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ملخص
	تناولت هذه الدراسة صورة الوطن في عيون شواعر العصر الجاهلي وصدر الإسلام، واهتمت باستجلاء مفهوم الوطن لديهن – آنذاك – من خلال ما وصل إلينا من مقطوعات شعرية. وانقسمت الدراسة إلى ثلاثة محاور: المفهوم (مفهوم الوطن)، والدوافع، وأخيراً الشكل الفني واللغة.
	وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج منها: تحقيق المرأة الشاعرة في العصر الجاهلي وصدر الإسلام الانتماء إلى الوطن، وتقديمها عدة مفهومات للوطن، فهو بالنسبة لها: مكانٌ، وإنسانٌ، وزمانٌ، فقد يكون الوطن هو أرض الولادة، أو هو الحبيب والأرض والعشيرة، أو هو مرحلة الشباب والعطاء. ومن ثم تفاوتت دوافعها بين الحنين والشوق أو الغربة لذلك الوطن.
	ومن النتائج أيضاً أنّ شعرها في الوطن كان على شكل مقطوعات شعرية وبلغة سهلة وواضحة.
كلمات مفتاحية: الوطن، شواعر، العصر الجاهلي، الإسلام.

Abstract

This study talks about the image of homeland in the eyes of the pre-Islamic era poets and the early period of Islam. The study is concerned with clarifying the concept of homeland for them through poetic pieces from that time. This study is divided into three aspects: The concept of country (homeland), the motivations, and the artistic form & language used in poetry from that time period. This offers the following results: the ability of the female poets to show the idea of belonging to their homeland in pre and post Islam. Then, it introduces many terms used to refer to home since they considered the land of birth, the beloved, the parents, the tribe, the family members, or the stage of youth and giving without asking for something in return. Besides, these poets varied in their motivations toward homeland between longings, missing, or feeling home sickness. Moreover, their poems, which were directed to the homeland, were taking the form of poetic pieces in a simple and clear language.
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*
عضو هيئة تدريس، مركز اللغات، الجامعة الهاشمية. 
	عرفت المرأة العربية –في العصر الجاهلي وصدر الإسلام– الشعرَ وقرضته، وطرقت مختلف أغراضه وتذوقته، وأدركت أهميته في حياة الإنسان ووظيفته، وتفتحت قريحتها وتوقدت عاطفتها فقدَّمت نصوصاً شعرية تناولها العديد من الدارسين جمعاً وتحليلاً وتبويباً.
	ولعلّ الاهتمام بأدب المرأة شعراً ونثراً ازداد في الآونة الأخيرة مسايرة وتلبية لنداءات المنظمات الدولية التي تهتم بشؤون المرأة وحقوقها ودورها في المجتمع والحياة، فكان الاهتمام بأدبها تأكيداً على وجودها في ساحة الأدب، ومشاركتها الرجل أدواره وأنشطته الاجتماعية والفكرية وغيرها من الأنشطة لا يستدعي البحث الخوص فيها.
	وكان من الإنصاف لها أن نسلط الضوء على مشاركتها الرجل ومقاسمتها له حب الوطن والانتماء إليه من مختلف الجوانب، لا سيما التعبير عن ذلك شعراً، كأداة ووسيلة تعبيرية، امتلكها الشاعر العربي وتمكنت منها – كذلك – المرأة العربية الشاعرة.
	ونحاول هنا أن نقصي أمر الموازنة بعيداً بين شعر الرجل وشعر المرأة، وأن ننفرد بنصوص المرأة العربية بوصفها شاعرةً، وتخصص من شعرها ما كان موضوعه في الوطن لتتناوله بالدراسة من حيث: موضوعاته ودوافعه، وشكله الفني ولغته.
مفهوم الوطن
	تقدم الشاعرة العربية مفهوماً للوطن يقبله كل إنسانٍ ولا يختلف معها آخر، فهو البلاد التي عاشت فيه شبابها، وهو أول أرضٍ مَسَّ جسمها ترابها. وقد سئلت جُمْل السُّلميّة(()  تنتمي إلى بني سليم من قيس عيلان من مصر. ): أي البلاد أحبُّ إليك؟ فقالت (ابن طيفور، 1998، ص:308؛ يموت، 1998، ص:84):
أحبُّ بلادِ اللهِ ما بينَ مَنْعـِجٍ	إليّ وسلمى أن يصُوبَ سحابُها
بلادٌ بها حَلّ الشّبابُ تمائمي(()  حل تمائمه: كَبُرَ عن الطفولةِ.)	وأوَّلُ أرضٍ مَسَّ جسمي تُرابُها
فالوطن من منظور الشاعرة هو تلك البلاد التي انتقلت فيها من مرحلة الطفولة الى مرحلة الشباب، وهي هنا تستبعد أن يكون وطنُ المرأة الأرضَ الجديدة التي ارتحلت إليها مع زوجها، وهذا ما يشير إليه قولها (بلادٌ حلّ الشبابُ تمائمي) وهي في هذا السياق الشعري تعيدنا الى أصل الإنسان وخلقته الأولى، فهو من تراب وإلى تراب، فعلاقة الإنسان بالتراب علاقة أزلية تعود إلى مرحلة الخلق (وأوَّلُ أرضٍ مَسَّ جسمي تُرابُها) وعلاقتها أقوى ما تكون بالتراب الذي مَسّ جسمها في أول نشأتها أو لحظة ولادتها.
	ويسترعي الانتباه تقديم الشاعرة مرحلة الشباب على مرحلة الولادة والطفولة أثناء تعريفها الوطن، ولعلّ السبب وراء ذلك يرتبط بالأهمية والوعي، فمرحلة الشباب هي مرحلة الإنجاز والبناء وهي في الوقت نفسه مرحلة الوعي ونضوج الفكر والعواطف الإنسانية.
	وتستحضر الشاعرة العربية في العصر الجاهلي وصدر الإسلام مدلولاً آخر للوطن، فهو أرض العشيرة، ولا يُلام المرء إن ظَلّ يحبُّ ويحنُّ إلى أرض عشيرته، ولا يُلام – كذلك – إنْ كره مكان الإقامة الجديد.
	فهذه وجيهة بنتُ أوسٍ الضبِّيَّة(()  لم يرد لها ترجمة في المصادر، الشاعرة جاهلية لها شعر في الحنين والتشوق إلى الديار.) تقول وهي تحنُّ الى ديارها في الجنوب (أبو تمام، ديوان الحماسة، 1987: ص162):

وعاذلةٍ هَبّتْ بليلٍ تلومُني
فما لي إنْ أحببتُ أرضَ عشيرتي
فلو أنّ ريحاً بَلَّغَتْ وَحْيَ مُرسِلٍ
فقلتُ لها أدّي إليهم رسالتي
فإنّي إذا هَبّتْ شمالاً سألتُها

على الشّوْقِ لَمْ تَمْحُ الصَّبابةَ من قلبي
وأبغضتُ طرفاءَ(()  طرفاء القُصيبةِ: موضع إقامة الشاعرة شمالي موطنها.) القُصَيبَةِ مِنْ ذَنْبِ
حَفِيٍّ لناجيتُ الجنوبَ(()  النَّقْب: الطريق الجبلي.) على النَّقْبِ(()  الجنوب: ريح الجنوب.)
ولا تخلطيها طال سُعْدُكِ بالتُّربِ
هل ازدادَ صَدَّاحُ النُّميرةِ(()  صَدّاح النميرة: الطير المغرّد.) مِنْ قُرْبِ

إنّ الشاعرة هنا تربط مفهوم الوطن بالمكان والإنسان، وكأن الوطن – من منظورها – هو كلاهما، وهذا ما يكشفه التركيب اللغوي (أرض عشيرتي) وتقدم المكان على الإنسان، لأن في ذلك المكان كانت تعيش تجربة عشقية، جعلتها تزداد حبّاً لأرض عشيرتها، وتزداد بغضاً – في الوقت نفسه – لطرفاء القُصيبة التي تُقيم فيها.
	تسبغُ الشاعرة مفهوم العاذلة مفهوماً آخر، فهي – أي العاذلة– لا تلوم العاشق على عشقه لشخصٍ ما، وإنما تلومه على عشقه لأرض لا تبارح فؤاده، ولا تفوّت الشاعرة على نفسها فرصة الرّد على هذه العاذلة بما يناسب المقام، فهي تجد أن حبها لأرض عشيرتها أمرٌ مشروعٌ ولا حرمة فيه، مثلما أن كرهها لمكان إقامتها الجديد ليس ذنباً تحاسب عليه، وهي تجعل من ريح الجنوب شخصاً تحملّه رسائل شوقها الذي لم تشبه شائبة.
	إن الشاعرة هنا تراوغ في تقديمها مفهوم الوطن بين الأرض والإنسان وتغلّف الإنسان بغلاف العشيرة، وتكشف عن الأرض وتقدمها على الإنسان، لتجعل حبّها أكثر شرعية، في حين تقدم الحب على الكرهِ لعدة مرات أولها باستحضار فكرة العاذلة، وثانياً بتعريجها على ذكر الصبابة التي لم تمحها الأيام من قلبها، وأخيراً باعترافها بحبها أرض العشيرة وبغضها طرفاء العُصيبة. فهي إذن مشغولة بتجربة حب تركتها في عشيرتها وتخشى افتضاح أمرها فتخلق المبررات وتتستر بحب أرض العشيرة.
وقد أشارت الشاعرة العربية في الجاهلية وصدر الإسلام إلى أن الوطن هو وطن الحبيب – أيضاً – الذي عاشت معه تجربة العشق، فطاب لها المكان والزمان، وهي بذلك جسّدت الوطن بالإنسان، وخصت الحبيب بذلك، ومن اللافتِ للنظر أنّ هذا المفهوم يظهر لديها إذا ارتحلت عن الأهل وتركت حبيبها وتزوجت غيره.
	فهذه أسماء المُرِّيّة(()  هي صاحبة عامر بن الطفيل في الجاهلية، وقال البكري في اللآلي: أسماء هذه فزارية لا مُرّية. انظر: سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري الأوبني، ص816.) تزوجها رجل من تهامة ونقلها إليها، فقالت له: "ما فعلت الريح التي كانت تهب من نجد يُقال لها: الصَّبا؟ إني ما أراها ها هنا".
	فقال لها التهامي: "يحجزها عنا هذا الجبلان"، فقالت (البكري، 1984، ص:816؛ القالي، 1926، ص:197):	
أيَا جَبَليْ نعْمانَ(()  جبلا نعمان: جبلان في تهامة. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان، بيروت، 1984.) بالله خلِّيا
فإنّ الصَّبا ريحٌ إذا ما تَنَفَّسَتْ
أَجِدْ بَرْدَها أو تُشْفِ مني حرارةً
أيا جَبَلَيْ وادي عُريرَةَ(()  وادي عُريرة: ماءٌ لبني ربيعة. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان، بيروت، 1984.) بالتي
ألا خَلِّيا مجرى الجنوبِ لعلّهُ
وكيفَ تُداوي الريحُ شوقَاً مماطِلاً
وقولاً لرِكبانِ تميميّةٍ، غَدَت
بأنّ بأكنافِ الرُّغام(()  الرُّغام: اسم رَملَة بعينها من نواحي اليمامة بالوشم. انظر ياقوت الحموي: معجم البلدان، بيروت، 1984.) غريبةً
مُقطعّةً أحشاؤها من جوى النّوى

نسيمَ الصّبا يَخْلُصْ إليّ نَسيمُها
على قَلْبِ محزونٍ تَجَلَّتْ همومُها
على كبدٍ لم يبقَ إلاّ حميمُها
نَأَتْ عن نوى قومٍ وحُمَّ قدُومُها
يُداوي فؤادي من جواه نسيمُها
وعَيْنا طويلاً بالدموعِ سُجُومُها
إلى البيتِ ترجو أن تُحَطّ جُرومُها
مُوَلَّهةً ثكلى طويلاً نئيمُها
وتبريحِ شوقٍ عاكفٍ ما يريُمها

يبدو من خلال السياق الشعري السابق أن تجربة الغربة لدى المرأة تمتزج بتجربة الحب، فالوطن الذي بعدت عنه المرأة ليس هو وطن الأهل ومسرح الصبا والهوى فقط، وإنما هو موطن الحبيب الذي حرمت منه، وإذا كانت المرأة تستعد منذ طفولتها لفراق أسرتها إلى بيت الزوجية فإنها بالتالي تعاني الاستعداد للغربة، وتعظم معاناتها إلى جانب هذا الاستعداد مع فراق المحبوب (يوسف، 1998، ص:78).
	وكذلك تقدم المرأة العربية مفهوماً آخر للوطن فهو أيام الشباب والصّبا وتجارب العشق الجميلة، فهذه عشرقة المُحاربيّة(()  هي شاعرة جاهلية، لها شعر في العشق والهوى.) تذكر ماضي أيامها بعد أنْ صارت عجوزاً، إذ تقول (العقاد، مجموعة أعلام الشعر، 1970، ص:693):
جَرَيْتُ مع العُشاقِ في حَلبَة الهوى
فما لَبِسَ العُشّاق من حُلل الهوى
ولا شربوا كأساً من الحُبِّ مُرَّةً

فَفُقْتُهم سَبْقاً وجئتُ على رسْلي(()  رسلي: على مهلي.)
ولا خلعوا إلاّ الثّياب التي أُبلي
ولا حُلْوَةً إلا شرابُهُم فَضْلي(()  فضلي: ما زاد عني وفضل.)

تمثل الأيام الماضية بالنسبة للشاعرة مرحلة الارتواء وحضور الذات، بل تجعل نفسها تفوق الجميع إذ إنها تسبق العشاق، وتلبس أثواب العشق الجديدة – إشارة الى تجارب عشقية كثيرة – فهي مرغوبة ومثيرة وكذلك هي تتمتع بحلاوة العشق وتشرب كؤوسه ويشرب غيرها فضلها، وفي كل تجربة عشقية لها تكون هي الأولى في حياة الرجل في حين غيرها من النساء تلبس تجارب هي خلعتها وعافتها، وهي بذلك تتلذذ باختراق التجربة والشعور بالسبق، إن أيام السعادة والشباب والحبّ بالنسبة لهذه المرأة الشاعرة هي موطن وملجأ تتقي به من الحاضر المخيف، وتعوض الحاضر من خلال استحضار الماضي، وتفرّ من مرحلة الهرم إلى مرحلة الشباب، ومن الخواء العشقي إلى أيام الارتواء والتجارب العشقية المثيرة.
	ويمتد حضور الوطن في وجدان المرأة العربية إلى أبعد ما يمكن فها هي العيّوقُ بنت مسعود(()  هي ابنة أخي الشاعر المشهور بذي الرّمة واسمه غيلان بن عقبة العدويّ.)، تتشوق وتحن إلى ديارها في نجد، فتقول (يموت، 1998، ص:229):

خليليَّ قوما فارفعا الطَّرفَ وانظرا
عسى أن نرى واللهُ ما شاءَ فاعلٌ
وإن حال عرضُ الرمل والبعدُ دونَهم
يرى اللهُ أنّ القلبَ أضحى ضميرهُ

لصاحبِ شوقٍ منظراً متراخيا
بأَكثبة الدّهنا من الحيّ باديا
فقد يطلبُ الإنسانُ ما ليس رائيا
لِما قابلَ الرَّوْحاءَ والعَرْجَ قاليا

لا يمثل الوطن الواحة الغناء والرياض ومنابع المياه فقط، وإنما هو كل التضاريس الطبيعية دون استثناء، وهو كل الانفعالات والذكريات، وهو الأيام حاضرها وماضيها، هو امتداد في نفس الإنسان إلى أبعد ما يمكن، إلى المساحات غير المرئية، فهو يشغل كل حيزٍ في نفسه، وها هي الشاعرة تتمنى أن ترى أكثبة الدهناء، وإن استحال الأمر فهو مطلب مشروع ومنطقي، فالإنسان يطلب ويتمنى ما لا يراه.

الموضوعات
1. الحنين والشوق:
	يغلب الحنين والشوق إلى الأهل والديار على شعر المرأة العربية فيما نظمته من شعر تناولت فيه الوطن، حتى يكاد أن يكون هو الموضوع الأكثر عموماً، ويعود ذلك إلى أن المرأة غالباً ما تواجه الغربة والرحيل إلى ديار الزوج، فتصبح في حنينٍ دائم إلى أهلها وصاحباتها ومحبوبها الذي فارقته، وكذلك إلى الطبيعة بتضاريسها، فها هي العيوق بنت مسعود تقول (يموت، 1998، ص:230):
إذا هَبَّتِ الأرواحُ زادت صبابةً
ألا ليت أنّ الريحَ ما حَلّ أهلُنا
وآلت يميناً لا تهُبُّ شمالها

عَليَّ وبرحاً في فؤادي هبوبها
بصحراءِ نجدٍ لا تهبُّ جنوبُها
ولا نكباً إلا صَباً نستطيبُها

	إن هبوب الريح يزيد الشاعرة شوقاً ويذكرها بالأهل والأحبة، وهي تتمنى ألا تهب إلا من تجاه قومها من نجد، لكنّ الريح تعاندها وكأنّها أقسمت – أي الريحُ – يميناً ألاّ تهبُّ إلا من الشمال، والسؤال هنا: لِمَ لا تجد الشاعرة سبيلاً للتواصل مع وطنها وأهلها سوى الريح، وقد تكرر هذا في غير موضع لدى الشاعرات العربيات.
	لعلّ ذلك يعود إلى أن دور المرأة في الحياة الاجتماعية يتمحور في الاستقرار والسكون في حين أن دور الرجل يتمثل في الحركة والانتقال، لذا فهي حين تحنّ لوطنها وأهلها وتطلب من الموجودات من حولها مشاركتها مشاعرها وأشواقها، ولا تجد سوى الريح معوضاً لحالة السكون والاستقرار المكاني الذي تعيشه، بينما ينتقل الرجل من مكانٍ لآخر ويرتحل على فرسه أو ناقته أنىّ شاء ومتى شاء، لذا فهو يطلب من الموجودات الثابتة مشاركته مشاعره مثلما يطلب من الأطلال وما فيها من موجودات كالأثافي وبعر الحيوانات والحجارة المتردمة أن تخبره عن أحبته الذين رحلوا وتركوا المكان.
	وتمثل الشاعرة ستيرة العُصيبيّة(()  لم يرد لها أي ترجمة في المراجع.) نموذجاً آخر من الشاعرات اللواتي نظمن الشعر في الحنين والشوق إلى الوطن (يموت، 1998، ص:235)، إذ قالت:

ونادى بالترَّحُّلِ بَعْضَ صَحْبي
فراحوا والشَّقيُّ له دُيونٌ
فأرْخَيتُ العمِامةَ دونَ(()  دُيون: رغبات.) صحبي
وما لي حاجة إلا ببكرٍ
فقالوا مِنْ ضراريّ(()  ضراري: من حزنهم على ما أصابني.) كيف بَكْرُ؟
فقلتُ: اللهُ حَمَّ(()  حَمَّ: قدّر.) فراقَ بَكرٍ

فَرُحْتُ ومُقْلَتي غَرْقى بماهَا
وأشيا من حوائجِ ما قضاها
على عَيني وقُلْتُ جَرى قَذاها
وما ذنبي على أحدٍ سواها
وكيف تراكَ تَرْجو أن تراها؟
فأرجو أن يَحُمَّ لنا لقاها

تمثل هذه الأبيات مشهداً درامياً لتشوق المرأة العربية إلى وطنها وديارها، وكيفية التعبير عن هذا الشوق، وقد توافرت عناصر متعددة في هذا المشهد من: حدث، وشخوص، وحوار، وزمان ومكان، فالرحيل يثير مشاعرها ويبكيها، والأصحاب حولها يسألونها عن بكائها، حتى إذا ما أدركوا أسباب بكائها سألوها عن ديارها (بكر). وهي تجعل القدر المسؤول عن بعدها وفراقها لوطنها، كما ترجو أن يكون – القدر – السبب في عودتها إلى وطنها ولقاء أحبتها.
ونلاحظ على الصعيد اللغوي استخدام الشاعرة أسلوب الالتفات وذلك ليتحقق لها أطراف الحوار والتعبير عن الحاضر والماضي، ومشاعرها الكامنة، وقسمات وجهها البادية، إذ انتقلت من الغائب (نادى – رحتُ – راحوا) إلى المتكلم (أرخيتُ – قلتُ) ثم من الغائب (قالوا) الى المخاطب (تراك – ترجو – تراها) ثم من المتكلم (قلتُ – أرجو) إلى الغائب (يَحُمّ).
	وقد يصل الأمر بالمرأة العربية – التي لا تنفك عن الحنين إلى ديارها – إلى الطلاق وردّها إلى ديارها، كحال ميسون بنت بحدل(()  ميسون بنت بحدل بن أُنيف الكلبيّ، أم يزيد بن معاوية، توفيت نحو سنة 80 هجرية.) التي تزوجها معاوية وطلقها من فرط حنينها إلى البادية، إذ تقول (الأصفهاني، 1950، ص:211؛ البصري، 1403هـ، ص:72-73):
ولبْسُ عباءةٍ وتقرَّ عيني
وبيتٌ تخفقُ الأرياحُ فيه
وبكرٌ يتبعُ الأضعانَ صَعْبٌ
وكلبٌ ينبحُ الأضيافَ دوني
وخرُقٌ من بني عمي ثقيف

أحبُّ إليّ منْ لبس الشّفوفِ
أحبُّ إليَّ منْ قَصْرٍ منيفِ
أحبُّ إليّ مِنْ بَغْلٍ زفوفِ
أحبُّ إليَّ من هَزِّ الدفوفِ
أحبُّ إليّ من عِلْجٍ عنيف

	عقدت الشاعرة هنا مقارنة بين مقومات حياتها في ماضيها وحاضرها، وتوقفت عند مشاهد بداوتها فذكرت البيت الذي تعيش فيه، وما ترتديه وتسمعه، ووازنت بين ما تضيق به وما تتمناه وتحلم به وتحنُّ إليه، إذ قامت بالعيش في القصر المنيف ولبس الحرير وركوب البغال المطهمة، وضجيج الدفوف والغناء، وقوة شخصية الزوج صاحب الكلمة والسلطان، وأصبحت تحنّ إلى عكس ذلك تماماً، إلى البيت الصغير والعباءة الخشنة، ومسير الإبل عبر الصحراء الفسيحة وسماع نباح كلاب القوم، وتتمنى واحداً من أهزل القوم من بني عمّها تركن إليه وتحبه (خليف، د.ت، ص:127).
فالشوق إلى الديار يحمل داخله شوقاً إلى ساكني تلك الديار، وربما يكون المحبوب أهم ساكن تتشوق المرأة إليه (خليف، د.ت، ص:127) ليرتبط هنا الشوق إلى الديار بالشوق إلى الأهل والأحبة، ولتخفي المرأة خلف تشوقها إلى الديار حبّاً لم يكتب له الظهور والنماء إنما ظلّ محبوساً بين ضلوعها تتذرع بالمكان وتريد من يسكن فيه.

2. الغربة:
ظلت المرأة العربية في العصور القديمة مشغولة بفكرة الغربة، ومأزومة من المجهول، ومتعلقة بالوطن، وإن عظمت هذه الأزمة في نفسها لبُعد المسافات وصعوبة وسائل المواصلات والاتصالات، فإنها اليوم تلاشت في عصرٍ ألغى المسافات واختصر الزمان والمكان، وأخذت – أي الغربة – أبعاداً أخرى.
	وقد وقفت الشاعرة العربية مواقف متباينة إزاء فكرة الغربة لديها تتفاوت بين التحفظ والكشف عن معاناتها وحنينها إلى وطنها، وربما كان لها مسوغاتها في ذلك.
فهذه زينب أم حسَّانة الضبيّة(()  زينب أم حسانة الضبيّة: زوجوها واحتملوها من البادية إلى الحضر، وسألوها يوماً: "أليس هذا الحضر أطيب مما كنت في البادية؟"، فقالت هذه الأبيات.) تسرُّ بحنينها إلى وطنها إلى أقرب صحبها ومن تثق بهم، ولعلها هنا تبدو امرأة متعقّلة تدرك أهمية المكان وقدسيته بالنسبة لكل إنسان، وتخشى أن تفضل وطنها على مقامها الجديد الذي يتميز بتوفر وسائل الراحة والعيش، ولعلها – أيضاً – تخشى عواقب البوح بتفضيلها وطنها وباديتها على مقام زوجها في الحضر، فربما أغضبته وأغضبت أهله، فها هي تقول (يموت، 1998، ص:129):
       أقـولُ لأدْنـى صـاحبيّ أُســرُّهُ	      وللعينِ دمعٌ يُحـدِرُ الكُحْلَ سـاكِبُهْ
       لعمري لنهرٌ باللّوى(()  اللوى: اسم موضع في الصحراء.) نازحَ القذى     	بعيدُ النواحي غيرُ طرْقٍ(()  غير طرق: غير مطروقة مهجورة.) مشاربُهْ
       أحـبُّ إلينـا من صهـاريجَ مُلئِتْ	      للعبٍ، ولم تَمْلُحْ(()  لم تملح: لم تجمل.) لـديَّ ملاعِبُـهْ
       فيـا حبّـذا نجـدٌ وطيـبُ تُرابـهِ    	إذا هَضَبتْهُ(()  هواضبه: الأمطار.) بالعشيِّ هواِضبُـهْ(()  القُطر: الإقليم والناحية.)
       وريـحُ صبـا نجـدٍ إذا تَنَسَّـمَتْ	      ضحى، أو سَرَتْ جُنْحَ الظلام جنائبُهْ
       وأُقسـم لا أنسـاهُ ما دمـتُ حيـَّةً	      وما دامَ ليـلٌ مـن نهـارٍ يعاقبـُهْ
       ولا زال هذا القُطرُ يُسـفرُ لوعـةً	      بذكراه حتى يترك الماءَ شارُبـهْ(()  كناية عن المُحال وغير الواقع.)
تستحضر الشاعرة هنا صورة طبيعية لنهر في وطنها في اللوى، قليل الماء، بعيد ومهجور، ثم تستحضر صورة طبيعية أخرى حيث تقيم في الحضر، وهي صورة صهاريج مُلئت بالماء للعب فيها، وتفضل الشاعرة إلى نفسها صورة ذلك النهر المهجور والبعيد على تلك الصهاريج وما يحفّها من أسباب اللعب واللهو، وكذلك تفضل نجد وترابه وريحه.
وتتفاعل الشاعرة مع الموقف لتصل إلى أعلى درجات البوح والكشف لأصحابها، فتقسمُ قسماً مغلظاً ألاّ تنسى وطنها نجد ما دامت على قيد الحياة، وهي لا تكتفي بذلك بل تؤكد قسمها وديمومة حبها لوطنها من خلال ظاهرة طبيعية دائمة في الحياة وهي ظاهرة تعاقب الليل والنهار، وهي كذلك ستظل تتذكر وطنها إلى أن يترك الإنسان شرب الماء، وهذا أمرٌ مُحال.
وعلى الصعيد اللغوي نجد أن الشاعرة استخدمت لفظة صهاريج وهي خاصة بطبيعة الحياة المتحضرة، وكذلك استخدمت لفظة القُطر بمعنى الإقليم والناحية لتضيف بذلك معنى جديداً من معاني الوطن في ذاكرة المرأة العربية آنذاك.
وها هي الشاعرة أم موسى بنت أبي حيان الكلابي(()  من شاعرات العصر الجاهلي.)، زوجّها أبوها ونقلها زوجها إلى حُجر من بلاد اليمن، تقول (ابن طيفور، 1998، ص:134):
قدْ كُنْتُ أكرَهُ حُجْراً أنْ أعيشَ بها	وأن أعيشَ بأرضٍ ذات حيطــانِ
يا حبذا الغَرَقُ الأعلى(()  الغرق الأعلى: موطن الشاعرة قبل أن تتزوج.) وساكنهُ	وما تضمّنَ مِـنْ مـاءٍ وعيــدان
أبيتُ أرقبُ نجـمَ الليـلِ قاعـدةً	حتى الصباح وعند الباب عجـلانِ
لولا مخافةُ ربي أن يُعالجني(()  يعالجني: يعاقبني.)	لقد دَعوتُ على الشيخِ(()  الشيخ بن حيان: أبو الشاعرة.) بن حيّانِ
تختلف غربةُ المرأة عن غربة الرجل مثلما يختلف حنينها إلى الوطن عن حنين الرجل، إذ إن غربتها تبدو لا عودة منها، وحنينها إلى الوطن لا أملَ يُحييه، فقد أصبح لزاماً عليها أن تحقق الانتماء والمواطنة لمكانٍ جديد، وأصبح الأهل والصاحبات ومراتع الصبا مجرد ذكريات تتشوق إليها، وعليها الآن في المكان الجديد أن تحقق التكيف والتلاؤم مع البيئة الجديدة جغرافياً وبيوغرافياً، فأم موسى الكلابية يطلب منها أعظم ما يُطلب من غيرها من اللواتي انتقلن من قبيلة إلى أخرى أو من موضع إلى آخر في البيئة البدوية الصحراوية نفسها، إنما هي تنتقل من طبيعة جغرافية إلى أخرى، من الصحراء مترامية الأطراف إلى بيئة مغلقة بالجدران، وعليها أنْ تحقق الاندماج والتكيف مع هذه الطبيعة الجديدة، لكننا نجدها تفشل في أغلب الأحيان، فهي تكره حُجراً ذات الحيطان وتحبّذ الغرق وأهلها، وتحاول أن تدعو بالهلاك على أبيها الذي ألقى بها في هذه التجربة الصعبة لولا مخافتها من - الله عز وجل-، وتقول في موضع آخر (ابن طيفور، 1998؛ يموت، 1998، ص:135):
وللهِ درّي أيّ نظرة ناظرٍ
هل البابُ مفروجٌ فأنظرُ نظرةً
فيا حبّذا الدّهنا وطيبُ ترابها
ونَصُّ العذارى بالعشيّاتِ والضّحى

نظرتُ ودوني طَخْفَةٌ(()  طخفة: اسم بلد في الدهناء.) ورجامُها(()  الرجام: الصخور.)
بعيني أرْضاً عَزّ عندي مرامُها
وأرضٌ فضاءٌ يصدَحُ الليلَ هامُها(()  هامها: طيرها أو بومها.)
إلى أنْ بَدَتْ وحْيَ العيونِ كَلامُها

تعاني الشاعرة من البيئة المغلقة التي تتناقض مع طبيعة بيئة الوطن فنجدها تكرر لفظة (الباب) في غير موضع، لأنه يشكل بالنسبة لها الانفراج، ومنفذاً للخروج من هذه الغربة، فتتمنى أن يكون الباب مفروجاً لتنظر من خلاله إلى أرضها ووطنها البعيد حيث الدهناء وطيب العيش والفضاء الذي لا يعرف القيود ولا تحدّه الحدود.
	إذا كانت المرأة العربية تستعدُّ للغربة منذ بلوغها سن الزواج فإنها في الوقت نفسه تدرك خطورة فشل تجاربها العشقية، ولذلك فهي غالباً ما تمزج الحنين والتشوق إلى الديار بالحنين والتشوق إلى المحبوب الذي فارقته إلى غيره فها هي امرأة من بني عامر بن صعصعة تقول (يموت، 1998، ص:144-145):
سُـقياً ورعيـاً لأيـّام تُشـوّقنــا
تبدو لنا من ثنايا الضُمْرِ(()  الجياد أو النوق النحيلة. ) طالعـةً
هِيْـفٌ يلذُّ لهـا جسمي إذا نَسَـمَتْ
يا حبّذا طارقٌ وهَنْـــاً(()  تنتمي إلى بني سليم من قيس غيلان من مصر. ) ألمَّ بنـا
شـبّهْتَ لـي مالكاً يا حبّذا شـبهـاً
مـاذا تُذَكّـرِ من أرضٍ  يمـانيـةٍ
عمـداً أُخادِعُ نفسـي عن تذكركُـم
من حيثُ تأتي رياحُ الهيف أحيــانا
كـأنّ أعـلامهـا جُلِّلـْنَ تيجــانَا
كالحضرمي(()  ثوب حريري هفهاف. ) هنا مسكاً وريحـانا
بينَ الذّارعينِ والأحزابَ من كــانا
ولاإمّا من الإنسِ أو ما كان جنَّانا()  الجِنّ غير الإنس. )
تُذكِّــرُ مَنْ أمسى بجــــوزانا
كما يخادِعُ صاحي العقلِ سكــرانا

الذكريات وإنما لأنها تمثل تجارب عشقية، وكأن المكان يزداد قيمة وأهمية للمرأة بوجود الحبيب والأنيس فيه.
إنّ معاناة هذه المرأة معاناة مزدوجة فهي تعاني غربة المكان وغربة الروح عن الحبيب، فلو أن غربتها اقتصرت على غربة المكان وأنست الزوج الذي ارتحلت إلى دياره لكان الأمر أهون، ولاستطاعت أن تشكل بعواطفها الجياشة وطناً جديداً، فالمرأة هي التي تبني الوطن الأصغر (البيت والأسرة) وتعمّره بحبها وعواطفها، وهي إن وجدت إلى جانبها رجلاً قادراً على ملء مساحات عواطفها تكون أقدر من الرجل على الاغتراب، لأنها بحكم طبيعتها ودورها في بناء الأسرة تكون في استعداد تام دائماً إلى الالتحاق بالزوج قريب الديار كان أو بعيدها.
	إن المرأة تدرك ضرورة التغلب على عواطفها من أجل المحافظة على استقرار أسرتها، فهي تمارس دوراً عظيماً وصعباً في الوقت نفسه في الضغط على عواطفها ومخادعة نفسها، وإقناع ذاتها بعدم التذكر، لأن الذكرى تشعل فتيل الهوى، وتنذرُ بخراب أسرةٍ، فتحاول أن تحقق توازنها وتسيطر على مشاعرها، وأن يحضر العقل ويتغلب على العاطفة. ومن هنا ندرك بأن المرأة تُدير أمور أسرتها بالعقل لا بالعاطفة فقط، كما أنها تعي أهمية الموازنة بينهما.
	وها هي نائلة بنت الفرافصِة أنموذجٌ للمرأة العربية التي يتصارع في عالمها الحاضر والمجهول، الوطن والغربة، وقد قالت بعد أنْ خطبها عثمان بن عفان –رضي الله عنه– وحملوها إليه وفي طريقها أنشأت تقول (يموت، 1998، ص:231):
     ألسـتَ تـرى يـا ضـبُّ بالله أنني	      مصاحِبــَةٌ نحـوَ المدينـة أرْكُبـَا
     إذا قطعوا حَـزْنا(()  الأرض الغليظة. ) تحَـثُّ ركابُهم	      كما زعزعتْ ريحٌ سِراعاً(()  القصب. ) متقّصَبا
     لقد كان في أبناءِ حصنِ بن ضمضمٍ(()  من أجداد نائلة. 
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)	      لكَ الويلُ ما يُغني الخِبــاءَ المُطَنَّبا

	تعيش نائلة هنا حالة من التوتر النفسي، لأنها تفارق الأهل والوطن من جهة، وتتخوف من المجهول من ناحية ثانية، فكيف ستكون الحياة في المدينة؟ وكيف سيكون الزوج؟ وعشيرة الزوج؟ وكيف وكيف؟! إنها تصوّر نفسها إزاء هذا المجهول في أقصى حالات الضعف فهي لم تكتفِ أن تصور نفسها باليراع أمام ريحٍ قوية بل جعلته يراعاً مثقّباً ليزداد ضعفاً ووهناً، وهذا التصوير يناسب مقتضى الحال، إنّ اليراع يمثل وحدتها أمام القوم والثقوب التي تملؤه تناسب المخاوف التي تعتمل في نفسها وشعورها بالضعف لا سيما أن قوتها – من منظورها – تكمن في وجودها في وطنها مع أهلها وأقاربها، كما أنها توفقت في تصويرها لقوم زوجها بالريح، بما تحمله كلمة ريح من دلالة سلبية كالقوة والعنف والاقتلاع والتدمير، وهذه الأوصاف كلها تمثل هواجس ومشاعر نائلة تجاه المستقبل المجهول.
	وهي بعد أن وصلت إلى مرحلة عظيمة من التوتر النفسي والقلق والخوف استرجعت الماضي وأحضرت الأجداد والأهل والعزوة (أبناء حصن بن ضمضم) الذين كانت تجد معهم الحماية والأمن والقوة والعزّة بما يغنيها عن المجهول، وإن وصفوه لها – كما يبدو – وأغروها به (الخباء المطنب).

3. البناء الفني:
	نهجت المرأة العربية الشاعرة في عصر الجاهلية وصدر الإسلام في بناء شعرها نهج المقطعات الشعرية، ونجد أن هذا النهج له مسوغاته، فطبيعة حياة المرأة العربية – آنذاك – قائمة على تعدد الأدوار في واجباتها البيتية وتنوعها، وبالتالي هي دائمة الانشغال والتنقل من دور إلى آخر: أم، وزوجة، وأخت، وابنة، وربة بيت، وبالتالي فهي لا تملك ما يملكه الرجل من امتلاك للوقت، والانفراد بالذات، فوظيفتها الاجتماعية غلبت على شاعريتها، وضيعت فرصة إنتاجها للمطولات الشعرية، ولعل من الأسباب الأخرى ما يمكن أن نسميه غياب التجربة التي عاشها الرجل العربي في صحرائه، فلم تكن المرأة تخرج للصيد، ولم ترتحل سوى مرافقة الزوج أو الأب، وبالتالي فإن المرأة العربية الشاعرة كانت مساحاتها محدودة، وفضاءاتها محبوسة، وتوجهت إلى الفضاء الداخل، في حين توجه الرجل العربي الشاعر إلى الفضاء الخارجي.
وهذا ما تؤكده صور المرأة العربية في شعرها، فإذا تحدثت عن الفارس القتيل جعلته عماد السماء، وسقف البيت والقمر والنجوم، والنخل، وهي صور مستمدة مما أحاط بها من بيئة (مارديني، 2002، ص:176).
	وربّما أن المرأة – آنذاك – لو شغلها الشعر وتفرغت له لابتدعت بناءً لقصيدتها، لكنها آثرت أن تعيش في عالم الرجل وأن تكون جزءاً منه ومن قصائده، وأن تسعد بانشغال الرجل الشاعر بها.
فضلاً عن ذلك تجد خليف (1403هـ) أن تجربة المرأة الشعرية في العصر الجاهلي وصدر الإسلام فيما تناولته من موضوعات حب الوطن والحنين إليه والاغتراب تختلف عن تجربة نظائرها الرجال ممن وقعوا في الأسر فصوروا آلامهم، أو ممن تركوا الأهل والولد والمال خروجاً إلى مناطق نائية ضمن الجيوش الغازية، فكانت قصائد الحنين لديهم ضروباً من القصص المتميز الذي يحكي قصة الفتح والغزو والبعد عن الوطن على نحو ما صنع مالك بن الريب في مرثيته لنفسه في خراسان، على عكس ما نجده في شعر المرأة من موضوعات شديدة الخصوصية بظروفها من زواجها أو طلاقها والبعد عن أهلها ووطنها وشكوى الاغتراب التي تسيطر على نفسها (خليف، 1403هـ، ص:131).
	ومما يتضح أن الوضوح وعدم التكلف سمة طبعت به المرأة العربية شعرها لا سيما في حنينها لوطنها وذلك لأنه – شعرها – أتى نتيجة الحاجة السريعة إليه، ولأن الأغراض التي تناولتها احتاجت إلى رقة اللفظ والمعنى معاً، للتأثير في نفوس السامعين، ومع ذلك لا يخلو الأمر من وجود بعض الغموض لديها في شعرها (مارديني، 2002، ص:78).
	وإن أمعنا النظر في المقطعات الشعرية لدى شواعر الجاهلة وصدر الإسلام فيما عبّرن به عن الوطن نجد أنهن غالباً ما يمزجن بين الجوانب الموسيقية والمعنوية، والمقابلة بين المعاني فيترك ذلك تأثيراً في النفس لا ينقطع، وفي ذلك يقول الحوفي (1980، ص:669): "إذا كانت المرأة بطبيعتها مولعة بالزينة وبالمظهر الخلاب فإنها قد أكثرت من الترصيع في الشعر كثرة تسترعي النظر".
	وقد استخدمت الشاعرة العربية – في المقام نفسه – البحور الطويلة التي تتناسب فخامتها مع ألفاظ الأسى والتجلد والفجيعة (الحوفي، 1980).

الخاتمة
	تناولت الشاعرة العربية في العصر الجاهلي وصدر الإسلام الوطن وتغنّت به، وقدمت مفاهيم عدّة له فهو الأرض التي ولدت فيها، وهو أيام الصّبا، وكذلك هو العشيرة؛ لتمزج بذلك بين المكان والإنسان، وهو وطن الحبيب في سياقٍ من سياقاتها الشعرية.
	واختلفت موضوعات شعرها في الوطن حيث الحنين والشوق حيناً، والغربة حيناً آخر، وغالباً ما مزجت بينهما في سياقٍ شعري واحد؛ فالغربة تفضي إلى الحنين والشوق. وقد اعتمدت المقطوعات الشعرية في التعبير عن حبها للوطن والتّغني به؛ وذلك لانشغالها في وظيفتها الاجتماعية وعدم تفرّغها للشعر، وكذلك مزجت بين الجوانب الموسيقية والمعنوية، ومالت إلى استخدام البحور الطويلة التي تناسب ألفاظ الأسى والتّجلد.
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