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اِهليالنَّزَعة الذَّاتيَّة في الش    عِر الجَّ
 ُتونيي  دالَغني زَ ب  عَ كتور للدَّ 
 جامعة حلب                                                  

 

نستتتتدن متتتر كشتتتعار كأيتتترر علتتت  كر العربتتتي ربتتت  حياتتتت  بحيتتتار ال بيلتتتة لشتتتعور  
حاجتت   لت  العتيي حيتار بضرورر هذا الرب ، بن لعلت  كتار مضت رال  لت  هتذا الترب  ل

جماعيتتة فتتي تلتتح المرحلتتة متتر حياتتت د كمتتا فيمتتا عتتدا ذلتتح ف نتت  ي  تتر فتتي الشتتعر ذا 
وتفكير متميتز، وذلتح متر ختدن حديأت  عتر حياتت   شخصية متفردر، وذات مست لة،

الخاصة، وعر عوا ف  الذاتية، سواء ككانت تجا  قبيلت ، كم تجا  المركر التي يحب ا، 
 وخصوم دكم تجا  كصدقائ  

ر العربتي ذا نتزعتير تتجاذبانت ، نزعتة استنلنا اإل فوعل  ذلح ف ر الشعر يص
جماعيتتة نحتتو ال بيلتتة ونزعتتة فرديتتة تجعلتت  متميتتزال متتر  غيتتار التترو  الجماعيتتةد وقتتد 
قتتتوذ هتتتذا النتتتزوم الفتتتردي متتتا ُ بتتتب عليتتت  العربتتتي متتتر حتتتب  للحريتتتة ومتتتر  بتتتاء نفتتت  

ر كتتتار علتتت  يجعدنتتت  عستتتير ا ن يتتتاد والخضتتتوم فيمتتتا يت علتتتش بشتتتلون  الخاصتتتة، واى
 الن يض مر ذلح فيما يتعلش بشلور ال بيلةد

وقتتتد عبتتتر الشتتتعراء كنفستتت م عتتتر ذلتتتح التجتتتاذب النفستتتي، الجمتتتاعي والفتتتردي، 
كفضتتن تعبيتتر، فلتتم ي صتتر الشتتاعر فتتي ال يتتام بواجبتت  نحتتو ال بيلتتة، ملتزمتتال ب ضتتاياها 

دوافعتت  الشخصتتية ونوازعتت   والتتدفام عن تتا، كمتتا كنتت  فتتي الوقتتت نفستت ، لتتم يغفتتن عتتر
الذاتية، فكار شتنن  شتنر الفنتار ذالتذي كقتر رستالة اجتماعيتة مزدوجتة، رستالة مباشترر 
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تفرضتت ا حاضتترر كو راب تتة كو فئتتة اجتماعيتتة معينتتة، ورستتالة ضيتتر مباشتترر تفرضتت ا 
 د(0)تجربة هامة بالنسبة  لي ذ

راضتتير عتتر  هتتذ  النزعتتة لتتدذ الشتتعراء فتتي الختتروة علتت  ال بيلتتة،وقتتد ُجل يتتت 
ليتت ، وفتتي تمي تتزهم الفتتردي وبتتروز ذوات تتم بتتروزال وضتتحال، ذلتتح الختتروة كو مضتت رير  

 وفي موقف م مر األفراد اآلخرير الذير ترب  م ب م رواب  مختلفةد

 الخروج على القبيلة: -1

ر ا جتماعيتتتة التتتتي كتتتار يحياهتتتا  ر الشتتتعر الجتتتاهلي كبتتتار لنتتتا عتتتر كر الحيتتتا
و  ب لحتا   لت  التمستح بالنستب التذي هتو بمنزلتة ذال ويتة نسار العربتي كانتت تتدعاإل

الشخصيةذ التي تميز  مر بير كفراد ال بائن األخرذ، لذلح كار عليت  كر يتن ض بمتا 
ال بيلة مر واجبات وح توش، لينتان رضتاها، ويتنمر فتي حمايت تا، ويعتيي  تملي  علي 
 في  دن جناحي ا الوارفيرد م مئنال 

تتتَد كر الشتتتعر كوضتتت  لنتتت ا كيضتتتال كر العربتتتي قتتتد ي تتتف، فتتتي بعتتتض الحتتتا ت، َبي 
متتر قناعتتة فكريتتة  ليتت  بتتدافب ذاتتتي، ينبتتب  موقفتتا مغتتايرال للموقتتف الستتابش،  متتا متتدفوعال 

ما كر تض ر  ال بيلة  لي  اض رارالد وقد كبرز الشعراء هذير األمترير ككأتر  معينة، واى
ومألتت الأانيتة خلتب  ما كبرزوهما في حالتير، مألت األولت  ختدف الفترد متب ال بيلتة،

 ال بيلة ل د

 ، الخالف مع القبيلة:أولا  -
يرينتتتا الشتتتعر كر الفتتترد يعتتتيي فتتتي كنتتتف ال بيلتتتة تمنتتتال م مئنتتتال، متتتا دامتتتت تمتتتد 
رعايت تتا عليتت ، وت تتوم بحمايتتة كهلتت  ومصتتالح ، ضيتتر كنتت  قتتد يحتتد  كر يلحتتش الفتترَد 

عت  موقفتال عتاد ل، ضيٌم فتي شخصت ، كو ينالت  ضتبٌر فتي ح وقت ، أتم   ت تف ال بيلتة م
مر وج ة ن ر ، بن لعل ا قد ت سو علي ، وتناصب  العداء، متر ضيتر ذنتب كو جريترر 
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جتتديرير ب تتذا العتتداء بحستتب ركيتت د عنتتد ذلتتح يصتتور  لنتتا الشتتعر، فتتي كضلتتب األحتتوان 
وقتتد أتتارت نفستت  ستتخ ال وضضتتبال، وتحتترح  بتتال  رافضتتال متمتتردال، ومضتت  بنهلتت  نازحتتال 

 عر ديار ال بيلةد

، و  يجعلتت  تتت َد كر ذلتتح كلتت    يدفعتت   لتت  كر ينستتلئ متتر انتمائتت   لتت  قبيلَبي تت
ألر التخلي عر النسب يعني الضيام في كرض ضير تمنتة وحيتار يخلب نسب ا عن ، 

ضير م مئنةد وقد عبر عر ذلح الموقف خيتر تعبيتر عمترو بتر َقِميئتة التذي كبعدتت  
ستتي ي تتوم بتتير حبتت  ل ومتت  التتذير ال بيلتتة رضمتتال عنتت ، فعتتان  متتا عانتتا  متتر صتترام نف

دفعتو   لت  النتزو  عتن م، وبتير  بائت  وكرامتت  وعزتت  التتي كبتت عليت  كر يكتور هتدفال 
لس ام الضغينة والح د التي يرمي  ب ا الكاشحور، وفي ن اية األمر انت    لت  قترار 
يرضتتتي  بتتتا ء  ويحفتتت  عليتتت  انتمتتتاء ،  نتتت  الفتتتراش، ف تتتو األجمتتتن للب تتتاء علتتت  كرامتتتة 

 :(2)ف ، وعل  النسب الذي كادت كواصر  تت  بالن

َ ُذوني فنصتتبحت   تت  علتت  كر  قتتومي َكش 
 َتَنفَّتتتتتتتتتتتتذ متتتتتتتتتتتتن م ناِفتتتتتتتتتتتتذاٌت َفُستتتتتتتتتتتتلنني
 ف لتتتتتتُت: ِفتتتتتتراُش التتتتتتتداِر كجمتتتتتتُن بيننتتتتتتتا
 علتتتتتتتتتت  كننتتتتتتتتتتتي قتتتتتتتتتتد كدعتتتتتتتتتتتي بتنبي تتتتتتتتتتتتمُ 

 

 

 ديتتتتتتتتتاري بتتتتتتتتتنرضه ضيتتتتتتتتتر داره ُنُبوُح تتتتتتتتتا
تتتتتتتتتَمَر كضتتتتتتتتتغانال علتتتتتتتتتيَّ ُكُشتتتتتتتتتوُح ا  وَكض 

 َستتتتتتو ءه نزيح تتتتتتا وقتتتتتتد ينَتئِتتتتتتي عتتتتتتر دارِ 
َوذ وأتتتتتتتتاَب صريُح تتتتتتتتا تتتتتتتِت التتتتتتتدَّع    ذا َعمَّ

 

وعل  هذا الغرار ما حد  لزهير بر َعرور المازني، المعروف بزهير السَّك ب، 
 وكتتتتتتتتتتار متتتتتتتتتتر كشتتتتتتتتتتراف قبيلتتتتتتتتتتت  وفرستتتتتتتتتتان ا، وشتتتتتتتتتتعرائ ا، حتتتتتتتتتتير ضاضتتتتتتتتتتب قومتتتتتتتتتت 

متن م، وفتارق م  لت  ضيترهم متر بنتي تمتيم، فلح ت  ضتيم، وكراد الرجتوم  في شيء ذمَّ 
متر بنتي  لتي م، ف تان يتذكر ناستال   ل  عشيرت  فنبت نفس  ذلح عليت ، ونازعت  الشتوش 

 :(3)قربير، ُيدعور ببني َحن َبنعم  األ
ِش   َّ  تتتتتتتتتتتت َبتتتتتتتتتتتتتتتتنَفَستتتتتتتتتتتتتتتت َّ   الكتتتتتتتتتتتترامَ   ذا اللتتتتتتتتتتتتُ  لتتتتتتتتتتتتم َيس     وجتتتتتتتتتتتتتتتتوَ  بنتتتتتتتتتتتتتتتتي َحن 
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َم بنتتتتتتتتتتتتتتو العتتتتتتتتتتتتتتم  واأَلق َرُبتتتتتتتتتتتتتتورَ   فَتتتتتتتتتتتتتتِنع 
 ونعتتتتتتتتتتتتَم المواستتتتتتتتتتتتور فتتتتتتتتتتتتي النَّائبتتتتتتتتتتتتا
 ونعتتتتتتتتتتتتتتَم الُحمتتتتتتتتتتتتتتاُر الكفتتتتتتتتتتتتتتاُر الع ي تتتتتتتتتتتتتتتمَ 

  

نِ  ِحتتتتتتتتتتت ِة التتتتتتتتتتتزمِر الُمم   لتتتتتتتتتتتدذ ُح  َمتتتتتتتتتتت
نِ  ِمتتتتتتتتتتتتتتت ِفتتتتتتتتتتتتتتتي الُمر   ت للجتتتتتتتتتتتتتتتار والُمعَت
تتتتتتتتتتتتتتتتتَلنِ    ذا ضائتتتتتتتتتتتتتتتتُ  األمتتتتتتتتتتتتتتتتِر لتتتتتتتتتتتتتتتتتم ُيح 

 

شعور الفرد بالندم بعد كر يفارش قوم  مغاضتبال ل تم،  وقد عك  الشعر كحيانال 
وكيتتف يلنتتب نفستت د وي تتامر متتر ضضتتب ا، ويتترذ كر  بتتاء  التتذي كتتار يشتتمئ بتتير 

لتتي مد وقتتد انتتتاب مأتتُن هتتذا  وان  ال بيلتتة   يكتتاد يتتن ض لتتدذ األقتتوام التتذير يتتنوي جتت
ِ ر ال ائا ، وكار قتد خترة علت  قومت ، وجتاور بنتي َكل تب زمنتال ي  لشعور الُبر َة بر ُمس 

 :(4)فلم يحمد جوارهم، فندم وتحس ر عل  ما كار مر ترك  ل وم 
َم الحتتتتتتتتتتي  كلتتتتتتتتتتٌب ضيتتتتتتتتتتَر َكنَّتتتتتتتتتتا  فَتتتتتتتتتتِنع 

 نتتتتتتتتتا متتتتتتتتتر حتتتتتتتتترِب عتتتتتتتتتامه تركنتتتتتتتتتا قومَ 
نتتتتتتتتا األيتتتتتتتتام  متتتتتتتتر حصتتتتتتتتوره   وكخرج 
 فتتتتتتتتت ر نرِجتتتتتتتتتتب   لتتتتتتتتتت  الجبلَتتتتتتتتتي ر يومتتتتتتتتتتتال 

 

 

وارهُم َهَنتتتتتتتتتتتتتتتتاتِ   ركينتتتتتتتتتتتتتتتتا فتتتتتتتتتتتتتتتتي ِجتتتتتتتتتتتتتتتت
تاتِ ك  يتتتتتتتتتتتتتتا قتتتتتتتتتتتتتتوِم ل متتتتتتتتتتتتتتر   الشَّتتتتتتتتتتتتتت
 أََّبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاتِ ب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا داُر اإلقامتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتِة وال

 منتتتتتتتتتتتتتا حتتتتتتتتتتتتتت  الممتتتتتتتتتتتتتتاتِ ُنصالتتتتتتتتتتتتت   قو 
 

وكختدش،  وربما صادف الفرد فتي قبيلتت  كمتورال تختالف متا اعتتاد عليت  متر قتيم
وتنتتاقض متتا يختزنتت  فتتي فكتتر  متتر صتتورر مألتت  ل تتا، فتتتنب  عليتت  نفستت  كر ي بتتن متتا 

هم، ويعلي متر مكتانت م، فت ذا هتو يأتور دينكر ، ولو كار صادرال عر ال وم الذي يمج  
عل  شاكلة لبيد بر ربيعة التذي  في وجوه م، ويعلر خروج  عل  ن ج م وسلوك م،

كتتن متتا متتر كر يشتتو   صتتورر ال تتوم فتتي نفستت ،  عبتتر عتتر نزعتتت  الذاتيتتة التتتي تتترفض
 :(5)وذلح في قول 

 هتتتتتتتتتُم قتتتتتتتتتومي وقتتتتتتتتتد كنكتتتتتتتتترُت متتتتتتتتتن م
 ُيغتتتتتتتتاُر علتتتتتتتت  الَبتتتتتتتتِري  بغيتتتتتتتتر  لتتتتتتتتمه 
نُ  تتتتتت َرَم فتتتتتتي الفتتتتتتواحِي كتتتتتتن  ِ م  تتتتتت  وكس 

 
مالي  شتتتتتتتتتتتتتمائَن َبتتتتتتتتتتتتتدَّلوها متتتتتتتتتتتتتر ِشتتتتتتتتتتتتت
ُ  ذو األمانتتتتتتتتتتتتتتِة والتتتتتتتتتتتتتتدَّ نِ   وُيف َصتتتتتتتتتتتتتت

ر  الُمخُ   ِزَيتتتتتتتتتتتتتتتتتتاِت و  ُيبتتتتتتتتتتتتتتتتتتاليَيُجتتتتتتتتتتتتتتتتتت
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 ك عتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم كمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَرُ  َفتَتبتع تُتُمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتو ُ 
 

 وينتتتتتتتتتتتتتتتتي الَغتتتتتتتتتتتتتتتيَّ ُمن َ ِ تتتتتتتتتتتتتتتتَب الِع َتتتتتتتتتتتتتتتتانِ 
 

أمتتة كمتترال تختترال قتتد يحتتد  للفتترد فتأتتور نفستت  ستتخ ال وضضتتبال  ويرينتتا الشتتعر كر
عل  قوم ، وهو كر تغير قبيلة علي ، فتغنم من  متا تغتنم، في لتب العتور متر قومت ، 

متتا ضتتعفال وجبنتتال متتن م، فيجتتدهم يتأتتاقلور عتتر نصتترت ،  متتا  همتتا ل وتح يتترال لشتت نن ، واى
وفي كلتا الحالير ف ن م قد كخلوا بح وق ، وقصَّروا عما تت لب  العصبية متر نصترت  

 وا قتصاص مر المعتدير علي د
 ومر ذلح ما وقب لُ ري   بر ُكَني ف الَعن َبري،  ذ كضار بنو اللَِّ ي تة واستتاقوا  بتدل 

قربتتاء بعيتتدير لتت  متتر بنتتي متتازر فننجتتدو ، لتت ، فاستتتنجد قومتت  فلتتم ينجتتدو ، واستتتنجد ك
إلبتن التتتي ف تتدها، ف تتان يمتتدح م، وكضتاروا علتت  بتتر اللَِّ ي تتة وكعتادوا عليتت  ككأتتر متتر ا

 :(6)ذم قوم ، ويسخر من موي
َتب    ِبِلتتي تت  لتتو كنتتُت متتر متتازره لتتم َتس 
  ذال َل تتتتتتتتاَم بنصتتتتتتتتري معشتتتتتتتتٌر ُخُشتتتتتتتترٌ 
تتتتت  ل تتتتتم  قتتتتتوٌم  ذا الش تتتتتر  كبتتتتتَدذ ناِجذي 

ُدُب م  يستتتتتتتنلور ك تتتتتتتت  ختتتتتتتاهم حتتتتتتتير َين 
ر  كتتتتتانوا ذوي عتتتتتدده   لكتتتتترَّ قتتتتتومي، واى
 َيجتتزور متتر َ ل تتم كهتتِن ال ل تتِم مَغِفتتررل 
يِت  تتتتتتتتت لُتتتتتتتتتش  ِلَخش   كتتتتتتتتتنرَّ ربَّتتتتتتتتتَح لتتتتتتتتتم َيخ 
 فليتتتتتتتتتت لتتتتتتتتتتي ب تتتتتتتتتتُم قومتتتتتتتتتتال  ذا ركبتتتتتتتتتتوا

 

 

ِن بتتتتِر شتتتتيبانا تتتت  بنتتتتو اللَِّ يَ تتتتِة متتتتر ُذه 
ِة  ر  ذو ُلوأَتتتتتتتتةه  َنتتتتتتتتا  عنتتتتتتتتد الِحفيِ تتتتتتتت

دانا تتتتتتتتتتتاروا  ليتتتتتتتتتتت  َزَرافتتتتتتتتتتتاته  تتتتتتتتتتت  ووح 
 فتتتتي الن ائبتتتتاِت علتتتت  متتتتا قتتتتاَن ُبرهانتتتتا
ر  َهانتا ، واى  ليسوا مر الشر  في شتيءه
وِء  حستتتتتتانا  ومتتتتتتر  ستتتتتتاءِر كهتتتتتتِن الس تتتتتت
 ستتتتتتواهُم متتتتتتر جميتتتتتتب النتتتتتتا   نستتتتتتانا
بانتتتتتتتتتتتتتتتا  َشتتتتتتتتتتتتن وا اإلضتتتتتتتتتتتتتارَر فرستانتتتتتتتتتتتتتتال وُرك 

 

 ل تتتتد كتتتتتادت كواصتتتتتر ال بيلتتتتتة تت  تتتتب فتتتتتي نفتتتتت  قَتتتتتَري  ، فتتتت ر كهتتتتتم متتتتتا يرب تتتتت  
 ذا يتعتتتترض ل تتتتا فتتختتتتاذن ر والتعاضتتتتد كمتتتتام األخ تتتتار، وهتتتتا هتتتتوب ومتتتت  هتتتتو التتتتت ز 

ال بيلتتة عتتر نصتترت ، وُي تترم  لتت  قتتوم تختترير فينصتترون  ويعيتتدور  ليتت   بلتت  ومالتت د 
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فكيتتتف تتح تتتش المعادلتتتةو ومتتتا الموقتتتف التتتذي تتختتتذ  التتتنف  متتتر قتتتوم كذاقوهتتتا متتترارر 
متر نستب ا، ولتر  الخذ ر، ومر قوم تخرير كذاقوها حدور ا نتصارو  ن ا لر تنسلئ

تتبتتترك متتتر قوم تتتا، لكن تتتا تمتتتور بنمنيتتتة وتجتتتيي بحلتتتم كر يتبتتتدن قوم تتتا ضيتتتر ال تتتوم، 
بدن الجبر، والكرامُة بدن الذن، ويحتذور حذو بني مازر في  في م الشجاعة  فتنبع

 نجدت م ومروءت مد

وعرض الشعر كيضال لحا ت يرذ في ا الفرد ركيال، ويعت د كر في  نفعال لل بيلتة، 
، مخالفتال  ص  ل ا كر تتبع ، لكن ا ت ف، ألمر ما، موقفتال رافضتال منت  وتتن ج ن جتال فين

ف ذا النف  تعلو بصوت ا في وج  ال وم، تناقي وتجادن مسوضة متا ارتنتت ، ضيتر كر 
صتتتوت ا   يلبتتت  كر يتدشتتتي بتتتير كصتتتوات الجماعتتتة المعارضتتتة، فتزجتتتر صتتتاحب ا 

البتال متا يتنب  علي تا ذلتح، ويترك تا وهتي وتحض   عل  التمرد ومفارقة ال بيلة، لكنت  ض
تن تتوي منتت  علتت  يتتن  ممتتض، ونجتتد صتتراعال ممتتاأدل نشتتب فتتي وجتتدار عتتامر بتتر 

 :(7)ال فين فعب ر عن  شعرال 
ُت  تتتتتتتتت  لكتتتتتتتتتار من تتتتتتتتتيولتتتتتتتتتو َكتتتتتتتتتتي ُكِ ع 

يُت وكتتتتتتتتتتار ج تتتتتتتتتتد  ولكن تتتتتتتتتتي ُعِصتتتتتتتتتت
 َيلُومونتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتتذير تتركتتتتتتتتتتتتتُت خلفتتتتتتتتتتتتتي

 

 

د    رِح َككلُتتتتتتتتتتتتتتتبه يتتتتتتتتتتتتتتتوٌم  ويتتتتتتتتتتتتتتتنُ لُمتتتتتتتتتتتتتتت
 وا متتتتتتتتتتتتتتتتتا كقتتتتتتتتتتتتتتتتتونُ ُيبتتتتتتتتتتتتتتتتتال ب تتتتتتتتتتتتتتتتتم ك   

 وَيعصينتتتتتتتتتتتتي التتتتتتتتتتتذير ب تتتتتتتتتتتتتم َكصتتتتتتتتتتتتتونُ 
 

نص  الَكل َحَبُة الُعَرني  قوم ، لكتن م كبتو كر ينصتاعوا لركيت ،  وعل  نحو مماأن
 :(8)فحز  في نفس  كر يذهب قول  هباء وركُي  ضياعال 

َعتتتتتتتتتتَرِة الل تتتتتتتتتتوذ  كمتتتتتتتتتترُتُكُم كمتتتتتتتتتتري بُمن 
تتتتَي الَكِري تتتتَة كوشتتتتكت   ذا المتتتترُء لتتتتم َيغ 

 

 

يَّعا لَمع صتتتتتتتتتتتتي    َّ و  كمتتتتتتتتتتتتَر ل  ُمَضتتتتتتتتتتتت
 حبتتتتتتتتان ال ُتتتتتتتتَوي َني بالفتتتتتتتتتت  كر  تََ  ََّعتتتتتتتتتتتا

 

 كر ال بيلتتتتتتتتة، م متتتتتتتتا ك  تتتتتتتترت متتتتتتتتر  ،شتتتتتتتتعر، فتتتتتتتتي قستتتتتتتتم منتتتتتتتت لويلكتتتتتتتد لنتتتتتتتتا ا
 مخالفتتتتتة لتتتتتركي الفتتتتترد وتفكيتتتتتر ، تب تتتتت  مشتتتتتدودر  ليتتتتت  بنستتتتتباب متينتتتتتة، ويب تتتتت  الفتتتتترد
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  فتي نفست  متر يحاون جاهدال كر يكب  جما  نزعت  الشخصية، مغلبال علي تا متا يجتد
ذا بدر من ا ما يسيء  ليت  عتد   كمترال عارضتال، وركذ كن تا   تلبت   نزوم  ل  ال ومد واى

كر تأوب  ل  رشدها، وتكشف ما نزن ب  مر  ساءرد وذلح الموقف التذي ي فت  من تا 
يكتتور متتدعار  لتت  فختتر  التتذاتي، ألنتت  استتت ام كر يح تتش الموازنتتة بتتير  موحتت   لتت  

الخضوم وا ن ياد لل بيلة، عل  الترضم متر كن تا، فتي ن تر ، ضيتر التميز والتفرد وبير 
 بعيدر عر الوقوم في مزالش الخ ن والج ن كحيانالد

تُكري  التذي كصتل  متا  نجد هتذ  الرليتة جليتة واضتحة لتدذ ِعل َبتاء بتر َكرقَتم الَيش 
فسد مر كمر قبيلت ، وصف  عر ج ل ا وضدل ا، وكنتار ل تا  ريتش ال تدذ والرشتاد، 

 :(9)بخن عل  معوزها بالع اءولم ي
ُت أَتتتتتتتَنذ العشتتتتتتتيرِر بيَن تتتتتتتا تتتتتتت  ول تتتتتتتد َرَكب 
تتت ُ  تُت َفحُت عتتتتر ذي ج ل تتتتا وَرَفد   وَصتتتت
 وكفيتتتتتتتتتتُت متتتتتتتتتتو َي األَحتتتتتتتتتتتمَّ جريرتتتتتتتتتتتتتي

 

 

 وكفيتتتتتتتتتتتُت جانَب تتتتتتتتتتتا الل َتيَّتتتتتتتتتتتا واللَّتتتتتتتتتتتتي
ِب العشتتتتيرَر َزلَّتتتتتي ِحي ولتتتتم ُتِصتتتت تتتت  ُنص 
تتتتتتتُت ستتتتتتتائمتي علتتتتتتتت  ذي الَخلَّتتتتتتتتةِ   وَحَبس 

 

لشر بير العربي وقبيلت  حت  كدذ  ل  الت اتن وا حتتراب، ويبتدو وقلَّما تفاقم ا
كر ذلح   يحد     في حا ت نادرر، كنر ُي تن قريٌب لت ، فيترفض كر ينختذ ديتت ، 
وألمر ما ترفض ال بيلة كر ُي تاد متر الفاعتن، وُي تتن ل تاء متا جنتت يتدا د حينئتذ تأتور 

العتتداور والبغضتتاء ل تتا، ألنتت  يعتتد ها  مرال أتتائرر الفتترد ضالبتتال، ويفتتارش ديتتار ال بيلتتة، مضتت
حالة شريكة في الجريرر، ويحاون ا نت ام من ا ما وجد  ل  ذلح سبيدلد وتمأن هذ  ال

متتب قومتت ، ف تتد كبتت  كر يرضتت  بالع تتن، وي بتتن بالديتتة،  ي  حالتتة َبل عتتاء بتتر قتتي  الكنتتان
نمتا تلت  علت  نفست  كر  ا نت تام برجتان ينتت م متن م كشتد ويصال  مر كراقوا التدماء، واى

 :(01)كشداء وفرسار كقوياء
ذ  َع  تتتدل وصتتتال   عشتتتيررل   ي ولتتتور: ُختتت
 فنقستتتتتتتتتمُت   كنفتتتتتتتتتتح  حتتتتتتتتتتت  كزوَرُهتتتتتتتتتتم  

 
 فمتتتتتتا يتتتتتتنمروني بتتتتتتال موم  ذا ُكمستتتتتتتي
 ِب ُتتتتتتتتتتتب  كنمأتتتتتتتتتتتتاِن الُمَجتوََّعتتتتتتتتتتتتتِة الُغتتتتتتتتتتتب  ِ 
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وبتتذلح كتتار موقتتف الشتتعراء متتر قبائل تتا التتتي خاصتتمت م كو ناصتتبت م العتتداء 
، فيتتت   بتتتاء شتتتديد للضتتتيم، ورفتتتض قتتتوي للتتتذن وال تتتوار، وقتتتد بتتترزوا متتتر ختتتدن موقفتتتال 

تتتتتَد كر أمتتتتة كمتتتتترال جتتتتتديرال  كشتتتتعارهم كفتتتتترادال  معتتتتتزير بننفستتتتت م ومفتختتتتترير بكبريتتتتائ مد َبي 
بيلة وكحوال ا، وم ما خالفت  في با هتمام، وهو كر الشاعر، م ما ت لَّبت ب  كمور ال 

بنرومت تا، ومعلنتال  صتبت  العتداء، ي تن متصتدل رائ ، كو ت اعست عتر نصترت ، كو نات
 كر تصرت  وشيجة في ا، وكن  فرم مر ضصن اد

 ، الخليع:ثانياا  -

 ذا كنتتا   نكتتاد نجتتد فتتي الشتتعر فتتردال يعلتتر كنتت  تبتترك متتر نستتب قبيلتتت ، كو كنتت  
خلب انتماءها عن ، في الم ابن، نجد  شارات كأيرر في ، تن وي عل  كر ال بيلتة هتي 

تتبتتترك متتتر بعتتتض كفرادهتتتا، وتعلتتتر خلع تتتا ل تتتم، ممتتتا يتتتلدي  لتتت  ضتتتعف  التتتتي كانتتتت
 راب ت م العصبية ب ا، و  ور ذوات م   ورال مميزال تجاه اد

وقبتتتن كر نبحتتت  فتتتي األشتتتعار التتتتي عرضتتتت للخليتتتب والخلتتتب   بتتتد لنتتتا متتتر 
في تا كر تخلتب ال بائتن كفرادهتا،   يضا  صورت ما في الحيار الجاهلية،  ذ كتار شتائعال 

كو ضيتتر متتلهلير ألر تتترب  م   ذا وجتتدت كن تتم ضيتتر جتتديرير با نتستتاب  لي تتا، وذلتتح
 رت  ليت  اضت رارال، وركت كن تا لتم تعتد ضتبعصبيت اد و  تسلح هذا السلوح     ذا ا

قادرر عل  تحمن المسلولية تجا  الفرد الخليب، وخاصة  ذا كانت جرائر  كأيترر، ينتوء 
بستبب ا معتارح متب قبائتن كخترذ    اقتة  كاهل ا بحمن تبعات ا، وتخش  كر تختوض

 ل ا ب اد

 وكانتتتتتتتتتتت صتتتتتتتتتتورر الخلتتتتتتتتتتب تتتتتتتتتتتتم بتتتتتتتتتتنر تعلتتتتتتتتتتر ال بيلتتتتتتتتتتة ذلتتتتتتتتتتح علتتتتتتتتتت  رلو  
 كن تتتتتتا بريئتتتتتتة  األشتتتتت اد، وتنتتتتتتادذ بخلعتتتتتت  فتتتتتتي المواستتتتتتم، لكتتتتتتي يعلتتتتتتم العتتتتتترب جميعتتتتتتال 

 متتتتتتتر كيتتتتتتتة جنايتتتتتتتة يرتكب تتتتتتتا، كو كيتتتتتتتة جريتتتتتتترر ي تتتتتتتوم ب تتتتتتتا، وهتتتتتتتذا متتتتتتتا كانتتتتتتتت تفعلتتتتتتت  
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 ينتتتتتادي بتتتتتنعل  صتتتتتوت  عتتتتتر خلتتتتتب الخليتتتتتب، وقتتتتتد كانتتتتتت تكلتتتتتف مناديتتتتتال  قتتتتتريي،  ذا
يكتبور كتابال يحف ون  عندهم، كو يعل ون  في مكار عام لي ف عليت  النتا د كمتا متا 

فتد ننختذ كحتدال بجنايتة  ي ان عنتد الخلتب ف تد ورد كن تم كتانوا ي ولتور: ذ نتا خلعنتا فدنتال 
 د(00)ُذ بجنايات  التي َيجني اذتجن  علي ، و  ُنلاخَ 

ل م، فتالت وا بتذلح متب كولئتح  ئح الخلعاء اتخذوا مر الصعلكة ن جال ومع م كول
الذير ترف عت ال بائن عر  لحاق م بنسب ا مر جراء شتائبة تعتترذ كصتول م، كو لستواد 
كتاهم مر كم ات م اللواتي ضالبال ما كرَّ مر اإلماء الحبشيات، وقد ُدعَي هل ء التذير 

فكتتتتانوا جميعتتتتال يتكتلتتتتور فتتتتي جماعتتتتات،  ،(02)كتتتتتاهم الستتتتواد متتتتر كم تتتتات م باألضربتتتتة
ويغيتترور علتتت  ال بائتتتن وقوافل تتتا، فيغنمتتتور متتا يغنمتتتور أتتتم يعتتتودور  ئتتتذير بالجبتتتان 
والشتتتعاب، قتتتد جمعتتتت م وحتتتدر التتتدفام عتتتر التتتنف  بعتتتد كر ف تتتدوا وحتتتدر التتتدم ووحتتتدر 

 ا نتماءد

و  ريتتب فتتي كر الحيتتار ضتتمر مجتمتتب قوامتت  ال بيلتتة لتتم تكتتر تيس تتر للخليتتب كر 
عتتيي فتتي معتتزن عتتر الجماعتتة التتتي ت تتوم م تتام ال بيلتتة، وخاصتتة  ذا علمنتتا كر أمتتة ي

حاجتتتتة ملحتتتتة تتتتتدفب الضتتتتعفاء، فتتتتي مجتمتتتتب كتتتتالمجتمب الجتتتتاهلي يعتمتتتتد علتتتت  ال تتتتور 
وكستتباب ا،  لتت  التكتتتن والتجمتتب، بغيتتة  شتتبام ضرائتتز مكبوتتتة لتتدي م، تلتتتم  الستتي رر 

 عر  ريش التكأر والتعددد

ال لدلتجاء  ل  قبيلة كخرذ  لبتال لحمايت تا والعتيي فتي كحيان وقد يسع  الخليب
جوارهتتا، وكتتار بعتتض العتترب يجيتتر هتتل ء الخلعتتاء، ويفختتر ب جارتتت  ل تتم، ألر ذلتتح 

متتر  دليتتن علتت  شتترف  ونبلتت ، فضتتدل عتتر شتتجاعت  وقوتتت ، لمتتا تت لبتت  تلتتح اإلجتتازر
لجرائتتر   حصتتانة وحمايتتة تجتتا  كقتتوام، قتتد يكونتتور ذوي قتتور وعتتدد، ي تتالبور بتتالخليب

في م، وجنايات  علتي مد وبلتب بتبعض األشتراف األمتُر كر جعتن منتز ل خاصتال ينتزن بت  
بيتتر بتتر عبتتتد  كولئتتح الخلعتتاء فيضتتحور فتتتي جتتوار  وحمايتتت ، كمتتتا كتتار متتر شتتتنر الز 
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 د(03)الم لب الذي كار ل  بمكة مكار خاص ينزن في  الخلعاءُ 

ع تتيم امتنتتان م الخلعتتاء شتتعراء عبتتروا عتتر صتتدش مشتتاعرهم و  متتروقتتد   تتر 
تجتتا  متتر كجتتاروهم بعتتد  تترد قبتتائل م ل تتمد وكتتار متتر كبتترز هتتل ء قتتي  بتتر الُحداديَّتتة 
التتذي تبتترك منتت  قومتت  بنتتو ُخزاعتتة وكشتت روا خلعتت  بستتوش عكتتا ، فلجتتن  لتت  جتتوار بنتتي 

 وو ، وكحستنوا  ليت ، ف تان يمتدح م، واصتفال متروءت م وشتجاعت مد فتعدي بتر عمترو، 
 :(04)ن واألقرباءوم اَم م لدي  م ام األه

ده   جتتتتزذ اللتتتتُ  خيتتتترال عتتتتر خليتتتتبه ُمَ تتتترَّ
ر  يغتتتزو الصتتتديَش بُنوِكتتت ِ   فلتتتي  َكَمتتت
َدَبت  عمتتتتتترو علتتتتتتيَّ بعز هتتتتتتا  وقتتتتتتد َحتتتتتت
ُبُ ُم الُعتتتد تتت و ِم َكس   َمصتتتاليُت يتتتوَم التتترَّ
 كولئتتتتتتتتتتتح  خوانتتتتتتتتتتتتي وُجتتتتتتتتتتتتن  عشيرتتتتتتتتتتتتتي

 

 

ُ  تَن َعمتتتتتِرو بتتتتتِر خالتتتتتدِ  و   رجتتتتتا ل َحَمتتتتت
ُب ا تتتتت تتتتُ  فتتتتتي الَغتتتتتزِو َكس  تُت َزاِودِ وهمَّ  لَمتتتتت

 وكبنائ تتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتر كتتتتتتتتتتتن  كروَم ماجتتتتتتتتتتتدِ 
ُر السَّتتتتواعدِ  ع   ِع تتتتاُم م يتتتتِن ال تتتتام ُشتتتت

تتتتتتتتتُر الُمحتتتتتتتتتتتاِردِ وَأروُت تتتتتتتتتتم   والنصتتتتتتتتتُر َضي 
 

وشبي  ب ذا ما كار مر شنر َشي بار بر ِدأَتار النََّمتِري  التذي صتوَّر لنتا تصتويرال 
ايات  علي ا، مما جعل  بارعال ما كار مر  رد قبيلت  ل  وخلع ا  يا ، لجرائر  في ا وجن

رش وستت د، حتتت   ذا متتا فتتي ك ريتتدال مشتتردال، تتناوشتت  ال متتوم واألحتتزار، فيبيتتت ليلتتة 
ب ِرقَتتار بتتر بتتدر، ونشتتر عليتت  جنتتا  الحمايتتة والرعايتتة،  ابتتت نفستت ، وا متتنر  توا  الز 

 :(05)نعم المغي قلب ، ألن  وجد في ا نعم المجير و 
ر  يتتتتتتتتتتح ستتتتتتتتتتائدل عن تتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتت ن ي  َفَمتتتتتتتتتت

 عشتتتتتتتتتتتتيرر و ريتتتتتتتتتتتتد حتتتتتتتتتتتتربه   ريتتتتتتتتتتتتدُ 
 كبيتتتتتتتتتتُت الليتتتتتتتتتتن كرقُتتتتتتتتتتُب كتتتتتتتتتتنَّ نجتتتتتتتتتتمه 
  لتتتتتتتتتتتت  بيتتتتتتتتتتتت األكتتتتتتتتتتتتتارم متتتتتتتتتتتتر َمَعتتتتتتتتتتتتتد  

 

 

ِرقَتتتتتتتتتتتتتتارِ  ب  ري  جتتتتتتتتتتتتتتار الز   كنتتتتتتتتتتتتتتا النََّمتتتتتتتتتتتتتت
 بمتتتتتا اجترمتتتتتت  يِتتتتتدي وجنتتتتت  لستتتتتاني
 َحَلل تتتتتتتتُت علتتتتتتتت  الُمَمن تتتتتتتتِب متتتتتتتتر َكبتتتتتتتتارِ 
 َمتَحتتتتتتتتتتتتتتتتتتدل بي نتتتتتتتتتتتتتتتتتتال ِلَمتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  ابتغتانتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

 

تتتتتتتتا  ذا استتتتتتتتتمر الخليتتتتتتتتب بارتكتتتتتتتتاب الجنايتتتتتتتتا  ت، فتتتتتتتتي جتتتتتتتتوار ال تتتتتتتتوم التتتتتتتتذير كم 
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 لتتتتتتتي م، فتتتتتتت ن م عندئتتتتتتتذ يخلعونتتتتتتت  هتتتتتتتم كيضتتتتتتتال، ويرفعتتتتتتتور عنتتتتتتت  حمتتتتتتتايت م،  التجتتتتتتتن 
 ويعلنتتتتتور ذلتتتتتح علتتتتت  المتتتتت د ومصتتتتتداش ذلتتتتتح كر الَبتتتتترَّاص بتتتتتر رافتتتتتب الِكنتتتتتاني  كتتتتتار
قتتد خلعتت  قومتت ، ونبتتذو ، فالتجتتن  لتت  جتتوار بنتتي َستت  م، ذفعتتدا علتت  رجتتن متتر ُهتتَذين، 

قتتد  لتت  بنتتي َستت  م ي لبتتور بتتدم صتتاحب م، ف تتان بنتتو َستت  م:ف تلتت ، فجتتاء بنتتو ُهتتَذين  
خلعنا  وتبركنا مر جرائتر ، ف التت ُهتَذين: متر يعترف هتذا، قتان العتاص بتر وائتن: كنتا 

 د(06)خلعت  كما ُيخلب الكلب، فسكت الُ ذلي ور، ولم يروا وج   لبذ

بترك منت  وهذا الخبر يدلنا عل  الحالة السيئة التي يلون  لي تا الخليتب، فحتير يت
، ينت تتن فتي كحيتتاء العتترب بغيتتة الحصتون علتت  جتتوار قتتوم، فتت ذا قومت  يضتتحي شتتريدال 

بنوه  األستباب  حصن علي  ف ر الن رر  لي  ت ن ن رر ازدراء، وي ن جوار  مرتب ال 
 التي سرعار ما تن  ب كمام كية تجربة ل د

ولتتئر كنتتا نتترذ فتتي الشتتعر كر التتذي ينتمتتي  لتت  كصتتن عربتتي عريتتش ينالتت  متتا 
نالتت  متتر التتذن واإلهانتتة والتشتترد،  ننتتا لنتترذ فيتت  كيضتتال كر الخليتتب متتر كضربتتة العتترب ي

 كار يح  بو نر كشد وكقس ، ويشعر بمرارر الخلب شعورال متفاقمالد

َلَكة قتد عبَّتر لنتا عتر تلتح الحالتة حتير صتوَّر موقتف فتتار ولعن الس   لي ح بر الس 
متتا علمتتت متتر ضتت لة نستتب ، كانتتت قتتد كعرضتتت عنتت  لمتتا ركت متتر ستتواد بشتترت ، ول

وتخلتتتي قومتتت  عنتتت ، ورنتتتت ببصتتترها  لتتت  فتيتتتار يزهتتتور بجمتتتال م وحستتتن م الوضتتتاء 
 :(07)ونسب م العريش، وتناست ما ل  مر قور وشجاعة تفوقار ما عند اآلخرير

َبتتتتتتتتتتتتتتت  علتتتتتتتتتتتتتتيَّ فصتتتتتتتتتتتتتتارَمت ِني َكَ    َعَت
 فتتتتتتتتتتتتتتت ن ي يابنتتتتتتتتتتتتتتتَة األقتتتتتتتتتتتتتتتواِم ُكربِتتتتتتتتتتتتتتتي
ُلوحه َنتتتتتتتتتتتتُلومه  ع  ِلي بُصتتتتتتتتتتتت  فتتتتتتتتتتتتد َتِصتتتتتتتتتتتت

لُتتتتتتتتتتتتتتوحه َضتتتتتتتتتتتتُروبه  ولكتتتتتتتتتتتتتر    كتتتتتتتتتتتتتن  ُصع 
 

 

م ال  تتتتتتتتتتتتتتتوانِ   وكعجب تتتتتتتتتتتتتتتا َذُوُو الل َمتتتتتتتتتتتتتتت
ي  متتتتتتتر الرجتتتتتتتانِ   علتتتتتتت  فعتتتتتتتن الَوِضتتتتتتت
  ذا كمَستتتتتتتتتتتتت  ُيَعتتتتتتتتتتتتتد  متتتتتتتتتتتتتر الَعيتتتتتتتتتتتتتانِ 
تتتتتتتتتتِن السيتتتتتتتتتتتِف هتامتتتتتتتتتتتاِت الرجتتتتتتتتتتتانِ   بَنص 
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زاء الموقتتتتتتتتتتتف التتتتتتتتتتتذي ي فتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتوم واألفتتتتتتتتتتتراد اآلختتتتتتتتتتترور متتتتتتتتتتتر الخليتتتتتتتتتتتب  واى
الشتجاعة والبتن ، وختوض  ستبدنكو الصعلوح، يحاون في كأير مر األحيار، كر ي

الم الح، والتحلي بالمكارم، بما وصم بت  متر وصتمة الخلتب وال تردد وربمتا كتار فتي 
 :(08)قون تنب   شر ال ما يدن عل  هذ  الرضبة

َونه كل َولي،  ر كنتتتتتتُت ذا ِعتتتتتت  ن متتتتتتا ِعتتتتتت
ده فتتتتتي عشتتتتتيرت ِ  ستتتتتبَّاِش ضايتتتتتاتِ  تتتتت  َمج 

ُر ُ  تَّتتتتتتتده نواِشتتتتتتت تتتتتتتِب، ُمم   عتتتتتتتاري ال ََّناِبي 
تتتتتتتتتتتتتتان  كلويتتتتتتتتتتتتتتةه، َش َّتتتتتتتتتتتتتتتاِد كنتديتتتتتتتتتتتتتتةه، حمَّ

 

 

بَّاشِ  ِد ِستتتت تتتت ب الَحم  تتتت  علتتتت  بصتتتتير بَكس 
فَتتتتتتاشِ  ِب الصتتتتتتوِت َهتتتتتتد ال بتتتتتتير َكر  تتتتتت  ُمَرجَّ
اشِ  د  ة كدَهتتتتتَم واهتتتتتي المتتتتتاِء َضسَّتتتتت  ِمتتتتت
َكَمتتتتتتتتتتتتتتتةه، َجتتتتتتتتتتتتتتتوَّاِب تفتتتتتتتتتتتتتتتتتاشِ   قَتتتتتتتتتتتتتتتوَّاِن ُمح 

 

ف تتو  ذا كراد كر ينستت ، ويحتتزر، ويبكتتي، ف نمتتا يفعتتن ذلتتح ألجتتن متتر يتصتتف 
خدن الحميدر، ويسع  جاهتدال  كتستاب المعتالي واألمجتادد وكضلتب ال تر كر بتلح ال
هتو وشتجاعت  وستجايا  الفاضتلة، يغيتب  ال يرسم ب ذ  األبيات لوحة ل موح تنب  شر 

نت   في ا ما اعتدنا علي  مر فخر بالنسب  ل  ال بيلة، وا عتداد با نتمتاء  لي تا، بتن 
 ب  م  ل  ارتياد األمجاددليضاهي كقران  ذوي النسب الصري ، ويس

هتتن نبتتالب  ذا قلنتتا بعتتد ذلتتح:  نتت  وجتتد البتتدين لل بيلتتة فتتي هتتذ  الشخصتتية التتتي 
نت  وجتد في تا متا يعوضت  متر حمايتة ال توم ورعتايت م، حتير بت   ي م  كر يكون تاو واى
في تتا متتر صتتفات الشتتجاعة والب ولتتة والفتتتور متتا يجعل تتا تمنتتب ذات تتا، وتجعتتن حيات تتا 

هليتتة ب ستتوت ا وكخ ارهتتاو بتتن  ننتتا   نعتتدو الحتتش  ذا عمَّمنتتا حالتتة مدئمتتة لحيتتار الجا
تتتنب  شتترال علتت  مع تتم الشتتعراء الصتتعاليح التتذير كتتادت كشتتعارهم تخلتتو متتر اإللحتتا  

 عل  ذكر النسب والفخر ب ، كما هو مع ود عند سائر الشعراءد

 كمتتتتا موقتتتتف الشتتتتاعر متتتتر قبيلتتتتت  بعتتتتد خلع تتتتا لتتتت ، ف نتتتت  كتتتتار موقتتتتف النتتتتاقم 
 تحتتتتتي ر ستتتتتانحة يتتتتتن ض  في تتتتتا للأتتتتتنر من تتتتتا، وا نت تتتتتام ِلمتتتتتا لح تتتتت  متتتتتر ضتتتتتيم التتتتتذي ي
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هانتتتة، و   ليتتت ،  ذ داديَّتتتة خيتتتر دليتتتن علتتت  متتتا ذهبنتتتا  فتتتي كخبتتتار قتتتي  بتتتر الحُ  لعتتتنواى
 يتتتتروذ كنتتتت  متتتتا كتتتتادت ال بيلتتتتة تخلعتتتت ، وتتبتتتترك منتتتت  بستتتتوش عكتتتتا ، حتتتتت  شتتتترم فتتتتي

، وكضتار علي تا ب تم، جميب شتذ اذ متر العترب، وفتتاح متر التذير خلعتت م ال بيلتة كيضتال 
 د(09)وما ل  ف تن من م مر قتن، وضنم  بدل 

وقتتن  كر نجتتد متتر الشتتعراء الخلعتتاء متتر يب تت  محب تتال ل ومتت ، ميتتا ل  لتتي م، علتت  التترضم 
تتَلَكة التتذي كتتار يتجنتتب اإلضتتارر علتت   تتَلي ح بتتر الس  متتر  تتردهم لتت ، كمتتا هتتو الشتتنر لتتدذ الس 

 د(21)ذ رها مر  ضارر األعداء علي اقبيلت ، بن  ن  كار في بعض األحيار، يح

وهكتتتذا نجتتتد كر الشتتتعراء صتتتوروا لنتتتا اإلنستتتار العربتتتي فتتتي موقفتتت  متتتر ال بيلتتتة 
حريصتتال كتتن الحتترص علتت  األواصتتر التتتي ترب تت  ب تتا، حتتت   نتت    يتبتترك من تتا، و  

، وناصتبت  ر ضبنت  في ح وق ، كو قستت عليت ، كو ستامت   لمتال اى يخلب نسب ا عن ، و 
صو رو  كيضال كبي  النف ،   ينتام علت  ضتيم ال بيلتة، و  يستكت عتر عداء، ولكن م 

، وينتنذ بعيتدال عتر منازل تا، وقتد يبلتب بت  األمتر اهوان ا، فسرعار ما ينز  عتر ديارهت
 كر يتمرد علي ا، وينبذ  اعت اد

نستتتار فتتتي الشتتتعر تبتتتدو مغتتتايرر فتتتي حالتتتة خلتتتب ال بيلتتتة لتتت  متتتر بيتتتد كر صتتتورر اإل
عيتتدال عتتر حماهتتا،  ذ ي  تتر ستتاخ ال علي تتا حينتتذاح ستتخ ال كبيتترال، نستتب ا، و ردهتتا  يتتا  ب

يجعلتت ، فتتي كأيتتر متتر األحيتتار، ين لتتب عتتدوال، يغيتتر علي تتا أتتائرال منت متتال، ألن تتا، بخلعتت ، 
سحبت من  الجنسية ال بلية، وتركت  بد هوية يعرف ب ا، وفي هذا ما في  متر تتنأير فتي 

 نفس  ذات النوازم الفردية المست لةد حيات  ضمر المجتمب ال بلي، ومر تنأير في

 التمّيز الفردي: -2
  ذا كتتتتتتتتار اإلنستتتتتتتتار العربتتتتتتتتي قتتتتتتتتد رفتتتتتتتتب قبيلتتتتتتتتت   لتتتتتتتت  التتتتتتتتذرور فتتتتتتتتي البتتتتتتتتن  
 والشتتتتتتتجاعة والستتتتتتتجايا الحميتتتتتتتدر، وكتتتتتتتاد صتتتتتتتوت  يتدشتتتتتتت  فتتتتتتتي صتتتتتتتوت الجماعتتتتتتتة، 
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 ف نتتتت  فتتتتي كأيتتتتر متتتتر األحيتتتتار شتتتتمئ بنفستتتت  وت تتتتاون ب تتتتا حتتتتت  جعل تتتتا فتتتتي منزلتتتتة 
 فة متتتتتتتر صتتتتتتتفات الب ولتتتتتتتة والفتتتتتتتتور   َّ لتتتتتتتة،  ذ لتتتتتتتم يتتتتتتتدم صتتتتتتتتضتتتتتتتاهي منزلتتتتتتتة ال بي

 ة مر مزاياهاديَّ  جعل ا مز  ا ب ا، و  خصلة مر خصان النبن والشرف   َّ كلص 

عتدء مكانت تا،  الشعر الجاهلي يجد  زاخرال  ومر يتصف  بفخر الفرد بنفست ، واى
ت  ورفب شنن ا ضير كر هذا الفختر يتفتاوت بتير شتاعر وشتاعر، فواحتد يتنخفض صتو 

يال  حتتتت    ُيستتتمب كي  صتتتوت ستتتوذ  حتتتت    يكتتتاد يبتتتير، وتختتتر يلعلتتتب صتتتوت  متتتدو 
 صوت د

 ومتتا ي منتتا فتتي هتتذا المجتتان هتتو اإلشتتارر  لتت  ذلتتح الفختتر التتذي ينتتزم فيتت  الفتترد
عتتتدء صتتتوت ا، حتتتت  لي غتتت  كحيانتتتال علتتت  صتتتوت   لتتت   بتتتراز التتتذات وتضتتتخيم ا واى

ليت ،  ذ  عل  متا ينبغتي اإللمتام  الجماعةد ولنا في معل ة  رفة بر العبد خير شاهد
ن ا علت  األ تدن الدارستة، نشيدال يتغن  بذات صاحب ا، في حز   نَّنا   نجد في ا     

ادت ا بالفتور والب ولة والخدن الحميدر، وكخيرال في ن رت ا المميزر  ل  الحيار وفي  ش
 والموتد

لمتتكلم، كو متا يعتود وذلح كل  ُيعبَّر عنت  بلغتة ذاتيتة   نترذ في تا    ضتمير ا
 ليتت ، ممتتا يجعتتن كبيتتات المعل تتة مفعمتتة بتترو   رفتتة، والمعتتاني تتتدور فتتي فلكتت ، فتتد 

صتتوتال ضيتتر صتتوت ، و  رليتتة ضيتتر رليتتت د فتتد علينتتا بعتتد ذلتتح كر نعتتزو  ليتت   نجتتد
 :(20)عل  ذلح شيء ما عداها، ولننخذ مأا ل  تضخم الذات و غيان ا عل  كن

رُب التتتتذي تع تتتت  رفونتتتت كنتتتتا الرجتتتتُن الض 
 ف ليتتتتتتتتُت   ينفتتتتتتتتُح َكشتتتتتتتتحي ِب اَنتتتتتتتتةل 
 فتتتتت ر  ُمتتتتتت  فتتتتتانعيني بمتتتتتا كنتتتتتا كهلَتتتتت ُ 
تتتتت    و  تجعلينتتتتتتي كتتتتتتامر ه لتتتتتتي  همتُت
 نتتاَب تتيءه عتتر الُجلتت  ستتريبه  لتت  الخَ 

 

 ِة الُمتوق تتتتتتتتتتدِ كتتتتتتتتتترك  الَحي تتتتتتتتتت َخشتتتتتتتتتتاُي 
فَرَتيِر ُمَ نَّتتتتتتتتتدِ  ِلَعضتتتتتتتتتب  رقيتتتتتتتتتِش الشَّتتتتتتتتت

َنتتتتتتَة َمَعبتتتتتتدِ   وشتتتتتت  ي علتتتتتتي  الَجيتتتتتتَب ياب 
 ك متتتتتي و  ُيغنتتتتتي ضنتتتتتائي َومشتتتتتَ دي

 دِ الر جتتتتتتتتتتتتان ُمل  تتتتتتتتتتتت  ذليتتتتتتتتتتتتنه بنجمتتتتتتتتتتتتامِ 
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تتترني تتتد فتتتي الرجتتتاِن لض   فلتتتو كنتتتت  َوض 
 ولكتتتتتتر َنفَتتتتتتت  عنتتتتتتتي األعتتتتتتادَي ُجرَكتتتتتتتي
تتتتتتتتتتتةه   لعَمتتتتتتتتتترَح متتتتتتتتتتتا كمتتتتتتتتتتتري علتتتتتتتتتتتيَّ بُغمَّ

 

دِ  عتتتتتتتتتداُورل ذي األصتتتتتتتتتحابِ  تتتتتتتتت  والُمَتَوح 
تِتتتتتتتدي قدامتتتتتتتتي وصدقتتتتتتتتي وَمح   علتتتتتتتي م واى
َرَمدِ   ن تتتتتتتتتتتاري و  ليلتتتتتتتتتتتي علتتتتتتتتتتتي بَستتتتتتتتتت

 

 بيلتتة   تغيتتب عتتر كبصتتارنا،  ن تتا موجتتودر نلمستت ا بنيتتدينا، ف تتو موجتتود  ر  ال
ي  ، ف تد تدشت  هبتاء ولتم يبتش    دو بير المجموم، لكر الذي ضاب ح  ال هتو صتوت ا

نف  متوأبة بذكائ ا وفتوت اد ل د صتغرت الجماعتة وتضتاءلت بعتد كر  غتت علي تا 
اياها وخدل تا، واختصترت فردية الشاعر التي لم تر فتي اآلخترير    شخصت ا وستج

 الحيار فلم تعد    حيار واحدر تدور رحاها حون محور واحد هو محور الشاعرد

وعل  هذا الغرار مر الفخر و غيار الترو  الفرديتة متا نجتد  فتي معل تة عنتترر 
بختتتوض المعتتتارح  بعوا فتتت  تجتتتا  محبوبتتتت ، وم تمتتتال  بتتتر شتتتداد التتتذي كتتتار مشتتتغو ل ا

الحماستة فتي قصتيدت  علت  كتن صتوت، وكننت  حتير والحروب، فعد صوت الحب و 
شعر بوهر العصبية ال بلية التي تشد   ل  قوم ، ِلما يعترذ كصل  متر ضتعف بترز 
فتتي ستتواد ، حتتاون كر يستتد الفتتراج ب وتتت  وشتتجاعت ، فتت ذا شتتعار ال بيلتتة فتتي الحتترب 

 :(22)وصيحت ا قد تحون مر المنادار باسم ا  ل  المنادار باسم  هو
ا ركيتتتتتتتتُت  تتتتتتتت  ال تتتتتتتتوم كقبتتتتتتتتن َجمُع تتتتتتتتملمَّ

متتتتتتتتتتا  كنن تتتتتتتتتتا  يتتتتتتتتتتدعور عنتتتتتتتتتتتَر والر 
 متتتتتتتتتا زلتتتتتتتتتُت كرمتتتتتتتتتي م بُغتتتتتتتتترَِّر وج تتتتتتتتت 
 ول تتتتتتتتتد شفتتتتتتتتت  نفستتتتتتتتتي وكبتتتتتتتترك َس  م تتتتتتتتتتا

 

 

رَ  مِ َيتَتتتتتتتتتتَذاَمرور َكتتتتتتتتتت َذمَّ َر ُمتتتتتتتتتت تتتتتتتتتت  رُت َضي 
 فتتتتتتتتي لبتتتتتتتتاِر اأَلدهتتتتتتتتمِ  كشتتتتتتتت اُر بئتتتتتتتترِ 

 وَلَبانِتتتتتتتتتتتتتتِ  حتتتتتتتتتتتتتتت  تستتتتتتتتتتتتتترَبَن بالتتتتتتتتتتتتتتدَّمِ 
 ِقيتتتتتتتتتتُن الفتتتتتتتتتتوارِ : ويتتتتتتتتتتَح عنتتتتتتتتتتَر َكق تتتتتتتتتتِدمِ 

 

فتختتر بتلتتح كتتار العربتتي يستتت ن بحمايتتة ال بيلتتة، ويلجتتن  ئتتذال ب وت تتا، وي ولتتئر
ال ُتتور، ويغلتتو كحيانتتال فيجعتتن من تتا كشتتد ال بائتتن بنستتال وهيمنتتة، ل تتد كتتار كيضتتال يفختتر 
بب ولتتتت  وشتتتجاعت  وذود  عتتتر حيتتتاض ال بيلتتتة وحماهتتتاد و  نغلتتتو  ذا قلنتتتا  نتتت  فتتتي 
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بعض األحيار كار يزعم كر قوم  يستت لور بحمايتت ، ويتنوور  ئتذير ب وتت ، ليتدفب 
 بن  األعداءد معن 

تتَرذ، ف تتو لتتم ي تصتتر علتت  حمايتتة ال بيلتتة وقتتد زعتت َبع  م ذلتتح التتزعم ُق بتتة بتتر الز 
نما كيضال عر موالي ا ومر  ذ بجِواِرها  :(23)ف  ، واى

يتتتتتتتت  قتتتتتتتتد عملتتتتتتتتُت َمَعتتتتتتتتد   ُت ال تتتتتتتتومَحم 
ُت ب تتتتتتتتتا ُقضتتتتتتتتتاَعَة  ر  مأ  يِلتتتتتتتتت َحَبتتتتتتتتتو 

تتتتتتتتتتتتتتتُز جتانبتتتتتتتتتتتتتتتتا   ولستتتتتتتتتتتتتتتُت كمتتتتتتتتتتتتتتتر ُيغم 
 

 

َر لل تتتتتتتتتوم متتتتتتتتتر متتتتتتتتتول  وجتتتتتتتتتارِ   وَمتتتتتتتتت
 عتتتتتتتتتتتتر التتتتتتتتتتتتذ مارِ َح يتتتتتتتتتتتتٌش كر  َيتتتتتتتتتتتتُذَب 

 كغمتتتتتتتتتتتتتتز التيتتتتتتتتتتتتتتِر تجنيتتتتتتتتتتتتتت  الجتتتتتتتتتتتتتتتواري
 

، يفختتر وعلتت  نحتتو مماأتتن نجتتد فتتي الشتتعر صتتوت عتتامر بتتر ال فيتتن متتدويال 
بتتتتتتت فراد جناحيتتتتتتت  علتتتتتتت  قبيلتتتتتتتت  ورعايت تتتتتتتا وصتتتتتتتون ا متتتتتتتر اعتتتتتتتتداء المعتتتتتتتتدير وكذذ 

 :(24)ال امعير
ر  كنتتتتتتُت ابتتتتتتر ستتتتتتي ِد عتتتتتتامره    ن تتتتتتي واى
دت ني عتتتتتتتامٌر عتتتتتتتر وراأتتتتتتتةِ   فمتتتتتتتا ستتتتتتتوَّ

 متتتتتتتتتتتي ِحماهتتتتتتتتتتتا، وَكتَّ تتتتتتتتتتتيولكن نتتتتتتتتتتتي كح
 

 

 وفارَستتتت ا المنتتتتدوَب فتتتتي كتتتتن  موكتتتتبِ 
 كبتتتتتتتت  اللتتتتتتتتُ  كر  كستتتتتتتتُمو  بتتتتتتتتنم  و  َكبِ 
 كذاهتتتتتتتتا، وكرمتتتتتتتتي َمتتتتتتتر  رماهتتتتتتتتا بَمن كتتتتتتتبِ 

 

دت ، وليستتتت مجاملتتتة ال بيلتتتة لشتتترف   ذال  آلبتتتاء افليستتتت الوراأتتتة هتتتي التتتتي ستتتو 
نمتتتا شخصتتتيت  المميتتتزر، و  شتتتجاعت  الفائ تتتة، واألجتتتداد هتتتي التتتتي جعلتتتت  ستتتيدال ل تتتا، واى

وشمائل  الحميتدر، هتي التتي صتيرت  قائتدال، يتذود عتر حمت  ال بيلتة، ويرمتي كعتداءها 
 بس ام بنس  وشدت د

ويرينتتتتا الشتتتتعر كر الفختتتتر بتتتتالنف  قتتتتد يبلتتتتب، كحيانتتتتال، كقصتتتت  الغايتتتتات، فيجتتتتد 
الشاعر كر ذات  تمور بنماني وكحدم تكتاد تتجتاوز الواقتب محل تة فتي كجتواز الخيتان، 

كن ا تتمأن في ذهن  بالسمو والرقي وبلوج األمجاد، كما يبتدو التعبيتر عن تا جليتال  َبي دَ 
 :(25)لدذ العبَّا  بر ِمردا  حير قان
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أ َت عنتتتتتتتت  د   كنتتتتتتتتا الرجتتتتتتتتُن التتتتتتتتذي ُحتتتتتتتت
 َكشتتتتتتتتتتتتد  علتتتتتتتتتتتت  الكتيبتتتتتتتتتتتتة   كبتتتتتتتتتتتتالي
 ولتتتتتتتتتي نفتتتتتتتتتت  تتتتتتتتتتوش  لتتتتتتتتتت  المعالتتتتتتتتتتي

 

 

ُتر ُبَراهتتتتتتتتتتتتا تتتتتتتتتتتت   ذا الَخِفتتتتتتتتتتتتراِت لتتتتتتتتتتتتم َتس 
 اهاوَكفي تتتتتتتتتتتا كتتتتتتتتتتتار حتفتتتتتتتتتتتي كم ستتتتتتتتتتتو 

 َستُتلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُف كو ُكَبتل َغ تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ُمنتتاهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا
 

قتترر وجتتتود  بالمعتتتالي واألمجتتتاد، وركذ كر  ك  يحتتش لنتتتا كر ن تتتون  ر الشتتتاعر
 علي   دراك ا ونيل ا، واى  فاألحرذ ب  كر يموت ويتدش  في ضياهب العدمد

وعلتت  ذلتتح نجتتد كر شتتعراء كأيتتترير كبتترزوا ذوات تتم متميتتزر، ففختتروا بستتتجاياها 
واعتتتد وا ب وت تتا وفروستتيت ا، كمتتا عبَّتتر بعضتت م فتتي شتتعر  عتتر منتتازم شتتت   وخدل تتا،

انفعلت ب ا نفس ، وعر  موحات وكماني رضبت في تح ي  اد وذلح كل  يبتي ر لنتا كر 
التترو  الجماعيتتة لتتم تكتتر تمنتتب النزعتتة الفرديتتة متتر كر ت  تتر بتتير حتتير وتختتر لتتدذ 

 اإلنسار العربيد

 الموقف من األفراد: -3

نزعتة اإلنستار الفرديتة قتد ك  رهتا لنتا الشتاعر جليتة فتي تمترد  علت   ذا كانت 
ال بيلتتة، وفتتي فختتر  النفستتي، ف نتت  ي  رهتتا لنتتا كيضتتال فتتي مواقفتت  متتر األفتتراد اآلختترير 
وعدقات  الشخصية ب م، بعيدال عما ت تضي  العصبية ال بلية، وعمتا يت لبت  ا نتمتاء 

تأيتتتر  متتر مشتتتاعر شتتتت  وكحاستتتي    لتت  ال تتتومد ولعتتتن تلتتتح المواقتتف والعدقتتتات ومتتتا
متنوعة في نف  الشاعر قد بترزت فتي الشتعر ككأتر متا بترزت فتي حبتة للمتركر، وفتي 

 ن رت  المأالية  ل  الصديش، وفي سخ   الشديد عل  الخصمد

 المرأة المحبوبة: – أولا  -

متتر يبحتت  فتتي الشتتعر الجتتاهلي يجتتد  زاختترال بتتالغزن التتذي يعب تتر عتتر ميتتن 
قتتد كستترت  مفاتن تتا، ورهنتت  جمال تتا، وب رتتت  محاستتن ا، فتت ذا هتتو  الشتتاعر  لتت  فتتتار
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حتتريص علتت  عتترض المفتتاتر والمحاستتر والجمتتان فتتي دقتتة وتفصتتين، وربمتتا كتتار 
حرص  عل  رسم تلح األوصاف الحسية يعود  لت  رضبتت  فتي التتدلين علت  كن تا 
 دجديرر بنر ي ف فن  الشعري علي ا، وكر تنخذ مر ضزل  ونسيب  النصيب األوفر

يتغتتزن بمحبوبتتة معينتتة، كو  و  ريتتب فتتي كر الشتتاعر الجتتاهلي لتتم يكتتر دائمتتال 
نمتا كتار يجتري، كحيانتال، علت  ت ليتد  ينسب بفتار معروفة، يمحض ا التود  والصتفاء، واى
 فني سار علي  الشعراء مر قبل ، ول ذا وجتدنا حترارر الحتدي  فتي الشتعر ترتفتب حينتال 

وذ وتن فت  وتتدشت  فتي كلفتا  ذ  تتحت  يسعر ضترام ، وتتنخفض فتي كحتايير حتت
 موش ار، عارية مر كي  حسا ، وبريئة مر كي شعورد

ونحر، في هذا المجان، نبح  عر تلح المواقف التي تعك  ذاتية الفرد بكن 
حرارت ا وصدق ا تجا  المحبوبة، لنست يب مر خدل تا كر نتبتي ر شخصتيت  المتفتردر، 

كر ذلح جل ي خاصة فتي حتدي  الشتاعر  نست لب نزوع  الذاتي المميزد وسنجد وكر
عتتتر عوا فتتت  تجتتتا  المتتتركر مباشتتترر، وفتتتي حديأتتت  عتتتر  يف تتتا التتتذي يدزمتتت  فتتتي حل تتت  

 وترحال د

فمر الشعراء الذير بدت عوا ف م تجتا  المحبوبتة حتارر مميتزر المترق ي األكبتر 
بتتا  للفتتر الشتتعري بمتتا يكن تت  قلبتت ، وبمتتا تخفيتت  جوارحتت  متتر هيتتام شتتديد، وحتتب   حتتير
 :(26)رف، ينزعار ب  نحو كسماء التي تي مت  ب واها، وشغلت نفس  بغرام اجا

بابةل لكضالُبتتتتتتتتتَح ال لتتتتتتتتتُب ال  جتتتتتتتتتوُ  َصتتتتتتتتت
 َي تتتتتتتتتتتتيُم و  َيعيتتتتتتتتتتتتا بنستتتتتتتتتتتتماَء قلُبتتتتتتتتتتتت ُ 
 َكُيل َح  امرل في حب َكسماَء قد ننذ

 وكسماُء َهم  النف ،  ر كنَت عالمتال،
  تتتتتتتتتتتا التتتتتتتتتنَّف ُ  ِ ل تتتتتتتتتُت كننَّنتتتتتتتتتتي ذا ذكرت  

 

 

 كستتتتتماَء كم كنتتتتتت ضالُبتتتتت    وشتتتتتوقال  لتتتتت 
ُبتتتتتتتتتتت     كتتتتتتتتتتتذاح ال تتتتتتتتتتتوذ  متتتتتتتتتتتراُرُ  وعواِق
ُبتتتتتت      بَغمتتتتتتز متتتتتتر الواشتتتتتتير وازَورَّ جاِن
 وبتتتتتتتتتادي كحاديتتتتتتتتتِ  الفتتتتتتتتتلاِد وضائُبتتتتتتتتت   
 ُيَزعُزُعنتتتتتتتتتتتتتتتتي َقف  َتتتتتتتتتتتتتتتتاُف و رده وصاِلبتتتتتتتتتتتتتتتتة  
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ويكتتاد األعشتت  ي تتترب متتر المتترق ي فتتي بعتتض كحاديتت  الغتتزن الكأيتترر، وذلتتح 
الذاتيتة  اف الجستم، ليعب تر عتر منازعت كوصت حير يعترض عتر الغتوص والتتدقيش فتي

 د(27)ومشاعر  الوجدانية، مر كلم العشش، وكس  ال يام وحرارر ال لب وصبابت 

وقتتد يصتتور الشتتاعر متتا ينتابتت  متتر مشتتاعر عنتتدما تعصتتف ريتتا  الفرقتتة بينتت  وبتتير 
ذ رحيتن محبوبتتت  ذنعتتمذ فتتانبر  لتتدذ قتتي  بتتر الُحداديَّتة التتذي فجتتن محبوبتت ، كمتتا هتتو الشتنر 
ما شعر ب  مر هموم وكحزار، ومتا تعتاور قلبت  متر لوعتة   ياها يرسم لوحة شعرية، مضمنال 

 :(28)وكس ، وما انتابت عيون  مر عبرات حر ذ لوشح البير وكلم الفراش
 ومتتتا ِخل تتتُت َبتتتيَر الحتتتي  حتتتت  ركيتتتُت م  

 بتتتير َشتتت َّير متتتر َعصتتتا كتتتنرَّ فتتتلادي
ال   َيُحتتتتتتتتت   ب تتتتتتتتتا حتتتتتتتتتاده ستتتتتتتتتريب َنَجتتتتتتتتت

ُم ِحل تتتتتتي َمَحلَّنتتتتتتا قلتتتتتتُت ل تتتتتتا: يتتتتتتا تتتتتت  ُنع 
َررل: تتتتتت ، وعيناهتتتتتتا َتِفيضتتتتتتاِر َعب   ف التتتتتتت 

 َيتتتتتتتدري مستتتتتتتافرٌ  تاللتتتتتتت ِ  ف لتتتتتتتُت ل تتتتتتتا:
د ت علتتت  ِفي   تتتا اللأتتتاَم وكعرضتتتت  َفَشتتت

نَّنتتتتتتتتتتتتتتي د  رامه واى ن تتتتتتتتتتتتتتتي لع تتتتتتتتتتتتتتِد التتتتتتتتتتتتتتو   واى
 

 

فَل  وَهبَّتتتتتتتتتت  ستتتتتتتتتواِفبُ  ُنونتتتتتتتتتِة الس تتتتتتتتت  ِبَبي 
ذاَر وقتتتتتتتوِم الَبتتتتتتتي    والَبتتتتتتتي ُر واقتتتتتتتبُ  رِحتتتتتتت

تترَّذ  بُ  رعتتَوُمع   الستتاَقي ر والأَّتتوُب واِستت
ُم، والشَّتتمُن جتتاِمبُ  تت  فتت رَّ ال تتوذ، يتتا ُنع 
ُبو  بتتتتنهلي َبتتتتي ر  لتتتتي متتتتت  كنتتتتت راِجتتتت
  ِذا كضتتتتمرتُ  األرُض: متتتتا اللتتتتُ  صتتتتانُبو
داِمبُ  ن الس تتتتتتحيِش الَمتتتتتت تتتتتت  وكمعتتتتتتَر بالُكح 

 لم َي  ِوني الموُت،  اِمتبُ  بوصلِح، ما

بنسباب  قلب الفرد ي ن عال ال ويبي ر لنا الشاعر في مو ر تخر مر شعر  كر 
، وت تن التنف  تنتزم نحتو  ال وذ،  ذا ما ش   المزار بتالمحبوب، وشتح ت بت  التديار

 د(29)، كلما عرَّ ذكر  في الخيانصبابة وتل فال 

ولعتتتن ذات الشتتتاعر تضتتتحي كشتتتد بتتتروزال، فتتتي هتتتذا المجتتتان، حتتتير تتتترفض كر 
يح تتش  ا بتتنر ت تتف موقفتتال للمتتركر المحبوبتتة، وكتتذلح حتتير ت الب تت تامتتال  تخضتتب خضتتوعال 

رضبات الشاعر متر العدقتة ال ائمتة بين متا، وذلتح علت  ضترار متا نجتد  لتدذ الُمأَ  تب 
 :(31)العبدي  في موقف  مر صاحبت  عندما هم ت بالفراش
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 كفتتتتتتتتتتتتتتاِ ُم قبتتتتتتتتتتتتتتَن َبينِتتتتتتتتتتتتتتِح مت عينتتتتتتتتتتتتتتي
دي مواعتتتتتتتتتتتتتَد كاذبتتتتتتتتتتتتتاته   فتتتتتتتتتتتتتد َتِعتتتتتتتتتتتتت
  ذال َلَ  َتعتتُت تتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وَل لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتُت: ِبينِتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي

 

 

 ستتتتتتتتتتتنلتِح َكر َتبينِتتتتتتتتتتتي ومنُعتتتتتتتتتتتِح متتتتتتتتتتتا
 تمتتتتتتتتر  ب تتتتتتتتا ريتتتتتتتتاُ  الصتتتتتتتتيَف دونِتتتتتتتتي

تِوينِتتتتتتتتتتتتتتتتيكتتتتتتتتتتتتتتتذلح ا  جتتتتتتتتتتتتتتتتتوذ َمتتتتتتتتتتتتتتتر  َيج 
 

ويلكد لنا عدد مر الشعراء كر النزوم الفردي نحتو المتركر المحبوبتة ي تن حتارال 
، علتتت  التتترضم متتر فتتتراش الشتتتاعر لمحبوبتتتت ، وامتناعتت  عتتتر مشتتتاهدت ا، ذلتتتح كر قويتتال 

يلتتتتة تتتتتورد علتتتت  التتتتذهر ذكريتتتتات األمتتتت  الحافتتتتة عدقتتتتت  الحميمتتتتة ب تتتتا تجعتتتتن المخ
ذا الشتاعر كحيانتال،   يكتاد  بالل اءات، فت ذا  يتف الحبيتب يحتوم مرفرفتال  فتي الُحلتم، واى

 والواقبد يمي ز بير الخيان
ومصتتداش ذلتتح متتا صتتو ر  لنتتا المتتر قي األصتتغر فتتي شتتعر  متتر مجتتيء  يتتف 

ر  الُحلتتم ح ي تتةل، ووصتتان محبوبتت   ليتت  فتتي النتتوم، حتت   نتت  التتتب  عليتت  األمتر، و تت
 :(30)الخيان واقعال محسوسال 

دَر الخيتتاُن الُمَ تترَّ ُ  تت ر  بنتتِت َعج   َكِمتت
ا انتب تتتتتتتتتُت بالخيتتتتتتتتتان وراَعنتتتتتتتتتي  تتتتتتتتت  فلمَّ
ٌر ُيتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  ُ  نائمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  ولكنَّتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  َزو 
 بكتتتتتتتتتتتتن  ِمبيتتتتتتتتتتتتتت َيعَترينتتتتتتتتتتتتتا ومنتتتتتتتتتتتتتزنه 
 فولَّتتتتتتت وقتتتتتتتد بأَّتتتتتتت  تباريتتتتتتتَ  متتتتتتتا تَتتتتتترذ

 

 

ِز ٌ  تتتتتتتتتتت ِحلتتتتتتتتتتتي ستتتتتتتتتتتاقٌ  ُمَتَزح   َكلَتتتتتتتتتتتمَّ، َور 
تتتتتتتتتت ُ  ِلتتتتتتتتتتي والتتتتتتتتتتبدُد َتَوضَّ   ذا هتتتتتتتتتتو َرح 
َر ُ  تتتتتتتتتت  وُيحتتتتتتتتتتدُ  كشتتتتتتتتتتجانال ب لبتتتتتتتتتتح َتج 
ِلُج الليتتتتتتتَن ُتصتتتتتتتب ُ   فلتتتتتتتو كنَّ تتتتتتتا  ذ  تُتتتتتتتد 
تتتتتتتتَر ُ  تتتتتتتِدُر الدَّمتتتتتتتتَب َكب   ووجتتتتتتتدي ب تتتتتتتا  ذ  ُتح 

 

ل د نبَّ   يف الحبيب الشتاعر فأتار بت  وأتار عليت ، ف تد رضتب فيت  ألنت  خيتان 
 تتن ستتريب التتزوان، وكتتم تمنتت  لتتو كنتت  ورضتتب عنتت  ألنتت  خيتتان با المحبتتوب وصتتورت ،

استتتمر حتتت  الصتتبا  جستتدال يلمستت  ويعان تت ،  نتت  قتتد كهتتاة شتتوق  الستتاكر، وكضتترم 
 وجد  الخامد، وذك ر  بساعة الفراش، فانبأش الجر  بالدم أانيةد

ليتت   وشتتبي  بتتذلح متتا فعلتت  ال يتتف ب رفتتة بتتر العبتتد حتتير ق تتب البيتتد والمفتتاوز 
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بير كصتحاب   ما كحدأ  خيان سلم  بالُمرق ي األكبر ، وكذلح(32)ف ي ج حب  وكشجان 
د كما سويد بر كبي كاهن اليشكري فكار  ذا اعتاد  خيان المحبوب امتنتب (33)ال جود

تجا   يف الحبيب ما بير  د وكار الشعراء(34)علي  النوم، وب ي ليل  كل  مس دال كرقال 
ع  األشجار، ويسعر راضه ب  سعيد ب دوم ، وبير ساخ  علي ، ألن  زور با ن يب

 د(35)نيرار الحب الخامدر

فموقف زهير بر َجناب الكلبي مر ال يف كار موقف الراضتي بت ، ف تد تل تا  
بتتال  متل  فتتال  ، ألنتت  ح تتي بل تتاء متتر ضيتتر موعتتد، علتت  بعتتد التتديار وشتتح  المتتزارد مرح 

 المفتاوز والفلتوات ف نت  كسترم  لت  اضتنتام متر ق عت  وعل  الرضم مر كن  كار متعجبال 
ذا الخيتتان يصتتب   زمتتر الل تتاء والعتتيي لح تتة ا تصتتان، فتت ذا الحلتتم يختتتل  بتتالواقب، واى
شتتخص المحبتتوب مجستتدال، فيبتستتم لتت  ويتترد علتت  تحيتتت ، ويكتتاد الشتتاعر يغيتتب فتتي 

، وق ب الحلتم، وتترح كمنيتة نشور الوصان الح ي ي، لو  كر  المحبوب قد ابتعد سريعال 
 :(36)الوصان عال ة بنف  الشاعر

ر   شُ  َكِمتتتت ور  ل َم  ذا الخيتتتتاُن الُمتتتت  تِن َستتتت
ل َم  لوجتتتتِ  محل نتتتتا  وَكن تتتت  اهتتتتتدت  َستتتت

رَّره  هاجعتتتتتتتتتال  فلتتتتتتتتتم تتتتتتتتتتَر       عنتتتتتتتتتد َحتتتتتتتتت
 فلمتتتتتتتتتتتا ركتنتتتتتتتتتتتي وال  لتتتتتتتتتتتيَ  تبستتتتتتتتتتتمَّت  
 َفُحي يتتتتتتتتتتتتتِت عنَّتتتتتتتتتتتتتتا زودينتتتتتتتتتتتتتتا تحيَّتتتتتتتتتتتتتتة

 أتتتتتتتم ولَّتتتتتتتت  بحاجتتتتتتتةه  فتتتتتتتردَّت  ستتتتتتتدمال 
تتتتتَر من تتتتتتره  ِ يتتتتتبَ  فيتتتتتا  ماريَّتتتتتتا ويتتتتتتا ُحس 
 

 

ُش ال يتتتَف الغ شُ وقتتتد َيِمتتت  ريتتتُب المشتتتوَّ
ِفتتشُ ومتتا دون تتا متتر َم  َمتت   ِ  األرض َيخ 

َرشُ  تت  (37)علتت    رهتتا ُكتتوٌر عتيتتٌش وُنم 
 كمتتتتتتا ان تتتتتتتن  كعلتتتتتتت  عتتتتتتتارضه يتتتتتتتتنل شُ 
ن ُي  لَتتتتشُ  تتتت  لعتتتتنَّ ب تتتتا العتتتتاني متتتتر الَكب 
ري يابنتتتتَة الخيتتتتر كشتتتتوشُ  تتتت  ونحتتتتر َلعم 
تتتتتتتتُدشُ   ل تتتتتتتتوُت بتتتتتتتتت  لتتتتتتتتتو كرَّ رليتتتتتتتتتاِح َتص 

 

ا بخيتتتتان ضتتتتعتتتتر الر  فتتتتي شتتتتعر  كيضتتتتال وقتتتتد عب تتتتر مالتتتتح بتتتتر حتتتتِريم ال متتتتدان ي 
 د(38)المحبوب، وعر كمنيت  في كر يكور ح ي ة ينعم بوصال 

وبتتتذلح نجتتتد كر الشتتتعراء عبتتتروا لنتتتا عتتتر موقتتتف اإلنستتتار التتتذاتي متتتر المتتتركر 
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المحبوبة، فصوروا لنا ما يجيي في النف  متر مشتاعر الحتب وال يتام، ومتا يعتري تا 
التتتتذهر،   يتتتتف المحبوبتتتتة يب تتتت  مدزمتتتتال متتتتر كلتتتتم البعتتتتد وحستتتترر الفتتتتراش، مبينتتتتير كر 

 ومستحوذال عل  الخيان، بسبب تلح العا فة ال وية التي تشدهما  لي اد

 

 ، الصديق:ثانياا  -

 ر  كبتتترز م تتتاهر النتتتزوم الفتتتردي، كمتتتا نتبي نتتت  متتتر الشتتتعر، هتتتو موقتتتف اإلنستتتار 
 ضتتحال العربتتي متتر الصتتديش، ستتواء ككتتار متتر ال بيلتتة كم متتر ضيرهتتاد ويبتتدو ذلتتح النتتزوم وا

، فتتت ذا هتتتو لتتتدذ الشتتتاعر حينمتتتا نتتترا  يرستتتم صتتتورر مألتتت  لانستتتار التتتذي يتختتتذ  صتتتدي ال 
ذا كلتمَّ بت  ستوء،  اإلخدص عين  والوفاء ذات ، يعادي متر يعاديت ، ويستالم متر يستالم ، واى

األمتن الوضتاءد ولعتن لنتا  الدموم، ومانحال  ، وماسحال كو حاش ب  مكرو ، حنا علي  مواسيال 
ب ي كفضن تعبير عر تلح الصوررفي قون ربيعة بر   :(39)م روم الضَّ

ر  يتتتتتتتدنو فتتتتتتتتتدنو  كختتتتتتتوح كختتتتتتتوح َمتتتتتتتت
ر  ُتعتتتتتتتتادي   ذا حاربتتتتتتتتَت حتتتتتتتتارَب َمتتتتتتتت
 ُيواستتتتتتتتتتي فتتتتتتتتتتتي الكري تتتتتتتتتتتة كتتتتتتتتتتتنَّ يتتتتتتتتتتتومه 

 

 

ر  ُدعتتتتتتتتتتتتتتتتتتي استتتتتتتتتتتتتتتتتتتجابا تُتتتتتتتتتتتتتتتتتتُ  واى  مودَّ
 وزاَد ستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدُحُ  منتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتح اقترابتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا

ِلتتتتتتتتتتتتتتتُب الَحَدأَتتتتتتتتتتتتتتتاِر نتابتتتتتتتتتتتتتتتتتا   ذا متتتتتتتتتتتتتتا مض 
 

يش لعتتتتور صتتتتاحب    ي تصتتتتر علتتتت  ويتتتترذ بعتتتتض الشتتتتعراء كر ستتتتعي الصتتتتد
نمتتا يكتتور ستتعي  كيضتتال فتتي الستتلم والرختتاء، وهتتذا متتا كتتار متتر  الخ تتوب والملمتتات، واى

م، والستاقَي الخليتن والرفيتش، والستامَر والنتديرلية امر  ال ي  الذي وجد في صتدي   
نبيلتتتة، وشتتتمائن فاضتتتلة، تجعلتتت  كتتتريم الع تتتاء، بتتتر ال  والمفاكتتتَ ، كمتتتا وجتتتد فيتتت  ختتتد ل 

 :(41)ل م وفاء ما بعد  وفاء صدقاء، وفي ال باأل
ٌد بُخلَّتتتتتتتتتتِة تأِتتتتتتتتتتم ع  ُرَح متتتتتتتتتتا َستتتتتتتتتت تتتتتتتتتت  َلَعم 
عٌد ويغتتتتتتتتتتتدو لجمعنتتتتتتتتتتتا  يفاُك نتتتتتتتتتتتا َستتتتتتتتتتت

 
ر  و  َننَنتتتتتتتتن يتتتتتتتتوَم الِحفتتتتتتتتاِ  و  َحِصتتتتتتتت

قتتتتاِش ا  لُمت رعتتتتاِت وبتتتتالُجُزر  بَمأ نتتتت  الز 
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ُد حيتتتتت  َحلَّتتتتتت  ديتتتتتتاُر ُ  ع   َلَعُمتتتتتري َلَستتتتت
 وتعتتتتتتتترُف فيتتتتتتتت  متتتتتتتتر كبيتتتتتتتت  شتتتتتتتتمائد
 سماحتتتتتتتتتتتتتتتتتة ذا وبتتتتتتتتتتتتتتتتترَّ ذا ووفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتاَء ذا

 

ر  َكحتتتتتتتب   لينتتتتتتتا منتتتتتتتح متتتتتتتا  َفَر ه َحِمتتتتتتت
ر  ومتتتتر خاِلتتتت   ِ  ومتتتتر يزيتتتتَد ومتتتتر ُحُجتتتت

ذا َسِكتتتتتتتتتتتتتتتر    ونائتتتتتتتتتتتتتتتن ذا،  ذا صحتتتتتتتتتتتتتتتتا واى
 

 ويبتتتدو كر النزعتتتة الفرديتتتة نحتتتو الصتتتديش لتتتدذ الشتتتاعر تغتتتدو ككأتتتر وضتتتوحال 
 وجتتتتدء حينمتتتتا تتخ  فتتتت  المني تتتتة، وتنتشتتتتل  متتتتر بتتتتير  خوانتتتت ، وتتتتتترح صتتتتاحب  ملتتتتتام
الفلاد، محزور النف ، باكي العير عل  نحو ما نجد  لدذ كبي ِخراي الُ َذلي  التذي 

تتا وكلمتتال  ف تتد خليلتت ، ف لتتب قلبتت  حزنتتال  ، وتفجتترت العبتترات متتر عينيتت  لوعتتة وكستت ، فلمَّ
ن شتتتتت ال متتتتوم واألحتتتتزار الجستتتتم ، و شتتتتح ت ونضتتتتبت ردفت تتتتا التتتتدماء بكتتتتاء ونشتتتتيجال 

لع تتم فتترش  ووهتتر، وقتتد زاد فتتي الحستترر عليتت  علتت  ا ، وانحنتتتضتتئيدل  ت  هتتزيدل فصتتي ر 
واللوعة ل  كن  مات فتي شترا الصتبا وعنفتوار الشتباب، فان  عتت العدقتة بت  مبكترر، 

 :(40)وضابت صحبت  في زهوها وضضارت ا
َعتتتتتتتةه   َكِرق تتتتتتُت ل تتتتتتم  ضتتتتتتتافني بعتتتتتتد َهج 
  ذا َذَكَرت تتتتتتتت  العتتتتتتتتيُر كضرَق تتتتتتتتا الُبكتتتتتتتتا
َم عتتتيٌر مريضتتتةٌ   فباتتتتت  َتراعتتتي التتتنَّج 

ُر هتتتدرل  ومتتتا  بعتتتد َكر  قتتتد هتتتدَّني التتتدَّه 
تتتتتتتتتَو َضتتتتتتتتض  شباُبتتتتتتتتتت   كتت تتتتتتتتُ  المنايتتتتتتتتتا َوه 

 

 

مِ   علتتتتت  خالتتتتتده فتتتتتالعيُر دائمتتتتتُة السَّتتتتتتج 
َرُش متتتتتر َت  َمال تتتتتا العتتتتتيُر بالتتتتتدَّمِ  تتتتت  وَتش 
ُر بالس تتت  مِ  ز   ِلمتتتا ضاَل تتتا واعتاَدهتتتا الُحتتت
اَن ل تتا جستتمي ورشَّ ل تتا َع  متتي  َتَضتت

 َعزمِ  وما للمنايا عر ِحَم  النفِ  مر

 م ل، ف تد تبتد  وذهب بعض الشعراء  ل  كر األصدقاء   تصتفو متر ت تم دائمتال 
األيام وتغي ر مر سجاي م وخدل م، فُي  ترور ختدف متا يبتدور ممتا يجعتن اإلنستار 

: كهم كحباب خدر كم  ن م قد ارتدوا أتوب ي ف من م موقف المتردد الشاح، متسائدل 
لدذ الشاعر نزعتةل ذاتيتة خالصتة، تنبعت  متر نفت  الرياء والنفاشو وذلح كل  َي  ر 

 حائرر ت فو  ل  معرفة ح ي ة الصديش معرفة تامةد
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وتية ذلح ما نجد  لدذ ُسَوي د بر صامت الذي تكونتت لديت  رليتة خاصتة متر 
 :(42)تجربت  مب األصدقاء، عب ر عن ا في قول 

 ، ولتتو تَتترذتتتدعو صتتدي ال  َك  ُربَّ َمتتر
 كتتتتتتتار شتتتتتتتاهدال م التُتتتتتتتُ  كالشَّتتتتتتت ِد متتتتتتتا 

َح باديتتتتتتتتتتتتِ  وتحتتتتتتتتتتتتت َكديمتتتتتتتتتتتت ِ   َيُستتتتتتتتتتتتر 
 تُبتتتتتتتيُر لتتتتتتتح العينتتتتتتتتاِر متتتتتتتتا هتتتتتتتو كاتِتتتتتتتتتمٌ 

 

 

 م التَتتت  فتتتي الغيتتتِب ستتتاءَح متتتا يفتتتري
رِ  تتتت َرِر النَّح  تتتت  وبالغيتتتتِب متتتتنُأوٌر علتتتت  ُأغ 
يه تبتتتتتتِري َع َتتتتتَب ال َّ  تتتتتر ُة ِضتتتتت  َنِميَمتتتتت
ر  متتتتتر الِغتتتتتن  والبغضتتتتتتاِء بتتتتتالنََّ ِر الشَّتتتتتتز 

 

قتتد رفتتض الغتتوص فتتي متتتا  الحيتترر، وكبتت  التتترج   بتتير  وكتتار الُمأَ  تتب العبتتدي
الشح والي ير تجا  الصتداقة، ولتم ي بتن حتدال وست ال في تا، ف م تا صتداقة خالصتة بريئتة 

م ا عداور جلية تدفع   ل  الحذر، ات اء للشر ودفعال ل ذذ  :(43)مر الرياء والنفاش، واى
ا كر  تكتتتتتتتتتتتتتوَر كختتتتتتتتتتتتتي بحتتتتتتتتتتتتتشه  تتتتتتتتتتتتت  ف مَّ
ني واتَّختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتذ    نيواى  فتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا َِّرح 

 

 

تتتتت فتتتتتتَنعرَف منتتتتتتح ضَ  ِمينيأ ت  ي متتتتتتر َستتتتتت
 تَّ يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتَح وتتَِّ ينتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيكعتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدو ال 

 

وقد ي ف الشاعر موقفال كقن حدر مر الموقف الستابش، فيترذ كر الخلتش الكتريم 
د الصديش، م ما تغيترت عل  المرء كر ي ن محاف ال عل  و  والسجايا الفاضلة تحتم

 تتاء علتت  الصتتداقة خالصتتة بتت  األحتتوان، ألر المعتتوَّن عليتت  هتتو   الصتتاحب فتتي اإلب
 :(44)ن ية، عل  نحو ما عبر عن  حاتم ال ائي حير قان

 اللتتتتتتتتتتتتُ  يعلُتتتتتتتتتتتتم كن تتتتتتتتتتتتي ذو محاف تتتتتتتتتتتتةه 
َبتتتتتتتتتتتدََّن كلفتتتتتتتتتتتاني كختتتتتتتتتتتا  ِأ َتتتتتتتتتتتةه  فتتتتتتتتتتت ر  َت

 

 

 متتتتا لتتتتم  َيُخن تتتتي خليلتتتتي يبتغتتتتي بتتتتد 
ستتتتتتتال  َعتتتتتتتفَّ الخلي تتتتتتتِة    و  وِكتتتتتتتد ِنك 

 

يكونتتوا يبتعتتدور ولعتتن كضلتتب الشتتعراء فتتي حتتديأ م عتتر الصتتداقة والصتتديش لتتم 
عر المواقتف الستاب ة، فكتار كبتو دواد اإليتادي يترذ ركي حتاتم ال تائي فتي الصتداقة، 
ف و يحتاف  علي تا فتي كحوالت  كل تا، حتت   نت  يتلأر صتدي   بالمتاء فتي حالتة ال متن، 
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د بيتتد (45)ويغتدش عليتت  بتتاألموان، ويرفعتت   لتت  المكانتتة العليتا فتتي حتتالتي األمتتر والستتلم
كار ي ترب مر موقف الُمأَ  ب تجا  الصديش، ف و، عل  الترضم كر سدمة بر جندن 

متتر تحملتت  لصتتدي  ، ومتتا يبتتدر عنتت  متتر ح تتد وعتتداور،   يرضتت  لنفستت  كر يختتدم 
 د(46)الصاحب كو كر يخادع ، فيبادر  ل  المجاهرر ومبادار الشر بمأل 

 وفضتتتتتتدل عمتتتتتتا متتتتتتر بنتتتتتتا حفلتتتتتتت داوويتتتتتتر الشتتتتتتعر الجتتتتتتاهلي بمتتتتتتدي  الشتتتتتتعراء 
تتتتا  التتتتذي يعبتتتتر م  تتتتا  عجابتتتتال ذاتيتتتتال ب تتتتم، واى  عتتتتر موقتتتتف الشتتتتاعر متتتتر الممتتتتدوحير:  م 

تتتا رضبتتتة فتتتي نتتتوال م  م  تتتا رهبتتتة وخوفتتتال متتتر ب شتتت م، واى م  تستتتجيدل لمتتت أر قتتتاموا ب تتتا، واى
د كننتا بيتوع اياهمد ولنا فتي دواويتر النابغتة وزهيتر واألعشت  خيتر مأتان علت  ذلتحد 

ا ذات الفتترد بتتروزال مميتتزال، نلمتت  اهتممنتتا، فتتي هتتذا المجتتان، بتتالمواقف التتتي تبتترز في تت
في ا شخصيت  المتفردر بسمات ا الواضحة وخصائص ا البي نة، بعيدال عر كية ملأرات 

لجميتتتتن كستتتتدا  الممتتتتدو  لل بيلتتتتة، كو رضبتتتتة فتتتتي  كختتتترذ، كتتتتنر يمتتتتد  الشتتتتاعر عرفانتتتتال 
، كو توقيتال لشتر متوقتب منت ، وفتي مع تم تلتح األحتوان يكتور موقتف المكافنر والع اء

د ضالبتتال موقفتتال تنيتتال كو محتتددال بوقتتت معتتير، بختتدف الموقتتف متتر الصتتديش التتذي الفتتر 
 يمتد  ل  زمر  وين، قد يشمن العمر كل د

 
 ، الخصم:ثالثاا  -

 ذا كتتتار موقتتتف الشتتتعراء متتتر األصتتتداء ُيَعتتتد  مجلتتت ل للتتتنف  ونزوع تتتا التتتذاتي 
لتت  متتا ينتتدفعور لتتدي م، فتت ر متتوقف م متتر الخصتتوم يعتتد  م  تترال تختتر لتتذلح النتتزوم، يمأ  

 لي  مر هجاء ألولئح الخصوم، سواء ككانوا متر ال بيلتة كم متر ضيرهتا، وستواء ككتار 
أمتتة عتتداء وحتتروب بيتتن م وبتتير خصتتوم م كم لتتم يكتتر، ألر الشتتاعر ضالبتتال متتا يعبتتر، 

حسا  فردي تجا  الخصمد  في هذا المضمار، عر شعور شخصي واى

ا  ر ي لتش حتت  تستع  بت  و  ريب فتي كر الشتعر هتو الستد  النافتذ التذي مت
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الركبتتار، ويتجتتاوب صتتدا  فتتي كحيتتاء العتترب ومجالستت م وكستتواق م، ول تتذا كتتار وقتتب 
ال جتتاء فتتي نفتت  الخصتتم شتتديدال، ووختتز  ل تتا كليمتتالد فتت ذا متتا وقعتتت الواقعتتة، ولح تتت 
بالشتتاعر  ستتاءر شتتديدر متتر امتتر  متتا، ف نتت  يتميتتز ضي تتال، ويفتتور حن تتال، ويصتترا فتتي 

و قتد كختذ ل متر عدتت ، وت يتن للتعبيتر عمتا يجتيي فتي داخلت  نفس  الغضتب، فت ذا هت
بنلفا  وتعتابير   ت تن شتننال عتر اللعنتات التتي تحيتش بتالمرء، فتصتيب  بضتروب متر 

 داألذذ والشرور

ُعَمي ر بر عبدالل  الذي ناصب  عتداء،  فمر ذلح ما كار مر كمر األعش  مب
، فأار ستخ  الشتاعر وانبترذ يترد وراي ل  س امال مر األكاذيب وا فتراءات رما  ب ا

الح د والضغينة، ممتا  ما كار من  مر عداء   سبب ل       الكيد بكيد مأل ، مصو رال 
كأتتر فتتي نفستت ، وجعلتت  ي ستتم كضلتت  األيمتتار ليِصتتَمنَّ  ب جتتاء ينتتان منتت  نتتيدل متتا بعتتد  

 :(47)شديدال عل  ما فر   في جنب الشاعر نين، ويجعل  يندم ندمال 
تتتتتتر َور هِ تتتتتت ِ  كرانتتتتتتي بريئتتتتتتال   متتتتتتر ُعَمي 

لَتتتتتتتت ُ    ذا متتتتتتتتا رتنتتتتتتتتي م تتتتتتتتبدل شتتتتتتتتاَم َنب 
 علتتتتت  ضيتتتتتر ذنتتتتتبه ضيتتتتتَر كرَّ عتتتتتداورل 

 نتتتتتوت بتتتتت  ي  وكنتتتتتُت  ذا نفتتتتتُ  الَغتتتتتو 
 حلفتتتتُت بتتتترب  الرَّاقصتتتتاِت  لتتتت  ِمنَّتتتت 
ب  أمتتتتانير قامتتتتةل   لتتتتئر  كنتتتتَت فتتتتي ُجتتتت
رَّ ُ  ِرَجن ح ال تتتتتتتتتوُن حتتتتتتتتتت  َتِ تتتتتتتتت َتد  تتتتتتتتت  لَيس 
تتتتتتتتَرَش بال تتتتتتتتتوِن التتتتتتتتذي قتتتتتتتتد كَذعتَتتتتتتتتت  ت ُ وَتش 

 

 

َ مِ  تتتت َرك  متتتتر الشَّتتتتر  فاس  تتتت   ذا كنتتتتت لتتتتم َتب 
 ويرمتتتتي،  ذا كدبتتتترُت   تتتتري، بنستتتتُ مِ 
ت  بتتتتتَح فاستتتتتتن ِخر  ل تتتتتا كو ت تتتتتدَّمِ   َ َمتتتتت
مِ  َ ع ُت علتتتت  العتتتترِنيِر منتتتت  ِبِميَستتتت  َصتتتت
َرمِ  َنتتتتتتتتتت  بعتتتتتتتتتتد َمُختتتتتتتتتت َرٌم جاَوز  تتتتتتتتتت   ذا َمخ 
لَّمِ   وُرق يتتتتتتتتتتتَت كستتتتتتتتتتتباَب الستتتتتتتتتتتماِء بُستتتتتتتتتتت
مِ   وتعلتتتتتتتتَم كن تتتتتتتتي عنتتتتتتتتح لستتتتتتتتُت بُملَجتتتتتتتت

 تا َشتتتتتتِرَقت  َصتتتتتتتد ُر ال نتتتتتتاِر متتتتتتر التتتتتتتد مِ كمتتتتتت
 

وشبي  ب ذا ما فعل  ربيعة بر َم  روم بخصم ، الذي كار يغلي صدر  بمراجن 
 لتتت  صتت ة بجبينتت ،  ،العتتداور والبغضتتاء لتت ، فصتتد  عنتت ، ووستتم  بستتمة متتر التتذن

 :(48)تدن علي  كبدال 
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 وَكلتتتتتتتتتتتتدَّ ذي َحَنتتتتتتتتتتتتتشه علتتتتتتتتتتتتتيَّ كننمتتتتتتتتتتتتتا
تتتتتتتتتتتت َجي تتتتتتتتتتتتت ُ كر    َد ُ عنَّتتتتتتتتتتتتي فنبصتتتتتتتتتتتتَر َقص 
 

 

نِ  َجتتتتتتت داوُر صتتتتتتتدِر  فتتتتتتتي ِمر  لتتتتتتتي َعتتتتتتت  َتغ 
نِ  تُتتتتتتتُ  فتتتتتتتوَش النتتتتتتتوا ِر متتتتتتتر َعتتتتتتت  وَكَوي 

 

 فتتتتتتتد ضرابتتتتتتتة بعتتتتتتتد ذلتتتتتتتح كر يعتتتتتتتدَّ العربتتتتتتتي ال جتتتتتتتاء وصتتتتتتتمة تلحتتتتتتتش العتتتتتتتار 
 بمتتتتر ُتلصتتتتش بتتتت ، بتتتتن هتتتتو دنتتتت  ورجتتتت  يل  ختتتتار ستتتتمعة الم جتتتتو، فتتتتد يستتتتت يب 

 يتتتتتر بتتتتتر  زالت متتتتتا وت  يرهمتتتتتا، م متتتتتا حتتتتتاون ذلتتتتتحد ويبتتتتتدو كر هتتتتتذا متتتتتا اعت تتتتتد  زه
قتتتتاء األستتتتدي التتتتذي كضتتتتار عليتتتت ، واستتتتتاش  كبتتتتي ستتتتلم  فتتتتي هجائتتتت  للحتتتتار  بتتتتر َور 
بتتدل، ممتتا كأتتر فتتي نفتت  الشتتاعر تتتنأيرال كبيتترال، دفعتت   لتت   شتت ار ستتدح   ضدمتتال لتت  واى

 :(49)الشعري مت ددال متوعدال 
نكم بداهيتتتتتتةه  َير  ِمتتتتتت َمتتتتتت  يتتتتتتا حتتتتتتاِر   ُكر 
 فتتتتتتتارُدد  يستتتتتتتارال و  َتعنتتتتتتتف عليتتتتتتت  و 

ر    ِ ، ذا قستتتتتمال هتتتتتا، لعمتتتتتُر اللتتتتت َتَعل َمتتتتت
و    متتتتتتر بنتتتتتتي كستتتتتتده  لتتتتتتئر َحَلل تتتتتتَت بَجتتتتتت

 َذمتتتتتتتتتتتتتتتتتٌش قَ تي َمن ِ تتتتتتتتتتتتتتتتَح من تتتتتتتتتتتتتتتتنتينَّتتتتتتتتتتتتتتتتلي
 

 

وَقٌة َ  تتتتتتتتا لتتتتتتتتم َيل    قبلتتتتتتتتي و  َمِلتتتتتتتتحُ ُستتتتتتتت
حُ  َعتتتتح  بِعرضتتتتَح  رَّ الغتتتتادَر الَمِعتتتت  َتم 

: كيتتَر تنستتِلحُ فاق   د  بتتَذر ِعَح وان تتر   ِصتت
 فتتتي ديتتتِر عمتتترو وحالتتتت بيننتتتا فَتتتَدحُ 

 َوَدحُ تَة التتتتتتتتتتا دنَّتتتتتتتتتَ  الُ ب ِ يَّتتتتتتتتتتاشه كمتتتتتتتتتتبتتتتتتتتت
 

نتتتذير بالشتتتر النتتتازن، ُيجل تتت  فتتتي موقتتتف الشتتتاعر  ذال ف نتتت  الت ديتتتد والوعيتتتد وال
ب تتاء الغتتتدم التتذاتي متتر الحتتتار  وره تت ، وذلتتتح فتتي حالتتة اإل صتتترار علتت  العتتتداور واى

َيستتار فتتي األستتر، فلتتر يستتلم العتترض متتر األذذ، ولتتر يستتلم الشتترف متتر الغمتتز بتت ، 
متتيٌر مغل تتة باللتت   نتت  لتتر يفلتتت متتر كر تصتتيب  قارعتتة متتر الشتتاعر، وكر يلكتد ذلتتح ي

َدح، و  ستتتال، ولتتتتر ينجيتتتت  من تتتا اختفتتتتال  َبفتتتتتنالتتت  ستتتت ام ال جتتتاء، فتل ختتتت  دنستتتتال ورج
 احتمال  بالملح عمرو بر هندد

نمتتتا ي تتتف منتتت  موقتتتف النتتتد  للنتتتد ،  فالشتتتاعر ضالبتتتال   يستتتكت علتتت  خصتتتم، واى
لتة، والعتداور بعتداور شتبي ة، ووستيلت  المجديتة  لت  فيساجل  الخصومة بخصومة مماأ
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ذلح فر  ال ون الذي يتخذ  سدحال فتاكال، ِلمتا للشتعر متر كهميتة فتي حيتار الجتاهليير، 
د (51)ولما ل  متر كأتر فتي نفوست م، جعلتت بعضت م يبكتي كلمتال متر وقتب ال جتاء عليت 

كتن متا ينتتان اإلنستار العربتي جعلت  يتتنأر ب ذوذلتح كلت  يتدن علت   حستا  مفتر  لتتد
سمعت  وشرف  وعرض  مر  هانة، ولي  كسوك مر كلمات في ا مر المأالب متا في تا، 

  شدو األشعاردتتناقل ا األلسر عل  شفا    همَّ ل ا   َّ 

 و  شتتتتتتتتح فتتتتتتتتي كر دواويتتتتتتتتر الشتتتتتتتتعر الجتتتتتتتتاهلي تن تتتتتتتتوي علتتتتتتتت  كأيتتتتتتتتر متتتتتتتتر 
 رية التتتتتتتتي تشتتتتتتتاب  النصتتتتتتتوص الستتتتتتتاب ة، وكل تتتتتتتا تعكتتتتتتت  مواقتتتتتتتفعالنصتتتتتتتوص الشتتتتتتت

اء الذاتيتتة متتر خصتتوم م، وانفعتتال م بمتتا يتترمي م بتت  كولئتتح الخصتتوم متتر نبتتن الشتتعر 
الح تتد والعتتداور، ومتتر أَتتمَّ تعبيتترهم عتتر ذلتتح ا نفعتتان بفتتن م الشتتعري التتذي يتختتذ كدار 
فعالتتة لتتتدرء مبغضتتتي م والحاقتتدير علتتتي مد وقتتتد ركينتتا تنفتتتال كن تتتم عب تتروا بتتت  كيضتتتال عتتتر 

 قائ م حينتتال د، وتجتتا  كصتتمحبوبتتات م حينتتال  ميتتول م الشخصتتية وعتتوا ف م الذاتيتتة تجتتا 
 تخرد

وهكتتتتذا ك  تتتتر لنتتتتا الشتتتتعر اإلنستتتتار العربتتتتي ذا شخصتتتتية مميتتتتزر فتتتتي عدقاتتتتت  
ا جتماعية؛ فصوَّر  خارجتال علت  ال بيلتة ومتمتردال علي تا حينتال، ومفتخترال بذاتت  وُمعليتال 

بتالمركر،  مر شنن ا حينال تختر، كمتا كبترز نزوعت  التذاتي حتير بتي ر متدذ حبت  وهيامت 
 ومدذ تعل   بالصديش الوفي، ونفور  الشديد مر الخصم المبغضد
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لي ات: ص (  8)  ، شر  األنباري،   بيروت 23المفض  بي   د0921، للمفضن الض 
، ل صمعي، ت  كحمد محمد شتاكر وعبدالستدم هتارور،   دار المعتارف 062األصمعيات: ص  (  9) 

 د0967بمصر 
 د0929، ت  كمان مص ف ، مصر 9حماسة البحتري: ص  (  01) 
 دلسار العرب وتاة العرو : مادر )خلب( (  00) 
 دال امو  المحي : مادر )ضرب( (  02) 
 د0966،  بر قتيبة، ت  كحمد محمد شاكر،   ال اهرر 0/388الشعر والشعراء:  (  03) 
 د،   الملسسة المصرية العامة04/053األضاني:  (  04) 
 د، ألبي عبيدر، مصور عر  بيعة ليدر،   بيروت2/704الن ائض:    (05) 
 د0942،  بر حبيب، ت   يلزر ليختر شتيتر،   ال ند 095المحب ر: ص  (  06) 
 د0936، للمبرد، ت  زكي مبارح،   ال اهرر 2/461الكامن:  (  07) 
 د05-03المفضليات: ص  (  08) 
 د04/045األضاني:  (  09) 
 د0967، للبغدادي، ت  عبدالسدم هارور،   ال اهرر 3/346خزانة األدب:  (  21) 
 د0973، للتبريزي، ت  دد فخر الدير قباور،   حلب 056-048شر  ال صائد العشر: ص  (  20) 
 د303-319المصدر نفس : ص  (  22) 
،  بر حبيب، ت  عبدالسدم هارور، 0/86مر نسب  ل  كم  مر الشعراء )نوادر المخ و ات(:  (  23) 

 د0972اهرر   ال 
 د03ديوار عامر بر ال فين: ص (  24) 
 د0971الحماسة الشجري ة: ت  الملوحي والحمصي،   دمشش  (  25) 
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 د0931،   دار الكتب المصرية، 6/034األضاني،  (  26) 
 د0961، ت  محمد محمد حسير،   ال اهرر 029ديوار األعش  الكبر: ص  (  27) 
 د04/058األضاني:  (  28) 
، ل خفي األصغر، ت  دد فخر الدير قباور،   مجمب اللغتة العربيتة بدمشتش 222ر: صا ختيارا (  29) 

 د0974
 د0970، ت  دد حسر كامن الصيرفي،   ال اهرر 040-036ديوار المأ  ب العبدي: ص  (  31) 
 د494المفضليات: ص (  30) 
 د0958، ت  علي الجندي،   ال اهرر 69-68ديوار  رفة بر العبد: ص  (  32) 
 د461لمفضليات: صا (  33) 
 د384المصدر نفس : ص  (  34) 
 د0962، للشريف المرتض ، ت  دد حسر كامن الصيرفي،   ال اهرر 6-5 يف الخيان: ص  (  35) 
 د0973،   ال يئة المصرية العامة للكتاب 09/25األضاني:  (  36) 
 دالحر ر: كراد ب ا هنا الناقة (  37) 
 د63األصمعيات: ص  (  38) 
 د، شر  المرزوقي2/543الحماسة:  (  39) 
، تتت  محمتتد كبتتو الفضتتن  بتتراهيم،   دار المعتتارف بمصتتر 003-002ديتتوار امتتر  ال تتي : ص  (  41) 

 د0964
 د، ت  عبدالستار كحمد فراة،   ال اهرر3/0223شر  كشعار ال ذليير:  (  40) 
 د0955،  بر هشام، ت  الس ا واألبياري وشلبي،   مصر 0/426السيرر النبوية:  (  42) 
 د200ديوار المأ  ب العبدي: ص  (  43) 
 د0963،   بيروت 74ديوار حاتم ال ائي: ص (  44) 
 د0964، لصدر الدير البصري، ت  مختار الدير كحمد،   ال ند 2/43الحماسة البصرية:  (  45) 
 د0968، ت  دد فخر الدير قباور،   حلب 099-097ديوار سدمة بر جندن: ص  (  46) 
 د023ير: صديوار األعش  الكب (  47) 
 د، شر  المرزوقي65-0/64الحماسة:  (  48) 
 د0964، شر  أعلب،   ال اهرر 083-081ديوار زهير بر كبي سلم : ص  (  49) 
 د0965، للجاح ، ت  عبدالسدم هارور،   مصر 0/364الحيوار:  (  51) 


