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 دراسة بيئية أدبية: أثر البيئة يف قصيدة "املعلقة" لزهري بن أب سلمى
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Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh lingkungan dalam syair “al Mu’allaqah” karya Zuhair bin
Abi Sulma. Suatu kajian Ekologi Sastra. Urgensi kajian terletak pada adanya fenomena bahwa setiap syair
tidak hanya bisa tidak hanya bisa di analisa lewat unsur intrinskinya seperti lafzh, qafiyah atau makna.
Namun juga bisa dilihat dari unsur ekstrinsiknya, salah satu diantanya adalah lingkungan penyair itu
sendiri atau biasa disebut dengan Ekologi Sastra. Pada artikel ini penyair akan menganilisa pengaruh
lingkungan terhadap syair “al Mu’allaqah” karya Zuhair bin Abi Sulma salah satu penyair terkenal di
zaman jahiliyah atau pra Islam. Dalam artikel ini, Penulis akan membahas tentang bagaimana kondisi
lingkungan pada zaman jahiliyah dimana Zuhair bin Abi Sulma hidup pada zaman itu, kemudian melihat
pengeruh lingkungan tersebut terhadap syair “al Mu’allaqah”.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa syair “al Mu’allaqah” karya Zuhair bin Abi Sulma banyak
dipengaruhi oleh lingkungan penyair, mulai dari kondisi geografis sampai budaya atau adat kebiasaan
yang berlaku di lingkungan Zuhair bin Abi Sulma.
Kata Kunci: Syair “al Mu’allaqah”, Zuhair bin Abi Sulma, Lingkungan.
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مقدمة
الشعر هو كالم منظوم يعتمد يف لفظه على الوزن والقافية ويف معانيه على اخليال والعاطفة .والشعر أحد الفنون
اجلميلة ،وقد اختلف يف وضع تعريف جامع له ،فالعروضيون يؤكدون أوزانه ،واملناطقة معانيه ،والشعراء أتثريه .والتعريفات األوىل
للشعر جندها تؤكد وظيفته األخالقية ،يقول عمر بن اخلطاب" :الشعر يدل على معايل األخالق" ،ويقول معاوية" :الشعر أعلى
مراتب األدب" (هبجت.)2013 ،
والشعر يف بناء قصيدته مؤثر من العناصر الداخلية واخلارجية .واملؤثرات الداخلية أو رمبا كان من األفضل أن نصطلح
على تسمية العناصر غري ذات الصفة اجلمالية " materialsمواد" ،بينما تسمى الطريقة اليت تكتسب هبا الفعالية اجلمالية
" structureبناء أو بنية"وهذا التمييز ليس جمرد معاودة تسمية الثنائي القدمي " ،املضمون والشكل" .وأما املؤثرات اخلارجية فهي
فريق آخر حبث عن العوامل األساسية اليت حتدد اخللق األديب يف حياة اإلنسان العامة كالظروف االقتصادية ،واالمجاعية والسياسة،
أو نصطلح اآلن تسمية بيئيىة أدبية (ويليك.)1987 :
كان النظر إىل عوامل البيئة من زمان ومكان وظروف اجتماعية ،هو املدار الذي قام عليه منهج التقسيم يف بعض كتب
طبقات الشعراء ،ومن مث كان هلذه العوامل الثالثة أثرها على سري النقد األديب ،ولذ كان البد لنا أن نقف عندها (أمحد حسني،
كتب طبقات الشعراء .)1996 :اعتمادا على اخللفية السابقة ،فهذه الدراسة هي حماولة لتحليل أثر البيئة يف قصيدة "املعلقة"
لزهري بن أيب سلمى ،وسيبحث الباحث يف هذا البحث مفهوم البيئة العامة والبيئة العربية اخلاصة مث سيبني عن أثر البيئة للشعر
اجلاهلي عموما وقصيدة زهري بن أيب سلمى خصوصا.
 .1مفهوم البيئة
البيئة لغة :املنزل ،وقيل منزل القوم حيث يتبؤون من قبل واد ،أو سند جبل .ويف الصحاح :املباءة منزل القوم يف كل
موضع ،ويقال :كل منزل ينزله القوم (ابن منظور :دون سنة) .والبيئة لفظة شائعة االستخدام يرتبط مدلوهلا بنمط العالقة بينها
وبني مستخدمها ،فنقول :ا لبيئة الزراعية ،والبيئة الصناعية ،والبيئة الصحية ،والبيئة االجتماعية والبيئة الثقافية ،والسياسية ،ويعين
ذلك عالقة النشاطات البشرية املتعلقة هبذه اجملاالت.
البيئة يف اللغة مشتقة من فعل (بوأ) و(تبوأ) أي نزل وأقام .والتبوء هو التمكن واالستقرار .والبيئة مبعناها اللغوي الواسع
تعين املوضع الذي يرجع إليه اإلنسان ،فيتخذ فيه منزله ومعيشته ،ولعل ارتباط البيئة ابملنزل أو الدار له داللته الواضحة حيث تعين
يف أحد جوانبها تعلق قلب املخلوق ابلدار وسكنه إليها ،ومن مث جيب أن تنال البيئة مبفهومها الشامل اهتمام الفرد كما ينال بيته
ومنزله اهتمامه وحرصه.
والبيئة اصطالحا هي األشياء الّيت من حولنا ،والّيت تؤثّر على بقاء الكائنات احليّة على سطح األرض ،والّيت تشمل:
الّتبة ،واملعادن ،واملناخ ،والكائنات أنفسهم (أمحد حسني ،مراجعات.)2016 :
املاء ،واهلواء ،و ّ
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ويف علم النقد األديب قد قسم النقاد القدمى البيئة إىل ثالثة مقاييس ،وهي على النحو اآليت:
 .1البيئة املكانية
املكان هو "اإلق ليم الذي يعيش فيه الشعب عيش قرار واستيطان ،أو يضطرب بني حدوده ،فتتأثر حياته احلسية
واملعنوية بطبيعة هذا اإلقليم وخواصه ،فإذا ما عرب األدب عن هذه احلياة ،كان فيه طبيعتها وأحواهلا االجتماعية وآاثرها يف نفوس
األفراد".
 .2البيئة الزمانية
يعين االنتقال من فّتة إىل أخرى ،أو من عصر إىل آخر .وغالبا ما يصحب هذا االنتقال نوع من التغيري يف احلياة
الفكرية واالجتماعية.
 .3البيئة االجتماعية
ختتص البيئة االجتماعية جبوانب خمتلفة ،نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر ،اختالف األجناس ،وتباين الثقافة،
واألعراف يف اجملتمعات املختلفة ،والعادات والتقاليد املتبعة يف جمتمع ما ،واألنظمة والقوانني اليت ختتلف من بيئة إىل أخرى وتنظم
جرا.
اجملتمع ،واملذاهب ،وامللل ،واألداين وهلّم ّ
 .2البيئة العربيىة
تقع شبه اجلزيرة العربية على الطرف اجلنويب الغريب من قارة آسيا ،وحيدها من الشمال سوراي ،ومن الشرق الفرات حىت
مصبه يف خليج العجم وجهة من حبر العند ،ومن اجلنوب حبر اهلند أيضا ،ومن الغرب البحر األمحر ،وكانوا حيدوهنا قدميا أبهنا من
حبر القلزم "األمحر" إىل حبر البصرة ،ومن أقصى احلجر ابليمن إىل أوائل الشام ،حبيث كانت تدخل اليمن يف دارهم وال تدخل
فيها الشام ،مث يقسموهنا معتربين األصل يف ذلك جبل السراة الذي تبتدئ سلسلة من اليمن ومتتد مشاال إىل أطراف ابدية الشام،
فتجعل العربية شطرين :غريبا وشرقيا (الرافعي.)1974 :
ينحدر الغريب من سفح ذلك اجلبل الذي يصل إىل شاطئ البحر وقد صارت هابطا ،فيسمون لذلك "الغور وهتامة"،
ويرتفع الشرقي إىل أطراف العراق والسماوة فيسمون جندا ،ومن قوهلم" :أغار وأجند" ويسمون ما فصل بني هتامة وجند ابحلجاز،
ألنه حيجز بينهما ،مث يسمون ما ينتهي به جند يف الشرق حىت يصل إىل خليج فارس مث بالد اليمامة والبحرين وعمان وما إليها
ابلعروض ،العّتاضها بني اليمن وجند ،ويسمون القسم اجلنويب مما وراء احلجاز ابليمن ،لوقوعه عن ميني الكعبة إذا استقبلت
املشرق.
ومما يلفت النظر "ليس يف البالد العرب هنر واحد ،ولكنك جتد مكان األهنار فيها شبكة من الوداين جتري فيها
الفيضاانت كلما حدثت ،وهذه الوداين حتدد طرق القوافل واحلج ،ومنذ ظهور اإلسالم واحلج يعد حلقة االتصال الرئيسة بني
بالد العرب ،والعامل اخلارجي ،كما تكفي األمطار املومسية اليت تسقط يف اليمن من زراعة األرض بشكل منتظم ،حيث تغطي
اخلضرة وجه األرض ،ويف الوداين متتد إىل مائيت ميل من الساحل (مىت.)1952 :
وهذا املطر الذي يتساقط يف تلك البقاع ترتبط به حياة أهل الصحراء حىت لقد مسوه غيثا ،وحيا ،وليس من شك يف أن
فرحة البادية ابملطر عظيمة ،حىت ليصف هللا ﷻ أتثريه يف نفوس أهلها" :فإذا أصاب به من يشاء من عباده ،إذا هم يستبشرون"
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(الروم .)48 :وحىت ليقف الشعراء من السحاب والربق واملطر تلك الوقفات الطويلة اجلميلة اليت سجلوها يف شعرهم (خليف:
دون سنة).
وتنقسم شبه جزيرة العرب إىل مخسة أقسام كبرية وهي:
 اليمن :وهو إىل اجلنوب ،حيده البحر من ثالث جهات ،وحيد من اجلهة الرابعة بتهامة واليماية والبحرين ،ومن هذا القسمحضرموت وعمان والشحر وجنران.
 هتامة :وهي من مشال اليمن وإىل شرق البحر األمحر وغرب احلجاز. احلجاز :وهو جبال النتثرت فيها املدن والقرى ،وأشهر مدنه مكة واملدينة. جند :وهو بني احلجاز والعراق العريب غراب وشرقا ،وبني اليمامة والشام جنواب ومشاال ،وهذا القسم أطيب أرض يف بالدالعرب ،ولذا كانت بواديه من معادن الفصاحة.
 اليمامة :وهي بني اليمامة وجند جنواب ومشاال ،وبني احلجاز والبحرين غراب وشرقا.ومناخ اجلزيرة يف مجلته حار شديد احلرارة ،وتكثر يف جند رايح السموم اليت هتب صيفا ،فتشوي الوجوه شيا ،وألطف
رايحها الرايح الشرقية ويسموهنا الصبا ،وأكثر شعرائهم من ذكرها .أما رايح الشمال فباردة وخاصة يف الشرق إذ تتحول إىل
صقيع يف كثري من األحيان .واألمطار عامة قليلة إال يف اجلنوب حيث هتطل أمطار الرايح املومسية يف الصيف ،ويف الشمال الغريب
حيث هتطل أمطار الرايح الغربية شتاء.
وجند يف اجلنوب والشرق وقرى احلجاز واليمامة تكثر الزروع والثمار وتتناثر بعض الفواكه ،وقد اشتهرت اليمن وما
واالها قدميا أبشجار اللبان والطيب والبخور ،كما اشتهرت خديثا أبشجار النب ،وتشتهر الطائف ابلكروم .ومل يكونوا يعتمدون
عليها وحدها يف اخلمر بل كانوا يعتمدون أيضا على مدن الشام .والنخلة أهم األشجار يف اجلزيرة كلها .ويّتدد على ألسنة شعراء
جند ذكر طائفة من األزهار على رأسها العرار واخلزامي وطائفة من األشجار على رأسها الغضا واألثل واألرطي والسد "الطلح"
واحلنظل (العلقم) والضال والسلم (أمحد حسني ،النقد يف العصر اجلاهلي.)2011 :
 .3أتثري البيئة يف الشعر اجلاهلي
تؤد ي البيئة وعناصرها الثالثة :املكانية ،والزمانية ،واالجتماعية ،دورا فعاال يف تكوين شخصية األديب ،واألريب،
والناقد الفذ ،فسمات النبوغ والعبقرية ،واخللق واإلبداع ،قد يكون للبيئة نصيب منها .فال شك يف أننا نؤمن إمياان يقينا أن البيئة
رقتها وسحرها ومجاهلا فينعكس ذلك يف أشعارهم وكتاابهتم وإبداعاهتم.
قالت الكونتيس دي نواي "إن األدب هو تعبري عن البيئة" .وقد ذهب كثري مذهبها ،أكان ذلك يف إظهار أتثري البيئة
على موضوع األدب أم على أسلوبه ومعانيه .ولو نظران إىل اآلاثر الشعرية ،لرأينا أن املواضيع اليت يتصدى هلا الشاعر ،هي غالبا
مستفادة من واقع بيئته .فاجلاهلي مل يكد يتخلى عن ذكر الناقة والظليم والبقرة الوحشية ،ابإلضافة إىل وصف املفازات املوحشة
والريح واملطر والرمضاء وما إىل ذلك مما حييط به .وكذلك األمر ،فإنه يتصدى يف شعره للتحدث عن مأتيه احلربية وشجاعته
وكرمه ،وهرعه للضيف وسرعته يف العدو ،وذلك مجيعا تولد يف شعره من الواقع الذي يعايشه يف بيئته ،حيث كانت تكثر احلروب،
وتتواتر الغزوات ،وال ميكن للمرء أن يتنازع بقاءه ،إال إذا كان قادرا على الدفاع عن نفسه (احلاوي ،إيليا.)1986 :
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ومن أجل ذلك ال بد أن "يعرض دارس األدب اجلاهلي للبيئة اليت درج فوقها شعراء اجلاهلية ،وقضوا حياهتم فوق
ربوعها – ابدين أو حضريني – مقيمني أو مرحتلني .ألن البيئة أثرها اجلوهري يف خلق الشخصية ،وتنمية امللكة ،وصقل الوجدان،
وطبع الشعور بطابع الرقة أو الغلظة وتنشئة اإلنسان على حنو من صرامة الطبع أو لينه ،وعمق التفكري أو سطحيته" (عامر:
.)1977
 .4نبذة حياة زهري بن أب سلمى
هو زهري بن ربيعة بن رايح املزين ،من قبيلة مزينة اليت كانت جتاوز قبيلة غطفان يف حاجر بنجد ،شرق املدينة املنورة.
وقد عاش ربيعة والد زهري يف غطفان مع أخواله حىت ظن فيما بعد أن زهريا غطفاين النسب ،حيث اختلط األمر على الرواة
فراحوا ينسجون القصص يف ذلك الرواايت.
وقد عاصر زهري احلروب اليت نشبت بني عبس وذبيان ،تلك احلروب اليت مسيت بداحس والغرباء ،وأسهمت عشرية
أخواله فيها فاكتوت بنارها .ونفيد إذن أن حياة زهري يف أخواله مل تكن حياة نعيم واستقرار ،وإمنا كانت حياة حروب وسفك
للدماء .هذا ،وكانت ذبياين وغريها من الغطفانيني تعبد العزى يف اجلاهلية ،وقد هدمها خالد بن الوليد رضي هللا عنه فيما بعد
أبمر من الرسول ﷺ.
 4،1حياة زهري بن أب سلمى
كان زهري شاعرا جميدا وجميدا ،سيدا يف قومه وشريفا ثراي .ويف شعره يتحدث طويال عن احلروب والسيما حروب
داحس والغرباء اليت أهنكت رحاها قوى العرب مجيعهم ،ويف ذلك يصدر لنا إشاداته اليت حفظها الزمن بكل من احلارث بن عوف
وهرم بن سنان سيدي بين مرة اللذين حقنا دماء الناس آنذاك وحتمال وحدمها دايت القتلى من الطرفني.
فنرى أن زهري ما ينفك ميدح كال منهما إذا ما أراد أن يتطرق إىل وصف هذه احلروب أو ذكرها يف شعره.
أما حياة زهري أدبيا فهي طريفة ،فقد كان أبوه شاعرا وكذا كان خاله ،وكذا كانت أختاه اخلنساء وسلمى ،وقد ورث
عن ه ابناه كعب وجبري ذلك ،وقد استمر الشعر يف بيته أجياال ،وكان حفيده من كعب وامسه عقبة شاعرا ،وكذا كان ابنه أي ابن
عقبة العوام شاعرا.
ويبدو أن زهريا عمر طويال ،فتنقل بعض الرواايت أنه انهز املائة وقد أدرك اإلسالم ،بيد أنه مل يسلم ،إال أن إدراكه
لإلسالم فيه شك ،بل إنه يف أغلب الظن غري صحيح ،حيث قبض قبيل اإلسالم ،وإمنا أدرك ولده كعب وجبري اإلسالم فدخاله
وحسن إسالمهما ،ولكعب القصيدة املشهورة يف مدح الرسول ﷺ (طماس.)2003 :
 4،2شعر زهري بن أب سلمى
مل يعرف الشعر اجلاهلي شاعرا امتازا ابهتمامه ابلشعر وتنقيحه له كما زهري ،وال أدل على ذلك من أنه كان يطلق على
شعره اسم احلويل احملكك ،إذ كان ال خيرج ابلقصيدة إىل الناس إال مبضى عام كامل عليها ،يف فّتة ينظمها ويف فّتة أخرى يقلب
فيها ويتأمل سبكها ليخرج فيما بعد بنص قد متاسكت أعضاؤه ،واحتدت أشالؤه يف جسد واحد متشابك ونص حسن سبكه،
وقصيدة ذات رونق خاص امتاز به زهري من دون شعراء اجلاهليني مجيعهم مؤذان بذلك ابفتتاح مدرسة اللفظ واالهتمام ابللغة
وشكلها (طماس.)2003 :
20
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قال ابن قتيبة" :يقال إنه مل يتصل الشعر يف ولد أحد من الفحول يف اجلاهلية ما اتصل يف ولد زهري ،ويف اإلسالم ما
اتصل يف ولد ج رير .كان أبوه شاعرا ،وهو شاعرا ،وخاله شاعرا ،وأختاه سلمى واحلنساء شاعراتن ،وابناه كعب وجبري شاعران،
وابن ابنه املضرب شاعر (السقا.)1969 :
 .5أثر البيئة يف قصيدة "املعلقة" لزهري بن أب سلمى
كتب وهري قصيدته هذه يف شأن حرب داحس والغرباء ،وهي احلرب اليت استمرت أربعني عاما ،وانتهت ابلصلح،
وحتمل هرم بن سنان املرى واحلارث بن عوف املرى دايت القتلى ،واليت بلغت ثالثة آالف بعري دفعت منجمة على ثالث سنني.
وتعد حرب داحس والغرباء أشهر حروب العرب وأطوهلا زمنا ،وقد كانت بني عبس وذبيان (علي1403 :ه).
وهذه معلقة حتدث فيها عن السلم ومدح كال من هرم ابن سنان واحلارث بن عوف وقصتها مشهورة.
وبعد حلل الباحث هذه القصيدة وجد أهنا أتثرت أتثرا كثريا من بيئة الشاعر ،وأثر البيئة يف قصيدة "املعلقة" لزهري بن
أيب سلمى فيما أييت:
 )1قصد زهري يف قصيده:
حبومانة

أمن أم أوىف دمنة مل تكلّم

الدراج

فاملتثلّم

بدأت قصيدة "املعلقة" بذكر آاثر "أم أوىف" وهي زوجته األول ،وإن مبدأ هذه القصيدة يؤدي إىل وصف األطالل
بسبب القبائل يف هذا العصر مل تقف يف مكان اثبت لوقت طويل ،ولذلك وجدان كثري من قصائد زهري تتصور عن األطالل ،كما
قصدها يف قصيدة "غشيت دايرا":
غشيت
أربّت

دايرا
هبا

ابلبقيع
األزواح

كل

فشهمد

دوارس قد أقوين من أم معبد

عشيّة

منضد
فلم يبق إال آل خيم
ّ

إن الشاعر يف هذه القصيدة حيكي عن األطال املهدمة اليت شهدها ،فيخرب حزنه إىل األرواح الضربة املتدمرة على كل
شيئ .ويف قصيدة "إذا اللوماء ليموا" ذكر زهري عن الطلل فيقول:
ملن طلل برامة ال يرمي

عفا

وخالله

حقب

قدمي

فبانوأ

ويف

عرصاته

منهم

رسوم

فتاة

ترجع
ّ

يف

معاصمها

الوشوم

حتمل
ّ

يلحن

أهله
كأهنن

منه
يدا

وكذلك يف هذه القصيدة ،حتدث الشاعر عن األطالل ولكنها يف مكان خمتلف وصورها ووصفها كالوشوم كما وصفها
يف قصيدة "املعلقة".
ذكر األطالل يف العصر اجلاهلي يوضح شعور احلزن وترقيق القلوب ،ولذلك كثري من الشعراء يف هذا العصر يتكلمون
عن األطالل يف أشعارهم.
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 )2صور زهري البقر الوحش وقال:
وأطالؤها ينهضن من كل جمثم

هبا العني واألرآم ميشني خلفة

وهذا األمر بسبب وجود البقرة الوحش والظباء يف منطقة أم أوىف ،إن هذه املنطقة بعدما خلت من ساكنها أصبحت
مرتعا لضروب من الوحوش تعيش فيها آمنة مطمئنة ،ال ينغص عليها إقامتها إنسان وال حيوان مفّتس ،وهي ال تطمئن إال حيث
جتد األمان والطعام ،فعاشت فيه آمنة مطمئنة أتكل وتشرب وتتناسل وتتكاثر.
احلر وكثرة الصحراء ،فال تذكر الصحراء إال ويذكر اجلمل ،فهو احليوان املالئم هلا
 )3بالد العرب مشهور ببيئته ّ
مالءمة تكاد تكون اندرة الوجود لدى أي حيوان آخر ،فجميع أجزاء جسمه وأعضاؤه خلقت لتالئم البيئة
الصحراوية بدقة .ويعترب اجلمل املورد األساسي حلياة البادية يف شبه احلزيرة العربية ،وكان العرب أيكلون اإلبل
ويقروهنا للضيف كما كانوا يتخذوهنا وسيلة للسري يف القفار وذلك لتحملها وصربها .فال شك أن الشعراء يف
العصر اجلاهلي صوروا اجلمل تصورا متنوعة واختلفوا بعضهم من بعض .كما يف قصد زهري:
تبصر خليلي! هل ترى من ظعائن
ّ
جعلن القنان عن ميني وحزنه
علون
ووركن
ّ

أبمناط
يف

عتاق

السوابن

يعلون

حتملن ابلعلياء من فوق جرمث
ّ
وحمرم
حمل
وكم ابلقنان من
ّ

وكلة

وراد

متنه

عليهن

مشاكهة

حواشيها

الناعم

دل

الدم

املتنعم

صور زهري اجلمل ابلصورة اجلمالية وهو مركوب ابمرأة مجيلة ،فلم يتحدث الشاعر يف معلقته عن شكل اجلمل مباشرا،
فقط أن اجلمل حيمل االمرأة من مكان واحد إىل مكان آخر .ولكن يف قصيدته "غشيت دايرا" ابإلضافة إىل شرح عن املرأة ،وهو
يفسر أيضا ابلتفصيل عن تصوير شكل اجلمل ،وقال:
مآبة

منهل

على ظهرها من نيّها غري حمفد
تنهك إليه فتجهد
فتستعف أو
ْ

مل

مجالية

يبق

السوط

شأوها

مروحا جنوح الليل انجية الغد

كهمك إن جتهد جتدها جنيحة
ّ
كأنه
جبون
ذفراها
وتنضح

صبورا ،وإن تسّتخ عنها تزيّد
عصيم كحيل يف املراجل معقد

متره
العسيب
ّ
وتتقي
العشي

جمدد

مىت

ما

تكل ْفها

ترده

وملا

خيرج

وتلوي

براين

تبادر

أغوال

سريي

ورحليت

على
عاللة
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حمروم الشراب
من

الق ّد

حمصد
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عرب زهري أن يف انقته خصائص مميزة كاجلمل ،وأمر انقته للسري سرية بعيدة حىت هزل جسمها ،ويصور أهنا انقة قوية
كفرس جتري يف الليل .مث رسم الشاعر رمسها املادي ،وشكل أذنيها ،وذيلها األسود الكبري من عالمة حسن الناقة .ويف القصيدة
األخرى قارن زهري بني انقته والبقرة الوحشى ،وقال:
حرة
كخنساء سفعاء املالطم
ّ
غدت بسالح مثله يتقى به،
وسامعتني

تعرف

وانظرتني

العتق

تطحران

مسافرة

مزؤودة
جأش

ويؤمن

أم

فرقد

اخلائف

املتوحد

فيهما

إىل جذر مدلوك الكعوب حمدد

قذامها

إبمثد

مكحولتان

كأهنما

 )4قال زهري يف قصيدته "املعلقة":
وما احلرب إال ما علمتم وذقتم
مىت

تبعثوها

تبعثوها

وما
وتضر

ذميمة

هو

عنها
إذا

ابحلديث
ضريتموها

املرجم
ّ

فتضرم

هذه القصيدة شرحت عن احلرب ،وبدأ زهري ابألخبار عن احلرب أبسلوب القصر ،إنه حيصر احلرب فيما عرفوا وعلموا
وذاقوا .ويف البيت الثاين حتدث عن احلرب فيما سيأيت ،وألنه حصر احلرب فيما علموا وذاقوا فإن احلرب يف املستقبل لن تكون إال
كذلك ،مهما اختلفت مراكز القوى ،وتعدلت الظروف ،إن احلرب هي احلرب ،والنتيجة هي النتيجة.
ومن هذه القصيدة رأى الباحث أنه أتثر ببيئة العرب املشهور يف اجلاهلية أبهنم "أمة حماربة" ،ولد أفرادها على صهوات
احليل ،وأطعموا مبادئ القتال على طىب السيوف وأسنة الرماح ،وأشربوا دماء األعداء شبااب وكهوال.
 .6اخلالصة
كان زهري شاعرا جميدا وجميدا ،سيدا يف قومه وشريفا ثراي .ويف شعره يتحدث طويال عن احلروب والسيما حروب
داحس والغرباء اليت أهنكت رحاها قوى العرب مجيعهم ،ويف ذلك يصدر لنا إشاداته اليت حفظها الزمن بكل من احلارث بن عوف
وهرم بن سنان سيدي بين مرة اللذين حقنا دماء الناس آنذاك وحتمال وحدمها دايت القتلى من الطرفني.
قصد زهري هذه القصيد وهو يف الثمانني من عمره كما ذكر هو يف البيت السادس واخلمسني ،وبعد حتليل عميق رأى
الباحث أن هلذه القصيدة عدة رواايت ،وأتثرت كثريا من بيئة شاعره كتصوير اجلمل واحلروب .وصحح قول الكونتيس دي نواي
"إن األدب هو تعبري عن البيئة" ،وقد ذهب كثري مذهبها ،أكان ذلك يف إظهار أتثري البيئة على موضوع األدب أم على أسلوبه
ومعانيه.
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