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الملخص:
يهدف هذا البحث إلى الكشف عن أغراض شععر العععاليك وخععاصع ،،وإيضاح صورها الفنية ،وإبراز بنياتها الفكريَّة،
ورصد ارتباطها ببيئة إنسانها الزمانية والمكانية ،من خالل دراسة نقدية تحليلية.
ويعد الععاليك من طاصفة خاصة في الععر الجاهلي ،خرج كلُّ واحد منهم على سلطة القبيلة ،ورفض عاداتها وواجباتها،
ع
خاص عة بعد طردهم من لباصلهم لمعارلععت ،لحكم القبيلة ،وكان معظمهم شعععراء مجيدين كتبوا لعععاصد من
واختار العراء سععكنا ل،
عيون الشععر العرب عي ،وأهم هالءء الشععراء هما الشعنفرا ،السعليك بن سعلكة ،عروا بن الورد ،تربا شعرا ،وغيرهم ،وهذا البحث
مخععص للحديث عن خعاصص شعر الععاليك الجاهلية ورصد أغراض شعرهم.
وصععف العرا ادلدمون ب
الشعععر برن ،ديوان علمهم ومنتهى حكمتهمذ وهذا يعني َّ
أن شعععر الععععاليك حفل بتجسععيد مظاهر
الحياا اءجتماعية ،والرُّ وحية لشعراص ،،فش َّكل هويَّت ،الفريدا من حيث المولوع وادغراض ،أو العورذ دن الشعراء الععاليك
تفردوا برسععععلوا خاص من الشعععععر العربي وابتعدوا عن ادغراض التقليدية بعععععورتها العامة لدا شعععععراء البادية ادواصل ،ولم
يلتزموا البناء التقليدي للقععععععيدا في العععععععر الجاهلي ،وهو القال الذي كان موحدا في كل القععععععاصد الجاهلية ،لدا الشععععععراء
ادواصل ،فكل شععر العععاليك كاد أحاط بالوالو وتجربتهم الشخعية فال يخلق خيالية ،وإنما ينقل حياتهم ومعيشتهم وأحداثهم بكل
العععدو والتعبير ،يمكن أن نرا في شععععرهم صععور حياا العععععلكة في مدبها وجزرها وسعععادتها وشعععقاصها وتفا لها وتشعععا مها،
وحلوها ومرب ها .فشعععرهم يعد تراثا فريدا في مضععمار اددا ،ويحتل مكانة مهمة في الشعععر الجاهلي ،ويعتبر عنعععرا مهما من
الحضارا العربيةذ دن ،سجل حياا حقيقة دصحابها ،وبواعث نفوسهم ،وادسلوا الذي سلكوه في حياتهم.
الكلمات المفتاحية :شعر الععاليك ،الععر الجاهلي ،أغراض ،خعاصص.
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Abstract:
This research aims to reveal the purposes and characteristics of Al -Saalik poetry, clarify its artistic
images, highlight its intellectual structures, and monitor its connection with its temporal and spatial
environment through a critical and analytical study. The tramps are from a special sect in the preIslamic era, each of them came out against the authority of the tribe, rejected its customs and duties,
and chose the open as a residence for him, especially after they were expelled from their tribes for
opposing the rule of the tribe, and most of them were glorious poets who wrote poems from the
eyes of Arab poetry, and the most important of these poets are: Al-Shanfari, Al-Silik bin Selka,
Urwa bin Al-Ward, Ta'abat sharana, and others.this research is devoted to talking about the
characteristics of the poetry of pre-Islamic Al -Saalik and to monitor the purposes of their poetry.
The ancient Arabs described poetry as the office of their knowledge and the ultimate wisdom. This
means that the poetry of the Al -Saalik was a ceremony to embody the aspects of the social and
spiritual life of its poets, so it formed its unique identity in terms of the subject, purposes, or images,
because the tramp poets were unique in a special style of Arabic poetry and moved away from the
traditional purposes in its general image among the early Badia poets, and did not adhere to the
traditional construction of the poem in The pre-Islamic era, which is the template that was unified
in all pre-Islamic poems, of the early poets, all the poetry of the Al -Saalik almost surrounded
reality and their personal experience, so it does not create fiction, but rather conveys their lives,
livelihood and events with all honesty and expression. And its misery, its optimism, its pessimism,
its sweetness and its bitterness. Their poetry is a unique heritage in the field of literature, occupies
an important place in pre-Islamic poetry, and is considered an important element of Arab
civilization; because it is a record of the true life of its owners, the motives of their souls, and the
way they followed in their lives.
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 .1مقدمة:
الحمد هلل الذي أنار للوا عباده المتقين بنور كتاب ،المبين ،وجعل القرآن شفاء لما في العدور وهدا ورحمة للعالمين ،والعالا
والسالم على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي العربي ادمين ،صالا وسالما داصمين إلى يوم البعث والنشور ،وعلى آل،،
وأصحاب ،،ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ..أما بعدا
فإن شعر الععاليك يعد مرآا تعكس الحياا العربية البادية ،وتقاليدهم ومثلهم بعورا صادلة ،وتعبير أصيل ،ومعنى دليق،
يمكن القول إن ،كنز ء يفنى بالنسبة لألدا العربي ،وهذا الشعر القيم ما أهم أغرال ،وأبرز خعاصع،؟ فهذا البحث سيدور حول
سلسلة من هذه المساصل ،ويجي عنها.
 .1.1أهداف البحث:
 -1التعرف على مفهوم الععلكة ونشرتها.
 -2استعراض طواصف الععاليك ودواعيهم في الععلكة.
 -3اإليضاح عن الخعاصص الفنية في شعر الععاليك.
 -4الكشف عن أغراض شعر الععاليك وبنيتها ،ومدا ارتباطها ببيئتها اءجتماعية.

 .1.1أهمية البحث:
إن لشعر الععاليك أهمية كبيراذ إذ أنها تتضمن كثيرا من الخعاصص الفنية التي تستحق دراستها.
 -1لد يستفيد الدارسون المختعون من نتاصج هذا البحث في مجال اددا والنقد بالتعرف الكامل على ادغراض والخعاصص
في شعر الععاليك.
 -2يفيد هذا البحث في التكامل مو المناهج المتقدمة لترهيل الرَّاغبين في مجال اددا والنَّقد من خالل التعرف على الخعاصص
الفنية في شعر الععاليك.
 -3يعتبر هذا البحث من البحوث القليلة التي تحاول الكشف عن ادغراض والخعاصص في شعر الععاليك.

 .1.1منهج البحث:
لقد اتبو الباحث المنهج الوصفي التحليلي دن ،ادنس إلجراء مثل هذه الدراسات.

مفهوم الصعلكة:
تشععير لفظة الععععلو في اللغة العربية إلى اإلنسععان الفقير الذي ء يملك شععيئا ،وفي معجم لسععان العرا الععععلو هو الفقير
()1

الذي ء مال ل ،،وتععلك الرجل أي افتقر ،وفي هذا المعنى لال حاتم طي ٍَّئا
ف ُكـععععععالع سعـععععععقـععععععانـععععععاهُ وبـععععععكرسـععععععيـعععععع وهما ال َّده ُر
نى
غـعععععععنـعععععععيـعععععععنـعععععععا زمـعععععععانـعععععععا بالتعع و
ععلك وال وغ و
فـعععععععمـعععععععا زادنـعععععععا بـعععععععغـعععععععيـعععععععا على وذي لراب ٍة

غـععععععععععععنـععععععععععععععانعععا وء أزرا بعععرحسععععععععابونعععا الفق ُر
و

معان أوسو من دءءتها اللغويةذ ءحظنا كلمة (الععلكة) أحيانا تستعمل في
والتععلك هنا الفقر ،لكن لفظة الععاليك أخذت
ٍ
معنى الفقر وأحيانا أخرا تسعععتعمل في معنى اللععععوص ولطاع الطريق ،فهذا يرجو إلى اعتبار لفظ العععععلكة من الكلمات التي
نقلت من ادصععل اللغوي إلى مدلول عرفي أو اصععطالحي بسععب غلبة اءسععتعمال ،مثل لفظ (الحج) نقل من معناه ادصععلي وهو
القعععد إلى حج بيت هللا بسععب غلبة اءسععتعمال ،فمثل هذا النوع من ادلفات ينتقل ب ،العرف أو اءصععطالح إلى مدلول جديد غير
مدلول ،اللغوي مو وجود رابطة بين المدلولين.
ومن المعروف أن المدلول الجديد ء يمنو استعمال في معناه ادصلي مثل الععلكة في المعنى ادصلي هو الفقر وبعد نقلها
إلى معدلول جديد هو الفتك ولطو الطريق ،وهذا المدلول ء يمنو اسععععععتعمالها في معناها ادصععععععوليا وتدل علينا القعععععععيدا
()2

التاليةا
لععععحععععى هللا صعععععععععععععععلُععععوكععععا إذا جعععع َّن لععععيععععلُععععُ،

معععععععععععافععععي الععععمشععععععععععا

آلععععفععععا كععععل مععععجععععزر

فسعععععععععع وُ ،كعععع َّل لععععيععععلعععع ٍة
عععغععععنععععى ومععععن نعععع و
يعععع ُععععع ُّد الع و

ق ُمعععي َّسعععععععععع ور
أصعععععععععاا ولعععراهعععا ومععععن صعععععععععديععع ٍ

عععععععععبعععع ُ نععععا وعسععععععععععا
يععععنععععا ُم وعشععععععععععاء ثُعععع َّم يُعع و

يععع ُحععع ُّ
ععمعععتعععععععفبععع ور
ت العععحععععععععععى ععععن جعععنع وععبععع و ،الع ُ

ععهععع و،
ولععع وكععع َّن ُ
صعععععععععععععلعععوكعععا صعععععععععفعععيعععحعععةُ وجع و

عععمععععتععععنعععع بو ور
كضععععععععععو وء وشععععععععععهععععا و
س الع ُ
ا الععععقع و
عععابعععع و

زجعععععرونعععععُ،
ععععداصععععع و ،يععععع ُ
ُمععععع وطععععع عال ععععععلعععععى أعع و

وبسعععععععععاحععع وتععع وهعععم زجعععر العععمعععنعععيععع و الععع ُمشععععععععع َّهععع ور

عععععتععععععرابععععععُ،
إوذا بعععععع ُعععععععدوا ء يععععععرمععععععنععععععون اولع و

ععععمعععععتعععععنعععععظَّععععع ور
تشععععععععععع ُّوف أهعععععل العععععغع و
ععععاصععععع و الع ُ

لد اسععععتعمل الشععععاعر لفظ (صعععععلو ) في المعنى ادصععععليا الفقر والتجدر من المال وفي المقطوعة الثانية اسععععتعمل المدلول
العرفي للععلكةا وهو الشخص داصما يقيم بالسطو والعدوان.
بعد رحلة لععععيرا من الولوف على دءءت كلمة (العععععلكة) ومعانيها ءحظنا أن (العععععلكة) هي الفقر مو أن أخبار هالءء
الععاليك تشير إلى أنهم من لُطاع الطرو واللعوص،
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فكيف أصعععحاا المعاجم اكتفوا بالفقر وصعععرفوا النظر عن هذ المدلول العرفي ،والتععععروا على ادصعععل اللغوي وهو الفقر دون
إ شعارا إلى المعنى العرفي هو اللععوص؟ ومن ادرج أن الفقر من أبرز الدوافو التي تسولهم إلى الععلكة ،وهذا الفقر ءزمهم
حتى بعد أن سلكوا مسلك الععلكة وأصب رمزهم وطابعا تاهرا في حياتهم وأشعارهم.
نشأة الصعلكة:
إن تحديد بدء الععععععلكة من الناحية الزمنية بعيد المنال ،فذلك السععععب يرجو إلى أن التاريع العربي لبل اإلسععععالم غير مدوَّن
على وج ،الدلة ،وبالجان إلى ذلك أن المالرخين لم يالرخوا دكثر من لرن ونعععععف لبل اإلسععععالمش أما الشعععععر الجاهلي فحديث
الميالد أول من نهج سعبيل ،وسعهل الطريق إلي ،امر القيس بن حجر ومهلهل ابن ربيعة ،فإذا استظهرنا الشعر وجدنا ل ،إلى أن -
جاء هللا باإلسععالم -خمسععين وماصة عام ،وإذا اسععتظهرنا بغاية اءسععتظهار فمئة عامش ( )3والمعععادر التي يلجال إليها المالرخون في
تحعديعد بدء التاريع دمة من ادمم تتمثل في نوعينا أحدهما الروايات والكتابات عن هذه ادمة ،وادخرا ااثار التي تركتها هذه
ادمة في توال وتتابو ،وأهم المععادر التي يعتمد المالرخون عليها في تحديد تاريع اددا العربي أو التاريع العربي لبل اإلسالم
هو الشعر أو الروايات أو ادحداث التي سجَّلت ادمجاد للعرا وكانوا لدسوها وافتخروا بها ،مثل حرا البسوس.
الععععلكة ليسععت حدثا عارلععا أبدا بل هي ءزمت المجتمو العربيش وإنما كانت(صعععلكة) تاهرا نبعت من تروف ،وءزمت،
كجزء من ،،ولذلك ء نتولو أن يكون لها تاريع مسعتقل ،وإنما يرتبا تاريخها بتاريع المجتمو نفسع ،ونتيجة ذلك ،نجد أن الععلكة
ءزمت كل العععععععور الجاهلية التي ورد لنا منها تاريع وكل أماكن الجزيرا العربية تقريبا.ش ( )4وأيضعععععا تترا لنا أخبار امر
القيس في إدرا الثرر دبي ،كان اسععتعان بالععععاليك ،وحشععد جماعة من الععععاليك في معركة مو بني أسععد ،فهذا الخبر يدل على
أن الععلكة ءزمت التاريع الجاهلي منذ كان تاريخا.

طوائف الصعاليك:
الععاليك على حس أسباا تععلكهم لسمهم اددباء على ثالث طواصفا
أ.

الفقراء:
هم الذين ء يملكون أمواء ،وء بهاصم ،وء مزارع ،فرذلَّهم المجتمو واسععععععتحقرهم ،ادمر الذي الععععععطرهم إلى الخروج عن

المجتمو وانتماء إلى العععععاليك ،فيغيرون على لومهم لنه أموالهم وليسعععلبوا ممتلكاتهم ،ثم يشعععاركون مو شعععركاصهم في توزيو
الغناصم ،ومن هالءء الععاليك عروا بن الورد ،ويعد رصيس الععاليك ،حين يشكو لزوجت ،بما لقي ،في مجتمع ،من الذل والحقر،
()5

والكراهة لالا

ععععغعععععنعععععى أسعععععععععععععععععى فعععععإونععععععي
دععععععيعععععنعععععي ولعععععلع و
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رأيع ُ
ععععت العععععنعععععاس شعععععععععععرُّ هُععععع ُم العععععفعععععقعععععيعععععر

عععععهععععععم
وأبعععععععععععععدُهُععععععم وأهععععععونُععععععهُععععععم عععععععلععععععيع و

وإون أمسعععععععععععععى لععععععع ُ،حسععععععععععععع

ويُعععععععقععععععععععععععيععععععع و ،العععععععنعععععععديُّ وتعععععععزدريععععععع و،

حعععععلعععععيعععععلععععع ُتععععع ُ،ويعععععنعععععهععععع ُرهُ الععععععععععععغعععععيععععع ُر

عععععغععععععنععععععى ولعععععع ُ،جععععععالل
ويُععععععلععععععفععععععى ذو الع و

عععععععععععاحععععععبُعععععع ُ،يععععععطععععععيعععععع ُر
يععععععكععععععا ُد فُععععععالا ُد صع
و

لعععععععلعععععععيعععععععل ذنعععععععبُععععععع ُ،والعععععععذنععععععع ُ جعععععععم

ععععععغعععععععنعععععععى را غعععععععفعععععععو ُر
ولععععععع وكعععععععن لوعععععععلع و

وخعععععععيععععععع ُر

ب .الخلعاء:
هم العذين تبرأت لبعاصلهم منهم بسععععععبع كثرا جراصرهم التي أنقضععععععت تهور القبعاصعل وأثقلعت عليهم من الفديات والغرامات،
فالطرت القباصل إلى فعلهم من القبيلة والتبرأ منهم ،وأعلنت أنهم لم يعودوا لمن وصاياتها وء تحت حمايتها ،فهم ء يمثلونها
وهي ء تمثلهم ،وء يوجد صععلة بينها وبينهم ،وكان يتم هذا اإلعالن عادا في ادسععواو التي يالمها القباصل العربية فينادي برن فالنا
لد تم خلع ،من لبيلت ،،ومن يومها يععب هذا الشعخص بال مروي وء اعتماد فتععب الععلكة هي وسيلت ،الوحيدا لضمان حيات،
وترمين رزل ،،فمن أولئك الخلعاء حاجز ادزدي ،وأبو الطمحان القينى ،وليس بن الحدادية .
سود:
ت .األغربة ال َّ
عرفهم برغربة العرا لسععععععود ألوانهم ،وآبا هم ء يعترفون برنسععععععابهم مو أنهم أنجبوهم على تهورهم ،وأغلبيتهم ينسععععععبون إلى
بالعععععفات المميزا عن غيرهم مثل الشععععجاعة ،وسععععرعة
أمهاتهم ،وء يملكون حقولهم من القباصل ،على الرغم من أنهم يمتازون
ب
العدو ،والفروسية ،فليس كلهم من الععاليك ماعدا ال َّشنفرا ،وتربا شرا ،والسليك بن السلكة ،فضالهم التعامل السيئ من لومهم،
()6

ثم لجروا إلى حياا الععاليك كما لال الشنفرا في إنذار لوم ،بارتحال ،عنهما
وم وسععععععععععع ُ
واكععععععم دمععععععيعععععع ُل
صععععععععععدور معععع وطععععيَّعععع ُكععععم
ألععععيععععمععععوا بععععنععععي أُ عمععععي ُ
فعععععإونعععععععي إولععععععى لعععععع ٍ
ريعععم عععع ون ادذا
وفعععي اد
رض معععنعععرا ولععععلعععكععع و
و

عععقععععلععععى ُمععععتععععععععع َّز ُل
وفععععيععععهععععا ولععععمععععن خععععاف الع و

أغراض شعر الصعاليك:
إن شعععر الععععاليك يشععب ،المذكرات التي يدون الشععاعر فيها ما يجيه في صععدره من المشععاعر واءنفعال حول المعانات
وادحاديث والمغامرات عن طريق ادسععلوا القععععععي ،بما فيها تشععمل دوافو الععععلكة كالفقر والهوان ،ومخاطر تواجههم في
مزاولة الععلكة من تربص ادعداء ومتاع التشرد ،فكل هذه ااثار تثير مشاعرهم لويا وتسولهم إلى تدوين إحساسهم بالشعر،
يمكن أن نلخص مولوعات أشعارهم في ااتيا
 -1الفقر وآثاره:
ء شك في أن الفقر من أبرز ادسباا التي دفعت الععاليك إلى الععلكة ،كما تردد كثيرا في أخبار عروا بن الورد من مثل
كان عروا إذا أصععابت لوم ،سععنة شععديدا ..وكان عروا إذا أجدا الناس ..خرج للغزو وبلق من فقره أن ،ألععطر إلى رهن امرأت،
6ديوان الشنفرا ،طالل حرا ،ص.88

على الشعراا في بني النضير ،دن ،لم يكن يملك غيرها ،على الرغم من أن ،كان عاصدا من إحدا غزوات .،ومن مثل روايتهم عن
السعليك أن ،أصعابت ،خعاصة شديدا فخرج على رجلي ،وحين مر الوالي سعيد بن عثمان بمالك بن الري وهو يقطو الطريق لال
لع،ا ويحعك يعا معالعك معا العذي يعدعو إلى معا يبلغني عنعك من الععداء ولطو الطريق؟ لعالا أصععععععل هللا ادمير ،العجز عن مكافرا
أتكف عما تفعل وتتبعني؟ لالا نعم ،أكف كرحسن ما َّ
َّ
كف أحد .وهكذا في أخبار كثيرا
اإلخوان ،لالا فإن أنا أغنيتك واستعحبتك
()7

تفيض بها الروايات عن فقرهم،

ويكاد الفقر غل على مولعععوع شععععرهم ،فكل شعععاعر من العععععاليك لم يخل شعععكو الفقر في

شععرهم ،ولد صعوروا في شعرهم معاناتهم بالفقر وصراعهم لمقاومت ،بعور بيانية متنوعة ،تربا ش عرا حين يشكو من فقره لالا
()8

عععععار العععععع َّزا ود إءع تعععععع وعععععععلعععععععة
لعععععع ولععععععيعععععع ُل إدبخع و

فقعععد نشععععععز ُّ
الشععععععر ُسععععععوفُ والتععععععععق ال ومعععععا

وصف الشاعر أن ،ء يملك زادا لسد المجاعة إءَّ تعلَّة ،وبرزت ألالع ،من النحول والتعق أمعا ه من الجوع.
()9

عروا بن الورد يقول عن فقرها
ومععععن يعععع ُ
ومععععقعععع وتععععرا
عععال ُ
ك ومععععثعععع ولععععي ذا وعععععيع ٍ

ح
يُععععغععععرَّر ويععععطععععرح نععععفسععععععععععُ ُ،كعععع َّل مععععطععععر و

من أجل تعويل ادسعععرا يدفع ،الفقر إلى المغامرا بنفسععع ،في كسععع المعيشعععة ،ويقول ءمرأت ،أن ،اعتزم ليام النه والغزو
لفرار من الفقر ادسود ،ويفضب ل الموت على أن يعيه في مذلة ،فإن لُتل فموت ،أرحم لها من عيه الذل ،وإن أصاا غنيمة أغنى
()10

امرأت ،وأوءدها عن انزواء في البيت مترلبين عطاء المحسنين يقولا
يعععك أو أُ
حضعععععععري
الععععبععععال ود لععععععععع َّلععععنععععي
ذريععععنععععي أُطعععع بوف فععععي
غعنعيعععك ععن سععععععو وء م و
و
أُخع علع و
و
فععععإون فععععاز سععععععععععهععععم ولععععلععععمعععع ونععععيَّعععع وة لععععم أ ُكععععن

جععععزوعععععا وهععععل عععععن ذا

قعععاعععع ٍد
وإون فعععاز سعععععععععهعععمعععي كععع َّفععع ُكعععم ععععن مععع و

وِ
ت و ُمععععنععععظعععع ور
عععار الععععبُععععيععععو و
لعععع ُكععععم خععععلععععف أدبع و

ومععععن ُمععععتععععر بخععععر

ادعلم الهذلي حين يعف ما يعاني ،عاصلت ،من فقر فُرض علي ،تطلو إلى ما في أيدي ادلارا يقولا
ُّ
ُ
ث العععععععتَّعععععععوالععععععع
وحعععععععاجعععععععة
عععععععععرت أهععععععععععلععععععععععي بععععععععععالعععععععععععععععععععععراء
ذكع
الشععععععععععععععععععععع و
()11

عععععععععععععرمععععععععيععععععععن مععععععععن الععععععععتَّععععععععالد
العععععععع ُمعع
و

7شعر الععاليك منهج ،وخعاصع ،،عبد الحليم ،ص.166
 8ديوان تربا شرا وأخباره ،علي ذي الفقار شاكر ،ص.118
 -9ديوان عروا بن الورد ،ص .81
 10المرجو السابق -ص.64
 11ديوان الهذليين ،ص.61

العععععععععالَّ ومعععععععععحعععععععععيعععععععععن

إلعععععععععى

ادلعععععععععارا

()12

وصخر الغي في وصف فقره وليق يده لالا
إونععععععععي وبعععععععدهعععععععمعععععععاء عععععععع َّز معععععععا أ وجععععععع ُد

ععععععابعععععععهعععععععا ُز ُ ُد
ععععععععاودنعععععععي ومعععععععن وحعععععععبع و
()13

وعمر بن برالة يقولا أن ،ء يملك شيئا إء سيفا صارما لون ،كلون المل ا
عععالعععع و،
وكععععيععععف يععععنععععا ُم الععععلععععيععععل مععععن ُجععععلُّ مع و

عععععععععار ُم
العععمععععلععع و أبعععيععععضُ صع
حُسعععععععععام كععععلعععو ون
و
و

آثار الفقر:
كما ذكرنا في تعريف الععلكة سابقا أن الععاليك كلهم يتعانون بالفقر ولاو ذراعهم بذلك ،فالفقر هو العنعر الرصيس
الذي يسععولهم إلى التمرد على القباصل ،وإلامة بعملية النه والسععل لكسع معيشععتهم معتمدين على لوتهم ،وهم يعععارعون الفقر
بكل الوسعععاصل حتى بذل حياتهم ،وأبرز من عناء الفقر يتمثل في جوع البطن ونحول الجسعععم والهزال ،فليس من الععععع أن نجد
صور ماللمة لما كانوا يعانون ،من الجوع القاسي الذي يتعرلون ل ،دوما حتى تعودوا علي ،ولديهم طرو معينة لمقاومت ،بها.
الجوعا
كان السععععليك بن السععععلكة مسععععك ،الجوع الشععععديد في العععععيف ،وهذا الجوع المتكرر يجعل ،شعععععورا بدوران ،حين يقف يظلم
()14

البعرا

ومعععا ونعععلعععتُعععهعععا حعععتععععى تععععععععععععععلععع ُ
كعععت وحعععقعععبعععة

و وكععععع ُ
ا العععععمعععععنعععععيَّععععع وة أُععععععرفُ
دت دسعععععععععععبعععععا و

وح عتع عى رأ ُ
عف لعععععععرَّنععي
يعععت الع ُ
عج عوع وبعععالععععععععيع و

إوذا لُععععمع ُ
عععت تععععغشععععععععععانععععي وتععععالل فععععرُسعععععععععع ودفُ

والجوع في حياتهم ليس حالة عارلعة إنما هو يالزمهم داصما ،فهم يعالجون ،بقوا اإلرادا والعبر الشديد ،من ذلك ما حدثنا ب،
()15

الشنفرا في معالجة الجوعا
ععععوع حعععععتععععععى أُمعععععيعععععتعععععُ،
أديععععع ُم ومعععععطعععععال العععععجع و

لعععععععراُ ع عنععع ُ،الععع وذكععر صعععععععفععحعععا فعععرذهععع ُل
وأ
و

وأسععععععععععتعععع ُّ
ف تُععععرا اد
رض كععععيععععال يععععرا لععععُ،
و

ول او ُمعععععر ُمعععععتعععععطععععع َّو ُل
ععععععلععععع َّ
ي ومعععععن العععععطععععع و

نحول الجسما
يعععععف الشععععنفرا جسععععم ،بكع القدم حين ينام ءيبلق ادرض برن عظم ،بارز يحول بين ،وبين ادرض ،وهو يتوسععععد ذراع،
()16

الجاف بدون لحم كرنها لطعة حديد فقالا

 12المرج السبابق -ص.84
13عمر بن برالة الهمداني ،شريف راغ عالونة ،ص.66
14السليك بن السلكة أخباره وشعره ،حميد أدم ثويني ،كامل سعيد عواد ،ص.64
 15ديوان الشنفرا ،طالل حرا ،ص .86
 16المرجو السابق -ص.61

راشععععععععععهععععا
وآلععععف وجعععع ،اد
عععتعععع و
رض وعععععنععععد افع و
و

ععععاسعععععععععععنُ لُععععع َّحععععع ُل
بوعععععرهعععععدأ تُعععععنعععععبعععععيععععع و ،سعععععععععععنع و

وأععععع ود ُل مععععنععععحععععولععععععععععا كععععر َّن فُعععععععععععوصععععععععععُ،

فعععععهعععععي ُمعععععثَّععععع ُل

ءعععععع
وكعععععععععععاا دحعععععاهعععععا
و

()17

وعروا بن الورد يتحدث عن نحول جسم،ا
ومععععن يُععععال وثععععر الععععحعععع َّ
ق الععععنععععالوا تععععكععععن بعععع،

خععععععععععاصعععععععععةُ وجسعععععع ٍم وهعو ط عيعععانُ
معععاجعععع ُد
و

ب
وإنعععععي امععععع ُر ععععععافوعععععى إنعععععاصعععععي وشعععععععععععركعععععة

وأنعععععت امععععع ُر

واحععععع ُد
ععععععافعععععى إنعععععاصعععععك
و
و

وم كععععثععععيععععر ٍا
أُل بسعععععععععع ُم وجسعععععععععع ومععععي فععععي ُج ُسعععععععععع ٍ

وأح ُسععععععععععو لععععراح الععععمعععععاء والعععععمععععا ُء بعععععار ُد

وكان يمكن أن يعيه في رغدا ويغذي جسععم ،برغذية كافية ولكن ،آثر رغدا شععخعععية أن يقسععم الغنيمة إلى الذين يجود عليهم
ويشار معهم في رزل.،
وتربا شععرا يعععف جسععم ،بهيكل العظم الفالععي من اللحم ،لذلك كان جسععم ،في نحول ولععالة ،حين حاصععره ادعداء من
()18

بني لحيان الهذليين ،من أجل النجاا فع العسل على العخور وانزلق عليها نجاء منهما
لعععع ُخعععع َّ
زم إون فععععععععع ُ
لععععت ومععععععععععععد ُر
وأُخعععرا أُصعععععععععادي العععنعععفعععس ععععنعععهعععا وإو َّنعععهعععا
طععععةُ حعععع ٍ
ُ
شعععععععععت لعهعععا صعععععععععدري فز َّل ع ون الععععععععفععععا
فعر

الجععععال عععععبععععل ومععععتععععن ُمععععخ َّ
ععععععععععع ُر
وبعععع وُ ،جعععع ُ

()19

ومالك بن الرب ي يتحدث عن نحول جسم،ا
ولعععععد تعععععقعععععو ُل ومعععععا تعععععخعععععفعععععي لعععععجعععععارتعععععهعععععا
ععععععععرُهعععا
معن يشعععععععهعععد الععحعرا يععععععععالهعععا ويسع و

إنععععي أرا مععععالععععك بععععن الععععريعععع

لععععد نععععحععععال

وجععععال
تععععراه مععععمععععا كسععععععععععتعععع ،شععععععععععاحععععبععععا و

 -1أحاديث المغامرة:
إن المغامرا هي تاهرا طبيعية لفئة اتخذت الغزو والنه نظام حياتها وتسععععععلَّحت بالقوا والرجولة ،بما أن حياا الععععععععاليك
تعتمد على شععععععن الغزو وإلامة النَّه والسععععععلَّ  ،فمن الطبيعي أن تكون أكثر المولععععععوعات التي يتناولونها ويتحدثون فيها عن
مغعامراتهم وافتخعارهم ببطوءتهم ،ومقعدرتهم على النَّجاا من ادخطار شوهم يعععععععفون كل ما يحدث في هذه المغامرات ،منذ أن
ترخذ جماعة العععععاليك في ولعععو خطتها ،إلى أن تنتهي الغارا ،ويعود فتيان العععععاليك برسعععالبهم بعد أن نفذوا خطتهم ،وحققوا
أهدافهم ،وهم يعفون في أثناء ذلك ،الطريق الذي سلكوه ويتحدثون عن رفاو الغارا ،ودور كل واحد فيها ،وكيف نفذوا خطتهم،
()20

وكيف كانت آثارها في أعداصهم ،وكيف انتهت الغارا وعاد فتيان الععاليك إلى لواعدهم سالمين بعد أن لتلوا وسلبوا ونهبواش.
 17ديوان عروا بن الورد ،ص.61
18ديوان تربا شرا وأخباره،علي ذي الفقار شاكر ،ص .66
19كتاا ادغاني ،أبو الفرج ادصفهاني ،ص.246
20الشعراء الععاليك في الععر الجاهلي ،يوسف خليف ،ص.162

يععف الشعنفرا في لععيدت ،التاصية غارا شعنها إلى بني سعالمان مو رفال ،العععاليك ،ونراه في مستهل وصف ،يحدثنا أن ،كان
()21

يقودهم ويعرفنا بالطريق الذي سلكوه ،وأنهم كانوا راجلين يقتحمون الععاا غير خاصفين وهاصبينا
ت
ي بععععععععثععععتُععععهععععا
و
عععر العععقو وسعععععععععع َّ
ومعععععن يعععععغععععع ُز يعععععغعععععنعععععم معععععرَّا ويُشععععععععععع َّمععععع و
و
بعععالععععععععععععععع ٍة ُحععععمع و
خععرجعععنعععا ومعععن الععوادي َّالعععذي بعععيعععن ومشعععععععععععع ٍل

وبععيعععن العععجعععبعععا هععيعععهعععات أنشععععععععع ُ
رت ُسععععععععربعععتعععي

ضعععععععرَّنععي
أُم عشعععععععي ع علععى اد
رض الَّ عتععي ل عن ت ُ
و

ععععكعععععي لعععععومعععععا أو أُصعععععععععععا ودف ُحععععع َّمعععععتعععععي
ودنع و

عععن الععععغععععزا وا وبُعععععععععدهععععا
أُم عشععععععععععي عععععلععععى أيع و

يُعععععقعععععرَّبُعععععنعععععي ومعععععنعععععهعععععا رواحعععععي و ُغعععععدوتعععععي

ثم يعععور أسععلحتهم المعدا للقتال ويبين أن في جعبت ،سععهام متهيئة للقتال بهمة حامليها ،والسععيوف القاطعات المالععيات كرنها
لطو الماء في الغدير لمعانا وبريقا ،وهي داصما متحركة كرنها أذناا أوءد البقر حين ر ية أمهاتها وتنهل وتعل السعيوف من دماء
()22

ادعداءا

لعععهعععا وفضعععععععععة ومعععنعععهعععا ثعععالثعععون سعععععععععيعععحعععفعععا

إوذا آنسعععععععععععت أولعععععى الععععععععععع ود َّ
ت
ي الشععععععععععععععععع َّر و

بعععارزا نوعععععععععفُ
وتعععرتعععي الععععععع ود َّ
سعععععععععالعععهعععا
ي
و
و

ت
يععععر العععععععععانعععع وة
الععععمععععتععععلعععع َّفعععع و
ُ
تععععجععععو ُل كععععععععع و

صععععععععععار ٍم
إوذا فعععع وزعععععوا طععععارت وبععععربععععيععععض
و

ت
عععرهععععا ثُعععع َّم سععععععععععلَّعععع و
ورامععععت وبععععمععععا فععععي جععععفع و

العععمعععلععع
ٍ
ون و
صعععععععععاف حعععديععع ُدهُ
حُسعععععععععام كعععلععع و

ت
راز كععععرلععععطععععاع العععععغععععديععععر
الععععمععععنعععع َّعععععع و
ُ
ُجعععع ٍ

عععل صععععععععععوا ودرا
تععععراهععععا كععععرذنععععا و
ا الععععحسععععععععععيع و

ت
ولعععععد نععععع وهعععععلعععععت ومعععععن الععععع ودمعععععا وء وعععععع َّلععععع و

 -1وصف األسلحة:
إن حمل السالح ش شيمة العربي ،يرا سالح ،جُزءا من ،،ء يفارل ،في سلم أو غيره ،فهو يالزم ل ،في كل أولات،ش( )23وحياا
العععععاليك أشعععد لاسعععية وألععععى خطيرا ،فتحتاج إلى أسعععلحة لحامية أنفسعععهم فادسعععلحةش هي القوا الثالثة التي يعتمدون عليها في
()24

مغامراتهم إلى جان لوا للوبهم ولوا أرجلهم.

ادسلحة التي يتسل بها الععاليك لخوض حياتهم القاسية تنقسم إلى نوعينا
النوع األول :أسلحة مادية:
()25
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عععازيععععا
وإونعععععي كععععفع و
عععانععععي فععععقعععع ُد مععععن لععععيععععس جع و

بوعععععحُسعععععععععععنعععععى وء فعععععي لُعععععربٍعععععُ ،معععععتعععععععععععلَّععععع ُل

ا فُععععععالاد ُمشععععععععععععيَّععععععو
ثععععععالثععععععةُ أصععععععععععععحععععععا ٍ

وأبعععيعععضُ إوصعععععععععلعععيعععت وصعععععععععفعععرا ُء ععععيعععطععع ُل

شوادسعلحة التي يععفها الشععراء العععاليك هي تلك التي كان يعرفها العرا في الععر الجاهلي ،سواء منها أسلحة الهجوما
السعيف ،والرم  ،والقوس ،والسهام ،أو أسلحة الدفاعا الدرع ،والترس ،والمغفر ،ويل الشعراء الععاليك على الحديث عن هذه
ادسلحة إلحاحا شديداش )26(،يعفون أسلحتهم من كل أجزاصهاا اللون  ،والشكل ،والعوت ،وطريقة العنعة ،وطريقة اءستخدام
 ،وليمتها في حفات حياتهم ،ويتفننون في تعععوير هذه ادسععلحة باعتزاز ،وتحدثوا عن أسععلحة كثيرا في أشعععارهم لنلق نظرا إلى
أهمها فيما يليا
 .1السيف:
السععيف هو سععالح يحرص كل عربي على حمل ،،وهو يعد زينة للعراش أما السععيف فمالزم للفرد داصما ،سععواء في الحرا
()27

والسلم ،ولد تحدث شعر الععاليك عن السيف بإلافة وتفننش.
()28

فالسيف عند عمرو بن برالة جل مال ،يالزم ،دوماا
وكععععيععععف يععععنععععا ُم الععععلععععيععععل مععععن ُجععععلُّ مععععالوعععع و،

عععععععععار ُم
عععمععععلعععع و أبععععيععععضُ صع
ون الع و
حُسععععععععععام كععععلعععع و
و

غعععع ُمععععوض إوذا عععععضَّ الععععكععععريععععهععععة لععععم يععععدع

لععععع ُ،طعععععمعععععععععععا طعععععو ُ
الز ُم
ع العععععيعععععمعععععيع و
ععععن ُمععععع و

وأيضا عنده أحد أركان ثالثة يعتمد عليها من يريد تج ُّن القهر والمظالم في مجتمو يدين بالقواا
وأنععععفععععا حعععع ع
ظععععالعععع ُم
مععععيععععا تععععجععععتععععنععععبععععك الععععمعععع
صعععععععععارمعععا
يو
معععتعععى تعععجعععمععع وو العععقعععلععع العععذكععع َّ
و
و
()29

()30

وصخر الغي يرسم لنا سيف ،بعورا دليقة ،فسيف ،أصيل ماض من حديد ،رليق الشفرتينا
أبععععععيععععععضُ مععععععهععععععو فععععععي مععععععتععععععنعععععع و ،رُبعععععع ُد
و
صعععععععععععارم أُخعععععلوععععععععععععت خشعععععععععععيعععععبععععع ُتعععععُ،
و
فععععلععععيع ُ
عععت عععععنععععُ ُ،سععععععععععيععععوف أريعععع حععععتعععععى

بعععععععا وء وبعععععععكععععععع عفعععععععي ولعععععععم أكعععععععد أ وجععععععع ُد

فععععهُععععو حُسععععععععععام تُعععع وتععععرُّ لععععععععععربععععتُعععع ُ،سععععععععععاو

ظععععععمععععععهععععععا لوععععععععععععع ُد
الععععععمععععععذ عكععععععى فععععععععععععع
ُ
ُ

وسعععععععععمععععحعععة ومععععن لو وسعععععععععع بي زارا صععععععععععفععععراء

غعععععععععععع ور ُد
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هععععععععععععتععععععععععععوف

وعععععععععععععدادُهععععععععععععا

()31

وتربا ش عرا يعف سيف ،برن ،حاد ثقيل إذا أكل ء يحتاج إلى صيقلا
اسعععععععععععق لعععععد أخعععععلعععععق الععععع ومعععععحعععععمعععععال
ععععف ابعععععنعععععة و العععععجعععععنب ذو
سعععععععععععفععععع و
فعععععطعععععار بعععععقعععععحع و
َّ
ععععععالععععععععععععععفعععععععا
إذا كععععععع َّل أمعععععععهعععععععيعععععععتُععععععع ُ،بع

فععععععععحعععععععع َّد ولععععععععم أ ور وه صععععععععععععععيععععععععقععععععععال

ويشععب ،الش عنفرا بياض السععيوف بالمل  ،كرنها لطو الماء في الغدير لمعنا وبريقا ،وهي داصما متحركة كرنها أذناا أوءد البقر
()32

حين ر ية أمهاتها وتنهل وتعل السيوف من دماء ادعداءا
صععععععععععار ٍم
إوذا فعععع وزعععععوا طععععارت وبععععربععععيععععض
و

ت
عععرهععععا ثُعععع َّم سععععععععععلَّعععع و
ورامععععت وبععععمععععا فععععي جععععفع و

عععمععععلعععع صع
ٍ
حُسععععععععععام كععععلععععو ون الع و
عععععععععاف حععععديعععع ُدهُ

ت
راز كععععرلععععطععععاع الععععغععععديععععر
الععععمععععنعععع َّععععع و
ُ
ُجعععع ٍ

عععل صععععععععععوا ودرا
تععععراهععععا كععععرذنععععا و
ا الععععحسععععععععععيع و

ت
ولعععععد نععععع وهعععععلعععععت ومعععععن الععععع ودمعععععا وء وععععععلَّععععع و

()33

ويتحدث عروا بن الورد عن بياض سيف ،مشهرا
عععوم بععععالععععقععععنععععا
نُععععطع و
عععاعععععنُ عععععنععععهععععا أوَّل الععععقع و

ععععععععععهع َّ
ععععن ُمشعععععععععععهَّععععع ور
ععععاف ولع ُ
ععععض وخعععععفع ٍ
وبعععععيع ٍ
()34

ويتحدث عروا أيضا عن بياض سيف ،الذي ء يملك غيره وغير درع،ا
ع و ومعععععغعععععفععععع ٍر
وأبععععيععععضُ ومععععن مععععا وء الععععحعععع وديعععع ود صعععععععععع وقععععيععععلُ
و و
معععععالعععععي معععععال غعععععيععععع ُر ودر ٍ
ءحظنا أن الشعراء الععاليك كادوا لم يخرجوا من تشبي ،بياض سيوفهم بالمل  ،شلعل المل أشد ما يعرفون ،بيالا ،فال نعلم
شعيئا في حياتهم أكثر بيالعا من المل  ،وحتى اللبن المعروف بالبياض ء يبلق المل في صعفاء بيالع ،،وخاصة لبن اإلبل الشاصو
بينهم ،فبيالع ،غير خالص لما يشعوب ،من الدهن ،معنى ذلك أنهم يريدون أن يشعبهوا بياض سعيوفهم برشد ما يعرفون ،بيالا وهو
()35

المل ش.

سهم:
 .1ال َّ
يعد السععهم من ادسععلحة الضععرورية للععععاليكذ وذلك دن حياا الععععاليك مبنية على الترصععد والهجوم والدفاع الفردي،ش
يحتاج إلى سعالح بعيد المدا في اإلصابة ،بحيث ء يضطره إلى اءصطدام المباشر مو أعداص ،أو لحاياه ،والسهم خير ما يحقق
ل ،ذلكش )36(،لذا يتحدث الشعراء الععاليك كثيرا عن السهم ،ويتفننون في تعويره،
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يتحدث الشععععنفرا في بعض شعععععره عن سععععهام ،وكيف يتخيرها ،وكيف يرك في لداحها الريه ،وكيف يتابو فيها البري حتى
()37

تعير صالحة لالستعمال ،ثم يتحدث عن ليمة هذه السهام التي أعدها هدية دعداص،ا
ور ُ
صـععـععفُ
ـععـععمـععـععان ولـععـععاَّل ٍة
ـععـععـععرثـععـععور ي
دت بوـععـععـععم
تـععـععخـععـععيَّرتُهـععـععا ومـععـعع عمـععـععا أُريـععـععهُ وأر ُ
ٍ
ٍ
أر َّكبـعععـ ُعععهـعععـعععا فـعععـعععي ُكـعععـععع َّل أحـعععـعععمـعععـعععر غـعععاثوـعععر

عععرفُ
وأنـععععـع و
لو و
عععسـععععـعععع ُج لو و
لدان مـععععـععععا هُـععععـععععو ُمـععععقـع و

ُ
وتـععععععاب
ـعععععععـععععععت فـععععععيـعععععع و ،البـععععععري حتعى تركتُُ،

ععر ُّن إوذا أنـعععـعععـعععزفـعععـعععـعععتُ ُ،ويُـعععـعععـعععزفـعععـعععـعععزفُ
يـعععـعععـعععـع و

ععض عُـعععرالـعععة
وبـعععـعععكـعععـعععفَّيـعععـععع ومـعععنـعععهـعععا لولبـعععغـعععيـع و

إوذا وبـعععـععععـعععـع ُ
ععت ُخـعععـعععالع مـعععـعععالُ ُ،مـعععـعععتـعععـععععـعععـعععرَّفُ
()38

وصخر الغي يعف سهم ،برن ،حعن منيو يحول بين ،وبين أعداص،ا
بععععععععيععععععععض ورهععععععععاا و ُمععععععععجععععععععنععععععععر أُ ُجعععععععع ُد
إونععععععي سعععععععععععيعععععنعععععهعععععى ععععععنععععععي وععععععيعععععدهُعععععم
يتحدث الشععنفرا عن أهمية السععهام للععععاليك ،فهو يحمل منها ما يسععتطيو حمل ،،دن ،يشععكل حاجزا بين ،وبين أعداص ،،ورفيق،
()39

تربا ش عرا داصما يحمل مع ،جعبة فيها ثالثون سهما مهيرا لإلطالو عند إحساس ،بالخطرا
ععععال لعععععد شععععععععععع وهععععع ُ
ت
دت تعععععقعععععوتُعععععهُعععععم
إوذا أطعععععععععععععمععععععتععععععهُععععععم أوتععععععحععععععت وألععععععلَّعععععع و
وأُ َّم وععععععيع ٍ
وجععععععععيععععععععاع أ َّ
ت
ي
آل تععععععععرلَّعععععععع و
ٍ

تعععخعععافُ ععععلعععيعععنعععا العععععععيعععل إون وهعععي أكعععثعععرت

ونععععععععحععععععععنُ

لعععهعععا وفضعععععععععة فعععيعععهعععا ثعععالثعععون سعععععععععيعععحعععفعععا

إوذا آنسعععععععععععت أولعععععى الععععععععععع ود َّ
ت
ي الشععععععععععععععععع َّر و

بعععارزا نوعععععععععفُ
وتعععرتعععي الععععععع ود َّ
سعععععععععالعععهعععا
ي
و
و

ت
ععععمعععععتعععععلعععععفَّععععع و
ععععر العععععععععععانععععع وة الع ُ
تعععععجعععععو ُل كعععععععععععيع و

وعمرو ذو الكل يعععععف سععععهم ،برن ،خير رد على وعيد المتوعدين ،وكنانت ،تحوي سععععهاما كالشععععو فيجعل وعيد ادعداء
()40

هراءا

تععععععمععععععنعععععععانععععععي وأبععععععيععععععض مشععععععععععععر وفععععععيعععععععا

ُ
قععععال
خععععلععععصُ وبعععع و
در أُ و
الععععععععععع و
أشععععععععععاح الععععععععععع و

ور
وأسعععععععععععمعععععر ُمعععععجعععععنعععععر ومعععععن وجعععععلععععع ود ثععععع ٍ

عععععال
أصعععععععععععع َّم ُمععععععفععععععلبععععععال تُععععععبععععععة الع و
عععععنععععععبع و

وإيععععععفععععععالععععععي وبسععععععععععععهععععععمععععععي ثُعععععع َّم أرمععععععي

وإو عء فععععععععادبععععععععاءا فععععععععاوشععععععععععععععتوععععععععمععععععععالععععععععي

العععععكعععععنعععععانععععع وة ُمعععععرهعععععفعععععات
ععععععر
و
وفعععععي لععععع و

عععععاتععععععهععععععا شععععععععععععو ُ
عععععال
و
كععععععر َّن تُععععععبع و
السععععععععععععبع و
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يمكن القول أن السعهم أهم سالح ما يلزم للععاليك ءعتماد حياتهم على الترصد والخفية ،فيحتاجون إلى سالح بعيد المدا بحيث
ء يضطره إلى اءصطدام المباشر مو ادعداء.
 .1القوس:
القوس أداا الرمي فهي مرتبطة بالسععععهم ،واهتمامهم بالسععععهم ينعكس على أهمية القوس بالنسععععبة لهم أيضععععا ،لذا نجد الشعععععراء
الععاليك إيالء القوس تعويرا بارعا ،فيتفنون في لونها وصوتها.
()41

ولون القوس عند الشنفىرا ،أحيانا حمراء يقول في تاصيت،ا
ي بععععععععثععععتُععععهععععا
و
عععر العععقو وسعععععععععع َّ
و
بعععالععععععععععععععع ٍة ُحععععمع و

ت
ومعععععن يعععععغععععع ُز يعععععغعععععنعععععم معععععرَّا ويُشععععععععععع َّمععععع و

()42

وأحيانا آخر صفراء يقول في ءميت،ا
ا فُععععععالاد ُمشععععععععععععيَّععععععو
ثععععععالثععععععةُ أصععععععععععععحععععععا ٍ

وأبعععيعععضُ إوصعععععععععلعععيعععت وصعععععععععفعععرا ُء ععععيعععطععع ُل

فهذا التععععوير يدل علىش دلة مالحظة الشعععنفرا ،وصعععدو تعبيره عن تجارب ،،فالقوس تكون صعععفراء في أول أمرها ،فإذا ما
()43

كثر استعمالها وتعرلت للشمس والمطر والتقلبات الجوية صارات حمراءش.
()44

وتربا ش عرا في رثاص ،ل ،يعف لوس ،برنها صفراءا
زمعععععُ،
وع عععععع ُ
يُعععععفعععععرب ُج ععععععنعععععُ ُ،غععععع َّمعععععة العععععر و

ععععاتععععع ُر
وصعععععععععععفعععععرا ُء ومعععععرنعععععان وأبعععععيعععععضُ بع و
()45

وباإللافة إلى لون القوس ،فيهتمون بعوتها أيضا ،وعند صخر الغي كرن ،أصوات لوم يبحثون عن شيئ فقدوها
وععععععععععدادُهعععععععععا غععععععععع ور ُد
را ُء هعععععععععتعععععععععوف
وسععععععععععمععععحععععة ومععععن لو وسعععععععععع بي زارا صععععععععععفععععـ
كعععععععععر َّن

إورنعععععععععانعععععععععهعععععععععا

إوذا

ُر ودمعععععععععت

عععععر مععععععا فععععععقععععععدوا
هععععععز ُم بُععععععغععععععا ٍا فععععععي إوثع و

أما الشعنفرا فيدلق في وصعف،ش فهو يالحظ أن للقوس عند الرمي صعوتينا صوتا عند بدء الرمي ،وصوتا بعد اءنتهاء من،،
فانطالو السهم يبدأ بعوت عال صارخ ،ثم ما إن ينطلق السهم حتى يهدأ رنين القوس ،ويتحول إلى صوت لعيف خافت نتيجة
()46

ءهتزازات وترهاش
ولعععععاربع ُ
ععععت معععععن كعععععفَّعععععى ثعععععم فعععععرجعععععتعععععهعععععا
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بعععنعععزع إذا معععا اسعععععععععتعععكعععره العععنعععز ُ
ع معععخعععلعععج

ي صعععععععيععحعععة ثُ ع َّم راج عععععت
فععععععععععاحعععت وب عك عفَّ ع َّ

َّ
عععععععععجععععج
أنععععيععععن ادمععععيععععم ذي الععععجععععراح الععععمشع

الرمح:
.4
ُّ
وصعف العععاليك للرم ليس مسعتفيضعا ،ويرجو السب إلى للة اعتمادهم عليها في مغامراتهم ،دن الرم من ادسلحة التي
يغل استعمالها في الحرا ،عروا بن الوردش يرسم في راصيت ،المشهورا صورا راصعة ل ،ودصحاب ،،وهم على خيلهم يطاردون
()47

إبال نهبوها ،ولد أشرعوا رماحهم وسيوفهم ليدفعوا عنها أصحابها الذين خرجوا خلفهم ليستردوهاش
ععز ُ
عععواسعععععععععع ُو وفععععي أُخععععرا السععععععععععوام الععععمععععنععععفَّعععع ور
س معععن ء يعععخعععافُعععنعععا
كع و
ع بعععععععد العععيعععر و
سعععععععععيُعععفع و
عععوم بععععالععععقععععنععععا
نُععععطع و
عععاعععععنُ عععععنععععهععععا أوَّل الععععقع و

ععععععععععهع َّ
ععععن ُمشعععععععععععهَّععععع ور
وبعععععيع
ععععاف ولع ُ
ععععض وخعععععفع ٍ
ٍ
()48

ويعف عروا بن الورد في لعيدا أخرا رمح ،برن ،رم أسمر داصم الغلبة والنعرا
وأسعععععععععععمععععع ُر خععععع ب
وأجععععععر ُد ُععععععععريعععععععانُ
َّ
السعععععععععععععرا وا طعععععععويععععععع ُل
طععععع ُّي العععععقعععععنعععععا وا ُمعععععثعععععقَّعععععف
()49

ويتحدث عمرو بن برالة عن لنوات رماحهما
َّ
حعتعى تُقعععدع الخيعععل بعععالقنـععععععععععععععععا
صععععععلع
فعال ُ

اجععع ُم
ععخعععفععع و
ععض الع و
اف العععجعععمععع و
وتُضععععععععرا بعععالعععبعععيع و

()50

ويقولا
عععمععععنعععع َّو بععععالععععقععععنععععا
مععععتععععى تععععطععععلُعععع و الععععمععععال الع ُ

عععار ُم
تعععععععععه مععععاجععععدا أو تععععخععععتعععع ور مععععك الععععمععععخع و
()51

وصخر الغي في وصف الرم عند صيد حمار الوحه يقولا
دور وهععععمععععا ورمععععاحععععا
فشععععععععععامععععت فععععي ُ
صعععععععععع و

ومعععععن العععععخععععع ب
السعععععععععععمعععععامعععععا
طععععع بي أُشع
ععععععععععربعععععت و
و

 .5الدرع والترس:
من أسععلحة الدفاع ،ووسععاصل الولاية في الحرا ،وخافت أنغام الحديث عنهاذ دن شفي حملها مثقلة لهم تفسعععد عليهم حياتهم في
الععععلكة التي تحتاج داصما إلى خفة الحركة وسععرعة العدو ،ولم يتحدث عن الدروع إء الذين عاشعععوا فترات مو ألوامهم ..كقيس
()52

ابن الحدادية ،فيقول عن انتقال ،من حياا الدعة والهدوء إلى صراعاش
أُسععععععععععالععععي الع ُ
وأصععععععععععبععععحع ُ
والععععيععععا
ءبععععس ُجععععبَّعععع ٍة
عععدارعععععيععععن الععععععععع و
عععس و
عععت بعععععععععد ادُنع و
عععكععععمععععاا الع و
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أما الترس فهو مععنوع من جلد الثور ،وهو من وسعاصل الدفاع كالدرع ،ووزن ،أخف من من الدرع،ش فهو أنسع للععاليك
حتى ء يثقعل حركتهم وء يعولهم عن الععدوذ فإن لم يكن بد من اتخاذ أحدهم شععععععيئا يتقي ب ،ولو النبال ،فالترس أنسعععععع لهم من
()53

غيرهش.

()54

وصخر الغي يعف ترس ،برن ،مقب موثقا
إونععععععي سععععععععيعععععنعععععهعععععى ععععععنععععععي وععععععيعععععدهُعععععم

بععععععععيععععععععض ورهععععععععاا و ُمععععععععجععععععععنععععععععر أُ ُجعععععععع ُد

ووصعععف عمرو بن ذي الكل في ترسععع ،أدو من صعععخر الغي ،وينفرد لها بيتا ،فذكر في ،أهمية الترس في صعععد النبال عن،،
()55

معرح برن ،أسمر معنوع من جلد الثورا

ععععور
وأسعععععععععععمعععععر ُمعععععجعععععنعععععر ومعععععن وجعععععلععععع ود ثع ٍ

فععععععلععععععال ُ
أصعععععععععععع َّم ُمعععععع ب
ب
بععععععال
الععععععنعععععع
تععععععبععععععة
و

 .6العدو السريع:
إن العدو من ادسععلحة الذاتية التي اعتمد عليها الععععاليك في مغامراتهم ،ولد اتعععف بهذه ادسععلحة الذاتية معظم الععععاليك
كما م َّر في تراجمهم وأشععارهم ،ولد تفننوا في تعوير عدوهم واعتزوا برنهم ء تلحقهم وء تسبقهم الخيلذ دنش ثقة في اءعتماد
على هذه السععععرعة غير العادية في العدو فيطمئن إلى أن يغزو أو يترصععععد ،فإن ثقت ،في سععععالي ،تجعل مع ،حعععععنا متنقال يلوذ ب،
()56

فيحمي ،في أحرج اللحظاتش.

()57

يعور تربا شرا لعة نجات ،واصفا سرعة عدوه ومطاردا أعداص ،إياه فشب ،عدوه بسرعة عدو النعام والظبيةا
ألقـعععععععيـع ُ
ُ
رواو
ععععععا أ
عععععععععوت ومـععععععععععنـععععععععععها نجاصي ومن بجيلة إوذ
نـععععععععععجـع
ت الرهـع و
ععععععت ليـعععععععلة خـعععععععبـععععععع و
و
ليـعععععععلة صععـعععععععاحـعععععععوا وأغـعععععععروا بي وسععراعهُ ُم

او
ين لدا معدا او و
بوـعععععععععععالعـعععععععععععيـعععععععععععكـعععععععععععت و
بن ب عر و

كـعععـعععرنَّمـعععـعععا حـعععـعععثـعععحـعععثـعععوا حُـععع ع
عـعععا لـعععوا ود ُمُ،

ف بوـععـععذي شـععـع ّ
ععاو
أو أُ َّم وخـععـععـععشـععـعععـعع ٍ
ععث وطُـععـععبعـععـع و

()58

وفي لعيدا أخرا يفتخر برن ،يسبق الخيل الجياد بجري،ا
لععععععهععععععا الععععععويعععععع ُل مععععععا وجععععععدت ثععععععابوععععععتععععععا
العععععجعععععرا وء
السعععععععععععاو وععععععنعععععد
وء ر وععععععه
و
و
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ألعععععععععع َّ
ف

عععععععععن
الععععععععععيععععععععععديع و

وء

ُز َّمععععععععععال

إوذا بععععععادر الععععععحععععععمععععععلععععععةُ الععععععهععععععيضععععععععععععال

ُ
ععععععبععععععع و،
يعععععععفع
ععععععوت الع و
ععععععجعععععععيعععععععاد وبعععععععتعععععععقعععععععريع و

ويعععععععكسعععععععععععععو حعععععععوا ودهعععععععا العععععععقسعععععععععععععطعععععععال
()59

ويعتز برن ،منتقل بين العحراوات بسرعة ءتتاح إء للرياحا
يععععظععععلُّ وبععععمععععومععععا ٍا ويُععععم وسععععععععععي وبععععغععععيعععع ورهععععا

وري ُ
تعععهعععور العععمعععهععع والععع وك
جععع وحعععيشعععععععععا ويعععععععر و

ق وفعععد الععرب ي ع و وم عن ح عيععع ُ
ويسععععععع وب ع ُ
ث ي عيععن عت ع وح عي

ار و
وبععععع ُمعععععنعععععخععععع ور ٍ
و ومعععععن شععععععععععع بد وه الععععع ُمعععععتعععععد و
()60

أما الشنفرا فيعف سرعة عدوه برن ،حين يعدو على ادرض العلبة يتطاير منها الحجارا فيقدح منها الشررا
و ُمععععععفععععععلَّعععععع ُل
تععععععطععععععايععععععر مععععععنعععععع ،لععععععا ودح
اسععععععععع ومعععى
إذا ادمععععععع ُز العععععععععع َّوانُ ءلعععى معععنععع و
وافتخر الشعنفرا بسعرعة عدوه ،وسعابق مو القطا وأسعبق ،في وصعول إلى مورد الماء لما شرا وارتوا وصل القطا فال يجد
()61

إء بقية من شراب،ا
ُرا الععقعطعععا الع ُعكعععد ُر بعععععدمعععا
وتشعععععععراُ أسععععععععع و

سععععععععععرت لععععربععععا أحععععنععععا ُهععععا تععععتعععععععععععلععععععععععع ُل

هععععمععععمعععع ُ
ت وهعععع َّمععععت وابععععتععععدرنععععا وأسععععععععععدلععععت

ارط ُمععععععتععععععمعععععع بهعععععع ُل
وشععععععععع َّمععععععر ومعععععع بنععععععى فعععععع و

فععععولععععيعععع ُ
ت عععععنععععهععععا و وهععععى تععععكععععبُععععو ولعععععععععقعععع ور وه

اشععععععععععع ُرهُ ومععععع ٍنعععععهعععععا ُذلُعععععون وحعععععوصععععععععععع ُل
يُعععععبععععع و

النوع الثاني :أسلحة روحية:
إن ادسعلحة السابقة ذكرها ليست كافية دن تجعل الععاليك ناجحا في التععلك ،دنها شاصعة بين أفراد العرا ،وميسرا
لكل الناس ،فيسعععععتطيو كل شعععععخص أن يملكها ،لذا هذه ادسعععععلحة ء تكفي برن تكون الوسعععععيلة الوحيدا إلى العععععععلكة ،دن حياا
الععاليك مليئة بالقسوا ،والجوع والعطه ،ومطاردا ادعداء ،فال تجدي ادسلحة والسيف في مواجهة هذه الظروف إء مقومات
ذاتية في الشعخص .وادسعلحة الروحية نعني بهاش المقومات الشعخععية ،والععفات الخاصعة التي ينبغي أن يتعف بها شخص ما
إذا أراد أن يكون صعلو ش( )62و من أهم ادسلحة الروحية التي ينبغي أن تجلى بها الععاليك في مواجهة مغامراتهم والظروف
القاسية الجرأا والحذر ،والعبر ،والحيلة ،واءستهانة بالموت.
 .1قوة اإلرادة والحزم:
عندما نلقي نظرا إلى شععر العععاليك ،فليس من المسعتبعد أن نجد في ،مقومات كثيرا يفتخرون بها ،وكلها تدور حول
لوا اإلرادا والحزم ،ش بحيث يمثل لنا شعععرهم الععععلو مالععيا داصما في غير تردد وء وجل ،ويجعل من عزم ،وإرادت ،ورأي،
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()63

الهادي الوحيد ل ،والدافو الوحيد لسلوك،ش

()64

وتربا شرا يقولا إذا عزم على شيء حتى ولو لم يتحدث عن ،فال بد تنفيذها
ععععت اوععععععتعععععزمع ُ
ععععت إوذا معععععا هعععععمعععععمع ُ
و ُكعععععنع ُ
ععععععععر
ععععت
وأحع و

إوذا

لُعععععععععلع ُ
ععععععععت

أن

أفعععععععععععععععععععال

فالععععاليك جميعا يحملون هذه اإلرادا ،ولكن الشععنفرا كان أعلى درجتهم من حيث لوا اإلرادا ،ومن آثار ذلك أن ،كثيرا ما
كان يغير بمفرده ،حين نقرأ ءميت ،نرا في ،بولوح ما يملك ،الشنفرا من لوا اإلرادا وصالبة العزيمة.
()65

عندما عزم على رحيل لوم ،فقالا
ألععععيععععمععععوا بعععع ونععععى أمععععي صععععععععععدور معععع وطععععيَّععععكععععم

عععععوم سعععععععععععواكععععععم دمععععععيعععععع ُل
فعععععإنععععععي إلععععععى لع ٍ

َّ
ت العععحعععاجععع ُ
والعععلعععيععع ُل ُمعععقععع ومععع ُر
ات
فعععقعععد ُحععع َّمععع و

ُ
ت معععععطعععععايعععععا وأر ُحععععع ُل
وشععععععععععع َّدت ولععععع وطععععع َّيعععععا ٍ

()66

وفي وصف إحدا مغامرت ،ففالا
دعسععععععععع ُ
صعععععععحعبع وتعى
هو ُ
ه وبعغع ٍ
ت ععلعى غعطع ٍ

ُسعععععععععععععععععععععار وإور وزيعععععععز ووجعععععععر وأفعععععععكععععععع ُل

ت نوسعععععععععععوانعععععا وأيعععععتعععععمععععع ُ
فعععععريَّعععععمععععع ُ
ت إولعععععدا ُ

ت كعععععمعععععا أبعععععدأ ُ
و ُععععععد ُ
ت والعععععلَّعععععيععععع ُل ألعععععيععععع ُل

 .1الصبر:
العععععبر مرتبا باإلرادا أيضععععا ،وصععععاحب ،يسععععتطيو أن يسععععيطر على نفس في مواجهة كل الظروف ،والعععععبرش هو الدليل
الحقيقي على لوا اإلرادا والتحكم في النفسش( )67حينما نقرأ أشععار العععاليك وأخبارهم فال يعع علينا أن نجد أن حياتهم تكاد
تعتمد على العععععبر الشععععديد الذي ء يطيق ،غيرهم ،بال مبالغة إن حياا الععععععاليك بمثابة نموذج للعععععبر على حياا لاسععععية مفعمة
بالمخاطر من كل جوانبها.
لقد جسععععم الشععععنفرا لنا هذا العععععبر بعععععورا راصعة في ءميت ،،وهو يقاوم الجوع الشععععديد بالعععععبر ،حيث يشععععاغل الجوع
()68

ويتجاهل ،ويماطل ،حتى يفني ،فيتناساه ،وكرن ،غير جاصوا
ععععجعععععوع حعععععتَّعععععى أُ ومعععععيعععععتُععععع،
أُ وديعععع ُم ومعععععطعععععال الع ُ
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وألعععععععع وراُ ععععنععع ،الععع بذكعععر صععععععععفعععحعععا فعععرذهععع ُل

ويعتز الشععنفرا برن ،ليس صععبور فحسع وإنما هو مولى العععبر ،ء يشععتكي الجوع وء يخاف الفقر ،وء يفرح بالغنى ،وء تثيره
()69

حمالات الجاهلينا

َّ
فععععإونععععى لععععمععععولععععى
العععععععععععبعععع ور أجععععتععععااُ بعععع َّزهُ

ععععلعععى ومعععثععع ول لعععلععع و َّ
السععععععععمععع وو والعععحعععزم أنععععععع ُل

وأُععععععع ود ُم أحععععععيععععععانععععععا وأغععععععنععععععى وإونَّععععععمععععععا

عععمععععتععععبعععع بذ ُل ُ
يععععنععععا ُل الع و
عععغععععنععععى ُذو الععععبُعععععععععد وا الع ُ

فعععععال جععععع وزع ومعععععن خعععععلَّععععع ٍة ُمعععععتعععععك بشعععععععععععف

عععععغععععععنععععععى أتععععععخععععععيَّعععععع ُل
وءمعععععع ورح تععععععحععععععت الع و

وءتععععزد وهععععى ادجععععهععععا ُل وحععععلعععع ومععععى وء أُرا

ععععل أُنععععع ومععععع ُل
سعععععععععععالُوء وبعععععرععععععقعععععا و
اويع و
ا ادلععععع و

()70

ويحدثنا عروا بن الورد عن صبره على غشيان المواليا
صععععععععبعععورا ععععلعععى رُز وء العععمعععوالعععي وحعععافوعععظعععا

رلععععععععي حععتععععى ُيععالكعععل العععنعع ُ
بعععت أخضععععععععرا
ولعع وعععع و

 .1الجرأة:
الجرأا صعععفة إيجابية التي يتععععف بها كل العععععاليك ،فقسعععم عبد الحليم الجرا على نوعين ،أحدها تحكم اإلرادا ولعععبا
النفس ،وهذا النوع يسمى شجاعة ،وادخرا يميل إلى النفس وانفعاءت فهي من لعف اإلراداش أما الجرأا فيمكن أن ينظر إليها
من زاويتين ،إحداهما بمعنى أن يكون صععععاحبها متحكما في إرادت ،،لععععابطا لتوجي ،هذه الجرأا ،فتنعكس لوا إرادت ،على جرأت،
وتوجيههععا بقيععادا هععذه القوا ،والنععاحيععة ادخرا من الجرأا جرأا ء تميلهععا اإلرادا ،وإنمععا تميلهععا انفعععاءت عععابرا ،غير ثععابتععة وء
مستقرا كالغض والمفاجرا ،وهذا النوع الذي ء تميل ،اإلرادا الثابتة ء يعتبر من لوا اإلرادا ،وإنما هو في أغل حاءت ،نوع من
لععععف اإلراداش( )71وهنا نعني بالجرأا شعععجاعة ،فال منازعة في أن جميو العععععاليك شعععجعان ،فطبيعة حياتهم ء يععععل لها إء
الرجل الشجاع ،فهم ء يهابون الموت كرنهم داصما البادصون بالعراع.
()72

يقول الشنفرا أن جميو أصحاب ،من الععاليك يتحلون بالخعال من الشجاعة ،ولكن ،أشجو منهم في مطاردا الفريسةا
إذا عععععرلععععععععععت أُولععععى الع َّ
راصعععع ود أبسعععععععععع ُل
اسعععععععععععل غععععععيعععععر َّأنعععععنععععععى
عععطعععع و
و ُكعععععل وأبععععع ُّي بععععع و
()73

ويقول تربا شرا أن حيات ،ولفت على طل الثرر ،وءيحتاج لسواعد ،وفي لتال ،ءيهدف إلى وصف ،بالشجاعةا
رر أو يععععلععععقععععى كعععع ومعععع عيععععا ُمععععقعععع َّنععععععععععا
وم أكعععععبععععع ُر هععععع بمععععع و،
رار العععععنععععع و
د ُم الععععثعععع و
لعععععلعععععيععععع ُل وغععععع و
ومعععععُ،
يُعععععمع و
ععععاصععععععععععع ُععععععُ ُ،كعععععل يُشععععععععععع بجععععع ُو لععععع ُ
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ععععععععدا ولععععيُشعععععععععع َّجعععععععععا
ومععععا لععععععععععربُعععع ُ،هععععام الع و

()74

ويعف عورا بن الورد شجاعت ،برن ،سريو اءستجابة لداعي الوغيا
أجععععععبع ُ
عععععار ُ
ع
إوذا لعععيعععل يعععا اوبعععن العععور ود ألععع ودم إولعععى العععوغعععى
عععععت فععععععاللععععععانععععععي كعععععع ومععععععي ُمععععععقع و
 .4االستخفاف بالموت:
إن العععاليك ء يحرصعون على الحياا ،وء يرهبون من الموت ،لو كان بهم نفور من الموت كساصر الناس لما يتسنى لهم أن
يكونوا صععاليك .وكان ليس بن الحدادية فضعل الموت على ادسعر ،حين حاصعره ادعداء من زينة ،فطلبوا من ،أن يسعترسر فربى
ي أكرم من ذا  ،وأشد من ذلك ولاتلهم حتى لُتول وهو يرتجز ويقولا
لاصالا نفسي عل َّ
مععععععخععععععتععععععلععععععا أسععععععععععععفععععععلعععععع ُ،بعععععععععععععالععععععيعععععع،
أنععععععا إذا الععععععمععععععوت يععععععنععععععوا غععععععالععععععيعععععع،
()75

لععععد يعععععععععلععععم الععععفععععتععععيععععان أنععععي صععععععععععالععععيعععع،

إذا العععععععحعععععععديعععععععد رفعععععععععععععععت ععععععععوالعععععععيععععععع،

إن حديث اءستهانة بالموت من أبرز المولوع الذي يتطرو إلي ،شعر الععاليك وء يكاد شاعر منهم أن يخلو شعره من هذا
المولوع ،فتفننوا في تعويره معبرين عن موالفهم إثر الموت.
وبين تربا شعععرا أن الموت خير من ادسعععر ،حين حاصعععره بنو لحيان ،فطلبوا من ،أن يسعععترسعععر فربى ،ولدر في نفسععع ،إن لم
()76

ينجح ،العدو فال يتردد في إيثار الموتا
هُعععععمعععععا ُخعععععطَّعععععتعععععا إو َّمعععععا إسعععععععععععار ومعععععنعععععة

عععععحعععععع َّر أجععععععد ُر
وإمععععععا دم والععععععقععععععتعععععع ُل بععععععالع ُ
َّ

وأُخعععرا أُصعععععععععا ودي العععنعععفعععس ععععنعععهعععا وإونَّعععهعععا

لعععععمعععععو ور ُد حعععععز ٍم إون فعععععععععععلع ُ
ععععت ومععععععععععععد ُر
()77

والشنفرا يبلق إلى ألعى اءستخفاف بالموت ،فيوصي أصحاب ،برء يدفنوه بل يتركوه للضباعا
ء تعععععقعععععع ُبعععععرونعععععي ع
ععععامعععععر
إن لعععععبعععععع وري ُمعععععحععععععرَّم
ععععكعععععن أب وشععععععععععع وري أ َّم عع و
ععععععلعععععيععععع ُكعععععم ولع و
إذا احععتععمعع ُلععوا رأ وسععععععععي وفععي الععرأس أكععثعع وري

عععمععععلععععتععععقععععى ثُعععع َّم سعععععععععع واصعععع وري
و ُغععععو ودر وعععععنععععد الع ُ

ويالكد الشععععنفرا أن ،مسععععتعد ءسععععتقبال الموت وء يهرا من ،وء يخاف،ذ فليس هنا عمات وخالت تبكين علي،ذ دن ،يعيه في
()78

العحراء بعيدا عن الناسا
إوذا مععععا أتععععتععععنععععي ومععععيععععتععععتععععي لععععم أُبععععالوععععهععععا

ذر خعععععاءتعععععي العععععدُمعععععوع وعععععع َّمعععععتعععععي
ولعععععم تُععععع و

عععاعععععدا
هععععل بععععيععععتععععي لع و
ولععععو لععععم أ ورم فععععي أ و

إوذن جععععاءنععععي بععععيععععن العععععععععمععععوديععععن ُحعععع َّمععععتععععي
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أما عروا بن الورد فهو أسعه في تعوير اءستهانة بالموت ،حين يجزر امرأت ،وتنهاه عن المغامرا ،فيقول لها أن ،ءيبالي
()79

بالموت ،ويعارغ الحياا وصوء إلى هدفا
ععععومعععععنعععععي
أرا أُ َّم ح عسعععععععععععان العععععغعععععداا تعععععلع ُ

تُعععععخععععع بوفُعععععنعععععي ادععععععداء والعععععنعععععفعععععسُ أخعععععوفُ

ععععامعععععنعععععا
ععععتععععنعععععا ومعععععن أمع و
لعععععععععع َّل الَّعععععذي خعععععوَّفع و

ععععمعععععتعععععخعععععلبعععععفُ
يُععععععععععععا ودفُععععع ُ،فعععععي أهع و
ععععلععععع و ،الع ُ

وينعع العععلو برن يبذل ألععى جهده في مواجهة الظروف والفقر ،فإن حقق أهداف ،طابت نفس ،،وإن مات في سبيل تحقيقها
()80

ما محمودا
ععهععع و،
ولععع وكععع َّن ُ
صعععععععععععععلعععوكعععا صعععععععععفعععيعععحعععةُ وجع و

عععمععععتععععنعععع بو ور
كضععععععععععو وء وشععععععععععهععععا و
س الع ُ
ا الععععقع و
عععابعععع و

زجعععععرونعععععُ،
ُمععععع وطععععع عال ععععععلعععععى أععععععداصوععععع و ،يععععع ُ

بوسعععععععععاحعععع وتعععع وهعععم زجععععر الععععمععععنعععيعععع و الععع ُمشععععععععععهَّعععع ور

فعععععذالوعععععك إون يعععععلعععععق العععععمععععع ونعععععيَّعععععة يعععععلعععععقعععععهعععععا

عععن يععععومععععا فععععرجععععد ور
حععععمععععيععععدا وإون يسععععععععععتععععغع و

فال شعك في أن هالءء العععاليك يستخفون بالموت بكل معنى الكلمة ،وشعرهم في هذا المعنى يطابق أخبارهم ،كما جاء في
أخبارهم أن معظمهم ماتوا تحت سععيوف ادعداء ،ومن لععمنهم الشععنفرا ،وتربا شععرا ،والسععليك بن السععلكة ،وليس بن الحدادية،
وعمرو ذو الكل  ،وصخر الغي ،فحققوا ما ي َّدعون في شعرهم من استهانتهم بالموت.
 .5الحذر:
إن حياا الععععععععاليك بمثابة معركة بين الحياا والموت ،واإلغارا أو المخاطر ترتي إليهم في كل لحظة ،ء فرو فيها بين ليل
ونهار ،شوكان من الععفات ادساسية في كل صعلو أن يكون حذرا متيقظا شديد الحيطة واإلحساس بالمخاطر ،ولد جعلت هذه
اليقظة فيهم ما يشععععب ،الغريزا في اإلحسععععاس بالخطر والتهيو ل،ش( )81لذا كثر الحديث عن الحذر واليقظة في شعععععرهم ،وأسععععه
الشعععراء الععععاليك في تع عوير هذه العععفة .ويقول تربا شععرا عند تعععوير مدا يقظت ،أن بين عيني ،وللب ،صععلة في اإلحسععاس
()82

بالخطر ،ما إن حس للب ،بالخطر حتى عيناه تنظران فتجدان سالحا معوبا بنحوه ،وإذا نام فمازال للب ،حارساا
عععاتعععع وك
إوذا خععععاط عععععيععععنععععيعععع و ،كععععرا الععععنَّععععو وم لععععم يععععزل
لعععع ُ،كعععع والععععىء ومععععن لععععلعععع و شععععععععععيععععحععععان فع و
ويعععععجععععععععععع ُل ععععععيعععععنعععععيععععع و ،ر وبعععععيعععععئعععععة لعععععلععععع وبععععع و،

وإلعععععى سعععععععععععلَّععععع ٍة ومعععععن حععععع بد أخعععععلعععععق بععععع واتععععع وك

وِ
ويعف برن ،يقظ النوم ،للما يعيب ،النوم العميق ،ويحدث بذلك المرأا التي أبت الزواج من ،دن ،معرض داصما من أول ياللي،ا

()83
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ي فعععععتعععععيعععععال وحعععععاذرت
فعععععلعععععم تعععععر ومعععععن رأ ٍ

ععععل أروععععععا
س العععععلعععععيع و
تعععععر ُّيعععععمعععععهعععععا ومعععععن و
ءبععععع و

وم أكعععععبععععع ُر هععععع بمععععع و،
رار العععععنععععع و
لعععععلعععععيععععع ُل وغععععع و

رر أو يععععلععععقععععى كعععع ومعععع عيععععا ُمععععقعععع َّنععععععععععا
د ُم الععععثعععع و

س
عععععلععععى وغعععع َّر ٍا أو جععععهععععلعععع ٍة ومععععن ُمععععكع و
عععانعععع ٍ

ت حععععتعععععى تسعععععععععععسعععععععععععععععا
أطععععال نوععععزال الععععمععععو و

ويععف السعشعنفرا صعورا يقظت ،الداصمة ،برن ،يبيت في مرلبت ،مستيقظا ،وولو ذراعي ،أمام ،واتكر محدبا عليهما ،ليتاح ل ،أن
()84

يفحص ادماكن والطرو من حول،ا
فععععبع ُّ
عععت عععععلععععى حعععع بد العععع وذراعععععيععععن ُمععععجعععع وذبععععا

ععععمعععععتعععععععععععطَّعععععفُ
كعععععمعععععا يعععععتعععععطعععععوا ادرلععععع ُم الع ُ
()85

ويبين الشنفرا سب شدا يقظت ،برن ،جنى كثير الجنايات ،فهو متربعون من ادعداء الذين ناموا فعيونهم يقظىا
ععععععععع وقععععععععيععععععععرتُعععععععع ُ،ديبععععععععهععععععععا ُحعععععععع َّم أو ُل
ت تععععيععععاسععععععععععرن لععععحععععمععععُ،
طعععع وريعععع ُد وجععععنععععايععععا ٍ
تععععنععععا ُم إذا مععععا نععععام ،يععععقععععظععععى ُعععععيُععععونُععععهععععا

وحعععععثعععععاثعععععا إلعععععى معععععكعععععروهععععع و ،تعععععتعععععغعععععلعععععغععععع ُل

وِ
ويعععععععور لععععععخر الغي مدا حذره ،حين ذه إلى الماء ليمأل لربت ،محاذرا ،برن ،اختار طريق غير الذي ذه في،ذ مخافة أن
()86

يمكن ادعداء علي،ا
فععععععلععععععمععععععا جععععععزمعععععع ُ
ت بععععععع ،ولععععععربععععععتعععععععي

تععععععيعععععع َّمععععععمعععععع ُ
ت أطعععععع ورلععععععة أو خعععععع ولععععععيععععععفععععععا

 -6الحديث عن الرفاق:
عالوا ادسعلحة والرفاو من مولعوع ما أكثر في شعرهمش نجد في شعرهم ألفات الرجل ،المنسر ،السربة ،المقن  ،الفتيان،
وادصعععحاا ،والععععح  ،والقوم ،وأمثال هذه ادلفات التي تدل على الجماعةش( )87كما حدث الشعععنفرا في باصيت ،عن رفال ،الذين
خرجوا معع ،في إغعارا العوص ،ويسععععععيرون على ادلععدام وصععععععوء إلى هعدفهم ،وآداء من رفععالع ،في اإلغعارا راصععة واعتز بهم
()88

لاصالا

خعععرجعععنعععا فعععلعععم نعععععععهعععد ولععع َّلعععت وصعععععععععاتُعععنعععا

ثعععععمععععع وانعععععيعععععة معععععا بعععععععععععدهعععععا ُمعععععتععععععععععع َّتععععع ُ

َّ
ععـعععععععععععععععرن ُو ُجعععوهعععهُعععم
راحعععيعععنُ وفعععتعععيعععان كع
سعععععععع و

معععععععععععابوععععيعععع ُ أو لععععون ومععععن الععععمععععا وء ُمععععذهعععع ُ

نععع ُمعععرُّ وبعععرهععع وو العععمعععا وء صععععععععفعععحعععا ولعععد طعععوت

شعععععععععععمعععععاصوعععععلُعععععنعععععا والععععع َّزا ُد تعععععن ُمعععععغعععععيَّععععع ُ

 84ديوان الشنفرا ،طالل حرا ،ص.84
 85المرجو السابق ،ص.62
 86ديوان الهذليين ،ص.46
 87الشعراء الععاليك في الععر الجاهلي ،يوسف خليف ،ص.248
 88ديوان الشنفرا ،طالل حرا ،ص.34

دام حععععتَّععععى سععععععععععمععععا وبععععنععععا
ثععععالثععععا عععععلععععى ادلعععع و

ص شعععععععشعععععععععاع ومعن العقعوم ومحراُ
ععلعى العععو و
()89

ويتحدث عروا بن الورد عن رفال ،،حين يقودهم إلى الغزوا لاصالا
زل
صعععععععععدور وركعععابععع ُكعععم
ألعععيعععمعععوا بعععنعععي لُعععبعععنعععى ُ
عععس خععععيععععر ومععععن الععععهعععع و
فعععع ُكععععلُّ مععععنععععايععععا الععععنععععفع و
ععععلعععععغعععععوا ُكععععع َّل وهععععع َّمعععععتعععععي
فعععععإونَّععععع ُكععععع ُم لعععععن تعععععبع و

ععععل
ععععبعععععت ادثع و
وء أربعععععي حعععععتععععععى تعععععروا معععععنع و
وِ

 -7الحديث عن الوحوش:

نتيجة كثرا تنقل العععاليك في الععحراء فكثر الوصعف في شععرهم عن حيوان العحراء ووحوشها وء يكاد شاعر يخلو
شعره عن الوحو

وتعوير تُلفهم مو الوحو .

يقول الشعععنفرا حين آثر على لوم ،الوحو

المفترسعععة ،ويجد فيهن كراما ء يذعن سعععرا وء يخذلن جانيا ،وتكيف النفس

()90

معهنا

ولععععي دونععععكععععم أهععععلُععععون وسععععععععععيععععد عععععمععععلَّععععس

وأرلععععععاُ ُزهعععععع ُلععععععول وعععععععرفععععععا ُء جععععععيععععععر ُل

هُعععع ُم ادهعععع ُل ء ُمسععععععععععتععععود ُ
السععععععععععرب ذاصععععو
ع و

لععععديععععهععععم وء الععععجعععع وانععععى بععععمععععا جعععع َّر يُععععخععععذ ُل

()91

وِ

وبعد ذلك يول هذه ادلوفة والمشاركة ،كرن ،واحد منهاا
َّ
كعععرنعععهععععا
ولعععى
ُّ
اوا
الععععععععععحععع ُم حععع و
تعععرُو ُد ادر و

ععععمعععععذيَّععععع ُل
ععععمعععععال ُء الع ُ
ععععهععععع َّن الع ُ
ععععععذارا ععععععلعععععيع و

عععى كععععرنَّعععع ونععععى
ويععععر ُكععععدن وبععععااصعععععععععع و
ال حععععولع و

ععكعععيععع أععععقععع ُل
ومععن الععععُععععععععع وم أدفععى يعععنعععتعععحععى الع و

ويتحعدث تعربطعا شععععععرا عن إلف الوحو

لع ،،أن الوحو

وِ
تعودت على ر يتع ،ليال ونهعارا ،ولم تجعد منع ،أذا ولم يجعد منها

()92

مخاطر ،فتحول ادلف بينهما إلى الودا
ُ
بعععيعععت وبعععمعععغعععنعععى العععو
يععع
حعععه حععع عتعععى أ ولعععفعععنعععُ،
و

ععععععععبععع ُ ء يعععحعععمعععي لعععهعععا العععدهعععر معععرتعععععععا
ويُعع و

ه يُعععع وهعععع ُّمععععُ،
رأيععععن فععععتععععى ء صععععععععععيعععع ُد وحعععع ٍ

فعلعو صعععععععععافحعععت إونسعععععععععا لعععععععععععافحنعععع ُ،معععععا

عالوا عن تععوير إلفتهم مو الوحو  ،فهنا أيضا تعوير راصو دليق عن حياا الوحو  ،فرسم لنا صخر الغي لوحة فنية في
أدو صععورها عن حمار وحه ،يبدأ بعععورتهما في رولععة من أعشععاا العععحراء ،فيشععبعان من ادعشععاا ،ثم تحركا إلى مورد
الماء ،لما لربا إلى الماء أحسعا صعاصدا ييععدهما ،فدارا والتفا حتى بعدا عن الماء ،وصعدا مرفتو ادرض وانحدرا فيظالن طول
الليل في بحث الماء ،لما جاء الضحى تنا أزمتهما زالت ،ولكن في الحقيقة حلت أزمة جدية إليهما،
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()93

إذ فوجئا بخيل العاصدين تشيم الرماح في صدوهماا
وء وعععععععلععععععجععععععان يععععععنععععععتععععععابععععععان رولععععععععععععا

نضععععععععععععيععععععرا نععععععبعععععع ُتععععععُ ،ععععععع عمععععععا ُتععععععالامععععععا

الععععععععلععععحعععيععععن أصعععععععععععععع ُر صعععععععععيعععععععععري
كعععال و

تعععععخعععععا ُل نسعععععععععععيعععععل معععععتعععععنعععععيععععع ،العععععثَّعععععغعععععامعععععا
وِ

 -8وصف الهموم:

إن الهموم مولععوع انفرد بها شعععر الععععاليك ،حين نقرأ شعععر الععععاليك نحس أن الهموم كانت جانبا من الجوان القاسعية
في حياا التععععععلعك التي يعانوها ويععععععارعوها ،وهي ليسعععععت مجرد انعكاس تجربتهم الحقيقية في كل ما يعانون ،فقا بل أيضعععععا
تجربة نفسية تجيه في صدورهم ،ليكون شعرا مطابقا كل المطابقة لعورت ،في نفوسهم.
يعف لنا الشنفرا هموم ،،وثقلها على نفس ،،برن هجومها ألوا من إغارا أعداص ،،وهي مثل الحمى ترخذه دوما ،عندما غل
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عليها فترجو إلي ،مرا ثانيةا
وم مععععععا تععععععزا ُل تعععععع ُعععععععودُه
وإولععععععفُ هُعععععع ُمعععععع و

وعععععيععععادا كعععع ُحعععع َّمععععى الععععرب بعععع وو أو وهععععى أثععععقعععع ُل

إعذا وردت أصععععععععععععدرتُععععععهععععععا ثُعععععع َّم إنَّععععععهععععععا

ت و ومععععن ععععع ُل
تععععثُععععواُ فععععتععععر بتععععى ومععععن تُععععحععععيعععع ٍ

ما أكثر دلة هذا الوصف عن الهموم ،ومر أبلق التعبير في ادلفات الموحية ،من أمثلتها (ألف) يوحي إلى تعوده على الهموم،
و(ما تزال) يوحي إلى توارد الهموم علي ،باسعععتمرار ،و(إذا وردت أصعععدرتها) يوحي بععععراع ،العنيف مو الهموم( ،ومن تحيت
ومن عل) يوحي برن الهوم كالحبال لفت ،من كل نواحي ،فالعورا كلها تمتاز بإيحاء خاص ،وهذا يدل على ش أن الشنفرا لم يكن
()95

متخيال وء متلكفا في صورت ،هذه عن الهموم ،وإنما كان معبرا عن والو يحس ،ويعاني من،ش

()96

ويول ليس بن الحدادية عن الهوموم التي تعاني ،مترددا ،وينتج عن ذلك أن يلجر إلى صراع عنيف مو ادعداءا
ععععتضعععععععععععرن ووسعععععععععععا وديعععععا
ععععك
ععععك يعععععا أ َّم معععععالع ٍ
طعععععوارو هععععع َّم يعععععحع و
وبُعععععدبلعععععت ومعععععن جعععععدوالع و
وأصععععععععععبععععحععععت بعععععععععد ادنععععس ءبععععس ُجععععنَّعععع ٍة
 -9إباء هوان الكيانة:

أُسععععععععععالععععي الععععكععععمععععاا الععععدارعععععيععععن العععععععععوالععععيععععا
وِ

كان الععععععاليك يعيشععععون في الطبقة الدنيا من المجتمو ،من أجل حعععععول على مكانتهم العععععحي في المجتمو ،وإثبات
كيعانهم ،يعععععععارعون مو القبعاصعلذ بعرن الحيعاا اءجتمعاعية كانت تحكم فيها القبيلة ،وهي توج ،حياا ادفراد والجماعة ،وكل أفراد
يذوبون في القبيلة ويعلنون وءءهم لها ،فتنتفي بذلك الر ية الذاتية والنزعات الفردية أمام لرار القبيلة،
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ونفوسعهم ء تقبل العيه بدون عزا وكرامة ،ولم يكن أمامهم لمقاومة هذا الهوان إء اللجوء إلى لوتهم وأسلحتهم أيا كان
مظهر القوا وأيا كان أسلوا العنف.

هذا اإلباء يتمثل في شعععععرهم ،فعبر عن إحسععععاسععععهم بالذل والهوان الذي يفرض عليهم المجتمو ،والشععععنفرا لد عبر عن
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نفوره من إذءل نفس ،باستجداء حسنات الناس مفضال استاف التراا على ذلكا
وأسعععععععععتععع ُّ
ول او ُمعععععر
ف تُععععرا اد
رض كعععيععععال يعععرا لععععُ،
ععععععلععععع َّ
ي ومعععععن العععععطععععع و
و

ُمعععععتعععععطععععع َّو ُل

وبعععععععع و ،إو عء لععععععععد َّ
ي ومععععععععركعععععععع ُل

ولعععوء اجع وععتعععنعععااُ العععذأم لعععم يُعععلعععف مشعععععععععرا

يُعععععععععععععععععا ُ

ولععععع وكععععع َّن نعععععفسعععععععععععا ُمعععععرَّا ء تُعععععقعععععيععععع ُم بعععععي

ِ
وعععععععلععععععى الععععععذ وأم إو عء ريععععععثععععععمععععععا أتععععععحعععععع َّو ُل

فوصعععععف الشعععععاعر صعععععورا ماللمة في الجوع من ناحية ومن ناحية أخرا يعبر عن عزم ،صعععععارم من الخلو عن لبيلت،،
ويفضل مأل البطن الفالي بالتراا على أن يمد اليد إلى ادغنياء.
ولارن عروا بن الورد بين صعورتين متقابلتين ،إحداهما تسعخر سعخرية موجعة من الععلو المسكين للهوان الذي يرلى
لنفسععععع ،أن يكون كل أمل ،أكلة يجود علي ،بها أحد الموسعععععرين وأن يكون كل ما في حيات ،حلقة مفرغة من النوم والكسعععععل وخدمة
المحسعنين إلي ،،والععورا ادخرا عن العععلو المستيقظ حماسا وحيوية وحركة  ،حتى كرن الحيوية جذورا نار تكسو وجه،،
هو في صععععراع داصم مو العيه والحياا وادعداء ،ويبلق من خطره أن أعداص ،مهما يحاولوا البعد عن ،أتقاء لشععععره ،فإنهم يتولعون
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داصما مفاجرت ،إياهم كما يتولو ادهل حضور غاص منتظر ادياا فيقولا
ُمعععععععععععافععععي العععع ُمشععععععععععا و آلوععععفععععا ُكعععع َّل مععععجععععز ور
صعععععععععععععععلععععوكععععا إوذا جعععع َّن لععععيععععلُععععُ،
لععععحععععى هللاُ ُ
فسعععععععععع وُ ،كعععع َّل لععععيععععلعععع ٍة
عععغععععنععععى ومععععن نعععع و
يعععع ُععععع ُّد الع و

ق ُمععععي َّسعععععععععع ور
أصععععععععععاا لوععععراهععععا ومععععن صععععععععععديعععع ٍ

عععععععععبعععع ُ نععععا وعسععععععععععا
يععععنععععا ُم وعشععععععععععاء ثُعععع َّم يُعع و

يععع ُحععع ُّ
ععمعععتعععععععفبععع ور
ت العععحععععععععععى ععععن جعععنع وععبععع و ،الع ُ

يُعععععععععيععععنُ نوسععععععععععاء الععععحعععع بي مععععا يسععععععععععتعععع وعععععنُّععععُ،

ععمعععح َّسعععععععع ور
ععر الع ُ
ويُعععمسععععععععي طعععلعععيعععحعععا كعععالعععبعععععععيع و

ععهععع و،
ولععع وكععع َّن ُ
صعععععععععععععلعععوكعععا صعععععععععفعععيعععحعععةُ وجع و

عععمععععتععععنعععع بو ور
كضععععععععععو وء وشععععععععععهععععا و
س الع ُ
ا الععععقع و
عععابعععع و

زجعععععرونعععععُ،
ععععداصععععع و ،يععععع ُ
ُمععععع وطععععع عال ععععععلعععععى أعع و

وبسعععععععععاحعععع وتعععع وهعععم زجععععر الععععمععععنعععيعععع و الععع ُمشععععععععععهَّعععع ور

عععععتععععععرابععععععُ،
إوذا بعععععع ُعععععععدوا ء يععععععرمععععععنععععععون اولع و

ععععمعععععتعععععنعععععظَّععععع ور
تشععععععععععع ُّوف أهعععععل العععععغعععععاصوععععع و الع ُ

فعععععذالوعععععك إون يعععععلعععععق العععععمععععع ونعععععيَّعععععة يعععععلعععععقعععععهعععععا

عععن يععععومععععا فععععرجععععد ور
حععععمععععيععععدا وإون يسععععععععععتععععغع و
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والسليك بن السلكة لارن أيضا بين كيانهم في المجتمو وكيانهم الجديد الذي يسعون إلي،ا
ال
الوم
ععععععععععععلععععععي وب ُ
فعععععال ت و
عععععععععععععععععععلعععععو ٍ نعععععع ٍ
إوذا أمسعععععععععععععى يُععععععععععععععع ُّد ومعععععععن العععععععععععععععيععععععع و
ا
ولععععع وكعععععن ُكعععععلُّ ُ
صعععععععععععععععععلعععععو ٍ لعععععععععععرو ٍ

ععععال
بوعععععنعع
ععععف هعععععامعععععا و
ععععععععععل السعععععععععععيع و
ععععرجع و
و
ت الع و

وِ
عندما نسعتعرض لشععر العععاليك فيترا لنا أن ينبئ شعععرهم عن صعراعهم العنيف مو الهوان ،ويبذلون كل شعيء في سععبيل
إثبات كيانهم في المجتمو حتى تضعحية نفوسعسعهم ،فهم ينعون نعيا شعديدا على الخاملين منهم ،حالعين إياهم أشد الحض على أن
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يتحركوا ويخاطروا برنفسهم في أي شيء يقول عروا بن الوردا
فسعععععععععك كععي تُعععععععععيععع غ عنععيععمعععة
خعععاط عر وب عن ع و
و
الععععععمععععععا ُل فععععععيعععععع و ،تعععععع وجععععععلَّععععععة ومععععععهععععععابععععععة

ععععال لعععععبعععععيععععع ُ
إو َّن الع ُ
ععععجعععععلعععععوس معععععو الع و
ععععععععععيع و
والعععععععفعععععععقعععععععر فعععععععيععععععع و ،معععععععذلَّعععععععة ولُعععععععبعععععععو ُح

والشعععنفرا يالكد أن ،كل ما يجعل ،لععععيفا أو خامال أو كسعععوء أو مهينا أو مغلوبا على أمره أو أي شعععيء مما يريد المجتمو
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للععاليكا
ُ
ول
عععاف يُععععع عشعععععععععي سععععععععععوامععععُ،
سعععععععععت وبعععع ومععععهعععيع ٍ

ُمعععععجععععع َّدععععععة ُسعععععععععععقعععععبعععععانعععععهعععععا وهعععععي بُعععععهَّععععع ُل

رسععععععععععع و،
وء جعععععبعععععر أكعععععهعععععى ُمععععع وراّ وبععععع وعععععع و

يُععععطععععالوعععع ُعععععهععععا فععععي شعععععععععع ورنعععع و ،كععععيععععف يععععفععععععععع ُل

ق كععععععععر َّن فُععععععععالادهُ
و هععععععععيعععععععع ٍ
وء خعععععععع ور ٍ

سععععععععععفعععع ُل
الععععمعععع َّكععععا ُء يعععععععععلععععو وي
يععععظععععلُّ وبعععع و،
و
ُ

داريَّعععععععع ٍة ُمععععععععتععععععععغعععععععع َّز ٍل
ف
عععععععالعععععععع ٍ
وء خع و
و

داهععععععنععععععا يععععععتععععععكعععععع َّحعععععع ُل
يععععععرو ُح ويععععععغععععععدو
و

ُ
يعععععر وه
ولسع
ععععععععععت وبعععععععععععلّ شعععععععععععرُّ هُ دون خععععع و

ألععععع َّ
ف إوذا معععععا رُععععععتععععع ُ،اوهعععععتعععععاج أععععععز ُل

ُ
الم إوذا اونععععتعععحععععت
ول
عععار الععععظععع و
سعععععععععت وبععع ومععععحعععيع و

يععف يععهععمعععا ُء هععوجععع ُل
وجعععل العع وع عسعععععععع و
ُهعععدا الععهعع و
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وعروا بن الورد عبر على عزم ،في صراع هوان المجتمو ويفضل الموت على تلك الحياا الخاملة المهينةا
ععععاس إو عء معععععن أجععععع َّد وشععععععععععع َّمعععععرا
ت ومععععن ُكععععلب ووجععععهعععع ٍة
ومعععا
طعععالعععع ُ الععععحعععاجععععا و
و
ومعععععن العععععنع و
عععغععععنععععى
س الع و
ف وسععععععععععر فععععي وبععععال ود هللاو واولععععتعععع ومعععع و

ععععععععععار أو تعععععمعععععوت فعععععتُعععععععععععذرا
تععععع وععععععه ذا يسع
ٍ

من خالل ادلفات والمعاني المتكررا في شعععععرهم ليس من العععععع أن نجد أن اتجاهم إلى الععععععلكة لم يكن سععععبب ،مجرد
الخعول على لقمة العيه أو الوصول إلى الغنى ،وإنما كان مو ذلك يحمل الرغبة في إثبات كيان لهم في المجتمو.
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خصائص شعر الصعاليك:
إن شعععر الععععاليك بخروج ،عن النما المرلوف للقعععاصد الجاهلية فينفرد بميزات يخلو الشعععر الجاهلي منها،ش شععكلَّت حركة
الععععاليك الشعععرية أول حركة تمرد في تاريع الشعععر العربيذ إذ شععق هالءء الععععاليك عععععا الطاعة وخرجوا على اإلجماع
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الشعر الجاهليش

فيمكن تلخيص سمات ،الفنية إلى ااتيا

 -1شعر المقطوعات:
عندما نلفت النظر إلى شععر الععععاليك فيتراء لنا ذيوع المقطوعات من ذيوع القعععيدا ،وذلك ء يعني انعدام القعععيدا في،،
إذا اسعتثنينا القععاصد التسعو الطوال ،من لعمنها تاصية الشنفرا برربعة وثالثين بيتا ،وءميت ،المشهورا بثمانية وستين بيتا ،وءميَّة
عمرو ذي الكل بثالثين بيتا ،وراصية عروا بن الورد ،وفاصية صعععخر الغي كل منهما في سعععبعة وعشعععرين بيتا ،ولافية تربا شعععرا
بسععتة وعشععرين بيتا ،وراصيت ،في رثاء الشععنفرا ذات سععبعة وعشععرين بيتا ،و باصية ادعلم برربعة عشععر بيتا ،ودالية صععخر الغي
بثالثة وعشععرين بيتا ،فإننا نجد في معععادر شعععر الععععاليك أو دواوينهم مجموعة كبيرا من مقطوعات تتراوح أبياتها بين بيتين
أو فولها ،ماعدا مجموعة من القعاصد القعيرا .وهذه الظاهرا البارزا تسولنا إلى التسا ل ،ما السب فيها؟
لعل مرجو كثرا المقطوعات يرجو إلى طبيعة حياتهم القلقة المشععععغولة بالكفاح ،ء يكاد لديهم ولت كاف لتفرغ فن الشعععععر
كما كان يفرغ زهير لحوليات ،،يقول الدكتور يوسععف خليفاش نفترض أن مجموعة الععععاليك التي بين أيدينا نالعععة ء من حيث
عدد لععععاصدها ومقطوعاتها فحسععع  ،ولكن من حيث أبياتها أيضعععا ،وهو افتراض ل ،اغرا ه دن ،مري من ناحية ،ودن ،يتفق مو
ما يذكره مالرخو اددا العربي من لععععععياع أكثر الشعععععععر الجاهلي من ناحية ثانية ،ودن -،من ناحية ثالثة -مقبول في مثل حالة
الشعععراء الععععاليك الذين رأينا أن لباصلهم لم تكن تحرص على شعععرهم وحتى لو حرصععت علي ،فليسععت السععبيل إلي ،ميسععرا لهم،
وإما أن نقبل الحقيقة الماثلة أمامنا وهي أن مجموعة شعر الععاليك -في مجموعها -مقطوعات لعيرا ،ثم نلتمس العلة في ذلك
والعلة عندي هي طبيعة حياتهم نفسعها ،تلك الحياا القلقة المشغولة بالكفاح في سبيل العيه التي ءتكاد تفرغ للفن من حيث هو فن
()104

يفرغ صاحب ،لتطويل ،وتجويدهش.
 -1عدم التكلف:

لم يكن الشعاعر العععلو يفرغ نفسع ،لكي يترنق في شعره ليرتي ب ،على أحسن حال ..بل إن والو حيات ،هو الذي لم يسم ل،
بهذا ،فالععلو داصما متنقل ،هارا ،وأنَّى ل ،اءستراحة والهدوء إلعمال فكره في الشعر .فإذا أراد السليك بن السلكة أن يوصل
خبرا لرفيقين ل ،لال هذا الخبر وهو يركض ويعدو بسرعة فكيف سيرتي هذا ال بشعر منمق ادلفات؟
()105

يقولا

 103لراءات الشعر العربي الحديث ،حلمى سالم ،الوتر والعازفون ،ص .12
104الشعراء الععاليك في الععر الجاهلي ،يوسف خليف ،ص.261
105كتاا ادغاني ،ج ،24ص.344

ععععععععععبعععععععععيعععععععععد

رآم

بعععععععععيعععععععععن

يعععععا صعععععععععععاحعععععبعععععي أء ء حعععععي بعععععالعععععوادي

إء

أتععععنععععظععععران لععععلععععيععععال ريععععث غععععفععععلععععتععععهععععم

أم تعععععععععععععدوان فععععععإن الععععععريعععععع

أذواد

لععععععلعععععععععععععادي

-1الدقة في التعبير:
وهعذه العدلعة تتجلى في أبيعات ععديعدا ،وهي مظهر من مظعاهر العععععععراحعة الوالعيعة فنحن نرا هذه الدلة في ادرلام وتحديد
ادماكن بدلة وتحديد اللفظ المعبر بدلة.
()106

يقول تربا شرا:
تعععقعععول تعععركعععت صعععععععععاحعععبعععا لعععك لعععععععععاصعععععععا

وجعععععئعععععت إلعععععيعععععنعععععا فعععععارلعععععا معععععتعععععبعععععاطعععععئعععععا

إذا معععععا تعععععركع ُ
ععععت صعععععععععععاحعععععبعععععي لعععععثعععععالثعععععة

أو اثععععنععععيععععن مععععثععععلععععيعععععنععععا فععععال أبععععت آمععععنعععععا
()107

ومثال الدلة في تحديد المولو الجغرافي في لول ادعلم الهذلي:
ُ
فععععلسععععععععععت لععععحععععاصععععععععععن إن لععععم تععععرونععععي
وأمعععععععي لعععععععيعععععععنعععععععة إن لعععععععم تعععععععرونعععععععي

بعععععبعععععطعععععن لعععععععععععريعععععحععععع ،ذات العععععنَّعععععجعععععال
بعععععععععععور

وسعععععععععععا ععععععرععععععرهعععععا الع ب
ععععطعععععوال

وإلى جعانع هعذه العدلعة في تحعديعد المولو الجغرافي نجعد العدلعة في اللفظ العذي يحعدد التعبير العدليق والعذي يحدد بدوره مدلول
()108

العبارا ..فتربا شرا يحدد لنا خروج الحيَّة بدلة بعد غروا الشمس وكرن ،يعرف الدليقة التي تخرج بها يقولا
أصـععـععـعع ُّم لُ
ععس
ـععـععـععطـععـععاري يـععـععكـععـععونُ ُخـععـععرو ُجُ،
بُعععععععيعععد ُغعععرو و
ععس ُمعععخعععتعععلوعععفُ العععرمع و
ا الشععععععععمع و
و
لقد وصعععععل في الدلة درجة عالية ،ويمكن أن نععععععادف عددا من هذه ادبيات ولكن هل جاءت وليدا إعمال فكر؟ أتن أنها لم
ترت نتيجة اإلجهاد واإلعمال ،ولو كانت كذلك لرأينا العدد ادكبر منها ،فهي ء شععععك جاءت عفوية وذلك لياس مو طريقة حياتهم
على عكس ال ُّشعراء الجاهليين الذين كانوا يقضون سنة كاملة في نظم القعاصد التي سُميت بالحولويَّات.
 -4التخلص من المقدِّمات الطلليَّة:
إن أبرز ميزات شععر َّ
العععاليك ابتعاده عن اسعتهالل بمقدمات غزلية،ش فشععر العععاليك مثال يندر أن نجد في ،بدء القعاصد
بالغزل كطابو تقليديش( )109وهذا ء يرجو إلى جمود في المشعععاعر وافتقار إلى المخزون العاطفي عند العععععاليك ،بل يرجو إلى
تروف حيعاتهم وانتبعازهم عن المجتمو وإيثعارهم للعزلعة ،فحيعاتهم إمعا أن تكون بحثعا وراء لقمة العيه أو تنفيذا لغارا خططوها.
لذا للَّما نعثر في شعر الععاليك على مقطوعة أو لعيدا تبدأ بمقدمة غزلية والولوف على ادطالل،
 106ديوان تربا شرا وأخباره ،علي ذي الفقار شاكر ،ص.213
 107ديوان الهذليين ،ج-3ص .116لريحة وعور

من أسماء الموالو.

 108ديوان تربا شرا وأخباره ،علي ذي الفقار شاكر ،ص.144
 109شعر الععاليك منهج ،وخعاصع ،،عبد الحليم ،ص.362

وذكرا الحبي على نحو ما كان الشععراء الجاهليون علي ،،باستثناء تاصية ال َّشنفرا التي تغزل في مستهلها غزء رليقا بمحبوبت،
في الخيال من يسععميها (أم عمرو)ذ والعلة ليسععت دنهم لم تكن لهم محبوبات يتعلقون بهن بل دنهم عبروا في أشععععارهم عن عدم
()110

اهتمام بعاللاتهم بالمرأا يقول تربا شراا
وء ألعععععو ُل إوذا معععععا ُخعععععلَّعععععة صعععععععععععرمعععععت

عععاو
يععععا ويعععع نعععع و
فسععععععععععي ومععععن شععععععععععو ٍ
و وإوشععععععععععفع و

 -5الوحدة الموضوعية:
عندما نسعتعرض للشعر العربي القديم نجده يلتزم الطابو التقليدي المتوارث عن الشعراء القدامى ،سواء من حيث المطلو أو
المعاني أو ادلفات أو النواحي البيانية والبالغة ،كثيرا ما يفتت الشعاعر لعيدت ،بالمقدمة الطللية ،ثم يبدأ وصف حال ،أو نالت ،،ثم
يدخل المولعوع ادسعاسي ،فهذا الطابو معروف في الشعر العربي القديم ،حيث يطلق ،النقاد القدامى على عمود الشعر .أما شعر
العععاليك فيخالف هذا الطابو مخالفة والعحة،ش بحيث يسعتطيو أن يضعو لكل مقطوعة عنوانا خاصعا بها ،داء على مولوعها.
وهي تاهرا لم تعرفها لععععاصد الشععععر الجاهلي القبلي في مجموع ،،تلك القععععاصد التي تبدأ عادا بمقدمة طللية ،ثم تظل تنتقل من
مولعععوع إلى مولعععوع حتى تععععل إلى نهايتها ،حتى لتععععب براعة اءنتقال من المقاييس الفنيَّة المعترف بها عند نقاد الشععععر
العربي القدماءش( )111فمجموعة شعععر الععععاليك ء تكاد تخلوها الوحدا المولععوعية في لعععاصدها أو مقطوعاتها ،فالقعععيدا وإن
تعددت أغرالعها إء أنها ترجو إلى أصعل مولعوعي واحد تتفرغ من ،،كما تتفرغ أغععان الشجرا من جذعها ،فالمية الشنفرا
على كثرا من تناول ،فيها من أغراض فرعية من حديث عزم ،على رحيل القوم ،من حديث صععععععفات ذميمة يبرأ منها وصععععععفات
حميدا يتميز بها ،من وصععف الذص والقطا ،ومن وصععف النوم والهموم ،وحديث اإلغارا في ليلة لاسععية البرد ،في الحقيقة ترجو
أغراض فروعية إلى مولعوع واحد هو الععراع الذي يعاني ،العععاليك في مواجهة ادعداء ومقاومة الظروف القاسية من أجل
إثبات كيانهم ،حتى ليع أن نسميها( الععاليك في صراع المهنية).
وءمية ذي الكل أيضا على تعدد ادغراض ،تنال فيها عدا أغراض فرعية ،يبدأ من حديث إلى صاحبت ،عن غزوات ،،ثم
يبين تربص ادعداء ب ،وتربعع ،بهم ،ثم يتعرف على رفال ،وأسلحت ،،في الحقيقة ،يستطيو أن ترجو إلى مولوع واحد أء وهو
العب راع بين ،وبين أعداص ،،ويع أن نسميها (صراع الععاليك).
أمعا راصيعة عروا بن الورد فهي أيضععععععا على كثرا معا تنعاول ،فيها من أغراض فرعيَّة ،ابتداء بحديث تععععععععلك ،ودوافع ،،ثم
يولعععععع الععععععععلو الخامل والععععععععلو العامل ،ثم يتحدث عن خعععععععلت ،متمثلة في كرم ،وفقره ،فترجو في حقيقة ادمر إلى
مولعوع واحد هو فكرا التعععلك ،يمكن أن نعينها بفلسعفة َّ
العععلكة .وهذا هو أبرز سعمات لشععر العععاليك ءلتزام القعيدا أو
المقطوعة في ،بالوحدا المولععوعيَّة ،وعدم تعدد العناصععر التي تالزم الشعععر العربي القديمش وبهذا يكون شعععر الععععاليك محققا
لوحدا القعيدا على أكمل وج ،فنبي ،سواء من وجهة نظر نقاد العرا القدامى ،أو من تابو نظرتهم من النقاد المحدثين،
 110المفضليات ،ص.26
 111الشعراء الععاليك في الععر الجاهلي ،يوسف خليف ،ص.264

أ َّما من وجهة نظر النقد الغربي ،ممثلة في آراء المسععتشععرلين ،ومن تابو نظرتهم من نقادنا المحدثين ،وسععواء نظرنا إلى الوحدا،
على أنها وحدا نفسععععية أو وحدا فنية ،أو وحدا عضععععوية ،فمن كل هذه الزوايا نجد شعععععر الععععععاليك يحقق الوحدا في لعععععاصده
()112

ومقطوعات ،في أكمل صورهاش
 -6الواقعية:

يعرف نقععاد اددا الوالعيععة على أنهععا عععدم خروج ادديع بععردبعع ،عن داصرا الوالو المععرلوف الععذي يععرلفعع ،النععاس ،ويتفق مو
()113

المرلوف الذي يرلف ،الناس ،ويتفق مو معلوماتهم عن طبيعة المولعععععوع وتقابل الوالعية عندهم

وإذا اسعععععتعرلعععععنا لشعععععععر

العععاليك ،فنجد أن كل ،ء يعدو تعوير الوالو الذي يعيشون في ،،وتعوير إحساسهم بهذا الوالو ،وابتعد عن اإلمعان في الخيال
إمعانا ينقلهم من عالم الوالو إلى عالم الخيال بسععععحب ،العالية وأبراج ،العاجية .لو رجعنا إلى كل المولععععوعات وادغراض التي
طرلها شعععرهم فتترا لنا مظاهر الوالعية والععحا جليا ،فقد صععور الشعععراء الععععاليك في لريحتهم البيئة البدوية التي يعيشععون
فيها بكل مظاهرها ،الععععحراء القاسعععية وجبالها ،ومياهها ،وحرها وبردها ولياليها المظلمة ،وحيواناتها الشعععاردا ،كما صعععوروا
الحياا القاسععية الماللمة في الععععلكة بكل ما فيها من الفقر والجوع والهزال والهوان ،وكل هذه الجوان من الحياا الوالعية ،وكل
التعععوير ينقل عن الحياا فتطابق العععور لألصععل بحيث ء يحس القار أو الدارس في شعععر الععععاليك باءختالف بين العععور
الشعععععرية والحياا الوالعية ،كرن شعععععرهم مجموعة من العععععور الفتوغرافية أو الرسععععوم المتحركة تعرض أمام ،،أو المذكرات
الشععععخعععععيةش أن شعععععرهم يعتبر كالمذكرات الشععععخعععععية ،التي دوَّن كل منهم فيها خواطره الوالعية ،في نطاو حيات ،ومعيشععععت،،
()114

وصالبت ،وصراع ،مو ما حول ،ومن حول،ش.

يعععف السععيلك بن السععلكة حرمان ،في أشععد اديام ويبلق ب ،الجوع حد الهزال والضعععف حتى إذا ولف اعتراه د عوارا فرتلمت
()115

عيناها

وحعتععى رأ ُ
عف لعععععععرَّنععي
يعععت الع ُ
عجعوع وبعععالععععععععيع و

إوذا لُععععمع ُ
عععت تععععغشععععععععععانععععي وتععععالل فععععرُسعععععععععع ودفُ

ويعععععور ادعلم الهذلي نجاص ،من ادعداء في والعية صععععريحة ،كان يخيل إلي ،أن ادعداء لد أخذوا علي ،كل سععععبيل ،حتَّى أن
الشجر الذي يمر ب ،فيحسب ،أعداء يسلُّون سيوفهم علي،ا
ُعععععععرفُععععععا الععععععزورا وء يععععععودا
حسعععععععععععع
وأ و

()116

الل
عععععو واوسع
ي وبععععععوشع
عععععععلعععععع َّ
و
و
عععععععععععتعععععع و
عععععععععععك رجع ٍ

 112شعر الععاليك منهج ،وخعاصع ،،عبد الحليم ،ص.441
 113المرجو السابق ،ص.346
 114شعر الععاليك منهج ،وخعاصع ،،عبد الحليم ،ص346
 115السليك بن السلكة أخباره وشعره ،حميد أدم ثويني ،كامل سعيد عواد ،ص.64
 116عمر بن برالة الهمداني ،شريف راغ عالونة ،القسم الثاني ،ص.68

هكذا نسعتنتج مما م َّر بنا َّ
أن كل شععر العععاليك كاد أحاط بالوالو من حيث المولعوع أو ادغراض ،أو العور فال يخلق خيالية
وإنما ينقل حياتهم ومعيشععتهم وأحداثهم بكل العععدو والتعبير ،فالمية الشععنفرا أحسععن دءلة ،يمكن أن نرا صععور حياا الععععلكة
في مدبها وجزرها وسعادتها وشقاصها وتفا لها وتشا مها ،وحلوها ومرب ها.

الخاتمة:
سلطت هذه الدراسة الضوء على دراسة ادغراض والخعاصص في شعر الععاليك دراسة أدبية نقدية تحليلية ،حيث تهر
في المقدمة الحديث عن أهمية شعر الععاليك ومنزلتها بعورا مختعرا ،وجاء بالتمهيد التعريف على مفهوم الععلكة وطواصف
الععاليك ،ثم جاء الحديث عن أغراض شعر الععاليك واستعراض ادغراض الشاصعة في شعر الععاليك ورصد العوامل البيئية
والنفسية في صياغتها ،وبعد ذلك تم تسليا الضوء على الخعاصص الفنية التي تميز بها شعر الععاليك عن الشعراء ادواصل بغية
الوصول إلى الهدف المرجو.

أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:
-

الععلكة بمفهومها ادعم هي تاهرا اجتماعية بدأت في الععر الجاهلي ودفو إليها عدا أسباا ،كالتفاوت بين
الفقراء وادغنياء ،وطبيعة الحياا ،فالقحا والجدا كانت تفرض عليهم الغزو لكس ادرزاو والعيه ،كما أن عدم
وجود دولة جامعة لها أسسها ومرجعيعتها الموحدا جعل الناس تحيا بتلك الطريقةذ دن هالءء الععاليك يعيشون في
الحرمان من الحعول على نعي

ما ينبغي عليهم ،ويعانون بالهوان والضعة فلجروا إلى أخذ سالحهم ليدافعون

عن أنفسهم بالغزو والسطو ،ويرخذون نعيبهم في الحياا بوساصلهم.
-

حين نترمل شعر الععاليك في جملت ،نجد أنهم ء يقعدون لعدا والحا إلى الحديث في غرض معين ،وء غرلا
مقعودا لذاتهم ،بل يميلون إلى شخعية الععاليك وحياتهم ،فهم يتحدثون عن الفقر ،والسالح ،والوحو ذ لكننا
نحس أن ،ء يتحدث عن شيء من ذلك لذات ،،وإنما يتحدث عن مثل هذه ادشياء من زاويت ،هو ،ومن حيث ارتباط،
بها في مزاولة الععلكة وترثره بها.

-

إن شعر الععاليك يتسم بسمات من دلة التعبير والتخلص من المقدمةذ فهو لم يحتوي على مقدمات طلليَّة ،وء
وصفا لمعركة وراحلة أو صحراء ،وإنما كان معظم شعر الععاليك يمتلئ بوصف ليمهم ادخاللية ،وادسباا التي
جعلتهم يسلكون مسلكهم في الغزو والنه  ،من أجل إطعام الفقراء في معظمهم أو لمُرا شخعية ،واتسمت
لعاصدهم بإطالو العنان لخيالهم ،باإللافة إلى إبراز حكمتهم في أبياتهم الشعرية ،كما أنعهم أللعوا من الشعر الغزلي
بحكم حياتهم القاصمة على عدم اءستقرار.

-

كان للشعراء الععاليك مذهبهم في الحياا القاصم على اإلغارا والسل

ت شخعية
من ادغنياء ،إما لتحقيق غايا ٍ

واءنتقام لما تعرعلوا ل ،من تلم اجتماعي حال الشنفرا وصحب ،،وإما لغايات نبيلة تتمثل بمساعدا الفقراء ،وعلى
اختالف الغايات كان لشعرهم طابع ،المختلف عن شعر البادية بعورا عامة ،فشكلوا جانبا أدبيا جديدا ء يمكن
إنكاره والتقليل من أهميت ،في اددا العربي.

التوصيات:
-

أوصى بإجراء دراسة أدبية حول الشعراء الععاليك وإبراز الجوان الفنية في لعاصدهم.

-

يالخذ بعين اءعتبار في دراسة شعر الععاليك لما في ،من القيم الجمالية.

-

أوصى بالتعرف على جوان أخرا في شعر الععاليك حيث لم يتم حتَّى اان ،ورصد مالمحها الفنية مقارنة
بالعناصر الفنية.

-

أوصى ب تعميم وإعداد محتوا النعوص اددبية من شعر الععاليك على أسس علمية سليمة واءستفادا من
النظريات والمداخل التربوية في التدريس.
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