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 :الممّخص
إْف جاز لنا أْف نتصور أّف البحث والدراسة مصباٌح ضوئيٌّ ينتظر َمف يحممو؛ ليسمطو عمى      

منطقٍة ما، فإّف مف حكمِة حامؿ المصباح أْف يحاوؿ استكشاؼ مناطؽ غير مكتشفة، أو أْف تكوف 
تصّور مطروقة دونما عمٍؽ في استكشاؼ خباياىا، أو خبايا في جانب مف جوانبيا، أو أْف يكوف لديو 

بيذا الفيـ كانت لحظة انطالؽ كتابة ىذا البحث، فيو خوٌض في منطقة  جديد عف زاويٍة مف زواياىا.
تبدو حساسة وميمة، وىي منطقة التيميش واإلقصاء، وفي عصر حّساس مف عصور األدب العربي، 

ر، وألّف ىذه وىو العصر اإلسالمي، إذ جاءت مدونة نصيب بف رباح الشعرّية ُترُجمانًا ليذا التصو  
المدونة تفصح عف خصوصية في موضوعة )اأَلنا واآلَخر(، ربما لـ تأخذ حقيا بالدراسة واالىتماـ في 

 ىذا اإلطار في حدود اطِّالعنا، ليجيء البحث معنونًا بػ )األنا واآلَخر في شعر نصيب بف رباح(.
 الكممات المفتاحية: )األنا، االخر، الشعر، النصيب بف رباح(.
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Abstract: 

   If we are to imagine that research and study is a light bulb waiting for 

someone to carry it to project it to a region, it is wise for the lamp holder to 

try to explore undiscovered areas, or to be hammered without depth in 

exploring its hidden, or hidden in one side of it, or that He has a new 

perception of one of its angles. 

With this understanding, the moment was the start of writing this research, as 

it is going into a region that seems sensitive and important, which is the area 

of marginalization and exclusion, and in a sensitive era from the eras of Arab 

literature, which is the Islamic era, as Naseeb bin Rabah's poetic blog came 

as a translation of this perception, and because this blog reveals Specific 

about the subject (the ego and the other), perhaps it did not take its right to 

study and care in this context within the limits of our acquaintance, so the 

research came entitled (the ego and the other in the poetry of Nassib bin 

Rabah). 

Keywords: (I, the other, poetry, Al-Nassib bin Rabah). 

 المقدمة
إْف جاز لنا أْف نتصور أّف البحث والدراسة مصباٌح ضوئيٌّ ينتظر َمف يحممو؛      

ليسمطو عمى منطقٍة ما، فإّف مف حكمِة حامؿ المصباح أْف يحاوؿ استكشاؼ مناطؽ 
غير مكتشفة، أو أْف تكوف مطروقة دونما عمٍؽ في استكشاؼ خباياىا، أو خبايا في 

 يكوف لديو تصّور جديد عف زاويٍة مف زواياىا.جانب مف جوانبيا، أو أْف 
بيذا الفيـ كانت لحظة انطالؽ كتابة ىذا البحث، فيو خوٌض في منطقة تبدو     

حساسة وميمة، وىي منطقة التيميش واإلقصاء، وفي عصر حّساس مف عصور 
األدب العربي، وىو العصر اإلسالمي، إذ جاءت مدونة نصيب بف رباح الشعرّية 
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ليذا التصور، وألّف ىذه المدونة تفصح عف خصوصية في موضوعة )االنا  ترجماناً 
واآلخر(، ربما لـ تأخذ حقيا بالدراسة واالىتماـ في ىذا اإلطار في حدود اطِّالعنا، 
ليجيء البحث معنونًا بػ )األنا واآلخر في شعر نصيب بف رباح(؛ ثـ لتكوف الدراسة 

ي محوَريف كاف المحور األوؿ منو في مفيـو مقّسمة عمى مبحثيف، مسبوَقيف بتمييٍد ف
األنا واآلخر، والمحور الثاني في جانب عف حياة وشعر نصيب بف رباح، ثـ جاء 
المبحث األوؿ مخصَّصًا لدراسة األنا في محوريف ىما : محور األنا المتعالية بما فييا 

المتعالية بما فييا مف تبويب لػ)أنا( الفخر، و)أنا( التفّكر والحكمة، ومحور األنا غير 
 مف تبويب لمػ)أنا( المتعادلة والػ)أنا( المنكسرة.

ثـ يتموه المبحث الثاني مخصَّصًا لدراسة األنا واآلخر، في محوريف ىما: األنا       
واآلخر اإلنساني، الذي درسُت فيو األنا واآلخر المرأة، واألنا واآلخر الممدوح، فيما كاف 

مػ)أنا( واآلخر غير اإلنساني، بما فيو مف صور لمػ)أنا( المحور الثاني مخصَّصًا ل
واآلخر )المكاف(، واألنا واآلخر)الزماف(، واألنا واآلخر )الحيواف(، ثـّ شفعنا البحث 

ـّ التوصؿ إلييا في رحمة ىذا البحث.  بخاتمة اشتممت عمى النتائج التي ت
 والعيِّنةالمفيوم  التمييد_

 آلخرمفيوم األنا وا المحور األول_
مواجية  محّطة بوصفو الصوت والمعبِّر األبرز واألقوى في يقؼ الشاعر في    

، والشاعر يمتمؾ زماـ المبادرة في خوضو صراع التغيير الرؤيوي، ألنو الناطؽ اآلخر
باسـ الرؤيا الكونية إذا ما توفرت لديو التجربة الشعرية المسؤولة، واستطاع أو أراد 

 .عي غير آبٍو بالمسارات الذاتية والضيقةتوظيفيا باالتجاه الموضو 
ّف و      ، ففي البحث الفمسفي كثير مف فروع العموـ اإلنسانيةيدخؿ في  (األنا)مصطمح ا 

انتيت الفمسفة الوجودية إلى ربط البحث عف الػ""أنا" بالوجود نفِسو؛ حيث كاف الوجود 
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، (03م، ص 2892 )بدوي، "، أنا الذات المفردةىو وجودي أنا"في جوىره ، وأصمو 
شعور بالوجود الذاتي "( يدلى عمى أناأما عمى يد التحميؿ النفسي، فإف مصطمح اؿ)

المستمر والمتطور مع العالـ الخارجي واالختبارات والتثّقؼ، ثـ بالتأمؿ واالستبطاف، 
وىذا األنا ىو مركز البواعث واألعماؿ التي تؤقمـ اإلنساف في محيطو، وتحقؽ رغباتو، 

 .(33م، ص 2891)عبد النىر،  "نزاعات المتولدة عف تعارض رغباتووتحؿ ال

وفي المجاؿ األدبي فإف مناخ الػ"أنا" ىو المناخ النَّّصّي الوثائقي الذي يكشؼ عف    
خصائص الذات الشاعرة ، والعصر الذي تعكس خصائصو مف خالؿ منظومة مف 

يًا، فنصؿ بذلؾ إلى توصيؼ لؤلنا المعطيات الّنصّية الشاىدة عمى األنا، وما يقابميا أدب
 مف ذات النص األدبي.

أما )اآلخر(، فيو الِمرآة التي تطالعنا األنا مف خالليا، أو يظير تجّمييا عْبرىا،     
اآلخروف ىـ _أساسًا_ "ولآلخر في الفمسفة تصو ٌر بيذا المعنى؛ إذ يقرر سارتر قائاًل: 

، بمعنى أفَّ اآلخر (223م، ص 2882)عازار،  "األىـ فينا كي نتعّرؼ عمى ذاتنا
سبيؿ لمعرفة األنا باألنا، وىذا االرتباط يذّكرنا بأحد الثوابت المشيورة في كوف الضد 

َّ اىثذس ْٕا ىٞس تصذد اىضّذٝاخ أٗ تصذد ، ُيعرؼ بضّده ٍع األخز تْظش االٕرَاً أ

ُّ األّا ٕٜ ضّذ اٟخش.  ذقشٝش أ
َـّ إّف اآلخر كائف مختمؼ عف ا     لذات، وىو مفيوـ متحرؾ نسبي؛ ذلؾ أفَّ اآلخر ال ُث

يتحدد إال بالقياس إلى نقطة مركزية ىي الذات، وىذه األخيرة أيضا ليست ثابتة بصورة 
مطمقة، ما يعني أّف حالة مف المرونة تبدو متجّمية في ىذا الفيـ لكؿ مف الطرفيف: 

 .(02م، ص 0221)كاظن، اآلخر واألنا
اآلخر صنواف مولوداف معًا، فالصورة التي نتخيميا نحف عف أنفسنا وكؿٌّ ِمف األنا و     

تبدو موازية لصورة اآلخر؛ إذ ال تتـ بمعزؿ عنو، وكذلؾ صورة اآلخر لدينا ىي بمعنى 
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، وتأتي أىمية دراسة األنا (1م، ص 0223)ٌاسٍن، مف المعاني صورة عف ذواتنا
قد_ ِمف كوف ىذه الدراسة تقود إلى واآلخر في إطار االختالؼ _بالنسبة إلى األدب والن

فيـ طبيعة عالقة اإلنساف بنفسو، وبيئتو، ومحيطو، ومجتمعو؛ بؿ وعقمو إذا ما جعؿ 
مف المعاني آخريف لو، كذلؾ مف الممكف أْف يكوف اآلخر قريبًا، أو بعيدًا، وتقـو العالقة 

معيف؛  بيف األنا واآلخر عمى محوٍر أو عمى محاور، كما تتحد مف خالؿ مفيـو
كالتخييؿ، والتمثيؿ، والنفي، والقبوؿ، والموافقة، والعزلة، وغير ذلؾ مف أنماط التعامؿ 

 .(271-273)التّرٌسً، بال تارٌخ ، صبيف األنا واآلخر
 المحور الثاني / جانب من حياة وشعر نصيب بن رباح

الدتو عمى ُنَصْيب األكبر، ُنَصيب بف رباح مولى عبد العزيز بف مرواف، كانت و       
ىػ(، وقد ٗٗىػ(، ووالدتو عمى أقؿ تقدير كانت سنة)ٓٙ-ٔٗاألرجح في خالفة معاوية)

عاش ُنَصْيب في الفترة األموية، ونسمع بو ألوؿ مّرة في والية عبد العزيز بف مرواف، 
ىػ(، فقد امتدحو واتصؿ بو، وعاش نصيب ٘ٙ-ٗٙعمى مصر في فترة خالفة مرواف)

خالفة كؿٍّ ِمف عبد الممؾ، والوليد، وسميماف، وعمر بف  ىػ(، وعاصرٛٓٔحتى عاـ )
)سلىم، عبد العزيز، ويزيد بف عبد الممؾ، وعاش ثالث سنيف مف خالفة ىشاـ

 .(5م، ص2837
وىو شاعر مف فحوؿ الشعراء اإلسالمييف، كاف عبدًا لرجٍؿ مف كنانة، مف أىؿ     

ترّفعًا عف اليجاء، عفيفًا غير متيتِّؾ َودَّاف، وكاف فصيحًا مقّدمًا في النسيب، والمديح، م
وال خميع، وقيؿ : ِإنَّو لـ يقؿ نسيبًا إال بزوجتو، وكاف مقدَّمًا عند المموؾ االموييف، يجيد 

 .(0750ص  2م، ج2883)عباس، مديحيـ ورثاءىـ
وينقؿ السيوطي عف التبريزي َأنَّو كاف يسمى "نصيب األكبر" أو نصيب األسَود"؛      

)الوىلى بك، والبجاوي، و عف "نصيب الياشمي"، و"نصيب بف األسود"تمييزًا ل
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، وعف شاعرّية نصيب ُيخبر صاحب كتاب ( 157ص  0وإبراهٍن، بال . تارٌخ ، ج
قمت الشعر وأنا شاب فأعجبني قولي، فجعمت آتي مشيخًة ": األغاني أّف النصّيب قاؿ

مشيخة مف خزاعة، مف بني ضمرة بف بكر بف عبد مناة، وىـ موالي النصيب، و 
فُأنِشدىـ القصيدَة ِمف شعري، ثـ أنسبيا إلى بعض شعرائيـ الماضيف، فيقولوف: أحسف 
واهلل، ىكذا يكوف الكالـ! وىكذا يكوف الشعر! فمّما سمعت ذلؾ منيـ عممُت أني 

، األمر الذي ( 025ص  2م، ج0229)عباس، و السعاقٍن، و عباس،  "محسف
األدب، وما كاف يمارسو مف إقصاء وتيميش عمى  يكشؼ عف البعد االجتماعي في

أساس الموف، لمدرجة التي يمجأ فييا الشاعر إلى حيمٍة في أْف ينسب شعره لغيره، حتى 
أفَّ التيميش يبمغ مبمغًا يصؿ فيو إلى الخاصة مف أىؿ بيت الشاعر نفسو، فقد روي 

نا إل"عف اختو حيف أبمغيا أنو شاعر أنيا قالت:  ـّ، أتجتمع ِإّنا هلل واِ  يو راجعوف! يابف ُأ
عميؾ الخصمتاف: السواد وأْف تكوف ضحكًة لمناس، قاؿ: قمت: فاسمعي، فأنشدُتيا، 
فسمعت، فقالتؾ بأبي أنت، أحسنَت واهلل، في ىذا واهلل رجاٌء عظيـ، فاخرج عمى بركة 

، ما يشير إلى نقطٍة (025م، ص : 0229)عباس، و السعاقٍن، و عباس،  "اهلل
 فادىا أنو ينتمي إلى أسرة ليا في النقد والتذوؽ األدبي حظوة.ىاّمة م
وُتَمثِّؿ الحياة التي عاشيا نصيب في محاوالتو لتحرير نفسو مف أسر العبودية      

كفاحًا جبارًا، ال تصمد لو إال النفوس األبية، ولعّؿ الحالة السيئة التي عاشيا ىو 
قو، في مجتمع عربي قاٍس ومغمؽ، ليكسب وأسرتو، كانت دافعًا لتحقيؽ ما خطط لو وحق

، ىذا االحتراـ الذي كاف استجابة (7م، ص 2837)سلىم، في النياية االحتراـ والتقدير
لوعيو بذاتو الشاعرة واالستثنائية التي تحقؽ لو الثقة والطمأنينة لما يخطط لو، إذ يبدو 

أثرًا رافضًا لمثوابت  أنو شخََّص عارٌؼ ما ينبغي عميو فعمو في مواجية اآلخر، ليترؾ
 والقيـ االجتماعية التي ال تقيـ وزنًا إال عمى أساٍس عرقيٍّ أو جنسيٍّ ال موضوعّية فيو.
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 المبحث األول_ الـ)َأنا(
 المحور األول_ الـ)أنا( المتعالية 

 أواًل_ )أنا( الفخر
الفردي،  ثمَة صوتاِف حتمّياف ال يكاد يخمو منيما جيٌؿ مف األجياؿ، وىما الصوت     

والصوت المجتمعي، وىما انبثاؽ عف التبايف الرؤيوي بيف طرفيف عمى مختمؼ 
التجميات ومختمؼ األصعدة، ويمّثؿ الصوت الجمعّي الحضور األعـ واألشمؿ دوف 
شؾ، فيو تّياٌر آِخٌذ وجاِرؼ، ال ُيبقي وال َيذر إال َمف استطاع أو ُأريد لو أْف يقؼ بوجيو 

اًل حضورًا عمى  درجٍة ما سمبًا أو إيجابًا. ُمسجِّ
ويمكف القوؿ: ِإّف الواقع االجتماعي في ىذا اإلطار يكوف معنّيًا بتسجيؿ حالٍة مف      

الصراع الطبقّي بيف األنا المقاِومة واآلخر المقاَوـ، األَنا بكؿ ما فييا مف تفر د وتمر د، 
تمؾ الثوابت وتمؾ القَيـ، ولعّؿ واآلخر بكؿِّ ما يتبّناه مف ثوابت وِقَيـ ميما كانت قيمة 

المجتمع العربي في العصر اإلسالمي لـ يستطع التخّمص ببساطة ِمف توافقاتو القديمة، 
والضاربة في الِقَدـ، مثؿ العبودّية القائمة عمى أساس الموف، ىذه العبودية التي خّمفت 

 وراءىا تمايزًا ليس مف اليسير استئصاُلو مف الذىنية العربّية.
حّتى أّف بعض الباحثيف يذكر تفسيرًا التصاؼ نصيب بف رباح بالعّفة، وبأّف لو       

نفس كبيرة، بأنو ربما يقؼ وراء ىذا االتصاؼ األخالقي بالتعفؼ حالة مف القصدية مف 
ِقَبمو في سْتر سواده وتغطية القبح الذي يستشعره اآلخروف منو، أو ربما ىو وسيمتو 

ؤ مف الصورة ال نمطية المختزنة في الذىنية العربية تجاه الّسود، والتي تشمؿ لمتََّبر 
 ،(528م، ص 0221)كاظن، البييمية، والفسوؽ، والشيوانية، المفرطة

ونصيب بف رباح كاف قد مثَّؿ صورًة مف صور األنا المقاومة؛ بسبٍب ِمف ُعقدة       
لمدَّرجِة التي ُيِقر  معيا متنزِّاَلً الموف، عقدُة السواد التي رافقتو إلى األبد في حمِّو وترحالو، 
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لرؤية المجتمع في استحقار األسَود ال لغيِر لوِنو، فيجيء مفتخرًا بصفاٍت أخالقّية توازي 
:      )مف (57م، ص 2837)سلىم، ىذه الجريرة التي ال ذنَب لو فييا، فنجده يقوؿ

 الوافر(
ْن َأُك حاِلكًا لوني فِإنِّي               ِلَعْقٍل غيِر ِذي سقٍط ِوعاءُ               واِ 

 َوفي ِعرِضي ِمَن الَطمِع الحياءُ  َوما نَزَلْت ِبَي الحاجاُت ِإالَ 
، لكفَّ العقَؿ والتحمِّي بالعقؿ ، واجتناب الطمع، ولبس الحياء         فالموُف قيِريٌّ وحتمي 

ا يمكف أْف يكوف عزاًء ثوبًا، كؿ  ىذه مف االختيارات ال الحتمّيات دونما شؾ، وىذا م
ومواجيًة منطقّية لؤلنا المترفِّعة، وغير الخاضعة لمتبنَّيات وقوانيف الواقع، ىذه القوانيف 

)سلىم، التي البدَّ لمشاعر مف التخفيؼ مف ِحدَّتيا في مصاديؽ كثيرة، مثؿ قولو

 )مف الكامؿ(: (73م، ص2837
 ِإَلى فؤاٍد ثاِبتِ  ىذا المسانُ  َليَس الَسواُد ِبناِقصي ماداَم لي 

 َفُبُيوُت َأشعاِري ُجِعْمَن َمَناِبِتي َمْن كاَن ترَفُعُو َمَناِبُت َأصِموِ 
 َماضي الَجناِن وبيَن َأبيَض صامتِ  َكْم بيَن َأسوَد ناطٌق ِببَياِنِو 
 ِمن فضِل ذاَك وليَس بي ِمن شامتِ  ِإني َلَيحِسُدني الَرفيُع بناُؤهُ 

يعني انتصار الػ)ُىَو(، وبالمقابؿ يكوف انتصار الػ)أنا( خضوع  فإّف خضوَع الػ)أنا(    
واضمحالؿ الػ)ىو( بال شّؾ، وىذه معادلة تبدو إلى حدٍّ ما منطقية ومقبولة ميما كانت 
درجة وقوعيا متفاوتة عمى صعيد المصاديؽ المختمفة، والشاعر قد يحاوؿ تغيير مسار 

باآلخر، ميما كانت صفة اآلخر وميما  الثوابت ومعايير المفاضمة في مواجية األنا
كاف ِجنُسو، والشاعر ىنا حاوَؿ تحصيف نفسو في مواجية اآلخر ومقاومتو عمى ما 

 يظير لنا في الخطاطة اآلتية :
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 المواِجو                                  المواَجو
 السواد                                     المسان ....     
 منابُت األصل                           بيوت األشعار     

 أبيض صامت                            أسود ناطق ببيان                      
فالشاعر يجيء ىنا ببدائؿ ذوقّية أخرى محاواًل تغيير مسارات الذائقة االجتماعّية       

و كاف قد حاَجَج جاريًة بيضاء فيما تواضعت عميو مف معايير في المفاضمة، ثـ إن
 : )مف الوافر( ( 59م، ص 2837)سلىم، عابْتُو، قائالً 
 َوما ِلسواِد ِجمدي ِمن دواءِ  فِإْن َأُك حاِلكًا فالِمسُك أحوى 
 َكُبعِد األرِض ِمن َجوِّ السماءِ  َوِلي َكَرٌم َعن الفحشاِء ناٍء           
 َس ُيعَدُم في النساءِ وِمثُمِك لي ِوِمثمي في رجاِلكُم قميلٌ   

تكاد تكوف مظاىر الخصومة معدومة في شعر نصيب، فاآلخر الميجّو نادر في      
ِشعره، كما أنو لـ يفخر بمغة الجماعة الػ)نحف(؛ بسبب انعداـ الرابطة القبمية بالنسبة لو، 

ليؾ كاف لمصعا "فيو ال يفخر بقبيمة ينتمي إلييا عمى غرار الصعاليؾ في الجاىمية، إذ 
الشعراء فخر ذاتيٌّ بأنفسيـ، غير أنَّو ال يخرج مف دائرة القبيمة؛ ذلؾ أفَّ الفخر الذاتي 
بالنفس واآلباء واألجداد ليس فخرًا فرديًا محضًا، فالفرد _في حقيقة األمر_ امتداد 

فيو في ِحجاِجو ىنا ال ، (273)التّرٌسً، بال تارٌخ ، ص "لسمسمة متجذرة في القبيمة 
الّسواد؛ بؿ يضعؼ أمامو؛ إذ ال دواء لو في البنية العميقة لما يقوؿ، ىذه  يدافع عف

البنية التي تكشؼ عف ِظالؿ وماورائيات أبياتو ىذه، فيو إذ ينأى بنفسو عف الفحشاء 
ر في قبالة ىذه الجارية التي  رّبما ُيقرِّب بينيا وبيف اآلَخر، وىو النادر غير المتكرِّ

 يصفيا بالكثرة والوفرة.
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 ثانيًا_ )أنا( التفّكر والحكمة
كاف الشاعر بشكٍؿ عاـ ومازاؿ وسيبقى محرِّكًا لمراكد الفكري والذوقي في كّؿ ما       

حساسو، فيو وِفي كثيٍر مف المصاديؽ ال يرتضي لنفسو أْف  يأتي بو مف وراء وعيو وا 
نص افيا يكوف في موقؼ الضعؼ؛ إذ يوّظؼ المغة والِفكر في إطار تحقيؽ الذات وا 

اجتماعيًا وال يتوّقؼ لديو السعي في االستمرار عمى ىذا النحو، فمِئف كانت _مثاًل_ 
ُعقدة الموف ترافؽ شاعرًا مثؿ نصيب بوصفيا ُقبحُا اجتماعيًا، فإّف التفك ر والحكمة ىو 

أْف تكوف  "الزينة والبوصمة التي تمنحو الوجية األجمَؿ واألجَمؿ، في مجتمع قاٍس، فػ
عبدًا أسود فتمؾ ظاىرة غريبة ومدعاة لمضحؾ والسخرية في ثقافٍة تربط بيف شاعرًا و 

الشعر وبياض الجمد وعمّو المنزلة  وليذا كاف نصيب كثيرًا ما يواَجو بأقواؿ المعترضيف 
، التي لـ تُثنو عف مشروعو في (520م، ص 0221)كاظن، "مف حّراس ىذه الثقافة

م، ص 2837)سلىم، ذا وذاؾ، فنراه يقوؿتصحيح مسار الذائقة في التمييز بيف ى

 :     )مف الخفيؼ((72
 ُلبِّ وال بالفتى المبيِب األديبِ  ُيزري الَسواُد يوَمًا بذي الـ (*)َوليَس 

 َفَبياُض اأَلخالِق ِمنُو نصيبي ِإْن يكْن لمَسواِد فَي نصيٌب 
ؼ فييا اسمو فيو يشير إلى كونو صاحب المب واألدب، في مفارقة جميمٍة يوظِّ      

_نصيب_ بَخْمٍؽ لغويٍّ جميؿ، راضيًا في أْف يكوف نصيبو األخير ىو األخالؽ، وحسُب 
المرء أْف يكوف نصيبو مف الحياة الُخُمؽ، وىذا ما رصده شاعُرنا في مفارقتو ىنا، وتبدو 
الحكمُة وافرًة في ِشعر نصيب بف رباح، وفي تشخيصاتو بعضًا مف الظواىر اإلنسانّية، 

                                                           

ٕنزا ٗسدخ مراتح اىثٞد ٗٝشٙ اىثادس أُ اى٘اٗ اىرٜ فٜ تذاٝح اىثٞد سّتَا ٗسدخ خطًأ طثاعًٞا؛ )*( 
ُّ اىصذٞخ ٕ٘ دزفٖا ىٞسرقٌٞ اى٘صُ، فٞنُ٘ اىثٞد :  أل

ًٍَا تزٛ اىُيـــــــةِّ ٗال تاىفرٚ اىيثِٞة األدِٝة  ىٞس ُٝضسٛ اىسَّ٘اُد ٝ٘
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م، 2837)سلىم، عالقة اإلنساف بالماؿ، وما ينبغي عميو في ىكذا عالقة، إذ يقوؿمثؿ 

 :            )مف الطويؿ((80ص 
 فال الدىُر مبقيِو وال الشُّحُّ وافرُهْ  َوَمن ُيبِق مااًل ِعّدة وصيانًة 

 لَيكسَر عوَد الّدىِر فالّدىُر كاِسرُهْ  َوَمن يُك ذا عظٍم صميٍب رجا ِبِو 
كاميرا الشاعر ىنا تمتقط حكمة رائعة تبدو متداَولة ومستساغة وغير مفاجئة  فإف     

مف حيث الِفكرة، ولكنيا مف حيث الصياغة المغوية تبدو بّراقة جاذبة في تصوير ِشعريٍّ 
فيو مف االستثنائّية ما يكفي لشدِّ اآلخر نحوه، لمدرجة التي يتالؽ التصوير فييا بالغًا 

(، مترِجمًا في كؿ ىذا ضعؼ اإلنساف وِحساباتو في عود الدىرتركيب)حّدًا انزياحّيًا في 
مواجية قسوة الدىر، فالدىر في النياية ىو المنتصر بال ريب، ليقدِّـ في موضٍع آخر 

:                 (222م، ص 2837)سلىم، قراءًة ُأخرى لعالقة اإلنساف بالماؿ بوصفو وسيمة، فيقوؿ
 )مف الطويؿ(

 صنيعُة تقوى أو صديٌق ُتواِمُقوْ  لم ُيوجْب عميَك عطاَءُه إذا الماُل   
 فمم يفتمْذَك الماُل ِإاَل حقاِئُقوْ  َبِخْمَت وبعُض الُبخِل حزٌم وُقَوٌة 

فيو ىنا يحكـ عمى المرء الذي يحرص عمى مالو دونما أي إيثار بأنو بخيؿ،          
ر أّف بعض البخؿ حـز وقّوة، وىو ىنا  والشاعر في ىذا ال يذـ البخؿ بالضرورة، فقد قرَّ

ال يدعو لمبخؿ؛ ِإنما ىو يقدِّـ قراءة فكرّية تشخيصّية في عالقة اإلنساف باآلخر وعالقتو 
بمالو، فالمفاىيـ لدى الشعراء ليا قراءاتيا الفكرّية والشعرية الخاصة، ولعّؿ مفيوـ اليأس 

:           (.57م، ص 2837م، )سلىيمقى استحسانًا في رؤية نصيب بف رباح، فيو القائؿ
 )مف الطويؿ(

 َلُيْم ِإذ ُىُم شحٌط عميَك َرجاءُ  فمو كانوا إْذ بانوا َيِئْسَت فَمم يكْن 
 ِإذًا َلَشفاِك الَيأُس ِمن كَمٍف ِبِيم           وفي الَيأِس ِمَما ال ُيناُل ِشفاءُ 
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ـّ الغوص بحثًا عف مكامف ىذه المعالجة الش        عرّية، فإننا نعثر عمى فِإذا ما ت
في الَيأِس ِمَما حقيقة كوف الّرجاء سقـ وداء لدى رؤية نصيب بف رباح، فيو يقرر أف)

م، ص 2837)سلىم، (، ومف مصاديؽ الحكمة والتفّكر لدى شاعرنا قولوال ُيناُل ِشفاءُ 

 :  )مف الطويؿ( (89-88
 ضَر ِمَن المَطرْ وَلم َأَر متبوعًا أَ  دعا َأىَمُو بالشاِم َبرٌق فأوجفوا 
اَل َأتى قْصدًا حشاَشَتَك القَدرْ  لَتستبِدَلْن قمبًا وَعيَنًا ِسواُىما   واِ 

 ىل اشتاَق مضروٌر إلى َمن ِبِو َأَضرْ  خميَمَي فيما ِعشُتما ىل رأيُتما   
فيو يوّكد أّف لو َعْيُنو االستثنائّية والمشّخصة التي ليا الصالحية في التعميـ بما        

(، أو ينحو منحى يتخذ فيو وَلم َأَر متبوعًا َأضَر ِمَن المَطرْ طمقو مف أحكاـ، إذ يقوؿ )ت
ىل اشتاَق مضروٌر مف السؤاؿ الشعرّي مسمكًا في إقناع اآلخر بحكمتو ورؤيتو فيقوؿ: )

(، تاركًا الحكـ لممتمّقي الذي يحكـ بما حكـ بو الشاعر في األعـّ إلى َمن ِبِو َأَضرْ 
تكوف الحكمة مدارًا شعرّيًا وظفو نصيب بف رباح في محطات شعرية مختمفة، األغمب، ل

 معربًا عف إيمانو بوعيِو، وبما يتبناه مف افكار تمنحو وساـ الحكمة.
 المحور الثاني_ األنا غير المتعالية

 أواًل_ الـ)أنا( المتعادلة
فالنص الشعرّي ِإّف ظروَؼ القوؿ خاضعة أو ناجمة بالضرورة عف ظروؼ الواقع،      

مف الممكف وصفو بالنتيجة، لمقدمٍة ىي الواقع، ىذا الواقع القاىر الذي يحاوؿ دائمًا 
 وأبدًا أالَّ يكوَف ِحيادّيًا أو سممّيًا، لينجـ في النياية عنو إثارُة رّدة فعِؿ األنا لدى الشاعر.

قد يجد في  وفي خضِـّ األنا المتعادلة، فِإّف الشاعر ومف أجؿ معالجة الموقؼ    
ً لمموقؼ الشعوري، وىذا التعادؿ في حدود فيمنا ال يكوف  التعادؿ مع اآلخر تناسبًا وَحالَّ

 إاّل َعْبَر مستويات ثالثة ىي :
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 _ أف تُنِزَؿ الػ)أنا( اآلَخر منزلَتيا _حقيقًة أو اعتبارًا_.ٔ
 _ أف ترتقي الػ)أنا( نحو منزلة اآلَخر _حقيقًة أو اعتبارا_.ٕ
 ف الػ)أنا( في مكانيا كما اآلخر الموازي ليا_حقيقًة واعتبارا_._ أف تكو ٖ

وىي مستويات تبدو مّتسمًة بالشمولية _إلى حدٍّ ما_ لمدرجة التي يمكف مف       
ـّ التقاطو في شعر شاعرنا،  خالليا تسميط الضوء النقدي حمو مدّونة الدراسة، وىذا ما ت

)سلىم، جاريٍة بيضاَء عابتو بسواده، فقاؿ فالمستوى األوؿ نمحظو في ِحجاج شاعرنا مع

 :( 59م، ص 2837
 )مف الوافر(              

ْن تأَبي فنحُن عمى الَسواءِ  فإن َترَضي َفُردِّي َقوَل رَاٍض   واِ 
ؿ األبيض عمى األسود؛ بؿ ىو ُيصدر ُحكمو        فيو ال يرضخ لالعتبار الذي ُيَفضِّ

خر وىو يحقؽ المساوات بيف بني اإلنساف، ُمِصّرًا عمى النيائي، محاواًل تغيير ذائقة اآل
أفَّ ىناؾ حقيقة البّد ليا أْف تكوف، وىي المساوات، وقد يمجأ الشاعر إلى االنتقاؿ 
بالػ)أنا( نحو المقاـ الذي يبدو ليا فيو الّسبؽ والفضؿ كمقاـ اآلخر، ومف مصاديؽ ىذا 

 : (92م، ص 2837)سلىم، المستوى، قوؿ نصيب
 ؿ()الكام

 َقبمي ِمَن أْجِل َصباَبٍة َيِجُدهْ       َوَوَجْدُت َوْجَدًا َلم يُكْن َأَحدٌ      
 ِىنٌد ففاَت ِبَنفِسِو َكَمُدهْ  ِإاَل ابَن عجالَن اّلذي تبَمْت 

فيو يرتقي ويرتقي في البيت األوؿ ليترّبع عمى عرش الفرادة في الوجد، غير َأفَّ        
ابن ؿ ثّمة مف ىو مثيُمو وشريكو وِعْدُلو في الوجد، وىو )ىذا العرش ليس لو وحده؛ ب

َـّ عجالن (، وىذا التعادؿ الذي يعتري األنا ُيخبُِّئ وُيظِير تعاليًا في حقيقة أمره، إذا ما ت
النظر إلى جية المخاَطب العاـ، ال جيِة ابف عجالف، ولكّف األنا يتالشى تعالييا إذا 
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ال شريؾ لو في الوجد، إنما ىنا ابف عجالف المتعاِدؿ  فقدت الفرادة؛ فيو ىنا ليس وحيداً 
في وجده وصبابتو، مع فضؿ الّسبؽ الذي ال يمكف تغافمو، والذي ىو مف حّصة ابف 

 عجالف المتعاَدؿ معو.
م، 2837)سلىم، أما المستوى الثالث لمتعادؿ فإف خير مصداٍؽ لو قوؿ نصيب       

 :(35ص 
 )مف الطويؿ(

 َوَحربي وفيما بيننا َشَبِت الحْربُ  َبْعَل ليمى كيَف تجمُع سْمَميا      َأَيا            
 وال ذنَب لي ِإْن كاَن ليَس ليا ذْنبُ  ليا ِمْثُل ذنبي اليوَم ِإْن كنُت ُمذنباً 

فإّف قيمة الخطاب األَنِوّي تبدو في نجاعتو الشعرّية والِفكرّية، وتحصيؿ ىذا       
وما يعتريو ويعتري لغتو في النياية مف توّتر وتوظيؼ  يتوقؼ عمى ما يخوضو الشاعر

فكري ُيقِنُع اآلخر بما يبتغيو، ولعّؿ التعادؿ بيف طرفيف يستدعي العدالة، أو المساوات 
في الظاىر بينيما، وىو ىنا يساوي بينو وبيف )ليمى( في الموقؼ، األمر الذي البّد فيو 

، فال ينبغي لممخاَطب )َبعؿ ليمى( أْف مف مساوات بينيما في النتيجة حسب ما يرى ىو
 يكوف ازدواجيًا في تعاممو؛ وكما ىو مبّيف في الخطاطة اآلتية :

 ىي = سمم
 أنا = حرب

 إنما منطؽ الشاعر يقرر أْف يكوف الحاؿ كاآلتي :     
 أنا مذنب            ِإذن              ىي مذنبة                               

 ىي غير مذنبة      إذن              أنا غير مذنب                               
فتكوف النتيجة متعادلة بيف الطرفيف بالنسبة لما يفترض في موقؼ )بعؿ ليمى(،     

 وكاآلتي :
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 ىي                                            ىي                       
 َأو:  حرب                      ِإّما: سمـ             

 أنا                                              أنا                       
وبيذا تكوف األنا قد حقَّقت التعادؿ الذي تبتغيو، وفي حالة مف المنطقّية           

قاـ اإلثبات الحجاجية، فاألنا في مخاضيا ىذا تستدعي ما يبرىف وما ُيقنع؛ ألنيا في م
 الذي يستبطف النفي، فالذي يثبت حكمًا ينفي حكمًا آخر بالضرورة.

 ثانيًا_ الـ)أنا( المنكسرة
لؤلنا حضورىا وتشّكميا المختمؼ، فيي قد تتعرض لمخضوع واالنكسار في مدار      

، مف الحقيقة واالفتراض، فاالنكسار إّما أْف يكوف مفتَعاًل زائفًا ، أو أْف يكوف حقيقّياً 
واالنكسار لو دواعيو وبواعثو الكامنة وراء َتَحق ِقو، فالُحّب، والخوؼ، واالعتذار، 
والنفعّية، والمرض، والضياعات األخرى، كم يا بواعث االنكسار، ىذا االنكسار الذي 
يطالعنا في مقامات ومواقؼ شّتى يتعّرض ليا الشاعر بوصفو إنسانًا، ليترجـ لنا 

الشعرّية، ومف ذلؾ اعتذارّية نصيب ليشاـ بف عبد الممؾ عف انكساره عبر األبيات 
 :  )مف الطويؿ( (77-73م، ص 2837)سلىم، تأخره عف زيارتو فقاؿ

 َوَأىدْت لُو ُبدنًا عمييا القالئدُ  َحَمفُت ِبمن حَجت قريش ِلبيِتوِ  
 بمبمَغ حولي في ِرضاَك َلجاِىدُ  َلِئْن كنُت طالْت غيبتي عنَك ِإَنني  
 عَمَي الِعياد المشفقات العواِئدُ  كَنني قد طاَل سقمي وأكثرت ول  
شفاٍق : متى أنَت قاِعُد ! صريُع ِفراٍش ال يَزْلَن َيُقْمَن لي      ِبُنصٍح واِ 

 ِإليَك وذَلت لمَِّساِن القصاِئدُ  فمَما زجرُت الِعيَس َأسَرْت ِبحاجتي
نِّي فال تستْبِطني بموَدتي   شفا واِ   قي إليَك لعامدُ وُنصحي واِ 
 فَيْيَأُس ذو ُقربى وَيْشَمُت حاِسدُ  فال ُتقِصني حتى أكوَن بصرعٍة   
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ْبني فإنَِّي باِلٌغ   ِرضاَك ِبعفٍو ِمن نداَك وزاِئدُ  أنْمني وقرِّ
 قميٌل وَأَما َمسُّ جمدي فَباِردُ  َأِبْت ناِئمًا َأَما فؤادي فيمُُّو 

تحقؽ لو ما يريد، عبر أطباؽ تبريرية لما بَدر فيو يحِمؼ مف أوؿ وىمٍة لو، لي       
منو مف ذنب مقاطعة ىشاـ بف عبد الممؾ، فبواعث االنكسار تتوزع بيف الخوؼ مف 
جية والرغبة مف جية أخرى، الخوؼ ِمف سطوة الحاكـ، ِمف إقصاِئو، ِمف شماتة 

و، وىكذا يجيء الحاسد، والّرغبة في َتحق ؽ النواؿ وفي الُقْرب مف الحاكـ عف طريؽ العف
تبرير انكسار األنا واضحًا، فيي أضعؼ مف َأْف تَتَحمَِّؿ ما يترّتب عف سموكياِتيا مف 

 نتائج.
:   (78م،  ص 2837)سلىم، ونراه في موضٍع آخر يقوؿ لعمر بف عبد العزيز       

 )مف الطويؿ(
 ْمَعدُ ِبرْحِمَي َفتالُء الذِّراَعيِن جَ  ِإليَك َأبا حفٍص َتعَسَفِت الَفال 

 نداَك وِنْعَم المجتدى المتعّمدُ  َتؤمَُّك ترجو العرَف ِمنَك وَتجَتدي
 جَرْت لمذي كانْت عَميكم ُتَعَودُ  عمى عادٍة كانْت لنا منَك ِإَنما

فيو ىنا يستجدي العطاء، ُممَتذَّا باستجدائو، ُمفِصحًا عنو دونما أّي احتراٍز أو       
ساره ىنا يعيش حالًة ِمف األنا المخادعة، التي ال تريد حياء، ورّبما يكوف الشاعر بانك

سوى ما ينفعيا عمى مستوى الواقع، ميما كمَّفيا ذلؾ ِمف كالـٍ أو عدـ اعتبار، فتفسير 
السموؾ يبدو أحيانًا نسبّيًا لدى بعض الذىنّيات، وبالخصوص تمؾ الذىنيات التي ال 

 بؿ ليا اعتبارىا الخاص بيا ىي. تخضع لمرؤية العامة، وال مقتضياتيا االعتبارية؛
 :  )مف الطويؿ( (201-203م، ص 2837)سلىم، ويقوؿ في الُحبّ        

 عمى النأِي ِمنِّي ذنب غيرَي تنِقمُ  َأال ِإَن ليمى العامرّيَة َأصبحْت    
 ِإلييا فَتجزيني بو حيُث َأعَممُ  وما ذاَك ِمن شيٍء أكوُن اجترمُتوُ  
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 وحاوَل صرمًا لم يَزْل َيَتَجَرمُ  َمَل صاحباً َولكَن إنسانًا ِإذا  
 ُأعاِلُج حّتى ِكْدُت بالَعيِش ُأبَرمُ  وما زاَل بي ما ُيحِدُث النأَي والذي  
 ِبَرْجِع جواِب الَساِئمي عنِك َأعَجمُ  وما زاَل ِبي الِكتماُن حّتى كَأَنِني   
 حيٌّ ِمن الناِس يسَممُ  _سممت_ وىل أِلَْسَمَم ِمن قوِل الوشاِة وَتْسَممي     

 محاِسَنُو حّتى كَأنَِّي ُمجِرمُ  َوما ِزْلُت أستصفي لِك الِوَد أبتغي
 ورائي وال ِلي عنُكُم ُمتقَدمُ  فال َتصِرِميني حيَن ال ِلَي مرِجعٌ 

والذي يبدو أّف االنكسار يحمو في ساحة الحّب ويكوف لو وجوده المختمؼ،        
بدو غيَر مستساٍغ؛ بؿ عمى العكِس، وبالخصوص إذا كاف في فالتذل ُؿ لممحبوب ال ي

مناخو المناسب، ونصيب ىنا منكسٌر في ساحة الُحّب، فيو ال سبيؿ لو إال لياله التي 
أخمص ليا في كّؿ شيء، لتيجره في النياية، وبيذا تكوف األنا المنكسرة قد تجّمت 

 ضمف سياقات متعددة في شعر نصيب بف رباح.
 المبحث الثاني_ الـ)أنا( واآلخر )اإلنساني، وغير اإلنساني(

 المحور األول_ الـ)أنا( واآلخر اإلنساني
 أواًل_ الـ)أنا( واآلخر )المرأة(

كثيرٌة ىي القصائد والمقطوعات التي تتحدث عف المرأة، أو عنيا وعمَّف يحّبيا      
إلسالمي عف مكانتيا في ويدور في فمكيا، وتختمؼ مكانتيا في الشعر في العصر ا

الشعر الجاىمي بشكٍؿ الفت وكبير، إذ تبدو في المرأة في الشعر في العصر اإلسالمي 
أساسية فريدة، بالرغـ مف اختالؼ مالمحيا في الشعر الالىي عف مالمحيا في الشعر 

 .(129م، ص 2888)تجىر، العذري العفيؼ
نا لدى الشاعر؛ فيي اآلَخر المثير والمستجيب تمثُِّؿ المرأُة األيقونة األبرز ُقبالَة األ     

في آٍف واحٍد عمى َمرِّ التأريخ بشكٍؿ عاـ، ولقد حظيت المدونة األدبّية عاّمة بخصوصّية 
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غزارة موضوعة المرأة فيو، والمرأة ُتشكُِّؿ حضورًا الفتًا مميَّزًا في عيِّنِة الدراسة، إذ 
ريضة مف شعره، تترجـ لنا أىمّيتيا لديو، استطاع نصيب بف رباح أْف يجَد ليا مساحة ع

واىتمامو الغزير بحبيباتو في محّطاٍت شّتى، وىو بالّرغـ ِمف ُعقدِة الموف التي يطارده 
المجتمع عمييا، غير َأّنو استطاع تجاوَزىا ِشعرّيًا عمى ما يبدو مف خالؿ تتب ِع 

 :  )مف الوافر((98-99م، ص 2837)سلىم، نصوصو، فنجده يقوؿ
َغارُ     ولوال َأْن ُيقاَل َصبا ُنَصْيٌب                َلُقمُت ِبَنْفِسَي الَنَشُأ الصِّ

 َأاَل يا َليَتِني قاَمْرُت عنيا                  وكاَن يحلُّ لمّناِس الِقَمارُ 
بُح لو عِمَم التِّجارُ     َفَصاَرْت في يِدي َوقمرُت مالي            وذاك الرِّ
 ِض منيا والّتواني              فإن وعَدْت فموعُدىا ِضمارُ عمى اإلعرا   
 ِبَنفِسي ُكلُّ ميضوٍم َحَشاَىا               ِإذا قيرْت فميَس ليا انتصارُ      

 ِإذا ما الّزلُّ ضاعفَن الَحَشاَيا              َكَفاَىا َأْن ُياَلَث ِبَيا ِإزَارُ 
 مع األرواِح روٌح ُمسَتَطارُ       ولو رأِت الفراشة طاَر منيا          

َفَذاُتُو ُىنا ذاِئبٌة عاشقٌة تعترييا الّرغبة في خوض التفاصيؿ التي يبتغييا ىو        
كذات شاعرٍة عاشقة، وىي مقطوعة تحمؿ الجرأَة وعدَميا في آٍف واحٍد، فيو يحترز مف 

داخمو لُيفِصَح عف ُأمنياِتو أْف يقاَؿ عنو متصابيًا، ثَـّ _وبُسرعة_ يتعالى صوت األنا مف 
وتوصيفاتو، فذاُتو ىنا متأرجحة قِمقة، تعاني صراعًا داخمّيًا دوف شؾ، ويقوؿ في موضٍع 

 :(39-37م، ص 2837)سلىم، آخر
 )مف الطويؿ(

 دعا المحرموَن اهلَل يستغفرونُو           بمّكَة يومًا َأْن ُيَمَحى ذنوُبيا   
 ُسْؤَلِتي              ِلنفِسَي َليَمى ثَم َأنَت َحِسيُبيا َوناديُت يا رَباُه َأَول  

 فِإْن ُأعَط ليمى في حياتَي لم َيُتْب        ِإلى اهلِل عبٌد توبًة ال َأتوُبيا
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 َأىاُبِك ِإجالاًل وما ِبِك ُقدرٌة              َعَمَي ولكْن ِملُء َعيٍن َحبيُبيا
 َقَمْتِك ولكْن َقَل ِمنِك َنِصيُبيا         وما ىجرْتِك النفُس يا ليُل ِإَنيا 

 ولكَنيم يا َأممَح الناِس َأولُعوا            بقوٍل ِإذا ما جئِت : ىذا حبيُبيا ...      
وَلعّؿ الشاعر ىنا يبدو واقعّيًا بشكؿٍّ مكثَّؼ، وخارجًا عف المألوؼ ضمف        

قّدٍس ىو ال يبدو متقاطعًا مع قداستو؛ المألوؼ، فيو يصرِّح في مقاـ الكتـ، في مكاف م
بؿ ىو يتَّخذ مف ىذا المناخ المقّدس وسيمًة وفرصًة لُيفِصح عف قمبو، وما يدور في 
خمده دوف اآلخريف، وىو رّبما يشير إلى الحالة االستثنائية لمُحّب في تخّطي بعض 

ؿ طابعًا الحدود ضمف دائرة االعتراؼ في ساحة الرّب، وبقطعة شعرّيٍة جميمة تحم
: )مف  (38م، ص 2837)سلىم، قصصّيًا أشعَؿ النّص وزاَد مف توى ِجو، ويقوؿ أيضاً 

 الطويؿ(
 َتَجَنبَت ليمى حيَن لَج بَك اليوى           وىيياَت ، كاَن الُحبُّ قبَل الَتجنُّبِ 

 بِ ولم َأَر ليمى بعَد موقِف ساعٍة             بخيِف ِمَنًى ترمي ِجماَر الُمَحصَ  
 وُيبدي الحصا ِمنيا ِإذا َقَذَفْت ِبِو          من الُبرِد َأطراَف الَبناِن المخَضبِ 

ْبِح في َأعقاِب نجٍم ُمغرِِّب...     وَأصبحُت ِمن ليمى الغداَة كناِظٍر          من الصُّ
وطالما شّكؿ الفراؽ ثيمًة ميّمة في عالقة الحبيب بمحبوبتو لدى الشعراء،        

بيات أعاله تحمؿ ىذا المعنى، والتي نكاد نسمع صوَت نصيب مف وراء كمماتو واأل
فييا، بعد أْف ترؾ فيو الُحب  ما ترؾ، في صورة شعرّية أيضًا ترتبط فييا األنا بالمرأة 
الحبيبة في مناخ مقدٍَّس، وىذا الحضور يبدو غيَر قميٍؿ في ِشعر نصيب بف رباح؛ ِإذ 

 :  )مف الطويؿ((72ص م، 2837)سلىم، يقوؿ أيضاً 
 َطَمْعَن َعَميَنا بين َمروَة والَصَفا            َيُمْرَن َعَمى البطحاِء َموَر الَسحاِئبِ      

 وِكدَن َلَعمر اهلِل ُيحِدْثَن ِفتنًة              ِلُمخَتِشٍع ِمن َخشيِة اهلِل تاِيبِ 
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، فيو ال يعني امرأًة واحدة فقط؛ فالشاعر ىنا يتشّظى في حبِّ المرأة أيَّما تشظٍّ        
بؿ ىو ىنا يقصد تجّمعًا نسائّيًا في تضاريس الحجِّ وأماكنو المقّدسة، فيترْكَف أثرًا في 
نفسو بعد توبة تابيا حسب ما يقوؿ البيت الثاني، ومف مصاديؽ ارتباط األنا بالمرأة في 

 :  )مف الطويؿ((87م، ص 2837)سلىم، أماكف مقدسة قوُلو
 َعَمى ليمى ولو َأسَتِطيُعَيا           َوُحرمِة ما بيَن الَبِنَيِة والسِّْترِ  ُأاَلمُ 

 َلِمْمُت َعَمى ليمى ِبَنفِسَي َميَمًة           ولو كاَن في يوِم الَتحالِق والَنْحرِ    
فيو يعمف بوجو الالِئـ عف حّبو الصارخ لمياله، لمدرجة التي يحمؼ فييا بأنو لو       
األمر بيده َلماَؿ عمييا مف بيف األوقات المقّدسة، دوف احتراٍز أو خشية، فيو ىاِئـٌ يكوف 

يقيـ لممرأة الحبيبة وزنًا يفوؽ االعتبارات، وال يتوّقؼ عند ىذا الحد؛ بؿ لممرأة في شعره 
، إذ يقوؿ :                             (31م، ص 2837)سلىم، نصيب مف االعتراؼ لو بالُحبِّ

 الوافر( )مف
 وقالْت بالغديِر غديِر ُخمٍّ              ُأَخَي ِإَلى متى ىذا الّركوبُ      

 أَلم َتَر َأَنِني ما ُدمَت فينا             َأناُم وال َأناُم ِإذا َتغيبُ 
فصوُت الحبيبِة ىنا عاٍؿ ال يخجُؿ في التصريح باالرتباط الروحي الذي تكوف فيو       

(؛ فيي سعادُة الػ)َأن ا( باشتراط وجود اآلخر، ولعّؿ الشاعر نجَح في ِإيراد لفظة )ُأَخيَّ
ـُ المكاف الذي قيمت فيو باعتباره مكانًا مقّدسُا، فالشاعر الُمجيد يدِرؾ كيؼ  لفظٌة تالئ
يوظؼ المغة في شعره، وَيعرؼ مسمزماتيا الفّنّية والموضوعيَّة، وال نبالغ إذا ما تصّورنا 

 بما تكُثر في العالقات األولّية في الُحبِّ الذي يدَّعي الِعفَّة أو يتبنَّاىا.أّف ىكذا لفظة ر 
:   (230-232م، ص 2837)سلىم، وقاؿ في جاريٍة كاف أىميا يحرسونيا منو       

 )مف الطويؿ(
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 وقفُت ليا كيما تمرُّ َلعَمِني                    ُأخاِلُسيا الَتسميَم ِإْن َلم ُتَسمِّمِ   
 َلَما رَأْتني والُوشاَة تحَدَرْت                    مدامُعيا خوفًا ولم َتَتَكَممِ وَ 
 مساكيُن َأىِل الِعْشِق ما كنُت َأشتري          جميَع حياِة العاشقيَن ِبِدرَىمِ   
أيضًا ىنا يقدِّـ الشاعر لنا ِبطاقًة تعريفّيًة عف كبِت الُحبِّ ومشاعر الحبِّ لدى        

عربّيات، فكثيرًا ما تمّردِت المرأة العربّية في الُحّب، وكذلؾ الرجؿ، وكثيرًا ما عاشا ال
ـّ ِإّف  سويًَّة التضحيات فيو، وتبادال الدموع الصامتات، كالتي تصّورىا األبيات أعاله، ث
عالقة األنا العاشقة باآلَخر المعشوؽ ال تخمو ِمف صور الكبرياء، وىذا ما نجد لو 

)سلىم، قوؿ نصيب في امرأٍة كاف يستحمييا، ثـّ رأى ما يريُبُو ِمنيا مصداقًا في

 :            )مف الطويؿ((225م، ص 2837
 َأراِك َطموَح الَعيِن َمَياَلَة اليوى         ِليذا وىذا ِمنِك ِودٌّ ُيالِطفُ 

 ُيراِدفُ فِإْن َتحِمِمي ِرْدَفيِن ال َأُك ِمنيما       َفُحبَِّي َفرٌد لسُت ِمَمن 
فإّف ذاَتُو كرُجٍؿ عَربيٍّ ال تسمُح لو في أْف يكوف ُمشاَركًا مف ِقَبِؿ غيره في عالقتو        

باآلخر المرأة، فيو يرفض ىذا رفضًا قاطعًا وُيعِمف ىذا الرفض بوضوح، فيو ال يخشى 
م، 2837)سلىم، فقدانيا والتضحية بعالقتو بيا، فثّمَة ما ال يمكف قبوُلو، ويقوؿ أيضا

 :  )مف الوافر((202ص 
ْن َتُعوِدي       ِلَيْجٍر َبعَد وصِمِك ال ُاَباِلي  فِإْن َتِصِمي َاِصْمِك واِ 

فبغضِّ النظر عف اأُلخرى المعنّية بيذا البيت، فإّف األنا لدى الشاعر تبدو ىنا       
ر نصّيب بف متَِّشحًة بالكبرياء، وبالقرار الذي ال رجعة فيو، وبيذا تكوف المرأة في شع

رباح حاضرًة ومؤثِّرًة ومتأّثرة، وىو ال يبدو متيتِّكًا أو خميعًا في عالقتو الشِّعرّية بالمرأة، 
فيو عمى الرَّغـ مف تصريحو باسـ الحبيبة، غير أنو لـ يّتخذ منيا رخيصًة؛ بؿ نجده 
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ـّ ِإّف ى ذه العالقة ال يعاني قمقًا غرامّيًا جعَؿ منو يستحضَر المرأة في مناخات مقّدسة، ث
 تبدو فييا ذاُتو دائمًا خاضعًة وضعيفة.

 ثانيًا_ الـ)أنا( واآلخر )الممدوح(
َأْف يقَؼ وراء غرض المدح باعُث اإليماف بالممدوح؛ بؿ كثيرًا ما كاف  اً ليس شرط      

ذا  الباعث تكس بيًَّا في الوقت الذي ال يمكف نفي ِإيماف الكثير مف الشعراء بممدوحييـ، وا 
ـّ تسميط الضوء في المدح عمى عالقة الػ)أنا( باآلخر الممدوح فإّف حقيقًة البدَّ مف  ما ت

َـّ ِذكُرىا ىنا، تتمّخص في أفَّ المدح يستبطف استصغارًا لؤلنا في حضرة  تصّوِرىا وِمف َث
اآلَخر الممدوح ِإالَّ في حاالت استثنائّية ذات اعتبارات غير اعتبارات التكس ب عمى 

ثاؿ ال الحصر، وفي مدّونة الدراسة تطالعنا عالقة األنا الشاعرة بالممدوح في سبيؿ الم
 :(30م، ص 2837)سلىم، ِعدة نصوص، منيا

 )مف الطويؿ(
 َأاَل َأيُّيا الَربُع المقيُم ِبُعْنِبِب               سقْتَك الَغواِدي ِمن ُمراٍح وَمعَزبِ      

 فتروى وَأَما كلُّ واٍد فيزَغبُ  ِقوِ ِبِذي َىيَدٍب َأَما الرُّبى تحت َودْ 
 ُأَردُّ لدى اأَلبواِب عنُو وُأحَجبُ  َأال ىل َأتى الَصْقَر ابَن مرواَن َأَنِني 
نِّي ثويُت اليوَم واأَلمِس قبَموُ        عمى الباِب حّتى كادِت الَشمُس َتغُربُ  واِ 
نِّي ِإذا ُرمُت الدخوَل َتُردُّني   الُمَضَببُ  ميابُة قيٍس والّرتاج وا 

 بيا كاِسٌب غيري وال ُمَتَقمِّبُ  وَأىمي بَأرٍض نازحوَن وما َلُيمْ 
َـّ يدخؿ         فالشاعر ىنا يقؼ عمى الرَّبع عمى طريقة الجاىمييف مستسقيًا، ومف َث

نما  مباشرًة غرض المدح دوف تخّمص، والمالحظ ىنا أّف نصّيبًا لـ ُيقدِّْس الممدوح وا 
ُو ىو؛ ليشرَح ما جرى لو مف عقباٍت مف أجؿ  وصفو بالصقر، ليدخؿ في تفاصيؿ تُخص 

الوصوؿ إليو، فيو يذكر لمممدوِح معاناتو أكثر مما يمدُحو، وسألو عبد الممؾ بف مرواف 
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                       : (97م، ص 2837)سلىم، أْف ينشده ما قالو في أخيو عبد العزيز فأنشده
 )مف الطويؿ(
رُ  اأُلموَر فما َأرى  َعَرفُت وجَرْبتُ    كماٍض تالُه الغاِبُر الُمتَأخِّ
وَن َأسالفًا َأمامي وَأغُبرُ  ولِكَن َأىَل الفضِل ِمْن َأىِل ِنعمتي    َيُمرُّ
ْن َأغِمَب اأَلسى      بصبٍر فمثمي عندما اشتَد َيصِبرُ  فِإْن َأْبِكِو ُأعَذْر واِ 
 وُتثني بالرَِّضا ِحيَن َتْصِبرُ  لديكَ  وكانْت ِركابي ُكَمما ِجئُت َتنَتِحي   
 ُذراىا ِلَمن الَقْت ِمن الناِس َمنَظرُ  فقْد َعِرَيْت َبعَد ابِن ليمى فِإَنما     
فيو ىنا ال يقدُِّس األَخر عمى ما يتمتَّع بو مف مقاـٍ سياسّي؛ بؿ ىو ُيقدِّـ لنفِسو        

يا في ىذه األبيات؛ إذ نمحظو صفات العارؼ والمجرِّب، ىو يطمؽ عمى األشياء مسّميات
يسمييـ أىؿ الفضؿ والنعمة عميو، وىذا يبدو مسمَّمًا بو اعتباريًا، وفي النياية فإنو ال 
ينجرؼ ىنا إلى مديح يضيع بو حّد التالشي؛ بؿ يجري ضمف ِسكؾ المعقوؿ في 

 عالقتو باآلَخر الممدوح.
فيما لو كاف لمسياسة دخٌؿ فيو، وال يخمو المدح مف تبعات يجر ىا عمى الشاعر؛         

ولعؿَّ نصيبًا لـ ينجو مف السياسة وتدخالتيا، فيما يخص مدَحو لعبد الرحمف بف 
:           (79م، ص 2837)سلىم، ، إذ يقوؿ نصيب(*)الضّحاؾ في قصٍة جرْت معو

 )مف البسيط(
 دُ أردى وتُنَزُع في َأحشاِئَي الكبِ  َأفي قالئَص ُجرٍب ُكَن في َعَمٍل  

                                                           

ِ اىضذاك تِ قٞس اىفٖشٛ، فأٍَش ىٔ اتِ اىضذاك تعشش قالئص، ٍذَح ّصٞة عثذ اىشدَِ ت )*( 
ِِ ٍِ األّصاس ٗأذإَا ٗأعطإَا اىنراب ٍخرًٍ٘ا، فقشأٓ ٗقاال : قذ أٍَش ىل  ٗمرَة تٖا إىٚ سجيٞ
ٍِِ تْٜ ّصش تِ  َٜ ٍنأّ سجٌو  َّ ُعِضَه عثُذ اىشدَِ ، ٗٗى تصالز قالئص، ٗدفعا رىل إىٞٔ، ش

ٌِ ّصٞة عشُش قالئَص ، ٕ٘صاُ، فأٍَش تأُ َُٝرَر ُِ٘جَذ تاس ُِ اىضذاك ُٗٝشَذَجع، ف ثََّع ٍا أعطٚ ات
ٍُنَشًٕا، ٗرمَش رىل ّصٞة ىٖشاً فٜ ىٞيح سٍَش عْذٓ،  فأٍش تَطاىثِح ّصٞة تٖا، فأدٙ شَِ عشٍش 
فقاه ٕشاً تعذ أُ أّشذٓ ّصٞة اىقصٞذج : ال جشً ٗاهلِل ال ٝعَو ىٜ اىْصشٛ عَاًل أتذًا، فأٍَش 

 تعضىٔ.
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 عشٌر فَأَي كتاٍب بعدنا وجدوا ثمانيًا ُكَن في َأىمي وعندىمُ 
 منيا فعندىما الفقُد الذي فقدا َأخاَنني َاخوا اأَلنصاِر فانتقصا 

َن عامَمَك الّنصرَي كَمفني  في غيِر نائرٍة َدينًا لو َصَعدُ  واِ 
 ال َقَودُ َأم كيف ُأقَتُل ال َعْقٌل و  َأَذنَب غيري ولم َأذِنْب يكمُِّفني 
ـُ ما قد تجر ه عالقة األنا الشاعرة بالممدوح، ليكوف الشاعر         فيذه المقطوعة تترِج

نصيب بف رباح قد أعرب عف ذاتو بشكٍؿ فيو نوٌع مف النفعّية والتكسب؛ غير أنو لـ 
يجعؿ مف ممدوحيو حسب النصوص التي ُذِكَرْت ىنا آليًة، ولـ يكف مغاليًا بدرجة ممفتٍة 

 .أيضاً 
 المحور الثاني_ الـ)أنا( واآلخر غير اإلنساني

 أواًل_ الـ)أنا( واآلخر )المكان(
مف الممكف لنا أْف نتصّور أفَّ العالقة بالمكاف لدى شاعرنا ذات أبعاد ثالثة، فيي     

ِإمَّا عالقة فنّية تتجّمى مف خالؿ االبتداء بذكر الّطَمؿ، والوقوؼ عمى تضاريسو، وذكر 
بويبة أدائّية منيا يكوف الدخوؿ لمبنية النصّية، والمكاف ىنا ينطوي ايضًا أىمو بوصفو ت

لممكاف ثقمو الفني في البناء الشعري  "ّف إِ عمى استدعاء عاطفي مضاٍؼ إلى فنيتو؛ إذ 
، أو تكوف العالقة عاطفّية تخّص (232م، ص 0222)هىنسً، "شكال ومضمونًا 

و محّطة شعرّية عاطفّية تُقَصد ِلذاِتيا، أو مكانًا محددًا لمشاعر عالقٌة بو ىو بوصف
تكوف العالقة بالمكاف عالقة عقمّية يكوف فييا المكاف مرصودًا بوصفو مكانًا لمتدّبر مع 
حالٍة مف االستصحاب العاطفي أيضًا، ومف مصاديؽ المكاف الفّني العاطفي عند 

 الطويؿ(:              )مف  ( 209م، ص 2837)سلىم، نصّيب بف رباح قولو
 َنَعْم وبِو مما شجاَك معاِلمُ  أىاَج ىواَك المنزُل المتقاِدمُ 

 مقيٌم وسفٌع في المحلِّ جوائمُ  مضاِرُب أوتاٍد وأشعُث دائٍر   
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فالمكاف ىنا طمؿ فّني تُبنى عميو القصيدة ال مكاٌف محدد بعينو؛ إذ لـ يذكر لنا     
ا مف المكاف ِسكًَّة تواصميًَّة بيف الشاعر خصوصّيات جغرافّية؛ بؿ ىو يّتخذ أيضًا ىن

 الّنص مف جية وبيف األنا المخاَطبة ىنا.
: )قفا  أنشدني قولؾ "وقد قاؿ لو عمر بف عبد العزيز وقَت كاف أمير المدينة :      

( فإّف شيطانؾ قد كاف لؾ فييا ناصحًا حيف لّقنَؾ إياىا فأنشده :                   َأَخَويَّ
 )مف الوافر(
 كما كانت ِبَعيِدُكما تكونُ  فا َأَخَوَي ِإّن الداَر ليست قِ  
 قطيُن الداِر فاحتمَل القطينُ  ليالَي تعمماِن وآل ليمى   

 سألناىا بيا أم ال َتبينُ  فُعوجا فانُظرا َأَتبيُن َعَما
 عمى خدِّي تجوُد بو الجفونُ  فَظاَل واِقَفيِن وَظَل دمعي   
 بدا أْن كدت ترشقَك العيونُ  يا فموال إذ رأيت اليأَس من   

م، 2837)سلىم، ولم تغَمْق كما غمق الَرىيُن " برحَت فمم َيُممَك الناُس فييا     

 .(235ص 
فالمكاف ىنا ازدىار فّني وعاطفي متتابع بيف األنا التي تبدو متصالحًة معو        

ات حالة مثالّية تثري بالشكؿ الذي ُيفِصح عف االرتباط بالمكاف بشكٍؿ تكوف فيو الذكري
المكاف بالشكؿ الذي يجعمنا نتصّور المكاف كائنًا ذا مشاعٍر فاعمة، وقد يذكر الشاعر 
مكانًا معيودًا مصرَّحًا باسمو وبعض التفاصيؿ الخاصة بو، فمثال يذكر حائاًل وىو جبٌؿ 

 :     (232م، ص 2837)سلىم، قائالً  بنجدٍ 
 )مف الطويؿ(

 ونحن بأعمى حائٍل فالجراِثمِ  نظرٍة  لعمري عمى فوٍت أَلّيةِ 
 ُجَؤاٌث كأثباِج الِبغاِل الَصراِئمِ  نظرُت ودوني ِمن شماماِت َحَرٌة 
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 بوَداَن ذو شْجٍو حديٍث وقادمِ  ِلُيدرَك طْرفي أىَل َوَداَن إّنني  
 بو الغوَر ما الَءْمَت ِمن متالِئمِ  بنجٍد تروُم الغوَر بالَطْرِف ىل ترى  

ـّ فييا ذكُر المكاف وأىمو، و         يجابّية ت ىنا العالقة بيف المكاف عالقة حقيقّية وا 
)سلىم، وليست قيمة المكاف لدى الشاعر مستقاًة مف الرؤية الجمعّية، فالقبور في قولو

 : ( 200م، ص 2837
 )مف الوافر(         

 َأىيُم ِبِيَن ما راجْعُت َعقال لقْد َأمَسْت ِبترنوٍط ُقبوٌر 
ليا قيمتيا الخاّصة، فمصدُر ىذه القيمة ىي الرؤية العقمّية ال الرؤية العامة       

الساذجة التي قد ترى في القبور أماكف سمبّية ومخيفة ومأوى لؤلرواح التي ُتَعد  مصدرًا 
لمرعب؛ بؿ تصؿ الرؤية الشعرية إلى اليياـ بالقبور، والتمني ليا بالّسقي، مثؿ 

 :  (200م، ص 2837)سلىم، قولو
 سجاَل الُمزِن َوْباًل ثَم َوْباَل  َسَقى تمَك المقابَر َربُّ موسى 

وذات الشاعر ىنا متصالحة جدا مع المكاف، لتاتي في النياية المصاديؽ        
المكانية ذات صبغة إيجابّية، في حالة مف األداء الفني الجميؿ الذي ال يبقي مناخًا 

 األنا بالمكاف في إطار شعرّية النص. جماليًا إال واستثمره ضمف عالقة
 ثانيًا_ الـ)أنا( واآلخر )الزمان(

ليس لمزماف صفٌة ثابتٌة ضمف التصرؼ الشعري، فالشعراء ليـ جرَأتيـ تجاه        
الزماف في جعميـ إياه متأرجحًا بيف الحقيقة تارًة واالعتبار تارًة اخرى، فال الميؿ سمبيٌّ 

دائمًا؛ بؿ ثّمة فضاٌء مف النسبّية المييمنة عمى مختمؼ  دائمًا، وال ىو باإليجابيّ 
كائف  "التجميات الشعرية حسب ما يظير ضمف المدونة الشعرّية العربّية، واإلنساف 

يقاعيُتو ىذه نتاج صراعو مع خطّية الزماف الموضوعي ومحاولتو  إيقاعي في جوىره، وا 
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)الجهاد، "وردىا إلى الذاتية  لمتغمب عميو، عف طريؽ إعادة صياغتو ليذه الموضوعية،

ف لمح المتمّقي بعضًا مف االعتبارات التي قد تبدو قريبًة مف  ،(90م، ص 0227 وا 
كونيا واحدة مف الرؤى الثابتة في مثؿ ارتباط لفظة الزماف)الدىر( باالعتبار السمبّي؛ 

 حيث يكثر ورودىا بوصفيا زمانًا غير متصالٍح مع األنا الشاعرة.
لزماف في النياية استجابة لضرورات التصوير الشعري واإلحساس الخاص ليأتي ا     

:                 (228م، ص 2837)سلىم، بالشاعر، ومف مصاديقو لدى شاعرنا قولو
 )مف الطويؿ(

َنِني                وزينَب ُطوَل الحوِل ال نَتَفَرقُ َتمَنيُت َأَن الميَل َحوٌل واِ 
ي الطموحات دائمًا؛ ربما ألفَّ حاجات اإلنساف كبيرة أو غير فالزماف ال يمبّ       

خاضعة لرتابة الزماف، لذا فقد يبحث اإلنساف عف زماف بديؿ في كثير مف واقعياتو؛ أو 
يحاوؿ تغيير الزماف، فنصيب يتمنى ىنا أْف يكوف الميؿ حواًل كاماًل ليتحقؽ لو الوصاؿ 

:                              (82م، ص 2837)سلىم، آخر لمزمافاألكثؼ بالحبيبة، ونراه يقوؿ في مصداٍؽ 
 )مف الطويؿ(

 ِبَوعٍد وَأوَفْت بعَد ذاَك َمعاِذرُهْ  َفَجَرى َوَمَناني ثالثَة َأشُيٍر 
 أَلمس مدى ال ينقضي الدىر آخرُهْ  َغٌد ِعَمٌة لميوِم واليوَم ِعَمةٌ   

ذ ىي ضحّية الخسارات التي كاف الزماف والزماف ىنا ليس متصالحًا مع األنا، إ    
حاضنتيا المركزية، فكّؿ الوعود المرتبطة بالتوقيتات الزمانّية ال تأتي بالمطموب، فالغد، 

)سلىم، واليوـ، واألمس وفي النياية الدىر كّميا محّممٌة بالخسارات، ويقوؿ أيضا 

 :)مف الطويؿ((205م، ص 2837
 َأاَل ُكلُّ َأَياِم الِفراِق َمِميمُ          مةً َجَزى اهلُل َأَياَم الِفراِق َمال

 ِبِريٍّ وكانْت َقْبَل ذاَك تحومُ  َسَقى اهلُل َأَياَمًا َتالَفيَن ىاَمتي  
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 كذوب المنى لمَساِئميَن حرومُ  َوَقد طالعْتني يوَم َأْسَفَل عاِقلٍ   
 مُ َعِشَيَة آرام الكناِس رمي َرَمتِني وِسْتُر اهلِل بيني وبيَنيا

 َوَلِكَن َعيدي بالنَِّضاِل َقِديمُ  َأاَل ُرَب يوٍم لو َرَمْتِني َرَمْيُتَيا 
 ضمنُت لكم َأاَل يزاُل َيِييمُ  َرِميُم اَلِتي قالْت ِلجارَاِت بيِتَيا

ولعّؿ الزماف ىنا يبدو في السمب كما يبدو في اإليجاب؛ فالحاضر زماف ال إيجابّية    
ة نحو الزماف السالؼ، زماف الذكريات الجميمة، زماف الوصاؿ فيو، ويحّفز عمى المغادر 

بالحبيبة، فينا الذات ترمُؽ الزماف ِبعيَنيف : واحدٌة تشخص الزماف اآلنّي، زماف الفراؽ، 
واألخرى تستدعي زمانًا مضى بكؿِّ روعتو، ويبدو َأفَّ ُحبَّ الذكريات نابٌع مف نسياِف 

بينما الزماف الحاضر حاضٌر بآالمو وقساوتو،  آالـ األمس وبقاء أحالمو الجميالت؛
 : )مف الطويؿ( ( 70م، ص 2837)سلىم، ىذه القساوة التي مف أمثمتيا، قوؿ الشاعر

 عثْرَت فَأقصيَت الحبيَب الُمحَبَبا              َأيا دىُر ما ىذا لنا ِمنَك َمرَة
 ِمن الَعْذِب َمشَربا وَأسَقيَتني َصَباً  وَأبدلَتني َمن ال ُأحبُّ ُدُنَوهُ  
وقد تدخؿ األنا في مواجيٍة ُمعَمنة مع الزماف لعّميا تخفِّؼ مف ِحّدة الموقؼ       

الشعوري القائـ، وىذا ما نممحو ىنا؛ إذ األنا ىنا قاسية مع الدىر بوصفو سببًا في 
:         )مف  (232-208م، ص 2837)سلىم، إقصاء الحبيب، ويقوؿ أيضا

 الطويؿ(
 أََلَم فَأحيا الَركَب والعيُن ناِئَمةْ  ظان َأم َىَب الفؤاُد ِلطاِئٍف َأيق 
 ونحُن قريٌب ِمن عموٍد سواِدُموْ  َسرى ِمن بالِد الغوِر حتى اىتدى لنا  

وال ذات فكٍر في ُسرى الميِل  بنجٍد وما كانْت بعيدي رجيمةٌ     
 فاطمةْ 
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ال أْن كنت باألرِض سريُت و  وواهلِل ما ِمن عادٍة لك في الّسرى    
 عالَموْ 

 فِبّت عمى خيٍر وفارقت سالمةْ   ولكَنما ُمثِّْمَت لياًل ِلِذي اليوى 
 تجَمْت وكانْت بردُة العيِش ناعمةْ               فيالَك ذا ِودٍّ ويالِك ليمةٍ   
 بدائي وما الدنيا لحيٍّ بدائمةْ  فمو دمت لم َأمُمْل ولكْن تركتني 

 وليَمَتنا ِإّذ النوى متالِئمةْ   ا بسويقةٍ وذَكرتنا َأّياَمن
وىنا الزماف إيجابيٌّ بامتياز؛ ألنو صار مناخًا لتحق ؽ رغبات األنا بالكامؿ،         

ليكوف الزماف في النتيجة حاضنة استوعبت إحساس الشاعر تجاىو انضواًء تحت 
 الحالة الشعورّية لديو.

 ثالثًا_ األنا واآلخر )الحيوان(
ّف أكثر الحيوانات حضورًا في عّينة الدراسة ىو طائر )الحمامة(، ىذا الطائر إ       

الذي يشّكؿ رمزًا مف رموز الحزف والفقد في الذاكرة الشعبّية كما ىو مشيور، ونصيب 
بف رباح شاعٌر لو عالقة بيذا الطائر لمدرجة التي كاف فييا حاضرًا في نصوص ِعّدة، 

 :(201م، ص 2837)سلىم، منيا
نِّي َلناِئمُ ْد ىتَفْت في ُجْنِح ليٍل حمامٌة              لق  عمى َفَنٍن َوْىٍن َواِ 

َنِني   ِلَنفِسَي ِمَما قد رََأْتُو َلاَلِئمُ                فقمُت اعتذارًا عنَد ذاَك واِ 
 َوَتْبِكي الَحَماِئمُ ِلُسْعَدى َواَل َأْبِكي                   أََأْزُعُم َأنِّي ىاِئٌم ذو َصَباَبةٍ     

 َلَما سَبَقْتِني بالُبكاِء الَحماِئمُ              كذْبُت وبيِت اهلِل لو كنُت عاِشَقاً 
فالحمامة تفّوقت عميو بوفائيا عمى َمف تنوُح عميو، فيي تبقى ىاتفًة نائحة في       

لموفاء، تجعمو  الوقت الذي يكوف فيو الشاعر نائمًا، لترسـ في ذاتو صورًة فريدًة رامزةً 
 : (223م، ص 2837)سلىم، يموـ نفسو، ويقوؿ أيضاً 
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يِح َماِئلُ  َلعَمَك باٍك ِإْن َتَغَنْت َحمامٌة   َيِميُد ِبَيا ُغْصٌن ِمَن الرِّ
َحى    َفَتبكي َوَتبِكي حيَن تدنو األصائلُ     ِمَن الِوْرِق َيْدُعوىا ِإَلى َشْجِوىا الضُّ
البكاء دونما انقطاع او ممؿ، في غناٍء مستمرٍّ في أوقات  فيي باقيٌة عمى حالة      

األصيؿ الحزيف، وذات الشاعر تقع أسيرًة ليذا النواح الرامز، لينتيي بيا المطاؼ 
باالنجرار وراء ىذا النواح، ومف ىنا نمحظ وبوضوح أّف األنا الشاعرة تنفتح عمى اآلخر 

، (3، ص 0220)هحود، أو غير ذلؾفي مختمؼ أفاؽ ىذه الحياة سواء كاف إنسانّيًا 
فكانت الحمامة صدى لصوت الشاعر، كما كاف ىو صدًى ليا في غنائيا الذي لـ يمّر 
عمى الشاعر مرور الكراـ؛ بؿ مّر بوصفو آخَر لو أثره وحكايتو الحزينة التي جعمت مف 

 الشاعر نظيرًا ليا في الشدو الحزيف.
 الخاتمة

 ج اآلتية:ئتاكانت رحمة البحث قد أسفرت عف الن
_ تكشؼ األنا في المصاديؽ النصية عف صورة المقاومة تجاه اآلخر غير المنسجـ ٔ

معيا، فيي)أنا( ىادفة وواعية تحاوؿ تحويؿ مسار الذائقة والذىنية العربية تجاىيا، 
وتصر عمى أالَّ تركب موجة الفيـ السائد تجاىيا كػ)أنا( ُمصاَدرة؛ إنما ىي تقدِّـ بدائميا 

 ا الموضوعّية كمعالجات مقبولة ومقنعة.وحمولي
_ يغيب الفخر بالجماعة المتمثمة بالقبيمة تمامًا، كما ويغيب اآلخر الميجو بالشكؿ ٕ

راتو التي يقؼ وراءىا الوعي اإلنساني والشعري لدى نصيب بف  الذي يكشؼ عف مبرِّ
 رباح.

نازلٍة منزلَة _ كانت نصوص األنا استجابات لمثيرات اجتماعية ونفسية متراكمة ٖ
الرسوخ، جعمت مف الشاعر يتحّرؾ ليحرِّؾ اآلخر في مواجية أدبية متذبذبة التجّمي، 
فيي تتَِّقد وتتوىج مع عقدة الموف مثاًل، ويقؿ  توىجيا في المواقؼ والمضاميف االخرى 
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بالمقارنة، والشاعر _حسب النصوص_ نجده تارة يرفُع مف اآلخر، وتارًة ُينزلو مف 
 وثالثًة يقؼ موازيًا مساويًا لو في حالٍة مف التعادؿ األَنوّي.عميائو، 

بارزًا ومسَتيَدفًا في تجميات العالقة بيف _ لممرأة الحبيبة الّصدارة بوصفيا آخرًا إنسانّيًا ٗ
األنا واآلخر، ليتموىا اآلخر الممدوح بكّؿ ما في المصاديؽ مف اندكاٍؾ أو عموٍّ يعترياف 

 األنا ُقبالَة اآلخر.
_ كاف اآلخر غير اإلنساني مف األىمّية بمكاف؛ فقد انعكست مف خاللو صور شّتى ٘

لؤلنا، تمؾ التي لـ تقؼ عند حدود محاكات ىذا اآلخر فقط؛ بؿ حاولت تحريكو، 
 واالستجابة لمثيراتو طبقًا لمقتضيات الموقؼ الشعوري.

 المصادر والمراجع
 أواًل / الكتب المطبوعة

(: دراسات في الفمسفة الوجودية، المؤسسة العربية ٜٓٛٔ، )بدوي، د. عبد الرحمف -ٔ
 .ٔلمدراسات والنشر، بيروت، ط

(: المرأة في الشعر األموي_دراسة_، منشورات اتحاد ٜٜٜٔتجور، د. فاطمة ، ) -ٕ
 الكتاب العرب، )د.ط(.

(: جماليات الشعر العربي دراسة في فمسفة الجماؿ في ٕٚٓٓالجياد، د. ىالؿ، )  -ٖ
 .ٔي الجاىمي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، طالوعي الشعر 

، د. داود ، )  -ٗ ىػ(، جمع وتقديـ، مطبعة ٛٓٔ(: شعر نصيب بف رباح)تٜٚٙٔسمـو
 اإلرشاد، بغداد، )د.ط(.

(: معجـ األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب، ٖٜٜٔعباس، إحساف، )تحقيؽ( ) -٘
 .ٔ، طٔسالمي،جىػ(، دار الغرب اإلٗٚ٘ياقوت الحموي الرومي)

(: ٕٛٓٓعباس، د. إحساف و السعاقيف، د. إبراىيـ و عباس، األستاذ بكر )تحقيؽ( ) -ٙ
ىػ(، دار صادر، ٖٙ٘كتاب األغاني، ألبي الفرج عمي بف الحسيف األصفياني)

 .ٖ، طٕبيروت،ج
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 .ٕ(: المعجـ األدبي، دار العمـ لممالييف، بيروت، لبناف، طٜٗٛٔعبد النور، جّبور ، ) -ٚ
ـ(: تمثيالت اآلخر_صورة السود في المتخيؿ العربي ٕٗٓٓد. نادر ، )كاظـ،   -ٛ

 .ٔالوسيط_، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، ط
المولى بؾ، محمد احمد جاد  و البجاوي، عمي محمد و إبراىيـ، محمد أبو الفضؿ  -ٜ

)شرحو وضبطو وصححو وعنوف موضوعاتو وعمؽ حواشيو(، )بال تاريخ(: المزىر 
ىػ(،: مكتبة ٜٔٔلمغة وانواعيا، لمعالمة عبد الرحمف جالؿ الديف السيوطي)في عمـو ا

 ، )د.ت(.ٖ، طٕدار التراث، ج
(: فمسفة المكاف في الشعر العربي قراءة موضوعاتية ٕٔٓٓمونسي، حبيب ، ) -ٓٔ

 جمالية_دراسة_، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشؽ.
 ثانيًا / الرسائل واألطاريح

(: األنا واآلخر في المعمقات العشر)رسالة(، كمية ٕٕٔٓمحمد، سعد سامي، ) -ٔٔ
 اآلداب، جامعة البصرة.

(: اآلخر في الشعر الجاىمي)رسالة(، كمية ٕٙٓٓياسيف، مي عودة أحمد ، ) -ٕٔ
 الدراسات العميا، جامعة النجاح، الوطنية، نابمس، فمسطيف.

 ثالثًا / المجالت والدوريات
)بال تاريخ(: ثنائية األنا واآلخر)الصعاليؾ  التّريسي ، عبد اهلل بف محمد طاىر ،  -31

والمجتمع الجاىمي( ، )بحث منشور( في مجمة التراث العربي، اتحاد الكتاب العرب، 
 .ٗٚٔ-ٖٚٔ(: ٕٔٔ-ٕٓٔدمشؽ، العدد المزدوج)

(: اآلخر حسب سارتر وظاىرّية مير لوبونتي،  )بحث(، ٜٜٔٔعازار، عبد اهلل، ) -ٗٔ
 (.ٚٛ-ٙٛالعدد)مجّمة الفكر العربي المعاصر، 


