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 لقمة الفحل ومعادهل املوضوعيع

 
 
 
 

 

 امللخص

امة م والنعــــــــيل الظليـــالشاعر اجلـــاهاختذ 

 اةــــه يف احليــن جتربتــر عــــ للتعبيةلــــيوس 

ــدا جزءا من البقاء، فغ لرصاعه من أ جو

لي  رــظــون ،تهدــــوعقي هــتعقلي  ــ ا  رة ــهام نظــ

ر ـريـدالالت يف تق قأ سطورية، بغية حتقي

وذكل من زوايــا رصـــــد  ،ريــكموقف ف

 ة احلــدث.عا املناس بة وطبيـينة، حمتهتامتب

زه هذا الارتبــــاط، يتوقــف ر بيد أ ن ما أ ف

تكل  اعر وموهبته يف تطويععىل قدرة الش

ة ــوعيــملوضاجربة ـــة التــصة يف خدمـــالق

 راء.عمبكوانهتا الفنية اليت تعارف علهيا الش

 

 

 

 

RÉSUMÉ: 
 

Le poète de l'ère pré-islamique a 

pris Injustice et complaisancepour 

exprimer son expérience dans la 

vie et sa lutte pour la survie, il est 

devenu une partie de sa mentalité 

et de sa foi et les a considérées 

comme une vision mythique 

Cependant, ce sur quoi repose ce 

lien dépend de la capacité du poète 

et de son talent à adapter cette 

histoire au service de l'expérience 

objective de ses composants.

 عبد الرحامن خدلون: ادلكتور

 الآداب واللغة العربية قسم

  الآداب واللغاتلكية 

 زائراجل -بسكرة  -محمد خيرضجامعة 
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 متهيــــــد

 اتهـــوصفه ــاهليون أ حوالـــاجلرف ــفع ،ش النعام يف اجلزيرة العربية فرتة من الزمناع          

ات ــــالث احليوانــو ثــهو  ،وعرفوا فيه اخلوف وامحلق ،وعن فراخه وبيضه ا عن رسعتهو وحتدث

جيازا من الثه صورت يتوتأ   ،اهيلـــر اجلــقة يف الشعـــاورة النــبص اليت ترتبط صورته ور ـأ كرث ا 

ننا نرى الظلي»وحامر الوحش، يقول عيل البطل ش يف ــر الوحوحام ام للثور الوحيشــقسي مـــا 

ىل أ ح هــرته انقال التش بيــو ن صــم يرضب عـعر ثاتشبيه الناقة به، وكثريا ما يبدأ  به الش  ـدا 

ة الطري، أ خذ منه املنقار واجلناح ـقلب من خــــرك؛ اذلي امةــذكر النع ا، والظلمي هن(1)«بديليه

 ومسي ولقب مبسميات متعددة ،(2)مـــف واملنســــوالوظي قـــالعن لـــة امجلـــش، ومن خلقـوالري

عل واملُصلّ  قالظلمي، والنَْقنَق واخلَاِضْب، والهَيْ  مهنا: ِلمْي  ،والصُّ ى ـوال نث ،يقال لذلكر الهَْيَق والظَّ

ال(، وال نثـدط(، وولـــعة منه )َخيْ اوَرْأََل، كام يطلق عىل امجل نََعاَمة  .(3)َرْأََل(ى )ـــه )الرَّ

ىل عامل الطري، و            ذن فهذا الظلمي هــو »يعّد الظلمي بديل الناقة الوحيد املنمتي ببنيته ا  ا 

 ائنـــم والظعـــاقة والظليـــضا، النـن أ يوالت الظعــواحد من حتوالت الناقة، وهو واحد من حت

دة ــــامته يف عــــم ونعـــة الظليــــ، وقد ترددت قص(4)«ت خمتلفة ملواقف الشاعر من ادلهراجتلي

ي ـم فـــوعلقمة الفحل وسوامه، لكن اكن أ حس هن د امرئ القيس وزهري وال عىشــدواوين، عن

يصف أ حد » ومل يبلغ شاعر مبلغه، فل هع يف احلديث عنسة الفحل، فقد ات ـــال علقمـهذا اجمل

ال احت ىل أ يب دؤادـقط اخليل ا  ال ـوال وصـف امخل ،اج ا  ىل أ وس بـــاحتر ا  ر، وال ـــن جحـــاج ا 

ىل علقمة بن عبدةـــــد النعـــف أ حــــوص ال واحتاج ا   .(5)«امة ا 

 نعامتهعلقمة الفحل ووصف الظلمي و 

ــ في ــى س توفحيث ا، حلالف ةان علقمو  يف ديـةلوردت قصة الظلمي والنعامة مكمت           ها ـ

ده ــم_اذلي يرّض به املطر ويفساالقيض_بيض النعالّرعي، واملطر، وتذكّر » ،العنارص الفنية

لهيا بنقنق ذ يويح ا  ّ اة كرطانة الّروم، وجتيبه يه بزمــوعودة الظلمي ا ىل عرسه، ا   ا يف ـــم، مبـــر مرن

د امة، وقـــــــم والنعـــائد وصفا للظليــــل القصـــمن أ مجويه ، (6)«هذا الرتنمي من ادّلالل ال نثويّ 

ه دنجف درة، ــارة مطوَل نو ص اناعطفأ   القصة من خالل تشبيه انقته ابلظلمي، اس تطرد ا ىل تكل

 :(7)ولـــــــيق

َا خَ ــــكَ -1 ـــ ُه      ـــٌر قََوائِمُ ـــٌب ُزعْ ـاضِ ـــأََّنَّ ُـّ ٌي َوتَن َِّوى ََشْ  (8)ـومُ ــَأْجََن هَلُ اِبلْل
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تََطفَّ ِمَن التَّنُّوِم َمخْ  يََظلُّ يِف احلَْنَظِل اخلُْطَباِن يَْنُقُفُه      -2  (9)ُذومُ ـَوَما اس ْ

ُّنُـــــــُه  ـــفُوٌه َكَشّقِ الَعَص -3  (10)َأَسكُّ َما يَْسَمُع اَلْصَواَت َمْصلُومُ      ا ل اًي تََبي

حُي َمْغُيــــــــــ َضاٍت َوَهيََّجــــــُه      ــَحَّتَّ تََذكََّر بَيْ -4  (11)ومُ يَْوُم ُرَذاٍذ عَلَْيِه الّرِ

5- ُّ ّدِ َمْســِه نَِفــــــــــٌق      َواَل الزَّ ــــُدُه يِف َمْشيِ ـفاََل تََزي  (12)ؤومُ ِفيُف ُدَويَن الشَّ

تـــَـــيَََكُد َمنِْسمُ -6 َُّه َحاِذٌر ِللنَّْخِس ُه ََيْ ن  (13)ـــومُ  َمْشهُـــــــلُّ ُمْقلَتَـــــــــُه       ََكَ

ىَل خُ -7
ِ
قٍ ـــيَأِْوي ا ْكـَن ُجْرثُـــــــــــــــومُ ــــٍر قََواِدُمهَـُزعْ  رَّ َذا بَرَّ

ِ
ُنَّ ا  (14)ا       ََكََّنَّ

اعٌَة َكِعِِصّ الشّ -8 ْوَض عُلُْجــــَوضَّ َُّه ِبتَنَايِه الرَّ ن  (15)ــــومُ ــــْرع ُجْؤُجـؤُه       ََكَ

ْمِس ُمْرتَِفٌع      ُأْديِحَّ -9  ( 16)ومُ ــُعْرَسني ِفيِه الَبْيُض َمْركُ َحَّتَّ تاََلََف َوقَْرُن الشَّ

نْقَ -10
ِ
لهَْيَا اِب

ِ
ومُ ـا الــــــــٍة       مََكَ تََراَطُن يِف َأفَْداَِّنَ ــاٍض َونَْقنَقَــــــيُويِح ا  (17)ــــرُّ

 (18)ومُ ــــَؤُه       بَيٌْت َأَطافَْت ِبِه َخْرقَاُء َمهْجُ ــــَحْيِه َوُجْؤجُ اَصعٌل ََكَنَّ َجنَ -11

فُُّه ِهْقةَلٌ َسْطَعاُء َخـــــ-12 يُبُه ِبزِمَ ـاِضَعٌة       ـحَتُ  (19)ـــمُ ـــــــــِه تَْرِنيــــــــاٍر ِفيـجُتِ

ه ــافه أ نـــام، من أ وصـــاوش ته، وغدت ظليـلقد حتررت الناقة من مساورة ادلهر ومن          

ان اذلي ـــــبقرص الشعر فهيا، ويف املكأ محر اللون يبدو وقد خضب ابحلناء، هل قوادم متزيت 

ر ـــــم يف جشــم، فيظل يومه ال طول هييو الرشى والتن ن من الطعام هام:اش فيه دليه نوعــــيعي

ظل ــاعر للحنــــيبدو أ ن ذكر الش»ويأ لكه،  هـج حبّ ر ن مرارة فيس تخواحلنظل وهو أ شّد ما يك

ىل مرارة احليـــدة_يشيـــالشدي هه هذا الظلمي_برمغ مرارتــاذلي يلهتم ا ـا جتّرعهــاة اليت طاملــر ا 

ذه ـي هبـــاعر يرمـــعر، وذلا اكن ما ارتفع من احلنظل يف جشره قد أ لكه الظلمي، فلعل الشاالش

ىل أ نااال ش يالمائد جّرب أ عَّت اخلطوب ومارس أ قىص مصاــه قــرة ا   (20)«ـب النفس وأ كرثها ا 

ه ـس يعجلــه، فليــان وأ جعبـــاة رخاء، اس تلطف املكــرايح احليهتّب عليه ل اهو عىل هذا احلو 

 اــــق يف عصـــــَك نه ش، أ هو الصق أ م مفتوح ،قد متزي بفم ال يس تبنيفه أ نه امن أ وص، لمعج

 ان ــــــان الصقتـرتـن، أ ي صغيا، مصلومتعأ مص ال ذنني ال يَكد يسم و)فُوٌه َكَشّقِ الَعَصا(، وه

ادلقيـــق نبع  رهذا التصوي، مل ختلق هل أ ذانن)َأَسكُّ َما يَْسَمُع اَلْصَواَت َمْصلُـوُم( هبرأ سه، فك ن

  من حس مرهـــف، وعاطفة صـــــــــادقة.

 وف:ـــــب واخلـــــاحل
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ىل ال حب           ّر من مواهجة ـث فـــم، حيـــة وأ طاللهـــتتداعى دلى الشاعر عاطفة احلنني ا 

ىل املايض امجليل يتفيأ  ظالهل الوارفة، ويتنسم أ رجيه الطي احلارض نلزما  يض اب، هذا املوفاء ا 

ن »ر، ـمن قبضة ادله هداد بعضاره أ و اسرت ر م واكن حيل ابس متاذلي بددته ال اي ــ ا  رة ــــها احلســ

َّنا اخليب ن  ةواحلزن واال حساس العميق خبيبــة ال مل اذلي يتوىل لك يشء، ا  ــ املدمرة، بل ا  ها ـ

ل ــــ، ختي(21)«اةــــاهيل ابحليــــان اجلــــاف لعالقة اال نســـص يح ر، وهذا تصوياراثء احلياة نفسه

وأ سقط ما اختلجت نفسه اجملروحة عىل هذا الظلمي وقد رأ ى معاانته يه معاانة الظلمي، وهنا 

ى ـــانة ال نثـــاذلي تركه يف حض ـــهم بيضه يف أ دحيــــة، يتذكر الظليـيبدأ  اجلزء احلريك يف القص

ذا تركته، فقد طالت حضانهتا هل،  ض، والّرئال يشريان ـيف قصة الظلمي، البي»وسوف يفسد ا 

رادة احلياة الآمن ىل ا  جناب اذلرية، والتَكثر، واس مترار النر املس تقـ ةا  ظ احليــــاة من ــع وحفو ة وا 

 هــق أ هلــر يف حــــه قصـــنل  ه، ــــوغضب عىل نفس ،جار وهفرناه قد اث، (22)«الضياع والقتل

حب، وبدأ  رذاذ ــــه الســـدت فوقـــه وتلبـــقس عليـــالط ـراكفه وزاد اهتياجا وفزعا وهلعا حني

حُي َمْغُيوُم(،  ة ـقللمطر عال»املطر يف السقوط)َحَّتَّ تََذكََّر بَْيَضاٍت َوَهيََّجُه يَــــْوُم ُرَذاٍذ عَلَْيِه الّرِ

ل ظالظلمي والنعامة، اليت يتكرر ذكرها يف الشعر العريب قبل اال سالم، فأ الء واحلن ةبقص ةهمم

زع ـــر الفــ عن أ نه يثيالم وما ينعم به النعام من نبات الصحراء لكه من نتاج املطر، فضو والتن

 .(23)«ذاذـر لرة واطــــحب املمـالس لئر فهيرب من الرحي اليت حتماوالهلع يف قلب هذا الط

ىل أ دحيه، قبـــــة برسعة خاطفة، عائدا من مرعاه اخلصو يفزع بلهفة ال بـ          ل أ وان ـــب ا 

ال حامية أ رسته، يالرواح وهو ال يسأ م الس  عة ـــــوة الطبيــــــن قسمـر، وال يلوي عىل يشء ا 

رعة ا ىل جـــانب ـد السلعل جتسيــــ؛ و جميبا داعي القلب بأ قىص رسعة ممكنة ،اهتا املهلكةـــوتقلب

 يه، واـــع هبــــي يمتتــن، التــاحلنيو مشاعر اخلوف الظلمي ي عىل ـيضف ،الانفعاالت والعواطف

 أ بوة لكية ال حيول دوَّنا حائل.؛ الظلمي ـوةببعة من أ  غريزة مطلقـة ان

رقاهل يزج برجليه زجا شديدا، وميي          ك ـمنسمه يشد حَّت يَك هعنق لفرتاه من جريه وا 

تـــَــ)يَََكُد َمنِْسمُ دوـــه عىل العـــزه ليس تحثـــة من َيــعينه من شدة عدوه، مع أ نه ليس مث لُّ ُه ََيْ

دوه ــــر، وعاء يف تقوسه، وجحمه جحم البعري ال سود اذلي طيل ابلقاد الغنو (، وصدره كعهُ ُمْقلَت

بأ رس  دو، فال ـدة العـانترش ريش صدره لشع خفه وَيفض رأ سه، وقد ـــفريف ل،ع من عدو اال 

ىل ــول الظليــعر وصاغايته، وقبل أ ن يصور الش غيبل ق رسعته حَّتـفينقطع سريه، وال تن م ا 
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ور ـيتصف ، اعلهي قر الظلمي من قلديف ص جم مربرا ملا يعتلدوَك نه يق هـــر لنا فراخو أ دحيه، يص

 حَّت ــهمن رسعت ــــددوه ويزيــفيش تد يف ع، ا ىل حاميته اوضعف فراخه وحاجهت ضالبي سفق

ىل أ رسته قبل هبوط الليل، فلم ىل )أ دحيّ ــا وصـيصل أ خريا ا   ر ــن يقفـاف به طوافيـه( طــل ا 

مْ دويطمنئ أ ن أ ح ليه يف غيبته)َحَّتَّ تاََلََف َوقَْرُن الشَّ ن ـــيَّ ُعْرَسيــ ُمْرتَِفٌع، ُأْدحِ ِس ا مل يس بق ا 

ّن الش»ر أ بو سويل و ول أ نــِفيِه الَبْيُض َمْرُكوُم(، يق امة يف ــــم والنعــــالظلي عـــاعر أ راد أ ن يضــــا 

 اج ا ىلـــي رسعهتام، فأ اثر العاصفة والليل اخمليف والبيض اذلي حيتـاس ية، تس تدعـــروف قـظ

نسـ اهتام الطبي ـــ من حيــّص ادلفء، وق وان، أ و ـــن من احليــان بني زوجيــــعية اليت يراها لك ا 

ىل بيضه وفراخه الصغار اليت جتمعت وتداخلت فك َّنا أ صول الش(24)«الطري آوى ا  جر ــــ، مث أ

 رهاو ه وَك َّنا الروم ترتاطن يف قصاح وطفق يراطهنا بنقنقته، فك نــــالري اعلهي تة مب سفـــالّرابي

نْقَاٍض َونَْقنَقٍة، مََكَ تََراَطُن يِف َأفَْداَِّنَا  هأ صوات الظلمي وعرس هفتتجاوب في
ِ
لهَْيَا اِب

ِ
وصغاره)يُويِح ا

ذا ما رفع جن وُم(، وا   امت عىلـــقط و ــقد سق ،حيه تراءى َك َّنام خباء من شعر أ و صوفاالرُّ

آخــط من جــنب ليسقاامرأ ة خرقاء، ترفعه من ج هصالح ف ــــكي ــهر زوجــو ر، مث يصــانب أ

 لتصق به، وجتاوبه بصوت أ نثوي خاصوت  هل الانتظار، حتفو لط لقبه القو ح يشر اس تقبلته بف

ي، حيث ــو ل القـــاالط هذا الصوت اال حساس ابلهبجة والانفعــا، َيــى وغزلهــدالل ال نث هفي

منا دخهل الرتنمي بني حدة ومعــــا ال يف طبقته العـــيصدر صوهت بني  هــوعت شدتــق، وتنــادية وا 

عرها ــــاا تبدي خضوعها لس يد ال رسة وتعرّب عن مشــوهل دامئـــت، تتنقل من حو وضوح وخف

ل، مث ــوم طويــب ياـــم به بعد غيــه بأ والده وفرحهتــب فرحتــــ، وتقف ا ىل جواره وتراقابصوهت

الطويل  ابه من فـرط حهبا وحناَّنا وشكراَّنا، ومتد عنقه حف من حوهل وتمتسـتقرتب منه وتل

 يــدة، وهـــداث السعيــا لتـكل ال حــــا وتتبعهـــمراقبهت يف ،انبــ وتثنيه من جانب ا ىل جهلومتي

ي ـمشاركة عاطفية قويَة )حُتفُُّه ِهْقةَلٌ َسْطعَ  ح ـذه املالمـُبُه ِبزَِماٍر ِفيـِه تَْرِنمُي(، لك هــــ اُء َخاِضَعٌة جُتِ

ووقت اخلصوبة، وذلكل نرى الشاعر يظهر الظلمي ونعامته ع، ــالتصويرية تشري ا ىل وقت الربي

 دأ :ـــى؛ وذكل ببدء فقس البيض، وواحد يوشك أ ن يبـد انقضــواح ل،استن يدامئا بني مومس

 ع زوجه اليت تس تقبهل فرحة مغازَل.و بتخضبه، وخض

 وعيــادهل املوضـاعر ومعـالش
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ع هبا أ لوية ـــــترتف ةعــــرائ ـةفني ةفرمس لوحهذه السعادة الفانية نراه اس تغلها الشاعر،          

آها امتدادا حلياته، وتعبريا عن وجوده، فهـي وس يةل والطبيعة الزاهية املتدفقة بلك ل ن، ل نه رأ

ن ابلوجود، اذلي يتَكمل به وحيقق ذاته وحيمهيا، وذلكل تعترب اللغة اعالقة اال نس للتدقيق يف

 ل حصاهبا، ويه تتطور وتتصف بلك ما يعرتي نفــوسهم من متأ ثرة ابملوقف احليايت والوجداين 

ن وصف مناجاة الظليــم عرس»يقول عبد العظمي قناوي ، زعاتاهواجس واختالجـات وتن  ها 

ال عن عاشق متمي حدي ات ـــم ومضـــــالقلوب، ويفه ةف لغر ث للنساء، يعــــتصوير ال يصدر ا 

نس الشاعر للظلمي، يه، هذه املناجاة اليت منحها (25)«العيون نسانية خالصة، بل ا  انية ــــصفة ا 

فهيا قوة وضعف من  ،رشــ الب  وم من بينـــوواقعية، وذكل عندما ش به نقنقته حبديث ق ةهمذب

 لــــاعر ال صيـــدرة الشــــا مقـلن بني يونغامت وعذوبة من املرأ ة، هذا الاس تعامل اللفظ ل،الرج

ىل املعَن البسي ةالفكري ـــهوبراعت  هه يف موضعــــد وضعـــــط فيجيــــوثقافته ال دبية، فهو يأ يت ا 

 فيكس به قوة جديدة، وجيعهل كبريا بذاته. ،املناسب

  وادة مرتامحة، حيفها احلبــهنا الشاعر يضع أ مامنا صورة حية، ويه صورة أ رسة مت         

 قــــان ال م املتدفنـــــوح  ،وة النبيةل اجلياشةوتعم قلوهبا الهبجة والرسور، وتغمرها عاطفة ال ب

ىل غناء ورقص بع ،وحبورها املتوجه ذاك »ل، ــــام الشمــــودة الزوج والتئـاذلي يَكد ينقلب ا 

القدر واذلات الطبيعية بني عائةل من احليوان، معكوس عن عائةل  ر عىلاد تأ لف وانتصـــمشه

نس(26)«فَكن مثة مصري واحد ينتظم سكل ال حياء  نااال نس نية نبيةل مدهشة ا، فأ ية مشاعر ا 

اطفي الفريد؟، فهو ــاليت اس تطاع)علقمة الفحـل( أ ن يبهثا ويصّورها يف هذا املشهد الع ،هذه

اعة فرح، ولكنه ــــاة يف ســـــاال نسان اجلاهيل ابحلي ةف لعالقاد من نوعه، يح صـــتصوير فري

ابهل ــــاهيل املسكون ابحلزن واحلرسة واخلوف من اجملهول، بل هو الفرح اذلي يقــــح اجلر ـــالف

 ام. ـحوادث ادلهر وغيةل ال ي

ق ـــه رفيــة أ نــد رأ ى علقمــوللشاعر يف الوقت نفسه، فق هذه لوحة جتس يدية للظلمي         

ا، ومن ــاءها ووفرهتــا ونقــصفوهدر ـــسبيل تأ صيل احلياة وتوكيدها، ضد لك ما يك الكفاح يف

ف ــذا املوقــل يف هـــه، وختيــامته وفراخـــهنا اكن اغتباط علقمة بنقنقة الظلمي عندما التقى بنع

ب ــة الرعـــءه بأ ههل وأ حبائه، وقد التأ م الشمل، حني التقى ابل هل وال حباب، ومّرت أ زماالتق

ل اد أ ن طــ، بعــهاعر حنني الظلمي ل ههل وعرسحيّن الش» واخلوف، يقول أ محد موىس النويت
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د ال من ـــاعر ينشــــل، فالشـــواء الليـــط عشــبه النوى وراح يرضب الصحراء وَيبط هبا خب

ذا املقطع تمنو ـرب هـ، فع(27)«ره وأ دحيهاة كام ينشد الظلمي أ نثاه وصغـة وادّلعــــوال مان، والراح

اهد ـــــدة نشــــال ول من القصي عاملقط يبني الفرح واحلزن، فف ين وتتباين طبيعهتا وتتطورااملع

 ةــحقات الالـــال بي ى احلنظل والتنوم، ورسعان ما تتبدد وتتجهم يفـــفرحا ورسورا وهو يرع

  هـــم بأ رستـــن يلتقي الظليــمث تعود حياة السعادة من جديد، حي ،ةر حني أ قبلت العاصفة املمط

حاجته ا ىل  نعر لهذه القصة قد جاء تعبريا عالعل اختيار الش»وح والغبطة ر حلاَل الف هوعودت

 هف ذاتـــدوء، فوصــن والهــفقد رأ ى نفسه أ نه بعيد عن حياة ال م ،(28)«دوءـــالاس تقرار واله

وزاده يف سفره أ سوأ  الزاد، وَشابه أ ردأ  الرشاب، فيسري يف  ،ه للهالكــــاملفاوز وتعرض ـعبقط

ذن وتكل الطمأ نينة  فار ابحثا عن ذكل ال منالهواجر والق يصال عواطف، ا   هرغبة الشاعر يف ا 

 ــوانجسدها من خالل تصويره ل حاسيس هذا احلي ،وانفعاالته اليت تنتابه جراء ما حصل هل

اجل  لك ـــوذكل يف حلظات الفرح والتوجس والرضا، فع ،س احليوانيةتقمص حاالت النفــ دفق

ذه ـــلته، هـــ دا عن قبي ـــالك بعيـــنفسه، من أ حاسيس الغربة واحلنني واخلوف من اله جما َيتل

 ة.ـــــذ البدايــــاهرة منــــاملشاعر املتدفقة من الشاعر اكنت ظ

ن مصة ـــارص القـــال عنـــة يف اس تمكــة علقمــف عن براعـــتكش ،اهدــهذه املش ـلك         

ىل ــان وال حداث، ولعهل يف هذا أ راد تصوير ما يشعر به من شوص واملَكن والزمخالش وق ا 

رة ــــهد عاطفية مثياالاس تقرار والهدوء النفيس مع ال رسة، وصّور من خالل هذه القصة مش

وب ـــوالتعاطف بني الظلمي ونعامته الكثري، وقد عرض ذكل يف أ سل ةين اال نسانياا من املعفهي

 ق.ــــــــئاي شـــقصص

عر اال نسانية العميقة عايش اعىل املش ،لقد اعمتد الشاعر يف رمس هذه اللوحة امجليةل         

ىل الظلي ىل أ رسته، ونسب هذه املشاعر ا  ايبه ا   ل عه يفــم فك نـهبا الظلمي منذ بدء رحلته حَّت ا 

لهيا أ و ــــما يفعـل بوعي عقيل ال عن غريزة طبيعية، فهو يتذكر أ رسته حني هيطل املطر، في ي ا 

ىل أ دحيهــمه حَّت يصاالقلق علهيا، واثرت اثئرته، فيدع  لك يشء أ م  هبرسعة، وقد انتاب  ل ا 

عاب مشاعره ــــم، ل َّنا ال قدر عىل اس تيـوعي اتم ابختياره لقصة الظلي ن عىلمما يرحج أ نه اك»

ا يوفّر ـــا املشهد مذاخلاصة، فاس تطاع أ ن يصـّور شوقه ا ىل الاس تقرار ال رسي متخذا من ه

ر من ــــــذا التعبيـــ، ويف ه(29)«اتــــل، واذلكريــهل الهدوء النفيس بعد أ ن أ ضناه السفر والتنق
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ل ـــن يطـــن، حيـاملودة والرمحة بني الزوجي عاملشاعر اال نسانية امحلمية يشء كثري، حيـث جتم

ا ـــ)أ دىح عرسني(، ذلكل فهم هعىل بيته، فيعلو الصياح منه ومن زوجه، معربا عن عشهام بأ ن

ن مل تكن غري مفهومة، حني ش ب نسانية وا  ول ــــم بعد طــــم املرتنـــا املهبــــطهبماخت هيتلكامن لغة ا 

حيـــغيبة، برتاطن الروم يف قص ىل ال هــاسه ابحلنيـــاعر ال حســاء من الشـــورمه، وهو ا  ل ـن ا 

 ن ــئ املطمئــري ادلافــو ال ســـقد حّن لهذا اجللكرثة ترحاهل حَّت ابت غريبا عنه،  ،والوطن

وأ رجو أ ال َيدعك الشاعر فتتومه أ نه » فس وهواجسها، يقول وهب أ محد روميةـــت الناحلاج

 مــــاد تصوير رسعة الناقة أ و تصوير الهوادج أ و تصوير كرم املمدوح كام يزعر أ راد هبذا الاس تط

نَكره ودحضا الزمع يس تحق أ ن تعين ذهال يشء يف  ال ا  ــ ه، ولكن ـــنفسك به ا  ات ــــها موضوعـ

لهيا الشعراء بطر  ذينف ، وهذا الزنوع (30)«مــوهمم ورؤامه ومواقفهـماكرة للتعبري عن مه ةقة فنييا 

ة ــذا اخمللوق برسعـارنة رسعة هــه مقــف خلفـابلظلمي، ال يق مه رواحلهيراء بتشب عاحلاصل للش

سقاط لك ــــالن ال ملا ــــنفس الشاعر عىل هذا اخمللوق الضعي جا َيتلماقة وحسب، بل ا  ف، وا 

ــ ه به، ومن ــــة ابملشبــــانوية املتعلقـاحتاج الشاعر ا ىل خوض بعض التفاصيل الث ام ـــــها الاهمتــ

ر أ ن ــعي يشـوان وتصويرها، بأ سلوب مشوق وممتع ا ىل مس توى جيعــل املتلقـــــاعر احليــــمبش

ن اكن اال رساع يف ـــري ينــــوان البـاحلي طق بلسان الشاعر ويفصح عن معاانته اال نسانية، وا 

ـر ـل خيحلعل مميية علقمة الف» رتك بيهنام، تقول أ وراس نصيف جامســـالعدو هو العامل املش

الراغبــة يف طرد را من ظالل نفسه ـــشاهد سرب أ غوار نفس الظلمي والنعامة، ملقيا علهيام كثي

ليك  ،النابعني من شعور الغربة اذلي يصيب املسافرين يف سفرمه الطويل ،وفـالوحشة واخل

اة ــاصيل عن احليــرد بعض التفـالل سـمن خ ،اســينة واال  ــوا من ال لفـــَيلقوا يف نفوسهم ج

 .(31)«العائلية لهذا الطائر

 خــــــــامتة:

رادة           ال أ نه هاهبتــــرمغ الظروف اليت جف ،اجلاهيل يف هذه املقطوعة نرى جزء من ا  ، ا 

رادته، ليس تقر يف معركة  ذ يصور لنا  ؛ حياةةاياحل اكن قواي، غالب املوت اب  متــــوج ابخملاطر، ا 

لمن صورته س بيــــ ذالشاعر نفسـه ويش هبها ابلظلمي املذعور املرسع حنو فراخه، فاخت ى ـــال ا 

تسهيــل العدو، والنّجـــاء واخلالص من املكروب، وال س امي يف قطع الطرق املوحشة والفيايف 

رادة ذاملقفرة، وعند مروره عىل داير القـوم بعد أ ن حتمل أ هلها عهنا، ه ا العدو الشديد حرر ا 
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ىل قــــدرات اس تثنائية، رضورية والزمة لصورة  ل اليت ـــالبديالشاعر، وحرر مبادرته ليـؤول ا 

ىل واقع غري الواقع املعيش ولعهل الواقع املتخي ،يراها ليه ـــــل اذلي ترنــــوالشاعر هنا يتوق ا  و ا 

نسان.  ال حاسيس واملشاعر ادلاخلية لال 

يــوالشاعر اختار طائر)النعام(، ل نه يراه أ ق           ح ـــو ورة بلك وضـــصال الصــدر عىل ا 

 ذرــــة احلــدو، شــدة العــالنشاط ورسع: هاــ غريه من الطيور بصفات أ مه فقد متزي عن  َنومع

ظهار احلنان والعاطفة  ل ــاح املتواصـــوالكف ةــره، الفطنــزع احلاصل، احلب والكفاخلوف وال، ا 

 اعهـــة طبــعراء عىل متيزي الطري ومعرفــــرة الشدق»، وهنا تتجىل ظ عىل اس مترارية البقـاءاللحف

فة، مما ـــفائقة وخ ةزه برسعــــيـ ومتي ...، احليوان والطري،  ـنروا النعام اذلي يقف بيافاخت..، ،.

ن ـرت عـــعبالتـي ، (32)«فهــاا أ وصــو واس تقص عاداته وقوفا طويالدفعهم للوقوف عند بعض 

وجد وة العصبية القبلية، وقد ـذت تتضخم، لتعادل قأ خوذاتيته الغابرة؛ ذاتية  قدرات الشاعر

  .لته املنشودةااجته اخلفية وضــيف هذا الظلمي ونعامته ح علقمة

  اهليةــــة اجلـــقصة الظلمي والنعامة هنا شلكت ركنا همام من أ راكن بناء القصيدة العربي          

 ــصا قصـــاليت ال توفره ،انيةـــاعر اال نســــر عن املشـــصة للتعبيـوقد جلأ  الشعراء ا ىل هذه الق

ف ــــحليوان ال خرى، وترد هـذه القصة عند أ كرث الشعراء موجزة، ولعل رقة املشاعر اليت تقا

وص يف ـوراء هذه القصة قد دفع الشعــراء ا ىل هذا اال جياز، فضال عن قةل ال حداث والشخ

 قاــــصص اختالفا معيتكل الق قصــــة الظلمي خمتلفة عن»ة تكل القصة، يقول وهب أ محد رومي

وت، بل ــف واملو اع واخلوب العدوان والرص فليس فهيا ما يف تكل القصص من الشقاء ورض

َّنا تعرب عن احلياة ونواميسها ،يه النقيض قب دبل تصور وجتس ا   لها اوتشخص هذه احلياة يف ا 

ال يف ــ عينيه عن ا ـــارة حني يغمض ادلهـر لكتـــومشاعرها النبيةل احل العذب، وجاملها ال خاذ  ها ا 

اعر ــــ دلى الشـــةلئر فـي الرحا، وقد ظهر هذا الط(33)«النادر جدا اذلي يعد احنرافا هل داللته

ور ـــش أ و ثــامر الوحــر، وال يقل دوره يف شعرمه عن دور حو اجلاهيل دون سواه من الطي

ت صورته اذلاتية مرافقــة نه، وبرزااذلين ش به هبام الشاعر انقته ومحلهام مهومه وأ جش ،الوحش

 . لهذه احليواانت عىل جدد الصحراء
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 الهوامــــــــــــش واملراجـــــــــــــع
                                                           

آخر القرن الثاين الهج 1  ي ـــــة فـــــــي، دراسر عيل البطل، الّصورة يف الشعر العريب، حَّت أ

 .145 ص:، 1981، 2أ صـولها وتطّورها، دار ال ندلس، ط  

  اتــــئب اخمللوقاـــــه(، جع739ين )تـــــن، القزويـــبن عبد الرمح جالل ادلين محمد ينظر: 2

  1981ال، ـــر ساــــانتش اب ششمــــان، جـــــوت، لبنـــر بي ،دةــــنشورات دار أ فاق اجلديم   

 .256 :ص ،2ج  

حي، دار 2رى، جـــوان الكبــاة احليــــي، حير ــكامل ادلين محمد بن موىس، ادلمي ينظر: 3  اء ـــا 

 .312، 310ص:، ، د.ت1لرتاث العريب، بريوت، طا  

 افية ـــــــب ثقـــــة، سلسةل كتــــوهب أ محد رومية، شعران القدمي والنقد اجلديـد، عامل املعرف 4

  1996ارس ـــت، مـــون والآداب، الكويـــافة والفنـــي للثقــــلس الوطنــــا اجملــــيصدره شهرية  

 .208 ص:  

 .206 ع نفسه، ص:ــــــاملرج 5

 اهيل ـــــجلاعر ـــل الشـــــعامد عىل اخلطيب، الصورة الفنية أ سطوراي، دراسة يف نقد وحتلي 6

ــ هجي     .233 ص:، 2006نة للنرش والتوزيع، عامن، ال ردن، ـــــــ

 ع ـــــ، حققه وقدم هل ووضله(، َشح ديوان علقمة بن عبدة الفح476الشنمتري ال عل )ت 7

 .42-38 حنّا نرص احليت، ص: هوامشه وفهارسه:  

  1روت، طــــادر، بيــــ، دار ص2رب، جـأ بو الفضل محمد بن مكرم، ابن منظور، لسان الع 8

ذا اغتل )أ ي ه )اخلاضب: ، مادة )خضب(118 ص:، 1968    جت غلمته وهــي االظلمي، ا 

 ع ــلربيال ــــوهو ذكر النعام اذلي أ ك ،شهوته اجلنس ية(، وهذا خاص ابذلكر ال يعرض لل نىث(  

  وهل:ـــن، وقـــاوصف الُظلمــش بذكل تـــ الريـــةلالقلي وامحّرت قوامئه، وأ طراف ريشه، الزعر:  

 جشر  ي:َش عينه، ع ب ـــما التوى من الرمل وهو ههنا موض أ ي أ نبــــت هل المثر، اللوى: أ جَن:  

  1609 ص: ،لــــارات املفضــــر. ويف شــرح اختيـــَ نبت وهو َشهْداِنُج الب احلنظل، والتنّوم:  



 د. عبد الرحامن خدلون                                                                 علقمة الفحل ومعادهل املوضوعي

 2018جوان                                    19                              -بسكرة-جامعة محمد خيرض

 

  هلــرج بـخض همّسي خاضبا ل ن م:ــالظلمي رعى الربيع، لسمنه وقوته، وقال بعضه )اخلاضب:  

  ىــــالقدام يهش، ومن كبار الري ش، والقوادم:ـالقليل الري بأ نوار البقل أ ايم الربيع، والزعر:  

  وم:ــــظل والتنـــاحلنظل والظلمي يأ لك حّب احلن رجش ي:أ ي جعهل جَن، والرش  وأ جَن هل:  

 اص ــــه أ سـّن فتحــم أ زعر، ل نــــالظلي لم، وجعاجشرة لها حبٌّ مثل جشر العنب، ترعاه النع  

 ارك بن ــــمحمد بن املب . ومنهتىى الطلب من أ شعار العرب، مجع:39 ،38 نفسه، ص: ريشه(.  

 ــــــــــدل ال ول، دار ـمحمد نبيـــــــــــــــــل طــــــــــريف، اجمل محمد بن مميون، حتقيق وَشح:  

 .189 ص:، 1999، 1صادر، بريوت، لبنان، ط  

 ظل اذلي ـــمن احلن خصب، واخلطبان:يعين أ ن الظلمي مقمي يف  يظل يف احلنظل اخلطبان: 9

  وعـــاملقط ذوم:ــاخمله، ـــرج حبّ ـــره ويس تخــيكس ه:ـــمر، ينقفــفر وحُ ــصارت فيه خطوط ُص   

 ل ـــــي ال عر متــــ . والشن 189 ه، ص:ـــساه. نف ـــــأ ي ارتفع، يقطع من أ غصانه ويرع: س تطفا  

 .39، 38 ص:، الفحــــــــــــــلَشح ديوان علقمة ، ه(476)ت  

  ك:بطيئا، أ س أ ي ما تَكد تس تبني ما بني منقاريه لشدة التصاقهام، ل اي: فوه كشق العصا: 10

 ر ـغـــصِ  كك:ـــات، أ ي أ سك ال ذنني، والسّ و أ راد أ سكُّ اليشء اذلي يسمع ال ص، يسمعما   

 ن ــال ابــــام، وقــــوصف النعـــت املقطوع ال ذن من ال صل، وبذكل ال ذن وضيقها، املصلوم:  

  امةــــِخ النُّعـَصلٌْخ َكصلْ  النعام ُصلْخ ال تسمع ال صوات، وال ترشب املاء، يقال: ي:ــــل عرابا  

  وحفوه متالصق، ليــس مبفت: )أ ي 1610 ويف َشح اختيــــارات املفضـل، ص:، مٌ ــــَصَ  أ ي:  

  ونــوز أ ن يكـوات، جيــأ سك ما يسمع ال ص تتبينه، وقوهل:بعد هجد  ل اي تبينه، أ ي: وقوهل:  

  رهامـأ سك ال ذنني صغي أ سك اليشء اذلي يسمع ال صوات يريد: )ما( مبعَن اذلي، واملعَن:  

 ب من ـى الطلــ. ومنهت39 ه، ص:ـاملقطوع ال ذنني، والصل خلقة يف النعـام(. نفس واملصلوم:  

 ي ــــطرف لد نبيــــمحم وَشح: قاملبارك بن محمد بن مميون، حتقيمحمد بن  ب، مجع:ر أ شعار الع  

 .190، 189 اجمللــــــــــــــــــــــــد ال ول، ص:  

لهيــــات فأ ســـــان حَّت تذكر بيضـــأ راد يظل يف احلنظل اخلطب حَّت تذكر بيضات: 11  ا ــــرع ا 
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ىل ـــهّيجو     طر ـالق بيضه لئـال يفسد ويتغري، الرذاذ:ه عىل ذكل رذاذ ورحي وغمي، فهو يرسع ا 

 ت ــغلب ابلتاء، أ ي: علته أ ي اش متلت عىل اليوم الرحي يف شّدة، ويروى: عليه الرحي: الصغار  

  ه(476ل عل)تامتري ـ ذو غمي. الشن  اذلي أ لبسه الغمي أ ي: من الغمي وظهرت، املغيوم:ه علي  

 .40، 39 َشح ديوان علقمة الفحل، ص:  

ذا نف اذلاهب املنقطع، يقال: فوق امليش، النَّفيق: الزتيد: 12   ف:ــع، الزفيـــد وانقطـنفيق الزاد ا 

 ذا ــــدو هـــدة عـلش ول يقول:ـمن السأ م، اململ العدو الّشديد، املسؤوم: دون العدو، الشّد:  

دراك البيض أ و ال فراخ ال يس    ارات ــــــرح اختيــــف. ويف شـــأ م الزفيـــالظلمي وحرصه عىل ا 

 دون  الرسيع اذلهاب، والزفيف: ـوق العنق، والنفق:ــامليش ف )الزتيد: 1611 ل، ص:املفض  

 من  ب. ومنهتىى الطل40 اململول(. نفسه، ص: الشّد قليال، وصغر دوين تقريبا، واملسؤوم:  

 ل ـــــــــد نبيـــــمحم رح:ـد بن املبارك بن محمد بن مميون، حتقيق وشـمحم مجع:، أ شعار العــرب  

 .190 :ص ،د ال ولـــــــــــي، اجمللـــــــــطرف  

 يريد  طرف ُخّفِ البعري، اس تعاره للظلمي، َيتل مقلته: يريد ظفره، واملنسم: يَكد منسمه: 13

 ه ـــــب مقلتـــه يزّج برجليه زّجا شديدا، وَيفض عنقه، وميّدها يف عـْدوة فيَكد ُظْفره يصيــأ ن  

ذا شقق خللت اليشء وأ خللته يقال:، اــــفيشقُّه   ذا شققته، ومنه ختلَّلت القوم: ا   ْرت ــوصِ  مهتــا 

هْم: أ ي: ،خالهلم   ذا أ فزعــشهمه ش ال:ــــاذليّك القلب، ويق بيهنم، املشهوم: الفزع، والشَّ   هــّر، ا 

ّد يف  يقول:    ــــده. تخرج أ قىص هُجـــــــــ و، ويس العدْ َك ّن هذا الظلمي حيذر أ ن يُْنَخس، فهو جَيُ

 .40 َشح ديوان علقمة الفحل، ص:، حلـــــعلقمة الف  

ىل فراخ خ يأ وي ا ىل خرق: 14 ــ ل ن  ا؛ــــلوازق هب ّرق ابل رض، أ ي:ـــأ ي يأ وي هذا الظلمي ا   ها ـ

  لأ ص اجلرثومة:ريش القوادم مل ينبــت بعُد لِصغَرها،  ار ال تطيق الهنوض، زعر قوادهما:ـصغ  

ليه الري    قها ابل رض ـــو ا ولصـــراخ يف بروكهـالف ـــهه، شبـــراَب وجتمعــــاح التــالشجرة تَسفي ا 

 .41، 40 نفسه، ص: واجامتعها.  

 عدو رسيع من عدو اال بل، والتاء يف وّضاعة للمبالغة، كعاّلمة ونّسابة، وصف به  وضاعة: 15
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 ر ــع البعيــوض ال:ــْدو، ويقـكام يضع البعري، وهو رضب  من العالظلمي، أ ي يضع يف سريه،   

بَط، وهو العود، والشّ  وأ وضعه راكُبه، كعِص الرشع:    اره ـــــــأ وت ْرع:ـــِ ش ّبه عنق الظلمي ابلرَبْ

 م ــــــالصــــــدر يريد أ ّن صدره وعنقه اكلعود، ش به صدر الظلي َْشعة، اجلؤجــؤ: واحدهتا:  

 ل ــــالليل، وقي وم:ــحيث ينهتىي الس يل ويس تقر، العلج بط يف تقوسه، تنايه الروض:ابلرب   

   البعري الطويل املطيّل ابلقطران، أ يضا جبل الليل، شبـّه الظلمي به لسواده، والعلجوم أ يضا:  

 ي ــل:)عصـش ية ال صاــقه. وفـي حــــلضخم، وحيمتل أ ن يش ّبه الظلمي به يف عظم خلال ـــامجل  

 ار(. ـــــــــلك الصغــــا ىل حس ىييه الروض حيث ينهت اال واتر، وتن الرببط، والرشع: الرشع:  

 ارك بن محمد بن ــمحمد بن املب . ومنهتىى الطلب من أ شعار العرب، مجع:41، 40 ص: ه،نفس  

 .190 محمد نبيل طريف، اجملدل ال ول، ص: مميون، حتقيق وَشح:  

 سطه ـــ تب  ا، أ ي:ـــوه بأ رجلهـــها تدحــ ل ن  عامــــيض النـــ مب  وال ديح: أ ي تدارك، حَّت تالَف: 16

 اذلي ركب  ل ن لك واحد مهنام ِعرس لصاحبه، واملركوم: الظلمي والنعامة؛ ابلعرسني: تسّههلو   

 .41 َشح ديوان علقمة الفحل، ص: ه بعضا لكرثته. علقمة الفحل،ــبعض  

لهيا: 17 نقأ ي يويح الظلمي  يويح ا  ىل النعامة بصوت تفهمه عنه، اال   ه ــــصوت ة:ـــــض والنقنقـا 

ناّم أ راد لل تراطن الروم:    ه ــــهمـ امة مبا ال يف ــــود أ ّن الظليــم يلكّم النعــما ال يفهم من الكهمم، وا 

من دان:ـــرب، ال فــغريهام، كام تتلكّم العجم مبا ال تفهم عهنا الع      ل ن  دان؛ـــفا ذكر ال  ــالقرَْص، وا 

 د ـمحم . ومنهتىى الطلب من أ شعار العرب، مجع:41 نفسه، ص: ــــة وقصور.ـالروم أ هل أ بني  

 .192 :ص، د ال ولــــاجملل ،طريف لنبي دـمحم ق وَشح:ـبن املبارك بن محمد بن مميون، حتقي  

 املرأ ة اليت ال  الرقيق العنق، الصغري الرأ س من الّظلامن، وبذكل توصف، اخلرقاء: الصعل: 18

ناع، بيت: حتسن العمل، ويه:    اقط ـــــــالسّ  وم:ــوبر، املهج أ و ريعين بيتا من شع ضد الصَّ

 م ــاء، فلـافت به خرقـــعر أ طــاملهدوم، ش ّبه الظلمي يف نرش جناحيه عىل فراخه ببيت من ش  

قامته ومعهل، ولكّ    آخرحُتسن ا   ابُه ــــأ طنه و دانـــواسرتخت عي ام رفعـت جانبا منه سقط جانب أ

 ح ـر ــش غري صناع، أ طافت به فقوضته(، ويف يف حاش ية ال صل:)خرقاء: وانترشت أ كنافه.  
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