشزي  :يرتفع ويتحدب  ،امللساء اليت ال تشقق فيها  ،احملدلة اليت أعالها أوسع من أسفلها  ،العتاد :العداد ،
وهو صوت وتر القوس إذا رمي عنها  ،نعت الكرام  :أخربت مبوهتم وبكتهم  ،املشبب  :النائحة تشبب احلزن .
القنواء  :احملدودبة  ،احلصاء  :اجلرداء  ،املقوس  :موضع التقوس  ،النبعة  :املصنوعة من شجر النبع  ،وهو أصفر
العود ثقيله إذا تقادم ،السبيكة  :القطعة من املعدن ذوبت وأفرغت يف قالب  ،متل  :تعاجل ابلنار  ،تشسب  :تضمر
وتيبس .العرش :الطويلة ،حاشية اإلزار :جانبه الذي الهدب فيه  ،الشرجية  :فلقة العود إذا شق فلقتني متساويتني،
السدر والتألب ك ضرابن من الشجر الضعيف .املثقف  :السهم املقوم  ،املتمالك  :املتماسك  ،السري  :سري السهم
 ،األطر  ،الواحد إطار  :وهو ما لف على السهم من العصب  ،املنكب  :منكب العقاب أو الصقر  ،يريد ريش
املن كب منه وهو أجود للسهام ألنه أعرض  ( .ينظر شرح شعر زهري  ،ص . )291 -295
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فعليتني بني يستشزي وحتدب؛ وذلك
مجلتني
ْ
الغائب هو عن املسند إليه ،وقد وصل بني ْ
للشراكة بينهما يف املعىن.
وأييت بوصف آخر لقوسه؛ من خالل قوله :فهي ملساء حمدلة ،وقد حذف املسند
اختصارا وقرًاب
إليه؛ لقرب العهدبه واحلديث عنه ،واحلديث يدور حول وصف القوس فناسب
ً
أالَّ يذكر املسند إليه ،وهنا تشبيه بليغ لصوهتا أييت بيانه يف موضعه .
ويصفها أبهنا عرش ،وقد حذف املسند إليه؛ لقرب العهد به ،واحلديث عنه ،ويف
فلقتني وأهنا من أجود
تنكريه للمسند تعظيم وتفخيم لقوسه ،وتشبيهها ابلعصا اجليدة املفلوقة ْ
أنواع الشجر ال من رديئه.
ويقول عمرو بن قميئة ،وهو من أقدم الشعراء اجلاهليني يصف قوس صائد وسهامه(:)1
َوك ا َن َع لى تَ َقلُّ ِّدها قَ ِّوَّي
ل َهُ ِّشري انَةٌ َش َلَت يَ َد ِّيه
ِّ ()2
ش ُّد َعلى من ِّ
َوُزر ٌق قَ د تَ نَ َّخلَها لَِّقض ٍ
اصبِّها النَضيّا
يَ ُ
َ
وقد وردت هذه األبيات يف سياق حديثه عن داير حمبوبته ،واندراس مآثرها وحزنه
الشديد الذي كاد يبكيه ،لوال رميه ابلسفه والغواية ،وتسلِّيه عن ذلك املنظر احملزن لديه بسريه
على انقته القوية املتماسكة ،اليت تشبه فحالً من فحول اخليل القوية النشيطة اليت مشَّت ريح
ٍ
سريا مذهالً ،وتسوق من سرعتها أتنًا حىت وردت ماءً عليه
الربيع من مسافة ،فهي تسري ً
يكرب إذا رأى الصيد مقبالً ،وقد َّ
قوسا من الشراين وهو من أجود شجر،
صائد مستع ّدِّ ،
أعد ً
القسي ،وسهام زرق مهلكة ،قد اختارها واعتىن هبا.
تتَّخذ منه
ِّ
مسندا إليه ،وقدَّم املسند
و وصف قوسه بشراينه  ،وهي شجر العضاة  ،وقد جاءت ً
ِ
املتأخر  ،ويف تنكريه للمسند إليه داللة
اجلار واجملرور؛ لقصر املسند إليه عليه،
ً
تشويقا ملعرفة ّ
عل ى تعظيمه وتفخيمه ،و يف وصف سهامه وحذفه للمسند اجلار واجملرور داللة على قرب
العهد به ،واختصار للموقف ،وجاءت سهامه زرق ،داللة على تفخيم وتعظيم تلك السهام.

()1ديوان عمرو بن قميئة ،ت حسن كامل الصرييف ،جامعة الدول العربية ،معهد املخطوطات ،ط 1958هـ 1198-م ،ص.151

القسي  ،التقلد  :االحتمال .الزرق  :األسنة مسية بذلك للوهنا  ،تنخل
()2شراينة :شجر من عضاة اجلبال  ،تعمل منه
ّ

الشيء  :صفاه واختاره وأخذ أفضله  ،القضب :شجر تتخذ منه القسي .املناصب :مجع املنصب وهو كالنصاب :
األصل واملرجع  ،والنصاب  :جزأة السكني أي مقبضها .النضي :السهام  (.ينظر الديوان  ،ص ) 151
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فتنوع تصويره للسهم ،فسهام الصائد املرتبِّص حبمر
و َّأما امرؤ القيس السكوينَّ ،
الوحش متوفِّرة ،جبعبة تلمع نصاهلا كأهنا مجر مشتعل أو فتيل سراج ِ
متوهج ،تبدو يف دقتها
ّ
كالسيوف الدقيقة(:)1
فَلقى أَاب بِّش ٍر على ِّ
الاء ر ِّ
الصي ِّد َورٌد َوأَف َك ُل
به ِّمن َز ِّ
اصداً
َ
ماع َ
عيجةُ ََج ٍر أَو ذُب ٌ
ُل
ا َا
يُ َقلِّّ ُ أَشباهاً كأن نِّص
ال ُم َفتَّ
بَ َ
واجههُ من َمنبِّ ض ال َقل مقتَ ُل
اضها واِّغتِّ ر َارها
فلما َرضى إِّغر َ
َو َ
ِّسوى ِّ
احملشوش ِف الر ِّ
ِّ
أس ِّم َو ُل
عوده
َرماها ِبذروب ال َك ِّّ َك أَنَّهُ
()2
ِّ
رم ُل
طر وراءه ا
ِبعتَ َق ِّ الوادي نَضي َم َّ
ف أَن َف َذ ح َ
ضنيها َو َّ َ َ
لقد وصف الشاعر هنا سهامه أبهنا متشاهبة متماثلة ،وقد جاء التعبري ابملضارع هنا
يف يقلِّب؛ داللة على مداومته لتقليبها واالهتمام املستمر هبا ،وقد حذف املسند إليه؛ لضيق
املقام وللعلم به؛ َّ
عرب عن السهام ابلصفة أشباه
ألن احلديث عن ذلك الصائد ،وجنده َّ
َّ
ونكرها ،ويف ذلك زايدة تفخيم هلا وتعظيم ،مث شرع يف تشبيهها ابجلمر  ،وأتى بعد ذلك
بياان
بصفة أخرى له ،أبنه حاد ،وجاءت هذه الصفة مسنداً إليه َّ
معرفًا ابإلضافة؛ وذلك ً
صا به.
لعظمة ذلك املضاف واختصا ً

وأوصاف القوس والسهم يف الشعر اجلاهلي ،وخاصة يف جمال الصيد كثرية ،ولعل ما
ِ
ف عنده يُ ِ
غين البحث ؛ ويفي ابلغرض املنشود؛ َّ
مكرر ووارد
ألن أغلب تلك األوصاف َّ
ُوق َ
عند أغلب الشعراء ،وهذا أمر طبيعي فاحلياة اليت يعيشها العريب ،فأغلب مظاهر التصوير
فيها واحدة أو متشاهبة ،ولكن مع ذلك كل منها له سياقه الذي وردت فيه -وهللا أعلى
وأعلم.-
()1قصائد جاهلية اندرة ،الشاعر امرؤ القيس بن جبلة السكوين ،ت د .حيىي اجلبوري ،مؤسسة الرسالة ،ط،2
1505هـ 1155 -م ص . 159 – 152
( )2زماع الصيد  :سرعته  ،الورد  :هنا التقدم  ،أفكل  :الرعدة .أشباه  :سهام متشاهبة متماثلة  ،بعيجة مجر  :أي
فلقة أو شقة من مجر .إغراضها  :شوقها  ،غرضت إىل الشيء  :اشتقت إليه  ،وغرض  :ابلفتح أي مل وضجر
.مذروب :حاد  ،احملشوش  :السهم الذي يلزق به القذذ من نواحيه  ،مغول  :سيف دقيق له قفا  ،يكون غمده
طر  :شل وطرد  ،وطررت اإلبل  :مثل
كالسوط .حضناها  :جانباها  ،واحلضن  :ما دون اإلبط إىل الكشح ّ ،
طردهتا إذا ضممتها إىل نواحيها  ،معتقب الوادي  :حمبسه  ،النضي  :نصل السهم  ،والنضي  :القدح أول ما يكون
قبل أن يعمل  ،ونضي السهم  :ما بني الريش والسهم  (.ينظر قصائد جاهلية  ،ص ) 159 – 152
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البحث الراب  :القوس واِلرب سياقاته ومواقعه:
عرف معظم العرب احلرب مثل كل الشعوب القدمية ،اليت آمنت هبا وسيلة لتحقيق
وعنصرا أساسيًا من مقومات احلياة ،وللحرب عندهم دواع
األهداف ورأت القوة عامل بقاء،
ً
وأسباب تستثري مهمهم ،وتلهب انر أحاسيسهم ،وتدفعهم إىل الوقوف يف وجه أية حماولة من
حماوالت اهلجوم و السيطرة ،وكثر احلديث عن هذه الدواعي واألسباب ،ولكن يظل السبب
الرئيس والدافع املباشر هلذه احلروب ،هو حب العريب وتقديسه احلرب ،و إشباع غرائزه،
وتلبية لنداء داخلي حيثه على احلرب ،وهذا ما يفسر وقوع بعض احلروب اليت ال توجد هلا
أسباب ظاهرة  .أما األسباب املعروفة لدى كثري من الباحثني فهي كثرية ،منها ما هو
اقتصادي ومنها ما هو اجتماعي.
فالدافع االقتصادي كان أساسه طبيعة البادية القاسية "فإذ ا أخلفت السماء و
()
ظاهرا عند العرب،
أحملت األرض ،أكل بعضهم ً
بعضا" فالصراع على أسباب احلياة كان ً
كالصر اع على الكأل واملاء ،و هذا يبني سبب تتبع البدوي مساقط الغيث ،ورحيله وراء
مطمعا لكل قوي ،وذلك لغياب السلطة
املاء ،فاألرض اخلصبة املوفرة ابملاء والعشب كانت ً
اليت حتكم أهل البادية ،فالقوي أيكل الضعيف ،ويسلبه أمالكه.
1

أما الدافع االجتماعي فهو قائم على األخذ ابلثأر ،هذه الظاهرة اليت سيطرت على
البدوي ،الذي ال يراتح وال يغمض له جفن قبل األخذ بثأره ،وتعظم املصيبة عندما ال
عقل
ّ
يكتفي الرجل ابلثأر من القاتل فحسب ،و إمنا يصمم على إابدة القبيلة( ).
2

وبعدها تستعر انر احلرب ،و يصطلي هبا أانس ليس هلم أي ذنب  ،فالثأر شريعتهم
املقدسة ،اليت ال ميكن ألحد أن ميسها أو يبدهلا.

( )1الشعر اجلاهلي ،حممد عبداملنعم خفاجي ،دار الفكر اللبناين،بريوت ،ط 1199 ،2م ،ص .12 -11
( )2أثر الصحراء يف الشعر اجلاهلي ،سعدي ضناوي ،دار الفكر اللبناين،بريوت ،ط 1119 ،1م ،ص .151
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وكان اجلاهليون ال يقتتلون يف األشهر احلرم ؛ بسبب قدسيتها  ،ولشدة ولعهم
ابحلروب ،وألهنا جتري يف دمائهم ،حبيث ال يستطيعون التنصل منها ،جتاوزوا حرمة هذه
خروجا عن الشريعة املتعارف عليها
األشهر ،ومسيت هذه احلروب أبايم الفجار ؛ ألن فيها
ً
بينهم ،وألن من اشرتك فيها كان قد فجر فيها ابنتهاكه قدسية هذه األشهر احلرم( ).
1

وكانت هذه األشهر مبثابة اسرتاحة أو هدنة أتخذها القبائل ،ويكونوا فيها آمنني
على أنفسهم وعلى أمواهلم و عياهلم ،ولكن مع هذا كانوا يستطيلون تتابعها ،فيعمدون إىل
()
ِ
ِ
الل عز وجل ،عنه.
النَّسيءُ :وهو شهر كانت العرب تُـ َؤ ّخره يف اجلاهلية ،فنَهى ّ
2

وللفقر والبؤس الذي يعيشه اجلاهليون وقلة موارد الرزق األثر الكبري يف التهاب تلك
احلياة بنار احلروب الطاحنة بني تلك القبائل فالقوي أيكل الضعيف ،والضعيف يلجأ
للصعلكة هو وأقرانه؛ ليقطعوا الطرق على الناس ويسلبوهم أمواهلم ويقتلوهنم  ،وكان القتل
عندهم والظلم من األمور احملمودة واملفتخر هبا ،فهم يعدون االنتصار والكسب ابلغصب من
عموما ،فنجده يوصف ابلشجاعة والبسالة والقوة ويكون
املدائح اليت تضاف للقبيلة ولآلخذ ً
فخراً للقبيلة .
ومن الصفات املثلى للرجل املقدر واملعترب يف اجملتمع اجلاهلي الفروسية ،وإتقان الرماية
والطعن والضربَّ ،
دل على ذلك ما وصل من شعرهم  ،وما نطقت به قصص أايمهم
وحروهبم ،وكانت القاعدة اليت تقوم عليها حياهتم قول زهري( ):
3

ض ِّه بِّ ِّس ِّ
ومن َال ي ُذ ْد َعن حو ِّ
لح ِّه
ْ َْ
ََ ْ َ

ِّ
َّاس يُظْلَم
يُ َه َّد ْم َوَم ْن ال يَظْل ِّم ال ن َ

ِّ ()4

( )1العقد الفريد،البن عبد ربه :ت د عبداجمليد الرتحيين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط1505، 1هـ -
1159م ،ج ،9ص . 102
( )2اللسان مادة نسأ  ،ابب النون ،ج 51ص . 5509
( )3شرح ديوان زهري ،ص . 98
( )4ومن ال يذد عن حوضه بسالحه  :أي من ال يدافع عن قومه يذل ويكسر  ،ومن ال يظلم  :أي من يكن مهيناً
ضعيفاً يظلم  (.ينظر شرح شعر زهري  ،ص )98
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وقد تشتعل احلرب يف العصر اجلاهلي نصرًة لقريب وإن كان ظاملاً أو مظلوماً كما
ذكر ،ورمبا عري الشاعر قبيلته من جراء ختليها عن نصرته  ،قال قريط بن أنيف  ،وكان بعض
بين شيبان أغار على إبله  ،فاستنجد بقومه  ،فلم ينجدوه  ،فلجأ عندها إىل بين مازن من
قبيلة متيم فأجندوه  ،فقال( ):
1

اهم حي ي ْن ُدب هم ِف النَّائِّب ِّ
ال يَ ْسأَلُو َن أ َ
ات على ما قال بُ ْرَها َ
َ
َخ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ

()2

فروح احلماسة عند العريب تُثار لغزو أو أثر أو جندة مظلوم أو طلب للسيطرة واحلكم
واحلرية أو غري ذلك ،حيث يقول شوقي ضيف" :ال نبعد إذا قلنا َّ
إن احلماسة أهم موضوع
استنفد قصائدهم  ،فقد سعرهتم احلروب  ،وأمدَّهم شعراؤهم بوقود جزل من التغين ببطولتهم
وأهنم ال يرهبون املوت  ،فهم يرتامون عليه حتت ظالل السيوف والرماح مدافعني عن شرف
()
قبائلهم ومحاها ".
3

ويقول علي اجلندي" :البيئة اجلاهلية هيَّأت للعرب يف ذلك الوقت ظروفًا جعلتهم
جدا؛ هو عدم وجود
يتنازعون ،ويتشاحنون  ،ويتحاربون  ،وقد ساعد على ذلك عامل قوي ً
مجيعا .فعدم وجود حكومة عليا تتوىل شؤون البالد كلها،
سلطة مركزية عامة خيضع هلا العرب ً
وتشيع العدل بني الناس على السواء  ،وتنتصف للمظلوم من الظامل  ،وأتخذ على يد اجملرم
واملسيء  ،ويدين هلا اجلميع ابلوالء ،هو العامل األساسي يف حدوث املنازعات  ،وانتشار
الفوضى ؛ وقيام احلروب .
قواي مرهوب
وحياة هذه ظروفها ومالبساهتا ال يستطيع البقاء فيها إالَّ َمن كان ً
اجلانب َّ ،أما الضعيف أو اجلبان ؛ فمأكول ومهان .لذلك كان من أهم ما يشغل العريب يف
( )1شرح ديوان احلماسة للمرزوقي  ،ت أمحد أمني  ،عبد السالم هارون  ،دار اجليل  ،بريوت  ،ط1511 ، 1هـ -
1111م  ،ج  ، 1ص  ، 21يروى لقريظ بن أنيف  ،وقيل أليب الغول الطهوي .
()2األصل يف الندبة – وإن اشتهرت ببكاء األموات وقوهلم عنده  :وافالانه– الدعاء  ،والشاعر يقول  :هوالء القوم ،
يعين بين مازن  ،حلسن حمافظتهم وقوة تناهيهم يف نصرة املنتسب إليهم واملعلق حبله حببلهم  ،ال يسألون الواحد
منهم إذا دعاهم حجة على دعواه  ،وال يراجعونه يف كيفية ما أجلأه إليهم  ،لكنهم يعجلون اإلغاثة له .
( )3اتريخ األدب العريب  ،العصر اجلاهلي  ،شوقي ضيف  ،دار املعارف  ،القاهرة  ،ط  ، 25ص . 202

52

ذلك الوقت أن يسعى بكل جهده لتقوية نفسه  ،وأن يربهن لغريه أنه قوي ؛ لكي يهابه
اجلميع  ،وخيشوا أبسه .
وقد أحسن التعبري عن ذلك النابغة الذبياين يف قوله:
()
الذائب َعلى من ال كِّلب لَه وتَتَّقي صولَةَ الُست ِّ
تَعدو ِّ
ض ِّ
اري "
أس ِّد ال ّ
َ
ُ
َْ
َ
َ ُ َ
1

ومن أهم ما افتخر به اجلاهليون و اعتدوا به يف حروهبم  ،أسلحتهم اليت يقتنوهنا ويذيقون
أعداءهم مرارهتا  ،ويصفون خيوهلم اليت يركبوهنا وقد أكثروا من ذكر ذلك يف شعرهم.
وقد وصف أوس بن حجر السالح يف الميته املشهورة حيث يقول( ):
للحر ِّ
ِّّ
أعصل
الشر
أيت ا ابً من
ب بَعدما
ت
وإّن ْام ُرٌؤ أ ْع َد ْد ُ
ر ُ
ّ
َ
ْ
القس ِّ
منصل
أص َّم ُرَديْنِّيّاً َك أ ّن ُكع وبَهُ ن َوى
َّ
مزجاً
عراصاً
ّ
َ
ّ
ِِّّ
ِّ
الَُفتَّل
الذابل
َوََيشوه
ص ٍح
شبّ ُه
َعلَْي ِّه
َ
صبا ِّ
العز ِّيز يَ ُ
لف ْ
كم ْ
َ
ريح فأجفل
نفح
بقاع
أحي
صولِّيّاً َكنِّ ْه ِّي قَ َر َارٍة
ي
ٍ
ٍ
ُ
َ
ّ
َو ْأملَ َ
الشمي عند ار ِّ
ِّ
أعزال
تفاع َها
قرو َن
ادفَ ْ
صَ
من النَّجم َ
َوق ْد َ
ْ
ت طَلْقاً َ
كأ ّن ُ
ٍ
ابمرىء أن تسربل
ين
اع َها
تَ َرّد َد فِّيه
َ
ؤها َو ُش َع ُ
ض ْو َ
فأحسن وأز ْ
ْ
يب تكلّل
تََللُُؤ بَ ْر ٍق ِف
ِّغ َر َارُه
َكأ ّن
ض
ِّهْن ِّد َّيً
َوأبْ يَ َ
َحِّ ٍّ
ُّ
َتكل
على م ِّل مصحاةِّ اللُّجي
أثرُه
إذا ُس ّل ْ
من جف ٍن َت ّك َل ُ
2

َّ
مدب
كأن
َّ

صفحت ِّيه
على
َ

ٍّ
ذر
ومدرج
َ
()
صل
َك َفى ابلذي أُبْلِّي َوأَنْ َع ُ
ت ُمْن َ

النّ ِّ
الرِب
مل يتب ُ ُّ
تون ِّج ِّ
ِّمن م ِّ
لئه
ْ ُ

خاف
َ

برداً

فأسهل
3

()1شعر احلرب يف العصر اجلاهلي  ،د علي اجلندي  ،دار الفكر العريب  ،القاهرة  ،ص . 21 – 20
(")2ديوان" أوس ،ص.59-59
(")3ديوان" أوس ،ص.59-59
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لقد بدأ بوصف الرمح وأطال فيه  ،ممَّا يدل على متكنه  ،وسربه ألغوار تلك األداة
،وإكثاره من التشبيهات بياانً ألمهيته  ،مث انقل ليصف سيفه ودرعه فأجاد وصفهما  ،مث
انتقل إىل قوسه مسهبًا يف وصفها ملا هلا من مكانة خاصة جعلته يضفي عليها من الصور
البيانية  ،معتنيًا هبا مذ كانت نبتة يف أعلى اجلبل  ،حىت أصبحت أداة صاحلة لالستخدام .
وسيتضح وصف القوس والسهم من خالل قصائد احلرب والسياق الذي وردت فيه،
وأبرز األوصاف املتعلقة هبما عند مج ٍع من شعراء اجلاهلية ،و لكن حديثهم عنهما يف جمال

احلرب ال يصل إىل درجة وصفهما يف جمال الصيد  ،و وصف الرحلة عموماً ،وما سيُبدأ به
أبيات ألوس بن حجر يف وصف قوسه وسهامه جاءت يف هناية عرضه ألسلحته اليت و
أعدها للحرب ،و ملا وصل للقوس  ،أفاض يف وصفها  ،ووصف سهامها وأجاد يف ذلك
حيث قال( ):
1

وعةً ِّم ْن ر ِّ
أس فَ ْرٍع َش ِّظيَّ ًة
َوَمْب ُ
ض َ

بِّطَ ٍ
ود تَ َراهُ

على ظَ ْه ِّر ص ْفو ٍ
ان كأ ّن ُمتُونَهُ
َ َ

ابلس ِّ
حاب
َّ

ِّ
ْن بِّ ُد ْه ٍن يُ ْزلِّ ُق الُتَ َنزال
ُعلل َ

ُجمَلَّل

()2

وال َعجسها َعن م ِّ
َفضل
توم ِّطلعُ ال َك ِّّ ال دو َن َملَئِّها
وض ِّ ال َك ِّّ أ َ
َك ٌ
َ
َ
ُ
عت لِّص ِّ
ِّ
َزمل
وِت ا
إِّذا ما تَعاطَوها َ َ َ
إِّذا أَنبَض وا َعنها نَئيم اً َوأ َ
إِّىل منتهى ِّم ن َع ِّ
جسها ُُثَّ أَقبَل
همها
َوإِّن َش َّد فيها َ
النزعُ أَدبَ َر َس ُ
َُ ً
ِّ
ِّ
َو َ َّ
َطوال
اءهُ
صلبَه ا حرص اً َعلَيها فَأ َ
فَلَ ّما قَضى ممّا يُري ُد قَض َ
روع غَرائِّ ٍ
ا ص انِّ ٌ َوتَنَ بَّل
تَنَطَّ َ فيه
شو َجف ٍ ِّم ن فُ ٍ
َو َح َ
مر ال ضا ِف ي ِّ
ِّ
وم ري ٍح تَ َزيَّل
ب أَنص ُلً
َك َج ِّ َ
َنضاء َوُرّك َ
َ
ُُتُِّّ َن أ ً
ِّ
ِّ
س َّن َوتُص َقل
فَلَ ّما قَض ى ِف ُ
الصن ِّ م ِّنه َّن فَ َ
همهُ فَلَم يَب َق إ ّال أَن تُ َ
َكساه َّن ِّم ن ر ٍ ٍ ِّ
َطحل
ُ
يش َِيان ظَواهراً ُسخ اماً لُؤام اً لَِّّ َ
يأ َ
ي الَ ِّّ
()1الديوان ،ص.51
()2مبضوعة :أي مقطوعة ،الفرع :أعلى الشجرة ،الشظية :الشقة والفلقة ،وهي صفة للمبضوعة  ،جملالً :جلّله :مبعىن غطّاه
وألبسه ،على ظهر صفوان :حجر يزلق املتنزل ملالمسته ،علِّلن :سقني مرةً بعد مرة( .ينظر الديوان ،ص .) 59- 58
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ََيُر َن إِّذا أ ِّ
ُنفز َن ِف ساقِّ ِّط النَدى
وار الَ ِّ
شوى
طافيل ال ُملَ َّم َع ِّة ال َ
ُخ َ

وإِّن كا َن يوماً ذا أَهاضي ُُم ِّ
ضل
َ
َ
َ
ِّ ( )
صادف َن ِّعر َن ُمبقل
َوأَطلئِّها َ
1

بدأ الشاعر إبعالن صفات قوسه  ،ومقاييس جودته  ،فعوده ال شق فيها وال صدع
،إذا وضع الرامي ّكفه يف أي موضع منها مألته  ،فضالً عما إذا وضع ّكفه يف كبدها عند
خفيفا  ،وهي مرنة لينة إذا
الرمي ،و إذا أنبضها الرامي وجذب وترها فإنك تسمع هلا صو ّات ً
شد النازع فيها السهم عاد إىل مقبض القوس مث ابتعد عنها لقوة دفعها وصالبتها .
فلما فرغ من جتربته الناجحة يف جودها  ،ومدى دقتها ومتانتها يف الصنع  ،راح
ِ
حرصا عليها من التلف أو أن يلحقها أي عيب
جي ّففها ويطيل مدة بقائها لتيبس وتشتد ؛ ً
فيصعب تقوميها .
ويتضح من خالل عرض الصفات املتع ِّددة لقوس الشاعرَّ ،
أن السياق الذي وردت
فيه سياق فخر واعتداد ابلنفس والقبيلة  ،فناسب أن يس ِهب يف إضفاء الصفات الدالة على
القوة واملنعة على أسلحته اليت يقتنيها ،وابألخص قوسه فهي تش ِّكل مصدر قوة وعزة بذاهتا؛
يتوصل إىل مثل هذه القوس اليت يف أعايل اجلبال ،إال
و السبب يف ذلك صعوبة مناهلا  ،فال َّ
القواس على سعيه لقوسه رغم ما واجه من املصاعب
ابملكابدة والصرب  .ولعله جعل من صرب َّ
والعقبات دليالً ورمزاً لنفسه الصابرة على قرابته والتغاضي عن بعض زالهتم  ،وحماولة جلمع
الكلمة بينه وقومه من خالل هذه القوس ،وفيه إحياء ابلقوة  ،واملنعة  ،والقدرة على االنتقام
من جهة  ،وإحياء ابلصرب و املصابرة على القريب من جهة أخرى .
( )1كتوم  :الكامت من القسيّ اليت ال ترن إذا أنبضت  ،ورمبا جاءت يف الشعر كامتة  ،وقيل هي اليت ال شق فيها.
العجس  :موضع كف الرامي من كبد القوس .تعاطوها  :من عطا الشيء وعطا إليه عطواً تناوله  ،أنبض القوس :
جذب وترها لتصوت  ،النئيم  :الصوت الضعيف وصوت القوس  ،وكذلك األزمل  .نزع يف القوس  :مدها أي جذب
وترها  .صلبها  :يبسها  ،أطوال  :أطال .اجلفري  :الكنانة وحشوها السهام  ،اغرب نوع من الشجر تصنع من السهام ،
تنطع الصانع  :حتذق يف صناعته وأتنق  ،وكذلك تنبل  .األنضاء مجع نضي  :وهو السهم الذي مل يرب بعد  ،شبهها
يف توهجها جبمر الغضا يف يوم ريح  ،تزيال  :تطاير.السخام من الريش  :اللني احلسن  ،الطحلة  :لون بني الغربة
والبياض والسواد .املطافيل  :ذوات األطفال  ،الشوى  :األطراف  ،أطالؤها  :أوالدها  ،عرانن  :وادي واسع يف
األرض منخفض يوصف بكثرة الوحش  ،مبقل  :طلعت فيه البقلة  ( .ينظر الديوان ص ) 10 – 51
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وبعد أن فرغ من صناعة قوسه وإمتامه  ،انتقل يصف سهام هذه القوس  ،ويعدد
مراحل تصنيعها  ،فهي منتقاة من خيار شجر الغرب  ،وهو :شجر معروف جبودته يف صنع
أيضا  ،مث بعد ذلك ختري
السهام  ،وقد حت ّذق يف صنعها وأتنق  ،وهذا شأنه مع السهام ً
وانتقى من بعض هذه السهام اليت مل تُـْبـَر بعد لريكب فيها النصل  ،وراح يرسم لنا قوة وشدة
توهج هذه السهام حني تنطلق إىل اهلدف احملدد هلا  ،فشبه نصل السهام وهي منطلقة من
القوس بسرعة  ،جبمر الغضا حني يتطاير شرره يف يوم ريح شديد  ،وذلك ملا بينهما من
توهج  ،وهذه الصورة داللة على جودة هذا القوس  ،ومتانة صنعها .
وقد وفِّق الشاعر يف إصابة التشبيه عندما شبه نصل السيف املعد للحرب  ،جبمر
الغضا ؛ فجمر الغضا من أجود أنواع اجلمر  ،وأطوهلا مدة بقاء مشتعالً  ،واجلمر جزء من
النار  ،وهي ومشتقاهتا أكثر تناسبًا لذكر احلرب وعتاده  ،مث إن اجلمر لونه أمحر  -وهو ما
يوحي بلون الدم القاين الذي يسفك يف احلرب  -يتطاير شرره ؛ داللةً على جاهزيته للحرب
يف أي حلظة .
وبعد أن فرغ من املهام األساسية من صنع السهام  ،وأعلن جاهزيتها لالستخدام ،
راح يتحذق فيها ويتأنق  ،ويعاود النظر يف تسنينها ،وصقلها الكرة بعد املرة  .مث بعد ذلك
أخذ يف كسوة هذه السهام  ،وراح يتخري هلا من الريش اليماين ألينه وأجوده  ،وأخذ يوائم
بني هذا الريش املائل لونه بني الغربة والسواد يف تركيبه ويالئم بينه  ،وهذه السهام يسمع هلا
صوت مىت ما أديرت على الظفر وحركت ابألصابع .
مث يتساءل الشاعر متعجبًا من ظهور صوت القوس يف ٍّ
جو ندي ،ويقول  :كيف
هبا إذا كانت يف ٍّ
جو جاف ؟! .ويبدو أن الصوت ينتقل يف اجلو اجلاف أسرع  ،وأعلى منه
يف اجلو الرطب الندي  .مث أخذ بعد ذلك يرسم حجم الصوت النابع من هذه السهام
ويشبِّهه  ،بصوت خوار بقر الوحش  ،اليت هلا أوالد مطافيل  ،لون أطرافها أبيض انصع  ،مث
إن أوالدها يف واد واسع مليء ابلوحوش  ،وهذا الوادي نبت بقله  ،ويظهر يف وصف الشاعر
للبقر أبنه ملمع الشوى  ،إيضاح لسهولة رؤية الوحش للبقر يف هذا الوادي املليء ابلوحوش؛
مما حيدق عليها اخلطر ؛ فهي ذات صوت خافت خافض ؛ حىت اليتنبه هلا الوحش .
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والحظ أن طريف التشبيه يعودان إىل نوع واحد ؛ ألن الشاعر استعار صوت خوار
البقر لصوت القوس قبل أن يشبهه بصوت خوار البقر املطافيلّ ،مث حذف املشبه الذي هو
بقر الوحش وأبقى شيئًا من لوازمها على سبيل االستعارة املكنية .
وكأن الشاعر أراد أن يثبت حقيقة قد استقرت يف ذهن ذلك الرجل ،حىت أنه ادعى
أن صوت القوس هو يف األصل صوت خوار يشبه خوار البقر املطافيل وذلك عن طريق
فضال
املبالغة " ،وهذا من أعلى مراتب البيان ،الذي جيعل البيان يف صورة مستجدة  ،ويزيده ً
()1

ونبالً".

وبعد أن فرغ الشاعر من تقصي الوصف ،وحتري الدقة البالغة يف نقل صور عتاد
احلرب وعدته من درع  ،ورمح  ،وسيف عرب املشاهد البيانية العالية  ،واليت كان التشبيه
وسيلتها املباشرة  ،مث الوقوف عن كثب على صناعة القوس وسهامها حلظة بلحظة منذ أن
فرعا على صفوان أزلق ،يف رأس شجرة أبعلى اجلبل الشاهق إىل أن صارت
كانت القوس ً
فاخرا تكسى به  ،وكأن ابلشاعر أراد أن يدفع العدو
لوتره ً
صوات وأزمال  ،ولسهامه ر ً
يشا ميانيًا ً
املرتبص به وبقومه  ،فراح يظهر عتاد قومه  ،وأسلحتهم الفتاكة  ،عن طريق رحلة وصفية
مثرية ،مليئة ابملغامرات ،كان البيان العايل عنواهنا  ،والتشبيه وسيلتها اليت نقلت به كل
املشاهد نقالً وصفيًا حيًا كرأي العني  ،وهذا العمل الوصفي البياين التشبيهي لألسلحة ،
يشبه عمل املناورات العسكرية يف الوقت الراهن ؛ وذلك إذا شعرت الدولة خبطر داهم
للبالد ،أو وجود أطماع من بعض القوى املتطلعة لتوسيع هيمنتها ودائرة نفوذها  ،سرعان ما
تنفر تلك الدولة إلظهار أقوى ما متلك من ترسانة عسكرية  ،وأسلحة فتاكة لرتدع به العدو
املرتبص  ،وتدفع هبا أطماع كل طامع .
ويبدو أن األمر نفسه هو الذي دفع الشاعر لتفريغ طاقاته البيانية يف سبيل إظهار
سالحه على أكمل وجه وأمت حال  .فلذلك يالحظ من الشاعر بعد استغراقه يف وصف آلة

()1أسرارالبالغة ،لعبد القاهر اجلرجاين  ،ت حممود شاكر  ،مطبعة املدين  ،القاهرة  ،الناشر دار املدين  ،جدة  ،ص . 52
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احلرب ،انتقل يعتد بعتاده  ،ويشيد بنفسه  ،وبشجاعة قومه بين أسيد،وأن قومه ليسوا ٍ
مبعزل
عن السالح  ،وأخذ يظهر قوة أبسهم عند اللقاء إذا ما حتتم عيهم ذلك  ،فقال( ):
1

ذاك عتادي ِف اِل ِّ ِّ
س ِّمن ُح ٍ
َعجل
َرد َ
روب إِّذا التَظَت َوأ َ
فَ َ َ
روب َوأ َ
ُ
فَ ٌ
()
ِّ
و َذلِّ َ ِّ
َعزال
َوإِّن تَل َقِن األَعداءُ ال أ َ
ك من ََجعي َوِّاب َلل نِّلتُهُ
ُلق أ َ
َ
2

وممَّا جاء على منوال هذه القصيدة يف االعتداد ابلسالح يف احلروب واستعراضه ،ما
ذكره صاحب املفضليات من قصيدة لثعلبة بن عمر العبدي ،يصف فيها قوسه بعدما وصف
درعه و رحمه  ،فيقول ( ):
3

ِّ
ِّ
ِّ
ص ِّ
الضر َيب ِّة جائِّ ُ
ال َ
ض قَ ّ
صفراءُ من نَب ٍ سل ٌ أُع ُّدها َوأَبيَ ُ
َو َ
رب ال ِّ
مر ٍئ ِف اِلَ ِّ
تاد اِّ ِّ
واه ِّن ال ُقوى
َع ُ

وال هو َعما ي ِّ
اللُ ِّ
ف
صار ُ
قد ُر َ
َ َُ ّ َ

()4

وقد جاء وصفها كما هي أغلب أوصاف اجلاهليني هلا بصفراء ،ولعله مزية هلا فهذا
اللون هو لشجر النبع الذي يكنه أعايل اجلبال  ،وحذف املوصوف – القوس  -؛ ألن يف
ذكر الصفة بالغة عن ذكر االسم صرحيًا  ،ففي ذكر املوصوف عناية ابلصفة وداللة على

أمهيتها ،وتعظيماً هلا  ،مما يوحي للعدو قوة خصمه وجودة سالحه  ،حيث وصف هبذه
الصفات املتتالية .
وهناك موضع آخر لبيان وصف القوس عندهم ،فحال استعدادهم للحرب َّ
حتدثوا
عن تسلح اجليش وأهنم كاملو السالح  ،وعلى أُهبة االستعداد يف أي حلظة للقاء العدو،
()1الديوان ،ص.10
()2فذاك عتادي  :اإلشارة راجعة إىل الرم ح والسيف والقوس  ،والعتاد  :العدة  ،التظت  :التهبت  (.ينظر الديوان ،
ص )10
()3الشاعر :هو ثعلبة بن حزن بن زيد مناة العبدي من عبد القيس ،قال ابن دريد يف االشتقاق عند ذكر من سليمة
عبد القيس" :من رجاهلم ابن أم حزنة بن حزن بن زيد ،وكان من فرساهنم"ينظر املفضليات" ،ق  ، 95ب، 10
ص . 252
()4الصفراء :القوس  ،والقصال :القطاع يعين سي ًفا ،والضريبة :املضروبة نقلت من مفعولة إىل فعيلة ،واجلائف :الذي
يبلغ اجلوف ،ويروى وزوراء ويروى :وأبيض إين للبوائق خائف(.ينظر املفضليات  ،ق  ، 95ب ، 10ص ) 252
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وأييت هذا يف أبيات لعبيد بن األبرص ،حينما حتدَّث يف مطلعها عن أحبته كما هي عادة
اجلاهليني ،مث انتقاله إىل االستهزاء والسخرية ابمرئ القيس وأبيه وقبيلته  ،مفتخراً مبقتل أبيه
وانتصارهم عليه  ،وعدم اكرتاثهم لوعيد ابنه امرئ القيس الذي يؤلِّب عليهم األعداء ،
ِ
ويسخر به قائالً َّ
تؤمله حلم لن يتحقَّق  ،وبعد ذلك تكلَّم عن رماح قومه وفعلها يف
أن ما ّ
أبيه ،وخيوهلم السريعة  ،وقومه األشاوس الشجعان العظام الذين أصبحوا ظاهري السالح ،
متقلديه يف جيش عظيم األسلحة .
ففيه قوس مصونة حمفوظة  -من أجود أنواع القسي وهو النبع  -ليوم احلرب،
جمهز  ،وسيف حسام  ،أي قاطع حاسم احلرب لصاحلهم فيقول( ):
ورمح مثقَّف َّ
1

َرع َن ما ََِّي ُّ َ
َسلَ ًفا ِّأل َ
ضبابُهُ
فيه اِلدي ُد و ِّ
ِّ
فيه ُك ُّل َمصونٍَة
َ َ

ُمتَ َقنِّّ ٍ
ي ابدي
نَب ٍ َوُك ُّل ُم َ َّق

اِل ِّ
ديد ِّ
ُام
َ
ِّ ( )
ٍ َو ُحسام
2

تعظيما
وقد ُو ِصفت القوس مبصونة ،وهي اسم نكرة مضاف إليه ،ويف تنكريها
ً
وتفخيماً هلا ،مث وصفت أبهنا نبع ،وكل هذا يدل على جودهتا وعظم أصلها ،ممَّا يوحي ابلقوة
واملنعة القتناء كل ما هو جيد مصان حمفوظ  ،ولعل يف تعبريه عنها مبصونة أهنا سبب من
األسباب يف حفظ صاحبها وصيانته من العدو  ،وقد بدأ بذكرها بعد احلديد؛ ألن املقاتل
يف املعركة يكون البساً درعه ليتقي وقع السهام؛ َّ
ألن أول ما يبدأ به يف املعركة رمي السهام،
مث يشتبك اجليشان ،وتعمل الرماح والسيوف بعد ذلك ،وهلذا كان ترتيب الشاعر هنا موفقاً
يف رأي الباحث ،-وقد قدَّم الشاعر هنا فيه  -اليت هي خرب يف األصل – داللة علىاالهتمام واالختصاص ،فهذا اجليش مهتم بنفسه،حيث َّاختذ كل وسائل احلفظ والسالمة
واملقاومة للعدو  ،وهلذا جاء تركيب الشاعر للبيت موفَّـ ًقا كذلك ،فقد فصل الشاعر بني
(")1ديوان" عبيد بن األبرص  ،شرح أشرف أمحد عدرة  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت  ،ط 1515 ، 1هـ1115 -م،
ص . 118 – 115
()2سلفاً ألرعن  :مقدمة له  ،األرعن  :اجليش  ،ضبابه  :غباره  ،املتقنس  :البس القلنسوة  ،ابدي احلديد  :ظاهر

السالح  ،اللهام  :اجليش العظيم .احلديد  :السالح  ،املصونة  :احملفوظة ليوم احلاجة  ،النبع  :شجر تصنع منه
القسي والسهام ،املثقف :الرمح املصلح  ،احلسام  :السيف القاطع  (.ينظر الديوان  ،ص ) 118 – 115
ّ
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مصونة وكلمة نبع؛ ويف هذا داللة على كمال االتصال بينهما ،و َّ
أن الثانية جاءت بياانً ملصونة
منعا لإليهام ؛ َّ
ألن النبعة كذلك تكون مصونة يف مكان مرتفع  ،مث يصوهنا صاحبها وحيافظ
ً
ويتعهدها ابلصيانة والعناية ،وهذا من البالغة مبكان.
عليها َّ
وإىل وصف آخر للقوس عند شعراء اجلاهلية  ،لفارس زبيد عمرو بن معدي يكرب ،
بعدما ذكر ما أعده للحرب من درع ورمح وسيف  ،وقوس وأسهم  ،وفرس كأنه ثور الوحش
يف نشاطه  ،مث يفخر آبابئه وجمدهم وما هو عليه من خلق كرمي  ،وما سيتطرق له البحث
وصفه لقوسه وسهامه والسياق الذي وردت فيه فيقول( ):
1

وذات ِّع ٍ
داد ََا أَ ْزَم ٌل
َ
يض فَتِّ ِّ
وُك َّل ََِّن ٍ
يق ال ِّ َر ِّار

بَ َرتْ َها ُرماةُ بَن
عز ٍ
وف َعلَى ظُُف
َُ

ي وابِّ ِّ
ش
ِّ ِّ ( )
الرائش
ِّر َّ
2

قوسه ذات عداد  ،وجاءت معطوفة على مفاعيل سابقة  ،والتقدير أعددت ذات
عداد ،فهي مفعول به مسند  ،وقد حذف املسند إليه – القوس  -حمافظة على الوزن
ولداللة السياق عليه .
مث عاد لوصف صوهتا ابألزمل وقد جاء موقعه مسند إليه وقدم املسند  -اجلار
واجملرور  -هلا ويف هذا داللة على التخصيص  ،فهذا الصوت خمصص ومقصور على هذه
القوس  ،وقد جاء املسند إليه أزمل منكراً تعظيماً هلذه القوس ولصوهتا املرهب لألعداء .
مث انتقل لوصف سهمه بنحيض  ،وفتيق الغرار  ،وعزوف ،ومجيعها نكرات ؛
تعظيما لتلك األسهم .
ً

( )1األصمعيات  ،لألصمعي  ،ت أمحد شاكر  ،عبدالسالم هارون  ،ط  ، 9ق  ، 92ص . 199
(()2اللسان ) عداد القوس  :صوهتا ورنينها وهو صوت الوتر  ،األزمل  :الصوت  ،بنو وابش من عدوان وهم أرمى
الناس.حنيض  :يعين سهماً مرققاً  ،نصل فتيق  :حديد الشفرتني جعل له شعبتان  ،كأن إحدامها فتقت من األخرى
 ،الغرار :احلد  ،عزوف  :تسمع له صواتً  ،الرائش  :الذي يريش السهم  (.ينظر األصمعيات  ،ص ..) 199
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واألبيات جاءت يف سياق تعداد لبعض صفات أسلحته ؛ فاجملال جمال فخر واعتزاز
هبذه األدوات احلربية حال السلم ،ولو كان وصفه يف أثناء حرب دائرة ؛ ملا كان هبذا
اإلسهاب واإلطالة اليت ال حيتملها ميدان املعركة .
ويصف لنا عبد مناف بن ربع اجلريب أزاميل قوسه أثناء احلرب  ،وأهنا استحالت
وكأهنا هبذا الصوت األرشية اليت جتذب املاء من البئر حيث يقول( ):
1

ي اِلَ ِّ
الاء
ِّح َّ
نوب تَسو ُق َ
ص ِّّر ٍ طَ َح َرت أَسنا ُؤهُ
ُم َ

ِّ ِّ ِّ
اميل
َوغَم َ َمةٌ
َوللقس ِّّي أَز ٌ
ص ِّيف ِّّي لَهُ ََنَ ٌم
َكأَنَّ ُهم ََت َ
ت َ

َوالبَ َردا
ِّ ( )
ال َقردا
2

"فهو يصف األعداء هنا يف املعركة  ،وكأهنم حتت سحاب له صوت ينتحم مثل حنيم
صب ماؤه وانكشف ،فصار غيماً خالصاً ،ونفى عنه القرد  ،وهو من السحاب
الدابة َّ ،
يبني رشقهم ،كأنه مطر نزل عليهم من هذه
املتلبِّد املرتاكب بعضه على بعض  ،فهو ِّ
()3

السحابة الصيفية".

وسياق األبيات يف حرب وقعت للشاعر وقومه ،وهذا ممَّا وقع فيها ،فألصوات
القسي فيها أزاميل وغمغمة ،تشبه يف صوته صوت حس ريح اجلنوب اليت تسوق السحاب ،
ِّ
و َّ
أن ما يقع عليهم من النبال كاملطر املتتايل من سحابة صيفية كما ذكر.
و الشاعر يف أبياته  ،قد حتدث أبلفاظ إيقاعها يوحي ابملهابة واإلخافة لألعداء،
لبدا ،
البيتني ألفاظًا؛ مثل ( يلعج  ،ضرابً  ،عارضاً ،هننهة  ،جابئاً ً
فقد ذكر قبل هذيْن ْ

()1شرح أشعار اهلذليني ج  ، 2ص . 998
()2أزاميل  :مجع أزمل  ،وهي أصوات ختتلط فتصري واحداً ،الغمغمة :الصوت ال تفهمه ،حس اجلنوب :صوهتا.
صيفي  :سحاب  ،له حنم  :له صوت ينتحم مثل حنيم الدابة  ،مصرح  :صرح ابملاء  ،صبه وانكشف فصار غيماً
خالصاً  ،وت=نفى عنه القرد  ،القرد  :من السحاب الصغار املتلبد املرتاكب بعضه على بعض  ،طحرت :
دفعت  ،األسناء  :مجع سنا وهو الضوء ( .ينظر شرح أشعار اهلذليني ج  ، 2ص ) 998

()3شعرية القوس  ،ص . 815
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شغشغة  ،هيقعة ) وكلها ألفاظ تناسب سياق الفخر ابجليش يف احلرب ،وفيها ما يوحي
ابلقوة واملنعة وإرهاب العدو أبصواهتا وأفعاهلا .
وكان يف تنكري الشاعر للمسند اخلرب أزاميل وغمغمة داللة على التعظيم والتفخيم ،
الحتادمها يف املعىن ،فكالمها صواتن
وقد وصل الشاعر بينهما حبرف العطف الواو؛ وذلك ِّ
وقد أحسن الشاعر حني وصل بينهما؛ إذ الفصل هنا ِ
موهم وغري مناسب .
ِ
سي قومه يف احلرب ابجلعثميات وكأن صوهتا صوت
و يصف أبو ذؤيب اهلذيل ق َّ

نساء ثكاىل جيمعن بني البكاء واألزامل  -وهو العويل من شدة الفقد  ، -ومفتخراً هبا
وبصوهتا فيقول( ):
ِّ ِّ ( )
از اِلِّع ُ ِّمي ِّ
َن ِّ
ِّ
َكأ َّ
عن البُكا ِّابألَزامل
ات َوسطَ ُه ْم
ارِت َ
ّ
نَوائ ُح َُي َم َ
1

2

وفيه تشبيه لصوت القسي بصوت تلك النساء النوائح  ،ويف تعبريه ابلصفة وترك
القسي؛ تصوير لقوهتا .
املوصوف وهي
ّ
و َّأما املفضل النكري ،فيصف مقابلتهم لألعداء بنبال تغص هبا حلوقهم وحناجرهم،
و وصف منظر انطالقها ؛ يف قصيدته اليت وصفت ابملنصفة ،فيقول( ):
رمي نا ِف وج ِّ
ص ِّبه اِلنَ ِّ
اج ُر واِلُلُو ُق
وه ِّه ُم بِّ ِّر ْش ٍق
ت َ ُّ
َ
ََ ْ َ ُ ُ
ِّ
َّ
يق
كأن الن َّْب َل بَ ْي نَ ُه ُم َج َرا ٌد
تُ َك ِّّفي ِّه ش ميَةٌ َخ ِّر ُ
ِّ ( )
و ِّ
وج َاوْزَ الَنُو َن ب ِّ نِّك ٍ
يق
ْي
خاظي اِلِّل ِّْز ثَ ْعلَبُ هُ َدم ُ
َ
َ
3

4

فالشاعر جاء هبذه األبيات يف سياق قصيدة  ،أنصف فيها أعداءه  ،وأهنم ميلكون
من القوة ما ميلكه قومه  ،ويف هذا كناية عن قوة قومه وبسالتهم ؛ ألهنم سيقاومون َم ْن
( )1شرح أشعار اهلذليني  ،ج ، 1ص . 192
القسي  ،وارجتازها  :صوهتا  ،شبه أصوات األواتر أبصوات نوائح جيمعن
( )2بنو جعثمة  :من اليمن وأراد ابجلعثميات ،
ّ

البكاء ابلرنة والصياح  ،ويشفعن  :أي جيمعنه ابلرنة والعويل  (.ينظر شرح أشعار اهلذليني ج ، 1ص ) 192
()3األصمعيات  ،وتسمى هذه القصيدة ابملنصفة ق  ، 91ص . 201
( )4الرشق :الرمي ابلسهام  ،تكفئه :تقلبه ،وسهل اهلمزة .شآمية :ريح هتب من الشام .اخلريق :الباردة الشديدة اهلبوب،
النكس :سهم ال خري فيه  ،جيعل سنخه نصال ونصله سنخا  ،اخلاظي :الغليظ الصلب .ويف صلب الشنقيطية «اجللز:
سهما» .ونراه عين ابلنكس السهم ،ومبا
أصل السنان ومعظمه .والثعلب :ما دخل يف جبة السنان من الرمح .وإمنا يعين ً
بعده الرمح .الدميق :املدخل ،يقال دمقه فهو مدموق ودميق ،أي أدخله (.ينظر األصمعيات ،ص )201
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يشاهبهم يف القوة واملنعة  ،ويف أثناء فخره شبه رميهم بسهام منطلقة كاجلراد -الذي تسوقه
ريح الشمال الباردة  -يف سرعتها متجهة إىل حلوقهم وحناجرهم؛ فهي مواطن لسهامهم،
ترتَّكز فيها ،إشارة منه لبيان مهارهتم يف الرمي وإصابتهم للمواضع القاتلة يف العدو وهي
احلناجر واحللوق  ،فرميهم واألعداء مقبلون  ،وهذا أبلغ يف الشجاعة واإلقدام .
وسلموا من املوت لعدم اقتنائهم السهام النكس الضعيفة  ،اليت ينكسر مشق رأسها
 ،فيجعل أعاله أسفله  ،ويف تنكريه للفظة نكس داللة على حقارته ووضاعة شأنه َّ
دل على
ذلك السياق املوحي أبهنم انتصروا وسلموا من املوت بسهام جيدة الصنع .
وقد ورد هذا الوصف -عند غريه من الشعراء -للسهم والقوس ،فالنكس وصف
ابلضعف ،وهو يطلق عليه إذا كان كذلك  ،فيقول أبو املثلم اهلذيل( ):
1

ِّ ِّ
صارٍم َعض ٍ َم ِّ
أَو ُكنت ذا ِّ
كي َوال َجبِّ ُل
ضاربُهُ صاِف اِلَدي َدة ال ن ٌ
()
ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ْي َوال ُعطُ ُل
َو َ َحةٌ من قس ِّّي النَب ِّ كاَتَةٌ م ُل َ
السبي َكة ال نك ٌ
2

وعند الشنفرى سهم ليس بنكس وال ِّ
متعوج ،حيث يقول( ):
3

ضاِف ال َق ِّم ِّ
يص َ
َوُم ْستَ ْب ِّس ٍل َ
ض َم ْمتُهُ

ِّ ْزَر َق ال نِّك ٍ
ْي وال ُمتَ َع ِّو ِّج

()4

القسي
القسي ابلزرقة عند كثري من الشعراء اجلاهليني الذين وصفوا
وقد ورد وصف
َّ
ّ
والسهام يف شعرهم ومنهم الشنفرى يف بيته السابق ،و من أبرزهم امرؤ القيس بن حجر ،حني
استفهم مته ِّكماً من عدوه الذي تراوده نفسه لقتله يف قوله( ):
1

()1شرح أشعار اهلذليني  ،ج. 298 – 292 ، 1
( )2صارم  :سيف  ،عضب  :قاطع  ،مضاربه  :مجع مضرب وهو املوضع الذي يضرب به منه  ،النكس الضعيف ،
اجلبل  :الغليظ وقي ل الكز الضعيف .مسحة  :سهلة ليست بكزة  ،كامتة ليس فيها شق  ،مثل السبيكة  :يف
صفائها وحسنها  ،العطل  :اليت ليس عليها وتر  ،أي مثل صحيفة الذهب محراء أي هي نبعية  ،فما بري منها
أمحر ؛ ألن لون خشيبها أمحر ( .ينظر شرح أشعار اهلذليني  ،ج)298 – 292 ، 1
(")3ديوان" الشنفرى ،ص.50
()4املستبسل  :الذي يقبل على احلرب مستقتالً  ،األزرق  :السهم  ،النكس  :السهم الذي ينكسر مشق رأسه ،
فيجعل أعاله أسفله  (.ينظر الديوان  ،ص ) 50
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ض ِّ
اج ِّعي
أَيَ ْقتُ لُِِّن َوالَ ْش َرِّ ُّ
ِف ُم َ

ِّ ()2

ِّ
كأنياب أَ ْغ َوال
َوَم ْسنُونةٌ ُزْر ٌق

يتجرأ أن يقرتب منه ،وقد كانت تلك األسلحة ضجيعته ومالزمة
فال ميكن لعدوه أن َّ
له  ،من سيف مشريف وسهام حمدَّدة زرق،و يف وتنكريها  ،وتشبيهها أبنياب األغوال تبشيعاً
هلا وإمعاانً منه يف وصفها ،مبا يكون حمالً إلخافة العدو ،أبنياب الشياطني ،وبيان التشبيه يف
البيت أييت يف موضعه -إبذن هللا. -
وقد ورد هذا الوصف يف القرآن الكرمي للمجرمني أبهنم حيشرون زرقاً ،وذلك يف قوله
ِ
ني يَـ ْوَمئِ ٍذ ُزْرقًا) ( ).
تعاىل ( :يَـ ْوَم يُ َنف ُخ ِيف الصوِر َوَْحن ُش ُر الْ ُم ْج ِرم َ
3

وذكر القرطيب يف تفسري هذه اآلية  " :زرقا حال من اجملرمني  ،والزرق خالف
الكحل  .والعرب تتشاءم بزرق العيون وتذمه ؛ أي تشوه خلقتهم بزرقة عيوهنم وسواد
وجوههم  .وقال الكليب والفراء  :زرقا أي عميا  .وقال األزهري  :عطاشا قد ازرقت أعينهم
من شدة العطش ؛ وقاله الزجاج ؛ قال  :ألن سواد العني يتغري ويزرق من العطش  .وقيل :
إنه الطمع الكاذب إذا تعقبته اخليبة  ،يقال  :ابيضت عيين لطول انتظاري لكذا  .وقول
خامس  :إن املراد ابلزرقة شخوص البصر من شدة اخلوف ؛ قال الشاعر :
ضِِّّيب من الل ِؤم أ َْزَر ُق
ابن ُم َك ْعٍِرب كما ُكل َ
لقد َزِر ْ
قت عيناك اي َ
يقال  :رجل أزرق العني  ،واملرأة زرقاء بينة الزرق  .واالسم الزرقة  .وقد زرقت عينه
ابلكسر وازرقت عينه ازرقاقا  ،وازراقت عينه ازريقاقا  .وقال سعيد بن جبري  :قيل البن
عباس يف قوله  :وحنشر اجملرمني يومئذ زرقا وقال يف موضع آخر  :وحنشرهم يوم القيامة على
وجوههم عميا وبكما وصما فقال  :إن ليوم القيامة حاالت ؛ فحالة يكونون فيه زرقا ،
وحالة عميا " (.)4
(")1ديوان" امرئ القيس،ص . 99
( )2املشريف  :سيف نسب إىل قرى الشام  ،يقال هلا املشارف  ،وأراد ابملسنونة الزرق  :سهاماً حمددة األزجة صافية ،
األغوال  :الشياطني ( .ينظر ديوان امرئ القيس،ص ) 99
( )3سورة طه  ،آية . 102
( )4اجلامع ألحكام القرآن  ،للقرطيب ،ت د عبداحملسن األمحد  ،مؤسسة الرسالة  ،ط  1529، 1هـ  2009 -م ،
ج  ، 15ص . 198
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وقد ورد وصفها ابلزرقة يف جمال الفخر واالستماته يف اإلقبال على احلرب عند
الفعال يف إخافة
الشنفرى ،يف أبيات خاصة ابلقوس وصوهتا وسهامها ؛ ألمهيتها عنده وأثرها َّ
العدو ِ
ورده ،فيقول( ):
ّ
ِّ ْزَر َق النِّك ٍ
ضاِف ال َق ِّم ِّ
ْي وال ُمتَ َع ِّو ِّج
يص َ
َوُم ْستَ ْب ِّس ٍل َ
ض َم ْمتُهُ
()
ساري على ُخ ِّ
َوفُ ْو ٍق َك ُع ْرقُ ِّ
َعلَْي ِّه نُ ِّ
وب ال َقطَاةِّ ُم َد ْح َر ِّج
وط نَ ْب َع ٍة
1

2

فالشاعر ُحي ِّدث نفسه مفتخراً إبقدامة يف مواجهة أي كارثة متر به؛ سواءَ أكانت من
مدجج أبجود ما ميلك من سالح  ،قوس نبعية ذات سهام زرق
إنسان أو حيوان  ،فهو َّ
عوجة  ،عليها أجود أنواع الريش  ،ريش النسر  ،و قد جاء وصفه
ليست ابلضعيفة وال امل َّ
ِ
ضم؛
أبزرق جمرور حبرف اجلر الباء ؛ وهذا دليل على املالصقة واملالزمة  ،متعلّقاً ابلفعل ّ
وذلك لتخصيصه به وقصره عليه .

بيت ٍ
ووصف زيد اخليل سهامه هبذه الصفة يف ٍ
فرد  ،حيث يقول( ):
3

وُزر ٌق َكسته َّن األ ِّ
َسنَّةُ َه َبوةً
َُ
َ

ِّ
أ ِّ
الز ِّ
الل َكليلُها
َح ُّد م َن الاء ُ
َ

()4

فسهامه زرق كستها األسنة غربة  ،فمن شدة صفائها كأن عليها غربة  ،وقد جاءت
مبتدأً منكراً ؛ ويف ذلك تعظيم هلا  ،وتعجيل مبساءهتا للعدو.
للقسي و السهام عند اجلاهليني كبري األثر يف حياهتم – كما ذكر  ، -إال أهنا
و
ّ
عند الصعاليك تشكل جزءاً ال يتجزأ من حياهتم فهي تعترب ألصق ما يكون هبم من سالح ؛
(")1ديوان" الشنفرى  ،ص . 50
()2املستبسل  :الذي يقبل على احلرب مستقتالً  ،األزرق  :السهم  ،النكس  :السهم الذي ينكسر مشق رأسه  ،فيجعل
.النساري  :ريش النسر  ،اخلوط  :الغصن الناعم  ،وكل قضيب ما كان  ،النبعة  :واحدة شجر النبع الذي
أعاله أسفله
ّ

القسي ومن أغصانه السهام .الفوق  :موقع الوتر من رأس السهم  ،العرقوب من الدابة  :هو يف رجلها كالركبة
تتخذ منه
ّ
خصوصا ( .ينظر الديوان ،ص )50
يف يدها  ،القطاة  :طائر يف حجم احلمام يعيش يف الصحراء
ً
( )3كتاب املعاين الكبري يف أبيات املعاين  ،صححه سامل الكرنكوي 1592 ،هـ  1189 -م  ،دار النهضة احلديثة ،
بريوت لبنان  ،ج 9ن ص .15
( )4زرق  :نصال بيض  ،األسنة  :املسان اليت حيدد هبا واحدها سنان  ،هبوة  :يعين من صفائها كأن عليها غربة ،
والكليل يف البيت غري احلاد  ( .ينظر املعاين الكبري يف أبيات املعاين  ،ج  9ص ) 15
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ملالزمتها هلم  ،وملا هلا من خاصية يف إصابة العدو عن بعد  ،وللصيد هبا  ،السيما حينما
متسك به كف قوية  ،فيغدو حينها اخلطر األكرب الذي ميثل وابالً وخيماً عليهم.
فاستحكمت العالقة وتوثقت أواصرها بني الصعلوك وسهامه  ،فوهبها من نفسه الشيء
الكثري؛ ألهنا تظهر براعته و متكنه من إصابة خصمه .على حنو ما جاء يف وصف الشنفرى
( )( )
لسهام أتبط شراً قائالً :
2 1

ُوىل ِّ
شع َّر ِّ
ت
آنس ْ
ََا َوفْ َ
ي اقْ َ َ
تأ َ َ
العد ِّّ
ضةٌ فيها ثلثو َن َسْي َحفا إذا َ
ي ِّ
ص ُ َساقِّها
الع ِّد َّ
ابرزا نِّ ْ
َو ََتِِّْت َ

ول َكع ِّْ العانَة الُتَ َفلِّّ ِّ
ت
َِتُ ُ َ َ

إذا فَ ِّزعوا طارت ب يض ص ٍِّ
ت ِبا ِف ج ْف ِّرها ُثَّ سلَّ ِّ
ت
ارم َوَر َام ْ
ُ َ ْ َْ َ َ
َ
َ

()3

فوصفها ابلسيحف؛ وهو السهم العريض النصل ،وقد جاء متييزاً ملا يف هذه اجلعبة ،
وقد َّ
متلوة ابلفعل املاضي آنست
نكرها إشارة منه إىل قوهتا  ،و أتى أبداة الشرط إذا َّ
ليدل؛على َّ
فبمجرد إحساسها أبي
أن هدفها حمقَّق ال حمالة ،فهي جمهزة للقاء األعداء ،
َّ
خطر  ،تبادر إبصابته  ،وهنا استعارة لطيفة أييت بياهنا .

وحلروف اجلر يف – هلا وفيها  -داللتها َّ
َّما للمبتدأ ،ويف
خربا مقد ً
فإن كالً منهما وقع ً
هذا التقدمي للمسند اجلار واجملرور ختصيص للمسند إليه بعدمها  ،وتنبيهاً من أول األمر على
أهنما خرب ،ال نعت ملا بعدمها .
وقد َّاختذ صخر الغي من صوت قوسه بُعداً آخر ،فجعله كصوت العدَّائني الذين
يبحثون عن شيء فقدوه؛ ليهزوا به األعداء يف ساحة املعركة ،حيث يقول( ):
4

()1الوصف لدى الشعراء الصعاليك  ،ص  . 180بتصرف .
(")2ديوان" الشنفرى  ،ص. 99
()3الوفضة  :جعبة السهام  ،السيحف  :السهم العريض النصل  ،آنست  :أحست  ،العدي  :مجاعة القوم يعدون راجلني
للقتال وحنوه  ،اقشعرت  :هتيأت للقتال .ابرزاً نصف ساقها  :يريد أنه مشمر جاد  ،العري محار الوحش  ،العانة :
القطيع من محر الوحش .األبيض  :السيف  ،الصارم  :القاطع  ،اجلفر  :الكنانة  (.ينظر ديوان الشنفرى  ،ص ) 99

()4شرح أشعار اهلذليني  ،ج  ، 1ص . 285 – 289
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راء ه ٌ ِّ
دادها غَ ِّر ُد
توف ع ُ
ُ َ
()
زم بُ اةٍ ِف إِّ ِّثر ما فَ َقدوا
َه ُ

ِّ ِّ ِّ
صف
َو َ َحةٌ من قس ِّّي ز َارَة َ
َكأ َّ
َن إِّر ََا إِّذا ُرِّد َمت

1

ِ
البيتني ،يش ِّكل
فمع مساحتها وسهولتها وطيب أصلها ،إالَّ أ َّن الوصف املتمثّل يف ْ
سالحاً قوايً من خالل اإليقاع والتأثري النفسي على األعداء .
ففي البيت األول صوت قوي لقوسه  ،هتاف مطرب للرامي ٍ ،
مؤذ مرهب للمرمي،
ّ
وصوت آخر هلا ،حني ينبض فيها ،وكأنه صوت قوم يبحثون عن ٍ
شيء يف أرض قفر ويهمس
بعضهم لبعض ابلكالم ،فشبه الصوت بذلك .
ويف تنكري مسحة داللة على تفخيمها وتعظيمها ،وكذلك القيود اليت تلي هذا
الوصف تدل داللة واضحة على منزلتها  ،ومدى أتثريها يف األعداء حني مالقاهتم .
و وصف آخر لصوت القوس  ،يقول ساعدة بن جؤية( ):
2

وصفراء ِّمن نَب ٍ َكأ َّ ِّ
دادها
َن ع َ
َ َ َ

ِّ
ُم َز ِّ
طوم
ياب َح ُ
عز َعةٌ تُلقي ال َ

()3

القسي  ،ذات صوت يشبه صوت
إن قوس الشاعر صفراء نبعية من أجود أنواع
ّ
الريح املزعجة  ،اليت تلقي الثياب بعيداً ؛ لشدة هوائها  ،حم ِطّمةً ما متر عليه .
ويقول أبو جندب اهلذيل مفتخراً بنفسه حال لقاء األعداء( ):
4

َحبال فَقماء قِّ ِّ
ِِّبُ ِّ
سقطَ ِّة األ ِّ
نط ِّر
َ

ت إِّذَا قَ ْوٌم بَ َوّن أَتَ ْي تُ ُهم
َوُكْن ُ

()1رهاب  :رقاق يعين سهاماً  ،جمناً  :ترس  ،قد أجين  :أي حين  ،أجد  :شديدة .صارم  :سيف  ،وهو املاضي،

خشيبته  :طبيعته  ،مهو  :رقيق الشفرتني  ،ربد  :فيه ملع ختالف لونه  ،والربدة  :الغربة .ويصف القوس فيقول :ومسحة:
أي سهلة  ،زارة حي من أزد السراة  ،هتوف  :مصوتة ،عدادها  :صوهتا  ،غرد  :شديد الصوت .إرانهنا  :صوهتا،
ردمت  :أنبض فيها  ،هزم  :صوت  (.ينظر شرح أشعار اهلذليني  ،ج  ، 1ص )285 – 289

()2شرح أشعار اهلذليني  ،ج ، 9ص . 1191
( )3عدادها  :صوهتا  ،مزعزعة  :أي كأن حفيفها حفيف ريح  ،حطوم  :حتطم ما مرة به  ،أي ريح شديدة  ،والعداد :
احلفيف  (.ينظر شرح أشعار اهلذليني  ،ج ، 9ص ) 1191
( )4شرح أشعار اهلذليني  ،ج ، 1ص . 989
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ِّ
أوالهم أُخرَيتُ ُهم َحنَ ُ ِّ
ي الَُوتر
لسن َد ِّر ِّّ
َدرَكت ُ ُ َ
وت َُم اب َ
إذا أ َ
فالشاعر يفتخر بنفسه ،وأنه على األعداء داهية  ،قبيح املنظر ،تُسقط املرأة بسببه
السندري حتمل سهماً موتر ِّ ،
يفرق مجعهم،
محلها  ،إذا أدركهم جمتمعني عطف هلم قوساً من
ِّ
ويف ذكر املتعلقات لوصف تلك القوس ما يدل على القوة واإلخافة وص ِّد العدو من التقدم ؛
جراء تقدمه .
ملا سيلحقه من خسائر َّ
َّ ِّ ()1

وذكر يوسف خليف يف كتابه الشعراء الصعاليك قوله َّ "،أما عمرو ذو الكلب فيعىن
بوصف نصال سهامه؛ألهنا اليت يكمن يف سناهنا املوت ،فهي حيناً رماح طائرة يكسوها ريش

منسول ،فيقول( ):
2

ُك ِّسن دو ِّ
اخ َل ِّّ
الر ِّ
ُّسال
َ ََ
يش الن َ

الرما ِّ مسيَّ ر ٍ
ات
َو ثُ ْج َراَ َك َِّّ ُ َ َ

ِّ ()3

وهي حيناً آخر كأهنا شوك العضاة :
عر ِّ
َوِف قَ ِّ
الكنانَِّة

فات
ره ٌ
ُم َ

َن ظُ ِّ
َكأ َّ
وك
باِتا َش ُ

ِّ ()4

السيَال
َّ

فسهام الشاعر تشبه الرماح جودة وقوة  ،وقد كساها ريشاً منسوالً  ،و سهاماً
أخرى رقيقة حادة  ،تشبهه يف حدها شوك السيال وهو شجر من العضاة .
وقد جاء أوصاف السهام والقوس يف هذه األبيات منكرات ،وهذا أبلغ يف التصوير
وأنكى ابلعدو وأدعى لص ِّده وإذالله هبذه الصفات املتتالية هلذه األسلحة الفتَّاكة.
()1مسقطة األحبال  :داهية  ،أي بغيتهم بداهية تسقط منها النساء األمحال من شدهتا  ،فقماء  :يف فمها عوج  ،أي
قبيحة املنظر ،قنطر ك داهية .يريد  :إذا اجتمعوا  ،حنوت  :أي عطفت  ،السندري  :قسي جياد  ،يكون السهم
سندرايً  ،ضرب منها يقال هلا السندرية  ،موتر  :مفوق  ،وهو أن جيعل الوتر يف الفوق .السندري  :ضرب من
اخلشب تعمل منه القسي والنبال  (.ينظر شرح أشعار اهلذليني  ،ج  ، 1ص . ) 989
( )2الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي ،د .يوسف خليف  ،دار غريب  ،القاهرة  ،د  .ط  ،ص .119
()3ثجر  :نصال عراض األوساط  ،الواحد أثجر  ،النسال  :اليت نسلت ( ينظر شرح أشعار اهلذليني ،ج  ،2ص) 891 ،
()4الكنانة  :اجلعبة  ،مرهفات  :مرققات  ،يعين سهاماً  ،الظبة  :احلد  ،السيال  :شجر من العضاة  ( .ينظر املصدر
السابق )
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القسي والسهام يف سياق قصيدة الراثء ،ومن ذلك قول ساعدة بن
وقد ورد وصف
ّ
العجالن يرثي أخاه مسعوداً ( ):
1

جل َش ٍ
ك يَ ْو َم َر ِّ
واحط
فَلق ْد بَكيتُ َ

ِِّب َع ٍ
صل
ابل ُ

ُش َّق ْ
ت َخ ِّشيبَ تُهُ وأُب ِّرَز أَث ْ ُرهُ

فحتي ِّه َكالطَ ِّر ِّيق الُهيَ ِّ
ِف َ
ص َ

ض ُمقطَ ِّ
ٍ وأبيَ َ
اد حزَة أَ ِّ
ِّ
دعي
َّ

لءةٍ َْحمبُوك َة
َوَر ُ
ميت فو َق م ُ َ

َوأبَن ُ
ت لَل ْشه َ

َو َِلَفت َ هُ ِّمنه َ ا َحلِّيفاً نَصلُه

ح د ِّ
يي ِِّبنزِّع
الر ِّ
َ َ
كحد ُ
مح ل َ

()2

يذكر الشاعر َّ
أبن بكاءه يوم شواحط  ،يقصد به رميهم بسهام عريضة النصل وينادي
ويبني للناس فعله فيه وأثره عليه ،فقد أصابه
أخاه  ،عليه قوس مشدودة  ،وأخذ يرمي ويدَّعي ِّ
بسهم حاد  ،نصله ليس من السهام الرديئة اليت ال متضي حني يرمى هبا،حىت جعله حلافاً له .
وقد وصفت السهام ابملعابل الصلع وابحلليف  ،والقوس ابملالءة احملبوكة ،كل هذه
األلفاظ جاءت يف سياق راثء ؛ ممَّا جعلها ألفاظاً وأوصافاً صادقة ومعربة.
ويبدو َّ
القسي الفارسية ،اليت وصلت إليهم عن طريق
أن العرب قد عرفوا أنواعاً من
ّ
التجارة مع األمم األخرى؛ منها الشدف ،وقد ورد ذكرها يف شعر أمية بن أيب الصلت،
واصفاً مهارة الرمي هبا ،فيقول( ):
3

ِّ
ِّ
عن َميّاال
ضجرو َن َوإِّن ُح َّرت َم اف ُر ُهم َوال تَرى م ُ
اليَ َ
نهم ِف الطَ َ
()1شرح أشعار اهلذليني  ،ج ، 1ص . 951 – 950
رجالة  ،املعبلة  :سهم عريض النصل  ،النجيف  :العريض  ،مقطع  :سيف قاطع  ،صلع:
()2شواحط :واد  ،رجل َّ :
َّبراقة .شقت خشيبته  :املقصود النبل إذا طبع وعرض قبل أن يصقل  ،اخلشيبة  :الطبع  ،أثره  :فرنده .يقول :
رميت وعلى مالءة فوق مالءة  ،أي قوسي تعلوها  ،وهي مشدودة يف وسطه  ،حمبوكة  ،حمتزم هبا  ،حزة  :حني
وساعة  ،أبنت  :بينت  ،األشهاد  :من كان شاهداً حليف :سهم حاد  ،املنزع :الذي ال ميضي إذا رمي به،
حلفته :جعلته حلافاً يلبسه ،أي ألصقته به( .شرح أشعار اهلذليني  ،ج ، 1ص ) 951 – 950

( ")3ديوان" أمية بن أيب الصلت  ،ت د عبداحلفيظ السطلي  ،املطبعة التعاونية بدمشق  ،ص .589
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يرمو َن عن ُش ُد ٍ
ط
ف َكأ َََا غُبُ ٌ
َ
َ

رمي إِّ ْع َجاال
بَِّزُْمَ ٍر يُ ْع ِّج ُل الَ َّ

()1

القسي والنبال يف جمال احلرب  ،جتد الرتكيز على السهام ،ممَّا
ويتَّضح من خالل أوصاف
ّ
جعل الشعراء اجلاهليني ِّ
ينوعون يف وصفها ؛ وقد يكون السبب يف ذلك أهنا رسل املوت
غفل  ،بل
لألعداء ،وفيها تكمن إصابة العدو والنيل منه  ،خبالف األداة الرامية  ،مع أهنا مل تُ َ
ُحت ِّدث عنها  ،ونـُ ِّوع يف وصفها مبا يتناسب مع السياق .

()1حرت  :اشتدت حرارهتا  ،املغافر :مفردها مغفر  ،وهو زرد من الدروع يلبسه احملارب حتت اخلوذة مث يرسله إىل
عنقعه حىت يبلغ الدرع فيقي عنقه  ،امليال  :االكثري امليل وأراد به األميل  ،وهو من ال يثب على ظهور اخليل ،
وقيل  :هو الذي ال سيف معه  ،أو الذي ال رمح معه  ،أو الذي الترس معه  ،أو اجلبان عامة  ،وكلها صاحلة يف
القسي الفارسية  ،الواحدة شدفاء  ،وهي العوجاء  ،الغبط  :مفردها غبيط  ،وهو الرحل ،
هذا البيت .الشدف :
ّ
القسي الفارسية خبشب الرحل  ،الزخمر  :السهام ( .ينظر الديوان  ،ص )589
شبه
ّ

100

الفصل الثاني

البناء الفني ودالالته في وصف القوس :
البحث األول  :األبنية وعلقات الَتاكي ودالالِتا.
البحث ال اّن :الصور البيانية ودالالِتا.
البحث ال الث :احملسنات البديعية ودالالِتا.
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البحث األول :األبنية وعلقات الَتاكي ودالالِتا :
َّ
إن لألبنية والرتاكيب يف الكالم عموماً  ،ويف الشعر خصوصاً دالالت تتضح من
خالل ترابط األبيات سياقًا وتركيبًا  ،مما يضفي على الكالم ُحسنًا  ،وذلك من خالل علوم
البالغة العربية و ابألخص علم املعاين منها ؛ الختصاصه ابألبنية والرتاكيب وتقسيماهتا  ،من
تقدمي وأتخري وذكر وحذف و تعريف وتنكري وفصل ووصل وقصر وإجياز وإطناب إىل آخره
 ،و ال يكتشف ذلك إال أهل الفصاحة والبيان والذوق الرفيع  ،ممن تقودهم ذائقتهم األدبية
والشعرية إىل توخي معاين اجلمال يف الكالم .
القسي والسهام يف شعر اجلاهليني ،
ومن خالل ما سبق سيتعرض البحث لوصف
ِّ
عقدا
توضيحاً ملا ورد فيه من أبنية و تراكيب هلا دالالهتا البالغية اليت جتعل من القصيدة ً

منظوما ،وسلسلة مرتابطة  ،وذلك بربط بعض األبيات ببعض .
ً

والرتاكيب مجع "تركيب" ويطلق على مقابل اإلفراد يف األلفاظ  ،فإن اللفظ نوعان
مفرد ومركب ،وال ميكن اإلفادة به إال إذا رّكب بغريه ،يقول الشيخ عبد القاهر( " :)1واأللفاظ
عمد هبا إىل وجه دون وجه من الرتكيب
ال تفيد حىت تؤلف ضرابً خاصاً من التأليف  ،ويُ َ
والرتتيب "  ،ومثل لذلك بقول امرئ القيس (: )2
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنـزل
غريان ترتيبه  ،وقلنا " :منـزل قفا ذكرى من نبك حبيب" أخرجناه من كمال
فلو ّ
البيان  ،إىل جمال اهلذاين ،وأسقطنا نسبته من صاحبه  ،وقطعنا الرحم بينه وبني منشئه  ،بل
أحلنا أن يكون له إضافة إىل قائل  ،ونَ َسب خيتص مبتكلم  ،مث يقول الشيخ " :ويف ثبوت
فصل خطاب ،
هذا األصل ما تعلم به أن املعىن الذي له كانت هذه الكلم َ
بيت شعر أو َ
هو ترتيبها على طريقة معلومة  ،وحصوهلا على صورة من التأليف خمصوصة ".

()1أسرار البالغة ،للشيخ عبد القاهر اجلرجاين تعليق :الشيخ حممود حممد شاكر  ،مطبعة املدين ابلقاهرة ،
الطبعة األوىل 1512هـ  ،ص . 8 – 5
(")2ديوان" امرئ القيس  ،ص. 5
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مر ذكره يف مواضع سابقة
وممن أكثر وصف
ِّ
القسي والسهام أوس بن حجر الذي ّ
حول سياقات وصف تلك األداة  ،و سيفصل من خالل علم املعاين القول يف هذا املبحث
 ،وذلك ببيان ما يف األبيات من ٍ
معان بالغية جتدر اإلشارة إليها  ،والوقوف عندها  ،فيقول
أوس يف قصيدته املشهورة بوصف القوس :
ضوعةً ِّمن َر ِّ
أس فَرٍع َش ِّظيَّةً
َوَمب َ
هر ص ٍ
فوان َكأ َّ
َن ُمتونَهُ
َعلَى ظَ ِّ َ

بِّطَ ٍ
ود
ِّ
لن
ُعل َ

ُجمَلَّل

تَراهُ ِّابلس ِّ
حاب
َ
ِّ ()1
بِّ ُده ٍن يُزلِّ ُق الُتَ نَ ّزال

ومعتدا
هذه األبيات وما قبلها يف القصيدة جاءت عرضاً ألسلحة الشاعر
مفتخرا ً
ً
هبا  ،و قد عرب عنها بصورة التنكري املتتابع  ،وهو ما يظهر يف هذين البيتني  ،فاملالحظ
جيد أن مبضوعة صفة للقوس  ،ويظهر حذف املسند املسند إليه يف قوله ومبضوعة حيث
التقدير  :انتقيت قوساً مبضوعة ،ويف هذا احلذف إجيازاً ولشد انتباه السامع هلذه املبضوعة
املنتقاة  ،وقد قال عبد القاهر اجلرجاين عن احلذف  " :هو ابب دقيق املسلك  ،لطيف
املأخذ  ،عجيب األمر  ،شبيه ابلسحر  ،فإنك ترى به ترك الذكر  ،أفصح من الذكر ،
والصمت عن اإلفادة  ،أزيد لإلفادة  ،وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق  ،وأمت ما تكون
()2
بياانً إذا مل تنب ".
ويف تنكري لفظ الفرع إشارة لعظم هذه القوس فهي منتقاة من أعلى قمة جبل ٍ
عال ال
يصله إال متمرس خبري ابقتناص مثلها .

والتنكري :أييت لإلفراد أو للتعظيم والتهويل أو التحقري( ،)9وهو من املعاين اليت ظهرت
جبالء يف وصف القوس .

(" )1ديوان" أوس ،ص. 59-58
( )2دالئل اإلعجاز  ،ص . 159

()9اإليضاح يف علوم البالغة  ،املعاين والبيان والبديع  ،للخطيب القزويين  ،ت حممد عبداملنعم خفاجي  ،مكتبة
املعارف للنشر والتوزيع ،الرايض  ،اململكة العربية السعودية ،ط  1529 ، 1هـ =  2009م  ،ص . 85 – 89
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وشظيةً صفة للمبضوعة وجاءت احرتاساً وتكميالً حىت ال يظن أحد أهنا جمتثة بغري
عناية ولكن جاءت لتدل على أهنا مقطوعة ومأخوذة من هذا الفرع بعنايه دقيقة وبعد طول
أتمل ونظر .
وكلمة بطود تتميم للمعىن  -والتتميم  :أن يؤتى يف كالم ال يوهم خالف املقصود
بفضلة تفيد نكتة  ،)1( .-واملقصود أهنا مأخوذة من علو فوق علو وارتفاع فوق ارتفاع
حيث إهنا قطعت من أعلى فرع يف الشجرة اليت هي مستقرة فوق طود ٍ
عال .
مث أردفت بتتميم ٍ
اثن فقال ( على ظهر صفوان ) فأابن هبذا النعت عن شدة الوصول
إليها  ،وصوهنا عن األيدي .
مث انتقل إىل وصف حال الراعي الذي اختار هذه القطعة بدقة وعناية وخربة فقال :
ُمتَأ َِّّمل

ِّ ِّ
ليُكل َه فيها طَرفَهُ
()2
قَرونَتُهُ ِّابليَ ِّ
أس ِّمنها فَ َع َّجل

يُطي ُ ِِّبا ر ٍاع ُُيَ ِّّ
فسهُ
ش ُم نَ َ
ِّ
مرأً ِّمن َمي َدعا َن َوأَ َ َحت
فَلقى ا َ

وقد اشتملت على أفعال مثل :يطيف  ،جيشم  ،يكلئ وكلها جاءت مضارعة
الستحضار الصورة ولبيان جتدد هذا األمر وتكرره مرة بعد مرة .
مث قال :
ِّ
مرأً ِّمن َمي َدعا َن َوأَ َ َحت
فَلقى ا َ

قَرونَتُهُ

ِّابليَ ِّ
أس

ِّمنها

فَ َع َّجل

فأشار بتلك الفاء إىل أن هناك كالماً دار يف نفس الراعي حمذوفاً حيث إنه ملا
أخذ يطوف بذلك الفرع ويقلب فيه طرفه حدثته نفسه أبنه لن يصل إليه وكأن الفرع أخذ
يستفزه ويتحداه  ،ومن مث عرب ابلفعل القى وما يدل عليه من صيغة املفاعلة اليت جعلت
كالً من الراعي وامليدعاين يف مواجهة ٍ
وحتد كل منها يتحدى اآلخر ويستفزه ،وأنه كلما زاد
()1اإليضاح يف علوم البالغة  ،ص . 222
منظر والكالئ احلافظ ،وكأل يكأل :مبعىن:
()2يطيف هبا را ٍع ،أي يطوف هبذه القوس املبضوعة ر ٍاع حافظ ،حيفظ منها ًا
أطال النظر ،وميدعان :حي من اليمن من أزد السراة ،قرونته :نفسه (.ينظر الديوان  ،ص )59 - 58
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األمر صعوبة وبعداً وازدادت له نفسه شوقاً وشغفاً ولذا يقول  :وأمسحت قرونته ابليأس منها
فعجال  ،كما لك أن تتأمل التنكري يف كلمة امرأً وما فيه من معىن التعظيم والتفخيم ؛ ملا
فيه من كمال املروءة والرجولة .
مث أخذ يصف مرحلة اثنية من مراحل صنع هذه القوس فقال :
فَلَ ّما ََنا ِّمن
فَأََنى َعلَيها
َعلى فَ ِّخ َذ ِّيه

ك ال َك ِّ
رب ََل يَ َزل
َذلِّ َ
ذات َح ٍّد َدعا َا
َ
ِّ
عودها
ِّمن بُرايَِّة

اللِّ ِّ
حاء

لِّتَذبُل

ماء
ِيَُ ِّظّ ُعها
َ
رفيقاً ِّ ٍ
َخذ ِّابلَ ِّ
داو ِّ
صي َقل
س
َ
َ
()1
َشبيهُ َسفى البُهمى إِّذا ما تَ َفتَّل

فأشار بقوله  :فلما جنا من ذلك الكرب  ،إىل انتهاء تلك املرحلة الصعبة بفوزه
بذلك الفرع الذي أخذ منه تلك املبضوعة اليت اختارها بعناية وخربة فأابن عن فخامة وهول
ما حدث بقوله  :ذلك الكرب فركز وأوجز العبارة وأشار ابلبعد إىل شدة هول هذا األمر وأنه
ال يقدر عليه إال من كان مثل هذا الراعي اليمىن اخلبري الذي له مثل نفسه اليت يتجشم هبا
الصعاب .
وأخذ يذكر خطوات صنعه هلذا القوس فقال  :مل يزل ميظعها ماء اللحاء لتذبال
فأشار إىل أنه تركها لتتشرب ماء حلائها لكي تذبل وأتخذ شكلها النهائي الذي ينبغي أن
تكون عليه ،وأسند الفعل ميظعها إىل نفسه وهو ليس الفاعل  ،و لكنه ملا كان سبباً يف أن
تتشرب ماء حلائها أسند الفعل إليه على سبيل اجملاز العقلي الذي عالقته السببية .
مث انتقل إىل مرحلة اثلثة بقوله :
ذات َح ٍّد
فَأََنى َعلَيها
َ
َعلى فَ ِّخ َذ ِّيه ِّمن بُرايَِّة

َدعا َا
ِّ
عودها

( )1سبق شرحها  ،ص .29
()2سبق شرحها  ،ص .29
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َرفيقاً

ِّ ٍ
َخذ ِّابلَ ِّ
داو ِّ
س

صي َقل
َ

َشبيهُ َسفى البُهمى إِّذا ما تَ َفتَّل

()2

فكلمة أحنى وما تدل عليه من هدوء ومتكن وعدم عجلة يف براية هذا القوس  ،مث
جرد من نفسه رفيقاً أبخذ املداوس فقال:
َّ
دعا هلا رفيقاً أبخذ ابملداوس صيقالً
وهو مل يدع أحداً ولكنه يقصد نفسه وجرد من نفسه خبرياً بربى األعواد ؛ ليبني عن
مدى خربته ومترسه يف هذا األمر .
مث أخذ يصف سهامه فقال :
شو َجف ٍ ِّمن فُروٍع غَرائِّ ٍ
َو َح َ
ِّ
ب
َنضاء
ُُتُِّّ َن
َنصلً
َوُرّك َ
أ ُ
أ ً
ِّ
همهُ
فَلَ ّما قَضى ِف ُ
الصن ِّ م ِّنه َّن فَ َ
ان ظَ ِّ
يش َِي ٍ
ساه َّن ِّمن ر ٍ
واهراً
َك ُ
ََيُر َن إِّذا أ ِّ
ُنفز َن ِف ساقِّ ِّط النَدى
وار الَ ِّ
شوى
طافيل الُلَ َّم َع ِّة ال َ
ُخ َ
ذاك َعتادي ِف اِلُ ِّ
روب إِّذا اِّلتَظَت
فَ َ
ِّ
وذَلِّ َ ِّ
ك من ََجعي َوِّاب َلل نِّلتُهُ
َ

َوتَ نَ بَّل
فيها
صانِّ ٌ
تَنَطَّ َ
مر ال ضا ِف ي ِّ
يح تَ َزيَّل
وم ر ٍ
َك َج ِّ َ
َ
فَلَم يَ َ ِّ
س َّن َوتُص َقل
بق إ ّال أَن تُ َ
َطحل
ُسخاماً لُؤاماً لَِّّ َ
ي أ َ
ي الَ ِّّ
وإِّن كا َن يوماً ذا أَهاضي ُُم ِّ
ضل
َ
َ
َ
فن ِّعر َن ُم ِّبقل
َوأَطلئِّها
َ
صاد َ
س ِّمن ُح ٍ
َعجل
َرد َ
َوأ َ
روب َوأ َ
ف َ ٌ
()1
َعزال
َوإِّن تَل َقِن األَعداءُ ال أ َ
ُلق أ َ

وبعد استعراض الشاعر ألحداث قوسه  ،اليت مضى بيان متابعته هلا واقتناصها من
رأس ذاك اجلبل  ،وما تال ذلك من أحداث  ،مث انتقل بعد ذلك ليصف ماله عالقة أساسية
ابلقوس وهي سهامها املنطلقة ابملوت منها  ،وما حباها به من عناية وتزيني وحسن إعداد ،
( )1اجلفري  :الكنانة وحشوها السهام  ،اغرب نوع من الشجر تصنع من السهام  ،تنطع الصانع  :حتذق يف صناعته
وأتنق  ،وكذلك تنبل  .األنضاء مجع نضي  :وهو السهم الذي مل يرب بعد  ،شبهها يف توهجها جبمر الغضا يف يوم
ريح  ،تزيال  :تطاير.السخام من الريش  :اللني احلسن  ،الطحلة  :لون بني الغربة والبياض والسواد .املطافيل :
ذوات األطفال  ،الشوى  :األطراف  ،أطالؤها  :أوالدها  ،عرانن  :وادي واسع يف األرض منخفض يوصف بكثرة
الوحش  ،مبقل  :طلعت فيه البقلة  ،فذاك عتادي  :اإلشارة راجعة إىل الرمح والسيف والقوس  ،والعتاد  :العدة ،
التظت  :التهبت  ( .ينظر الديوان ص .) 10 – 51
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وكل ما ذكر من عناية ابلقوس وسهامها يف هذه القصيدة ،يبني استعداده التام أبجود ما
ميكن أن يقتىن  ،لصد العدو وإغاضته  ،فهي انر مرسلة لألعداء من وقعت عليه أهلكته .
وقد صاغ الشاعر هذه الرتاكيب صياغة جعلت من الكالم اتساقاً وانتظاماً  ،يدل
من كان له ذوق بالغي على ٍ
معان إبداعية  ،ودالالت إحيائية .
فمن خالل ما سبق سيتعرض الباحث لشيء من املعاين والرتاكيب اليت أجاد يف
صياغتها الشاعر مع اإلشارة إىل داللة كل منها  ،ومن ذلك عطفه بني تنطع وتنبل من قبيل
عطف املرتادفات وهو من احليل اليت يلجأ إليها الشاعر من أجل القافية ويريد هبا أن يؤكد
املعىن املكرر ويقويه أيضاً ،واملراد بيان شدة حذقه وأتنقه يف صناعة السهام .
ويف قوله :خترين أنضاءً وركنب أنصالً  ،بىن الفعلني خترين وركنب للمجهول؛ للعلم
ابلفاعل إذ أنه هو الذي ختريهن وركب هبن األنصل  ،كما أن يف حذف املسند إليه تركيز
على هذا الفعل وبيان شدة العناية يف اختيار هذه األعواد و تركيب األنصل هبا  ،وداللة على
تعظيمه فهو أشهر من أن يذكر .
وقوله :يف يوم ريح تزيالً ،تتميم للمعىن يراد به املبالغة يف بيان توهجها وحدهتا .
ويف تنكري كلمة صانع ؛ داللة على التعظيم  ،فهو صانع ليس أي صانع
ولكنه ماهر حاذق جمرب متمرس .
( فلما قضى يف الصنع منهن فهمه ) هذه مجلة الشرط وهي مجلة هبا قدر من اإلهبام
حيث مل ينب عن مقدار فهمه وما هو الذي قضاه هبا  ،ولكنه قال  :قضى منهن فهمه ليشري
إىل أن ما قضاه هبا أمراً غريباً ال يوصف وال يقدر قدره إال جمرب متمرس مثله يف صناعة
األسهم والنبال .
ان ظَ ِّ
يش َِي ٍ
ساه َّن ِّمن ر ٍ
واهراً
َك ُ

َطحل
ُسخاماً لُؤاماً لَِّّ َ
ي أ َ
ي الَ ِّّ

وهذه مجلة جواب الشرط أابنت عما زينها به من ريش ميان جعلها أحسن
منظراً وأسرع نفاذاً .
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وفصل بني تلك الصفات فقال  ( :سخاماً لؤاماً لني املس أطحال ) ؛ ليبني أن هذه
الصفات متكاملة فيما بينها فهي مبنزلة الصفة الواحدة  .ولذا أابن عن شدهتا وسرعتها وقوهتا
فقال:
ََيُر َن إِّذا أ ِّ
ُنفز َن ِف ساقِّ ِّط النَدى

وإِّن كا َن يوماً ذا أَهاضي ُُم ِّ
ضل
َ
َ
َ

فقوله  :يف ساقط الندى  ،تتميم وقوله  :وإن كان يوماً ذا أهاضيب خمضال ،
تتميم آخر ،أي أهنن يصوتن يف الندى ويف اليوم شديد الريح فكيف يف اجلفاف
وقد حتدث الشاعر عن نفسه يف أغلب األبيات السابقة بصيغة الغائب فقال :
تنطع فيها صانع  ،فلما قضى يف الصنع منهن فهمه  ،كساهن  ،وذلك من قبيل
االلتفات من التكلم إىل الغيبة على رأي السكاكي مث التفت يف آخر األبيات من الغيبة إىل
التكلم فقال:
عتادي ،مجعي ،نلته  ،ال ألق  ،فهو التفات على رأي اجلمهور والسكاكي .
وااللتفات عند اجلمهور :هو التعبري عن معىن بطريق من الطرق الثالثة – التكلم
واخلطاب والغيبة  -بعد التعبري عنه بطريق آخر منها(.)1
وهذا االلتفات فضالً مما يكسبه للكالم من عذوبه وجيعل املخاطب أكثر نشاطاً
ورغبه يف مساعه  ،فهو يبدأ كالمه ابلغيبة  ،ووفق يف ذلك أميا توفيق إذ أنه عن طريق الغيبة
أابن عن قصة ذلك الصانع احلاذق الذي أخذ جيمع هذه األعواد ويرهبا ويركب فيها األنصل
ويزينها ابلريش وجيعلها على أكمل صورة وأهبى منظر وأحسن ما يكون الصنع مث ختم
ابلتكلم الذي عاد ابلكالم إىل طابعه الذي ينبغي أن يكون عليه ورونقه األصلي الذي التفت
عنه ليبني عن أن هذا مقصور مراد وتلك صنعة شعرية ماهرة .
ويف موضع آخر من قصيدة أخرى للشاعر حتدث فيها عن القوس ولعله يقف عند
أبرز ما يظهر من ٍ
معان وتراكيب  ،وجعل من هذه القصيدة دليالً على اهتمامه بقوسه
وعنايته هبا وتتبعه ملواطنها حيث يقول :
( )1اإليضاح يف علوم البالغة  ،ص . 55
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اء ِّم ْن نَ ْب ٍ َكأ َّ
َن نّ ِّذ َيرَها
َو َ
ص ْف َر َ
تَ ْعلَ ُم َها ِِّف غَْيلِّ َها َو ْه َي َحظ َْوةٌ
َوَاب َن َوظْيَا َن َوَرنْ ٍ َو َش ْو َح ٍط
فَ َمظَّ َع َها َح ْولَ ْ ِّ
اء َكأَنَّ َها
ي َم َ
ك ِّابللِّّ ِّ
ت قِّ ْش ِّرَها
فملَ َ
يط ال ِّّذي ََتْ َ
َ

إِّ َذا ََلْ
بَِّو ٍاد

أَلَ َّ

تَ َع َاىل

َك َ ْرقَى

الو ْح ِّ
ش أفْ َك ُل
ُُتَِّّف ْ
ضهُ َع ِّن َ
بِّ ِّه نَ ْب ُ طَُو ٍال َو َح ْ يَ ُل
ُمتَ َفيِّّ ُل
َ ِّع ٍم
يث
أَثِّ َ
الع ِّر ِّ
يش َوتَ نَ َّز ُل
َعلَى ظَ ْه ِّر َ
()1
يض َكنَّهُ ال َق ِّ
بِّ ٍ
ضي ُ ِّم ْن َع ُل

فقد جاءت قوسه موصوفة بصفراء  ،و منصوبة بفعل حمذوف تقديره ختريت ،
وحذف املسند واملسند إليه هنا للعلم هبما .
وجاء بلفظة نبع منكرة للتفخيم والنوعية أيضاً  ،أي ليس نبعاً أي نبع  ،ولكنه
خمصوص يعرفه املتمرس اخلبري  ،وهنا كذلك ضيق مقام عن إطالة الكالم بسبب اإلسراع إىل
وصف قوسه و اإلجياز .
مث متم بقوله  :وهى حظوة وذلك لبيان شدة ظهورها على الرغم من أهنا الزالت
قضيباً صغرياً ينبت يف أصل الشجرة .
فمظعها :التمظع  :شرب القضيب ماء اللحاء  ،و التعبري هبذه الكلمة وما فيها من
تشديد وثقل تشري إىل شدة عنايته واملبالغة يف االهتمام هبا .
وعرب ابملضارع يف كلميت ( تعاىل وتنزل ) واألصل تتعاىل وتتنزل الستحضار الصورة
ولبيان جتدد هذا األمر وتكرره مرة بعد مرة حىت يصلب ويقوى ويشتد .
وعند الشماخ بن ضرار حول القوس ووصفها (:)2
َو َذا َق فَأَ ْعطَْتهُ ِّم َن اللِّّ ِّ
ي

الس ْهم ح ِّ
اج ُز
َك َفىَ ،وًَا أَ ْن يُ ِّر َق َّ َ َ

َجانِّبًا

( )1سبق شرحها ص .21
(" )2ديوان" الشماخ ،ص.159
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اِلَنَائُِّز
أ َْو َج َعْت َها
ثَ ْكلَى
تَ َرُُّّنَ
ِّري ِّمْن ها أَسلَمْت ها الن ِّ
َّواق ُز
َوإِّ ْن
َ ْ َ َ
َ
ِيََ ٍ
َك َوانُِّز
ان
َعطَّا ٍر
َخ َو ِّاز ُن
ِّ ()1
َحبِّ ًا َوََلْ تُ ْد َر ْج َعلَْي َها الََعاوُز

ت
ض َّ
الر ُامو َن َعْن َها تَ َرََّنَ ْ
إِّذَا أَنْ بَ َ
يب َس ْه ُم َها
قَ ُذ ٌ
وف إذَا َما َخالَ َ
ط الظَ ْ َ

َكأ َّ
َعلَْي َها
َن
َز ْع َف َرا ً
ط األَنْ َداء ِّ
ت
إِّ َذا َس َق َ
صينَ ْ
ُ

ََتِّ ُُه
ت
َوأُ ْك ِّرَم ْ

يظهر يف هذه األبيات الوصف الدقيق للقوس والعناية هبا كذلك عند شاعر اهتم
بوصفها اهتماماً مل يسبقه إليه إال أوس بن حجر الذي أفاد منه الشاعر يف بعض معانيه حول
القوس وغريها  ،وقد أتى الشاعر بوصف ال يقل فيه عن أوس كما سبق  ،فمن خالل هذه
األبيات يتضح للقارئ ٍ
معان بالغية أثرت وأجزلت شعر الشماخ يف قوسه وحبه هلا  ،فها هو
ينكر لفظة جانباً للتفخيم أي هبا من اللني جانب وأي جانب ،ويعرب ابجلمع (الرامون ،
اجلنائز ) للداللة على الكثرة واملبالغة  ،ويف تعبريه بقذوف حيث حذف املسند إليه على
القطع واالستئناف لالهتمام هبذا املقطع من الكالم ولالهتمام هبذا املسند وما يشتمل عليه
من وصف كما أنه لإلجياز وضيق املقام .
ويتمم بقوله :متريه خوازن عطار ميان كوانز مبالغة يف ادعاء شدة اصفراره  ،مث حيذف
املسند إليه يف صينت وأكرمت ؛ للعلم به ولالهتمام ابملسند وحمافظة على وزن البيت .فمن
شدة اهتمامهم هبا ما ذكره الشارح يف مجهرة أشعار العرب :أي إذا كان الغيم غطيت بثوب
جديد حمرب(.)2
ومن اهتمامهم ابلقوس قول ابن مقبل يف وصف قوس الشراين يف يد الرامي ،وقد
شبَّه صوهتا بصوت الناقة(:)9
الش ِّ ِّ
في َّ
جي ْفرٍع
َخ ُّ
خص ي م ُز َع َ
( )1سبق شرحها ص . 99
( )2اإليضاح يف علوم البالغة  ،ص . 55
(" )9ديوان" ابن مقبل  ،ص . 191 – 190
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ُّ
الشرََي ِّن
من
َ

ِّ
وع
رز ٍام
سج ِّ
مَ
ُ

إذَا

زت
غم ْ
َ

تَرَُّّنَ

اها
أِبر َ
َ

ني الن ِّ
َّزوِّع
َح َ
َّاب ِّابألُفْ ِّق الن ُ

()1

فقوله ( خفي الشخص ) فيه إهبام يريد به أن يركز الذهن على صورة القوس وأن
جيعل الرامي مبهماً حىت تذهب النفس فيه كل مذهب  ،ونكر املسند فرع تعظيماً هلا وأتى
بصفات تزيد من مكانتها وقوهتا فهي مرزام وسجوع  ،وعرب الشاعر ابملضارع (يغمز)
الستحضار الصورة وبيان جتدد هذا األمر منه وتكرره وتتابعه .
ويقول الشماخ (:)2
ِّ
آجنًا
ض َوَر
فأ َْوَرَدها
ماء ب َ ْ
ً
َعد س ِّ
ِبضر ِّته ر ٍام أ َّ
لَجًا
َ
أمامها
وجال
ضنَ ْيها
َ
فأَنْ َف َذ ِّح ْ
َ

ض كال ِّسل ِّ
فيه
لهُ َع ْرَم ٌ
ْ
ع الر ْ ِّ
كضي
وابلك ِّّ طَ ْو ُ

ف َو ْه َو
اِلو َ
طميل يُ َف ِّّري ْ
ٌ

موم
طُ ُ
وم
َكتُ ُ
سليم
ُ

فمن خالل هذه األبيات يالحظ التنكري املتتابع يف ( ماءً  ،سالمجاً  ،رٍام ) أي أن
املاء ماء منكر غريب ال يكاد يورد .
وأن السالجم  :وهي السهام  ،سالجم مهولة شديدة قوية صلبة  ،وأن الرامي رام
ابرع عظيم  ،ومجيعها يوحي ابلعظمة والكثرة .
ويف تعبريه ابلفعل املضارع ( يفرى ) فيه داللة على التجدد واالستمرار  " ،والفعل
املضارع يدل على احلال  ،أي على وقوع احلدث اآلن  ،وهذه داللته األصلية  ،ومن هنا
كانت صيغته أقدر الصيغ على تصوير األحداث ؛ ألهنا حتضر مشهد حدوثها وكأن العني
تراها وهي تقع "( )9فبني مدى شدة وقوع السهم عليه وأثره فيه حىت ابت ملطخاً ابلدم .

( )1سبق شرح األبيات ص . 58
( )2سبق شرح األبيات ص . 81

( )9خصائص الرتاكيب  ،حممد أبو موسى  ،ص . 295
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ويف قوله  ( :وهو سليم ) احرتاس حىت ال يظن أن هذا السهم عندما نفذ يف
حضنيها كسر فهو يفرى اجلوف فجئ هبذه اجلملة احلالية لدفع هذا الظن على سبيل
()1
االحرتاس  .واالحرتاس  :هو أن يؤتى يف كالم يوهم خالف املقصود مبا يدفعه.
زهري:

ومن التعبري بصيغة املضارع واملاضي حول القوس واحلديث عنها قول كعب بن

()2

َخو قُتُ ر ٍ
ات ال يَ َز ُ
أُ
ال كأنَّهُ
َ
ِّ
ٍ
تار َ بِّ ٌل
يُ َقلّ ُ َح ْش َرات َوَْيَ ُ
ض إبِّ ِْب ِّام اليَ َديْ ِّن تَ نَ ُّد ًما
يَ ُع ُّ
أنت ِّمن ٍ
وقال أال ِف َخ ْي ب ٍة ِّ
يد
َ
صلَه ونَ ِّ
ضيَّهُ
وأصبَ َح يَ ْب ِّي نَ ْ
ْ

ِّ
ِّ
ش ِّ
الو ْح ِّ
غارمُ
إذا َل يُص ْ َ
صْي ًدا من َ
ِّمن ِّّ
الر ِّ
ت عليه ال َق َو ِّاد ُم
يش ما التَ َّف ْ
و َّ َ ِّس ًّرا أ َُّمه وهو نَ ِّ
اد ُم
ُ
ك ج ِّ
ِّ
اذ ُم
َو َج َّذ بذي إِّثْ ٍر بَنَانَ َ

َس َفا ُن و ِّ
فَ ِّري َق ْ ِّ
اج ُم
ي َش ًَّت وهو أ ْ
َ
ففي قوله  ( :يقلب حشرات وخيتار انبل ويعض إبهبام ) عرب ابلفعل املضارع
الستحضار الصورة وللداللة على التجدد واالستمرار فهو ال يزال يعتين هبا ويصلحها مرة بعد
أخرى وينتقي هلا ما يكون جيداً من الريش وغريه  ،مث انتقل ملتفتاً إىل التعبري ابملاضي يف
()9

قوله  ( :هلف – جذ – أصبح ).

وهذا االنتقال مما أحلقه بعض الدارسني بباب االلتفات ()5ومن أولئك ابن
األثري( )8والعلوي  ،حيث قال عن معىن االلتفات " هو العدول من أسلوب يف الكالم إىل
أسلوب آخر خمالف لألول  ،وهذا أحسن من قولنا  :هو العدول من غيبة إىل خطاب ومن
خطاب إىل غيبة ؛ ألن األول يعم سائر االلتفااتت كلها  ،واحلد الثاين إمنا هو مقصور على
الغيبة واخلطاب ال غري .

( )1اإليضاح يف علوم البالغة  ،ص . 220
( )2ديوان زهري  ،ص . 58 ، 55
( )3سبق شرحها ص .98 - 95
( )5خصائص الرتاكيب ،حممد أبو موسى  ،ص . 292
( )8املثل السائر  ،البن األثري  ،ج  ، 2ص . 158 – 155

112

وال شك أن االلتفات قد يكون من املاضي إىل املضارع  ،وقد يكون على عكس
()1
ذلك  ،فلهذا كان احلد األول هو أقوى دون غريه "
ويقول زهري بن أىب سلمى(:)2
ِّ
ِّ ِّ
ب
ر ٍام َبعْينْيه اِلَظ َة َشْي َز ُ
ب
ابلش ْرِّع يَ ْستَ ْش ِّزي له َ
ِّّ
وَتَ َّد ُ
ِّ
نَع ِّ
الكر َام
ت
نَ َّواحةٌ
َ

ِّ
وعلى َّ ِّ
ّي
الش ِّريعة َر ِّاِبءٌ ُمتَ َحل ٌ
َم َعهُ ُمتَابِّعةٌ إذا هو َش َّدها
ْساءُ ُْحم َدلةٌ كأ َّ
ادها
َن َعتَ َ
َمل َ
ُم َ ِّ
شبّ ُ
صاءُ الَُق َّو ِّ
قَ ْن َواءُ َح َّ
س نَ ْب َعةٌ
ِّ
كحاش ِّية ِّ
ش
اإل َز ِّار َش ِّرُيةٌ
ُع ْر ٌ

السبِّ ِّ
يكة
ِّم ُل َّ
َ
ص ْف َراءُ

سُ
إذ َتَُ ُّل َوتُ ْش َ
ال ِّس ْد ٌر وال ِّه َي

ََتْلَ ُ
ِّ
ِّ
ك
َّ
َوُم َ َّق ٌ ممّا بَ َرى ُمَتمالِّ ٌ
ابلس ِّ ذو أُطُ ٍر عليه َ
ومْنك ُ
()9
ِّ
ِّ
فَ َرَمى فَأَ ْخطَأَهُ َو َج َ
ال َكأَنَّهُ
أََلٌ على بَ ْرِّز األ ََماع ِّز يَل َ
ْح ُ
تتحدث األبيات السابقة مصورًة رحلة قنص للشاعر أابن فيها عدده املصاحبة له يف
دقيقا  ،ظهر مجاله من خالل تراكيبه ومعانيه البارزة
سفره ومنها قوسه اليت أخذ يصفها وصفاً ً
يف األبيات يف ابب الفصل والوصل  .يقول عبد القاهر حوله ":الوصل يف اجلمل عطف
بعضها على بعض ،والفصل ترك العطف فيها ،واجمل يء هبا منثورة تستأنف واحدة منها بعد
األخرى ،مث يقول" :إن معرفة الفصل من الوصل مما ال يتأتى لتمام الصواب فيه إال لألعراب
اخللص وإال قوم طبعوا على البالغة ،وأوتوا من املعرفة يف ذوق الكالم هم هبا أفراد ،وقد بلغ
من قوة األمر يف ذلك أهنم جعلوه حداً للبال غة  ،فقد جاء عن بعضهم أنه سئل عنها فقال

( )1الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  ،حيىي بن محزة العلوي  ،مطبعة املقتطف مبصر ، 1999 ،
ج  ، 2ص . 192
( )2شرح شعر زهري ص . 295
( )9سبق شرحها ( ينظر شرح شعر زهري  ،ص . )291 -295
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 " :معرفة الفصل من الوصل " ذاك لغموضه ودقة مسلكه  ،وأنه ال يكمل إلحراز الفضيلة
فيه أحد  ،إال كمل لسائر معاين البالغة "(. )1
ويتضح الفصل بني ( رابئ  ،متحلس  ،رام بعينيه اخلطرية  ،شيزب ) ويف داللة
على أن كل تلك الصفات مبنزلة الصفة الواحدة وأهنا متكاملة فيما بينها  ،حتكي حال هذا
الصائد وترقبه يف استعداد وأتهب ملالقاة فريسته .وكذلك فصل الشاعر يف وصفه القوس
فقال  ( :متابعة  ،ملساء  ،حمدلة  ،قنواء  ،حصاء املقوس  ،نبعة عرش  ،شرجية  ،صفراء ،
ال سدر وال هى أتلب ) وكل هذه الصفات يتضح من خالل تتابعها وجود رابطة قوية بينها
فكل منها موضح ومفصل لوصف من أوصاف تلك القوس وهذا من قبيل تعاطف
الصفات بدون رابط خارجي فهي يف بوتقة واحدة  ،ويف ترادف الصفات من غري الواو إشارة
ودليل على أن هذه القوس جامعة هلذه الصفات مرتابطتها  ،وكأهنا تالقت من داخلها
وشكلت صفة واحدة  ،تشتمل عليها دون أن تشعر أبهنا صفات متغايرة  ،وهذا يضفي
على األبيات مجاالً و ترابطاً .
وورود الفصل يف وصف السهم فقال  ( :مثقف  ،متمالك ابلسري  ،ذو أطر عليه )
للداللة على أن كل تلك الصفات ال ميكن فصل أحدها عن األخرى ألهنا متكاملة فيما
بينها وتقوم بوصف دقيق وأن كل واحدة منها متثل لبنة يف وصف الصورة املتكاملة للقوس
والسهم .
ويربز من خالل هذه األبيات صور بالغية أخرى أضفت عليها قوة واتساقاً  ،ومن
ذلك التنكري الذي ذكر يف ( رابئ ) لتعظيم وتفخيم شأن هذا احلارس املرتقب ،وكذلك
تنكري ( متابعة ) تفخيماً وهتويالً لتتابع انطالق سهامها مما جيعلها خموفة حمذورة .وقوله (معه
متابعة) واملعية هنا فيها اصطحاب ونوع ود وقرىب وكأن القوس صار صديقاً أو صاحباً.
وهذا خيتلف عن قول الشماخ(:)2
(ِبضرته رام أعد س لَجاً

وابلك طوع الركضي كتوم )

( )1دالئل اإلعجاز  ،ص . 222

( )2ديوان الشماخ . 901
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فهنا العالقة بني القوس وصاحبه عالقة فيها ما يشي بقوة االنسجام إىل حد أن
القوس طوع كفه ،فالتعبريان يتباينان .
واإليغال أو التذييل يظهر يف قوله  ( :مشبب وتشسب ) إذ املعىن قد مت بدوهنا
ولكن جيء هبا لتحقيق معىن التشبيه وأتكيد املعىن  .واإليغال  :هو ختم البيت مبا يفيد
نكتة يتم املعىن بدوهنا  ،كزايدة للمبالغة أو حتقيق التشبيه  ،والتذييل  :تعقيب اجلملة جبملة
تشتمل على معناها للتوكيد (.)1
و جاء يف وصف الشنفرى لسهام صاحبه أتبط شراً بقوله(:)2

ُوىل ِّ
شع َّر ِّ
ت
آنس ْ
ي اقْ َ َ
تأ َ َ
العد ِّّ
إذا َ

ضةٌ فيها ثلثو َن َسْي َحفا
ََا َوفْ َ

ي ِّ
ص ُ َساقِّها
الع ِّد َّ
ابرزا نِّ ْ
َو ََتِِّْت َ
ص ِّ
ارٍم
طار ْ
ت بْ يَ َ
ض َ
إذا فَ ِّز ُعوا َ

َِتُ

ول َكع ِّْ الع انَة الُتَ َفلِّّ ِّ
ت
ُ َ َ

ت ِبا ِف ج ْف ِّرها ُثَّ سلَّ ِّ
ت
َوَر َام ْ
َ
َ

()3

والشواهد الدالة على علم املعاين من هذه األبيات متعددة؛ فمنها قوله ( :هلا
وفضة) حيث قدم املسند على املسند إليه لالهتمام والعناية والتأكيد على أن هذه القوس هلا
ما خيصها من مقتنيات ولوازم ال تكمل إال هبا ومنها هذه اجلعبة املليئة ابلسهام الفتاكة ،
وهذا متضح من خالل وصفها واستعدادها للهجوم يف أي حلظة بني ذلك سياق األبيات ،
ويف قوله  ( :أوىل العدى ) التخصيص ابلقيد ( أوىل ) للداللة على سرعة هتيئه واستعدادها
 .وعرب بفعلي املضارع (أتتى وجتول) الستحضار الصورة وللداللة على التجدد واالستمرار .
وحلروف اجلر يف – هلا وفيها  -داللتها َّ
َّما للمبتدأ،
خربا مقد ً
فإن كالً منهما وقع ً
ويف هذا التقدمي للمسند اجلار واجملرور ختصيص للمسند إليه بعدمها  ،وتنبيهاً من أول األمر
على أهنما خرب ،ال نعت ملا بعدمها  .كما سبق ذكره .
ويقول أبو ذؤيب اهلذيل :
( )1اإليضاح يف علوم البالغة  ،ص . 215 – 219
(" )2ديوان" الشنفرى  ،ص. 99
( )9سبق شرحها ص . 19
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ص ُمتَ َلبِّّ ٍ
ميمةً ِّم ن ق انِّ ٍ
َونَ َ

ِّ ِّ
َج ُّ
ش َوأَقطُ ُ
ف ي َك ّفه َجشءٌ أ َ

وقد جاء وصف القوس هنا ابجلشء؛ وهي مسند إليه نكرة؛ وذلك للتعظيم
االمسيتني
اجلملتني
والتفخيم ،و زاد يف وصفها أبهنا أجش وأقطع ،وقد وصل الشاعر بني
ْ
ْ
اصفتني للقوس ،والوصل بينهما هنا للتناسب بن
أجش وأقطع ،فهما امسا تفضيل نكر ْتني و ْ
ّ
ِ
الكف هبا يف هذا املوضع
يتني ،ويف تقدمي املسند يف ك ّفه داللة على اختصاص ِّ
اجلملتني االمس ْ
ْ
وهذا السياق ،فهي مالزمة هلا مربوطة هبا  ،فال ميكن أن يرمى هبا رمياً صائبا حمدداً وهي يف
غري الكف.
وللتقدمي و التأخري يف البالغة فوائد مجة تعرب عن مدى سعي العربية إىل حتصيل مجال
التعبري و الصياغة قبل كل شيء ،و لو كان ذلك على حساب الرتتيب الذي وضعه األولون
لرتاكيبهم .
يقول عبد القاهر اجلرجاين رمحه هللا متحداث عن فائدته” :هذا ابب كثري الفوائد ،
جم احملاسن ،واسع التصرف ،بعيد الغاية ،ال يزال يفرت لك عن بديعة  ،و يفضي بك إىل
لطيفة  ،وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه ،ويلطف لديك موقعه ،مث تنظر فتجد سبب أن
راقك و لطُف عندك ،أن قدم فيه شيء وحول اللفظ من مكان إىل مكان ” (.)1
ومن خالل هذا البحث يتجلى وصف القوس والسهم  ،وورود احلديث عنها يف
معرض فخرهم أو رحلتهم وهذا مما يدل على مكانتها ومالزمتها هل م يف حلهم وترحاهلم ،
وتربز ظاهرة التنكري يف وصفهم ولعل يف هذا بيان تفخيم وتعظيم هلذه القوس ملا يدل عليه
التنكري كما مر على التعظيم والتكثري  ،مع أن هلا داللة على التقليل والتحقري لكن السياق
الذي وردت فيه أبيات وصف القوس يدل داللة واضحة على تعظيم هذه القوس والسهام .
وتبني كذلك من خالله مسائل بالغية من وصل وفصل وتقدمي وأتخري والتفات
وتتميم واحرتاس وغريها مما له صلة وعالقة بعلم املعاين .

( )1دالئل اإلعجاز  ،ص . 109
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البحث ال اّن :الصور البيانية ودالالِتا:
لقد زخر الشعر العريب ابلصور البيانية ذات الدالالت البعيدة واللطيفة  ،مما جعل
الشع راء يتفننون يف استخدام هذه الصور والتنويع بينها فمن تشبيه إىل جماز واستعارة وكناية
ويظهر هذا جبالء يف الشعر اجلاهلي خصوصاً فأغلب الظواهر البالغية البارزة يف شعر
اجلاهليني هي الصور البيانية أبنواعها  ،وهذا يبني مدى تصوير اجلاهلي ملا تقع عليه عينه
مشبهاً أو مستعرياً أو مكنياً  ،وذلك من البيئة اليت يعيشها فيصور السماء والسحاب واملطر
واجلبال واألشجار واجلمال واحليواانت اليت يعايشوهنا.

و من خالل البحث حول القوس والسهام يتضح بروز التشبيه والكناية بروزاً جيعل
منه ظاهرة انتشرت ودرج معاصرو ذلك الزمن عليها ،ولعل ما يتطرق له من أبيات يف هذا
املبحث جتلي هذا القول .
وكما سبق وأن ذكر يف املباحث السابقة من اهتمام اجلاهليني ابلقوس وسهامها يف
شعرهم وتشبيهها أبمور عدة تتضح من خالل البحث  ،مما جعلها ذات مكانة عند العريب
حيث هي الصاحلة يف السلم واحلرب  ،وهي األداة اليت ترمز للقوة والنفاذ وبعد اهلدف  ،و
أسهب بعض الشعراء يف وصفها يف شعرهم مما جعلها تستحوذ على جل أبيات بعض
قصائدهم كما هو عند أوس و الشماخ  ،ومها من أبرز من وصفها يف الشعر اجلاهلي وأطال
احلديث عنها  ،وغريهم حتدث عنها يف معرض حديثه يف قصائد متفرقة  ،ولكن جبمعها
توحي مبكانة واهتمام عند العريب هبذه األداة .
و من أبيات أوس بن حجر اليت سيُتطرق فيها للصور البيانية ودالالهتا قوله(:)1
ضوعةً ِّمن َر ِّ
أس فَرٍع َش ِّظيَّ ًة
َوَمب َ
هر ص ٍ
فوان َكأ َّ
َن ُمتونَهُ
َعلَى ظَ ِّ َ

بِّطَ ٍ
ود
ِّ
لن
ُعل َ

( )1ديوان أوس ،ص.59-58
( )2سبق شرحها يرجع للصفحة (ينظر الديوان ،ص.) 59-58
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ُجمَلَّل

تَراهُ ِّابلس ِّ
حاب
َ
ِّ ()2
بِّ ُده ٍن يُزلِّ ُق الُتَ نَ ّزال

فبعد استعراض الشاعر ألسلحته ووصفها بصفات متعددة تبني مدى قوهتا
ومكانتها ،بعبارات توحي ابلقوة واملنعة واإلابء والشجاعة فيقول مبيناً عظم شأن هذه
املبضوعة اليت كىن عن موقعها بقوله :
( بطود تراه ابلسحاب جملال ) فهنا كناية عن علو هذا اجلبل الذي يعانق السحاب حىت
غاص فيه فال يرى رأسه من جتليل السحاب له  ،وهذه الكناية أفادت ما ال يفيده التصريح
بعلوه جمرايً من الصفات الداعية للتعجب من ارتفاعه وعلوه  ،والكناية عند البالغيني :أن

يريد املتكلم إثبات معىن من املعاين  ،فال يذكره ابللفظ املوضوع ل ه يف اللغة ،ولكن جييء إىل
معىن هو اتليه وردفه  ،فيومئ به إليه  ،وجيعله دليالً عليه  ،مثال ذلك قوهلم :هو طويل
النجاد  ،يريدون طويل القامة(.)1
ووصف هذا احلجر وشدة مالسته فقال( :كأن متونه عللن بدهن يزلق املتنزال ) ويف
هذا تشبيه اندر ،حيث شبه هيئة هذا اجلبل وشدة مالسته ،وصعوبة تسلقة والصعود إليه
هبيئته وقد سقي بدهن مرة بعد مرة فال تثبت عليه قدم ،فالغرض من البيت هو بيان حال
هذا الطود من العلو واالرتفاع وأن رأس هذا الفرع الذي قدت منه القوس يوجد على ظهر
صفوان ال يقدر على تسلقه وركوبه إال ذو ٍ
أبس ورابطة جأش وشدة  ،فركوب متون اجلبال
الصعبة الوعرة اليت تزلق الراكب عليها  ،كركوب متون اخليل اليت تزل النازل عليها  ،أمر ال
يقدر عليه إال كمي قوي شديد البأس  ،وهذا املعىن قريب من بيت امرئ القيس يف وصف
فرسه يف معلقته حيث يقول :
ِّم َك ٍّر ِّم َف ٍّر ُم ْقبِّ ٍل ُم ْدبِّ ٍر َمع اً
َكمْي ٍ
ت يَ ِّز ُّل اللَّْب ُد َع ْن َح ِّ
ال َمْتنِّ ِّه
َ

َكجل ِّ
السْي ُل ِّم ْن َع ِّل
ص ْخ ٍر َحطَّهُ َّ
ْم ْود َ
ُ ُ
َكما َزلَّ ِّ
الص ْف َواءُ ِّابلُتَ نَ َّزِّل
ت َّ
َ

()2

فهو قد شبه اللبد إذا َّ
زل عن ظهر الفرس ابلذي يزل عن الصخرة امللساء اليت تزل
املتنزل عليها  ،وكلما كان الظهر أملس كان وركوبه أصعب وال يثبت عليه إال قوي شديد .
( )1دالئل اإلعجاز ص . 99
( )2ديوان امرئ القيس  ، 20- 11اجللمود  :الصخر  ،الصفواء  :الصخرة امللساء  ،املتنزل  :النازل عليها .

115

والكناية والتشبيه واالستعارة من الظواهر البالغية الكثرية اليت ستمر كثرياً من خالل
أبيات هذا البحث الستحواذها على جل ما ورد حول وصف القوس والسهام .
والتشبيه لغة :التمثيل .يقال  :هذا شبه هذا ومثيله  .والتشبيه اصطالحاً  :عقد مماثلة
بن أمرين ،أو أكثر ،قصد اشرتاكهما يف صفة أو أكثر  ،أبداة لغرض يقصده املتكلم (.)1
وينتقل الشاعر بك إىل مقطوعة أخرى تزخر بالغة ومجاالً حيال جناته وفوزه مبطلوبه ،
مهذابً ومصلحاً ومعتنياً به يف أوصاف دقيقة مشوقة فيقول :
ك ال َك ِّ
رب ََل يَ َزل
فَلَ ّما ََنا ِّمن َذلِّ َ
ذات َح ٍّد َدعا َا
فَأََنى َعلَيها
َ
ِّ
عودها
َعلى فَ ِّخ َذ ِّيه ِّمن بُرايَِّة

اللِّ ِّ
حاء

لِّتَذبُل
صي َقل
َ

ماء
ِيَُ ِّظّ ُعها
َ
رفيقاً ِّ ٍ
َخذ ِّابلَ ِّ
داو ِّ
س
َ
()2
َشبيهُ َسفى البُهمى إِّذا ما تَ َفتَّل

()3

وأول ما يربز لك من مجال االستعارة  ،االستعارة املكنية وهي  :وهي اليت ذكر فيها

املشبه وحذف املشبه به ُورمز له إبحدى لوازمه (خصائصه) للداللة عليه.وتظهر يف الفعل (جنا )

حيث شبه الكرب بعدو يريد اهلرب والنجاة منه  ،مث حذف املشبه به ( العدو) ورمز إليه بالزم
من لوازمه وهو النجاة  .على سبيل االستعارة املكنية .
يقول عبد القاهر اجلرجاين عن االستعارة  :فإنك لرتى هبا اجلماد حياً انطقاً واألعجم
فصيحاً واألجسام اخلرس مبينة واملعاين اخلفية ابدية جلية " ()5ويظهر يف كلمة (فرع) جماز مرسل
إذ املراد الشجرة وعرب ابلفرع على سبيل اجملاز املرسل الذي عالقته اجلزئية  ،واجملاز املرسل  :هو
( )1أسرار البالغة  ،للجرجاين  ،ص . 59

2
الشدة ،ميظعها :يشرهبا ،الرفيق :احلاذق ،املداوس :املصاقل ،واحدها
( ) فلما جنا من ذلك الكرب :أي ّ
مدوس ،وهو الذي يصقل به السيف ،السفى :شوك البهمي ،واحده سفاة (.ينظر الديوان  ،ص .)59

()5أسرار البالغة  ،للجرجاين  ،ص . 59
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الكلمة املستعملة قصداً يف غري معناها األصلي  ،ملالحظة عالقة غري املشاهبة مع قرينة دالة على
عدم إرادة املعىن الوضعي  ،وله عالقات كثرية  ،من أمهها  :السببية  ،املسببية  ،الكلية  ،اجلزئية
()1
....
مث لك أن تتأمل قوله (على فخذيه من براية عودها ) فقوله (على فخذيه ) كناية
عن شدة عناية واهتمامه  ،فهو يربى العود هبدوء ودقة وأيخذ منه شيئاً فشيئاً .
ولذا شبه ما يتساقط من برى العود مبا يسقط من سفى البهمي إذا ما تفضال فأابن
حسي مفصل  ،تظهر
أن املتساقط من برى العود دقيق جداً مثل سفى البهمى وهو تشبيه
ِّ
فيه براعة الشاعر يف التقاط املشاهد التفصيلية الدقيقة احمليطة ببيئته  ،فشبه األجزاء املتناثرة
من حلاء العود بفعل الرباية بسفى البهمى – وهو نبات معروف له شوك – إذا جف ويبس
تطايرت أشالؤه  ،وفتائله يف اهلواء  ،وذلك ملا بينهما من التناثر والتطاير يف اهلواء  ،ويف هذا
إشارة إىل مدى عنايته ودقته وخربته ابلربي .
يقول اخلالداين يف كتاهبما األشباه حول هذا البيت  -كما سبق  " : -بيت أجاد
التشبيه فيه وفات مجيع الشعراء يف جودة معناه وصحته وهو قوله يف صفة الذي ينحتها:
على فخذيه من براية عودها  ...شبيه سفى البهمى إذا ما تفتال
ومن أتمل سفى البهمى يف آخر الربيع وأول الصيف وهو وقت تفتله رآه أشبه
األشياء مبا ذكره أوس يف بيته هذا"(.)2
مث قال :
فجردها صفراء ال الطول عاِبا

وال قصر أزرى ِبا فتعطل

( )1جواهر البالغة  ،السيد أمحد اهلامشي  ،تعليق  ،سليمان الصاحل  ،دار املعرفة  ،بريوت  ،لبنان  ،ط 1529 ، 1هـ
=  2008م  ،ص . 299 – 298

( )2األشباه والنظائر للخالديني ،ج  ،2ص .80
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فأابن عن متانتها وقوهتا بقوله ( صفراء ) ويف هذا الوصف من خالل هذا السياق
كناية عن اكتمال هيئتها وأهنا يف غاية التمام واحلسن ومثل تلك الكناية قوله هللا تعاىل :
()1
( َال فَا ِرض وَال بِكْر عوان بـ ِ
ك(
ني َذل َ
ََ َْ َ
َ
وجاء الطول معرفة ليشري إىل الطول املستقبح املعهود يف أمثاهلا  ،وجاء القصر نكرة
للتقليل أي ليس هبا أي قصر معيب ولو قليله .

مث أخذ يصف سهامه قائالً :
روع غَرائِّ ٍ
شو َجف ٍ ِّمن فُ ٍ
َو َح َ
ِّ
َنصلً
َنضاء َوُرّك َ
ب أ ُ
ُُتُِّّ َن أ ً
ِّ
همهُ
فَلَ ّما قَضى ِف ُ
الصن ِّ م ِّنه َّن فَ َ
ان ظَ ِّ
يش َِي ٍ
ساه َّن ِّمن ر ٍ
واهراً
َك ُ

تَنَطَّ َ فيها صانِّ ٌ
مر ال ضا ِف ي ِّ
يح تَ َزيَّل
وم ر ٍ
َك َج ِّ َ
َ
فَلَم يَ َ ِّ
س َّن َوتُص َقل
بق إ ّال أَن تُ َ
َطحل
ُسخاماً لُؤاماً لَِّّ َ
ي أ َ
ي الَ ِّّ
وإِّن كا َن يوماً ذا أَهاضي ُُم ِّ
ضل
َ
َ
َ
فن ِّعر َن ُم ِّبقل
َوأَطلئِّها
َ
صاد َ
َوتَنَ بَّل

ََيُر َن إِّذا أ ِّ
ُنفز َن ِف ساقِّ ِّط النَدى
وار الَ ِّ
شوى
طافيل الُلَ َّم َع ِّة ال َ
ُخ َ
لقد أابن أوس القول حول قوسه  ،ومل يرتك أداهتا الرامية اليت بدوهنا تذهب هيبة
القوس و فاعليتها  ،فأخذ يوضح ما هية هذه السهام اليت ستكون هلذه القوس اليت أسهب
يف وصفها والعناية هبا  ،وهذا يستدعي سهاماً أخرى مميزة متمكنة  ،جيدة املنشأ والصنع ،
فكىن عنها أبهنا ( من فروع غرائب ) وهو بذلك يشري إىل جودهتا وحسن صنعها  ،حيث
القسي والسهام .
إهنا انتقيت من أجود فروع أشجار
ِّ
مر ال ضا ِف ي ِّ
ِّ
يح تَ َزيَّل) ،
وم ر ٍ
َنصلً
َك َج ِّ َ
َنضاء َوُرّك َ
بأ ُ
َ
وقوله ( ُُتُِّّ َن أ ً

بعد ذلك ختري وانتقى من بعض هذه السهام اليت مل ترب بعد لريكب فيها النصل ،
وراح يرسم قوة وشدة توهج هذه السهام حني تطلق إىل اهلدف احملدد هلا  ،فشبه نصل
السهام وهي منطلقة من القوس بسرعة فائقة حنو اهلدف  ،جبمر الغضا حني يتطاير شرره يف
يوم ريح شديد .وذلك ملا بينهما من توهج و اشتعال جسم يسري بسرعة شديدة وتتطاير منه
( )1سورة البقرة.95 ،
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أشالء خفيفة ،ويف هذا التشبيه داللة على جودة هذه القوس وسهمها املنطلق ودقة صنعه ،
وقد وفق الشاعر -يف رأي الباحث – يف تشبيهه نصل السهم املعد للحرب  ،جبمر الغضا ؛
لعلها مجر الغضا من أجود أنواع اجلمر  ،وأطوهلا مدة بقاء وهي حمافظة على اشتعاهلا واجلمر
جزء من النار  ،والنار ومشتقاهتا أكثر تناسباً لذكر احلرب وعتاده .
-

مث يعود فيقول :
ََيُر َن إِّذا أ ِّ
ُنفز َن
وار الَ ِّ
طافيل
ُخ َ

ِف ساقِّ ِّط النَدى
شوى
الُلَ َّم َع ِّة ال َ

وإِّن كا َن يوماً ذا أَهاضي ُُم ِّ
ضل
َ
َ
َ
فن ِّعرن ا َن ُم ِّبقل
َوأَطلئِّها
َ
صاد َ

مث أخذ بعد ذلك يرسم حجم الصوت النابع من هذه السهام ويشبهه  ،بصوت
خوار بقر الوحش  ،وهذه البقر هلا أوالد مطافيل  ،لون أطرافها أبيض انصع البياض  ،مث إن
أوالدها يف واد واسع مليء ابلوحوش  ،وهذا الوادي نبت بقله .
ولعل يف وصف هذه البقر مبلمع الشوى  ،كناية تنبئ عن سهولة رؤية الوحش للبقر
يف هذا الوادي املليء ابلوحوش ؛ مما حيدق عليها اخلطر ؛ فهي ذات صوت خافض خافت؛
حىت ال يتنبه هلا الوحش  .ويالحظ أن طريف التشبيه يعودان إىل نوع واحد ؛ ألن الشاعر
استعار صوت خوار البقر لصوت القوس قبل أن يشبهه بصوت خوار البقر املطافيل ،مث
حذف املشبه الذي هو بقر الوحش وأبقى شيئاً من لوازمها على سبيل االستعارة املكنية .
وكأن الشاعر أراد أن يثبت حقيقة قد استقرت يف ذهن ذلك الرجل  ،حىت إنه ادعى أن
صوت القوس هو يف األصل صوت خوار يشبه خوار البقر املطافيل وذلك عن طريق
املبالغة ،وكل هذا يوحي بشدة الصوت وارتفاعه يف ٍ
كل ،وهذا من أعلى مراتب البيان  ،الذي
()1
جيعل البيان يف صورة مستجدة  ،ويزيده فضالً ونبالً.

ويقول يف قصيدة أخرى :
اء
َو َ
ص ْف َر َ
تَ ْعلَ ُم َها

ِّم ْن نَ ْب ٍ َكأ َّ
َن نّ ِّذ َيرَها
ِِّف غَْي ِّل َها َو ْه َي َحظ َْوةٌ

الو ْح ِّ
ش أفْ َك ُل
إِّذَا ََلْ ُُتَِّّف ْ
ضهُ َع ِّن َ
بَِّو ٍاد بِّ ِّه نَ ْب ُ طَُو ٍال َو َح ْ يَ ُل

( )1أسرار البالغة حول االستعارة ص . 52
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ُمتَ َيِّّ ُل
َ ِّع ٍم
الع ِّر ِّ
يش َوتَ نَ َّز ُل
َ
يض ِّم ْن َع ُل
ال َق ُ

أَلَ َّ
يث
َوَاب َن َوظْيَا َن َوَرنْ ٍ َو َش ْو َح ٍط
أَثِّ َ
فَ َمظَّ َع َها َح ْولَ ْ ِّ
تُ َع َاىل َعلَى ظَ ْه ِّر
اء ِِّلائها
ي َم َ
ك ِّابللِّّ ِّ
َك َ ْرقَى بِّ ٍ
ت قِّ ْش ِّرَها
فملَ َ
يط ال ِّّذي ََتْ َ
يض َكنَّهُ
َ
ويف ال ميته املشهورة بوصف السالح واليت استعرض فيها األسلحة عموماً  ،وحتدث
عن كل و ٍ
احد منها على حدة واصفاً له ومبيناً مزاايه  ،يقف عند سالحه املفضل  -كما
هي عادته يف قصيدته السابقة – وهو القوس  ،فوقف عنده وقفة ٍ
أتن ابعتبار أن السالح
األمضى  ،واألقرب هلوى نفسه  ،ولعله يرى أنه أجنع سالح يف احلرب  ،و أخص سالح
للصيد  ،فال يصلح الصيد إال هبا  ،فهي متثل له يف الصيد اهلواية  ،ويف العدو النكاية ؛
فيالحظ على أوس الدقة يف تصويرها  ،والوصف لكل جزء منها  ،ويصور قوة السهم املنطلق
من هذه القوس وسرعته  ،ويشبه صوهتا ابلنذير  ،والنذير ال حيمل معه إال الوعيد  ،لذا فإن
صوت هذه السهام الصادرة عن القوس تصيب الوحش ابلرعدة من جراء مساعه صوهتا  ،قبل
أن تصل إىل جوفه وتصيب مقتله  ،ويرى الباحث أن الشاعر قد وفق يف وصفه لسهامه
الصادرة عن قوسه وما أحدثته من فزع ورعب للوحوش  ،حينما شبهها بصوت النذير .

بعد أن فرغ الشاعر من ذكر سالحه احملبب إليه  ،انتقل يف مشهد تصويري ليبث لنا
طريقة صنع هذه األداة  ،فبعد أن قطع عودها من شجر النبع  ،سقاها ماء حلائها حىت تلني
 ،وترتطب ،مث يضعها على سطح عريشه حىت جتف وتقسو مث ينزهلا ،مث يبدأ بربي عودها
مث صقلها ،مث بعد أن فرغ من ذلك كله ،جاء ليصور طريقة ومقدار بري العود عن طريق
التشبيه املركب  ،فرتك من قشر العود شيئاً يتمالك به القوس  ،مبقدار قشر البيض الرقيق ،
إذا غطي بقشر البيض الغليظ فأصبح متماسكاً.
ويف قصيدة أخرى لشاعر اقتبس من قاموس أوس الشعري الكثري وخاصة يف وصفه
القوس الشماخ بن ضرار حيث يقول :
َو َح ََل ََها َعن
ِّ
يل التِّّلَ ِّد
قَل ُ
ُم ِّطلًّ بِّ ُزْر ٍق

ث تُكْوى النَّو ِّ
أَ ُخو اخلِّ ْ ِّ
اح ُز
َ
ض ِّر يَ ْرمي َحْي ُ َ
ِّ ِّ
َكأ َّ ِّ
الو ْح ِّ
ش َ ِّرُز
َن ال ّذي يَ ْرمي م َن َ
اء ِّم ْن نَ ْب ٍ َعلَْي َها اِلَلَئُِّز
َو َ
ص ْف َر َ

ِّذي األ ََرا َك ِّة َع ِّام ُر
َغْي َر قَ ْو ٍ
َس ُه ٍم
س َوأ ْ
َما يُ َد ِّاري َرْميَ َها
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ِّ
ِّ
اج ُز
ضالَ ٍة
اس ِّم ْن فَ ْرِّع َ
َّا َش َذ ٌ
ب م ْن ُدوََا َو َح َو َ
َُتَيَّ َرَها ال َق َّو ُ
ٍ
فَ َما ُدونَ َها ِّم ْن غَْيلِّ َها ُمتَلَ ِّح ُز
ت بِّ ِّه
استَ َو ْ
ََنَ ْ
ت ِِّف َم َكان َكنّ َها َو ْ
ال يَ ْن ُجو ُك َّل َرطْ ٍ َوََيبِّ ٍ
َويَ ْن ُ ُل َح ًَّت َ ََا َو ْه َو َاب ِّرُز
ي
فَ َما َز َ
ط بِّ ِّه َوا ْزَوَّر َع َّم ْن َُيَ ِّ
اوُز
ت ِِّف يَ َديْ ِّه َرأَى ِّغ َن
َحا َ
فَلَ َّما اط َْمأَنَّ ْ
أَ
فَ َمظَ َع َها َع َام ْ ِّ
َويَ ْنظُُر ِّمْن َها أَيُّ َها ُه َو غَ ِّام ُز
ِِّلَائِّ َها
اء
ي َم َ
ِّ ِّ ()1
ت ِّ
الش ُم ِّ
ض ْ ُن ُّ
وس الََهامز
اف و الطَّ ِّري َدةَ َد َرأ ََها
ام ال ّ َق َ
َك َما قُ ِّّوَم ْ
أَقَ َ
يف هذه األبيات الواصفة للقوس وصاحبها تتضح صور بالغية أضفت على جو
القصيدة إبداعاً وإمتاعاً ولعل من أوهلا وأبرزها  :لفظة (عامر)  :ففي هذه الكلمة استعارة
تصرحيية أصلية حيث شبه الشاعر نفسه بعامر ذلك القانص املشهور من أرمى أهل زمانه مث
حذف املشبه واستعري لفظ املشبه به له  ،ويكين عن سداد الرمية ودقتها حيث ال تقع إال يف
مقتل  ،مث يعود ليبني مدى قوة وبراعة هذا الرامي وشدة خطره على الفريسة يف صورة
تشبيهية رائعة حيث شبه هيئة هذا احليوان وهو يرميه فيصيبه من أول رميه هبيئة احليوان امليت
الساكن يف مكانه ال يتحرك فإذا رماه أصابه يف أي مكان أراد ووجه الشبه اهليئة الدالة على
دقة الرامى وسداد رميته يف كل  ،حيث أنه ميتلك سهاماً كىن عنها أبهنا زرق مرعبه ال يعاجل
من رميت به  ،و عليها اجلالئز  :كناية عن جودة صنعه وقوته ومتانته ألن اجلالئز عقبات
تلوى على كل موضع من القوس لتشدها من غري عيب هبا ...
ويف قوله :اطمأنت  :استعارة حيث شبه هذه القوس ابلدابة النافرة  ،وملا ظفر هبا وأمسكها
هدأت واطمأنت مث حذف املشبه به وترك الزماً من لوازمه وهو اطمأنت على سبيل
االستعارة املكنية .
ويعود فيكين بقوله رأى غىن :ويف هذا كناية عن شدة تيقنه وعلمه أبن هذا القوس
غايل الثمن ولذا عرب ابلفعل ( رأى ) الدال على شدة العلم واليقني  ،و أحاط به  :كناية
عن كثرته ووفرته .
( )1ديوان الشماخ ،ص . 152
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ويف كلمة ( غىن ) جماز مرسل حيث عرب ابلغىن وأراد القوس الثمني على سبيل اجملاز
املرسل الذي عالقته السببية .
ويف قوله غامز  :جماز عقلى عالقته املفعولية حيث غامز واألصل أن يكون مغموزاً .
وجماز عقلي آخر يف أقام الثقاف والطريدة درأها عالقته اآللية  ،حيث أسند اإلقامةللثقاف والطريدة  ،والذي يقوم القواس ابلثقاف والطريدة فلما كانت هناك مالبسة بينهما
صح اإلسناد إليها إلبراز قوة اآللة ودورها يف التقومي .
كما قومت ضغن الشموس املهامز  :تشبيه متثيلي ،حيث شبه هيئة تقومي األعواد ابلثقاف
والطريدة هبيئة تقومي الشموس من اخليل ابملهامز جبامع اهليئة الدالة على اإلصالح والتقومي يف
كل .
وبعد مجلة من أبيات القصيدة يعود فيقول:
ِّ
وذا َق فأعطتهُ من
اللي جانباً

حاجز
السهم
كفى  ،و ا أ ْن ي ر َق
ُ
َ

َنت
إذا
أنبض الرامون عنها تر ْ
َ

تَ ُرَُّّن

اِلنائز
ُ

الظيب سهمها
ٌ
قذوف إذا ما خال َ
ط َ

النواقز
وإ ْن ِّريغ منها أَسلَ َمْتهُ
ُ
َعطَّا ٍر ِيََ ٍ
َك َوانِّ ُز
ان
َخ َو ِّاز ُن

ثكلى

أ َْو َج ْعتها

سهمها
سهمهها عليها َز ْع َفران اً َُتِّ ُه
كأَن
ط األنداء ِّ
عاوز
ت وأكرمت
إذا سق َ
صينَ ْ
درج عليها الَ ُ
َحب اً وَل تُ ْ
ُ
مت يف هذه األبيات ظواهر بالغية أخرى تدل داللة واضحة على مدى حرص
وهنا
وأُ ْك ِّر ْ
واهتمام الشاعر مبوصوفه العزيز عليه تلك القوس اليت عاىن من أجلها ما عاىن و أصبحت
شيئاً يذاق وعطراً مكنوزاً ال بد من احملافظة عليه  ،ومن ذلك قوله  :ذاق  ،وفيه استعارة
تبعية حيث شبه جتربة القوس الختبار وترها ابلذوق للطعام الختبار طعمه ومعرفته مث استعري
الذوق لالختبار مث اشتق من مبعىن االختبار ذاق مبعىن اخترب على سبيل االستعارة التبعية
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التصرحيية وأجاد الشاعر يف التعبري بتلك االستعارة ألن الذوق يدل على شدة اإلدراك واملعرفة
()1
ومنه قول هللا – عز وجل – " فأذاقها هللا لباس اجلوع واخلوف ".
()2

"واالستعارة التصرحيية  :هو أن يكون الطرف املذكور من طريف التشبيه هو املشبه به ".

ويف صورة تشبيهية أخرى واضحة لرتَّن القوس وترَّن الثكلى (ترَّن ثكلى أوجعتها
اجلنائز )  :يشبه الشاعر ترَّن القوس حني رجعت يف صوهتا ورنت بصوت ترَّن الثكلى اليت
مات ولدها .
والقوس فيها معىن الثكل ألنه قال ترَّن ثكلى  ،فحذف أداة التشبيه يبني ذلك .
ويالحظ يف الطرفني خصوصيات  ،فالقوس ال حتدث هذا الصوت إال إذا جذب
وترها الرامي  ،وترم الثكلى مقيداً أبوجعتها اجلنائز  ،وهذا أدل على شدة الفجيعة وكأن
السهام أبناء هذه القوس كلما خرج منها واحد اشتدت فجيعتها .
وقريب من ذلك قول الشنفرى :
ُم َرزَّأةٌ َع ْجلَ ى تُ ُّ
رن َوتُ ْع ِّو ُل
ت كأنَّها
إذا َز َّل عنها َّ
الس ْه ُم َحنَّ ْ
فيالحظ أن الشماخ قال  :إذا أنبض الرامون عنها  ،والشنفرى قال زل عنها السهم وهذان
خمتلفان .
()9

فاألول يصف فعل الرماة والثاين يصف حركة السهم وهو هبذا أقرب إىل القوس
،والشماخ يقول :ترمنت والرتَّن شجن غناء والشنفري يقول " "حنت" واحلنني مبعين الرتَّن
والشماخ يقول ترَّن ثكلى ،فيشبه ترمنها برتَّن الثكلى على الطريقة املوجزة  ،وأصل الكالم
ترمنت ترمناً كرتَّن الثكلى ،مث قال :أوجعتها اجلنائز فذكر أهنا أصابتها حمن بعد حمن وأوجعها
فَـ ْقد بعد فَـ ْق ٍد ..
( )1سورة النحل.112 ،
()2مفتاح العلوم  ،أبو يع قوب يوسف بن أيب بكر السكاكي  ،حتقيق :د  .أكرم عثمان يوسف  ،منشورات جامعة
بغداد  ،مطبعة دار الرسالة – بغداد  ،ط  1502 ، 1ه –  1152م  ،ص . 905

( )9ديوان الشنفري ،ص . 90
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والشنفري يقول :كأهنا مرزأة عجلى" فلم يشبه حنينها حبنني وإمنا شبهها هي ابملرزأة،
وهذا غري األول مث إنه ذكر املرأة أبهنا مرزأة أي أصابتها رزية بعد رزية وأهنا عجلى ترن وتعول
فذكر الفعل بصيغة املضارع الدالة على حضور احلدث وكأهنا تسمعها ترن وتعول وهذه
حسية يف شعر الشنفرى ،وهكذا لكل شاعر نسج وطبع ومادة.
وهذه صورة جيدة مجعت بني طرفني متباعدين وهي اندرة يف الشعر ،ومن نوادر
تشبيهات الشماخ (.)1
" و قد أخذ الشاعران الشماخ والشنفرى معىن احلنني للقوس من أوس يف قوله :
إذا ما تَعاطَوها ِّ ع َ ِّ
ص ْوِِّتا
َْ ْ
تل َ
َ

وأزمل
أنبضوا ْ
إذا ُ
عن َها نئيماً َ

الشماخ بقوله:
عول من أخذه ،و ّأول من أخذه ّ
فهو األصل يف املعىن وعليه ّ

ت
أنبض َّ
الرامون عنها ترََّن ْ
إذا َ

اِلنائز
أوجعْتها
ُ
ترنُّ َم ثكلى َ

َّت َّ
إذا َّ
كأَا
زل عنها
السهم حن ْ
ُ

موَّ ةٌ ثكْل

وأخذه الشنفرى فقال:

ى ت ِّر ُّن وتُع ِّو ُل

وذكر بعض الشعراء َّ
أن حنني القوس عند خروج السهم عنها حزانً واغتماماً به وقال:

َّ
سهم عنها
ابكية إ ْن زل ٌ

خوفاً عليه أن يضي َ منه ا

وقال آخر:
هم حني ِّ
الوالد
َّت إىل َّ
حن ْ
الس ِّ َ

الساعد
إذا تعاطاها الشديد َّ
وقال آخر:
وصفراء طيِّّع

ة اِلانبَ ْ ِّ
ي

على َّ
أن فيها َجي َّ
الش ْ
()2
أح ْ "
َ
حني احمل ِّّ إىل من َ

َتن حنيناً إىل سهم ها
ُّ

( )1تشبيهات الشماخ بن ضرار الذبياين ،دراسة بالغية وموازنة  ،للسيد حممد السيد سالم ،ص .295
( )2األشباه والنظائر للخالديني  ،ج . 81 ، 80 ، 2
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ولبيان ما ورد من البيان يف بعض األبيات السابقة من كتاب األشباه والنظائر واليت
ود فيها ذكر احلنني للقوس فيها قول الشاعر :
و يتكرر وصف القوس ابحلنني عند شعراء آخرين ومن ذلك قول :
الساعد
إذا تعاطاها الشديد َّ

هم حني ِّ
الوالد
َّت إىل َّ
حن ْ
الس ِّ َ

فهنا صارت عالقتها بسهمها حنيناً وكأن النبض للرامي ابلسهم اعتناق قبل الفراق ،
وكأن الصوت الصادر منها بعض النبض حنني على ذلك املفارق ومن مثَّ ففي كلمة
(حنت ) استعارة تبعية حيث شبه صوت القوس إثر النبض ابحلنني من األم أو احملب مث
حذف املشبه واشتق من احلنني مبعىن التصويت حنت مبعىن صوتت على سبيل االستعارة
التبعية  .مث شبه هذا الصوت املنبعث منها بصوت األم الرءوم على ابنها فقال
( حنت إىل السهم حنني الوالد ).
ومنه كذلك قول الشاعر :
وصفراء طيِّّعة اِلانبَ ْ ِّ
ي  ...على َّ
أن فيها َجي َّ
الش ْ
ُّ
َتن حنيناً إىل سهمها َ ...
أح ْ
حني احمل ِّّ إىل من َ
فالصورة تقرتب كثرياً من الصورة السابقة  ،وتعكس تلك الصورة مدى االرتباط
الوثيق بني الشاعر وقوسه .
ومنه أيضاً قول الداخل بن حرام يف بيت من وصف رحلة صيده ،فيقول(:)1
ِّ
َك أ َّ ِّ
ِّ
يج
اد َها إِّ ْرَ ُن ثَ ْكلَ ى
ِّخ لَ َل ُ
َن ع َد َ
ض لُوع َها َو ْج ٌد َوه ُ
فشبه صوهتا املنبعث منها إبرانن الثكلى  ،ولكن زاد الصورة مبا يكسبها مبالغة وقوة
فقال :

()2

( )1شرح أشعار اهلذليني ،صنعة أيب سعيد السكري ،ت :عبد الستار فراج ،مراجعة :حممود شاكر ،مطبعة
املدين ،القاهرة ،919/2 ،يقال له الداخل  ،وامسه زهري بن حرام  ،أحد بين سهم بن معاوية.
( )2عدادها :صوهتا ،فعاوده كل ما أنبض عنها ،صوتت ،خالل ضلوعها :أي يف قلبها ،وجد بولدها ،وهيج:
يتوهج ويلتهب يف صدرها (.ينظر شرح أشعار اهلذليني  ،ج ، 2ص ) 919
ّ
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( خالل ضلوعها وجد وهيج ) وهكذا أعجب الشعراء هبذا التشبيه فأخذوا يرددونه يف
أشعارهم وتعكس هذه الصورة ارتباطاً وثيقاً بني العريب وقوسه ألن العالقة بني القوس والسهم
ما هي إال ظل للعالقة بني العريب والقوس .
وقول الشنفرى :
تُ ِّر ُّن كَنر ِّن َّ
َوَحَْ َراءُ ِّم ْن نَ ْب
ٍ أب ي ظهي رةٌ
الش ِّج ِّّي َوتَ ْهتِّ ُ
حيث شبه صوت وتر قوسه ببكاء وصياح احلزين ووجه الشبه هو شدة الصوت وارتفاعه
وتردده يف كل .
مث أردف هذا التشبيه بتشبيه اثن بصور فيه صوت السهم فقال :
َن ح ِّفي َ النَّ ْب ِّل ِّمن ِّ
فوق َع ْج ِّسها
ْ
َكأ َّ َ

ار ُمطْنِّ ُ
َع َو ِّاز ُ
ب ََنل أخطأَ ال َ

()1

فشبه صوت السهم عند خروجه من القوس بصوت عوازب النحل اليت ابتعدت يف
املراعي وأخطأ بيته يف الغار ووجه الشبه هو تواصل الصوت وتتابعه دون انقطاع مع ارتفاعه
وشدته .
ويف توايل هذه الكناايت والتشبيهات واجملازات عن هذه القوس وسهامها ما يوحي
جبودهتا وإتقان صنعتها وبراعة من يرمي هبا .
وملا للناقة من مكانة عند العريب كما هي القوس كان الربط بينهما وضحاً وجلياً يف
َ
شعر اجلاهليني الذين ربطوا بني ذلك التوافق من خالل أبيات ظهرت فيها البالغة بشىت
علوم ها حىت ظهر ذلك من خالل تتبع الظواهر البالغية الواردة يف األبيات اليت ربطت بني
الصنوين املبجلني عند العرب مما جعل التشبيه واالستعارة واجملاز وغريها يضفي على تلك
الرابطة قوة ومكانة توحي ابلعزة واملنعة والغىن والفخر  ،و لعل البحث يعرج على شيء من
ذلك .
يقول ابن مقبل :

(" )1ديوان" الشنفرى ،ص.85
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الش ْخ ِّ
َخ ِّف ِّّي َّ
ص
ت
إِّ َذا غُ ِّم َز ْ

ِّ
ي فَ ْرٍع
يَ ْم ُز َع ْج َ
اها
تَ َرَُّّنَ أَبْ َه َر َ

ِّم َن
ي الن ِّ
وع
َّز ِّ
َحنِّ َ
َّاب ِّابألُفُ ِّق الن ُ
ِّ
الشر ِّ
َين
ّْ

ِّم ْرَز ٍام

وع
َس ُج ِّ
()1

كىن الشاعر يف هذين البيتني عن قوسه بفرع من الشراين  ،وهو شجر تتخذ منه
لقد َّ

القسي ،مث أردف كنايته ابستعارة مكنية يف قوله ( مرزام سجوع ) حيث شبه القوس بناقة مث
ِّ
حذف املشبه به وترك الزماً من لوازمها وهو اإلرزام على سبيل االستعارة املكنية .
كما شبه صوهتا حال غمزها صوت الناقة ،مث حذف املشبه به وترك الزماً من لوازمه
وهو احلنني – وهو صوت تصدره الناقة حال فقدها لولدها أو ملوطنها  -على سبيل
االستعارة املكنية  ،ووجه الشبه هو استمرار الصوت وتتابعه وشدته وارتفاعه يف كل مكان.
ولعل يف قوله ( ترَّن أهبراها ) جماز عقلي حيث أسند الرتَّن إىل هذا املكان من
القوس والرتَّن للقوس بكامله على سبيل اجملاز العقلي الذي عالقته اآللية وفيه إبراز وأتكيد
على صدور الصوت من هذا املكان خاصة ولذا صح إسناد الفعل إليه .
ويقول كعب بن زهري واصفاً صوت قوسه ومشبهاً له بصوت الناقة :
اء َش َّكتها
ودها على الطَّ ِّّل واألَنْ َد ِّاء ْ
َّ
األسرةُ ُع ُ
أَح ُر َكاتُ
وص ْفر َ
()2
ائم
ت
منها ترََّنَ ْ
كما َ
طر الربُوعُ
َ
أرزَمت ٌ
َ
بكر َعلى البَ ِّّو َر ُ
إ َذا أُ َ
ففي البيت الثاين شبه الشاعر صوت وتر سهمه ()2
بصوت الناقة اليت تنزع وتعطف على البو ،
ووجه الشبه  :شدة الصوت وارتفاعه وتردده يف كل .وكما يشبه صوت وتر القوس بصوت
الناقة يشبه كذلك صوهتا بصوت القوس .
وعلى عكس ما سبق جتد تشبيه صوت الناقة بصوت القوس على حنو ما ذكره
الشماخ يف معرض قصيدة له طويلة حتدث فيها عن رحلته فيقول(:)1
( )1ديوان ابن مقبل ،ص.191-190
( )2ديوان كعب بن زهري ،ص.155
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ت ب ه ا أنساع ه ا وض ف وره ا
أس ف ا ٍر إذا ن الَ ه ا ال َون ى وم اج ْ
َعلَ ن داةُ ْ
ال ِّج ر ِّ
ان بُ َام ه ا كما ار َّ
ي ُّ
الس ر ِّاء زف ُه ا
تد ف ي قَ ْوس َّ
رد أن اب ي ُ
حيث شبه تلك الناقة القوية اليت اعتادت على كثرة األسفار بصوت وتر قوسه عند
خروج السهم منه ووجه الشبه هو شدة الصوت وارتفاعه وتردده يف كل ،يف كلمة (
زفريها) استعارة تصرحيية أصلية حيث شبه صوت وتر القوس بصوت الزفري مث حذف املشبه
واستعري لفظ املشبه به له على سبيل االستعارة التصرحيية األصلية .
ويف ربط الناقة القوية ابلقوس وصوهتا  ،داللة واضحة على القوة والصالبة يف كل
منهما  ،ومل يشبه هذا التشبيه إال ملا له من املكانة يف نفسه واملتانة يف صنعه .
وكما شبه الشعراء صوت وتر القوس بصوت الناقة الثكلى وشبه صوت الناقة
ابلقسي ومن ذلك قول الشماخ :
الثكلى به جندهم شبهوا كذلك ضلوع الناقة
ِّ

ات ِّ
وعها من ِّ
الاسخيَّ ِّ
مباةً َّ
الق ِّس َّي الُوتَّ َرا
َّ
فقر ْ
بت ْ
كأن ضلُ َ
َ
فشبه ضلوع الناقة القوية النحيفة النشيطة ابلقوس اليت براها املاسخى وحناها ووجه الشبه هو
االعوجاج واالحنناء يف كل  .مرباة من الربة اليت جتعل يف األنف من الناقة ،واملاسخيات :قسي
الشماخ يف هذا التشبيه ،من قبل اجتماع األضالع والقسي املوتِّرة يف
نسب إىل قوم وقد أحسن َّ
تُ َ
()2
الشكل والتوتر واألعصاب ،واألواتر ،ومل ي ِرد إالَّ الشكل فقط ،وقد أتى على ما فيه".
فاحلسن عند قدامة راجع إىل قوة الصلة بني الطرفني والتقريب بني متباعدين مع وجود العالقة
البينة الصحيحة بينهما .
والتشبيهات احلسية من هذا املثيل تشبيهات جيدة تؤثر يف النفوس وتبني مقدرة
األديب يف التقاط الشبه من النيق البعيد على حد قول اإلمام عبد القاهر اجلرجاين .

( )1ديوان الشماخ ،ص.198
( )2نقد الشعر ،لقدامة بن جعفر.129 ،
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ومن ذلك أيضاً قوله:
ني َّ
مذكرةٌ َّ
ضلوعها
كأن
َ
َع ٌ

رب
أَطٌَر حنَاها
ُّ
الاسخي بي ْ َ

()1

فهنا شبه انقته القوية بقوله ( عنس ) أي هي عنس أي صخرة قوية ووجه الشبه هو
القوة وشدة التحمل يف كل .
وأكد هذا التشبيه بقوله ( مذكرة ) أي أن هلا صفات الذكور من اإلبل من الصالبة
وقوة التحمل .
مث بني صورة الضلوع فقال :
( كأن ضلوعها أطرحناها املساخي بيثرب )
فهو يشبه ضلوع الناقة الصلبة القوية ابلقسي املاسخية يف احننائها وصالبتها .
فهناك قسي مؤترة أي مشدودة األواتر  ،وهنا أطر أي حمنية  ،وهناك ذكر عالمة من
عالمات  -الناقة ( مرباة ) مث قال  ( :ختال ضلوعها )  ،أما يف هذا التشبيه مشبهها بداية
ابلصخرة فيبني قوهتا مث ذكر ( كأن ) اليت تؤكد قوة الشبه والتشبيهان متقارابن جداً .
وورود تشبيه اإلبل ابلقسي كثري يف الشعر اجلاهلي ومنه كذلك قول طرفة :
ديف كاحلنيَّ ِة اب ِرُك
َلدى َ
ص ّ

لي ِّ
اعدا
الريح ْثويب قَ ً
ترد َع َّ
وقول زهري كذلك :
ِّ ِّ ِّ ()9
مام َّ
الز ِّ
تَظَ ُّل َتََطَّى ِف ِّّ
الشرََين
س ِّم َن ّ
كأَا إذا بَ َر ْ
كت قَ ْو ٌ
لقد وصف الشماخ بن ضرار مشهداً من مشاهد الصيد والذي من خالله وصف
القوس والسهام وكىن عنهما  ،حيث يقول:
فأ َْوَرَدها

ماء
ً

ض َوَر
بَ ْ

ِّ
آجنًا

( )1يُنظر :الديوان ،ص.121
( )2يُنظر :الديوان ،ص.19
( )9يُنظر :شرح زهري ،ص.291
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()2

ِّ
ِّ
موم
لهُ َع ْرَم ٌ
ض كال ْسل فيه طُ ُ

ِبضر ِّته

ر ٍام

أ َّ
َعد

س ِّ
لَجًا
َ

ِّ ِّ
جلت
يما ّتع ْ
فلما َد ْ
ّ
نت للماء ه ً
َّ
اثت بِّبَ ْرِّد ِّه
لت يديْها واست ْ
فد ْ
ِّ
فأهوى
ِبفتوق ال ِّر ْارين ُم ْرَه ٌ
أمامها
وجال
ضنَ ْيها
َ
فأَنْ َف َذ ِّح ْ
َ

ع الر ْ ِّ
وم
وابلك ِّّ طَ ْو ُ
كضي َكتُ ُ
ِّ
للهادي ِّ
وم
ات
ابعي ةٌ
َر ّ
قَ ُد ُ
ٍ
ِّ
وم
على ظَمأ منها وفي ه َُج ُ
ام الر ِّ
وم
يش فهو قَ تُ ُ
عليه لَُؤ ُ
سليم
ف َو ْه َو
اِلو َ
طميل يُ َف ِّّري ْ
ُ
ٌ

()1

فمن خالل هذه األبيات وغريها يتضح للقارئ مدى اهتمام العريب بقوسه وسهامه
حىت أضفى عليها صوراً وتشبيهات وكناايت كما سبق  ،وما سيمر كذلك فالشماخ هنا كىن

بكناايت كثرية عن قوسه وسهامه ومن ذلك قوله ( سالمجاً ) وهذه كناية عن سهامه العريضة
الطويلة اجليدة  ،مث قال ( طوع املركضني كتوم ) كناية عن قوسة الطيعة اللينة املصيبة هلدفها
يف صمت وسكون  ،مث يعود لسهمه مكنياً عنه بقوله (مفتوق الغرارين مرهف  ،عليه لؤام
الريش قت وم ) ويف هذه الكناايت ما فيها من الوصف الدقيق البارع هلذه السهام الرقيقة القوية
احلادة املكسوة أبجود أنواع الريش  ،فهي إذا هوت على الفريسة مل تدعها حىت هتلكها  ،ويف
تعبريه أبهوى داللة اهلالك والوقوع يف اهلاوية ملن أصابه هذا السهم  ،فهذا السهم من شدة
انطالقه كأنه هوى يف مكان سحيق سرعة وإصابة .
وأيضاً كعب بن زهري يصور حال صائده املتمرس يف قتل الصيد وإجادته يف تصوير
املشهد وامتعاض الصائد حال فوات الفريسة منه و عدم إصابتها  -حمتذايً يف ذلك وصف
أوس لصائده  -فيقول :
َخو
أُ
كألِّّنَّهُ
يُ َق ُ

قُتُ ر ٍ
ات
َ

ال

ٍ
تار
َح ْش َرات َوَْيَ ُ

ال كأنه
يَ َز ُ
َ بِّ ٌل

ِّ ِّ
صلَّ ٍ
اء عن أسنَّة ُ
َ
ص َد ْر َن ِّرَو ً

ِّ
ِّ
الو ْح ِّ
ش غارم
إذا َل يُص ْ َ
صْي ًدا من َ
ِّ ِّ
غارُم ِّّ
الر ِّ
ت عليه ال َق َو ِّاد ُم
من
يش ما التَ َّف ْ
ِّ
ِّ
ام َسلَ ِّج ُم
س َم َ
يَقْئ َن ويَ ْقطُْر َن ال ّ

(" )1ديوان" الشماخ  ،ص . 902 – 901
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إىل قوله :
يَ ُع ُّ
ض إبِّ ِْب ِّام اليَ َديْ

ِّن تَ نَ ُّد ًما

و َّ َ ِّس ًّرا أ َُّمهُ وهو

َ ِّد ُم

()1

فيجد القارئ هلذه األبيات الصور البالغية املعربة  ،فرتى الكناية يف قوله ( أخو
قرتات) ويقصد بذلك مالزمة صائده ملكانه وطول مكثه به  ،فعرب ابألخوة لطول املالزمة مما
جعله يلبس تلك األماكن لباس األخوة وكأهنا عقدت معه صداقة وصلة إىل هذه الدرجة ،
مث يشبهه ابلغارم  ،حيث شبه هذا الصائد الذي مل يصب صيداً ابلغارم الذي ال جيد ما يفك
به دينه ووجه الشبه هو شدة احلزن مع عدم وجود ما يزيل هذا احلزن عنه يف كل .
مث يعود ملا ميلكه ويكنه هلدفه من تلك السهام القوية اليت اختارها وال زال يتخري منها
ِِ
صلَّ ٍ
ب ) استعارة متثيلية حيث شبه
ص َد ْر َن ِرَو ًاء عن أسنَّة ُ
أجودها  ،و يظهر يف قوله ( َ
هيئة تلك النصال وقد صارت على أمت وجه من الشحذ واحلدة بعد أن كانت غري ذلك هبيئة
اإلبل اليت ارتدت عن املاء وقد رويت منه بعد أن كانت عطشى جبامع اهليئة الدالة على تغري
احلالة من السوء إىل احلسن يف كل ،مث حذفت هيئة املشبه  ،واستعريت هيئة املشبه به له
على سبيل االستعارة التمثيلية .
واستعارة متثيلية أخرى يف قوله  (:يقطرن السمام ) حيث شبهت هيئة تلك النصال
وقد شحذت لتوقع ابلفرائس الواحدة تلو األخرى هبيئة األفاعي اليت يقطر من فيها السم
الزعاف الناقع لتوقع بفرائسها جبامع اهليئة الدالة على التهيؤ وكمال االستعداد التام يف كل .
مث حذفت هيئة املشبه واستعريت هيئة املشبه به له على سبيل االستعارة التمثيلية .
عما حصل له عند فوات الفرصة عليه من
مث يعرب بعد هذا االستعراض حلاله وعدته ّ
عض إهبامه فيقول  ( :يعض إبهبام اليدين ) ويف هذا كناية عن احلسرة والندم على فوات
ت َم َع
((ويَـ ْوَم يَـ َعض الظَّ ِاملُ َعلَى يَ َديْ ِه يَـ ُق ُ
ول َاي لَْيـتَِين َّاختَ ْذ ُ
مطلوب ومنه قول هللا تعاىل َ :
()2
الرس ِ
ول َسبِ ًيال))
َّ ُ

( )1يُنظر :الديوان ،ص.58-55
( )2سورة الفرقان ،آية .29
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ويكين مرة أخرى عن حتسره وحزنه وأسفه على فوات تلك الفرصة الساحنة له بقوله :
(وهلف سراً أمه)
وقد استعار كعب معانيها من قصيدة أوس اليت يقول فيها :
ِّ
حش َخ ِّ
ٍ
ِّ
الو ِّ
اس ُ
ُ
أخو قُتُ َرات قَ ْد تَيَ َّق َن أنّهُ إذا َل يُص ْ َِلْ ًما م َن َ
ُم َع ِّ
او ُد
قَ ِّ
ص ُّي
س َر
فَيَ َّ
على

ِّ
قَ ْت ِّل ا
ادَيت ِّش َوا ُؤهُ
للص ِّ
مبِّ ِّ
يت ِّ
يد ُمط َْع ٌم
الليل
َّ
َ
َس ْه ًما َرا َشهُ ِِّبَناكِّ ٍ
َّ
نذيرها
كأن
ضالَ ٍة فَ ْرٍع
َ
َ

حًت
ّ
فأمهلَهُ

إذا

أ ْن

كأنَّهُ

الظ ِّّ
ّن
فَ ْأر َسلَهُ ُم ْستَ ْي ِّق َن
وَن ِّرهِّ
ِّّ
فَم َّر الن ِّ
للذ َر ِّاع
َّض ُّي
َْ
َ
ِّ
ِّ
نَ َد َام ًة
اليمي
إبِبام
ض
فَ َع َّ

أنّهُ

ِّمن اللّحم قُصرى ِّ
ابد ٍن
َ
َْ
واب ٍر
َس ُه ِّم ِّه غا ٍر
أل ْ
ظُ َها ٍر لُ ٍ
ؤام فَ ْه َو أ ْع َج
إذا َلْ

ُم َعاطي
ط
ُُمال ُ

و ِّ
طفاط ُ
َ
ور ِّ
اص ُ
َ
ِّ
ف
شار ُ
ُ

الوحش َع ِّ
ِّ
ف
ضهُ عن
از ُ
ُُتَِّّف ْ
ِّ
الاء غَ ِّ
ف
يَ ٍد ِّمن ََج َِّّة
ار ُ
الشر ِّ
َتت َّ
ما
اسي ِّ َجائِّ ُ
َ

وللح ِّ
ص ِّ
عن الن ِّ
ي أحيا ً ِّ
ف
ار ُ
َّفي َ
َ
ِّ
ِّ
وهو
اله ُ
َوََّ َ س ًّرا أ َُّمهُ
َ
فيظهر أتثر كعب الشديد أبوس يف معانيه ،وقصيدة أخرى حتمل شيئاً من املعاين
السابقة وقد أتثر فيها أبوس والشماخ فيقول :
َدنَ ْو َن من ِّّ
ي أو قد َر ِّوينَا
إذا
حًت
ينظر
سك
ّ
الر ِّّ
ُ
فأَ ْم َ
نَب ٍ
عة على الك ِّ ِتم أرزا ولينا
من
اء
تَنَ َّحى
ْ
َ
بص ْف َر َ
َّ
يق ال ِّ َر َاريْ ِّن َح ْشراً َسنِّينَا
معدا على
عجسها مرهفاً فَتِّ َ
ْ
فأرسل سهماً على فق ٍ
يَت َِّّقيَن ا
ما
وه َّن
رة
َش َوارِّعُ
ُ
ََْن ِّرهِّ
الفعل دينا
ذاك له
على
فم َّر
يك َ
وال ِّّذ َر ِّاع وَل ُ
َ
ُ
حس ٍ
رهج يكتسينا
ي من
رة
من
فله
ٍ
ّ
َّأمهُ وولَّ ْ َ
ْ
وأييت زهري بن أىب سلمى واصفاً صياده بغري ما وصفه أوس وابنه كعب ٍ
مبعان مغايرة ملا سبق
فيقول :
ِّ
وعلى َّ ِّ
ب
ّي ر ٍام
َبعْينِّْي ِّه اِلَ ِّظ ةَ
َشْي َز ُ
الش ِّريعة َر ِّاِبءٌ ُمتَ َحل ٌ
ب
ابلش ْرِّع يَ ْستَ ْش ِّزي له
َش َّدها
َم َعهُ ُمتَابِّعةٌ إذا هو
َ
ِّّ
وَتَ َّد ُ
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ِّ
ادها نَ َّواحةٌ نَع ِّ
شبِّّ
ْساءُ ُْحم َدلةٌ كأ َّ
ت
َن
الكر َام ُم َ
َعتَ َ
َ
َمل َ
نَب عةٌ ِّم ل َّ ِّ ِّ
اء الَُق َّو ِّ
س
س
اء َح َّ
َْ
صُ
قَ ْن َو ُ
السبيكة إذ َتَُ ُّل َوتُ ْش َ
ُ
ِّ
ِّ
اإل َز ِّار
كحاش ِّية
ش
ص ْف َراءُ ال ِّس ْد ٌر وال ِّه َي ََتْلَ
َش ِّرُيةٌ
ُع ْر ٌ
َ
ِّ
ومْن ِّك
ك
َوُم َ َّق ٌ ممّا بَ َرى
َّ
ُمتَمالِّ ٌ
ابلس ِّ ذو أُطُ ٍر عليه َ
()1
ِّ
ِّ
ال
فَ َرَمى فَأَ ْخطَأَهُ َو َج َ
َكأَنَّهُ أََلٌ على بَ ْرِّز األ ََماع ِّز يلح ُ
()2
ففي قوله  ( :رابئ ) استعارة  ،حيث شبهيَل َ
ْح ُ
الصائد ابحلارس جبامع الرتقب واإلقامة يف
ُ
ُ
ُ
ُ

كل مث حذف املشبه  ،واستعري له املشبه به على سبيل االستعارة التصرحيية األصلية .
و(احلظرية ) استعارة كذلك  ،حيث شبه الشريعة مبأوى املاشية جبامع أن كليهما جتتمع فيه
وأتوي إليه  ،مث حذف املشبه  ،واستعري له املشبه به على سبيل االستعارة التصرحيية األصلية.
ِ
َن عتَادها نَـ َّواحة نَـع ِ
الكر َام
ت
مث أييت بتشبيه صوت قوسه يف قوله ( :كأ َّ َ َ
َ
ِ
ب) حيث شبه صوت وتر القوس إذا خرج السهم عنها بصوت النائحة اليت تبكى على
ُم َشبّ ُ
كرام فارقوا احلياة وتنوح عليهم  ،ووجه الشبه هو ارتفاع الصوت وتردده يف كل  ،وذكر
مناقب الكرام وخصاهلم بعد هالكهم  ،فصوت القوس ليس كذلك على احلقيقة ويف الظاهر
 ،وإمنا الشاعر هو من أنطقها هبذا املعىن وينسب إليها هذه الصفة .
مث ميعن يف تشبيهه التمثيلي لقوسه وإضفاء الصفات احلسنة هلا بقوله :
ِّم ل َّ ِّ ِّ
صاءُ الَُق َّو ِّ
س ُ)
(قَ ْن َواءُ َح َّ
س نَ ْب َعةٌ
السبيكة إذ َتَُ ُّل َوتُ ْش َ
ُ
حيث شبه هذه القوس ابلسبيكة اليت أحسن صنعها و أخذت أهبى منظر  ،ووجه الشبه هو
 :جودة الصنع وهباء املنظر يف كل .
وقوله  ( :عرش كحاشية اإلزار ) تشبيه آخر حيث شبه طوهلا بطول اإلزار ووجه
الشبه هو الطول واالستواء واالعتدال يف كل .
ويكين عن جودهتا وقوهتا ومتانتها وأهنا من أجود العيدان بقوله  ( :ال سدر وال هى
أتلب) و( ذو أطر عليه ).
( )1يُنظر :شرح شعر زهري  ،ص . 291 -295
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ويف كلمة ( منكب ) جماز مرسل عالقته احمللية حيث عرب ابملنكب وأراد ما عليه من
ص ريش املنكب عن العقاب أو الصقر ألنه أجود للسهام ألنه أعرض .
وخ َّ
ريش ُ ،
مث أخذ يف تشبيه حال فريسته حني أخطأها الرمي بقوله  ( :وجال كأنه أمل ) حيث
شبه ذلك احليوان عندما دار حول نفسه من السهم حبال احليوان الذي يدور من األمل ووجه
الشبه هو الفزع واالضطراب الذي يدفع إىل حركة غري إرادية يف كل .
ومن تشبيه الشعراء للسهم حال انطالقه ابجلمر قول امرئ القيس :
رب ر ٍام من بِن ٍ
ثعل
َّ

ُمْتلِّ ٍج َّ
كف ِّيه ِف قُ ََِّتْه

إىل قوله :
ِّ
ن كِّنَانَتِّ
بِّ
َرِّهْي ٍ
اِلم ِّر ِف َش َرِّرْه
ِّه
ش ِّم
َكتَ لَظّ ي ْ
ِّ ()1
َرا َش هُ ِّم ن ِّري ِّ
ُُثّ ْأم َه اهُ َعل ى َح َج رْه
ش هض ٍة
ففي قوله  ( :برهيش من كنانته كتلظى اجلمر يف شرره ) تشبيه حيث شبه بريق
تلك السهام وحدهتا بتوهج اجلمر وشرره ووجه الشبه هو شدة اللمعان واالمحرار يف كل
مكان.
وهذا السهم كيف ال يكون هبذه القوة واحلدة وهو من ريش انهضة وهي النسور
والعقبان فهو أجود وأفضل  ،ويف هذا كناية عن شدة العناية واالهتمام بتلك السهام .
ومن هذا املعىن تشبيه النبال وحدها ابجلمر بيت الداخل بن زهري بن حرام يف قوله :
ات َك َّ ِّ
ِّ
الس ِّ
يج()2
يض َك َّ
لجم ُم ْرَه َف ٌ
َوبِّ ٌ
أن ظُبَاِتَا ُع ْق ٌر بَع ٌ
حيث يشبه حد السهم ابجلمر الذي أثري بعود فاتقد ووجه الشبه هو شدة االمحرار يف كل.
ومنه قول امرئ القيس السكوين :
يقل أشباهاً َّ ِّ
صا ََا
كأن ن َ
ُ ُ

بعيجةُ َج ٍر أو ٍ
ذابل ُم َفتَ ِّل

( )1يُنظر :الديوان ،ص.28-25
()2شرح أشعار اهلذليني. 911 – 918 /2 ،
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وقبل هذه األبيات بيت أوس الذي مر معنا يف البحث حيث يقول :
مر ال ضا ِف ي ِّ
ِّ
يح تَ َزيَّل
وم ر ٍ
َنصلً
َك َج ِّ َ
َنضاء َوُرّك َ
بأ ُ
َ
ُُتُِّّ َن أ ً

ولع ل يف التعبري ابجلمر والشرر واحلمرة واالتقاد ما يوحي بقوة ومتانة هذه السهام وشدة
إصابتها وكأهنا يف حرارة وقوعها على الفريسة ذلك اجلمر املتقد املؤمل ملن قرب منه والقاتل ملن
وضع فيه .
وأما عمرو ذو الكلب فشبهها ابلرماح الطائرة وشبه ظباهتا ابلشوك فيقول(:)1
الرما ِّ مسيَّ ر ٍ
ات
َو ثُ ْج َراَ َك َِّّ ُ َ َ
وهي حيناً آخر كأهنا شوك العضاة :

عر ِّ
َوِف قَ ِّ
الكنانَِّة

فات
ره ٌ
ُم َ

ُك ِّسي دو ِّ
يش النُّس ِّ
اخ َل ِّّ
ال
َ ََ
الر ِّ َ
َن ظُ ِّ
َكأ َّ
وك
باِتا َش ُ

السيَ ِّ
ال
َّ

ففي قوله  ( :كأن ظباهتا شوك السيال ) تشبيه حيث يشبه نصال سهامه بشوك السيال
ووجه الشبه هو الدقة واحلدة والنفاذ يف كل .
ويقول الشنفرى واصفاً سهام أتبط شراً :
ُوىل ِّ
شع َّر ِّ
ت
آنس ْ
ََا َوفْ َ
ي اقْ َ َ
ت أ َ َ
العد ِّّ
ضةٌ فيها ثلثو َن َسْي َحفا إذا َ
ِّ ِّ ()2
ي ِّ
الع انَة الُتَ َفلّت
ص ُ َساقِّها َِتُ ُ
الع ِّد َّ
ابرزا نِّ ْ
ول َك َع ِّْ َ
َو ََتِِّْت َ
ففي هذين البيتني استعارتني وتشبيه ،فاالستعارة األوىل يف قوله ( آنست ) ؛ حيث
شبَّه الشاعر سهامه ابإلنسان جبامع اإليناس يف كل ،واستعار اإليناس لإلنسان ،وقد حذفه
وأتى بشيء من لوازمه وهو القشعريرة  ،على سبيل االستعارة املكنية األصلية ،وقرينتها لفظة
آنست .
واألخرى يف قوله  ( :ابرزاً نصف ساقها ) استعارة متثيلية حيث شبه الشاعر هيئة
القوس وهو خيرج منها نصف السهم وتكون مستعدة للقاء العدو هبيئة الفارس الذي يشمر
( )1الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي  ،ص . 119
( )2ديوان الشنفرى ،ص.99
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عن ساقه ويكون جاداً ومستعداً ومتهيئاً للقتال  ،مث حذفت هيئة املشبه واستعريت هيئة
املشبه به له على سبيل االستعارة التمثيلية .
وأما التشبيه ففي قوله  ( :جتول كعري العانة املتفلت ) حيث شبه الشاعر حركة القوس مييناً
ومشاالً وأماماً وخلفاً للرمي وإصابة األعداء حبركة العري املتفلت فهو جيول ويتحرك مييناً ومشاالً
ووجه الشبه هو احلركة غري املنضبطة التلقائية يف كل .
ومل يقتصر العرب على ذكر القسي العربية فحسب بل جتاوزوا ذلك بذكر القسي الفارسية
وتشبيهها خبشب الرحل يف قوهتا وشدة اعوجاجها ويف ذلك يقول أميه بن أيب الصلت(:)1
ِّ
ِّ
عن َميّاال
ضجرو َن َوإِّن ُح َّرت َم اف ُر ُهم َوال تَرى م ُ
اليَ َ
نهم ِف الطَ َ
يرمو َن عن ُش ُد ٍ
رمي إِّ ْع َج اال
ف َكأ َََا غُبُ ٌ
ط بَِّزُْمَ ٍر يُ ْع ِّج ُل الَ َّ
َ
َ
 ففي قوله  ( :يرمون عن شدف ) فالشدف كناية عن موصوف وهي القسى الفارسية ،ويبدو أن العرب قد عرفوا أنواعاً من القس الفارسية اليت وصلت إليهم عن طريق التجارة
من األمم األخرى منها ( الشدف ) ومسيت بذلك لشدة اعوجاجها  ،حيث شبهها
ابلغبط وهو خشب الرحل ووجه الشبه هو الطول والعظم والضخامة يف كل .
ويف كلمة  ( :زخمر ) جماز مرسل حيث إنه أراد السهام ،وزخمر نوع من القصب اليت تصنع
منه السهام ومن مثَّ عرب به عن السهام عن طريق اجملاز املرسل الذي عالقته ابعتبار ما كان .
وبقوله  ( :يعجل املرمى إعجاالً ) كناية عن شدة هذه القوس وبعده مرماها وخفة
السهام وشدة نفاذها وسرعتها وإردائها من وقعت عليه أو أصابته.
يتضح مما تقدم بروز ظواهر بالغية معينة يف وصف القسي والسهام ترتكز يف التشبيه
واالستعارة والكناية واجملاز  ،مما ظهر للباحث وقد كان التشبيه والكناية الظاهراتن البارزاتن
يف هذا املوضوع وذلك ملا تتسم به حياة العريب يف تلك الفرتتة الزمنية اليت تعتمد يف الغالب
على التصوير املباشر للحياة وتشبيه ما ميتلكونه وما يعايشونه مبا يرونه ماثالً أمامهم وتلتقطه
أعينهم عن قرب  ،وملا للكناية والتشبيه من إمعان يف الوصف يزيده قوة ومجاالً  ،وتقريب
( )1يُنظَر :الديوان ،ص.589
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للذهن إبجياز واختصار  ،وملا حيصل للنفس من األنس به ،إبخراجها من اخلفي إىل اجللي
الواضح .وهو ما يعرب عنه الرماين بقوله :إخراج ما مل جتر به العادة إىل ما جرت به العادة ،
وملا حيصل للنفس من األنس به إبخراجها مما مل أتلفه إىل ما هلا به إلف وقوله  :إخراج ما ال
تقع عليه احلاسة إىل ما تقع عليه احلاسة  ،وإخراج ما ال يعرف ابلبديهة إىل ما يعرف هبا(.)1

( )1ثالث رسائل يف إعجاز القرآن للرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين يف الدراسات القرآنية والنقد األديب  ،ت حممد
خلف هللا أمحد  ،د  .حممد زغلول سالم  ،دار املعارف مبصر  ،القاهرة  ،ط 1199 ، 9م ص .51- 50
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البحث ال الث  :احملسنات البديعية ودالالِتا :
مل يكن القدماء يفرقون بني البديع والفصاحة والبالغة فكلها ألفاظ مرتادفة وحني
ظهر تقسيم البالغة إىل :علم املعاين وعلم البيان  -وعلم البديع ،انصب اهتمام البالغيني
وجعل اتبعاً من توابع البالغة ،وهو يف مفهوم بعض البالغيني علم (يعرف به
ابملعاين مث البيان ُ
وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه على مقتضى احلال ووضوح الداللة وهذه الوجوه
ضرابن :ضرب يرجع إىل املعىن ،وضرب يرجع إىل اللفظ ،بعد أن كان ميثل مستوى متميزاً
وسع البالغيون دائرته فيما بعد وخاصة عند
ودرجة عالية يرتقي هبا الفنان املطبوع ،وقد ّ
أصحاب البديعيات.
فعلم البديع هو أحد علوم البالغة الثالثة وقد احتل علم البديع مكانة عند القدماء
ملا كان له من أتثري يف جتميل الصورة الشعرية  ،استخدمه الشعراء القدامى إال أن الشعراء
العباسيني أكثروا منه و افتتنوا به و أفرطوا فيه حىت أصبح البديع عند بعض الشعراء هدفاً يف
بدع الشيءَ يَـْب َد ُعه بَ ْدعاً وابْـتَ َد َعه :أَنشأَه وبدأَه.
ذاته و ابلرجوع إىل أصل الكلمة بديع َ
العجيب.
والبَ ِد
يع امل ْح َد ُ
ث َ
ُ
ُ
ِ
اختَـَر ْعته ال على ِمثال .والبَديع من أَمساء هللا تعاىل
والبَ ِد
يع املْبدعُ .وأ ْ
ت الشيءْ :
َبدع ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
داعه ِ
ِإلب ِ
ِ
ِ
األشياء وإ ْحداثه إ َّايها وهو البديع األ َّول قبل كل شيء ،وجيوز أَن يكون مبعىن ُمبدع
ْ
أَو يكون من ب َدع اخلْلق أَي ب َدأَه ،وهللا تعاىل كما قال سبحانه(( :ب ِديع السمو ِ
ات واألَرض
َ ُ
َ َ
َ
)
1
(
ومْب ِد ُعها فهو سبحانه اخلالق
وإذا قضى أمراً فإمنا يقول له كن فيكون )) أَي خالقها ُ
()2
امل ْخ َرتعُ ال عن مثال سابق.
ُ

( )1سورة البقرة ،آية .119
( )2لسان العرب ج 9مادة بدع .
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والبديع يكون يف األلفاظ املؤلفة و ليست يف الكلمات املفردة  ،قال صاحب الطراز
 ":اعلم ان هذا الفن من التصرف يف الكالم خمتص أبنواع الرتاكيب وال يكون واقعاً يف
()1
املفردات وهو خالصة علمي املعاين و البيان ومصاص سكرمها ".
وكان البديع يف الشعر اجلاهلي أييت سليقة وبدون تصنع وال تكلف وعلى هذا فقد
كان ظهوره يف شعره ال يوازي املعاين والبيان الهتمامهم هبما و فرض احلياة اجلاهلية عليهم
ذلك العتمادها على االرجتال يف املواقف واملباشرة وتصوير البيئة تصويراً دقيقاً جيعل القارئ
واملتذوق يعيش احلدث  ،ويظهر ذلك يف وصفهم وخباصة القوس إال أنك جتد نزراً يسرياً ال
يصل إىل درجة الظاهرة من البديع يف وصف القوس ومن ذلك :
قول أوس يف وصف قوسه (:)2
همها
َوإِّن َش َّد فيها َ
النزعُ أَدبَ َر َس ُ

إِّىل منت ِّ
ِّ
َقبل
هى من َعجسها ُُثَّ أ َ
َُ ً

ففي هذا البيت يظهر طباق إجياب بني أدبر وأقبل ؛ وغرض الشاعر من ذلك بيان
شدة ليونة هذه القوس وقوة وترها  ،فقوسه ملرونتها وحني يشد وترها ليدفع ذلك السهم
القوي فما إن ينطلق حىت يقبل الوتر على مقبض القوس من شدة اندفاعه  ،ويف هذا بيان
وتصوير لقوسه املميزة  ،وهذا الوصف الدقيق أتى يف سياق ساقه الشاعر واصفاً فيه قوسه
عرفه صاحب اإليضاح  :اجلمع بني املتضادين ؛
وسهامه كما مر يف البحث .والطباق كما َّ
أي معنيني متقابلني يف اجلملة (.)9
ومنه كذلك قوله (:)5
ِّ
ص ٌر أَ ْزَرى ِِّبَا فَتَ َعطَّلَ
َوالَ ق َ

ول َعابَ َها
اء الَ الطُّ ُ
فَ َج َّرَد َها َ
ص ْف َر َ

( )1الطراز لإلمام حيىي بن محزة بن إبراهيم العلوي اليمين  ،حتقيق د .عبداحلميد هنداوي  ،املكتبة العصرية،
صيدا ،بريوت لبنان  ،ط 1529، 1هـ  2002 -م  ،ج  ، 9ص. 115
()2اإليضاح يف علوم البالغة ،ص.992
()9يُنظَر  :الديوان ،ص.58
( )5يُنظَر  :الديوان ،ص.19-19
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فبني ( ال الطول – ال قصر ) طباق إجياب  ،فبني الطول والقصر تضاد  ،وهو هبذا
الوصف يبني مدى جودة قوسه وحسنها فال هي ابلطويلة املعابة وال ابلقصرية املزدراة وخري
األمور الوسط كما بني الشاعر فهي وسط بني الطول والقصر  ،وملا أن تكون القوس هبذه
الصفة تكون عند الرماة أفضل وأجود حيث يتمكن منها وحيكم الرمي هبا وحيدد اهلدف .
ومنه كذلك قوله يف وصف قوسه يف قصيدة أخرى(:)1
فَ َمظَّ َع َها َح ْولَ ْ ِّ
الع ِّر ِّ
يش َوتَ نَ ِّز ُل
اء ِلائها
تُ َع َاىل َعلَى ظَ ْه ِّر َ
ي َم َ
فتجد الطباق واضح بني  ( :تعاىل – تنزل ) وهو هبذا يبني أنه اترة يعرضها يف
اهلواء فوق العريش واترة أخرى ينزهلا داخل العريش وهذا فيه إحكام وإتقان يف صناعة هذه
القوس والعناية هبا .
ومن صور البديع يف وصف قوس الشماخ قوله :
مطلً ٍ
برزق ما يداو ى رميها
كل رط ٍ
ٍ
وَيبي
فما زال ينحو َّ

اِللئز
اء من نب ٍ عليها
ُ
وصفر َ
ابرز
َا َو ْهي
وين َ ُّل حًت
ُ
()2
النواقز
وإ ْن ِّري منها أَسلَ َمْتهُ
ُ

الظيب
ط
ٌ
قذوف إذا ما خال َ
َ
سهمها ففي هذه األبيات الثالثة تظهر صور بديعية ومنها  :التدبيج أو طباق التدبيج وهو
بني زرق وصفراء ويف هذا تدبيج كناية ومدح يف آن واحد  ،حيث كىن عن سهامه بلون
الزرقة وفيه إخافة وإبراز قوة  ،ومدح لقوسه الصفراء اليت هي من أجود أنواع شجر القسي
وهو النبع .
ويف البيت الثاين جتد طباق إجياب بني رطب وايبس.
وتظهر املبالغة ابرزة يف قوله وإن ريع عنها أسلمتها النواقز حيث إن هذا الصيد ال
جيد مالذاً وال مهرابً من هذه القوس بل أصبحت أقدامه هي اليت تسلمه .
( )1الطراز لإلمام حيىي بن محزة بن إبراهيم العلوي اليمين  ،حتقيق د .عبداحلميد هنداوي  ،املكتبة العصرية،

صيدا ،بريوت لبنان  ،ط 1529، 1هـ  2002 -م  ،ج  ، 9ص. 115

( )2يُنظَر :الديوان.119-112 ،
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واملبالغة  :أن يدعى لوصف بلوغه يف الشدة أو الضعف حداً مستحيالً أو
مستبعداً؛ لئال يظن أن أنه غري متناه يف الشدة والضعف(.)1
ومن البديع ما يسمى ابلتفسري وهو  :أن يستويف الشاعر ما شرحه وما ابتدأ به
جممالً ،وقل ما جييء هذا إال يف حد التفسري أكثر من بيت واحد  .ومن ذلك قول الشنفرى
(:)9()2
َص َح ٍ
ص ْف َراءُ َعْي ِّط ُل
صلِّ ٌ
اب :فُ َؤا ٌد ُم َ
ض إِّ ْ
ثَلَثَةُ أ ْ
َوأَبْ يَ ُ
شيَّ ٌ
يت َو َ
هذا البيت جاء يف سياق حديث الشاعر عن قومه وختليهم عنه وتركه هلم واستعاضته
عنهم هبؤالء األصحاب الذين جيد فيهم أنسه مع من يعيش معه من الوحوش كما بني سابقاً
 ،وهو هنا فسر وبني للقارئ من هم هؤالء األصحاب الذين كفوه عن قومه و أغنوه عنهم
فينب أهنم قلبه القوي الشجاع الذي ال يهاب  ،وسيفه املصلت على األعداء املهلك هلم
وقوسه الصفراء الطويلة .
و كما يظهر من خالل أبيات وصف القوس قلة صور البديع يف شعر اجلاهليني
حيث االهتمام هبذا العلم مل يظهر وينتشر بوفرة إال يف العصر العباسي و تلته العصور من
بعده .

( )1اإليضاح يف علوم البالغة ،ص.910
( )2العمدة ،البن رشيق ،ج ،2ص.98
( )9ديوان الشنفرى ،ص.90
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الفصل الثالث

صورة القوس بين ( أوس بن حجر والشماخ بن
ضرار ) :
البحث األول  :العجم الشعري .
البحث ال اّن  :السياقات والواق .
البحث ال الث  :البناء الفِن والدالِل .
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بعد احلديث عن سياقات وصف القوس  ،ومواقعه يف بنية القصيدة اجلاهلية  ،والبناء
الفين ودالالته يف أوصاف القوس ،ستقوم الدراسة مبحاولة البحث عن تلك السياقات
واملواقع واألبنية من خالل املوازنة بني شاعرين اشتهرا بوصف القوس ومها أوس بن حجر
والشماخ بن ضرار  ،مع الرتكيز على ثالثة مباحث أساسية وهي  :املعجم الشعري ،
والسياقات واملواقع  ،والبناء الفين والداليل .
يقول حممد أبوموسى (( :مل أقرأ وصفاً للقوس  ،يف الشعر اجلاهلي أقدم وال أوسع وال
أجود من وصف أوس ،وقصد وصف القوس يف قصيدتني أطال يف واحدة وأوجز يف الثانية ،
وقد جاء الشماخ بعد أوس وهو شاعر خمضرم ووصف القوس وصفاً ُعرف وذكر وشهر وقد
أفاد كثرياً من أوس )). )1(.

وهذا ما سيتضح من خالل هذا الفصل إبذن هللا .

( )1الشعر اجلاهلي  ،د  .حممد أبو موسى  ،ص 512
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البحث األول  :العجم الشعري :
إن أول ما ينبغي الرتكيز عليه يف أية دراسة معجمية هو الطابع اللغوي للشعر  ،فالشعر
لغة أو هو مستوى ر ٍاق من مستوايهتا وتستمد الوحدات املعجمية قيمتها من كوهنا العناصر
الكربى اليت يتكون منها الرتكيب بصنفيه النحوي والبالغي وهي ال تقتصر على تشكيل
حقول داللية داخل النص بواسطة االشتقاق والرتادف وما إليها من أنواع القرابة املعنوية اليت
حيققها تراكم مفردات بعينها ،بل تتجاوز هذه الوظيفة إىل توفري عنصر اإلبداعية والبحث عن
املكون الشعري اخلاص ابلشاعر وخالل هذه السطور حياول البحث عن املعجم الشعري
الذي يعرب عن القاموس الشعري اخلاص بكل من أوس والشماخ.
-

ألفاظ السل وأدواته :
كان أوس بن حجر من الشعراء الذين ذكروا السالح يف أشعارهم وقد أحل هذا األمر

على أوس فجاء وروده كثرياً يف شعره وقد سوغه البعض مما ذكر عن قبيلته بكر وغريها وأن
حالة البداوة بكل ما فيها من ثورة وعدم استقرار الزمتهم  ،ولسيطرة النزعة البدوية عليهم جند
أن نزعة احلرب والقتال تسيطر على حياة أوس ولذا يقول :
للحر ِّ
من َّ
ب بَ ْع َد َما
صلَ
إّن ْام ُرٌؤ أ ْع َد ْد ُ
َرأَيْ ُ
َو ِّّ
الش ِّّر أَ ْع َ
ت ْ
ت ا ًاب َ
لذا كثر ذكر السالح ووصفه يف شعره  ،ويف قصيدته الالمية ما يدل على أنه
()1

خصصها لوصف األسلحة احلربية ومطلعها :
صحا قَلبُهُ َعن ُس ِّ
كرِّه
َ
وخالل هذه القصيدة يردد

َوكا َن بِّ ِّذكرى أُِّّم
فَتَأ ََّمل
ذكر العديد من األسلحة  ،وكانت

قالوا إن القوس من أكثر األسلحة ذكراً يف شعره .
( )1ديوان أوس  ،ص . 59
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َعمر ٍو ُم َوَّكل
القوس أبرزها لذلك

وقد أشار النقاد القدامى إىل هذا اجلانب يف شعره ومنه قول ابن قتيبة  :وهو من
()1

أوصفهم للحمر والسالح

وذكره اجلاحظ يف حديثة عن العصي وصنعها والسهام

()2

وقد ذكر القوس والسهم وأكثر من ذكرمها وكذلك ذكر السيف والرمح والدرع
واملداوس والرتس .
وقد كان ذكر القوس عنده يف مخسة ألفاظ فقط  ،وذكر السهام يف مثانية ألفاظ ،
فألفاظ القوس :مبضوعة  ،وصفراء  ،وكتوم  ،ومظَّعها  ،انبضوا  ،ونبع  ،وألفاظ السهم :
أسهم  ،لؤام  ،ثعلب وهو  :ما دخل يف جبة السنان  ،مرقى  :وهو خروج السهم من اجلانب
اآلخر  ،النضال  :احملاربة ابلسهام  ،أنضاء  :مجع نضي وهو السهم الذي مل يرب  ،النضي :
يف موضعني وهو السهم الذي مل يرب.

()9

وقد أخذت أدوات احلرب حيزاً ال أبس به يف ديوانه فقد وصفها بدقة وإحكام وهذا
يدل على اهتمامه هبا واعتنائه ؛ ألنه أخو غمرات  ،رجل حرب  ،مقدام مدجج أبنواع
السالح .
كما أن للسالح وأدواته وخاصة القوس منزلة خاصة عند أوس فكذلك الشماخ بن
ضرار ،كيف ال ؟! وقد كان فارساً وبطالً  ،وكان حيث الناس على اجلهاد يف معركة
القادسية وغزا أذربيحان مع سعيد بن العاص و تويف يف ميدان املعركة يف غزوة موقان  ،لذا
عنده وكانت القوس قريبةً من قلبه فهي تالزمه وال يستغىن عنها يف حرب
كان للسالح منزلة َ
أو سلم  ،وكانت قصيدته الزائية خري بيان عن مدى تعلقه بقوسه وشدة ذلك حيث حتدث
فيها عما يربو عن العشرين بيتاً  ،ومل يذكر يف قصيدته سالحاً آخر ابلوصف والتفصيل كما
وصف وأابن وأجاد عن قوسه ،ويعترب الوصاف هلا بعد أوس الذي أفاد من ألفظه وأوصافه
()1الشعر والشعراء ،البن قتيبة . 201 ، 202/1 ،
()2البيان والتبيني  ،للجاحظ . 19 / 9 ،
()9أوس بن حجر ومعجمه اللغوي  ،د .سهام عبد الوهاب الفريح  ،حوليات كلية اآلداب  ،كلية اللغة العربية
 ،جامعة الكويت ،ح  11الرسالة  1515 ، 991ه =  1115م  ،ص  20 – 19بتصرف .
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لقوسه حىت ابن أتثره به يف كثري من شعره وخاصة وصف القوس  ،كما ذكر ذلك القدماء ،
ولذا يقول :
ِّ
التِّلَ ِّد غَْي َر قَ ْو ٍ
َس ُه ٍم
يل ّ
س َوأ ْ
قَل ُ

َكأ َّ ِّ ِّ ِّ
الو ْح ِّ
ش َ ِّرُز
َن ال ّذي يَ ْرمي م َن َ

()1

() 1

فالقلة هنا كناية عن العدم أي ال ميلك من السالح غري قوسه وسهامه وهذا القصر
بطريق النفى الضمىن املفهوم من التعبري بلفظ ( قليل ) واالستثناء بـ ( إال ) يشعران بقيمة
القوس يف حياة الشماخ ومدى تقديره هلا وأنه إذا كان معه قوسه فمعه سالحه الذي ال
يرضى به بديال .
وهبذا ترى كيف متلك القوس والسهم قلب الشماخ فما عاد يرى سواها وال يتعلق
بغريها .
-

ألفاظ األلوان :
ورد ذكــر اللــون األصــفر للقــوس يف شــعر الشــعراء اجلــاهليني وقــد مــر يف ذكــر ذلــك

ابلشـواهد  ،وهــو مــن الوصــف الشــائع(،)2واحلــديث يف هــذا املبحــث ســيكون منصــباً حــول مــا
وصاف القوس وقـد ذكرهـا ابلصـفار يف كثـري مـن
ذكره أوس والشماخ  ،ويعترب أوس من أشهر ّ

شعر ومن ذلك قوله :

ضه عن الوحش أَفْ َك ُل
إِّذا َل َُيَِّّف ْ

وص ْفراء من نب كأ َّ
َن نَ ِّذ َيرها
َ

()9

وكان الشعراء قدمياً إذا حتدثوا عن القوس حتدثوا عن صفتني به ومها :
اللون والصوت  ،وهنا كىن الشاعر عن قوسه بقوله  ( :وصفراء من نبع ) وهذا
الوصف واللون يكشف عن تلك البهجة اليت جيدها صاحب القوس ألن اللون األصفر من
(")1ديوان" الشماخ  ،ص.199
()2الشعر اجلاهلي  ،دراسة يف منازع الشعراء  ،ص . 809
()9ديوان أوس  ،ص . 19
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األلوان احلارة اليت تبعث يف النفس هبجة  ،ونشاط كما هي الشمس أبشعتها الصفراء اليت
توحي ابإلشراق والتجدد والنشاط واحليوية .

كذلك ذكر اللون مرة اثنية عندما أخذ يصف سهامه فقال :
كجمر ال ضا ِف ِّ
يح تزيَّل
يوم ر ٍ
ِّ َ

ُتِّّ ْ َن
صلً
أنضاء ورّك َ
ب أنْ ُ
ً

()1

فهنا تشبيه نصال سهامه حبمر الغضا وهبذا فقد أشار إىل لوهنا دون التصريح به
حيث إنه حممر شديد احلمرة كجمر الغضا وهذا يدل على شدهتا ونفاذها كما أن اللون
األمحر يتالءم مع النصال اليت خيتلط هبا دم الفرائس اليت تصطادها كما سبق وبني قبل
ذلك.
مث ذكر اللون مرة اثلثة يف قوله :
ثلثة أبراد جياد وحرجة

معسل
وأدكن من أري الدبور
ُ

()2

فوصــف العســل أبنــه أدكــن أي مائــل إىل الس ـواد وهــذا دال علــى أنــه عســل مــن
أجود أنواع العسل وأفضله .
َّأما الشماخ فقد ذكر اللون يف مواضع متعددة أيضاً من قصيدته الزائية فقال(:)9
ُمطّل بُِّزْر ٍق ما يُداوى َرميُّها

اء ِّمن ْنب ٍ عليها اِللئُِّز
وصفر َ

()1ديوان الشماخ  ،ص . 159
( ")2ديوان أوس  ،ص. 15
()9ديوان أوس ،ص.15
()5ديوان الشماخ  ،ص . 159
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()5

فوصف قوسه ابلصفرة واللون األصفر يدل على استواء هذا العود وأنه ظاهر احلسن
كما حيمل معىن التهويل والرتهيب لألعداء وهكذا تضح الثنائية ( املوت واحلياة ) كما سبق
إيضاحه  ،مث ذكر لوانً آخر عند ذكر سهامه وهو اللون األزرق فقال :
ُمطّال بُِزْرٍق ما يُداوى َرميها
والــزرق كنايــة عــن أســهمه  ،والتعبــري هبــذا اللــون فيــه ترهيــب لألعــداء ألن زرقــة
العــني مكروهــة عنــد العــرب ألن املـراد ابلــزرق  :العمــى وعليــه ففيــه بيــان ابن ســهامه عميــاء ال
تفــرق بــني أحــد وال بــني شـريف ووضــيع وال شــك أن يف ذلــك مــن الرتهيــب والتهويــل مــا فيــه ،
كما ذكر ذلك امرئ القيس يف قوله  (( :ومسنونة زرق كأنياب أغوال )) .
وذكر كذلك لون الصفرة ولكن ليس بلفظه الصريح كما يف قوله :

واز ُن عطّا ٍر َِي ٍ
َخ ِّ
َّ
ان َكوانُِّز
عليها َزعفرا ً َُت ُهُ
كأن ْ
فــأابن ع ــن لــون الص ــفرة بقولــه ( زعف ـراانً ) وه ــذه الصــفرة الش ــديدة تبــني ع ــن ابته ــاج
()1

وسـرور وفــرح هبــذه القـوس وســرور صــاحبها هبـا أميــا ســرور فهـي صــارت صــفراء فـاقع لوهنــا تســر
ص ــاحبها وتس ــعده ألن ــه يع ــرف قيمته ــا وق ــدرها  ،وق ــد ورد ذك ــر الل ــون األص ــفر يف كت ــاب هللا
حينمـا أمـر اليهـود أبن يـذحبوا بقـرة وتـرددوا يف ذلـك حـىت بـني هلـم صـفة مـن صـفاهتا وهـي لوهنـا
ـك يـُبَ ـ ِّـني لَّنَــا َمــا لَْونـُ َهــا ۚ
األصـفر الفــاقع الصــفار  ،وذلــك يف قولــه تعــاىل  (( :قَـالُوا ْادعُ لَنَــا َربَّـ َ
()2
ِ
ِ َّ
ين )).
قَ َال إِنَّهُ يَـ ُق ُ
ول إِنـَّ َها بَـ َقَرة َ
ص ْفَراءُ فَاقع ل ْونـُ َها تَ ُسر النَّاظ ِر َ

()1ديوان الشماخ ،ص.119
()2سورة البقرة ،آية .91
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-

ألفاظ الشموخ والكبَيء :

كثرت اللكمات الدالة على الشموخ والفخر والكربايء عند أوس بن حجر ومن ذلك قوله :
ابلس ِّ
من ر ِّ
أس فرٍع شظيّةً
َّ
حاب جملَّلَ
ومْب ُ
بِّطَ ْوٍد تَراهُ
ض َ
وعةً ْ
َ
أتمل كلمات  ( :رأس  ،طود  ،السحاب ) فجميعها يوحي ابلكربايء والفخر
()1

واالعتزاز والشموخ .

وكذلك من قصيدة أخرى قوله :
تَ ْعلَ َم َها ِِّف ِّغْي ِّل َها َو ْه َي َحظ َْوةٌ

بَِّو ٍاد

بِّ ِّه

نَ ْب ٌ

ِّط َو ٌ
ال

َو ِّح ْ يَ ُل

()2

انظر لقوله ( غيلها  ،حظوة  ،نبع  ،طوال )
فكل هذه الكلمات وغريها تعكس إحساس العريب بقوله إذ متثل عنده جانباً مهماً
من جوانب احلياة  ،فهو من خالهلا يعرب كما سبق عن فخر واعتزاز ميتلكه وبرهن عليه
بعباراته املوحية بذلك يف قاموسه الشعري عموماً ويف وصفه القوس خصوصاً .
كذلك جتد الشماخ يشمخ بقوسه ويعتز هبا ويدلل على علو مكاهنا وصعوبته
ومن ذلك قوله :
ِّ
ِّ
اج ُز
ضالَ ٍة
اس ِّم ْن فَ ْرِّع َ
َّا َش َذ ٌ
ب م ْن ُدوََا َو َح َو َ
َُتَيَّ َرَها ال َق َّو ُ
الحظ كلماته ( ختريها و القواس  ،فرع  ،ضالة )
كذلك قوله :
()1ديوان أوس ،ص.59
()2املرجع السابق ،ص.19
()9ديوان الشماخ ،ص.155
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()9

ث تُكْوى النَّو ِّ
َخو اخلِّ ْ ِّ
اح ُز
أُ
َ
ض ِّر يَ ْرمي َحْي ُ َ

َو َح ََل ََها َعن ِّذي األ ََرا َك ِّة َع ِّام ُر
وهنا كلمات ( عامر  ،أخو اخلضر  ،األراكة )
كذلك قوله :
ِّ ٍ
اء ِّمن ْنب ٍ عليها اِللئُِّز
ُمطّل ب ُزْرق ما يُداوى َرميُّها وصفر َ
وهنا  ( :مطالً  ،زرق  ،صفراء  ،نبع )
فكل هذه الكلمات وغريها تشري إىل أن كال الشاعرين نظر إىل قوسه نظر
احرتام وتقدير وأن كليهما رأى من األوصاف والقوة ما يشمخ هبا ويدل على أن الفوز هبذه
القوس فوز أبمر عزيز على كثري من الناس .
-

ألفاظ العناية واالهتمام :
كان أوس مهتماً بقوسه اليت ختريها بدقة وجشم نفسه للوصول إليها ومما يدل

على ذلك يف شعره .
قوله :
ِّ ِّ
يُطي ُ ِِّبا ر ٍاع ُُيَ ِّّ
ليُكل َه فيه ا طَرفَ هُ ُمتَ
فسهُ
ش ُم نَ َ
فلك أن تتأمل قوله  ( :يطيف  ،جيشم  ،يكلئ  ،طرفه  ،متأمال )
وكذلك قوله :
ذات ح ٍّد َدعا َا رفيقاً ِّ ٍ
َخذ ِّابلَ ِّ
داو ِّ
س
فَأََنى َعلَيها
َ َ
َ
ِّ
َشبيهُ َسفى البُهمى إِّذا ما
عودها
َعلى فَ ِّخ َذ ِّيه ِّمن بُرايَِّة

أ َِّّمل

صي َقل
َ
تَ َفتَّل

وهنا يالحظ التعبري بـ ( أحنى  ،رفيقاً  ،صيقال  ،على فخذيه )
ومنه أيضاً قوله :
فَ َمظَّ َع َها َح ْولَ ْ ِّ
الع ِّر ِّ
يش َوتَ نَ َّز ُل
اء ِلائها
تُ َع َاىل َعلَى ظَ ْه ِّر َ
ي َم َ
وهنا أتى بكلمات ( مظعها  ،حولني  ،تعاىل  ،تنزل )
وكانت ألفاظ العناية واالهتمام ظاهرة بشكل أكثر عند الشماخ .
ومن ذلك قوله :
ِّ
ِّ
اج ُز
ضالَ ٍة
اس ِّم ْن فَ ْرِّع َ
َّا َش َذ ٌ
ب م ْن ُدوََا َو َح َو َ
َُتَيَّ َرَها ال َق َّو ُ
فكلمة ( ختريها ) وما تشري إىل أنه اختارها بدقة فهو يعرف قدرها حق املعرفة .
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وكذلك قوله :
فَ َمظَّ َع َها َح ْولَ ْ ِّ
ي

الع ِّر ِّ
يش َوتَ نَ َّز ُل
تَ َع َاىل َعلَى ظَ ْه ِّر َ

اء َكأَنَّ َها
َم َ
انظر التعبري بـ ( مظعها  ،حوليني  ،ينظر )
وكذا قول الشماخ :
ط األَنْ َداء ِّ
َحبِّ ًا
ت
إِّذَا َس َق َ
صينَ ْ
ُ
ت فعرب بـ ( صينت  ،أكرمت  ،حبرياً )
َوأُ ْك ِّرَم ْ

َوََلْ تُ ْد َر ْج

َعلَْي َها

الََع ِّ
اوُز

كل ذلك وغريه يشري إىل اهتمام فوق العادة واحرتام وتقدير وحب وعدم النظر
إليها على أهنا قوس عادية ولكنها مبثابة القوة والصديق والرفيق والعون .
قد أحس الشاعران بقيمة قوسهما  ،وكل منهما كانت له عاطفة صادقة جتاه
قوسه فلم يزيف ومل يبالغ ولكن أابن عما يف نفسه هلذه القوس .
ولكن مع هذه اإلابنة عن قوسهما إال أن الشماخ استقى معظم أفكاره العامة من
أوس ،فهو قد اختار شجرها  ،وصور مكاهنا  ،ووصف اجلهد املبذول يف احلصول عليها .
ومن خالل هذه األبيات تتضح صورة أوس يف جزئيات من شعر الشماخ فتجده
يستعري كثرياً من ألفاظ أوس ويوظفها يف شعره ومن ذلك جتد عند أوس قوله ((تعلمها ))
والشماخ (( ختريها )) واستخرجها أوس من و ٍاد فيه أنواع األشجار  ،وعرب عن ذلك الشماخ
أبنه استخرجها من أشجار متالصقة مشتبكة .
وغري هذه املقابلة كثري مما يوحي إحياءاً واضحاً جلياً بتأثر الشماخ أبوس يف وصفه
لقوسه واستقاءه من ألفاظه ومعانيه .
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البحث ال اّن :السياقات والواق :
لقد سبق وأن بُينت سياقات وصف القوس عموماً عن اجلاهليني عند شعراء اجلاهلية
ومواقع تلك السياقات  ،ولعله يف هذا املبحث يُقتصر على الشاعرين املتخصصني يف وصف
القوس والذي أسهبوا يف وصفها وهم أوس والشماخ .
يقول األستاذ حممود شاكر معلقاً على زائية الشماخ يف وصف القوس :
مشخ هبا الشماخ على عظماء الشعر ممن استلهموا اهلياكل واجلبال املقدسة()1وهذا
الثناء يف تصور الباحث يشمل أوساً أيضاً ملا بني الصورتني من تقارب فقد ذكر أوس مالمح
قوسه ماراً جبميع مراحل تصنيعه منذ أن كان غصناً يف رأس شجرة إىل أن صار يكسى
ابلريش اليماىن  ،ولوتره صواتً ترق له القلوب كصوت مطافيل اإلبل  ،فعود هذا القوس

مقطوع من أعلى الشجرة وهذه الشجرة قد نبتت وسط صفوان يف رأس جبل كساه
السحاب وغطاه وهذا الصفوان أملس انعم من ينزل على متنه يزلق من شدة مالسته فرسم
الشاعر شدة مالسة الصفوان وزلقه عن طريق التشبيه املركب حيث شبهه بصفوان قد صب
عليه من الوسط دهن مرة بعد مرة فزاد زلقاً على زلق  ،مث استطرد أوس يف وصف املشبه به
( الصفوان ) وراح يذكر مراحل إعداد هذه القوس من مبدئها عندما كانت عود غصن من
()
رأس فرع شظية إىل منتهاها واكتمال صنعها.
2

صفات كل قوس :
القوس األوىل عند أوس بن حجر :
وصفها أبهنا  :مقطوعة من رأس شجرة على قمة جبل ٍ
عال  ،و يصعب الوصول إليها
ألهنا مبكان يزلق املتنزال حيت يئس املبدعاىن منها  ،مث تركها لتتشرب ماء حلائها حىت تقوى
وتصلب  ،واعتىن هبا فأخذ يربيها برفق آبلة حادة .

()1القوس العذراء ،أ /حممود حممد شاكر ،مكتبة اجلاحنى ،الطبعة الثانية ،دار الفكر – بريوت 1112 .م  ،ص. 99 /
()2ينظر صنعة التشبيه بني أوس بن حجر وزهري بن أىب سلمى دراسة موازنة  ،للباحث  /يوسف بن طفيف بن مبارك
العدوى ،جامعة أم القرى ص  150 /وما بعدها .
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القوس ال انية عند أوس بن حجر :
وصفها أبن  :لوهنا أصفر مأخوذة من النبع ،و صوهتا شديد كالرعد  ،ظاهرة احلسن
منذ أن كانت شجرة وعوداً  ،تركها لتتشرب ماء حلائها حىت تقوى وتصلب  ،وأبقى عليها
بعض اللحاء لتكون أمنت وأصلب وأشد  ،وحدد مثنها ليبيعها .
 أما قوس الشماخ :وصفها أبهنا  :مقطوعة بيد خبري ،وسهامها انفذة  ،لوهنا أصفر مأخوذة من النبع
متخرية ،استوت يف مكاهنا ومل يتعجل بقطعها  ،مظغها ماء اللحاء لتتشربه وتصري أقوى
وأصلب ،قومها وبراها خبربة  ،متتاز بشدة مرونتها  ،وصوت وترها ٍ
عال عند النبض  ،سهامها
النابضة عنها سريعة انفذة  ،يعتىن هبا صاحبها فهي مصونة حمفوظة عنده  .غاىل يف مثنها
وفارقها وهو كاره لفراقها .
 وابلنظر جتد أن الشماخ قد أتى على كل صفات القوس عند أوس يف قصيدتيه فجمع
كل الصفات يف قصيدته وزاد عليها وهذا يدل على منزلة القوس عند الشماخ فهي عنده
مبنزلة الولد فهو يعتين هبا اعتناءً عجيباً فنظره إليها يقر عينه ويبهج قلبه ونفسه .
 وقد أابن أستاذان الدكتور حممد أبو موسى عن الفارق بني قوسي أوس بن حجر
وقوس الشماخ  ،وبني فضيلته عن أن كل قوس من هذه األقواس ينتجها السياق
الذي وردت فيه يف القصيدة  ،حىت إنه ينتج كل أحواهلا وأوصافها ولذا يقول
الدكتور  ( :إن كل قوس هي نتاج سياق وهي جزء من قصيدة هي نفسها نتاج
()
سياق تتشابه فيه كل املكوانت
 وأابن فضيلته أن قوس أوس يف القصيدة اليت أطال فيها وصفها واليت قائالً:
بِّطَ ٍ
ود تَراهُ ِّابلس ِّ
ضوعةً ِّمن َر ِّ
حاب ُجمَلَّل
أس فَرٍع َش ِّظيَّ ًة
َوَمب َ
َ
1

يُزلِّ ُق

ِّ
هر ص ٍ
فوان َكأ َّ
لن
َن ُمتونَهُ
َعلَى ظَ ِّ َ
ُعل َ
هي هنا قوس رجل عنده من القدرة املتفوقة على إدراك النفاسة يف الشيء الذي
بينك وبينه حجبَّ ،أما قوسه يف القصيدة اليت اختصر وصفها فيها واليت يقول فيها :
بِّ ُده ٍن

( )1الشعر اجلاهلي ،د.حممد أبو موسى  ،ص

.812
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الُتَ نَ ِّّزال

اء
َو َ
ص ْف َر َ
تَ ْعلَ ُم َها

ِّم ْن نَ ْب ٍ َكأ َّ
َن نّ ِّذ َيرَها
ِِّف غَْيلِّ َها َو ْه َي َحظ َْوةٌ

إِّذَا

بَِّو ٍاد

الو ْح ِّ
ش أفْ َك ُل
ََلْ ُُتَِّّف ْ
ضهُ َع ِّن َ
()
بِّ ِّه نَ ْب ُ طَُو ٍال َو َح ْ يَ ُل
1

فهي هنا قوس رجل تغريت أحواله وقيد العدم انئله وختري معشراً كراماً ليعينوه وهذا
يتواءم جداً ويتناسب مع قوله :
ِّ
ِّ ِّ
وب الَْن َخ ُل
فَ ِّجْئ ُ
ت بِّبَ ْي ِّعي ُموليًا الَ أ َِّزي ُدهُ
َعلَْيه ِبَا َح ًَّت يَ ُؤ َ

فحدد الثمن وعرف وجهته ومتسك به ليكون خالصاً له مما يالقى من شدة وعدم.
َّأما قوس الشماخ يف زائيته فقوس مل يقصد إىل وصفها الشماخ وإمنا جاء وصفه هلا
تبعاً حلديثه عن الرامي وهى تلك القصيدة اليت يقول فيها -:
ث تُكْوى النَّو ِّ
َخو اخلِّ ْ ِّ
اح ُز
َو َح ََل ََها َعن ِّذي األ ََرا َك ِّة َع ِّام ُر
أُ
َ
ض ِّر يَ ْرمي َحْي ُ َ
ِّ ِّ
ِّ
َكأ َّ ِّ
الو ْح ِّ
التِّلَ ِّد غَْي َر قَ ْو ٍ
ش َ ِّرُز
َس ُه ٍم
يل ّ
س َوأ ْ
َن ال ّذي يَ ْرمي م َن َ
قَل ُ
يقول الدكتور حممد أبو موسى( :ال شك أن مدخل احلديث عن القوس عند
الشماخ خمتلف جداً عن مدخل احلديث عنها يف شعر أوس  ،فأوس كان يصف سالحه يف
()2

القصيدتني  ،يف واحدة رأى للحرب انابً من الشر أعصال فاستعد هلا برحمه وسيفه ودرعه
وقوسه  ،ويف واحدة كان حديثه عن سالح يدرأ عنه ميل ذى اجلناح املعبل  ،يعىن كان
سالحاً للوقاية ومل يكن سالحاً حلرب راهنة  .والشماخ مدخله للحديث هو ذكر الرامي
وعري الوحش الذي كان ينجو بعشريته من األتن من كل ابب من أبواب اخلطر وكان
()
الشماخ ابرعاً يف صياغة هذا اخلطر وابرعاً أيضاً يف تصوير خمارج العري وعشريته منه)
وقوس الشماخ قوس انربى هلا بيع يغلى هبا السوم رائز فقال :
فَ و َاَف ِِّبا ْأهل الَو ِّ
الس ْو َم َرائُِّز
ََا بَ ْي ٌ يُ ْلِّي ِِّبَا
اس ِّم فَانْ بَ َرى
َّ
َ
َ َ
َ
لد اِلََرائُِّز
ال لَهَُ :ه ْل تَ ْش ََِّت َيها فََِّننَّ َها
فَ َق َ
تُبَاعُ ِِّبَا بِّي َ التِّّ ُ
3

فالقوس هنا قوس غالية عليه ال يريد أن يفرط فيها ولو ضوعف له فيها الثمن .

( )1ديوان أوس  ،ص . 19
()2ديوان أوس  ،ص . 89
( )9الشعر اجلاهلي  ،د .حممد أبو موسى  ،ص . 818 ، 815
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البحث ال الث :البناء الفِن والدالِل :
إن احلديث عن البناء الفين يف موضوع القوس قد تُطرق إليه بشكل عام عند من
وصف القوس  ،وفصل فيه القول من حيث الظواهر البالغية البارزة فيها  ،وأما يف هذا
املبحث فسيكون احلديث خمصصاً لشاعرين أجادا يف وصف القوس وعمل مقارنة بينهما
وبيان متيز بعضهما على اآلخر  ،وكل منهما له ما مييزه  ،ولعل أول من سيتحدث عنه أوس
بن حجر الذي يعترب من أشهر من وصف القوس وأسهب يف وصفها و يعترب دليالً وأمنوذجاً
للشعراء الذين حتدثوا عن القوس السيما الشماخ الذي سبق وذكر يف البحث شدة أتثره
أبوس يف وصفه لقوسه .
فيقول يف قوسه :
رع َش ِّظيَّ ًة بِّطَ ٍ
ود تَراهُ ِّابلس ِّ
ضوعةً ِّمن َر ِّ
حاب
أس فَ ٍ
َوَمب َ
َ
ِّ
ِّ ( )1
هر ص ٍ
فوان َكأ َّ
لن بِّ ُده ٍن يُزلِّ ُق الُتَ نَ ّزال
َن ُمتونَهُ
َعلَى ظَ ِّ َ
ُعل َ
جعل قوسه مقطوعة من فرع شجرة شاخمة يف أعلى جبل شاهق جملل
ابلسحاب وجعلها مطلباً صعباً  ،الطريق إليه شاق وعسري  ،فقد نبتت شجرهتا على حجر
صلد يزلق من يريد اعتالءه أو النزول إليه  ،وكأنه سقى مرة بعد مرة ابلدهن .
ُجمَلَّل

ويسهب أوس يف سرد قصة قوسه مذ كانت غصناً طرايً يف أعايل األشجار حىت صارت بيد
صانعها  ،ويلون قصته  ،ويظهر اجلهد يف محاية القوس ورعايتها حىت تصبح مجيلة هبية متتع
الناظر إليها ومن رعاها ومحاها .
فسهُ لِّيُكلِّ َه
يُطي ُ ِِّبا ر ٍاع ُُيَ ِّّ
ش ُم نَ َ
أظهرت األفعال املضارعة ( يطيف  ،جيشم  ،ليكلئ )
فيها

طَرفَهُ

ُمتَأ َِّّمل

يف تتابعها يف الزمن  ،عنصر السرد  ،فكل فعل منها يصور من حاالت النفس البشرية
اليت تبذل اجلهد ابلعمل للتغلب على الطبيعة .
()1ديوان أوس . 59- 58 ،

185

فالفعل ( يطيف ) وهو من األفعال النمطية اليت ترتبط معانيها ابالستدارة حول
الشيء واإلحاطة به والدوران حوله تزامن مع جتشم العناء ومقاومة إغراء النفس  ،وتزامن
أيضاً مع املتعة والتأمل والبهجة .
وحتيلنا هذه األفعال أيضاً إىل ثنائية الطبيعة واحلضارة إذ تشري إىل اجلهد البشري يف
تشخيص الطبيعة وتطويعها وهذه الثنائية الرئيسة يف النص تتصل بثنائية احلياة واملوت فالقوس
إحدى أدوات احلرب والصيد فهي تقتل الكائنات احليوانية والبشرية ولكن الوعى اجلماىل
الشعري تعاىل على فكرة احلرب بتجميل أدواهتا .
ويوفر أوس لقصته مزيداً من عناصر القص  ،فتتعدد الشخوص فيها  ،فمن شخصية
الرجل الراعي الذي يطيف هبا وجيمعها وميتع نظره هبا إىل شخصية الرجل اخلبري ابجلبال
الوعرة واملسالك الصعبة ويكون اختياره على رجل من ميدعان فيسأله عن خبري ابجلبال
واألشجار يستطيع أن يقتطع له قضيب القوس من شجرهتا ويكشف احلوار عن تساؤل مفعم
( )1
ابحلرية والرغبة واخلوف من ضياع هذه الغنيمة.
يقول :
ِّ
مرأً ِّمن َمي َدعا َن َوأَ َ َحت
فَلقى ا َ

قَرونَتُهُ

ِّ
با
ُُمًَّ
ضاع ٍة
بِّ َ

ِّابليَ ِّ
أس

ِّمنها

فَ َع َّجل

ِّ
قصر م ِّ
عمل
يَ ُد ُّل َعلى غُ ٍنم َويُ ُ ُ
لِّ ُملتَ ِّم ٍ
ي بَ ًيعا ِِّبا أ َْو تَبَ ُّكل

قال لَهُ َه ْل تَذ ُك َر َّن
فَ َ
رِتا ِّمن
َبص َ
َعلى َخ ِّ ما أ َ
مث يدخل قصة القوس بعض عناصر اإلاثرة والتشويق ويصف درب األهوال إليها ،
فهي فوق جبيل شامخ الذروة ال ميكن الوصول إليها إال بشق األنفس فدوهنا فرجة مهولة بني
جبلني شاهقني تفصلهما أودية ومها ٍو خميفة .

( )1ينظر صورة السالح يف ديوان أوس بن حجر ،د .مصطفى احلداد  ،جملة دراسات يف اللغة العربية وآداهبا،
السنة الرابعة  ،العدد اخلامس عشر . 91 - 90
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ولكنه ال يرتاجع بل يتابع سعيه من مكان صعب إىل آخر أصعب فلو زلت قدمه
من املكان الذي صار إليه لتقطع إرابً إرابً ولكن العزمية واجلهد كاان أقوى من اخلوف فلم
يلتفت ليوجه اللوم إىل قوسه اليت دفعته إبغرائها إىل أعلى املراقي أو بلوم نفسه املغامرة
املخاطرة وحتتدم املشاعر يف داخله من خوف إىل رجاء فأمل فرغبة يف االنتصار .
وبعد احلصول على القوس تبدأ رحلة جديدة إلعدادها إذ عليه أن ميظعها أي
يسقيها من ماء حلائها فيرتك اللحاء عليها وال يقشرها كي ال جتف وتيبس مث ينحى عليها
مصقله برايً وهو يف كل ذلك يعاملها برفق خشية أن تتلف
اللِّ ِّ
حاء

ك ال َك ِّ
رب ََل يَ َزل
فَلَ ّما ََنا ِّمن ذَلِّ َ
ذات َح ٍّد
فَأََنى َعلَيها
َ
َعلى فَ ِّخ َذ ِّيه ِّمن بُرايَِّة

ماء
ِيَُ ِّظّ ُعها
َ
رفيقاً ِّ ٍ
َخذ ِّابلَ ِّ
داو ِّ
صي َقل
س َ
َ
( )1
َشبيهُ َسفى البُهمى إِّذا ما تَ َفتَّل

َدعا َا
ِّ
عودها

لِّتَذبُل

وتظهر القوس يف آخر املشهد بلوهنا األصفر األخاذ وهو أحد األلوان احلارة الفاقعة ،
ويدقق الشاعر يف عرض مواصفاهتا فيحرص على أن يوفر هلا صفة االعتدال فال هي قصرية
فتتفلت من حاملها وال هي طويلة طوالً زائداً يعطل دورها فترتك .
فجردها صفراء ال الطول عاِبا

وال قصر أزرى ِبا فتعطل

يقول اخلالداين عن قوس أوس هذه (( :وأما ذكره القوس ووصفه هلا ومحل الَّذي
حىت ظفر هبا بعد طول اجلهد
قطعها نفسه على التسلّق يف اجلبال الوعرة واهلضاب العالية َّ
حال إىل ٍ
ومعاانة الك ّد مثَّ نقله إايه من ٍ
حىت بلغت هناية ما أراد فهي صفة ما نعرف هلا
حال َّ
ّ
نظرياً فنأيت به .ولقد أجاد يف كل ذلك وأتى مل يتعاطه بعده أحد من الشعراء يف هذا املعىن
من ذكر القوس خاصة ،ولو أن صفته هذه وما محّل نفسه من املكروه وعاانه من املش ّقة يف
( )2
درة خطرية لكان قد استغرق يف ذلك جمهوده وبلغ هناية حيلته.
طلب جوهرة نفيسة أو ّ

()1ديوان أوس  ،ص .59
()2األشباه والنظائر للخالديني  ،ج  ، 2ص . 80
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ويتكلم الشاعر عن سهامه وهي من أسلحة احلرب أيضاً فيجعلها مقطوعة
من فروع اندرة وغريبة من األشجار وقد حتذق الصانع يف صناعتها وأتنق وركب عليها
النصال املسنونة اليت يعلو بريقها ويتوهج وكأنه مجر الغضا هبت عليه رايح الصبا فتطاير
شرره:
روع غَرائِّ ٍ
فيها
شو َجف ٍ ِّمن فُ ٍ
صانِّ ٌ
تَنَطَّ َ
َو َح َ
مر ال ضا ِف ي ِّ
ِّ
يح تَ َزيَّل
وم ر ٍ
َنصلً
َك َج ِّ َ
َنضاء َوُرّك َ
ب أ ُ
َ
ُُتُِّّ َن أ ً
ويبذل الصانع خربته وثقافته يف تصنيع السهام فيكسوها ريشاً متناسقاً يالئم بعضه
بعضاً ليناً حسن املنظر لونه أطحل بني البياض والسواد مث يسهب يف إظهار قدرة سهامه
َوتَ نَ بَّل

فهي تصوت ويسمع صوهتا حىت يف اليوم املطري

ان ظَ ِّ
يش َِي ٍ
ي الَ ِّّ
ساه َّن ِّمن ر ٍ
َطحل
واهراً
َك ُ
ُسخاماً لُؤاماً لَِّّ َ
ي أ َ
ََيُر َن إِّذا أ ِّ
وإِّن كا َن يوماً ذا أَهاضي ُُم ِّ
ضل
ُنفز َن ِف ساقِّ ِّط النَدى
َ
َ
َ
وار الَ ِّ
فن ِّعر َن ُم ِّبقل
َوأَطلئِّها
شوى
طافيل الُلَ َّم َع ِّة ال َ
َ
ُخ َ
صاد َ
جتلت يف صورة السهام ثنائية احلياة واملوت فإن كانت السهام لبنة طرية حسنة
املنظر مزينة أبمجل الريش وأطراه فإهنا سهام قاتلة إذ تنفذ يف أجساد البقر الوحش ذوات
األطفال الصغار اللوايت تلتمع أطرافها من خصوبة املرعى ووفرته وتفرقها عن صغارها
الراعيات معها يف وادى عرانن الوسيع ذي األرض املنخفضة املعروفة بكثرة وحوشها وغزارة
نبتها .
إن مثل هذه الصور الشعرية تشكيالت ذات ماهية مجالية بذاهتا من حيث الرؤية اليت حتاول
تقوض ماهية احلرب وقبحها أبن تعيد أتسيس الوجود اإلنسان احملارب .
وتنغلق وحدة السالح ببيتني فيهما عودة إىل اجلملة املفتاح ( أعددت ) اليت بدأ
هبا الشاعر حديثه عن سالحه :
ذاك َعتادي ِف اِلُ ِّ
روب
فَ َ
ت ِّمن ََجعي وِّاب َِّ
اِّولتذَلِّظ
َ
لل
ك
َ
َ
َ

س ِّمن ُح ٍ
َعجل
َرد َ
َوأ َ
روب َوأ َ
ف َ ٌ
َعزال
َوإِّن تَل َقِن األَعداءُ ال أ َ
ُلق أ َ

إِّذا
نِّلتُهُ
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حيمل البيتان جممل موقف الشاعر املضمر من األسلحة إهنا لدرء األخطار فهي
عتاده يف احلروب إذا التهبت انرها وحلت الشدائد ابلناس .
إن السالح كما يراه أوس نعمة من هللا أعطاها لإلنسان ليدافع عن نفسه ألن األعزل
ضعيف .
وقد أظهرت وحدة السالح يف هذه القصيدة ثنائيات ضدية كان أبرزها ثنائية احلياة
واملوت والضعف والقوة وقد تبني من قراءة هذه الثنائيات أن الصور الشعرية ميكن أن حتمل
ثنائيات ضدية مل يظهر لفظها وقد كشفت تلك الصور عن رؤية الشاعر لألسلحة واحلرب
واالقتتال .
كما حتدث أوس عن قوسه يف قصيدة أخرى وتكلم عن قوهتا وقوة صوهتا وتكلم عن
النبت الذي صنعت منه يقول :
اء ِّم ْن نَ ْب ٍ َكأ َّ
الو ْح ِّ
ش أفْ َك ُل
َن نّ ِّذ َيرَها
إِّذَا ََلْ ُُتَِّّف ْ
َو َ
ضهُ َع ِّن َ
ص ْف َر َ
بَِّو ٍاد بِّ ِّه نَ ْب ُ طَُو ٍال َو َح ْ يَ ُل
تَ ْعلَ ُم َها ِِّف غَْيلِّ َها َو ْه َي َحظ َْوةٌ
مث تكلم عن صنعها وفصل القول وأسهب يف سرد قصة تصنيع القوس ويبدو اجلهد
البشري يف أمجل صورة إذ جتد صانع القوس يراقب مرونتها ليل هنار وميضى حولني كاملني
دون أن ميل أو تفرت مهته وكان حريصاً على أن يبقى بعض قشرها عليها حىت ال يبدو قلبها
عارايً مكشوفاً فتيبس وحىت تصبح أكثر صالبة .
ويبذل الشاعر للحصول على هذه القوس كل مثني وهو اخلبري ابألسلحة وجودهتا
فيدفع لصانعها أكسية خمططة من أفخر أنواع الثياب وزقاً أدكن مملوء بعسل النحل .
ثَلَثَةُ

أَبْ َر ٍاء
إن

ِّجي ٍ
اد
َ
قصة احلصول على
َو َج ْر َجةٌ

ور ُم َع َّ
َوأَ ْد َك ُن َم ْن أ ََرى ال َّْدبُ َ
سلُ
القوس وتعهدها ابلرعاية والعناية والتصنيع والتزيني

تكشف جهد اإلنسان يف معايشة الطبيعة والتغلب على صعاهبا ابلعمل والثقافة .
وميكن أن نعد منط احلصول على القوس يف كلتا القصيدتني أحد األمناط
األصيلة أو الرموز الكلية املرتسخة يف الوجدان البشري .
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وأما الشماخ  ،فله قصيدته الزائية املشهورة اليت أطال فيها وصف القوس :
ث تُكْوى النَّو ِّ
َخو اخلِّ ْ ِّ
اح ُز
َو َح ََل ََها َعن ِّذي األ ََرا َك ِّة َع ِّام ُر
أُ
َ
ض ِّر يَ ْرمي َحْي ُ َ
يتحدث الشاعر عن مصادفة الصائد لألتن عند مورد املاء فهو عامر منعها
شرب املاء من خالل تسديد السهم عليها  ،فقد نشب الصراع منذ اللحظة األوىل وقد رمز
الشاعر للموت ابلقانص املشهور ( عامر ) داللة على قوة هذا املوت الذي يواجه احلياة
املتمثلة ابألتن مما دعا الشاعر إىل توظيف اجلملة الفعلية لتلك احلركة امللحوظة اليت كانت
ردة فعل من األتن حينما صوب الصائد سهمه حنوها .
بعد هذا البيت يستطرد الشماخ يف وصف القوس مذ كانت غصنا يف الشجرة
حىت اكتماهلا قوساً يف يد الصائد فقال :
ِّ
ِّ
اج ُز
ضالَ ٍة
اس ِّم ْن فَ ْرِّع َ
َّا َش َذ ٌ
ب م ْن ُدوََا َو َح َو َ
َُتَيَّ َرَها ال َق َّو ُ
يتحدث الشاعر يف هذا البيت عن وصف القوس فهو يصور اختيار القواس
الشجرة اليت سيصنع منها القوس  ،مث يصورها ابلندرة وبصعوبة الوصول إليها كل ذلك
لتعزيز قوة املوت الذي يصنع بتمهل فكانت اجلملة الفعلية أنسب يف التعبري عن املشقة اليت
اعرتت القواس يف أثناء استحصاله القوس .
من خالل هذا القص نلحظ أن الشاعر يعزز من قوة املوت اجملهول  ،لكنه يف
الوقت نفسه يعلى من قيمة احلياة  ،فاحلياة قوية حبركتها وحبيويتها فال بد من ضد ماثل لقوة
هذه احلياة كي يقهرها فهذا الذي دعا الشاعر إىل إعالء قيمة املوت إىل هذه الدرجة
فشاعران حىت يف أثناء مبالغته يف كيفية صناعة املوت فإنه يعلى من شأن احلياة ليوحي أبن
لوال قوة احلياة ملا عد املوت العدة ملقابلتها .
وأخذ يستطرد يف وصف القوس فقال :
فَ َما ُدونَ َها ِّم ْن غَْيلِّ َها ُمتَلَ ِّح ُز
َويَ ْن ُ ُل َح ًَّت َ ََا َو ْه َو َاب ِّرُز

ت ِِّف م َك ٍ
ان َكنّ َها
ََنَ ْ
َ
ت ي نجو كل رطْ ٍ وَيبِّ بٍِِّّ
يه
استَ َوَز َْ
فَو َماْ
ََ
ال َ ْ ُ ُ َّ َ
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عرب الشاعر عن تلك املشقة واجلهد الذي بذله القواس يف احلصول على
قوسه ابجلمل الفعلية لكوهنا تتضمن معىن احلركة  ،فبعد أن نضج هذا الغصن يف شجرته
ذهب إليه القواس قاطعاً إليه مسافات طويلة مليئة ابلعوائق من األشجار وما يف الغابة من
صعوابت حىت إذا وصل إليه سدد إليه فأسه ليقطعه .
ويف أبيات أخرى يتحدث عن تفاصيل صناعة هذه القوس من حيث جتفيف
مائها حىت تصري سالحاً يف يد الصائد والغابة من هذا االستطراد يف وصف هذه القوس هو
تصوير قوة املوت الذي يعد ملالقاة قوة احلياة .

ولعل األثر البيئي واحلضاري والثقايف من أهم مكوانت القصيدة يف شكلها
وبدئها وختامها .
مث لك أن تتأمل قوسه وهو يصف صوهتا فيقول :
تَ َرُُّّنَ ثَ ْكلَى أ َْو َج َع ْت َها اِلَنَائُِّز
ت
ض َّ
الر ُامو َن َعْن َها تَ َرََّنَ ْ
إِّذَا أَنْ بَ َ
فتكرار صوت النون يف هذا البيت مثان مرات مما يرمز إىل الرتنيم فالقوس اليت
ترمى السهم ترتَّن بعد إرساهلا له لكن املرسل عرب عن هذا الرتَّن ابملوت من خالل توظيفه
لفظة ( ثكلى ) فجعل القوس ترسل مواتً قبل أن ترسل سهماً .
وهكذا تتضح من خالل قصيدة الشماخ ثنائية املوت واحلياة اتضاحاً بيناً جلياً كما اتضحت
عند أوس بن حجر .
فرسم تلك الصورة الفنية لثنائية املوت واحلياة وإحداث هذا الصراع الداخلي بينهما يف
القصيدة أمراً ليس ابهلني وال يقدر عليه إال من كان يف طبقة الشماخ بن ضرار وأوس بن
( )1
حجر الشعرية.

()1ينظر مستوايت األسلوب يف زائية الشماخ بن ضرار القوس والطريدة أمنوذجاً ،د .رافعة سعيد السراج ،جملة
جامعة تكريت  ،جملد  ، 11العدد  ، 2012 ، 12ص  ". 18 – 10بتصرف "
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وابلنظر لقوس أوس من خالل قصيدتيه وقوس الشماخ من خالل زائيته يتضح ما يلي :
 التأثر الواضح الذي سبق بيانه من استيحاء الشماخ ملعاين أوس وأفكاره وصورهالبيانية  ،ومن ذلك قول أوس:
بَِّو ٍاد بِّ ِّه نَ ْب ُ طَُو ٍال
تَ ْعلَ ُم َها ِِّف غَْي ِّل َها َو ْه َي َحظ َْوةٌ
أَلَ َّ
َ ِّع ٍم
يث
َوَاب َن َوظْيَا َن َوَرنْ ٍ َو َش ْو َح ٍط
أَثِّ َ
فتجد يف هذين البيتني ما يدل على استفادة الشماخ من معاين أوس يف قوله :

َو َح ْ يَ ُل
ُمتَ َيِّّ ُل

َّا َش َذب ِّمن ُد ِّ
وََا
ضالَ ٍة
اس ِّم ْن فَ ْرِّع َ
ٌ
ْ
َُتَيَّ َرَها ال َق َّو ُ
ٍ
فَ َما ُدونَ َها ِّم ْن غَْي ِّل َها
ت بِّ ِّه
استَ َو ْ
ََنَ ْ
ت ِِّف َم َكان َكنّ َها َو ْ
فكال القولني تصوير ملكان هذه القوس  ،وصعوبة مكاهنا ملا يشتمل عليه من أشجار
كثيفة متالصقة وأغصان ملتفة  ،يقول أبو موسى (( :أما أان فأفضل قول أوس  ،وأراه
اج ُز
َو َح َو َ
ُمتَلَ ِّح ُز

أسخى وأكثر امتالء ابلشعر  ،وذلك ألن قول الشماخ ختريها يعين أن عينه وقعت على نبع
كثري فاختار من النبع أجوده  ،وهي هذه وهذا ليس فيه غرابة ؛ ألنه يقع كثرياً يف حياة الناس
( )1
 ،ويباشره الكل  ،أما قول أوس تعلمها فإنه تفعل من علم وعلم الشيء غري اختياره ))
وقول أوس :
ذات َح ٍّد َدعا َا
فَأََنى َعلَيها
َرفيقاً
َ
فتجد جل ألفاظ الشطر األول قد أخذها الشماخ يف قوله :
ات َح ٍّد
فَأ ََْنَى َعلَْي َها َذ َ
وقول أوس :

َع َدو

غَُرابُ َها

ال ح ًّت َ ََا وهو م ِّ
عص ٌم
َ َ ُ
فَ َما َز َ َ
قد أخذه الشماخ واستعمله يف قوله :

ِّ ٍ
َخذ ِّابلَ ِّ
داو ِّ
س

صي َقل
َ

ضاةِّ
ِّ
الع َ

ش ِّ
ارُز
ُم َ

ألَوس ِّ
اط
َْ

على م ِّ
صل
وط ٍن لَو َز َّل َعنهُ تَ َف َّ
َ
َ

()1الشعر اجلاهلي  ،حممد أبو موسى  ،ص . 819
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ال يَ ْن ُجو ُك َّل َرطْ ٍ َوََيبِّ ٍ
َويَ ْن ُ ُل َح ًَّت
ي
فَ َما َز َ
ومن أبيات أوس اليت أتثر هبا الشماخ قوله :
فَ َمظَّ َع َها َح ْولَ ْ ِّ
اء
ي َم َ
أخذها الشماخ حيث قال :

َ ََا َو ْه َو َاب ِّرُز

الع ِّر ِّ
يش َوتَ نَ َّز ُل
تُ َع َاىل َعلَى ظَ ْه ِّر َ

ِلائها

فَ َمظَ َع َها َع َام ْ ِّ
َويَ ْنظُُر ِّمْن َها أَيُّ َها ُه َو
ِِّلَائِّ َها
اء
ي َم َ
ويقول صالح اهلادي (( :انفرد أوس ببعض الصور التشبيهية البديعة كما يف قوله :
ِّ
لن
ُعل َ

هر ص ٍ
فوان َكأ َّ
َن ُمتونَهُ
َعلَى ظَ ِّ َ

بِّ ُده ٍن

يُزلِّ ُق

غَ ِّام ُز
الُتَ نَ ِّّزال

وقد سبق بيانه  ،وقوله  :وقد أعجب به بعض القدماء  ،حلسن التشبيه فيه وجودة
معناه وصحته :
ِّ
عودها
َعلى فَ ِّخ َذ ِّيه ِّمن بُرايَِّة
وقوله :

َشبيهُ َسفى البُهمى إِّذا ما تَ َفتَّل
َك َ ْرقَى بِّ ٍ
يض ِّم ْن َع ُل
يض َكنَّهُ ال َق ُ

ك ِّابل ِّّل ِّ
ت قِّ ْش ِّرَها قشرها
فملَ َ
يط ال ِّّذي ََتْ َ
َ
وهذه قد سبق بياهنا وشرحها)).

( )1

و تفوق الشماخ على أوس يف عدة أمور منها :
 سهولة ألفاظه عموماً وقلة ال غريب فيها ابلنسبة ملا عند أوس من غريب األلفاظ ،وطرقه ٍ
ملعان جديدة مل يتعرض هلا أوس وذلك كما يف أبياته اليت يصف فيها بيع
القوس حيث قال :
ت ِِّف يَ َديْ ِّه َرأَى ِّغ َن
فَلَ َّما اط َْمأَنَّ ْ

ط
َحا َ
أَ

( )1الشماخ بن ضرار حياته وشعره  ،ص  . 901- 215بتصرف .
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بِّ ِّه

َوا ْزَوَّر

َع َّم ْن

َُيَ ِّ
اوُز

وقوله :
َكأ َّ
َن

َعلَْي َها

وقوله :

َز ْع َف َرا ً

ََتِّ ُُه

َعطَّا ٍر

َخ َو ِّاز ُن

ِيََ ٍ
ان

َك َوانُِّز

ط األَنْ َداء ِّ
َحبِّ ًا َوََلْ تُ ْد َر ْج
ت
إِّذَا َس َق َ
ت َوأُ ْك ِّرَم ْ
صينَ ْ
ُ
 فات الشماخ أوساً يف بعض املعاين اليت سبقه أوس إليها ؛ وذلك إلبداعه يف التصويروروعة خياله  ،ومن ذلك قوله :
َعلَْي َها

ت
ض َّ
الر ُامو َن َعْن َها تَ َرََّنَ ْ
تَ َرُُّّنَ
إِّذَا أَنْ بَ َ
وقد سبق بيان اإلبداع والصورة البيانية اجلميلة فيها .

أ َْو َج َع ْت َها

ثَ ْكلَى

الََع ِّ
اوُز

اِلَنَائُِّز

وإما للزايدة يف املعىن مع اإلجياز يف التعبري عنه كما يف قوله :
َوإِّ ْن

يب َس ْه ُم َها
قَ ُذ ٌ
وف إذَا َما َخالَ َ
ط الظَ ْ َ

ِّري َ

ِّم ْن َها

َسلَ َم ْت َها
أْ

النَّواقِّ ُز

ويقول كذلك صالح الدين اهلادي  (( :للشماخ بعض الفلذات الوجدانية  ،ال جند
هلا نظرياً عند أوس  ،كما أنه يف بعض معانيه وصوره  ،ميتاز على أوس أبنه ال يقيد خيال
القارئ ،وحيكم ربطه ابلواقع احملسوس  ، ..ويقول  :أن أوساً وإن كان رائداً للشماخ يف
وصف القوس ،إال أن الشماخ أجاد معارضته  ،وامتاز عليه مبا ذكران مضافاً إليه رمزية
( )1
االرجتال ))

( )1الشماخ بن ضرار حياته وشعره  ،ص .902
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الخاتمة
ويسر ،والصالة والسالم على النيب األغر ،وعلى آله وصحبه ومن
احلمد هلل الذي أعان َّ
اقتفى به األثر وبعد :
فإن دراسة وصف القوس والسهم يف شعر الشعراء اجلاهليني  ،وإظهار ظواهره
البالغية؛ كفيل بكشف أسرار وخبااي العديد من موضوعات الشعر اجلاهلي وكشف مكنونه،
وإن احلديث عن أبرز نتائج هذا البحث ليتلخص يف النقاط التالية :
 بينت الدراسة قوة الوصف للقوس من خالل سياق الفخر واملديح واالعتداد ابلنفس ،ومواطن الضعف أو القلة يف سياق قصيدة الراثء أو الرحلة أحياانً  ،ويتنوع ذلك بتنوع
احلال واملكان وغريمها .
 أوضحت أن وصف القوس مسة ابرزة عند شاعرين مها أوس و الشماخ  ،لتفردمها يفبيان تفاصيل القوس مذ كانت نبعة حىت صارت أداة .
 برزت ظواهر بالغية يف موضوع وصف القوس -على غريها من الظواهر – كالفصلوالوصل والتقدمي والتأخري  ،والتنكري  ،والتشبيه والكناية  ،و يظهر أن الكناية هي السمة
األبرز فيما سبق .
 أتثر الشماخ الواضح أبوس وخاصة يف البناء الفين  ،و ظهور جتديده يف بعض املعاينوالصور واألفكار .
 -صنعت معجماً بالغياً يف الشعر اجلاهلي .
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وعما كان يف هذا البحث  ،من
ختاماً  ..أسأل هللا – سبحانه – أن يتجاوز عين ّ
تقصري وزلل  ،وأن جيعل هذا اجلهد املتواضع قربة تقرب إىل رضوانه – ًّ
وجل – ودافعاً
عز َّ
يدفع عن سخطه – سبحانه – ومتهيداً أمهد به طريقي إىل مواصلة البحث العلمي  ،والنيل
من بركات العلم النافع  ،ليكون عوانً ودافعاً ملعرفة كتاب هللا وسنة رسوله عليه أفضل صالة
وتسليم .
وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني  ،وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله
وصحبه أمجعني  ،ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين .
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م.

-

أمية بن أيب الصلت  ،ديوان ،ت عبد احلفيظ السطلي  ،املطبعة التعاونية بدمشق.

-

أوس بن حجر،ديوان  ،حتقيق حممد يوسف جنم ،دار صادر ،بريوت ،ط،9
1911ه=1191م.

-

ابن مقبل ،ديوان  ،حتقيق عزة حسن  ،دار الشرق العريب ،بريوت لبنان  ،ط  .د ،
 1519هـ  1118 -م .

-

شرا وأخباره ،ديوان  ،ت :علي ذي الفقار شاعر ،دار الغرب اإلسالمي،
أتبَّط ًّ
ط1511 -1505 ،2 ،1هـ= 1111 -1155م.

-

احلطيئة ،ديوان  ،برواية وشرح ابن السكيت (259-159هـ) ،ت :نعمان حممد
أمني طه ،مكتبة اخلاجني القاهرة ،ط1509 ،1هـ1159/م.
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-

اخلطيب القزويين  ،اإليضاح يف علوم البالغة  ،املعاين والبيان والبديع  ،ت حممد
عبداملنعم خفاجي  ،مكتبة املعارف للنشر والتوزيع  ،الرايض  ،اململكة العربية
السعودية ،ط  1529 ، 1هـ =  2009م .

-

اخلطيب التربيزي  ،شرح ديوان عنرتة  ،قدم له جميد طراد ،دار الكتاب العريب ،
بريوت ط1512 1ه =  1112م.

-

رافعة سعيد السراج  ،مستوايت األسلوب يف زائية الشماخ بن ضرار القوس والطريدة
أمنوذجاً  ،جملة جامعة تكريت  ،جملد  ، 11العدد  2012 ، 12م .

-

الرماين واخلطايب وعبد القاهر اجلرجاين  ،ثالث رسائل يف إعجاز القرآن يف الدراسات
القرآنية والنقد األديب  ،ت حممد خلف هللا أمحد  ،د  .حممد زغلول سالم  ،دار
املعارف مبصر  ،القاهرة  ،ط 1199 ، 9م .

-

سعدي ضناوي  ،أثر الصحراء يف الشعر اجلاهلي ،دار الفكر اللبناين،بريوت ،ط ،1
1119م.

-

سالمة السويدي ،القوس يف الشعر اجلاهلي واإلسالمي ،جملة كلية اإلنسانيات
والعلوم االجتماعية ،العدد [1511 ،]21هـ=1115م.

-

سهام عبد الوهاب الفريح ،أوس بن حجر ومعجمه اللغوي  ،حوليات كلية اآلداب،
كلية اللغة العربية ،جامعة الكويت  ،ح  11الرسالة  1515 ، 991ه = 1115م .

-

السيد نوفل ،شعر الطبيعة يف األدب العريب ،دار املعارف ،مصر ،ط ،1د.ط.

-

الشماخ :ديوان الشماخ بن ضرار الذبياين ،حتقيق صالح الدين اهلادي  ،دار
املعارف ،القاهرة مصر  1955ه = 1195م

-

الشنفرى :ديوان الشنفرى ،عمرو بن مالك ،مجعه وحققه وشرحه إمييل بديع يعقوب،
دار الكتاب العريب  ، .ط1519 ،2هـ1119/م.
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-

شهاب الدين النويري  ،هناية األرب يف فنون العرب  ،ت علي أبو ملحم  ،دار
الكتب العلمية  ،ط ، 1ج . 9

-

شوقي ضيف  ،الفن ومذاهبه يف الشعر العريب  ،دار املعارف  ،ط .11

-

شوقي ضيف  ،اتريخ األدب العريب  ،العصر اجلاهلي ،دار املعارف ،القاهرة ،ط . 25

-

صالح الدين اهلادي ،الشماخ بن ضرار الذبياين ،حياته وشعره،دار املعارف ،مصر،
1195م.

-

ضياء الدين ابن األثري  ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر  ،قدمه وعلق عليه
د.أمحد احلويف و د .بدوي طبانة  ،هنضة مصر للطباعة والنشر  ،القاهرة  ،ج .2

-

طرفة ،ديوان  ،أخرجه األعلم الشنتمري ،ت :درية اخلطيب ،لطفي الصقال ،دار
الفارس للنشر ،األردن ،ط.2

-

طفيل الغنوي ،ديوان ،شرح األصمعي ،ت :حسان فالح أوغلي ،دار صادر،
ْ
بريوت ،ط1119 ،1م.

-

عمرو بن حبر اجلاحظ  ،البيان والتبيني ،حتقيق عبد السالم حممد هارون ،مكتبة
اخلاجني ابلقاهرة  ،ط 1515 ، 9ه =  1115م .

-

عبد القاهر اجلرجاين ،أسرار البالغة  ،تعليق :الشيخ حممود حممد شاكر  ،مطبعة
املدين ابلقاهرة  ،الطبعة األوىل  1512ه =  1111م .

-

عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز  ،تعليق :الشيخ حممود حممد شاكر  ،مطبعة
املدين ابلقاهرة  ،الطبعة الثالثة 1519هـ .

-

عمرو بن قميئة  ،ديوان ،ت حسن كامل الصرييف  ،جامعة الدول العربية  ،معهد
املخطوطات  ،ط  1958هـ =  1198م .

-

عبيد بن األبرص  ،ديوان  ،شرح أشرف أمحد عدرة  ،دار الكتاب العريب  ،بريوت ،
ط 1515 ، 1هـ= 1115م .
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-

عبد احلميد املعيين ،القوس عند ثالثة من شعراء اجلاهلية واإلسالم ( أوس و الشنفرى و
الشماخ)،جملة كلية اآلداب ،جامعة القاهرة ،جملد [ ،]90العدد [ ،]9يوليو2000 ،م.

-

عبد العظيم علي قناوي  ،الوصف يف الشعر العريب ،ط 1151 = 1995 ، 1م .

-

عبد العظيم علي قناوي ،الوصف يف الشعر العريب ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
البايب احلليب وأوالده ،مصر ،ط1995 ،1هـ1151/م.

-

علي اجلندي ،شعر احلرب يف العصر اجلاهلي ،دار الفكر العريب  ،القاهرة1151 ،م.

-

فوزرية مبارك الدوسري ،الوصف لدى الشعراء الصعاليك حىت هناية العصر األموي،
رسالة دكتوراه1590-1521 ،هـ (بتصرف).

-

القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن  ،ت د عبداحملسن األمحد  ،مؤسسة الرسالة  ،ط ،1
 1529هـ  2009 -م  ،ج .15

-

قدامة بن جعفر ،نقد الشعر ،ت حممد عبد املنعم خفاجي ،دار الكتب العلمية،
بريوت لبنان ،د ط.

-

املرزوقي  ،شرح ديوان احلماسة  ،ت أمحد أمني  ،عبد السالم هارون  ،دار اجليل ،
بريوت  ،ط1511 ، 1هـ 1111 -م  ،ج . 1

-

حممد أبو موسى ،خصائص الرتاكيب  ،مكتبة وهبة – القاهرة ط 1519 ،5ه= 1119م.

-

حممد عبد املنعم خفاجي ،ابن املعتز وتراثه يف األدب والنقد والبيان ،دار اجليل،
بريوت ،ط1511 ،1هـ.

-

حممد عبداملنعم خفاجي ،الشعر اجلاهلي ،دار الفكر اللبناين،بريوت ،ط 1199 ،2م.

-

حممد حممد أبو موسى ،الشعر اجلاهلي ،دراسة يف منازع الشعراء ،مكتبة وهبة،
القاهرة ،ط.1

-

حممد مشعل الطويرقي  ،شعرية القوس  ،جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة
العربية وآدهبا  ،ج ، 11ع  91رمضان  1528هـ .
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-

حممود حممد شاكر ،القوس العذراء ،مكتبة اجلاحنى ،الطبعة الثانية ،دار الفكر –
بريوت1112 .م .

-

امليداين ،جممع األمثال ،ت حممد حمي الدين عبد احلميد  ،مطبعة السنة احملمدية
1995هـ  1188 -م .

-

حممد السيد سالم ،تشبيهات الشماخ بن ضرار الذبياين ،دراسة بالغية وموازنة ،
رسالة ماجستري .

-

النابغة الذبياين ،ديوان،ت حممد أبو الفضل إبراهيم  ،دار املعارف ،القاهرة ،ط . 2

-

نورة الشمالن  ،أبو ذؤيب اهلذيل  ،حياته وشعره  ،عمادة شؤون املكتبات  ،جامعة
الرايض ،الرايض  ،ط. 1150 = 1500 ، 1

-

نوري القيسي  ،وحدة املوضوع يف القصيدة اجلاهلية  ،مؤسسة دار الكتب ،املوصل،
اجلمهورية العراقية  1915 ،هـ =  1195م .

-

حيىي بن محزة بن إبراهيم العلوي اليمين  ،الطراز ،حتقيق د .عبداحلميد هنداوي،
املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت لبنان  ،ط 1529، 1هـ =  2002م .

-

حيىي اجلبوري  ،قصائد جاهلية اندرة ،الشاعر امرؤ القيس بن جبلة السكوين ،
مؤسسة الرسالة  ،ط 1505 ، 2هـ = 1155م .

-

حيىي اجلبوري،شعر عمرو بن شأس األسدي،دار القلم ،الكويت ،ط1509 ، 2هـ = 1159م.

-

حيىي بن محزة العلوي ،الطراز املتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز  ،مطبعة
املقتطف مبصر.1999 ،

-

يوسف بن طفيف بن مبارك العدوى ،صنعة التشبيه بني أوس بن حجر وزهري بن أىب
سلمى دراسة موازنة جامعة أم القرى.

-

يوسف خليف ،الشعراء الصعاليك يف العصر اجلاهلي  ،دار غريب  ،القاهرة ،د .ط.
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