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 الطير وعالمه الحيواني في الشعر الجاهلي
 للدكتور عبدالقادر الرباعي   

 ربدإجامعة اليرموك/       

للبحث، يعود إليه الدارسوو  علوا االوت    غنياً مصدرًا سيظل الشعر الجاهلي 
عقولهم وحقولهم، ويؤوبو  منه حواملي  موواد الصوبة يؤل وو  منهوا الكتوح والبحووث، 

ر حووي يعوورس ن سووه علووا كوول عصوور، يسووتحث باح يووه فالشووعر الجوواهلي كوو   شووع
 الستالراج ما فيه م  فكر وف .

 -مووذ الووك –لقوود ك وورد الدراسوواد التووي جعلوود هوواا الشووعر ميوودا  بح هووا، لكننووا 
 بحاث جديدة، وم  هاه المجاالد الطير.نشعر أنه ما زالد فيه مجاالد واسعة أل

ا؛ ألنووه يشووكل والطيور فووي الشوعر الجوواهلي مورووذ جودير بوو   يوودر  ويستقصو
ظاهرة لها تميز في نواح عدة منهوا  الصوصوية الطيور، وصو اته، واالوت   أنواعوه 
وأشووكاله، وع تاتووه التووي تبوودأ بع توواد أنواعووه بعرووها بووبعس، وتمتوود إلووا الحيوووا  

فوق أرس واحدة هي الطبيعة وال راء الرحح، وسويحاول هواا  شالا  يشاركه العي
حص أبعواده وانعكاسواته علوا إنسوا  الوك العصور البحث أ  يبرز هاا كلوه، وأ  يوت 

 م  ال ل الشعر الا  تاله شعراؤه.

- 1 - 
 خصوصية الطير:

حالة الطيرا  م  الحاالد التي أوجدد في اليال الشاعر الجاهلي فسوحة مناسوبة 
عب ها بم رداد وص اد ت ئمها وتدل عليها. م  الك ترنه إياها بالسرعة كما في تول 

 ب  زرارة تص  فرار بني أسد في إحدى الوتائذ دالتنو  بند لقيط 
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ووووووووووووود  حووووووووووووورو  فووووووووووووورحد بنوووووووووووووو أس 
 

 (1)د  الطيوووووووووووووووووووور  عوووووووووووووووووووو  أربابهووووووووووووووووووووا
 

لووديها الوودافذ لزيووادة هوواه السوورعة،  -عوو  سوورعتها الطبيعيوة فروو ً  –فوالطير الحوورود 
فهي نافرة غاربة م  أربابهوا، تجهود ن سوها حتوا تو تي بكول موا تسوتطيذ مو  سورعة 

، وبنو أسد، مقابل هاا، لوديهم مو  الودوافذ موا يك وي لبوال تبعدها ع  الطامعي  فيها
 جهود كبيرة يصلو  بها إلا سرعة تنجيهم م  المود.

وسوورعة الطيوور وراء المقارنوواد التووي أحوود ها الشووعراء الجوواهليو  بينهووا وبووي  مووا 
بل. م  الك تول النابغة الابياني   ركبوا م  اليل وا 

نحتهووووووا  والاليوووووول  تمووووووزع غربووووووًا فووووووي أع 
 

دكووالطي  (2)ر تنجووو موو  الشووؤبوح ا  الب وور 
 

 وتول عبيد ب  األبرص في وص  الاليل 
 مووا السووابقاد سووراع  الطيوور فووي م ه وول

 

 (3)ال تسووووووووووووتكي  ولووووووووووووو ألجمتهووووووووووووا فاسووووووووووووا
 

احتووواج مووو  الطيووور زيوووادة فوووي السووورعة، وهوووو طلبهوووا النجووواة مووو   فالنابغوووة االتوووار موت ووواً 
 علها في سباق مذ الاليل.الشؤبوح ا  البرد، واالتار عبيد م  الطير أسرعها وج

يركزا  علا الدافذ إلالراج أتصا ما يمك  م  سرعة م لموا  -كما نرى –الشاعرا  
وم لوووه  –وجووودنا الشووواعرة دالتنوووو  ت عووول الوووك. إ  هووواا يعنوووي أ  الشووواعر الجووواهلي 

نسووا  الجوواهلي كووا  يوودرك أ  امووت ك السوورعة شوويء واسووتالدامها شوويء، فالطووائر اإل
                                                 

سوويم ( شووعر بنووي تموويم فووي العصوور الجوواهلي، جمووذ وتحقيووق د. عبدالحميوود المعينووي، نوواد  الق1)
، وسميد دالتنو  باسم ابنوة كسورى وأصوله بال ارسوية  دالود نووش، 333ص 1702بريده 

 أ  بند الهنيء. وحرود مسرعة.
( شوووورح المعلقوووواد العشوووور للتبريووووز ، تحقيووووق فالوووور الوووودي  تبوووواوة، دار ا فوووواق الجديوووودة، بيوووورود 2)

 .368، ص1797
 .03( ديوا  عبيد ب  األبرص )دار صادر( ص3)
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استالدامه هاه السرعة أو الحد األتصا منهوا ال يكوو  م  الصوصيته السرعة لك  
يسووتدعيها، وهوواا يعنووي أ  اإلنسووا  بحاجاتووه ودوافعووه كووا  وراء  إال فووي إيقافووه موت وواً 

رسم الشاعر للطير في شعره حتوا ليشوعر المورء أ  الشواعر، وهوو يتتبوذ الصوائص 
توي تودفذ هواه يتتبذ حركة اإلنسا  ويتغلغل في أعماته ال -في الواتذ –الطير، كا  

 الحركة وتوجهها.

معينووة،  إ  هوواا يقودنووا إلووا م حظووة أنهووم، فووي الشووعر، الصوووا بالسوورعة طيوووراً 
واالتاروا لها موات  تكو  فيها مدفوعة لبال أتصا سرعة ممكنة. وم  هاه الطيور 

بو  سولما  يح المنقس علا فريسته، والا  كانوا يشبهو  بوه اليوولهم. وم الوه توول أب و
  بي في وص  اليله ب  ربيعة الرا

 فموووووووووووا سووووووووووووانيق  علوووووووووووا مربووووووووووو 
 سووووووووووووووند بال رووووووووووووووا رأى أرنبوووووووووووووواً 

 ب سووووووووووووووووورع منهوووووووووووووووووا وال منوووووووووووووووووزع
 

 ال يوووووووووق ال وووووووووؤاد، حديووووووووود النظووووووووور
 فبادرهوووووووووووووووووا ولجووووووووووووووووواد الالمووووووووووووووووور
 (3)يقمصووووووووووووووه ركرووووووووووووووة بووووووووووووووالوتر

 

 وتول عبيد ب  األبرص يص  ناتته 
 ك نهوووووووووووووووووووووا  لقووووووووووووووووووووووة طلووووووووووووووووووووووح
 باتوووووووووووووود علووووووووووووووا أرم عووووووووووووووواوبها
 ف صوووووووووووبحد فوووووووووووي غوووووووووووداة تووووووووووورة

 موووووووو  سوووووووواعة ف بصوووووووورد  علبوووووووواً 
 فن روووووووووود ريشووووووووووها وانت روووووووووود

 القلووووووووووووح تالوووووووووووز  فوووووووووووي وكرهوووووووووووا
 شوووووووووووووووووووووويالة رتوووووووووووووووووووووووح اك نهوووووووووووووووووووووو

 يسووووووووقط عوووووووو  ريشووووووووها الرووووووووريح
 ودونوووووووووووووووووووه سبسوووووووووووووووووووح جوووووووووووووووووووديح
 وهوووووووووووووي مووووووووووووو  نهروووووووووووووة تريوووووووووووووح

                                                 

، 1711تحقيق محمد عبدالمنعم ال اجي )مكتبة محمد علي صبيح( القواهرة  ( ديوا  الحماسة،3)
. وسوانيق  م  جوارح الطير وهو الصقر، ولجاد  مواط  الولوج. والالمر  380، ص1ج

 ما واالك م  شجر. يقمص  يجر .
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 ف دركتوووووووووووووووووووووووووووووووووووه فطرحتوووووووووووووووووووووووووووووووووووه
 

 (1)والصووووويد مووووو  تحتهوووووا مكوووووروح
 

التتنوواص الوورزق. إنهووا تسوولك  تم وول الراحلووة )ال وور  والناتووة( فووي الم ووالي  فعوو ً 
ا، فوووي النهايوووة، تقووووده إلوووا بووواح الاليووور الوووا  بصووواحبها مسوووالك صوووعبة تاسوووية لكنهووو

ينتهي عنده إم ته. وهي بهاا، تلتقي مذ النسر الا  ظل يرتح ببصره الحاد هلول 
رزته حتا إاا ما الح له أرنح أسرع باالنقراس عليوه، وكوالك العقواح التوي ظلود 

حتووا  حتووا بوواد الجوووع ينهشووها ويرووربها، ومووا أ  رأد  علبوواً  تنتظوور الصوويد طوووي ً 
 انطلقد نحوه عبر األرس الواسوعة التوي ت صول بينهموا، وحوي  أدركتوه مزتتوه تمزيقواً 

. وهكوواا كووا  كوول موو  الناتووة والطيوور يوووحا باإلنسووا  المسوورع التتنوواص الوورزق شووديداً 
مووو  موروووعه، واهتبوووال ال رصوووة حي موووا الحووود. إا  كانووود السووورعة لووودى كووول مووونهم 

 د لها.مدفوعة بدافذ غريز  تو ، ولهاا جاءد في أتصا ح
لقووود جووواءد السووورعة ترينوووة للطيووور فوووي ك يووور مووو  النموووااج حتوووا أصوووبحد ل ظوووة 

ل مًا عليها في مواط  ك يرة. م  الك تول رمرة ب  رمرة    )الطير( ومشتقاتها ع 

 ومشووووووووعلة  كووووووووالطير نه ن ه وووووووود ورد هووووووووا
 

 (6)إاا ما الجبا   يدحعي وهوو عانود
 

 وتول سلمة ب  الالرشح األنمار  

وووود  فوت ووووه نجووووود بنصوووول  السووووي  م   ال غ 
 فووووووووووو     عليهوووووووووووا بالوووووووووووا  هوووووووووووي أه ل وووووووووووه  

 وسووورج  علوووا ظهووور الرحالوووة فووواتر
ن هووووووووووا، ال فوووووووووو ح لكووووووووووافر  وال تك   ر 

                                                 

. ، واللقوو  العقواح. األرم  الحبول. الروريح  الجليود. القورة  البورد27ديوا  عبيد ب  األبرص، ص( 1)
السبسووح  األرس البعيوودة المسووتوية. انظوور فووي تصووة مما لووة لم ووال عبيوود هوواا فووي ديوووا  اموور  

 .229ص 1703القي ، تحقيق محمد أبو ال رل إبراهيم، دار المعار  بمصر 
 .299( شعر بني تميم في العصر الجاهلي ص6)
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 (9)ولكنهووووووا ته ووووووو بتم ووووووال طووووووائر فلو أنها تجر  علا األرس أدركد
 

طيوور( فووي الم ووال األول، وكلمووة )طووائر( فووي الم ووال ال وواني تعنيووا  السوورعة فكلمووة )
هوووا الناتوووة وهوووي تحموول صووواحبها إلوووا حيوووث مووووط  الووورزق، القصوووى التوووي امتوووازد ب

 وال ر  وتد نجته م  ه ك كا  ينتظره.

االتوووار الشووواعرا  المواتووو  التوووي تووودفذ إلوووا السووورعة  فرووومرة فوووي الم وووال األول 
يحتواج فيوه السورعة كوي يلتقوي بموا يؤمول مو   يحرص علا أ  يوتو  اإلنسوا  موت واً 

موو  السوورعة حاجووة ملحووة لنجاتووه،  اليوور، وسوولمة فووي ال وواني يحوورص علووا أ  يجعوول
  ولهووواا حووواول أ  يبووواله فوووي رسوووم هووواه السووورعة فجعووول الناتوووة ترت وووذ فوووي جريهوووا عووو

 في الك هيئة الطيرا  وسرعته. األرس مستعيداً 

نسا  الجاهلي للسرعة فنوعوا في في اه  اإل لقد است ادوا م  كو  الطير تريناً 
  ال علقمة ال حل م  ً أساليبهم التي عبروا فيها ع  سرعة رواحلهم، ت

 فقووووووول لتمووووووويم تجعووووووول الرمووووووول دون هوووووووا
   أبوووووووووا تابوووووووووو  بينوووووووووي وبينهووووووووواإفوووووووو
 

 وغيووووووور تمووووووويم فوووووووي الهزاهوووووووز جاهل وووووووه
وووور  مناتل وووووه  (0)بوووو رع   ين ووووي الطيوووور  حم 

 

فعبارة "ين ي الطير" تنبئ ب   الطير هنا تعني السرعة ال غير، هاا م  جهة، وهوي 
السوورعة بووي  ال وور  األرعوو  والطيوور بشووكل تنبووئ موو  جهووة أالوورى بجووو المنافسووة فووي 

عوو  اعتووداد هوواا ال وور   -باإلرووافة إلووا سووبق ال وور  –عووام، وتوود نلحووظ أنهووا تعبوور 
بن سووه وسووالريته موو  الطيوور فووي مجووال المنافسووة، أو، بكلمووة أالوورى، توووحي بووالغرور 

                                                 

هووارو ،  هووو( تحقيووق أحموود محموود شوواكر وعبدالسوو م396 -( الم روولياد، للم روول الرووبي )9)
 .39دار المعار  بمصر، الطبعة الرابعة، ص

هووووو( تحقيووووق لط ووووي الصووووقال ودريووووة 109-( ديوووووا  علقمووووة ال حوووول بشوووورح األعلووووم الشوووونتمر  )0)
 .368، ص1767الالطيح، دار الكاتح العربي، حلح 
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اإلنساني الا  يتولد م  شدة اإلحسا  بالااد في تدرتها المتميزة علا عمل شيء 
 يستطيعه.تلح م  

لقوود أدى اتتوورا  ل ظووة "الطيوور" بالسوورعة إلووا أ  اتتوورح االسووتالدام المجوواز  موو  
 ستالدام الحقيقي كم ل تول الشن رى اال

 إاا فزعوووووووا طووووووارد بوووووو بيس  صوووووووارم  
 

 (7)وراموووود بمووووا فووووي ج رهووووا  وووووم سوووولحد

 

  وتول علقمة ال حل 
 لووووووووووو يشوووووووووووا طووووووووووار بوووووووووووه او ميعوووووووووووة

 

 (18)الحووووووق ا طوووووووال نهوووووود او الصوووووول
 

 .علا جانح واحد م  )الطير( هو السرعةإال ال عل )طار( في الم الي  ال يدل ف

إ  م ل هاا االستالدام المجاز  للكلمة اللغوية يقربها م  االستالدام الحقيقي أو 
المعجمي، الك أ  االستالدام المجاز  م  طبيعته وفرة االحتماالد، وهي غير 

 موجودة هنا.

الشوعر الجواهلي طيرانوه الجمواعي. لقود ألوح وم  الصوصية الطير التي أبرزها 
هوواا علووا اليووال الشوواعر فووواز  بينووه وبووي  جماعوواد اإلبوول أو الاليوول كمووا فووي تووول 

  طرفة ب  العبد يص  اليله واليل أصحابه 
 وأنافوووووووووووووووووووووووووووود بهووووووووووووووووووووووووووووواد تلحوووووووووووووووووووووووووووووذ
 الوووووووووووووووق الغوووووووووووووووارة فوووووووووووووووي إفووووووووووووووووزاعهم

 

 كجووووووووووووواوع شوووووووووووووابد عنهوووووووووووووا القشووووووووووووور
 (11)تمووووووووووور كرعووووووووووال الطيووووووووووور أسووووووووووراباً 

 

                                                 

 .111( الم رلياد، ص7)
 .133( ديوا  علقمة ال حل، ص18)
. 00-09، ص1708، دار صووعح، بيوورود ( ديوووا  طرفووة بوو  العبوود، تحقيووق فوووز  عطووو 11)

 أنافد بهواد تلذ  أشرفد ب عناق طوال. والق  جمذ االقة أ  مسرعة.
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نووواق طووووال، وبقووودود ممشووووتة كجووواوع مشوووابة كانووود تمووور فالاليووول التوووي طلعووود ب ع
ك سوووراح الطيووور. هكووواا كانووود موازنوووة أسوووراح الطيووور ب سوووراح  أسوووراباً  بسووورعة أسوووراباً 

الاليوول عنووود طرفوووة. أموووا عنتوورة، فقووود نقووول الموازنوووة إلووا عوووالم اإلنسوووا ، وجعووول سووورايا 
 الجيش شبيهة بعصائح طير ينتحي  لمشرح، فقال 

 ارةوتوووووووووو كوووووووووو   السوووووووووورايا بووووووووووي  تووووووووووو  
 

 (12)عصووووائح طيووووور ينتحوووووي  لمشووووورح
 

وأما بشر ب  أبي حازم فقد جعل توافي الشعر تترى في هجاء القبيلة التوي يعواد ، 
  كما تتوالا رعال الطير عادة، تال 

 أال ت  ووووووووووود  رغوووووووووووواء البكووووووووووور أوسووووووووووووا
 وسوووووووووط كووووووووا  أهوووووووووى موووووووو  توووووووووا 

 

 جيووووووووووربسوووووووووووط موووووووووو  هجووووووووووائي يووووووووووا ب
 (13)كوووووووووووو   رعوووووووووووواله  رعووووووووووووال طيوووووووووووور

 

د فووي أاليلووتهم ترينووة لقوووة الجماعووة والك وورة والنظووام، لووالك كوو   عصووائح الطيوور كانوو
اسوووتالدموها فوووي مواتووو  تتطلوووح أحووود هووواه المعووواني أو كلهوووا مجتمعوووة كموووا رأينوووا فوووي 

م لة السابقة، ال يال ا هنا أ ر النظام القبلوي الوا  كوا  يحكوم وجوودهم الجمواعي األ
 في الك الزما .

حتووا غوودا اإلنسووا   صووباحاً  وموو  الصوصووية الطيوور التبكيوور فووي اإلفاتووة واللغووو
المبكر إلا عمله يقا  به، ولهاا تال  علبة ب  صعير المازني يصو  غدوتوه علوا 

  أصحابه بشراح الصباح وتد اتالا لغو الطائر إشارة لوتد تبكيره 
 بوووووووووووووووواكرتهم بسووووووووووووووووباء جوووووووووووووووووو  دارع

 

 (13)تبوووول الصووووباح وتبوووول لغووووو الطووووائر
 

                                                 

 .290، ص1798( ديوا  عنترة، تحقيق محمد سعيد مولو ، المكتح اإلس مي، دمشق 12)
( ديوووا  بشوور بوو  أبووي حووازم، تحقيوووق د. عووزة حسوو ، وزارة ال قافووة واإلرشوواد القووومي، دمشوووق 13)

 .70ص 1792
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رحلتوووه ببقووواء الطيووور فوووي تووور  امووورؤ القوووي  غدوتوووه إلوووا عملوووه أو  ولهووواا أيرووواً 
  وكناتها وكرر الك   ث مراد. تال في األولا 

 وتووووود اغتووووودى والطيووووور فوووووي وكناتهوووووا
 

 (11)بمنجوووووووورد عبووووووووول اليوووووووودي  تبووووووووويس
 

  وتال في ال انية
 وتووووود أغتووووود  والطيووووور فوووووي وكناتهوووووا

 

 (16)بمنجووووووووووورد تيووووووووووود األوابووووووووووود هيكووووووووووول
 

  وتال في ال ال ة 
 يووووور فوووووي وكناتهووووواطوتووووود أغتووووود  وال

 

 (19)مي رائوووووده الووووواللغيوووووث مووووو  الوسووووو
 

وهوووو ينطبوووق فوووي هووواا مووو  كوووو  النوووا  يعلموووو  أ  الطيووور مووو  عادتوووه اإلفاتوووة 
تبووول إفووواتتهم وتبكيووورهم إلوووا أعموووالهم. ومووو  هنوووا جووواء  والالوووروج مووو  مكامنوووه صوووباحاً 

 افتالارهم بالجد والنشاط في متابعة أعمالهم وأهدافهم.

حتا لو كوا   تدرة مالالبه علا التعلق ب   شيء وم  الصوصية الطير أيراً 
يَّتووه تووالوا  "يووزل عنوووه د  أملوو ، ولهوواا كووانوا إاا مووا أرادوا تصوووير م سووة شوويء أو ح

ظ ر الطائر" أو ما في معنا هاا القول. وم  الوك توول زيود الاليول فوي وصو  حود 
  جبل أو سي  
 الطووووووير عوووووو  تا ف ات ووووووه ونوووووو  توووووزلح 

 

وودع الغ  ووور  (10)وترمووي أمووام السووهل بالصح

 

                                                                                                                        

 .138( الم رلياد، ص13)
 .91( ديوا  امر  القي ، ص11)
 .17( المصدر السابق، ص16)
 .36( ن سه، ص19)
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بي  عيشه الالشو  فووق كوور، وعويش "حيحوا  أالوي جوابر"  ناً وتول األعشا مقار 
  أمل  الجوانح يزل عنه ظ ر الطائر  مستوياً  الا  كا  يسك  تصراً 

 شوووووووتا  موووووووا يوووووووومي علوووووووا كورهوووووووا
 فووووووووووووووي مجوووووووووووووودل شوووووووووووووويد بنيانووووووووووووووووه

 

 ويووووووووووووووووووووم حيوووووووووووووووووووا  أالوووووووووووووووووووي جوووووووووووووووووووابر
 (17)يوووووووووووووووزل عنووووووووووووووووه ظ  ووووووووووووووووور الطائووووووووووووووووور

 

نموووا عووو  فالووور ولوووم تصووودر مقارنوووة األعشوووا هووواه عووو  حسووود لحيوووا ، كموووا  أعتقووود، وا 
ا . وهكواا كوا  ل إلوا نووع مو  الراحوة التوي فيهوا حيوبجهاده األيام، وطموحه الوصوو 

ش   زيد الاليل في مقاله السابق. فاإلنسا  الجاهلي او العزم الوطيد علوا أ  ينوال 
 مبتغاه علا الرغم م  كل العوائق، كا  وراء م ل هاا الشعر.

لوووا الوصوووول إلوووا كووول مكوووا ، وكوووالك القووودرة ع ومووو  الصوصوووية الطيووور أيرووواً 
مورووذ مقايسووة بينووه  تاليحووره األموواك  المرت عووة لوووكره أو لعشووه. لقوود كووا  هوواا أيروواً 

وبوووي  الجووواهليي ، إا كوووانوا يقيسوووو  تطلعهوووم للوصوووول إلوووا المنوووازل العليوووا الصوووعبة 
 المسالك، أو األماك  المرت عة القاسية المعابر بقدرته هو علا الك.

  ب ني في العرس  اا تول األعشا يص  تصراً م لة علا هوم  األ
 ألووووم توووور أ  العوووورس أصووووبح بطنهووووا
 واا شوووووورفاد يقصوووووور الطوووووووير دونوووووووه

 

 وفصافصووووووووووا نابتوووووووووواً  وزرعوووووووووواً  نالووووووووووي ً 
 (28)توووورى للحمووووام الووووورق فيووووه مراتصووووا

 

                                                                                                                        

( ديووووا  زيووود الاليووول تحقيوووق د. حموووود  القيسوووي، مطبعوووة النعموووا ، النجووو  األشووور ، د.د، 10)
. والنو   ش رة السي  أو الحبل. والصدع  الوسط مو  الحمور والظبواء. والغ ور  ولود 92ص

 .00ر أيرًا ديوا  امر  القي  صاألروية. انظ
( ديوا  األعشا الكبير، تحقيق د. محمد. م. حسي ، دار النهروة العربيوة للطباعوة والنشور، 17)

 .1793بيرود، 
 .281( ديوا  األعشا الكبير، ص28)
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  وكالك تول عد  ب  زيد 
 وجللووووووووووووووووووه كلوووووووووووووووووووو شوووووووووووووووواده مرمووووووووووووووووراً 

 

 (21)سوووووووووا، فللطوووووووووير فووووووووي اراه وكوووووووووور

 

ا وعد  ب  زيد بالقصور العالية الاصة له داللة م  إ  اهتمام األعش
 زاويتي  

األولوووووا أنهموووووا كانوووووا يصووووو ا  موووووا يريوووووا  لك ووووورة م زمتهموووووا ألصوووووحاح القصوووووور، 
نسوووووا  رة ال ووووور  والوووووروم. وال انيوووووة أ  اإلتوووووريبي  مووووو  حروووووا -كموووووا نعلوووووم –فقووووود كانوووووا 

أمووووووا هوووووواا العموووووورا   وتوووووو  مشوووووودوهاً  -بشووووووكل عووووووام -العربووووووي فووووووي العصوووووور الجوووووواهلي
علووووا هوووواا القووووول  متطوووواول المووووتق  الصوووونذ فعبوووور عمووووا أ وووواره فيووووه. وتوووود نجوووود شوووواهداً ال

  في تول ال ا  ب  ندبة 

هوووووووووا  ومرتبوووووووووة  طيَّووووووووور د  عنهوووووووووا حمام 
ت باتهووووووا توووووواق  الطيوووووور فووووووي ر   ت بيوووووود  ع 

 

 نعامتهوووووووووووووا منهوووووووووووووا برووووووووووووواح مزلحوووووووووووووق
 (22)كطوووووووورَّة  بيوووووووود  ال ارسووووووووي المعلحووووووووق

 

التطاول في البناء. لقد جعل ال ا  كانوا يرو  ما عند الروم وال ر  فيدهشهم هاا 
ا كوا  مو  حقوه إالمرتبة العالية شبيهة ببيد ال ارسي علا أسا  التشوبيه المقلووح، 

بالمرتبة العالية التي "تبيود عتواق الطيور  أ  يعك  فيجعل البيد في ارت اعه شبيهاً 
 في رتباتها".

ال ارسوية تد يكو  السبح في صنيعه أ  الدهشة بالقدرة، التي صيرد القصوور 
علا ما هي عليه، جعلته ينظر إليها علا أنها الغاية في االرت واع، وأ  كول ارت واع 

                                                 

( ديوووا  عووود  بوو  زيووود، تحقيوووق محموود عبووودالجبار المعيووود ، دار الجمهوريووة للنشووور والطبوووذ، 21)
 .00، ص1761بغداد، 

هووو( تحقيووق أحموود محموود شوواكر وعبدالسوو م هووارو ، دار 211 -( األصوومعياد، لمصوومعي )22)
 .21-23المعار ، القاهرة، الطبعة الالامسة، ص
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هشوته بموا رأى، آالور بورز فوي بيود ال وا ، نتيجوة د يقصر دونها.  م إ  هنواك أموراً 
هوووو إطووو ق صووو ة العلوووو المتنووواهي علوووا كووول "بيووود فارسوووي" فعموووم وتجووواوز الواتوووذ 

 كا  عليها.والحقيقة ب عل الحالة الن سية التي 

ذ الجووواهلي إلوووا األعوووالي، لوووتعبووور عووو  تط -علوووا أيوووة حوووال –واألم لوووة ال   وووة 
 ورغبته في الوصول إليها كالطير تمامًا.

لقد تناول امرؤ القي  الاصية الطير هاه وعبر ع  محاكاته لها بشكل مباشر 
  فقال 

قبوووووووووووا  ت ل ت وووووووووووه  ومرتوووووووووووح  تسوووووووووووك  الع 
 عمووووودًا ألرتوووووح موووووا للجوووووو مووووو  ن ع وووووم  

 

 ه مسووووووووو رًا، والووووووووون   مهتابووووووووووهأشووووووووورف ت  
 (23)منوووووووووووه وعزابوووووووووووه فنووووووووووواظر رائحووووووووووواً 

 

لقد أشر  علا الدنيا م  فوق المكا  الا  تسكنه العقبا   رمز القوة والمنعة، 
لكنه، مذ هاا وت  وفي ن سه الو  كبير لما تد يحدث لوه، الصوصوًا بعود أ  رأى 

موورؤ القووي  فووي النوواظري  فووي الوودنيا يتوزعووو  بووي  رائووح منهووا، ومبتعوود عنهووا. وتووذ ا
 -موذ الوك –بيتيه السابقي  علا م ارتة عجيبة هوي اجتمواع الالوو  موذ القووة لكنوه 

أعلا م  روح المغامرة للوصول إلا ما ينبغي. وتد است اد في تعبيره ع  القووة مو  
المكا  المرت ذ الا  ت ل وه العقبوا  كموا رأينوا. إ  امورأ القوي  اسوت اد مو  الصوصوية 

لجوووارح منهووا، فووي األمكنووة العاليووة فاسووتالدم الووك فووي أبيوواد مكووث الطيوور، ال سوويما ا
  أالرى فقال 

 ومرتبووووووووووة كووووووووووالزج أشوووووووووورفد فوتهووووووووووا
 فظلووووود وظووووول الجوووووو  عنووووود  بلبوووووده

 أتلووووووح طرفووووووي فووووووي فروووووواء عووووووريس
 كوووووو ني أعوووووود   عوووووو  جنوووووواح مهووووووويس

                                                 

. والمرتووح  المكووا  العووالي، تلحتووه  رأسووه مسوو رًا  عنوودما أسوو ر 336( ديوووا  اموور  القووي ، ص23)
 الصباح، مهتابة  وجلة الائ ة. عزابه  جمذ عازح وهو البعيد.



 78 

 فلموووووا أجووووو  الشوووووم  عنوووووي غؤورهوووووا
 

 (23)بحرووووووووويس نزلووووووووود إليوووووووووه تائمووووووووواً 
 

تبوووة تصوووة تلالوووص حياتوووه وتالتصووورها مووو  الواروووح أ  امووورأ القوووي  يووودير علوووا المر 
بورعي  مترادي   أولهما حياة المجد والرالاء حيث الرفعة والعلو في كنو  والوده، 

 و انيهما حياة االنحدار إلا الحريس بعد تتل والده.

بيواد إلوا أبيوه الوا  كانود حياتوه بم ابوة شوم  ويبدو أ  الشوم  ترموز فوي األ
ة االنحودار والتراجوذ فوي حياتوه، وظول أيامه الرغيودة، وحوي  غابود بودد مرحلو اترع

 علا هاه الحال حتا نزل بالحريس.

كاند تلك الصوصياد الطير بشكل عام، وهي التي االتل  بها ع  غيره م  
الحيوووا . لكوو  فووي الشووعر الجوواهلي الصوصووية لكوول طووائر يمتوواز بهووا عوو  الطيووور 

 األالرى.
عووول شوووبيح بووو  أموووا الصوووقر والنسووور والعقووواح وموووا شووواكلها فالصووود بوووالقوة. لقووود ج

  البرصاء المر  الصقر الير الطير لالك استحرر صورته وهو ي تالر بقومه فقال 

 إاا افتالوورد سووعد بوو  ايبووا  لووم تجوود
 فوووو  اليوووور فووووي العيوووودا  إال صوووو بها
نموووووووووا  ألوووووووووم تووووووووور أنحوووووووووا نوووووووووور تووووووووووم وا 

 

 سوووووووى مووووووا ابتنينووووووا مووووووا يعوووووود فالورهووووووا
 وال ناهرووووووووواد الطيووووووووور إال صوووووووووقورها

 (21)يبووووي  فووووي الظلموووواء للنووووا  نورهووووا
 

فالشوواعر فووي األبيوواد ال   ووة يحوودث  وو ث موازنوواد  أوالهووا بووي  الصوولح موو  
العيدا  وبقيتها. و انيتها بي  الصقر وغيره م  الطيوور، و ال تهوا بوي  تبيلتوه وغيرهوا 

                                                 

، والووزج  حوود الوورمح. الجووو   ال وور  األدهووم. بلبووده  يريوود سوورجه. 93( المصوودر السووابق، ص23)
 أعد   أعتمد عليه. الجناح المهيس  المكسور.

، وتجدر اإلشارة إلا أ  الصقر والنسر والشاهي  والعقاح جاءد فوي 11، ص2ديوا  الحماسة، ج( 21)
   أحدهما ينطبق علا غيره منها.الشعر الجاهلي بم هوم واحد، لالك تد تجد حدي ي ع
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مووو  األتووووام، وهوووو فوووي كووول موازنوووة يحووورص علوووا أ  ينحووواز إلوووا جووواح القووووة فكلموووة 
وة علا الموازنتي  األالريي . وعلا هاا "ص بها" في الموازنة األولا تعك  ظل الق

ن وو  عبووارة "نووور توووم" فووي الموازنووة ال ال ووة ب نهووا تعنووي حصوويلة القوووة التووي يملكووو . 
  وم ل هاا تول عامر ب  الط يل في النسر 

 وتركووووووووود جمعهوووووووووم ب يوووووووووة رووووووووورغد
 

 (26)جووووزر السووووباع وكوووول نسوووور أهوووودح
 

 د كقول تي  ب  الالطيم  وأما القطاة فقد الصها الشعر الجاهلي بلزومها ماء الور 

 د  القطوووووووووواوموووووووواء علووووووووا حافاتوووووووووه أبَّوووووووو
 

 (29)تالووووووال بوووووه دمووووو  المعاطوووووو  إ مووووودا

 

وأمووا الحمامووة فقوود أبوورز الشووعراء الصوصووية طوتهووا الووا  يووزي  عنقهووا، فجعوول 
بينموووا نظووور  (20)عبداللوووه بووو  أبوووي  علوووح الهوووالي هووواا الطووووق زينوووة  ابتوووة دائموووة لهوووا

  اشتهرد به، تال  األعشا إليه علا أنه المظهر الا 
ووووور  لوووووم ألوووووق إال القطوووووا بوووووه  ومووووواء ص 

 

 (27)ومشووووهورة  األطووووواق ورتووووًا نحورهووووا
 

وأموا الوديك فقوود الصووه بصوو اء عينيوه، وتووارنوا بوه صو اء الالموور كموا فووي توول عوود  
  ب  زيد العباد  ا

 تينووووووووووووووووووة فووووووووووووووووووي يمينهووووووووووووووووووا إبريووووووووووووووووووق  ووووووم نووووووادوا علووووووا الصووووووبوح فجوووووواءد

                                                 

 .16، ص1763( ديوا  عامر ب  الط يل، دار صادر ودار بيرود 26)
 1762( ديوا  تي  ب  الالطيم، تحقيق د. ناصر الدي  األسد، مكتبوة دار العروبوة، القواهرة 29)

 ، يقال للطير المقيمة ب رس، شتاءها وصي ها، أوابد أو أبد.116ص
هوووايل مموووا أغ لوووه أبوووو سوووعيد السوووكر  البووو  جنوووي، تحقيوووق أحمووود  ( التموووام فوووي ت سوووير أشوووعار20)

 .162، ص1762مطلوح ورفاته مطبعة العاني، بغداد 
 .323( ديوا  األعشا الكبير، ص27)
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 تدمتووووووووه علووووووووا سوووووووو   كعووووووووي  الووووووووو
 

 (38)ها الووووووووراووقديووووووووك صوووووووو ا سوووووووو ف
 

وتد اكر الدمير  أنهم علا المستوى العام، كانوا تد رربوا الم ل بص اء عينه 
 .(31)فقالوا  "أص ا م  عي  الديك"

  وأما الغراح فقد أبرزوا الصوصية لونه األسود، م  الك تول عنترة في معلقته 

 ومووووووووووا راعنووووووووووي إال حمولووووووووووة  أهلهووووووووووا
 فيهوووووووووووا ا نتوووووووووووا  وأربعوووووووووووو  حلوبوووووووووووةً 

 

 ر تسوووووو ح حووووووح الالمالووووووموسووووووط الووووووديا
 (32)سووووووودًا كالافيووووووة الغووووووراح األسووووووحم

 

 فهو يشبه لو  النوق التوي كوا  حليبهوا مصودر معاشوهم، بلوو  الغوراح األسوود تشواؤماً 
م  رحلة القوم ع  الديار، ولهاا اتتر  لو  الغراح عنوده فوي الوك الوتود بصو ة القوبح 

ه فوي موت وه مو  لوو  التي كوا  يورى مو  ال لهوا األشوياء، أموا األعشوا فقود االتلو  عنو
الغراح األسود في بعس شعره، الك أنه استالدمه إلبراز ص ة جماليوة ولوي  العكو . 

 لل توة والشباح في اإلنسا  إا تال  موروعياً  لقد جعله معادالً 

ا لمتوووووووووووووووووووووي كجنووووووووووووووووووووواح الغووووووووووووووووووووودا  وا 
 

 (33)  ترنووووووووووووو الكعوووووووووووواح إلعجابهووووووووووووا
 

 ال تاة الكعاح.إ  لمته التي كاند كجناح الغراح هي التي كاند مصدر إعجاح 

                                                 

 .09( ديوا  عجي ب  زيد، ص38)
، 1761هووو( دار التحريوور للطبووذ والنشوور، القوواهرة، 080-( حيوواة الحيوووا  الكبوورى، الوودمير  )31)

عجوووم األم وووال للووودكتور ع يووو  عبووودالرحم ، دار العلووووم بالريووواس، ، وراجوووذ م686، ص1ج
 .123ص 1، ج1701

 .292( شرح القصائد العشر للتبريز ، ص32)
 .221( ديوا  األعشا الكبير ص33)



 73 

وعلا نحو آالر كانوا يدلو  علوا اسوتحالة حودوث األمور باسوتحالة الشويح فوي 
  الغراح، م  الك تول النابغة الابياني يص  سلوك جاهل اسمه عامر 

 فوووووووإ  يوووووووك عوووووووامر  تووووووود توووووووال جهووووووو ً 
 فكووووووووووووو  ك بيوووووووووووووك أو كووووووووووووو بي ب وووووووووووووراء  
 فإنوووووووووووك سوووووووووووو  تحلوووووووووووم أو تنووووووووووواها

 

 فووووووووووووووإ  مظ نحووووووووووووووة الجهوووووووووووووول  الشووووووووووووووباح
 ة  والصوووووووووووووووووواحتوافقوووووووووووووووووك الحكومووووووووووووووووو

 (33)إاا مووووووا شووووووبد أو شوووووواح الغووووووراح
 

، فقود كوا  نوا إلوا الرود تمامواً عبارة "أو شاح الغوراح" غيورد المع م  الطري  أ 
الكوو م تبلهووا يوووحي بإمكانيووة هدايووة عووامر بعوود أ  رد طيشووه إلووا سوو  الشووباح الووا  
هوووو "مظنوووة الجهووول" برأيوووه، ونصوووحه بووو   يتشوووبه ب بيوووه أو بووو بي بوووراء حتوووا ينروووبط 

كه، ويصوح رأيه،  م تال ب   الحلم يمك  أ  ي تيه مذ مجيء الشيح. إلا هنا سلو 
لوالك الجاهول مووذ أمول الوصوول إلووا نتيجوة مرروية، لكوو   كوا  مسوار الشوعر تعليموواً 

عكو  المعنوا فجعلوه  -وهوي تودل علوا االسوتحالة -"مجيء عبارة "أو شاح الغوراح
لا فقد  ا  األمل م  ص حه.يشير إلا استحالة تعلم هاا الشاح الجاهل، وا 

وأمووا البومووة فوو برزوا الصوصووية صوووتها الماليوو  فووي الصووحراء الالاليووة. موو  الووك 
  تول لبيد 

 ولقووووووووود تطعووووووووود وصووووووووويلة مجووووووووورودة
 

 (31)يبكوووي الصووودى فيهوووا لشوووجو البووووم
 

  العزى الس مي عبد وترنوا بصوتها صود الهام كما في تول عبيد ب  
 وداويووووووووة ال يوووووووو م  الركووووووووح جوزهووووووووا

 

 (36)لهووام والبوووم يهتوو بهووا صووارالاد ا
 

                                                 

( ديوا  النابغة الابياني، تحقيق الشوي  محمود الطواهر بو  عاشوور، الشوركة التونسوية الوطنيوة 33)
 .19، ص1796للنشر، الجزائر 

 .113، ص1762رح ديوا  لبيد، تحقيق د. إحسا  عبا ، الكويد ( ش31)
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طيووور  –وهووو طووائر الليوول كمووا تيوول  -والهووام -وهووو اكوور البوووم –والصوودى  ،فووالبوم
 .(39)مت زمة الوجود في الشعر الجاهلي غالباً 

لو أمعنا النظر في الالصوصية الشوعرية لكول طيور مو  الطيوور السوابقة لوجودنا أ  
فووي النسوور م الووه فووي  أىوراء كوول واحوودة منهووا، فقوود يكووو  ر اإلنسووا  الجوواهلي كووا  

د القطا حاجته إلوا الحيواة مم لوة بالمواء، وفوي الحماموة عشوقه الجموال    القوة، وفي و ر 
، وفووي عووي  الووديك طموحووه إلووا عوويش صووا  وفووي لووو  الغووراح حنينووه إلووا  والحووحَّ
الشباح النرر، وتشاؤمه م  المود األسود، وفي صود البومة الوفه م  المصير 

االعتقووواد بووو   أوصوووا  الطيووور والصوصووويته الم وووارة فوووي المجهوووول. إ  هووواا يعوووزز 
الشووعر الجوواهلي، إ  هووي فووي الحقيقووة إال تعبيوور عوو  اإلنسووا  الجوواهلي فووي موات ووه 
الالاصووة موو  الحيوواة والمووود. وبهوواا تصووبح األل وواظ الالاصووة بووالطير فووي موارووعها 
ا م  الشعر حبلا باألفكار والمشواعر والرمووز التوي تووحا بتلوك المواتو . ولعول هوا

فووي الشووعر المصووور للع توواد بووي  الطيووور بعرووها بووبعس كمووا فووي  يترووح أيروواً 
 ال قرة التالية 

- 2 - 

 عالقة الطير بالطير:

اعتوواد الشوواعر الجوواهلي أ  يوجوود فووي شووعره مقوواب د بووي  الطيووور علووا أسووا  
مووو  الوووك المقابلوووة بوووي  الصوووقر  االالوووت   فوووي طبيعوووة كووول منهوووا، أو الصوصووويته.

 ي تول األفوه األود  الطير كما ف وبغاث

                                                                                                                        

 1702( تصوووووائد جاهليوووووة نوووووادرة، تحقيوووووق د. يحيوووووا الجبوووووور ، مؤسسوووووة الرسوووووالة، بيووووورود، 36)
 . وعبيد هو اب  عم الشن رى، والداوية  الم ازة.129ص

ور ( اكر الجاحظ أ  "الهامة والبومة والصدى والال اش مشتركة تقذ علوا كول طوائر مو  طيو39)
 .261، ص1الليل يالرج م  بيته ليً " انظر حياة الحيوا  للدمير ، ج
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 وتوووورى ال وووووار   موووو  مالافوووووة  رمحووووه
 

 (30)م ل  البغاث  الشي  وتذ  األجودل

م  الوارح أ  أسا  المقابلة بي  الصقر وبغاث الطير هو المقابلة بي  إنسا  تو ، 
نسا  رعي ، فالحياة البشرية وما بها م  االت   وتراد وصوراع هوي التوي كانود  وا 

ة ر لي رؤية الك في الطير، فاألفوه كا  مشوغواًل فوي إبوراز تودت رس علا الشاعر الجاه
ااك ال ار  ومالافة ا الري  منه. إ  شرط المقارنة بينه فوي توتوه، وبوي  ا الوري  فوي 
رووع هم والوووفهم، جلووح إلووا اليووال الشوواعر مقارنووة الصووقر ببغوواث الطيوور. وم لووه فعوول 

  كا  يعاديه. تال  دريد ب  الصمة في هجائه رج ً 

وووم السووووءاد  ال ته ووو   واروووطجذأيوووا ح    ك 
هووووووا  وهوووووول أنوووووود إال بيرووووووة موووووواد فرال 

 شوووووووورل طيوووووووور  علمتهووووووووا حواهووووووووا بغوووووووواث  
 

وور  فهوول أنوود إا هاجيوود إال موو  الال ر 
  وووود فوووي سووولوي الطيووور فوووي بلووود ت   ووور

 (37)ء  ليسود مو  عقواح وال ن سووروس و ح 
 

 ببيرة فاسدة تنتسح إلا شر الطير ال إلا كرامه. لقد جعل دريد مهجوه شبيهاً 

والواتذ أنه كا  يقار  بي  ااته وااد هاا المهجو، فحي  نسبه إلا البغاث والس ء 
أو شوور الطيوور، نسووح ن سووه إلووا العقوواح والنسوور أو كوورام الطيوور وأحرارهووا. وتوود نجوود 
الشووووعر الجوووواهلي يقووووار  فووووي هوووواا المقووووام بووووي  النسوووور والحبووووارى موووو  بغوووواث الطيوووور 

   ، كما في تول دريد ن سه يهجو عدواً تالصيصاً 

                                                 

( شوووعر األفووووه األود ، تحقيوووق عبووود العزيوووز الميمنوووي )روووم  كتووواح الطرائووو  األدبيوووة، دار 30)
 ، واألجدل  الصقر، وبغاث الطير  رعافها.01الكتح العلمية بيرود، ص

. 1701لبقوواعي دار تتيبووة، دمشووق ( ديوووا  دريوود بوو  الصوومة الجشوومي، تحقيووق محموود اليوور ا37)
، والالروور  اسووم تبيلووة موو  تووي  عووي  ، وسوولوي  جمووذ سوول  وهووو مووا يسوولاله الطيوور 91ص

ء  ررح م  الطير أغبر، طويل الرجلي .  م  ريشه. والسل ح
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 فلووووو  ق  ت ووووك وسووووط القوووووم ترصوووودني
 يرصووووو د هومووووا سوووومعد بصووووقر  ظوووولح 

 

ق وووووووووووح    إاًا ت ل وووووووووووبَّ   منوووووووووووك العووووووووووورس بالح 
ر ح    (38)م  تبل  هاا بجنح الم ر ح  م  ال 

حساسوووه بهووواا جلوووح إليوووه مقارنوووة إف صووول المقارنوووة تووووة الشووواعر وروووع  عووودوه. إ  
هوووو الحبوووارى( مم ووول مما لوووة مووو  عوووالم الطيووور بوووي  الصوووقر مم ووول القووووة، والالووورح )و 

الجب  والرع ، وتد أرا  إلا الك أسلوح السالرية الا  أحيا المقارنة في عقول 
كووول مسوووتمذ  إ  ترصووود الصوووقر للحبوووارى أمووور طبيعوووي ال ي يووور أحووودًا، لكووو  ترصووود 

 الحبارى لصقر هو األمر الا  ي ير الهزء ويدعو للرحك.

غيور شواعر. مو  الوك عنود  المقابلة بي  الصقر والحبارى أ ارد ورعًا هزليًا تكرر
  تول زهير 

 وموووو  يتجوووورحم لووووي المنوووواطق ظالموووواً 
 يكوو  كالحبووارى إ  أصوويبد فم لهووا

 

ووووووووور  إلوووووووووا شووووووووو و بعيووووووووود وي سوووووووووب ح    (31)فيج 
 ح  أصووووويح وا   ت لووووود مووووو  الصوووووقر تسووووولي

 
ية القائمة فوي اهو  زهيور للمقارنوة التوي عقودها بينوه وبوي  مو  عالم الطير هو الالل 

، والووك إلبووراز ال وورق الكبيوور بووي  فعوول ر والحبووارى اليوواالً ، وبووي  الصووقيكيوود لووه واتعوواً 
القووة وفعوول الرووع . لقود فعوول الشوويء ااتوه شووعراء جوواهليو  آالورو  موونهم أو  بوو  

  عل اء الهجيمي في هجائه يزيد ب  الصعق الك بي إا تال 
نوووووووووك فوووووووووي هجووووووووواء بنوووووووووي تمووووووووويم  وا 
 هووووووووووم منلوووووووووووا عليووووووووووك فلووووووووووم ت   ووووووووووب هم  

 اد الغوووووووووووووووووورام إلووووووووووووووووووا الغوووووووووووووووووورامكمووووووووووووووووووزو 
صوووووووووووووووووام  فتووووووووووووووووويً  غيووووووووووووووووور  شوووووووووووووووووتم  أو ال 

                                                 

 .31( ن سه، ص38)
هو(، نسوالة مصوورة عو  طبعوة دار 291 -( شرح ديوا  زهير ب  أبي سلما، صنعة  علح )31)

 .333، ص1763ية، نشر الدار القومية للطباعة والنشر الكتح المصر 
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 وهووووووم تركوووووووك أسوووووولح  موووووو  حبووووووارى
 

 (32)رأد صووووووووووووقرًا وأشوووووووووووورد  موووووووووووو  نعووووووووووووام
 

يزيوود  هوواا موو  تموويم، لكنووه عقهووا وتابوول منتهووا بالشووتم والالصووام، فمووا كووا  منهووا إال أ  
ال يصومد أموام تووة األتويوواء. إ  الشواعر لوم يجود أفروول  تاللود عنوه حتوا بواد رووعي اً 
تدعا هاا جلح الصقر الا  تبورز توتوه الوور الحبوارى م  الحبارى يقارنه بها. وتد اس

وجبنها إلا حد السلح. هكاا أصبح يزيد فوي اليوال الشواعر، بعود أ  زالود حمايوة تمويم 
 الصقر. ى الطامعة فيه كالحبارى بي  مالالحله. لقد غدا بي  القو 

ن حظ أ  الصقر في األم لة السابقة كا  يرمز إلا القوة الم اليوة، فهوو القوادر 
، وتد تدر هواه القووة فيوه اإلنسوا  الجواهلي الوا  كوا  لا ال تك، وهو المهاح دوماً ع

يعيش في عصر للقوة فيه ش  ، وأ  ش  !. إ  م  إعجواح الشواعر الجواهلي بقووة 
 الصقر تعلقه بانقراس هاا الصقر علا فريسته.

  م  الك تول مع ر ب  حمار البارتي 
 هووووى زهووودم  تحووود الغبوووار لحاجووووح

 

 (33)سَّ أتنوووا او جنووواحي  فاتووووركموووا انقووو

 

  وتول السليك ب  عمرو 
 تطعوووووووود وتحتوووووووووي النَّحوووووووووام  يهوووووووووو 

 

 (33)كما انقرود علا الالزز العقواح

  وتول المرتش األكبر 
وووووووووزا ملووووووووووك    موووووووووا ا ن ب نوووووووووا فووووووووووي أ  غ 
ووووووووووه  فانقووووووووووس م وووووووووول  الصقوووووووووور ي ق د م 

 موووووووووووووووووو  آل ج نووووووووووووووووووة حووووووووووووووووووازم  موووووووووووووووووورغم
 (31)   الشريووووووووووووو   له وووووووووووووم  جووووووووووويش  كغوووووووووووو  ح 

                                                 

 .233( األصمعياد، ص32)
 .118( تصائد جاهلية نادرة، ص33)
 ، الالزز  ولد األرنح.60( شعر بني تميم في العصر الجاهلي. ص33)
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عجابهم بالصقر جعل بعرهم يقارنه بالملوك العظام، بول يقوارنهم إم  الوارح أ  
به؛ فانقرارهم كانقراره كما في أبياد المرتش. وك   صورة الصقر أو النسور 

نسا  الجاهلي هي صورة الملوك بكول موا فوي الصوورة في اليال الشاعر الجاهلي واإل
 .(36)م  تدرة وحزم وعظمة

لصوقر فوي اليوال صوالر الغوي وهوو يشوبه أالواه بوه فوي كاند م ل هاه الصورة ل
  تالها ير يه بعد أ  نهشته حية فماد، تال  (39)تصيدة

 وللوووووووووووووه فتالووووووووووووواء  الجنووووووووووووواحي  لقووووووووووووووة  
 كوو   تلوووح  الطيوور فووي جووو  وكرهووا
وووووورد  بووووووه  فالات وووووود  غووووووزااًل جا مووووووًا بص 
ن ووووود  بعروووووها ي ووووود  ف ع   فمووووورد  علوووووا ر 
نوووووووواح  ك نَّووووووووه    تصوووووووويح  وتوووووووود بووووووووا  الج 

 ا  فووي جووو  وكرهوواوتوود توورك ال رالوو
 ف ري الوووا  ينرووواعا  فوووي ال جووور كلموووا
 فلوووووووم يرهوووووووا ال رالوووووووا  عنووووووود مسوووووووائها

ووووووووووووووود فرالي هوووووووووووووووا لحووووووووووووووووم  األرانوووووووووووووووح   س   ت و 
ووووح  ي لقووووا عنوووود بعووووس الموووو دح    نوووووى الق س 
مووووووووواء  سووووووووووارح   وووووووووم راد  عنووووووووود أد   لووووووووودى س 
ي وووووووح  الائوووووووح   ووووووورَّد علوووووووا الووووووور جلي   أال   ف ال 

ووووود  فوووووي ا  لجوووووو مالوووووراق  العوووووحإاا نهر 
 ببلووووووووووووودة ال موووووووووووووولا وال عنووووووووووووود كاسوووووووووووووح
ووووووووا د و    الووووووووريح  أو صووووووووود  ناعووووووووح سح  أح 
 ولوووووووم يهووووووودآ فوووووووي عشوووووووها مووووووو  تجووووووواوح

                                                                                                                        

 .237( الم رلياد، ص31)
لمسووما ( إ  هوواا يوواكرنا بتسوومية النبووي سووليما  لووه "بملووك الطيوور" عوو  القرطبووي فووي ت سوويره ا36)

كموووا يووواكرنا  03، ص18، ج1769بالجوووامذ ألحكوووام القووورآ ، دار الكتووواح العربوووي، القووواهرة 
هووو( نسووالة 283-باتالووااهم صوونمًا علووا هيئووة النسوور. انظوور كتوواح األصوونام البوو  الكلبووي )

وتووالوا ال وتوود اكووره القوورآ  الكووريم فقووال تعووالا   1723مصووورة عوو  دار الكتووح المصوورية 
 .23، سورة نوح آية ودحًا، وال سواعًا، و يغوث، ويعوق ونسراً  تار  آلهتكم، وال تار 

( التشووبيه هنووا بووي  أبووي عموورو بوو  عبداللووه أالووي صووالر الغووي والعقوواح، لكوو  العقوواح والنسوور 39)
والصووقر مترادفوواد فوووي الداللووة الشوووعرية كمووا تلنووا، ولهووواا جوووزد لن سوووي أ  أعطووي صووو اد 

 أحدها لآلالر في هاا البحث.
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ث  الووووووووودهر  إنوووووووووه ووووووووود   فوووووووووالك مموووووووووا ي ح 
 

 (30)لوووووووه كووووووول مطلووووووووح ح يوووووووث وطالوووووووح
 

، فهووو فتوواك يموزق فريسووته دونمووا اعتودنا فووي الشووعر الجواهلي أ  نوورى الصووقر مظ وراً 
ر علووا حووال واحوودة، رحمووة، لكوو  يبوودو أ  الحيوواة كانوود فووي عوور  الجوواهلي ال تسووتق

فوووإ  فيهوووا م اجووو د ك يووورة ومنهوووا موووا حووودث لهووواه العقووواح فوووي األبيووواد السوووابقة. لقووود 
صورها الشاعر في موت ي  متناتري   أولهما موت  القوة المؤد  للحيواة، و انيهموا 
موت  العجز الموصل لله ك، كي  حدث هاا؟ إ  االنتقال م  الرود إلوا الرود، 

تدعا تصوة، أو بوا  مو  الو ل تصوة بودأد بتصووير أ  م  القووة إلوا الروع  اسو
الحيواة الهانئووة التوي عليهووا العقواح وفرالاهووا. ومو  المظوواهر التوي أبوورزد هواه الحيوواة 
توسد فراليها لحوم األرانح، وتلوح الطير الك يرة المب و ة حول وكرها والتوي شوبهد 

ئووة التووي بنوووى القسووح "يلقووا عنوود الموو دح". اعتموود الشوواعر وصوو  هوواه الحيوواة الهان
 تعيشووها العقوواح وجعلووه تاعوودة للحركووة ال انيووة، وفيهووا وصوو  العقوواح وتوود رأد غووزاالً 

التملوووك والحاجوووة فانقرووود علوووا  لووودى سووومراد". تحركووود فوووي العقووواح نزعوووة" جا مووواً 
الغزال دو  أ  تعي ما حولها، فكل ما كا  يشغل ت كيرها الك الصيد السمي  الا  

در هيووو  لهوووا م اجووو ة مميتوووة. فقووود تادهوووا حظهوووا تهيئوووه ل راليهوووا. لوووم تكووو  تووودر  أ  القووو
البووائ  إلووا صووالرة ارتطموود بهووا ارتطامووًا أدى إلووا تحطوويم أعرووائها "فالوورد علووا 
الورجلي  أاليووح الائووح". وهكوواا فاج هووا القوودر بمووا ال تنتظوور فصوورعها تبوول أ  تصوورع 

 فريستها.

 يهمنا م  الشاهد، حتا ا  ، أمور    ة هي 

                                                 

يي  )نسوووالة مصوووورة عووو  طبعوووة دار الكتوووح( الووودار القوميوووة للطباعوووة والنشووور، ( ديووووا  الهوووال30)
. وفتالاء  لينة م صل الجناح، واللقوة  المتلق ة الشيء، الاتود  11ص 2، ج1761القاهرة 

 انقرد، سارح  تسرح في األرس، الريد  الشمراي م  الجبل، أعند  أهلكد.
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تها كانوود تقوووم بواجووح األمومووة فهووي ترعووا فراليهووا علووا تسووو  –أولهووا  أ  العقوواح 
 وتوفر لهما ما يحتاجا  م  غااء.

عنوي الصويد الوا  تسوبح مموا كانود تحيوا وفراليهوا بوه، أو انيهما  أ  ه ك العقواح 
 تادها إلا حت ها.

و ال ها  أ  القدر هو الا  منذ بطشها، وأبعد مالالبها ع  الغزال فالغزال لم يقواوم، 
ي عول لوو أنهوا لحقود بوه، فهوو أروع  مو  أ  يصومد لقوتهووا  وموا كوا  لوه أ 

 الجبارة.

 أما الحركة التالية في األبياد فسارد علا النحو التالي 

، عنووود العقووواح ن سوووها كوووي يبووورز توتووو  الشووواعر، بعووود حووودوث موووا لوووم يكووو  محسووووباً 
 سلوكها في حالة الترد  والرع  التي آلد إليها، فقال 

 تصوووووويح وتوووووود بوووووووا  الجنوووووواح ك نوووووووه
 

 إاا نهرووووود فوووووي الجوووووو مالوووووراق العوووووح
 

ع  إسعا  ن سه، فهو بحاجة إلا غيوره. إ  العقواح التوي كوا   أصبح القو  عاجزاً 
 غدد تطلح النجدة والعو  بصود يعل  ع  الرع  واالنهيار. صوتها مرعباً 

هوواا مووا أصوواح العقوواح، فمووا الووا  حوودث لل وورالي  بعوود انهيووار أمهمووا؟ لقوود ت ركووا فووي 
يرعاهموووا موووولا، وال يكسوووح توتهموووا أحووود، إ  عجزهموووا جعلهموووا  وكرهموووا عووواجزي  ال

متعلقوي  منوا الصووباح حتوا المسواء بمووا تو تي بووه الوريح مو  أصووواد علهموا يحظيووا  
بصووود أمهمووا. ولمووا لووم يعهوودا منهووا غيوواح يوووم كاموول تشوواءما بغيابهووا وأنووارا بالطوور 

 جسيم.

 تما ول واتعواً عقدة القصة هي الصالرة التي اعتررد اندفاع توة الصقر، وهي 
الحية التوي نهشود أبوا عمورو أالوا صوالر الغوي فعطلود اندفاعوه فوي الحيواة. إ  كو  
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م  الصوالرة والحيوة عوائق يسوره القودر أو الوزم ، وك نوه تصود إلوا أ  يواكر الصوقر 
 توى. م  هنا أنها الشاعر القصيدة بتعليق دال، إا تال وأبا عمرو ب نه األتدر واأل

 فووووووالك ممووووووا يحوووووودث الوووووودهر، إنووووووه
 

 لووووووووووه كوووووووووول مطلوووووووووووح ح يووووووووووث وطالووووووووووح
 

الووزم  هووو األتوووى فووي عوور  الشوواعر الجوواهلي واإلنسووا  الجوواهلي، فهووو سوويد األتويوواء 
ليه يرتد الطالح والمطلوح في الحياة، إا ليسد هناك توة الارج توته.  وا 

كووا  المتسووبح  فووي القروواء علووا العقوواح، إا ، عاررووًا صووالريًا ارتطموود بووه، 
أالووورى ترينوووا أ  أمووور  فوووي الشوووعر الجووواهلي تصصووواً دو  أ  تووودبير مووو  أحووود. لكووو  

القراء علا الصقر والعقاح فيها مدبر بحنكة واكاء كبيري . م  تلك القصص ما 
 مشهد صراع بي  صقر وتطاة  يقوله زهير ب  أبي سلما واص اً 

 وتوووووووود أرانووووووووي أمووووووووام الحووووووووي تحملنووووووووي
 ك نهووووا موووو  تطووووا األجبووووا  حووووا  لهووووا
ووووووووووم  مرتع هووووووووووا  جونيووووووووووة  كحصوووووووووواة  الق س 

 وى لهووووووا أسوووووو ذ  الالوووووودي  مطحوووووورقأهوووووو
 ال شوووووويء  أجووووووود منهووووووا وهووووووي طيبووووووة
 دو  السوووووماء وفووووووق األرس ت ووووود ر هما
 عنووووووود الوووووووانابا لهوووووووا صوووووووود وأزملوووووووة  
 حتوووا إاا موووا هوووود كووو  الغووو م لهوووا
  ووووووووم اسووووووووتمرد بموووووووواء  ال رشوووووووواء  لووووووووه
 مكلووووووووووول ب صوووووووووووول الووووووووووونجم تنسوووووووووووجه
ي ط لووووووة    كمووووووا اسووووووتغاث بسوووووويء ف ووووووزح غ 

 ال فحوووووووووو  فيهووووووووووا وال صووووووووووكك   جوووووووووورداء  
د  وأفووووووووووورد عنهوووووووووووا أالت هوووووووووووا الشوووووووووووبك    ور 
وووووك   س   بالسحووووويء  موووووا تنبووووود  الق عووووواء  والح 
ووووح  لووووه الشووووورك  ريووووش  القوووووادم لووووم ت ن ص 

 بمووووووووا سووووووووو  ينجيهووووووووا وتتوووووووورك ن سوووووووواً 
 عنوووووووووود الووووووووووالنابا فوووووووووو  فووووووووووود  وال درك
ط   هووووووووووووووا طوووووووووووووورًا وتهتلووووووووووووووك  يكووووووووووووواد ي ال 

 مووووو  ريشوووووها بتوووووك طوووووارد وفوووووي ك وووووه
 تووووووووه البووووووووركموووووووو  األبوووووووواطح فووووووووي حافا

 ريوووووووح الريووووووو  لرووووووواحي مائوووووووة حبوووووووك
 الووووا  العيووووو  فلووووم ينظوووور بووووه الحشووووك
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 فووووووووووزل عنهووووووووووا ووافووووووووووا رأ  مرتبووووووووووة
 

ووا رأسووه النسووك  (37)كمنصووح العتوور دمح
 

أ ارد تصة مطاردة الصقر للقطاة رغبة الشاعر في تشبيه سرعة ناتته بسورعة 
 القطاة التي شاء أ  يرعها في هاا المورذ ليكو  الك أجلح لسرعتها.

بالحياة لم تمل عليها بوال أتصوا سورعتها وملالص القصة هو أ  رغبة القطاة 
حركوود فيهوا كووام  مو  الواكاء حتوا تكيوود  للنجواة مو  الصوقر فحسوح، ولكنهوا أيرواً 

،  وم للصقر فتقوده إلا حت ه. لقد ظلود بوه تشواغله فتعطيوه فرصوة اللحواق بهوا حينواً 
آالور تاصودة أ  توصوله إلوا مكوا  تريوده؛ وهوو  تسابقه فت لود مو  بوي  مالالبوه حينواً 

ة عظيمووووة يتجهووووا  فووووي طيرانهمووووا إليهووووا. ولمووووا اتتربووووا منهووووا زادد القطوووواة موووو  صووووالر 
فوي اللحواق بهوا، وفجو ة هوود إلوا األرس تاركوة  سرعتها فزاد هو م  سورعته طمعواً 

بدمائووه كووال ور المووابوح  نحووو الصووالرة حتووا يوورتطم بهووا، ويسووقط متالبطوواً  إيوواه منوودفعاً 
 إلا المعبود. تقرباً 

  هوواه القصووة علووا عوودد موو  الحقووائق األساسووية لقوود اعتموود الشوواعر وهووو ينسوو
 المهمة 

  أ  القطاة أسرع م  الصقر، ولالك كانود مطمئنوة إلوا نتيجوة المطواردة.  أوالها
بمووا سووو  ينجيهووا" ولووالك كانوود هووي  كمووا تووال  "طيبووة ن سوواً  –لقوود كانوود 

 التي توجه المطاردة إلا حيث تريد، رغم رع ها الجسد  أمام الصقر.

                                                 

طوووا. والسوووي  موووا اسوووتوى مووو  وجونيوووة  رووورح مووو  الق 108-191( شووورح ديووووا  زهيووور ص37)
األرس. الق عاء والحسك  أنوواع مو  النبواد والزنواني  الوانح. واألزملوة  االوت ط األصوواد. 
وتهتلوووك  تسووورع. وبتوووك  تطوووذ. الغيطلوووة  البقووورة. وال وووز  ولووودها والسووويء  اللوووب  فوووي الرووورع. 

موذ نسويكة والحشك  االجتهاد والدفذ باللب . العتر  الا  يابح للصنم في رجوح. والنسوك  ج
 وهو ما يابح عليه.
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التهووا فووي الشوورك "وأفوورد عنهووا أ نهووا كانوود مجربووة، فقوود اسووت ادد موو  وتووذو انيتهووا   أ
أالتها الشبك". إ  هاا جعلهوا تواجوه تودرها بواكاء حتوا ال يكوو  مصويرها 

 مصير أالتها.

لووم "تنصووح لووه الشوورك". لقوود  كووا  غووراً  –علووا العكوو  منهووا  –و ال تهووا   أ  الصووقر 
 أعماه غروره وتلة البرته ع  أ  ي كر بما يالطط له.

ورابعتهووا  أ  طمووذ الصووقر بهووا "وتوود طمووذ األظ ووار والحنووك" جعلهووا تمنحووه فرصووة 
 آالر  ،  م الت لحد منه واالندفاع بعيدًا عنه حيناً اللحاق بها حيناً 

 حتا إاا ما هود ك  الغ م لهوا
 

 طووووارد وفووووي ك ووووه موووو  ريشووووها بتووووك
 

تهووا إلووا إ  هوواا جعلهووا ترووم  مطاردتووه لهووا، واندفاعووه وراءهووا، لووالك أوصوولته بالط
 حيث هلكه. وهكاا استطاعد القطاة أ  تتغلح علا الصقر.

أ   -علووا رووع ه –يمكوو  للرووعي   -علووا توتووه –مغووزى القصووة هووو أ  القووو  
 .، ويصير الطالح مطلوباً في هاا مصيداً  –يقهره ويورده هلكه، فينقلح الصائد 

ونجواة تلتقي هاه القصة مذ القصوة السوابقة فوي النتيجوة التوي هوي تتول الصوائد 
الصوويد، ولكنهووا تالتلوو  معهووا فووي السووبح، ف ووي األولووا كانوود الصوودفة أو الم اجوو ة 
سووبح المووود، أمووا فووي ال انيووة فكووا  السووبح فووي التوودبير والتالطوويط والقصوود. وكووا  
للدافذ الا  أنش  ك  م  الصورتي  أ ر كبير في توجيه األحداث هنا وهناك، فدافذ 

بي عمورو وتوتوه حتوا مو  الو ل الموود الوا  الشاعر في األولا إبراز تيمة أاليه أ
، وما الحية التي نهشته، في اعتقاد الشواعر، إال سوبح يسوره القودر محتوماً  كا  تدراً 

. وأموا ، وال في القصة اليواالً أو الزم . ولهاا لم يك  للصراع مكا  في الحدث واتعاً 
موووام تووووة أ –علوووا الروووع  البووواد  عليوووه  –ال انيوووة فكوووا  واتوووذ الشووواعر إبوووراز توتوووه 

 الصوومه. الووك أ  مناسووبة تووول القصوويدة التووي اتتطعوود منهووا األبيوواد هووي أ  رجوو ً 
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اسوومه الحوووارث بوو  ورتووواء الصوويداو  أغوووار برجالووه علوووا أالوووال زهيووور، وكووا  زهيووور 
وجوود زهيوور ن سووه فووي مواجهووة رجوول تووو ،  (18).فوويهم، فنهووح إبلووه وأالووا راعيووه يسوواراً 

يبوورزه  الشوواعر أتوووى موو  الشووعر سوو حاً فكووا  ال بوود لووه موو  إبووراز توتووه، وتوود ال يجوود 
 أمام الصمه.

وعلووا هووواا الطووط لتصووووير صووراع يظهووور تووووة الرووعي  الكامنوووة، وانهيووار تووووة القوووو  
أمامهوا، فكانوود تصوة القطوواة والصووقر علوا نحووو موا حللنووا. وهكوواا كوا  الصووراع أسووا  

كوووا  يجوووح أ  ينتهوووي  –علوووا موووا الطوووط لوووه زهيووور  -. والصوووراعواليووواالً  القصوووة واتعووواً 
نتصار الرعي ، أل  هاه ال كرة وحدها هي التوي تالودم هدفوه. لقود انعكو  هواا كلوه با

علوووا األبيوووواد التووووي تلوووود القصووووتي ، أمووووا فوووي األولووووا فقوووود اتبعوووود القصووووة بمووووا يشووووعر 
باالستس م للقدر بعد أ  نسبد نكبة أالي الشاعر إلا الدهر أو الزم  الا  يرتود إليوه 

يووووة فووووت  المشووووهد السووووابق أبيوووواد تشووووعر "كووول مطلوووووح ح يووووث وطالووووح". وأمووووا فووووي ال ان
  بالتصميم علا الصدام حتا يتحقق للشاعر ما يطلبه ومنها توله 

وووووووي    منوووووووك بداهيووووووووة م   يوووووووا حوووووووار  ال أر 
 فوووووووواردد يسووووووووارًا وال تعنوووووووو  علووووووووي وال

 جوووووووو فوووووووي بنوووووووي أسووووووودلوووووووئ  حللووووووود ب
 لي تينووووووووووووووك منووووووووووووووا منطووووووووووووووق تووووووووووووووواع

 

 لووووووووم يل ق هووووووووا سوووووووووتة  تبلووووووووي وال ملووووووووك
 ك، إ  الغووووادر المعووووتمعووووك بعررووووك

 فوووي ديووو  عمووورو وحالووود بيننوووا فووودك
 (11)بوواق، كمووا يوودن  القبطيووة الووودك

 

فهو يهدد الحارث بهجاء مقاع )وهاا س حه( يودن  عرروه كموا يودن  الدسوم 
د  إليه راعيه يساراً   .ال وح القبطي النظي  إ  لم ي ع 

                                                 

 1، ج1736هوووووو( دار الكتوووووح المصووووورية 316 -( راجوووووذ الوووووك فوووووي األغووووواني لمصوووووبهاني )18)
 .387-389ص

 ، والودك  الدسم. وفدك  اسم مورذ.103-101( شرح ديوا  زهير ب  أبي سلما ص11)
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يبووودو أ  دالوووول ااد زهيووور مباشووورة فوووي الصوووراع نحوووا بقصوووة الصووودام بوووي  القطووواة موووذ 
اا النحووو ال ريوود الووا  ينتهووي بقتوول الصووقر، الووك أل  القصووة عنوود غيووره موو  الصووقر هوو

الشعراء الجاهليي  الاي  وتعد عليها فوي أشوعارهم، اكت ود بو   أنجود القطواة مو  بوي  
  مالالح الصقر. م  الك ما فعله النابغة الابياني في تصويره للمطاردة إا تال 

 حتوووووووا إاا تبرووووووود أظ ووووووواره زغبوووووووا
 ي  أبطوووؤهنجوود بروورح كرجوووذ العوو

 

 موووو  الووووانابي لهووووا أو كووووا  يقتوووورح
 (12)تعلووووو بجؤجئهووووا طووووورًا وتنقلووووح

 

لقووود اكت وووا بتصووووير اللحظوووة الحرجوووة التوووي كوووادد فيهوووا مالالبوووه مووو  اإلمسووواك بهوووا 
ا م  سورعة أنقواتها مو  وبتصوير لحظة النجاة التي جاءد نتيجة إالراجها ما عنده

 .(13)وكالك ابنه كعوح (13)،. وم ل هاا فعل زهير ن سه في مشهد آالربي  المالالح
وأموووا الحووووارث بووو  حلووووزة  .(11)أموووا الم قوووح العبوووود ، فووواكت ا باإلشوووارة إلووووا المطووواردة

اليشووكر ، فصوووحر التجوواء الحمامووة بالنبوواد الك يوو  وهووي تطلووح موو  الصووقر، الووا  
  اعتاد القدرة عليها، فقال 

 ومدامووووووووووووة فوووووووووووورح عنهووووووووووووا بمدامووووووووووووة
 فكوووووووووووووووووووووو نه   لووووووووووووووووووووووئ، وك نووووووووووووووووووووووه
 صوووووووووقر يصووووووووويد بظ وووووووووره وجناحوووووووووه

 

 وظبوووووواء محنيووووووة اعوووووورد بسوووووومح 
 صووووووووقر يلوووووووووا حمامووووووووة بالعوسوووووووو 

 (16)فووووإاا أصوووواح حمامووووة ال توووودرج
 

لك ني به يشبه ن سه بالصقر، ويشبه فتاتوه بالحماموة التوي تلووا منوه بموا يحميهوا. إا 
، فإ  طبيعة الصيد تتحول م  مجال القسوة والبطش إلوا كا  هاا الت سير صحيحاً 

                                                 

 .61-68( ديوا  النابغة الابياني، ص12)
 .231-237( شرح ديوا  زهير، ص13)
 .230وا  كعح ب  زهير ص( شرح دي13)
 .383، ص1769( شعراء النصرانية، جمذ لوي  شيالو، المطبعة الكا وليكية، بيرود، 11)
 .216( الم رلياد، ص16)
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، وتغوودو للكلموواد الصوويد فووي هوواه الحالووة مجووازاً مجووال المداعبووة والم ط ووة، ويصووبح 
 أبعاد تنسجم والمغزى الجميل الا  تؤديه في سياتها.

لا تلم  ع تاد دافئة في عالم الطير ال فًا للع تواد الحوادة إإ  هاا يقودنا 
 التي اطلعنا عليها م  استعراس تصص الصراع المؤد  للقتل أو اله ك.

تووة الحمامووة "بسوواق حوور"، ولقوود أبرزهووا الشووعراء أولووا الع توواد الدافئووة هووي ع 
بوروح، وكانوا يوازنوو  بينهوا وبوي  ع تواتهم بعروهم بوبعس فوي الحيواة. مو  الوك 

وكانود  ،(19)مقارنتهم النائحة علا عزيز لها بالحمامة التي تصويح علوا "سواق حور"
 فقال الشن رى في الك  .(10)تد فقدته منا عهد  مود كما يعتقدو 

 فووي الصووبح سوومعها ونائحووة أوحيوود
 فال رووود ج شوووي  وووم تلووود  حماموووة

 

 فريووووووووووووذ فووووووووووووؤاد  وأشووووووووووووم ز وأنكوووووووووووورا
 (17)دعد "ساق حر" فوي حموام ت ن  حورا

 

نكره، لكنه تراجذ حيد تواكر أفالشن رى كا  تد اشم ز م  الصود النائح الحزي ، و 
أ  هاا الحوز  توديم يعوود تاريالوه إلوا يووم أ  ناحود الحماموة علوا "سواق حور"، أ  

كووو  والحيوواة التووي يعرفووو . لقوود فعوول صووالر الغووي مووا فعلووه الشوون رى حووي  بووداياد ال
  عقد مقارنة بي  بكائه علا ولده " تليد" وبكاء الحمامة علا "ساق حر". تال 

 حمامووووووووووة موووووووووورح جاوبوووووووووود الحمامووووووووووا واكرنوووووووووووووي بكوووووووووووووا  علوووووووووووووا تليووووووووووووود
                                                 

( و "ساق حر" هو اكر القمارى أل  حكاية صوته هي "ساق حر" كما في القوامو  المحويط 19)
 مادة "الساق".

ي تنووح علوا ابنهوا نووح الحماموة علوا "سواق ( الحظ ما تاله صالر الغي يرد علوا امرأتوه التو10)
 . فقال لها 13ص 2حر" في ديوا  الهاليي  ج

 ف موا سواق حور فموا        د مذ األوائول مو   موود                         
( ديووووا  الشوووون رى، فووووي الطرائووو  األدبيووووة صوووونعة عبووودالعزيز الميمنووووي، دار الكتووووح العلميووووة، 17)

 .31بيرود، ص
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 وأوفوووووووووووود ترجوووووووووووذ منطقوووووووووووًا عجبووووووووووواً 
 تنوووووواد  سوووووواق حوووووور وظلوووووود أدعووووووو

 

 تياموووووووووووووووا كنائحوووووووووووووووة أتووووووووووووووود نوحووووووووووووووواً 
 (68)ال تبووووووووووي  بووووووووووه الك مووووووووووا تليووووووووووداً 

 

إ  بكوواء الحمامووة علووا "سوواق حوور" فووي اليووال الجوواهلي  ابوود علووا األيووام ألنووه ظوول 
للتم وول. وهوواا مووا  ، وهووو داللووة الوفوواء والحووح، لوواا أصووبح أنمواجوواً طوووي ً  يووردد زمنوواً 

لحووز  الحمامووة، ولبكائهووا  حوودث لصووالر الغووي، إا رأى فووي دوام حزنووه، وبكائووه شووبهاً 
أم لوووة أالووورى بووودد فيهوووا الحماموووة وهوووي تبكوووي الهوووديل، ومنهوووا توووول  العجيوووح. وتوجووود

  النابغة الابياني التالي 
 وت وووود بهووووا القلوووووص علووووا اكتئوووواح
 أسوووووووووائلها وتووووووووود سووووووووو حد دموووووووووووعي
 بكوووووووووووواء حمامووووووووووووة توووووووووووودعو هوووووووووووودي ً 

 

 وااك ت ووووووووووووووارط الشوووووووووووووووق المعنووووووووووووووا
 كووووووووووو   م يروووووووووووه  غوووووووووووروح شووووووووووو 

 (61)م جعوووووووووووة علوووووووووووا فوووووووووووت  تغنوووووووووووي
 

حبووة بعوود أ  فارتهووا أهلهووا، وبووي  فالنابغووة يعقوود مقارنووة بينووه، وهووو يبكووي فووي ديووار األ
الحمامووة وهووي تبكووي الهووديل. ويبوودو أ  الهووديل فووي اليووال الجوواهلي غيوور سوواق حوور، 

، كما يوحي البيود التوالي لعبيود (62)فقد يكو  الهديل فري الحمامة، وساق حر اكرها
  ب  األبرص ا

ووووووور   ووووووووة   فوووووودعا هووووووديً  سووووووواق  ح  ح   (63)فدنا الهديل له يصح ويصعود ص 

                                                 

 .66، ص1الهاليي ، ج ( ديوا 68)
 .218( ديوا  النابغة الابياني، ص61)
هوو(، المكتبوة التجاريوة الكبوورى 019 -( جواء فوي القوامو  المحويط لمجود الودي  ال يروزأبواد  )62)

م، أ  الهديل فرالها أو اكرها، لكنه أرد   "أو هو فري علا عهود نووح عليوه 1713بمصر 
لطيووور فموووا مووو  حماموووة إال وهوووي تبكوووي السووو م مووواد عطشوووًا ورووويعة أو صووواده جوووارح مووو  ا

 عليه.، انظر مادة "هدل".
 .17( ديوا  عبيد ب  األبرص، ص63)
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فهمووا فووي البيوود ا نووا  ال واحوود، كوو   سوواق حوور هووو األح الووا  يوودعو، والهووديل هووو 
االبو  الملبوي، وكو   نكبوة الحماموة أصوبحد نكبتوي  ولواا نجودها تبكوي بحرتوة دائموة 

 ما بعدها حرتة.

فلقووود مووورد بنوووا  إ  هووواا يووواكرنا بالع تووواد الدافئوووة التوووي كانووود تجسووود األموموووة،
إشارة لها عند الصقر، لك  األبيواد التاليوة البو  ألو  بو  عل واء ت صول القوول فوي 

  تصوير هاا الجانح الند  عند القطاة. تال 
 أموووووووا القطووووووواة فووووووووإني سوووووووو  أنعتهووووووووا

 هموووووووووواتسووووووووووقا ر ا يَّووووووووووي   بالموموووووووووواة ت وت  
ووووووووووووووووورة    مووووووووووووووووودحا إليهوووووووووووووووووا بووووووووووووووووو فواه  منشَّ

 

 يوافووووووق نعتووووووي بعووووووس مووووووا فيهووووووا نعتوووووواً 
 النححووووور فوووووي أعلوووووا تراتيهوووووافوووووي  غووووورة 

 (63)صووووع دًا ليسووووتنزال األرزاق موووو  فيهووووا
 

يتعلحق  ال رالا  ب مهما في هاه األبياد، التي انتزعد م  مقطوعة طويلة، تعلقهما 
بالحياة ن سها. وتد حرص الشاعر في المقطوعة أ  يجسد حنا  األم وت انيها في 

 جلح الرزق ألبنائها.
، توووو ل  الحمووووام رزهووووا الشووووعر الجوووواهلي أيروووواً وموووو  الع توووواد الحميمووووة التووووي أب

واجتماع بعره إلا بعس، حتا غدد كل حمامة وا قة م  إجابوة الحموام لصووتها 
  لدى دعوتها إياه. وشاهد الك ما تاله عبيد وهو يبكي ديار األحبة 

 وت ووووووووووووووود  بهوووووووووووووووا أبكوووووووووووووووا حماموووووووووووووووة
 موووو  الهوووودر شووووجوها إاا اكوووورد يوموووواً 

 

 أواركوووووووووووووا أراكيوووووووووووووة تووووووووووووودعو حمامووووووووووووواً 
 (61)د الودمذ سوافكاار اق علا فورع سو

 

                                                 

، والرايووا   ال رالووا  الرووعي ا ، والموموواة  331( شووعر بنووي تموويم فووي العصوور الجوواهلي، ص63)
 الم ازة الواسعة.

 وما بعدها. واألوارك  الوات اد علا األراك. 188( ديوا  عبيد ب  األبرص، ص61)



 187 

فصود الحز  هو اللغة المشتركة المعهودة بي  الحمام، فهوو الوا  ي يور تو ل  
هووووو اللغووووة  كوووول الحمووووام والتقوووواءه روحووووًا حتووووا لووووو لووووم يجتمووووذ جسوووودًا. والحووووز  أيروووواً 

المشووتركة بووي  عبيوود وأحبتووه موو  سوواكني الوودار، لووالك التقووا مووذ الحمووام فووي الورووذ 
 بيتي .الروحي فعبر ع  الك بال

أما األعشا فقد هاج صبوت ه وحنين ه إلا م  يحح سماع  صود الحمامة وهي 
  تدعو صحابها بصود شجي فقال 

 ويوووووووم الالوووووورج موووووو  ترموووووواء هاجوووووود
 

 (66)توووووودعو حمامووووووا صووووووباك حمامووووووة  
 

الحظنا في الحديث السابق ع  ع تاد الطير بعره ببعس أ  الصوقر كوا  
تصووووير القووووة والحوووزم والقسووووة  بغوووياليوووال الشووواعر الجووواهلي حوووي  كوووا  ييووورد علوووا 

والووبطش، بينمووا كووا  الحمووام يوورد علووا اليالووه وهووو يرغووح فووي تصوووير الووود واألل ووة 
والرحموووة. إ  هووواا يظهووور بووو   حاجوووة اإلنسوووا  الجووواهلي الوووا  كوووا  الشووواعر يتووورجم 
أحوالووه، لووم تكوو  واحوودة، ولووالك احتوواج إلووا رمزيووة الصووقر، كمووا احتوواج إلووا رمزيووة 

ه نظوور إليهمووا علووا أسووا  أنهمووا يؤل ووا  تكاموول الحيوواة؛ فووإاا كووا  الحمامووة، لكوو ني بوو
الصووقر يم وول جانووح القوووة القوواهرة، فووإ  الحمامووة تم وول جانووح الرأفووة الراحمووة. وهكوواا 
كانوود الع توواد اإلنسووانية بروووابطها القاسووية أو العطوفووة هووي التووي توجووه ع توواد 

 .م  الحيوا  أيراً الطير بعره ببعس وسنرى أنها كاند وراء ع تاته بغيره 

- 3 - 
 صلة الطير بالحيوان:

في أ ناء وص هم  مالتل ة م  الطير أيراً  واستحرر الشعراء الجاهليو  صوراً 
 الاليل، واإلبل، واألرنح والحمار الوحشي، والبقرة.

                                                 

 .231( ديوا  األعشا الكبير، ص66)
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أمووا الاليوول فقوود اسووتعادوا، وهووم يصوو و  نشوواطها، صووورة الطيوور وهووي تنجووو موو  
 سووراباً أل، وشووبهوها، وهووي تعووود، "برعووال الطيوور الشووؤبوح ا  البوورد كمووا موور بنووا تبوو

، وهووووي فووووي عرصوووواد األعووووداء، بووووالطير فوووووق معووووالم كمووووا شووووبهوها أيروووواً  .(69)تموووور
  األجرام، كما في تول المهلهل 

 ولقووووود تركنوووووا الاليووووول فوووووي عرصووووواتها
 فقبروووووووو  د ي نوووووووووًا كووووووووو  تووووووووود رمنوووووووووه

 

 (60)كوووووووالطير فووووووووق معوووووووالم  األجووووووورام
ووووووووووووووو  ل ووووووووووووح الرتووووووووووووواح  س   امب ع زائوووووووووووووم  غ 

 

، وتكل  هي فالاليل القوية، علا هاا النحو، تدفذ صاحبها إلا أ  يكل ها ديناً 
ن سها أداء هاا الدي  بعزيمة غ بوة. إ  أم وال هواه الاليول هوي التوي وصو  شواعر 

  آالر سرعتها بقوله 
 (67)ال تسوووووتكي  ولوووووو ألجمتهوووووا فاسوووووا ما السابقاد سراع الطير في م هل  

 

 الدائمووة، ولوو  يوت هووا شوويء حتووا لووو كووا  الووك لجاموواً  فنشوواطها يوودفعها إلووا الحركووة
. هوووي تنشووود االنطووو ق حتوووا تغووودو سووورعتها ت ووووق سووورعة الطيووور. إ  لحظوووة رادعووواً 

بو   الاليول فوي تطلوذ  النشاط هاه اسوتحواد علوا الشواعر الجواهلي فصوورها موحيواً 
اا مووا منعوود منووه غوودد تتقلووح كالطووائر فووي الجووو م لمووا تووال  دائووم إلووا االنطوو ق، وا 

  لط يل الغنو  ا
 (98)عواك  طير في السماء تقلوح أعيووووووودد ك نهوووووووا إاا الرجوووووود يوموووووواً 

                                                 

 .00( ديوا  طرفة ب  العبد، ص69)
 .191( شعراء النصرانية، ص60)
 .03( ديوا  عبيد ب  األبرص، ص67)
، 1760( ديوا  الط يل الغنو ، تحقيق محمد عبدالقادر أحمد، دار الكتاح الجديد، بيرود، 98)

 .33ص
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ك نهووا إاا الرجوود موو  مرتوودها ال تريوود أ  تعووود إليووه، أل  العووودة معناهووا، بالنسووبة 
إليها، الحب  ع  االنط ق، وع  المشاركة في الحروح. وفي هاا كلوه تعبيور عو  

 لتحرر م  كل تيد.حاجة اإلنسا  الجاهلي إلا االنعتاق وا

فقور  واستحرر بعس الشعراء في وص هم الاليول صوورًا مو  الصوقر وعائلتوه، 
، ولكونهم كوانوا، (93)، أو بالعقواح(93)، أو بالنسور(92)، أو بالحدأة(91)بعرهم ال ر  باألجدل

فووي موارووذ متعووددة، يركووزو  فووي صووورهم هوواه علووا أحوووال وأوروواع الاصووة. موو  الوووك 
  اس العقاح كقول السليك ب  عمرو تشبيههم انقراس ال ر  بانقر

 تطعوووووووود وتحتووووووووووي النحووووووووووام يهووووووووووو 
 

 (91)كما انقرد علا الالزز العقاح

تد تؤد  حركة انقراس ال ر  إلا نجاة صاحبه كم ل تول عامر ب  الط يل 
  يص  هو  فر  عنترة في معركة كاند لقومه علا عب  

 ونجووووووا بعنتوووووورة  األغوووووور موووووو  الووووووردى
 ة  وتركوووووود عبلووووووة فووووووي السووووووواء ل تيوووووو

 يهوووووو  علوووووا عجووووول هوووووو  األجووووودل
 (96)بوواتوا علووا كتوو  الاليووول الجووول

                                                 

 ، تال عبد المدا  يص  فرسه 09( شعراء النصرانية ص91)
 سبووح إاا جال الحزام ك نوه       إاا انساح عند النقذ في الاليل أجدل                

 . تال عامر 16( ديوا  عامر ب  الط يل ص92)
 والاليل ترد  بالكمو ة  ك نهوا       حدأ تتابوذ في الطريوق األتصود               

 . تال ساعدة 281، ص1( ديوا  الهاليي  ج93)
 وشرجح نحره دام وص حتوه        يصيح م ل صيواح النسر منتحوم             

 . تال امرؤ القي  السكوني 111( تصائد جاهلية نادرة، ص93)
 سمود لهوم بالاليل تردى ك نهوا         سعال وعقبوال اللووى حي  تركوح            

لالوووزز  ولووود والنحوووام اسوووم فووور  السوووليك وا 60( شوووعر بنوووي تمووويم فوووي العصووور الجووواهلي، ص91)
 .31األرنح، وتار  بقول زيد الاليل في ديوانه، ص
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  وم له تول زيد الاليل في الصمه 
ووواك يووووم  الوووروع إا حرووور الووووغا  ونجح

 

وور    (99)مسووحك ك التوواء الجنوواحي  كاس 
 

فالشاعرا  يقرا  بنجاة الالصم، ولكنهما ينسبانها إلوا سورعة فرسوه ال إلوا تووة ب سوه أو 
هجواء مقواع للنود، ولكو   ي هاا القول مدح ال ر  وفيه أيرواً سعة حيلته في الحرح. ف

  هناك أشعارًا أالرى مما لة تيلد في معرس ال الر منها تول سحيم 

 ي وووووووورج عنووووووووا كوووووووول  غوووووووور نالافووووووووه
 وكووووول لجووووووج فوووووي العنوووووا  ك نهوووووا

 

 مسووووووووح كسوووووووورحا  العروووووووويمة رووووووووامر
 (90)اا انغمسد في الماء فتالاء كاسرإ

 

  وتول مع ر ب  حمار البارتي 
 افووووووووةً نوووووووا كوووووووول  غووووووور مالي ووووووورج ع

 وكوووول طمووووووح فوووووي الجوووووراء ك نهوووووا
 

 جوووووووووووواد كسووووووووووورحا  اإلبووووووووووواءة روووووووووووامر
 (97)اا اغتمسد في الماء فتالاء كاسرإ

 

يشترك النمواجا ، كما هو واروح فوي أك ور مو  م وردة وعبوارة، ويت قوا  علوا تافيوة 
واحدة لكنهما، مذ الك، يالتل ا  في م رداد وعباراد أالرى تمنح كً  منهما بعوس 

. ولك  ال ر  في الصورتي  ظل يؤد  وظي ة الت ري  ع  صاحبه. إ  الصوصيته
هووواا يعنوووي أ  الوووا  ارتكوووز فوووي اليوووال الشووواعر الجووواهلي واإلنسوووا  الجووواهلي هوووو أ  
اا مووا ترنووا إلووا هوواا  صوواحح ال وور  كووا  بحاجووة إلووا ال وور  لي وورج عنووه روويقه. وا 

لا الال ص فوي الاليال ما كاند تؤديه الاليول في الواتذ ألصحابها وتد حاجتهم إ
                                                                                                                        

 واألجدل  الصقر والجمذ  أجادل. 73( ديوا  عامر ب  الط يل، ص96)
 ، وال ت   لي  في الجناح واسترالاء، وتوص  به العقاح.60( ديوا  زيد الاليل، ص99)
 .37( ديوا  سحيم ص90)
 وما بعدها. 21 لة للط يل الغنو  في ديوانه ص. وانظر أبياتًا مما118تصائد جاهلية نادرة ص( 97)
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العصر الجاهلي وما ت ه، فإننا نحكم أ  "الاليل معقود بنواصيها الالير" أو الحياة. 
وحي  نجد أ  ال ر  است ار في اليال الشاعر الجاهلي صورة العقاح بما تم له م  
توة، فإننا نحكم علا أ  اإلنسا  الجاهلي كا  بحاجة إلا القوة حتا ينقا ن سه م  

لتوي كانوود توشووك أ  تقووده إلووا الهوو ك. إا  كانود العقوواح وال وور  المو زق الك يوورة ا
في هواه الصوورة الشوعرية تمو    القووة التوي تهوح الحيواة فوي المواتو  الصوعبة التوي 
تحتاجهووا. لقوود حووافظ الشوواعر علووا هوواه الوظي ووة للاليوول فووي الهجوواء وال الوور، علوووا 

جووواء وال الووور فوووي الووورغم مموووا بوووي  الغرروووي  مووو  تنووواتس، والواتوووذ أ  الوووا  حووودد اله
األم لة السوابقة هوو السوياق أو مسوار الحودث فيوه، الوك أ  حاجوة الم تالور والمهجوو 
إلا ال ر  القوية السريعة في الموات  الصعبة واحدة، لكو  توجيوه هواه الحاجوة فوي 
الشعر يتبذ موت  الشواعر مو  الحودث أو صواحبه. وهكواا يمكو  للحودث الواحود أ  

لسياق أو السوياتاد التوي يكوو  فيهوا. وهواا موا حودث ي سر ت سيري  أو أك ر حسح ا
لل ر  في األم لة السوابقة، فقود ف سور ركوو  العودو إلوا سورعتها وتوتهوا فوي الوتاللص 
مووو  مووو زق الحووورح علوووا أنوووه جوووب ، بينموووا فسووور ركوووو  الشووواعر )وهوووو الوووا  يم ووول 

 الم تالر هنا( إلا الك علا أنه تدرة وحس  تدبير.
وور د   مواوأ ر  هووا أسوراباً  منهوا صوورةالقطواة فاست ح  فوي أ نوواء وصو  الشووعراء  تجملع 

 للاليل. م  الك تول األفوه األود  
اا عجووووواج المووووووود  وووووار وهلهلوووووود  وا 
 بالوووووووووودارعي  ك نهووووووووووا القطووووووووووا األسووووووووووو

وووووووووووووووووووووووها إاا د  عووووووووووووووووووووووواكنوووووووووووووووووووووووا فوارس 
 

وووووووورَّع    فيووووووووه الجيوووووووواد إلووووووووا الجيوووووووواد ت س 
 راح تمعوووووووو  فووووووووي العجوووووووواج وتمووووووووزع

 (08)داعووووي الصووووباح بووووه، إليووووه ت   ووووزَّع
 

تجمذ م حظ أ  الشاعر الجاهلي اهتم، وهو منشغل بوص  المعركة، بتصوير م  ال
. واألفوووه األود  فووي األبيوواد السووابقة يجعوول ن سووه سووراباً الاليوول وتشووبيهه بتجمووذ القطووا أ

                                                 

 ، وهيكل  رالم، ك ير اللحم ونهد حس  الجسم مذ ارت اع.17( الطرائ  األدبية ص08)
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وتومووه فرسووا  الاليوول المسوورعة ل لتئووام ك سووراح القطووا والمجاهوودة العني ووة وسووط حوورح 
ع مة القووة  -كما يبدو –م أو التجمذ كا  ااد عجاج يشي برراوتها. إ  هاا االلتئا

المتحووودة عنووودهم، أل  بعوووس الشوووعراء ا الوووري  غيووور األفووووه جعلووووا تشوووتد اليووول العووودو 
 عنوا  انكساره والاالنه. م  أولئك دريد ب  الصمة في توله 

 واليوووول  ك سووووراح القطوووووا توووود وزعتهوووووا
 

 (01)علوووا هيكوووول نهوووور الجووووزارة مرموووود
 

  وعبيد ب  األبرص في توله 
 ل ك سووووراح القطوووووا توووود وزعتهووووواواليوووو

 

 (02)بالي انووووة تنمووووي بسوووواق وعرتوووووح
 

  ومجمذ ب  ه ل في توله 
 (03)لها سبول فيوه المنيوة تلموذ سراح القطا تد وزعتهواواليل ك 

بيوواد ال   ووة تالتلوو  فووي الداللووة عوو  أبيوواد األفوووه، فهووي تصوو  اليوول األعووداء فاأل
ا هوووك سوووراح القطوووا حوووي  داهم بعووود أ  تووودر علوووا ت ريقهوووا وتشوووتيتها. كانووود مجتمعوووة

، بينموا ال ار  وفرتها في كل ناحيوة وتروا علوا وحودتها ب ور  جعلوه دريود روالماً 
نموا اكت ووا بوو   جعلوه عبيوود سوريعاً  . أمووا مجموذ، فلووم يتحوودث عو  فرسووه فوي البيوود، وا 

 اكر تبديده الاليل وسلوكه بها سبل المنية.
متروادي   هموا حالوة  صبحد مقارنة الاليل بسرح القطوا تسوير فوي اتجواهي ألقد 

التجمذ، وهي عنوا  القوة التوي يواكرها الشواعر حوي  يواكر ن سوه وتوموه، وحالوة التووزع 
 والتشتد، وهي عنوا  الرع  الا  ياكره الشاعر حي  ي ا كحر ب عدائه.

                                                 

 ، الجزارة  الغلط. ومرمد  م  ارمدح، أ  مرا علا وجهه.11ديوا  دريد ب  الصمة ص( 01)
 .30( ديوا  عبيد ب  األبرص، ص02)
 والسبل  المطر، والمراد تتابذ الاليل.. 310، ص1( ديوا  الحماسة، ج03)
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وفوووي مجووووال آالوووور، توووود يصوووو  الشووواعر الجوووواهلي الاليوووول بعوووود انتهوووواء المعركووووة 
اكر القطوا وهوي تتجوه نحوو الموورد كموا فوي بالرمور والتعح، فيحتواج حينئوا أل  يتو

  تول عبيد ب  األبرص 
 يوووووووووووم غادرنووووووووووا عوووووووووودحيًا بالقنووووووووووا الووووووووووو

 كالقطووووووا الووووووو  ووووووم عجنوووووواه  ال وصوووووواً 
 

ووووومر صوووووريعاً   فوووووي المجوووووال احبَّووووول  السل
 (03)تووووارح المنهوووول موووو  أي وووو   الكوووو ل

 

تودام إنه ينبوئ هنوا عو  معنوا ردده بعوس الجواهليي  هوو أ  مو  دالالد الجورأة واإل
  ينهك ال ار  اليله، وأ  تصبر الاليل علا فارسها حتا ينجز مهموة أالحرح  في

  النصر في الحروح. م  هنا جاء تول عبيد في مكا  آالر 
 القائووووود الاليووووول توووووردى فووووووي أعنتهووووووا

 

 (01)لووا ال موودورد القطوا هجوورد ظمو  إ

 

 إ  استحرووار صووورة القطووا المنهووك الوووارد إلووا الموواء لمقارنووة صووورة الاليوول العائوودة
تطلح  -هاوالماء رمز  –م  الحرح بها، ليوحي بموت  جاهلي غالح هو أ  الحياة 

تدام. فكما أ  القطوا المنهوك يسوترد حياتوه بوورده المواء، فوإ  بالجهد والمالاطرة أو اإل
 اإلنسا  يحصل علا الحياة بإتدامه وبإجهاده اليله فيها.

مو  الطيور  اً صوور  وأما في وص  اإلبول فقود استحرور الشواعر الجواهلي أيرواً 
أهمها صوورة القطوا والنسور يطاردهوا كموا مور بنوا. كوا  الهوم األول للشواعر مو  هواه 
المطاردة هو المقارنة بي  سرعة الناتة، وسرعة القطاة، إاا كاند هواه القطواة ملزموة 
ببال أتصا ما تستطيذ م  سرعة حتا تنقا ن سها. ويبدو أ  هاا الهد  كا  وراء 

هايووة المطوواردة، فقوود انتهوود الحكايوواد الشووعرية التووي أعرفهووا رسوم الشوواعر الجوواهلي لن
 بنجاة القطاة.

                                                 

 ، والوصًا  مرمراد. واألي   التعح وكاا الك ل.121( ديوا  عبيد ب  األبرص، ص03)
 ، وتردى  ترجم األرس بحوافرها، وال مد  الماء القليل.19( المرجذ السابق، ص01)
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أالرى تحدث ع تة بي  القطا واإلبل؛ منها  واستحرر الشاعر الجاهلي صوراً 
  ، م لما تال لبيد كإفزاع اإلبل السائرة في الصحراء األوام  م  القطا هنا

 والوووووووووووورق توووووووووووود تطعوووووووووووود بوووووووووووويعم د
 إاا هجوووووووووووود القطووووووووووووووا أفزعووووووووووووو  منوووووووووووووه

 

 مموووووووووووووووووووو د المناسووووووووووووووووووووم واللحوووووووووووووووووووووم
 (06)أو أموووووووو  فووووووووي معرسوووووووووه الج ووووووووووم

 

فاإلبووول التوووي تحملوووه فوووي األرس الواسوووعة المالي وووة )الحوووزق(، تاليووو  فوووي حركتهوووا 
 أسراح القطا ا منة التي لم تعتد م لها.

وم  صور الع تة بي  القطا واإلبل تشبيه اإلبول المكودودة ب سوراح القطوا التوي 
  ، كما في تول عبيد ب  األبرص دفعها العطش إلا طلح الورد

ووو   وهاجهوووا ووود  و ه   وحنووود تلوصوووي ب ع 
 وكوووو َّ ك سووووراح القطووووا هوووواج ورد هوووووا

 

 بالحجووووووواز ومووووووويس   موووووو  الشووووووووق يومووووووواً 
 (09)م  الصبح في يوم الحرور رميس  

، فوووإاا كانووود كبيوووراً  معنويووواً  ن حوووظ أ  المكوووا  يشوووكحل فوووي هووواا التشوووابه عنصوووراً 
الحجاز، فوإ  القطوا تشوتاق، وهوي مرهقوة، إلوا النوق تح ، وهي مجهدة، إلا أرس 

ينشود كول  ماء موردها. وبهاا تشكل الحجاز للناتة، كما يشوكل الموورد للقطواة موطنواً 
منهما الراحة أو الحياة فيه. ال يال ا أ  هاا يشعر بقيمة الوط  لإلنسا ، وم  هنا 

الم اإلنسوا  ال نمل م  ترديد أ  عالم الطير في الشعر الجاهلي هو، في الحقيقة ع
 بما في هاا العالم م  ع تاد متصارعة أو متوائمة.

                                                 

 .181( ديوا  لبيد العامر ، ص06)
س  االحتووراق بشوودة الحوور. والحووظ أيرووًا ، والوورمي07-00( ديوووا  عبيوود بوو  األبوورص، ص 09)

. وتووول أو  بو  حجوور فوي ديوانووه تحقيوق د. محموود 132توول لبيود بوو  ربيعوة فووي ديوانوه ص
 .67ص 1769يوس  نجم، دار صادر بيرود 
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ومووو  الصوووور األالووورى المسوووت ارة هنوووا، وروووذ الطوووائر فوووي موتوووذ االسوووت ادة مووو  
اإلبووول. فوووالطير تووود تتبوووذ الظعوووائ ، وهوووي تظووو  أ  سوووتورها لحوووم ودم، كموووا فوووي توووول 

  علقمة ال حل 
 رد اإلمووووواء  جموووووال  الحوووووي فوووووواحتملوا

 الطيووووور تتبعوووووهتظووووول  ، ورتمووووواً عقووووو ً 
 

 فكلحهوووووووووووووووووا بالتزيووووووووووووووووووداد معكوووووووووووووووووووم
 (00)ك نوووه مووو  دم األجووووا  مووودموم

 

 فالعقل والرتم يوحيا  بكل برد منقوش تظل تتبعه، وهو محمل علا الجمال اعتقاداً 
 منها ب نه لحم ودم.

موو  المعوورو ، فووي الحيوواة الجاهليووة، أ  الناتووة كانوود أداة الرحلووة القاسووية، وهووي 
، ولموا كوا  الطيور هوو المسوت يد األول مو  ه كهوا أو جوعواً  لالك معررة لله ك تعبواً 

   استعاد الشاعر الجاهلي صورًا منه في هاا الحال، فقال كعح ب  زهير م  ً 

 كحصوووووير الووووورام د تووووورى والحببببب 
يووووووواد عليهوووووووا الطيووووووور تنقرهوووووووا ا   والم ر 

 

 مووووووو  المطوووووووي علوووووووا حافاتوووووووه جي وووووووا
مووووووا زاح ووووووًا نط ووووووا  (07)إمووووووا لهيوووووودًا، وا 

 

الشوواعر الجوواهلي اتالوا موو  طموذ الطيوور فووي سونام العووود البووارك  إ  هواا يوووحي بو  
لتصوووير رووع  اإلنسووا  وطمووذ ا الووري  فيووه. وعلووا هوواا تصووبح  بوول مجوواالً موو  اإل

للمسووت يدي  موو  هوواا السووقوط ألنووه السووبيل إلووا معاشووهم وحيوواتهم. وهوواا  الطيوور رمووزاً 
السوابق، واو نهم كعوح فوي م الوه معنا عام توال بوه ك يور مو  الشوعراء الجواهليي  مو

                                                 

والعقوول والوورتم  رووربا  موو  البوورود منقوشووة. وموودموم  مطلووي  11( ديوووا  علقمووة ال حوول، ص00)
 .93للط يل الغنو  في ديوانه صبالدم. وانظر أيرًا تواًل مما ً  

والمرايوواد  أرااهووا السوو ر أ  أهلكهووا  وهووي التووي توود  93( شوورح ديوووا  كعووح بوو  زهيوور ص07)
 لهدها الحمل. نط ًا  إا هجم الدبر علا جوفه.
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صووبذ العوودواني فووي تولووه التووالي الووا  يصووور رووع  بنووي توواج بعوود توو بيهم علووا اإل
  ص ح فيما بينهم، وطمذ النا  فيهم.اإل

 ف رووحوا كظهوور العووود جووح سوونامه
 

 (78)تحوووم عليوووه الطيوور أحووودح باركوووا
 

بة ، فامت كهوا يعنوي بالنسوالقوة هي التي كا  اإلنسا  الجاهلي بحاجة المت كها دائماً 
إليه امت ك الحياة، لالك كا  دائم البحث ع  السبل المؤديوة إليهوا، وموا النظوام القبلوي 
المتماسووك الووا  كووا  يوووفر حمايووة كبوورى لمفووراد إال واحوود موو  هوواه السووبل. إ  مجتمعووًا 
يعوويش معظووم أفووراده علووا الغووزو والصوويد ومووا ي ررووه هوواا  ال عوو   موو  تح ووز للقوواء 

إال أ  يقوودر القوووة ويجعلهووا فوووق كوول القوويم. والرووع ، المميوود فووي كوول آ ، لووي  لووه 
بالمقابول، يعنووي لوالك اإلنسووا  الموود، فهووو يجعوول الباح وة عوو  مصوادر عيشووها تطمووذ 

حودح البوارك الوا  تود بل األفيه، وتحوم حوله كما تحوم الطير حول الراايا أو عود اإل
 لها ت عل به ما تشاء. جح سنامه ف صبح مكشوفاً 

لمقارنة بي  هاه الصور المالتارة لإلبول، وتلوك المالتوارة للاليول مما ي حظ في ا
أ  األولا تد تاللو م  التم ل بالصقر، علا عك  ال انية التي يك ر فيها م ل هواا 

للصوور الشوعرية بووي   اء علووا هواا فوإ  الوودار  ليشوعر أ  هنواك توزيعوواً نوالتم يول. وب
 اإلبل والاليل.

بل  بالقطاة. وتد يكوو  وراء هواا التوزيوذ م هووم بالصقر، واإل ما ترتبط ال ر    فغالباً 
عوووام فوووي العقليوووة الجاهليوووة هوووو أ  الاليووول والصوووقر ترينتوووا الحووورح والقووووة، أموووا اإلبووول 

 والقطاة فقرينتا الرحلة والحني .

                                                 

( ديوووا  ا  اإلصووبذ العوودواني  تحقيووق عبوودالوهاح محموود العوودواني، ومحموود نوواي  الوودليمي، 78)
 .98-67، ص1793مطبعة الجمهورية، الموصل 
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الوورى هوووي أ  صووور الطيووور تووود تكووو  أرحوووح فووي مجوووال وصووو  أوهنوواك م حظوووة 
اشووتركد مووذ ال انيووة، كمووا  الاليوول منهووا فووي مجووال وصوو  اإلبوول، والووك أل  األولووا

رأينا، في بعس صور القطا إلا جانح االتصاصها بصور العقبا ، أموا ال انيوة فلوم 
أع ر إال علا صورة واحدة تجمذ بي  النسر وبعس اإلبل، وهي ما تالوه طرفوة فوي 

  األبياد التالية 
 نووي ألمرووي الهووم عنووده احترووارها  و 

 تربووووذ إلووووا صووووود المهيووووح وتتقووووي
 تكن ووووووووواكووووووووو   جنووووووووواحي مرووووووووورجي 

 

 بعوجووووووووواء مرتوووووووووال توووووووووروح وتغتووووووووود 
 كلووووو  ملبووووودبوووووا  الصووووول روعووووواد أ

 (71)شووووكا فوووووي العسوووويح بمسووووورد هح افيوووو
 

للناتووة علووا الظوو  ال علووا اليقووي ، فعوجوواء  عوود صووود النسوور وصوو اً والواتووذ أننووي أ
تووود يووواهح إلوووا جعووول الصوووورة  لكووو  معانوووداً  (72)بووولومرتوووال صووو تا  تغلبوووا  علوووا اإل

 ومرتال ص تي  له ال للناتة. ص تي عوجاء للحصا  عاداً 

بوول فووي الطريوق وجعوول الطيوور أ  الشواعر الجوواهلي توود أمواد اإل ومموا ي حووظ أيروواً 
تنقرها، أو تحوم حوول سونامها وهوي باركوة، لكنوه لوم ي عول الشويء ن سوه لودى وصو ه 

نموا ظلوود عنوده حيوة رغووم معاناتهوا ووصوولها حووداً  موو   كبيوراً  الاليول، فهوو لووم يمتهوا وا 
تنت وووذ بوووه الطيوووور فوووي أ نووواء وصووو ه لهوووا أمووواد    أراد أ  يميووود حيووواً رهووواق. وحوووياإل

  فراالها كما تال زهير ب  أبي سلما 
 دوابرهووووووووووا القائوووووووووود الاليوووووووووول منكوبوووووووووواً 

 تنبوووووووووا أف ءهوووووووووا فوووووووووي كووووووووول منزلوووووووووة
 

 منهووووا الشوووونو  ومنهووووا الزاهووووق الووووزهم
 (73)عينهوووووووا العقبوووووووا  والووووووورالمأتنقووووووور 

 

                                                 
(71 ) 

( العوجوواء  الرووامر موو  اإلبوول وناتووة مرتووال  مسوورعة. انظوور القووامو  المحوويط مادتووا "عوووج" 72)
 و"رتل" والص تا  تصلحا  لل ر  أيرًا.
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يصووو  اليلوووه أو اليووول  -لوووحغعلوووا األ –مووو  أ  الشووواعر كوووا   تووود يكوووو  هووواا آتيووواً 
بقاها منتصرة إحياءه ن سه، فقد حافظ عليها وأياها يعني إحياؤه إ، ولما كا  ممدوحه

علوووا تسووووة  بووول فقووود جعووول موتهوووا فوووي الرحلوووة دلوووي ً بعيووودة عووو  الموووود. وأموووا فوووي اإل
بوراز فظ فوي الحوالي  علوا معنوا واحود هوو إحوا -كما نرى –نه إالطار. الطريق واأل

 ألهدافه علا الرغم م  كل الحواجز واألالطار. محققاً  ياً ن سه أو ممدوحه تو 

متعوددة  غلح صوراً بل والاليل م  الحيوا  هي التي كاند تستدعي علا األاإل
ال علوا صوور مت رتوة ال تشوكل إا لم نع ر فوي وصو  غيرهوا ومتنوعة م  الطير، إ

ل " حوو تحجب م وردة للطيور وهوي " ظاهرة عامة فوي أ  منهوا. لقود استحرورد صووراً 
رنووح واأل (71)، والحمووار الوحشووي عنوود أبووي الطحووا .(73)ابوو  البقوورة القتيوول عنوود زهيوور

ا جوواء اكوور الوواباح فووي صووورة الطيوور، إ . وموو  الحشووراد(76)عنوود سوولمة بوو  الرشووح
 .(79)شبه تغريده بتغريد الحمام عند الم قح العبد 

                                                                                                                        

والشوونو   بووي  السوومي  والمهووزول، ويقووال  هووو  113( شوورح ديوووا  زهيوور بوو  أبووي سوولما، ص73)
 م  م  الزاهق. والدوابر  م الير الحوافز.المهزول. والزاهق  يقال  هو السمي ، والزهم  أس

 .299( شرح ديوا  زهير ب  أبي سلما ص73)
 .213( تصائد جاهلية نادرة، ص71)
 .38( الم رلياد، ص76)
 .271( ن سه، ص79)
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 -خاتمة  -

تاتوووه بعووود هووواه الجولوووة فوووي عوووالم الطيووور  الصوصوووياته وع  –نسوووتطيذ القوووول 
براز فعلوه أك ور مو  جاهلي كا  يهتم وهو ي حق صوره بوإ  الشاعر الإ –الحيوانية 

نوووه كوووا ، وهوووو يرسوووم حووودود أفعوووال الطيووور، إاهتماماتوووه برصووود صووو اته وأشوووكاله.  وووم 
نسا  الجاهلي في بيته، وأحواله. وعلا بتوجيه هاه األفعال نحو حاجاد اإل مشغوالً 

عر المحلول لهواا الشوعر اد بشورية حتوا ليشوهاا اكتسوبد صوور الطيور الشوعرية صو 
نسوووا  وراء العوووالم الحيوووواني لشوووعر الطيووور فوووي الوووك العصووور. لقووود كوووا  أ  عوووالم اإل

علا هواا حتوا فوي الشوعر الوا  يبورز الصوصوية الطيور،  الشاعر الجاهلي حريصاً 
فوووإاا كانووود تووودرة الطيووور الالاصوووة تووود مكنتوووه مووو  اتالووواا الجبوووال العاليوووة أو األمووواك  

 نسا  الك العصر بقدرة الطير تلوك جعول العلووإعجاح ، فإ  إله م  ً  قراً المرت عة م
بووي   موا القصوص ال ريودة التوي أنشو د صوراعاً واالرت واع محوط نظوره فوي كول عمول. أ

، فتووحي بوبعس حيانواً  م بمود الصوقر أ الصقر والقطاة، وانتهد بنجاة القطاة دائماً 
 نها منها الحقائق ال كرية المهمة التي كا  النا  يدركو 

نسوا  تصوارع مو  أجول أ  ة كاإلاجل البقاء، فالقطو  أ  الصراع حتمي م  أ    أوالً 
تحت ظ بالحياة، وهي تؤكد في هاا الصوراع حرصوها علوا عودم االستسو م 
وعلا المقاومة الاكية حتا ت لود مو  الموود علوا الورغم مو  أنهوا أداللود 

 غير متكافئة. حرباً 

 بعووس حاالتووه البغووي والظلووم واالعتووداء، الصوصوواً    الصووقر يم وول فوويأ       انيوواً 
عندما كا  يحاول اصطياد القطاة التي كاند تم ل عندهم الجانح الرتيوق 

بعودم تمكوي  البغوي مو   م  حياتهم. وم  هنا كاند القصص تنتهي دائمواً 
لووا أهدافووه. وعلووا هوواا كووا  الصووقر فووي الشووعر الجوواهلي يوووحي الوصووول إ

لزعامووووة القويووووة التووووي ت وووورس الطاعووووة، وهووووي بمعنيووووي  مالتل ووووي   أولهمووووا ا
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روورورية للرووبط داالووول مجتمووذ متماسوووك، و انيهمووا الوووبطش البوواغي وهوووو 
 كريه، يجح أ  يقاوم.

ال نسوتهي  بهوا، لقود اسوتها  الصوقر بقووة القطواة أ  أ  لكل حي توة، وعلينوا      ال اً 
 فجاءد النتيجة علا غير ما أمل وتوتذ.

لي  بي  تووتي  جسوديتي ، ولكنوه بوي  تووتي  داالليتوي     أ  الصراع الحقيقي  رابعاً 
منهوا ال قووة وال بواد. فانتصووار القطواة فووي الواتوذ هووو انتصوار الوواكاء وال قووة 

 بما تالطط له م  نجاة.

بوول والاليوول، فكووا  الشووعر يوجووه برغبووة ي ع تووة الطيوور بووالحيوا  والاصووة اإلوأمووا فوو
توووه فوووي الت ووووق علوووا أترانوووه نسوووا  الجووواهلي فوووي اموووت ك القووووة للوصوووول إلوووا غاياإل

 والنصر علا أعدائه أو الوصول إلا ما كا  يؤمل م  رحلته القاسية.

نسوا  بحاجاتوه ودوافعوه وموات وه كوا  وراء تشوكيل الجانوح القوول أ  اإل ومجمل
الحيووواني موو  شووعر الطيوور فووي العصوور الجوواهلي، ف ووي هوواا الجانووح الحيووواني وت نووا 

افح، كموا وت نوا لنشيط والطموح والمتحد  والمكنسا  السريذ واعلا بعس أحوال اإل
نسوووا  الوووورحيم، وكووووالك القووووو  والرووووعي  علوووا بعووووس أحوووووال اإلنسووووا  القاسووووي واإل

والظووالم والمظلوووم، والمحووارح والمسووالم، والحوووي والميوود، فحركوواد الطيوور وع تاتوووه 
بوووة إنسوووا  الوووك ال وسووويلة للتعبيووور عووو  تجر إ الحيوانيوووة فوووي الشوووعر الجووواهلي ليسووود

جل بقائه. م  هنا ربط الشاعر الجاهلي فوي نموااج أالورى في صراعه م  أ العصر
نسوووا  بوووالطير. وكانووود تلوووك النموووااج غيووور التوووي اكووورد فوووي هووواا البحوووث مصوووير اإل

محكومة باعتقواداد تلقائيوة توت ءم والعقليوة الجاهليوة الو نيوة. وتود ولودد عنود  هواه 
  .شعر الك العصر النمااج فكرة بحث آالر يتناول صلة المعتقد بالطير في
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