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امللخ�ص:
م�ستق�ص لإحدى حكايات اجلواري يف الع�صر العبا�سي؛ وهي خرب
تقوم هذه الدرا�سة على فح�ص �أ�سلوبي
ٍ
في و�أبي َح َن�ش الهاليل (�أو النمريي)  .وعلى الرغم من ر�سوخ االعتقاد
(عنان) جارية ِ
املطارحة ال�شعرية بني ِ
الناط ّ
بتفوق �شعر الرجال على �شعر الن�ساء يف الأدب العربي القدمي ح�سمت نتيجة التحدي يف هذه احلكاية و�أمثالها
ل�صالح �شعر املر�أة يف ك�سر وا�ضح للعرف النقدي ال�سائد .ولقد جاء خرب هذه احلكاية يف �أ�سطر معدودات يف
كتاب ( الأغاين ) وعدد من م�صنفات الرتاث ,ولكننا نراه مع ذلك حافال بالدالالت املهمة الكا�شفة عن جانب من
احلياة يف جمتمع معقد التكوين ،حافل باملتناق�ضات وال�صراع الظاهر واخلفي بني مكوناته االجتماعية والثقافية
املتباينة الألوان ،واملتخالفة االنتماءات يف �إطار املواجهة الإبداعية بني الرجل واملر�أة يف ذلك الع�صر .

م�صطلحات �أ�سا�سية :الأدب العبا�سي ،املطارحة ال�شعرية ،حكايات امل�صطلحات الأ�سا�سية :اجلواري ،الأ�سلوبيات ،الل�سانيات
الن�صية.
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Breaking the Rules
A Stylistic Reading in an Abbasid Slave – Girl Anecdote
Dr. Elham Abd Al Wahab Al Mofti

Abstract:
This study is a close stylistic reading of a story of a poetic challenge act held between
‘Inan, an Abbasid slave – girl and Abu Hanash, a distinguished male poet of her time.
Although the male superiority in poetry was unquestionable in classical Arabic literature
the result of this challenge broke the rule and supported the anti – thesis of female
superiority.
From a personal point of view, this anecdote, though reported in few a lines by Abu
‘l- Faraj al- Asfahani, is loaded with significant indications. The aim of this paper is
to explore, through detailed stylistic analysis of this anecdote, the conflicts among the
contradictory components of the Abbasid society, and to review the woman status within
literary and intellectual circles of this period.

Keywords: Abbasid Literatuer, Poetic Challenge, Slave - Girl Anecdote, Stylistics, Text Linguistics.
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على ال�سائد ،و�أن يتحدى الأعراف االجتماعية التي
تفر�ضها ال�سلطة الأبوية على الدور االجتماعي للمر�أة
 ،والتي تعمل على تهمي�ش ملكاتها الإبداعية لتبقى
تابعة للإبداع الذكوري  .وتزداد �أهمية هذا النموذج
حني يكون ميدان املواجهة هو ال�شعر  ،وهو الفن الذي
يكاد يكون حكر ًا �إبداعي ًا مق�صورا على الرجال يف
الرتاث العربي .
و�إذا كانت م�صادر التاريخ العبا�سي قد �سجلت
للمر�أة يف البالط والق�صور يف بع�ض الأحيان �أدوار ًا
حا�سمة كان لها كبري الأثر يف تغيري م�سار الأحداث ،
ف�إن هذه املمار�سات كانت يف الأعم الغالب جتري يف
دهاليز الق�صور ووراء الأبواب املغلقة ( , )2ورمبا كان
من قدر اجلواري – اللواتي مل يكن عليهن حرج يف
الربوز على الرجال  ،وغ�شيان املجال�س  ،وا�صطناع
و�سيلة املرا�سلة – �أن ميار�سن من الأدوار ما يتجاوز
مهمة الإمتاع وامل�ؤان�سة,
و�إطار النادرة والفكاهة واملنادمة �إلى الإ�سهام يف
خلخلة الأطر االجتماعية ال�صارمة التي تعمل على
تهمي�ش املر�أة وتكري�س تبعيتها الثقافية والإبداعية
للرجل .
ونبد�أ ب�إيراد ن�ص احلكاية كما �أوردها �أبو
الفرج الأ�صفهاين يف مدونته ال�شهرية “الأغاين“،
م�ستعينني عند االقت�ضاء يف التحليل بالروايات
املختلفة التي جاء عليها الن�ص يف غري“ الأغاين “ ،
ثم نثني ببيان املنهجية املعتمدة يف البحث  ،ثم نعقب
ذلك بقراءة مف�صلة للن�ص؛ ن�ستنطقه  ،ون�ستكنه
دالالته الظاهرة والباطنة على ما حددناه للبحث من
�أهداف .
 / 2النـ�ص
جاء يف كتاب “ الأغاين “ (: )3

 /1مقـدمـة:
ميثل خرب املطارحة ال�شعرية التي جرت بني
�أبي َح َن�ش النمريي ( �أو الهاليل ) و( ِعنان جارية
الناطفي ) منوذجا يكاد يكون منطيا ملجمل �أخبار
( عنان ) مع عدد من �أعالم ال�شعر يف ع�صرها،
بل ملجمل �أخبار نظرياتها من اجلواري يف الع�صر
(عريب امل�أمونية) ,و ( َف�ضل)
العبا�سي ،ومن بينهم َ
جارية املتوكل ,و ( َ�س َكن ) جارية طاهر بن احل�سني،
وغريهن كثري ممن حفلت ب�أخبارهن مو�سوعات
الأدب ،وعلى ر�أ�سها كتاب “ الأغاين “ لأبي الفرج
الأ�صفهاين .
وتقوم هذه الدرا�سة على فح�ص ن�صي دقيق
خلرب تلك املطارحة بو�صفها جن�سا �أدبيا له
خ�صائ�صه املميزة ،وعلى وقفة بالتحليل املف�صل
�أمام ت�شكيله الن�صي ،و�سياقه املقامي ،والأدوار
االجتماعية للم�شاركني فيه .وي�ستمد اخلرب �أهميته
من كونه منوذجا جيدا لدرا�سة اخل�صائ�ص الن�صية
وال�سو�سيو– ل�سانية حلكايات اجلواري( ,)1ومن
املكانة التي احتلتها (عنان) بني بنات طبقتها،
وات�صال �أخبارها بفحول ال�شعر ،وباخلليفة العبا�سي
هارون الر�شيد ( 193 – 170هـ)  ،وبالربامكة،
وجمتمع النخبة يف بغداد .
وي�شتمل ن�ص اخلرب على نوع من املبارزة بني
�شاعر ذي �أرومة بدوية ،و�شاعرة هي جارية مولدة؛
وهو مقام ي�شكل مواجهة �إبداعية طريفة تغري
باملوازنة والفح�ص  .غري �أن املوازنة النقدية بني
�إبداع الطرفني لي�ست هي الهم الأول للدرا�سة ؛
�إذ هي معنية يف املقام الأول بالك�شف عن منوذج
خمتلف من الن�ساء – ومن طبقة اجلواري على وجه
التحديد – حاول �أن يخرج على القواعد  ،ويتمرد
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“�أخربنا �أحمد بن عبد العزيز اجلوهري قال:
حدثنا عمر بن �شبة قال :حدثني �أبو �أحمد ابن
معاوية قال � :سمعت �أبا حن�ش يقول ،قال يل الناطفي:
لو جئت �إلى عنان فطارحتها!  ،فعزمت على الغدو،
فبت ليلتني �أحوك بيتني  ،ثم غدوت عليها فقلت :
ِالح َ
البي�ض قلبي ورمبا
 � َأح ّب امل َِالح ال�صف َر من َولد َ
احل َب ْ�ش
�أَ َحب امل َ
 بكيتُ على �صفرا َء منهن َمـر ًةأ�صاب العني مني بال َع َم ْـ�ش
بكا ًء � َ
فقالت :
 بكيتُ عليها �أن قلبي ُيح ّبهاو�أن ف�ؤادي كاجلناحني ذو َر َع�ش
 تع ّنيتنا بال�شعر ملا �أتيتناَفدُونك ُخـذه حمكم ًا يا �أبا َح َن�ش “
َو َر َد الن�ص بهذه الرواية �أي�ضا يف كتاب “ الإماء
ال�شواعر “ لأبي الفرج الأ�صفهاين ،بتحقيق حمودي
القي�سي ويون�س �أحمد ال�سامرائي (� . )4أما يف الن�شرة
التي حققها جليل العطية من الكتاب فاختلفت الرواية
يف بع�ض املوا�ضع اختالفا ي�سريا  ،ولكننا نح�سبه
اختالفا داال وجديرا بالت�أمل .وفيما ي�أتي ن�ص اخلرب
يف حتقيق العطية؛ وقد �آثرنا �إبراز موا�ضع االختالف
يف الروايتني (:)5
“فحدثني �أحمد بن عبد العزيز اجلوهري ،قال:
حدثنا عمر بن �شبة  ،قال حدثني �أحمد بن معاوية
قال � :سمعت �أبا حن�ش يقول  :قال يل ّ
النطايف يوما
 :لو جئت �إلى عنان فطارحتها  ،فعزمت على الغدو
وبت ليلتي �أجول ببيتني  ،ثم غدوت عليها ،
�إليها ّ ،
فقلت � :أجيزي هذين البيتني ! و�أن�شد يقول :
� -أَ َح ّب املِالح البي�ض قلبي و�إمنا
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ال�صفر من ولد َ
احل َبـ�ش
أحب املِالح ُ
� ّ
 بكيتُ على �صفراء منهن َمـر ًةـاب العـني مني بال َع َمـ�ش
بكا ًء �أ�ص َ
فقالت :
بكيت عليها ؟ �إن قلبي �أَ َح ّبها
 َو�إنّ ف�ؤادي كاجلناحـني ذو َر َعـ�ش
 ُتع ّنتُنا بال�شعـر ملـا �أَتيتنـافدونـك ُخذ ُه محُ ْ ـ َكم ًا يا �أبا َحـ َن�ش “
 /3البنية امل�ضمونية وال�سردية للحكاية:
يقدم الن�ص بنية متثل النمط ال�سائد يف حكايات
اجلواري املت�أدبات � ،أو كما �سماهن الأ�صفهاين “
الإماء ال�شواعر “ ؛ فالغالب �أن تكون املواجهة بني
طرفني� :شاعر من �أعيان ال�شعراء  ،وجارية مولدة،
و�أن يكون ال�شاعر هو البادئ بطلب الإجازة �أو
املطارحة � ،إما بتحري�ض ،و�إما من تلقاء نف�سه ،و�أن
تكون الغلبة والن�صر للجارية يف خامتة اخلرب .ويندر
�أن تبد�أ اجلارية “ باملعاياة “ �أو “ املعابثة “  ،كما
يندر �أن يظفر ال�شاعر بها ؛ �سواء بانقطاعها �أو ب�أن
يتجاوزها بالتفنن يف القول .
ولي�ست الق�ضية هنا هي البحث يف ال�صدق
التاريخي لهذه الأخبار ؛ فهذه احلكايات و�أمثالها هي
�إحدى جتليات ال�سرديات العربية يف الرتاث  ،وهي
لدى حماكمتها مبعيار ال�صدق التاريخي حموطة
بقدر الب�أ�س به من ال�شكوك  .وح�سبك يف هذا اخلرب
ونظائره يف �سرية عنان ما جاء من ت�صوير حلقيقة
العالقة بني ( عنان ) و ( الر�شيد ) ؛ �إذ ترتدد
هم بابتياعها “ فمنعه
الأخبار بني القول ب�أن الر�شيد ّ
من ذلك ا�شتهارها  ،وما هجاها به ال�شعراء “  ،و “
ر ّدها �إلى موالها “ (� ، )6أو �أنه ج ّد يف اقتنائها فغالى
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موالها النطايف يف ثمنها حتى قال الر�شيد  “ :واهلل
لوال �أين مل �أَ ُجر يف حكم قط متعمدا جلعلت على كل
جبل منه قطعة “ (، )7وقد جاء يف رواية �أخرى �أن
الر�شيد �أعجب ب�إجازتها �أبياتا جلرير فقال “ :خلعت
اخلالفة من عنقي �إن باتت �إال عندي “ ,قال ( راوي
اخلرب ) “ :فبعث �إلى موالها فا�شرتاها منه بثالثني
�ألفا  ،وباتت تلك الليلة عنده “ (� . )8أما عن خرب
عنان بعد وفاة موالها النطايف فيقول بع�ض الرواة
�إنها بيعت يف ال�سوق ب�أمر من الر�شيد على نحو مذل
ومهني ،و�أن الذي ا�شرتاها رجل جمهول ,وقيل هو
طاهر بن احل�سني ,و�أولدها �سيدها اجلديد ولدين.
وتذهب �أخبار �أخرى �إلى �أن �شاريها هو الر�شيد ،و�أنه
هو الذي �أولدها الولدين� .أما مكان وفاتها فيرتدد
القول فيه بني م�صر وخرا�سان(.)9

الع�صر لظاهرة الإماء ال�شواعر ودورهن يف احلياة
الثقافية  ،والثاين � :إلى ات�صاف هذا ال�ضرب من
ال�سرديات ب�أنه �ضفرية جتمع بني النرث وال�شعر يف
بنية �سردية واحدة .و�إذا كان اجلمع بني فني النرث
وال�شعر يف الأخبار خا�صية الزمت اخلرب منذ بداياته
الأولى يف الع�صر اجلاهلي وخالل م�سريته التاريخية
ف�إن الظاهر يف حكايات اجلواري �أنها تت�سم بهيمنة
املكون ال�شعري على املكون ال�سردي ،و�أن هذه الأخبار
“ يكاد يقت�صر �أمرها على �سوق الأ�شعار يف �أ�سلوب
حواري “ ( )11؛ فاملكون ال�شعري هو املق�صود الأول،
ويبقى املكون النرثي ال�سردي تابعا ،حيث ي�أتي
اخلرب– بعبارة حممد القا�ضي يف درا�سته الت�أ�صيلية
املهمة – “ خادما لل�شعر “ (. )12
واحلق �أن اخلرب الذي هو مو�ضوع هذه الدرا�سة
لي�س ا�ستثناء من هذه الظاهرة؛ فاملكون ال�شعري
فيه ميثل املكان الأول ,وي�أتي املكون ال�سردي النرثي
تابع ًا .ولكن ذلك ال يعني �أن املكون التابع عا ٍر من
الفائدة يف امل�شكل الذي نحن ب�صدد درا�سته ,وهو
ما يغري ببذل اجلهد ال�ستنطاق ما بني ال�سطور من
الدالالت امل�ضمرة؛ ففيها الكثري مما يت�صل بو�ضع
املر�أة ال�شاعرة ,وبدور اجلواري يف تكري�س قيمة
املنجز ال�شعري الن�سوي يف تلك احلقبة الزاهرة
من تاريخ الأدب العربي ,وهو دور فر�ضته متطلبات
ال�سوق وذوق الع�صر؛ �إذ توثقت العالقة بني ال�شعر
والغناء من جهة ,وبني هذين املجالني الفنيني وعامل
اجلواري من جهة �أخرى .ولقد كانت القدرة على
الإجازة – فيما بلغنا من حكايات اجلواري – �شرطا
لل�شراء ،وم�سوغا لإغالء الثمن .و�إذا كان اجلمال
اجل�سماين هو جواز املرور الأول للجارية �إلى بالط
اخللفاء وجمال�س النخبة ,ف�إن ا�ستحكام امللكة

هكذا تختلف �أخبار حياتها ومماتها �إلى حد
التعار�ض يف املراحل واملواقف ,ومن امتلك رقبتها
من ال�سادة؛ بل �إن اخلرب الواحد قد يتكرر بن�صه
يف امل�صادر املختلفة من�سوبا �إلى رواة خمتلفني� ،أو
مت�ضمنا ذكر �شعراء خمتلفني  ،وقد ن�سب يف بع�ضها
�شعر �إلى “ ب�شار “ مع �أنه مل يدركها كما �أ�شار �إلى
ذلك ابن ظافر الأزدي يف “ بدائع البدائه “ (.)10
والقارئ املت�أمل لهذه الأخبار ال�شك �أنه واجد
فيها من �ضروب التعار�ض ما ي�صرفه عن حماكمتها
مبعيار ال�صدق التاريخي .غري �أن ذلك الأمر ال ي�سلب
هذه الأخبار �أهميتها بالكلية؛ ذلك هو مناط الأهمية
يف اخلرب لي�س يف ال�صدق التاريخي للواقعة �أو عدم
�صدقها  ،ولكنه راجع �إلى �أمرين � :أولهما� :أن اختالف
هذه الأحداث يف التفا�صيل مع تواردها على بنية
واحدة تنتهي عادة بانت�صار اجلارية على مناف�سيها
هو م�ؤ�شر وا�ضح الداللة على توجه جمعي يحكم ر�ؤية
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ال�شعرية وح�ضور البديهة كان لهما من الأرجحية ما
يفوق الغناء على �أهميته يف هذا املقام .ولعل (عنان)
من �أو�ضح الأمثلة ظهورا على ذلك ؛ �إذ يروى عن
احل�سن بن وهب قوله  “ :وغنتني فكان غنا�ؤها دون
�شعرها “ ( ، )13وهو قول ي�ص ّدقه �أنه ال يعرف من
�سريتها �إجادتها لهذا الفن ،ولكن ذلك مل يحل بينها
وبني املكانة الثقافية التي احتلتها بني بنات طبقتها .
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املو�ضوعية  ، themesوالأجنا�س الأدبية واحلقب
وامل�ؤلفني  ،متجاهلني ما �سواها .
و ثانيتها  -امليل تلقائيا �إلى موا�صلة ا�ستخدام
مناهج مطابقة كل املطابقة ملناهج ال�سابقني .
و ثالثتها  -التوجه �إلى تبني طرق يف املقاربة
م�ستعارة من جماالت معرفية �أخرى يدر�سون بها
ن�صو�ص الأدب من غري �أن يقفوا من هذه املناهج
موقف امل�ساءلة ؛ ليتبينوا مدى مالءمتها ملا يدر�سون
 .وهكذا يجري تف�سري الن�صو�ص النرثية والأجنا�س
الأدبية غالبا على �أنها وثائق و�شواهد ذات داللة
مبا�شرة على ق�ضايا االجتماع وال�سيا�سة يف هذا
الع�صر  .ومن املالحظ �أنهم يف الأعم الغالب مقيدون
يف �أبحاثهم بهذه الأطر اخلارجية املحيطة بالإبداع
القويل دون ما تقت�ضيه العناية الواجبة بن�صية
الن�ص ودالالت ال�شعرية فيه ,ولعل ذلك راجع �إلى
عدم تلقيهم التدريب الل�ساين الكايف الذي نحتاجه
لدرا�سه الأدب (. )15
وقد كان اقتناعنا بهذا النقد دافعا وراء �إعادة
النظر يف املنهجية املطلوبة ملقاربة هذه احلكاية من
“ حكايات اجلواري “ من منظور خمتلف ملا هو �سائد
فيما �سبق من درا�سات ،وهو ما نبني عنه فيما ي�أتي
من حديث.
يالحظ �أن ال�صفة الغالبة على “حكايات
اجلواري“ يف الأ�صول وامل�صادر القدمية – ومن
بينها �أخبار ( عنان ) – هي انت�ساخ بع�ضها من
بع�ض ؛ فال تكاد جتد تغيري ًا يف اخلرب �إال فيما ندر
مما هو واقع يف باب التفا�صيل  .وقد حظيت �أخبار
اجلواري ،و�أ�شعارهن خا�صة ،بجهود بحثية طيبة،
وكانت مو�ضوعا لبع�ض الأطروحات والبحوث العلمية

ون�أتي الآن �إلى حتديد مالمح املنهجية التي
اتبعناها يف حتليل هذه احلكاية.
 /4منهجية البحث:
تواردت ع�شرات الدرا�سات – بل مئات منها –
على الع�صر العبا�سي وتراثه؛ ملا يتمتع به من مكانة
يف م�سرية احل�ضارة والتاريخ الب�شري بوجه عام،
والعربي الإ�سالمي بوجه خا�ص  .ومن الطبيعي �أن
يكون لظواهر الأدب ق�سط وافر من عناية الباحثني،
وجتلت هذه العناية يف �صورة غزارة يف الإنتاج ،
وندرة يف تنوع املقاربات واملنهجيات  .وقد التفت
�إلى ذلك عدد من امل�ستعربني يف بع�ض م�ؤمتراتهم
؛ ومن بينها امل�ؤمتر الذي عقد مبدينة ليبت�سج يف
�سبتمرب من عام  1995بعنوان  “ :املقاربات النظرية
للأدب العربي� :آفاق وم�شروعات جديدة “ ( . )14ويف
الورقة التي تقدمت بها هيالري كيلباتريك Hilary
 – Kilpatrickوهي ممن �أخل�صوا جانبا كبريا من
ا�شتغالهم العلمي لدرا�سة �أدب الع�صر العبا�سي –
تلخ�ص الباحثة مالحظاتها على املقاربات املعا�صرة
للأدب العربي يف ثالث ؛
�أوالها  -امليل �إلى �سلوك الدروب امل�ألوفة التي
ي�ؤثرها جمهرة الباحثني “ to follow the herd
“ يف الرتكيز على اختيارات حمدودة من املحاور
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املتخ�ص�صة ،كما تناولتها بع�ض امل�ؤلفات التي يغلب
عليها طابع الثقافة العامة ( .)16ومل يكن بد من �أن
ينعك�س التكرار ال�شائع يف امل�صادر على املحتوى
واملعاجلة يف الأعمال التي تناولتها بالدرا�سة .
ويف �ضوء ما تقدم ميكن حتديد الركائز املنهجية
لهذا البحث يف الأمور الآتية :
�أوال – االنطالق من الن�ص وت�شكيله اللغوي ،والتحليل
املف�صل لدقائقه يف كل ما يعر�ض له البحث
من ق�ضايا .
ثانيا – ترتيبا على ما تقدم عدل البحث عن ال�سري
يف االجتاه ال�سائد الذي يعتمد على ا�ستعارة
املناهج والإجراءات التحليلية من علم
النف�س وعلم االجتماع �إلى اال�ستعانة ب�أقرب
العلوم �صلة بطبيعة الن�ص الأدبي وهو علم
الل�سانيات بفروعه البحثية املختلفة.
ثالثا – اعتماد الل�سانيات الن�صية ،والتحليل اللغوي
الأ�سلوبي خا�صة� ،أ�سا�سا للنظر والك�شف عن
امل�ستكن وراء الرتاكيب من �إ�شارات وتنبيهات.
ويف هذا ال�سيـ ـ ـ ـ ــاق عوجلت مظاهــر احلبك
امل�ضم ـ ـ ــوين ( ، coherence )17با�ستخدام
مفاهيم ال�شخ�صيات  ،charactersواملقام
 ،situationوالأحداث � .eventsأما مظاهر
ال�سبك الن�صي  cohesionفقد التم�سناه يف
فح�ص و�سائل الربط ،والإيثارات املعجمية،
وعالقة ذلك كله بالأحداث والزمان واملكان ،
وكذلك على م�ستوى القافية  ،والبنية الوزنية
يف املكون ال�شعري.
وفيما يلي من حديث حماولة لتوظيف هذه
الركائز املنهجية يف فح�ص الن�ص املدرو�س .

 /5مظاهر احتباك الن�ص
ذكرنا �أن مظاهر احتباك الن�ص تتمثل يف معاجلة
الأمور الآتية :ال�شخ�صيات ،واملقام والأحداث .وفيما
يلي حماولة كا�شفة لإ�ضاءة املق�صود بهذه املفاتيح.
� 1 /5شخ�صيات احلكاية
يت�ضمن اخلرب ثالث �شخ�صيات رئي�سة تدور
عليها احلكاية ،وهي :
 - 1الناطفي �سيد ( عنان ) ؛ ومل تذكر امل�صادر
له ا�سما ،و�إمنا ذكرت لقبه مخُ تَلف ًا فيه؛ ومن �صوره:
النطايف ّ
ّ
والنطاف والناطفاين ،كما اختلف يف علة
الت�سمية ( . )18ويبدو �أن هذه ال�صور على اختالفها
كان جميعها م�ستعمال يف حقه ؛ و�شاهد ذلك وروده
على �صورتني يف البيتني اللذين رثت بهما ( عنان )
موالها� ،إذ تقول (: )19
 ياموت �أفنيت القرون ومل تزلحتى َ�سقيت بك�أ�سك ّ
النطـافا
 يا ناطفي  -و�أنت عني نازح -ما كنت �أول من دعوه فوافى
و�أيا ما كان اال�سم �أو اللقب �أو العلة ف�إننا نواجه
هنا بحالة فريدة يف حديث اجلواري؛ ف�أكرثهن �إمنا
عرفن من خالل ن�سبتهن �إلى خليفة �أو وزير �أو قائد
�أو كاتب ؛ فكان ال�سيد /املولى هو الأ�صل يف �شهرة
اجلارية (� .)20أما ( عنان ) فقد كان احلال معها
على النقي�ض من ذلك ؛ و�شتان بني الإ�ضافة يف
مثل (عريب جارية امل�أمون ) ،و ( ف�ضل (�أو بنان)
جارية املتوكل) ،و (تيماء جارية خزمية بن خازم)،
و (ن�سيم جارية �أحمد بن يو�سف الكاتب) من جهة،
وبني الإ�ضافة يف (عنان جارية الناطفي ) من جهة
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من مولدات اليمامة ،وبها ن�ش�أت وت�أدبت ،وكانت
�صفراء جميلة الوجه�َ ،شكلة ،مليحة الأدب وال�شعر،
�سريعة البديهة .وكان فحول ال�شعراء ي�ساجلونها
ويعار�ضونها ،فتنت�صف منهم»(. )29
تلك هي ال�شخ�صيات الرئي�سة الثالث يف احلكاية،
ي�ضاف �إليها عدد من ال�شخ�صيات الثانوية هم رجال
ال�سند على ما �أورده �أبو الفرج� :أحمد بن عبد العزيز
اجلوهري ،وعمر بن �شبة ،ثم �أبو �أحمد بن معاوية؛
وهو الذي تلقى اخلرب حكاية عن �أبي حن�ش مبا�شرة
من غري تو�سط؛ كما تن�ص عبارته�« :سمعت �أبا حن�ش
يقول. » ..

�أخرى  .هكذا رفعت عنان من ذكر رجل مغمور خامل
الذكر ،مل يحتفظ لنا التاريخ له حتى ب�صورة موحدة
ال�سمه ( ، )21لتجعل منه الأخبار طرفا م�ساوما للخليفة
الر�شيد يف ثمن جاريته  ،وما �أدراك ما الر�شيد !! وال
ريب �أن ما تهبط به �أ�سهم الناطفي �إمنا تعلو به �أ�سهم
تلك اجلارية التي �سارت بذكرها الأخبار .
� - 2أبو َح َن�ش ( )22؛ وهي كنية ل�شاعر ا�سمه
خ�ضري بن قي�س ،وقيل ح�صني ،ويلقب بالهاليل ،وقيل
النمريي .ومل يكن بال�شاعر املغمور كما زعم بع�ض
املحدثني ( , )23بل كان �صاحب يعقوب بن داود وزير
املهدي ،وله فيه رثاء �أورده �أبو متام يف “ احلما�سة
“ ,واجله�شياري يف كتابه “ الوزراء والكتاب “ (,)24
كما ذكر له ياقوت احلموي �صاحب “ معجم الأدباء
“ �أبياتا يف برزخ العرو�ضي (. )25
ولعل ما ي�شهد ملكانة �أبي حن�ش ما ت�ضمنته
الناطفي هو
احلكاية التي هي مو�ضوع النظر من �أن
ّ
من ق�صد ال�شاعر ليح�ضه على مطارحة عنان؛ ف�إذا
عرفنا �أن الناطفي ق�صد مبثل ذلك نفرا من �أعالم
�شعراء الع�صر من طبقة مروان بن �أبي حف�صة،
�أدركنا �صعوبة �أن ُي�سلك �أبو حن�ش يف عداد املغمورين،
ال�سيما �أن ابن الندمي يذكر �أن له ديوانا يف ع�شرين
ورقة ( ، )26ولن يطلب ملثل هذه املهمة �إال من هو جدير
بها .
 - 3عنان بنت عبد اهلل جارية الناطفي (، )27
وهي الطرف الآخر وال�شخ�صية املحورية يف حديث
املطارحة .وبها بد�أ �أبو الفرج كتابه « الإماء ال�شواعر»
معلال لذلك بقوله  «:وبد�أتُ منهن بـ ( عنان ) جارية
الناطفي؛ ف�إنها كانت �أ�شعرهن و�أقدمهن» (� . )28أما
�صفتها فقد ذكرت �أخبارها املبعرثة يف عدد من
امل�صادر �أنها – والعبارة لأبي الفرج – كانت «مولدة

 2 /5املقام والأحداث :
يروي اخلرب �أن «الناطفي» �سيد «عنان» لقي «�أبا
حن�ش» فقال له« :لو جئت �إلى عنان فطارحته»!!.
وينطوي كالم الناطفي على عر�ض حممل برجاء
وا�ضح �أال يجابه بالرف�ض من ذلك ال�شاعر املعروف.
والعر�ض قد يبدو يف ظاهره بريئا ،وقد تكرر يف غري
منا�سبة من الناطفي مع غري �أبي حن�ش من �أعالم
ال�شعراء يف ذلك الع�صر ( . )30غري �أن ثمة �شعورا
ي�ستع�صي على التجاهل نا�شئا من الطريقة املعتمدة
يف �صياغة العر�ض ،وكذلك يف النغمة التي تلون
اخلطاب؛ �إذ �إن كليهما ي�شي ب�أن اجلارية �ستخ�ضع
المتحان بالغ ال�صعوبة .فهل كان علينا �أن نتلقى
عر�ضه هذا على �أنه طلب جمرد ،من غري �أن يثري
فينا نوازع ال�شك فيما وراءه من خفي املقا�صد؟!
و�أيا ما كان الق�صد ف�إن الإجابة جاءت بالقبول
الفوري واملبا�شر من �أبي حن�ش ،بل �إنه مل يعلن عن
موافقته على القيام مبهمة املطارحة بالإ�شارة �أو
القول ،بل بالإعالن امل�صمم الكا�شف عما ح ّدث به
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نف�سه« :فعزمت على الغدو» .غري �أن �سرعة اال�ستجابة
والت�صميم على لقائها غداة الغد مل يتحقق؛ �إذ
داخله الرتيث والت�أين يف �إجناز ما عزم عليه .وحني
ر�ضي �أبو حن�ش عن ح�سن �صنيعه يف البيتني اللذين
ا�ستفتح بهما املطارحة ،م�ضى �إلى عنان يف ال�صباح
الباكر ،ف�ألقى عليها بيتيه .بيد �أن اجلارية بغتته
بح�ضور البديهة و�سرعة اجلواب ،وقد كان يح�سبها
�صيدا �سهال ،ف�أف�سدت عليه بذلك توقعه ،وا�ضطرته
�إلى الت�سليم بالهزمية .وهو �أمر ميكن اال�ستدالل
عليه بالنهاية املفتوحة التي �آل �إليها الن�ص ؛ و�إن مل
يكن قد �صرح به اخلرب ،وبغياب التعليق على احلدث
من �أبي حن�ش �أو النطايف �أو رواة اخلرب �أو �صاحب
«الأغاين» .وال�صمت عن التعليق يف هذا املقام له
حكم الت�صريح والإقرار .

اال�ستعمال ،حتى �إن جماعة من �أهل العلم مل يكونوا
يخربون عما �سمعوه �إال بهذه العبارة (  ) ...ثم
نب�أنا و �أنب�أنا  ،وهي قليلة اال�ستعمال »(.)31
وتنطوي عبارة�« :سمعت �أبا حن�ش يقول »..
على طائفة متنوعة من الدالالت؛ فهي تعني التلقي
والتحمل املبا�شر من غري و�ساطة ،والق�صد ال�صريح
من قبل املتحدث ( �أي �أبي حن�ش ) �إلى ن�شر اخلرب.
كما �أن عبارة «�سمعته يقول» تت�ضمن �أن مقالة �أبي
حن�ش كانت يف جمل�س ي�ضم ابن معاوية وغريه ،و�أنها
كانت ب�صوت م�سموع من امللأ ،و�إال كانت العبارة
املنا�سبة لهذا ال�ضرب من التحمل هي ( :حدثني �أو
�أخربين ) .
و�إذا كان ذلك؛ فهل كان �أبو حن�ش ال يزال م�أخوذا
مبا عاينه من ذكاء اجلارية ال�شاعرة وبراعة الرد ؟
�أم �أنه يف ن�شره للخرب كان يلتم�س العزاء مما حاق
به من الهزمية ؟ ِكال االحتمالني  -منفردين �أو
جمتمعني – ممكن .

 /6حتليل الن�ص:
نتوقف عند حتليل الن�ص عند عدد من �أبرز
الظواهر التي ين�سبك بها الن�ص ،والتي نرى �أنها
حتمل يف طويتها دالالت ذات �أهمية بالغة يف الك�شف
عن مكنون اخلرب؛ وهي:

 2 / 6الإيثارات املعجمية :من العزم �إلى
الإجناز :
جاء يف اخلرب من حديث �أحمد بن معاوية قال:
«�سمعت �أبا حن�ش يقول :قال يل النطايف يوما :لو
جئت �إلى عنان فطارحتها ،فعزمت على الغدو » .
يلفت النظر يف هذه الأ�سطر �أمران :الأول – �إيثار
التعبري بالعزم  .وقد جاء يف القامو�س املحيط «عزم
على الأمر يعزم عزما و ُي�ضم � ...أراد ِفعله وقطع عليه
�أو ج ّد يف الأمر » ( )32؛ فهو عبارة عن �إبرام الأمر
واجلد يف طلبه وطرح كل تردد .و الثاين – �أن قوله “
فعزمت  ”..مل ي�سبق بت�صريح ملفوظ باملوافقة على
العر�ض ،ومن ثمة ف�إن ( الفاء ) فيه ال تعطف على

� 1 /6صيغة الإ�سناد:
يعتمد اخلرب – كغريه من الأخبار يف كتب الأدب
الرتاثية – على طريقة «الإ�سناد » امل�أخوذة من
م�صنفات احلديث ال�شريف ليتو�سل بها �إلى ت�أمني
الذيوع وامل�صداقية ،و�إك�سابه الر�صانة املف�ضية �إلى
تلقيه بالقبول .ونلحظ �أن �ألفاظ التحمل يف اخلرب
هي�« :أخربنا  .. ،قال :حدثنا  .. ،قال :حدثني ... ،
قال� :سمعت �أبا حن�ش يقول  ، » ..ويذكر اخلطيب
البغدادي « �أن �أرفع هذه العبارات �سمعت  ،ثم يتلوه
قول :حدثنا و حدثني  ،ثم قول� :أخربنا  ،وهو كثري يف
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مذكور �سابق ،ولكنها الفاء الف�صيحة التي تعطف
على حمذوف مقدر ( ، )33وميكن �أن يكون التقدير:
( «فا�ستمعت �إليه فوافقته ،فعزمت على الغدو »).
واحلذف هنا دليل على �أن التو�صل �إلى قراره جرى
مبا�شرة بغري و�سائط ،فلم ي�ستغرق ذلك منه وقتا
ليقلب الأمر وي�ستبني الإمكان والقدرة على مواجهة
التحدي .غري �أن �أبا حن�ش فيما يبدو قد تك�شف له
�صعوبة ما هو مقبل عليه « ،فبت ليلتني �أحوك بيتني»؛
و�إيثار ( �أحوك ( ) )34على ( �أنظم) م�ؤ�شر معجمي
دال على املبالغة يف طلب �إحكام الن�سج وال َت ِع ّني بغية
الإعنات ،وهو ما �أدركته ( عنان ) لدى �سماعها
البيتني .
وت�صل بنا الرواية الأخرى للخرب �إلى قريب من
ذلك املعنى ،و�إن كان جاء ب�إيثار معجمي خمتلف؛
تقول الرواية« :وبت ليلتني �أجول ببيتني»  ،و�سواء �أكان
( َ
اجلوالن ) عن حرية يف طلب البيتني �أو عن فرح
بالبيتني حني عرث عليهما� ،أو عن خوف وا�ضطراب يف
قدرتهما على �إنهاء املطارحة ل�صاحله ف�إن م�آل الأمر
هو �إلى �أن طلب البيتني مل يكن ي�سريا �سهل املنال،
و�أن الإح�سا�س ب�صعوبة املهمة كان ه ّما مالزما لأبي
حن�ش ،و�إن غلب عليه الظن بتحقيق االنت�صار لفرط
ما بذل من جهد يف احلوك وطلب الإعنات .
على �أن الإيثار املعجمي يت�صل من جهة �أخرى
بالتعبري عن الزمن .واحلق �أن الإحالة الزمانية تقوم
بدور طريف يف هذا اخلرب؛ فلي�س يف ال�صيغة التي
طلب بها الناطفي �إلى �أبي حن�ش مطارحة عنان ما
ي�شري �إلى زمن بعينه ،ال بالت�صريح وال بالتلميح .ومل
يبد�أ تفعيل دور الزمان يف ت�شكيل الن�ص �إال حني �أعلن
�أبو حن�ش قبوله للمهمة .ويتجلى الزمان يف مظهرين:
معجمي ونحوي .ف�أما املظهر املعجمي lexical
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 aspectفيتمثل يف مفردتني تدل كل منهما على وقت
بعينه ،وهما :
الغـداة  :وهي مفردة دالة على ال�صباح الباكر،
�أو على ما بني �صالة الفجر وطلوع ال�شم�س (. )35
ووردت يف اخلرب يف �صيغتني� :إحداهما �صيغة امل�صدر
(الغدو ) ،م�سبوقة مبا يدل على نية مبا�شرة الفعل:
«عزمت على الغدو »  ،والأخرى� :صيغة الفعل املا�ضي
امل�سند �إلى �ضمري املتحدث عن نف�سه « :ثم غدوت
عليها » .وتعك�س ال�صيغة الأولى الدالة على العزم
ثقة عالية بالنف�س ،وتقليال من �ش�أن ( ِعنان )� ،أما
ال�صيغة الأخرى فم�ؤذنة بح�صول الإجناز  .غري �أن
احلقبة الواقعة بني العزم والإجناز  -كما ي�ستبني
من اخلرب – امتدت لأكرث مما توقع ال�شاعر .ولي�س
يفوتنا هنا �أن ن�شري �إلى �أن الأ�صل يف تعدية ( غدا )
هو �أن يكون بـ ( �إلى ) الدالة على انتهاء الغاية .لكن
عبارة �أبي حن�ش فيها عدول عن ذلك �إلى ( على ) ؛
�إذ قال “ :ثم غدوت عليها “  ،لي�شعر �أن غدوه مقرون
باال�ستعالء ،وبن�شوة الن�صر املتوقع بعد ما �أنفقه من
وقت يف الإعداد للمواجهة.
الليلـة  :وقد جاءت يف �إحدى الروايتني على �صورة
املثنى لتدل على زمن حافل باملكابدة واملعاناة حلوك
البيتني اللذين ع ّول عليهما يف حتقيق االنت�صار
و�إفحام اجلارية ال�شاعرة ،ولي�س يخفف من ذلك
جميء الرواية الثانية على �صورة املفرد « :وبت ليلتي
�أجول ببيتني »؛ ف�إن �إ�ضافة الليلة �إلى ياء النف�س فيه
ما فيه من داللة على �شدة اخت�صا�ص الليلة به ،ومبا
�سهر من �أجله ،وك�أن الليلة خمت�صة به ال ب�أحد �سواه,
كما �أن داللة الزمن املا�ضي امل�ستمر يف قوله « :بت
�أجول» دالة هي الأخرى على متادي الزمن الذي
ق�ضاه يف طلب البيتني وامتداده .وهكذا يقوم الزمن
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– بح�سب ا�ستنطاقنا للن�ص – بدور حا�سم يف �سياق
احلكاية .وقد كان �أبو حن�ش يع ّول على املفاج�أة يف
بلوغ غايته؛ �إذ �إن اخل�صم (وهو ِعنان) �سي�ؤخذ
على حني غ ّرة – ال حمالة – مبا �سي�سمع من �شعر
�أجيد حوكه ،و�أنفق يف طلبه الوقت الطويل .بل �إن
هذا اخل�صم غافل عما دبر له من �أمر املطارحة بني
الرجلني ،وكل ذلك كفيل ب�إجناح مهمته.
ن�أتي الآن �إلى املظهر النحوي grammatical
aspect؛ ويتمثل يف �أحرف العطف امل�ستخدمة يف
الن�ص؛ ولهذا املظهر وظيفتان هما :التعبري عن
الزمن ،و�إحكام الربط بني مكونات الن�ص .فبالنظر
�إلى تعاقب الأحداث يف اخلرب و�سرعة وقوعها كان
(الفاء) هو حرف العطف املنا�سب للربط بني
الأفعال .وقد ظل هو احلرف الوحيد حتى ا�ضطر �أبو
حن�ش �إلى ا�ستخدام ( ثم ) ملرة واحدة؛ “ فعزمت
على الغدو فبت ليلتني �أحوك بيتني ثم غدوت “.
وتفتح امل�سافة الواقعة ما بني « فعزمت » و «فبت»
و « ثم غدوت » الأفق �أمام احتماالت الت�أويل؛ ف�إفادة
( ثم ) للرتتيب والرتاخي م�ؤ�شر لغوي دال على
الرتيث وحماولة التجويد والإتقان ل�ضمان الربح عند
املواجهة ،بل �إنها رمبا تك�شف عن اقتناع جازم بعدم
كفاءة اخل�صم املرتقب ب�سبب ما جرى حوكه من
�شعر كفيل بهزميته بال�ضربة القا�ضية.
هذا عن الزمان؛ �أما املكان فلي�س ثمة ما ي�شري
يف اخلرب �إلى ما يعني موقعه �أو طبيعته .غري �أننا
ن�ستنتج من قوله «ثم غدوت عليها» �أن املطارحة
جرت يف منزل الناطفي .ولي�س يف الن�ص ما يدل على
وجود جمهور ي�سمع ويحكم غري الناطفي – �صاحب
الدعوة �إلى املطارحة  . -فهل كان ذلك عن رغبة
من الناطفي �أو �أبي حن�ش� ،أو من كليهما ؟ على �أي

حال ف�إن الذي يكاد يكون مقطوعا به هو �أن الطرف
الآخر كان خايل البال مما دبر له بليل .
 /7الرجل واحتكار الإبداع ال�شعري :
كان الناطفي حذرا يف �صياغة طلبه الذي توجه
به �إلى �أبي حن�ش؛ ف�آثر �صيغة العر�ض بـ «لو جئت
 ، » ..و�إيثار لفظة ( املطارحة ) على غريها من
العبارات امل�ستخدمة يف هذا ال�سياق (� )36آمال �أال
يخيب رجاءه؛ وهو حذر رمبا كان له ما ي�سوغه من
معرفته مبوهبة عنان ،و�إن كانت ثقته بعلو كعب �أبي
حن�ش قد �شجعته – فيما يبدو – على �أن يق�صده
بالطلب .فهل كان يتغيا من ذلك – ل�سبب ما – ك�سر
�شوكة هذه اجلارية املعتزة مبلكاتها ،وجتريعها مرارة
الهزمية ؟ .لعل ذلك هو الأمر الراجح؛ فالإعداد
للمواجهة مت مبا ي�شبه ال�صفقة ال�سرية بني الرجلني.
لقد ت�صرف الناطفي يف جمل�س ال�صفقة مبا له على
عنان من حق املالك على اململوك يف غيبتها� ،إذ �إن
ح�ضورها وغيابها بالن�سبة له �سواء� .أما �أبو حن�ش
فلم تكن عنان بالن�سبة �إليه كذلك� .إنها �شاعرة ذاع
�صيتها مب�ساجلة الفحول ومقار�ضتهم واالنت�صاف
منهم ( ،)37ولكنها مع ذلك لي�ست �سوى امر�أة ،ف�ضال
عن كونها جارية مملوكة �إذن ف�إن �أبا حن�ش يتعاوره
يف هذا املقام �شعوران متناق�ضان ؛ فهو يواجه خ�صما
ترتفع به �شاعريته درجات يف �سلم الإبداع ،وتهبط به
�أنوثته وا�سرتقاقه مبعيار العرف االجتماعي ال�سائد
درجات  ،فما �أحراه باالنت�صار عليها !!
ولقد كان فن ال�شعر يف الثقافة العربية دائما
حكرا �إبداعيا مق�صورا على الرجل؛ ا�ستفتحه
الرجل ،وتطور يف م�سريته التاريخية على يد ال�شعراء
ال ال�شواعر .نعم ! لقد نبغ منهن القليل ،ولكنه
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ال�شذوذ امل�ؤكد للقاعدة .قال �أبو العبا�س املربد:
“ كانت اخلن�ساء وليلى بائنتني متقدمتني لأكرث
الفحول ،و ُر ّب امر�أة تتقدم يف �صناعة .وقلما يكون
ذلك “ ( . )38لذلك مل جند منهن من تُزَ ِاحم الرجال
يف تق�صيد الق�صيد ،بل رمبا كان من ال�صواب �أن
يقال �إن �شعر الرجال ظل منوذجا مطلوبا حماكاته
وارت�سامه واالقرتاب منه لدى النوابغ من ال�شواعر.
ولقد كان جمع ال�شعر وتدوينه خا�ضعني يف العادة
للذوق الذكوري ،وموجهني �إليه ( ،)39وكان الإبداع
ال�شعري عند الن�ساء حمدودا ب�أغرا�ض معينة ي�أتي يف
ال�صدارة منها فن الرثاء ( . )40وحني اعرتف الرجال
للمر�أة بالتفوق يف هذا الفن عزوا ذلك �إلى طبيعتها
العاطفية ؛ وكان ظهور النوابغ منهن دائما ا�ستثناء
من قاعدة عامة ؛ �إذ كان نعت القول ب�أنه  :من �شعر
الن�ساء ،كافيا لو�صمه بال�ضعف والركاكة .كانت هذه
هي احلال مع �شعر احلرائر ،فما ظنك مبا تنتجه
قرائح اجلواري وال�سراري ؟
و�إذن؛ فالق�ضية امل�سكوت عنها يف هذا اخلرب
كانت �أكرب من جمرد مطارحة غايتها املتعة والت�سلية،
ومفتاح �سرها م�ستكن وراء كلمات �صاحب الأغاين:
“ وكان فحول ال�شعراء ي�ساجلونها ويقار�ضونها،
فتنت�صف منهم “ ( .)41فغاية �أبي حن�ش �إذن هو
االنت�صاف ل�شعر الرجل من �شعر هذه املر�أة التي
متثل يف جمتمعات النخبة خروجا على القاعدة ،ومن
ثم كان الإ�سراع املجازف – بال روية – منه �إلى قبول
عر�ض الناطفي يتجاوز حتقيق الك�سب ال�شخ�صي
– وهو لي�س بالقليل – �إلى �أن يتم على يديه تطويع
العا�صي ،و�ضبط تلك النغمة النا�شزة حتى ال ت�شكل
خروجا �ضد ال�سائد عن ذلك اللحن املميز للإبداع
ال�شعري يف الثقافة العربية.
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ولي�س ثمة بد من الإقرار بغياب التكاف�ؤ يف
الظروف بني طريف املطارحة؛ فلدينا طرف له �سابق
علم بالأمر ،قد �أتيحت له فر�صة كافية للت�أمل والتدبري
وحوك الكالم ،و�أطلقت يده يف اختيار الغر�ض والوزن
والقافية ،ويف التوقيت للمواجهة ،وكل ذلك �أمور
تعمل ل�صاحله ،على حني ُق ّدر للطرف الآخر �أن
يتلقى املفاج�أة بالغداة  ،غري حمت�سب لأمر ما له به
من علم .لقد انطلق �أبو حن�ش �إلى منزل الناطفي –
ورمبا �إلى منزل عنان – مبا حاك من ال�شعر ،ف�أن�شده
�أمامها من غري انتظار ،وك�أنه يزيح عن كاهله عبئا
ينوء به« :ثم غدوت عليها فقلت  ، »..غري �أن النتيجة
– مع كل ذلك – جاءت على خالف املتوقع؛ حتى �إن
الناطفي الذي دعا للمطارحة قد غابت الإ�شارة �إليه
من اخلرب ،و�إن كان ح�ضوره للمطارحة يكاد يكون
مقطوعا به ،فهو الداعي لها ،واملرتقب لنتائجها.
 /8الن�ص يف مواجهة الن�ص:
ا�ستخدم �أبو حن�ش يف بيتيه البحر الطويل وزن ًا،
وحرف ال�شني روي ًا .ومن املبادئ امل�ستقرة يف العرو�ض
العربي ت�صنيف حروف املعجم باعتبار وقوعها رويا
�إلى قواف ذلل ،وقواف نفر؛ فالأولى �شائعة مبذولة
لل�شعراء ،والأخرى عزيزة نادرة نافرة ،و ( ال�شني)
هو من بني هذا ال�صنف الأخري ( )42الذي ينفر من
موقع الروي ،بل �إن �أبا حن�ش ا�ستخدم ال�شني رويا
مق ّيدا ،وهو �ضرب من الروي قليل ال�شيوع يف �شعر
العرب ،وهو �أندر ما يكون ورودا يف البحر الطويل(.)43
ويت�صف هذا البحر بكرثة عدد املقاطع فيه ،والقدرة
على حتمل اجل ّدي من الأغرا�ض ،ومن ثم كان من
البحور الأثرية لدى كبار ال�شعراء� ،إذ �إن الكتابة فيه
امتحان ت�ستبني به القدرة على �إحكام الن�سج ،ويفت�ضح
به الرتقيع واحل�شو( .)44لذلك – فيما نح�سب – كان
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بكيت عليها؟ �إن قلبي �أحبها
 َو�إن ف�ؤادي كاجلناحني ذو رع�ش
و�أيا ما كانت الرواية ف�إن تفوق �شعر اجلارية على
�شعر �أبي حن�ش وا�ضح ظاهر.
�أما بيت عنان الثاين فقد جاء معلنا عن اكت�شافها
للق�صد ،وعن افت�ضاح النية املخب�أة ،بل – على
الأرجح – ملا ُد ّبر لها بني �سيدها و�أبي حن�ش:
 تعنيتنا بال�شعر ملا �أتيتنافدونك خذه حمكما يا �أبا حن�ش
و�سواء �أخذت بالرواية الأولى يف قولها «تَعنيتنا»
�أو بالرواية الأخرى « ُتعنتنا» ف�إن م�آل الفعلني واحد؛
وهو �أن امل�ؤامرة التي ُد ِبرت  -مبا حاك �أبو حن�ش من
ال�شعر  -قد �أميط عنها اللثام ،وكان الرد مفاجئا
وم�سكتا.
وهاهي ذي (عنان) تختتم بيتها ب�إيقاع ا�سم �أبي
حن�ش يف موقع القافية ب�أ�سلوب النداء على نحو ال
يخفى ما فيه من ال�سخرية الالذعة امل�شفوعة ب�إعالن
الن�صر .وهكذا يرتد الغازي مقهورا ،وتنت�صف عنان
ل�شعرها املحكم من �شعر �أبي حن�ش ،ومن وراء ذلك
انت�صاف لإبداع املر�أة ،وانتقا�ض للغاية التي من
�أجلها جاء �أبو حن�ش.

اختيار �أبي حن�ش للطويل وزنا ،ولل�شني رويا مقيدا
لإحكام احل�صار على اخل�صم وتعجيزه .غري �أن الرد
من عنان كان حا�ضرا ومبا�شرا ومن جن�س ما �أ�سمعها
�إياه« :فقالت » ..؛ هكذا بفاء الرتتيب والتعقيب� .أما
املوازنة بني ما �سمعته وما جاءت به يف الرد مبيزان
النقد ف�إن الكفة فيها راجحة ل�صاحلها من جهات؛
�أولها� -أن بيتي �أبي حن�ش موجهان �ضمنا �إلى عنان
تغزال بها .وقد �أجل�أه ولعه وا�شتغاله ب�إرادة التعجيز
�إلى مركب �صعب مل ُيجد اال�ستواء عليه؛ فقوله يف
املحبوب« :من ولد احلب�ش» فيه من التكلف ما فيه،
وا�ستخدامه يف �سياق الغزل كلمة «العم�ش» يبدو
غريبا ونا�شزا عن تقاليد هذا الفن؛ فالغزلون وغري
الغزلني من �شعراء العرب ال يرت�ضون و�صفا للعيون
الباكية بالعم�ش ،و�أكرث ا�ستعمالهم يف هذا ال�سياق
(للرمد) ،من مثل قول الأع�شى� « :أمل تغتم�ض عيناك
ليلة �أرمدا » ( . )45وبذلك ظهر جليا �أن اال�ستكانة
ل�سلطان القافية النافرة هو الذي جاء بهذا الو�صف
يف غري مكانه� .أما عنان فتقول يف بيتها الأول على ما
جاء يف �إحدى الروايتني:
 بكيتُ عليها �أن قلبي يحبهاو�أن ف�ؤادي كاجلناحني ذو رع�ش
ف�ص ّدرت البيت بالفعل الذي ت�ص ّدر البيت الثاين
لأبي حن�ش ،و�أحكمت بذلك ال�صلة الرابطة بينهما،
وثنت بت�شبيه يليق بال�سياق ،وختمت قافيتها بكلمة
دالة موحية ال ينبو بها املكان .ومع ما عليه البيت
الأول من جمال نرى �أن الرواية الثانية �أوقع يف حتقق
الإجازة ببناء القول املجيز على القول املجاز من
طريق اال�ستفهام املقدر؛ وك�سر همزة (�إن) على
اال�ستئناف دون فتحها على التعليل:

 /9عنان واخلروج على ال�سائد :
كانت عنان يف اخلرب هي ال�شخ�صية املحورية
والفاعل امل�ؤثر يف حايل احل�ضور والغياب ،وهي يف
هذا اخلرب و�سائر �أخبارها َم َثل للخروج على الأعراف
االجتماعية امل�ستقرة التي حتكم العالقة بني املالك
واململوك .لقد كانت جارية؛ يفرت�ض �أن تعامل مبثل
ما تعامل به نظرياتها .غري �أن هذه القاعدة قد
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أختي من َـك بنعمـ ٍة
َ
مننت على � َّ
ذاب ا َملـوار ِد
َ�ص َفت لهما منها ِع ُ
أنعمت َ
منك عليهما
فمن يل مبا � َ
َو َق َ
ـاك �إلـ ُه النا�س َك َيد املكاي ِـد
وكاد يكون لعنان ما �أرادت ،لوال �أن زبيدة زوج
الر�شيد – فيما يبدو – �أح�ست باخلطر القادم
فعملت على تنفري اخلليفة ،و�أغرت بها من يهجوها
ويهجو من ي�شرتيها ،ويذكرها بال�سوء يف جمل�سه،
فكان �أن تخلى – غري خمتار – عن �شرائها ،بل �إنه
– فيما يقال – قد عر�ضها يف �سوق النخا�سة بعد �أن
ا�ستفتى فيها الفقهاء ذليلة مهانة (. )49
وعلى �أي حال فقد كان لـ (عنان) من االعتداد
بالذات ما جعلها ال حتفل كثريا مبا تفر�ضه عليها
الأعراف التي حتكم عالقة املالك باململوك؛ فهي ال
تبايل �أن تدعو على �سيدها �إذ �ضربها ،يف معر�ض
�إجازتها بيتا ملروان بن �أبي حف�صة (: )50
ليت َمن َي ْ�ضـر ُبها ظاملـ ًا
َف َ
()51
وطـ ِه
َت ّيـ َب ُ�س يمُ ْ نا ُه على َ�س ِ
وهي “ جتل�س لل�شعراء ويجتمعون �إليها ،فيلقي
عليها كل رجل منهم الأبيات الغريبة واملعاين النادرة
فتجيبه بديها “ ( ، )52بل �إن غ�شيان جمل�سها مل يكن
حمتاجا �إلى ا�سئذان موالها يف كثري من الأحيان؛
يقول �أبو جعفر النخعي “ :كان العبا�س بن الأحنف
مييل �إلى عنان جارية الناطفي ،فجاءين يوما ،فقال
يل :ام�ض بنا �إلى عنان ،ف�صرنا �إليها “ ( . )53واجتمع
�إليها رهط من ال�شعراء “ فاحتب�ستهم ثالثا يق�صفون
عندها “ ( ، )54وجاءها مرة �أبو نوا�س “ فاحتب�سته
عندها يومه وليلته “ ( . )55وتتواتر هذه الأخبار يف
م�صادر ترجمتها مبا ي�شبه الإجماع لرت�سم لها �صورة

تهددها كثري من مظاهر االختالل؛ ذلك �أن العالقة
بينها وبني �سيدها (الناطفي) تت�سم بغري قليل من
الغمو�ض والتعقيد ،وهي تثري من الأ�سئلة �أكرث مما
تقدم من �إجابات ،والبد ال�ستجالئها من حماولة
لقراءة ما بني ال�سطور.
ال�شك �أن الناطفي كان على وعي مبا متلكه جاريته
من مواهب يقدرها ويعرف قيمتها االقت�صادية
بالن�سبة �إلى بيئة النخبة يف الع�صر العبا�سي ،ومن
ثم كان من الطبيعي ملن يقتني مثل هذه الرثوة �أن
ي�ستثمرها مبا يعود عليه ب�أكرب النفع ،و�أن يقتحم
بها جمال�س الكرباء والوجهاء ،بل �إنه دفع بها غري
مرة �إلى بالط هارون الر�شيد على ما ترويه الأخبار،
ولكنه كان دائما �ضنينا بها ،فلم ير�ض ببيعها حتى
للخليفة نف�سه� .أما عنان فكانت هي �أي�ضا على وعي
بذاتها ومبا متثله ل�سيدها؛ فاملوهبة ال�شعرية وح�ضور
البديهة والأجوبة امل�سكتة واجلمال الأخاذ ،كل �أولئك
م�ؤهالت مطلوبة ولها ثمنها يف �سوق العر�ض والطلب،
وهي ال تفتقد �أيا من هذه املميزات ،لذلك مل يكن
عجيبا �أن تتخطى عنان حدود اململوكية ،فتمار�س
كثريا من �أ�شكال احلرية والطموح والتمرد .ف�أما
عن طموحها في�ستفاد من الأخبار �أنها مل تكن قانعة
مبملوكيتها لذلك ال�سيد املغمور الذي وقع بامتالكه
�إياها على كنز ظل �ضنينا به �إلى �أن مات ،حتى �إنه –
فيما يروى – ت�صدق بثالثني �ألف درهم حني رجعت
�إليه بعد �أن ردها الر�شيد ( ، )46ويقول �أبو الفرج“ :
ومل تزل يف قلب الر�شيد حتى مات موالها “ (. )47
وقد دفعها طموحها �إلى التطلع �إلى �أن جتد مكانا لها
يف بالط الر�شيد فكتبت �إلى جعفر بن يحيى الربمكي
مادحة �إياه ،وطالبة �إليه �أن يكلم �أباه يحيى ليلحقها
بجواري الر�شيد ،تقول (: )48
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الذي تداولته م�صنفات الرتاث كان قناعا يخفي
وراءه ق�صة املر�أة مع ال�شعر ،واملوقف النقدي من
�شعر الن�ساء؛ تلك الق�ضية التي �شغلت حيزا من كتب
املختارات ال�شهرية وم�صنفات �أعالم النقد القدمي،
حيث اتهم �شعرهن بال�ضعف والركاكة والتخلف عن
جماراة �شعر الفحول .وها نحن �أوالء نرى – من هذه
احلكايات – �أن املواجهة الإبداعية  -التي ح�سمها
تاريخ الأدب والنقد ل�صالح الإبداع الذكوري – مل
ت�سلم من مواجهات متحدية� ،أعلنت فيها املر�أة
متردها على �سلطة الرجل ال�شاعر .والطريف �أن جل
هذه الروايات قد �آثرت �أن يكون الرجل هو املحر�ض
�أو البادئ بالتحر�ش وطلب الإجازة واملطارحة،
ولكنها  -يف الوقت نف�سه – ت�ضع راية التحدي يف يد
الإماء ،وتنت�صر لهن ،فتنتزع �إحداهن ق�صب ال�سبق
والتفوق يف كل ما جرى من مواجهات �إال فيما ندر؛
ففي النهاية ينقلب ال�شاعر الفحل �أمامها مقرا على
نف�سه بالهزمية� ،أو حمكوما عليه بها� ،أو نازال يف ر�ضا
وطواعية على حكمها .وهكذا ينه�ض دور الإماء يف
حتدي الإبداع الذكوري مبا عجز عنه �شعر احلرائر.
ونعود هنا من جديد لن�ؤكد �أن ال�صدق التاريخي
لهذه الوقائع ال يعنينا يف كثري وقليل؛ �إمنا املهم هو
�أن �شيوعها وتدوينها والإحلاح عليها وتوحد بنيتها
ومقاماتها و�أحداثها مع اختالف ال�شخو�ص – كل
ذلك م�ؤ�شر وا�ضح الداللة �إلى توجه عام �سائد ,و�أن
له داللته التي ينبغي التوقف عندها؛ ولنت�أمل – على
�سبيل املثال – هذا اخلرب الذي جاء يف غري م�صدر؛
ويقول:
« اجتمع �أبو نوا�س ،وداود بن رزين الوا�سطي،
وح�سني بن ال�ضحاك ،وف�ضل الرقا�شي ،وعمرو
الوراق ،وح�سني بن اخلياط يف منزل عنان جارية

امر�أة بارعة اجلمال ،متحدية لكل ما هو �سائد ،حتتل
مكانة و�سطا بني احلرية والرق ،ال هي �إلى هذا وال
�إلى تلك.
 /10الإبداع ال�شعري للمر�أة يف مقام
التحدي :
حاولت هذه الدرا�سة �أن ت�سري يف طريق خمالف
لكثري مما هو �سائد من مقاربات يف معاجلة «اخلرب»
�أو «احلكاية» �أو «النادرة» يف الرتاث؛ بالتوقف �أمام
تف�صيالت الت�شكيل اللغوي للن�ص ،وا�ستنطاق
مدلوالته ال�صريحة وال�ضمنية على �أ�سا�س من
توظيف مقوالت التحليل الل�ساين الن�صي .ولعل هذا
النوع من املقاربة يكون من �أمثل الو�سائل املنهجية
التي تعيد للن�ص يف ت�شكله اللغوي �أهميته؛ �إذ بدون
مثل هذا التحليل تت�شابه البنى والرتاكيب ،وال يبقى
من داللة الن�ص �إال ما هو ظاهر على ال�سطح ،فال
يكاد يختلف فيه خرب عن خرب ،مع �أن هذا النوع من
الأجنا�س الأدبية يخفي وراء بنيته الب�سيطة – فيما
نرى – م�ؤ�شرات كا�شفة عن ذلك الواقع احلافل
ب�ألوان من التناق�ضات وال�صراع الثقايف يف ع�صر
يعد  -بال جدال – من �أزهى ع�صور الإبداع الأدبي
واحل�ضاري يف التاريخ العربي الإ�سالمي.
�إن اعتماد هذا اللون من املقاربة يف درا�سة هذا
الن�ص الذي جاء يف عدد قليل من الأ�سطر ،والذي
يت�ضمن حكاية املطارحة بني �أبي حن�ش وعنان
رمبا يك�شف لنا �أن الأمر رمبا جتاوز حدود الطرفة
والنادرة العابرة �إلى كونه ن�صا منطيا ميثل متثيال
�صادقا جممل �أخبار عنان؛ بل �إنه ميثل �إلى حد
كبري البنية الن�صية واملغزى جلن�س �سردي معني
ميكن �أن يطلق عليه «حكايات اجلواري» .وقد حاولت
الدرا�سة �أن تربهن على �أن هذا اجلن�س ال�سردي
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تقومي ظامل لقدرة املر�أة على الإبداع ال�شعري .ومل
يكن ثمة مفر من �أن ينه�ض مبهمة التحدي يف هذا
ال�سياق االجتماعي الكابح واملعوق �شواعر الإماء دون
ال�شواعر احلرائر ،ولقد كانت عنان – تلك املر�أة
والأمة ال�شاعرة – كما يقول ال�سيوطي� « :أول من
ا�شتهر بقول ال�شعر يف الدولة العبا�سية ،و�أف�ضل من
عرف من طبقتها » (. )57

الناطفي فتحدثوا وتنا�شدوا �أ�شعار املا�ضي حتى
انت�صف النهار ،فقال بع�ضهم :عند من نحن اليوم؟
فقال كل واحد :عندي ،قالت عنان :قولوا يف هذا
املعنى �أبياتا وت�ضمنوا �إجازة حكمي عليكم بعد ذلك».
ثم �إذا كل من ه�ؤالء الكبار يديل مبا عنده من �شعر
�إلى �أن ينتهي �أمر القول �إلى عنان فتلقي مبا �أبدعته
على البديهة ،فيقولون جميعا« :قد جاز حكمك» (. )56
�إن هذا اخلرب – �سواء �صدق �أو مل ي�صدق –
يحكي نزول طائفة من �سادة القول يف �صناعة ال�شعر
على حكم عنان بعد �أن �أن�شد كل منهم ما عنده .وهو
بذلك يك�شف عن ر�ؤية لواقع الإبداع ال�شعري يف ذلك
الع�صر ،ويظهر منه توق املر�أة �إلى التمكني لإبداعها
بني الرجال .والأهم من ذلك كله �أن هذا اخلرب
و�أمثاله يظهر ا�ستعداد جمتمع النخبة لتقبل هذا
الإبداع ،و�سعيه �إلى جمل�سه ،وا�ستمتاعه به ،و�إف�ساح
املجال له على الرغم من القيود االجتماعية ال�صارمة
التي تفر�ضها ثقافة الع�صر على املر�أة بوجه عام،
والأَ َمة امل�سرتّقة بوجه خا�ص ،وما ا�ستتبع ذلك من

خامتـة البحـث :
لعله قد ا�ستبان من مدار�سة هذا ااخلرب؛ �أعني
خرب املطارحة بني ِعنان و�أبي حن�ش ,بالتحليل
الل�ساين املف�صل؛ ما ميكن �أن ندرجه ونحن مطمئنون
حتت التحرك «�ضد ال�سائد »� ,إذ يحتمل يف م�ضمونه
امل�ستور ن�صا مقاوما ذا دالالت ثرية ,كا�شفة عن
حماولة دائبة من املر�أة للدفاع عن كينونتها يف
�سياق اجتماعي ذكوري مهيمن ,و�أن تلتم�س ل�شعرها
املهم�ش مكانة م�ستحقة تقف به كائنا مبدع ًا قادرا
على التحدي واملغالبة ,بل على حتقيق الن�صر والغلبة
يف �أكرث الأحيان.
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ج .58 – 57 /6
 - 9انظر :اختالف الأقوال يف م�صريها بعد وفاة موالها الناطفي ،وما قيل عمن ا�شرتاها ،وما انتهى �إليه �أمرها ،ومكان وفاتها:
الأغاين ،ج  .91 /23النويري ,نهاية الأرب ،ج  .82 – 81 /5الإماء ال�شواعر( :العطية)� ،ص �ص 48 – 47 ،36؛ ( القي�سي
وال�سامرائي )� ،ص �ص  .42 – 41 ،31ابن اجلراح ,الورقة ،حت :عبدالوهاب عزام وعبد ال�ستار فراج ،القاهرة :دار املعارف،
ط � ،1986 – 3ص .42
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كما ذكرت الأخبار �أنها �أعتقت بعد وفاة موالها الناطفي� “ :إما بعتق كان منه لها� ،أو ب�أنها ولدت منه “؛ الإماء ال�شواعر:
(العطية)� ،ص �ص 48 ،30؛ (القي�سي وال�سامرائي)� ،ص �ص .42 ،24
 - 10علي بن ظافر الأزدي ،بدائع البدائه ،حت :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،بريوت :املكتبة الع�صرية� ،1992 ،ص ( 39اخلرب:
)28؛ �إذ �أورد م�ؤلف الكتاب �أبيات ًا بني ب�شار وعنان قال ب�أنه قد نقلها “ من خط الفقيه �أبي حممد عبد اخلالق املِ�سكي “ ،لكنه
يعلق عليها يف نهايتها بقوله “ :قال علي بن ظافر :عنان مل يدركها ب�شار ،و�إمنا كان ي�شاغبها �أبو نوا�س ،ولهما يف مثل هذا
�أخبار كثرية ،وهذه القافية مما يعايا به “ .
 - 11حممد القا�ضي ،اخلرب يف الأدب العربي درا�سة يف ال�سردية العربية ،تون�س – منوبة  :كلية الآداب /بريوت  :دار الغرب
الإ�سالمي� ،1998 ،ص .563
 - 12امل�صدر نف�سه.542 ،
 - 13الإماء ال�شواعر ( :العطية )� ،ص 44؛ ( القي�سي وال�سامرائي )� ،ص .39
Hilary Kilpatrick, [ xxvi, Deutscher Orientalistentag, Leipzig, Sept. 1995 ], Theoretical - 14
Approaches to Arabic Literature – New Perspectives and Projects, Arabic and Middle Eastern

.Literature, vol. 1,no. 1, 1998, pp.113 -116
 - 15ال�سابق.pp 113 ،
 - 16من الدرا�سات التي و�ضعت يف �أخبار اجلواري و�أ�شعارهن مما يندرج حتت الأطروحات والبحوث املتخ�ص�صة (على �سبيل
التمثيل ال احل�صر ):
 ر�شيدة بنم�سعود ،املر�أة والكتابة �س�ؤال اخل�صو�صية /بالغة االختالف� ،أفريقيا ال�شرق.1994 ، �سهام عبد الوهاب الفريح ،اجلواري وال�شعر يف الع�صر العبا�سي ،الكويت :دار قرطا�س ،ط.2000 – 2: عبد الفتاح عثمان� ،شعر املر�أة يف الع�صر العبا�سي :درا�سة تاريخية حتليلية فنية ،القاهرة :دار غريب.2004 ، �أما مما يندرج حتت الثقافة العامة والرتاجم (على �سبيل التمثيل ال احل�صر): فايد العمرو�سي ،اجلواري املغنيات ،م�صر :دار املعارف مب�صر.1961 ، عبد الكرمي العالف ،قيان بغداد يف الع�صر العبا�سي والعثماين الأخري ،بغداد :دار الت�ضامن.1969 /1389 ، �سليم التنري ،ال�شاعرات من الن�ساء �أعالم وطوائف ،دم�شق  :دار الكتاب العربي.1988 ، قر�شي عبا�س دندراوي ،عنان الناطفي حياتها و�شعرها ،م�صر  :دار املعارف ،ط.1996 – 2 :وقد اقت�صر التمثيل هنا على بع�ض الدرا�سات الأكادميية التخ�ص�صية �أو كتب الثقافة العامة والرتاجم التي عنيت ب�أخبار اجلواري
يف الع�صر العبا�سي فقط؛ دون تهوين من �ش�أن درا�سات �أخرى قامت حول �أدب املر�أة عامة �أو اجلواري يف الع�صور الأخرى� ،أو
التوقف عند كتب الرتاجم املعروفة وامل�شهورة؛ فهي مما ال يت�سع املجال حل�صره هنا.
 - 17اعتمد البحث يف حتديد هذه املفاهيم املفتاحية على ما جاء يف درا�سة بوغراند ودري�سلر:

R. A. (de) Beaugrande, and W. U Dressler, Introduction to Text Linguistics, (1981), U.S.A./ U.K.
.– Longman, pp. 95 – 96

 - 18مل ُيعرثعلى ترجمة م�ستقلة للناطفي يف جميع امل�صادر املتاحة ،وال جند له ذكرا �إال من خالل �أخبارعن عنان ملا بينهما من
وثيق ال�صلة؛ �إال �إن ذلك مل مينع بع�ض الدار�سني من بذل اجلهود ملعرفة �شيء عنه فعمد �إلى تلم�س دالالت اال�سم ( الناطفي/
النطايفّ /
ّ
النطاف ) وارتباطه ب�إحدى احلرف ،فذكر �أن ا�سمه له عالقة بنوع من �أنواع احللوى؛ ومل يزد على ذلك �شيئا !!؛
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انظر :ابن ال�ساعي البغدادي ،ن�ساء اخللفاء امل�سمى جهات الأئمة اخللفاء من احلرائر والإماء  ،حت :م�صطفى جواد ,القاهرة:
دار املعارف ،ط� ،1993 ،2 :ص ( 47هام�ش  .)2الإماء ال�شواعر( :العطية)� ،ص 27؛ ( القي�سي وال�سامرائي )� ،ص 22
(الهام�ش).
 - 19الورقة� ،ص  .43وانظر �أي�ضا :الإماء ال�شواعر ( :العطية )� ،ص 48؛ ( القي�سي وال�سامرائي )� ،ص  [ 42وقد ورد البيت
الأول منهما فقط ).
 - 20انظر حول هذا املو�ضوع :ر�شيدة بنم�سعود ،املر�أة والكتابة� ،ص �ص � .20 – 19إ�ضافة �إلى ذلك؛ ف�إن مراجعة �سريعة لأ�سماء
بع�ض اجلواري �أو حتى بع�ض احلرائر و�أخبارهن يف م�صادر الرتاث العربي ت�صدّق هذه الفكرة ،وقد وردت �أمثلة لها يف منت
البحث.
 - 21انظر يف هذا حرية العطية حمقق كتاب الإماء ال�شواعر� ،ص 27؛ وعدم ت�أكده �أو ت�أكيد القدماء ال�سم الناطفي� ،إذ مل يعرف
�إال باللقب فقط؛ يقول العطية:
“ مل �أعرث على اال�سم الكامل للنطايف ،ويبدو �أنه كان يكنى �أبا حف�ص ،..و�أورد عبد اهلل بن عبد العزيز البغدادي يف كتاب “
الكتاب و�صفة الدواة والقلم وت�صريفها “ الأبيات التي رثت بها موالها ،..م�شري ًا �إلى �أنها قالتها يف ( القا�سم بن عبد امللك)،
ومل �أعرث على ترجمة له ،فهل كان هذا ا�سم النطايف ؟ “ .
«ح�ضري »ُ « /خ�ضري »؛ �أما كنيته فقد جاءت على �شاكلة�« :أبو
 - 22اختلفت امل�صادر يف طريقة كتابة ا�سمه؛ �إذ ورد« :ح�صني»ُ /
حن�ش »� /أبو حب�ش «(بالباء)� « /أبو حن�س » .انظر يف اختالف ا�سمه وكنيته ،ويف اخباره و�أ�شعاره وترجمته:
اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،حت :م�صطفى عطا  ..و�آخ ،بريوت :دار الكتب العلمية ،1997 ،ج  .337 /3ياقوت احلموي،
معجم الأدباء  ،بريوت :دار الكتب العلمية ،1991 ،ج  .328 /2اجله�شياري ،كتاب الوزراء والكتاب  ،حت :م�صطفى ال�سقا
 ..و�آخ ،.القاهرة :م�صطفى البابي احللبي� ،1938 ،ص  .163النويري ،نهاية الأرب يف فنون الأدب ،ج  .78 /5الأغاين,
ج � .220 /20أبو متام؛ �شروح حما�سة �أبي متام� :أ  -الأعلم ال�شنتمري ،حت :علي املف�ضل حمودان ،دبي :مركز جمعة املاجد
للثقافة والرتاث ،1992 ،ج ( 452 – 451 /1رقم )249؛ ب  -اجلواليقي  ،حت :عبد املنعم �أحمد �صالح ،بغداد  :دار
ال�ش�ؤون الثقافية العامة� ،1980 ،ص ( 269رقم )327؛ ج  -املرزوقي ،حت� :أحمد �أمني وعبد ال�سالم هارون ،القاهرة :جلنة
الت�أليف والرتجمة والن�شر ،ط ،1967 ،2 :ج ( 948 – 946 /2رقم  .)325ابن الندمي ،الفهر�ست  ،حت :ناهدة عبا�س
عثمان ،الدوحة :دار قطري بن الفجاءة� ،1985 ،ص .306
 - 23دندرواي ،عنان الناطفي� ، ..ص .48
 - 24اجله�شياري ،الوزراء والكتاب� ،ص � .163شروح احلما�سة ( :الأعلم ال�شنتمري ) ،ج 452 – 451 /1؛ ( اجلواليقي )� ،ص
269؛ ( املرزوقي ) ،ج .948 – 946 /2
وانظر �أي�ضا ما ذكره ابن خلكان يف من مدح يعقوب بن داود� ،إذ قال:
«مدحه �أعيان �شعراء ع�صره ،مثل �أبي ال�شي�ص اخلزاعي ،و�سلم اخلا�سر ،و�أبي حن�ش وغريهم »؛ ابن خلكان ،وفيات الأعيان،
حت� :إح�سان عبا�س ،بريوت :دار الثقافة ،1968 ،ج � /7ص ( 26 ،20رقم .)370
 - 25انظر :ياقوت احلموي ،معجم الأدباء ،ج � /2ص  ( 328تر� )261 :إذ �أورد خم�سة �أبيات قالها يف برزخ بن حممد العرو�ضي؛
فيل ».
ثقيل فظلك حني ُيوزن وزن ِ
ومطلعها�« :أبرزخ قد فقدتك من ِ
 - 26ابن الندمي ،الفهر�ست� ،ص .306
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 - 27يف ترجمة عنان و�أخبارها انظر :الأغاين ،ج  .93 – 84 /23الإماء ال�شواعر( :العطية)� ،ص �ص �( 50 – 27أورد املحقق
ثبتا يف م�صادر ترجمتها و�أخبارها يح�سن الرجوع �إليه� :ص )28؛ (القي�سي وال�سامرائي)� ،ص �ص  .44 – 23الورقة� ,ص
�ص  .45 – 42ابن عبد ربه ،العقد الفريد ،ج  .60 - 57 /6ابن كثري ،البداية والنهاية ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط،2 :
 ،1997ج  .163 – 162 /10ابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم ،حت :حممد عبد القادر عطا ..و�آخ ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،1992 ،ج ( 113 – 112 /11رقم  1292؛ وقد جعلها �ضمن وفيات �سنة  226هـ) .ابن الندمي ،الفهر�ست،
�ص  .312ابن ال�ساعي ،ن�ساء اخللفاء� ,ص �ص  .53 – 47عمر ر�ضا كحالة� ،أعالم الن�ساء ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط:
 ،1977 ، 3ج  .372 – 369 /3عبد الكرمي الع ّالف ،قيان بغداد يف الع�صر العبا�سي والعثماين والأخري ،بغداد :مطبعة دار
الت�ضامن� ،1969 ،ص �ص  .93 – 90دندراوي ,،عنان الناطفي حياتها و�شعرها.
 - 28الإماء ال�شواعر( :العطية)� ،ص 28 ،24؛ (القي�سي وال�سامرائي) .24 ،22 ،انظر �أي�ضا :ال�سيوطي ،امل�ستظرف من �أخبار
اجلواري ،حت� :صالح الدين املنجد ،بريوت :دار الكتاب اجلديد ،ط� ،1976 ،2 :ص .38
 - 29الأغاين ،ج  .85 /23ال�سيوطي� ،ص .38
 - 30انظر يف هذا ما قيل من �أخبارها مع مروان بن �أبي حف�صة و�أبي نوا�س وغريهما من �شعراء ع�صرها  :الأغاين ،ج / 23
 .87 – 86الإماء ال�شواعر ( :العطية)� ،ص �ص 34 ،32 ،30 – 29؛ (القي�سي وال�سامرائي)� ،ص �ص .29 ،27 ،25 – 24
العقد الفريد ،ج  .59 /6الورقة� ،ص �ص  .44 – 43ن�ساء اخللفاء� ،ص �ص .51 ،50 ،49 ،48
 - 31حممد القا�ضي ،اخلرب يف الأدب العربي درا�سة يف ال�سردية العربية � ،ص .243
- 32الفريوز�أبادي ،القامو�س املحيط ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي ( ،1991 ،مادة :عزم ) ،ج .211 /4
 - 33انظر يف الفاء الف�صيحة :ابن ه�شام الأن�صاري ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،حت :عبد اللطيف اخلطيب ،الكويت:
املجل�س الوطني للثقافة والفنون والآداب ( �سل�سلة الرتاث العربي ) ،ج .508 /2
 - 34انظر فروق املعنى ما بني « حاك » و « نظم » يف املعاجم.
 - 35الفريوز�أبادي ،القامو�س املحيط ( ،مادة :غدو /غدا ) ،ج .4
- 36تتنوع التعبريات الدالة على تلك املمار�سات الأدبية وال�شعرية يف كتب الأدب؛ ومن ذلك:
�إجازة :حيث تعقد بني �شاعرين؛ يقوم �أحدهما بنظم « �صدر » بيت �شعري ،ليكمل الآخر « عجز » ذلك البيت.
معار�ضة :وتعقد بني �شاعرين �أو �أكرث ،لكنها تتعلق بق�صيدة كاملة؛ حيث يقوم ال�شاعر « املعارِ�ض » بنظم ق�صيدته على نف�س وزن
وقافية الق�صيدة ال�سابقة ،وقد ت�شرتكان يف الغر�ض �أو تختلفان ،لكن املالحظ �أن املعار�ضات يف الع�صر العبا�سي تكرث بني
البيت �أو البيتني ،ورمبا جاءت بني املقطوعات الق�صرية.
م�ساجلة :وهي �أ�شبه باملناظرات ال�شعرية �أو اجلدال ال�شعري؛ حيث تعقد بني �شاعرين �أو �أكرث ،وال تكاد �أبياتها تتجاوز البيت �أو
البيتني يف الغالب.
ولعلنا جند تعبريات �أخرى تتناول املمار�سات �أو املباريات ال�شعرية التي تعقد بني �شاعرين �أو ثالثة �أو جمموعة من ال�شعراء ،من
مثل (مناظرة ،معابثة ،معاياة� ،إجابة  ...الخ)؛ واملالحظ عدم وجود حدود فا�صلة وا�ضحة يف تعريف هذه التعبريات ،لكنها
غالبا ما ت�ستخدم على ما ي�شبه الرتادف.
انظر يف ذلك :الفريوز�أبادي( ،مادة :جاز /جوز) .ابن منظور ،ل�سان العرب( ،مادة :عار�ض ،عايا /معاياة) .الزخم�شري،
�أ�سا�س البالغة ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،ط( ،1985 ،3 :مادة :طرح ) .الأغاين ،ج  ،370 /2ج ،304 /19
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 ،313 – 312ج .92 ،87 ،85 /23الإماء ال�شواعر( :العطية)� ،ص �ص  .109 ،74 ،65 ،64 ،61 ،37 ،34بدوي طبانة،
معجم البالغة العربية ،بريوت :دار ابن حمزة ،ط� ،1997 ، 4 :ص �ص � .688 ،421 ،145أحمد مطلوب ،معجم امل�صطلحات
البالغية وتطورها ،بريوت :مكتبة لبنان ،ط� ،1996 ،2 :ص �ص .629 – 628 ،32
 - 37الأغاين ،ج  ( ،85 /23راجع �أي�ضا ما قيل عنها مع �أحمد بن معاوية :ج  .) 87 /23الإماء ال�شواعر( :العطية)� ،ص �ص
30 ،28؛ (القي�سي وال�سامرائي)� ،ص  .25 ،24الورقة .45 – 44 ،42 ،وانظر ما قيل يف �إجازتها بيتا طلب الر�شيد من
يجيزه فلم يتمكن �سواها من �إجازته :العقد الفريد ،ج  ،58 – 57 /6و�أي�ضا خربها مع بكر بن حماد الباهلي.59 – 58 :
النويري ،نهاية الأرب ،ج .78 /5
 - 38املربد ،الكامل  ،حت :حممد الدايل ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط� ،1993 ، 2 :ص �ص .1411 – 1410
 - 39الإماء ال�شواعر( :العطية)23 ،؛ قال �أبو الفرج يف مقدمته عن جمعه لأ�شعار الن�ساء:
« ومل �أجد يف الدولة الأموية منهن �شاعرة مذكورة وال خاملة ،لأن القوم مل يكونوا يختارون من يف �شعره لني ،وال ير�ضون �إال مبا
يجري جمرى ال�شعر اجلزل املختار الف�صيح ،و�إمنا �شاع هذا يف دولة بني ها�شم ».
 - 40ابن ر�شيق القريواين ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�أدبه ونقده  ،حت :حممد عبد احلميد ،بريوت :دار اجليل ،ط ،1972 – 4
�ص � ( 153ضمن باب الرثاء )؛ يقول:
« والن�ساء �أ�شجى النا�س قلوبا عند امل�صيبة ,و�أ�شدهم جزعا على الهالكني ملا ر َّكب اهلل ع ّز وج ّل يف طبعهن من ا َ
خل َور و�ضعف
العزمية ».
 - 41راجع هام�ش (  ) 36من هذا البحث.
� - 42أبو العالء املعري ،لزوم ما اليلزم ،بريوت :دار �صادر( ،ب .ت ،).ج 38 – 37 /1؛ حيث �صنف �أبو العالء حروف القوايف
ثالث جمموعات فقال:
“ والقوايف تنق�سم ثالثة �أق�سام :الذلل ،وال ُن ُفر ،وا ُ
حلو�ش؛ فال ّذلل :ما كرث على الأل�سن ،وهي عليه يف القدمي واحلديث .وال ُن ُفر :ما
هو �أقل ا�ستعما ًال من غريه كاجليم والزاي ونحو ذلك .وا ُ
حلو�ش :اللواتي تُهجر فال تُ�ستعمل» ،ويدرج املعري « القافية املقيدة »
يف الطويل �ضمن الق�سم الأخري  .انظر �أي�ض ًا� :إبراهيم �أني�س ،مو�سيقى ال�شعر ,م�صر :مكتبة الأجنلو امل�صرية ،ط،1965 ، 3 :
�ص �ص 248 – 247؛ ففي حديثه عن حروف الروي ون�سبة �شيوعها يف ال�شعر العربي يجعل �أني�س ( ال�شني ) من احلروف
النادرة يف جميئها رويا ،وهو يرى �أن تلك الندرة ال تعزى �إلى « ثقل يف الأ�صوات �أو خفة بقدر ما تعزى �إلى ن�سبة ورودها يف
�أواخر الكلمات ».
- 43انظر� :أني�س� ،ص .260
 - 44انظر� :أني�س� ،ص  .191وانظر �أي�ضا :ما ذكره عبد الفتاح عثمان يف الإح�صاء الذي �أجراه على �أ�شعار املر�أة والأوزان
امل�ستخدمة يف �شعرها؛ حيث م ّثل ( الطويل  % 11فقط يف مقابل  % 23للبحور املجزوءة ) ،ثم �أورد تعلي ًال لذلك االختيار
عندما عقد مقارنة بني طبيعة املر�أة البدوية واملر�أة يف احلا�ضرة العبا�سية؛ عثمان� ،شعر املر�أة يف الع�صر العبا�سي– 241 ،
.242
- 45كتاب ال�صبح املنري يف �شعر �أبي ب�صري الأع�شى والأع�شني الآخرين ،م�صورة عن ( مطبعة �آدلف هلزهو�سن – بيانة ،)1927
الكويت :دار ابن قتيبة ،ط ،1993 ،2 :ق�صيدة رقم � /17ص  ،101ومتام البيت:
� -ألـم تغتمـ�ض عينـاك ليلة �أرمـدا وعـادك ماعـاد ال�سليـم امل�سهـدا
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 - 46الإماء ال�شواعر( :العطية)� ،ص 47؛ (القي�سي وال�سامرائي)� ،ص .41
 - 47الأغاين ,ج .91 /23
 - 48ابن املعتز ،طبقات ال�شعراء ،حت :عبد ال�ستار �أحمد ف ّراج ،م�صر :دار املعارف ،ط� ،1976 ، 3 :ص  422 – 421؛ ومطلع
الق�صيدة:
و�آمـال نف ٍـ�س همهـا غيـر ناف ِـد
عيني حـوك الق�صائـد
 نفى النـوم من ّ - 49الأغاين ،ج  .91 – 90 /23الإماء ال�شواعر( :العطية)� ،ص �ص 47 – 46؛ (القي�سي وال�سامرائي)� ،ص �ص .42 – 40
النويري ،نهاية الأرب ،ج  .81 – 80 /5ال�سيوطي ،امل�ستظرف من �أخبار اجلواري.45 ،
 - 50الأغاين ،ج  .87 – 86 /23الإماء ال�شواعر( :العطية)� ،ص �ص 30 – 29؛ (القي�سي وال�سامرائي)� ،ص �ص .25 – 24
امل�ستظرف من �أخبار اجلواري ،ال�سيوطي� ،ص  .39الورقة� ،ص �ص  .44 – 43العقد الفريد ،ج 59 – 58 /6؛ جاء اخلرب
هنا مع بع�ض االختالفات؛ فال�شاعر هنا هو “ بكر بن ح ّماد الباهلي “ ،ولي�س مروان بن �أبي حف�صة كما يف امل�صادر الأخرى.
 - 51ورد البيت مع بع�ض االختالف يف :العقد الفريد ،ج  ( ،59 /6جتف ميناه ) .الورقة� ،ص .44
 - 52الورقة� ،ص  .42نهاية الأرب ،ج  .78 /5وانظر �أي�ضا يف �أخبار اجتماعها مع �شعراء ع�صرها ،ومطارحاتها ال�شعرية لهم يف
امل�صادر املختلفة الواردة يف حوا�شي البحث.
 - 53الأغاين ،ج  .92 /23الإماء ال�شواعر( :العطية)31 ،؛ (القي�سي وال�سامرائي) .26 ،نهاية الأرب ،ج  .80 /5امل�ستظرف،
ال�سيوطي.43 ،
 - 54الإماء ال�شواعر( :العطية)40 ،؛ (القي�سي وال�سامرائي).34 ،
 - 55ال�سابق( ,العطية)40 ،؛ (القي�سي وال�سامرائي).35 ،
 - 56ال�سابق( ,العطية)40 ،؛ (القي�سي وال�سامرائي).34 ،
 - 50ال�سيوطي ،امل�ستظرف .38 ،وانظر �أي�ضا :ابن ال�ساعي ،ن�ساء اخللفاء� ،ص .47
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قائمـة امل�صـادر واملراجـع
�أو ًال  :باللغة العربية :
 - 1الأزدي ،علي بن ظافر ،بدائع البدائه ،حت :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ،بريوت :املكتبة الع�صرية1992 ،
 - 2الأ�صفهاين� ،أبو الفرج ،الأغاين  ،حت .علي ال�سباعي ( �إ�شراف :حممد �أبو الف�ضل �إبراهيم ) ،م�صر :الهيئة امل�صرية العامة
للكتاب.1994 ،
 - 3الأ�صفهاين� ،أبو الفرج ،الإماء ال�شواعر  ،حت .جليل العطية ،بريوت :دار الن�ضال.1984 ،
 - 4الأ�صفهاين� ،أبو الفرج ،الإماء ال�شواعر ،حت .نوري حمودي القي�سي و يون�س �أحمد ال�سامرائي ،بريوت  :عامل الكتب ،ط،2:
.1986
 - 5الأطرقجي ،واجدة جميد عبد اهلل  ،املر�أة يف �أدب الع�صر العبا�سي ،بغداد  :من�شورات وزارة الثقافة والإعالم.1981 ،
 - 6الأن�صاري ،ابن ه�شام ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،حت :عبد اللطيف اخلطيب ،الكويت :املجل�س الوطني للثقافة والفنون
والآداب ( �سل�سلة الرتاث العربي ).
� - 7أني�س� ،إبراهيم ،مو�سيقى ال�شعر ،م�صر :مكتبة الأجنلو امل�صرية ،ط.1965 ، 3 :
 - 8البغدادي ،ابن ال�ساعي ،ن�ساء اخللفاء امل�سمى جهات الأئمة اخللفاء من احلرائر والإماء ،حت :م�صطفى جواد ،القاهرة :دار
املعارف ،ط.1993 ،2 :
 - 9بنم�سعود ،ر�شيدة ،املر�أة والكتابة �س�ؤال اخل�صو�صية /بالغة االختالف� ،أفريقيا ال�شرق.1994 ،
 - 10التنري� ،سليم ،ال�شاعرات من الن�ساء �أعالم وطوائف ،دم�شق  :دار الكتاب العربي.1988 ،
- 11ابن اجلراح ،الورقة ،حت :عبدالوهاب عزام وعبد ال�ستار فراج ،القاهرة :دار املعارف ،ط .1986 – 3
- 12اجله�شياري ،كتاب الوزراء والكتاب ،حت :م�صطفى ال�سقا  ..و�آخ ،.القاهرة :م�صطفى البابي احللبي.1938 ،
 - 13ابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ امللوك والأمم ،حت :حممد عبد القادر عطا ..و�آخ ،بريوت :دار الكتب العلمية.1992 ،
 - 14احلموي ،ياقوت ،معجم الأدباء  ،بريوت :دار الكتب العلمية.1991 ،
 - 15اخلطيب البغدادي ،تاريخ بغداد ،حت :م�صطفى عطا  ..و�آخ ،بريوت :دار الكتب العلمية.1997 ،
 - 16ابن خلكان ،وفيات الأعيان ،حت� :إح�سان عبا�س ،بريوت :دار الثقافة.1968 ،
 - 17دندراوي ،قر�شي عبا�س ،عنان الناطفي حياتها و�شعرها ،م�صر  :دار املعارف ،ط.1996 – 2 :
 - 18رحمة اهلل ،مليحة« ،دور املر�أة ال�سيا�سي يف الع�صر العبا�سي الثاين» ،جملة كلية الآداب – جامعة بغداد ،ع  /14مج ،2
� ،1971 – 1970ص �ص .771 – 757
 - 19ابن ر�شيق القريواين ،العمدة يف حما�سن ال�شعر و�أدبه ونقده  ،حت :حممد عبد احلميد ،بريوت :دار اجليل ،ط .1972 – 4
 - 20الزخم�شري� ،أ�سا�س البالغة ،القاهرة :الهيئة امل�صرية العامة للكتاب ،ط.1985 ،3 :
 - 21ال�سيوطي ،امل�ستظرف من �أخبار اجلواري ،حت� :صالح الدين املنجد ،بريوت :دار الكتاب اجلديد ،ط1976 ،2 :
 - 22طبانة ،بدوي ،معجم البالغة العربية ،بريوت :دار ابن حمزة ،ط.1997 ، 4 :
 - 23ابن عبد ربه ،العقد الفريد  ،حت� :أحمد �أمني و �إبراهيم الأبياري و عبد ال�سالم هارون ،بريوت  :دار الكتاب العربي.1983 ،
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 - 24عثمان ،عبد الفتاح� ،شعر املر�أة يف الع�صر العبا�سي :درا�سة تاريخية حتليلية فنية ،القاهرة :دار غريب.2004 ،
� - 25أبو العالء املعري ،لزوم ما اليلزم ،بريوت :دار �صادر( ،ب .ت.).
 - 26الع ّالف ،عبد الكرمي ،قيان بغداد يف الع�صر العبا�سي والعثماين والأخري ،بغداد :مطبعة دار الت�ضامن.1969 ،
 - 27الفريح� ،سهام عبد الوهاب ،اجلواري وال�شعر يف الع�صر العبا�سي ،الكويت :دار قرطا�س ،ط.2000 – 2:
 - 28الفريوز�أبادي ،القامو�س املحيط ،بريوت :دار �إحياء الرتاث العربي.1991 ،
 - 29القا�ضي ،حممد ،اخلرب يف الأدب العربي درا�سة يف ال�سردية العربية ،تون�س – منوبة  :كلية الآداب /بريوت  :دار الغرب
الإ�سالمي.1998 ،
 - 30كتاب ال�صبح املنري يف �شعر �أبي ب�صري الأع�شى والأع�شني الآخرين ،م�صورة عن ( مطبعة �آدلف هلزهو�سن – بيانة ،)1927
الكويت :دار ابن قتيبة ،ط.1993 ،2 :
 - 31ابن كثري ،البداية والنهاية ،بريوت :دار الكتب العلمية ،ط.1997 ،2 :
 - 32كحالة ،عمر ر�ضا� ،أعالم الن�ساء ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط.1977 ، 3 :
 - 33املربد ،الكامل  ،حت :حممد الدايل ،بريوت :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط.1993 ، 2 :
 - 34متز� ،آدم ،احل�ضارة الإ�سالمية يف القرن الرابع الهجري �أو ع�صر النه�ضة يف الإ�سالم ،تر :حممد عبد الهادي �أبو ريدة،
م�صر :مكتبة اخلاجني ،ط.1967 ، 4 :
 - 35مطلوب� ،أحمد ،معجم امل�صطلحات البالغية وتطورها ،بريوت :مكتبة لبنان ،ط.1996 ،2 :
 - 36ابن املعتز ،طبقات ال�شعراء ،حت :عبد ال�ستار �أحمد ف ّراج ،م�صر :دار املعارف ،ط.1976 ، 3 :
 - 37ابن الندمي ،الفهر�ست  ،حت :ناهدة عبا�س عثمان ،الدوحة :دار قطري بن الفجاءة.1985 ،
 - 38النويري ،نهاية الأرب يف فنون الأدب ،القاهرة :دار الكتب امل�صرية ( م�صورة )( ،ب .ت).
ثاني ًا  :املراجع الأجنية:
1 - Beaugrande, R. A. (de), and Dressler, W.U, Introduction to Text Linguistics, (1981), U.S.A./
U.K. – Longman.
2 - Kilpatrick, Hilary, [ xxvi, Deutscher Orientalistentag, Leipzig, Sept. 1995 ], Theoretical
Approaches to Arabic Literature – New Perspectives and Projects, Arabic and Middle Eastern
Literature, vol. 1,no. 1, 1998.
3 - Wardhaugh, Ronald, An Introduction to Sociolinguistics, U.K., Blackwell Publishing, 4th. Edit.,
2005.
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