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  : مقدمة
كان شعر الشعراء الصعاليك من أكثر الموضوعات األدبية التي أثارت فضولنا 
وشدت انتباهنا ومن بين هذه األشعار شعر تأبط شرا على الرغم من قلة ما وصلنا 
من شعر هذا الصعلوك إال أنه والحالة هذه يبني عن شخصية حافلة بالنشاط 
والحركة ومملوءة باالضطرابات، ومن ثم نجد أن هذا الشعر مصبوغا بطابع 
الصعلكة، حتى إننا نذهب مذهب القائل أنه لن نجد في ديوان الصعلكة شعرا 

نذر نفسه وفنه وال شاعرا أخلص للصعلكة إخالص الشعر الذي نظمه تأبط شرا، 
  .لمسلكه ومعتقده ونذوره

فثابت كان النموذج األكثر بالغة لحال الصعاليك واألنصع بيانا لمعيشتهم، وقد 
  .انعكس ذلك انعكاسا واضحا في شعره

يتمتع ببنية جسدية منفردة، وسمات ال نكاد نسمع لها مثيال لدى ثم إن هذا الشاعر 
دو ونقل اإلخباريون كثيرا من رجل آخر، فقد ضرب به المثل في سرعة الع

قصصه في طبيعة حياته التي أثرت في تكوينه من مثل الجبال التي ال تصلها 
الدواب فضال عن اإلنس أو حتى النسور وتنقله بين الشعاب وتفرده الصحراء 

  .حتى إنه يتباهى بألفه الوحوش وكرهه لإلنس
ني في إخراج هذا وقد تحصلت على الكثير من المصادر والمراجع التي أعانت

و إن كانت أغلب تلك المصادر ال تتعرض إال للمشهورين منهم وتورد البحث، 
  .أخبارهم ومغامراتهم في شكل قصص مع االستشهاد من قصائدهم

للدكتور يوسف خليف من ) الشعراء الصعاليك(ومن المصادر الحديثة كان كتاب 
لى قصائدهم النادرة بين اللغة أهم المصادر الحديثة التي أعتمد عليها في الرجوع إ

واألدب كذلك كان كتاب األدب الجاهلي في آثار الدارسين قديما وحديثا لعفيف 
وأشار في متنه إلى الكثير ) شعر الصعاليك(كتابا قيما تحدث فيه عن عبد الرحمن 



 مقدمة
  

 ج 
 

شعر (من الكتّاب والنقّاد الذين تحدثوا في معرض حديثهم عن األدب الجاهلي عن 
وشعر الصعاليك في العصر األموي لحسين عطوان، وشعر الصعاليك ) الصعاليك

  .خصائصه ومنهجه لعبد الحليم حفني
وقد عمدت إلى تقسيم البحث إلى أربعة فصول ابتدرت أولها بذكر حياة تأبطت 

  .شرا وشعره وأخباره
ثن تحدثت في المبحث الثاني عن دوافع الصعاليك وأسباب تمردهم على قوانين 

  .الجاهلية وأسباب خروجهم عن مجتمعاتهمالقبيلة 
وفي الفصل الثالث تحدثت عن الظواهر الفنية في شعر تأبط شرا في المبحث 

  األول تكلمنا عن البحور والموسيقى الشعرية في شعره 
ما أخيرا أتمنى أن أكون قد قدمت في هذا البحث ما يفيد طالب األدب و أوفيته 

    يستحقه من عناية واهتمام 
              .وما التوفيق إال من عند اهللا    
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  هر ابخأو  هر عشو  هتایح ار ش طبات :لوأل ا ثحبملا

. نسبه ولقبه هو ثابت بن جابر بن سفیان بن عمیثل بن عدي بن كعب بن حزن

. حرب بن تمیم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قیس عیالن بن مضر بن نزار: وقیل

والتي ال تزال موجودة إلى اآلن  بعض المصادر تذكر انه من قبیله بني فهم العدنانیة

إنها من بني القین بطن من فهم ولدت : أمیمة، یقال: وأمه امرأة یقال لها. بأرض الحجاز

إنها : وقیل. تأبط شرًا، وریش بلغب، وریش نسر، وكعب جدر، وال بواكي له: خمسة 

بشًا في وتأبط شرًا لقب لقب به، ذكر الرواة أنه كان رأى ك. ولدت سادسًا اسمه عمرو

الصحراء فاحتمله تحت إبطه فجعل یبول علیه طول طریقه، فلما قرب من الحي ثقل علیه 

الغول، : ما تأبطت یا ثابت؟ قال: الكبش فلم یقله فرمى به فإذا هو الغول فقال له قومه

كل إخوتك یأتیني بشيء إذا : بل قالت له أمه: وقیل. لقد تأبطت شرًا فسمي بذلك: قالوا

سآتیك اللیلة بشيء، ومضى فصاد أفاعي كثیرة من أكبر ما قدر : قال لهاراح غیرك ف

علیه فلما راح أتى بهن في جراب متأبطًا له فألقاه بین یدیها ففتحته فتساعین في بیتها 

أتاني بأفاع في جراب : ماذا أتاك به ثابت؟ فقالت: فوثبت، وخرجت فقال لها نساء الحي

وقیل لقب بتأبط . لقد تأبط شرًا فلزمه تأبط شراً : قلن تأبطها،: وكیف حملها؟ قالت: قلن

تأبط شرا، فلقب : شرا ألنه كان كلما خرج للغزو وضع سیفه تحت أبطه فقالت أمه مرة

  .1بهذا اللقب

  كان أحد العدائین المعدودین: 

نزلت على حي من فهم : أخبرني الحزنبل عن عمرو بن أبي عمرو الشیباني قال

وما سؤالك عنه، : إخوة بني عدوان من قیس فسألتهم عن خبر تأبط شرًا فقال لي بعضهم

                                                           
 – دیسمبر 28تاریخ النشر  –جریدة الشرق األوسط  –نجم عبد الكریم . ما بین الحقیقة والخرافة والخیال د. تأبط شرًا  1

 2008 –دیسمبر  7تاریخ الوصول  – 2003 
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ال، ولكن أرید أن أعرف أخبار هؤالء العدائین، فأتحدث بها، : أترید أن تكون لصًا؟ قلت

رًا كان أعدى ذي رجلین وذي ساقین وذي عینین وكان إن تأبط ش :نحدثك بخبره: فقالوا

إذا جاع لم تقم له قائمة فكان ینظر إلى الظباء فینتقي على نظره أسمنها، ثم یجري خلفه 

  .2فال یفوته حتى یأخذه فیذبحه بسیفه ثم یشویه فیأكله

 شعرهو  هتایح اً ر ش طبأت :لوأل ا بلطملا 

أفضل مئة قصیدة في  ومن أفضل قصائده، وهي التي أوردها طه حسین ضمن

 :الشعر العربي، تلك التي مطلعها

 راقــــــــــــــــــــــــــف على األهوال طـر طیــــــــــوم             راقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وٕایــن هــالك مـد یـیا عی

 اقــــــــار على سـداؤك من ســــــي فـــــــــــنفس              حتفیاــــــــــــــعلى األین والحیات م يــیمش

 اقـــــــــــــــــفـن شوق وٕاشــي مـح نفسـا ویــــــــــی               رمتــــــــــــــــــــــــــــــة صـلـــا خـــإذا م لقو أ وال

 اقـــــــــــــــــــــــــــد سبـالحمیر بكسب ـى بصــعل                ولـــــــــــــــــــت ذا عـــــولي إن كنــا عـــــــلكنم

 اقــــــــــــــدا بین أرفـــــــــــوت هـــــــع الصــــــــــمرج               رتهــــــایات مجد في عشیـــــــاق غـــــــــــــسب

 اقـــــــم واهي الماء غســــــــــــــــدالج أدهــــــــــــــم               رهــــتد نواشـــــــنابیب ممـــــــاري الضـــــــــــــع

 اقــــــــــــــــــواب آفــــــــــــكمة جــــــــــوال محـــــــــــــــــــــــق                  دیةــــاد أنــــــة شهـــــــــــــــــــــــــــال ألویـــــــــــــــحم

  .3قتل في أحد غزواته على هذیل 

                                                           
 مصدر سابق نجم عبد الكریم ،. تألط شرًا ،د 2

 
  . نجم عبد الكریم ، مصدر سابق. د 3
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فقد تمكن من . بین العرب أخبارهوشاعت  باألسطورةالتحمت شخصیة تأبط شرًا  

وتمیز هذا . رًا یقارب الشعر الملحمي التمردي، وقال شعیوّحد بین الحیاة ولذة المغامرة أن

فیه وفي شعره . قعیة والنزعة التصویریة الطبیعیة، مع رؤیا حیویة للوجودالشعر بنبرة الوا

وفي شخصیته . اإلنسانیةائع وجمال الوق حساساإلبعض فنان لّون الخیال وجبله بدفق 

، كما فیها من الفارس نزعة التحدي وجماح القوة ثیر من العفویة والسذاجة الصادقةالك

 . الطاغیة

، إلیهفقد نسبت . لصعالیكسواه من شعراء ا بأشعاربعض قصائد تأبط شرًا  التبست 

 امرئ وباألخص، وبین شعراء الصعالیك وهذا التقارب بینه. القیس المرئ، قصیدة مثالً 

عر القیس والشنفري وعمرو بن بّراق یوحي بالمستوى الفني العالي الذي بلغه هذا الشا

اللغة أشبه  ألفاظ، قد تمتع بموهبة خصبة في جعل فهو كما نرى في شعره. الصعلوك

وكانت هذه المعاني . وف الموسیقیة الدالة على معانیهابصور ولوحات مشبعة بالحر 

  . ل بالصحراء والمغامرةمستقاة من االنفعا

 أن إلىمضت حیاة تأبط كعاصفة من الشعر والمجد والنشوة بالخطر والتحدي 

  وٕانعامها إحیائهاقضى مذبوحًا في فخ نصبته له قبیلة طالما روعتها غزواته وهجماته على 

هو ثابت بن جابر بن سفیان بن عمیثل  :ألبي الفرج األصفهاني" األغاني"وجاء في 

حرب بن تمیم بن سعد بن فهم بن عمرو بن قیس : وقیل. كعب بن حزنبن عدي بن 

  .4عیالن بن مضر بن نزار

                                                           
 .56-55الشعراء الصعالیك في العصر العباسي ، ص –حسین علوان . د:أنظر  4
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إنها من بني القین بطن من، فهم ولدت خمسة : أمیمة، یقال: وأمه امرأة یقال لها

إنها ولدت : تأبط شرًا، وریش بلغب، وریش نسر، وكعب جدر، وال بواكي له، وقیل: نفر

  .سادسًا اسمه عمرو

وتبأبط شرًا لقب لقب به، ذكر الرواة أنه كان رأى كبشًا في الصحراء، فاحتمله تحت 

إبطه، فجعل یبول علیه طول طریقه، فلما قرب من الحي ثقل علیه الكبش، فلم یقله فرمى 

لقد تأبطت شرًا : الغول، قالوا: ما تأبطت یا ثابت؟ قال: به فإذا هو الغول، فقال له قومه

 فسمي بذلك

ر أنه إنما جاءها بالغول یحتج بكثرة أشعاره في هذا المعنى، فإنه یصف ومن ذك

 :لقاءه إیاها في شعره كثیرًا، فمن ذلك قوله

 ـوالــــــــــــــــــــــــــــــــا أهـــــــــــــارتا لك مـــــــــــــــــــــــفیا ج                  ي جارةـــــول لـــــــــــحت الغـــــــــــــــــــــــــــــفأصب

 الـــــــــــــــــــــــــــــــــــاولت أن أفعـــــــــــــي وحـــــــــــــــــعل                 وتــــــــــــــها فالتـــــــــــــطالبتها بضعــــــــــــــــــــــف

 زالـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى مـنـــــــــــــــــها باللـــــــــــــــــــفإن ل                 ارتيـــــــــــأل عن جـــــــــــان یســــــــــــــــمن ك

أخبرني عمي عن الحزنبل عن عمرو بن أبي عمرو :كان أحد العدائین المعدودین

نزلت على حي من فهم إخوة بني عدوان من قیس، فسألتهم عن خبر تأبط : الشیباني قال

ال، ولكن أرید أن : وما سؤالك عنه، أترید أن تكون لصًا؟ قلت: شرًا، فقال لي بعضهم

إن تأبط شرًا كان أعدى : نحدثك بخبره: أخبار هؤالء العدائین، فأتحدث بها، فقالوا أعرف

ذي رجلین وذي ساقین وذي عینین، وكان إذا جاع لم تقم له قائمة، فكان ینظر إلى 

الظباء فینتقي على نظره أسمنها، ثم یجري خلفه فال یفوته، حتى یأخذه، فیذبحه بسیفه، 

 .ثم یشویه فیأكله
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لقي الغول في  -فیما حكي لنا  -وٕانما سمي تأبط شرًا ألنه :  افترسهایصف غوالً 

لیلة ظلماء في موضع یقال له رحى بطسان في بالد هذیل، فأخذت علیه الطریق فلم یزل 

بها، حتى قتلها، وبات علیها فلما أصبح حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه، فقالوا 

 :لقد تأبطت شرًا، فقال في ذلك: له

 لــــــــــــــــــــــــــــم غنمًا أو یشیف على ذحــــــــــیوائ                رًا ثم راح أو اغـتـدىـــــــــــــــط شــــــــــــــــــــــتأب

 :وقال أیضًا في ذلك. یقتدر: یوافق، ویشیف: یوائم

 ـانـــــــــــــــــــــى بطــــــــــــــــت عند رحــــــــــــــــبما القی                 ـمــــــــــــــان فـهــــــــــــــــــــــــــلغ فـتـیـــــــــــــــأال من مب

 حانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبسهب كالصحیفة صحص                 ول تهـويـــــــــــــــــــد لقیت الغــــــي قــــــــــــــوأن

 يــــــــي مكانــــــــي لـــــفر فخلــــــــــــــــــــــــــــأخو س                ـوأینـــــــــــــــــــــــــكالنـا نـض: ت لهاـــــــــــــــــفقل

 يــــــــــــــــي بمصقول یمـانـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلها كف                  دة نحوي فـأهـوىـــــــــــــــــــــــــــــدت شـــــــــــفش

 ـرانـــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصریعًا للیدین ولـلـج                ربها بال دهش فخـرتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأض

 انـــــــت الـجـنـــــــانك إنني ثبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمك                  داــــــــــــــــــــــــروی: عد، فقلت لها: فقالت

 يـــــانــــــر مصبحًا ماذا أتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألنظ                 ك متـكـئًا عـلـیهـاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلم أنف

 قوق اللسـانــــــــــــــــــــــــــر مشــــــــــــــــــــــكرأس اله                 ان فـي رأس قـبـیحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا عین

 5اء أو شـنـانــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــوثوب من عب                  دج وشواة كـلـبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوساقا مخ

                                                           
 .102، ص1، مجلد2، دار المعرفة والنشر والطباعة، ط2006عبد الرحمن المصطاوي : دیوان تأبط شرًا تحقیق 5
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هذه الرجال : قیل لتأبط شراً : قال : :حمادقرأت على : قال: الحسین بن یحیى 

یعني أول اللیل، . إني ألسرى البردین: غلبتها، فكیف ال تنهشك الحیات في سراك؟ فقال

  .ألنها تمور خارجة من حجرتها، وآخر اللیل تمور مقبلة إلیها

  هر ابخأو  اً ر ش طبأت :يناثلا بلطملا

 همقتل : الو أ

وخرج : قال أبو عمرو في هذه الروایة :قال األثرم: محاولة قتله هو وأصحابه بالسم

 -رجل من بجیلة  -تأبط شرًا یرید أن یغزو هذیًال في رهط، فنزل على األحل بن قنصل 

وكان بینهما حلف، فأنزلهم ورحب بهم، ثم إنه ابتغى لهم الذراریح لیسقیهم فیستریح منهم، 

ا قد فطنا له، ولكن إني أحب أال یعلم أن: ففطن له تأبط شرًا، فقام إلى أصحابه، فقال

وقد كان  -سابوه حتى نحلف أال نأكل من طعامه، ثم أغتره فأقتله ألنه إن علم حذرني 

فاعتل علیه وعلى أصحابه  -ماأل ابن قنصل رجل منهم یقال له لكیز قتلت فهم أخاه 

فسبوه وحلفوا أال یذوقوا من طعامه وال من شرابه، ثم خرج في وجهه، وأخذ في بططن واد 

النمور، وهي ال یكاد یسلم منها أحد، والعرب تسمي النمر ذا اللونین، وبعضهم یسمیه فیه 

انطلقوا جمیعًا فتصیدوا، فهذا الوادي كثیر : السبنتي، فنزل في بطنه وقال ألصحابه

األروى، فخرجوا وصادوا، وتركوه في بطن الوادي فجاءوا فوجدوه قد قتل نمرًا وحده، وغزا 

    :قال تأبط شرًا في ذلكهذیال فغنم وأصاب، ف

 ـلظـــــــــع لكیزواألحل بن قنصــــــــــــــــــــــــــــــصنی                ناـــــــــأقسمت ال أنسى وٕان طال عیش

 زلـــــــك عمري قد ترى أي منــــــــــــــــــــــــــــــــــــفإن                ًا فساء صبـاحـنـاـــــــــــــــه یومـــــــــــــــنزلنا ب

 ـیلـــــــــــــف بكاء ذي القلیل المعـــــــــــــــــــــــــــــوكی                  ن بـبـابـهیـــا نازلـــــــــــــــى إذ رآنــــــــــــــــــــــبك
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 وقلـــــــــــــــــــــــــــــــامر وال الرئیس ابن قــــــــــــــوال ع               یك ما نزلنـا بـعـامـرـــــــــــــــال وأبـــــــــــــــــــــــــــــــف

 وفلـــــــــــــــــفاثي نــــــــــــــــــــــــــــــــن عیش والنــــــــبأحس                 لیل رب مروان قاعداً ــــــــــــــــــــــــوال بالش

وقال أیضًا في هذه : یتخذ من العسل مزلقًا على الجبل فینجو من موت محقق

كان تأبط شرًا یشتار عسًال في غار من بالد هذیل، یأتیه كل عام، وأن هذیًال : الروایة

ذكرته، فرصدوه إلبان ذلك، حتى إذا جاء هو وأصحابه تدلى، فدخل الغار، وقد أغاروا 

: على الغار، فحركوا الحبل، فأطلع تأبط شرًا رأسه، فقالوا علیهم فأنفروهم، فسبقوهم ووقفوا

فعالم أصعد، أعلى الطالقة أم الفداء؟ : فقال. بلى قد رأیتنا: أال أراكم، قالوا: أصعد، فقال

وكان قبل ذلك : فأراكم قاتلي وآكلي جناي، ال واهللا ال أفعل، قال: ال شرط لك، قال: قالوا

، فجعل یسیل العسل من الغار ویثریقه، ثم عمد إلى الزق نقب في الغار نقبًا أعده للهرب

فشده على صدره ثم لصق بالعسل فلم یبرح ینزلق علیه حتى خرج سلیمًا وفاتهم، وبین 

  .6موضعه الذي وقع فیه وبین القوم مسیرة ثالث، فقال تأبط شرًا في ذلك

 ورـــــــــــــــــــــــوطابي ویومي ضیق الحجر مع               هـم ـــــرت لـــــــــــــان وقد صفـــــــــــــأقول للحی

 درـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دم والقتل بـالـحـر أجـــــــــوٕام               ـنةـــــتـا إمـا إسـار ومـــــــــــما خطــــــــــــــــــــــــــه

 ـدرــــــــــــــــــــــــــــــورد حزم إن ظفرت ومصــــــــــــلم               هـاــــأصادي النفس عنها وٕان رىــــــــوأخ

 ـرـــــــــــه جؤجؤ صلب ومتن مخـصـــــــــــــــــــــــــــب               فاـــالصت لها صدري فزل عن ـــــفرش

 ـرــــــــــــــه كدحه والموت خزیان ینـظـــــــــــــــــــــــــــب              فخالط سهل األرض لم یكدح الصفا

 ـرــــــتم مثلها فارقتها وهي تصـفــــــــــــــــــــــــــــــــــوك             بـًا ـــــــــــــــت إلى فهم ومـا كـنـت آئــــــــــــــفأب

                                                           
  . 56-55في العصر العباسي ، صحسین عطوان ، الشعراء الصعالیك . د: أنظر  6
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 ـرــــــــــاع وقاسى أمره وهو مـدبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأض               رء لم یحتل وقد جـد جـدهــــــــــــــــإذا الم

 ـرــــــــــــه األمر إال وهو للحزم مبصــــــــــــــــــــــــــــــب               و الحزم الذي لیس نـازالً ــــــــــأخولكن 

 رــــــــــــــــد منه منخر جاش منـخــــــــــــــــــــــــــــــــــإذا س               الدهر ما كـان حـوالً ذاك قریع ـــــــــــــــــــف

  7رـــــــــــــمان لم یقصر بي الدهر مقصـــــــــــــــــــبلق                باللصب حیلـتـيك لو قایست ــــــــــــفإن

وخرج تأبط في سریة من قومه، فیهم عمرو بن بّراق، ومرة : قال: ال یحب المراءة 

بن خلیف، والمسیب بن كالب، وعامر بن األخنس، وهو رأس القوم، وكعب حدار، وریش 

أبط شرًا، وسعد ومالك ابنا األقرع، حتى مروا ببني كعب، والسمع وشریس بنو جابر إخوة ت

نفاثة بن الدیل وهم یریدون الغارة علیهم، فباتوا في جبل مطل علیهم، فلما كان في وجه 

: السحر أخذ عامر بن األخنس قوسه، فوجد وترها مسترخیًا، فجعل یوترها ویقول له تأبط

أنصتن فهذه : قال لبنات لهبعض حطیط وترك یا عامر، وسمعه شیخ من بني نفاثة، ف

وكان الذي بینهم یومئذ متفاقمًا في قتل حمیصة بن قیس أخي  -واهللا غارة لبني لیث 

وكانت بنو نفاثة في غموة والحي خلوف ولیس عندهم غیر  -بلعاء، وكانوا أصابوه خطأ 

ن لنا اجهروا الكالم، والبسوا السالح، فإ: أشیاخ وغلمان ال طباخ بهم، فقالت امراة منهم

: فبرزن مع نوفق وأصحابه، فلما بصر بهم قال. عدة فوالالت ما هم إال تأبط وأصحابه

لئن أغرتم : انصرفوا فإن القوم قد نذروا بكم، فأبوا علیه إال الغارة فسل تأبط سیفه وقال

علیهم ألتكئن على سیفي حتى أنفذه من ظهري، فانصرفوا وال یحسبون إال أن النساء 

بإبل البلعاء بن قیس بقرب المنازل فأطردوها، فلحقهم غالم من بني  رجال، حتى مروا

یا عامر بن الخنس، أتهاب نساء بني نفاثة وتغیر على رجال بني : جندع بن لیث؟ فقال

: نعم، قال: أو كان رجالهم خلوفًا؟ قال: فقال له عامر. لیث؟ هذه واهللا إبل لبلعاء بن قیس

                                                           
     ، حسین المرصفي ، الوسیلة األدبیة الى العلوم العربیة ، حققه وقدم له ، عبد العزیز  88الدیوان السابق ، ص 7
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ردي إبله، وأعلمه أني قد حبست منها بكرًا ألصحابي، أقرئ بلعاء مني السالم، وأخبره ب

. لئن حبست منها هلبة ألعلمنه، وال أطرد منها بعیرًا أبداً : فإنا قد أرملنا، فقال الغالم

 :فحمل علیه تأبط فقتله، ومضوا باإلبل إلى قومهم؛ فقال في ذلك تأبط

 ـث أغـبـراــــــــــــــــــوم أشـعـــــــــــــــــیــــــأراك ال: تقول                ب الفـتـیان مـن أم مـالـكـــــــــــــــــــأال عج

 ارق أیسـراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق الـمـفـــــــــــــــــــــرأیتك بـ             ـًا آلثـار الـسـریة بـعـدمـا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــتبوع

 ز به غصنًا من البـان أخـضـرایومـان یوم إقـامة أه: فقـلـت لـهـا

 ق مـثـلـي أنـكـراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه نسوة لم تلــــــــــــــــــــل             ف فـي جـید أغـید ــــــــــــویوم أهز السـی

 یخفن علـیه وهـو ینـزع نـفـسـه لقد كنت أبـاء الـظـالمة قـسـورا

 ـارة حـمـیراـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعذارى عقیل أو بـك             ـا ـــأنـهت في آثار حـوم كـــــــــــــوقد صح

 يء إذا هـو أدبـراــــــــــــــــــــــى علـى شــــــــــــــــوآس                 ةـــــــد الـنـفـاثـیین آمـل طـرقــــــــــــــــــــــــــــــــــــأبـع

 ـالعة أعـفـراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الذل یعرا بـالـتـــــــــم              م ــــــهم صحبـتـي وٕاخـالـهـــــــــــكف عنأكف

 فـعـرعـران ظرء ـــــــــــــــــــــــــــــــهة من بطــــــــــبمهم              ل ــــــــت الكفان أصـحـاب نـوفـــــــــفلو نال

 ي وكان العرض عرضي أوفراـــــــــــــــــبعرض             ـًا ـــــما أبى الـلـیثـي إال تـهـكـمــــــــــــــــــــــــــــول

 حتى لـم أجـد مـتـأخـرا بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسأذه              يــــحـق الـثـنـاء فـإنـنـ: ت لهــــــــــــــــــــفقل 

 ول فـال یألـوك أن تـتـشـوراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیقـ              ة ـــما رأیت الـجـهـل زاد لـجـاجـــــــــــــــــــول

 رب من نضح األخادع عصـفـراــــــــــــــــــــــــتش               ـهـــــوت له حـتـى كـأن قـمـیصـــــــــــــــــــدن
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 8ا أخاهـم یوم قـرن مـعـفـراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتركن               ـاــــمن مبلغ لیث بـن بـكـر بـأنـنـــــــــــــــف

 :ففي ذلك یقول  

 9حت اشعث أغبراـــــــــــــــــــــــــــــــــــلقد أصب: تقول                  ـالـكــــــن أم مــــأال عجب الفتیان م

واهللا : فلما رجع تأبط وبلغه ما لقي أصحابه قال: مصرعه على ید غالم دون المحتلم

فخرج في نفر من قومه، حتى عرض لهم . ما یمس رأسي غسل وال دهن حتى أثأر بهم

ال واهللا، ما لنا فیه : اغنموا هذا البیت أوًال، قالوا :بیتع من هذیل بین صوى جبل، فقال

إني أتفاءل أن أنزل، ووقف، : فقال. أرب، ولئن كانت فیه غنیمة ما نستطیع أن نسوقها

أبشري أشبعك من : وأتت به ضبع من یساره، فكرهها، وعاف على غیر الذي رأى، فقال

ال واهللا ال : قال. رى أن نقیم علیهاویحك، انطلق، فواهللا ما ن: فقال له أصحابه. القوم غداً 

: فقال أحد القوم .أشبعك من القوم غداً : وأتت به ضبع عن یساره فقال. أریم حتى أصبح

فبات، حتى إذا كان في . ال واهللا ال أریم حتى أصبح: واهللا إني أرى هاتین غدًا بك، فقال

م من القوم دون وجه الصبح، وقد رأى أهل البیت وعدهم على النار، وأبصر سواد غال

إني : ثم قال تأبط. المحتلم، وغدوا على القوم، فقتلوا شیخًا وعجوزًا، وحازوا جاریتین وٕابالً 

: قد رأیت معهم غالمًا؛ فأین الغالم الذي كان معهم؟ فأبصر أثره فاتبعه، فقال له أصحابه

صخرة، وأقبل  ویلك دعه فإنك ال ترید منه شیئًا، فاتبعه، واستتر الغالم بقتادة إلى جنب

تأبط یقصه وفوق الغالم سهمًا حین رأى أنه ال ینجیه شيء، وأمهله حتى إذا دنا منه قفز 

قفزة، فوثب على الصخرة، وأرسل السهم، فلم یسمع تأبط إال الحبضة فرفع رأسه، فانتظم 

ال بأس، واهللا لقد وضعته حیث  :ال بأس، فقال الغالم: السهم قلبه، وأقبل نحوه وهو یقول

                                                           

  .1دیوان تأبط شرًا ، مصدر سابق ، مجلد  8
األدبیة إلى العلوم العربیة ، حققه وقدم له ، عبد العزیز الدسوقي ، الهیئة المصریة العامة حسین المرصفي ، الوسیلة  9
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كره، وغشیة تأبط بالسیف وجعل الغالم یلوذ بالقتادة، ویضربها تأبط بحشاشته، فیأخذ ما ت

أصابت الضربة منها، حتى خلص إلیه، فقتله، ثم نزل إلى أصحابه یجر رجله، فلما رأوه 

مالك؟ فلم ینطق، ومات في أیدیهم، فانطلقوا وتركوه، : وثبوا، ولم یدروا ما أصابه، فقالوا

منه سبع وال طائر إال مات، فاحتملته هذیل، فألقته في غار یقال له غار فجعل ال یأكل 

  :10رخمان، فقالت ریطة أخته وهي یومئذ متزوجة في بني الدیل

 ن سفیانــــــــــابر بــــــــــــــــــــابت بن جــــــــــــــــــــث                انــــــــــــــــــــــــــــم الفتى غادرتم برخمـــــــــــــــنع

 :وقال مرة بن خلیف یرثیه

 ـانـــــــــــــــــــأكفان میت غدًا في غار رخم               ـزاء قـد ثـویاـــــــــة والـعـــــــــــــــــــــــــــإن العزیم

 انــــــــــــــــــــــــوب كـتــــــــــــــــوال یكن كفن من ث                ت جـیدهـــــــــــــــــــــــــــإال یكن كرسف كـفـنـ

 یر أكفانـــــــــریش الندى، والندى من خ                رًا من األنسـاب ألـبـسـهــــــــــــــــــــــفإن ح 

 انـــــــــــــــــــــــــــوزاء رنــــــــــــــــــــویوم أور من الـج                عاها إلـى حـجـرـــــــــــــــــــــــــــــولیلة رأس أف

 ر فـتـیاـــــــــــــــــادیة أو إثـــــــــــــر عـــــــــــــــــي إثـــــف               ط عـنـد آخـره ــــــــــــــــــــــأمضیت أول ره

 هتحقیق  :ایناث 

المنطقة في ، عاش في الحجاز، من الشعراء الصعالیك، هو ثابت بن جابر الفهمي   

شاع شعره في . واألزد، وجمع عصابة لإلغارة على بني خثعم وهذیل، المحیطة بالطائف

صار الناس یضربون ، ورغم قبحه، فتزوجها بعد ان شغف بها حبا} وصف الغیالن والجن

  )رخمان(وألقیت جثته في غار یقال له ، وُقتل ولده األول منها) براق(االمثال بجمال 

                                                           
10
أبو العباس المفضل بن محمد الضبي ، شرح ابي محمد القاسیم بن محمد بن بشار األنباري ، دیوان المفضلیات ،  

 . 14، ص 2000طبعة األولى ، الثقافة الدینیة ، بور سعید ، مصر ، ال  مكبة
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 التمرد في شعر تأبط شراً 

كان لعلماء اللغة والنحو سلطة یمارسونها على المبدعین، كما كان للنقاد ولمتذوقي 

الشعر شيء من هذه السلطة، وتكفي اإلشارة في هذا الصدد إلى تعقُّب عبد اهللا بن 

شعر الفرزدق، ورصده لبعض تجاوزاته النحویة والعروضیة، وهو ما إسحاق الحضرمي 

االنتصار للغته الشعریة ودفاعه الحاد عنها، وأن یعّبر عن سخطه   حمل الفرزدق على

 .الشدید على ذلك الناقد اللغوي

ومن الحق أن دراسة مظاهر التمرد في الشعر الجاهلي واإلسالمي واألموي على 

بما یكفي حتى تنّحى عن شعرنا وشعرائنا تلك الصورة   د وتجلىالسلطة جدیرة بأن ترص

النمطیة التي علقت في أذهان كثیرین حین قالوا إن شعراءنا األولین كانوا یجرون في 

الغالب من إنتاجهم وٕابداعهم في ركاب السلطة، إذ كانوا یسعون لتزیین قبائحها، كما كانوا 

ي أبواقها، ویبالغون في تمجیدها إلى حّد ال یتغاضون عن أخطائها وهفواتها وینفخون ف

 .یكاد یقبل أو یسوَّغ

وقد جاء كتابي هذا یترسَّم هذا المنهج حین وقف على أشعار طائفة بارزة من أعالم 

بشار بن برد، وأبو نواس، وأبو العتاهیة، : الشعراء العباسیین المشهود لهم بالتمیُّز هم

من الشعراء المعوزین المكدودین، الذین سال والمتنبي، كما وقف على أشعار طائفة 

الشعر على ألسنتهم شكوى مریرة، وسخطًا حادًا، وتمردًا وبذاءة غیر قلیلة أضربنا صفحًا 

عن التمثیل علیها ترفعًا، ولم یكن الوقوف على أشعار هؤالء الشعراء المتمردین بمعزل 

لذاته وفق  استّنُه تأّبط شّراعن الوقوف على أخبارهم في المصادر األمهات،المسار الذي 

في ركب الّشعراء _ طواعّیة_نسق یفصله عن الّسائد والمألوف في نظام القبیلة ویلحقه 

الّصعالیك اّلذین لفتوا انتباه الّناس إلیهم شكًال وسلوكًا؛ فال عجب أن یكون تأّبط شّرًا من 

شّعة الّشمس الحارقة،األمر أغربة العرب ، ألّنه كان ذا لون أسود أكسبه مناعة التّأّثر بأ
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المؤلفة من ستة  قافیتها لشهیرةولعّل ...اّلذي نقرؤه متجّلیًا في سلوكه الّنافر في شعره 

یا ِعیُد ماَلَك مـن شْوٍق وإِیراِق :وعشرین بیتًا تبوح بالكثیر من هذا، واّلتي یقول في مطلعها

ِن والحیَّاِت محتفیًا نفسي ِفداُؤَك من ساٍر ومرِّ َطْیٍف عَلى اَألهواِل َطرَّاِق َیْسِري على األیْ 

على ساِق من هنا نجُد نصَّ تأّبط شّرًا مترعًا بتراكم الّدوال وتعّددها، إذ إّن نّصه یبدو 

للقارئ المدّرب متعّدد الّرؤوس، فهو نّص ذو أبعاد اجتماعّیة مرّكبة، وهو نّص ذو بنیة 

ضمون، منفلتًا كصاحبه من شروط المجتمع، مغایرة لبنیة القصیدة الجاهلّیة في شكله والم

ونائیًا بعیدًا بعیدًا عن الّشرائط الّتاریخّیة اّلتي فرضتها أعراف القبلّیة الجاهلّیة، باحثًا عن 

األمر اّلذي ال نجد فیه غضاضة، وال نقرأ في معاني حروفه سلبّیة، . بنیٍة مغایرة لبنیة 

سلبّیة حّقًا، وبالّتالي ال یمكن للكلمات النافیة أن إّنه ال توجد أفعال ( ویقول غاستونباشالر 

تكون ذوات معنى إّال بالكلمات الموجبة اّلتي تنكرها، ذلك أّن كّل فعل وكّل اختبار 

ألّنها ، )یترجمان حكمًا ومن الوهلة األولى في المجلى اإلیجابّي لذلك نجده فخورًا بما یفعل

  1نفسه صادرة من الّذات ال من اآلخر، إذ یقول عن

ْوِت َهّدًا بیَن َأْرَفاِق عاري (وعلیه  ِع الصَّ ان سبَّاِق غایاِت مجٍد في َعِشیرِته ُمَرجِّ

اِل الظََّناِبیِب، ُممتدِّ َنَواِشِرِه ِمْدَالِج َأْدَهَم َواِهي اْلَماِء غسَّاِق َحـمَّاِل َأْلـِوَیٍة، شـهَّاِد َأْنِدَیٍة قـوَّ 

یبدو تأّبط شّرًا مسكونًا بإشعاع الّروح ال بلون الجسد، إذ ال تبدو ُمـْحَكَمٍة، جوَّاِب آفاِق 

روحُه مسكونة بسایكولوجّیة الفراغ، بل بطمأنینة االمتالء رغم القلق المحّدق بكّل تضاریس 

 ).الّزمان

إنِّـي زعیٌم لئن لم تتركوا عَذلي أن یــسَأل الحيُّ َعنِّي َأهَل آفاِق أن یسأل القوُم عنِّي ....

ــعه حّتى تُـالقي الذي كلُّ أ هَل معرفٍة فال یخبُِّرُهم عن ثابٍت الِق سّدْد ِخَالَلَك من ماٍل ُتَجمِّ

 امرٍئ الِق لتقرعنَّ عليَّ السِّنَّ من نـدٍم إذا تـذّكرَت یومًا بعَض أخالقي 

                                                           
 2011: سنة الطبع، الدكتور یاسین عایش خلیل، قراءات في تمرد الشعراء العباسیین على السلطة  1
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". األلف"ثم " الالم"حرفان فقط یمكنهما أن یغدوا منهجًا للمثقف، هما على التوالي 

لیست مجرد كلمة تصاغ أو تقال لالعتراض والتمرد ورفض ما هو سائد، ولكن " ال"ف

موقف متكامل قد یتخذه المثقف من حكومته مثًال أو من أوضاع مجتمعیة " ال"هذه ال

معینة تحاصره أو حتى من أنماط جمالیة وتیارات فنیة شائعة یرغب في مخالفتها أو 

قف أو األدیب بالسلطة الرسمیة السائدة، وبالتالي عالقة المث "ال"كما قد تلخص . تجاوزها

ثقافة "جسرًا أو نفقًا یفر منه المبدع بضمیره الحي وبإبداعاته وأفكاره ورؤاه من " ال"تمسي 

، آمًال أن یساهم هو في صیاغة سلطة أخرى للثقافة، ومن ثم یمكنه االحتماء ولو "السلطة

تصلح للدفاع عن ذاته وأقرانه في بعض لوقت ما بهذه السلطة، واتخاذها قلعة حصینة 

لقد مأل   !2األحوال، وتصلح أیضًا للمبادرة بالهجوم على الثقافة الرسمیة في لحظات نادرة

تأّبط شّرًا فراغه بالغرابة والّتمّرد مذ كان ملتّذًا بعذاب طفولة مریرة، وهو ما جعل أّمه تخلع 

من هنا . شیاء اّلتي وضعت مثاباتها سیف أراد أن یغّیر به حدود خارطة األ  عنه اسمه 

 :سّجل تأّبط شّرًا انتصاره على المكان، لیطّوعه من مكان معاٍد إلى مكان ألیف

ْمـِح بـارزٍة ضحیان  َراقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــوِر الّصیف ِمحْ ـــــــــــــــــــــــــــــفي شه             ٍة ــــــــوُقلٍَّة َكـِسَناِن الرُّ

 راقِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَمیُت إلیها َبعَد إشــــــــــــى َنـــــــــــــتَّ               ها َصحبي وما ُكسلواـــــــــــــــــــــبادرُت ُقنَّتَ 

هكذا تفاعلت ذاته الّشاعرة مع إرادته الّنفسّیة، حیث إّن الّشعر ال یكون إّال بتفعیل 

لقد أخضع الّصعالیك استراتیجّیة المكان، مكّونین عالمهم   .لّداخل بالخارج، عالقة ا

الخاّص المليء بغوایة الّسؤال ودهشته، فیكون هذا المكان الخاضع لرغبة الّصعالیك 

مسكنًا ألیفًا لعائلة ال تربطهم رابطة الّدم، وٕاّنما یتوّحدون بتمّوجات الّسلوك وما یریده 

                                                           
 07وكالة األهرام للصحافةاالثنین " ! سلطة الثقافة"و" ثقافة السلطة"بین ..أدباء الرفض والتمّرد في الوطن العربي 2

 39السنة  12946العدد 1424شوال 
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سّجًال مّرة أخرى نادرة تصبح بفعل سایكولوجّیة المكان الزمة لواقع الّصعلوك أن یكون، م

 .قد یكون حقیقة في متناول الید القابضة على الفراغ

كان الّصعلوك یسقي بدموعه المنسكبة على حمرة الغروب أعشاب البرّیة، لیخلع 

ح، فیما ترقب عنها ثوب الحداد، عبر نشیده الّصاخب اّلذي تعزفه أقدامه المتسابقة مع الّری

عیناه الّذابلة مسار الّشمس، لكن بعد كّل هاته المعاناة هل یبتسم إذا جاء ألّمه حامًال 

فماذا ) تأّبط شّرًا ( شیئًا ما ؟ ال أظّن ذلك ألّنها أبت إّال أن تطلق علیه اسمًا محّببًا لذاتها 

م خریطة جمال الّطبیعة فعلت هاته الّتسمیة بذات صاحبها ؟ لقد أبى تأّبط شّرًا إّال أن یرس

بعینه ال بعین سواه، فحین هجر الّصعلوك القبیلة فإّنه لم یهجر الوجود، بل هجر العدم 

 .وصوًال إلى ضفاف الحیاة، لكّنها حیاته هو ال حیاة سواه

وهكذا نكون في حضرة نّص حركّي تكون انطالقته دائمًا نحو معانقة الّتیه، ولكّنه 

بات المكان في نّصه الّشعرّي مكانًا متجاوزًا لجغرافّیته وحدوده  لیس تیهًا مطلقًا، وعلیه

ا المكان المعادي مكانًا الطوبوغرافّیة، إذ بفضل نشاطات الّشاعر الّصعلوك أصبح هذ

لذلك تظّل سایكولوجّیة الّزمن الّشعرّي حاضرة أیضًا بقّوة فعلها الّنافذ إلى أعماق  ،3ألیفاً 

ویتطرق ، 5المصدر للفصل الثاني ،)الّتمرد في شعر تأبط شرا سایكولوجیة (..4القصیدة 

رجب إلى المدلوالت الفنیة في شعر الصعالیك، ویظهر أن هناك تباینًا في وجهات نظر 

الدارسین لشعرهم، من حیث فنیته وتحدید خصائصه وبنیته الهیكلیة، إال أنهم توافقوا على 

هو شعر مقطوعات ال شعر قصائد، أن شعر الصعالیك : عدد من الخصائص كان أهمها

، حیث نجد أن ماوصل إلینا من شعر الصعالیك )السبع عشرة(  إذا استثنینا القصائد

الیتعدى أن یكون مقطوعات تراوحت أبیاتها بین االثنین والسبعة، علمًا أن عدد الشعراء 
                                                           

  19-14السابق ، ص   المرجع: أنظر  3
والنشر والتوزیع ، الجزائر خلیل أحمد خلیل ، المؤسسة الجامعیة للدراسات  : غاستون باشالر ، جدلیة الزمن ، ترجمة 4

  . 22، ص 1988، الطبعة الثانیة ، 
  االدب والفن: المحور 09:40 -  9/  10/  2006 - 1698: العدد- الحوار المتمدن , محمد عبد الرضا شیاع 5
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ه الصعالیك ومن في حكمهم هو اثنان وعشرون شاعرًا، ولقد اعتمد رجب في تفسیر هذ

الظاهرة وأسبابها على نظریتین، األولى أن شعر الصعالیك قد ضاع أكثره فلم یصل إلینا 

بكلیته لما تعرض له من البتر والحذف واإلهمال على مر العهود، إذ الیعقل أن هذا الكم 

وصل من هذه القلة من الشعر  من الشعراء، وبعضهم طال به العهد أن یصل ما

لنظریة الثانیة یرى أصحابها أن طبیعة حیاة الشعراء الصعلوكي عند تابط شرا، وا

الصعالیك عند تابط شرا القلقة مع األخذ بالحسبان أن قبائلهم لفظتهم، ولم یعد یعنیها 

أمرهم وال مایصدر عنهم، وقد فرض ذلك نفسه، وكان شعرهم شعر وقائع ومناسبات وال 

 .وقت لدى الشاعر لنظم قصائد طویلة واالهتمام بفنیتها

ویختم رجب بالوحدة الموضوعیة لشعر الصعالیك عند تابط شرا، فالمتمعن في 

شعرهم التفوته تلك الوحدة الموضوعیة التي تشكل قاسمًا مشتركًا بین قصائد الشعراء 

ومقطوعاتهم، وظاهرة كهذه لم یكن یعرفها الشعر القبلي الجاهلي الذي غالبًا یبدأ بمقدمة 

تفرقة، حتى أن شعر الصعالیك عند تابط شرا بوحدة طللیة ثم یعرج على موضوعات م

موضوعاته یستطیع القارئ بسهولة أن یصنع عنوانًا لكل قصیدة انطالقًا من موضوعها 

 .المحدد، والیخرج عن وحدة الموضوع إال عدد قلیل من الشعراء الصعالیك عند تابط شرا

یعة حیاتهم الخالیة وكان تغیب المقدمات الطللیة في شعرهم، وهو ما یتآلف مع طب

  .              من األماكن والذكریات التي تثیر في نفوسهم كوامن الشوق والحنین

وعلى مایبدو أن ظاهرة القص في شعرهم فرضتها األحداث المثیرة، في حیاة 

    .           الصعلوك ذلك المقامر المقاتل المتشرد والمكافح في سبیل البقاء

ونرى في شعر الصعالیك عند تابط شرا ثباتًا على لغة العرب في زمانهم، فهي لم 

تغادرهم بل وحافظوا على فطرة اللغة العربیة بما في ذلك الحوشي من ألفاظها، هذه 
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الغرابة اللغویة في شعر الصعالیك عند تابط شرا جعلت كثیرًا من اللغویین یقرون بأنهم 

 .6أو أن هذه األلفاظ لم ترد الیعرفون معاني بعض ألفاظهم
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 : البحور والموسیقى الشعریة في شعر تأبط شراً  :لوأل ا ثحبملا

 )طویالً  20قصیرة و 8: (مقطعًا  28مجموعة  :لوأل ا بلطملا

 : الطویل :الو أ

ونالحظ أیضًا أن تأبط  ،تقریباً 59% بیتًا بنسبة  142وقد استخدمه تأبط شرًا في  

ح ما المقطوعات التي تتراو  ، بخالف)بیتاً  (26شرًا استخدمه في قصائد طویلة تصل إلى 

، وأكثر األبیات التي نظمها على بحر الطویل كان غرضها الوصف أبیات 6: 2بین 

% 5بنسبة ) بیتاً  11(، والرثاء %9بنسبة ) بیتاً  22(، والفخر  %38بنسبة ) بیتاً  92(

 . تقریباً % 3بنسبة ) أبیات 8(، والهجاء تقریباً % 4بنسبة ) أبیات 9(لمدح ، واتقریباً 

    البسیط :ایناث

وهذا البحر كذلك مزدوج التفعیلة ، ولم یرد في شعر العرب إال تامًا ، هذا إذا  

سیط التام دون اعتبرنا مخلع البسیط بحرًا فرعیًا مستقًال عنه ، أما تأبط شرًا فاستعمل الب

تقریبًا ، وكان % 11بنسبة ) بیتاً  26(المخلع إطارًا صوتیًا عامًا ، فقد استخدمه في 

 . الغرض المستخدم من أجله هو الوصف ، وتعتبر هذه األبیات من أطول قصائده

 وال تضم إال بحري دائرة ) طویالً  12قصیرًا ،  18(مقطعًا  30مجموعة  :يناثلا بلطملا

 .المؤتلف

    الكامل :الو أ

أي ) أبیات5(واألخرى ) أبیات 3(استخدمه تأبط شرًا في مقطوعتین إحداهما  وقد

 . تقریبًا وكان الغرض منها الوصف% 3بنسبة 
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   الوافر :ایناث

بیتًا أي  43وهذا البحر استخدمه الشاعر في عدد من المقطوعات عدد أبیاتها 

) بیتاً  22(استخدم تقریبًا ، وقد نوع الشاعر في أغراضه في هذا البحر ف% 18بنسبة 

تقریبًا في غرض الهجاء ، % 3بنسبة ) أبیات 8(تقریبًا في غرض الفخر ، و% 9بنسبة 

تقریبًا في غرض الوصف ، ونالحظ تنوع األغراض في هذا % 5بنسبة ) بیتاً  13(و

 . البحر ، مما یضفي علیه مرونة خاصة في تالؤمه مع مختلف األغراض

  . وائر المجتلب، والمشتبه والمتفقمقطعًا وتضم بحور د 14مجموعة  :ثلاثلا بلطملا

 )مقطعًا طویالً  16مقاطع قصیرة ،  8(دائرة المتفق 

    المتقارب :الو أ

وقد أشرنا سابقًا أن هذا البحر موحد التفعیلة ، وقد استخدمه تأبط شرًا تامًا وذلك في 

  .1الغرض المستخدم فیه هو الوصف وكان% 7أي بنسبة ) بیتاً  16(قصیدة عدد أبیاتها 

د بوزفور في قراءته لعالم تأبط شرا الشعري جهازا جمالیا استقى ذخیرته ــتوسل احم   

جیة شتى، من األسلوبیة ومناهج التحلیل اللساني في التمییز بین ـــــمن مظان منه

للنصوص من أجل ضبط    وتفكیك عناصرها ومناهج التحلیل البنیوي  المستویات

متن    معدال أدواته المنجیة فاتحا. بین العناصر والمستویات  العالقات الرابطة  كةشب

العربیة وعلمائها الكبار كابن جني   كتب االختصاص "من    قصد فهمه مستفیدا  الشاعر

وكعبد القهار في المستوى . وحازم وابن منظور في المستوى الصوتي و المعجمي

                                                           
الحلیم حفني ، شعر الصعالیك منهجه   عبد.  235یوسف خلیف ، الشعراء الصعالیك في العصر الجاهلي ، ص. د 1

  . 405وخصائصه ، ص
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الداللین واستعنت على فهم الخلفیة الجغرافیة وكالجاحظ في المستوى   التركیبي

  "2. العادات واألساطیروكتب التاریخ واألنساب و  واألسطوریة بمعاجم البلدان  واالجتماعیة

من القطع المتوسط،   مائتي صفحة  في 1990الذي صدر عام   ویقع الكتاب

یبسط    ممهدة بمدخل  وقد اقتضت قضایاه وظواهره تقسیمه على أربعة فصول

والثقافة العربیة، إذ هو الجذر   في األدب العربي  و قیمته الفنیة  الشعر الجاهلي  أهمیة

واللغة، ویمثل   على مستوى الخیال  والنصوص  نسغ مختلف الخطابات  الذي یسري في

مركزة تناقش طبیعة دراسته تلك   بخاتمة   كتابه  الهویة النموذجیة للذاكرة العربیة، لینهي

تاریخ   قضایا  في شعر تأبط شرا ال على   الثاویة  ة على أساس الشعریةالقائم

فني   أدبیا ذا نزوع  بوصفه جنسا   والحفر في ثنایاه   والمرتكزة على تحلیل المتن  األدب

من المدخل   جمالیة الشعر عند تأبط شرا  وقد بدأ في استكشاف.خاص 

الشعر إنشادا یمتلك طاقة صوتیة هكذا  إلیه من بعده السمعي، فقد بدأ  فرأى   اإلیقاعي،

فاكتشف بواسطة  .كان التكرار، الذي یشمل جرس الحروف والقافیة والوزن والتنوع

أن جمالیة الشعر لدیه تنبني على تكرار الحروف المتواترة من خالل حروف   التكرار

ن تكرار في حین أ. حروف مختلفة الوقع  لها أو تنوع  وتنوع الموقع الصوتي   بعینیها،

ذلك أن التكرار بالنظر . والمبهم والمحدد   والخاص  الكلمات یتمیز بالتناظر بین العام

أما رؤیته . أو جناسا ذاتیا أو استبدالیا  قد یتكون متطابقا  إلى العالقة بین الدال والمدلول

م وحاز   فقد بدأ في بسط عناصرها عند الخلیل   المنهجیة للقافیة في المستوى اإلیقاعي

والكوفي أبو موسى، فحصر قافیة الصوائت و قافیة    والفراء  القرطاجني واألخفش

شعر تأبط شرا ال    "محددا أنواعها فقرر أن القافیة في   الصوامت في دیوان الشاعر،

                                                           
، بالبیضاء ، 2000قراءات في القصة المغربیة الحدیثة منشورات المدارس للنشر والتوزیع عام  ،الزرافة المشتعلة 2
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في أواخر األبیات لحروف الروي وحركات القافیة، بل ) الالزم ( تقتصر على التكرار 

ومنها التصریع رغم أنه لم یصرع  " أجراس داخلیة أخرىویتنوع ب  یتسع مداها الصوتي

واألربعین المطلع إال أربعة منها ما یفسر انه لم یسر على نهج   في نصوص دیوانه الستة

إحساسا منه أن ما تجیش به نفسه من ثورة یلزم أن یظهر على   الشعراء الجاهلیین

في شعره تضعه في    والداللة والتركیب   الفنیة في اإلیقاع  أشعاره، رغم أن الخصائص

تة أبحر في شعر تأبط شرا یمس س أما الوزن فتواتره.قلب دائرة التقالید الفنیة الجاهلیة

مع هیمنة مطلقة للبحر الطویل  .)الرجز–المتقارب -  البسیط-الكامل –الوافر  –الطویل (

ى أن المستوى إل  بحس جمالي دقیق   كما انتبه. الذي استأثر بست وعشرین قصیدة

ال ینبني وفقط على التكرار رغم وظائفه المتمثلة في إثارة الجو    الصوتي–اإلیقاعي 

والربط والتماسك في البناء ، بل إن رتابته اآللیة لو أصبحت كذلك مكررة   األسطوري

عند تأبط شرا كما یرى    لهیمنت الرتابة واضمحل اإلیقاع، وكذلك نطالع المستوى الصوتي

جرس الحروف في وصف    موازاة التكرار بالتنوع، فاكتشف التنوع في  یقوم على  بوزفور

رصد التنوع في القافیة بین القوافي   بین مجهور ومهموس وفي المقاطع، كما  األصوات

ثم ختم الفصل األول بالتساؤل حول   .الداخلیة والخارجیة وحروف الروي وصیغة القافیة

ید في إیقاع شعر تأبط شرا فما یهیمن في جرس الحروف هو حقیقة وجود بنیة قائمة التجد

 : روي الالم ما یدعو لطرح أسئلة حول

 وظیفة روي الالم وداللته -1

الم الشنفرى ومیم عنترة ( ولذلك ینهض إشكال ربط حرف روي معین وشاعر معین فنقول 

في   الء الشعراءوهي الحروف الغالبة على روي هؤ  ( وباء علقمة ودال عبید  وراء النابغة

 .لیس انفجاریا شدیدا وال احتكاكیا رخوا  دواوینهم ویكتشف بوزفور أن الالم صوت منحرف
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بعینها، رغم   اكتشف هیمنتها حیث انتبه إلى عراقة استعمالها عند قبائل: صائت الكسر  

عنصر مشحون بالطاقة   اإلمالة/ الكسر   أن أهل الحجاز ال یمیلون، فخلص إلى أن

  .3الفنیة والنفسیة معا

 . في الشعر الجاهلي  البحر الطویل ینسجم مع هیمنة البحور المركبة  -2

وعیا منه بموقع المعجم في مستویات اللغة   وفي الفصل الثاني قارب المستوى المعجمي

وسعى لحصر ) اإلیقاع والتركیب والداللة( والجملة واللغة الشعریة خاصة  كالفونیم فالكلمة

    أو مفاتیحmots/theme  لمات األساسیة ومرادفاتها وما یجعلها موضوعاتتردد الك

 mots-clefs قصد رصد الحقول الداللیة واكتشاف الموضوعات الملحة. 

الهاجس المتمیز عن / فقد استخرج من معجم مفهرس أللفاظ تأبط شرا الموضوع    

 .باقي الموضوعات بكثافة التواتر ووضع جدوال لذلك التواتر

فهرسا للقبائل واألعالم واألمكنة، و قارب من المنطلق نفسه المستوى   كما وضع   

 المعجمي بقراءة ركزت على بنیة الكلمة في المعجم،وبینة االسم العلم والوظیفة

 .الهاجس/ الشعریة للموضوع  -3

فخلص إلى أن   بخصوصیات الخطاب وبیئته العصریة والشاعر  وتتعلق الفهارس

شرا یتمیز برغبة ملحة في عدم االستقرار ، حیث إنه ملتفت أبدا ومتنقل أبدا، معجم تأبط 

إننا نحس   )النجاء/ العدو /الجري ( الهاجس/ مزدوج أبدا، ویطغى باستمرار الموضوع 

والحرباء والطیف حیث إنه ال یستقر   والطیر  والنعام والخیل  كل شيء یعدو الضباع

األشكال المختلفة   تناول البنیة التركیبیة فتطرق إلىوفي الفصل الثالث .دائم الحركة

                                                           
، تحقیق لطفي عبد البدیع وعبد المنعم محمد حسین ، المؤسسة   كشف اصطالحات الفنون: محمد بن علي التهانوي  3

  302، ص 1963والنشر ، مطبعة السعادة ،   الصمریة العامة للتألیف والترجمة



  ثالثالفصل ال                   الظواهر الفنية يف شعر تأبط شرًا
 

29 
 

لمفهوم التركیب، فوسع من مفهومه وأغناه كما هو متعارف علیه في الدراسات األكادیمیة 

فقارب في التركیب النحوي صیاغة الجملة من حیث عناصرها وترتیبها والعالقات . للشعر

ر واألفعال و أنواع الجمل الناجمة عن هذا التركیب، فاكتشف صیغة حضور الضمائ

من جانب النحو   وصلة هذه االختیارات اللغویة بالضرورة الشعریة التي رأى إلیها

أو عجز   هو اضطرار   المطرد في اللغة بما   باعتبارها خروجا لتأبط شرا على االستعمال

، لإلرادة الشعریة  في مقابل وجهة النظر األسلوبیة التي تعتبر الضرورة أقوى مظهر"

النص األدبي   المعنى الذي یدور علیه  وفیها تتجلى روح األدیب وفردیته، وبها یظهر

 .4"نى ینبغي أن تؤخذ علیه الضرورة وٕاذا كان هناك مع.باعتباره كال متكامال

ویختم فصلة بالتأكید على أن التركیب النحویفي شعر تأبط شرا، یتمیز بالمزج 

واع الجمل، وتحویل بعضها إلى بعض وتضمین مزج الضمائر باألزمنة وأن: والتحویل

ویتمیز بمناخ القلق والتردد والشك الذي یفرزه استعمال خاص لألدوات . بعضها بعضا

النحاة، أي أنه بشكل عام یتمیز   ویتمیز بالخروج الشعري عن النظام اللغوي كما قعده

ما یتصل بالتركیب وفی" بالحركة المستمرة بین األطراف على صعیدي النحو والداللة معا

البالغي بادر الباحث إلى فحص اشتغال الصورة الفنیة فأخرجها من التناول السائد الذي 

ظل یقصرها على التشبیه واالستعارة، فأوضح أن الصورة الیوم تغتني بالخیال كي نرتقي 

عناصر العالم المتخیل في    بین -كي تخلق إدراكا خاصا للشيء - إلى أن تكون عالقته

 :اب الشعري تتمیز في شعر تأبط شراالخط

أطراف الصور الشعریة في دیوان تأبط شرا هي   العالقة الغالبة بین: تقابل طرفیها  -

كالتشبیه واالستعارة والطباق والتجاور أحیانا كالمجاز والصور (التقابل 

 )والكنایة  الواصفة
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 الصورة في شعر تأبط شراً   -1

ان تأبط بنوع من الصور یمكن أن یمكن أن وتتمیز خارطة الصور الشعریة في دیو 

وهي تلك الصور التي تتكرر أطرافها أیا كانت العالقة بین " الصور المفاتیح " نسمیها 

 "هذه األطراف تقابال أو تجاورا

الوحش /   الضاحك وصورة اإلنسان / اإلنسان و الموت/ ومنها مثال صورة الموت 

ن اإلنسان في الصور یسكن الجاهلیة یسكن إ: " الوحش یقول بوزفور / وصورة الغول

 "المشبه غالبا، بینما تسكن الطبیعة وحیواناتها المشبه به

وكذلك یفعل تأبط شرا، وقد قاد بحث بوزفور عن الصورة البالغیة إلى اكتشاف سمات 

 :أخرى للصور في شعر الشاعر منها

 .ومن میزاتها حذف الموصوف واالكتفاء بالصفة: وظیفیة الصورة  -

أو التصویر بالصوت، ویتجلى في الصورة السمعیة والتجنیس : صوتیة الصورة -

 .5والرمزیة الصوتیة 

یبث تأبط شرا الحركة :" بوزفور  أو التعبیر بالحركة وفي ذلك یقول: حركیة الصورة -

في كل ما یبدع من صور، إلى الحد الذي تصبح معه هذه الحركة داال آخر، 

، والدال االعتباطي للوضع، في اإلحاطة بالمدلول یدعم الدال األیقوني للصوت 

 "وٕابالغه واإلیحاء به

وقد تلقى الشعراء بعده في العصر األموي كثیا من بالغته وصیغ استثمار الصور 

 .البالغیة

                                                           
 . 62، ص 1983، المجمع العلمي العراقي ،  1، ج1أحمد مطلوب ، معجم المصطلحات البالغیة وتطورها ، ط. د 5
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االقتراب من دینامیة الشكل في شعر تأبط   وفي التركیب الشكلي حاول الباحث

 :األطراف هما  عادلینشرا وتفاعل عناصره منطلقا من مسارین مت

إذ كان وكده الوفاء للهویة الداخلیة من جهة ولصیغته : وحدة التنوع وتنوع الوحدة

 .وتفاعل عناصره   الخارجیة ذات الصلة بالمحیط الخارجین، وهي المفسرة لحركیة الشكل

الباحث ثنائیة البیت والقصیدة، فاكتشف الوضع    ففیما یتعلق بوحدة التنوع رصد

 : االعتباري للبیت من حیث استقالله، وهو ما ترتب عنه

  .تفشي اإلقواء في الشعر القدیم -

  .6)سوائر األمثال ( االحتفاء باألبیات المردة  -

یصطدم بالتضمین من جهة ، وٕاشكال الشاهد الذي یتم تلقیه   غیر أن هذا الطرح 

 .والنحوي  من خالل المنظور اللغوي

القصیدة حیث سعى إلى اكتشاف صیغة إبداع / لمقطوعة ا  ثنائیة  ثم انتقل إلى 

الداللیة والدالیة من حیث عدد األبیات والموضوع وخطابها    المقطوعة ووصف ممتلكاتها

والشعري، التي تتراوح في شعر تأبط بین الكثافة والعمق والشمولیة والتعدد في مستویات 

 .الصور واإلیقاع والنفس الشعري

والمرهصة والصغیرة    ن المقطوعات أنواع فمنها الجزئیةغیر أنه یذهب إلى أ

 .الحجم ما یجعل أن بعض المقطوعات ما هي إال قصائد منقطعة أضاعت درها

 :فإن الباحث یرى أنها تتعلق ب فیما یتعلق بالقصیدة  أما 

                                                           
، ، مخاضات تجدید القصة القصیرة4، رقم ، مقال بكتاب أفرودیت، القصة المغربیة الجدیدةعبد العاطي الزیاني 6

  41، ص2006، ، مراكشالمغرب
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 .والتعدد في الموضوعات   التنوع على مستوى الفضاءات -

 .في الفضاءات والدینامیة المفضیة والفعل واالنفعال -

 .بین الصور والموضوعات  التفاعل -

الجري والنجاء : ال مختلفةكما یطغى فیها على غرار غیرها حافز یتخذ أشكا

،التي تعبر عن ثقافة وقیم وثقافة ) الصعلكة (المرتبطة بتواصله مع عالمه المر ،والهرب

 .وقیم وتصور جاهلي للعالم

ترتبط . دة فقد انصب بحثه على نقطتین أساسیتینأما المسار الثاني المتعلق بتنوع الوح

 :األولى ب

تكشف القصیدة المفضلیة لتأبط شرا عن صلتها بغیرها من : القصیدة والشاعر  -أ 

قصائده، وهو ما یمكن أن نسمیه بشعریة تأبط شرا، التي تضمر بنى وقوانین فنیة تكمن 

 "في خلفیة كل نص وتنتجه

 :یتم من خاللویوضح الباحث أن أمر تفسیره 

 :الذات  قانون مركزیة

ما یعني حضور ضمیر المتكلم عامال بانیا مهیمنا في ذلك و إدخال االسم العلم    

 .أو اللقب   المتحاور مع الضمیر أو األسماء المستعارة له  للشاعر في القصیدة

الشاعر وباستمرار ألیف القفر وأنیس الیعافیر والغیالن والضباع : قانون القفر  -1

 .لنعاموا
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 :قانون العدو  -2

 : یقول الشنفرى

  7وذا جناح بجنب الرید خفاق      الشيء أسرع مني لیس ذا عذر 

هذا العداء األسطوري هو تأبط شرا، إذ ل الموجودات في شعره التي تشاطره ألم 

 :8 األركان واألطیاف ، في حین ترتبط الثانیة ب: والخصاصة تعدو  الصحراء

 والعصرالقصیدة    -ب 

فاكتشف أن القصیدة في شعر تأبط شرا تتواشج بصالت خارج نصیة مع الشعر 

الجاهلي، وكانت هذه الفكرة دافعا للتفكیر في توسیع تلك الصالت بین القریض الجاهلي ، 

فوق طاقة الباحث، فاكتفى بالصالت التالیة التي تشده إلى   غیر أن مشاق عمل كهذا

 :قرنائه الصعالیك

النعل التي تمثل وسیلة أساسیة في تجربة الهرب والنجاء، ولشعراء موضوعة 

 : الصعالیك ومنهم الشنفرى أبیات في هذا، ما جعل الباحث یتساءل

 هل النعل هي ناقة الصعالیك؟

 .فضال عن موضوعة العدو التي مرت معنا سلفا أهمیتها ودورها في حیاته الیومیة

ین غیره، فقد اختار الباحث مقارنة القافیة أما على مستوى التفاعل النصي بینه وب

   :لتأبط شرا  المفضلیة

                                                           
 41، صاطي الزیاني، مصدر سابقالع   عبد 7
 http://forums.mn66.com/t236529.htmlالمصدر 8
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 راقــــــــــوال طــــــــــــــــــــــــــــومرِّ طیف على األه              راقـــــــــــــــــــــــیا عید مالك من شوق وٕایــ

 اقــــــــــــــــن سار على ســــــــــــــنفسي فداؤك م               حتفیاــــــیسري على األین والحیات م

 :الشماخ بن ضرار في مدح األلوسي  مع قصیدة

 م وٕاشفاقـــــــــــــــــــــــــــــزال على هــــــــــــــــــــــــإذ ال ت              ي ــــیهیجك من ذكر ابنة الراق  ماذا

 حن بالفاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمثل األساود قد مس                دالــــــــــــــامت تریك أثیث النبت منسق

 :فاكتشف العالقات الجزئیة بین القصیدتین

 القافیة والروي - 

على وقع الحافر على الحافر في أبیات متماثلة على المستوى الوجداني والثناء 

 اإلنسان المثالي وبروز صورة ضمیر المتكلم

 .تعدد الفضاءات وتفاعلها في خضوع ظاهر لهیمنة عامل بانٍ 

وخلص في األخیر إلى أن الشكل عند تأبط شرا لیس تعبیرا فردیا عن تجربة 

خاصة بقدر ما هو تحقیق وٕانجاز لنظام بنائي جاهلي یكمن في قرارة أغلب القصائد 

  9  "الجاهلیة الكبرى

وسعى البحث في الفصل الرابع إلى مقاربة بنیة العالم المتخیل لدى الشاعر مشیرا 

من خالل رصد التصورات واألفكار والقیم التي یصدر عنها الشاعر بشعور أو بدون 

شعور، إذ ال یكفي الوقوف عند المستویات الصوتیة و اللغویة ، بل ال مندوحة من إدراك 
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الكشف عن بنیة المتخیل الذي تنسجه مستویات   اللعالم تأبط شرا الشعري من خ

لمرجعیة الثقافیة التي تصدر ومن ا  ..)المعجم  –اإلیقاع  –التركیب  (التحلیل اآلنفة

 :، وقد اهتدى الباحث إلى وصف العالم المتخیل للشاعر من خالل المداخل التالیةعنها

 10.الجماعي -  الحركي  -   الشفوي –الجسدي  -    الغیبي –الماضوي 

 ) : الماضوي( فالعنصر -

یعكس صلة تأبط شرا بالماضي بكل رموزه، إذ هو أفقه وحلمه ومثله األعلى الذي 

القصیدة   ینشده، فصورته الفنیة مشدودة بعبق الماضي ومتشبعة بسیرة األشیاء، ذلك أن

أو نحو التأسي بما سیصبح علیه حاضره   وبمجمل أغراضها تفتخر بما كان وبما تم،

الماضویة تكاد تكون ملمحا ثقافیا من مالمح الشعر  وجدیر بالذكر أن. حین یعود ماضیا

 :الجاهلي ككل حیث یتسم بجزر مزدوج

 .جزر القارئ الذي یعود به النص إلى ما ض ثقافي

 :حاضر سلبي   جزر الشاعر نفسه الذي یفتتح قیدته غالبا بعنصر آني    

منه المتع  ثم ینحسر إلى الماضي اإلیجابي لیغرف) الخ... الشیب -الفراق -األطالل (

 سأسیأ12"والحیاة

ولعل التصور الفطري للشاعر الجاهلي للحیاة والموت هو ما یربط الشعراء وجدانیا 

بالماضي، ولذلك لم یكن الشعر الجاهلي یعبر عن عصره بقدر ما كان یعبر عن احتجاج 

الحریة أوسع ،   المنسحبین من عصره، إنه شعر الغروب لذلك یمجد أیام كانت حدود

 :شهد بیت ألوس بن حجرویست

                                                           
،  1987، 3، ط2، ج، الھیئة العامة للكتاب، تحقیق محمد علي النجار، الخصائصابن جني 10

 154ص



  ثالثالفصل ال                   الظواهر الفنية يف شعر تأبط شرًا
 

36 
 

 وٕاذ أم عمار صدیق مساعف                 إذ الناس ناس والزمان بعزة

   11):الغیبي(أما العنصر  -

ابنة الجن التي تمثل جابا خفیا یتلبس بالشاعر حال رسوخه الحر في / ویتمثل في الغول 

وتوهم الصغیر عالم الصحراء وحیدا ال أنیس له وكلما استوحش أو بدا رأى ما ال یرى، 

في صورة الكبیر وارتاب ، فبرز هذا اإلحساس الغیبي المضاد للمجتمع والمقترن بالوحدة 

والبداوة، وكان یحضر عند الشعراء الذین یرون مال یرى، وقد تعامل معه الباحث من 

 :خالل ثالثة أشكال

غیره من ووجد لها بروزا عند ] غال[ وتتعلق بمختلف االشتقاقات من : الغول اللغویة -

 .الشعراء في العصر الجاهلي

ینسب إلى الجن وٕالیه ینسب الشعر، كل شعر جمیل ودقیق : الغول العبقریة   -

ولیس هذا بغریب ماداموا یزعمون أن مع كل فحل من الشعراء  وعبقري، ولطیف

 .شیطانا یقول ذلك الفحل على لسانه الشعر

یتیح له عالم الغول الغامض : تجهوقد أنتج الخیال العربي الغول ولكنها تعود فتن  

والمتنوع والمختلف وٕانتاج ألوان من السرد تتفاعل وتتكامل، وكذلك كان تأبط شرا یصدر 

  .في شعره ویشتغل بموضوعة الغول

 :)الجسدي( أما العنصر -

فقد امتاز تأبط شرا على غرار شعراء الجاهلیة في التقاط الجسد من المخیااللصحراوي  

الفقر ( والخیار الذاتي ) الحرب( والشروط االجتماعیة ( الصیف( الوجود القاسيبسبب 
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عناصر الزمن لینسج جسد األفكار والمواقف، حیث    حیث یشتغل على   )والصعلكة

تفاصیل الجسد إطار ینبئ عن صور الذات واألشیاء واحتفال الحواس كلها بحركة حیاة 

ي عین قویة دقیقة طفلة شبقة، وتدخله الوجود كل ذلك تلتقطه في الشعر الجاهل" شاملة

 13"في الحواس قوي الحضور في الوجدان یقطر متعة ویذوب صفاء  الشعري فاعال

لیخلص إلى أن الجسد عند الشاعر رمز للخصوبة واالستقرار للمقیم والخصوبة 

 .والحركة لعناصر الكون المتوترة

 ):  الشفوي( رأما العنص -

شعریة الجاهلیة، حیث السیاق شفوي یرتبط باللسان إنشادا وأصواتا، الشفویة جزء من ال

ولذلك ال غرو أن تنتشر في الشعر الجاهلي األقوال والحوارات وصدى الدوي، ولذلك نرى 

عبر شواهد البحث كیف یعبر الشاعر بلغته عن حركة األصوات واألقوال بین الشاعر 

  .طبهاوغیره، أو حتى حین یجرد من نفسه ضمیرا فیخا

 :)الجماعي( أما العنصر -

اكتشف الباحث أن ثمة صورتین متباینتین للنموذج اإلنساني، تشتغالن في عالم 

 :تأبط شرا الشعري

صورة اإلنسان الذي یتعسف الشعاب في اللیل وحیدا دون حاجة إلى دلیل، الذي 

 .یعاشر الوحوش هاربا من الناس أحبابا و أعداء

لیس اجتماعیا ولیس حتى إنسانیا، ولكنه مع ذلك قوي في هذا الرجل الوحش 

 12.وحشته، نبیل في وحدته
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المستویات االجتماعیة فنراه   صورة اإلنسان المرتبط بالناس من حوله في كل

ویوضح «  عدوان»    وأبناء عمومته»  فهم»   رفاق أقارب وبني قومه(یأنس بالناس 

العربي العزیز في قومه، " رى له هي صورة البحث التاریخي أن تأبط شرا رسم صورة أخ

والرفیق الذي ینقذ رفاقه إذا . والعزیز بهم، واالجتماعي الذي یصل األرحام ویحفظها

عن صورته  –كما یبدو -وهي صورة تختلف. حوصروا، ویأسى لفقدهم إذا صرعوا

 .14"الوحش/ المنفرد/صورة الرجل الجحیش : األولى

ستشهد الباحث برأي الدكتور یوسف خلیف یضعنا غیر أن واقع الصعلكة كما ا   

القبلیة في شعرهم داخل دائرة    أمام اختیار الشعراء الصعالیك التخلص من الشخصیة

داخل دائرة الصعلكة كما تخلصوا منها في حیاتهم، ومثلما كانوا شخصیة فنیة شاذة في 

ص الباحث إلى أن الشعر الجاهلي كانوا أیضا شخصیة اجتماعیة شاذة في حیاتهم، ویخل

الشاعر الجاهلي منتم، ولكن إلى أسمى وأنبل ما في عشیرته وفي القیم الجماعیة، التي 

 13.یفزع إلیها كل أحد وقتئذ فردا أو جماعة

 :  )الحركي(العنصر أما  -

یعدو في كل   لقد ساهم هذا المكون في بناء متخیل الشاعر، حیث ضمیر المتكلم   

وهي حركة خصبة . ن بجیلة أو من األزد، حیث قوته في قدمهاالتجاهات شعرا وهربا م

ما یعني سرعة القرار وسرعة الفعل، ولعل اختالج  (روحا وعقال وجسما ( ألنها حركة ثأر

شعره بالحركة في كل المستویات معادل لحركة األشیاء واإلنسان المطلقة في العصر 

 :الجاهلي
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والتنوع ومعجم الجري، و القبیلة والخیمة والمرأة   حیث نطالع اإلیقاع في تكراره   

وصدا، ومثلها نرى المیاه والدارات    أمكنة قابلة للحركة واللقاء والفراق حلفا وسفرا وغدرا.

وعلى المستوى الفني ) .الناقة والفرس ( فقد مجدوا المكان المتحرك. والدیار قابلة للحركة

ث للحركیة من خالل بناء القصیدة، حیث ینتقل الشاعر من غرض ألخر كأن مثل الباح

والشعاب والمیاه والحیوانات إلى مواقع الحروب   القصیدة رحلة تغیر من الطلل إلى الناقة

 .والنزال إلى المصارع والضباع والقبور والهام

لنصوص وفي خاتمة الكتاب نص الباحث أحمد بوزفور أن الدراسة مقصورة على ا   

الشعریة، ال القضایا أو األفكار مهتبال المتن ومجتنبا األفكار المسبقة، حیث واجه 

 : نصوص الشاعر الذي ظل غفال من النظر النقدي قدیما وحدیثا، فانتهى إلى

ثبوت إمكان قراءة الشعر الجاهلي بوصفه شعرا تام االنتماء والتجنیس، ال باعتباره    

اجتماعیة، إذ رغم فائدة هذا النوع من القراءات فضرره كان  وثیقة تاریخیة أو لغویة أو

أكثر، ألنه أشاع أفكارا خاطئة عن الرتابة والجزئیة والتفكك في الشعر الجاهلي، ولذلك 

فحین انكبت الدراسة على نصوص جاهلیة محددة، وسبرت أغوارها طبقة بعد طبقة 

ع المتعة المتخیلة ما یجعلها تقف ومستوى بعد مستوى، فقد وقفت على القیم الفنیة ومناب

 .ندا للنماذج الشعریة اإلنسانیة في مختلف العصور

تصحیح التصور الشائع عن تمرد الشعراء الصعالیك على الجماعة في كل شيء،    

والثابت أن اختالفهم عن قبیلتهم إنما في القیم والتصورات . وحیاة وأفكارا وٕابداعا شعریا

 .ا لیس بدعا من شعراء عصرهم واإلنسانیةونمط اإلبداع الشعر، وهذ

عداء قلق متردد في اإلیقاع والمعجم : إعالء صورة تأبط شرا العداء الشاعر

القیمة التاریخیة ألخبار الشعراء الجاهلیین في كتب  -: ومن ثم تساءل عن . والتركیب

 األدب القدیم
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أخبار تأبط شرا ( ة بالمجاللها باعتبارها نصوصا إبداعیة وسردیة حافل: القیمة الفنیة - 

  ).في كتاب األغاني

 .ثبوت االختالف العمیق بین علوم اآللة واإلنجاز الشعري

فتح آفاق جدیدة للقراءة متعددة الداللة أفقیا وعمودیا وٕامكانیة بناء شعریة جاهلیة ترصد  

 .القوانین المنتجة له
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 :الخاتمة  

نهایتها، فبعد مسیرة بحث شاقة تناولت فیها   تابط شرا  لقد بلغت الرحلة مع شعر

تابط شرا ، یمكن تأشیر النتائج والمقترحات التي توضح   في شعر  ظاهرة البناء الفني 

التركیبي، والداللي، : تابط شرا ، بمستویاته الثالثة  خصائص األسلوب في شعر

مثل كسر الرتابة المألوفة في الوقوف على األطالل في مقدمة :واإلیقاعي، وكما یأتي

البناء الفني ا عن التقالید المألوفة في مقدمة القصیدة في الشعر    تابط شرا   القصیدة عند

مواقفه الذاتیة في الحیاة وقضایا القبلي، وتجلى أثره في الكشف عن رؤى الصعلوك و 

أسهم التقدیم والتأخیر باالنحراف بنظام الجملة عن ترتیبها المألوف إلى .الوجود من حوله

مستویات وتراكیب أخرى، تجلى أثرها في تجدید تجربة المتلقي بالنص ونسیجه الجدید ؛ 

  .بما أنشأته من دالالت متنوعة أشار إلیها الباحث في أماكنها

أسهم االعتراض في إیقاف سیر السرد الشعري، وٕایقاف المسیرة المدلولیة لأللفاظ في 

تتابعها التركیبي، ونبه الذهن إلى دالالت أخرى لها أهمیتها في الكشف عن رؤیة 

              .                  الصعلوك لذاته وقضایا الوجود من حوله

تولید الغموض، وجعل شعرهم قابال لكثیر من أوجه التأویل، وكان  أسهم الحذف في

له أثره في جذب انتباه المتلقي والدفع بتخیله لما هو مقصود من دالالت المحذوف، فحقق 

تفاعال بین المرسل والرسالة والمتلقي، ونأى بالخطاب عن الملل واإلطناب وانزاح به نحو 

ناء الفني ا أسلوبیا أسهم إلى حد كبیر في كسر توالي مثل االلتفات الب.الشعریة واإلیجاز

الخطاب على وتیرة واحدة، وأحدث تنوعه تنوعا في األسالیب، وكان له دور مهم في 

مفاجأة المتلقي وهو ینتقل بین السلب واإلیجاب، كما أنتجت بواسطته دالالت جدیدة 

اللتفات في كسر الزمن عبرت عن رؤیة الصعلوك وأفكاره ومشاعره الداخلیة كما أسهم ا

تابط شرا ، فتحول إلى زمن مستقبلي ارتبط باإلنسان في اتجاهه صوب   في رؤیة
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األعلى، وانزاح عن رؤیة الماضي بداللته البائدة متجها نحو المستقبل في سبیل تغییر 

      .              العالم، فكان زمنا تاریخیا عكس دائرة الزمن القبلي

عن األصل   تابط شرا   اإلنشائیة في مدلوالتها الشعریة عندانزاحت األسالیب 

الموضوع لها إلى دالالت أخرى كشفت في معظمها عن معاناة الصعلوك الداخلیة، 

وأفكاره ورؤاه ومواقفه الذاتیة في الحیاة ؛ فأضفت الحیویة على الصیاغة، وكسرت 

یة في بعض مستویاتها عناصر الثبات واالستقرار التي قد تسیطر على الصیاغة الخبر 

 .األسلوبیة

كان لقلب ترتیب البنى األصلیة في صور التشبیه، وٕاخفاء وجه الشبه وانتزاعه من 

متعدد، وتداخل الصورة التشبیهیة وتنافر طرفیها أثره في قلب مدلوالت الخطاب الشعري، 

بما أسهم وتعمیق الصورة وتكثیفها، وتحویلها من إطارها البسیط إلى صورتها المركبة ؛ 

تابط شرا ، ولفت انتباه المتلقي إلى داللتها   في خصوصیة الصورة وتمیزها في شعر

       .                    وغرابتها ؛ بما تحمله من عنصري التجسید والتشخیص

تجاوزت الدوال المعجمیة دالالتها األصلیة إلى دالالت أخرى إیحائیة، بواسطة ما 

ارقة داللیة أتاحت للصعلوك أن ینقل خطابه من العادي المباشر احدثته االستعارة من مف

إلى الشعري غیر المباشر، فحول المعنوي إلى حسي، والمجرد إلى محسوس، بصورة 

االستعارة التي كشفت عن رؤیة الصعلوك المنــزاحة للحیاة وقضایا الوجود من حوله، 

   .                   فحققت ألسلوبه خصوصیة تمیز بها من غیره من األسالیب

حققت الكنایة البناء الفني ا عن المألوف والعادي تمثل في تجاوز الدوال أصلها 

المعجمي إلى دالالت أخرى إیحائیة مع االحتفاظ بدالالتها األصلیة، فارتبطت الدوال وهي 

ئي هو تنهض بالصورة الكنائیة بمدلولین األول معجمي غیر مقصود، والثاني رمزي إیحا

وأتاحت للصعلوك أن ینقل المجرادات والمعنویات إلى عالم المحسوسات بصورة . المقصود
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رمزیة كشفت في معظمها عن أفكار الصعلوك ومواقفه الذاتیة ورؤاه الخاصة به، وابتعدت 

أسهمت المنافرة في .بخطابه عن المباشرة والوضوح وانزاحت به نحو الشعریة والتلمیح

وبي، ومنعت جریان الخطاب على وتیرة واحدة، مما أثارت المتلقي كسر السیاق األسل

ورفعت درجة التوتر لدیه وهو ینتقل بین السلب واإلیجاب، كما كشفت عن مشاعر 

  .الصعلوك ورؤاه المتضاربة، التي كشفت عنها بنیة التضاد وصوره المتنافرة

لصراع الذي یدور ولعل كثرة استخدام أسلوب التضاد في شعرهم مشدود إلى محور ا

 .  بكل أشكاله وصوره   تابط شرا  علیه شعر
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  ذهب صریمإ

   1باـــــــــــــــــــــوا وحلن بالجمیع الحوشـــــــــــــــــصغ        ــــــــــــــدها       ریم نحلن بعــــــــــب صـــــــــــــــَوٕاذه

  علتي أَغرََّك ِمنِّي

َك ِمنّ ــــــــــــأغَ    2يـــــــتـتيَّ َرَواِئبِ ـــــــــــْت َعلَ ــــــــَــــ َة َأْن َرابـــــَعِشیَّ                ا ْبَن َفْعَلَة ِعلَِّتيـــــي یَ ــــــِــــ رَّ

  3اِزِب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأألُمَها إْذ ُقْدُتَها َغْیَر عَ               رَُّهاــــَفشَ الٍث ـــــــــــــــــــــــــــــــــَــــ یَراٍن ثــــــَوَمْوِقُد نِ 

 4َساِلبِ رَّ ـــــــــــوٍب َوَیا شَ ــــــــــــــــــــــَفَیا َخْیَر َمْسلُ                ْمَتِنيـــــــــــــــــــَسَلْبَت ِسَالِحي َباِئسًا َوَشتَ 

   5َقاِرِب ــــــــــــــــــــــــــــــــــوُب َأَساِویٍد َوَشْوُل عَ ــــــــــــــنیُ                ْم ُأُخِضْبَك ِفیَها َفإنََّهاـــــــــــــــَــــ َفإْن َأُك ل

  

  

                                                           
  .لك الحوشبذوك، اسم لمكان معروف: صغوا. بالمكانأي ننزل : نحل 1
  :للبیت روایة أخرى بلفظ 2

  أغرك مني یابن نغلة علتي وباألمس أن أن رابت علي روائبي 

  .تكني بها أم الرجل الذي یسب بها: الفعلة

  .المرض الذي أصیب به قدمه: العلة

  .وهي الحادثة المؤذیة، الروائب جمع رائبة

  .الزانیة ذكرا أو أنثىولد : النغلة
  :للبیت روایة أخرى بلفظ 3

  وموقد نیران ثالث نشرها وأالمها إذ قدتها غیر عازب

 .هو الرجل الذي یرعى إبله بعیدا عن محل حیه ویبیت في مرعاه وال یأوي إلى أهله: العازب
 .وأراد بشر سالب الرجل الذي أسره، أراد بخیر مسلوب نفسه 4
  :ن البیت بلفظیروى الشطر الثاني م 5

  نیاب أساوید وشوك عقارب                              

  .وهي الحیة العظیمة، جمع مفرده أسود: األساوید

 وهو ما ترفعه العقرب من ذنبها، جمع شولة :األشول
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  1ِب ـــــــــــــرَّ َرْكَبِة َراكِ ــــــــــاَدْت َتُكوُن شَ ـــــــــــــــــــَوكَ               َرْكَبةٍ َراِء َشرََّة ــــــــــا َرْكَبَة الَحمْ ـــــــــــــــــــــــــــــَویَ 

  أال هل أتى الحسناء

  2ِب ــــــــــــــــــــــــْیُت َأَبا َوهْ ــــــّرًا َواْكَتنَ ـــــــــــــــــــــــَتَأبََّط شَ               هاـــــــــــاَء أنَّ َحِلیلَ ــــــَــــ أَال َهْل َأَتى اْلَحْسن

 3ِم الَخْطِب ـــــــــــــــَفَأْیَن َلُه َصْبِري َعَلى ُمْعظَ   هِ ــــــَفَهْبُه َتَسمَّى اْسِمي َوَسمَّاني باْسمِ 

  4يـــــــــــــــٍة َقْلبِ ـــــــــــــــــــَلُه ِفي ُكلِّ َفاِدحَ  نَ ـــــــــــــــَوأیْ   يــــــــي َوَسْوَرتِ ـــــــَن َلُه َبْأٌس َكَبْأسِ ـــــــــــــَوأیْ 

  فیا سوغ الشراب                                

  قال تأبط شرا قبل موته هذه األبیات یصف فیها خوفه وحسرته من أن یلقى حتفه قبل أن 

  .یحقق ما یرغب فیه من الغزو

  5یم فالكرابــــــــــل ضــــــــــــــــــــــع أهـــــــــــــــــــــــــــــــأطال     ـــــــــــــا         ت كمدا ولمـــــــــــــــــــــــي میــــــــــــــــــــــــــلعل

  

                                                           
  :یروى هذا البیت بلفظ 1

  ویا ركبة الحراء یاشر ركبة    لقد كدت ألفى بعد غیر راكب 

  في الروایة األولى - اسم للنافة التي قیل إنها كانت سبب في إصابة قدمه وشرة :الحمراء

  .هي الشر -

  .أي بلغها الخبر :أتى الحسناء 2

  .أي جعل كنیته كذا :اكتنى
  : یروى الشطر الثاني بلفظ 3

  فأین له صبري على عظم الخطب                             

  .أي احسبه أدخله :هبه
4   
  .هو الحزن الشدید الذي یكتمه صاحبه فیبدو علیه دون أن یصرح به: الكمد 5

  .أي آتیهم :أطالع

  .وربما أراد به قوا بذاتهم، الجور واإلذالل والظلم :الضیم

  .وربما أراد به قوما بذاتهم، مجاري الماء في الوادي :الكراب
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   1بابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا برجل كالضــــــــــــــــــــوكاهله     ع بني خثیم            ــم آت جمــــــــــــــــــــــوٕان ل

 2رابــــــــــــــــــوغ الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــار فیا ســـــــــــــــــــــب أو قریم                 وسیـــــــــــــــــــــــــــــــــإذ وقعت بكع

  النساءوحرمت                               

ْمُت النِّسَ   3اِب ـــــــــــــــــــــــْزٍج أْو ِلصَ ـــــــــــــــــــْوٍر أْو ِبمَ ــــــــــــــــــــــِبشَ               تْ ــــــــــــــــــاَء َوٕاْن ُأِحلَّ ـــــــــــــــــــــَوَحرَّ

 4اِب ــــبَ ــــــــٍع ِذي ضَ ـــــــــــَجمْ ـــــــــــَها بِ ـــــــــــــــاِهلَ ــــــــــــــَوكَ              ي ُعَتْیرٍ ــــــــــــــــــــي أْو أُزوَر َبنِ ــــــــــــــــــــَحَیاتِ 

 5يــــــــــــــــــــــــــَها َشَرابِ ـــــــــــــــــــــــــوُغ لَ ـــــــــــَیسُ اٍر ــیَّ ـــــــــــــــــَوسَ              مــــــــــــــــُت ِلَكْعٍب أْو ُخْثیـــــــــــــــــــــــإَذا َوَقعْ 

اــــًا َكمَ ـــــــــــــــي َمیِّتـــــــــــــــــــــَأُظنِّ   6َراِب ــَل الكِ ــــــــــــَعًة أهْ ــــــــــــــــــــُع َطلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُأَطالِ                 دًا َوَلمَّ

 7 َقاِب ــــــــــــــــِــــ ْوٍد ِذي نـــــــــــــــــــَواَد طَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأُؤمُّ سَ                الً ـرًا َأْهِدي َرِعیـــــُت ُمَسیَّ ــــــــــــــــَوُدمْ 

                               

                                                           
  .السند ومنعة الجانب والمعتمد في الملمات :الكاهل 1

  .وهو السائل على قدمیه جمع راجل: الرجل
  .أسماء أقوام یبدو أن تأبط شرا كان قد أوقع بهم غزوات كثیرة :كعب وقریم وسیار 2

  .مجيء الشيء على القدر والصیغة :السوغ

  .هناءته :وسوغ الشراب
وز المر أو الشهد أو العسل أو الل): وبكسرها(، هو الشراب الممزوج): بفتح المیم( المزج ، هو العسل المشور :الشور 3

  .الماء الذي تمزج به الخمر

  .شجر مر له عصارة بیضاء كاللبن بالغة المرارة إذا أصابت العین أتلفتها :الصاب  
بذلي (والمصدر المؤول معطوف على مصدر منتزع أو متصید من الكالم السابق تقدیره ، منصوبة بأن مضمرة :أزور 4

  ).حیاتي
  .أشخاص من بني عتیر توعدهم الشاعر وقیل بل هم قبائل :كعب وخثیم وسیار 5
  .كتم األلم والحزن :الكمد 6

  .مسیل الماء في الوادي :لكرابا  
  .الجماعة من الفرسان دون العشرة: الرعیل 7

  .الجبل العظیم ذو العلو الشاهق: الطود  

 .أي الذي تغطي أعالیه السحب: ذي النقاب   
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  متى أحمل أركب                             

  1ِب ــــــــرِّ َأْركَ ـــــْن متى ُأْحَمْل َعَلى الشَّ ــــــــــــــــــــــــــَوَلكِ                رُّ َتاِرِكيــــــــَوال أَتَمنَّى الشَّرَّ والشَّ 

 2لِِّب ــــــــقَ ـــــــــــــــــــــــــِه الُمتَ ـــــــــــــــــــــاِزٍع ِمْن َصْرفِ ــــــــــــَوَال جَ                َوَلْسُت ِبِمْفَراٍح إَذا الدَّْهُر َسرَِّني

  لست عاجزا                                  

 3ِب ـــــــــــــــاِبي َوَال َلغْ ــــــــــــــــي ِمْن ُذنَ ــــَوَال َكاَن ِریشِ                َزاً ـــــَوَما َوَلَدْت ُأمِّي ِمَن اْلَقْوِم َعاجِ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .أي بعید عني: تاركي 1

  .أضطر إلیه ولزمه: أحمل  

  .أي أخوضه وألقي نفسي فیه: أركب  
  .صیغه المبالغة من لفرح وشدته: مفراح 2

  .الخائف والحزین لفقد الشيء الغالي: الجازع  

  .نائبته وخطبه: صرف الدهر  

  :وللشطر الثاني روایة أخرى بلفظ  

ردا ال عالقة له بما قبله الختالف الروي وٕان كان       وعندما یكون البیت مف، ))وال جازع من صرفه المتحول((      

  .الباب واحداْ 
ولم یكن هو كفرخ الطیر الذي أول ما یخرج ریشه من ، یرید الشاعر أن یقول إن والدته أنجبت في قومه رجال قادرا 3

  .ذنبه ویكون أول ما یسقط

  .الفاسد الذي ال نفع منه: واللغب  
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 إذا خلفت                                   

  1احُ ــــــــــــــــــــــــــــــَذا ُصبَ ـــَوَبْطَن ُهَضاَض َحْیُث غَ                َرارٍ ــــــــــــــــــــــــــــــْي سَ ـــــــــــِإَذا َخلَّْفُت َباِطَنتَ 

  كرهت بني جذیمة                               

یَ ـــــــاِریـــــــــــــــــــــْت ِلقَ ــــــــــــــــــــــــإَذا َهبَّ                ي ُشَلْیلٍ ــــــَر َبنِ ـــــــــــــَشِنْئُت اْلَعْقَر َعقْ    2احُ ـــــــــــــــــــــــــــــَها الرِّ

  3واـــــــــــــــــــوا َفَباحُ ــــــــــــــَلَفْیِن واْنَتَسبُ ـــــــــــــــا السَّ ــــــــــــــــــَقفَ                َمَة إْذ َثَرْوَناــــــــــــــــــــــَكِرْهُت َبِني ُجَذیْ 

  

                                                           
  .وادیها وأمكنتها المنخفضة: و باطنة األرض، أسفل الشيء وجوفه :الباطنة 1

  .یذكر الشاعر أن بها وادیین، أرض معروفة :سرار

  .أرض معروفة بالبادیة فیها واد أیضا :وهضاض

  .موضع بذاته :وصباح

  .إذا نبع وسال نبعه :غدا

  .یرید الشاعر أن بصباح نبعة سالت ماؤها حتى وصلت هضاضا وروت بطنها

  .أي تجنبت وبغضت الشيء :شنئت 2

یرید مبغضك والكاره  ]3: الكوثر[ ﴾ ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو اْألَْبَترُ  ﴿: ومنه قوله تعالى، الكاره له، المبغض للشيء :والشانك

  .لك

الریاح هنا ، أي الكریم الذي یستقبل ضیفه: أو هي من القري، الساكن بالقریة: القاري. مستقر القوم ومحلتهم :العقر

  .كنایة عن الكرام

  .أي كنا أكثر منهم عددا وغني، من الثراء: ثرونا 3

  .أرض معروفة :السلفین

  .إذا ذكر نسبه إلى جده األقدم :انتسب الرجل
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  غالم نمى                                    

ُض َعْن َلْیَلى َوَتْبِكي النََّوائِ               اِبٍت ـــــــَوَبْیِت اللَِّه َأْطَناُب ثَ اَدْت ــــــــــــــَوكَ   1حُ ــــــــــــــــــــــــــــــــَتَقوَّ

 2َراِئحُ ـــــــــــــــاُت الصَّ ـــــــــــــــــُغالمًا َنَمْتُه الُمْحَصنَ              دْ ــــــــــــــــــْم َیكَ ــــــــــَتَمنَّى َفتًى ِمنَّا َفَالَقى ولَ 

  3حُ ـــــــــــــــــِذي َقْد َتْرَتِجیِه النََّواكِ ـــــــــــــــــــــــــــَوُدْوَن الَّ              اِسيِّ َقْدُرهُ ــــَالٌم َنَمى َفْوَق اْلُخمَ ــــــــــــــــــــغُ 

  4ى َوْهَو َفاِدحُ ـــــــــــــــــــــــــاٍل َنمَ ــــــــــــــــــِبَأْبَیَض َقصَّ              هِ ــــــــــــــُه َخَطاِطیُف َكفِّ إْن َتُك َناَلتْ ـــــــــــــــــفَ 

  

  
                                                           

  .البیت العتیق، المشرفةقسم بالكعبة : وبیت اهللا 1

  .وهو الحبل الذي به تشد الخیمة إلى وتدها، جمع طنب: األطناب

  .اسم الشاعر: ثابت

 .تتقطع ویتهدم البیت: تقوض
  .أي نسبته ورفعته: نمته. أي استوى عوده واشتد :تنمي 2

  .وهي المرأة المتوجة، جمع محصنة :المحصنات

  .وهي ذات النسب المعروف والخالیة من كل مایعیب، جمع صریحة :الصرائح

  :وللبیت روایة أخرى بلفظ

  تمنى فتى منا یالقي ولم یكد    غالم نحته المحصنات الصرائح
  .هو الرمح الذي بلغ طوله خمسة أذرع :الخماسي 3

  .هن النساء اللواتي اتخذن أزواجا لهن :النواكح

وتلك كنایة عن صغر ، به على الرغم من أنه دون العمر الذي تطلبه النساء في الرجالیرید الشاعر أن النساء رغبن 

  .سنه
  .األظفار: الخطاطیف 4

  .وهو المصنوع من الفوالذ المصقول صقال حسنا، السیف: األبیض

  : ومثله قول ابیطالب في مدح الرسول الكریم صلى اهللا علیه وسلم

  وقد قطعوا كل العرى والوسائل ولما رأیت القوم ال ود فیهم          

  صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة     وأبیض عضب من تراث المقاول

  .الصعب الشدید: الفادح

  :وللشطر الثاني روایة أخرى بلفظ

  فأول مقتول غذا وهو فارح                  
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  1َها في َأْسَوِد اْلَقْلِب َقاِدحُ ـــــــــــــــــــَداَوى لَ ـــــــــــــــتَ               ْد َشدَّ في ِإْحَدى َیَدْیِه ِكَناَنةً ــــــــــــــــــــــــــــَفقَ 

 إن الریح للعادي

 2َح ِلْلَعاِديـــــــــــــــــــــــــــُدَواِن َفإنَّ الّریـــــــــــــــــــأْو َتعْ               َراِن َقِلیًال َرْیَث َغفَلِتِهمْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَتْنظُ 

  ویوم أهز السیف

 3َراـــــــــــــــوُل َأَراَك اْلَیْوَم َأْشَعَث َأْغبَ ــــــــــــــــــــــــــــــــَتقُ               َب اْلِفْتَیاُن ِمْن ُأمِّ َماِلكٍ ــــــــــــــــــــــــَأَال َعجِ 

 4َراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَأْیُتَك َبرَّاَق اْلَمَفاِرِق أْیسَ              اِر السَِّریَِّة َبْعَدَماـــــــــــــــــــــــــــًا آلثِ ـــــــــــــــــــــَتُبوع

 5َنًا ِمَن اْلَباِن َأْخَضَراــــــزُّ ِبِه ُغصْ ــــــــــــــــــــــــَأهُ               ةٍ ـــــْوُم إَقامَ ــــــــــــــــاِن، یَ ــــــَیْوم: ُت َلَهاــــــَفُقلْ 

  6َراــــــــــــــــــي َأْنكَ ــــــِــــ َق ِمْثلـــــــــــَوٌة َلْم َتلْ ــــــــــــــَلُه َنسْ               ِد أْغَیدٍ ـــــي ِجیــــــــــَف فِ ــْــــ َوَیْوٌم َأُهزُّ السَّی

  

 
                                                           

  .أیضا وهو الشق، الضارب إلى السواد: القادح. الجعبة التي تجعل فیها السهام: الكنانة 1

  .یرید سویداءه: أسود القب

  : وللشطر األول روایة أخرى بلفظ

  فقد شد في إحدى یدیه خزایة 

  .وهو في لسان العرب مروي لتأبط شرا. نسب هذا البیت للشاعر الصعلوك السلیك بن السلكة 2

  .المهل والبطء في األمر: الریث. أي تنتظران: تنظران

  .هنا بمعنى القوة والغلبة: الریح

  أو هي صفة لذي العدو السریع، وقیل المعتدي، قیل هو اسم لألسد: العادي
  .وهو الرجل ذي النجدة الشجعان، جمع فتى: الفتیان 3

  .وهو الفتى الذي اغبر شعره وتلبد، األشعث األغبر
  .القطعة من الجیش: السریة. أي تابعا: تبوعا 4

  .رجمع مفرق وهووسط الرأس الذي یفرق فیه الشع: المفارق
  .شجرة    ذو زهر أبیض: البان 5
  .وهي صفة للشباب في أول طلعته یقال غیداء إذا بلغت، هو المائل ذو الجوانب المائلة: األغید 6

  .أي ذو البأس الشدید: أنكر
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 1َوَراــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَقْد ُكْنُت َأبَّاَء الظَُّالَمِة َقسْ               هُ ـــــــــــِزُع َنْفسَ ــْــــ ِه َوْهَو َینـــــــــْفَن َعَلیْ ــــــــــــَیخَ 

 2َیَراـــــــــــــــْــــ ـــــــــــــــــــــاَرُة ِحمــــــَعَذاَرى ُعَقْیٍل َأْو َبكَ                أنَّهَ ـــاِر َحْوٍم كَ ــــــــُت فِي آثَ ـــْد ِصحْ ـــَوقَ 

 3َراــــــــــــْيٍء إَذا ُهَو َأْدبَ ــــــــــى َعَلى شَ ـــــــــــــــــَوآسَ                ْرَفةً ــــــُل طُ ــــــــــــــــــــــاِثیِّیَن آمُ ـــــــَد النَّفَ ـــــــــَأَبعْ 

  4َراــــــــَالَعِة أْعفَ ـــــــــــــــــــــــرًا ِبالتَّ ـــــــــذُّلِّ َیعْ ـــــــــِمَن ال               اُلُهمْ ـِتي َوٕاخَ ــــــْم ُصْحبَ ــــِكُف َعْنهُ ــــــُأَكفْ 

 5َراــــــــــِن َظرٍء َفَعْرعَ ـــــــــــْن َبطْ ـــــــِــــ ْهَمَهٍة مــــــــــِبمَ                اَب َنْوَفلٍ ـــاِن َأْصحَ ــــاَلِت الَكفَّ ــْو نَ ـــَــــ َفل

  6َراــــــــــِبِعْرِضي َوَكاَن اْلِعْرُض ِعْرِضي َأْوفَ                 ماً ـــــــــــــيُّ إالَّ َتَهكُّ ــــــــــــــى اللَّْیثِ ــــــــــمَّا أبـَولَ 

َراــــــْم أجِ ــــــــــــى لَ ـــــــــــــَأْذَهُب َحتَّ ـــــــــــــــسَ                 يــــــــاُء َفإنَّنِ ــــــــــقَّ الثَّنَ ـــــــُه حَ ــــــــــــــَفُقْلُت لَ   7ْد َمَتأخَّ

َراــــــــــــــــــوَك َأْن َتَتشَ ــــــــــــــــــوُل َفَال َیْألُ ـــــــــــــــــــَیقُ                َل َزاَد َلجاَجةً ــــــــُت اْلَجهْ یْـــ ا َرأَ ـــــــــــــــــَوَلمَّ  وَّ
8  

 

                                                           
  .من النزع إذا خرجت الروح من الجسد: ینزع 1

  .األسد: القسور
  .قبیلة عربیة یمانیة: حمیر. عربیةقبیلة : عقیل. القطیع من اإلبل أو البقر: الحوم 2
  أبعد النفائیین أزجر طائرا: أي تولى وذهب وللشطر األول روایة بلفظ: أدبر. قوم غزاهم الشاعر: النفاثیون 3
ماء تشرب منها بنو كنانة وللبیت : التالعة، الجدي الذي یربط لدى حفرة لصید السباع: الیعر. أي أحسبهم: إخالهم 4

  :روایة أخرى بلفظ

  أنهته رحلي عنهم وٕاخالهم من الذل بعرا بالتالعة أعفرا 

  .روث الدواب من غنم وٕابل: والبعر

  

  .لموضع بذاته وكذا عرعر: ظرء، البلد المقفرة والصحراء الجرداء: المهمة 5

  :ویروي الشطر األول بلفظ

  )ولو نالت الكفان أصحاب نوفل(
  .االنسان من حسب وشرفكل غال على : العرض. السخریة الالذعة: التهكم6
  .یرید الشاعر بالشطر الثاني أنه قد تاخر وتركه ینال من عرضه 7
  .وهي العناد والمخاصمة الشدیدة، اإللحاح في طلب الشيء واإلصرار علیه: اللجاجة 8

  .یألو أي یقصر ویبطىء في طلب الشيء

  .أي تخجل: تتشور
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َب ِمْن َنضْ ـــــــــــــــــَتشَ               َأنَّ َقِمیَصهُ ـــــُه َحتَّى كَ ـــــــْوُت لَ ــــــــــــــــــــــَدنَ   1ِح اَألَخاِدِع ُعْصُفَراـــــــرَّ

 2 اُهْم َیْوَم َقْرٍن ُمَعفََّراــــــــــــــــــــــــــــــــــَنا َأخَ ــــــــــــــــــَتَركْ               ْن ُمْبِلٌغ َلْیَث ْبَن َبْكٍر ِبَأنََّناــــــــــــــــــــــــــــــــَفمَ 

 فال یبعدن الشنفرى

 3رُ ــــــــــِزیُر الُكَلى َأْو َصیُِّب اْلَماِء َباكِ ــــــــــــــــــــغَ              حٌ ـــــــــــــَعَلى الشَّْنَفَرى َساِري اْلَغَمام َفَرائِ 

 4وُف الَبَواِترُ ــي السُّیُ ـــــــــــــــــْت ِمنِّ ــــــــــــــــــــَوَقْد َرَعفَ              اــــــَك ِباْلَحیَ ـــــــــــــــــــــَك َجَداٌء ِمْثُل َیْومِ ـَعَلیْ 

  5رُ ــــــــــــــــــــــــــــَعَطْفَت َوَقْد َمسَّ اْلُقُلوَب اْلَحَناجِ               َك َیْوَم اْلَعْیَكَتْیِن َوَعْطَفةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوَیْومُ 

 6دَّى َضِئیٌن َنَواِفرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلَشْوَكِتَك الحُ               ِهْم َكَأنَُّهمْ ــَالَح اْلَمْوِت ِفیْ ـــــــــــــــــــــُتجِیُل سِ 

 7اِبرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلَها َنَفٌذ َتِضلُّ ِفیَها الَمسَ               ُمِرشَّةٍ  تَ ـــــــــــــــــــــــــَوَطْعَنِة َخْلٍس َقْد َطَعنْ 

                                                           
 .إخراج الشيء من منبعه ومكمنه: النضح 1

  .وهما عرفان في جانبي العنق، مع أخدعانج: األخادع

  .صبغ یستخرج من نبات: العصفر
  .الملطخ بالتراب: المعفر. یوم من أیام العرب جرت في مكان اسمه قرن: یوم قرن 2
  .كلى الشيء أطرافه وجوانبه: الكلي. اآلتي عشاءً : الرائح. المسافر لیال: الساري 3

  :وللبیت روایة أخرى بلفظ

  .اري الغمام فرائح غزیر الكلى منصیب الماء باكر وعلیه یكون في البیت إقواءعلى الشنفرى س
  ، أي قطرت دما: رعفت. اسم لموضع معروف: الحیا. النفع والعطاء: الجداء 4

  : وهو القاطع وللبیت روایة أخرى بلفظ، جمع باتر: البواتر

  علیك جزاء مثل یومك بالجبا  وقد رعفت منك السیوف البواتر
كنایة عن أن قلوبهم امتألت رعبا : مس القلوب الحناجر. أي هجمة وحملة: عطفة. اسم لموضع معروف: یكتانالع 5

  .من الشدة

  :وللشعر األول روایة اخرى بلفظ

  . . . ویومك یوم العیكتین وعطفة

  :ویروى البیت بلفظ، البتارة أو القاطعة:  الحدى 6

  ضئین عواثرتحاول دفع الموت فیهم كأنهم   بشوكتك الحذا 
: المسابر، مقدار اختراق الطعنة للجسد: النفذ. أي المؤلمة: المرشة، هي الطعنة الخادعة السریعة: الطعنة الخلس 7

  .وهو مایقاس به عمق الجرح، جمع مسبر
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 1رُ ــــــــــــُلبَُّه اْلَخْمُر َساكِ ٌف َهَراَقْت ـــــــــــــــــــــَنِزی             ي َأِمیمًا َكَأنَّهُ ــــــــــلُّ َلَها اآلسِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَیظَ 

 رُ ـــــــــــابِ ــــــــــــــــــــــــــــَوَهْل ُیْلَقَیْن َمْن َغیََّبْتُه اْلَمقَ              َرىـي َبْعَد َما تَ ـــــــــــــَك َلْو َالَقْیَتنِ ـــــــــــــــــــــــــوٕانَّ 

 2رُ ـــــــــا َراِجعًا َأَنا ثَائِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإَلْیَك َوٕامَّ              َهاـــــــــي في َغاَرٍة ُأدََّعى لَ ـــــــــــــــــــــــــــــــألْلَفْیَتنِ 

 3رُ ـــــــَت َحتَّى َما َیِكیُدَك َواتِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْبَلیْ               ماً ـــــــــــــُك َمْأُسورًا َوِظْلَت ُمَخیِّ ـــــــــــــــــــوٕاْن تَ 

 4رُ ــــــوٌط َوَزاُدَك َحاضِ ــــــــــــــــــــــــَوَخْیُرَك َمْبسُ               َوَحتَّى َرَماَك الشَّْیُب في الرَّْأِس َعاِنسا

 ًا َمْوُتُه َوْهَو َصاِبرُ ــــــــــدَّ َیْومـــــــــــــــــــــــــــــَوَال بُ               اَن َمیِّتاً ــــــــــــــــــــــَوَأْجَمُل َمْوِت اْلَمْرِء ِإْذ كَ 

  5ُد َوَشدُّ َخْطِوِه ُمَتَواِترُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاْلَحِدی              َالُحهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَفَال َیْبَعَدنَّ الشَّْنَفَرى َوسِ 

  6ى َمَعُه ُحرٌّ َكِریٌم ُمَصاِبرُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَحمَ               ْوِت َراَع َوٕاْن َحَمىـــــــــإَذا َراَع َرْوَع اْلمَ 

  

  

  

  
                                                           

  .أي اراقت وهي لغة من لغات العرب وفیها حدیث شریف: هراقت. الهاذي باألمر: األمیم 1
  .أیوجدتني: ألفیتني 2
  .أي ظللت وبقیت: لتظ 3

  .هو الذي یطلب الثأر: الواتر. أي اجتهدت في الحرب: أبلیت. أي مقیما: مخیا
  .أي نشور: مبسوط. كل كبیر سن من رجال أو نساء ولم یتزوج: العانس 4
 دعاء من أدعیة الجاهلیة یطلق على كل مفارق بسبب الموت أو السفر بداعي رغبة البقاء في األهل أو: ال یبعدن 5

  .أي متتابع: متواتر. بقاء ذكره فال ینسوه

  : وللشطر الثاني روایة أخرى بلفظ

  )الحدید وشد خطوه متواتر(                       
  .الخوف والرعب الذي یجلبه هذا الموت: وروع الموت. . أي خاف : راع 6

  .أي شدید الصبر: مصابر
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 تبطنته بالقوم

 1ُع َصْوَحْیِه ِنَطاٌق ُمَحاِصرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَمَجامِ               ٍب َكَشلِّ الثَّْوِب َشْكٍس َطِریُقهُ ـــــــــــَوِشعْ 

ْیِف ِبیٌض َأَقرََّهاــــــــــــبِ  ْخِر ِفیِه َقَراِقرُ اٌر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُجبَ               ِه ِمْن ُسُیوِل الصَّ  2ِلُصمِّ الصَّ

 3َت َخاِبرُ ـــــــــــــــــٌل َوَلْم ُیْثِبْت ِلَي النَّعْ ـــــــــــــــــــَدِلی              ُه ِباْلَقْوِم َلْم َیْهِدِني َلهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتَبطَّْنتُ 

 4ا إْن َلُهنَّ َمَصاِدرُ ـــــــــــــــــَواِرُدَها مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمَ               ْن ِمَیاٍه َقِدیَمةٍ ـــــــــــــــــَسمَالٌت مِ ِه ــــــــــــــــــــِــــ ب

  أقول للحیان                                  

 5ى أْمَرُه َوْهَو ُمْدِبرُ ـــــــــــــــاَع َوَقاسَ ــــــــــــــــــــــــــــَأضَ               َجدَّ ِجدُّهُ  ْرُء َلْم َیْحَتْل وَقدْ ــــــــــــــــــــــإَذا المَ 

  6ِه الخْطُب إالَّ َوْهَو ِلْلَقْصِد ُمْبِصرُ ــــــــــــــــــــــــبِ               ْن َأُخو اْلَحْزِم الِذي َلْیَس َنازِالً ــــــــــــــولك

لٌ ــــــــــــــــفَ   7ُه َمْنِخٌر َجاَش َمْنِخرُ ــــــــــــــــــدَّ ِمنْ ـــــــــــــــــــــإْذا سُ               َذاَك َقِریُع الدَّْهِر َما َعاَش ُحوَّ

                                                           
: الشكس. أن الثوب مخاط خیاطة متباعدة ذات اتساع یرید: شل الثوب، الطریق الضیقة في الجبال: الشعب 1

  .أي طرفیه أو جانبیه: صوحیه. الصعب

  :ویروي الشطر الثاني من البیت بلفظ

  )مجامع صوحیه نطاف محاصر(                        
 .ماء المسیل التي تستقر في واد أو حوض: الجبار. وهو الغدیر، جمع أبیض: البیض 2

  .قرقرةاي أصوات : قراقر

  :ویروى الشطر األول بلفظ

  )به من نجاء الصیف بیض أقرها( 
  .أو دخلت وسرت فیه، اي اتخذته بطانة: تبطنته 3

  .العالم باألمر المجرب له: الخابر
 .وهو الطریق إلى النبع أو الماء، جمع مورد: الموارد.  وهي بقیة الماء في الحوض، جمع سملة: سمالت 4
  .أي زاد نشاطه: جد جده. انقلب عنهاأي غیر وجهته و : یحتل 5
  )به األمر إال وهو للحزم مبصرا: (ویروى الشطر الثاني بلفظ. وكل مكروه، األمر الجلل والكرب الشدید: الخطب 6
  .المجرب لألمور: القریع 7

  .أي ذو بتحویل األمور: حول  

  )فذاك قریع الدهر ماعاش حول: (وروى الشطر األمر بلفظ  
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 1اِبي َوَیْوِمي َضیُِّق الُجْحِر َمْعِورُ ــــــــــــــِوطَ               وُل ِلْلَحْیاٍن َوَقْد َصِفَرْت َلُهمْ ــــــــــــــــــــــــــــــَأقُ 

 2ُل بالُحرِّ َأْجَدرُ ــــــــــــــــــا َدٌم َواْلَقتْ ـــــــــــــــــــــــــــــــَوٕامَّ               اٌر َوِمنَّةٌ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُهَما ُخطََّتا إمَّا إسَ 

 3ْوِرُد َحْزٍم إْن َفَعْلُت َوَمْصَدرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلمَ               َأَصاِدي النَّْفَس َعْنَها َوٕانََّهاَرى ـــــــــــَوُأخْ 

َفاــــــفَرشْ  رُ ِه ُجؤُجؤ َعْبٌل َومَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ               ُت َلَها َصْدِري َفَزلَّ َعِن الصَّ  4ْتٌن ُمَخصَّ

َفا  5ِه َكْدَحًة َواْلَمْوُت َخْزیاُن َیْنُظرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِ              َفَخاَلَط َسْهَل األْرِض َلْم َیْكَدح الصَّ

 6ْم ِمْثِلَها َفاَرْقُتَها َوْهَي َتْصِفرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوكَ              ُأْبُت إلى َفْهٍم َوَلْم َأُك آیباً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ 

 7 َماَن َلْم ُیْقِصر ِبَي الدَّْهَر ُمْقِصرُ ـــــــــــــــــــــــِبُلقْ              َت ِباللِّْصِب ِحیَلِتيــــــــــــــــَفإنََّك َلْو َقاَیسْ 

  لصرامإن                                   

  8رُ ــــــــــــِن ُجَذامِ ـــــــــــــــــرَّاُم الُمِهیـــــــــــــــــــَفإنِّي َلصَ                ِرِمیِني َأْو ُتِسیِئي َجَناَبِتيـــــــــَفإْن َتصْ 

                                                           
اي : معور. جمع وطب وهو ظرف العسل: الوطاب. من الصفراء إذا خلت: صفرت، قوم  من قبیلة هذیل: لحیان 1

  : ویروى البیت بلفظ. متكشف العورة

  اقول لجبان وقد صفرت لهم  وطابي ویومي ضیق الحجر معور
  .إطالق السراح والغفو: المنة. أي أمران أو قضیتان: خطتان  2

  .ظر في األمر وأفكر فیهأي أمعن الن: أصادي 3

  :ویروى الشطر الثاني بلفظ

  )لمورد حزم إن فعلت ومصدر(  
  .أي دقیق: مخصر. أي ضخم: عبل، عظم الصدر أو الصدر نفسه: الجؤجؤ 4

  ).به جؤجؤ صلب ومتن مخصر(ویروى الشطر الثاني بلفظ  
  .خجل أو مستح: خزیان. أي لم یؤثر: لم یكدح. أي وصل: خالط 5
  .في مثلها عائد على هذیلالضمیر  6

  :ویروى  الشطر األول بلفظ

  ).فأبت إلى منهم وما كدت آثبا(
  :یروى البیت بلفظ 7

 فإنك لو قاسي باللصب حیلتي   بلحیان لم یقصر بي الدهر مقصر
  .الذي یقطع العهد والرحم: جذامر. أي جانبي: جنابتي. أو تهجریني، أي تقطعي حبال وصلي: تصرمیني 8
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  خیر اللیالي

  : وقال ذات مرة

  1ل بخیمة بین بیش وعثرــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلی            ألت بلیلة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــخیر اللیالي إن س

  2زجة من عنبرــــیشاب بمهد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش           ع آنسة كأن حدیثها    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلضجی

  3حة كظیظ المئزرــــــاء واضــــــــــــــــــــــــــــــــــبیض          ع الهیة أالعب مثلها     ـــــــــــــــــــــــــــــوضجی

  4اد وقبل أن لم تسحريــــــــــــــــــد الرقـــــــــــــــــبع                یر منهما ــــــــــما وخـــــــــــــــــــــــــوألنت مثله

  إني لتابع                                   

  ما أنت شافعـــــــــــــــــــــــــــت لشعل بئســـــــــــــــــــــــفقل           ر بي شعل ألقتل مقتال   ـــــــــــــــــــــــــــــــــویأم

  5ف شوارعــــــــــــــــــــــــــــــوف باألكــــــــــــــــــــــوٕان السی          زا منعت وال یدا   ـــــــــــــــــــــــــــك ال بـــــــــــــــــــــــوٕان

  6لكتموني لتابعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لما أســــــــــــــــــــــــوٕان           داة تقول قد ملكتم فأسجحوا  ــــــــــــــــــــــــــــــغ

                                                           
  .یبدو أنها أسماء مواضع: ثربیش وع  1

  .أي یمزج ویخلط العنبر نبتة ذات رائحة زكیة: یشاب. العسل: الشهد  2
  .أي ضیق من كثرته: كظیظ  3

  .موضع الخصر من الجسد: المئزو
  .النوم العمیق: الرقاد  4
  .السالح: البز  5

  .أي مرفوعة بقصد البطش والضرب، جمع شارعة: شوارع
  .أي سهلوا وهونوا: أسجحوا  6

  .أي جنوا وتجبروا: أسلكتموني
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  1ارعـــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أمر غیات هم واألقـــــــــــــبع              واهللا لوال ابنا كالب وعامر ــــــــــــــــــــــــــــــــــف

 2ازعـــــــــــــــــــــــــة ولیس فیها تنـــــــــــــــــــــــــوال غض              عت أمرا لیس فیه هوادة  ــــــــــــــــــــــــلجام

  ومن یفر باألعداء                               

  3مجمعال أن یالقي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــألول نص          ه     ــــــــــــــــــــــه فإنــــــــــــــــــوقالوا لها ال تنكحی

  4ل أروعاـــــــــــــــــــــس اللیـــــــــــــــــــــــــــتأیمها من الب             م تر من رأي فتیال وحاذرت ــــــــــــــــــــــــفل

  5عاـــــــــــــأر أو یلقى كمیا مسفــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم الث            ل غرار النوم أكبر همه  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقلی

  6عاــــدا لیشجـــــــــــــــــــــــــــا ضربه هام العــــــــــــــــــوم          ل یشجع قومه    ــــــــــــــــــــــــــــــه كــــــــــــــیماصع

  

                                                           
  .أي جنوا وتجبروا: بعوا  1

  .من الغي وهو الضالل: الغیاب
  .الرفق في األمر واللین بمعاملته: الهوادة. كنایة عن أنه أراد أن یقتله: جامعت أمرا 2

  .األمر المنقصة واالستحیاء: الفضة

  .هو المخاصمة: التنازع

  .أي ال تتزوجي به: یهال تنكح  3

  .والمقصود بأول نصل أي ابتداء المعركة، السهم: النصل  
ومنه األیم وهي المرأة التي ال زوج ، بقاء المرأة دون زوج: التأیم. مایضرب المثل به في صناعته وحقارته: الفئیل  4

  .لها

  .أي ذو فؤاد صلب: أروع  
  .ذو اللون المتغیر: المسفع. الفارس الشجاع: الكمي. نمایشغل اإلنسا: الهم. النوم القلیل: الغرار  5
  .أي یقاتله ویحاوره المصارعة والجدال: یماصعه  6

  .جمع هامة وهي الرأس: الهام  

  :ویروى البیت بلفظ آخر هو  

  تناضله كل یشجع نفسه           وماطبه في طرقه أن یشجعا  
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  1ز الشرسوف والتصق المعاــــــــــــــــــــــــــــفقد نش           ار الزاد إال تعلة    ـــــــــــــــــــــــل ادخـــــــــــــــقلی

  2ح ال یحمي لها الدهر مرتعاـــــــــــــــــــــــــــــویصب          ه  ــــــــــــیت بمغنى الوحش حتى ألفنــــــــــیب

  3ال یزال القوم حتى تسعسعاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأط           من مكانس زة ــــــــرة أو نهـــى غـــــــــــــــــــعل

  4و صافحت إنسا لصافحته معاــــــــــــــــــــــــــــــــفل          د وحش یهمه  ـــــــــــى ال صیـــــــــــــــــــرأى فت

  5عاــــــــــــــــــــــــــــــدا أو مشیــــــــــــــــــــروه واحــــــــإذا اقتف           هم  ـــــــــــــــــــــــــــــــولكن أرباب المخاض یشف

  6ارى أو أموت مقنعــــــــــــــــــــــــذ وأذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــال          وكنت أظن الموت في الحي أو أرى  

  7عاـــــــــــــــــــرب أجمـــــــــــــــــه أو أذعر الســــــــــــــــأسلب         ت أبیت الدهر إال على فتى   ــــــــــــــــولس

  

                                                           
  .مقاطع األضالع التیتشرف على البطن: الشرسوف. كل مخالفة وتمرد: نشر، كل ما یتعلل به: التعلة  1
  .مكان الرعي: المرتع 2

  .المكان الذي یأوي الوحش إلیه ویعتاده: المفتي
  .الفرصة: النهزة. الغفلة: الغرة  3

  :ویروى البیت بلفظ

  عسعا على غرة أو جهرة من مكاثر أطال نزال الموت حتى تس
  .الضمیر في رأین عائدعلى الوحوش  4

  .أي النوق الحوامل: أر بابالمخاض   5

  :ویروى البیت بلفظ 

  ولكن أرباب المخاص یشقهم  إذا افتقدوه أو  رأوه مشیعا
  .أي أزید: أكرى  6

  .الذي یلبس البیضة في رأسه: المقنع 
وهذه كنایة عن كثرة طرده وصیده وطول حیاته التي ، یرید سرب الحیوانات الذي یذعر لدى رؤیته: أذعر الشرب  7

  .قضاها في القنص والصید



 ديوان تأبط شراً                  املالحق
 

61 
 

  1نان الموت یبرق أصلعاــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــسألق         لم أنني   ـــرت أعــــــــــــــــي عمــــــــــــــــــوٕان وٕان

 2رعاـــــــــــــــسیلقى بهم من مصرع الموت مص         ر باألعداء ال بد أنه   ـــــــــــــــن یفـــــــــــــــــوم

  اجأري ظالل الطیر                              

 3َقاَنُهْم َوتَشنَُّعواـــــــــــــُذوا ُخلْ ـــــــــــــــــــــــــــــــْد َنبَ ــــــــــــــــــــــــــَوقَ             ْعُت ِحْضَنْي َحاِجٍز َوِصَحاَبهُ ـــــــــــــــَتْعتَ 

 4ٌن ِمَن األْرِض َمْهیعُ ــــــــــــــــــــــِبي السَّْهُل َأْو َمتْ             نُّ َوٕاْن َصاَدْفُت َوْعَثًا وٕاْن َجَرىــــــــــأظُ 

  5َت َأْسَرعُ ـــــــــــــــــى َأنْ ـــــــــــــــــــــــــــوَلْو َصدُقوا َقاُلوا َبلَ             اِري ِظَالَل الطَّْیِر لو َفاَت واحدٌ ـــــــــُأجَ 

  6ِزُعواــــــــــــــُث ُأفْ ــــــــــــــــَأَطاَف ِبِه اْلَقنَّاُص ِمْن َحیْ             ن َكاَن ِمْن ِفْتَیاِن َقْیٍس َوِخْنِدفٍ ـــــــــــفم

  

 

                                                           
  .نصله: سنان الموت  1

  :ویروى البیت بلفظ. أي متكشف وبارز: أصلع. أي یلمع: یبرق

  وٕاني وال علم ألعلم أنني سألقى سنان الموت یرشق أضلعا
  .أي یحمل على القتل: یغرى  2

  :ویروى الشطر األول بلفظ

  )ومن یضرب األبطال ال بد أنه(
  .أي هززت بقوة وحركت بشدة: تعتعت 3

  .رجل من بني أزد: حاجز

  .جمع الخلق وهو كل مابلي من الثیاب: الخلقان

  تجهزوا وتهیأوا: تشنعوا
  .وهو الطریق الصعبة، كل مكان فیه دهش كثیر: الوعث  4

  .كل ما عال منها وصعب: ن من األرضالمت

  .الواسع ذو األطراف المترامیة: المهیع
  .یرید انه یجاري الطیر ویسابقها في السرعة وفي ذلك كنایة عن شدة بأسه في الجري 5

  .وبها عرف بنوها، وخندف اسم امرأة وهي بنت حلوان زوج الیاس بن مضر. اسم لقبیلة وكذلك خندف: قیس  6
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 1َوُش َأْرَوعُ ــــــــــــــحًا َوْهَو َأشْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوآَب ُمِری              ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَــــ َیُحْب َثالثًَا َبْیَن َیْوٍم َوَلْیل

 2ُعوا َلْو َكاَن ِفي اْلَقْوِم َمْطَمعُ ـــــــــــــــــَوَما اْرَتجَ               اَن ِقْرِني َواِحدًا َلَكَفْیُتهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلْو كَ 

  نعم فتىل                                   

 3اِرقُ ــــــــــــــــــــــــــَیْأُمُل الزَّاَد طَ ِه َأْو ــــــــــــــــــــــَوَصاِحبِ                َأَبْعَد َقِتیِل اْلَعْوِص آِسي َعَلى َفتىً 

 4ْوٍم َأْو َتُعوق اْلَعَواِئقُ ـــــــــــــــــــــــــــــَالَلَة یَ ــــــــــــــــــــــــــــــــعُ               ِرُد َنْهَبًا آِخَر الَّلْیِل َأْبَتِغيـــــــــــــــــــــــَأَأطْ 

  5ْرِح َدْوَمَة َشاِنقُ ـــــــــــى َسْرَحٍة ِمْن سَ ـــــــــــــــــــــــــــــَعلَ               َم َفتًى ِنْلُتْم َكَأنَّ ِرَداَءهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَلِنعْ 

  6اِنِهْم ُسْمُر اْلَقَنى َواْلَفَتاِئقُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبَأْیمَ               ُرَد َنْهَبًا َأْو َنُروَد ِبِفْتَیةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَألطْ 

 

                                                           
  .م ویخطئأي یأث: یحب 1

  :وللبیت روایة أخرى بلفظ  

  وحاب بالدا نصف یوم ولیلة   آلب إلیهم وهو أشوش أروع
  .القرین والمناظر في البأس والقوة: القرن 2

  .أي عادوا:ارتجعوا
  .قوم من قبیلة بجیلة: العوص 3
  .أي أمارس الصید: أطرد. نوع من الجري السریع: النهب  4

  مایتعلل به المرء : العاللة   
  .الشجرة العظیمة ذات الخضرة الكثیرة: السرحة 5

  .وقد ذكر هذا الموضع كثیرا في شعر امرئ القیس، اسم لموضع معروف: الدومة

  .أي مشدود: شانق

  :وللبیت روایة اخرى بلفظ

  لعمرو فتى یلثمكأن رداءه           على سرحة من سرح دومة شانق 
  .یراد بها الهجرة والغزوة أو  الغارة التي یشنها الشاعر على األحیاء: النهب 6

  .وهي الرمح، جمع قناة: القنى  

  .وهو الحاد المشرق، جمع فتیق: الفتائق

  :ویروى الشطر الثاني من البیت بلفظ 

  .بأیمانهم سمر القنى والعقائق
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 1َلْیَها َشَقاِئقُ ــــــــــــــُق اْلَغَضا ُتْلَفى عَ ـــــــــــــــَحِری              ْعٌت َكَأنَّ ُعُیوَنُهمْ ــــــــــــــــاِعَرٌة شُ ــــــــــــــــــــــَمسَ 

ُفواــــــــــــــــــــــــــــــــفَ    اًة ُتَعاِنقُ ــــــــــــــــــــــَل ُأَناٍس َأْو َفتَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَقِتی              ُعدُّوا ُشُهوَر الُحْرِم ثُمَّ َتَعرَّ

  بحلیلة البجلي                                   

 2قِ ــــــــــــــــــــــِحَها َثمَّ أْلصَ ــــــــــــــــــــَبْیَن اِإلَزاِر َوَكشْ               ِة الُبْجلّي ِبْت ِمْن َلْیِلَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبَحِلیلَ 

 3قِ ـــاَلِة أو َكَطّي الِمْنطَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَطيُّ الَحمَ               ْت على َمْطِویِّهاٍة ُطِویَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبَأِنیسَ 

 4ِدقِ ـــــــــــــــــــــــــــٍة لم ُتغـــــــــــــــــــــــــــــــــَلَبَدْت ِبَریِِّق ِدْیمَ               إَذا َتُقوُم َفَصْعَدٌة ِفي َرْمَلةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَ 

 5ي َكِئیٍب َیْرَتِقيـــــــــــــــــــــــــــِعَد فِ ـــــــــــــــــــكاألْیِم ُأصْ              ٌب َخْلفهاــــــــــــــــــــــــــــيُء َشحُ ـــــــــــــــــــــــَوإَِذا َتجِ 

  6 يـــــــــــــــــــــــاجٍز ال یتَّقـــــــــــاَء لعـــــــــــــــــــــــأن ال وفَ              َذَب اْلَكَواِهُن َوالسَّواِحُر والـُهناـــــــــــــــــــــــكَ 

  مالك یا عید                           

رَّاقِ ــــــــــرِّ َطْیٍف َعَلى اَألْهَواِل طَ ــــــــــــــــــــــــــــــَومَ               َلَك ِمْن َشْوٍق َوٕاِیراقِ  ُد َماــــــــــــــــــــَیا عی
7  

  

                                                           
  .أي أشداء أقویاء: مساعرة  1

لذا فقد كان یستخدم ، شجر خشیه صلب جدا وجمره شدید االلتهاب: ضاالغ. جمع أشعث وهو المغبر: الشعث

  .جمع شقیقة وهي ما انتشر من البرق في األفق: الشقائق. لالحتطاب
2
  .المنسوب إلى بجیلة: البجلي 
  .ثوب یحیط بالنصف األسفل من البدن: اإلزار  
  .المنطقة ما بین السرة والخاصرة ووسط الظھر من الجسم: الكشف  
3
  .وكل یشد بھ اإلزار، ھو النطق: المنطق. ھي عالقة السیف: الحمالة 
4
  .ھي القناة المستویة: الصعدة 
  .یراد بھ الماء: الریق. القطعة من الرمل: الرملة  

  .مطر یتساقط في سكون بال رعد وال برق: الدیمة
  .أي یكثر ماؤھا: تغدق  
5
  .ھنا یراد بھا ذكر األفعى: األیم 
  :ویروى الشطر الثاني بلفظ  
  ).كاألیم أصید في كثیب یرتقي( 
6
 .وھي المرأة التي تشتغل بالسحر، جمع ساحرة: السواحر. وھو من یدعي معرفة األمور المغیبة، جمع كاھن: الكواھن 
7
  .ما اعتاده الشاعر من الشوق واللوعة: العید 
  .وھو السھر الطویل، من األرق: اإلیراق  
  .وھو الزائر لیال، بالغة من الطارقالم: طراق  



 ديوان تأبط شراً                  املالحق
 

64 
 

 1اقِ ـَعَلى سَ ي ِفداُؤَك ِمْن َساٍر ــــــــــــــــــــــــــــــــــَنْفسِ              ِري َعَلى األْیِن َوالَحیَّاِت ُمْحَتِفیاً ـــــــَیسْ 

 2َكْت ِبَضِعیِف اْلَوْصِل َأْحَذاقِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَأْمسَ              هاـــــــــــــــــــــــــــــــــي إَذا ُخلٌَّة َضنَّْت ِبَناِئلِ ـــــإنِّ 

 3يــــــــــــُت َلْیَلَة َخْبِت الرَّْهِط َأْرَواقِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأْلَقیْ              ْوُت ِمْنَها َنَجاِئي ِمْن َبِجیلَة إذْ ــــــــــــَنجَ 

 4اقِ َدى َمْعَدى ابِن َبرَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِباْلَعْیَكَتْیِن لَ              َة َصاُحوا َوَأْغَرْوا ِبي ِسَراَعُهمُ ـــــــــــــــَلْیلَ 

 5ثٍّ َوُطبَّاقِ ــــــــــــــــــٍف ِبِذي شَ ـــــــــــــــــــــــــــــــَأْو ُأمَّ ُخشْ              َما َحْثحُثوا ُحّصًا َقَواِدُمهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَأنَّ 

ْیِد َخفَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذا َجنَ             ْيَء َأْسَرُع ِمنِّي َلْیَس َذا ُعَذرٍ ــــــــــال شَ   6اقِ ــــــــــــــــــاٍح ِبَجْنِب الرَّ

ا َیْنِزُعوا َسَلبيــــــــــــــــــــَحتَ   7ْیَداقِ دِّ غَ ـــــــــــــــٍه ِمْن َقِبیِض الشَّ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِبَوالِ              ى َنَجْوُت َوَلمَّ

 8َح َنْفِسي ِمْن َشْوٍق َوٕاْشفاقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَیا َویْ             وُل إَذا ما ُخلٌَّة َصَرَمتْ ــــــــــــــــــــــــــــــَوال َأقُ 

 9یٍر ِبَكْسِب اْلَحْمِد َسبَّاقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَبصِ َعَلى            ما َعَوِلي إْن ُكْنُت َذا َعَولٍ ـــــــــــــــــــــــــلكنَّ 

ْوِت هَ            اِق َغاَیاِت َمْجٍد في َعِشیَرِتهِ ـــــــــــــــــــــــَسبَّ  ِع الصَّ   10َن َأْرَفاقِ ـــــــــّدًا َبیْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُمَرجِّ

 

                                                           
1
  .وقیل ھو نوع من األفاعي، التعب واإلعیاء: األین 
2
  .أي المتقطع: األحذاق. أي أن حبلھا ضعیف: بضیف وصل. مرتبة علیا من الصداقة: الخلة 
3
  .أي استفرعت مجھودي في العدو: ألقیت أرواقي. األرض اللینة: الخبت 

  :ویروى الشطر الثاني بلفظ
  )أرسلت لیلة جنب الجو أرواقي(

  ).الجو(بدال من) الرعن(وقیل 
4
  .جبالن معروفان: العیكتان 

  .مكان العدو: المعدى
  .رجل من أعز أصدقاء تأبط شرا على نفسھ، ھو عمرو بن براق: ابن براق

5
  .كل ما ولي الرأس من ریش الجناح: القوادم. أي أثاروا وحركوا: حثحثوا 

  .اتناثر ریشھ وتكسروھو م، جمع أحص: الحص
  .ولد الظبیة: الخشف

  .نبتتان ذواتا مرعى طیب: الشث والطباق
6
  .النقطة األعلى من الجبل التي یصعب الوصول إلیھا: الرید. وھي كل ما أقبل من شعر الناصیة على وجھ الخیل، جمع عذرة: العذر 
7
  .الواسع الكثیر: الغیداق. ضرب من الجري السریع: الشر القبیض. لھالذي ذھب عق: الوالھ. كل مایحصل علیھ نتیجة سلبھ وغزواتھ: السلب 
8
  .كلمة فیھا الترحم والتوجع: ویح. الصدیق: الخلة. أي قطعت: صرمت 
9
  .رفع الصوت بقصد االستغاثة أو البكاء: العول 
10
  .یراد بھ اآلمر والنھي: مرجع الصوت 
  .أي رافعا صوتھ: ھدا

  .ھم الرفاق: األرفاق
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 1ْدَالِج َأْدَهَم َواِهي اْلَماِء َغسَّاقِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمِ               اِري الظََّناِبیِب ُمْمتدٍّ َنَواِشُرهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــعَ 

اِل َأْلِوَیٍة َشهَّاِد َأْنِدَیةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحَ   2اقِ ـــــــــــٍة َجوَّاِب آفَ ـــــــــــوَّاِل ُمْحَكمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقَ               مَّ

 3َنغَّاقِ  اِفي الرَّْأسِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــإَذا اْسَتَغثَت ِبضَ               ي َوَغْزِوي َأْسَتِغیُث ِبهِ ـــــــــــــــــــَفَذاك َهمِّ 

 4ٍم َوَأْرَباقِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَتْیِن َوُذو َبهْ ــــــــــــــــــــــــَــــ ُذو َثلّ                ْقِف َحدََّأُه النَّاُموَن قلُت َلهُ ــــــــــــــــــــَكاْلحِ 

ْمِح َباِرَزةٍ  ٍة َكِسَنانِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوُقلَّ  ْیِف ِمحْ                الرُّ  5َراقِ ـــــــــــــــــــَضْحَیاَنٍة ِفي ُشُهوِر الصَّ

 6اقِ رَ ــــــــــــــــى َنَمْیُت إَلْیَها َبْعَد إشْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَحتَّ                َها َصْحِبي َوَما َكِسُلواــــــــــــــَباَدْرُت ُقنَّتَ 

 7اقِ ـــــــــــــــــــــــَها َقاِئٌم بَ ــــِزیٌم َوِمنْ ــــــــــــــَها هَ ــــــــــــــــــــِمنْ                ِدها إالَّ َنَعاَمُتَهاــــــــــــــــَال َشْيَء في َریْ 

  8َراقِ ــــــــــــــــــــــــــــــــحًا َبْعَد ِإطْ ـــــــــــــَشَدْدُت ِفیها َسِری               ي اْلَبَناُن ِبَهاــــــــــــــــــــــــِبَشْرَثِة َخَلٍق یوق

  9ـراقــــــــــــــــــــــــــــحرق باللــــــــــوم جلدي أي تحـــــــــــــ               ٍة َأِشبٍ ـــــــــــــــــــــــــــــَبْل َمْن ِلَعذَّاَلٍة َخذَّالَ 

  10ـالقـــــــــــــــــــــــــــمن ثوب صدق ومن بز وأعــــ      و قنعت به          ـــــــأهلكت ماال لیقول 

  11اقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاٌع َوٕاْن َأْبَقْیُتُه بَ ــــــــــــــــــــــَمتَ وهل      اذلتي إن بعض اللوم معفنة          ــــــــــــع

                                                           
1
  .وھو حرف عظم الساق، جمع ناشر: الظنابیب 

  .وھو العرق الظاھر بالذراع، جمع ناشر: النواشر
  .اللیل األسو الغساق ذو الظلمة الشدیدة: األدھم. الذي یسافر كثیرا باللیل: مدالج

2
  .الرجل ذو السفر الكثیر والغزو المتكرر: جواب اآلفاق. فصل الخطاب أو الكلمة الفصل: المحكمة 
3
  .أي كثیر الشعر غزیره: الرأسضافي  
4
  .أي صلبوه بدوسھم إیاه وصعودھم فوقھ: حدأه النامون. كل ما اعوج من الرمل: الحقف 

  .وھو جبل یجعل حلقة تشد بھا صغار الغنم لئال ترضع أمھاتھا، جمع ربق: األرباق
5
  .أعلى الجبل وقمتھ: التلة 
  .أي بارزة للشمس: ضیحانھ  
6
  .أي علت وارتفعت: نمیت. قمة الجبل: القنة 
7
  .أي متكسر: ھزیم. قمة الجبل وأعاله: الرید 
8
  .ھي السیور التي یشد بھا النعل: السریح. أي بال ممزق: خلیق. النعل: الشرثة 
9
  .أي المخلط المعترض: األشب. كثیر الخذل: الخذالة. أي كثیر العذل: العذالة 
  :ویروى البیت بلفظ  
  خرق باللوم جلدي أي تخراق   یامن لعذالة خذالة أشب   
10
  :      ویروى البیت بلفظ آخر. جمع علق وھو المال الكریم: األعالق. ثیاب المعركة أو السالح: البز 
 تقول أھلكت ماال لو ضننت بھ   من ثوب عز ومن بز وأعالق  
11
  : یروى البیت بلفظ 

 عاذلتا إن بعض اللوم معنفة    وھل متاع وإن بقیتھ بأمد
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 1ي َأْهَل آَفاقِ ــــــــــــــــــــــــــــَأَل اْلَحيُّ َعنِّ ــــــــــَأْن َیسْ               ي َزِعیٌم َلِئْن َلْم َتْترُكوا َعَذِليـــــــــــــــــــــــــإنِّ 

 ٍت َالقِ ـــــــــــــــــــــــــــــــَال ُیَخبُِّرُهْم َعْن ثَابِ ــــــــــــــــــــــــــفَ               َأَل اْلَقْوُم َعنِّي َأْهَل َمْعِرَفةٍ ـــــــــــــــــــَأْن َیسْ 

ُعهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــسَ   2ِرىٍء َالقِ ـــــــى ُتَالِقي الَّذي ُكلُّ امْ ـــــــــــــــــَحتَّ               دِّْد ِخَالَلَك ِمْن َماٍل ُتَجمِّ

  3َالِقيــــــــــــــــْرَت َیْومًا َبْعَض َأخْ ــــــــــــــــــــــإَذا َتَذكَّ              نَّ َعَليَّ السِّنَّ ِمْن َنَدمٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرعَ َلَتقْ 

  4ــــــــاء باهللا من عهــــــــــد ومیثاقــــــــــــــــــأسمــــــــــــــ     ن كل أنثى بعدما حلفت        ــــــــــــــــــــــــتاهللا آم

 وٕانِّي لمهد من ثنائي

ْدِق ُشْمِس ْبِن َماِلكِ               دٌ ـــــــــي َلُمْهٍد ِمْن ثََناِئي َفَقاصِ ـــــــــــــــــــــــــَوإِنِّ   5ِبِه البِن َعمِّ الصِّ

 6ا َهزَّ ِعْطِفي ِباْلِهجاِن األَواِركِ ــــــــــــــــــَكمَ                هُ ـــــــــيِّ ِعْطفَ ــــــــــــــــــَنْدَوِة اْلحَ  َأُهزُّ ِبِه في

 7َشتَّى النََّوى َواْلَمَساِلكِ ُر اْلَهَوى ـــــــــــَكِثی               هُ ـــــــــیبُ ـــــــــــــــــــــــــــــَقِلیُل التََّشكِّي ِلْلُمِهّم ُیصِ 

 8َهاِلكِ ــــِحیَشًا َوَیْعَرْوَرى ُظُهوَر اْلمَ ــــــــــجَ               ي ِبَغْیِرَهاــــــــــــــــــــــــــــــــــــَیَظلُّ ِبَمْوَماٍة َوُیْمسِ 

یِح ِمْن حَ    9ْن َشدِِّه اْلُمَتَداِركِ ــــــــــــــــــــــــــَخِرٍق مِ ـــــــــــِبُمنْ               ْیُث َیْنَتِحيـــــَوَیْسَبُق َوْفَد الرِّ

 

                                                           
1
  :كنایة عن سفره الطویل ویروى الشطر األول بلفظ: أھل اآلفاق. أي ضامن أو كافل: مزعی 
  ).إني زعیم لئن لم تتركوا عذلي(
2
  .وھي الفقر والعوز، جمع خلة: الخالل 

  ).حتى تالقى ما كل امرىِء الق:(ویروى الشطر الثاني
3
  .أي لتصكنھا ندما وحسرة: لتقرعن علي السن 
4
 .المیثاق وكذا. الوعد: العھد 
5
  .أي مدحي: ثنائي 
6
  .البیت الكبیر أو المجلس الذي تحضره رجاالت الحي: ندوة الحي 
  .اإلبل الكریمة: الھجان 
  .ھي اإلبل التي ترعىشجر االراك: األوراك  
7
  :یروى الشطر األول بلفظ 
  ).قلیل التشكي للملم یصیبھ(  
8
  .المفازة التي ال ماء فیھا: الموماة 

  .أي یرتكب المھالك: یعرورى. المنفردأي : الجحیش
9
  .ھو السریع الواسع: المنخرق. یقصد ویتعمد: ینتحي. أولھا حین تھب: وفد الریح 
  .أي المتالحق: المتدارك 
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 1كِ ــــــَحاَن َفاتِ ــــــــــــــــُه َكاِلىٌء ِمْن َقْلِب َشیْ ـــــــــــــلَ               ْوِم َلْم َیَزلْ ــــــــــإذا َخاَط َعْیَنْیِه َكرى النَّ 

  2ْرِب َباِتكِ ـــــــــــــاِرم اْلغَ ـــــــٍة ِمْن صَ ـــــــَّ ــــــإلى َسل              َعْت ُأْوَلى الِعِديِّ َفَنْفُرهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــإَذا َطلَ 

 3ــــــة من حد أخـــــــــــــلق صائكــــــــــــإلى سلـــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــة قلبه      عل عینیه ربیئـــــــــــــــــــــــــویج

 4َواِحكِ ـــــــــــــــُذ َأْفَواِه اْلَمَناَیا الضَّ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَنَواجِ              زَُّه ِفي َعْظِم َقْرٍن َتَهلََّلتْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــإَذا هَ 

 5 تدت ُأمُّ النُُّجوِم الشََّواِبكِ ــــــــُث أهـــــــــــــــــــــِبَحیْ              األُْنَس اَألِنیَس وَیْهَتِديَرى اْلَوْحَشَة ـــیَ 

  یاطیر                                 

 6اِكلْ ـــــــــــــــــــــــــٌم َكاْلَحسَ ـــــــــــــــــــــــيَّ ِشیــــــــــــــــــــــــــــــــــَعلَ              ُدَونّ ــــــــــــــــــــــــــــْمُت َلَتعْ ــــــــــــــــــــــــــــْد َعلِ ــــــــــــــــــَوَلقَ 

 7اِذلْ ـــــــــــــــــــــــــــْیَر جَ ـــــــــــــــــــــــاِعي غَ ـــــــــــــــــــــــــــَكالشَّكَ              ــماً ـــــــاًال َوَلحْ ــــــــــــــــــــــــــــــــَن َأْوصَ ـــــــــــــــــــــــــَیْأُكلْ 

 8اِولْ ــــــــــــــــــنَّ َوُذو َدغَ ـــــــــــــــــــــمٌّ َلكُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسُ               َن َفإنَِّنيــــــــــــــــــْیُر ُكلْ ــــــــــــــــــــــا طَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــیَ 

  أال أبلغ                              

 مَقاَلهْ ـــــــــــــوِل التََّناِئي والـــــــــــــــــــــــــــى طُ ــــــــــــــــــــــــــــَعلَ             ْغ َبِني َفْهم بِن َعْمروٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَأَال َأْبلِ 

اـــــــــــــــــاَل الَكاِهِن اْلجَ ـــــــــــــــــــــــــــــَمقَ    9ْنَهْبُت َماَلهْ ْد أَ ـــــــــــــــــــــــــــِري َوقَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَرَأى َأثَ            اِمّي َلمَّ

 
                                                           

1
  :ویروى الشطر األول بلفظ. ھو الذي یفتك ویفاجئ الغیر بالمكروه: الحازم. الحارس الحافظ: الكالئ. النوم الخفیف: الكرى 
  ).اص عینیھ كرى النوم لم یزلإذا ح(  
2
  .القاطع: الباتك. حد السیف: الغرب. ھم الجماعة الذین یعدون في الحرب: العدي 
3
  .أي األملس: األخلق. أي المراقب: الربیئة. قیل إن ھذا البیت روایة أخرى للبیت السابق وأحسبھ بیتا آخر یتمم معناه البیت السابق 
 .القوي الشدید: الصائك 
4
  .أي استبشرت وضحكت: تھللت 
  .وھي الضرس،  جمع ناجذة: النواجذ. القرین في القوة والبطولة: القرن  
5
  .مشكلة المجرة –حین رؤیتھا  –وأراد بھ ھنا النجم وذلك لتداخل النجوم ببعضھا ، جمع شابك: الشوابك 
6
  .وھي الخصلة والطبیعة، جمع شیمة: الشیم 
  .ا تطایر من شرر الحدید المحمىوھو كل م، جمع حسكل: الحساكل  
7
  .ضرب من النبت الصغیر لھ شوك وعیدان كثیرة: الشكاعي 

  .أي المنتصب: الجاذل
8
  .وھي الداھیة، جمع داغلة: الدغاول 
9
  .القول: المقال 

  .قدح الشرب المصنوع من فضة ونحوھا: الجامي
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 1هْ ــــــــــــــــــــِم َدَعا رَئالَ ـــــــــــــــــــــــِل الظَِّلیـــــــــــــــــــــــــــــــــــَكَتْحِلی           َما َحِثیثٌ ـــــــــــــــيَّ َوْقُعهـــــــــــــــــــــــــــــــأَرى َقَدمَ 

 2اَلهْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَة َأْو ُثمَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلَخْثَعَم أْو َبِجیلَ            َذاَبًا ُكلَّ َیْومٍ ــــــــــــــــــــــــــــِهَما عَ ـــــــــــــــــــــــأَرى بِ 

 3اَلهْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْت ِحباُلُهْم ِحبَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإَذا َعَلقَ           لٍ بَّ َعَلى ُهَذیْ ــــــــــــــــّرًا َكاَن صَ ــــــــــــــــــــَوشَ 

 4هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَّْقَت َفالَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإَذا َبعُدوا َفَقْد صَ           ْم َشرُّ َیْومٍ ــــــــــــُــــ ْوُم اَألْزِد ِمْنهـــــــــــــــــــــــــــــــَویَ 

  لو أنها راعیة                          

 5سلیب الُخلَّةْ [...] َما َلَك ِمْن                   

 6هْ ــــــــــــــــــــــَعَجْزَت َعْن َجاِرَیٍة ِرَفلَّ                   

 7هْ ـــــــــــــــــــَتْمِشي ِإَلْیَك ِمْشَیَة ِهَركلَّ                   

 8هْ ـــــــــــــــــــــَكِمْشَیِة األْرِخ ُتِریُد الَعلَّ                   

 9هْ ــــــــــــــــــــــــــــــــَلْو أنَّها َراِعَیٌة ِفي ثُلَّ                  

  10هْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَتِحْمُل ِقلَعیِن ِلها قبلَّ                 

  

 
                                                           

1
  .نعامذكر ال: الظلیم. من الحلول واإلقامة بالمكان والنزول: التحلیل 

  .وھو ولد النعام، جمع رال: الرئال
  :ویروى البیت بلفظ آخر ھو

  أرى قدمي وقعھما خفیف    كتحلیل الظلیم حذا رئالھ   
2
  .أسماء قبائل: خثعم وبجیلة وثمالة 
3
  .قبیلة معروفة بالجاھلیة واإلسالم: ھذیل 
4
  .من أشھر قبائل العرب وأعظمھا: األزد 
  :ویروى بالشطر الثاني بلفظ 
  ).إذا بعدوا فقد صدقت قالھ(  
5
  .الصداقة والوداد: الخلة 
6
  .أي كثیرة اللحم ذات ثوب طویل: رفلة 
7
  .ھو المشي في خیالء: الھركلة 
8
  .أنثى البقر التي لم تنتج من قبل: األرخ 
9
  .الجماعة من الناس أو اإلبل أو نحوھا: الثلة 
10
  .وھو شيء یوضع فیھ زاد الراعي: قلع، القلعین مثنى 
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 1ـهــــــــــــــــــــــــــلصرت كالـهرواة العبل

  ددت مرة حزمةش                           

هُ ـــــــــــــــــــــــــــَوِبالشِّعْ   2اِملُ ـــْن َخْلِفِه ُهْضٌب ِصَغاٌر َوجَ ـــــــــــــــــــــــــــــَومِ             ِب إْذ َسدَّْت َبِجیَلُة َفجَّ

 3اِئلُ ــــــــــْد ُنِصَبْت ُدَوْن النََّجاِء اْلَحبَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــَوقَ            َدْدُت ِلَنْفِس الَمْرِء َمرََّة َحْزَمهُ ـــــــــــــــــــــــــــــشَ 

 4لُ ــــــِدیَك واْنُظْر َبْعُد َما َأْنَت َفاعِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــَسأفْ            ُت َلُه ُكْن َخْلَف َظْهِري َفإنَِّنيـــــــــــــــــَوُقلْ 

 5وا َعِن الشَّْيِء الَِّذي َلْم ُیَحاوُلواــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوَخلَّ            َعاَذ ِبَحدِّ السَّْیِف َصاِحُب َأْمِرِهمْ ـــــــــــــــــــفَ 

 اِتلُ ـــــــــــــى اللَّْیِل َلْم ُتْؤَخْذ َعَليَّ اْلَمخَ ـــــــــــــــــــــــــــــَعلَ            َطَأُهْم َقْتِلي َوَرفَّْعُت َصاِحِبيـــــــــــــــــــــَوأخْ 

 لُ ــــــــــــُه َواألَنامِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوْتُه إَلْیِه َكفُّ ــــــــــــــــــــــــــــــحَ            َطَأ ُغْنَم اْلَحيِّ ُمرَُّة َبْعَد َماـــــــــــــــــــــــــــــــــَوأخْ 

 6َال َسْهٌل ِمْن األْرِض َماِثلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــَوُدوَن المَ            َراِفِه َكْیَف َزْوَلهُ ــــــضُّ َعَلى َأطْ ـــــــــــــــــــَیعَ 

 ا ُیَزاِولُ ِه مَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنًا ِمْن َنْفسِ ــــــــــــــــــــــــــــَلَها َثمَ            ُت َلُه َهِذي ِبِتْلَك َوَقْد َیَرىــــــــــــــــــــــــــــــــَفُقلْ 

 7اِتلُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيَّ اْلَمقَ ـــــــــــــــــــــــــإَلْیَها َوَقْد َمنَّْت َعلَ            ِوُل ُسْعَدى إْن َأَتْیُت ُمَجرَّحاً ــــــــــــــــــــــــُتَولْ 

  َك اْلَوَالِولُ ــــــــَن ِمنْ ـــْــــ ٍم َأْو َأیـــــــــــــْن َغانِ ــــــــــــــــــــَومِ             َهاِربًا َقْبَل َهِذهِ اِئْن َأَتاَها ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَوكَ 

  

 

                                                           
1
  :یروى ھذا البیت بلفظ 
  ).لصرت كالھراوة العتلة(  

  .الرمح الغلیظ: والعتلة
2
  .جماعة الجمال: جامل. الطریق الواسعة بین جبلین: الفج 
3
  .الخالص: النجاء 
4
  .أي ابق وراء ظھري واحتم بي: كن خلف ظھري 
5
  .أي لجأ واحتمى: عاذ 

  .أراد بھ القتال: الشيء
6
  .أي قائم ممتد: ماثل. الصحراء: المال. وزوالھأي تالشیھ : زولھ 
7
وھو المكان من الجسد الذي إذا أصیب بھ ، جمع مقتل: المقاتل. أي أنعمت: منت. أي دعت بالویل وصاحت في صراخ وعویل: ولولت 

  .الرجل یسبب الموت لھ
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 ولست بترعي

  1ِت ُمْبِهلُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَتْأَنَف النَّبْ ــــــــــــــــــــُیَؤنُِّفها ُمسْ             ُت ِبِتْرِعيٍّ َطِویٍل َعَشاُؤهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــَوَلسْ 
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