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يسعى هذا املقال ٕاىل دراسة ٔامه 
عري عند ٔابرز شعراء العرص سامت إالبداع الش

، ))))عَِدي� بن زيد الِعب�اديعَِدي� بن زيد الِعب�اديعَِدي� بن زيد الِعب�اديعَِدي� بن زيد الِعب�ادي(اجلاهيل، وهو الشاعر
البواعث العملية : وهذا من خالل التطرق ٕاىل

إالبداعية عند الشاعر، ومتثلت يف؛ املاكن، 
الزمان، الواقع املعاش، وهذا لكه بغية الوصول 
ٕاىل ٔامه السامت إالبداعية اليت متزي هبا الشعر 

بق   الِعب�اِدي، وقد جتلت هذه الّسامت يف؛ السـّ
املقّدمات الشعرية،  ٕاىل ٔاغراض شعرية، ابتاكر

التشبيه املنفرد، وكذ| إاليقاع املمتزي، وقد 
اكنت �رزة وبوضوح يف شعره من خالل 

  .ٔاغراضه الّشعرية ا�تلفة
 

 

 

 

 

Abstract: 
This educational, analytic 

paper that belongs to applied 

stylistic studies aims at taking 

the responsibly from rhythmic 

stylistic in the poem of Affif 

Eddine tilmeçani , this poem 

represents many rhythmic 

figures independent from sufist 

poets, also it aims at analyzing 

to find the way to pronounce 

the language of the sufist poetic 

text.  

In order to show the 

beautiful valves within the 

sound. 
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        ::::متهيدمتهيدمتهيدمتهيد
يُعّد الّشعر اجلاهيل مبثابة الِقب� اليت يتّجه ٕالهيا ٔاغلب اBّارسني والباحثني؛ فقد اسـتقطب 
وال يزال يسـتقطب اBّراسات اجلاّدة، يف خمتلف التخّصصات أالدبية، فهو أالصل ا�ي ميثّلنا حنن 

، وٕاذا ما 1» ومنوذجاال يزال الّشعر اجلاهيل عند العرب ٔاصال«:))))ٔادونيسٔادونيسٔادونيسٔادونيس((((العرب، وهو كام قال عنه 
تعلق أالمر �جلانب الفّينّ للشعر؛ جند ٔاّن الباحثني قد ٔافاضوا احلديث فيه، وبيّنوا لنا ُدرره املكنونة؛ 
واليت بدورها ختتلف من شاعر الٓخر، فلّلك شاعر بصمته اخلاّصة من الناحية الفنّيّة متّزيه عن بقية 

؛ واّ�ي ال يتوفّر ٕاّال لشاعر ممتكّن، "إالبداع الّشعريإالبداع الّشعريإالبداع الّشعريإالبداع الّشعري: "بـ: ىالشعراء، وهذا المتّزي والتفّرد هو ما يسمّ 
يقوم �بتاكر معاٍن وصوٍر جديدة لشعره، مل يسـبقه ٕالهيا شاعر، ٔاّما دون ذ| فال يَُعّد الشاعر شاعًرا، 

ابن ابن ابن ابن ((((خاّصة ا�ي جيتلب من أالقدمني دون ٕاضافة ملسات ٕابداعيّة متّزيه شاعًرا، ويف هذا الصدد يرى 
ٕاذا مل يكن عند الشاعر توليد معىن وال اخرتاعه ٔاو اسـتطراف لفظه ٔاو «:ٔانّه    ))))))))هههه456456456456- - - - هههه390390390390((((رشـيقرشـيقرشـيقرشـيق
ٔان تتوفّر  ولٕالبداع الفّينّ ٔاصول وقواعد البدّ ، 2»، اكن امس الّشاعر عليه جماًزا ال حقيقة.........ابتداعه

يرفض بدئـيÀا «:بداعحيث رٔات ٔان االٕ ، ، ، ، ))))خاBة سعيدخاBة سعيدخاBة سعيدخاBة سعيد((((فيه ليصبح ٕابداعًا مبعىن اللكمة، وقد ذكرهتا 
؛ ٔاي القول بشلك فّينّ Éبت ٔاو شلك سابق عىل العمل "بأحاديّة التعبريبأحاديّة التعبريبأحاديّة التعبريبأحاديّة التعبري"التقليد وّلك طغيان يمتثّل 

الفّينّ املفروض عليه من خارجه، فأالخذ بأحاديّة التعبري ٔاو ثبات ٔاشاكÌ يبطن نظرة ٔاداتـيّة ترى اللغة 
ملفردات والرتاكيب القاب� للتكرار، القادرة عىل استيعاب جاهًزا، ٔاو مجموعة من ا" وعاءً "والشلك الفين

، وكام عرفنا من هذا القول، ٔاّن العملية إالبداعيّة 3»اجلديد املتنوّع، وتلبية احلاجات غري املتناهية
تتطلّب التجديد خاّصة يف اجلانب الفين، وال تؤمن مببدٕا ٔاحادية التعبري، ٔاردÏ ٔان نثبت هذه احلقيقة 

اجلاهيل، ا�ي شهد هو االٓخر ٕابداعات فنّـيّـة اكنت السـبّاقة من نوعها، واليت ٔاحدثت نوعًا يف الشعر 
من احلداثة آنذاك، وقد معدÏ يف هذا املقام ٕاىل تسليط الضوء عىل شعر شاعر من ٔابرز شعراء 

عَّدي بن عَّدي بن عَّدي بن عَّدي بن :(راجلاهليّة، ؤاقّل ما يقال عنه ٔانّه من ُدهاهتا أالّولني يف قول الّشعر، ونقصد بذ| الشاع
تبّدت لنا مجموعة من السامت إالبداعيّة، وقد  ))))عَديّ عَديّ عَديّ عَديّ ((((وعند اسـتقرائنا لقصائد ديوان . 4444))))زيد الِعب�اديزيد الِعب�اديزيد الِعب�اديزيد الِعب�ادي

تفّرد فهيا؛ كونه السـبّاق لها مقارنة بشعراء عرصه، وقبل معرفة ٔاّمه السامت إالبداعيّة عند الشاعر، ال 
ا الشاعر ٔاثناء سري معلّيته إالبداعيّة، وعىل هذا بّد لنا من الوقوف عند معرفة املنابع اليت اسـتقى مهن

  .ن بواعث التجربة إالبداعيّة عند الشاعرعأالساس تكون بداية انطالق حبثنا 
        ::::بواعث التجربة إالبداعية عند عَديّ بواعث التجربة إالبداعية عند عَديّ بواعث التجربة إالبداعية عند عَديّ بواعث التجربة إالبداعية عند عَديّ     ::::ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال

لقد اجمتعت عّدة عوامل اكنت مبثابة احملّرك، ا�ي دفع �لشاعر ٕاىل خوض معليّته إالبداعيّة، 
  :انذكر مهن
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        ::::املاكناملاكناملاكناملاكن    ----1111
طاملا اكن املاكن يف عرص اجلاهلية، مبثابة املنبع ا�ي يسـتقي منه الشاعر، ٔاثناء سري معليّته 

حفااكها -مبختلف ظروفها-إالبداعيّة؛ فقد اكنت هناك عالقة وطيدة ربطت بني الشاعر اجلاهيل وبيئته 
ئّيات املاكن؛ من خالل رصد يف شعره، وعّرب عهنا بصدق ودقّة متناهية؛ وقد ٔابدع يف وصف جز 

مظاهر احلياة اليومية بأدّق تفاصيلها، جاعًال من املاكن الرفيق اBامئ للشعر، ال يُكتَب ٕاّال حبضوره، 
ٕانّام يتشّلك يف التجربة إالبداعية « :عن كيفية حضور املاكن يف الشعر بقوÌ))))�ديس فوغايل�ديس فوغايل�ديس فوغايل�ديس فوغايل((((ويتحّدث 

يب، ٕان عىل مسـتوى اللحظة االٓنيّة ماثًال بتفاصيå ومعامله، انطالقا واسـتجابة ملا عاشه، وعايشه أالد
Ìٔاّن الشاعر  ))))الشعر والشعراءالشعر والشعراءالشعر والشعراءالشعر والشعراء((((وقد جاء يف كتاب ، ، ، ، 5»ٔاو عىل مسـتوى التخيّل وافًدا مبالحمه وضال

ئل مرة ّمعا يفعل ٕاذا تعّرس عليه نظم الشعر فقال، ، ، ، ))))ُكثَّريِ َعّزةُكثَّريِ َعّزةُكثَّريِ َعّزةُكثَّريِ َعّزة((((العاشق  ٔاطوف يف الّر�ع «:قد سـُ
، ومن هذا نفهم ٔاّن للماكن دوًرا 6»املعشـبة، فيسهُل عّيل ٔارصنته، ويُرسُع ٕاّيل ٔاحسـنه ا�لية والرêض

ا يف كسب املَلكة الشعريّة عند الشاعر، فهو ُحيّرك بداخå مجيع مكبوëته Àا جد Àمîويفّجرها ٕاىل اخلارج ، 
 .ليبوح هبا الشاعر، يف شلك لكامت منظمة ومرتبة

ن قد عاش يف بالط احلرية، واكن كذ| يتنقّل بني اك حرضي املنشٕا،))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((والشاعر
املدائن، اليت بلغت اòَوñا من Ïحية جودة املعيشة، اليت وفّرها لها املاكن، وّلك ما حيتويه من مظاهر 
حلياة الرّيق واحلضارة، ومـّمـا ال ريب فيه ٔاّن مثل هذه البيئة اخلّالبة، اكنت تسحر إالنسان العادّي، 

ببيئته ٕاىل درجة ٔانّه قام بوصف ٔادّق     ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((وقد بلغ ٕاجعاب . عر املرهف احلّس Ïهيك عن الشا
التفاصيل عن بيئته يف شعره، وكذ| قام بتشخيص بعض املظاهر الطبيعيّة اجلامدة ليستنطقها، 

أالëن يف اِحلرية  ، وممّا جاء يف شعره يصف حيوانعقد صوره الّشعريّة ا�تلفة بني إالنسان واملاكنو 
  7:يف يرشب من هنر الفرات نذكر قوÌوك 
  )حبر الطويل(

ال�   َوُعوٍن يَُباِكْرَن الن�ِظْيَمَة َمْربََعا
ü
  الن�َقائَِعا َجَزاýَن فََال يَْرشِْبَن ا

ْدَن يَِبيَْسهُ  َñَ َوآَض الُفَراُت قَائًِظا لَيَْس َجاِمَعا  تََضي�ْفنَُه َحىت�    
توحاة من مصمي بيئته؛ وهذا حي� عرض لنا صورة قطيع لوحة فنّـيّـة مسـ ) عَديّ عَديّ عَديّ عَديّ (رمس لنا 

ليرشبَن ويرتويَن من ماهئا، ا�ي ليس �لكثري  ))))َجندَجندَجندَجند((((:من أالëن، وقد حّل بُكرًة ضيًفا عىل ٔارض بــ
، مفن شّدة عطشهن� مل يُبقَني يف منبع املاء شيئًا، وهذا ما يدّل عىل ٔاّن أالëن سـتمكل  �لنسـبة ٕالهين�

حث عن أاللك والرشب، ويف هذا دال� واحضة عىل سريورة احلياة وعدم توقّفها �لنسـبة طريقها، للب
  .لٔالëن و�لنسـبة للشاعر ٔايًضا
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من حراكت من مظاهر الطبيعة نذكر؛ صورة طبيعية اسـمتّدها ) عديّ عديّ عديّ عديّ ((((ومن ٔامجل ما ذكر 
ا�ي يدّل عىل اسـمترار  الكواكب والنجوم وأالنواء؛ اليت جتود عىل الزروع والنباëت �خلري الكثري،

احلياة �لنسـبة لها، وللاكئنات احليّة أالخرى مجعاء، ومن قوÌ يف وصف روض قد اهنل� عليه املطر 
  8:الغزير يقول

        ))))حبر الرملحبر الرملحبر الرملحبر الرمل((((
تَنَا وٍد قَدْ َوَمجُ       ْوٍن الُعهُوٍن ٍيفْ االòعَْالقِ َر لكََ   ِويْـ اْجسَهَر�

   َولَْم تَُواَر الَعَراِيقْ ِو تََدىل�   لْـا�B  َعْن َخرِيٍْف َسقَاُه نَْوٌء ِمنَ 
ال�  لَْم يََعْبهُ 
ü
ـ� ا   الّرِئَاِل ِيفْ االòفَْالقِ  ُض َر بَعْ   االòَداِ� فَقَْد َوب

الّروض ا�ي جاده املطر الغزير، وا�ي ٔاعاد احلياة Ì؛ فقد منا ذ|  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ (يصّور لنا 
هار و�خرضار، فزادته رونًقا وهباًء، ؤ�ّن هذا الزرع الزرع، واسـتطالت فروعه، واكتىس حّ� �ٕالز 

فرح مبا جادت به السامء من مطر، بعد انقطاعها عليه يف فصل الصيف، فهـي ٔاول ما نزل من السامء 
حبلول فصل اخلريف، وذكر لنا الشاعر ٔان منبع املطر اكن من اBلو، ا�ي هو ٔاحد ٔابراج الّسامء 

سالت مياه ذ| اBلو دون انقطاع، ؤ�نّه ممسك خبشـبة قامئة مل تسقط، املعروفة عند العرب قدميا، ف 
بدلو املاء احلقيقي ا�ي يُسـتعمل يف )عديّ عديّ عديّ عديّ (و�لتايل حافظ عىل تدفّق املاء يف خطّ متساٍو، وقد شـهبه 

  .اسـتخراج ماء البرئ، وتثبت عراه ليحمل هبا وهبذا يضمن سريورة املياه وتدفّقها يف ثبات
        ::::الزمانالزمانالزمانالزمان    ----2222

د تناول الشعراء اجلاهليّون موضوع الزمن، وطرقوه من جوانب عّدة، ورصدوا لنا مجموعة لق
من الظواهر املتعلّقة به، فتحّدثوا عنه يف ٔاشعارمه �عتباره رمًزا حيمل بني طيّاته مجموعة من اBالالت 

عن الزمن من Ïحية الشعراء آنذاك حتّدثوا : ٔانّ  ))))املوت يف الشعر اجلاهيلّ املوت يف الشعر اجلاهيلّ املوت يف الشعر اجلاهيلّ املوت يف الشعر اجلاهيلّ ((((وقد جاء يف كتاب .اخلفيّة
حمتيّة املوت وٕاتيانه عىل مجيع «:الرؤية الوجوديّة Ì، وذ| حني طرقوا مواضيعها اليت متثّلت يف

ومه يف ّلك ذ| يصّورون املوت طالًبا . اخلالئق وعن تفاوت االٓجال، وعن كراهيّة إالنسان للموت
ٔالّن سهمه ال خيطئ . هنم ما يريدوإالنسان مطلوبه، ٔاو صائًدا يُلقي شـباكه عىل النّاس، فيصيب م

ٔاخذت النظرة الوجودية نصيًبا وافًرا من قصائد شعره، فنجد ))))عَّديعَّديعَّديعَّدي(ويف شعر  9».وقصده ال خييب
تذكًريا �ملوت وهذا من خالل التحذير من تقلّبات اBّهر عىل إالنسان وهو غافل، ويف هذا الصدد 

  )10(:يقول عديّ 
  )حبر اخلفيف(

ن� ِل��  ü
ُهوَرا  قَْد اòِمْنَت َال تَِبيَْنت�   َ�ً فَاْحَذْرَهنَاْهِر َصوْ ا Bا  

َدىقَْد يَنَا ْيًحا فََريْ وَراَولَ   ُم الَفَىت َحصِ   قَْد َ�َت آِمنًا َمْرسُ
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ويف السـياق نفسه جند الشاعر يتلكّم عن رصوف اBهر، وتقلّبات أالحوال عىل البرش، 
ــًرا بأّن دوام احلال من احملال، ؤان مصري إالنسان îام بلغ شأنه هو املوت  وخاّصًة امللوك مهنم، مذكِّ

  11:يقول
  )حبر اخلفيف(   

êَِر ِمْن قَوِم نُوحٍ اòيَْن اòهْ  ِBّعَاٌد ِمْن بَْعِدِمهْ َوثَُمودُ ُمث�    ُل ا    
  ُدودُ اòيْْن آَ�ُؤُمهْ َواòيَْن اجلُ   آَ�ُؤÏَ َواòيَْن بَُنوُمهْ  اòيْنَ 

     اÏَ قَْد َاكَن ِمن�ا ُوُرودُ َواòرَ   املَنَاêَ فَبَاُدوا َمْهنَجَ  َسلَُكوا
ْمنَ  بَيْنََما ُمهْ  òِة َواال َ ِرسّ òفْ   عََىل االòاِب اخلُُدودُ اِط ا َ َىل الرت

ü
    َضْت ا

    عيدُ بَْعَد َذا الَوعُْد لكُه َوالوَ   ْم يَْنقِض احلَِديُث َوِلِكنْ ُمث� لَ 
َ َواالòطِ  ودُ َضل� عَ   َحُقوُمهْ ب�اُء بَْعَدُمهْ ل ُ      ْهنُْم ُسُعوُطهُْم َوال��
ى يَُعوُد َمرِيَْضاَوَحصِ  ْحضَ òيٍح ا   òْدَىن ِللَْموِت ِممّْن يَُعودُ َوُهَو ا    

ففكرة الفناء اكنت مبثابة احملّرك للّشعور اBيّين، اّ�ي فرض نفسه عىل اخلطاب الشعرّي 
ـًرا حبمتيّة  ِلَسّد الفراغ الّروّ�،) عَّدي بن زيدعَّدي بن زيدعَّدي بن زيدعَّدي بن زيد(لـ ا�ي يعيشه يف غياِهب السجن، حني وقف مذكِّ

املوت، هبدف توجهينا ٕاىل املُـثُل وأالخالق احلسـنة، وقد اسـتعان �لقصص التارخيية ٕالبراز حمتيّة 
هو يتّخذ من التارخي دروًسا وعظات، يتفكّر يف مصري النّاس وفناء املاضني وزوال النعم، «: املوت فـ

ع كثرية من شعره؛ يقّص عىل الناس ٔاخبار امللوك واجلبابرة ا�ين ٔا�دمه اBّهر ؤاخىن وهو يف مواضِ 
علهيم الزمان، و�| فال مطمح يف اBنيا وال مـأمن من غدرها، فإالنسان ضعيف يف هذه اBنيا، 

بذ|  ، معّربا12»يسافر يف طريق الفناء، فال يغرنّك ما تراه من رفاه الناس وما علهيم من نعمة وترف
Ìَر مْن قوِم نُوحٍ : (عن سؤال وجودّي يف قوêَ ِBّهُل اòيَن اòَر مْن قوِم نُوحٍ اêَ ِBّهُل اòيَن اòَر مْن قوِم نُوحٍ اêَ ِBّهُل اòيَن اòَر مْن قوِم نُوحٍ اêَ ِBّهُل اòيَن اòوقد ربط الشاعر هذا السؤال �ملاكن )ا ،

را �ٔالمم السابقة اليت اكنت يف غف� ورغد عيش وما آلت ٕاليه، واعمتد الشاعر لتأكيد حمتيّة الفناء  مذّكِ
  .سـيخ فكرة الفناء يف ذهن املتلقّيعىل التكرار ا�ي جاء بصيغة �سـتفهام، وقد ٔاراد به تر 

    ::::الواقع املعاشالواقع املعاشالواقع املعاشالواقع املعاش    ----3333
ٕاّن الواقع املعيش يفرض نفسه عىل العمل أالدّيب îام اكن نوعه، فال ميكننا ٔان نتصّور وجود 
معل ٔادّيب خيلو من تصوير للواقع؛ ٔالّن أالدب يرتبط �حلياة من مجيع نواحهيا، ولكّام اكن الشاعر قريًبا 

ٕاذا اجمتعت املعايشة والقدرة «:))))عبد املنعم الرّجعبد املنعم الرّجعبد املنعم الرّجعبد املنعم الرّجيبيبيبيبّ ّ ّ ّ ((((يقول . اكن نتاجه الشعري ٔاجودمن الواقع وحياكيه، 
فنشعر به وننفعل ؤ�نّه هيّمنا، ونشعر  والدة معل جيّد، نقرؤه - بال شّك  -عىل إالبداع، فٕانّنا سنشهد 

جيد ) عديّ عديّ عديّ عديّ (واملتصفّح لشعر ، 13»يف ذوات ٔانفسـنا ٔانّنا عايشـناه ومررÏ به، وشهدÏ اك/Ì ونضوجه
، )النّعامن بن املنذرالنّعامن بن املنذرالنّعامن بن املنذرالنّعامن بن املنذر(، وبالط امل0 )كرسىكرسىكرسىكرسى(ا�ي عاش يف بالط  نقًال واًحضا للواقع املعاش آنذاك،فهو

ومعل اكتًبا عند كرسى ورسوÌ ٕاىل املدائن، فهذه احلياة احلرضيّة اليت نعم هبا الشاعر نقل لنا بعًضا من 
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حديثه عن اجلواري ولباسهن� الفاخر من :كرمظاهرها،خاّصة احلياة اليوميّة اليت عاشها،من ذ| نذ
احلرير، ووصف النساء وصًفا دقيًقا من Ïحية احلّيل وأالساور وموضعها ا�ي تلبس فيه، وعن راحئة 

  14:املسك والعطر والعود تنترش وتفوح مهنّن، وهو وصف حرضّي ٔالولئك النسوة يقول
  )حبر الرسيع(      

 ٓ َىت ِلَما َعهِْدَت ُعُرصْ َوقَ   َن اòْن تَْصُحَو اòْو تُْقِرصْ قَْد ا òْد ا   
    ُسُورْ  ُدو �الòُكّفِ الال�ِمَعاِت   ُمْربِقَاٍت ِ�لُربيَن َوتَْبـَعْن 
َمْقُس َوِ�لْ ِبْيٌض  ِBّْعنَاقِ   عَلَْهين� اòُكف�ِة ُدرّْ  اòِت اال    ِمْن َحتْ

قصور اليت متلؤها يف وصف النسوة؛ فهو اّ�ي ترعرع يف ال))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((وليس بغريب ٔان يبدع
النسوة �ختالف طبقاهتّن، واكن شديد إالجعاب مبا تضعه النسوة من زينة عىل ٔاعناقهّن وزنودهّن، 
ومن لباس حريرّي Ïمع امللمس، وحّيل المع جتّملَْن به زاد من جاملهن، فالشاعر وصف النسوة وصًفا 

  .خارجيÀا، وهو غزل عذريّ 
فهيا،  س وصًفا حضارÀê ي/ىش وفق بيئته اليت عاشوصف الفر  ))))عدêّ عدêّ عدêّ عدêّ (((( ونالحظ كذ| ٔانّ 

  15:يقول
  )حبر الرمل(
َبيتْ َولَقَ  ُدمْ بِ   ْد اòغُْدو َويَْغُدو ُحصْ    ُمكَْيٍت َكُعَاكِظّيِ اال5
    آٍل َحسَمْ  بَْنيَ يَْعُبوٍب َوِمنْ   َضَل اخلَْيُل ِبِعْرٍق َصاِلحٍ فَ 
ٌب ِبهفَ      ْمثَاِل َجي�اٌش َهِزمْ َاكلتِّ  فَهُوَ   تَنَاَمْت اòفُْحٌل ُجنْ

  ِ�ملُهِر ِمْن غَِري عََدمْ  ِثقَةً   تَِخِفَّني ِبَال اòْزَواِدÏَ ُمسـْ 
َذا 
ü
َحىفَا     ا اòْحَقُب ُذْو لَْحٍم َزِميْ ُدوهنََ   الَعانَُة ِيفْ َكْهِر الض

لِْب ِرَ�ٌع َجاِنبٌ َزِمهُ  مْ َمارِ   الص   ُح االِٓخَر ِمنُْه قَْد َجنَ
     َكٍبْريٌ َاكِرٌب ِسن� الَهَرمْ اòْو   َضارٌِع ُذْو َسْقَطةٍ  َصِغْريٌ الَ 

من النادِر ٔان جند شاعًرا من شعراء العرص اجلاهيل هيّمت بوصف الفرس عىل حساب  
الناقة؛ حيث ٕاّن ٔاغلب الشعراء اجلاهليني اكنوا يصفون النّاقة ٔاكرث من الفرس، وهذا راجع ٕاىل طبيعة 

فشعراء البادية غري شعراء احلرض، من Ïحية وصفهم ملركهبم، فالنّاقة عند  البيئة اليت نشؤوا فهيا،
البدويني حيتاجون ٕالهيا، ويعمتدون علهيا يف ِحلهم وترحاهلم ٔاكرث من الفرس؛ ا�ي يَُعد رمًزا من رموز 

Bامئ يف متاع احلياة وزينهتا، فهو ٔانسب ٕاىل حياة ا�ون واللهو، و�سـمتتاع والتحّرر، وهو الرفيق ا
اليت اكنت تتّسم �لرتف ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((الّصيد والفروسـية، وهذه املظاهر احلياتيّة اكنت من ٔابرز ممّزيات حياة 

واللهو يف مراحلها أالوىل، وعىل هذا جند ٔاّن للفرس ماكنة خاّصة عند الشاعر، فقد وصفه يف ٔاكرث من 
ق ا�كر جند ٔاّن الشاعر وصف غّدوه قصيدة، بل ٔافرد Ì قصائد مسـتقّ� يف وصفه، ويف المنوذج الساب
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 2019جوان                                327                               - بسكرة-جامعة محمد خيرض

مع ٔاحصابه بفرسه، ا�ي جاء لونه بني الّسواد واحلُمرة، وهو اللون املمّزي عند العرب، و�لتايل فٕاّن 
فرس الشاعر ممّزي ومفّضل عن غريه من الفرس من Ïحية لونه وقّوته وعدائه، جاعًال منه مثًال ٔاعىل 

  .لّلك فرس
        ::::العامل النفالعامل النفالعامل النفالعامل النفيسيسيسيس    ----4444

العامل النفيس مبثابة احملفّز ا�ي يبعث بظالÌ عىل الشاعر؛ ليك  يبدع لنا مـّمـا جادت يَُعّد 
به قرحيته، وحيّس ّلك من يقرٔا شعره ٔانّه جزء من عامل الشاعر، ويبادÌ الشعور نفسه، ويقّرر علامء 

عمل جيد اخلربة العمل الّشعري إالبداعّي وا�ي جيعل القارئ يعايشه يف ٔاثناء تلقّيه لل«: النفس ٔانّ 
هو وجود التضاّد فهيا؛ فاملرح� أالوىل من ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((ولعّل ما مّزي حياة ، 16»نفسها اليت عاÏها الشاعر

حياته اكنت يف رفاهية عيش، وسلطة سـياسـيّة واقتصاديّة ودينيّة، ٔاّما املرح� الثانية فقد قضاها بني 
ٔاثّر جسنه يف حياته، حيث صّور لنا ما  جدران السجن، وما نتج عهنا من شعور �لظمل والقهر، وقد

عانه يف شعره، ا�ي اكن يف هذه املرح� عبارة عن تأّمالت فلسفيّة ٕانسانيّة، قالها الشاعر ؤابدع يف 
قولها، واكن ٕانتاجه الشعري فهيا غزيًرا، مفعظم ما قاÌ من شعر اكن يف جسنه، فBا اكن شعره صادقًا 

املعاÏة احلقيقية، « :ٔانّ  ))))رÉء أالبناء يف الشعر العررÉء أالبناء يف الشعر العررÉء أالبناء يف الشعر العررÉء أالبناء يف الشعر العريبيبيبيب((((وقد ورد يف كتاب  ُوBَِ من رمح املعاÏة والظمل،
تزيد من �ندغام يف احلدث، وتوثّق الص� بني الشاعر واملوضوع، وحتصل معايشة يف ٔامعق 

حاÌ يف السجن تصويًرا دقيقًا، بدًءا من أالغالل  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((ولقد صّور لنا ، 17»مسـتوى، ؤارىق صورة
، ويزداد أالمل والفاجعة عند الشاعر حني يدرك ويؤمن أالمل واملعاÏة النفسـيّة اليت ميّر هباوالقيود ٕاىل 

اكن ملًاك ظالـًمـا يف حمكه، ومتّرسعًا يف قراراته، )  النعامن بن املنذرالنعامن بن املنذرالنعامن بن املنذرالنعامن بن املنذر(حبقيقة مّرة مفادها؛ ٔاّن ربيبه
ن جرمية ارتكهبا ٔاو جناية اّ�ي اكن ساعده أالمين، وهذا دو ) عدي(واّ�ي يؤكد لنا هذا هو جسنه لــ

جناها، ومرّد هذا ٕاىل وشاية اكذبة من أالعداء ا�ين مل يرضوا مباكنة عدّي املمتّزية والرفيعة عند امل0، 
  18:وقد ذكر الشاعر ما فعå ٔاعداؤه، وذ| حي� قال

  )حبر الوافر(
اَسَعى  Àلُوَن رشýعَْداَء َاليَاòلِ  عََيل�   اال   يِب َوَرب� َمك�َة َوالص�
    َن اòْويَُدْهَدى ِيفْ قَِلْيِب فَيُْسجَ   ا اòْن يَُمه�َل َعْن َكِبْريٍ اòَراُدو 

  )19(:ويصور لنا عدي حاÌ يف السجن، يقول
 )حبر اخلفيف(  

   ُموثٌَق َشِديٌْد ِوÉَِيقْ اòنَِينّ   اòَخاهُ اòبِْلغَا عَاِمًرا واòبِْلْغ 
ِء يَُالِيقْ ِرُس وَ   االِقْسَطاِس يَْرقُُبِينْ احلَ ِيفْ َحِديِد      املَْرُء ُلك� َيشْ

َحاٍت ِخَالقِ وَ   َحِديٍْد ُمَضاَعٍف َوغُلُولٍ  ِيفْ    ِثَياٍب ُمنَض�
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يف هذه أالبيات جند ٔان الشاعر قد ٔاراد ٔان يوصل رسا� ٕاىل ٔاخويه املوجوَدين يف بالط 
وقد متثّلت هذه املعاÏة يف بني غياهب السجن يعاين معاÏة شديدة،  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((الفرس، مفادها ٔاّن ٔاخامه

ٔانّه مكبّل �لقيود احلديديّة اليت حتارصه من ّلك جنب، واحلارس امللك�ف مبراقبته ليل هنار، ومل يتوقّف 
أالمر هنا حفسب، بل صّور لنا ٔاشّد ٔانواع التعذيب اليت متاَرس ضّده، ويه ٔاّن ثيابه البالية اليت 

لبارد، وهذا نوع من التعذيب فيه نوع من إالهانة واملذ� �لنسـبة يرتدهيا اكنت تَُرش ّلك يوم �ملاء ا
للشاعر، فبعدما اكن يعيش يف ترف ومنصب ساٍم وشهرة واسعة، ٔاصبح بني لي� وحضاها ُمهاÏ بني 
 Ìسيّئة يسـتوي فهيا مع اخلائن ٔاو ا�رم، مع ٔانّه بريء من ّلك ما قا �قضبان السجن، يعاَمل معام

  .الوشاة فيه
- زمان: (ا ميكننا قوÌ عن التجربة إالبداعيّة العبّاديّة؛ ٔاّهنا اكنت مثرة تالحق العوامل اخلارجيّةوم

وهذه العوامل اسـتغلّها الشاعر ). العامل النفيس(، واBاخليّة �لنسـبة للشاعر)وواقع معيش-ماكن
اعر، ويوّحض لنا ٔاحسن اسـتغالل، فأنتجت لنا قصائد رائعة خّ�ها أالدب العرّيب وانفرد هبا الش

من «:حياة الشاعر اجلاهّيل عىل ٔاّهنا بؤرة نفسـية، تتالىق فهيا العوامل السالفة ا�كر يف قوÌ))))ٔادونيسٔادونيسٔادونيسٔادونيس((((
هنا اكنت حياة الشاعر اجلاهّيل بؤرة نفسـية يتالىق فهيا املاكن والزمان، الرضورة واملصادفة، وهكذا 

عة ليجابه خطر املاكن هو وحده، يعرف كيف يعرض نفسه قصدÀê ملصادفات احلياة؛ مفن مي0 الشجا
  .20»يكون سـيّد مصريه

وليك يتّضح لنا ما قلناه سابقا فL خيّص بواعث التجربة إالبداعيّة، ال بأس من ٔان نورد خمّطًطا 
  :يبّني ما ذكرÏه

 خمطط يوحض بواعث التجربة عند عَدّي بن زيد العّبادي                   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 المكان

 الواقع المعيش النفسي العامل

 الّزمان

بواعث التجربة 
  ا!بداعية العبّادية
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    ::::السامت إالبداعية يف الفضاء الشعري العبّاديالسامت إالبداعية يف الفضاء الشعري العبّاديالسامت إالبداعية يف الفضاء الشعري العبّاديالسامت إالبداعية يف الفضاء الشعري العبّادي: : : : ÉنياÉنياÉنياÉنيا
تنّوعت السامت إالبداعيّة يف شعر عدّي بني الفكريّة والفنّـيّـة، وسـنكتفي يف هذا الصدد 

  :بذكر الفنّـيّـة مهنا، واليت وجدÏها اكالٓيت
        ::::ابتاكر مقّدمات جديدةابتاكر مقّدمات جديدةابتاكر مقّدمات جديدةابتاكر مقّدمات جديدة ----1111

        ::::مقدمة النارمقدمة النارمقدمة النارمقدمة النار////أ أ أ أ 
�خرتاع «:فها إالنسان منذ نشأته أالوىل، فهـي مبثابةتُعّد النّار من ٔامه الظواهر اليت عر 

، وٕاذا ما اكن احلديث عن موضوع النّار الوارد يف ٔاشعار اجلاهلّيني، فٕانّنا 21»العظمي للجنس البرشي
جنده حيتّل الصدارة؛ فالنار جبميع دالالهتا ال تاكد ختلو من ٔاّي قصيدة، سواء ٔااكن ذكرها رصًحيا ٔام عن 

، ومن ٔامهّـيّـة ذكر النّار يف الشعر اجلاهيل جند ٔاّن هناك من ...مثل أالÉيف والّرماد طريق اBالالت،
ا�ي ، ، ، ، ))))عّديعّديعّديعّدي((((الشعراء َمْن ٔافرد لها مقّدمة خاّصة يسـتفتح هبا قصيدته، ونقصد يف هذا املقام الشاعر

شاعًرا - حّد علمناعىل-يعّد ٔاّول من ابتكر هذه املقّدمة، فقد ٔابدع وتفّرد يف هذا اجلانب، فال ناكد جند
يف هذه املقّدمة،وجعلها مدخًال ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((من الشعراء اجلاهليني اسـتعملها مكقّدمة لقصيدته، فقد تفّرد

  22:ومن قوÌ مقّدمة ذكر فهيا النّار نذكر قوÌ. لبعض قصائده
  )      حبر جمزوء الرمل(     

ْت  نَاَها َعرُف ِمْن   َعْيِين ِعَشاًء َضْوَء Ïَرِ  اòبَْرصَ     ِهْندّيٍ َوغَارِ  سـَ
    َضاَءْت لَْمَع َكّفٍ ِبِسَوارِ فَاò   ثَْت ِيفْ َعَرٍف َمْوِقَدَهااòر� 

ِينّ ِبُمكُ ُمْرَهتَنٌ 
ü
َ   َمي ا َماِريغَْريَ َما اòْكِذُب ن    ْفِيسْ َوا5

يرصد لنا الشاعر حقيقة ٕابصاره ليًال Ïًرا موقدة، وقد اهتدى ٕالهيا بفضل رحيها الطيب؛ ٔالهنا 
الشعراء ٕاذا ٔارادوا مدح موقد النار وصفوه «: نت مشـتع� بعرف جشر طيب الراحئة وهو الغار واكناك

اليت اكن ) يميميميمّ ّ ّ ّ (والراحئة الطيبة للغار املشـتعل ذكرته مبحبوبته 23»...بأنه يوقدها �لقطر واملندل والغار
اعر كفÀا به صور يلمع، طيفها يتصّور للشاعر حيهنا، وذ| عندما ازدادت النار اشـتعاال،فقد ملح الش

، ؤ�ّهنا طيف ميّر عليه ويزيده ٔارقا  Àêوّلك هذا ما هو ٕاال اشتياق ولوعة حملبوبته، �| اسـتحرضها فكر
  .واشـتعاال لنار الصبابة

وجنده يف مقّدمة ٔاخرى من مقّدمات قصائده يوّجه خطابه ٕاىل حمبوبته، اليت تقوم بفعل 
  :24الَولَع و�شتياق يقولٕاشعال النار، ؤاّي Ïر ٕاّهنا Ïر 

  )حبر الرمل(                                                                          
ن�   اêَ لَُبيَْىن اòْوِقِدْي الن�ارَ  ü

  َمْن َهتَْويَْن قَْد َحاَرا ا
    تَْقِضُم الِهْنِدي� َوالغَاَرا  ُرب� Ïٍَر ِبت اòْرُمُقهَا
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عىل مقدّمة النّار يف T المنوذجني السابقني، ٔاّهنا تقوم عىل ثالثة ٔاراكن ٔاساسـيّة واملالَحظ 
املرٔاة، والنّار، والغار؛ وّلك واحدة مهنا لها دالالت تتعلّق حبياة الشاعر خاّصة ؤاّن :مكّررة ويه

تَُعد مصدر  المنوذجني قد قيال وهو يف السجن، فال جمال Ì للتغّزل وال السـتحضار احملبوبة، فاملرٔاة
ٕالهام ٔاّي شاعر، فال ناكد جند شعرا سواٌء ٔااكن قدميا ٔام حديثا خيلو من ذكرها، فهـي تَُعد رمزا للحّريّة 
الفكريّة، فالنّار لها دالالت كثرية تتحّدد من خالل موقعها يف الUم، وهنا تلكّم الّشاعر عن الضوء 

ë يرى ّلك يشء بوضوح åّم، و�لتايل اسـتعملها كدال� عن النور، ٔاّما الغار املنبثق مهنا،  وا�ي جع
جشر تفوح منه راحئة طيّبة ٕاذا ما اشـتعل، وقد اكن قدميا عند إالغريق والرومان يعد رمزا للنرص،  فهو

ٔاراد )عدêّ (احلّريّة املطلقة؛ وهذا يعين ٔانّ ) = النرص(الغار)/النور(النار)/احلب(و�لتايل فاج/ع املرٔاة
أالراكن احلّريّة املطلقة والتحّرر من القيود اليت تعيقه جسدêّ، وهو هبذا ٔاراد �نتصار   بتوظيف هذه

، فالشاعر يف رح� حبث عن أالمل واحلياة وحتقيق )النّعامن(عىل ٔاعدائه الظاملني، وعىل رٔاسهم امل0 
  .النرص

 ::::املقدمة احلاملقدمة احلاملقدمة احلاملقدمة احلمكمكمكمكيةيةيةية/ / / / بببب
 ،�تَُعد احلمكة اجلاهليّة مبثابة املثل العليا السائدة يف ذ| العرص، فهـي مثرة جتارب طوي
خاّصة ٔاّهنا اتّسمت �لواقعيّة والصدق يف التعبري عن التجارب واخلربات، واملُّطلع عىل الشعر اجلاهيل 

ظ عىل الفضائل اليت جيد ٔاّن ٔاغلب شعرائه يطرقون �ب احلمكة بوصفها الفّن ا�ي يسـتطيع ٔان حياف
نظرات «: يه، ، ، ، ))))حيحيحيحيىيىيىيىي اجلبوري اجلبوري اجلبوري اجلبوري(وحافظ علهيا، واحلمكة عىل حّد تعبري  طاملا افتخر هبا إالنسان اجلاهيلّ 

وانطباعات وتأّمل يف احلياة واملوت، وحماوالت لسّن نظم خلقية يتّبعها النّاس فL يرضونه من خصال 
حمكهتم حقائق جمّردة يف متناول الفطرة  وسلوك، ٔاو ما ينكرونه من ٔافعال وعادات، و�| جاءت

، وٕاذا ما تلكّمنا عن احلمكة 25»السلمية متلهيا التجربة واملشاهدة وفق مثلهم العليا الّسائدة يف عرصمه
ٕانّه : فٕانّنا جند ديوانه تاكد تكون ٔاغلب قصائده ِحمك، ولهذا نسـتطيع ٔان نقول عنه، ، ، ، ))))عَّديعَّديعَّديعَّدي((((    يف شعر

متياز، وما يمتّزي به عدي يف جمال احلمكة هو ٔانّه ٔاورد يف شعره مقّدمات شاعر احلمكة يف اجلاهليّة و�
ٕ�حتاف الشعر العرّيب مبقّدمات حمكّية، وهو ما مل يكن مألوفا Bى  -ٔاو ياكد–يتفّرد «: فالشاعرحمكيّة 

  :27ٔاحتفنا به شعره من ذ|  قو26Ì»الشعراء من غري شعراء املدن
  )حبر املنرسح(                                                                              

   ِم يَنَْسوَن َما َعَواِقُهبَاا�êò   َاكلِفْتَياِن ِيفْ غَْنبِ الْ  لَْم اòرَ 
ٍفتَْسَعى َمآِرُهبَاِيفْ ُلكِّ   لَْم يَُكْن لَهُْمَيَمتٌ  َما يَْغَفلُوا    َرصْ
َعهُمْ  يََرْونَ  ْخَواَهنُْم َوَمْرصَ
ü
  َف تَْغتَالُهُْم َمَخاِلُهبَايْ َوكَ   ا

 ْ      َوُحب احلََياِة َاكِذُهبَاَخْريِ    النُفوُس ِمنَْطلَِب الـَماَذا تَُرّ]ِ
ْهِر َوَريُْب املَُنوِن َاكِرُهبَا  تَُظن اòْن لَْن يُِصْيَهبا َعنَُت ال   د�
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ملوت، وقد رٔاوا ٕاخواهنم ّلك يف هذه املقّدمة احلمكيّة تغافل الفتيان عن ا))))عَديّ عَديّ عَديّ عَديّ ((((فقد رصد لنا 
يوم يذهب ٔاحدمه بدون رجعة بفعل املوت، وقد اسـتطاع الشاعر بفضل بصريته الثاقبة وعلمه جبميع 

ٕاّن زوال إالنسان حقيقة ال مفّر مهنا، مفهام :أالمور اBنيوية ٔان يوّجه رسا� توعيظيّة ٕاىل الفتيان قائال هلم
 .ٔامام شـبح املوتاكنت ماكنته ٔاو حاÌ جفميع البرش سواء 

        ::::املقّدمة الليليةاملقّدمة الليليةاملقّدمة الليليةاملقّدمة الليلية    ////جججج
ٕاّن الليل عند الشاعر احلزين مبثابة الشـبح ا�ي حيّل عليه؛ ففيه تُْقِبُل أالحزان واالٓالم عليه 
من ّلك حدب وصوب، ويطول هذا الليل الكئيب عىل الشاعر، وال ياكد ينبلج الصبح ٕاّالوقد متكّن 

عىل ٔارض نّصه أالديب؛ فيصّور لنا حاÌ وشعوره  من الشاعر ؤاّرقه، ويعكس لنا الشاعر شعوره
وطول الليل عليه من كرثه اهلموم، وغالبا ما يتناول الشعراء اجلاهليّني الليل يف ثناê قصائدمه، ٔاّما ٔان 
يأيت مكقّدمة لقصائدمه فهذا قلّام جنده عندمه، ومل جند من اBارسني ا�ين تلكّموا عن مقّدمات القصائد 

مقّدمة القصيدة مقّدمة القصيدة مقّدمة القصيدة مقّدمة القصيدة ((((وقد جاء يف كتاب .ن ٔافاض يف احلديث عهنا، ٔاو حّىت ٔاشار ٕالهيااجلاهليّة، وم
مقدمة الليل وصف الشعراء طول «:حديث موجز عهنا، وقد ذكرها صاحب الكتاب بقوÌ ))))العربيّةالعربيّةالعربيّةالعربيّة

اهمت هبذه املقّدمة )عدêّ (، ويف مقابل هذا جند ٔانّ 28»ليلهم، وما يقاسونه يف دêجيه من ٔاحزان ؤاجشان
  29:ها مقّدمة لبعض قصائده،ومن مناذج مقّدمة شكوى الليل ومهومه نذكر قوÌوجعل 

  )حبر الرمل(                                                                         
ْر َوَاكَ   الل�يُل عَلَينَا فَاْعتََكْر  َطاَل َذا ْبِح َمسَ     ّينِ Ïَِذُر الص
عِْلُن ِمنُْه وُاِرس بَْنيَ    ْنِدي Éَِوêًٍ ّيِ الهَّمِ عِ ِمْن َجنِ       َما ا5

    ًما ُظن� ِ�لل�ْيِل الِقَرصْ َولَِقدْ   َ�ٔن� الل�يَل ِفيِه ِمثåُُْ و 
َىض لَْم أ  ْبَح َجرشْ اòتَمَ   ْمغِْض ُطوÌَُ َحىت� انْقَ     ىن� لَو اòَرى الص

منا عناء ٔارقه من هذا الليل من خالل هذه أالبيات ٔان يبّني لنا دو  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((اسـتطاع 
مقيد بسالسل يف السجن، وهو ا�ي اكن ينعم حبياة رفاهيّة ترتقي ٕاىل حياة  الطويل،وخاّصة ٔانّه

امللوك، وبعدما اكن هذا الليل عليه قصريا وقت مرحه ولهوه، حتّول بني احلني واالٓخر ٕاىل ليل طويل 
الصنني، ولثقل وطول هذا الليل العامت يمتّىن وكئيب، جّراء الظمل ا�ي مياَرس ضّده يف غياهب جسن 

  . الشاعر ٔان ينبلج الصبح، فربّام ينبلج معه أالمل والطمأنينة يف قلبه
        ::::املقدمة التخيليةاملقدمة التخيليةاملقدمة التخيليةاملقدمة التخيلية////دددد

-تعّد املقّدمة التخيّليّة من ٔاندر املقّدمات اليت عرفها شعراء العرص اجلاهيل، فال ناكد نعرث
ويف هذه املقّدمة يربط الشاعر .احدة تبتدئ مبقّدمة ختيّليّةعىل شعر ٔاو حّىت قصيدة و  -عىل حد علمنا

 Ìحالته النفسـيّة وما يصاحهبا من مزاج متَعكّر، عىل ما حييط به من مظاهر الطبيعة ٔ�ن يشـبّه حا
وقد اكن لهذه املقّدمات حضور يف شعر ...�لسحاب، ٔاو �ملطر وما يصاحبه من تغّريات يف حا� اجلوّ 
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لنا حالته النفسـيّة السيّئة، ؤ�ّهنا تشـبه السحاب بتشكيالته ا�تلفة، واليت ، حيث عرض ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((
مقدمة «::::عن هذه املقدمة يف شعر الشاعر ٔاهنا))))معر معر معر معر رشرشرشرشف اBينف اBينف اBينف اBين((((رمست مبرورها سـيوفا وثيا�، ويقول

ختيلية جديدة يف بعض قصائده، ويف هذه املقدمة يسقط حالته النفسـية القامتة عىل ما حييط به من 
ت الطبيعة، وقد رٔاى الشاعر حياته، وقد شلكّها السحاب بألوانه ا�تلفة اليت قد ترمس بطيوفها مرئيا

سـيوفًا وثياً� بيضاء، ويه مقّدمة جديدة مل يعهدها الشعراء، ومل يألفها الشعراء يف مقدمات القصائد 
  31:، ومن منوذج هذه املقّدمة يف اBيوان نذكر قو30Ì»اجلاهلية

 )حبر الوافر(                                                                     
   ُرُؤوَس َشيِْب بََواِرُق يَْرتٍَقنيَ   ْقُت ِلُمْكَفهٍَر َ�َت ِفْيهِ اòرِ 
   لُو َصْفَح َدْخَداٍر قَِشيِْب َوجيَْ   ُح املَْرشٍِفي�ُة ِيفْ ُذَراهتَلُو 
 ò�َ َِمآِلًيا ِبَدٍم َصِبيِْب  َضْنبَ خَ   ن� َمآِتًما َ�تَْت عَلَيه     
 ýُكف� عََىل عَِديٍّ يَُالòَىل اجلُُيوِب َويُْعطَ    ِلْنئَ اال

ü
   ُف َرْجُعُهن� ا

يف هذه اللوحة التخّيليّة اليت رمسها الشاعر، ربط فهيا ٔارقه وما يعانيه يف جسنه �جلّو املتقلّب 
ٔاّما صوت .رؤوس آدمية كساها الشيبا�ي فيه حسب اليت جاءت متلّونة هبا سواد وبياض، ؤ�ّهنا 

وّلك هذه الظواهر الطبيعية ٔاسقطها عىل نفسه .الرعد فقد شـّهبه بقرع السـيوف اليت متّزق الثياب
�ملآمت وأالحزان عليه، وعىل الوضع املؤسف ا�ي آل ٕاليه، وما يزيد الصورة وحاÌ، حيث شـّهبها 

حزَن عىل الشاعر حزÏ شديدا، وهذا من وضوحا واك/ال هو صورة الناحئات من النسوة، وقد 
خالل رضهبّن أالكف �لصدور، وقد محلَن خرقا يَندبنَُه، وقد مٔالَن هذه اخلرق بدم صبيب حرسة 

  .عىل ما حّل �لشاعر
        ::::التشبيه املنفردالتشبيه املنفردالتشبيه املنفردالتشبيه املنفرد    - - - - 2222

جيده دومنا عناء يعّج �لتشبهيات اليت زادت من جامل نصوص ) عديّ عديّ عديّ عديّ (ٕان املمتّعن لشعر 
اليت ٔاّهلته بأن يربط دقائق أالشـياء ببعضها، ويعقد ع ٕاىل خياÌ الواسع وثقافته الغزيرة شعره؛ وهذا راج

بيهنا مقارنة تقود ٕاىل روعة التصوير �لتشبيه، واليت تزداد جامال حني تنسجم مع بنية النّص من حيث 
التصويريّة  اBال�، ومع احلا� الشعورية، وحني يكون التشبيه جديدا مدهشا، فٕانه حيقّق فائدته

امجلالية، اليت ال تقف عند حدود التشابه احلّيسّ القريب ا�ي يصف اجلزئيّات بسطحيّة فكريّة، 
ؤاّما فائدة التشبيه من الUم فهـي «:عن فائدة التشبيه يف الUم فيقول))))))))هههه637637637637((((ابن أالثريابن أالثريابن أالثريابن أالثري((((ويتحّدث

فس بصورة املشـبه به ٔاو مبعناه، وذ| ٔانّك ٕاذا مثّلت اليشء �ليشء فٕانّام تقصد به ٕاثبات اخليال يف الن
  33:يف قوÌومن تشبهياته املنفردة نذكر ما جاء 32»ٔاكّد يف طريف الرتغيب فيه، ٔاو التنفري عنه

  )حبرالاكمل(                                                                                 
ِفَني َصَبْحُهتُمْ  اِرِب مِ    َهَذا َوُرب� ُمَسو� ًة ِللش� ٍر َ�ِبَل َ��      ْن َمخْ
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Ïٍَء ِذْي َكْرمٍ    ِبَسْحَرٍة فََصَبْحُهتُمْ بََكُروا عََيل� 
ü
    َكَقْعِب احلَاٍلِب  ِ�

َا ِبُزَجاَجةٍ     فُْصٍح ٍيفْ َكِنيَسِة َراِهِب  ِقنِْديْلُ   ِمْلَء الَيَديِْن ò�َهن�
ن من البيئة احلّرضية اليت عاشها، فقد تشبهيني مسـمتّدي) عديّ (يف هذه أالبيات ابتكر 

يّة متنّوعة؛ îّد لنا  وصف لنا امخلر وّلك ما يتعلّق هبا من مظاهر حضاريّة، وقد مجع فهيا صور حسـّ
فتلكّم عن امخلر البابّيل ذي املذاق الرائع، ا�ي يعجب به ّلك من يرشبه، وقد سقى به الشاعر 

ر فٕانّه قّدمه يف كوب قدح كبري فاليشء العظمي يقّدم يف ٔاصدقاءه العطشانني صباحا، ولعظمة هذا امخل
تشـبه قنديال، فصّح ا�ي  يشء عظمي، والزجاجة اليت وضع فهيا امخلر شـّهبها الشاعر فوصفها بأّهنا

ونرى التشبيه .يوضع يف كنيسة الراهب، فلكi من الزجاجة والقنديل جيمعهام وجه الشـبه وهو إالضاءة
Ì34:كذ| فيقو  
  )حبر الطويل(                                                                      

ثِْر فَاِئٍت  َوَالتَُك ِيفْ إاللَْحاحِ 
ü
اِوُل مِ    ِيفْ ا   نُْه فَاِئتًا لَيَْس يُْطلَُب ُحتَ

�ِيتْ ُلك�َما اْرتََدْت  َكَصاِنَعِة الَقزِّ  �ْبِث اòقْ ِبَصْنَعِهتَا اكَ   ال َىل الل
ü
 َرُب نَْت ا

    
قد شـبّه إالنسان ) عدêّ (ففي هذا التشبيه المتثييل املسـمتّد من واقع البيئة املعاشة، جند ٔاّن 

نفسها، ولكّام  ا�ي يلح يف طلب اليشء الفائت بدودة القّز اليت تنتج نسـيجا من اخليوط وتلفّها عىل
ورة التشبهييّة وهام صفتان ال تؤّدêن زاد لفّها زادت بعدا عن اخلروج منه، فإالحلاح مبثابة اللّف يف الص

 Ì بفاعلهام ٕاىل اخلري، وهذا التشبيه يعكس البيئة احلرضيّة اليت عاش فهيا الشاعر، واليت مسحت
ٕ�طالق العنان لفكره، ليبدع يف تشبيه وربط دقائق أالمور ببعضها بعضا، ويف هذا الصدد يقول 

تسهّل لٕالنسان الراحة وإالطا� يف التفكري مبا حييط الظروف احلياتية املؤاتية «):حسني حسن احلاجحسني حسن احلاجحسني حسن احلاجحسني حسن احلاج(
، وهبذا يكون الشاعر قد ٔابدع وتفّرد 35»به فينظر بعمق ٕاىل �طن أالشـياء ويتعّمق ٔاكرث يف موضوعاته

  .يف جمال التشبيه؛ ٔالّن تأّمå وخربته �حلياة جعلته يربط بني أالمور اBقيقة يف الشـبه
        ::::موسـيقى الشعرموسـيقى الشعرموسـيقى الشعرموسـيقى الشعر3333----    

 ى الّشعر عنرصًا îّما يف ٕاضفاء إالحساس الاكمل عىل ٔارض أالثر أالدّيب موسـيق تَُعد
من ) عديّ (وقد ٔاخذت موسـيقى الشعر حّظا موفّقا يف قصائد  ،الّشعرّي، ٕ�يقاعات تناسـبه ومتّزيه

Ïحية إالبداع عىل حساب بقيّة قصائد شعراء عرصه، فعند قيامنا �لتقطيع العروّيض مجليع قصائد 
الرمل، واخلفيف، الوافر، البسـيط، املنرسح، : وجدÏ ٔانّه نظمها يف تسعة حبور ويه، ، ، ، ))))ييييعَدّ عَدّ عَدّ عَدّ (ديوان 

املديد، الرسيع، الاكمل، والطويل، ٔاّما البحور اليت اسـتعملها بكرثة فهـي ذات أالوزان القصرية خاّصة 
دهام عند حبر الرمل، وحبر اخلفيف؛ فقد نظم عىل وزهنام سـبع قصائد، وهذان البحران قلّام جن: مهنا

شعراء العرص اجلاهّيل، وكام هو معلوم ٔاّن الّشعر يف البيئات احلرضيّة اجلاهليّة، ونقصد  هنا الشعر 
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ة(اِحلْريٍّي  ةاِحلِريَ ةاِحلِريَ ةاِحلِريَ هو شعر غناّيئ �Bرجة أالوىل، واكن سبب ظهوره انتشار الِغناء واملعزوفات، واليت ) اِحلِريَ
ٕاكثار الشاعر للبحور ذات أالوزان القصرية؛  بدورها ت/ىش مع أالوزان القصرية، وعليه فال ضري يف

ويف «):):):):))))هههه356356356356((((ٔابو الفرج أالصفهأابو الفرج أالصفهأابو الفرج أالصفهأابو الفرج أالصفهاينينينين((((يقول يقول يقول يقول هو عبارة عن اòغَاٍن ويف هذا الصدد  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ (ٔالّن معظم شعر 
 ))))غريناومغريناومغريناومغريناوم((((، ويُرجع 36363636»سائر قصائد عدّي بن زيد اليت كتب هبا ٕاىل النعامن يسـتعطفه ويعتذر ٕاليه ٔاغانٍ 

" حبر الرمل"ة عند شعراء منطقة احلرية ٕاىل تأثرمه �لفرس؛ فوزنبكرث " حبر الرمل"سبب اسـتعامل 
 37373737.وقد عُّدل مبا يالمئ العروض العريبّ  ،اسـتعري من الوزن الهبلوّي املتكّون من مثانية مقاطع

موسـيقى الرمل خفيفة رشـيقة منسابة، وفيه رنّة يصحهبا نوع «:ٔانّ ) ) ) ) عبد عبد عبد عبد هللاهللاهللاهللا الطيّب الطيّب الطيّب الطيّب((((    ويرى
وهذه امللنخوليا ... عاطفّي احلزين يف غري ما �ٓبة ومن غري ما وجع وال جفيعةال من امللنخوليا ٔاي الرضب

وللتأّمل احلزين، وجتعå ينحو عن . الرتنميية الرقيقة املتأّص� يف نغم الرمل جتعå صاحلا جّدا لٔالغراض
يت قصيدته ال) ) ) ) عديعديعديعدي((((    ، ومن شواهد ما نُظم عىل حبر الرمل يف شعر33338888»الصالبة واجلّد وما ٕاىل ذ|

واليت يربز من خاللها تقلّبات اBهر عىل إالنسان ، ، ، ، ))))النعامن بن املنذرالنعامن بن املنذرالنعامن بن املنذرالنعامن بن املنذر(قالها وهو ماّر عىل املقابر مع 
  39393939 :ؤان مصريه املوت ال حما� يقول

  )حبر الرمل(                                                                          

ْث نَْفَسهُ  َمنْ  � اò   َراÏَٓ فَلُْيَحّدِ   ُه ُموٍف عََىل قَْرن َِزَوالْ ن
ْهِر َال يَْبقَى لَهَاُوُخُطو  �Bِيت   ُب اýاِجلَبالْ  َوِلَما تَا   ِبِه ُمص
بُونَ    َرْكٍب قَْد اÏَòُخوا ِعْنَدÏَ ُرب�  َاللْ  يَْرشَ     اخلَْمَر ِ�ملَاِء الز

  َوِعتَاُق   َواالòَ�ِريُق عَلَْهيَا فَُدمٌ 
   

     ِيفْ اِجلَاللْ اخلَْيَل تَْرِدي 

    الْ آِمِين َدْهَرُمهْ غَْريَ ِجعَ    ُروا َدْهٌرا ِبَعيٍْش َحَسنٍ َمعِ 
ْحضَ  òمْ ُمث� ا ْهُر ِهبِ �Bْخنََع اòْهُر يُوِدْي ِ�ِجلَبالْ   َوَكذ|َ   وا ا �Bا    
ْهُر يَْرِمي ِ�لَفَىت َوَكَذِ|َ  �Bالَعيِْش َحاًال بَْعَد َحالْ  ِيفْ طَالِب     ا   

املتأمل لهذه أالبيات يتبني Ì ٔان نفس الشاعر اكنت يف موقف التأمل احلزين وقد متلكه و 
  .انفعال نفيس وثوران العاطفة جفاء إاليقاع متفاعال مع احلدث ا�ي وافق حبر الرمل

وٕاذا ما انتقلنا ٕاىل حبر اخلفيف وا�ي يتساوى وحبر الرمل من حيث �سـتعامل يف 
متاما لبحر الرمل من Ïحية اخلفّة والتقطيع العرويض، فهو يصلح للغناء ٔاكرث؛ اBيوان؛ فنجده مشاهبا 

مزجي من الرمل واملتقارب فقد اكتسب من أالّول نغمته العاطفيّة، ومن الثاين تدفّقه وتالحق «:ٔالنّه
�عىل نسـيج هذا البحر  ))))عديّ عديّ عديّ عديّ (وممّا جاء يف قول  40404040»معتد� ٔانفاسه، ممّا جعå ذا ٔارس قوّي وجلج
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ذكر قوÌ يف رصوف اBهر وتقلّبات أالحوال عىل البرش، مذكِّرا بأّن دوام احلال من احملال، ؤان ن
  41414141:مصري إالنسان îام بلغ شأنه هو املوت يقول

  )اخلفيف حبر جمزوء(                                                              

 òونَ ا ْكُب املُِخب َا الر� ونَ عََىل االò   هي   ْرِض املُِجد
ُن تَُكونُونَ   فََمكَا اòنُْمتْ ُكن�ا      َوoََ َحنْ
لبحور الشعر العرّيب، هو ٔانّه اختار ٔاعذهبا ؤارقّها ) عديّ عديّ عديّ عديّ (وما ميكننا قوÌ حول اختيار  

ؤاخفّها، وهذا ما ي/ىش مع رقّة وعذوبة البيئة احلرضيّة آنذاك، ورقّة وسهو� لغته ؤالفاظه، وذ| ّمما 
البحر جيري حسب ٔالفاظه «: الءم سرياهنا عىل حبور الشعر ذات أالوزان القصرية يف اBيوان، فpٔن

، وهبذا يكون الشاعر قد ٔابدع ومتّزي يف هذا اجلانب عن غريه من 42424242»ولغته وفنّه ال أاللفاظ جتري عليه
 .الشعراء

        ::::امتةامتةامتةامتةــــــــــــــــــــــــخخخخ
، و�ختالف املشارب ))))زيد العبّاديزيد العبّاديزيد العبّاديزيد العبّادي    عَدّي بنعَدّي بنعَدّي بنعَدّي بن((((ٕاّن السامت إالبداعيّة يف شعر : وصفوة القول

، ٕاّال ٔاّهنا )املاكن، والزمان، والعامل النفّيس، والواقع املعيش:(اليت اسـتقى مهنإابداعه الشعري، من
ٔاسهمت يف التنويع الفّينّ ا�ي ٔاحتفنا به شعره، وقد بدا  لنا هذا جليّا من خالل ما عرضناه من سامت 

  :متشّلكة عنده يف ثالث نقاط يه ٕابداعيّة يف شعره واليت تبّدت لنا
مقّدمات لشعره مل تكن مألوفة عند ٔاغلب شعراء عرصه،  ))))عَديّ عَديّ عَديّ عَديّ ((((ابتكر : من حيث بناء القصيدةمن حيث بناء القصيدةمن حيث بناء القصيدةمن حيث بناء القصيدة �

واليت اكنت مبثابة التجربة التأهيليّة للشاعر، واليت تدّل عىل مقدار شاعريّته، ومتّرسه يف قول 
 .الشعر

تشبهياته بطريقة واحضة خلت من الغموض  يف ٕابراز ))))عديّ عديّ عديّ عديّ ((((ُوفق : من حيث الصورة الشعريةمن حيث الصورة الشعريةمن حيث الصورة الشعريةمن حيث الصورة الشعرية �
والتعقيد، وعليه ٔاسهمت يف ٕابراز صوره الفنّيّة بطريقة واحضة ال لبس هبا وال مغوض، وبىن 
الشاعر تشبهياته عىل اBّقّة واملالحظة الصادقة لوجوه الشـبه بني املشـبّه واملشـبّه به، وهذه 

    .املزية قلّام تتوفّر عند الشعراء

معظم قصائد شعره عىل البحور ذات ) ) ) ) عديّ عديّ عديّ عديّ ((((نّظم ): املوسـيقى اخلارجية: (من حيث إاليقاعمن حيث إاليقاعمن حيث إاليقاعمن حيث إاليقاع �
يف  """"عَّدي بن زيدعَّدي بن زيدعَّدي بن زيدعَّدي بن زيد""""    ومن هذا لكه نسـتطيع احلمك بتفّرد .أالوزان القصرية اليت متتاز �لرقة والعذوبة
هذه السامت إالبداعيّة الفنّيّة اليت حتّىل هبا شعره، ٔاّهنا ال  اجلانب إالبداعّي الشعرّي، ونقول عن

  . ، فصدق ا�ي قال عنه ٕانّه شاعر مبتكرميكن ٔان تتوفّر ٕاّال لشاعر ممتكّن
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أالدب العريب يف عرص اجلاهلية، املؤسسة اجلامعية ل�راسات والنرش : حسني حسن احلاج) 35(
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