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منذ القدم اعتىن إالنسان Oلناقة، فهو يرى 
ٔاهنا رمز للموجودات ؤاقوى احليواXت 

ر، ؤالهنا رفيقته ـؤاج ها عىل املقاومة والصب
  رـاليت ال متل وال تشكو وال تضج

وي ـحتمp وتنقp مضن رح� العمل اليت ين
القيام هبا، من ٔاجل حتقيق الهدف وأالمل 

وغربته، يف  معا، ويه دربه ؤانسه يف وحدته
حp وترحا|، حيث احتلت الناقة ماكنة كبيـرة 

ى بلغت حد ـعند إالنسان اجلاهيل حت
للرح�  تهاعتربها اجلاهيل وسـيل و التقديس، 

عرب الزمن، وذ� بتفرجي اهلم، وختفيف القلق 
ي احلاصل للشاعر، فالناقة ـو�كتئاب النفس

ا�ي يمني  ه املرشق للحياة،ـيه الوج
اء ـر احلس Oلتسايم والرغبة يف البقــOلشاع
  .واخللود

  

  

  

  

Abstract 

Since ancient time, the man took care 

of Camel (Naqh), he saw it as a 

symbol of existence and the strongest 

animal for resistance and patience, it's 

his companion that does not get bored 

and complain, carry and transport 

him within the working trip he 

intends to do, in order to achieve both 

goal and hope, and it's his path and 

companion in his loneliness and his 

foreignness, In his stay  

or trips, where camel occupied  

a great status for the pre-islamic man 

until it reached the status  

of sanctification, and it has  

been considered as a way to travel 

through time, to carefree,  

relieve anxiety, depression  

and psychological-winning 

for a poet, so the camel (naqh)  

is the bright side of life, which 

develops at  the poet the sense 

of transcendence and the desire  

to survival and immortality. 
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        ::::طئـة طئـة طئـة طئـة و و و و تتتت

انتقل الشاعر اجلاهيل من وصف الطلل ٕاىل وصف الناقة والرح� يف الصحراء،        
ه قتب Xه ٔامـر طبيعي تدعو ٕاليه ظروف احلياة وحاجاهتا، و�� اكن عليه ٔان يركـؤ�ن
يرحتل ضارO بعصاه يف الصحراء بقوة وعزم، فهـي السبيل الوحيد للتعزية عام يصيب و  ةـالقوي

الشاعر من مه ونصب وشكوى وحنني، وشدة فتور وٕاعياء من طول الرح� وسأم املسري، 
و حبمك ظروف بيئته قد وطن نفسه عىل جماهبة احلياة و�نتصار علهيا، ؤاكرث ما ٔابرزه ـوه

لوكيات الناقة الشكوى واحلنني، الشكوى مـن طـول الرح� وسأم املسري، الشعراء من س
واحلنني ٕاىل الوطن وأالالف، ٕاذ تبوح | شاكهتا عرب زفرات حزينة وآهـات دامعة، فيفهمها 

املثقـب :وم ٕاما بتصبريها ٔاو مبعاتبهتا، وهذا ما جنده عند عدة شعراء، نذكر مهنمـحق الفهم فيق
لغدير، املتلمس الضبعي، احلارث بن حلزة اليشكري، وطرفة بن العبد العبدي، بشامة بن ا
  .البكري، وغريمه كثري

        ::::    وصف الناقة ورح� الوجود عند طرفةوصف الناقة ورح� الوجود عند طرفةوصف الناقة ورح� الوجود عند طرفةوصف الناقة ورح� الوجود عند طرفة
اختذ طرفة بن العبد من وصف Xقته كـل معاين القوة والشدة، فهـي تعكس مرآة        

p، ٕاهنا يف احلقيقة صافية حال صاحهبا وموقفه من هذه الرح� اليت ٔاخرجته من وطنه ؤاه
فهو يعيش الوجود ٔازمتني تسكنانه معا، ٔازمة الغربة الوجوديـة، ٔازمة «صورة طرفة نفسه، 

م، ٔالنه وجود موصود Oملوت، املوجود البرشي كفاجعة حمتومة ال حميد عن موا¿هتا ذات يو 
ه ـــــــ معلقت، ولهذا جند يف)1(»ة الغربة �جÁعية املناض�، من ٔاجل اسـتتباب احلريـةؤازم

  . ر احلياة وخضامة املوت، فاحلياة نفسها يف تسابق مع املوتصغ: هامنئاساسـي نيحقيقيت
ويسعى طرفة ٔ�مثا| من الشعراء ٕاىل حتقيق �نتصار عىل احلياة، حيث ٔاوحض هذا        

        ::::    اجلانـب رصاحة يف موضعنياجلانـب رصاحة يف موضعنياجلانـب رصاحة يف موضعنياجلانـب رصاحة يف موضعني
        ::::    املوضع أالولاملوضع أالولاملوضع أالولاملوضع أالول

  : )2( ىل وصفه للنـاقة، يف قو|عند انتقا| من مقدمته الغزلية إ        
ْمَس َحلËت ِرَداَهئَا      Ëالش ËنÍ�َ دِ  َوَوْجٍه Ëْوِن لَـْم يَتََخدË   عَلَْيِه نَِقيÐ الل

  : مث يقول
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  ِبَعْوَجاَء ِمْرقَاٍل تَُروُح َوتَْغتَِدي    َوٕاّينِ الÍْمِيض الَهمË عْنَد اْحِتَضاِرِه  
  

ر ـومرادفاهتام يف الشعر اجلاهيل كثريا، فاهلم حيض» التسلية«و» إالمضاء«يرتدد فعال        
ويتجلـى حني يتذكر الشاعر ماضيه، فينتقل بواسطة Xقته ٕاىل ماكن آخر ويوليه شطره، 

اقة هنا متيض مهـوم الشاعر وتسليه، ليك يعيش زمنا غري الزمن ا�ي عاشه، تقول ـفالن
تنجيل بصحبته اهلموم، _ ٔاو البعري الناقة_فهذا الصاحب «ٔاوراس نصيف جامس محمد

ا| وتبغيp صورة نضوب ينابيع احلياة واحلب من ٔاطالل أالحبة الراحلني، وهذا ـوينىس Oٕرق
فسل اهلم، ٔاو ما مياثلها من :ر من الشعراء يف صور رحالهتم بعبارةــما رصح به كثي

للخالص من هـذه اعر ما يه ٕاال خماوفه اليت يتخبط فهيا، و ـ، فهموم الش)3(»عبارات
اهلمـوم البد من الرح� يف الصحراء، للترسية عن النفس، والÁس العزاء مما يرى حو|،  
وللتخفيف مـن وطأة مشاعره ا�افقة، قد اختذ Xقته قناعا ٔاو معادال شعرè | يلقي عليه 

هبا  كثريا مما يف نفسه، وقد صّورها تصويرا رائعا، وهذا ملا يطمح ٕاليه من قوة يواجه
مصاعب احلياة ومهوëا، فالناقة ها يه رمز حلياة ٔاخرى، بل يه رمز لٕالنسان الها� 

  .وا�هر املتجدد
) املايض(فالناقة وسـي� للرح�، فبعد ٔان ذرف الشاعر العربات عىل الطلل البايل       

ع ـضييزارة ؤاسـى وحرسة، هنض ٕاىل Xقته اليت متثل احلارض واملسـتقبل، دون تردد ٔاو ت ــبغ
للوقت، ففي قـرارة نفسه يرفض الوقوف والثبات، فهام Oلنسـبة ٕاليه املوت، و�� لزم عليه 

فالشعراء ٔاكرث الناس ...«ه ال يشعر Oحلياة ٕاال مـن خاللها، يقول صاحل مفقودةـاحلركة ٔالن
ٕاحساسا Oلزمن وتعامال معه، ولقد ٔاحس اجلاهليون مبأساة انقضاء الوقت، وما يصحب 

� من انقضاء العمر فعّز علهيم ذ�، ؤاحسوا معيقا بتò املشلكة، فصوروها يف ذ
  .  د جتىل هذا إالحساس يف خمتلف موضوعاهتم الشعريةـ، وق)4(»قصائدمه
فالشاعر عقد بينه وبني Xقته وشـيجة متينة، نقلها ٕاىل اكئن ö ينطوي عىل جوانب        

مبا ميور يف نفسها من مهوم ؤاحزان، فمل تعد ٕانسانية، فهـي حتس وتشعر، وتنطق مرصحة 
إالطار النفعي حفسب، بل تعدى أالمر ٕاىل  عىلحيواX ٔاجعميا صـامتا، فائدهتا مقترصة 

اتصال الشاعر هبا اتصاال نفسـيا وشعورè ، فبهثا مهومه وآهاته، كام بثته شكواها وجشهنا 
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سقاطات املتتالية عىل Xقته، ٕامنا يه ا تطابقت نوازعهام ؤاحاسيسهام يف ذ�، فاالٕ ـوكثريا م
اليت اكن حيارب «نفس طرفة اليت ٔارهقها الرحيل، وهذه الشكوى يه ذاته امللكومة ، 

ى أالهل والوطن املرتوك، وليس طلب طرفة من Xقته الصرب عىل مشقة ــضعفها وحنيهنا ٕال
، )5(»صرب مجيـلالرحيل ٕاال خطاO �اته هو لتكف عن الشكوى وحتبس زفراهتا ا�امعة ب

    ة الشاعر ـٕان اضطرام نفسي
Oالٓراء املتضادة انعكست عىل الناقة، فاكتسبت مظهرا يبدو متنـاقضا، تناقض         

ٔان الشاعر قد ٔاسقط كام هو احلال يف «ا�ات نفسها، يرى عبد العزيز محمد حشادة
لناقة حتمل صفات متناقضة احليواXت أالخـرى، ذاته يف الناقة، و�� ليس غريبا ٔان جند ا

تناقض ا�ات نفسها القامئة علـى رصاع أالضداد فهيا اكٔالمل واليأس، واملوت واحلياة، 
الري، وإالشـباع بعد اجلدب، وأالمن بعد اخلوف، لك من املفارقة والعطاء، بعد احلرمان 

معارضة هذا دال� عىل عدم التوافق بني ما خيتلج النفس داخليا وخارجيا، ٔاي مناهضة و 
ي وجدانه، جتسدت يف تò اللحظة بعزوف الناقة وامتناعها عىل ــإالحساس السائد ف
، فهذا الÁزج بني املتناقضات اليت افتعلها الشاعر، انعكسـت )6(»التوحد النفيس معه

فهـي ٕاذن مزجي من العامل ا�اخيل واخلار� للشاعر،   بصورة خاصة سلبا وٕاجياO عىل Xقته
رصح يف النص بذ�، ٕاال ٔان شواغp وهواجسه تبدو متجسدة يف خشصية الناقة مع ٔانه مل ي

  . وموقفها يف القصيدة
        ::::    املوضع الثايناملوضع الثايناملوضع الثايناملوضع الثاين

  : )7( بعد انهتائه من وصفه للناقة، يقول       
َذا قَاَل َصاِحِيب     اÍَال لَْيتَِين اÍفِْديَك ِمْهنَ 

�
  ِديا َواÍفْتَ عََىل ِمثِْلهَا اÍْمِيض ا

لَْيِه النËْفُس َخْوفَا َوَخاَ|ُ   َوَجاَشْت 
�
  ُمَصاOَ َولَْو اÍْمَىس عََىل غَْريِ َمْرَصدِ    ا

  
عىل مثل هذه الناقة ٔاميض ؤاتنقل يف ٔاسفاري، Oملقابل يمتىن صاحيب ٔان يفديين        

بنفسه من مشقة هذه السفرة املهلكة، وخيلص نفسه كذ�، لكن اخلوف ٔاثر علـى قلبه 
بة هذه الفلوات املوحشة، حىت ظن ٔانه ها� ال حما�، يقول سعيد حّسون ورّوعه، لصعو 

واليت حتتضن مغزى اخلوف ' مهنا'لقد ذهب بعض الّرشاح القدماء ٕاىل أن الهاء يف «العنبيك
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وداللته الرصحية ٕامنا تعود عىل الصحراء، ٔاو الفالة، وهو افرتاض ال ميكن �طمئنان ٕاليه، 
معق من ذلـك، حيمل دالالت مضمونية واسعة ن أ ث عن شأ ٔالن الهاء يف البيت تتحد

  . )8( »� اليت يقبل علهيا الشاعرـــــترتبط بطبيعة الّرح
يتبني لنا من  م الشاعر ٔانه صاحب قرار، وهو مصمم عىل تنفيذه، وعدم سامع        

نصيحة صاحبه، هذا الصاحب ما هو ٕاال نفس طرفة اخلائفة من هذه الرح� اخلطرة، 
غامضة املعامل، صعبة املسا�، وهذه املفازة اليت يتجشم غامرها برتقب وخوف دامئني، ما 
يه ٕاال حياة ٔاخرى سـيعيشها الشاعر بعيدا عن قومه، حبمك ٔانه مترد عىل أالعراف والتقاليد 
السائدة يف قبيلته، خفرج عهنا، وهذا اخلروج مبثابة حتدي لقومه، من هذا لكه نفرس موقف 

  .الشاعر 
وعليه تكون هذه املفازة يه «من احلياة واملوت، يقول عبد احلق حامدي الهّواس         

غربة الشاعر اليت رش$ا ف# بعد بشعره ووصفها بأهنا ٔ�س موت، ولهذا نالحظ عصبية 
تلف سلوك الشاعر يف تعامp مع الناقة، ويف البيت ا�ي هو يف واقعه ميثل بداية الرح� 

قعه يف القصيدة، فصاحبه ودعه قبل ٔان يبدٔا رحلته و مه سابق بغض النظر عن مو 
  .  )9( » ٕالظهار صفاهتا املثالية

        :  :  :  :      طرفة وXقته أالسطوريةطرفة وXقته أالسطوريةطرفة وXقته أالسطوريةطرفة وXقته أالسطورية
 ب، ٔاوحضا ال متل وال تتعاهتا أالسطورية املمتث� يف أهنٕاذا عدX ٕاىل Xقة طرفة وصف        

ة املتعاظمة صورة داخلية للشاعر لنا ٔاهنا متزيت Oلقوة والشدة والتحمل، حيث تغدو الناق
  : )10( طرفة، مثلام يه تعبري عن مشاعره ووجدانه ا�اخيل، يقول

  
Ëُه َظهُْر بُْرُجـدِ  ن Í�َ َراِن نََسأُهتَا       عََىل الِحٍبÍلَْواحِ االÍ�َ ُموٍنÍا  

  
ا قوهتا ـٕان هذا البيت كام نرى يعكس مشاعر معيقة، ٕاذ أن الناقة قبل أن حيشد له        

ومن هنا ٔايضا نلمح ٔان رح� طرفة، ٔاو صورة «وصالبهتا، يه قرب لسـيد كرمي هو طرفة 
اقته حتمل ٕاشارات معيقة لتكرس النفس إالنسانية، اليت يلوذ هبا طرفة، فهـي حتمل ـن

، فهـي Xقة يؤمن عثارها، )11(»احتكشف عن الّرتقب واخلوف و�نرش  دةـٕاشارات عدي
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الها، وهــو حباجة ٕاىل مثل هذه الناقة، مث شـهبها عند سريها ٔاو ٕارقط *بتة اخلطى، ال تسق
بألواح إالران وهو التابوت، املصنوع من اخلشب، يضعون فيه توابيت سادة القوم عند 
موهتم، ويه حا� نفسـية وشعور داخيل قد اختلج نفس الشاعر، متثل يف اخلوف والقلق، 

ول، وهذا التخيل نبع بعد مفارقته لقبيلته سه ٔانه ميت محمـ ا�ي يعمتل مضريه، فرٔاى نف 
مثل ٔالواح إالران اليت ، جندها عىل حد تعبريه ٔايضا ...«وارحتا| عهنا، يقول صاحل مفقودة

ت وهذه الصورة توO öملوت، وحني تكون هذه الناقة مثل ٔالواح إالران حيمل علهيا املي
ن ذ� النعش ويتتابعون عىل طريق ن ٔارجلها قوما حيملوٕان راكهبا يكون شبهيا Oمليت و�ٔ ف

، والشاعر هنا يكشف عـن ذاته الغابرة داخل هذه أاللواح، اليت )12(»معلوم حنو املقربة
 اقة ٔاكرب جتسـيداصل، ف,ا تعّد صورة النـيف واقع أالمر تكشف عن حّدة إالحساس احل

pٔالحاسيس الشاعر ومشاغ .  
يد ٔان ٔاحدا ال حيبذ ٔان تكون ٔاداة سفره فهو يريد ٕاذا ٔاهنا قوية وهذا حصيح، ب         

ضعيفة هزي�، وال يكتف الشاعر هبذه إالشارة والمتثيل فقط، بل تعّداها ٕاىل ٕاشارات 
البيت ا�ي ر النفيس ٔاو القلق، كام نالحظ يف اتكسٔاخرى، تبدو ٔاكرث بروزا ملثل هـذا �

تروح  وصاحهبا، فصورها مرقاالارتباطا Oلناقة، عندما مجع بني الناقة  نلمح فيه الشاعر ٔاكرث
ٔاي رضبتـها Oملنسأة ويه العصاة، مما ) نسأهتا(ي عّداءة رسيعة، مث نراه يقول ـدي، فهـوتغت

للهروب ٔاو اخلروج مما هو فيه، فاخلوف والقلق قد اجمتعا ) نفسه(يشري ٕاىل رسعة الشاعر 
يعا ، ٔ�منا يريد جند الشاعر حني يعلو ظهر Xقته حريصا عىل السري رس «عليه، و��

تعويض ما فاته، فهو يرى ٔان وجوده ٕاىل انهتاء، ولهذا البد | من الرحيل ٕالمتام رسالته 
  .   )13( »ن املوته العج�  موته ٔاو ما هو ٔاسوء مي هذـوحتقيق وجـوده، رمغ ٔان ف

ى الفناء ــقا ٕاىل حتقيق هدفه وهو �نتصار علطرياعر من هذا املنطلق اختذ الش        
ليتحصن به من املوت، يقول يوسف  ٔاسطورèً  اö خرافيً  اوضامن حياته، فتصور Xقته اكئنً 

الناقة من حيث يه كينونة راخسة ال تقبل الزعزعة، وال تشـبه ٕاال اكئنا خرافيا (اليوسف
، ومن هنا بدٔات ٔاوىل مش3ته الفكرية، وبدٔات ) 14)(يتعذر ٔان يلحق به الفناء ٔاو التغري

ث عن اخللود، فقد تعاظم املوت يف عينيـه وكرب، ٔادى بشعوره املسـمتر معه مهوم البح
أمه «Oلقلق واخلوف من املصري احملتوم، وهذا ما ذهب ٕاليه مجموعة من النقـاد، فهم يرون ٔان
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جانب من تراث اجلاهليني ٕامنا يمتثل ف# نقل ٕالينا من تأمالهتم حول مشلكة املوت، ٔاو لنقل 
وٕاذا مضينا معه يف  معلقتـه . أاحضى قلقه كبري وهاجسه مريعً  ، حىت)15(»مشلكة املصري

زة البقاء عىل احلياة، فغري رى انشغا| بتحقيـق هذه الفكرة املمتث� يف �نتصارـسوف ن
وحب العيش و�نتصار عىل احلياة، والرصاع من ٔاجل البقاء، تلح عليه ٕاحلاحا شديدا، 

حدة تسود الشعر ا�ي اكن ٔامه مظهر من مظاهر هو ٔان مثة و ...«يقول محمد زيك العشاموي
نشاطهم الفكري وحياهتم العقلية والفنية، تò الوحدة ميكنك تسميهتا وحدة الرصاع من 

، ولهذا اكنت الناقة يه التعبري الصحيح عن فكرة الثبات والقهر )16(»ٔاجل احلياة
اليت اكنت شغp الشاغل،  احلقيقي عن فكرة احلركة واسـمترارية احلياة والصمود، ويه التعبري
ي ٔان الناقة حماو� لتمنيط صورة الصمود ، ٔاو الثبات يف ـوهذا يعن«يقول يوسف اليوسف

وجه التدمري ٔاي يه ماك: خار� شاخص لصورة جمردة، ٔاهنا حماو� جلعل الالمريئ 
  . )17(» مرئيا، ٔاو قل ٔاهنا ختارج ال شعوري النفعال داخيل خالص

        : : : :     الناقة ورح� الوجودالناقة ورح� الوجودالناقة ورح� الوجودالناقة ورح� الوجود
اة، ٕاهنا صورة ٔاخرى تقود ال رمز ملعىن النضال من ٔاجل احليتصور الشاعر ما هو إ        

  ن ها مـ العريب القدمي يف لك تفكريه وسلوكه، فالراح� يه الرح� يف احلياة مبا يساور املرء في 
اة فال مفـر | من جماهبة احلي ن والرىض واخليبة واحلنني،أالحزان وا>اوف وأالم        

  رةــومقاومة ظروفها الصعبة، فاحلياة نضال و¿اد، ويه رشاع النجـاة يف الظلمة احلالكة احملي
وقد وجدت مـع إالنسان «ومشس الهنار الساطعة الضاحكة، تقول نضال ٔامحد Oقر الزبيدي

غريز@ حب احلياة وكره املوت ومقاومته، فطاملا حاول إالنسان مقاومة املوت ٔاو الهروب 
 سطوته، والبحث عن اخللود، وقد قام مبحاوالت عديدة، حبث من خاللها عن رسّ مـن 
لكنه بقي عاجزا ٕازاء سطوة املوت، حيث عاين الشاعر الوجود ببرصه   )18(»اخللود

اء أالشـياء، فتعاظمت ٔامامه هذه املشلكة، فوقف ام رس فنوبصريته، ووقف مندهشا ٔام
وحياته، قاده هذا العجز و�ستسالم ٕاىل  عاجزا ٔامام هذا الزحف ا�ي يغتال زمنيته

اء، لكن مل يستسمل لهذا أالمر احملتوم لكية، فنجده قد سارع ٕاىل حتقيــق ـإالقرار حبمتية الفن
 ذ� فأقبل عىل امل,ات واللهو، لك وجوده وانÁءه، يف اغتنام فرصة احلياة للعيش Oمتالء،
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ة الزوال، فأسقط عىل Xقته بعض ٔاحوال ارش مع املوت وحقيقـللهروب من �صطدام املب
  : )19( نفسه وصفاهتا ، يقول طرفة

دِ  Ëتَْبَعْت       َوِظيًفا َوِظيًفا، فَْوَق َمْوٍر ُمَعبـÍِجيَاٍت، َواXَ ،تَُباِري ِعتَاقًا  
  

يقول الشاعر ٔان Xقيت رسيعة نشـيطة تنافس كرام إالبل، جتري عىل طريق معبد         
لناقته جاء بعد ٔان وجد نفسه يف هذه الناقة، فقد مغس كثريا من صفاته  لها، ٔ�ن ما منحه

عندئذ جيوز لنا ٔان نلغي الفوارق بني «اهرة والباطنة يف دم الناقة، يقول صاحل مفقودةـلظا
هذه الناقة وبني اجلسم إالنساين ا�ي حتل فيه نفس الشاعر وتنعدم الفوارق بني إالنسان 

ر احلديث عن نفسه Oحلديث عن هذه الناقة اليت يه امتداد والراح� ويستبدل الشاع
جلسمه، ووسـي� حقيقية لتنقp، ويه ٔاهل ملا يدور خب ه، بشعوره وال شعوره، بقوته 

إالسقاط يرى ٔان Xقته حتقق | أالمان، فالطريق مذل� ٔامـاëا معبدة  ، وهبذا)20(»هـوضعف
يف حماو� للتغلّب عىل اخلوف ا�ي يعرتيه،  ، قد وفّر لها ٔاسـباب إالرقال والوخد، لك ذ�

ٔالنـه قد ٔاحس Oملوت حتوم حواليه، لكن بقدر ما اكن حيس الشاعر من خوف ؤامل بقدر ما 
اكنت بوادر أالمل و�نتصار Oدية ظاهرة |، مث شـبه ذيلها كجناö نرس ٔاو صقر، قد 

  : )21( ركب وفصل تفصيال لهـا، يقول طرفة
  

 ْöََجنَا Ëَفاَ�ٔنËتََكن ٍöّ ـَْردِ          َمْرضَ   ِحَفافَْيِه ُشَاك ِيف الَعِسيِْب ِبَمس
  

ٔالن الشاعر يعمل يف قرارة نفسه ٔان املوت حمتية ال سبيل ٕاىل التغلب علهيا ٕاال         
  مبوا¿هتا، �� صّورها كام متىن، وقد علق لك ٔامانيه علهيا، فاكنت احملرك واحملفز 

غلب عىل احلياة ومقاومة قسوهتا، فهـي لك يشء يف حياته، مل يبق | أالسايس للت       
سواها، مؤنسـته يف وحدته ووحشـته، حيث القفار وأالخطار اليت ترتصد من لك ماكن، 
فاكنت كجناö النرس املغروزين بقوة ومتانة يف عظم ا�نب، والشاعر اسـتدل Oلنرس 

ه من الاكئنات اليت تعمر طويال، ٕاذ هو رمز ا�ميومة و�سـمترار، مثلام هو ـودال� هذا ٔان
، وهذا عامل نفيس هدفه حتقيق الص� و�نÁء، للحفاظ عىل )22(رمز القوة والشدة
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وجوده واسـتقراره، فرحلته مملوءة Oلهتديدات والضياع والتيه، املؤدية ٕاىل املوت احلمتي، 
 المترد واملغامرة بدال من �ستسالم، مث شـهبها بقنطرة الرويم ة يفـو�� جند �يه الرغب

  : )23( يف متاسكها وقوهتا، حيث يقول
  

َـا         لَُتْكتَنَْفَن َحىتË تَُشاَد ِبقَْرَمدِ  Ðْقَسَم َرهبÍوّيمِ ا Ðَكقَنَْطَرِة الر  
  

من احلجر، فلك يشء يف هذه الناقة جحري حىت قلهبا، قد حتولت ٕاىل قرص مبين        
ٔاي ٔان مطلقية الوجود قد وّحدت بني احلجر والناقة، والوعي ا�ي يقودها والعامل ا�ي 

ٕان «تقوم بتأسيسه، و�� رضورته الفائقة يف عامل الصحراء ا�ي ال يبقى فيه سوى احلجر
من احلجر املطلق ليك يسكنه وحيمي به ذاتيته وعاملها ) بيتا(الوعي الشعري يبين Xقته 

، وهذا الرمز ٕان دل عىل يشء فٕامنا )24(»د وخيرتق عامل ا�هر ومينعه مـن �تساعـياجلد
يدل عن حقيقة موقف الشاعر من احلياة ورغبته يف �نتصار علهيا بلك ما ٔاويت من قوة، 

القنطرة والقرص رمزان : ينطوي هذا التشبيه عى مسألتني هامتني«يقول يوسف اليوسف
ة، وٕاشارة شديدة �ستتار ٕاىل ٔازمة احلضارة  العاجزة عن للمنعة ٔامام التغري من ¿

، فهو يراها ٔاهنا بديل عن القبي�، ٔالهنـا 25»�سـتتباب يف بوادي العرب من ¿ة ٔاخرى
محته حني  ختلت عليه قبيلته، مث يرى Xقته كسفينة، وعنقها ميثل قيادهتا، واملالح هو شـيخ 

  : )26( ي يتوىل رحلهتـا، يقول طرفة�القبي� ا
  

وُر ِهبَا املََالُح َطْوًرا َوَهيْتَِدي عََدْوِليٌة اÍْو ِمْن َسِفِني ابِْن èَِمٍن         َجيُ
َدْت بِ  Ëَذا َمص

�
  دِ ِـ ِه       َكُسَاكِن بُوِيصٍّ ِبَدْجَ�َ تُْصعـَواÍتْلَُع َهنËاض ا

  
ا�ي ميسك Oلساكن  ٕاذن يكون املالح يف هذه الرح� ذاتية الشاعر نفسه، وهو        

ٔاو مبقذاف السفينة، Oعتباره القائد االٓمر النايه، وهذا المتثيل وإالشارة عبارة عن سفينة 
  : )27(عبور ٕاىل احلياة الثانية، مث ينتقل ٕاىل وصف حاسة من حواس الناقة، ٕاذ يقول
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َى     ِلهَْجٍس َخِفّيِ ٔاْو ِلَصْوٍت  Ðَوُجِس للرسËعِ الت دِ  َوَصاِدقَتَا َمسْ Ëُمنَد  
  َعَيت َشاٍة ِحبَْوَمِل ُمْفَردُمَؤلَلَتَاِن تَْعِرُف الِعْتَق ِفْهيَام     َكَسامِ 

  
هذا الوصف الظاهر ال يريده، وٕامنا يريد شيئا آخر، فطرفة بن العبد وصف مسع         

ه، ـXقته Oلصدق ، ٕاشارة ٕاىل ٔان مسعها ال يكذب ٔابدا، فلك صوت | مصدر خارج من
صوت تسمعه فهو حقيـقي، وهذه املزية يف الراح� تؤدي وظيفة نفسـية وفكرية يفتقر ولك 
اعر ٕالهيا فـي رحلتـه، التـي يرضب سـيف املوت من خاللها يف ترس احلياة، وحني ـالش

Oل ٔالهنا قد ٔامكلت نقصه،  ةمن السمع فهـي متنحه طمأنينة وراحتكون راحلته هبذا القدر 
يته ليـال، ٕاذ تقف عىل رٔاسه حارسة حني ينسدل الليل  يرى عبد ي حاملته هنارا وحام ـفه

 نيدالالت اخلوف والفزع واحلذر Oدية عند الشاعر، فألفاظ البيت«احلق حامدي الهواس ٔان 
ومعانيه جانب من جوانب الرصاع، غري ٔانه رصاع نفيس خفي ٔاو غري مبارش، ويبدو ٔان 

ي� من الرح�، ٔاو ٔانه ٔاصبح فـي هنايهتا السبب يف هذا هو ٔان الشاعر قد قطع مسافة طو 
مما جعp يوقن ٔانه ëاجر ال حما� ؤانه وحده يف ٔارض قفار قد انعدم فهيا لك وسائل 

، مث ينتقل الشاعر من أالجزاء الظاهرة ٕاىل أالخرى الباطنة  فيذهب ٕاىل )28(»احلياة
هبا عىل صفات معنوية  القلب فيعطيه صفات مادية اكلقوة و�رتياع والنعومة واخلفة  ليدل

  : )29( يه ا�اكء وشدة النبض عند الفزع، يقول
  

دِ  Ëٍر يف َصِفيٍح ُمَصم   َواÍْرَوُع نَبËاٍض ٔاَحذÐ ُملَْمَملٌ        َمكِْرَداِة َخصْ
  

وما يقابل الروع والرسعة والنعومة، يه القوة، لكن هذه القوة ال تدوم، كام يرى         
ملعض� ٔان هذه القوة ëام عظمت فلن تصمد ٔامام املوت ٔالنه وا«صاحل مفقودة يف قو|

، فهذه القوة 30»يتخللها، مفهام اكنت القوة، قوة الناقة ٔاو إالنسان  فٕان الضعف هو النتيجة
روع خائف مرجتف قبل ٔان يكون خصرè، ا الضعف، فقلهبا الصخري هو قلب ميتخلله

وٕامنا يريد ٔامورا ٔاخرى تتعلق Oحلنان  والشاعر هنا ال يريد الفزع واخلوف مبعىن اجلنب،
ع ٔاو تمل يف قلـب هـذه الناقة، جتمتوالطيبة يف مقابل قوة القلب ٔاو إالقدام واجلسارة، فلكها 
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ويف هذا تفاعل واندماج بني الشاعر ونفسه ؤاهوائه، وبني النـاقة اليت ٔاصبحت ٔانيسه 
راء يف برهة الناقة  والصخـرة هنا الوحيد ولكمة خصرة ٔاو ما يرادفها قد تواتر علهيا عدة شع

  . رمز الصمود ٔامام تيار الزمن الهادر، ٔاو يه رمز الثبات بعامة
بعد ٔان منح الشاعر لناقته صفات القوة بدٔا يف هناية الرح� مينح نفسه هذه         

الصفات، فالسوط بيده ميارس به ٔاوامر القوة ويبث اخلوف يف Xقته، يقول ٔامحد وهب 
  سألنا هل «رومية

ما وظيـفة هذا السوط ا�ي يلسع ظهر الناقة؟يزمع الشاعر ٔان السوط :ٔانفسـنا مرة       
ٕان الناقة معادل موضوعي :يظهر حدة الناقة ورسعهتا ونفارها، ؤازمع ٔانه رمز ل هر، ٔامل نقل

للشاعر؟، مفن ذا ا�ي جي ه عىل امتداد الوقت، فيتوجـس وير@ع ويرقبه بطرف العني 
ة احلذر الوجل؟لقد اكن طرفة يدرك خطر مناوشة ا�هر، حفصن Xقته، ؤامدها ــــــبمراق 

، نظرا للحس Oلتسايم، والرغبة يف البقاء، ويسـتكشف حقيقة )31(»بلك ٔاسـباب القوة
الرصاع ا�ي هو لب احلياة الكونية وXموسها اخلا�؛رصاع من ٔاجل حتقيق ا�ات، وحتدي 

يف زمحة هذه احلياة القاسـية املفعمة Oالنكسارات والغموض  القدر ومقارعة املوت واليأس
واملآيس، يرى حسن فتح الباب ٔان طرفة اكن من ٔاكرب عشاق احلياة، و�� شغلته 

، لك هذا ينW عن تشبث ) 32(مشلكة املوت واكنت حمورا ٔاساسـيا من حمـاور شعره
قدمنا يف القصيدة عرثX عىل مثل إالنسان اجلاهيل Oحلياة ورغبته يف �سزتادة مهنا، ولكام ت

  : )33( هذه املعاين، يقول طرفة
  

َِّسعِ ِيف َداèَÍِهتَا       َمَواِرُد ِمْن َخلْقَاَء ِيف َظهِْر قَْرَددِ    Í�َنË عُلُوَب الن
دِ  Ëِيف قَِميٍص ُمقَد Ðَا       بَنَاِئُق غُر ËهنÍ�َ ُتَِبْني XًْحيَاÍتََالَيق َوا  

  
د ـــــر، فلقـاجلسم رمغ قوته فٕان الضعف يتخلp، فمل تسمل من عوادي ا�هٕان هذا        

فعلت هبا تò النسوع مثلام تفعل أالèم Oلقميص املقدد، حيث تراءت هذه االٓ*ر للناظر 
ٔ�هنا خطوط عىل ظهر برجد، وهذا ما فعp ا�هر هبا، فهو حيمل جثته ويسري هبا ٕاىل 

ال سبيل للخلود، واملوت قدر حمتوم ال مفر منه، يهنل منه لك ه عمل وتيقن أن ـالفناء، ٔالن
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اء، و�� قد ٔابدى الشاعر تشاؤما من احلياة ما دام ٔان هناك مو@ يرتاءى بني ـــــأالحي
ق ا�ي يسري فيه مطروق من قبل، وفيه من الوحشة واخلطر الكثري  ــعينيه، وهذا الطري

طعها إالنسان فٕانه ال ينثين عىل مراده وهدفه ا>اطر اليت يق و ولكن رمغ هذه أالهوال 
  . )34(تواصل ٕاىل أالمام، دون �لتفات ٕاىل الوراءم  املنشود، فهو يف سري

        : : : :     خـامتةخـامتةخـامتةخـامتة
اس ٕان هدف الشاعر هنا ليس ملء الفراغ ٔاو التسلية وٕامنا حا� شعورية وٕاحس       

ياته فهو يسأل عن ق من املسـتقبل ا\هول، واخلوف والقلق ا�ي يعرتيه طي� ح متدف
يؤرقه ويعكر عليه صفو حياته وحالوهتا وهبرجهتا،  ه وهنايته، فاكن سؤ�ري وجوده ومص

فتو� �يه شعـور Oلغربة والوحدة النفسـية والقلق واحلرية واحلزن، حفاول اخلروج مـن هذه 
  .ا�ائرة املغلقة وخلق وجود آخر غري الوجود ا�ي نغص حياته ؤافسدها

متثل هذا الوجود يف اختاذ طرفة بن العبد الناقة مكعادل موضوعي، لتصوير حالته  وقد       
النفسـية، كام اختذ امرؤ القيس والطفيل الغنوي والنابغة اجلعدي اخليل مكعادل موضوعي، 
ويف وصف امحلـر الوحشيـة لبيد بن ربيعة وزهري بن ٔايب سلمى وأالعىش، ولعل الناقة ٔابرز 

وى ـــــهبـا الشاعر اجلاهيل، فهو يرى ٔاهنا رمز للموجودات ؤاق احليواXت اليت عين
احليواXت ؤاج هـا عىل املقاومـة والصرب، ؤالهنا رفيقة دربه ؤانسه يف وحدته وغربته، يف 

p وترحا|، ومصدر اخليـروالرزق، والواسطة االٔكيدة يف الوصول ٕاىل دèر احلبيبة ـح
قة تتجىل آرصة الصداقة وأاللفة بيهنام، ٔالهنا ٔاجل سبب الضاعنة، مفن خالل رحلته عىل النا

ي ــــــحيافظ بوساطته عىل حياته من الهالك، فسمّوها Oلناجية اليت تنجو بصاحهبا ف
وفة O>اطر، وقد عدها الشعراء خري صاحب ومرافق يف الرح� الطوي�، ـــــــالت حمفـرح

إالحساس بدبيهبا يف ٔاوصا|، بعد ٔان رٔاى املوت ع الشاعر رغبته يف ـفهـي احلياة اليت تشب
ن الزمن، مفعاXة النوق ويه حام� الشاعر ٕاىل املاكن املقصود ــينسج خيـوطه مبعونة م

سواء ٔااكن ٕاىل املمدوح ٔاو ماكن آخر، ٕامنا يدل عىل نفسـيات الشعراء ورصامع ا�اخيل، 
  . ومفهـي مشاركة الشاعر يف وجدانه بلك ما حيمل من معاXة ومه
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 . 27:يوسف اليوسف، حبوث يف املعلقات، ص) 14(
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مأثورات من الشعر العريب يف حسن فتح الباب،رؤية جديدة لشعرX القدمي،:رينظ) 32(
 . 15:، ص1984، 1مفهوم الرتاث واملعارصة، دار احلداثة، بريوت، لبنان، ط ضوء

 . 66، 65:عبد الرمحن الطويل، ص:رشح املعلقات السـبع، حتقيق:الزوزين) 33(
، 48:القصائد السـبع املعلقات، ص صاحل مفقودة، أالبعاد الفكرية والفنية يف:ينظر) 34(
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