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2018 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الرابع واألربعون (1) - آذار 

ملّخص:
بن  توبة  �صاحبها  غزل  عن  الأخيلية  ليلى  غزل  يفرتق 
احلميرّ الذي يتوافر على �صمات الغزل العذري ب�صكل مبا�رش؛ بكونه 
متمو�صعًا يف مراثيها الغزلية؛ وبكونه يتوررّى مبجموعة من ال�صمات 
امل�صمونية والأ�صلوبية التي جتتهد الدرا�صة يف قراءتها قراءة تن�صجم 

مع و�صع ليلى ال�صتثنائي.
بن  توبة  �صعر  الغزلية،  املرثاة  الغزل،  املفتاحية:  الكلمات 

احلميرّ وليلى الأخيليرّة. 

Ghazal and Elegiac Ghazal Poetry In the Poetry of 
Tawbah Bin Al- Hommier and Laila Al – Akialiah

Abstract:

Laila Al- Akialiah‘s Ghazal poetry differs from 
the Ghazal poetry of her partner Tawbah Bin Al- 
Hommier which contains the characteristics of courtly 
poetry in a direct manner; as it is placed in her Elgiac 
Ghazal poetry ; due to the fact that it conceals a group 
of implied characteristics and stylistic ones which 
the study attempts to read, a reading that suits with 
Laila‘s exceptional situation. 

العذري  الغزل  ب�صهرة كبية يف ميدان  الأخيلية  ليلى  حظيت 
رمبا اأكرث مما حظي �صاحبها توبة بن احلمي، ونالت ذكراً وعناية 
ة  خا�صرّ مفارقة،  ي�صكل  الذي  للت�صاوؤل  يدفع  الذي  الأمر  منه؛  اأكرث 
الغزل  �صمات  يتوافر على  لليلى غزًل  الديوانني، فال جند  قراءة  بعد 
اإىل  يقفز  الذي  اجلاهز  اجلواب  كان  ا  ورمبرّ لتوبة،  جند  كما  العذري 
ع�رٍش  من  امراأة  فهي  الأخيلية،  ليلى  و�صع  خ�صو�صية  هو  الذهن 
اإ�صالمي يف بيئة ثقافة عربية حتظر احلبرّ على املراأة وتعيبه؛ فهذه 
احلالة ال�صتثنائية ال�صادمة لليلى جعلت الأنظار حتدوها اأكرث من 
فوجود  ع�رشنا،  يف  اأم  ع�رشها  يف  كان  اإْن  �صواء  توبة،  �صاحبها 
وحالة  �صادم،  اأمر  بزوجها  لي�س  حتبه  رجل  يف  ال�صعر  تقول  امراأة 
نا جند املراأة تقول ال�صعر مادحة ومفتخرة وهاجية  ا�صتثنائية، اإذ اإنرّ
ا رجاًل حتبرّه فال جند  ووا�صفة وراثية زوجها اأو اأباها اأو اأخاها، اأمرّ

لذلك نظياً.
من هنا فقد بزغت فكرة هذا البحث ؛ اأين �صعر ليلى الغزيل يف 
توبة، وماذا قالت فيه؟ فمن ال�صهل اأن تطالعك �صمات الغزل العذري 
يف �صعر توبة، اإلرّ اأنه من ال�صعب اأن تقع على تلك ال�صمات يف �صعر 
اأطر  ليلى. ولهذا كان ل بد من مقاربة غزلها مقاربة ت�صيء معامل 
ل  توبة  طوياًل يف حياة  عمراً  ليلى  لبثت  لقد  الغزل.  من  اللون  هذا 
عن  يف�صحان  بيتني  �صوى  لها  ل  ُي�صجرّ فلم  فيه،  غزليًا  �صعراً  تقول 
كانت  الذي  فاحلظر  ُيدينانها،  ول  النوال  على  وا�صتع�صائها  عفتها 
ودليل  اإعالمي،  ثبت  فال�صعر  �صوتها،  ويكترّم  فمها،  م  يكمرّ تعانيه 
عن  تعرب  اأن  ليلى  ت�صتطع  )فلم  عليها،  التهام  اأ�صابع  ي�صع  قاطع 
؛ لأنرّ هذا ال�صعر �صيلتقطه الرواة، وهم  م�صاعرها جتاه توبة وهو حيرّ

الأمناء الثقافيون، و�صين�رشونه. وهذا الأمر ل يليق باملراأة احلررّة()1(. 
فبقيت �صامتة ل تف�صح عن حبرّها لتوبة �صعريًا كغيها من �صعراء 

الغزل العذري، فما الذي اأنطقها يف توبة �صعراً؟.
كان املوت الكابو�س املفاجئ الذي األقى بثقله على العا�صقة 
مت فمها، واأ�صكتت ل�صانها موؤجلة لذتها لأمل قريب  ال�صاعرة التي كمرّ
اختطفه  الذي  فجاأة مبوت �صاحبها  انتهى  الأمل  ذلك  لكنرّ  ترجوه، 
ت �صمعها، فعلمت  املوت بوح�صية، لقد كان املوت املطرقة التي دقرّ
اأن وجود توبة انتهى، فال اأمل منتظر، ول لذة ول لقاء، فكان املوت 
اة من  ة عن تلك الروح الفاقدة امُلَعررّ املحررّك الفعلي لليلى لتنطق معربرّ
لتوبة  رثاوؤها  بها، فجاء  نف�صها  كانت متنرّي  التي  املنتظرة(  )اللذة 
رثاًء للذتها وحلمها واأملها، رثاًء لذاتها التي كانت تراها يف وجود 

حبيبها توبة.
زاً متفررّداً عما عهدناه من ق�صائد  ومن هنا فقد كان رثاًء متميرّ
الرثاء الأخرى، اإْذ حاولت ال�صاعرة اأْن ُتَعورّ�س كلرّ ما فاتها من حبرّ 
رثائها  ق�صائد  فجاءت  الرثائية،  الق�صائد  تلك  يف  غزل  ولذرّة  واأمل 
مبوت  فاتتها  التي  املنتظرة(  )اللذة  عن  )التعوي�س(  حالة  لتمثرّل 
ا بق�صائد  توبة ال�صادم املفاجئ. فلم ترِثه بق�صيدة اأو اثنتني، واإنرّ
اللذة  فوت  على  بالأمل  القا�صي  الإح�صا�س  ذلك  د  جت�صرّ كانت  عدرّة 
بقرب احلبيب، حماولة تعوي�صها بذلك الكمرّ من الق�صائد التي متثرّل 
ًا يف الغزل غي املبا�رش الذي يحمُل يف طيرّاته الكثي  نوذجًا خا�صرّ
اأو امل�صمون. فاإْن  ال�صكل  اة على م�صتوى  امُلَوررّ العذرية  ال�صمات  من 
ها ما زالت  اأنرّ اإلرّ  غ الكبي لليلى للنطق والإباحة،  ل املوت امل�صورّ �صكرّ
تعاين من تلك القيود التي حتظر عليها ت�صوير دفقاتها ال�صعورية يف 
توبة  يفعل  كان  كما  كعا�صقة عذرية  والإعراب عن خلجاتها  توبة، 
اأعطاها  التي  الذكور، فم�صاحة احلرية  العذريني  ال�صعراء  وغيه من 
مبكنوناتها  للنطق  لها  لت�صمح  الكايف  بالقدر  تكن  مل  لليلى  املوت 

ًا. واأحا�صي�صها كما يجب، فجاء رثاوؤها ميثرّل و�صعًا خا�صرّ
ه لي�س  وا�صتناداً لتعريف قدامة بن جعفر للرثاء يف قوله: )اإنرّ
ه  اأنرّ على  يدلرّ  ما  اللفظ  يف  يذكر  اأْن  اإلرّ  ف�صل  واملدحة  املرثية  بني 
ذلك()2(،  اأ�صبه  نحبه(وما  )ق�صى  و   ) )توىلرّ و  )كان(  مثل:  لهالك، 
َمْدُح  التاأبني  اأنرّ  حبيب:  بن  يون�س  )واأخربين  �صالرّم:  ابن  وتعريف 
()3(، وقول ابن ر�صيق القيواين:  امليرّت والثناء عليه، ...، واملدح للحيرّ
)ولي�س بني الرثاء واملدح َفْرٌق، اإل اأن ُيخلط بالرثاء �صيء يدل على 
اأن املق�صود به ميت، مثل )كان( اأو )َعِدْمنا بِه كيت وكيت(،/ اأو ما 
لعملة  وجهان  والرثاء  املدح  فاإنَّ  ميت()4(؛  اأنه  ليعلَم  هذا؛  �صاكل 
تربطها  ها  اأنرّ لول  كذلك  ه  اإنرّ لتوبة؟  مدحًا  رثاءها  نعدرّ  فهل  واحدة، 
على  يدلرّل  بها  ترثيه  التي  الق�صائد  كم  واأنرّ  ع�صق،  عالقة  بتوبة 
ال�صعور،  على  لتحملنا  وتخاطبه  حتادثه  ها  واأنرّ بوجوده،  اإح�صا�صها 
ه حيٌّ ُيْرَزق. كما اأن مدح امراأة لرجل لي�س بزوجها  اأحيانًا كثية، باأنرّ
بهذا الكم من الق�صائد من ال�صعب اأن ُيقراأ، اإلرّ يف �صوء انطوائه على 
غزل قد فاتها مبوته، فجعلت تعورّ�س ما فات من لذة التغزرّل به بذلك 

الكم من الق�صائد.
وا�صتناداً لذلك فمن املمكن اأن نعدرّ مراثي ليلى يف توبة مراثي 
ليلى،  �صعر  لدرا�صة  تعررّ�س  ن  ممرّ ذلك  اإىل  اأ�صار  من  جند  ومل  غزلية، 
اإلرّ اأنرّ هناك اإ�صارة مهمة لناقٍد قدمي اأبي اإ�صحاق احل�رشي القيواين 
املرثي،  على  بتفجع  مدٌح  فيه  ما خلط  املراثي  اأح�صن  )ومن  يقول: 
متفاوت،  غي  ونظام  معربة،  ولهجة  �صحيح،  بكالم  ذلك  وقع  فاإذا 
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فهو الغاية من كالم املخلوقني()5(، قال ذلك يف �صياق احلديث عن اخلن�صاء وليلى الأخيلية، وهي اإ�صارة خطية دالرّة، كما اأن هناك اإ�صارة 
اأخرى للناقد نف�صه حينما يذكر رثاء �صواعر العرب، فيقول: “وقالت اأم خالد النميية ]ت�صبب باأثال الكالبي[:

ِه  اإذا م���ا اأتتن���ا الريُح م���ن نح���و اأر�ضِ
َذَكْرُت���ه اأتتن���ا مب�ض���ك خال���ط امل�ض���َك َعْن���� م���ا  اإذا  لذْك���راه   اأَِح���ّن 
قي���ُده �ُض���دَّ  ن���ازٍح  اأ�ض���ٍر   حن���َن 

هبوُبه���ا فط���اب  برّي���اه   اأتتن���ا 
 وري���ح خزام���ى باكَرْته���ا َجُنوبه���ا
ُغروبه���ا تفي����ضُ  ع����اٌت   وتنه���ّل 
 واإعواَل نف�ٍض غاَب عنه���ا َحبيُبها")6(

باأثال  )ت�صبب  ورود  اأن  املحقق  يذكر  ال�صفحة  هام�س  ويف 
الكالبي( )قد وقع يف ن�صخة، وال�صياق يق�صي باأن يكون هذا ال�صعر 
رثاًء ل ت�صبيبًا(. فهذا الكالم لأبي اإ�صحاق احل�رشي القيواين )ت�صبب 
الرثاء قد ينطوي على  اإ�صارًة مهمًة يف كون  الكالبي( يحمل  باأثال 
غزل كما تقدرّم يف ت�صبيب اأم خالد النميية باأثال الكالبي. اإنرّ ق�صائد 
ليلى الرثائية يف توبة )تلهج بالثناء واملدح والإعجاب الذي يتجاوز 
ل  ا يوؤ�صرّ ال�صورة املقبولة ما بني زوج ورجل مل يكن زوجًا لها، ممرّ

عاطفة احلب ويعلن عنها()ويعلنها()7(.
وهناك اإ�صارة مهمة �رشيحة مقت�صبة لعناد غزوان يف كتابه 
النماذج،...،  هذه  جتاوزنا  واإذا   ...( فيها:  يقول  الغزلية(  )املرثاة 
ليلى  عند  الأمويني:  ال�صعراء  دواوين  يف  عرفت  التي  الق�صائد  اإىل 
ال�صعراء  دواوين  يف  اأو  وجرير،  والعذريني،  بثينة  جميل  الأخيلية، 
ًا عرب هذه  اأن املرثاة الغزلية قد تطورت فنيرّ العبا�صيني،...، لأدركنا 

الع�صور املختلفة يف اجتاهاتها وخ�صائ�صها()8(.
ليلى يف توبة يقول:  لرثاء  الإ�صارة عندما يعر�س  وبعد هذه 
يف  وم�صاعرها  عواطفها  قوة  بني  متزج  كانت  فيه  مراثيها  )ويف 
تعلقها به وجت�صيد البكاء وال�صكوى عليه،...، اإنرّ بكاءها عليه ا�صتمرار 
ودميومة لذكراه . هذه �صورة حزينة من �صور احلب تتجلى يف اأغلب 

مراثيها الغزلية يف توبة()9(.
ونحن َنترّفق مع عناد غزوان يف ت�صمية هذا اللون من املراثي 
اآخر  لونًا  العذري  الغزل  �صعر  يعدرّ  اأي�صًا  نه  ولكرّ الغزلية؛  باملراثي 
للمرثاة الغزلية يف الأدب العربي، فهو رثاء لنف�س العا�صق املحروم، 
كما يتجلى يف قوله : )اإنرّ هذه الظاهرة الفنية يف املرثاة الغزلية ل 
جند لها مثيال اآخر اإلرّ عند الع�صاق العذريني اإذ اأن ق�صائدهم تك�صف 
عن تفاعل وامتزاج رثاء النف�س بالغزل تفاعاًل وامتزاجًا فنيني �صارا 
فيه غر�صًا واحداً ل ميكن حتديد مالمح وخ�صو�صية اأي واحد منهما 
بهذه  تختلف  الغزلية  املرثاة  فاإنرّ  لذلك  الآخر،  على  العتماد  دون 
)اخل�صو�صية الفنية( عن غيها من املراثي الغزلية التي تعا�رشت 

معها يف الع�رش الأموي()10(.
اأي�صًا،  تعدرّ مراثي غزلية  ليلى  توبة يف  الفهم فق�صائد  وبهذا 
قيا�صًا على اعتبار عناد غزوان ق�صائد جميل بثينة العذرية مراثي 
ك�صاعرة غزل عذري، ل  الأخيلية  لليلى  ننظر  ولكنرّنا حينما  غزلية، 
جند ما ي�صورّغ نعتها بذلك، فكل ما قالته يف توبة كان بعد موته، فهو 
�صعر رثاء نفتقُد فيه ذلك احل�سرّ الغزيل املبا�رش الذي جنده يف كثي 

من املراثي الغزلية الأخرى عند العذريني وغيهم.
غزل  �صاعرة  ليلى  اأن  فيه  �صكرّ  ل  مما  كان  اإن  نقول:  هنا 
عذرية، ووالهة حررّى، كما ت�صف نف�صها، فيمكن اعتباُر غزلها لونًا 
ًا نطلق عليه غزًل �صمنيًا، لتنفرد ليلى بذلك عن قافلة ال�صعراء  خا�صرّ
توبة  فمراثيها يف  بتلك اخل�صو�صية،  الأموي،  الع�رش  العذريني يف 

عن  يفرتق  جتعله  ب�صمات  يترّ�صم  �صمني  غزل  على  تنطوي  مراٍث 
اأمثال جميل  العذريني  ال�صعراء  �صعر  الذي ل يختلف عن  توبة  �صعر 
وُكَثيرِّ واملجنون، ذلك ال�صعر الغزيل الذي ميكن اأن نطلق عليه الغزل 
والتباريح  واللواعج  امل�صاعر  ذكر  يف  ملبا�رشته  نظراً  املبا�رش؛ 
اأو مواراة، وتوافره على جمموعة من ال�صمات  ررّج  والأمنيات بال حَتَ
ا غزل ليلى فهو، واإْن  اأمرّ اأغلبه.  الفنية وامل�صمونية التي تكررّرت يف 
ه ما زال يحتجب ويبتعد عن  وجد مت�صمنا يف ق�صائد الرثاء، اإلرّ اأنرّ
والأ�صلوبية،  امل�صمونية  ال�صمات  من  مبجموعة  ويتوررّى  املبا�رشة، 

جتعلنا نطلق عليه غزًل �صمنيًا.
ه غزل تغيب فيه تلك  اأنرّ اأن نطلق عليه ذلك،  ولعلرّ ما يدفعنا 
املبا�رشة بت�صجيل وم�صات تلك الروح العا�صقة املعذرّبة التي يرهقها 
غي  �صكاًل  يترّخذ  خا�سرّ  نوع  من  غزل  ه  اإنرّ البعد،  وي�صنيها  الفراق، 
ال�صعرية وقدرتها  د فحولة ليلى  ا يوؤكرّ مبا�رش لطريقته يف احلب، ممرّ
بقيود  مقيرّدة  كاأنثى  و�صعها،  على  حتتال  اأن  لتها  اأهرّ التي  البالغة 
تلك  بفعل  فاأوجدت،  احلب،  بذلك  ت�رشيحها  عليها  حتظر  ثقافة 
�س بها عن ذلك احلبرّ ولذته التي فاتتها  القدرة، خمرجًا وطريقة تنفرّ
التي  الغزلية  املراثي  من  الكمرّ  بذلك  اه  اإيرّ معورّ�صة  �صاحبها،  مبوت 
املراأة  ليلى  ال�صتثنائية،  ليلى  حالة  مع  تن�صجم  قراءة  اإىل  حتتاج 

العا�صقة �صاحبة ال�صوت املكتوم يف حياة توبة.
اأنطقها املوت، لكنه من نوع خا�س حتتجب فيه امل�صاعر وراء 
براعة  فيها  ظهرت  والأ�صلوبية  امل�صمونية  ال�صمات  من  جمموعة 
�صًا فيها لت�صم رثاءها الغزيل، وغزلها  ليلى التي وجدت لروحها متنفرّ
ال�صمني بالتفررّد والتميرّز. )فقد زاوجت ال�صاعرة بني الغزل والرثاء. 
معاين  يف  ال�صاعرة  وتفردت  الرثاء،  معاين  الغزل  معاين  فالتقت 
املو�صوعني، وزاوجت بني املو�صوعني ف�صكلت جتاوزاً على م�صتوى 
اأزالت  قد  ليلى  لكن  اآخر،...،  جتاوز  اإىل  قادها  ال�صعري  املو�صوع 
الرثاء،  �صياق  الغزل يف  لغة  والرثاء، فا�صتعارت  الغزل  احلدود بني 

ظهرت من خاللها ذات موهبة �صعرية فذة ومتميزة()11(.
يقول  وفحولتها،  ليلى  ب�صاعرية  النقاد  من  كثي  و�صهد 
اخلن�صاء؟()12(،  من  اأ�صعـر  )الأخيلية(،  ليلى  اأنرّ  )اأ�صعرَت  الأ�صمعـي: 
يف  بائنتني  وليلى  اخلن�صاء  )وكانـت  املربد:  العبا�س  اأبو  ويقول 
اأ�صعارهما، متقدرّمتني لأكرث الفحول. وُربرّ امراأٍة تتقدرّم يف �صناعـة، 
وقلرّما يكوُن ذلك()13(. ونقف الآن مع غزل ليلى ال�صمني مقاربني له 
العذري. لرنى  الغزل  اللون من  ننا من ر�صم مالمح هذا  مقاربة متكرّ
كيف بدا غزل ليلى يف توبة؟. ولعله من املفيد اأن نقدرّم بدايًة لغزل 
توبة يف ليلى، ليترّ�صح الفرق بني غزليهما، ويتاأكد ما ذهبنا اإليه من 

كون ت�صمية غزل ليلى بتوبة غزًل �صمنيًا اأمراً حقيقًا بذلك.
اإنرّ جتربة الع�صق العذرية بني ليلى وتوبة تختلف عن جتارب 
فطرفا  عا�صقني،  �صاعرين  وتوبة  ليلى  لكون  الأخرى؛  العذريني 
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على  قدرتهما  يف  يت�صاويان  العاطفية  التجربة  تلك  يف  املعادلة 
خ�صو�صية  جتربتهما  مينح  مما  اأي�صًا،  به  �صهرتهما  ويف  ال�صعر 
ة بالوقوف عليها لقراءتها قراءة تبنيرّ معامل اأُطر لونيهما من  وحريرّ

الغزل.

توبة بن احُلَميرِّ / الغزل املباشر:
يف  العذريني  ال�صعراء  من  غيه  عن  كثياً  توبة  يختلف  مل 
فهو غزل  العذرية،  الغزل  به ق�صائد  تت�صُف  ما  بكل  �صعره  اترّ�صاف 
وزفراته،  احلب  ذلك  لواعج  عن  لالإف�صاح  مبا�رشة  بنربة  يتمتع 
العذري من  الغزل  ا زخر به  الو�صاة، وغي ذلك ممرّ وتباريحه، وذكر 
�صمات �صكلية وم�صمونية. وبتقليب النظر يف ديوان توبة نقع على 
توافره  على  لال�صت�صهاِد  لأيًا  جنُد  ول  وي�رش،  ب�صهولة  ال�صمات  تلك 
د التجربة ال�صعرية العاطفية لدى  د على توحرّ ا يوؤكرّ عليها جميعها، ممرّ
هوؤلء العذريني. )فالتجربة العاطفية عند العذريني جتربة وا�صحة 
املعامل حمددة الأبعاد، ل تكاد تفرتق كثياً من �صاعر اإىل �صاعر()14(.
ون�صبة  ال�صعر،  هذا  ت�صابه  كثيون)*(،  ذكر  كما   ، يف�رشرّ وهذا 
الق�صيدة  هذه  ن�صبة  حتدرّد  وا�صحة  �صمات  فال  �صاعر،  لغي  بع�صه 
لأكرثهم،  واحدة  ق�صيدة  ت�صلح  اأن  املمكن  فمن  الآخر،  دون  لواحد 
وهذا بحال ل ُيقلرّل من �صاأن تلك التجارب ال�صعرية فنيًا اأو م�صمونيًا، 
فهي على الرغم من تلك ال�صمات امل�صرتكة بينها، حتتفظ بتلك اللذة 
رغم  فتوبة  حدة؛  على  ق�صيدة  لكل  قراءتنا  عند  فيها  جندها  التي 

اإتيانه على معظم املعاين التي اأتى عليها غيه من ال�صعراء العذريني، 
من  موجة  عرب  لنا  ينقلها  فهو  بق�صائده؛  معه  ن�صتمتع  نا  اأنرّ اإلرّ 
الأحا�صي�س، ودفقات من ال�صعور تختلف، ولو �صيئًا قلياًل، عن غيه، 
انا لل�صعور بلذة اأخرى اأملتها  اإيرّ وجتعلنا نن�صى ذلك الت�صابه، دافعة 
الأ�صاليب  )فاإنرّ  التعبي.  يف  واأ�صلوبه  الإح�صا�س،  يف  طريقته  علينا 
الرتاثية لي�صت متماثلة واإن تكن مت�صابهة. ففي النتاج العذري، مثال 
باأن  القول  وميكن  بالداخلية،...،  م�صبعًا  انفعاليًا  منزعًا  اللغة  تنزع 
انفعال  واإىل  �صعور)�صعوراً(،  اإىل  ت�صتحيل  العذري  النتاج  يف  اللغة 

)وانفعال(؛ كما اأن ال�صعور ي�صتحيل اإىل لغة )لغة(()15(.
ولعلرّ ذلك ما يف�رشرّ �رشرّ اإعجاب كثيين بتلك الق�صائد، واإقبالهم 
بع�س  مع  تتعار�س  اأحيانًا،  كونها،  رغم  وترديداً،  حفظًا  عليها 
بالبخل،  زوجها  ونعت  جة،  املتزورّ املحبوبة  زيارة  مثل  اأفكارهم، 
نا  اأنرّ اإلرّ  الرغم من موقفنا الإنكاري لذلك،  وال�صكوى من ذلك. وعلى 
ًا معهم، مبعثه اأحا�صي�صهم امل�صبعة بروح  جند يف اأنف�صنا تعاطفًا خفيرّ
رة  ال�صدق وامل�صاغة بطريقة خُميرّلة؛ جتعل النف�س تذهب معها متاأثرّ
اأو نفور. )فاإنرّ الكلمات يف ال�صعر  اإقبال  بها، من�صاقة ملا تريده من 
لل�صعر،  اللغوي  الرتكيب  يختلف  اأي�صًا  هنا  باملعنى، ومن  م�صحونة 
ا يكت�صب اأهميته بقدر ما  هذا الرتكيب لي�س هدفًا يف حدرّ ذاته، واإنرّ
يثي من انفعالت واأحا�صي�س من�صقة تن�صيقًا فائقًا للعادة()16(. فهذا 
توبة ينقل معاين متداولًة بني الع�صاق العذريني، لكنه ينقلها بنكهة 

�صعورية خمتلفة، وبلذة جديدة نعي�صها معه، يقول:

���رْح واطَّ الأخيلي���ة  بحب���ِل   ف���اإْن متنع���وا ليلى وح�ض���ن حديثها مت�ّض���ْك 
الأدانيا النا�ض فيه���ا، والو�ض���اَة   عدا 
الُب���كا والقواَفيا)17(  فلن متنعوا مني 

ويقول:
 اإذا النا����ضُ قال���وا: كيف اأن���َت وقد بدا
 واأُْغَب���ُط م���ن ليل���ى مب���ا ل اأَناُل���ُه

اأَل كلُّ م���ا َقرّْت به الَع���ْنُ �ضالُح)18( �ضم���ُر الذي بي ُقْل���ُت للّنا�ِض: �ضالُح
 

ويقول:
ناأُيه���ا َي�ض���ُرَك  ل  رج���اٌل:   األي����ض ي�ضرُ الع���َن اأن تك���َر الُبكا وق���ال 
 اأرى الي���وَم ياأت���ي دون ليل���ى كاأّنا

 بلى! كّل م���ا �ضفَّ النفو����ضَ ي�ضرها
و�ُسوُره���ا نوُمه���ا  منه���ا  َن���َع  وُيْ

 اأت���ى دون ليلى ِحّج���ٌة و�ضهوُرها)19( 

على  الأوىل،  الدرجة  يف  يترّكئ،  ل  توبة  �صعر  اأنَّ  الوا�صح  من 
ال�صور الفنية البالغية، بل على العك�س، نلحظ قلة توافرها يف ذلك 
النفعال  ذلك  مبعثها  علينا،  كبية  �صطوة  ميار�س  ه  اأنرّ رغم  ال�صعر، 
جي�صان  من  )ينبع  العذريني  هوؤلء  ف�صعر  الكبي،  والتاأثي  اللذيذ، 
تفا�صيل  تنقل  �صعورية عاطفية  عاطفي مت�صل()20(، بو�صفه حالة 
ل ب�صكل مبا�رش نب�صات قلب عا�صق، )اإننا مع هذا ال�صعر  جتربة، وت�صجرّ
اأن نفو�صنا كذلك تختلج  ل نرى نف�س ال�صاعر فح�صب، ولكننا نح�سرّ 
يف كياننا الداخلي فنتعرف اإليها ون�صغي لها هذا الإ�صغاء ال�صادق 
ال�صايف()21(، كون احلبرّ والعالقة بني الرجل واملراأة مو�صوعًا تلتذ 
ير�صدون  الذين  العذريني  عند  ًة  له، خا�صرّ اأذنها  وترخي  النف�س،  له 
بها  متور  التي  الدقيقة  النف�صية  احلركة  تلك  واأمانة  بالغة  ة  بدقرّ
والأحا�صي�س  اخلواطر  تلك  مبا�رشاً  نقاًل  وينقلون  العا�صق،  نف�س 
التعبي  على  قدرة  الألفاظ  اأكرث  )اإىل  يعمدون  وهم  جتتاحه.  التي 

موؤكدين  ال�صعرية،  �صورهم  يف  فيح�صدونها  احلادة  العواطف  عن 
اإيحاءاتها ورموزها عن طريق التكرار وكاأنهم ي�صتعي�صون بها عما 
نالحظه من غيبة كثي من ال�صور املجازية والبيانية املاألوفة يف 

ال�صعر العربي القدمي()22(.
اأن يتبني  ال�صعر العذري )ل ي�صعب عليه  اأن قارئ  ول يخفى 
تغتذي  مما  اأكرث  بالوجدانات  تغتذي  العذرية  اللغة  اأن  فحواه  ما 
الرتعا�س  هو  ال�صعر  لهذا  املزية  ي�صنع  ما  اأن  اأْعني  باملجازات، 
)ل  العذري  وال�صاعر  للفن()23(،  الت�صويري  البعد  ل  النفعايل، 
اأو  حرقة  من  باطنه  يف  يعتلج  ما  كل  عن  يك�صف  اأْن  من  يتحرج 
ومتوجات  النفعالت،  ر�صد  يف  فاملبا�رشة  ياأ�س()24(.  من  يثقلها 
العا�صقة ووجعها، وال�صدق يف ت�صجيل حركتها وخواطرها،  النف�س 
ونقلها  وهواج�صها،  اأمنياتها  والتقاط  ال�صعورية،  دفقاتها  ور�صم 
ٍع اأو حرج مدعاة لت�صمية ذلك النوع من الغزل  نقاًل �رشيحًا بال توررّ
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ال�صعادة  الوقت ذاته، تعي�س حالة من  اأجل ليلى، وهي يف  التي تكابد املوت من  العذري غزًل مبا�رشاً. لننظر لتوبة يقول معرباً عن نف�صه 
اء عيون ليلى اجلميلة: الداخلية )راقنا(، جررّ

 اأرتن���ا حيا�َض امل���وِت ليل���ى وراقنا
ْف����ض كي���ف تنولها  األ ي���ا �ضف���يَّ النَّ
 ُت���ُر واإْن �َضّط���ْت بها ُغرب���ُة الّنوى

 ل���و اأنَّ طري���داً خائف���اً ي�ضتجرُه���ا عي���وٌن نقّي���اُت احلوا�ض���ي ُتديرُه���ا
 �َضُتْنِع���ُم يوماً، اأو ُيف���ادى اأ�ضرُها)25(

ويقول:
 اأرى الن���اأي م���ن ليالَك �ُضقم���اً وقرَبها

 حياً كحيا الغيِث الذي اأنت نا�سُه)26(

ويقول:
 العقيِق، وقد اأبكيت َمْن كاَن باكيا)27( لعم���ري لق���د �َضّهدتن���ي ي���ا حمامَة

فتوبة مل يتحررّج من الت�رشيح باأنه قتيل لليلى، يحيا بقربها، فـ )العذري كان يرى نف�صه، وهو ي�صت�صلم للحبيبة، اأعلى ما يكون قوة 
ى مراثي غزلية،  ومكانة()28(، وهو رغم معاناته معها التي جعلته ي�صت�رشف املوت، �صعيد بعيونها النقية احلوا�صي. فق�صائدُه حفيرّة باأن ت�صمرّ
ع بني الأمل والياأ�س،  ها تزخر بامل�صامني العذرية؛ من التوزرّ ففيها نلم�س رثاء ال�صاعر نف�صه التي ُمنيت باحلرمان والفقد وخيبة الأمل. كما اأنرّ

ا عهدناه يف ق�صائد العذريني. وال�صكوى من البعد، وال�صعور بال�صقم، ومعاناة ال�صهاد والبكاء، وغيها ممرّ

ليلى األخيلية/ املرثاة الغزلّية: 
ل يف حياة توبة، باعتباره )لذة منتظرة( متنيرّ ليلى نف�صها بها،  ه مل ي�صجرّ ميتاز غزل ليلى يف توبة عن غزل العذريني باأمرين؛ الأول اأنرّ

فجاء املوت فعاًل حتري�صيًا لإنطاقها فيه تقول:
 املنايا ب�ضهٍم �ضائ���ِب الوقع اأعجف)29( وم���ا ِنْلُت مْنك الّن�ضَف حتى ارمتت بك

ى عن املبا�رشة مترّخذاً جمموعة من ال�صمات الفنية وامل�صمونية التي من املمكن اأن تقراأ قراءة  ا الأمر الآخر فكونه �صمنيًا، يتوررّ اأمرّ
ة تن�صجم مع حالة ليلى ال�صتثنائية، مف�صحة عن جتربتها ال�صعرية يف الغزل العذري ال�صمني الذي متو�صع يف مراثيها. خا�صرّ

تختلف مراثي ليلى الغزلية يف توبة عن املراثي الغزلية الأخرى؛ لكون توبة املحبوب مْيتًا، فهي ترثيه حقيقًة، ولكونها ترثي   
، فلم  حلمها ولذتها ونف�صها العا�صقة املحرومة التي فقدتها بفقد توبة. فجاءت مراثيها تف�صح عن حبرّها البائد الذي تكتمت عليه وتوبة حيرّ
تنطق �صعريًا عن مكنوناتها وحقيقة م�صاعرها، اإذ اأن ت�صجيلها لتجربتها العاطفية �صعراً تدليل ر�صمي، واإثبات را�صخ على حبها الذي يعترب 

عاراً عليها، تقول:
 اإذا مل ت�ضب���ه يف احلي���اة املعاير)30( لعمرك م���ا باملوِت ع���اٌر على الفتى

ها تقول اإنرّ توبة  فهي تتعزرّى عن حقيقة املوت املوؤملة، بكون الإن�صان ميوت ومل يلحقه العار يف حياته، فهذا بنظرها عزاء كبي، وكاأنرّ
جانب كل ما يلحق به العار يف حياته، وهذا من �صاأنه اأنرّ يوؤكد عفتها، وبعدها عن العار، لقد م�صت يف حياة توبة متكترّمة �صامتة �صعريًا، اإىل 
يها،  ع من ذكر توبة املنتهي فيزيائيًا، لكنه يف الوقت نف�صه، كان قاطعًا بانتهاء لذة منتظرة كانت ُترجرّ اأن جاء املوت مزياًل عن ليلى التوررّ

ة كربى مل تعد حتذر وتخ�صى �صيئًا بعدها، فاإن كانت تخ�صى الفراق يف حياة توبة، فقد جاء املوت وكان اأكرب من الفراق: فكان املوت طامرّ
 ولكنما الهج���ران ما غّي���ب الق�ُ)31( لعمرك ما الهج���ران اأْن ت�ضحط النوى

ها لن ترثي اأحداً غيه، ولن حتفل مبخلوق تدور عليه الدوائر،  ولهذا مل تعد امل�صائب، مهما كربت، تعنيها ب�صيء، فهي تق�صم على اأنرّ
مهما عزرّ �صاأنه، بعد توبة، تقول:

واأحف���ُل َم���ْن دارْت علي���ه الدوائرُ)32( واأق�ضم���ُت اأرث���ي بع���د توب���ة هالكاً
 

ى �صمنيا، تفريقا له عن �صائر �صعر الغزل العذري  ًا باأن ي�صمرّ لكنرّها ما زالت م�صترتة حية، واإْن اأنطقها املوت يف توبة، فكان غزلها حريرّ
يف الع�رش الأموي الذي يت�صم باملبا�رشة يف ذكر الأحا�صي�س وامل�صاعر والهواج�س، فهي ما زالت حت�صب لواقعها ح�صابًا كبياً، فجاء رثاوؤها 
الغزيل حمتجبًا عن املبا�رشة يف الت�رشيح بعواطفها وذكرياتها مع توبة، واإن خرجت من دائرة املاأذون اجتماعيًا كما تقول ن�صيمة الغيث، 
ُمرجعة هذا لنزعتها املتحدية التي ل تبايل بالعرف الجتماعي والآداب الدينية، تقول: )اإن تعلق ليلى به مل يكن اإلرّ وجهًا من اأوجه نزعتها 
ها  املتحدية غي املبالية بالآخرين. وهذه النزعة ذاتها هي التي ميزت �صعرها يف رثائه بلونها اخلا�س، ومذاقها املتفرد الطريف()33(. اإنرّ
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ها الفطرة املتحدية وامليل اإىل املنازلة التي ات�صمت بها �صخ�صية  تعزو خ�صو�صية التجربة الرثائية عند ليلى لطبعها املتحدي فتقول: )اإنرّ
ليلى()34(، فرت�صد مو�صعني لليلى يف رثائها تدلرّل بهما على خ�صو�صية جتربتها التي جعلتها جتلب لق�صيدة الرثاء ما لي�س لها به األفة معه، 

معلَّله ذلك بالتجاوز من جهة اجتماعية اأو اأخالقية.
وقد فطنت �صمر الديوب اإىل الختالف والتفرد عند ال�صاعرة ليلى وعر�صت بع�صه على م�صتوى املو�صوع واللغة، معلرّلة ذلك بتمردها 
لت خرقًا للماألوف بغزلها بتوبة، لكن ذلك اخلرق مل يكن مطلقًا،  ها �صكرّ على عرفها الجتماعي من خالل غزلها بتوبة. من احلق اأن نقول اإنرّ
؟، لقد ظلرّت ليلى امراأة حمافظة واعية ل تريد اأن جتلب العار لأهلها وقومها، ويف الوقت ذاته، تلحرّ  واإلرّ فما الذي اأ�صكتها دهراً وتوبة حيرّ
، واأنرّ غزلها غي مبا�رش بل  ه ميٌت ل حيرّ عليها م�صاعر احلبرّ املعتملة يف �صدرها اإزاء توبة، فنفذت من خالل رثائها للغزل فيه، ذريعتها اأنرّ
ا اأهمرّ هذه ال�صمات التي ميرّزته يف  �صًا وطريقًا حتتال به على موقفها احلرج، وهذا هو �رشرّ تفررّدها. اأمرّ ُمَتَورٍّ ب�صمات وجدت ال�صاعرة فيها متنفرّ

مراثيها الغزلية فهي:

صورة توبة البطل النموذج املتكامل:
ر،  لقد كان املوت الفعل التحري�صي القا�صي باإنطاق ليلى بعد ردٍح من ال�صمت الطويل، فكانت تبكيه بدموٍع كفي�س اجلدول املتفجرّ

تقول:
 اأي���ا ع���ُن بّك���ي توب���ة ب���ن ُحم���ر

 ب�ض���حٍّ كفي����ض اجل���دول املتفّجر)35(

هذا اجلدول الذي مل يف�ْس اإلرّ باحلديث عن توبة، واملا�صي املن�رشم حلياته، والإطالة يف ذلك بذكر التفا�صيل الكثية والدقيقة   
ل�صخ�س توبة البطويل املثايل النموذج، تقول: 

ب���دا كاأن فت���ى الفتي���ان توب���ة مل َي����ْس اإذا  ���دام  ال�ضِّ امل���اء  ي���رد   ومل 
جاج ويالأ اجل�ِ  ومل يغلب اخل�ضم ال�ضِّ
 ومل يع���ل باجُل���رد اجلي���اد يقوده���ا
 و�ضح���راء موم���اة يح���ار به���ا القطا
 قتلت���م فت���ى ل ي�ضقط ال���روع رحمه
 فيا ت���وَب للهيج���ا ويا ت���وب للندى
ونائ���ل اأجب���َت  مك���روٍب  رب   األ 

ر املتغ���وِّ م���ع  يطل���ع  ومل   بنج���د 
 �ضنا ال�ضبح يف ب���ادي احلوا�ضي ُمَور
 �ف���ان �ضديف���اً ي���وم نكب���اَء �س�س
فاأي����س الأ�ضم�ض���ات  ب���ن  ة  َ  قطع���َت على ه���ول اجلن���ان مِبْن�س ب����سُ
 اإذا اخلي���ل جال���ت يف قن���اً متك����س
ر املتن���وِّ للم�ضتنب���ح  ت���وب   وي���ا 
 بذل���ت ومع���روف لدي���ك ومنك���ر)36(

طريق  قاطع  بو�صفه  عنه  القبلية  املجتمعية  النظرة  مغايرة  عظيمة  بطولية  ب�صفات  وو�صفه  توبة،  ل�صخ�س  الدقيق  التتبع  هذا  اإنرّ 
وفاجراً، ُيعدُّ جتاوزاً، واإغراقًا يف الثناء عليه ومدحه، فـ )ال�صورة التي خلعتها ليلى على توبة ت�صعنا اأمام �صورة له كانت هي تراها، ولي�صت 
�صورته التي كانت �صائعة بني النا�س يف واقع احلياة()37(. وما هذا التجاوز اإل حب دفني، وغزل مكتم، نفذ عرب هذه ال�صورة العظيمة لتوبة، 

رغم اإدراكها اأنرّ هذا الغلو يف رثائها يجلب لها العذل واللوم، تقول:
اأبك���ي لفقده  لعم���ري لأن���ت امل���رُء 
اأبك���ي لفقده  لعم���ري لأن���ت امل���رُء 

 بج���دٍّ ول���و لم���ت علي���ه الع���واذُل
 ول���و لَم فيه ناق�ُض ال���راأي جاهُل)38(

اإنرّ َمْن ينظر يف �صعر ليلى يف توبة ياأخذه، اأول ما ياأخذه، ذلك الت�صوير البطويل املثايل الأ�صطوري ل�صخ�س توبة، فقد جعلت قربه مزاراً 
ه املنجد واملخلرّ�س لهوؤلء، تقول يف ذلك: يطوف به الفقراء وامل�صاكني، لأنرّ

 اأُريقْت جف���اُن ابن اخللي���ع فاأ�ضبحْت
َحْول���ه يطوف���ون  لهف���ى   َفُعفاُت���ه 

املرات���ُب به���ّن  زال���ْت  الن���دى  ُب)39( حيا����ضُ  كما اْنَق�ضَّ َعْر�ُض الِبئ���ِر والِورُد عا�ضِ
 

ها جتعـل العفاة يطوفون حول قربه، وهذه �صورة عظيمة خلعتها عليـه جعلت عبد امللـك بن مروان ي�صاألها عنها مبا�رشًة، عندما  اإنرّ
راآها عند زوجته عاتكة بنت يزيد، قائاًل لها: )فما اأبقْيِت لنا؟ قالت: الذي اأبقاه اهلل لك. قال: وما ذاك؟ قالت: ن�صبًا قر�صيًا، وعي�صًا رخيًا، وامراأة 

مطاعة، قال: اأفردتِه بالكرم! قالت: اأفردته مبا اأفرده اهلل به...()40(.
فهذا احلوار بينها وبني اأمي املوؤمنني حول البيتني يو�صح اإنكار اأمي املوؤمنني لها من اإفرادها لتوبة بالكرم، ف�صوؤاله الإنكاري لها 
ي�صي بعتبه وحنقه ويجعله يذكُر ذلك فور روؤيتها منكراً عليها ذلك الو�صف لتوبة. هذا واإنرّ )الطواف – يف م�صمونه الإ�صالمي – رمٌز ي�صمو 

على العطاء املادي()41(. وانتهت املحاورة اإىل خروجها قائلة:
َن���داُه يف  توب���َة  مث���ل  دام���ي)42( اأاأجع���ُل  الده���َر  ُف���وُه  ���اِن  الذِّبَّ  اأب���ا 
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ان( غي اآبهة بالعواقب. مل تبْح ليلى  برّ ة )اأبي الذرّ ها تف�صل توبة على اخلليفة ب�صياق ا�صتفهام اإنكاري، وجتهر بكنية اخلليفة ال�رشيرّ اإنرّ
ر لنا خواطرها واأمنياتها �صاأن ال�صعراء العذريني، لكنرّها حملرّت رثاءها  بحبها �صعراً، ومل تنقل لنا اأحا�صي�صها وم�صاعرها كعا�صقة، ومل ت�صورّ
اه، لقد اأبدعت يف التقاط املالمح البطولية  مة اإيرّ كل ما تريد من معاين احلبرّ والغزل، فها هي تر�صم �صورة بطولية مثالية متكاملة لتوبة مفخرّ

النموذجية له كفار�س واإن�صان لت�صبغ عليه �صفات الكمال.
وقد لحظ ذلك الت�صخيم ل�صخ�س توبة اخلليفة مروان بن احلكم فقال: )ويحك يا ليلى! اأكما َنَعترِّ توبة كان؟! قالت: اأ�صلح اهلل الأمي! 
اأَقلَّ انحيا�صا حني حتتدم َبَراكاء احلرب، وَيْحَمى  اأْرَبَط على املوت َجاأ�صا، ول  ت، وما راأيُت رجاًل قطرّ كان  واهلل ما قلُت اإلرّ حقًا، ولقد ق�رشرّ

عن وال�رشب، كان واهلل كما قلت:  الوطي�س بالطرّ
 ت���راه اإذا م���ا امل���وُت ح���لَّ ب���ورِدِه فتى مل َي���َزْل ي���زداُد خراً َل���ُدن َن�َضا
�ضج���اٌع ل���دى الهيجاء َثْب���ٌت ُم�َضايٌح

ِفعاُل���ُه  ذميم���اً  ل  حمي���داً   فعا����ضَ 

ي���ُب ف���وق امل�ضايِح اإىل اأن َع���الُه ال�ضَّ
اأْقران���ِه بال�ضفائ���ِح  َو�ُض���ولً لُقرب���اه ُيَرى غ���َر كالِح)43( اإذا اْنح���اَز ع���ن اأَْقران���ه كلُّ �َضاب���ِح �َسُوب���اً عل���ى 

 
ولي�س �صعبًا اأْن نف�رشرّ ذلك الت�صخيم لتوبة، فهو نوع من التعوي�س عن اللذة املنتظرة التي فاتت ليلى مبوته، وعن ذلك ال�صمت الذي 
لزمها بحياته، وميكن اأن نقراأ ذلك الت�صخيم باعتبار توبة احلبيب الذي تبثرّ اإعجابها فيه عرب هذه ال�صورة التي تر�صمها له، تلك ال�صورة 
بالغة الرجولة والفحولة واجلمال. فاإن ُحظر عليها الت�رشيح بحبها، واملبا�رشة بذكر م�صاعرها، فلن ُيحظر عليها ت�صويره بتلك ال�صورة، فهي 
ي عن ذلك احلبرّ وتكنرّى بتلك ال�صورة التي جتلرّت يف ر�صمها. فال ميكن اأن يقراأ ذلك الت�صخيم من امراأة لرجٍل ترثيه  حتتال على املوقف، فتورَّ

ر. ه لي�س بخليفة اأو قائد جي�س اأو ما �صابه، اإلرّ يف ظل هذا الت�صورّ لي�س بزوجها، كما اأنرّ
ن لحظ ذلك الت�صخيم معرت�صًا عليه معاوية بن اأبي �صفيان، قال: )ويحك يا ليلى! لقد ُجْزِت بتوبة َقْدَره، فقالْت: يا اأمي املوؤمنني.  وممرّ
ٌة يف نعته، ل اأبلغ ُكْنَه ما هو له اأهل، ...، وقال: اأي ما قلت فيه اأَ�صعر؟ قالت: يا اأمي املوؤمنني، ما قلُت  واهلِل لو راأيَته وخربَتُه لعلمت اأين ُمَق�رشرّ

�صيئًا اإلرّ والذي فيه من ِخ�صاِل اخلِي اأكرث()44(.
اج بع�س �صعرها يف رثاء توبة، فاعرت�س حم�صن الفقع�صي، وكان من  اج م�صهور نذكر اآخره حني اأن�صدت احلجرّ وحديُث ليلى مع احلجرّ
ها الأمي، اإنرّ هذا القائل لو راأى توبة  اج، قائاًل: )َمْن الذي تقول هذه هذا فيه؟ فواهلل، اإينرّ لأظنرّها كاذبة! فنظرت اإليه ثمرّ قالت: اأيرّ جل�صاء احلجرّ

اج: هذا – واأبيك اجلواب، وقد كنت عنه غنيًا()45(. ل�رشرّه األ تكون يف داره عذراء اإلرّ هي حامل منه، فقال احلجرّ
ها على حم�صن الفقع�صي ت�رشيحًا وا�صحًا باإعجابها برجولة توبة ومتيرّزه، بل ت�صل حد املباهاة بفحولته، وما ذاك على  اإنرّ يف ردرّ

ل�صان امراأة اإل غزل وت�صبيب.
لننظر اإىل �ضورة توبة كيف تتبّدى يف �ضعرها:  

 فت���ى ل تخط���اه الرِّف���اق ول ي���رى
 ول تاأخ���ذ الُك���وُم اجل���الد رماحه���ا
ب�ضالح���ه قائم���اً  راأت���ه  م���ا   اإذا 
 اإذا مل يُج���د منه���ا بر�ض���ل فق����سه
 قرى �ضيف���ه منه���ا م�ضا�ض���اً و�ضيفه

جم���اور ج���ار  دون  عي���ال   لق���در 
ناِبِر  لتوب���ة يف نح����ض ال�ضت���اء ال�ضَّ
البه���ازر بالثِّق���ال  اخلف���اف   تقت���ه 
 ذرى املرهف���ات والقال����ض التواج���ر
باط امل�ضافر)46(  �ضنام املهاري����ض ال�ضِّ

ها ما زالت تراه كما كان يف  ها ت�صور كرمه بخم�صة اأبيات غاية يف اجلمال والتاأثي، وهي حني تتحدث عنه ت�صفه بـ )الفتى(، وكاأنرّ اإنرّ
ها  املا�صي، فهي تنقل ال�صورة املا�صية باأ�صلوٍب مبا�رش وكاأن توبة حيٌّ ُيرزق؛ لتعي�س م�صاعر اللحظة ويعي�صها ال�صامع كما لو اأنها الآن. اإنرّ
ه يف قمة قوته  تبتعد ما ا�صتطاعت عن الإح�صا�س بالفقد لجئة للحديث عن املا�صي باحلا�رش فتوبة حيٌّ م�صتمر، واحلديث عنه مبا�رش، اإنرّ
وفتوته ل يتخطاه الرفاق يف قوٍة اأو كرم، وعنده حٌب للجار فال ياأكل اإل بح�صور جيانه، بل اإنه ُيقدم على نحر اإبله ال�صمينة يف اأيام ال�صتاء 
الباردة، ل مينعه �صمنها ولبنها من نحرها، فت�صور طريقة نحرها لها ب�صيفه، وكيف اأنه يجود باأطايب حلمها ل�صيوفه. مل تكن ليلى م�صغولة 
ع عليه بقدر ما كانت م�صغولة بت�صويره كما تراه، فهو ال�صورة املثال/ احللم لها كامراأة. وعليه كان لزامًا اأن يبكى توبة  برثاء توبة والتفجرّ

كما يجب اأن ُيبكى، فهو لي�س كاأيرّ اأحد، فموته جلل، وخطب عظيم، تقول:
 مب���اء �ض���وؤون الع����ة املتح���ّدر)47( لتب���ِك علي���ه م���ن خفاج���ة ن�ض���وٌة

وتقول:  
 لتب���ِك الع���ذارى م���ن خفاج���ة كلّها
 عل���ى نا�ض���ئ ن���ال امل���كارم كلّه���ا

ومربع���ا دائب���اٍت  و�ضيف���اً   �ضت���اًء 
 فما انفك حتى اأحرز املجد اأجمعا)48(
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، فهو حمرز لكل املكارم والأجماد، ونراها  ها تدعو ن�صاء خفاجة كلرّها لبكائه، وهذا البكاء م�صتمر دائب؛ لأنرّ املبكيرّ رجل غي عاديرّ اإنرّ
اأمر غي ماألوف()49(. فهو حلم كل عذراء، و�صورة  البكاء  العذارى من قبيلته مل�صاركتها  العذارى بدعوتها بالبكاء عليه، فـ )دعوة  تخ�سرّ 
ه نوذج الرجل الكامل، الرجل احللم، وتقف ن�صيمة الغيث على لفظتي )العذارى( و )نا�صئ( قائلًة باأنَّ ذلك )يدلُّ على  تتمنرّاها كل اأنثى، اإنرّ
�صيطرة نوع من احللم اأو الرجعة اأو تثبيت حلظة / حالة نف�صية عا�صتها ال�صاعرة مع توبة حني كان نا�صئًا، وكانت هي تلك العذراء التي تبكي 

من اأجله()50(. وجتتهد ليلى بح�صد كل ال�صفات العظيمة لتوبة، تقول:
 ك���م هات���ف ب���ك م���ن ب���اٍك وباكية
 وت���وب للخ�ضم اإْن ج���اروا واإن عدلوا
 اإْن ُي�ض���دروا الأم���ر ُتطلع���ه م���وارده

 يا ت���وَب لل�ضي���ف اإذ ُتدع���ى وللجاِر
 وبّدل���وا الأم���ر نق�ض���ا بع���د اإم���رار
الأمر ُتلل���ه باإ�ضدار)51( ي���وردوا   اأو 

اإنها جتمع يف توبة كل ال�صفات العظيمة من �صجاعة وكرم وعقل وعفة، هذا وتوبة يحوز �صفات يتعذرّر اجتماعها يف اإن�صان، تقول:
حيي���ٍة فت���اٍة  م���ن  اأحي���ا   واأج���راأ من لي���ث بخفان خ���ادر)52( وتوب���ة 

اإنرّ اجلمع بني �صفتني متناق�صتني )احلياء واجلراأة( مفارقة عجيبة؛ فحياوؤه جتاوز حياء فتاة حيية، وجراأته فاقت جراأة ليث خادر، 
ر �صخ�س توبة غي العادي الذي تتوافر له �صفات البطل النموذج، وهذا بدوره يك�صف حبرّ ليلى  فال ميكن اأن تقراأ هذه املفارقة اإلرّ يف ظلرّ ت�صورّ

له واإح�صا�صها برجولته وفحولته ومتيرّزه. وقد �رشرّحت بفوقيرّته، واكتماله حني قالت:
ً  وِنْع���َم الفت���ى اإْن كان توب���ة فاج���را

 وفوق الفت���ى اإْن كان لي�ض بفاجر)53(

و:
متاُم���ه َتّ  ح���ن  املناي���ا  ُيطاوُله)54( اأتت���ه  ِق���ْرٍن   واأق����َس عن���ه كلُّ 

ها تراه فوق الب�رش، فهو �صورة متفررّدة بديعة لالإن�صان بكل ما حتمل هذه ال�صورة من قيم واأخالق وبطولة وجمال؛ فلم يفْت ليلى اأن  اإنرّ
ه ي�صيء جوانب هذا الغزل ال�صمني، وي�صفرّ عن خوالج داخلية دفينة لديها،  تذكر جماله، واإن جاء ذكرها ومي�صًا خاطفًا يف ق�صائدها، اإلرّ اأنرّ

ا ت�صعر به جتاه توبة، تقول: حتاول اأن تكترّمها ما ا�صتطاعت، لكنرّها اأحيانًا ل ت�صيطر عليها، فتفلت منها مف�صحة عمرّ
 بدرقاي���ٍة من خمر بي�ض���ان قرقِف)55( هو ال���ذوُب ب���ل اأري اخلالي���ا �ضبيُهه

والذوب هو الع�صل، والأري اأي�صًا الع�صل، والدرقاية: اخلمر، اإنها تاأتي على كل معطيات اجلمال يف الع�صل، فتتبعها لتربز من خاللها 
تفوقه جماًل على غيه )فهو الع�صل، ل بل اإنرّ الع�صل املمزوج باخلمر ي�صبهه، وجند اأنها جلاأت اإىل اأ�صلوب ح�رش ال�صفة فيه فقط فهو الع�صل، 
ه )ررّمبا يف تاريخ ال�صعر العربي كله، مل يكن من �صفات املرثي اأنه ع�صل،  ول اأحد �صواه، وتابعت بت�صبيه مقلوب()56(. وتذكر ن�صيمة الغيث اأنرّ
اأنه خمر، يف غي هذه الق�صيدة، فاإذا كان هذا يف رثاء فهو عجيب، واإْن كان الرثاء من اأنثى فهو اأعجب()57(. ويبطل هذا العجب اإْن اأدركنا 
يها، فهي رغم اأنها تبدو )حيية، تخ�صى الواقع الذي تعي�س فيه، ولكنها يف بع�س الأحيان  حر�س ليلى على تعوي�س لذة فائتة كانت ترجرّ

عندما تتاأجج العاطفة يف ذاتها تراها خارجة على هذا الواقع()58(. بل وتاأتي على �صفات ح�صيرّة ج�صدية فيه حني تقول:
وبطُن���ُه عن���ه  ال�ضب���ح  يتج���ل  بِّ لي����ض بحادر)59( ومل   لطيف كط���يِّ ال�ضِّ

ه اأغررّ جميل املحيا، تقول: فهو �صامر البطن لطيفه كالثوب الرقيق ولي�س ب�صمني غليظ، كما اأنرّ
���ة  اأََغ���رّ خفاجي���اً ي���رى البخ���ل �ُضبَّ
 عفيف���ا بعي���َد اله���ّم �ُضلب���اً قناُت���ه

واأناملُ���ه الن���دى  كف���اه   تلّ���ُب 
ّي���اُه قلي���اًل غواِئلُ���ه)60(  جمي���اًل حُمَ

وجند ليلى اأحيانًا ت�رشرّح بحبها لتوبة مف�صحة عن لواعجها التي حتاول اأن جتريها يف عمود الرثاء، فتقول:
 دع���ا قاب�ض���اً، وامل���وُت يخف���ُق ِظلُُّه
اأُم���ِه اب���َن  َث���مَّ  اهلِل  ُعبي���ُد   واآ�ض���ى 

 وم���ا قاب����ضٌ اإذ مل يج���ب بنجي���ِب
 ولو �ض���اَء جّنى ي���وم ذاك حبيبي)61(

ا يدلرّل على تفررّد �صورة توبة يف نظر ليلى، تلك ال�صورة التي ر�صمتها لل�صليل بن ثور الذي قتله توبة، فُقتل توبة فيه، تقول: وممرّ
قتيلك���م ُيب���اوي  اإْذ  لي���ل  ال�ضَّ  واإّن 

 كمرحوم���ٍة من عركها غ���ر طاهر)62(

ح ذلك التباين الكبي بني توبة الذي مترّ متامه، وغيه من  فت�صبيه ال�صليل باملراأة امل�صابة برحمها التي ل تطهر من حي�صها، يو�صرّ
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ق التباين بني توبة وغيه، فال�صليل امراأة مري�صة، ومر�صها  الرجال، فالفارق وا�صح عميق، فكل ما يف ال�صورة الت�صبيهية من معطيات ُيعمرّ
ق الهوة ال�صحيقة بني توبة وغيه من الرجال، ولذلك تتبع بيتها بقولها: يف رحمها، وهي غي طاهرة، كل ذلك احل�صد من ال�صفات يعمرّ

فاإنك���م ب���واًء  القتل���ى  تك���ن   فتى ما قتلتم اآل ع���وف بن عامر)63( ف���اإْن 

لقد حر�صت ليلى على توافر �صخ�س توبة على كل ال�صفات العظيمة عند العرب، وهي ال�صجاعة والكرم والعقل والعفة، ولي�س هذا غريبًا 
يف ق�صيدة الرثاء، بل اإنرّ الغريب اأن ياأتي ذلك على ل�صان امراأة لرجٍل لي�س بزوجها تربطها به عالقة حب، فـ )مل يوؤثر اأن �صاعرًة قالت رثاًء يف 

غي اأهلها الأقربني كاأٍب اأو اأخ، اإلرّ اأْن يكون املرثي �صخ�صية عامة، ومل يكن توبة – بالن�صبة اإىل ليلى – يف واحد من ال�رشطني()64(.
وعليه فاإنرّ هذا الت�صوير البطويل العظيم لتوبة، والبناء املحكم املتكامل لهذه ال�صورة، بهذا القدر امل�رشف من ق�صائد الرثاء على ل�صان 
ت بذلك  حمبرّة عا�صقة، ل ميكن اأن يقراأ اإلرّ يف �صياق التعوي�س عن حبرّ ُمَكترّم وم�صاعر خمزونة وغزل لذيذ ودفقات روح عا�صقة والهة حررّى، توررّ

م ليت�صاوق مع حبرّها العذري الكبي. الت�صوير امل�صخرّ

ظواهـر فنيـة يف مراثي ليلى الغزلية:

التكـرار

ل يفوت اأيرّ قارئ ملراثي ليلى الغزلية يف توبة مالحظة تلك الأ�صاليب والألفاظ املتكررّرة فيها، التي ميكن اأن نقراأها قراءة تن�صجم مع 
م، ودعاوؤها له بـ  ما وغي مرخرّ غزلها ال�صمني يف توبة، ويرد التكرار يف مراثيها على م�صتويات، م�صتوى الكلمة؛ فذكرها ل�صمه )توبة( مرخرّ
ها كانت �صائمة  ، وكاأنرّ )الفتى(، ومدحها له بـ )نعم(، ما هو اإلرّ تعوي�س عن لذرّة فائتة؛ فنداوؤها له با�صمه فيه التذاد و�صعور بالقرب واحلبرّ
عن هذا ال�صم يف حياته، واآن لها اأْن تفطر مبوته، فهي تعبرّ من تلك اللذة التي حرمتها يف حياته، فهي )عاجزة على األ تذكره باإحلاح، وعلى 

هذا يكون التكرار نف�صيًا ت�صتدعيه حاجة نف�صية عند ال�صاعرة اأكرث من اأنه عيب لغوي، اأو فقر معجمي لديها()65(.
، وعنفوانه وبداياته،  ة ذلك احلبرّ ه )الفتى(، فهو تعبي عن اإح�صا�صها ب�صبابه ورجولته، وارتدادها بالزمن اإىل فتورّ ا قولها عنه باأنرّ اأمرّ
لتها دللت احلبرّ العارم،  فهي ما زالت تراه ذلك ال�صابرّ الذي حتبرّه وهي يافعة �صغية. وما )نعم( التي تكررت كثياً لديها اإلرّ اأداتها التي حمرّ

والإعجاب الكبي ب�صورة توبة املحبوب النموذج.
تقول:  

ً  ونع���م الفت���ى اإن كان توب���ة فاج���را
 كاأن فت���ى الفتي���ان توب���ة مل ين���ْخ فت���ى ُينه���ل احلاج���ات ث���مَّ يُعلّه���ا
ورفع���ة �ضن���اء  للم���وىل  كان   فت���ى 
 فاأق�ضم���ُت اأبك���ي بع���د توب���ة هالكاً

 وف���وق الفت���ى اإن كان لي����ض بفاجِر
امل�ض���ادِر ثناي���ا  عن���ه   قالئ����ض يفح�ض���ن احل�ض���ا بالكراكِر فُيطلُعه���ا 
 واأحفُل من نالت ����سوف املقادِر)66( وللط���ارق ال�ض���اري قرًى غ���ر با�ِس

وتقول:  
 ولنع���م الفتى يا ت���وَب كنت اإذا التقت
 ونع���َم الفتى ي���ا توَب كن���ت خلائف ونعَم الفت���ى يا توَب كن���َت ومل تكن
 ونع���َم الفتى يا توَب ج���اراً و�ضاحباً

الأ�ضافُل وا�ضت�ض���ال  الأع���ايل،   �ضدوُر 
 لُت�ضب���َق يوم���اً كن���َت في���ه ُت���اوُل
ُل)67( اأتاك لك���ي ُيحم���ى وِنع���َم املجامُل  ونعم الفتى ي���ا توَب حن ُتفا�ضِ

ها ما زالت رغم اإنطاق املوت  لقد تكنرّت ليلى وراء جمموعة من الألفاظ املتكررّرة لتعرب عن غزلها يف توبة واأحا�صي�صها عربها، لأنرّ  
لها، تعاين من ذلك احلظر عليها، فتمكنرّت باأدواتها التعبيية واألفاظها من اإيجاد خمرج فني لها تف�صح عربه عن غزلها، اإلرّ اأنه غزل �صمني 

نفذت من خالل الرثاء اإليه.
اها، ذاكرة تفا�صيل ذلك التكرار على م�صتوى  بتها مثبتة اإيرّ وقد تنبرّهت مهى مبي�صني لهذه الظاهرة الأ�صلوبية عند ال�صاعرة، وتعقرّ  
غه  اللفظ واملعنى وال�صيغة، منورّهة بقدرتها اللغوية، وجراأتها يف الإقدام على ذلك التكرار دون اأن يفقد الن�سرّ قدرته يف التاأثي، لكنرّها ت�صورّ
رت  ل يف دخيلتها لتخليد ذكر توبة، اإذ هي اأم�صت تعي�س يف ظل ذكراه()68(، لكنرّ ذلك التخليد الذي �صخرّ بقولها: )وهذا ي�صورّغه نزوع نف�صي تاأ�صرّ
ها باإحلاحها وتكرارها حتاول اإعادتها، والإم�صاك  له كل اأ�صكال التكرار كان دافعه ذلك الأمل الدفني بفوت اللذة بقربه واحلرمان منها، وكاأنرّ
ية  فاتتها، متوررّ �صابقة  تعي�س حلظة  اأن  فنيًا  ها حتاول  اإنرّ والنتهاء،  بالفناء  اأحاطها  الذي  املوت  وتقاوم  فاتها،  ا  نف�صها ممرّ واإ�صباع  بها، 

باأدواتها من لغة واأ�صاليب.
اأّما الأ�ضاليب التي برزت بو�ضوح وتكررت عند ال�ضاعرة، وكانت توّري بوا�ضطتها غزلها يف توبة فهي:

اأ�ضلوب املدح )نعم الفتى يا توب(: وهو يتواءم مع ال�صورة املثال التي خلعتها على توبة كبطل واإن�صان، فهذا )يظهر مزايا هذا  ♦
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ال�صخ�س، ويركز عليها، وتكرار ال�صم يظهر القيمة النف�صية العالية التي يحتلها لدى ليلى()69(.
اأ�ضلوب الق�ضم )لعمري لأنت املرء اأبكى لفقده(: فالق�صم تاأكيد حلقيقة امل�صاعر التي تعمل فيها اأملا وت�صومها عذابًا مبوته، فهو  ♦

ة، ليت�صاوق حزنها مع مقدار حبرّها  ه امل�صتلب منها، املنهوب من حياتها، فتبكيه بكل ما توؤتى من قورّ عها وبكائها، لأنرّ الوحيد احلقيق بتفجرّ
ي عنه وت�صرته بهذه الأ�صاليب والأدوات، تقول: املكترّم الذي ما زالت رغم بكائها عليه وت�رشيحها بذلك البكاء، توررّ

اأبك���ي لفقده  لعم���ري لأن���ت امل���رُء 
اأبك���ي لفقده  لعم���ري لأن���ت امل���رُء 
اأبك���ي لفقده  لعم���ري لأن���ت امل���رُء 
اأبك���ي لفقده لعم���ري لأن���ت امل���رُء 

 بج���دٍّ ول���و لم���ت علي���ه الع���واذُل
اأوائ���ل ل  ل���ه  ت�ضهي���دي   ويك���ر 
التالِت���ُل)70( ول���و لَم فيه ناق����ضُ ال���راأي جاِهُل بامُللحم���َن  َك���ُرْت  اإذا 

ه اإىل اهلل تعبي عن مغالبتها لقدر املوت الذي اأبعد توبة عنها، فتلجاأ اإىل  ♦ اأ�ضلوب الدعاء )ل يبعدنك اهلل يا توب(: اإنرّ الدعاء والتوجرّ
اهلل القادر اأن مينحها ذلك القرب، واإْن كان يبدو م�صتحياًل، فلجووؤها اإىل اهلل ُيقِدرها على التغالب على املوت، تقول:

اإّن���ا ف���ال ُيبعدن���َك اهلل ي���ا ت���وَب 
اإّنه���ا ت���وَب  ي���ا  اهلل  ُيبعدن���َك   ول 
 ول ُيبعدن���َك اهلل ي���ا ت���وب والتق���ْت

واآج���ُل لقي���َت ِحم���اَم املوِت وامل���وُت عاجُل عاج���الٌت  املناي���ا   ك���ذاَك 
الهواِطُل)71( امُلدجناُت  الغوادي   عليَك 

وتقول
ومّيت���اً حّي���اً  اهلل  ُيبعدن���َك   ف���ال 

 اأخا احل���رِب اإن دارت عليك الدوائر)72(

ها تطلب من اهلل اأن يبقي توبة قريبًا منها يف حياته ويف مماته، وهي بالتاأكيد ل تق�صد القرب املادي، بل الروحي والنف�صي، فاملوت  اإنرّ
واإْن غيرّب توبة يف عامل اآخر، اإلرّ اأنه مل يحجبه عنها، فما زال ميالأ عليها حياتها ونف�صها، وما هذا الإغراق يف رثائها اإلرّ �صورة من �صور 

تثبيت ذلك الإح�صا�س لديها.
ة التي ينظر بها املجتمع والقبيلة لتوبة، وما  ♦ د خمالفتها لل�صورة العامرّ ها توؤكرّ اأ�ضلوب نفي الذّم )اأبى لك َذّم النا�ض يا توب(: اإنرّ

ها  خمالفتها اإلرّ تعبي عن في�س حبرّ وكبي اإعجاب ب�صخ�صه، فهي تراه نقي�س ما يراه النا�س. وهذا تدليل على حبرّها واإعجابها املكترّم، وكاأنرّ
تربز من خالل هذا النفي، اإثباتًا جلوهر التميرّز والكمال فيه، تقول:

 اأب���ى ل���ك ذمَّ النا����ضِ يا ت���وَب كلّما
 اأب���ى ل���ك ذمَّ النا����ضِ يا ت���وَب كلّما

كوام���ُل حُمكم���اٌت  اأم���وٌر   ُذك���رَت �ضماٌح حن ت���اأوي الأرامُل)73( ُذك���رَت 

ها َتَتتبرّع بناء �صورة متكاملة لتوبة عرب هذا الأ�صلوب، لرت�صمه كما تراه مثاًل كاماًل ل يعيبه  ♦ اأ�ضلوب ال�ضتغاثة )فيا توب لل�...(: اإنرّ
نق�س، فهو الرجل احللم الكامل املثال. وما ا�صتغاثتها اإلرّ تعبي عن حاجة نف�صية وروحية لتوبة، فال�صتغاثة نداء من يعني يف دفع بالء اأو 
ها تناديه م�صتغيثة، بكل ما اأوتيت من طاقة، للحرب والكرم واجلار واملكروب، وهذا من غريب ال�صتغاثة، فمن املعهود اأن ن�صتغيث  �صدرّة، اإنرّ
لأ�صخا�س، اأما هنا فامل�صتغاث لهم احلرب والكرم، وهي معاٍن، وهذا من باب الغرابة، لكنرّ الغرابة تزول اإذا ما فهمنا نظرة ليلى لتوبة، فهو 
اأي�صًا ين�صد توبة وي�صتغيثه )وتوب  اإنرّ اخل�صم  اأ�صل ال�صجاعة، ومعدن الكرم، ومبوته اأ�صبحت ميادين الهيجاء ت�صتغيث والكرم ين�صده، بل 
للخ�صم اإن جاروا واإن عدلوا(، وهذا من باب املفارقة؛ اإذ كيف ميكن لتوبة اأن ُي�صتغاث للخ�صم؟ ل ميكن اأن ُيفهم ذلك اإل يف �صوء انطواء 

�صخ�س توبة على �صفات عجيبة مثالية جتعل اخل�صم ير�صى منه وعنه. 
لقد اأبرز اأ�صلوب ال�صتغاثة اإعجابًا كبياً وحاجة روحية ونف�صية لدى ليلى ل�صخ�س توبة الذي نفذت من خالل رثائه للتغزل به. تقول:

 فيا ت���وب للهيج���ا ويا ت���وب للندى
ونائ���ٍل اأجب���َت  مك���روٍب  رب   األ 

ر املتن���وِّ للم�ضتنب���ح  ت���وب   وي���ا 
 بذل���ت ومع���روف لدي���ك ومنك���ر)74(

وتقول:
 ك���م هات���ف ب���ك م���ن ب���اٍك وباكية
 وت���وب للخ�ضم اإن ج���اروا واإن عدلوا

 ي���ا توب لل�ضي���ف اإذ ُتدع���ى وللجاِر
 وبّدل���وا الأمر نق�ض���اً بعد اإم���راِر)75(

مًا، والقطع يف ا�صم )توبة(  ♦ الرتخيم )يا توَب(: والرتخيم لغًة قطع اآخر املنادى تخفيفًا، وقد ورد يف مواطن كثية ا�صم )توبة( ُمرخرّ
ة باأ�صكال  ٍم، م�صتمتعة بلفظ ا�صمه، ومرتنرّ مًا وغي مرخرّ مل ياأِت فقط حلاجة لفظية، بل كان يعك�س ظالًل نف�صية لدى ال�صاعرة، فهي تناديه مرخرّ

بًا، هذا وهي تكرث، كما ذكرنا، من ذكر ا�صمه وترديده لي�صبع عندها رغبة عارمة يف التلذرّذ بقربه وال�صعور بحبرّه. ندائه كلها حتبرّ
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الرجـوع إىل املاضـي:

وقد جاء ذلك خالل اأ�صلوب عربي قدمي وهو )كاأنرّ ... مل ...(، وفيه تذكر تفا�صيل م�صاهد بطولية كانت لتوبة يف املا�صي، وهذا الأ�صلوب 
درّقة بفقده، فهو يف  لة باأمل ثقيل تنوء به، ل�صعورها بوطاأة احلا�رش الذي يفر�س عليها انتهاء توبة، فهي تبدو كغي امُل�صَ ي�صفرّ عن نف�س حممرّ

ى من الررّدى: ظنرّها كان ُمَنحرّ
لماً ���اً ُم�ضِّ  كم���ا ُكْنَت اإذ كن���َت املنّحى من الردى في���ا األ���َف األ���ٍف كن���ت حيَّ

امُلَتَط���رِّف الق�ض���وِر  ِمْث���َل   اإذا اخليُل جال���ت بالقنا املتق�ّضِف)76( لألق���اك 

ل به حماولة تثبيت هذه اللحظات الفائتة ولو فنيًا، مدلرّلة بذلك على غزٍل  ها خالل هذا الأ�صلوب تنفذ اإىل ما�ٍس حتبرّ اأن تعيده فتتو�صرّ اإنرّ
خفي ُيحاول اأن يجد خمارج له يلتمع من خاللها، تقول:

ب���دا كاأّن فت���ى الفتي���ان توب���ة مل َي����ْس اإذا  ���دام  ال�ضِّ امل���اء  ي���رد   ومل 
جاج ويالأ اجل�  ومل يغلب اخل�ضم ال�ضِّ
 ومل يع���ُل باجُل���رد اجلي���اد يقوده���ا

املتغ���وِّر م���ع  يطل���ع  ومل   بنج���ٍد 
 �ضن���ا ال�ضب��ح يف بادي احلوا�ضي ُمّور
 �ف���ان �ضديف���اً ي���وم نكب���اء �س�س
ة ب���ن الأ�ضم�ض���ات فاأي�س)77( ّ  ب����سُ

وتقول:
 َق�ضيباً؛ ومل ي�ض���ْح بُنقبِة جُمِرِب)78( كاأّن فت���ى الفتي���اِن توب���َة مل ير����ضْ

اإنرّ ت�صبرّث ليلى بذلك املا�صي والتوق اإليه، واإىل اأماكن معينة، على حدرّ تعبي يو�صف اليو�صف، ما هو اإلرّ �صكل اآخر من اأ�صكال التم�صك مبا 
ق  ل يطال ل�صبب اأو لآخر)79(. فاإ�رشار ال�صاعرة على ذكر الأماكن، ور�صد الأفعال البطولية لتوبة فيها، واإتيانها على ذكر الزمان اأحيانًا، يحقرّ
م�صتوى اأعلى لفاعلية الق�صيدة وتاأثيها النفعايل، فاملكان والزمان وتوبة عنا�رش املا�صي املن�رشم الذي ترغب ذات ال�صاعرة يف العودة 

اإليه. فلننظر اإليها وهي تتوق اإليه بقولها:
 كم���ا كنَت اإذ كن���َت املنّحى من الردى في���ا األ���َف األ���ٍف كن���ت حّي���اً ُم�َضلّما

امُلَتط���رِِّف الق�ض���وِر  مث���ل  ِف)80( لألق���اك   اإذا اخليُل جال���ْت بالقنا املتق�ضِّ

اإنَّ اأمنيتها تلك ت�صفرّ عن حبرّ عظيم، وعاطفة خمنوقة، وندم كبي. فما عهدنا يف ق�صائد الرثاء مثل تلك الأماين للمرثي، اإلرّ اإذا كانت 
من �صخ�س تربطه عالقة حبرّ كبية به، اإنها باأمنيتها تف�صح عن حبٍّ مكتوم مل يجد يف حياة توبة لل�صم�س �صبياًل. وتتبع هذه الأمنية بقولها 
ى من الررّدى( لتعرب عن روؤيتها فيه، فهو �صخ�س غي عادي ل تطاله يد املوت، بل يتحررّق املوت غيظا من امللهوف الذي ينقذه، تقول: )املنحرّ

 وك���م من لهي���ٍف حُمَج���ٍر ق���د اأجبَته
ناَب���ُه َيح���رُق  وامل���وُت   فاأنقذت���ه 

 باأبي����ضَ قّط���اع ال�سبب���ِة ُمره���ِف
���ِف)81(  علي���ه ومل ُيطع���ْن ومل ُيتن�ضَّ

فاإن كان املوت يتحررّق على امللهوف الذي اأغاثه توبة فما بالنا بتوبة، فاملوت اأبعد ما يكون منه، وما ذاك ال�صعور اإلرّ تعبي عن حب 
كبي واإعجاب عظيم ب�صخ�س توبة. 

اللتفــات:
الذي ل ت�صدق وقوعه،  الثقيل  ان�رشامه، واحلا�رش  الذي ل ت�صدق  عها بني املا�صي  ه توزرّ ُيَف�رشرّ الأ�صلوب  ال�صاعرة لهذا  اإنرّ جلوء   

ي، ويف�صح عن ح�سرّ كبي بالأمل اإزاء فوت لذة غزلية بقرب حبيب منهوب م�صتلب. ر ذلك الت�صظرّ فاللتفات ي�صورّ
فف�صاًل عما يحققه اللتفات يف البيت من )حركة وحيوية، ويعطيه خ�صي�صة اأ�صلوبية توؤثر يف املتلقي، وت�صد انتباهه، وت�صم مبدعة 
ه يك�صف عن نف�س حمبرّة عا�صقة متغزرّلة، تتجاهل موت احلبيب الذي ترثيه، لرتى نف�صها تخاطبه  ب�صيء من الختالف عما هو ماألوف()82(، فاإنرّ
ًا تكتمت عليه، وغزًل مل ي�صمح لها بالت�رشيح به، كما �رشرّح به غيها من ال�صعراء  وكاأنه حيرّ يبادلها العواطف واحلوار، معورّ�صة بذلك حبرّ

العذريني. تقول:
 ومل يع���ُل باجُل���رد اجلي���اد يقوده���ا
 و�ضح���راء موم���اة يح���ار به���ا القطا

فاأي����س الأ�ضم�ض���ات  ب���ن  ة  ّ مِبْن�س)83( ب����سُ  قطعَت على هول اجلن���ان 

وتقول:  
ورفع���ة �ضن���اء  للم���وىل  كان   فت���ى 
ُتن���خ ومل  ف���الًة  تقط���ع  مل   كاأن���ك 

 وللط���ارق ال�ض���اري قرًى غ���ر با�س
 قال�ضاً لدى فاأٍو م���ن الأر�ض غائر)84(
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وتقول:  
 وق���د كان قب���ل احلادث���ات اإذا انتحى
ُظالم���ة خ���اف  م���ولك  اإذا   وكن���ت 

يغ���ادر مل  معبوط���ًة،  اأو   و�ضائ���ق، 
 دع���اك، ومل يهتف �ض���واك بنا�س)85(

ي�صعفها  �صافيًا  ناجعًا  اأ�صلوبًا  ليلى  �صعر  يف  اللتفات  كان 
وتعاين  تعي�صه،  حا�رش  كاأنها  وتثبيتها  �صابقة  حلظات  اإعادة  يف 
الرتاب.  واراه  الذي  توبة  ل�صخ�س  اخلطاب  بلذة  فيمدرّها  تفا�صيله، 
نعم ليلى ترثي، لكنها ترثي رجاًل حتبرّه، ومل ي�صعفها القدر باللقاء 
اأو  تر�صل كلمة موا�صاة  به، فهي )مل  ال�صعر  به يف حياته، ول بقول 
اإنها  غابرة،  عاطفة  ت�صتدعيها  اأو  القبلي  الو�صع  يتطلبها  م�صاركة 
هو  )توبة(  وكاأن  وت�صحح،  وتدافع،  وتروي،  وجتدد،  وتردد،  تقول، 
اأن  مبقدورها  ولي�س  الفنية()86(.  جتربتها  وخال�صة  عمرها،  ق�صية 
تتجاهل عواطفها وم�صاعرها جتاهه، فنفذت للغزل به عرب رثائها 
وخماطبته،  حماكاته  على  ي�صاعدها  اأ�صلوبًا  اللتفات  مترّخذة  له، 
عنه  احلديث  من  تلتفت  حني  لوجه،  وجهًا  لقائه  بلحظات  والتمترّع 
للحديث معه وخماطبته، �صاعرة ب�صعادة ذلك احلوار، وحالوة اللقاء 

كما لو اأنه حا�رش اأمامها.
واأخياً اإنرّ هذا الكم الكبي من ق�صائد الرثاء ل�صخ�س توبة ما 
لذرّة منتظرة  اإلرّ تعبي عن في�س م�صاعر مكبوتة، وتعوي�س عن  هو 
ى بكل هذه الو�صائل الفنية ليثبت  ه غزل دفني توررّ فاتتها مبوته، اإنرّ

وجوده كغزل عذري.
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