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One day, after a bit too much wine, the 6th century King 
ʿAmr ibn Hind asked his retinue, “Do you know of any 
Arab whose mother would stick up her nose at waiting 
on my mother?” 

(King ʿAmr was so proud of his mother that he preferred 
to be called “Son of Hind” by her name than after his 
father, as was the custom). 

A courtier spoke up and said, “I do—Laylā, mother of 
ʿAmr ibn Kulthūm!” Astonished, the king asked why. 

“Because her father was the warrior poet al-Muhalhil, 
her husband is the great Kulthūm, and her son ʿAmr has 
been the chief of his tribe, Taghlib, since he was fifteen.”

The  king, curious  to test this rumor,  summoned Ibn 
Kulthūm and his mother Laylā to dinner. 

After the main meal, the king called for dessert, and his 
mother Hind said to Laylā, “Hand me that dish.” Laylā 
replied, “If you want it, then get it yourself.”

Again Hind asked for the dish, insisting that Laylā do 
as she was told. This insult was more than Laylā could 
bear, and she cried to her son, “Taghlib, help!” Following 
the rules of hospitality, all weapons had been put away 
before dinner. 

Only the king’s own sword was in reach, and Ibn Kulthūm 
seized it and cut off King ʿ Amr’s head with one stroke.

ــّل،  ٌ ُمِق ــ�ي ــاعٌر جاه ، ش ّ ي ــىب ــوم التغل ــن كلث ــرو ب ــود عم ــو الأس ــو أب ه

ــه  ــرف ل ــوك، ل يُع ــَح المل ــه مدي ــه، ورفِض ــزّة نفس ــه، وع ــرف بأنََفِت ُع

تاريــخ ولدة. 

ــه ليــ�ي  أبــوه ُكلثــوم بــن مالــك ســّيٌد مــن ســادات قبيلــة تغلــب، وأّم

بنــت ُمهلِهــل بــن ربيعــة، شــقيق كليــب. تــزّوج ابنــة ثُويــر بــن هــال 

ــه،  ــىن ب ــذي يُك ــود ال ــم: الأس ــاء، ه ــة أبن ــا بثاث ــري، وُرزق منه النم

ــوار. ــّمى الّن ــدة تس ــت واح ــاد، وبن ــد هللا، وعّب وعب

ــل  ــره، وحم ــن عم ة م ــرش ــة ع ي الخامس
ــو �ن ــه وه ــيداً لقومـ ــح س أصب

ب  ُ ي عــدد مــن حروبهــم الّداميــة. فاتــٌك مــن ُفّتاك العــرب، �ن
رايتهــم �ن

بــه المثــل، فقيــل: أفتــُك مــن عمــرو بــن كلثــوم. قتــل عمــرو بــن هنــد 

ن أهــان أّمــه. ة، حــ�ي ملــَك الحــري

ن  ــ�ي ــز الخمس ــو يناه ــات وه ــه م ــة أن ــادر التاريخي ــُض المص ــر بع تذك

ــوا  ب ــة �ش ــه أحــد ثاث ــه(، وأن ــا ل تحــدد ســنة وفات ــام )لكنه ــة ع ومائ

ي ســبب اختيــاره هــذه 
الخمــر حــىت ماتــوا. واختلــف المؤرخــون �ن

ي إحــدى غاراتــه، وقيــل بســبب غضبــه عــ� 
النهايــة، فقيــل: إنــه أُ� �ن

ن ابنــه الأســود الــذي  ي العطــاء بينــه وبــ�ي
أحــد الملــوك مــن المســاواة �ن

ــه. ــاة أبي ي حي
ســاد قومــه �ن

ــة  ــل ربيع ــدى قبائ ــب، إح ــة تغل ــوم إىل قبيل ــن كلث ــرو ب ــب عم يُنس

ي ُعرفــت بشــّدتها وبأســها فُعــّدت لذلــك مــن )رَْضفــاِت 
العدنانيــة، الــىت

ــو تغلــب  ــاً لأكلــت بن ســام قلي ــو أبطــأ الإ ــل: ل ــك قي العــرب(، ولذل

ــاس. الن
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The story of the regicide probably has little basis in 
reality. Ibn Kulthūm left no dīwān or even rudimentary 
details ofhis life. 

What little we know comes from his Muʿallaqah, 
including the link between it and two other Muʿallaqah 
poets: al-Ḥārith ibn Ḥillizah, with whom Ibn Kulthūm 
met for tribal disputations, and Ṭarafah  ibn al-ʿAbd, who 
was murdered by King ʿAmr. 

But these are the best-known anecdotes about Ibn 
Kulthūm, and they impart something of the intrigue, 
the pride of kinship, and the shifting fortunes that 
characterized his epoch. 

So does another, probably spurious story about how he 
slowly took his own life by quaffing too much wine—a 
fitting end given that it was excess drink which first made 
King ʿAmr curious to test the resolve of Ibn Kulthūm and 
his mother Laylā.

ســكنت هــذه القبيلــُة ِتهامــة، وانتقلــت بعــد ذلــك إىل شــمال الجزيــرة 

ي هجــراٍت متواليــة، حــىت اســتقرت بالعــراق وبــاد 
العربيــة، واســتمرّت �ن

ي قاعدتهــا الموصــل.
الشــام فيمــا عــرف بديــار ربيعــة الــىت

ي الطبقــة السادســة مــن فحــول شــعراء 
جعلــه ابــُن ســّام الُجمحــي �ن

الجاهلّيــة، وعــّده أبوعبيــدة أجــود أصحــاب المعلَّقــات واحــدًة، وكان 

ــس  ــوم، أيُّ ِحْل ــن كلث ــرو ب ــه: هلل درُّ عم ــول عن ــر يق ــن عم ــى ب عي

ــب  ــا رغ ــب فيم ــه رغ ــو أن ــٍم ل ــاء عل ــعر(، وأيُّ وع ــازم للش ــعٍر )م ش

ــال:  ــبِعهم. وق ــوُد س ــه لأج ــعر، وإن واحدت ــن الش ــه م ــه أصحاب في

ي كّفــة لمالــت 
ي كّفــة، وقصيــدة عمــرو �ن

لــو ُوضعــت أشــعار العــرب �ن

ــا.  ه بأكرش

ن  ي الشــعر، فــإّن ديوانــه الــذي بــ�ي
ومــع وصــف القدمــاء لــه بالجــودة �ن

أيدينــا ليــس فيــه إل القليــل مــن الشــعر.
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قة
َّ
The Poemالمعل

ــات  ي بعــض الرواي
ــث بلغــت �ن ــا، حي ــدد أبياته ي ع

ــف �ن ــة تختل المعلَّق

ُح ابــن الأنبــاري  وحــاً عــّدة، مــن أهمهــا �ش حــت �ش ُ مائــة بيــت، وقــد �ش

ي 
ــُد �ن ــاً، وهــو المعتَم ن بيت ــه أربعــًة وتســع�ي ــذي بلغــت المعلَّقــة في ال

ــٌة حافــٌظ  ي اللغــة والأدب، وراوي
ح، فابــن الأنبــاري إمــاٌم �ن هــذا الــرش

ثقــٌة.

ن هــذه المعلَّقــة بوضــوح مفرداتهــا، وبُعِدهــا عــن الغرابــة  تتمــري

ن بغرابــة بِنائهــا،  ، كمــا تتمــري ي ُعــرف بهــا الشــعر الجاهــ�ي
اللفظيــة الــىت

فهــي تبــدأ بوصــف الخمــرة، ثــم بذكــر رحيــل الصاحبــة ووصــف 

ظعنهــا، وتتجــه بعــد ذلــك إىل عمــرو بــن هنــد غــرض القصيــدة الــذي 

ــه. ــن أجل ــت م قيل

ن إىل أن يعتقــد أّن المعلَّقــَة قصيدتــان  هــذا البنــاء دفــع بعــض الباحثــ�ي

ن  ي تجمــع بــ�ي
ي قصيــدة واحــدة بســبب مقدمــة القصيــدة الــىت

ُجمعتــا �ن

الحديــث عــن الصاحبــة والخمــرة، وبســبب مابســات القصيــدة فقــد 

ن  ــ�ي ــاف ب ــة الخ :حادث ن ن مختلفت�ي ــ�ي ن حادثت ــ�ي ــم- ب ي نظره
ــت -�ن جمع

ــة  ــد، وحادث ــن هن ــرو ب ــس عم ي مجل
ــا �ن ــح بينهم ــب والصل ــر وتغل بك

قتلــه عمــرو بــن هنــد بســبب إهانتــه لأّمــه.

ي مجلــس الملــك 
ن بكــر وتغلــب ثــم الصلــح بينهمــا �ن فأمــا الخــاف بــ�ي

عمــرو بــن هنــد، فالقصــة ســببها أن قبيلــة بكــر منعــت بعــض رعــاة 

ــاً،  ن رج ــبع�ي ــوا س ــد كان ــاً، وق ــوا  عطش ــاء فمات ــورد م ــن م ــب م تغل

فاجتمعــت تغلــب لتحــارب قبيلــة بكــر، ولكنهــم كرهــوا العــودة 

ــرو  ــوا إىل عم ــوا، فتحاكم ــا ذاق ــا م ــن وياته ــوا م ــد ذاق إىل الحــرب وق

ــزة  ــن حل ــل شــاعرهم الحــارُث ب ــن وائ ــر ب افــع عــن بك ــد،  فرت ــن هن ب

ي معلقتــه، وترافــع عــن تغلــب عمــرو بــن كلثــوم، وبعــد أن اســتمع 
�ن

الملــك إىل الشــاعرين حكــم لبكــر عــ� تغلــب، لمــا أبــداه الحــارث بــن 

ــا أظهــره  ــك، وم ــزة مــن حكمــة ودهــاء وقــدرة عــ� اســتمالة المل حل

عمــرو بــن كلثــوم مــن اســتعاء وغطرســة، دفعــت عمــرو بــن هنــد إىل 

ــه. ي إذلل
ــة �ن ــه والرغب ــد علي الحق

Speaking of alcohol, Ibn Kulthūm’s Muʿallaqah begins, 
according to Sir William Jones, “with a strain perfectly 
Anacreontic.”

The poet celebrates wine and women, describing each 
as part of the ideal warrior’s zeal for both combat and 
pleasure (lines 1-17), then turns to a very long boast 
(fakhr) in which he recalls past victories in war (lines 18-
26) and paints a vivid picture of battle tactics, weapons, 
and the fear felt by opponents (lines 27-43). 

There follows a section addressed directly to King 
ʿAmr—“on what account,” the poet asks, “should we be 
slaves?” He brags about the glorious deeds of ancestors 
like the warrior-poet Muhalhil and his brother Kulayb ibn 
Rabīʿah  (lines 44- 55).

The poet extends his boasting beyond war to include 
generosity and just rule, while not stinting on further 
description of armor and horses (lines 56-72).

He describes his own tribe of Taghlib as protectors of the 
weak and destroyers of the enemy (lines 73-81), and, in a 
section that stands out among the muʿallaqāt, he glories 
in the tribe’s strong women, who chastise their men for 
shirking their duties (lines 82-89). 

The last four lines leave an unequivocal threat for any who 
dare cross the poet and his tribe, making for a felicitous 
end to a poem that is arrogant, full of rhetorical flourish, 
and, in the words of James Montgomery, “frenetic to the 
point of demagogism.”
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ــه، فقــد  ــه الملــك عمــرو بــن هنــد بســبب إهانتــه لأّم ــة قتل أمــا حادث

ذكــر المؤرخــون أن عمــرو بــن هنــد ســأل يومــاً بعــض نُدمائــه، هــل 

ــوا: نعــم، أمُّ عمــرو  ــه مــن خدمــة أمــّي؟ فقال تعرفــون مــن تأنــف أمُّ

ــا  ــب أعــز العــرب، وزوجه ــا كلي ه ــوم؛ لأن أباهــا ُمهلهــل، وعمُّ ــن كلث ب

كلثــوم بــن مالــك.

فبعــث عمــرو بــن هنــد برســالة إىل عمــرو بــن كلثــوم يطلــب زيارتــه، 

ــه لزيــارة والــدة الملــك. فأقبــل عمــرو بــن  عــ� أن يصطحــب معــه أمَّ

ــه معــه، وأعــّد عمــرو بــن هنــد  ي وفــٍد مــن قومــه، وجــاءت أمُّ
كلثــوم �ن

للزائريــن حفــاً بهيجــاً، ودعــا وجــوه مملكتــه. 

ي ُرواقــه، ودخلــت والدتــه عــ� 
دخــل  عمــرو بــن كلثــوم عــ� الملــك �ن

ــه أن  ــر والدت ــد أم ــك ق ــرواق. وكان المل ــوار ال ــة بج ي قّب
ــك �ن أم المل

ــك،  ــت ذل ــاول الفاكهــة، ففعل ــا الخــدم إذا جــاء وقــت تن تُبعــد عنه

ي 
ــرب �ن ــادات الع ــاف ع ــ� خ ــوم -ع ــن كلث ــرو ب ــن أم عم ــت م وطلب

َم لهــا الطبــق: فرفضــت ذلــك أم عمــرو بــن كلثــوم  الضيافــة- أن تُقــدِّ

وقالــت لهــا: ِلتُقــم صاحبــُة الحاجــة إىل حاجتهــا، ولكنهــا ألّحــت عليها، 

ــوم،  ــن كلث ــرو ب ــا عم ــمعها ولده ــب! فس ــا لتغل ــت: واُذلّه! ي فصاح

ــه وإذلل  ــه أراد إذلل ــة الملــك وأن ونظــر إىل وجــه الملــك ففهــم حيل

ب بــه رأَس عمــرو بــن هنــد  أمــه، فقــام إىل ســيٍف معّلــٍق بالــرُّواق فــرن

فقتلــه، ونــادى قوَمــه فنهبــوا محتويــات الــرواق، وســاقوا إبــل الملــك 

معهــم، واتجهــوا إىل العــراق.

ي قصيــدة واحــدة أمــٌر 
لكــن القــول بــأّن المعلَّقــة قصيدتــان ُجمعتــا �ن

مســتبعد، فقــد أجمــع المؤرخــون أنــه ليــس لــه قصيــدة طويلــة غــري 

ن أيدينــا دليــٌل قاطــع عــ� ذلــك،  هــذه القصيــدة، وديوانــه الــذي بــ�ي

فليــس فيــه ســوى قصائــد قليلــة العــدد، ومعــدودة الأبيــات، وبعــض 

المقطعــات.
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شــكال الآخــر أن ســبب قــول القصيــدة هــو حادثــة التحكيــم، لكــن  والإ

ي 
القصيــدة ل تــدل عــ� ذلــك، فالشــاعر يتبــىن خطابــاً ثوريــاً عنيفــاً �ن

وتــه، يتجــه بــه إىل الملــك  مجلــس ملــك مســتبد، عــرف بطغيانــه وجرب

ــا نتســاءل لمــاذا  ــذي يجعلن ــد، الأمــر ال ــه خصمــه الوحي ة وكأن ــا�ش مب

نــىي عمــرو بــن كلثــوم خافــه مــع أبنــاء عمومتــه، واتجــه بهجومــه إىل 

عمــرو بــن كلثــوم؟ 

 ّ ــري ــل غ ــتبّد؟ وه ــار مس ــس جب ي مجل
ــذا �ن ــال ه ــل أن يق ــل يُعق وه

ــن كلثــوم؟ فقــد  ــه عمــرو ب الشــاعر القصيــدة، أو زاد فيهــا، بعــد قتل

ن  قيــل: إنــه ظــّل يزيــد فيهــا حــىت بلغــت ألــف بيــت، أم أن التغلبيــ�ي

عبثــوا بروايتهــا؛ فقــد ُفتنــوا بهاحــىت قــال عنهــا خصومهــم: إنهــا 

ــة.  ــن كل مكرم ــم ع ألهته

ي ذهــب إليهــا 
ح المعلَّقــة ســأتناىس كل هــذه التأويــات الــىت ي �ش

�ن

ــت  ــهر، وأنص ــة الأش ــاري الرواي ــن الأنب ــة اب ــد رواي ــون، وأعتم الدارس

إىل مــا تبــوح بــه كلمــات القصيــدة، فهــي الشــاهد الوحيــد عــ� ذلــك 

ــن. ن فعول ــ�ت ن مفاعل ــ�ت ــر: مفاعل ــر الواف ــن البح ــة م العر.والمعلَّق
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المشهد األول
                                        صناعة البهجة

اللغة:
ــدح  ــن: الق ــي، الصح ــي: قوم ُهـّبـ
ــا: اســقينا الصبــوح  ، اصبحين ــري الكب
النهــار،  أول  ي 

�ن ب  الــرش وهــو 
الشــام  ببــاد  قريــة  الأندريــن: 
مشعشــعة:  بخمرهــا،  اشــتهرت 
صافيــة، الحــّص: هــو الكركــم نبــات 
مــن الفئــة الزنجبيلّيــة لــه جــذور 
صفــراء زكيــة الرائحة، ســخينا: حــاراً، 
تجــور: تبعــد، ذو اللبانــة: صاحــب 
حاجتــه،  ينــى   : ن يلــ�ي الحاجــة، 
ء،  ــىي ــق ال ــم ذو الخل ــز: اللئي اللح
البخيــل: الحريص الشــحيح، أُمرّت: 
ــه  ــاذل مال ــاً: ب ، مهين ي

ــا الســا�ت دار به
بســخاء، المنايــا: جمــع منية،والمنّية 
هــي المــوت، مقّدرينــا: مقّدريــن 

ــا. له
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ي وجــه حاكــم مســتبّد، المجــد 
معلَّقــة عمــرو بــن كلثــوم �خــة ثائــر �ن

ي مجتمــع متنابــذ ل بقــاء فيــه إل لاأقــوى. لذلــك يفتتــح 
عنــده للقــوة، �ن

، يدعــو بــه الســاقية أن تهــّب مــن نومهــا؛  ي ّ القصيــدة بفعــل الأمــر هــىب

ــه، وأل تســتبقي شــيئاً مــن  ــه وعــ� أصحاب ــر كــؤوس الخمــر علي لتدي

ي يســتمتع بلونهــا قبــل أن يتمتــع بمذاقهــا، 
تلــك الخمــرة الشــامّية الــىت

ــن  ــا م ــاًء، وكأنه ــعُّ صف ــّر الناظرين.تُش ــا ت ــٌع لونه ــراء فاق ــي صف فه

شــّدة صفائهــا قــد ُخلطــت بنبــات الكركــم الأصفــر.

ي ألهــت 
ي هــذه القصيــدة الــىت

هــذه الخمــرة رافــٌد مــن روافــد القــوة �ن

ي تغلــب عــن كّل مكرمــة كمــا قيــل؛ فهــي تــرف الرجــل عــن حاجته، 
بــىن

ء الخلق،  وتُنســيه مطالبــه، وتطّهــره مــن أردانــه، فتحّولــه مــن رجــل ىسي

ّ إىل كريــم  ، ومــن بخيــٍل ُمقــرت إىل رجــل ســْمح النفــس، طّيــب المعــرش

مفتــوٍن باللــذة، ل يضــّن بكريــم مالــه مــن أجــل الحصــول عليهــا.

هــذه القــوة تجعــل منهــا غايــة ليــس بعدهــا غايــة، ولذلــك عليــه أن 

ي لّذتهــا حــىت آخــر قطــرة، فليــس بعدهــا إل المــوُت المكتــوب 
يغــرَق �ن

عــ� الجميــع. إن هــذه الخمــرة ل تســلب الشــاعر وقــاره، بــل تحيلــه 

إىل كائــن مبتهــج بالحيــاة، مولــع بالملــذات، غــارق فيهــا، ل يضــّن عــ� 

نفســه بكريــم مالــه.
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َ
 ســـوف

وإ�خّ

1.    Get on up with your bowl, girl! Bring a drink
	 and	don’t	spare	us	from	Andarī�nā’s	wines,

2.    sparkling wines, as if dyed with saffron pale
	 when	they’re	mixed,	our	largesse	can’t	be	confined!

3.    It turns the lovestruck man from his lust
 after he’s drunk, then back to calm constraint.

4.				See	the	pinchfist?	When	the	cup	passes	by
 he quickly holds his riches in disdain.

5.    The Fates will surely take us by surprise—
 they’ve been foretold for us, and we for them.
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افتتــاح القصيــدة بالخمــرة يُبطــن أكــرش ممــا يظهــر، فهنــاك واقــٌع مؤلٌم 

ــا هــذه  ي تنطــوي عليه
ــىت ــوة ال ــه بالق ــوم مواجهت ــن كلث ــرو ب ــد عم يري

ــيلة  ــل وس ــع، ب ــة الواق ــن مواجه ــاً م ــت هروب ــرة ليس ــرة، فالخم الخم

تحــدٍّ وتغيــري لــه، يبــدأ مــن تغيــري ســلوك الــذات، ونــزع أدرانهــا، توقــاً 

نســانّية.  ــة، وارتقــاًء بملــذات النفــس الإ للحريّ

فــإذا كان المــوت هــو قــدر الجميــع؛ فــإن القــوة هــي الخيــار الوحيــد 

ي 
للحيــاة. وقــد قيــل: اطلــب المــوت توهــب لــك الحيــاة، كمــا قيــل �ن

ي �يــر واحــد.
أمثــال بعــض الشــعوب: الألــم واللــذة ينامــان �ن
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المشهد الثاني
                                         ُسـلطة الجمال

اللغة:
ي الهــودج عــ� 

الظعينــة: المــرأة �ن
، الكريهــة: الحــرب،  ظهــر البعــري
وأقــّر  عمومتــك،  أبنــاء  مواليــك: 
ــه،  ــوا ب ــا: فرح ــك العيون ــه موالي ب
 : ن والبــ�ي �عتــه،   : ن البــ�ي وشــك 
ّ بالعهــد،  ي

: الــو�ن ن الفــراق، والأمــ�ي
خــاء: خلــوة، الكاشــحون: الأعــداء، 
العيطــل: الناقــة طويلــة العنــق، 
تربّعــت:  اللــون،  بيضــاء  أدمــاء: 
الأجــارع:  الربيــع،  وقــت  رعــت 
المتــون:  الرملّيــة،  الســهول 
ــة  ــق: علب ــة، الح ــات الجبلّي المرتفع
تضــع فيهــا المــرأة مســاحيق الزينــة، 
ــٌص:  ــل، ورخ ــم الفي ــاج: عظ والع
 : ن ناعــم، وَحصــاٌن: عفيفــة، والمــ�ت
الظهــر، ولدنــة: لّينــة ، روادفهــا: 
مؤخرتهــا، تنــوء: تنهــض بمشــقة، 
: مــا يــ�ي المؤخــرة مــن  ن بمــا يلــ�ي
اللهــو  أيــام  الِصـــبا:  الجســم. 
بــل، أصا:  والشــباب، والحمــول: الإ
وقــت الأصيــل، حدينــا: الحــادي هو 
ي مشــيها، 

بــل لتــرع �ن ي لاإ ّ
الــذي يغــىن

ــد  ــة: نج ــرت، اليمام ــت: ظه أعرض
حاليــاً، اشــمخرّت: ارتفعــت وطالت، 
أســياف: ســيوف، بأيــدي مصلتينــا: 
ن ســيوفهم، الوجــد:  رجــال ســاّل�ي
أم  الناقــة  ســقب:  أم  الحــزن، 
المولــود، أضّلتــه: فقدتــه، رّجعــت: 
أعــادت، الشــمطاء: المــرأة العجــوز، 
ــا:  ، إل جنين أ شــقاها: حظهــا الســىي

ه. ي قــرب
مدفونــاً �ن
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كمــا بــدأ الشــاعُر الوحــدَة الأوىل مــن القصيــدة بأمــر الســاقية أن تُديــر 

ــة المســافرة  ــرؤوس، يأمــر الحبيب ــدور ال الكــؤوس لتصفــو النفــوس، وت

ن قبــل أن يتفّرقــا، ويســتعرض بطولتــه  هــا الخــرب اليقــ�ي أن تتوقــف ليخرب

ة، ويكشــف لهــا قــوة  ي يــوم مــن أيــام حــروب تغلــب الكثــري
الخارقــة �ن

ي أذاقــوا أعداءهــم 
ح لهــا أ�ار المعــارك، الــىت القبيلــة وتماســكها، ويــرش

ــون  ــرّت عي ــىت ق ــاح، ح ــا بالرم ــيوف، وطعن ــاً بالس ب ــم: �ن ــا الهزائ فيه

هــا بمــا فعــل  . وكمــا اســتوقفها ليخرب ن أبنــاء عمومتهــا بهــذا النــر المبــ�ي

ه بمــا فعلــت ُقبيــل رحيلهــا، هــل أحدثــت  بأعدائــه، طلــب منهــا أن تخــرب

، أم أنهــا خانــت الأمانــة؟ ن وصــالً بعاشــقها الأمــ�ي

ــدث  ــة تتح ــتعائية ُذكوري ــٍة اس ي لغ
ــرى �ن ــرّة أخ ــوة م ــ� الق ــا تتج هن

ــق  ــه العش ــوقته، ولكن ــوّدُع معش ــق يُ ــق بعاش ــع، ل تَلي ــري الجم بضم

يعــة عمــرو بــن كلثــوم.  ي �ش
المحفــوف بالقــوة والمــكاره �ن

ــدو  ــة، تب ــد الصاحب ــتعراض لجس ن باس ــق�ي ن العاش ــ�ي ــوار ب ــع الح ينقط

ن كأنهمــا ذراعــا ناقــٍة  ن طويلتــ�ي فيــه امــرأًة ممشــوقَة القــوام ذات ذراعــ�ي

ــٍر، ترعــى نبــت الربيــع. ــة العنــق، خالصــِة البيــاض، ِبْك طويل

ينـــا �بِ خ و�قُ خَ  اليقـــني ِك  ـــ�بّ خ ُ �خ
الُعيـــو�خ َمَواليـــِك  بـــه  أقـــّر 
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لـــا مـــن تســـعٍة إل جنينـــا

ـــا ل تعملينـــا  غـــٍد �ب
َ

وبعـــد

ِق �ي َضِعينـــا  التفـــرُّ
َ

ي قبـــل
ِقـــيخ

ً
 وطْعنـــا

ً
�ب ْ ـــٍة �خ ر�ي

َ
بيـــوِم ك

ً
ِت َوْصال

ْ
ِك هل أحدث

ْ
ي نسأل

ِقيخ

ـــالٍء 
َ

 إذا دخلـــَت عـــى خ
َ

يـــك �قُ

ـــٍر
ْ
ـــٍل أْدمـــاَء ِبك

َ
ِذراَعي َعيط

ً
صا

ْ
َرخ العاِج   ِ

ّ
ُحق  

َ
مثل  

ً
�ي

ْ
وثد

ـــت ـــت ولن ـــٍة طال ن
ْ

ي لد
َ ـــىخ وَمْت

بـــا واشـــتقُت مّلـــا  الّصِ
ُ

ـــرت
ّ
تذك

ـــّرت
َ

خ  وا�ش
ُ
َمـــة وأعَرَضـــت ال�ي

ٍب
ْ
مُّ َسق

ُ
ا َوَجدت كوْجدي أ

خ
�

 شـــقاها 
ْ

ك ُ طـــاَء مل َيـــ�ق ْ ول �ش

ــٌن ــوَم َرْهـ  اليـ
َّ

 وإن
ً
ــدا  غـ

َّ
وإن

6.    Lady. Stop a while before you leave 
 so you and I can tell the truth in sum

7.    about a vile day of blows and thrusts
 that cooled your cousin’s eyes—they say they’ve won.

8.    Stop, lady, and we’ll ask if you dropped by
 only to leave again or hurt a friend.

9.				She’ll	show	you—if	you	find	her	secretly
 And while she’s safe from peeking, hateful foes—

10.    arms like a long-necked, snowy camel cow
	 that	fed	in	sandy	tracts	and	fields	of	stone	 	
 
11.    and two soft breasts, white like an ivory bowl
 kept safeguarded from any wandering hands

12.    and two thighs with a body smooth and long,
 her rump toiling beneath a weight so grand.

13.    My youth! I reminisced with longing when
 I saw her camels driven here by night 

14.				and	when	I	saw	Yamāma’sh	towns	appear
	 shining	like	blades	held	by	men	off	to	fight.

15.    My grief’s worse than a camel cow who’s lost
 her calf, so she returns back crying doomed,
  
16.    or a widow, grey-haired, whose terrible luck
 has left nine sons, not one of them untombed.

17.    That’s fate—today, tomorrow, and thereafter
 are pledged to destinies we do not know.
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فتــاة لهــا نهــدان بــارزان ناعمــان أبيضــان كُحّقــي عــاج، لــم تامســهما 

كــّف ُمامــس. وقامــة فارعــة الطــول، وأرداٌف ممتلئــة. إنهــا فتنــة 

مصانــٌة، وكيــف بثائــر يبحــث عــن الكرامــة، أن يضــع هــذه الفتنــة عــ� 

قارعــة الطريــق؟ إنهــا العــرض الــذي لــن يقبــل المســاس بــه، وسيســقط 

ــه المصــان. ــن حرم اب م ــرت ــار المســتبد دون الق رأس الجب

ــاه، فيشــتاق  ــوم إىل صب ــن كلث ــد عمــرو ب ي يُعي
ــط الســينما�أ ي هــذا الرش

إىل أحداثــه، والصاحبــة عــ� هودجهــا تعلــن الرحيــل، والحــادي يحــدو 

النيــاق بأغنيــة الفــراق الأبــدي.

ي أيــدي 
هنــا تبــدو اليمامــة ســاعة الرحيــل، وكأنهــا الســيوف المســلولة �ن

ن الأشــّداء، ســاعتها تتضعضــع قــوة عمــرو بــن كلثــوم أمــام  المحاربــ�ي

ســطوة الفتنــة الذاهبــة، فُيبــدي حزنــه الشــديد عــ� فراقهــا، الــذي ل 

ي الصحــراء، فظّلــت ترّجــع حنينها، 
هــا �ن يشــبهه حــزُن ناقــٍة فقــدت صغري

ألمــاً عــ� فقــده، ول حــزُن امــرأٍة عجــوز بلغــت مــن الكــرب عتّيــا، أنجبــت 

تســعة، فلــم يعــش لهــا منهــم أحــد.

ي حديثــه لصاحبتــه عارضــاً ســطوته 
لقــد بــدأ عمــرو بــن كلثــوم �ن

ي الحــرب، ولكنــه مــا لبــث وهــو 
ته الذاتيــة �ن الذكوريــة، ومســتعرضاً ســري

ــذا  ــح ه ــة، فأصب ــوة إىل المحبوب ــال الق ــوة أن أح ــذه الق ــتعرض ه يس

ي ذاتــه، فقد 
ة الَجَمــال. وإذا كان قــد فقــد القــوة �ن ي حــرن

اً �ن الفــارس أســري

ــه يســتعطفها بحكمــٍة تطــوي مــن  ــدأ وكأن ــك ب أحالهــا إىل المــرأة، ولذل

الوجــع أكــرش ممــا تظهــر مــن الوعــي، وهــو أن الأيــام حبــ� بالعجائــب.

ي الشــعر 
ي ســياق الحــرب وعــروض القــوة �ن

إن اســتحضار المــرأة �ن

ــن  ــدراً م ــدو مص ــا تب ــا هن ــعر، لكنه ــد الش ــن تقالي ــٌد م ــ�ي تقلي الجاه

ــارس،  ــوة الف ــب، وق ــوة النس ــاة، وق ــوة الحي ــا ق ــوة. إنه ــادر الق مص

ــة  ــة، وعمــارة الأرض، وأبّه ــاض، والخصوب ي ســياق البي
فالمــرأة تظهــر �ن

البطــش  ولغــة  الذكــورة،  ســلطة  أمامهــا  تتضــاءل  ي 
الــىت الجمــال، 

والســتعاء.  والعنفــوان 

ــألها ول  ه، ويس ــرب ــا ول تخ ه ــه، فيخرب ــا بطولت ــارداً عليه ــتوقفها س يس

ــا  ــلوك، ورحيله ــذا الس ــض له ٌّ راف ي
ــا�ن ــٌف إنس ــا موق ــه. إن صمته تجيب

ــة. ــذه الثقاف ــ� ه ــاٌج ع احتج
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اللغة:
ــد،  ــن هن ــرو ب ــو عم ــد: ه ــو هن أب
ــم،  ي تمي

ــىن ــّرق ب ــذي ح ــّرق ال المح
ــن: صُبغــت  ــا، روي ــا: انتظرن أنظرن
 : بالــدم، ّغــر: مشــهورة، معــرش
 ، ن الاجئــ�ي المحجريــن:  قــوم، 
ــا:  ــدة أعنته ــة، مقل ــة: مقيم عاكف
طويــت أرســانها عليهــا، صفونــا: 
ــم، هــّرت:  ــاث قوائ قائمــة عــ� ث
نبحت،شــذبنا: أزلنــا الشــوك منهــا، 
ــه  ــراوي ل ــجٌر صح ــادة: القتادش قت
ــرب  ــا: يق ــن يلين ــاّدة، م ــواٌك ح أش

ــا. مّن

المشهد الثالث
                                       نحن القوة

.18

.19

.20

.21

.22

.23

ــل،  ــل الأصي ــة قبي ــن الراحل ــف الظعائ ــه، ووص ــد أن وّدع صاحبت بع

وجســد الحبيبــة الفاتنــة، واســتعاد ليــاىلي الأنــس، داهمــه حــزن الفقــد، 

ي ُســّلت مــن 
ولوعــة الفــراق، ولحــت لــه جبــال اليمامــة كالســيوف الــىت

ــذي  ــرب، ال اث الح ــري ــة بم ــورة حافل ــة. والص ــدت لمع ــا فب أغماده

يمتــح منــه عمــرو بــن كلثــوم معجمــه الشــعري وصــوره.

ــه ألَّ  ــاً من ــد طالب ــن هن ــرو ب ــه إىل عم ــه بحديث ــذا ويتج ــى كل ه ين

ة الــذات المحاربــة،  ي �د ســري
يتعجــل بالحكــم عــ� قومــه، ويبــدأ �ن

ذات التاريــخ الحافــل بالنــر، فهــي تــورد راياتهــا بيضــاء، وتصدرهــا 

وقــد رويــت مــن دمــاء الأعــداء.

ــة  ــض التبعي ــة، ورف ــزة والأنف ي الع
ق، �ن ــرش ــٌخ م ــل، وتاري ــد حاف مج

ب هامــات الســادة، وتــرك خيولهــم تقــف واجمــة  والنقيــاد، و�ن

عــ� مصارعهــم، وقــد وقفــت عــ� قوائــم ثــاث، حزنــاً عــ� فــراق 

ــا. ــانها عليه ــت أرس ــد طوي ــداء، وق ــانها الأش فرس

ــم تعــد تعرفهــم،  ــاٍط ل ينقطــع، حــىت إن كاب الحــّي ل ي رب
إنهــم �ن

فقــد لبســوا دروعهــم واســتعدوا بأســلحتهم، وكــروا شــوكة عدوهم.

اليقينـــا  
َ

ك ْ
ِ
ـــ�بّ خ ُ �خ وأنِظـــر�خ 

 قـــد روينـــا
ً
ْصِدُرُهـــنَّ ُ�ـــرا

ُ
ون

ـــا ِدين
َ
ـــا أن ن  ف�ي

َ
ـــك

ْ
ـــا امَلل عصين

ينا مي امُلْحَجر بتاِج امُللِك �ي
ـــو�خ

ُ
ُصف ـــا  �قَ

َ
أِعّنت  

ً
ة

َ
ـــد

ّ
ُمقل

َيلينـــا َمـــن   
َ
قتـــادة ْبنا 

ّ
وشـــذ

ــا  علينـ
ْ

ــل ــٍد فـــال تعجـ أ�ب هنـ
ً
ِبيضـــا ِت  الـــّرا�ي ـــوِرُد 

ُ
ن  

�خّ
أ
�ب

ِطـــواٍل ـــّرٍ 
ُ
غ لنـــا  ٍم  وأ�يّ

ُجـــوُه وَّ
َ
ٍ قـــد ت

َ وســـّيِد مْعـــرش

 عليـــه
ً
ــة ِكفـ  عا

َ
يـــل ــا احلخ كنـ �ق

ــا  ِمّنـ
ِ
ّ  ِكُب احلي

ْ
ت ــرَّ ــد َهـ وقـ

18.    Father of Hind, don’t rush it! Give us time
 and we will tell you that it’s truly so—

19.    how we hoist up white banners to the fray
 then bring them back all crimson-soaked with blood;

20.    we’ll tell of glory days splendid and long
	 when	we	defied	the	king	and	wouldn’t	budge.	

21.				We’ll	talk	of	many	tribal	chiefs	who’re	crowned
 with glory’s crown, guarding all those who seek—

22.    we killed those chiefs, their horses left nearby
 with one hoof bent, the reins looped on their necks.

23.    The dogs of the tribe snarled at us, and yet
 we stripped our rival’s weapons off like thorns.
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بكــر وتغلــب أبنــاء عمومــة، جــرت بينهمــا حــروب مدّمــرة اســتمّر 

ي بســط نفوذهــا 
ن عامــاً، بســبب رغبــة كل قبيلــة �ن بعضهــا أربعــ�ي

عــ� القبيلــة الأخــرى، وكان مــن أهــم تلــك الحــروب، حــرب داحــس 

اء، وحــرب البســوس. والغــرب

ــوة  ــوم ق ــن كلث ــرو ب ــتعرض عم ــة يس ــن المعلَّق ــع م ــذا المقط ي ه
 �ن

ي هنــد، وُمصــِدراً  ــأ�ب ــاً الملــك ب ــار، منادي ــه تغلــب عنــد ملــك جّب قبيلت

اللغة:
تطحــن  ي 

الــىت الصخــرة  الرحــى: 
الثفــال  ثفالهــا:  الحبــوب،  بهــا 
ــة  خرقــة توضــع تحــت الرحــى حماي
، ســلمى: جبــل بحائــل،  ن للطحــ�ي
ــن  ــة م ــي القبض ــوة ه ــا: الله لهوته
الرحــى،  فتحــة  ي 

�ن توضــع  الحــب 
قضاعــة: قبيلــة مــن قبائــل العــرب، 
 : ن ــ�ي ــداء الدف ــد، ال ــن: الحق الضغ
، معــّد: هــو معــد  المــرض المســترت
ابــن عدنــان أبــو قضاعــة، يبينــا: 
ــود  ــاد: العم ــا، عم ــون لن ــر ويك يظه
الــذي يقــوم عليــه بيــت الشــعر، 
الأحفــاض:  ســقطت،  خــرت: 
ــا،  ــا أو يحالفن ــا: يوالين الأمتعــة، يلين
، نحمــل عنهــم  ن قدمــا: متقدمــ�ي
ــاء  ــم الدم ــؤدي عنه ــا: ن ــا حملون م
مــن  بنــا  اقرت غشــينا:  والديــات، 
ســمر،  رمــاح  بســمر:  بعضنــا، 
تأتيــه  بالبحريــن  مينــاء  الخطــّي: 
ــدن:  ــد، ل ــن الهن ــاح م ــفن بالرم الس
ذوابــل: ذابلــة لكنهــا لــم  لينــة، 
تجــّف، بيــض: ســيوف، نخليهــا: 
نقطــع بهــا، الوســوق: جمــع وســق، 
ــ�  ــاع ع ــن مت ــل م ــا يحم ــق م الوس
ة  كثــري الأرض  الأماعــز:   ، البعــري
ــق:  الحجــارة، نحــز: نقطــع، مخاري
قطــع القمــاش المفتولــة يلعــب بهــا 
ــغ أحمــر،  ــان، الأرجــوان: صب الصبي
قــدام  الإ الإســناف:  عــّي: عجــز، 
ــر  ــّبه: الأم ــول المش ــرب، اله ي الح

�ن
نســان عــن  المخيــف الــذي يعجــز الإ
اتخــاذ القــرار المناســب فيــه، نصبنا: 
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24.				When	we	turn	the	mill	of	war	onto	a	clan,
 in that encounter they are crushed like bones.

25.				That	millstone’s	cushion	reaches	east	of	Salmā
	 and	all	of	Qudāʿah  makes the grain it grinds: 

26.    it’s true, loathing upon loathing is spread
 against you, showing us your hidden blights.

27.				We	claim	this	glory,	as	father	Maʿad knows,
 and guard it with our spears till all behold.

28.    If tent-poles of the tribe are fallen in
 on furnishings, we shelter their abode.

29.    Longtime we’ve fought their rivals back and back
 and bear them all the burdens that they load.

30.				When	foes	stand	far	away,	we	launch	our	spears;
 and when they get up close, we strike with swords.

31.    By tawny spears from Khatt, supple and long
 or white, refulgent sabers lifted high—

32.    with these we split the heads of warriors true
 and slit their necks just like grass with a scythe.

33.    You might think that the heroes’ skulls were just
 a camel’s freight that’s cast upon the rocks;

34.    we hack their heads off without mercy and
 they can’t tell how to deal with our attacks.
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ي ل 
لــه عــدداً مــن الأوامــر )ل تعجــل ـ أنظرنــا(، ومذّكــراً بحروبهــم الــىت

تنتهــي، وكأنــه يقــول للملــك: نحــن رجــاٌل فــوق القانــون، الحــق عندنــا 

للقــوة، وليســت القــوة للحــق. 

ي الــّدم، والّدمــار، والســيوف، والرّمــاح، وشــّق 
تغــرق لغــة القصيــدة �ن

ــول  ــٌز ح ــوت. تمرك ــب الم ــروض كتائ ــاب، وع ب الرق ــرؤوس، و�ن ال

الــذات، يجعــل مــن تغلب)نحــن( مركــزاً للقيــم النبيلــة، فهــي مصــدر 

ف، والســيادة، والقيــادة، والأمــر والنهــي.  القــوة، والنخــوة، والــرش

ي يرثهــا القــوم 
وهــي قيــٌم عشــائرية تتمركــز حــول ثقافــة المــوت، الــىت

ــه لاأقــوى. ي مجتمــٍع البقــاء في
ــر، �ن ــراً عــن كاب كاب

ــب  ــن تغل ــل م ــاً، يجع ــراً عجيب ــع تكاث ــذا المقط ي ه
ــال �ن ــر الأفع تتكاث

ي غــاراٍت متصلــة، وحــروب ل 
قــوًة ل وجــوَد لهــا إل مــع الحركــة، فهــي �ن

، وطحــٌن  ن تنتهــي. رايــاٌت غارقــة بالدمــاء، ومخيمــاٌت مفتوحــٌة لاجئــ�ي

ي إل إىل أحقــاد.
ل يتوقــف لجماجــم الأعــداء، وأحقــاد ل تُفــ�ن

هــذا المجــد المضّمــخ بالــدم ثقافــٌة يورّثهــا الجــّد للحفيــد، فيســعى 

ضافــِة إليهــا، وتتحــول بفعــل الممارســة إىل صــورٍة  للحفــاظ عليهــا، والإ

ــيخها؛  ــ� ترس ــل ع ــع العم ــ� الجمي ــب ع ــداء، يج ــدى الأع ــة ل ذهني

ي قلوبهــم، والحفــاظ عــ� الســيادة والســؤدد.
لزراعــة الرعــب �ن

عجــاب والقبــول، فيصبــح المــوت عندهــا   ثقافــة تتوارثهــا الأجيــال بالإ

مجــداً، والحــرب لعبــة، وإذلل النــاس قيمــة نبيلــًة، ل يتقــا� عنــه إل 

الجبنــاء، وُعرفــاً اجتماعيــاً ل يخالفــه إل خــارٌج عــن النظــام. 

35.				It’s	like	our	swords,	flashing	between	us	all,
 were ribbons tossed about in child’s play, 

36.    or like our clothes and theirs had all been smeared
 and dyed with purple pigment on that day.

37.				When	they	grow	all	afraid	to	charge	the	foe
 because they shrink from what might come to pass,

38.    we dig in like Mount Rahwah, razor-keen,
 and march out to the front in awful mass

39.    with boys who think it best to die in war
 and greybeards battle-hardened long ago:

40.    a match for all the hosts of men together,
 wagering all their sons against our own. 
 
41.    Upon the day we worry they shall die,
 we charge and strike, our loins all girt with steel,

42.    but on the day we do not fear for them,
 our legions meet in council to appeal,

43.    led by the chiefs of Jusham ibn Bakr
	 with	whom	we	march	all	over,	rough	or	flat.
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ــب مشــغولة  ــة تغل ــد قبيل ــة يج ــن المعلَّق ــرأ هــذا المقطــع م ــن يق م

ي هــذا العالــم، يمتــح منــه ســمومه 
بالمــوت، فوعيهــا الجمعــيُّ غــارٌق �ن

القاتلــة، فرحــى حروبهــم ل تتوقــف، تطحــن الجماجــم، وتــزرع 

ــة،  ــدروع الحصين ــة بال ــة المدّجج ــب الحربي ّ الكتائ ــري ــوت، و تس الم

اللدنــة، تــدك  البيــض، والســيوف الامعــة، والرمــاح  والخــوذات 

ــا  ك فيه ــداء، يشــرت ــاء الأع ــة بدم ــا المخضب ــال، بثيابه الســهول والجب

ــاد  ــن أمج ــاع ع ــون للدف ــبابها المتطلع ــون، وش ــب المجرب ــيب تغل ش

ي 
ي ربــاط دائــم، كلمــا ســمعوا صيحــة طــاروا إليهــا �ن

القبيلــة، وهــم �ن

ــون  ن تضــع الحــرب أوزارهــا يتكتل ــة المدمــرة، وحــ�ي ترســانتهم الحربي

قبــون نــداء المنــادي، وصيحــة المســتغيث. ة، يرت ي جماعــات صغــري
�ن

تبــدو تغلــب قــوًة ل تُقهــر، ولذلــك يقــوم عمــرو بــن كلثــوم بتغييــب 

ــه  ــدٌو ل يؤب ــه ع ــد أن ــه، يؤك ن يغّيب ــ�ي ــه ح ــهد، وكأن ــن المش ــدو ع الع

ي شــطر بيــٍت يهــرُّ كمــا تهــّر الــكاب، فلــه القــول، 
بــه، فــا يظهــر إل �ن

ــن خــاض  ــة الذي ــاء الُعموم ــِة أبن ــٌط لقيم ــب الفعــل، وهــذا غم ولتغل

ــاً، وذاق  ن عام ــدت أكــرش مــن أربعــ�ي ــة، امت ــاً دامي معهــم عمــرو حروب

مــن بطشــهم مــا ذاق.

ــذي  ي ال ــر�ب ــاعر الع ــد الش ــع تقالي ــق م ٌّ ل يتف ي
ــتعا�أ ــٌف اس ــذا موق  ه

فهــا  ينتصــف لخصمــه قبــل أن يُنصــف نفســه؛ لأن الخصومــة لهــا �ش

ي ل تؤمــن 
، ولكّنهــا أنفــة عمــرو الــىت ي الــذي يحــرص عليــه الشــاعر العــر�ب

ء. ي
ي تعصــف بــكل ىسش

بأحــٍد ســواه، وثــورة الكرامــة الــىت
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ي المعلَّقــة. ســؤاٌل يطرحــه شــاعٌر 
ســؤال الحريــة هــو الســؤال المركــزي �ن

ّط الحجــارة لقــوة ملكــه، والمحــّرق 
ثائــر عــ� ملــك مســتبّد، لّقــب بمــرن

ي تميــم بالنــار. لأي ســبٍب تريــد أن نكــون عبيــدا 
؛ لأنــه حــّرق بــىن ي

الثــا�ن

ن بنــا وتحتقرنــا؟ ونحــن  ًلــك وقــد خلقنــا أحــراراً؟ ولمــاذا تطيــع الواشــ�ي

ــا عبيــداً لأّمــك؟، ونحــن أبنــاء قبيلــة  أهــل المجــد والســؤدد، ومــىت كّن

كلــت النــاس كمــا يذكــر المؤرخــون. ســام لأ لــو تأخــر الإ

ــا  ــة؛ لأن إجابته ــوم إجاب ــن كلث ــرو ب ــا عم ــر له ــن ينتظ ــم يك ــئلة ل  أس

ــرار  ــب إق ــتهجان وطل ــتنكار واس ــئلة اس ــا أس ــلفاً. إنه ــه س ــة لدي معلوم

بفســاد الســلطة، مــىت اســتعبدتم النــاس وقــد ولدتهــم أمهاتهــم 

ي هللا عنــه، ورفــٌض لاســتعباد، 
أحــراراً كمــا قــال الخليفــة الفــاروق ر�ن

وت، ولــن يســتطيع أحــٌد أن يمتطــي ظهــرك إلَّ  وإنــكاٌر للغطرســة والجــرب

ــر. ــن لوث ــه كمــا قــال مارت إذا انحنيــت ل

ي 
ي اســتعراض قوتــه الــىت

هنــا يعلــن عمــرو بــن كلثــوم التحــدي، ويبــدأ �ن

. إنهــا قنــاة صلبــة، ترفــض التطويــع، فكل  ن ي ل تلــ�ي
ل تقهــر، وقناتــه الــىت

بــت وجهــه وقفــاه. ي وجهــه، و�ن
مــن أراد تعديــل اعوجاجهــا، �خــت �ن

ــذي ل  ــرض ال ــّس، والع ي ل تم
ــىت ــة ال ــعريٌّ للكرام ــٌز ش ــاة رم ــذه القن ه

ــط  ــال للتفري ــون، ل مج ــرض مص ــة، وع ــة متوارث ــي كرام ــس، وه يُدنّ

ــه. ــاومة في والمس

قِطينـــا ـــا  يِلـــم ف�ي
َ
ِلق نكـــون 

ــا ينـ دِر خ  و�ق
َ
ــاة ــا الُوشـ ــُع بنـ طيـ

ُ
ت

َتِوينـــا
ْ
َمق  

َ
ـــك ّمِ

ُ أ
ِل ّنـــا 

ُ
ك مـــىق 

 أن تلينـــا
َ

عـــداِء قبلـــك
أ
عـــى ال

بـــو�خ 
َ

ز  
ً
ة

َ
ن
ّ

عشـــوز ـــم  ُ �ق
َّ
وول

بينـــا  واحلب
َ

ـــف ِ
ّ
 قفـــا امُلثق

ُّ
تـــدق

ــا ّولينـ
أ
ــوِب ال طـ

ُ
ي خ

خ
ــٍص � بنقـ

ــٍد خَ هنـ ــَرو �ب ــيئة عـ ّيِ مشـ
أ
�ب

ــٍد خَ هنـ ــَرو �ب ــيئٍة عـ ّيِ مشـ
أ
�ب

ً
رويـــدا وأوِعـــد�خ  ْد�خ 

ّ
ـــد �قَ

نـــا �ي عـــرو أعيـــت
َ
 قنات

َّ
فـــإن

ت
ّ

ز
أ ـــا ا�ش  �ب

ُ
إذا عـــّض الِثقـــاف

ـــت
ّ
 إذا انقلبـــت أرن

ٌ
نة

َ
ـــوز

َ
َعش

ِ بكٍر
خ َ �ب َ ي ُجـــمش

خ
ثَت � ِ

ّ
ـــل ُحد

خ
�

44.				On	what	account,	ʿAmr	ibn	Hind,
	 should	we	be	slaves	to	your	little	king-brats?	

45.				On	what	account,	ʿAmr	ibn	Hind,
	 do	you	feed	us	to	blamers	and	throw	shade?
  
46.    Threaten us and frighten us—but wait!
	 Since	when	were	we	your	mother’s	serving	maids?

47.    Mark well: before your time, our spears refused 
 to ease their cruelty on our rushing foes;

48.    our spears, which when they’re bit by other blades, 
 shove back just like a stubborn camel does.

49.				A	stiff	camel!	When	bent,	the	spear	snaps	back
 and clank it strikes the straightener’s neck and head.

50.    Have you been told that Jusham ibn Bakr
	 fell	short	in	ancient	battles	or	had	fled?
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المشهد السادس
                                        وراثة المجد

اللغة:
قيلكم:علقمــة بــن ســيف: ســيد من 
ســادات تغلــب، دينا: قهــرا، مهلهل: 
 : هــو مهلهــل بــن ربيعــة خالــه، زه�ي
ــه،  ــده لأّم ــم ج ــن جش ــري ب ــو زه ه
عتــاب وكلثــوم: جــده وأبــوه، ذو 
ة: ســيد مــن ســادات تغلــب،  الــ�ب
ــو  ــب: ه ــون، كلي ــا: الاجئ الملجئين
ــة  ــة: الناق ــل، القرين ــن وائ ــب ب كلي
حبــل  ي 

�ن أخــرى  ناقــة  مــع  تربــط 
نقــص:  نقطــع،  نجــّذ:  واحــد، 
نكــر رقبتــه، ذمــار: الذمــار بمعــىن 
ــدوا،  ــدوا: عاه ــد، عق ــة والعه الذم
أوقــد: أعلنــت الحــرب، خــزاز: يــوم 
ي الحــرب، الرفــد: 

مــن أيــام تغلــب �ن
ــا،  ــنا: أوقفن ــة والعطــاء، حبس عان الإ
ذي أراطــى: اســم مــكان، تســف: 
بــل القويــة  تــأكل، الجلــة الخــور: الإ
ن الغزيــز، الدريــن: النبــت  ذات اللــ�ب
المانعــون  الحاكمــون:  اليابــس، 
النــاس مــن الشــتغال بمــا ليعنيهم، 
 ، ن اليمــ�ي أصحــاب   : ن الأيمنــ�ي
الأيريــن: أصحــاب اليســار، صــال: 
وثــب، النهــاب: الغنائــم، الســبايا: 

الأ�ى.
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بتاريــخ مــن  بالــدم، وكرامتهــم محروســة  مجــد تغلــب مضمــٌخ 

التضحيــات قدمهــا الآبــاء والأجــداد، وتركوهــا بيضــاء ناصعــة لاأبنــاء 

ي أكســبت جشــم بــن بكــر وبنيــه 
والأحفــاد، وهــذه الحراســة هــي الــىت

ــرؤوس  ــٌم مســّور ب ٌف عظي ــد. �ش ــر الخال هــذا المجــد الراســخ، والذك

ــال. ــات الأبط ــيوف، وتضحي ــفرات الس ــاح وش الرم

مجــال  ل  ء،  ي
المــ�ن والتاريــخ  العظيــم،  رث  الإ هــذا  لهــا  كرامــة 

ــك فهــي كرامــة  ــول، ولذل ــا لأنصــاف المواقــف، ول أنصــاف الحل فيه

. ن موصولــة بالنــر والتمكــ�ي

هــم رفــداً، وأجلهــم  أهلهــا أمنــع النــاس عرضــاً، وأوفاهــم عهــداً، وأكرش

ســخاًء، إذا حكمــوا عدلــوا، وإذا ُعصــوا أعــادوا العــا�ي إىل رشــده، وإذا 

ـــِد ِدينـــا  املب
َ

َح لنـــا ُحصـــون أ�ب

ـــا ين اِخر
ّ

ـــَر الذ خ
ُ
ـــَم ذ  نع

ً
ا ـــ�ي ه

ُ
ز

كرمينـــا
أ
ال  

َ
اث �قُ ِنلنـــا  ـــم  �ب

ـــمي امُللَجئينـــا
خَ

ـــم و�
خُ

بـــه �

َولينـــا قـــد  إل  ـــِد  املب فـــأيُّ 

ينـــا ِقـــِص القر
َ
 أو ن

َ
 احلبـــل

ُ
ـــذ ُ ب

خ
�

ينـــا
َ
�ي عقـــدوا  إذا   

ُ
وأوفـــاه

ـــِد الّراِفدينـــا
ْ
�خ فـــوق ِرف

ْ
َرفـــد

ينـــا ِر
ّ

ـــوُر الد  احلخُ
قُ ـــةّ  احلبِ

ُّ
َســـف

َ
ت

ــا  إذا ُعصينـ
َ

ــُن العاِزمـــون ـ
خ

و�

 مِلـــا رضينـــا
َ

ِخـــذون
آ
ـــن ال

خ
و�

أبينـــا بنـــو  خَ  يـــر�ي
أ
ال وكن 

 فيمـــن َيلينـــا
نـــا صـــوهلقً

ْ
وُصل

دينـــا
ّ
ُمصف مللـــوِك  �ب بنـــا 

ُ
وأ

ِ ســـيٍف
خ  �ب

َ
 علقمـــة

َ
ـــد ـــا مب َوِرثن

ُ منـــه ـــ�ي  واحلخ
ً
ورثـــُت ُملِهـــال

ً
يعـــا �ب  

ً
ثومـــا

ُ
وك  

ً
وعّتـــا�ب

ثـــَت عنـــه ِ
ّ

ِة الـــذي ُحد وذا الـــ�بُ

ــٌب يـ
ُ

ــاعي ك ُ الّسـ ــةَ ــا قبـ وِمّنـ

ــٍل بـ ــا �ب نـ
َ
يَنت ــد قر ــىق نعِقـ مـ

ً
ـــم ِذمـــارا ـــن أمنُعُ

خ
� 

ُ
وَجـــد

ُ
ون

ـــَزاٍز
َ

ي خ
خ

� 
َ

ـــد وِق
ُ
 أ

َ
ـــداة ـــُن غ

خ
و�

َ
راط

ُ
ـــذي أ  ِب

َ
ـــُن احلاِبســـون

خ
و�

ــا ِطعنـ
ُ
ــون إذا أ مكـ ــن احلا ـ

خ
و�

طنـــا خِ
َ

ـــن التاركـــون ملـــا س
خ

و�

خَ إذا التقينـــا ِنـــني َ �ي
أ
ّنـــا ال

ُ
وك

ـــم  فيمـــن يل�ي
فصالـــوا صـــوهلقً

لســـبا�ي و�ب ـــاِب  ِ
ّ ل�خ �ب فآبـــوا 

51.				We	claim	the	pride	of	‘Alqamah	ibn	Sayf
 whose courage won us glory’s manor hall,

52.    and I, Muhalhil’s heir and better still:
 Zuhayr, a treasure cherished here by all. 

53.				I	claim	‘Attāb	and	Kulthūm	both	together
 by whom we gained the noblemen’s bequest,

54.				and	Dhū	l-Burah	whose	story	you’ve	been	told,
	 in	whom	we	and	all	refugees	find	rest,

55.    and Bold Kulayb before him, one of us—
	 what	glory	is	there	that	we	didn’t	take?	
 
56.				When	we	twist	up	our	rivals	like	a	camel,
 we either break the knot or snap the neck.

57.				We	shall	be	found	the	firmest	in	our	duty
 and truest to the vow that has been made,

58.				and	we	who,	the	day	war-fires	burned	Khazāz,	 	
 helped our tribe more than the others did,
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59.				and	we,	who	helped	by	keeping	to	Dhū	Arātā
  till all our milch-herds had to eat dry shoots,

60.    and we, who justly rule obedient folk,
 and we, who justly punish when they revolt,

61.    and we, who cast aside what roils us,
	 and	we,	who	take	the	pleasant	things	we	find.

62.				We	held	the	right	flank	in	the	mighty	clash,
 while on the left our brothers stood combined.

63.    Fiercely those brothers fought the foes who came,
 and no less so did we our rivals meet.

64.    Our brothers brought back spoils and captives too
 and we led kings with chains around their feet. 

وا عــ� قبولــه. أصحــاب  طلبــوا أمــراً نالــوه، وإذا رفضــوا أمــراً لــم يُجــرب

ي اللقــاء والعطــاء.
يــد طــوىل �ن

ــة العــرض  كرامــة عمــرو بــن كلثــوم بــدأت مــن داخــل البيــت، بحماي

، وتفتحــت  ي ــد العــر�ب ف، وعاصمــة الكرامــة عن ــز الــرش ــذي هــو مرك ال

عــ� المجتمــع وفــاًء بالعهــد، وإيثــاراً للرعيــة، وقيــادة للقبيلــة، 

ــدي. ــاً للمعت ــا، ودفع ــة لقيمه وحراس

ــا  ــب، تعيه ــم تغل ــجلة باس ــة مس ــة مارك ــذه الكرام ــت ه ــد أصبح لق

ــدر  ــا، ول يق ــا يجــرؤ أحــٌد عــ� التعــّدي عليه ــل العــرب، ف كل قبائ

عــ� حمــل تبعاتهــا إل أولــو العــزم مــن الكــرام. هــذه الكرامــة ترتفــع 

ي معــارك 
بتغلــب لمعــاىلي الأمــور، فــإذا التقــوا بأبنــاء عمومتهــم �ن

الكرامــة، عــاد الخصــوم بالســبايا والأمــوال المنهوبــة، وعــادت تغلــب 

ــال.  ــن بالأغ ــوك مقيدي بالمل

ــة  ــه تجرب ــروى. إن ــاً يُ ــاً وجداني ــن ترف ــم يك ــة ل ــاء بالكرام هــذه الحتف

هــان. لقــد أراد عمــرو بــن هنــد اختبــار  تُحــى، ودعــوى مصحوبــة بالرب

صابــة هــذه القنــاة، فخــر حياتــه، وهــو الملــك الجبــار، فالكرامــة ل 

تتجــزأ، وليســت موضعــاً لختبــار القــدرات، وتحديــد المواقــف.
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المشهد السابع
                                       بيان ثوري

اللغة:
 : ن يطعــّن: يطعنون بالســيوف، يرتمــ�ي
يرمــون بالســهام، اليلــب: جلــد يوضع 
البيــض:  المقاتــل،  خــوذة  تحــت 
الخــوذات، الســابغة: الــدرع، الدلص: 
القويــة المحكمــة، النجــود: حبــال 
الســيف، غضــون: مثنيــة لطولهــا، 
جــون: ســوداء، متونهــن: تدرجــات 
النســيج، غــدر: غــدران المــاء، الجــرد: 
ة الشــعر، النقائــذ: المأخــوذات  قصــري
: فطمــن عــن  ن مــن الأعــداء، افتلــ�ي
ــي  ــة وه ــع قب ــب: جم ــة، القب الرضاع
بنــاء مجــوف مــن الجلــد، العاصمون: 
المانعــون، كحــل: ســنة شــديدة ، 
ي العطــاء، البيــض:  لمجتدينــا: لطالــىب
الســيوف، الجفــون: أغمــاد الســيوف.
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ي يطلقهــا عمــرو بــن كلثــوم كانــت 
كل هــذه التحذيــرات المتعاقبــة الــىت

ــه  ــت بعــد مقتل ــده، وتحول ــد، ووعي ــن هن ــرو ب ــدات عم رّداً عــ� تهدي

إىل نشــيد لثــورة إنســان الصحــراء ضــد الطغيــان والســتبداد الــذي كان 

عمــرو بــن هنــد رمــزه الخالــد. 

ــي أن  ــذي كان ينبغ ــد ال ــن هن ــرو ب ــو عم ــوم ه ــن كلث ــرو ب ــم عم خص

ينســيه كل خصومــه، فهــو قمــة الهــرم الجتماعــي، ومركــز القــوة الــذي 

ي تهديــده للملــك 
يهابــه كل النــاس، لكــن عمــرو بــن كلثــوم يســتحرن �ن

ــن  ــة م ــا ربيع ي طردته
ــىت ــاد، ال ــة إي ــع قبيل ــا م ي �اعه

ــب �ن ــخ تغل تاري

ــرة العــرب وأجلتهــا إىل العــراق، محــذراً ومذكــراً بكتائــب المــوت،  جزي

وحفــات الــدم، ومســتعرضاً ترســانة قبيلتــه العســكرية، مــن الــدروع 

ــا  ــاد أصحابه ــت أجس ــا، ولّون ــم �ده ي أحك
ــىت ــابغة، ال ــة الس الحديدي

ــات  ــة، وكأن تعرج ــزة والكرام ــارك الع ي مع
ــها �ن ة لبس ــرش ــن ك ــواد م بالس

ــداد،  ــيوف الح ــاح، والس ــا الري ــت عليه ــاء إذا هّب ــق الم ــيجها طرائ نس

ــادي الأعــداء،   والخــوذات الامعــة، والخيــول الجــرد المخلصــة مــن أي

ــاء، فالخــري معقــود بنواصيهــا إىل  ــاء، وســيورثونها الأبن ي وِرثهــا الآب
ــىت ال

ــوم الســاعة. أن تق

اليقينـــا مّنـــا  تعرفـــوا  امّلـــا 
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ق
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ّ
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ُ
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ٌ
وأســـياف

ـــو�خ ُض
ُ
ـــا غ ـــاِد ل  الّنج

َ
ـــوق ى ف �ق

ـــو�خ ـــوِم ُج ـــوَد الق ـــَت لـــا ُجل رأي

ينـــا ُح إذا جر ـــا الـــّر�ي
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ت
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ّ
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65.				So	watch	out,	Banū	Bakr!	Take	your	guard—
	 haven’t	you	figured	out	yet	who	we	are?
  
66.    Do you not know that both your troops and ours
	 did	thrust	their	swords	and	shoot	bolts	in	the	air?

67.    Helmets we wore, and shields of camel skin
	 Yemenī�-made,	and	blades	both	curved	and	straight

68.    and all manner of glossy coats of mail
 puckered with dimpled folds above the waist

69.    which, if those champions took them off one day  
 would show their rusty skin as if from wear,

70.    like the shimmering coats of mail were a pond
 rippled by zephyrs blowing here and there

71.    Our crop-haired steeds do march on frightful days:
 we’ve known them since the time that they were won,

72.    bestowed upon us by our fathers true
 and which we’ll give, when we die, to our sons.

73.    Now, all the tribes of Maʿadd surely know
	 when	we	pitched	camp	down	in	the	valley-flats

74.    that we are guardians in the famine years
 and benefactors to all those who ask,

75.    and that we stop those who attack near us
 whenever blades of steel do quit their sheaths. 
 
76.				We	are	their	staunch	defenders	when	we	can
 and cruel slayers whenever we’re besieged!

77.				We	drink	the	purest	water,	even	as
 the others always gulp the murky moss!
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المشهد الثامن
                             ضيوف على مائدة الموت

اللغة:
ــــاح ودعمي:هما الطمــاح نمارة  مَّ الطَـّ
ــزار،  ــن ن ــاد ب ــن إي ــاد، و دعمــي ب ــن إي ب
ن مــن أحيــاء إيــاد.  وقــد صــارا حيــ�ي
عجلنــا القــرى: بادرنــا بالحــرب، مــرداة 
طحونــا: كتيبــة عظيمــة تطحنكــم 
الخرقــة  الثفــال:  الرحــى،  طحــن 
 ، ن توضــع تحت الرحــى لحماية الطحــ�ي
اللهــوة: القبضــة مــن الحــب، بيــض 
حســان: نســاء جميــات، تقســم أو 
ي الحــرب، الميســم: 

ي �ن تهــون: بالســىب
 : ن ف، معلم�ي الجمال، الحســب: الــرش
عليهم عامات يعرفــون بهــا، الأبدان: 
 : ن الــدروع، البيــض: الخــوذات، مقرن�ي
ن  يمشــ�ي الأغــال،  ي 

�ن مصفديــن 
مشــيتهّن،  ي 

�ن يتمايلــن   : الهويــىن
: يطعمن،  ن : الســكارى، يق�ت ن الشــارب�ي
: عــود يلعب  ن جيادنــا: خيولنــا، القلــ�ي

ــان، الخســف: الظلــم. ــه الصبي ب
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وس، واســتضافتهم بأســنة الرمــاح  بــادرت تغلــب خصومهــا بحــرب �ن

ــة  ــخ الكرام ي ســتخدش تاري
ــىت ــة ال ــة الهزيم وشــفرات الســيوف، مخاف

ي كانــت مســئولية قبيلــة تغلــب، ومحــور تاريخهــا المجيــد. 
الــىت

ة العــدة، ذات تدريــب عــاٍل،  لقــد قــام بواجــب الضيافــة كتيبــة كثــري

ي نجــد، 
�ت ــاً، عــ� امتــداد الصحــراء، مرحهــا �ش تطحــن العــدو طحن

وقضاعــة حبهــا المطحــون.

ي هــذا الســياق تظهــر المــرأة مــن جديــد، فالمــرأة جوهــرة تــاج 
�ن

ي معلَّقــة عمــرو بــن كلثــوم؛ لذلــك يخــوض 
الكرامــة، ومحــور النخــوة �ن
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78.				Go	ask	Banū	al-Tammāh	and	Duʿmī�	too
	 about	our	case:	What	do	you	think	of	us?

79.    You came our way and stayed with us as guests.
 Swiftly we met you, lest you put us down.

80.				Well	we	received	you	just	before	the	dawn
 and greet you with a giant grinding stone— 
 
81.    that millstone’s cushion reaches east of Najd
	 and	all	of	Qudāʿah  makes the grain to press! 

82.    Fair noble ladies follow us in war,
 them do we shield from insult or duress,

83.    litter-borne maids from Jusham ibn Bakr
	 who	finely	mix	good	breeding	and	good	deeds.

84.    They and their husbands struck a solemn vow
 that if those ladies met with signal squads

85.    they’d plunder coats of mail and polished blades
 and captives clapped together with a chain.
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معركتــه، وقلبــه معّلــق بهــذه الجوهــرة النفيســة، والبيضــة المكنونــة، 

ي ل يقبــل المســاس بهــا، لأن المســاس بهــا هــدٌم لتاريــخ طويــل 
الــىت

ــات. ــاء والتضحي ــد بالدم معب

لقــد أخــذ نســاء تغلــب عــ� أزواجهــّن عهــداً ألّ يتولــوا يــوم الزحــف، 

ــن  ــات النــر، وســاح الأعــداء، وأ�اهــم المصّفدي وأن يعــودوا براي

بالأغــال. 

ي عــرض أنثــوي لفــت، يكشــف 
ي هــذا الســياق الدامــي يظهــرن �ن

�ن

ن الحــب  جماليــات الجســد ومفاتنــه، وبلغــة أنثويّــة ماكــرة، تجمــع بــ�ي

ّ أزواجنــا إن لــم  ن : لســ�ت ن والتهديــد، قائــات لأزواجهــن المحاربــ�ي

تمنعونــا، فتكــون الإجابــة فعــاً ل قــولً؛ لأن المســألة مســألة وجــود، 

ــا كرامــة. ــاة ب فــا معــىن للحي

ي ظعنهــا، 
ي أولهــا وهــي �ن

ي ختــام القصيــدة كمــا ظهــرت �ن
تبــدو المــرأة �ن

لكنهــا هنــاك راحلــة عاتبــة قلقــة صامتــة ل تجيــب، وهنــا مقيمــة تحفــز 

ــن  ــتعرض مفات ــة، وتس ــرض والكرام ــن الع ــذود ع ــع لل ــرب، وتدف للح

الجســد. 

ــذي أراد أن  ــد ال ــن هن ــرو ب ــري عم ــري بمص ــدة بالتذك ــم القصي وتختت

ــاً لمحاولتــه النتقــاص منهــا،  ــه ثمن يمــس هــذه الكرامــة، فدفــع حيات

ي ل ينبغــي الجهــل بهــا؛ لأن الجهــل 
والمســاس بهــا. إنهــا الحقيقــة الــىت

ف العظيــم ل يســلم  ــه المــوت، فالــرش بحقيقــة هــذه الكرامــة نتيجت

ي حرســت 
إل بالــدم المــراق، والظلــم، والملكيــة المطلقــة، وهــي الــىت

الكرامــة، وحمــت الصحــراء، وانتهــت إىل البحــر الــذي ماأتــه بالســفن، 

فــدان لهــا الكــون كلــه.

إن عمــرو بــن كلثــوم وريــث تاريــخ مجيــد للكرامــة، لكنــه بهذه الأســئلة 

الشــائكة الرافضــة لاســتكانة والــذل يؤكــد أن الكرامــة تصنــع ول تورث، 

وأن الُمطاِلــب بالحريــة لــن يســكت إل إذا حصــل عليهــا؛ لأن الحريــة 

نســان وأنفاســه. هــي روح الإ

86.				When	those	ladies	go	out,	they	go	with	calm
 and strolling in their walk like drunken men.

87.    They feed our horses but say, You are not
 our husbands if you don’t keep us from harm!

88.    If we defend them not, then let us die!
 nor let us remain after they are gone.

89.    Nothing will guard them like cutting our foes
	 with	cuts	that	send	forearms	flying	like	dolls.

90.    Though kings are cruel to their own nation-folk
 we won’t let cruelty slip between our walls. 
 
91.    Let no one act the fool on us or else
 we’ll top those foolish folk in all their folly.

92.    The world and all therein belong to us
 and when we storm, we storm with awful fury,

93.    like tyrants though we haven’t yet oppressed,
 but soon we’ll start to drive with rods and whips.

94.				We	filled	the	sea	until	it	held	no	more
	 then	filled	it	up	some	more,	with	all	our	ships.
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The Muʿallaqah of ʿAntarah ibn Shaddād
Love and War

Introduction and Translation by: Kevin Blankinship

اٍد الَعْبِسي َة بن َشدَّ َ معلَّقة َعْن�ت

الُحبُّ َوالَحرُْبِ

ح: عبدهللا بن ُسَليم الرَُّشيد مقدمة و�ش
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ي منطقة 
ي نجــد، �ف

، شــاعٌر فــارٌس عــاش �ف ّ ُة بــن شــّداد الَعْبــسي عنــ�ت

القصيــم اليــوم، قــرب مدينــة عيــون الِجــواء. ولــد لأّم ســوداء، 

فجــاء مثلهــا، فاحتقــره أبــوه وقوُمــه، حــىت أظهــر شــجاعته 

ي بعــض المعــارك، فصــار عزيــزاً فيهــم، وأصبــح 
وبســالته �ف

ــه  اء، واشــُتِهر بحب ــ�ب ــهم الأول، وشــهد حــرب داحــس والَغ فارَس

 . ي ّي مقتــولً نحــو 22 ق.هـــ، 600م. وهــو تاريــخ تقريــىب
لَعْبلــة. تــو�ف

ة بالفروســية والحــّب صــار أســطورة شــعبية، تدّخــل  ولشــهرة عنــ�ت

ــعر  ــي بش ــعره الحقيق ــا ش ج فيه ف ــ�ت ، وام ي ــعىب ــال الش ــا الخي فيه

ــاً. مفتعــل، كثــ�ي منــه ضعيــف فنّي

ي 
ي فحــول الشــعراء، وقــد وضعــه ابــن ســّام �ف

ة معــدود �ف وعنــ�ت

ــة، والموثــوق مــن شــعره  الطبقــة السادســة مــن شــعراء الجاهلي

الــذي حققــه محمــد ســعيد مولــوي يحــوي نَفســاً عذبــاً، ورّقــة، 

مــع تمــّدح ظاهــر بالبطولــة والشــجاعة. 
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Before the dawn of Islam in the 7th century CE, the Ara-
bian Peninsula was rife with turmoil. From the outside, 
the “great powers” of Rome and Persia fought for dom-
inance; from the inside, Bedouin tribes struggled over 
territory and resources. Against this tumultuous back-
drop, elite fighters on horseback created a warring cul-
ture of manly virtue, murūʾah, marked by love of hon-
or and driven by a lust for glory, plunder, revenge, and 
tribal loyalty. As one scholar put it, “war was effectively 
a religion.”

This combative ethos is preserved in poetry, the most 
celebrated art form in Arabic. Perhaps the best-known 
war poems are by ʿAntarah ibn Shaddād, the son of an 
Ethiopian slave woman and who fought in the War of 
Dāḥis between his own clan of ʿAbs and their rivals, 
Dhubyān. Most of his poems deal with this conflict or 
with the virtues of martial life. As a young man, ʿAn-
tarah fell in love with his cousin, ʿAblah, but couldn’t 
marry her due to his slave status until after he’d proven 
himself in combat. According to legend, his poetry and 
courage both so impressed ʿAblah's mother that she fi-
nally gave consent to marry her daughter.   

Today, readers remember ʿAntarah best for his “hang-
ing or suspended ode” Muʿallaqah, which in its own 
way captures the spirit of pre-Islamic Arabia like the 
other Muʿallaqāt poets. In ʿAntarah’s case, a second, 
anonymous epic poem called Sī�rat ʿAntar would later 
secure his legacy.
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قة
َّ
المعل

ي عــدد أبياتهــا، 
ــٌف �ف هــي قصيــدة ميميــة، عــى البحــر الكامــل، مختَل

ــك.  ــ�ي ذل ي غ
، و�ف ف ــبع�ي ــة وس ي خمس

ــاً، و�ف ف بيت ــ�ي ي ثمان
ــت �ف ــد ُروي فق

ــواَده  ه س ّ ــ�ي َة، وع ــ�ت ــّب عن ــم س ــائها إّن أحده ــبة إنش ي مناس
ــل �ف وقي

ُة، وشــتمه، وأنشــأ قصيدتــه هــذه فاخــراً فيهــا  وســواَد أّمــه، فهــاج عنــ�ت

ــه. ــه وبطولت ــكارم أخاق بم

ــه هــو أن هــذه  ــل إلي ــذي أمي ــّن ال ي ســبب إنشــائها، ولك
ــك �ف ــل ذل قي

 ّ ي
ــرَ�ف ــف ع ــاج موق ــون نت ــن أن تك ــة ل يمك ــة الروع ــدة الفائق القصي

ــا،  ــّس به ة يح ــ�ت ، كان عن ّ ــىت ــاعر ش ــالت ومش ــي انفع ــل ه ــد، ب واح

ي ذهنــه، ثــم يصوغهــا 
ويغالبهــا، ويتأّملهــا، فكانــت معانيهــا تختمــر �ف

شــيئاً فشــيئاً، مّتخــذاً مــن تجاربــه ومشــاهداته وقــوداً لهــا. إن القصيدة 

ــر كالــذي قيــل فيهــا. ــاج موقــف عاب العظيمــة ل تكــون نت

والقصيــدة تتضمــن عــدة أفــكار، وأغــراض، منهــا الغــزل، وبــكاء 

ي 
الأطــال، والفخــر، ووصــف الحــرب، ووصــف الفــرس. والرســالة الــىت

ف والوفــاء  ي محوريــن: محــور الحــّب والحنــ�ي
تتضمنهــا القصيــدة �ف

. ي العــالي
نســا�ف ــن الشــعور الإ ــا م ــة، وكاهم ــد، ومحــور البطول بالعه

، الأول:  ف تــ�ي ( كب�ي ف ف )ِثْيمتــ�ي ويمكــن أن نقــول: إنهــا تضمنــت موضوعتــ�ي

موضوعــة الحيــاة )وتمثلهــا المــرأة والخمــر(، والثانيــة: موضوعــة 

ف  المــوت )وتمثلهــا الحــرب(، وفكــرة القصيــدة قائمــة عــى الــراع بــ�ي

ــي  ــة( ه ــرأة )عبل ــوت. الم ــة للم ي النهاي
ــة �ف ــوت، والغلب ــاة والم الحي

ــا  ــا وم ــا فيه ــاء. والحــرب وم ــة الواعــدة بالنم ــوة الضاحك ــاة الحل الحي

ــه آخــذاً  ي دوران
ــذي يحصــد الأرواح، ويســتمّر �ف ــا هــي المــوت ال قبله

ــكّل.  ال
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In the words of Sir William Jones, ʿAntarah’s “chief ob-
ject in his [Muʿallaqah] poem was to blazon his own 
exploits and achievements.” Written as a qaṣīdah, the 
elite genre of classical Arabic poetry, the ode is framed 
as a journey that unfolds along a highly conventional 
structure, with innovations on a theme. The poet be-
gins by reminiscing at the abandoned desert camp of 
his lover, ʿ Ablah , imagining her and the day that she left 
(lines 1-25). This calls the poet back to the present, and 
he turns his attention to his camel, describing it using 
a flood of images (lines 26-39); animal description is 
common in pre-Islamic poetry, but it can be monoto-
nous or jarring to modern readers. 

He then addresses ʿAblah directly (line 40), and, for 
the second half of the poem, demands that she praise 
him and his merits—generosity (lines 41-45), horse-
manship (lines 50-51, 74-79), protection of comrades 
in war (lines 69-72), and so on. Battle and boasting are 
on full display, with graphic descriptions to rival those 
of Homer’s Iliad. The final lines (80-85) probably refer 
to a real skirmish, in which ʿAntarah, having already 
routed three enemies (lines 47-63), claims to have 
killed a man named Ḍamḍam, the father of two of his 
opponents. The poem ends on the stark image of this 
Ḍamḍam’s body left in the desert for the hyenas to pick 
apart, a fitting symbol of the horrors of war.
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ة قصيدتــه بســؤال شــعري يــؤّرق كلَّ الشــعراء: هــل تــرك  ابتــدأ عنــ�ت

ــَت دار  ــل عرف ــه: ه ــأل نفس ــم س ــول؟ ث ــالً للق ــىي مج ــعراء قب الش

ــف  ف يكش ــؤال�ي ــن الس ــو بهذي ــك؟ وه ــك الش ــد أن غلب ــك بع محبوبت

ي أن يقــول شــيئاً 
ف حــبٍّ يريــد أن يصَفــه، ورغبــٍة �ف تــه الظاهــرة بــ�ي ح�ي

جديــداً يائــم محبوبتــه ويرضيهــا. إنــه يبــدأ قصيدتــه بســؤال الشــعر، 

ي بســؤال الحــّب، وهمــا متصــان اتصــالً وثيقــاً، فالشــعر وقــوده  ّ
ويثــىف

ــع. ي هــذا المطل
ف الظاهــران �ف ــ�ي الحــّب والحن

ثــم انــرف يخاطــب دار محبوبتــه عبلــة، طالبــاً منهــا أن تتكلــم 

ــة وحدهــا،  ــوا فيهــا، وهــو يقصــد عبل ــذي كان ــكانها ال ه عــن ُس فتخــ�ب

ــه  ــال: إن ــم ق ــامة. ث ــا بالس ــا له ــاً(، ودع ــي صباح ــا )ِعِم ــّلم عليه وس

ي هــذه الــدار، وكأن الناقــة مــن ضخامتهــا قــٌر شــامخ، 
وقــف ناقَتــه �ف

ــرى.  ــل والذك ــث والتأّم ــن المك ــه م ــتحقه دار محبوبت ــا تس ي م
ــ�ف ليق

ي أماكــن 
ي مــكان )هــو الجــواء(، وأن أهلــه هــو �ف

وأخــ�ب أن أهــل عبلــة �ف

ــع. ــون الربي أخــرى يطلب

ي المــكان الــذي وقــف عليــه، فقــال: ُحييــت أيهــا الطلــل  ّ واســتمر يَُحــىي

اللغة:
َّدم: المــكان الــذي يُســتصلح بعــد  المــرتَ
وعْبلــة:  الشــّك،  والتوّهــم:  خرابــه، 
اســم المــرأة المخاطبــة، وهــي أيضــاً 
ي وســط 

أم الهيثــم. والِجــواء: مــكان �ف
الِجــواء  ف  إنــه هــو عــ�ي قيــل:  نجــد، 
ــد  ــم، والآَك ي القصي

ــوم �ف ــروف الي المع
أنــه يُطلــق عــى منطقــة مّتســعة تشــمل 
عــدة ُقــرى، شــمال وادي الرَّمــة، منهــا 
القرعــاء وعيــون الجــواء، وِعمــي صباحــاً: 
ــي.  ــا: انَْعم ــل: أصله ــة، قي ــة جاهلّي تحي
والَفــَدن: القــر، والمتلــوِّم: مــن يُرغم 
ي 

نفســه عــى الـمــُـْكث. والَحزْن: معنــاه �ف
الأصــل المــكان المرتفــع الغليــظ، وأراد به 
ّمــان:  ــان، والصَّ مَّ موضعــاً قريبــاً مــن الصَّ
ــذا  ــوم به ــة الي ــراء المعروف ــي الصح ه
ف  ق نجــد بينهــا وبــ�ي ي �ش

الســم، وهــي �ف
الأحســاء، وتمتــّد شــمالً، والمتَثلَّــم: 
ــرف  ــان ل يُع ــن الصّم ــب م ــع قري موض
ــا، والطلــل: مــا  ي زمنن

ــد �ف ــه بالتحدي مكان
بقــي مــن آثــار النــاس، وأْقــوى: خــا مــن 
أهلــه، والزائريــن: الأعــداء، وُعّلقتهــا 
عرَضــاً: أحببتهــا مصادفــًة، والزعــم: 

ــح.   ــا ليــس بصحي ــاء م اّدع

المشهد األول
                ذكرى المحبوبة
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ِم هــل غــادر الشــعراُء من ُمَتـــَردَّ

ي
ّ

تــم ــواِء  لجِ �ج  
َعْبــ�ةَ داَر  �ي 

ـــا �نّ
أ
وك ي 

قـــية �ن ـــا  ف�ي فوقفـــُت 

نــا
ُ
وأهل ــواِء  لجِ �ج  

َعْبــ�ةُ  
ُّ

ــل ُ و�ة

ه
ُ

يــَت مــن طلــٍل تقــادَم هعــد ُحِيّ

ن فأصبحت �ي رِض الــزا�أ
أ
ــْت �ج

ّ
حل

ْ
قوَمــا  

ُ
وأقتــل  

ً
َعَرضــا ــا  ق�ةُ

ّ
ُعِل

؟ ِ
ُّ

 توه
َ

أم هـــل عرفـــَت الداَر بعـــد

 واســـ�ي
 داَر َعْب�ةَ

ً
ي صباحـــا وِعِ

ِم ِوّ
َ
ـــُمَتل  الـ

َ
َ حاجـــة

ي
ـــين ق

أ
 ل

ٌ
ن

َ
ـــد

َ
ف

ِ
َّ

ل
َ
ـــث ـَ ـــاِن فالـُمت مَّ َلـــْزِن فالصَّ �ج

ِ
أقـــوى وأقفـــر بعـــد أِمّ اهليـــمث

ـــَرِم
ْ ن  مَ

َ
ـــة ـــِك ابن  عـــ�يَّ طالُب

ً
ـــِرا َع

ِ
َ

 ليـــس بــــَمْزع
َ

ٌ لَعْمـــُر أبيـــك
ْ

زع

Now, have the poets left a rip unsewn? 
 And did you see her old haunts, overgrown?

Oh tell me, ʿAblah’s home! here in Jiwāʾ;
 good day, peace and good will to ʿAblah's home.

Right there I propped my camel like a fort
           and scratched the itch to pause before I roam.  
 
One time,ʿAblah had settled in Jiwāʾ
 and we in Hazn, Sammān, Mutathallam.

Long live you scars of sand, left long ago;
            vacant after ʿAblah, Mother of Haytham.  
 
She joined our foes, who stun with lion’s roar;
  hunting you is hard now, Makhram’s daughter.

By chance, I loved her while I killed her kin,
 no idle boast—I swear—from all the slaughter.
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ʿ Antarah bin Shaddad عنترة بن شّداد

ي المــكان الــذي وقــف عليــه، فقــال: ُحييــت أيهــا الطلــل  ّ واســتمر يَُحــىي

ّ بعــد رحيــل عبلــة أم الهيثــم، وهــو بهــذا يظــّل  القديــم الــذي تغــ�ي

ــعور  ــه والش ــاء في ف البق ــ�ي ــر، وب ــه مقف ــكان لأن ــرك الم ف ت ــ�ي ــراوح ب ي

ي أرض 
بأنفــاس محبوبتــه وذكــراه معهــا. ثــم يخــ�ب عنهــا بأنهــا صــارت �ف

ــه أن  ــح مــن الصعــب علي ــد، فأصب ــ�ي الأُْس ــزأرون زئ ــن ي الأعــداء الذي

يصــل إليهــا.

ة بالمــكان لــم يكــن ســّنة شــعريّة عنــد الشــعراء  إن وقــوف عنــ�ت

ــه  ــَدر ل ــم يُق ــّب ل ــر، وح ــل عاث ــى أم ــوف ع ــو وق ــل ه ــب، ب فحس

ة مــع عبلــة وأهلهــا،  النجــاح، والمــكان هــو الــذي حــوى ذكريــاِت عنــ�ت

ــه. ــف ب ــه أن يق ــاء ل ــن الوف ــكان م ف
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المشهد الثاني
     البكاء على فراق المحبوبة

اللغة:
تربـّـع: نــزل بــأرض فيهــا ربيع أي عشــب، 
زتــان: اســم لمواضــع عــّدة، والــذي  وُعَنري
يبــدو مــن ســياق البيــت أنــه أراد مــا 
يُســّمى اليــوم )الّضلفعــة( وهــي مــن 
بــاد القصيــم، والَغيلــم: موضــع ل 
ي 

ي بــاد بــىف
يُعــرف مكانــه اليــوم، ولكنــه �ف

ي منطقــة القصيــم، 
ي كانــت �ف

عبــس الــىت
وأزمعــِت: هممــِت بالأمــر وعزمــِت عليــه، 
والَحُمولــة:  بالأزّمــة،  ُشــّدت  وزُّمــت: 
ي يُحَمل عليهــا، وتَُســّف: تأكل، 

بــل الــىت الإ
والِخْمِخــم: نبــات بقــىي حّبــه أســود 
ــة  ــة: الناق ــراء، والَحُلوب ي الصح

ــت �ف ينب
ي تُحَلــب، وخافيــة الغــراب: الريشــة 

الــىت
ــىي  ــا ي ــه مم ــر جناح ي آخ

ــي �ف ي تختف
ــىت ال

ــواد. ــديد الس ــحم: الش ــر، والأس الظه

ي قلبــه، 
ابتــدأ الشــاعر هنــا بمخاطبــة المحبوبــة، مطمئنــاً إياهــا أنهــا �ف

ف ضمــ�ي غيــاب وضمــ�ي خطــاب؛  مــا تــزاُل محبوبــة، مكرّمــة، وراوح بــ�ي

ي اللقــاء، فهــو 
لأنــه مدهــوٌش خائــٌف مــن الفــراق المســتمر، وراغــٌب �ف

إذا غلبــه الخــوف مــن فراقهــا اســتعمل ضمــ�ي الغائبــة )أهلهــا(، وإذا 

ســيطر عليــه الفــأل بلقائهــا اســتعمل ضمــ�ي المخاطبــة )نزلــِت(، وهــو 

ف الأمريــن، فيســأل نفســه: كيــف ألقاهــا وأهلهــا  دد بــ�ي ي أثنــاء ذلــك يــ�ت
�ف

ي مــكان وأهــىي بمــكان آخــر بعيــد عنــه؟ ثــم يراهــا أمامــه وقــد أنــس 
�ف

بخيالهــا فيخاطبهــا: إن كنــِت عزمــِت عــى الفــراق فقــد فعلــِت ذلــك 

ي غفلــة النــاس.
مــع أهلــك بالليــل، �ف

ى أرض محبوبتــه خاليــة منهــا ومــن أهلهــا،  ثــم ينتبــه مــن خيالــه فــ�ي

ي حملتهــا تــأكل حــّب 
ي أن أرى الناقــة الــىت

ي حــزن وأًس: رّوعــىف
فيقــول �ف

ي آخــر الربيــع، فيكــون يابســاً مؤذنــاً بــأن 
الِخْمِخــم، وهــو نبــات يكــون �ف

يرحــل أهلــه عنــه.

ــاق  ــل، فقــد صــّور ني ــٌش خائــف مــن الفــراق الطوي ولأن الشــاعر دِه

ي أثنــاء إقامــة أهلهــا 
أهلهــا لمــا اســتعدوا للرحيــل ســوداً، والمحبوبــة �ف

ي هــذا المــكان كانــت تُدهــش الشــاعر بوضــوح أســنانها وطيــب 
�ف

ــا. ــال فمه ــا، وجم رائحته
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ه َ ي غـــري
ّ لـــِت فـــال تظـــين ن ولقـــد �ن

ـــا ه
ُ
ـــع أهل ّب ـــد �ة ـــزاُر وق ـــف امل كي

ـــا
ن
 فإ�

َ
ـــِت أزمعـــِت الفـــراق إن كن

 أهِلهـــا
ـــولةُ ي إل َحُ

مـــا راعـــين
ً
وبـــة

ُ
 َحل

َ
بعـــون ـــا اثنتـــاِن وأر ف�ي

ـــَرِم ـــُمَحِبّ امُلك لةِ الـ ن ْ ـــرن ـَ ي بـم
ّ ـــين م

؟ ِ
َ

يـــل
َ
لغ �ج نـــا 

ُ
وأهل  ِ

ن تـــني ن بُعَنري

مظـــِل بليـــٍل   ُ ركُبـــمُ ّمـــْت 
ُ

ز

ْمِخِم  حبَّ النِ
ُّ

ُسف
َ
ِر ت  الد�ي

َ
َوْسط

ـــِم
ْ

س
أَ
ـــِة الغـــراِب ال  كخافي

ً
ســـودا

You’ve settled in my heart (make no mistake)
 where loved and honored folk can settle in.

But can we find you in ʿUnayzatayn
 when we’re far off in Ghaylam for the spring?

When you resolved to leave, it must have been
 when they packed up the mounts, in dark of night.

One thing upset me: pack camels distressed
 and crunching prickly poppy near the site, 

and milch-cows two and forty, black as all
 a raven’s hidden, ancillary plumes.    
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اللغة:
وتُدهشــك،  لّبــك  تأخــذ  تســتبيك: 
َغــرْب، وهــي هنــا  والُغــروب: جمــع 
والفــارة  الواضحــة،  الأســنان  حــدود 
هنــا زجاجــة العطــر، والَقِســيمة: ُجونــة 
العطــر أي الوعــاء الــذي توضــع فيــه 
ــدة عــن  ُنُــف: البعي

ــر العطــر، والأ قواري
اء لــم يرعهــا  النــاس فهــي معشــبة خــرف
ْمــن: جمــع ِدْمنــة، وهــي  أحــد، والدِّ
أرواث الأنعــام، والمعلــم: العامــة، 
الغزيــرة،  الســحابة  الُحــرّة  والِبْكــر 
ــرارة:  ْد. والَق ــ�ب ــح وال ــن الري ــة م الخالص
ــكاب:  ْس ، والتَّ : الصــبُّ ــحُّ الُحفــرة، والسَّ
، ويتــّرم: ينقطــع،  النســكاب المتــوالي
ي  ّ

نـّـم: المغىف والشــارب: الســكران، والمرت
ف نفســه، والهــِزج: الرسيــع  بينــه وبــ�ي
ــى  ــّب ع ــذي انك ــّب: ال ــوت، والُمِك الص
ه،  غــ�ي عــن  بــه  اشــتغل  أي  ء،  ي

الــسش
ــدة، والأول هــو  ــد وزَنْ ــاد: جمــع زَنْ والزِّن
ــار،  ــه الن ــدح ب ــذي تُق ــى ال ــود الأع الع
ي هــو العــود الأســفل، والأجــذم: 

والثــا�ف
المقطــوع الــذراع، أو اليــد.

ي هــذا المقطــع بوصــف محبوبتــه، فيذكــر طيــب 
يبــدأ الشــاعر �ف

ــبق كل  ، تس ــ�ي ــديدة التأث ــر ش ــة عط ــده كرائح ــو عن ــا، فه ــة فمه رائح

رائحــة أخــرى، فتســيطر عــى الشــعور، ثــم ل يــر�ف الشــاعر بتشــبيه 

واحــد، بــل يضيــف تشــبيهاً آخــر؛ لأنــه مشــغوف بوصــف شــدة تعّلقــه 

ــدة  ــبة بعي ــة أرض معش ــبه رائح ــا تش ــول: إن رائحته ــة، فيق بالمحبوب

هــا، لأنهــا تكــون حينئــذ  عــن النــاس لــم يرعهــا أحــد، وذلــك أكــ�ش لتأث�ي

ــة نظيفــة.  ــة عذب نقّي

نُــف ُســقيت بمــاء ســحابة غزيــرة لــم يصحبهــا بــرْد 
وهــذه الروضــة الأ

ــة لطيفــة، وزاد  ول ريــح، وكّل ذلــك يــؤدي معنــاه الدقيــق؛ فهــي رخّي

ي الروضــة شــبيهة بالدرهــم 
أن قــال: إن مــاء الســحاب تــرك كّل حفــرة �ف

لصفــاء مائهــا واســتدارتها. ولــم يكتــف بذلــك فوصــف اســتمرار 

ــده أن  ي عن
ــىف ــذا يع ــع، وه ــم ينقط ــه ل ــا، وأن ــّب مائه ي ص

ــحابة �ف الس

ــذي  ــا ال ــا وصفاؤه ــي نقاؤه ــاة وه ــتمرار الحي ــي اس ــرأة ه ــذه الم ه

ــه.  يبحــث عن

ي اســم 
ولهــذا قــال أيضــاً: إن الذبــاب –وربمــا أراد بــه كلَّ مــا يدخــل �ف

ي هــذه الروضــة المعشــبة البعيــدة 
ه- اطمــأّن �ف الذبــاب كالنحــل وغــ�ي

ــه الأخــرى،  ــم، ويحــّك ذراعــه بذراع ن ــاس، فصــار يهــزج وي�ت عــن الن

وشــّبه هيئتــه تلــك بفعــل رجــٍل مقطــوع اليــد مكــبٍّ عــى زنــاد ليشــعل 

ة  ــ�ت ــات عن اع ــن اخ�ت ــا م ــاد، ورأوه ــت النق ــورة أعجب ــذه ص ــار. وه الن

ي لــم يُســبق إليهــا، ولــم يســتطع أحــد تقليــده فيهــا.
الــىت
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 ٍ
ن

ـــروٍب وا�
ُ
 بـــذي غ

َ
 تســـتبيك

ْ
إذ

ِســـيمٍة
َ
بق جـــٍر  �ة  

َ
فـــارة ن 

أ
وك

ــا ـ ــَن نب�ةَ  تضّمـ
ً
ــا فـ

ُ
ن
ُ
 أ

ً
ــة أو روضـ

ــّرٍة ــٍر ُحـ ـ
ْ
 ِبك

ُّ
 عليـــه لك

ْ
ــادت جـ

 عشـــّيٍة
ّ

 فـــل
ً
ْســـا�ج

َ
ـــا وت ًّ َ

س

ـــا فليـــس ببـــارٍح ُب �ج وخـــال الـــذ�ج

ــه ــه بذراِعـ  ذراَعـ
ُّ

ــك ـ ُ  �ي
ً
ــا َهِزجـ

 لذيـــِذ املطَعـــِم 
ُ

ـــ� بَّ
َ
ٍب ُمق

ْ
َعـــذ

ـــا إليـــك مـــن الفِم ُ ســـبقْت عوار�ن

ِ
َ

ْمـــِن ليس بـَمْعــــل
ّ

 الِد
ُ

 قليـــل
ٌ

غيـــث

كلـــدرِه قـــرارٍة   
َّ

لك كـــَن  فرة

ِم ـــا املـــاُء مل يتـــرَّ ـــري عل�ي ج �ي

ــــِم
ّ
َرِن ـَ  كفعـــِل الشـــارِب الـُمت

ً
ـــِردا

َ
غ

م
َ

جــذ
أ
ِد ال َح الـُمـِكِبّ ع� الز�ن

ْ
قد

She cages you at once with ivory teeth,
 sweet to the kiss, a pleasure to consume,

She wafts her scent, a merchant’s balmy musk 
 that reaches you before her smiling gaze

or virgin fields that rainfall coaxes forth; 
 the land is sparsely dunged and hardly grazed,

where weeping clouds have kissed it all with drops
 and silver coinlike pools that flash and gleam 

deluging and decanting every night,
 the water runs in one unbroken stream. 

Look here: a fly sits singing endlessly,
 squeaking like a drunk who wails in tune

and scratching leg on leg—out comes its chirp!
 a one-armed man bent over the flintstone. 
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 ، ف
ّ يحة، عــى فــراش لــ�ي يقــول: إن محبوبتــه عْبلــة تبيــُت منّعمــة مســ�ت

ــا  ــه هن ــاٌد عــى الحــرب. إن ــه معت ــُت عــى فــرس ضخــم لأن وهــو يبي

ــن  ــل ع ــم الغاف ــوب المنّع ــة المحب : حال ف ــ�ي ف متناقضت ــ�ي ــع حالت يض

رصوف الزمــان، والمحــّب العاشــق الــذي يكابــد الأهــوال، وعينــه عــى 

ذلــك الحبيــب.

المشهد الرابع
           الوجهان المتناقضان

اللغة:
الَحِشــّية: الفــراش المحشــّو بمــا يجعلــه 
ــة،  ــادة اللّين ــا الِوس ــراد به ــد يُ ــاً، وق ن ليِّ
والأدهــم:  أعــاه،  ء:  ي

الــىش وَساة 
الســواد  ف  بــ�ي لونــه  الــذي  الفــرس 
والبيــاض أو هــو الأســمر، وُملَجــم: 
ج: مــا  ْ يح، والــرَّ ل يســتقّر ول يســ�ت
وَعْبــل:  الفــرس،  يوضــع عــى ظهــر 
ــَوى: القوائــم، ونْهــد:  ضخــم، والشَّ
ضخــم، والَمــراكل: جمــع َمــْرَكل، وهــو 
بــه  الموضــع مــن الفــرس الــذي ترف
 . رجــل الفــارس إذا أراد حّثــه عــى الســ�ي
موضــِع  ف 

ُ ســم�ي الـــِمْحزَم:  ونبيــل 
الحــزام.
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ٍة ـــِر َحِشـــيَّ ـــ�ي وتصبـــُح فـــوق �ن
ة
�

وى
َّ

ي رْسٌج ع� َعْبِل الش
ية وَحِشيَّ

ــِم َجـ
ْ
َ ُمل

َ
 رَساِة أده

َ
ــوق ــُت فـ وأبيـ

الــــِمْحَزِم نبيـــِل  ـــه 
ُ
لك َمرا ـــٍد  �ن

She spends her days and nights on cushioned pads;
 and I, atop a black and bridled beast,   

a saddle for my pillow, on a steed
 with stout legs, rounded flanks and thickened waist.
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ʿ Antarah bin Shaddad عنترة بن شّداد

ي مقدمــات 
اللقــاء بالمحبوبــة هــو غايــة الشــاعر، وذكــر النســاء �ف

ف هــو رمــز لكتمــال الحيــاة، فالمــرأة هــي  قصائــد الشــعراء الجاهليــ�ي

ة يرجــع مــرة  النصــف الآخــر لحيــاة الرجــل؛ ومــن أجــل هــذا نجــد عنــ�ت

ي إل ديارهــا  ي شــوق ولهفــة: هــل تصــل �ب
أخــرى إل المحبوبــة، فيقــول �ف

ناقــة شــديدة صبــوٌر عــى الســفر؟ 

ي وصــف الناقــة، عــى عــادة شــعراء الجاهليــة، لأنهــا جــزء 
ف �ف ّ ثــم تفــ�ف

ة  مــن عالمهــم الــذي ل ينقطعــون عنــه، فقــال: إنهــا خّطــارة أي كثــ�ي

الخَطــران، وهــو تحريــك الذنــب ورفعــه، ووصفهــا بالنشــاط مــع أنهــا 

ســارت الليــل كّلــه، وهــذا أقــوى لمدحهــا.

كام، أي يعلوهــا ويتجاوزهــا، بناقــة شــديدة  ثــم يقــول: إنــه يكــرس الإ

ي شــعر الجاهليــة؛ 
�يعــة كأنهــا ذكــر نعــام، والتشــبيه بالنعــام كثــ�ي �ف

ي بيئتهــم، ولأن النعــام طــ�ي عظيــم الِخْلقــة، وهــو 
لأنــه ظاهــر لهــم �ف

المشهد الخامس
                     أمل اللقاء

اللغة:
ــَدن وهــي  شــَدِنّية: ناقــة منســوبة إل َش
المنقطــع،  والمــرَّم:  باليمــن،  أرض 
بذنبهــا  الخَطــران  ة  كثــ�ي وخطّــارة: 
بعــده،  ى:  الــرُّ وغــّب  تحريكــه،  أي 
وزيّافــة:  الليــل،  مســ�ي  ى:  والــرُّ
باً شــديداً،  ب رصف �يعــة، وتَِطــُس: تــرف
التــّل،  وهــي  أَكمــة،  جمــع  كام:  والإ
ب،  وِمْيَثــم: مــن الَوثـْـم وهــو شــّدة الرف
وأَِقــص: أكــرس وأتجــاوز، والمنِســمان 
م  ّ منِســم، وهــو الظفــر المقــدَّ مثــىف
ي خــفِّ الظليــم، ومصّلــم: مقّطــع، 

�ف
ة  وُقُلــص: جمــع َقُلــوص وهــي الصغــ�ي
الجماعــات،  والِحــزَق:  النَّعــام،  مــن 
ف كامــه، وُقّلــة رأســه:  وِطْمِطــم: ل يَِبــ�ي
أعــاه، والحــرج: مركــب يوضــع عــى 
البعــ�ي تكــون فيــه المــرأة، كالهــودج، 
ــل:  ومخيــم: مجعــول كالخيمــة، وَصْع
ــادة  ــن العي ــود: م ــرأس، ويع ــ�ي ال صغ
ــذي ل أذن  ــم: ال ــارة، والأصل ــي الزي وه
المــكان  أحدهمــا  ْحرُضــان:  والدُّ لــه، 
اليــوم َحــرَض، وهــو عــى  المســّمى 
طريــق الأحســاء للســائر مــن مدينــة 
المّســّمى  المــكان  والآخــر:  الخــرج، 
ــاض  ف الري ــ�ي ــق ب ــى الطري ــيع( ع )الَوِس
والدّمــام، والــزوراء: المائلــة، والحيــاض 
ــه  ــراد ب ــد يُ ــم: ق يَْل ــوض، والدَّ ــع ح جم
ــوم  ــّمى الي ــكان يس ــم م ــداء، أو اس الأع
ــرب،  ي أق

ــا�ف ــم، والث ي القصي
ــة( �ف َلْيمّي )الدُّ

الجانــب،  ّف:  والــدَّ يبعــد،  وينــأى: 
: الجانــب الأيمن مــن البهائم،  ي

والوحــىش
ي لأنــه ل يركــب منــه الراكــب، 

وهــو وحــسش
والهــزج المصــوت، والمــؤوم: المشــوه 
أي  إليــه  مجنــوب  وجنيــب:  الخلــق، 
ّ بالِقرْميــد  ي

مقــود إليــه، والُمَقرَْمــد: المبــىف
ــم:  وهــو الآُجــّر، وســنداً: عاليــاً، والُمَتَخيِّ
صاحــب الخيمــة، والــرِّداع: اســم مــكان 
ي 

ف لــه أنــه �ف يُفهــم مــن تحديــد البلدانيــ�ي
ــوت،  ــه ص ــّش: ل ــم، وأَج ــرب القصي غ
: ثُْفــل  ، والــرُّبُّ ــم: ُمَخــّرق مكــرسَّ ومَهضَّ
الخمــر، والُكَحيــل: القِطــران، والُمعَقد: 
الــذي أوِقــد تحتــه حــىت انعقــد وغُلــظ، 
وحــّش: أوقــد، والُقْمُقــم: وعــاء لــه 
بريــق، وينبــاع: يمّر مــروراً  عنــق شــبيه بالإ
أ  ــا�ت ــرى: العظــم الن ْف ــاً �يعــاً، والذِّ ن ليِّ
ها،  ي ســ�ي

ــة �ف خلــف الأذن، وَجــْرة: قويّ
وَزيّافــة: مرسعــة، والَفنيــق: الفحــل، 

ــوض. ــُمْكَدم: المعض والـ
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I never should have made it on this cow
 from Shadan: a camel cursed, its milk is gone.

The night’s march left it twitchy-tailed and strutting, 
  feet like hammers smashing sand and stone,

as if tonight I’m grinding hillocks with
 a dock-eared ostrich, feet drawn up and close,

and which the chicks will flock to, like a herd
 of Yemen’s camels chasing a garbled voice.  

They chase the ostrich’s head, draped like a berth
 that lies upon a tented bier above;

slight-skulled, it turns around to Dhul ʿUshayrah
  looking like a lop-eared, fur-decked slave. 

My camel cow drank up at Duhrudān
 then made a mad-eyed sprint from Daylam’s wells,

as if twisting to flee a beast at night
 whose trace is there, whose grumble swells and swells:

a tomcat at the flank! each time my mount
 turns with rage, this feline bares tooth and claw.  

The trip left my camel with strong-built back,
 raised up on props, like tent-pitchers would draw,
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ʿ Antarah bin Shaddad عنترة بن شّداد

يريــد مــدح الناقــة بأنهــا نشــيطة �يعــة. 

ولأنــه شــّبه الناقــة بذَكــر النعــام )الظَِّليــم( ذهــب يصــف هــذا الظَّليم 

بأنــه تجتمــع إليــه النعــام الأخــرى، وكأنهــا جماعــات يمانّيــة لرجــل ل 

ف الــكام، وهــّن يتبعــن وجهتــه، وينظــرن إل أعــى رأســه، الــذي  يُِبــ�ي

هــو –أي الــرأس- يُشــبه مركبــاً للنســاء عــى ســنام ناقــة كالخيمــة. وهذا 

الظَِّليــم صغــ�ي الــرأس يرجــع إل بيِضــِه، ُمشــبهاً العبــد صاحــب الفــرو 

الطويــل المقطــوع الأذن، واختــار التشــبيه بالعبــد ليبِلــغ المتلقــي أنــه 

يصــف جناَحــي الظَّليــم الأســودين.

وبعــد أن فــرغ مــن التشــبيه، وأر�ف قريحتــه بتقــّ�ي جوانــب الصورة، 

رجــع إل ناقتــه فوصفهــا بصفــات تجعلهــا مــن خــ�ي النيــاق، فهــي قــد 

ف )حــرَض والوســيع اليــوم(، فصــارت تنفــر  ْحرَُضــ�ي بــت مــن مــاء الدُّ �ش

مــن ميــاه الأعــداء، وهــذا أدعــى لنقــاء أصلهــا، فالجاهــىي يحفــظ نقــاء 

إبلــه، يصفهــا بالأصالــة وحفــظ العهــد، كمــا يحفــظ هــو نقــاَء نســبه. 

وإذا أخذنــا معــىف )الديلــم( عــى أنــه اســم الموضــع )الّدليمّيــة 

ي 
ــه �ف ــاٍء َعِهَدتْ ــن م ــاء أعــذَب م ــن م ــت م ب ــا �ش ــوم(، فالمعــىف أنه الي

الديلــم، فصــارت تنفــُر منــه.

 ولحرصــه عــى وصفهــا بالرسعــة والنشــاط وصفهــا بأنهــا لشــّدة 

ــة،  ــّوه الِخْلق ّ مش ي
ــسش ي الع

ــّوت �ف ــّر يص ــن ه ــاف م ــا تخ ــا كأنم حركته

ــك  ــورة تمتل ــذه ص ــه، وه ــر من ــه، وتنف ــي تخاف ــا، فه ــش أطرافه ينه

ف أعيننــا، وتقّربهــا  ي شــهدها الشــاعر بــ�ي
اللــّب، وتضــع تلــك الهيئــة الــىت

إل أذهاننــا.

ي هــذه القصيــدة، فهــو يشــّبه 
وينبغــي أن تتنّبــه هنــا إل أمــر طريــف �ف
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then my camel knelt at Ridāʿ’s waters, groaning
 as if kneeling on deep, husky reed flutes;

and sweat syrupy thick, like molten pitch
  that’s used by smiths to heat the sides of pots,

flows down its neck—this riding cow, born free,
 highstepping, big as a bite-scarred stud.
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ي الصــورة فيفّصلــه؛ لأنــه 
ثــم يأخــذ المشــّبه بــه، أو بعــض مــا أدخلــه �ف

مأخــوٌذ بإتمــام الصــورة الشــعرية، حريــٌص عــى البتــكار فيهــا، وهنــا 

لمــا قــال: إن الناقــة كأنمــا تخــسش هــّراً، ذهــب يصــف الهــّر، فقــال: 

إنــه هــّر َجنيــٌب أي مجنــوٌب إليهــا مُقــود إل ناحيتهــا، وإنــه كلمــا أرادت 

بــاً لهــا وخدشــاً. الناقــة أن تصيبــه اتقاهــا بيديــه وفمــه رصف

ي ذلــك الســفر 
ورجــع مــرة أخــرى إل الناقــة مكِمــاً صورتهــا، وهــي تعــا�ف

الشــاّق، والطريــق المتعــب، فقــال: إنهــا مــع ذلــك كّلــه بقيــت شــديدة 

 ّ ي
نشــيطة عظيمــة، فقــد بقــي لهــا ســناٌم عظيــم كأنــه مقرَمــد أي مبــىف

ــم أي صاحــب خيمــة.  بالآُجــّر لصابتــه، وهــو عــاٍل كأنــه دعائــم متخيِّ

ــت  ف بركــت وحّن ــا حــ�ي ّ وكأنه ف ــ�أ ــا ت ــال: إنه ــة فق ــاً الناق واســتمّر واصف

ــت عــى قصــب  ــا برك ــرّداع، كأنه ــذي اســمه ال ي الموضــع ال
ــت، �ف وَرَغ

ي وصــف الناقــة، فهــو 
مكــرّس لــه صــوت. ولــم يكتــف الشــاعر بذلــك �ف

ــة  ــوي، وقطع ــه الحي ــن عالم ــزٌء م ــا- ج ــا قّدمن ــى م ــا –ع ــل لأنه يطي

ــا بركــت  ــة لم ــال: إن الناق ــال؟ لقــد ق مــن عالمــه الشــعري، فمــاذا ق

كان عرقهــا يســيل مــن الجهــد والتعــب، فــكأن العــرَق الســائَل قِطــراٌن 

، وهــذا العــرق يســيل مــن خلــف أذنها  أوقــدت تحتــه النــار فهــو يغــىي

ــة  ــورة البدوي ــّدم الص ــك يق ــديدة-  وكّل ذل ــة ش ــة �يع ــي قويّ –وه

ــة الشــديدة.  ــة الصحراوي ــك البيئ ي تل
ــة �ف الموغل
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ي هــذا المقطــع تلتهــب مشــاعر الــذات والتفــرّد عنــد الشــاعر البطــل، 
�ف

ــن  ــّدث ع ــتعّد ليتح ــد اس ــاً، وق ــة، قائ ــة المحبوب ــع إل مخاطب ج ف�ي

ــه واشــُتهر: إن  ــرف ب ــذي ُع ــق ال ــك هــو الخُل شــجاعته وبســالته، وذل

ــذا،  ــىي ه ــِك أن تفع ــي ل ــا ينبغ ، فم ي
ــىف ي ع

ــر�ف ــك، وتع ــي وجه تغّط

؟ ثــم  ّ فأنــا قــادر عــى رْصع الأقــران فكيــف أعجــز عــن لْفــت نظــرك إلي

ف مــن  ي بمــا تعرفــ�ي
ــىف ــه، فيقــول: امدحي يســألها أن تكــون معــه ل علي

ــت  ي إذا ُظِلم
ــىف ــم، ولك ــم أُظَل ــق إذا ل ف الخُل

ّ ــ�ي ــمٌح ل ي س
ــإ�ف ــي، ف ُخلق

ــرٌّ كالعلقــم.  أنتقــم مــن ظالمــي، وانتقامــي ُم

ــراً  ــه كان محَتَق ــك أن ــه المظلومــة- وقــد مــّر ب ــا يلتفــت إل ذات ــه هن إن

نصــاف نفســه، والتمــّدح  لســواده - فيجعــل خطــاب المحبوبــة بدايــة لإ

ي المقاطــع 
ــاً �ف بالخصــال الكريمــة، وهــو مــا ســوف تقــرؤه مفصَّ

ــة. الاحق

المشهد السادس
                      هذا أنا

اللغة:
الِخمــار،  القنــاع:  تُرخــي،   : ي

تْغــِد�ز
: الحــاذق، والمســتلئم: الــذي  والطَّــبُّ
الــدرع،  الحــرب، وهــي  لأَْمــَة  لبــس 
ــق، أي  ــن الُخُل ــة م ــُمخالقة: مفاعل والـ
،   وباســل: كريــه، والعلقم:  ي

معايشــىت
ء ُمــّر، وقيــل هــو الحنظــل. ي

كّل سش
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ي
فإنين القناَع  ي 

دو�ن ي 
ن

غد�
ُ
ت إن 

ي
فإنين عملِت  ا  �ج ع�يَّ  ي 

أثين
ٌ

سل �ج ظ�يَ   
ّ

فإن مِلُت 
ُ

ظ فإذا 

ِ ِ
مأ
ْ
ـــُمْسَتل ـــارِس الـ ـــِذ الف خ

أ
ـــبٌّ �ج

َ
ط

ِ
َ

أظـــل مل  إذا  ي 
قـــية

َ
ال من  

ٌ
هســـل

العلقـــِم كطعـــِم  مذاقُتـــه  ُمـــرٌّ 

ʿAblah, if you unveil to me, what then?
 I’m good at crushing armored knights in blood.

Admire me for what you know of me
 I’m easy when I suffer no abuse,

 but if I’m wronged, then what I give is harsh,
 like vine-of-Sodom’s sharp and bitter juice.
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المشهد السابع
م

ْ
ل                 الفخر في السِّ

اللغة:
ســكن،  وركــد:  الخمــر،  الُمدامــة: 
وهــي  هاجــرة،  جمــع  والهواجــر: 
ــّو،  منتصــف النهــار، والَمشــوف: المجل
والُمْعَلــم: الــذي عليــه عامــة كالكتابــة 
، وهــو هنــا  َِسّة: جمــع ِ�ّ

ونحوهــا. والأ
الخــط المنقــوش عــى الــكأس، والأزهر: 
فمــه  مغّطــى  ومفــّدم:  بريــق،  الإ
ي يُشــّد بهــا 

بالِفــدام، وهــي الخرقــة الــىت
بريــق ونحوهمــا.  عــى رأس القــارورة والإ
نســان مــن  والِعــرْض: مــا يحميــه الإ
ه، والوافــر: المكتمــل،  أهــل ومــال وغــ�ي
ويُكلــم: يُجــرح ويَمــّس بســوء، والندى: 

الكــرم، والشــمائل: الأخــاق.

ي هــذا المقطــع يبــدأ الشــاعر بجعــل نفســه هــي مــدار الــكام، بعــد 
�ف

ي 
ب الخمــر �ف ي المقطــع الســابق، ففخــر بأنــه �ش

أن هّيــأ المتلقــي لهــذا �ف

آخــر النهــار بدينــار أو درهــم مجلــّو أي نــارصف المنظــر، نقــّي، منقــوش 

عليــه، وهــذه الخمــر مصبوبــة مــن زجاجــة ذات نقــوش، وبقربهــا إبريــق 

ب الخمــر عــادة  عــى فمــه ِخرقــة، أي إنــه محفــوظ، ومــدح النفــس بــرسش

جاهليــة ل يُقَصــد بهــا الخمــر نفُســها، بــل يُقَصــد أنــه يعيــش كمــا يعيش 

ــه،  ِّ أخاق ــن أن تغــ�ي ــف م ــا غــ�ي خائ به ــه، ويرسش ــأ ل ــي تُهّي ــوك، فه المل

ــه ل  ــه، ولكّن ــرّم ب ــه، ويتك ــي من ــه، ويعط ــتهلك ماَل ب يس ــو إذا �ش فه

يتكــرّم بعرضــه لمــن يريــد النيــل منــه، وإذا صحــا مــن ُســكره فإنــه يظــّل 

ف مــن خُلقــي. كريمــاً، ويختــم المقطــع بقولــه: وذلــك كلــه ممــا تعرفــ�ي
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بُت من امُلدامِة بعدما ولقد رسث

ٍة أرِسَّ ذاِت  صفراَء  جاجٍة  ن �ج
ٌ

لك مس�ة ي 
فإنين بُت  رسث فإذا 

ى
ً

ا أقّرُ عن ند
ن

� 
ُ

وإذا حصوت

ِ
َ

وِف الــــُمْعل
ُ

لــــَمش ركـــد اهلواجـــُر �ج

ِم
َّ

ـــد
َ
ِل ُمف ي الـــاث

ن
زهـــَر �

أ
ِرنـــْت �ج

ُ
ق

ِ
َ

ي وافـــٌر مل ُيـــم
، وِعـــْر�ن مـــالي

مي
وتكـــرُّ ئـــ�ي  �ث عملـــِت  وامك 

How often did I drink wine in the heat
 that seared into the coins I’d spent for draft, 

from a tawny glass handpainted with lines,
 paired with a jug that’s sealed and on my left.  

And when I drink, well, I recklessly spend
 my substance and give my honor unasked; 
 
then when I’m sober, I still don’t hold back
 my gifts, as you know from my noble cast.
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المشهد الثامن
               مشهد بطولة

اللغة:
الفتــاة  والغانيــة:  الــزوج،  الَحليــل: 
بجمالهــا،  اســتغنت  ي 

الــىت الجميلــة 
الأرض،  عــى  المــروع  ل:  والُمَجــدَّ
صــوت،  لهــا  أي  تصِفــر،  وتمكــو: 
ي ترتعــد عنــد 

والَفريصــة: العضلــة الــىت
ف الكتــف والثــدي،  الخــوف وهــي بــ�ي
ــْدق: جانــب الفــم ممــا تحــت  والشِّ
الخــّد، والأعلــم: المشــقوق الشــفة 
مــن  تطايــر  مــا  والرََّشــاش:  الُعليــا، 
ــة الشــديدة  ب ــذة: الرف الــدم، والناف
والعنــدم:  الجســد،  ي 

�ف تنفــذ  ي 
الــىت

نبــات يســيل منــه مــاء أحمــر.

ي هــذا المقطــع مشــهداً مــن مشــاهد بطولتــه، واصفــاً 
ينتقــي الشــاعر �ف

ي 
ة الــذي ُعــرف بــه، وهــي الــىت فروســيته، والفروســية هــي عالــم عنــ�ت

تســيطر عــى قصيدتــه، بــل عــى أغلــب مــا وصلنــا مــن شــعره، وهــو 

ي بعــض الآداب العالميــة، 
ي هــذا يذّكرنــا شــخصياٍت أخــرى مشــابهة �ف

�ف

ــم  ــة، ث ــة الروماني اطوري م�ب ي الإ
ــداً �ف ــذي كان عب ــبارتاكوس( ال ــل )س مث

ــو 71ق.م.  ي نح
ــو�ف ة، وت ــ�ي ــارك كث ي مع

ــر �ف ــد، وانت ــورة للعبي ــاد ث ق

ي شــاهنامة الفــردوسي )رســتم(، 
وكذلــك الفــارُس الفــارسي المذكــور �ف

الــذي أحــّب امــرأة أيضــاً، ولــم يســتطع الــزواج منهــا إل بعــد انتظــار 

ومشــقة.

ي يجعلــه  ي جعلــت الخيــال الشــعىب
ة بالفروســية هــي الــىت وشــهرة عنــ�ت

ي هــذا المقطــع 
شــخصية أســطورية، ذات بطــولت خارقــة، والمهــم �ف

ك الرجــل الشــابَّ ذا الزوجــة الجميلــة  أنــه يمــدح نفســه بأنــه يــ�ت

ف الكتــف  ــ�ي ي ب
ــىت ــة ال ــه –وهــي العضل مروعــاً عــى الأرض، ولفريصت

والثــدي- صــوت كصــوت رجــِل مشــقوق الشــفة العليــا؛ وســبب اختيــار 

. ي كامــه الصفــ�ي
ُ �ف ه بــه أن الأعلــَم يَكــ�ش المشــبَّ
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ً
ل

َّ
د مج كُت  �ة غانيٍة  وحليِل 

بٍة �ن بعاجِل  ل  يداَي  سبقْت 

عِل
أ
ال ِق 

ْ
كِشد يصُته  ِر

َ
ف ْمكو  ـَ ت

ِم
َ

العْند لكوِن  فذٍة  �ن وَرشاِش 

How many good husbands did I lay flat,
 blood shrieking like a harelip’s hissing jaw;

my hands raced on with supple spearhead-thrust,
 then sap-red fountains from the gaping maw.
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المشهد التاسع
                   صفات بطل

اللغة:
هــّا: كلمــة تُقــال للتحضيــض عــى 
ْج، والســابح:  ء، والرِّحالــة: الــرسَّ ي

الــسش
المرتفــع،  الغليــظ  ونَْهــد:  الفــرس، 
وتعــاورُه: أصلــه تتعــاوره، أي تأخــذه 
ــّي،  ــع َكِم ــاة: جم ــة، والُكم ــن كّل جه م
مَجــرَّح،  ومَكلَّــم:  الشــجاع،  وهــو 
ــَرج، وَحِصــد:  ــرّد: يُخ وطــوراً: مــرّة، يَُج
 : ّ قــوّي مســتحكم النشــاط، والِقــِىي
 ، كثــ�ي وَعرَْمــَرم:  قــوس،  جمــع 
: أدخــل،  والَوِقيعــة: المعركــة، وأغــىش

الحــرب. ي 
�ف الصــوت  والَوغــى: 

ــس،  ــر بالنف ــاعر الفخ ــّب ومش ــاعر الح ج مش ف ــ�ت ــع تم ــذا المقط ي ه
�ف

ة الممتلئــة بالعــزّة والأنَفــة، إذ يقــول طالبــاً  وهنــا تظهــر شــخصية عنــ�ت

ــن  ــدق م ــي أص ــد ه ــن تج ــل، ول ــه الخي ــأل عن ــة أن تس ــن المحبوب م

ي وصــف شــجاعته، وطلُبــه الســؤاَل منهــا ليــس لأنهــا جاهلــة 
الخيــل �ف

، وليدخــل إل الفخــر  بــه، ولكــْن ليحّقــق ارتــواًء لشــعوره النفــسي

مــن بــاب واســع، ولــو ســألْت عبلــة الخيــَل عنــه، وأصحــاب الخيــل، 

فســوف تشــهد لــه بأنــه كان عــى ْ�ج فــرس شــديدة �يعــة مرتفعــة، 

ي هــو 
ــىت ــه، والفــرس ال وهــو يقصــد ارتفاعــه النفــسي عــى مــن يحارب

ي صفــوف 
عليهــا تصيبهــا الطعنــات فهــي مجرّحــة، فحينــاً يدخــل بهــا �ف

. ّ ون أصحــاب قــِسي ــ�ي ــه وهــم كث ــاً يرجــع إل جماعت الأعــداء، وحين

ــار  ي إظه
ــة �ف ــة عارم ي رغب

ــس، و�ف ــديد بالنف ــداد ش ي اعت
ــول �ف ــه يق  إن

ي 
شــخصيته الحقيقيــة: مــن شــهد تلــك الحــرب، يــا عبلــة، يشــهد أنــىف

ي 
قــدام عــى الحــرب والقتــال، والثا�ف : الأول الإ ف ف رفيعــ�ي صاحــب خلقــ�ي

الإحجــام عنــد اقتســام الغنائــم. وهاتــان الصفتــان العاليتــان أهــّم 

ي الفرســان بالفخــر بهمــا؛ لأن فيهمــا مظهــر الشــخصية الكاملــة. 
مــا ُعــىف
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 مالٍك
َ
 �ي ابنـــة

َ
يل  ســـألِت الن

ّ
هـــال

ٍ
ــا�ج ــالةِ سـ ــ� ِرحـ  عـ

ُ
 ل أزال

ْ
إذ

ً
رة و�ة للطعـــان  د  ُيــــَجرَّ  

ً
طـــورا

ي
 أنـــين

َ
 الوقيعـــة

َ
ـــد ِك مـــن هسث ْ ـــرج ن �ي

ـــا مل تع�ي  �ج
إن كنـــِت جاهـــ�ةً

ِ
َّ َ

ُمـــم  
ُ
ة

ُ
الـــا تعـــاوُره  ـــٍد  ْ َ �ن

ّ َعَرْمَرِم
يِ

وي إل َحِصـــِد الِقـــِ�
أ
�ي

الـَمغمنَ عند   
ُّ

وأِعف الو�ن  أغ�ث 

Why don’t you, Mālik’s daughter, ask the horsemen
 about matters that you can scarcely know?

How I can stay atop a burly beast
 swimming through knights who charge him blow by blow;

now I open my horse to spear-thrusts, now
 it harvests a crop of countless cuts. 

Those who saw the thing will tell you how
 I rush into the fray and flee from loot. 
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المشهد العاشر
               مشاهد الحرب

ة بموقــف بطــولي واجــه فيــه عــدّواً،   هنــا لوحــة ثانيــة يفخــر فيهــا عنــ�ت

ي الحــرب بالشــجاعة والرجولّيــة 
ي أن يمــدح خصمــه �ف ومــن عــادة العــر�ب

ــن فخــره بنفســه، إذ  ــد م ــذا يزي ــه به ــال الســتعداد للحــرب، لأن وكم

هــو يواجــه خصمــاً شــديداً ل ضعيفــاً، فمــاذا قــال عنــه؟ لقــد وصفــه 

بأنــه لبــس ســاحه كّلــه، وكــره الرجــاُل الشــجعاُن منازلتــه؛ لمعرفتهــم 

بشــّدة بأســه، وهــو مّمــن ل يهربــون ول يستســلمون، قــال: ومــع ذلــك 

فقــد عاجلُتــه بطعنــة بالرمــح المقــّوم المســّوى، فمّزقــت ثيابــه، ثــم 

ي قتلــت رجاً شــجاعاً 
قــال: ليــس الكريــم عــى المــوت بمحــرّم، أي إنــىف

كريمــاً، ويُفهــم مــن قولــه هــذا أنــه ل يقتــل إل الشــجعان الكــرام، ل 

ي الفخــر. 
ي كل ذلــك زيــادة �ف

الأوغــاد اللئــام، و�ف

ــباع،  ــته الس ــاً فتناوش ــديد قتي ــم الش ــك الخص ــع ذل ــاذا؟ وق ــم م ث

ة بذلــك، بــل زاد صورَة  تأكلــه مــن رأســه إل معصمــه، ولــم يكتــف عنــ�ت

ة إيضاحــاً وتفصيــاً؛ ليتمــّدح بذلــك  شــجاعِته وإقداِمــه وأفعاِلــه الكبــ�ي

ّكلــه أمــام عبلــة وقومهــا، فقــال: إن الــدرع الســابغة القويــة الصنــع 

اللغة:
زال:  ِّ والــرز الســاح،  مكتمــل  مدّجــج: 
رمــح  ومثّقــف:  الحــرب،  ي 

�ف المنازلــة 
ُصلــب،  وَصــْدق:  مصَلــح،  مقــّوم 
ي أنبــوب 

ي تكــون �ف
والُكعــوب: الُعقــد الــىت

أُِعــّد  قــد  ى  مســوًّ ومقــّوم:  الرمــح، 
للطعــن، والرَِّحيبة: الواســعة، والَفرغان: 
ي الأصــل مصــّب 

ّ َفــْرغ، وهــو �ف مثــىف
ــه  ــة، وأ�ت ب ــعاب والأودي ــن الش ــاء م الم
الصــوت،  والَجــرْس:  اســتعارًة،  هنــا 
َّم:  والُمعَتــّس: الطالــب للصيــد، والــرزُّ
بــاً  رصف بــت  رصف وشــَكْكت:  الجيــاع. 
ْلــب، والَقنــا:  منتظمــاً، والأصــّم: الصُّ
مجــزوراً  أي  الســباع:  وَجــَزر  الرمــاح، 
مقتــولً تأكله الســباع، ويَُنْشــَنه: يتناولَنه، 
والســابغة:  أعــاه،  الــرأس:  وُقلــة 
ها موضــع المســمار منهــا،  الــدرع، وَمَســكُّ
والُفــروج: أوســاط الــدرع، والُمعَلــم: 
الــذي لــه عامــة يُعــرف بهــا، وَرِبــذ: 
ب، والِقــداح: جمــُع ِقــْدح،  �يــع الــرف
ي الميــرس والقمــار، 

ــتعمل �ف ــا يُس وهــو م
ــتا:  ــه، وش ــى خّفت ــاً ع ــا مث ــه هن ب ورصف
شــديد  وهّتــاك:  الشــتاء،  ي 

�ف دخــل 
ورايــات،  عامــات  وغايــات:  الهْتــك، 
والتِّجــار: الخّمــارون، وُملــوَّم: يُــام 
اً عــى إنفاق مالــه، والنواجــذ: أواخر  كثــ�ي
اس، والمهّنــد: الســيف، وِمْخــَذم:  الأرصف
قاطــع، ومــدَّ النهــار: أولــه، والبنــان: 
الأصابــع، والِعظِْلــم: نبــات يُخَضــب 
ْحــة: شــجرة عظيمــة، ويُحَذى:  بــه، والرَّ
ــْبت: مدبــوٌغ جلُدهــا  يُلَبــس، ونعــال السِّ

ــرَظ. ــّمى الَق ــات يُس بنب
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َ
ال ن �ن  

ُ
ة

ُ
الـــا كـــرَه   ٍ ج

َّ ومـــد�ج

 يـــداي ل بعاجـــِل طعنـــٍة
ْ

جـــادت

ـــدي جرهُســـا ِ �يَ
ن ْرغـــني

َ
حيبـــِة الف َ �ج

ــه مِصّ ثياَبـ
أ
ــرحِم ال لـ ُت �ج

ْ
ك

َ
ــك فشـ

ــَنه ـ
ْ

ش
ُ
ــباِع َين ــَزَر السـ ــه َجـ كُتـ فرة

ـــا  ســـابغٍة هتكـــُت فرو�جَ
ّ

وَمَســـِك

ــتا ــداِح إذا شـ لِقـ ــداُه �ج ــٍذ يـ ِبـ َر

ه
ُ

يـــد لـــُت أر ن ي قـــد �ن
لــــّما رآ�ن

ـــه
ُ
علوت  ّ �ث حِم  لـــرُّ �ج فطعنُتـــه 

ـــا
نّ
�

أ
ـــاِر ك  ال�ن

َّ
هعـــدي بـــه َمـــد

رسحـــٍة ي 
ن

� ثياَبـــه   
ّ

ن
أ
ك بطـــٍل 

 ول مستســـِل
ً
ـــْمِعٍن هـــَر�ج ـُ ل م

ِم وَّ
َ
ُعـــوِب ُمق

ُ
ِق الك

ْ
ٍف َصـــد

َّ
ثق �ج

ِم َّ ُّ ِب الرن سَّ الـــذ�أ
َ
لليـــِل ُمْعت �ج

ِم حرَّ ُ ُ ع� القنـــا �ج ليـــس الكر�ي

وامِلْعَمِ رأِســـه  ة  ـــ�ّ
ُ
ق ن  بـــني مـــا 

ِ
َ

لسيِف عن حامي القيقِة ُمعل �ج

ِم ـــوَّ
َ
جـــاِر ُمل ِت الِتّ هّتـــاِك غـــا�ي

ِ
تبـــمُّ  ِ لغـــري ه 

َ
نواجـــذ أبـــدى 

ِم
َ

ـــذ
ي الديـــدِة ِمنْ

ن
ـــٍد صـــا� هنَّ �ج

ِلِ
ْ

لِعظ  ورأُســـه �ج
ُ

ِضـــَب الَبنان
ُ

خ

ـــْبِت ليس بتوأم  الِسّ
َ

ى نعال
َ

ذ
ُ
�ي

How many bristling foes shunned by all warriors, 
 nor quick to flee nor apt to yield in fear,

have my hands blessed with lunges quick and light
 from a well-tempered, tall and strong-backed spear,

as I land two-edged gashes with a thud
 that in the night makes hungry wolves advance. 

I split both mail and frock with my great pike—
 even the best are not safe from my lance!—

then leave him carrion for beasts to dine,
 all of him, from his head down to his wrists.

And tight-linked armor did I rip with sword
 from off the standard bearer in their midst. 

He was lavish! Deft hands at dice in winter,
 he wrecked the pub’s supply and closed the inn. 

When he saw me come down to take his life,
 he flashed his teeth—only not in a grin.  

I rammed him with my lance, then overtook
 him with a shiny, keen-edged Indian blade;

midday I saw him caked with blood, as if
 his head and hands with indigo were stained.

A born hero, like a Meru tree in clothes;
 reared strong in leather boots, an only boy.
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بــات ســيفه، ولكــن مــن كان تحــت تلــك الدرع؟  قــد تقّطعــت تحــت رصف

ــه، وهــو مشــهور فيهــم  ــه يحمــي قوَم ــذي وصفــه بأن ــه خصمــه ال إن

ي قومــه 
ه، وهــو -أي الخصــم- مشــهور �ف ه عــن غــ�ي ف ُمعَلــم بعامــة تــَـِم�ي

ب  ــرسش ــه، وي ــق مال ــداح، ويُنف ب بالق ــرف ــرس، وي ي المي
ــل �ف ــه يدخ بأن

ي 
ــارك �ف ــو مش ــم، فه ــم عنده ــات الكري ــن صف ــك م ــر، وكّل تل الخم

العــرس واليــرس، كريــم جــواد. 

الفنيــة  يــرى فيهــا متعتــه  يلتقــط صــورة جانبيــة  ة أن  وأراد عنــ�ت

ي 
ة يمــسش ــ�ت ــك الخصــم الشــجاع لمــا رأى عن والنفســية، فقــال: إن ذل

اً،  ِّ ــرسش ــذه، مك ــرت نواج ــاحه، ظه ــاهراً س ــه، ش ــن فرس ــازلً ع ــه، ن إلي

ة بالرمــح فطعنــه،  ــاٌد عــى مقارعــة الأبطــال، فعاجلــه عنــ�ت ــه معت لأن

ــغ  ــد يبل ــا مشــهد بطــولي ق ــه بالســيف القاطــع، وهن ب ــم زاد أن رصف ث

مبلــغ الأســطورة الخارقــة؛ لأنــه يصــف نفســه بأنــه كان يحمــل الرمــح 

، واحــدة بالرمــح،  ف ف متواليتــ�ي بتــ�ي والســيف معــاً، وأنــه اقتــدر عــى رصف

ــار،  ي أول النه
ــاً �ف ــا خــّر الخصــم رصيع ــه لم ــم إن ــة بالســيف، ث وثاني

ــل الأبطــال  ــن قت ــه ل يعجــز ع ــن الفخــر بأن ــد م ــه لمزي ــد أول وتحدي

ج بدمــه، صــار كأن رأســه وأصابعــه ُصبغــت  ّ
�يعــاً، لمــا خــّر وتــرف

ــم.  ــات الِعْظِل ــارة نب بُعص

ة بتلك الأوصــاف للخصــم؟ ل فقــد زاد أن وصفه  ثــم هــل اكتفــى عنــ�ت

بضخامــة الجســم، فــكأن ثيابــه عــى �حــة عظيمــة، وهــو ممــن يُلَبس 

ة، وقــد ُوِلــد –أي الخصــم- وحيــداً ليــس لــه توأم،  تلــك النعــال الكبــ�ي

ه.  ي ظّنهــم الغالــب- يكــون أضعــف مــن غــ�ي
ي العــادة، و�ف

ــوأم -�ف والت

فهــذا الخصــم لــم يكــن ضعيفــاً.

ــل الشــجعان  ي يفخــر بقت ــن أن العــر�ب ــر ســابقاً م ــا ُذك ــد م وهــذا يؤّك

المشــهورين، فمدحــه للخصــم القتيــل مــدح لنفســه، ثــم فيــه زيــادة 

ــل الفــارس  ــه إذا كان يســتطيع قت ــأس؛ لأن فخــر بالشــجاعة وشــدة الب

الشــجاع فهــو عــى مــن دونــه أقــدر.
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ʿ Antarah bin Shaddad عنترة بن شّداد

المشهد الحادي عشر
             موقف مع المحبوبة

ي هــذا المقطــع انتقــالً مفاجئــاً إل المــرأة، وهــي 
انتقــل الشــاعر �ف

ــد أن  ــا بع ــع إليه ــدة، رج ي أول القصي
ــا �ف ي ذكره

ــىت ــة ال ــة عبل المحبوب

ب والطعــن، ومشــاهد الدمــاء، وهــو  ي معمعــة الحــرب والــرف
أدخلنــا �ف

ــد الفخــر بنفســه وهــي تســمع. ــه يري ــك؛ إّلً لأن ــم يفعــل ذل ل

ــد، أي  ــر الوحــش صالحــة للصي ــىش بق ــا أن ــرأة كأنه ــُت ام ــال: أحبب فق

للتغــّزل بهــا والتقــرّب منهــا، قيــل: وصفهــا بأنهــا محرّمــة عليــه، لأنهــا 

ف  جارتــه، أو امــرأة أبيــه، والأقــرب أنــه أراد أنهــا محرّمــة عليــه؛ لمــا بــ�ي

قومــه وقومهــا مــن العــداوة. وهــا هنــا صــورة لطيفــة يضعنــا الشــاعر 

ب بالســيف والرمــح،  فيهــا، فهــذا البطــل الــذي يقتــل الشــجعان ويــرف

ــه، لتتجســس عــى  ف بجاريت ــاه الحــب، فهــا هــو يســتع�ي ــف تُج ضعي

ــد  ــك أن تج ــه يمكن ــا هــي ترجــع قائلــة: إن ــا، وه ــة وقومه المحبوب

ــة. ــد الغزال فرصــة إن أردت صي

ف يُظــّن أنهمــا متناقضتــان، غــ�ي أن  ف اللتــ�ي إنــه اجتمــاع الخصلتــ�ي

يــة يمكــن أن تحويهمــا، خصلــة الضعــف تُجــاه الجمــال،  النفــس البرسش

والرتمــاء عنــده، وخصلــة الشــجاعة وشــدة البــأس والفتــك بالعــدّو؛ 

ة رقــًة شــديدة فُشــِغل بوصــف المحبوبــة بأنهــا  ولهــذا رّق عنــ�ت

ي مــن صفاتهــا الرثَــم وهــو البيــاض أو الســواد 
ة الــىت كالظبيــة الصغــ�ي

ــا. ــفة العلي ي الش
�ف

اللغة:
ــا شــاة بقــر الوحــش، وهــي  الشــاة هن
 ّ مــن كرائــم الصيــد عندهــم، وكــىف
ــد،  ــص: الصي ــرأة، والَقَن ــن الم ــا ع به
ي الــرّس، 

والتجّســس: تعــرّف الأحــوال �ف
والِغــّرة: الفرصــة، والُمرتمــي: الصائــد، 
ة، وكذلــك  والَجدايــة: الظبيــة الصغــ�ي
ي شــفته العليــا 

الرَّشــأ، والأرثــم: الــذي �ف
ــاض أو ســواد. بي
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ـــْت ل
ّ
َنـــٍص ملـــن َحل

َ
 مـــا ق

َ
�ي شـــاة

ي  ي فقلت هلا اذهيج
يية فبعثت جار

ً
ِغّرة عادي 

أ
ال من  رأيُت  قالت: 

ــٍة ــِد َجدايـ يـ جِ ــْت �ج ــا التفتـ ـ
ن
�

أ
وك

ـــُرِم
ة

ـــا مل � حُرمـــت عـــ�يَّ ولي�ة

َ واع�ي
فتجســـ�ي أخبارهـــا لي

ـــ�ي ـَ  ملن هو مرت
ٌ
 ممكنة

ُ
والشـــاة

رشـــٍأ مـــن الِغـــزلِن ُحـــٍرّ أر�ثَ

O fawn, why can’t I hunt you, but they can?
 I wished to God that I could chase this doe. 

I sent my handmaid to her: Go and find
 what news of her, then tell me. Don’t you wait!  
 
She said: I saw the foes were off their guard
 and the fawn’s there to have if you shoot straight,

then turned like a snub-nosed gazelle would turn,
 with spotted lip, offering its tender throat. 
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ʿ Antarah bin Shaddad عنترة بن شّداد

ي شــخصية واحــدة يظهــر 
ي اجتمــاع الرقــة والشــدة �ف

 وهــذا الأمــر أعــىف

ي متعــدد اللغــات، ففــي الأدب  ي نتــاج أد�ب
ي ثقافــات شــعوب عــّدة، و�ف

�ف

انو دي برجــراك( الــذي كان بطــاً  الفرنــسي مثــاً نلتقــي شــخصية )ســ�ي

َ أنفــه ســّببا لــه عقــدة شــديدة، وكان فارســاً  شــاعراً، ولكــّن دمامتــه وكــ�ب

ة.  شــديداً عــى خصومــه، كثــ�ي النتصــار عليهــم، ومــات مقتــولً كعنــ�ت

ي كامــه تظهــر خصلتــا 
فِصَفتــا )الشــاعر والفــارس( تجتمعــان فيــه، و�ف

ة مــن هــذا الجانــب.  الحــب والبطولــة الخارقــة. فهــو شــبيه بعنــ�ت
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ʿ Antarah bin Shaddad عنترة بن شّداد

المشهد الثاني عشر
               من صور البطولة  

ة الفــارس المجــرّب لاأهــوال، فيبــدأ   هــا هنــا تجيــش نفــس عنــ�ت

ــكر  ــم يش ــه ل ــراً أن ــراً، ذاك ــّماه َعْم ــن س ــارة إل م ش ــذا بالإ ــه ه مقطع

نعمتــه، ثــم أطلــق حكمــًة تصلــح لــكّل زمــان ومــكان، وهــذه الظاهــرة 

ي شــعر القدمــاء، بــل ربمــا 
ي إرســال الكلمــة الِحكميــة- شــائعة �ف

–أعــىف

ــة  ــاد، لأن الحكم ــض النق ــد بع ــاعر عن ــة الش ــل براع ــن دلئ ــون م تك

تحفــظ الشــعر، وتجعلــه ســائراً عــى الألســن، ومفهــوم هــذا الشــطر 

الــذي صــار حكمــة هــو أن مــن يقــّدم الخــ�ي للنــاس، فــا يشــكرونه 

عليــه، يجعلــه يكــّف عــن تقديــم الخــ�ي للنــاس، فــكأن نفســه خُبثــت 

ــر.  ــك الكف بســبب ذل

ي جعلــت جمهــرة مــن الشــعراء 
ي بقــاء الأثــر هــي الــىت

إن الرغبــة �ف

 ، ي ي تمــام والمتنــىب ي قصائدهــم، كزهــ�ي وأ�ب
ون مــن الحكمــة �ف يكــ�ش

وكانــت نفوســهم وعقولهــم مســتعدة متهّيئــة لأن تصــوغ المعــىف 

ي ألفــاظ قليلــة وتراكيــب ســهلة.
العميــق، �ف

ي 
ة إل نفســه، فيخــ�ب أنــه حفــظ وصيــة عمــه، وهمــا �ف ثــم يرجــع عنــ�ت

موقــف تتقّلــص فيــه الشــفاه مــن الــروع، وهــو موقــف الحــرب، ولكنــه 

موقــف يكــون فيــه الأبطــال صابريــن، وإن َشــَكْوا فشــكواهم بصــوت 

اللغة:
والتــاء  الَخَبــث،  يــورّث  َمْخبثــة: 
فيــه ليســت للتأنيــث بــل للمبالغــة، 
الَوصــاة: الوصّيــة، وتقلــص: تتشــّنج 
ف منه، 

ّ وترتفــع، ووَضــح الفــم: مــا يتبــ�ي
وحومــة المــوت: المــكان الــذي تشــتد 
فيــه الحــرب، والَغمــرات: الشــدائد، 
َغْمُغــم: التحــدث بصــوت الــذي ل  والتَّ
يُفهــم، والأســّنة: جمــع ســنان، وخــام 
اجــع،  ف ف�ت

ُ ء يَخيــم: جــ�ب ي
عــن الــسش

قــدام. وُمــّرة  والُمْقــَدم: موضــع الإ
وابنــا ربيعــة ومحلِّــم مــن الرجــال 
والأقتــم:  الحــرب،  ي 

�ف ف  المشــارك�ي
المائــل إل الســواد، والُجثَّــم: جمــع 
كيــب  ي ال�ت

ي عّشــه، و�ف
جاثــم، أي بــاٍق �ف

 ُ مفعــول بــه محــذوف، وتقديــره: يُطــ�ي
الهــاَم عــن الفــراخ، والهــام: جمــع 

ــرأس. ــو ال ــة، وه هام
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ي
كِر نعمـــية َ شـــا  غـــري

ً
ـــرا ْ ـــُت عَ ئ ِبّ

ُ
ن

لضىح  ّعيَ �ج
َ
ولقد حفظُت َوصاة

ي ل تشـــتكي
ي حومـــِة املـــوِت الـــية

ن
�

ـــْم ـِ خـ
َ
 لــــْم أ

َ
ِســـّنة

أَ
ي ال  يتقـــون �ج

ْ
إذ

 قـــد عـــال
َ
مّلـــا مسعـــُت نـــداَء ُمـــّرة

م ت لوا�أ
ة

ــــــٌم  يسعون � ِ
ّ
ومـَحــل

ـــم  عنـــد لقا�أ
ُ

 ســـيكون
ْ

أيقنـــُت أن

 لنفـــِس امُلنِعِم
ٌ
َبثـــة

نْ والكفـــُر مَ

ِ الفِم

َ ن
 تقِلُص الشفتاِن عن َو�

ْ
إذ

ِم
ُ
ْمغ

َ
ـــغ ـَ َ ت  غري

ُ
بطـــال

أ
ـــا ال را�ةِ

ن
ع

مي
َ

 ُمقد
َ

ي تضاَيـــق
ّ ـــا، ولكـــين ع�ن

ِ
قمة

أ
ي الغبـــار ال

ن
� 

َ
بيعـــة ي ر

وابـــين

ِ
ّ

ِل َ لـــواِء آِل مُ ـــت 
ة

� 
ُ

واملـــوت
ُ عن الفراِخ الــــُجمثَّ ٌب ُيِطـــري �ن

I was warned: ʿAmr didn’t care for my gifts,
 which carelessness can sink a giver’s heart. 

Well did I keep my uncle’s words at morn
 as his lips curled back from clear white teeth,

grimacing in pangs of death, which true heroes
 do not deplore except with muffled breath.  
 
My battlemates pressed me into the pikes:
 though trapped, I held on fast and didn’t run.

When in the battle’s dust I heard the cry
 of Murra go up; and Rabī�ʿ a’s sons

with Muhallim they strove below their banner,
 while death itself stood near Muhallim's flag,

I knew that meeting them would bring a clash
 so strong, it could drive a bird from her eggs.
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ʿ Antarah bin Shaddad عنترة بن شّداد

يُســمع ول يُفهــم، وليــس كتصويــت الجبنــاء أو الضعفــاء. ثــم يقــول، 

ي  ي موقــف الحــرب كان النــاس يتقــون �ب
ونفســه تجيــش أنفــًة واعتــداداً: �ف

ي بينهــم وبينهــا، وهــذا أعظــم مظاهــر الفخــر، 
الأســّنة، أي يجعلونــىف

فهــو قطــب قومــه، وغوثهــم الــذي إليــه يفزعــون، ولكنــه هنــا يــّرح 

ف وإن لــم يســتطع التقــّدم. ي ذلــك الموقــف لــم يجــ�ب
بأنــه �ف

ي بعــض تفاصيــل الحــرب، فيذكــر أنــه رأى وســمع 
ة �ف ثــم يدخــل عنــ�ت

ي الحــرب، موقنــاً 
كوا �ف بعــض مــن ســّماهم مــن الأبطــال الذيــن اشــ�ت

ي 
ــاق، و�ف ــن الأعن ــرؤوس ع ــببه ال ــ�ي بس ــديد، تط ــال ش ــيقع قت ــه س أن

ّ بالفــراخ، وهــو يريــد الرجــال، وكأنــه  التعبــ�ي مجــاز ظاهــر، فقــد عــ�ب

ــل أولدهــّن. ســُيثِكل الأمهــات بقت
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ʿ Antarah bin Shaddad عنترة بن شّداد

المشهد الثالث عشر
              في معمعة الحرب  

ي الحرب، 
ي هــذا المقطــع دخــل الشــاعر إل تفصيــل بعــض مــا وقــع �ف

�ف

فقــد كان واقفــاً يســتعد لخــوض غمارهــا، فــرأى جمــع الأعــداء يحــّض 

بعُضهــم بعضــاً عــى القتــال، فكــّر عليهــم، أي هجــم، ودخــل غمــار 

ة، وكانت  ي أثنــاء ذلــك يســمع أصحابــه ينادونــه: يا عنــ�ت
الحــرب، وهــو �ف

الرمــاح قــد بــدأت تســقط عــى جــواده ومــن حولــه، حــىت صــارت وهــي 

، ومــع ذلــك فقــد تابــع القتــال، وأقــدم  ي صــدره كحبــال بــ�أ
منغــرزة �ف

عليهــم يتقّدمــه صــدر جــواده ووجهــه، حــىت اكتــس الجــواد دمــاً.

 وهــا هنــا تقتحــم القريحــة الشــعرية الموقــف، وإذا بالجــواد يميــل 

ــل،  ــه بدمعــة وصــوت أقــل مــن الصهي ة، ويشــكو إلي ــ�ت برأســه إل عن

قــال: ولــو كان هــذا الجــواد يعقــل ويتكلــم لقــال مــا لــم يقلــه بالدمــع 

والصــوت الخفــّي.

ي أثنــاء ذلــك كان وطيــس المعركــة حاميــاً، فالخيــل بذكورهــا الطــوال 
و�ف

ي ذلــك 
وإناثهــا تقتحــم الأرض اللّينــة، ولــم يجــد مــا يشــفي نفَســه �ف

اللغة:
ــاً  ــم بعض ــّض بعضه ــرون: يح يتذام
الحــرب،  ي 

�ز والثبــات  القتــال  عــى 
ي 

�ز تُمــّد  ي 
الــ�ت الحبــال  والأشــطان: 

ــم:  ــدر، والأده ــان: الص ، واللِّب ــرأ الب
ز البياض  الفــرس ذات اللــون الــذي بــ�ي
وُغــّرة  الأســمر،  هــو  أو  والســواد، 
ــى،  ــل: اكت ــه، وترب م ــه: مقدَّ الوج
واْزَوّر: انعطــف مائــاً، والقنــا: الرماح، 
ـــَحْمُحم:  والتَّ الدمعــة،  ة:  ْ والَعــرب
ــل،  ــن الصهي ــّل م ــع أق ــوت متقطّ ص
ــيظمة:  ــة، والش ــار: الأرض اللّين والَخب
ــري  ــرد: القص ــة، والأج ــرس الطويل الف
ــيظم: الجــواد الطويل،  الشــعر، والشَّ
، َوي:  ز و َويْــَك: مكّونــة مــن كلمتــ�ي
وهــي كلمــة تُقــال للتنديــم إن لــم 
بــه،  يُؤمــر  مــا  المخاطَــُب  يفعــل 
هــي  وقيــل:  للخطــاب،  والــكاف 
ــع  ــل: جم ــك(. وُذُل ــن )ويل ــة م مخفف
ــل، ومشــايعي:  ب كاب: الإ ــرِّ ــول، وال َذُل
أدفعــه،  وأحفــزه:   ، ي مصاحــ�ب
ــم  ــا َضْمَض ــُمحَكم. وابن َم: الـ ْ ــرب والُم
يان، ونــذر  ز الـــُمرِّ همــا َهــِرم وُحصــ�ي
وكافــأ  بالقتــل،  ــده  توعَّ أي  دَمــه: 
ــزوراً  ــباع: مج ــَزر السِّ ــه، وج ــن يقتل م
مقتــولً تأكلــه الســباع، والَقْشــَعم: 

. النــر الكبــري
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ـــم ُع ـــل حج ـــوم أقب ـــت الق ـــا رأي مل

ــا ـ �نّ
أ
ــاُح ك َ والرمـ ــرة ــون عنـ يدعـ

ـــه ـــّرِة و�ج
ُ
ـــم بغ مـــا زلـــُت أرم�ي

ــه باِنـ
َ
ــا بل  القنـ

ِ
ــع ــن وقـ َوّر مـ

ْ
واز

 اشـــتك
ُ
لـــو كن يـــدري ما احملاورة

ً
ـــاَر عوابســـا ب  تقتحـــُم النَ

ُ
ـــل ي والن

ـــقَمها أ ُس ـــ�ي وأ�ج ـــد شـــىن نف ولق

 شئُت ُمشايعي
ُ

، حيث ي  رك�ج
ٌ

ل
ُ
ل
ُ
ذ

ْر
ُ

 ومل تد
َ

ن أموت
أ
ولقد خِشـــيُت �ج

ي ومل أشـــِتمهما
ْ ِعـــر�ن

�ي َ الشـــا�ة

مهـــا كـــُت أ�ج إن يفعـــال فلقـــد �ة

ِ
َّ

م
َ

َ ُمذ  غـــري
ُ

يتذامـــرون كـــررت

دِه
أ
ال بـــاِن 

َ
ل ي 

ن
�  ٍ

بـــرأ  
ُ

أشـــطان

لـــدِم �ج  
َ

َبـــل تَرْ حـــية  باِنـــه 
َ
ول

َحــــْمُحِم ـَ وت ٍة  بَعـــرجْ  َّ
إلي وشـــا 

ي
ّ

ُمِم الـــاَم  عـــل  لو  ـــان 
َ
ول

مٍة وأجرَد شـــيظِم
َ

ـــيظ
َ

ن ش من بني

َ أقدِم  عنرة
َ

 الفوارِس: َويـــك
ُ

ِقيل

ِم َ ُمـــرج مـــٍر 
أ
�ج وأحِفـــُزه   ، ي قلـــيج

ِ
َ من ْ ْ �نَ

ي
َ  ع� ابـــين

ٌ
ة للحـــرِب دا�أ

دمي مـــا 
ل�ةَ
ْ
ا مل  إذا   ِ

ن والنـــاِذَر�ي

ـــَعم
ْ

ش
َ
ق نٍر   

ّ
ولِك الســـباِع  جَزَر 

When I saw the nemesis charge en mass 
 and goad each other, flawlessly I pressed.  

ʿAntarah! they taunted, with taut spears
 like pulley-ropes dug into my stallion’s chest.

And on and on I charged the steed at them,
 withers and throat, till all in blood was dyed.

My horse pulled back from lances at its front
 and whimpering, it protested and cried;

had it the gift of gab, it would complain,
 and could it speak at all, would vex my ears. 

Baying, the horses dove into the earth,
 whether long-bodied stallions or giant mares; 
 
my soul was sick and cursed, but all was healed
 when my comrades cried out, Go ʿAntarah!   

My camels all submit. Wherever I go,
 there goes my heart, alive with anima. 

I’d hate to die before the Wheel of Death
 has ground these boys of Damdam into rot,

who mocked my honor when I hadn’t theirs
 and craved my blood before we’d even fought.

And if they act? Well, I left their father dead,
 a dinner for hyenas lame and stout!   
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الموقــف ســوى ســماعه أصــوات الفــوارس الأبطــال مــن قومــه يقولــون 

ة. إنــه الرتــواء النفــسي الــذي كان يبحــُث عنــه، بــأن  لــه: أْقــِدم يــا عنــ�ت

ي هــذه الحــرب، وماَذهــم، وأن يُنــادى ول يُنــادى 
يكــون كهــَف قومــه �ف

ي هــذا الموقــف العصيــب. 
ســواه �ف

ــَلة  ــه مَذّلـ ــع قوم ــا م ــارب به ي يح
ــىت ــه ال ــك وإبل ــون كذل ــاذا ل يك ولم

ــب  ــه قل ــك ول ــون كذل ــف ل يك ــا؟ وكي ــدي ُرّكابه ــة لأي ــمحة مطواع س

ــارس  ــجاع الف ــب الش ــو قل ــف، وه ــذا الموق ي ه
ــه �ف ــايره ويصاحب يس

البطــل، الــذي يدفعــه إل الحــرب بأمــر محكــم قــد اســتعّد لــه وتهّيــأ؟  

ي 
ــىت ــة ال ــة الحّي ــاهد الحركي ــذه المش ة به ــ�ت ــدة عن ــاأت قصي ــد امت لق

تشــّخص تلــك المواقــف المُهولــة تُجــاه أعيننــا، وهــذه مــن خصائــص 

ــدة. ــة الخال هــذه المعلَّق

 ، ف ة قــد قتــل ضمضمــاً الـــُمّري، فتوّعــده ابنــاه هــِرم وُحصــ�ي وكان عنــ�ت

ــدران دمــه،  ــه بالنتقــام، ويُه ولهــذا قــال: إنهمــا يشــتمانه، ويتوّعدان

ــه  ُ مــن لقائــه، ولهــذا فهمــا نــذرا دَم ف ولكنهمــا –عــى مــا يقــول- أجــ�ب

ي 
ــه �ف ــم يلَقهمــا، أمــا إذا لقيهمــا فهمــا يخشــيانه ول يُقِدمــان علي إذا ل

ة يختــم قصيدتــه ببيــت يجعلــه يمــاأ نفســه  الحــرب. وهــا هــو عنــ�ت

فخــراً، ونفــوَس أعدائــه وَجــا، إذ قــال: إْن يفعــل ذانــك الرجــان 

ــدم، فقــد قتلــت أباهمــا ضمضمــاً  مــا فعــا مــن الشــتم وإهــدار ال

ــباع  ــه الس ــرب، فأكلت ي الح
ــه �ف ؛ إذ قتلُت ــة لي ــرم قتل ــه، وأك ــة ل ّ ِقْتل

�ش

ــور. والنس
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ــار  ي إظه
ــة �ف ــاف، الراغب نص ــة إل الإ ــه الطامح ة نفس ــ�ت ــد أر�ف عن لق

تفرّدهــا، بهــذا النشــيد البطــولي المحتــدم، الــذي ابتــدأه بذكــر 

ي تضاعيــف القصيــدة، ومــاأه بالفخــر ببطولتــه 
كهــا �ف المــرأة، ولــم ي�ت

ب الأمثــال، ومــع ذلــك تظــل القصيــدة  ي صــارت مــرف
وفروســيته الــىت

ي قصائــده 
جــزءاً مــن شــعره كلــه، فهــي لــم تنتــه، بــل تجــُد صداهــا �ف

ــدة أخــرى،  ي قصي
ــا تجــده مجمــاً �ف ــه هن ــا فّصل ــة الأخــرى، فم الثابت

ي 
ــدة �ف ــدة خال ــعره قصي ــوان ش ــكأن دي ــاك، ف ــه هن ــه فّصل ــا أجمل وم

ــجاعة.. ــب والش ــية والح الفروس
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ي يشــكر مــن قبيلــة 
اف بــىن ــزة اليشــُكري، مــن أ�ش هــو الحــارث بــن ِحّل

ي أوقــات المحــن 
بكــر بــن وائــل وحكمائهــا، الذيــن يُلجــأُ إليهــم �ن

اث مــن االأخبــار مــا يكشــف  ي كتــب الــرت
والشــدائد. ال نجــد عنــه �ن

ــه كان شــديد  ص، وأنّ ــرب ــاً بال ــه كان مصاب ــم شــخصيته، ســوى أن معال

ــزة. ــن حل ــل: أفخــر مــن الحــارث ب ي المث
ــل �ن ــه حــىت قي الفخــر بقبيلت

 

ي عــدد أبنائــه، فقــد ذكــر ابــن قتيبــة أّن لــه ولــداً 
اختلــف المؤرخــون �ن

: إّن لــه ولــداً آخــر اســمه عمــرو. أدرك  ي
اســمه مذعــور، وقــال الميــدا�ن

ة، وأنشــد معلقتــه أمامــه  ي آخــر حياتــه عمــرو بــن هنــد ملــك الحــري
�ن

وعمــره مئــة وخمــس وثالثــون ســنة، عــى مــا يذكــر ابــن االأنبــاري. قيــل 

ي كانــت تديــن بهــا قبيلــة 
إن ديانتــه كانــت النرصانيــة؛ وهــي الديانــة الــىت

ي جاهليتهــا. 
بكــر بــن وائــل �ن

ســكنت قبيلــة بكــر بــن وائــل الجزيــرة العربيــة وبــالد البحريــن، 

وانتقلــت بعــد ذلــك إىل العــراق وبــالد الشــام، واســتوطنت فيمــا 

ــه  ــى وج ــام 580م ع ي ع
ــو�ن ــا. ت ــوب تركي ــر جن ــار بك ــرف االآن بدي يع

التقريــب.

Sometime in the middle of the 6th century AD, the 
mighty Arabian tribes of Bakr and Taghlib were, like so 
many other tribes, at war with each other. 

To restrain the violence, ʿAmr ibn Hind, son of a powerful 
king, took 100 hostages from each side and made them 
go with him on military raids. 

One day, according to reports, all the hostages from 
Taghlib died in a deadly sandstorm, which outraged 
Taghlib’s leaders and led to demands for recompense. 

King ʿAmr gathered envoys from Bakr and Taghlib for 
disputations and truce making. Each tribe’s spokesman 
gave his speech as an ode recited before the king, thus 
entering them in the canon of pre-Islamic poets. 

The representative from Taghlib was ʿAmr ibn Kulthūm, 
author of one of the other ten Muʿallaqāt; for Bakr, the 
spokesman was al-Ḥārith ibn Ḥillizah, author of the 
present poem.

We know less about al-Ḥārith than any other Muʿallaqah 
poet. Accounts differ on the details of his disputation 
with ʿAmr ibn Kulthūm. In one retelling, King ʿAmr takes 
80 hostages, not 100, and they die in battle rather than a 
blazing desert simoom. 

All versions have al-Ḥārith, already in his hundredth year 
and stricken with leprosy, composing his Muʿallaqah on 
the spot. 

Because his skin was spotted with disease, al-Ḥārith 
recited from behind a veil, but he so impressed the king 
that he had the veil removed and said, “Let him come 
nearer, let him come nearer.”  As to the poem itself, many 
have rejected al-Ḥārith’s Muʿallaqah as inferior. 
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قة
َّ
The Poemالمعل

ــول  ــات فح ــب طبق ــاّلم صاح ــن س ــه اب ــّل، جعل ــاعٌر مق ــارث ش الح

ــو  ــّده أب ــة، وع ــعراء الجاهلي ــن ش ــة م ــة السادس ــن الطبق ــعراء م الش

ــة.  ــدة طويل ــدة واحــدة جي ــوا قصي ــن قال ــدة أجــود الشــعراء الذي عبي

ن أيدينــا يــدل عــى ذلــك، فليــس لــه فيــه إال قصائــد  وديوانــه الــذي بــ�ي

ــات. ــض المقطع ــات، وبع ــدد واالأبي ــة الع قليل

ي مجلــس الملــك 
ي أنشــدها �ن

لــم يشــتهر للحــارث إال معلقتــه هــذه الــىت

ن بكــر وتغلــب، فقــد ذكــر ابــن  ي مجلــس صلــح بــ�ي
عمــرو بــن هنــد �ن

ي بعــض حروبهــا، 
ن �ن ن القبيلتــ�ي االأنبــاري أن عمــرو بــن هنــد أصلــح بــ�ي

وأخــذ مــن كل قبيلــة مائــة غــالم رهنــاً لديــه؛ ليضمــن اســتتباب االأمــن، 

ي غزواتــه، ورحالتــه. 
وكان يصطحبهــم معــه �ن

ي يــوم مــن االأيــام أصابــت النــاس ســموٌم مــات بســببها أبنــاء 
و�ن

، فأبــت قبيلــة  ن تغلــب، فطلــب التغلبيــون ديــات أبنائهــم مــن البكريــ�ي

ــد. ــن هن ــر، فاحتكمــوا إىل عمــرو ب بك

وقيــل: إن ســبب مــوت أبنــاء تغلــب أنهــم كانــوا رعــاة، فــوردوا عــى 

ي الصحــراء، فطالبوهــم 
مــورد مــاء فمنعهــم البكريــون فماتــوا ظمــأً �ن

ي خصومتهــم.
بدياتهــم فأبــوا، فاحتكمــوا إىل الملــك �ن

ن رشــحت قبيلــة بكــر شــاعرها النعمــان بــن هــرم  ن القبيلتــ�ي وللصلــح بــ�ي

ــن  ــرو ب ــب عم ــة تغل ــه شــاعر قبيل ــى ب ــاً رســمياً باســمها، فالتق متحدث

ــل  ــد كان ثقي ــه -وق ــال ل ــات(، فق ــعراء المعلَّق ــد ش ــو أح ــوم )وه كلث

الســمع-: يــا أصــّم جــاء بــك أوالد ثعلبــة تدافــع عنهــم وهــم يفخــرون 

ن الشــاعرين، فتكلــم النعمــان بــكالم  عليــك، فاشــتّدت الخصومــة بــ�ي

ــّم  ــه ، وه ــك من ــب المل ــتد غض ــىت اش ــك ح ة المل ــرصن ي ح
ــق �ن ال يلي

بقتلــه.

ــد  ــن هن ــرو ب ــرص، وكان عم ــه ب ــزة وكان ب ــن حّل ــارث ب ــام الح ــا ق هن

ــوة  ــاً بق ــاال متكئ ــه ارتج ــل قصيدت ــوء، فارتج ــه س ــد ب ــر إىل أح ال ينظ

Premodern Arab critics like al-Marzubānī and Abū ʿAmr 
al-Shaybānī say that the poet omitted words or let the 
rhyme pattern break down, although Ibn Qutaybah 
excused al-Ḥārith for this on the grounds that it was 
composed and recited on the spot. 

It is true that the poem, in the words of A. J. Arberry, “is 
almost unadorned with those wild natural descriptions 
of beast and bird and tree, which make the chief charm 
of the others.” Still, it remains a compelling record of 
classical Arabic literature and culture.

al-Ḥārith opens with the conventional amatory prelude 
(nasīb) as a compliment to ʿAmr’s queen, Asmāʾ (lines 
1-8), followed by a brief camel description (lines 9-15).

But the bulk of the poem stands, in the words of James 
Montgomery, as a “masterly piece of oratory, alternating 
encomium and braggadocio, chronicle and paraenesis, 
transforming the qaṣīda into a poetic annals of Bakr and 
Taghlib."

The poet calls out those who slander his people, vaunting 
his own tribe and demanding resolution through a 
council (lines 15-31). 

He then gives details about the brave deeds of Bakr, 
mentioning the return of Mundhir III, who in Ibn al-
Kalbī’s report is the king who mediates between Bakr 
and Taghlib rather than ʿAmr ibn Hind (lines 32-40).
There follows a litany of crimes against Taghlib by other 
individuals and tribes, always with the refrain, “Are their 
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ــده، وكان  ــوس ي ــرح الق ــه، فج ــّدة حمّيت ــه وش ــن غضب ــه م ــى قوس ع

ينشــد مــن وراء ســبعة ســتور، وكانــت أم عمــرو بــن هنــد تســتمع إىل 

ــع  ــب برف ــك يطال ــة شــعره، فظــل المل ــن جزال الحــارث، وتتعجــب م

كــه  الســتور حــىت ظهــر لــه الحــارث، فدعــاه حــىت أجلســه بجــواره، وأ�ش

ن عنــده إعجابــاً بمــا  ي طعامــه، وجــّز لــه شــعور أبنــاء تغلــب المرتهنــ�ي
�ن

قــال، فظلــت هــذه الواقعــة مصــدر فخــر لبكــر ولشــاعرها العظيــم.

ي الشــعر 
بــىن الحــارث معلقتــه وفــق تقاليــد القصيــدة المادحــة �ن

ــن  ــت ع ي رحل
ــىت ــة ال ــن الصاحب ــث ع ــا بالحدي ــث بدأه ، حي ــىي الجاه

ــه،  ــدداً هموم ــه مب ــب ناقت ــه، فرك ــاة في ــراً ال حي ــح قف ــكان، فأصب الم

ي حلــت بقومــه. فالقصيدة 
ليصــل بعــد ذلــك إىل مواجهــة المصيبــة الــىت

تتكــون مــن ثالثــة موضوعــات: )الوقــوف عــى الطلــل، وصــف الناقــة، 

ــك(.  ــس المل ي مجل
المرافعــة �ن

ة عــى تطويــع اللغــة لقضيتــه، كمــا  وقــد كشــف فيهــا عــن قــدرة كبــري

كشــف عــن قــدرة حجاجيــة فــذة تمكــن مــن خاللهــا مــن تحقيــق النــرص 

عــى خصمــه العنيــد عمــرو بــن كلثــوم. 

والقصيــدة تتكــون مــن 8٣ بيتــاً، وهــي مــن البحــر الخفيــف: فاعالتــن 

مســتفعلن فاعالتــن.

crimes on us?” (a-ʿalaynā jarrā) (lines 41-65). 

The poet then appeals to ʿAmr as a just king who 
recognizes Bakr’s many acts of good service and their 
bravery in battle (lines 66-83). 

While it can be difficult to hold together the many 
obscure places and events to which al-Ḥārith refers, the 
main thrust is clear: that Bakr should not be blamed for 
the many calamities endured by Taghlib.
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المشهد األول
عاشٌق بين نارين    

اللغة:
تنــا، بينهــا: فراقهــا،  آذنتنــا: أخرب
قامــة،  االإ الثــواء:  مقيــم،  ثــاٍو: 
ــكان  ــة هــي الم ق ــّماء: الرب ــة ش برق
والرمــل،  ن  الطــ�ي مــن  المرتفــع 
والخلصــاء،  هضبــة،  وشــماء: 
فتــاق،  ذو  الصفــاح،  محيــاة، 
أســماء  كلهــا  الوفــاء:  عــاذب، 
مواضــع بصحــراء الدهنــاء، ريــاض 
روضــة  جمــع  الريــاض  القطــا: 
فيهــا  يكــرش  ي 

الــىت االأماكــن  وهــي 
النبــت عنــد نــزول المطــر، والقطــا: 
طــري بــري يشــبه الحمــام، وادي 
والأبــاء:  والشــعبتان  بــب  ال�ش
مــن  بالدهنــاء.  مواضــع  أســماء 
أن  اعتــدت  مــن  فيهــا:  عهــدت 
ي أســماء، دلهــاً: بــال 

أرى فيهــا يعــىن
عقــل، بعينيــك: عــى مــرأى منــك، 
صاحباتــه.  مــن  صاحبــة  هنــد: 
تحــرك  أي  العليــاء:  بهــا  تلــوي 
عــال،  مــكان  ي 

�ن الريــح  شــعلتها 
موضعــان.   : ن العقيــق، شــخص�ي
الــذي  الطيــب  هــو  العــود: 
ــار، تنــورت: رأيــت  يوضــع عــى الن
ضوءهــا، خــزاز: جبــل بالدهنــاء، 

النــار. الصــاء: 

ـــواُء
َّ
الث منـــُه   

ُّ
ـــل َ �يُ ٍو  �ث ُربَّ 

صـــاُء
ْ
ل ِرهـــا الخَ َء فأدنــــى ِد�ي

ذي ِفتـــاٍق فعـــاِذٌب فالوفـــاُء

بــــاُء
أ
فال ـــعَبتاِن 

ُّ
فالش ُبـــِب 

الُبـــاُء دُّ  ُ �يَ ومـــا   
ً
ـــا

ْ
َدل يـــوَم 

ـــاُء ـــا العليـ ـــوي �ب ل
ُ
 ت

ً
ا ـــاَر أخـــري ـ

ــاُء ــوُح الّضيــ ــوٍد امك يلـ ــِن ِبُعـ ــ

ــــاُء  الّصِ
َ

 ِمنـــك
َ

ـــات ـــزاٍز ه�ي
خَ �ب

أمســـــاُء ــــا  ِببـــي�خِ ــــْتـــــنا 
َ
ن
َ
آذ

ـــا ّ مسث قـــِة  ِبربُ لـــا  هْعـــٍد   
َ

بعـــد

فأعلــــى فـــاُح  فالّصِ  
ُ
حّيـــاة ُ �خَ

ــــر
ُّ

 الش
ُ
ــة ــا فأوِديـ طـ

َ
 الق

ُ
ض فـــر�ي

ا فأبكـي الــ  ف�ي
ُ

دت ل أرى من هَعِ

 الّنــــــ
ٌ

 ِهنـــد
ْ

 أوقـــدت
َ

وبعينيـــك

خ العقيـــِق فشـــخصيـ ـــا بـــني د�تْ
َ
أوق

بعيـــٍد مـــن  َرهـــا  �خ  
ُ

فَتنـــّورت

ــه  ــارث وصاحبت ن الح ــ�ي ــس ب ــرة باالأُن ــاٍم عام ــٍة، وأيّ ــة متين ــد عالق بع

ــرب  ــكان خ ــا، ف ــكان، وأعلمتــه بنّيته ــل عــن الم ــماء، قــررت الرحي أس

الرحيــل فاتحــة القصيــدة، الــذي لفــت مــن خاللــه ذهــن المخاطــب إىل 

أن الرحيــل قــد يكــون راحــًة للراحــل والمرتَحــل عنــه، فكثــري مــن النــاس 

ن يطــول. لكــن مــع أســماء االأمــر مختلــف؛  ــه الملــل حــ�ي يبعــث مكوث

ي نفــس المحــّب، وتركــت 
ن قــررت الرحيــل زرعــت الخــوف �ن فإنهــا حــ�ي

الجــدب يحيــط بالمــكان، فبــدأ الحــارث يوقــظ الصحــراء مــن غفوتهــا 

، وكأنــه  ي تتابــع مثــري
لمواجهــة الفاجعــة، ويلملــم االأمكنــة ويحشــدها �ن

ــاة  الطبيــب الــذي يحــاول إنعــاش قلــب المريــض، للحفــاظ عــى حي

ــة. ــات الجميل الذكري

يتفقــد االأمكنــة مكانــاً تلــو آخــر بحثــاً عــن المحبوبــة الراحلــة وذكرياتهــا 

ــاً  ن يفقــد االأمــل ينهــار باكي النابضــة بالســعادة واالأمــن واالأمــل، وحــ�ي

بــكاء مــن فقــد عقلــه. وهــل للعاقــل أن يعــي بــأن البــكاء ال يــرد حبيبــاً، 

وال يحــل إشــكاالً فيكــّف عــن بكائــه؟

ي كل زوايــا 
ي هــذا الفــراغ العاطفــي القاتــل الــذي يــزرع المــوت �ن

�ن

الصحــراء، يلتفــت الشــاعر مــن الحديــث بضمــري المتكلــم إىل التعبــري 

ي التحــول مــن حــال إىل 
ي هــذا االلتفــات رغبــة �ن

بضمــري المخاطــب، و�ن

حــال.

1.    Asmāʾ called out: Now, soon I will depart!
 How many lodgers bored me with their stay

2.    after Asmāʾ had left from Shammāʾs dunes
 and then at Khalṣāʾ, near her hideaway,

3.    then at Muhayyāt, then Ṣifāḥ, then the heights
 of Dhūl-Fitāq and ʿAdhib, then Wafāʾ,

4.    the gardens of Qaṭā, and then the vales
 of Shurbub and Shuʿbatān and Ablāʾ. 

5.    I see no more the girl I dwelt with there.
 I madly weep, but that brings only shame. 

6.    Before your eyes, Hind lit the fire at night
 and then the highlands coaxed it to a flame;

7.    she kindled it near ʿAqī�q and Shakhṣān,
 bright as the noonday sun, with aloeswood. 

8.    I saw it from far off in old Khazāz,
 but how distant its warmth from where you stood!
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ي رابيــة 
ي أوقدتهــا عــن بعــد، �ن

هنــا يبــرص الشــاعر نــار هنــد الــىت

ــوي  ــاح تل ــع أن الري ــاء، م ــوح الضي ــا يل ــوح كم ــدأت تل ــة، فب مرتفع

ي الفضــاء المفتــوح، 
بشــعلتها يمنــة ويــرة، وتبعــث رائحتهــا الزكّيــة �ن

ــا. ــول إليه ــن الوص ــدة ال يمك ــا بعي ــا، ولكنه ــاعر لدفئه ــتاق الش فيش

ن  النــار تلــوح مــن خــزازى، وهــو مــكان شــهد يومــاً مــن أيــام الــرصاع بــ�ي

ي أشــعلتها 
ــىت ــراق ال ــار الف ــار، فن ــار إىل ن ــن ن ــب، فيهــرب م ــر وتغل بك

ن ناريــن، ال يــدري  أســماء بفراقهــا، أفضــت بــه إىل نــار هنــد، فهــو بــ�ي

عــى أي جانبيــه يميــل.

شــعال؛ فــإن  ــاً كان العــود للطيــب أو لالإ توقــد هنــد نارهــا بعــود، وأيّ

ــا  ــرب، وكم ــاً بالح ــاً وثيق ــط ارتباط ــياق ترتب ــذا الس ي ه
ــود �ن ــة الع دالل

قــال نــرص بــن ســّيار:

فإن الناَر بالعودين تُذىك       وإن الحرَب أّوُلها كالُم

ــر  ن بك ــ�ي ــدة ب ــار الموق ــّل إىل الن ــماء وهنــد ينس ــاري أس ن ن ــ�ي مــن ب

طفــاء لهبهــا المشــتعل. وتغلــب، مســتعيناً بعمــرو بــن هنــد الإ

عــى  القــدرة  وعــدم  بالوحــدة،  والشــعور  االأحبــة،  فقــدان  إن 

ي مقدمــة القصيــدة جمــرة 
التماســك، وذهــاب العقــل أمــام الفاجعــة �ن

ي أهلكــت الحــرث 
ن أبنــاء العمومــة، الــىت مــن نــار الصحــراء الموقــدة بــ�ي

ــع  ــف مناب ــا، وتجفي ــا إال بمجابهته ــروج منه ــبيل للخ ــل، وال س والنس

ــا. موقديه

ــذا  ــاغل، ل ــارث الش ــغل الح ــي ش ــة، فه ــذه المقدم ــور ه ــار مح الن

ن تحــّدث عــن لواعــج الحــب، ولوعــة  ــه، فحــ�ي فرضــت حضورهــا علي

ي تلــوح لــه مــن كل 
الفــراق، لــم يجــد لهــا شــبيهاً إال لهــب النــار، الــىت

ــكان. ــن الم ــل ع ه عــى الرحي ــه، وتجــرب ــده عقل ــكان، فتفق م

إن رحيــل أســماء عــن المــكان احتجــاٌج مبطــن عــى هــذا الواقــع 

ــارث إىل  ــع الح ــا يدف ــو م ه، وه ــري ــارث إىل تغي ن للح ــري ــزري، وتحف الم

ــة.   ــة الكارث ــه لمواجه ــوب ناقت رك
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المشهد الثاني
                                          الناقُة الطائر

اللغة:
المقيــم،  هــو  الثــاوي  الثــوي: 
النجــاء: الســري الريــع، زفــوف: 
ناقــٌة مرعــة، هقلــة: نعامــة، أم 
تعيــش  دويّــة:  فــراخ،  أم  رئــال: 
ي صحــراء واســعة، ســقفاء: ذات 

�ن
انحنــاء،  فيهمــا  ن  طويلتــ�ي ن  رجلــ�ي
نبــأة: صــوت خفــي ال يــدرى مــا 
ــا  ــاص: أخافه ــا القن مصــدره، أفزعه
الصيــاد، الرجــع والوقــع: وقــوع 
أرجلهــا عــى االأرض وارتفاعهــا عنهــا، 
ه  : الغبــار الخفيــف الــذي تثري ن المنــ�ي
بقوائمهــا، إهبــاء: الهبــاء المنبــث 
الــذي يشــبه الدخــان، الطــراق: نعال 
بــل مــن الجلــد، تلــوي  تصنــع لالإ
بهــا: تمزقهــا، أتلهــى بهــا: ألهــو بهــا 
مســتمتعاً بركوبهــا، الهواجــر: جمــع 
ي 

�ن الشــديد  الحــر  وهــي  هاجــرة، 
منتصــف النهــار، بليــة عميــاء: البلّية 
ــا  ــات صاحبه ي إذا م

ــىت ــة ال ــي الناق ه
حــىت  وتركــت  ه  قــرب عنــد  عقلــت 
ــاء: عاجــزة ال تســتطيع  تمــوت، عمي

ــه.   ــي في ــا ه ــص مم التخل

ـــاُء ـــوّيِ الّنجـ
َّ
لث  �ب

َّ
ـــف

َ
ـــّمِ إذا خ ـ

ســـقفاُء  
ٌ
ـــة َدّويَّ ِرئـــــــاٍل  مُّ 

مســـاُء  وقـــد د�خ الإ
ً
ــــاُص عـــرا

ـــه ِإهــــباُء
ّ
ن
أ
 ك

ً
 َمنــــــــينا

ِ
ــــع

حــــراُء ـــا الصَّ لـــوي �ب
ُ
 ت

ٌ
ســـاِقطات

معيـــاُء  
ٌ
َبِلّيـــة  ٍّ

َ
ه ابــــِن   

ُّ
ــــل

خُ عـــى اهَلــ ــــي قـــد أســـتعني
ّ
َ أن غـــري

ُ
أ  

ٌ
ـــة ـَ لـــ

ْ
ِهق ــــــا  �خّ

أ
ك ــــــوٍف 

ُ
ف خَ

�بِ

القّنــــ  وأفَزهعـــا 
ً
ْبـــأة

َ
ن َســــــــْت 

َ
آن

 والَوقــــ
ِ

ـــا مـــن الّرْجـــع
َ �خ
ْ
ى خل فـــرخ

ٌ
ـــنَّ ِطـــراق ِ ِ

ل�خ
َ

 مـــن خ
ً
ـــا

َ
وِطراق

ـــــ
ُ
ك إذ  اهَلواِجــــَر  ـــا  �ب ـــى  َـّ ه

َ
ل
َ
أت

ــه  ــى هموم ــا ع ــتعيناً به ــه مس ــارث ناقت ــب الح ك ــماء، فري ــل أس ترح

ــه  ــط ب ــذي يحي ــة ال ــم الوحش ــن عال ــاً م ــا مرع ــاً به ــه، خارج وأحزان

ي 
ي �عتهــا براكبهــا وكأنهــا النعامــة الــىت

مــن كل جانــب، فتبــدو الناقــة �ن

ــرت  ــام، فتذك ــن الطع ــا ع ــة بحثه ي رحل
ــر �ن ــة والمط ــا العاصف فجأته

ي الصحــراء بقوائمهــا الطويلــة المنحنية 
صغارهــا، فاندفعــت نحوهــم �ن

. ن بصــ�ي ــداء المرت ــن االأع لتحميهــم م

صــد  لقــد ســمعْت صوتــاً ال تــدري مــا مصــدره؟ وأفزعهــا الصيــاد المرت

ــا،  ــن �عته ــزادت م ــه، ف ــراء جلباب ــى الصح ــل ع ــدل اللي ــا، وأس له

ن إذا شــبهوا نياقهــم بالنعــام أن  ومــن عــادة الشــعراء الجاهليــ�ي

يصفــوا بيضهــا، أو صغارهــا الذيــن تركتهــم وخرجــت بحثــاً لهــم عــن 

الطعــام، وقــد أخــذ منهــم الجــوع كل مأخــذ. لكــن الحــارث يكتفــي 

بمشــهد �عــة النعامــة، ويطــوي بقيــة المشــاهد، ليــدع النهايــة 

ــه ال  ــع خصوم ــح م ــه للصل ــي رحلت ــة ه ــة النعام ــة، وكأن رحل مفتوح

ــؤول؟ ــاذا ت ــدري إىل م ي

تنطلــق الناقــة برعــة الفتــة مــن عوالــم الخــوف والهمــوم والظلمــة 

ي الح ضوؤهــا بخــزازى، فتثــري الغبــار بأخفافهــا، 
مهتديــًة بنــار هنــد الــىت

ــر  ــا تظه ــن الدخــان الشــفيف، وهن ــه ســحابة م ــد وراءهــا وكأن وينعق

النــار مــرة أخــرى مــن وراء حجــب اللغــة، ويظهــر الخــوف مــن فشــل 

9.    When sorrow comes, and swift escape makes off
 with camp dwellers—in those times I rely

10.    on a quick camel, tall like an ostrich
 who mothers her chicks in the desert dry;

11.    an ostrich, frightened by a hunter’s step,
 past mid-afternoon as the night draws near.

12.    You see back where this bird has stepped and strode—
  a dustcloud, little sand-specks there and here,

13.    and footprints, then more footprints falling close
 that soon the wasteland all but hides from view.

14.    On this cow, I romp in the noonday heat
 while others, care-worn, are like blind camels too.
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المســعى، فهــو ال يريــد أن يكــون ســعيه وســعي ناقتــه هبــاًء منثــوراً، 

ي هجــري الصحــراء.
كذلــك الهبــاء المنعقــد مــن وراء ناقتــه الراكضــة �ن

ها  ي تحمــي أخفــاف الناقــة تتســاقط مــن ســري
ــىت ــد ال ــدأ نعــال الجل تب

ــدار  ــذا الم ــن ه ــة م ــع خارج ــي تندف ــرة، وه ــدة الهاج ي ش
ــع �ن الري

الموحــش، ومــع كل هــذا الخــوف فــإن الحــارث يالعــب بهــا الهاجــرة، 

ــا  ــاىس به ــب، ويتن ــّر الاله ــذا الح ي ه
ــاطها �ن ــا ونش ــتمتع برعته ويس

تــه وقدرتــه عــى  ي لحظــات يفقــد فيهــا صاحــب الهــّم بصري
همومــه، �ن

بلــوغ غايتــه، فيصبــح مثــل الناقــة المربوطــة عنــد قــرب صاحبهــا، وقــد 

اب حــىت تمــوت،  ُعـِكـــس رأســها إىل ذنبهــا، وُحـِرَمـــْت الطعــام والــرش

فــال تهتــدي إىل الخــروج مــن هــذه المحنــة ســبيالً.

لقــد بــدأ هنــا الحــارث يخــرج مــن دائــرة الخــوف والهمــوم والظلمــة 

ي كانــت تحيــط بــه عندمــا تركتــه أســماء ورحلــت، وأصبــح يالعــب 
الــىت

ــتظهر  ــاّقة، س ــة ش ــي غاي ــه، وه ــدي إىل غايت ــر، ويهت ــه الهواج بناقت

ــة. ــن المعلَّق ــادم م ــع الق ي المقط
ــا �ن ــي عقباته ي تخط

ــه �ن عبقريت
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المشهد الثالث: رسالة السالم .. مرافعة في مجلس الملك

           خبر وعتاب

اللغة:
الخطــب: االأمــر العظيــم، الأراقــم: 
حــّي مــن تغلــب، نعــىن بــه: نهتــم 
بــه، يغلــون: يظلمــون، الإحفــاء: 
يء  ــرب : ال ّ ــ�ي ــديد، الخ ــاح الش لح االإ
ــن  اءة، م ــرب ــاء: ال ــب، الخ ــن الذن م
كليــب،  إىل  إشــارة   : العــري ب  �ن
والعــري أفضــل الصيــد وقيــل العــري 
أصــوات  ضوضــاء:  الوتــد،  هــو 
مرتفعــة، تصهــال: صهيــل وهــو 
صــوت  الرغــاء:  الخيــل،  صــوت 

بــل. االإ

ســـــاُء
ُ
ـــا ون عنــــى �ب

ُ
ـــٌب ن

ْ
ط

َ
ٌء وخ

وهِلـــم ِإحفــــاُء
َ
ي ق

خ
 علينـــا �

َ
ن

ـــاُء ـَ خ ـــىيَّ الَ ـ ـــُع الخ
َ
ـــِب ول ينف

ْ
ن

ــــى الـــولُء
ّ
ــــَر ُمـــواٍل لنـــا وأن

م ضوضاُء ُ ـا أصَبُحوا أصَبَحْت هلَ

 ُرغــــاُء
َ

 ذاك
َ

ــــهاِل خيـــٍل ِخـــال

أنبـــــا راِقــــِم 
أ
ال عــــن  �خ  وأ�ت

ـــو ـُ ــــــل
ْ
َ َيغ ِ

را�ت
أ
نــــا ال

َ
 إخوان

َّ
أن

َّ
يَء ِمّنــــا ِبـــذي الـــذ  الـــرب

َ
ـــون

ُ
ِلط خ َ �ي

 مـــن َضــــرَب الَعْيـــ
َّ ُ

 ك
ّ

معـــوا أن
َ

ز

فمّلــــ ِبليـــٍل   
ُ

أمـــَره عـــوا  َ �بْ
َ
أ

صــ
َ
يـــٍب ومن ت ب

ُ
ِمـــن ُمنـــاٍد ومن م

ي مجلــس عمــرو بــن هنــد باســتيائه مــن االأنبــاء 
بــدأ الحــارث مرافعتــه �ن

ي االأراقــم مــن تغلــب 
ي تتــواىل عليــه مــن غضــب أبنــاء عمومتــه بــىن

الــىت

ممــا جــرى الأبنائهــم الذيــن منعهــم البكريــون مــن الــورود عــى المــاء 

ي الصحــراء. 
فماتــوا عطشــاً �ن

ــاب  ــوع المص ــزة وق ــن حل ــارث ب ــى الح ــع ع ــع يق ــأ الفاج ــذا النب ه

، وفقــدان أبنــاء العمومــة مؤلــم، وزاد الشــعور  الجلــل، فالُجــرُم كبــري

ــم  ــم كله ــر، فه ــن بك ــداً م ي أح
ــتثىن ــذي ال يس ــام ال ــة االته بالمصيب

ي ألمــه عــن ألــم 
، وهــذا اتهــاٌم ال يقــّل �ن ن ي نظــر التغلبيــ�ي

مجرمــون �ن

يء بالمذنــب،  ي خصومتهــم، ويخلطــون الــرب
الفقــد، فهــم يُجحفــون �ن

ي نظرهم 
اضــاً، وال رفضــاً للتهمــة، فالجميــع �ن وال يقبلــون مــن أحــد اعرت

ــه، وال المفــارق لهــم بُعــده.  يء براءتُ مذنــب، ال تنفــع الــرب

ي الصحــراء 
ب وتــده �ن ن جعلــوا كل مــن �ن ي اتهامهــم حــ�ي

لقــد أ�فــوا �ن

ــا  ــه. لقــد حّملون ي ذنب
ــا �ن كون ــا ُجرمــه، وأ�ش ــا فحّملون ــاء عمومتن مــن أبن

جميعــاً مســئولية الجريمــة، وأصــدروا قــرار االتهــام ضدنــا باالإجمــاع، 

يء، فمــا أصبــح الصبــح حــىت  وقــرروا االأخــذ بالثــأر مــن المذنــب والــرب

ي حــرٍب شــاملة ال 
بــل �ن عــال �اخ النــاس، وصهيــل الخيــول، ورغــاء االإ

ي أحــداً.
تســتثىن

15.    News came about Arāqim’s tribe, and what
 we heard troubled us, causing worry and grief:

16.    our brothers Arāqim have gone too far,
 harassing us and offering no relief,

17.    confusing guilty and guiltless in our ranks—
 as if innocence helps us not a bit!

18.    They claim that those who drive the wild asses
 are clients to us, and we their respite. 

19.    Arāqim planned by night, and with the dawn
 they rose and filled the air with cries and yells,

20.    some calling, some responding, all mixed in
 with neighing horses and foaming camels. 
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ء، والحقــد االأعمــى، والوشــاية إىل  االدعــاء الــكاذب، والظــّن الــ�ي

ــه،  ــاٍن يفضح ــة إىل بره ــلطة بحاج ــتعداء الس ــد، واس ــن هن ــرو  ب عم

ء، وصمــود  ي
ي نقــض االدعــاء مــن تاريــخ مــىن

فلــم يجــد حجــة أبلــغ �ن

ال ينكــر، يســتعيده ليســتمد منــه القــوة، فالدهــر مــا زال يرمــي 

عزعــون،  ن ــون عــى مواقفهــم ال يرت ــاه وهــم ثابت ــه برزاي الحــارث وقوم

ثبــات الجبــل الشــامخ الــذي ال تزيــده االأحــداث إال شــموخاً. وادعــاءات 

الخصــوم، وأكاذيــب الوشــاة، واســتعداء الملــك، لــن تخيــف الحــارث 

ــم تجدهــم  ــواهم فل ــواٌم س ــا أق ــا�ة جربه ــة خ ــا لعب ــه، الأنه وقوم

نفعــاً.

21.    Hey big mouth! You who spin your web of lies
 to ʿAmr—you think these fibs will last a day?

22.    Do not suppose your smears will stick to us!
 You’re not the first to slander in this way.

23.    We’re here despite the hatreds that we faced,
 upheld by noble birth and strength unswayed. 

24.    Times past, our frantic shouts have daubed the eyes
 of people blind with envy, scorn, and pride.

25.    Fate batters us, as if stoning a black
 mountain, its peak with clouds disguised,

26.    shored up against misfortune, not reduced
 by destiny’s unceasing hammer thuds.

27.    Whatever ill designs you have, commit
 them to us, and let tribal councils judge.

28.    If you search Milhah and Sāqib where we fought,
 you’ll find the dead, avenged and unavenged;

29.    or probe deep—which people take pains to do—
 then you’ll find sickness, while we’re on the mend.

30.    But if you quit your slander, then we’ll be
 just like a man who shuts his mote-filled eyes.  

31.    If you refuse our questions, who can then
 claim to be higher than us, high as the sky?
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أحرمنــا: جعلنــا االأمــر محرمــاً علينــا، 
ــّر،  ــن م ــم ب ــات تمي ــر: بن ــات م بن
إمــاء: ســبايا، العزيــز: الشــجاع، 
البلــد الســهل: الــذي ليــس فيــه 
مــكان يحتمــى بــه، النجــاء: الهــرب، 
الــذي يطلــب  الخائــف  الموائــل: 
النجــاة، طود: جبــل، الحــرة: االأرض 
رجــاء:  الســوداء،  الحجــارة  ذات 

ــية. قاس

ــوا  ــب إىل أن يقدم ــارث تغل ــو الح ــف يدع ــاء الزائ ــذا االدع ــح ه لفض

ن نبــش التاريــخ المثقــل بالخســائر،  هــم بــ�ي خطتهــم للســالم، ويخري

وتذكــر القتــى الذيــن أُخــذ بثأرهــم، والذيــن لــم يؤخــذ، أو الســكوت 

ــوا  ــم يقبل ــه، وإن ل ــيان أخطائ ــه، ونس ــي صفحات ، وط ي
ــا�ن ــن الم ع

ف منــه ومــن قومــه؟  وه، هــل هنــاك مــن هــم أ�ش فعليهــم أن يخــرب

ي ســجالت الحــروب.
ومــن هــم أنصــع تاريخــاً �ن

ــود،  ــم االأس ــب بتاريخه ــر تغل ــه، يّذك ــخ قوم ازه بتاري ن ــرت ــل اع ي مقاب
�ن

التاريــخ،  هــذا  صفحــة  بطــّي  وينصحهــم  المدّويــة،  وهزائمهــم 

نصــاف خصومهــم، فمــن  فصــاح. ويدعوهــم الإ فالســكوُت خــري مــن االإ

ــك ينتصــف  ن يفعــل ذل ــه حــ�ي ــم أن ينصــف خصمــه؛ الأن شــيم الكري

ف خصومتــه. لنفســه، ويعلــن �ش

ــض  ــه ببع ــراً ُخصوم ــه، مذّك ــخ قوم ــرش تاري ي ن
ــارث �ن ع الح ــرش ــا يُ هن

ن النــاس، ففــي أيــام  ن يجــ�ب ، الذيــن يُقدمــون حــ�ي ن بطــوالت البكريــ�ي

ــل  ــن نخي ــم م ــون كتائبه ، يدفع ن ــ�ي ــب، و�اخ الخائف ــْلب والنه الس

البحريــن إىل عدوهــم، فــال يوقــف زحفهــا إال شــّط البحــر، ويميلــون 

ــم  ــن الأنه ــاءهم، ولك ــبون نس ــم، ويس ــون رجاله ــم، فيقتل ــى تمي ع

يفــة  ــون أعــراض خصومهــم بســوء، وهــذه خصومــة �ش كــرام ال يمسُّ

نسانـــي،  ي هذا الســلوك االإ
يفخــر بهــا الحــارث، وكأنــه يدعو تغلــب لتبىن

الــذي رّســخ اســتقرار ملــك قومــه، وأكســبهم أخــالق الفرســان، وخلــد 

ذكرهــم عــى صفحــات التاريــخ.

اســتعادة التاريــخ ليــس مــن بــاب االســتعالء، وإثــارة نــار الفتنــة، وإنمــا 

ي تنصــف الخصــم، وتحفــظ 
ي بأخــالق الفروســية، الــىت

مــن بــاب التغــىن

ي الجزيــرة العربيــة، لكــن 
لــه كرامتــه، فالبكريــون قــوة القطــب الواحــد �ن

مــع كل هــذه القــوة، لــم يهينــوا خصومهــم، ولــم يخدشــوا كرامتهــم، 

ــه،  ــاوض مع ــه، والتف ــول نصح ــٌر بقب ــو جدي ــه فه ــذا تاريخ ــن ه وم

فالــذات البكريــة ذاٌت إيجابيــة، ال تقبــل الــذل، وال تتعطــش لالنتقــام، 

ي محبتهــا لالنتقــام.
ي إيثارهــا للتســامح وليــس �ن

قوتهــا �ن

32.    Don’t you know of days when people were sacked
 and raided, every quarter filled with screams?

33.    It was then we drove our camels from Bahrayn
 till they were stopped at the seawater's foam.

34.    then swerved upon Tamī�m until the month
 of truce, with Murr’s daughters to serve us well.

35.    The mighty stayed no more in smooth terrain
 nor did escape give profit to the frail, 

36.    nor could it rescue those who fled in fright
 to seek the mountain head or rocky tract.
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           المنذر بن ماء الّسـماء

اللغة:
هــو  الســماء:  مــاء  بــن  المنــذر 
المنــذر الثالــث، والــد الملــك عمــرو 
ــد  ــت الوحي ــذا البي ــد، ]وه ــن هن اب
ي المعلَّقــة الــذي ينتهــي بالكــر 

�ن
إليــه  مضــاف  الأنهــا  "الســماِء" 
ــدة  ي القصي

ــون �ن ن يك ــ�ي ــرور، وح مج
حركــة  تنســجم  ال  شــعري  بيــت 
ــع  ــت، م ــر البي ــه، أي آخ ــروّي في ال
ــات فهــذه ظاهــرة تســّمى  ي االأبي

ــا�ت ب
قــواء، وقــد تناولهــا نّقــاد الشــعر  "االإ
والتقييــم[،  بالدراســة  القديــم 
الــرّب: الســّيد، يــوم الحياريــن: 
يــوم مــن أيــام العــرب غــزا فيــه 
المنــذر ومعــه بنــو يشــكر قبيلــة 
بــالء  فأبلــوا  الحياريــن  الحــارث 
حســنا، البــاء بــاء: أي البالء شــديد 
أعظمهــم  يــة:  الرب أضلــع  جــداً. 
ــاء:  ــة، كف ــور العظيم ــاالً لالأم احتم

. نظــري

ــ�تّ ــاَس حـ  الّنـ
َ

ــك ــا بذلـ نـ
ْ
لك َ �خ

 عـــى يـــــو
ُ

يـــد
ّ وهـــو الـــّربُّ والسث

ـــِة ل ُيــــو يَّ ـــُع الرب
َ
 أضل

ٌ
َمِلـــك

ـــّاِء ـــاِء ال خُ م ـــِذُر �ب  امُلن
َ

ـــك
َ
َمل

َبـــاُء والبـــاُء   ِ
خ اِليـــار�ي ِم 

ــاُء ــِه ِكفــ ــا لديـ ــا مِلـ ـ  ف�ي
ُ

ــد َجـ

لقــد ملــك البكريــون النــاس، فدانــوا لملكهــم، حــىت جــاء المنــذر بــن 

مــاء الســماء، والــد عمــرو بــن هنــد، فملــك مــن بعدهــم. هنــا يقــوم 

الحــارث بــذكاء باســتدراج عمــرو بــن هنــد إىل صّفــه مــن خــالل الثنــاء 

عــى والــده المنــذر، فهــو الســّيد العظيــم، والملــك المبّجــل، وأعــرف 

ــد كان  ــن، فق ــزا أهــل الحياري ن غ ــم حــ�ي ــر وبطوالته ــر بك ــاس بمآث الن

ي جيشــه المظفــر الــذي ال يقهــر.
فرســاُن بكــر جنــوده �ن

ــدى  ــد، ويتص ــه أح ــا ال يحتمل ــل م ــذي يحتم ــة ال ــل المرحل ــه رج إن

ــزم،  ــزم والح ــوة الع ي ق
ــه �ن ــن كان مثل ــا إال م ــدى له ــاٍت ال يتص لملّم

ن  ي أمــور السياســة، وحــ�ي
ي ذلــك. لقــد كان ضليعــاً �ن

وليــس مثلــه أحــد �ن

يشــري الحــارث إىل هــذا الفكــر الســياىسي للمنــذر؛ فإنــه يذّكــر عمــرو بــن 

هنــد بمســؤولية الحكــم، وعــبء التاريــخ الــذي يحملــه. 

إن الحــارث وعمــرو بــن هنــد ورثــا تاريخــاً حافــالً بالمشــاركة وبالنــرص، 

والوفــاء لذلــك التاريــخ يوحدهمــا أمــام العاصفــة الجديــدة.

37.    We reigned till Mundhir ibn Māʾ al-Samāʾ
 returned as king to rule and take it back.

38.    He, the lord who saw the battle day
 of Hiyārayn, that true and awful test;

39.    he, a king and the bravest mortal—there
 is none like him who’d hope to the best.
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             نشر وثائق التاريخ

اللغة:
الحــق،  عــن  التعامــي   : ي

التعــا�ش
واد  المجــاز:  ذو  الهــالك،  الــداء: 
ق  مــن أوديــة مكــة يقــع شــمال �ش
ــد كان  ــم، وق ــا 5ك ــد عنه ــة يبع عرف
ي الجاهليــة، 

أحــد أســواق العــرب �ن
ن  ــ�ي ــد ب ــن هن ــرو ب ــح عم ــه أصل وفي
الخيانــة،  الخــون:  وتغلــب،  بكــر 
الأهــواء:  الصحــف،  المهــارق: 
ــا  ــب، فيم ــا تح ــس إىل م ــول النف مي
ي مــا اتفقنــا عليــه مــن 

طنا: �ن اشــرت
ــم،  ث ــاح: االإ ــح، الجن ي الصل

وط �ن �ش
كنــدة: قبيلــة مــن قبائــل العــرب 
منعــت الملــك خراجهــا، فبعــث إليها 
ــدة،  ــب فهزمتهــم كن رجــاالً مــن تغل
ــة مــن  ــوب، حنيفــة: قبيل جــّرى: ذن
ــن  ــت تقط ــل كان ــن وائ ــر ب ــل بك قبائ
اء:  اليمامــة ) الريــاض حاليــا(، غــرب
الصعاليــك، جنايــا: جرائــم، العباد: 
ــو  ــم معتنق ــون ولعله ــم العبادي ه
ي عــرص ملوك 

النرصانيــة مــن العــرب �ن
، نيــط: ُعّلــق، جــوز  ن ة الوثنيــ�ي الحــري
ــاء:  ، الأعب ــري ــط البع ــل: وس المحّم
االأثقــال، قضاعــة: قبيلــة مــن قبائــل 
ــو  ــدى وه ــع ن ــداء: جم ــرب، أن الع
مــن  ليــس علينــا  البلــل، والمــراد 
بــون، قيــس،  ّ

ء، الم�ن ي
جنايتهــم ىسش

جنــدل، الحــّداء: قــوم مــن تغلــب 
ّ عمــرو بــن كلثــوم بهــم، إيــاد:  يعــري
هــي إيــاد بــن نــزار، قبيلــة عربيــة 
ي حــروب 

دخلــت مــع مــرصن وربيعــة �ن
فهاجــرت إىل العــراق، طســم: قبيلــة 
مــن القبائــل العربيــة البائــدة، الأبّاء: 
، ومعنــاه كثري  صيغــة مبالغــة مــن أ�ب
الرفــض، وهــو جديــس أخــو طســم 
ــك  ــه أخــذ خــراج المل ــل إن ــذي قي ال
أخــاه  الملــك  فأخــذ  بــه،  وهــرب 
 : اضــاً، تعرت طســماً بذنبه، عننــاً: اعرت
ي كان 

ة: الذبيحــة الــىت تذبــح، والعتــري
ــب  ــهر رج ي ش

ــون �ن ــا الجاهلي يقدمه
ة الغنــم،  الآلهتهــم، الحجــرة: حظــري
ــع  ــم، الظبــاء: جم الربيــض: الغن

ــزالن. ــن الغ ــوع م ــو ن ي وه ــىب ظ

ـــا ي وإّم
ّ

ـــَي والّتعـــد ـــوا الَبغـ ك ُ فا�ت

ــ
َ
اِز وما ق  ذي املب

َ
ـــروا ِحلف

ُ
واذك

ي وهل ينــ
ّ

ـــوِن والّتعـــد َر الخ
َ

حـــذ

فيـــــ  ُ ُ
ك وإ�ي نـــا 

ّ
أن واعملـــوا 

 أن َيغنــــ
َ
ــدة ــاُح ِكنـ ــا ُجنـ أعلينـ

ـــا  أو مـ
َ
ـــة ـــّرى حنيف ـــا ج أم علين

ـــن َيغــــ َ ـــٍق �خ ي عتي
ـــ�خ ـــا�ي ب أم َجن

أم علينـــا جـــّرى الِعبـــاِد امك ِنيــــ

ـــيـ  أم لـ
َ
ضاعـــة

ُ
ـــا جـــّرى ق أم علين

 ول قيــــ
َ

ُبـــون ّ ليـــَس ِمّنـــا امُلرخ

قيــــــ امك  ٍد  إ�ي جـــّرى  علينـــا  أم 

عـــــ
ُ
ت امك   

ً
ملـــا

ُ
وظ  

ً
ِطـــا �ب  

ً
َعَننـــا

اُء
ّ

ـــي الـــد ي الّتعاشـِ
ـــوا فـــيخ

َ
تتعاش

ــاُء فـ
ُ
ــوُد والك ــه الُعـ َم فيـ

ّ
ــد ـــ

هواُء
أ
ــــُض ما فــــي امَلهاِرِق ال

ُ
ـق

طنا يوَم اختلفنا سواُء ــــما اشـــرت

ـــزاُء َ الب وِمّنـــا  ـــُم  ُ غاِز�ي ــــَم 

اُء ــرب ــاِرٍب غـ ـ
ُ

َعـــت مـــن م ّ �ب

آُء ـــم �بُ  مـــن حر�بِ
ــــــِدْر فـــإ�خّ

ـــاُء عب
أ
ـــِل ال ـــوِز امُلحّم ب  �ب

َ
ـــط ـ

ـــداُء ـــوا أن ـــا َجَن ـــا ِمّ ـــَس علين ـ

اُء
ّ

 ول اَلـــد
ٌ

ــــٌس ول جنـــدل

ــاُء ّبــ
أ
ُ ال ُ

ــوك : أخـ ــْمٍ  ِلطـ
َ

ــل ــ

باُء ِ
ّ

بيـــِض الظ رِة الّر ُ عـــن َحب ــــرتَ

بعــد أن أثــىن عــى المنــذر بــن مــاء الســماء وحنكتــه السياســية، عــاد 

إىل خصومــه داعيــاً إىل نبــذ ثقافــة الكراهيــة، وســلوك العنــف، وطمــس 

حقائــق التاريــخ، مســتعرضاً بطــوالت قومــه، ومّذكــراً تغلــب بالعهــود 

ي قطعوهــا عــى أنفســهم، وأشــهدوا عليهــا عمــرو بــن 
والمواثيــق الــىت

ي ذي المجــاز.
هنــد �ن

وطهــم ـ ال يجــوز  ــد �ش ــاس عن وٍط ـ والن ــع عــى �ش لقــد اتفــق الجمي

ــن مــن المعتــدي، والوقــوف صفــاً  االإخــالل بهــا، منهــا: وجــوب التيّق

ــا يســألهم  وط؟ هن ــرش ــذه ال ــب به ــت تغل ــف أخل واحــداً ضــّده، فكي

الحــارث موبخــاً لمــاذا تقتلكــم كنــدة، وتأ�كــم، وتعجــزون عــن 

ــم  ــذ بجرائ ــح أن نؤخ ــل يص ــم؟ وه ــا جرائمه ــم، وتحملونن مقاومته

ــرب؟  ــك الع ــارات صعالي ــارب، وغ ــوص مح ــة، ولص ــن: حنيف االآخري

ــة  ــون الضحي ــا أن نك ــل علين ؟ وه ن ــ�ي ــق، والعبادي ي عتي
ــىن ــات ب وجناي

ــل  ــم نقت ــا ل ــرم؟ إنن ــة المج ــون قضاع ــن، وتك ــون الثم ــن يدفع الذي

لكــم قتيــالً، ولــم ننهــب منكــم مــاالً، ولــم نســب مــن نســائكم امــرأة. 

40.    So stop this folly and aggression now!
 Your blindness has in it a kind of plague.

41.    Recall the oath at Dhūl-Majāz! and how
 we made a promise there and struck a pledge,

42.    against betrayal and hostility—
 can whims alone rub out what’s in the scrolls?

43.    Know well! that you and we, touching the terms
 made on the day of truce, are both equal.

44.    Are Kindah’s misdeeds on us if they raid
 your cattle? And then must we pay the fine?

45.    Or Hanī�fah’s crimes? Or what the famine years
 have done to make Muhārib flee decline?

46.    Or Banū ʿAtī�q’s sins? For those who broke
 the truce, their wars are not on our account.

47.    Or  ʿIbād’s trespasses—are they on us
 like burdens on the backs of camel mounts?

48.    Or Qudāʿah’s offenses, when there is
 no mark against us for their many scandals?

49.    These sword-hacked soldiers are not ours, nor still
 is Qays nor al-Haddāʾ, nor yet is Jandal. 

50.    Is Iyād’s crime on us? as once was said
 to Tism, “Your tribe-brother’s a rebel now”?

51.    False conflict! Oppression! Just like gazelles
 slaughtered instead of sheep, to make a vow.
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وهــل علينــا أن نؤاخــذ بمــا فعلــت إيــاد، فنكــون كالبعــري الــذي ُحّمــل 

فــوق طاقته؟ويُفعــل بنــا مــا ُفِعــل بطســٍم عندمــا أُخــذ بجريــرة أخيــه 

ــس؟ جدي

بعــد هــذا االســتعراض التاريخــي، واالأســئلة الحارقــة، يقــّدم براهينــه 

ــلطة،  ــادون للس ــون، ومع ــن القان ــون ع ــاٌل خارج ــب رج ــى أن تغل ع

فيذّكرهــم بممارســاتهم الخاطئــة، وســلوكياتهم المنحرفــة، وإثارتهــم 

ئ قومــه مــن أفعالهــم،  ، ويــرب اب الداخــىي ، ودعوتهــم لالحــرت ن للفــ�ت

 ، ن بــون، وقيــس، وجنــدل، والحــّداء، الذيــن ُعرفــوا بإثــارة الفــ�ت ّ
فالمرصن

ونــرش الكراهيــة، كلهــم مــن تغلــب.

اٌض باطــل، وفعلكــم فعــٌل ظالــم، فأنتــم تريدون  اضكــم اعــرت إن اعرت

ي حروبكــم الخــا�ة، ويقــرن هــذا الســلوك 
ن �ن أن تقدموننــا قرابــ�ي

ــاً لالآلهــة إذا  ــذر بتقديــم شــاة قربان ــذي ين بســلوك الرجــل البخيــل ال

ي  ــم ظــىب ــوم بتقدي ــغ هــذا العــدد يق ن تبل ــة، وحــ�ي ــه مائ بلغــت غنم

ــذي قطعــه عــى نفســه. ــذره ال ــالً لشــاته، ليفــي بن بدي
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          صفحة جديدة من دفتر الهزيمة
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إرجــاع  يطلبونهــم  جعون:  يســرت
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ي �ديــة الحــارث حافــٌل بالهزائــم، وهــذا فصــل جديــد 
تاريــخ تغلــب �ن

ي تميــم أغــاروا 
ن رجــالً مــن بــىن مــن فصــول النكبــة، فقــد ُذكــر أن ثمانــ�ي

ي رزاح مــن تغلــب، فقتلــوا منهــم مــن قتلــوا، وتركوهــم 
عــى بــىن

ــن  ــاء م ــا ج ــيهم، وعندم ــم ومواش ــوا إبله ــيوف، ونهب ن بالس ــ�ي مقطع

بقــي منهــم يطالبــون بأموالهــم المنهوبــة، وأســلحتهم المســلوبة، لــم 

يعــودوا ببيضــاء وال ســوداء، بــل عــادوا بالخــزي والعــار.

بوعــي، فأثخــن فيهــم القتــل، ولــم يرحــم  وغزاهــم الغــاّلق الري

ي 
ّ يقــع �ن ي هــم، لعلمــه أن كل تغلــىب هــم، ولــم يعطــف عــى صغري كبري

ن وال  ــأره أحــد، فليــس لهــم معــ�ي ــن يأخــذ بث ــدم، ل ــه مهــدور ال يدي

ــا�. ن

وبعــد أن هــدم تاريــخ تغلــب أقــام عــى أنقاضــه مجــد بكــر، الذيــن 

52.    Eighty men from Tamī�m—who in their hands
 had spears with points that held a fate much worse—

53.    did not leave Banū Rizāh in the wilds
 of Nitāʿ with so much as breath to curse.

54.    They hacked them all to pieces, then returned
 with spoils enough to mute the drivers’ cries;

55.    and then came for their own camels again,
 but neither black nor white camels would ride,

56.    so the men left from there with shattered backs
 and no water could cool their raging chase.

57.    Then came a band of horseman with Ghallāq
 riding against you, without mercy or grace.

58.    Each Taghlabī� they slew, his blood was left
 unpunished, while his death was seen by Ruin.

59.    Just like the pains brought on by Mundhir’s blitz—
 are they like saying, “Are we shepherds to Hind’s son?”

60.    When he pitched Maysūn’s tent in al-ʿAlāt,
 and ʿAwsāʾ was the nearest home of theirs,

61.    the poor and pinched of every tribe came out
 to him, like eagles flapping in the air.

62.    He gave them dates and water—Allah’s law
 prevails, and gathers wretches with their like.

63.    When in conceit you wished they’d come to blows,
 and cocky pride did drive them out to strike,

64.    then no surprise they fell upon you there,
 while in mirage and morn-light they did hang.
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نــرصوا عمــرو بــن هنــد كما نــرصوا أبــاه قبل ذلــك، وهــذا اســتدراٌج ذكي 

للملــك ليوغــر صــدره عــى تغلــب، ويكســبه إىل صفــه ضــد خصومــه، 

ي حربــه 
ي تراخيهــم عــن الملــك عندمــا اســتنجد بهــم �ن

ويعــرّض بهــم �ن

، فاعتــذروا بأنهــم ليســوا مــن رعايــاه، فجمــع  ي
عــى الحــارث الغســا�ن

 ، ي
ــا�ن ــارث الغس ــم الح ب به ــر و�ن ــىي الذك ــرب، وخام ــك الع صعالي

وقتلــه، وســىب ابنتــه ميســون. 

ن وزيفهــم، ويعــّري  ن يكشــف كــذب الشــانئ�ي اهــ�ي بهــذه الحجــج والرب

تاريخهــم الحافــل بالبهتــان، والكراهيــة، والهزائــم، والتــوىلي يــوم 

ــيج  ــت النس ــلطة، وتفتي ــى الس ــروج ع ، والخ ن ــ�ت ــارة الف ــف، وإث الزح

لــة،  ن ي الجــدل حجــة، وال عنــد الملــك مرن
االجتماعــي، فــال يبقــي لهــم �ن

ــة. ــة ناصع ــخ صفح ــجالت التاري ي س
وال �ن
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           الفخٌر في حضرة الملك
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المــرأة المضمخــة بالعطــر والصافيــة 
بــة  �ن رعــاء:  مبيضــة  الحمــراء، 
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وعــاء مــن الجلــد يحفــظ فيــه المــاء، 
الصلبــة،  االأرض  الحــزم  حــزم: 
ي قريــة الشــعراء تبعد 

ثهــان: جبــل �ن
٣5كــم  الدوادمــي  محافظــة  عــن 
تقريبــا، شــالً: مطروديــن، دمــي 
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ِ آ�ي ـــري َمـــن لنـــا عنـــده مـــن الخ

ـــقيقِة إذ جـــــا
ّ

 الش
ُ

: شـــارق
ٌ
آيـــة

خَ ِبكبـــٍش  قيـــٍس ُمســـتلِئمني
َ

حـــول

ـــِك مـــا تنـــــ وَصتيـــٍت مـــن الَعواِت

ـــــ خ �ي مكــــا  ٍب  ِبـــرخ  ُ
ُ

نـــاه ْ َ �ب َ ب
َ خ

�

ـــا
َ ُ عــــى حــــْزِم �ث

ُ
و�لنـــاه

اللــــ عـــِمَ  امك  ـــم  �ب وفعلنـــا 

طـــاِم
َ
ق ّمِ 

ُ
أ خَ  ا�ب ي 

أعـــ�خ  
ً
ـــرا ُحب  َّ ُ �ث

ـــوٌس
َ

قــــاِء َورٌد ه
ّ
ي الل

خ
� 

ٌ
أَســـد

 امـــرئ القيـــِس عنُه
َّ

ككنـــا ِغـــل
َ
وف

مُلنـــــ �ب  
َ

غّســـــان ربَّ  ُه  �خ
ْ

وأقـــد

أمــــا ِبتســـعِة   ُ
ُ

وفدينـــاه

و
أ
ي ال

ــ�خ ــوِن بـ ــوِن َجـ ـ َ ــع الب ومـ

ـــَت العجاجـــِة إذ َو
ت

مـــا َجِزعنـــا �

ٍس 
�خَ
ُ
أ ّمِ 

ُ
أ خَ  �ب معـــَرو  وولـــد�خ 

ــو  للقـ
َ
ــة ــِرُج الّنصيحـ ـ خ ــا �تُ ـ

َ
مل

ْ
ِمث

ـــاُء  ان�ت
َ

عنـــد معـــرٍو وهـــل لـــذاك

ناُء
ّ
ي ومـــن دوِن مـــا لديـــِه الث

ــــيث

جـــاُء
أ
صِمهـــا ال ـــنُّ فآبـــت ِلخ ــ

ــاُء ــنَّ القضــ ِهـ
ّ ُ
ي ك

خ
� 

ٌ
 ثـــاث

ٌ
ت

ِلـــواُء  
ٍ
ّ
ِ حي

ّ ُ
ِلـــل  

ً
يعـــا ءوا �ب

َعبـــــاُء ـــُه 
َّ
ن
أ
ك َرِظــــّيٍ 

َ
ق

َرعـــاُء  
ٌ
ُمْبَيّضـــة إل  ــــهاُه 

ــاُء ــزاِد املـ ــِة املـ َبـ ر
ُ

ــن خ رُج مـ

ــاُء نســـ
أ
ــَي ال ـــ  وُدّمِ

ً
ــال  ِشـ

َ
ن

ــاُء خَ ِدمـ  للحاِئنـــني
ْ

ــا إن ــُه ومـ ــ

خضــــراُء  
ٌ
فارســـّية وهل 

اُء ـــرب
َ
غ شـــّنَعت  إن  بيـــٌع  ور

ـــاُء ـــه ُوالعن  َحبُس
َ

ـــال ـــا ط بعدم

مـــاُء ِ
ّ

 الد
ُ

ـــال
ُ
 إذ ل ت

ً
ْرهـــا

َ
ــــِذِر ك

ــاُء م أغـ ُ ــا�بُ ــى أسـ ٍك ندامــ

َدفـــواُء ـــا  �خّ
أ
ك َعنـــوٌد  ِس 
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هنــا يتجــه بخطابــه إىل الملــك عمــرو بــن هنــد، فيضفــي عليــه الكثــري 

ــب  ــم، يوج ــادل، كري ــك ع ــو مل ــة، فه ــالل والمهاب ــات الج ــن صف م

فضلــه الذكــر والشــكر، مــع أنــه أعــى مــن كل شــكر، وأســمى مــن كل 

ثنــاء. 

ــده،  ــر عن ــة بك ــة قبيل ل ن ــر مرن ــح، يذك ــذا المدي ــتدرجه به ــد أن يس وبع

ــه. ــة لدي ل ن ــم مرن ــه، وأقربه ــم علي ــه، وأكرمه ــاس ل ــح الن ــم أنص فه

378379

65.    You spiteful man! Lying on us toʿAmr—
 will you ever stop this phony harangue?

66.    A just king, ʿAmr, best of all who walk
 on earth—his virtues outstrip any praise;

67.    of Iram’s stock, he’s famed among the jinn,
 and even all his rivals stand amazed! 

68.    Three times he’s seen the signs of our good deeds, 
 and every time the proof did speak for us.

69.    One of these signs was east in Shaqī�qa
 when every tribe came bearing its colors

70.    round Qays, all armor-clad and with a chief
 of Karaz and a white stone of renown,

71.    and a band of noble champions who are stopped
 only by thrusts that pierce down to the bone.

72.    We struck their brows so hard, the gore flowed out
 like water spurting from a drinking-skin.

73.    We drove them to the boulders of Thahlān,
 all in a heap and with gushing thigh-veins,

74.    and did God knows what to them, all without
 recompense for the blood of those destroyed.

75.    Then we fought Hujr, son of Umm Qatām,
 with his Persian phalanx in green arrayed,



Al-Ḥārith ibn Ḥillizah الحارث بن ِحـّلـــزة 

ــوا  ــة فكــروا شــوكتهم، وقتل ي دروعهــم الحصين
ــو شــيبان �ن جــاءہ بن

ي ذلــه ودمائــه، وغــزا حجــر 
منهــم مــن قتلــوا، وتركــوا مــن هــرب غارقــاً �ن

بــن أم قطــام الكنــدي أســد الحــرب وفارســها المغــوار، امــرأ القيــس 

بــن المنــذر شــقيق الملــك فوقفــت بكــر معــه وردت حجــراً، وقتلــت 

جنــوده.

وهاجمــت غســان المنــذر بــن مــاء الســماء فقتلتــه، وأ�ت ابنــه امــرأ 

ــان.  ــك غس ــت مل ــت أ�ه، وقتل ــه، ففك ــر لنرصت ــت بك ــس، فهّب القي

وُقتــل حجــر بــن عمــروـ آكل المــرارـ جــّد عمــرو بــن هنــد الأمــه، فبعــث 

المنــذر بــن مــاء الســماء والــد عمــرو بن هنــد خيالً مــن بكــر، فأدركتهم 

تهــم إىل  افهــم، وأحرصن عــى مشــارف اليمــن، فــأ�ت تســعة مــن أ�ش

ة. وعندمــا جــاء الجــون ـ ملــك مــن  ي الحــري
المنــذر فقــام بإعدامهــم �ن

ي عمــرو بــن الحجــر، هزمتــه قبيلــة بكــر وأ�ت 
ملــوك كنــدةـ  ليمنــع بــىن

ابنــه الجــون وســلمته المنــذر بــن مــاء الســماء. وفــوق هــذه الوقفــات 

العظيمــة فهــم أخــوال الملــك عمــرو بــن هنــد، الأن عمــرو بــن حجــر 

جــد الملــك، تــزوج مــن بكــر. 

المواقــف النبيلــة، وصلــة القرابــة توجــب النصــح للملــك، وإذا أوجبتــه 

للملــك، فــإن القرابــة توجــب الأبنــاء العمومــة النصــح الرصيــح الــذي ال 

ء، ليكفــوا عــن غيهــم، وأحــوج النــاس للنصيحــة هــم أكــرش  ي
يحجبــه ىسش

. النــاس تأففــاً منهــا، كمــا يقــول المثــل االأندنــوىسي

ــاع  ي إقن
ــارث �ن ــح الح ــة، نج ــج الدامغ ــادئ، والحج ــرض اله ــذا الع به

الملــك بعدالــة قضيتــه، فرفعــت لــه الســتور الســبعة، وجلــس بجــوار 

. ن الملــك، وشــاركه طعامــه، وجــّز لــه نــوا�ي التغلبيــ�ي
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76.    a lion in the fight, tawny and sly,
 yet kind as the spring rain in years of lack.

77.    We loosed the shackles from Imruʾ al-Qays
 after long years of bondage and attack,

78.    and forced the lord of Ghassān to repay
 for Mundhir’s sake, when boundless blood was shed,

79.    and with nine princes we did ransom them,
 noble princes whose costly spoils were had.

80.    And with Jawn from the tribe of Banū Aws,
 came soldiers swooping in like eagles’ flight.

81.    We didn’t flinch under the dust-cloud when
 they turned, as fires of war waxed hot and bright.

82.    ʿAmr, son of Umm Anās, is like our son
 or near-kinsmen after the wedding meal;

83.    such kinship must bring fealty from the tribe,
 and vast meadows of favor and goodwill.
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ــس  ــبه إىل قي ــي نس ــري، ينته ــس البك ــن قي ــون ب ــري ميم ــو بص ــو أب ه

ــرف  ــل. يُع ــن وائ ــر ب ــة بك ــا إىل قبيل ــي بدوره ي تنته
ــ�ت ــة، وال ــن ثعلب ب

اً لــه عــن شــعراء آخريــن ُعرفــوا بنفــس اللقــب ،  ف بالأعــسش الكبــري تميــري

ــه.  ــد انتهــى ضعــف بــره إىل العمــى آخــر حيات وق

ــة،  ــة الُمطرب ــعره الغنائي ــة ش ــرب، لطبيع ــة الع ــاً بصّناج ــرف أيض يُع

ي قصائــده. هــو مــن أكــرب 
ه مــن آلت الطــرب �ف ولأنــه ذكــر الصنــج وغــري

ســام دون أن يســلم.  ــاً، وممــن أدرك الإ الشــعراء الفحــول ديوان

ــة مــن الحجــاز إىل َحجــر اليمامــة  ــن ثعلب ــو قيــس ب ــه بن نزحــت قبيلت

ي حنيفــة، وعندمــا طلبــوا الجوار 
ف ُخطــى أبنــاء عمومتهــم مــن بــ�ف تابعــ�ي

نفحهــم عبيــد بــن ثعلبــة الحنفــي جــزءاً مــن الأرض فُســميت منفوحــة 

ه  )الحــّي الموجــود جنــوب الريــاض حاليــاً، حيــث قــر الأعــسش وقــرب

ه (.   وبــرأ

مــوت وأورشــليم وحمــص  ي الآفــاق، فــزار نجــران وحرف
طــّوف شــاعرنا �ف

ــاً  ــوكاً وأعيان ــا شــعره، ومــدح مل ن والعــراق وفــارس والحبشــة كمــا يخرب

ة، وهــوذة بــن عــ�ي ملــك اليمامــة،  كالنعمــان بــن المنــذر ملــك الحــري

وقيــس بــن معديكــرب ملــك كنــدة. 

ــعى  ــذا س ــن، ل ــع آخري ــاً ويض ــع أقوام ــر، يرف ــم الأث ــعره عظي كان ش

ي 
ف العــرب، كمــا �ف ــ�ي ــك ب اف إىل إكرامــه كي يذكرهــم فُيعرفــوا بذل الأ�ش

ي الــذي زّوج بناتــه جميعــاً بعــد أن شــُهَر بمديــح  قصــة المحلَّــق الــكا�ب

 . الأعــسش

ــر  ــر الخم ــن ذك ــعره م ــو ش ــكاد يخل ــو، ل ي ــاً بالله ــاعرنا مولع كان ش

ــرأة  ــف الم ــد، ويص ــا فيجي به ــس �ش ــر ومجال ــف الخم ــرأة، يص أو الم

ــن  ــعراء م ــره الش ــا يذك ــعره م ي ش
ــد �ف ــك ل تج ــدع، لكن ــا فيب ومفاتنه

)1(

)2(
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Al-Aʿshā is al-Maymūn b. Qays al-Bakrī known as al-Aʿshā 
al-Kabīr (the great or the first) to distinguish him from 
other poets with the same nickname. 

Aʿshā means dim-sighted, an affliction from which the 
poet suffered, causing him to eventually lose his sight 
entirely near the end of his life. 

He is also known by the epithet, Sannājat al-ʿArab. 
Sannāja is a reference to musical instruments, drum-
like or string instruments, which he often mentioned in 
his poetry. He is one of the greatest poets of the Arabic 
tradition. He lived to witness the advent of Islam but did 
not convert. 

Al-Aʿshā's Muʿallaqah is a poem about visions of the 
self: the self in solitude, the self in pleasure, the self in 
the company of others, the self in disappointment, the 
self at war in all of its forms, and the self in confrontation 
with time. 

As the Arabic commentator Adi AlHerbish notes, it is 
profoundly apt that the poet struggled with his dimming 
sight when he is said to have composed the poem. 

He accounts for this loss of sight in the poem through 
vivid and extremely nuanced imagery. He also 
compensates for it with deep insights into the self and 
its changing seasons.

Al-Aʿshā composed his poem upon a dispute over blood 
vengeance between his tribe and their kin. The poet is 
enraged by Yazīd of Banī Shaybān’s interference and 
accuses him of stoking the fires of war and egging others 
against the poet’s tribe. 

: الرجــل الــذي ل يبــر  )1( الأعــسش
ليــاً.

ــر  ي أواخ
ــسش �ف ــر الأع ــل ق )2( أزي

ي 
الثمانينــات الهجريــة وأصبــح مبــا�ف

ســكنية.
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حرقــة وحــرة، إنمــا هــي شــهوة محضــة وتبتــٌل ِصف أمــام الجســد 

ــرة، ة وهري ــري ــة وجب ــان كقتيل ــر القي ي شــعره ذك
ــرش �ف ــذا يك ــوي، ل الأنث

ي استفتح المعلَّقة بذكرها.
ي هويّتها، وهي ال�ت

ة تباين الرأي �ف والأخري

قيــل إن الأعــسش عندمــا ُســئل عنهــا قــال: ل أعرفهــا، إنمــا هــو اســٌم 

ــة  ــو عبيــدة أّن قتيل ي مــن حيــث ل أدري، بينمــا ذكــر أب
ي لســا�ف

أُلقــي �ف

ّد عــن مشــائخ  ة وُهريــرة قيــاٌن لآل عمــرو بــن َمرثــد ، ونقــل المــرب وجبــري

ي قيــس بــن ثعلبــة أّن هريــرة كانــت أمــًة ســوداء لحســان بــن عمــرو 
بــ�ف

بــن مرثــد.

ــو  . ه ــسش ــعر الأع ي ش
ــاعات �ف ــّد س ــك للج ــاعات، كذل ــو س ــا لله وكم

ــِزّق  ف ال ــ�ي ــاءة ب ــات الهن ي أوق
ــىف ــاز، يق ــر بامتي ــزل والفخ ــاعر الغ ش

ف قبيلتــه  والقينــة والكــران والصنــج ، لكــن مــا إن يتهــدد أحدهــم �ش

ــراق إىل  ــعره الرق ــول ش ــاً، فيتح ــاً منافح ــسش مدافع ي الأع ــرب ــ�ت ين ح

ــدو. ــة الع ــدش هام ــٍر يخ صخ
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)3(

)4(

)3( أ�ة ثريـّـة عرفــت بالــَراء وكــرم 
المحتــد، ذكــر طرفــة بــن العبــد 
ي معّلقتــه.

أباهــم عمــرو بــن مرثــد �ف

ــة:  ــر، القين ــاء الخم ــزق: وع )4( ال
ــود.  ــران: الع ــة. الك ــة المغنّي الأم

الصنــج: آلــة موســيقية، تشــبه آلــة 
القانــون.
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However, before arriving at the moment of confrontation 
with the adversaries, the poet journeys through phases 
of the self just as he journeys through the ritual landscape 
of the qaṣīdah from the opening elegiac stance (1-32), 
to the desert journey (33-44) and finally arriving at the 
moment of boast (45-64). 

However, these section divisions are not clear-cut, for 
al-Aʿshā delays and disrupts what we think of as the 
archetypal structure through beautiful personal and 
meditative sections. 
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معلَّقــة الأعــسش معلَّقــة حــرب وســام، أو بالأحــرى -إذا اتّبعنــا ترتيــب 

ف  موضوعاتهــا- معلَّقــة ســام وحــرب، فبعــد أن نشــبت خصومــٌة بــ�ي

أحيــاء قيــس بــن ثعلبــة وشــيبان ، صــار لزامــاً عــ� الشــاعر أن يــوّدع 

ــىف  ــن م ي فيم
ــىف ــه، وأن يم ــرة خلف َك هري ــرت ــاءة، وأن ي ــات الهن أوق

. ف ف الفريقــ�ي ضمــن الركــب ســاعياً لاإصــاح بــ�ي

ي كهــف بــن 
وكان ســبب الخصومــة أّن رجــاً يُقــال لــه ضبيــع، مــن بــ�ف

 ،) ســعد بــن مالــك بــن ُضبيعــة بــن قيــس بــن ثعلبــة )قبيلــة الأعــسش

ية  قتــل رجــا مــن شــيبان يُقــال لــه زاهر بــن ســّيار، يُعــرف بابــن الجا�ش

نســبًة إىل أمــه. 

ــة أن  ي ــاء الجا�ش ــا أراد أبن ــل، فلم ــف العق ــاً ضعي ــع خام وكان ُضبي

ي -وكان أحــد 
ــن ُمســِهر الشــيبا�ف ــد ب ــدم زاهــر، نهاهــم يزي يأخــذوه ب

ــن  ــك ب ــن مال ــعد ب ــن س ــيداً م ــه س ــوا ب ــال: اقتل ــيبان- وق ــاء ش رؤس

ــره  ــة يأم ــسش المعّلق ــال الأع ــس ق ي قي
ــ�ف ــك ب ــغ ذل ــا بل ــة، فلّم ُضبيع

يــة يســوون الخــاف دون أن يفِســَد  ي كهــف وأبنــاء الجا�ش
أن يــدع بــ�ف

ــم.  بينه

ــذوق-  ــا أن تُت ــا ينبغــي له ــا –كم ــة وتذّوقه ــن النظــر إىل المعلَّق ل يمك

ي تفاقمــت عــ� بــر الشــاعر، بــل إنَّ المعّلقــة 
دون ربطهــا بالعّلــة الــ�ت

ــه ليــس مــن  بصــار، ولعّل ي مفهــوم الإ
ــدَّ دراســًة رائعــة �ف يمكــن أن تُع

 ." قبيــل المصادفــة أن يُدعــى الشــاعر "أبــا بصــري

ــن  ــاءة، وم ض ــض الإ ــا تنخف ــار عندم بص ــدة الإ ي ح
ــف �ف ــسش ضع الع

ي الدّقــة بريــاً، فهــو 
ي أول المعلَّقــة غايــة �ف

ــاف �ف ــري أّن الأوص المث

ــم  ــّر مشــيتها، ث ــا وتك از أردافه ف ــرة واهــرت يصــف لمعــان أســنان هري

يغــسش الســحاب جــّو القصيــدة، وتنخفــض الرؤيــة، فيلجــأ الشــاعر إىل 

ء ســاحر  ي
حواســه الأخــرى مســتعيناً براحتيــه ولســانه وأنفــه، وهــو �ش

لــو ُفِطــن لــه. 

)5(

)6(

391

The Poem

The poem opens with a nasīb (1-32) an amatory elegi-
ac prelude, in which the poet laments his beloved Hu-
rayrah’s departure. 

However, he soon adopts a sarcastic tone, which allows 
him to expand and vary on the amatory prelude, com-
ment on and undermine it as happens in comical scenes 
of not just a love triangle, but a big seven-way knot of 
misdirected affection in line 18:

 Each longing for another, delirious and stricken
 approaching and retreating, 
 confounding and crazed

The prelude of al-Aʿshā’s poem is expanded and his tran-
sition to the journey is delayed with a meditation on his 
dimming sight (19-20 ), followed by compensation for 
the onset of old age with a recollection of youth and 
recklessness (22-32).

In line 33, he dissociates from the beloved and recol-
lection of the past, setting off on a journey in “a barren 
land…where only the jinn hum in its desolate corners.” 

The journey section is also interrupted by an unconven-
tional scene (36-43) in which the poet and his drunk 
companions track a rain cloud in a place called Durna.  

They spot the rain cloud drift over the landscape and 
then overwhelm it with rain. And thus, the poem transi-
tions to the moment of confrontation in the last section, 
the boast (44-64). The poet leaves his old self, licks his 
wounds in love, and stands for the honor of his tribe. 

 To Yazīd of Banī Shaybān, 
 this word: Stop eating your heart out
 Abū Thūbayt!

 Stop taking jabs at our noble roots
 that nothing can mar 
 as long as burdened mounts moan.

)5( ينتهــي حّيــا قيــس بــن ثعلبــة 
هــو  ك  مشــرت جــٍد  إىل  وشــيبان 
صعــب بــن عــ�ي بــن بكــر بــن وائــل.

)6( البغــدادي. خزانــة الأدب. ج8 
ص397
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On Reading and translating al-Aʿshā:

While translating al-Aʿshā's Muʿallaqah, I put myself in con-
versation with existing translation. My goal was to benefit 
from them but also to go in a different direction when pos-
sible and as the original poem allows it. 

I have adopted the three-line stanza, the tercet, instead of 
the couplet or the quatrain adopted by previous transla-
tors. It is true that the poem’s meter, al-Baṣīt, is a long meter 
but here al-Aʿshā's tone is at times playful and at times sar-
castic, and thus I thought the shorter stanza is more fitting. 

The tercet also creates a different rhythm for the poem in 
English, distinguishing it from the available translations. It 
is an abrupt stanza, which allows for the change in tone and 
mood, the shift from meandering to rage, which occurs lat-
er in the poem.

One example of the variance in tone I was aiming for exists 
in the very first line. I decided to delay “Bid Hurayrah fare-
well” to the end of the tercet, thus making it the punchline 
of the stanza, a position of emphasis equivalent to but vary-
ing from all the openings adopted by other translations. I 
tried throughout the translation to recreate that effect of 
emphatically ending the stanzas where possible. 

I have always been intrigued by al-Aʿshā’s use of the word 
rajulu (man) in the opening line. To me, it rings as a timeless, 
intimate, and urgent self-address. It also carries al-Aʿshā's 
signature sarcastic tone, especially in accounting for the 
shortcomings and victories of the self. 

However, the sarcasm develops as the poem progresses 
into a profoundly devastating realization of responsibility 
and its consequences, and with it, ayyuhā al-rajulu acquires 
a tragic tone in retrospect. 

The self-address, which was earlier playful and merry, takes 
on an urgent and tragic tone after the poem completes 
its circle. In the scene of wine and song, the self-address 
“ayyuhā al-rajulu” takes on the air of boast and then turns 
meditative in the mesmerizing scene at Durna where the 
poet and his companions, in their drunkenness and blurred 
vision, track the lightning cloud as it hovers and sweeps 
over the landscape, taking us from one season of life into 
another.

يكتشــف القــارئ فيمــا بعــد أّن الســبب الحقيقــي لنفصــام العاقــة 

ــت  ــا فتئ ي م
ــ�ت ــة ال ــا العّل ــرة ليــس ســفره، وإنّم ف الشــاعر وهري ــ�ي ــا ب م

اً مصطدمــاً  ــه أن يتلّمــس دارهــا متعــرش تأخــذ مــن بــره حــ�ت اضطرت

ــه  ــرة شــيئاً، ممــا جعل ف هري ــه، فــكأّن ذلــك أســقطه مــن عــ�ي بمــا حول

ينتــر لكرامتــه المجروحــة، ويندفــع معــدداً مغامراتــه الســابقة وكيــف 

ــار  ــة والقف ي المخوف
ــا�ف ــع الفي ب وقط ــرش ــو وال ــه بالله ــي أيام كان يزّج

ه، ثــّم كأنـّـه اســتنكر ع� نفســه  الطويلــة دون أن يكــون مســتطيعاً بغــري

ــه لعــسش  ف احتقرت ــرة حــ�ي ــزل عــ� حكــم هري ــف ن ــر، وكي ي هــذا الترب

ي ُدرنــا أن يشــيموا 
بــره، فشــحذ قــوة خيالــه، وتحــّدى ندمــاء �ف

ن تحــت بــره، حــ�ت إذا ثقلــت وصــار لهــا  ي أخــذت تتكــوَّ
الســحابة الــ�ت

ي أوديتهــا.
بــرق وحجــم، غمــرت ديــار هريــرة باليمامــة فأجــرت الميــاه �ف

ثــم يســتغل مشــهد الســحاب كي ينتقــل برشــاقة مــن اللهــو إىل الجــد، 

ي 
ــئ �ف ــدُل المفاج ــذا التب ــد ه ــرب، دون أن يفس ــلم إىل الح ــن الس وم

مــزاج القصيــدة تدفــَق أبياتهــا.

فبعــد أن كان المشــهد ينطــوي عــ� ندمــاء يتنازعــون ُقُضــب الريحــان 

ق  تــرب بالســحابة  وإذا  تكفهــر،  بالســماء  إذا  الســحاب،  ويشــيمون 

ــذراً،  ــدداً من ــا مه ــسش مثله ــع الأع ــا، ليندف ــا حوله ــرق م ــر وتغ وتزمج

. ي
ــيبا�ف ــِهر الش ــن ُمس ــد ب ــاق يزي ــذ بخن ــة تأخ ــه المجلجل ــكاد كلمات ت
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AlHerbish captures the movement of the poem when he 
labels it as a poem of peace and war. It is a poem that dallies 
and meanders, indulges and exalts in itself, and then arrives 
with force at a sobering moment, the moment of responsi-
bility and its consequences. 

However, peace and war are not opposites in the poem, 
but rather the first flows into the other as a drifting white 
cloud turns dark and starts thundering. The days of youth 
and abandon remain a resonant undertone punctuating 
the sobriety of the moment of war. 

The mature righteously enraged persona cannot but be 
read in light of its past carefree self. And thus, the poet tri-
umphs in his ability to capture the self as it reflects upon 
its seasons and stands witness to its own losses, turns, and 
trails.  And, at the core of the poem’s ability to capture the 
movement of time is the Durna section.  

 So I said to my drunk companions in Durna:
 “Track it with me. Look!” And what can
 the drunk see?
 …
 It continued to target these abodes
 with its waters, until it drove the cattle
 and herds out.

The dim-sighted poet calls upon his drunken companions 
to witness how the sky and land change and with them 
how time, with it the self, take on different forms. 

And they do…The companions follow the lighting cloud as 
it scans over the landscape and finally overwhelms it with 
rain just as the poet promises to overwhelm his enemies 
and drive them out when the fire of war blazes. 

The tracking of the lightening cloud serves as an ingenious 
transition from one season of life to the other, from peace 
to war. And thus, al-Aʿshā leaves us with a deeply resonant 
question that transcends its moment; an invitation to con-
template the self as it contends with time and is constant-
ly reshaped by it. And so, ayyuhā al-rajulu, as you think of 
yourself, “Look! And what can you see?”
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.3

.4

.5

.6

.7

.8

         المحبوبة في الشمس

اللغة:
ة  . فرعــاء: كثــري ف غــّراء: بيضــاء الجبــ�ي
ــة  ــا: نقي ــول عوارضه الشــعر. مصق
الرباعيــات والأنيــاب مــن الأســنان. 
الَوِجــي:  مهلهــا.  عــ�  الهوينــا: 
الــذي حفــى واشــتكا ألــم القــدم. 
ــث:  ي الَوحــل. ري

ــق �ف ــل: العال الوِح
ــه المــرأة  ــن ب ي ف : مــا ترت ــ�ي ــطء. الَح ب
وسواســاً:  وفضــة.  ذهــب  مــن 
ة فيهــا  ق: شــجري خشخشــة. ِعــرش
الريــح  بــه  حــّب إذا جــّف ومــرّت 
ــل:  ــًة. زِج ــدث خشخش ــرّك وأح تح
ذنــوب  صاحبــاً.  ِقرنــا:  ُمطــرِب. 
: لحــم المعاكــن. الكفــل:  ن المــ�ت
فة. الوشــاح: نســيج داخــ�ي  العجــري
ف  ــ�ي مرصــع بالجوهــر تشــّده المــرأة ب
ثــوب  الــدرع:  عاتقهــا وكشــحيها. 
تجــوب المــرأة وســطه تجعــل لــه 
 . ي

: تنثــ�ف فة. تــأ�تّ يديــن. بهكنــة: مكتــرف
ينخــزل: ينقطــع.

ف  )7( تضيــف بعــض الروايــات بيتــ�ي
ي هــذا الموضــع:

�ف

لم تمِش مياً ولم تركْب ع� َقَتٍب 
            ولم تَر الشمَس إَل دونَها الُكلُل

ي الهوينا كأّن الريَح تُرجُعها 
تمسش

ي جيئاِتها الَوَهُل
ِ �ف َ اليعافري ي

            مسش

ي ســماوة العــراق، 
)8( ُدرنــا: قريــة �ف

تقطــن  الخمــر،  بمعــاص  ُعرفــت 
ــل. ــيبان وعج ــل ش ــا قبائ فيه

)9( كقوله:        
كانت وصاة وحاجات لنا َكفٌف             
             لو أنَّ صحبَك إذ ناديتهم وقفوا
ع� هريرَة إذ قامت توّدعنا                 

َُف َ             وقد أ�ت من إطاٍر دونَها �ش

كي  صحبــه  ندائــه  مــن  يُفهــم  إذ 
ي الركــب.

يقفــوا، أنــه هــو الراحــل �ف

ُ
الرجل ا  أ�يّ  

ً
وداعا  

ُ
تطيق وهل 

ُ
ي الوِحل ي الو�ج

�ش ي اهلوينا امك �ي
�ش

ت
�

ُ
ـــل  وال عج

ٌ
ـــث ي ـــّر الســـحابِة ال ر م

ُ
 زِجـــل

ٌ
ق ِ

 عـــرش
ٍ
�ي امك اســـتعان �ج

ُ
تِتـــل خ ـــاِر �ت اهـــا لـــّرِ الج وال �ت

 
ُ

ـــا الكســـل إذا تقـــوُم إىل جارا�تِ
ُ

والكفل  ِ
خ امل�ت ذنوُب  ا  م�خ خّ  واه�ت

 
ُ

ـــُر ينخـــزل  يـــاُد الخ
�تّ
أ إذا �ت

ُ
ـــل

ت
ـــَب ُمر�  الرك

َّ
ة إن ـــر�ي وّدع ه

ـــا  عوار�خ
ٌ

غـــّراُء فرعـــاُء مصقـــول

ـــا ـــت جار�ت ـــن بي ا م ـــي�ت  ِمش
ّ

ن
أ
ك

 إذا انرفت
ً
تسمُع للَحلي وسواسا

ا  طلع�تَ
ُ

ان �ي ليست مكن يكرُه الج

دها 
ّ

يـــاُد يرُعـــا لـــوال تشـــد

ت ــ�ت  فـ
ً
ــاعة  سـ

ً ــر�خ ُ قـ ــالج إذا تعـ
ٌ
كنة صفُر الوشاِح وملُء الدرِع �ج

)7(

يفتتــح الأعــسش معلقتــه بمشــهد وداع: ركــٌب يتأهــب للرحيــل، وشــاعٌر 

يُـساِئـــل نفســه إن كان يطيــق وداع هريــرة أم ل يطيقــه. ولعــّل هــذه 

ف المعلَّقــة عــن 
ّ الفتتاحيــة كافيــة كي تجــذب انتبــاه القــارئ إىل مــا يمــري

هــا مــن المعلَّقــات، إذ جــرت العــادة أن يســتفتح الشــاعر بالوقــوف  غري

ٌ ِصف  ف عــ� الأطــال، حيــث زمــن الحــب زمــن فائــت، والقصيــدة حنــ�ي

ــب  ــن الح ــف: زم ــر مختل ــسش فالأم ــة الأع ي معلَّق
ــا �ف ، أم ي

ــا�ف إىل الم

 . يــه حــَذَر الفــراق ل جــّراء راهــٌن أبــداً، والجــزع الــذي يعرت

ي 
ــل �ف ــن الراح ــو؟ وم ــذاذة والله ــاً، أم الل ــب فع ــو الح ــل ه ــن ه لك

ــَع لــن يقــع عــ�  ــب القــارئ الَمْطل الركــب، هــو أم هريــرة؟ مهمــا قّل

ي 
ــا  �ف ــات ُدرن ــدى حان ي إح

ــاً �ف ــسش جالس ــيصادف الأع ــه س ــة، لكن إجاب

ــد  ــا أّن قصائ ــة، كم ــرك اليمام ــه ت ي أن
ــ�ف ــا يع ــة، مم ــف المعلَّق منتص

ــرة.  ــل ل هري ــه الراح ــد أن ــه تؤي ي ديوان
ــرى �ف أخ

ي الركــب، فــا أقــلَّ مــن 
إن كان ل يســتطيع أن يصطحــب هريــرة معــه �ف

ف  أن يصطحــب صورتهــا ويمّثلهــا أمامــه. هــا هــي تلــوح، بيضــاء الجبــ�ي

ــَعر فاحمتــه، نقّيــة الأســنان لمعتهــا )لحــظ دّقــة  واســعته، طويلــة الشَّ

ــا  ــًة لكأنّه ــًة متثاقل ي مشــيتها متباطئ
ــا تتكــر �ف ــر!( وهــي عندم التصوي

ي وحــل، 
ــم القــدم، وفــوق ذلــك يخــوض �ف شــخٌص حــاٍف يشــتكي أل

اعــاً.  ف ع قدميــه انرت ف فهــو ينــرت

)8(

)9(
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1.    The caravan is departing, 
 and man, if you can bear it, 
 bid Hurayrah farewell.  

2.    Her face glows, her hair flows, 
 and her smile glints. She walks in grace,
  a gazelle tiptoeing over soft soil.

3.    To her neighbor’s she walks
 like a cloud floating,
 neither heavy nor rushed.

4.    You can hear her bracelets tinkle
 when she retreats like the wind 
 rustling through acacia beads. 

5.    She is not one her neighbors avoid.
 You will find her aloof
 not eager for their chatter.

6.    She rises to meet them listless,
 if she didn’t push herself, she’d
 be held back.

7.    She spends an hour with a friend, 
 but soon tires and returns, her full hips
 and behind quivering.

8.    Her shoulders wide, her waist not even there.
 When this beauty walks towards you
 you’d think she might break in two. 
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ــا  ــم تشــف ولعــه بمشــيتها، فأتبعه ــّم كأّن هــذه الصــورة البارعــة ل ث

ف جعلهــا ســحابًة تمــرُّ مــراً، ل بطيئــًة  صــورًة أخــرى ل تقــّل براعــة، حــ�ي

ول �يعــة، فــكأّن الهــواء هــو مــا يحّركهــا إىل الأمــام لتكاســلها 

ــا. وفتوره

ي يصــّوت كّل مــا عليهــا مــن قائــد وأســاور، ذلــك 
ف تمــسش ثــّم إنّهــا حــ�ي

ق  ــرش ة ع ــجري ي ش
ــاً �ت �ف ــكأّن ريح ــة، ف ي النعم

ــب �ف ــة تتقل ف ــا مرت أنه

ــاً  ــت أصوات ــان فأحدث ــّب والأغص ــس الح ــن ياب ــا م ــا فيه ــت م فحّرك

ــًة.  وخشخش

، قليلــة الفضــول، ل تتنّصــت  وهــي فــوق ذلــك كلــه، حلــوة المعــرش

انهــا ول تتتبــع عوراتهــم، إذا قامــت تقصدهــم يــكاد يرعهــا  عــ� جري

كســلها، وإذا دخلــت دارهــم هّشــوا لمرآهــا. 

ي جرأتــه، فيصورهــا وهــي تصــارع صاحــَب 
ثــّم يتمــادى الأعــسش �ف

ــن  ــع م ــها تتقط ، وإذا بأنفاس ّ ف ــرت ــا ته ــا وأعكانه ته ف ــإذا بعجري ــا، ف لذته

ــي  ــحم، فه ي الش
ــراط �ف ف ــمنة والإ ــبها إىل الُس ــذار أن تنس ــد. وح الجه

تهــا، إل أنَّ خرهــا يجــوُب حــراً  ف ًة يغــّص درعهــا بعجري ف وإن كانــت مكتــرف

ــه. ــك الخــر ينفصــل لدّقت ــكاد ذل ي ي
ــ�ف ــا تنث وســط وشــاحها، وعندم

7
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.9

.10

.11

.12

.13

.14

         المحبوبة في الدجن

اللغة:
الدجــن: اليوم الغائم، جــاٍف: غليظ. 
تَِفــل: ل يتطّيــب. هركولة:عظيمــة 
. ُفُنــق: حســنة الجســم. درٌم  ف الوركــ�ي
مرافقهــا: ليــس لمرفقيهــا حجــم. 
أخمصهــا: باطــن قدمهــا. أصــِورة: 
نفحــات، وقيــل: تــارات.  أردانها: جمع 
ردن وهــو مخــرج اليــد مــن الثــوب. 
المــكان  الَحــزن:   . منتــرش شــِمُل: 
ــوع  ي يرب

ــ�ف ــزن ب ــد ح ــع، ويقص المرتف
ــِبل:  ــوك. ُمس ــل المل ــى إب ــث ترع حي
ّل. هِطــل: هاطــل. يضاحــك  ف متــرف
الشــمس: يــدور مــع الشــمس. كوكب 
ق: زاٍه. مؤّزر: يلبس  ِ

المــاء: بريقــه. �ش
ــغ  ــل: بل ــع. مكته ــم: مرتف إزاراً. عمي
ــل:  ــة. الأُص : رائحــة طيب ْ ــرش ــّم. نَ وت
ــروب. ــت الغ ــو وق ــل وه ــع أصي جم

ي 
)10( تضيــف بعــض الروايــات بيتــاً �ف

هــذا الموضــع:

كأنَّ فاها إذا ما ذقَت نكهتُه            
                 خمٌر يخالطُه بعد الكرى عسُل

 
ُ

ـــل ِف
َ
ـــرء ال جـــاٍف وال ت ـــذِة امل لل

ُ
ـــل ـــوِك ُمنتِع لش ـــا �ج َص  أ�خ

َّ
ن

أ
ك

ُ
ل ِ

َ ا �ش أردا�خِ الورُد من   
ُ

والزنبق
ُ

 َهِطل
ٌ

ا ُمسِبل اُء جاَد عل�ي خرخ
ُ

ـــل ـــِت مك�ت ِ النب ـــمي ٌر بعم
ّ

ـــؤز ُم

 
ُ

ُصل
أُ
ا إذ د�خ اال حســـَن م�خ

أ
وال �ج

 الدجِن ترعُه
َ
ِنعَم الضجيُع غداة

ا
مراف�تُ ُدْرٌم   

ٌ
ُنق

ُ
ف  

هركولتٌ
ً
أصورة  

ُ
امِلسك يضوُع  تقوُم  إذا 

ٌ
ِض اَلزِن ُمعشبة  من ر�ي

ٌ
ما روضة

ٌ
ق ِ

َ ا كوكٌب �ش  الشمُس م�خ
ُ

يضاحك

ٍة
أ

را�  َ نرش ا  م�خ طيَب 
أ
�ج  

ً
يوما

ي القصيــدة، إذ يصــُف الأعــسش هريــرة وقــد 
ء ســاحر �ف ي

ثــّم يحــدث �ش
ي يــوم غائــم،  فــإذا بالرؤيــة 

ي خدرهــا بصاحــب لذتهــا تاعبــه �ف
خلــت �ف

ّ القصيــدة أيضــاً.  تنخفــض، وكأّن الغيــم غــسش

فبعــد أن كانــت هريــرة تتنقــل إىل بيــوت جاراتهــا تحــت رائعــة الشــمس، 
ــة  ــض الرؤي ــا فتنخف ــئ إىل خدره ــم تنكف ــور، ث ــب الن ــم يحج إذا بالغي
ف تنخفــض  بصــار حــ�ي ي حــّدة الإ

. نعلــم أّن العــسش نقــص �ف أكــرش
ضــاءة، وهــذا مــا يحــدث فعــا ليــس عــ� مســتوى الشــاعر فقــط،  الإ

ــدة أيضــاً.  ــل عــ� مســتوى القصي ب

ّ أردافهــا، وتتكر  ف فبعــد أن وصــف الأعــسش لمعــان أســنانها، وكيــف تهــرت
ــتخدام  ــن اس ــزف ع ــه يع ــاداً، إذا ب ــراً ح ــب ب ــك يتطل ــيتها، وذل مش

ف ِعوضــاً عنهمــا بحواســه الأخــرى.  عينيــه ويســتع�ي

ف  ف يُقّبلهــا يجــد لريقهــا طعــم الخمــرة المشــوبة بالعســل، وحــ�ي فحــ�ي
يــن، وهــي لفــرط  يتلّمســها ل يجــد لمرفقيهــا حجمــاً بخــاف وركيهــا الكبري
ف تتحامــل  ي باطــن قدميهــا، لكنهــا حــ�ي

كســلها تــكاد ل تتحــرك كأّن شــوكاً �ف
ــق بالمــكان، وإذا برائحــة  عــ� نفســها وتقــوم إذا بنوافــج المســك تعب

الزنبــق تتصاعــد مــن كّميهــا.

ء أعمــل بالخيــال مــن  ي
 ثــّم تأخــذه بعيــداً هــذه الرائحــة –ول �ش

ل عليهــا الأمطــار  ف اء مرتفعــة، تتــرف الرائحــة- فُيشــّبهها روضــًة خــرف
اراً ومــاًء، لكأنّهــا تضاحــك الشــمس وهــي تــدور حولهــا  يدهــا اخــرف ف فرت
يـّـن بــه.  ف اء إزاراً ترت لفــرط بهجتهــا، أو كأنّهــا اتّخــذت مــن النباتــات الخــرف
أمــا عندمــا تغيــب الشــمس ويبــوح النبــُت بَضوعــه فلــن تجــد مــا يفــوق 

ــرة. اً ســوى هري ــرش الروضــة نَ

)10(
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9.    Nothing is sweeter than to lie with her
 on a cloudy morning,
 a pleasure not for the uncouth.

10.  Her hips round and her arms slender,
 she treads softly as if on heals
 of thorns.

11.  The scent of musk trails her when she rises,  
 the air of roses and lilies,
 from her sleeves, overflows.

12.  No garden lush and verdant 
 on a difficult hillside, quenched
 by heavy relentless rain,

13.  where the sun flirts with 
 bright bobbing blossoms 
 wrapped in cloaks of green,

14.  is ever more fragrant or overwhelming
 in beauty than she in the early 
 evening light.
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.15

.16

.17

.18

.19

.20

.21

         ملهاة الحّب

اللغة:
ُعّلقتهــا: أحببتهــا. َعرَضــاً: عــ� غــري 
تعّمــد. وِهــل: ذاهــٌب عقلــه. تِبــل: 
ــب.  ــد. داٍن: قري ــاٍء: بعي ــول. ن مخب
ــد.  ــة الصي ي حبال

ــول: مأخــوذ �ف محب
ُمحتِبــل: صائــد. صــّدت: أعرضــت. 
مــن  حبــل  خليــد  بــأّم  جهــاً 
 : ــ�ف ي بمع ــ�ب ــتفهام تعج ــل؟ اس تص
حبــل مــن تصــل إذا لــم تصلنــا؟ 
: ل  ــرة. أعــىش ــة هري ــد: كني أم خلي
يبــر بالليــل. ريــب المنــون: فجائع 
خِبــل:  مفِســد.  مفِنــد:  الدهــر. 

ــد. ــال والول ــب بالم ــل، يذه خاب

ُ
ها الرجل َ ق أخرى غ�ي ِ

ّ
ي وُعل غ�ي

ُ
ا َوِهل ذي �ج من أهِلها مّيٌت �ي
ُ

ِبـــل
َ
ـــُه ت

ّ
 لك

ً
فاجتمـــع الـــبُّ ُحبـــا

ُ
تَبـــل

ُ
وم  

ٌ
ومبـــول وداٍن  ٍء  �خ

؟
ُ

 من تصل
َ

ّم خليٍد حبل
أ
 �ج
ً
ال �ج

ُ
ِبل

َ
 خ

ٌ
يُب املنوِن ودهٌر ُمفِند ر

 
ُ

 وويلي منك �ي رجل
َ

ويلي عليك

ً
قـــت رجـــال

ّ
 وُعل

ً
ــا ـــا َعَرضـ ق�تُ

ّ
ُعل

اوهلـــا �ي مـــا   
ٌ
فتـــاة قتـــُه  ِ

ّ
وُعل

ي
ــيخ ـ

أ
ــا تال� ى مـ ــ�ي ي أخـ

ــيخ قتـ ِ
ّ
وُعل

ــِه ــذي بصاحبـ ـ ــرٌم �ي ــا مغـ فلكنـ

ـــا ـــا تملكن ـــا م ة عّن ـــر�ي ت ه
ّ

ـــد ص

ـــِه َّ ب  أعـــ�ش أ�خ
ً
 رأت رجـــال

ْ
ن

َ
أ
َ
أ

هـــا َ  مّلـــا جئـــُت زا�أ
ُ
ة قالـــت هـــر�ي

ــّب،  ــن الح ف ع ــ�ي ف ناجحت ــ�ي ــواره مرحيت ــة مش ي بداي
ــبري �ف ــب شكس كت

ــن  ف م ــق�ي ــدور حــول عاش ــت( ت ــو وجوليي ــوان )رومي ــاة بعن الأوىل مأس

ونــا وتنتهــي بموتهمــا، والأخــرى ملهــاة بعنــوان )حلــم منتصــف ليلــة  فري

ــي إل بعــد أن  ــا ول تنته ــن أثين ــدور حــول أربعــة عشــاق م ــف( ت صي

تتبــدل أدوار الحــّب أكــرش مــن مــرة بينهــم. 

ــا  ــا إىل كوميدي ــا احتاجــه شكســبري كي يحــّول الحــبَّ مــن تراجيدي كل م

ف إىل أربعــة، فــإذا بعــذاب الفقــد  زيــادة عــدد الأحبــاب مــن اثنــ�ي

ــتبدلن  ــوع يُس ــراق والدم ــّب، وإذا بالف ــراف الح ــاك أط ــتبدل بارتب يُس

بالفــو�ف والضحــكات. 

ي مرحيــة كاملــة. 
حــه شكســبري �ف ي بيــٍت واحــد مــا اجرت

حقــق الأعــسش �ف

ف كي  ف إضافيــ�ي ، فأتبــع بيتــه بيتــ�ي ّ ثــّم كأنَّ ذلــك لــم يشــبع حّســه الهــزىلي

، والتشــويش تشويشــاً.  يزيــد الفــو�ف فــو�ف

ه،  ي أحبهــا عــ� غــري قصــد، تحــبُّ رجــاً آخــر غــري
إّن هريــرة هــذه الــ�ت

وهــذا الآخــر يحــبُّ فتــاًة أخــرى. هــل شــعرت بالــدوار والربكــة؟ لــم 

تــر شيئـــاً بعــد! هــذا الرجــل الــذي تحبــه هريــرة تحبــه فتــاة أخــرى، 

وهــذه الفتــاة الأخــرى يحبهــا قريــٌب يهــذي بهــا وهــي ل تــدري، وحــ�ت 

الأعــسش الــذي بــدأ هــذه السلســلة غــري النهائيــة مــن الحــب والَخبــل 
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15.    I fell for her and she for a man
 other than me and for yet another woman
 that man fell. 

16.    And still another whom he didn’t want,
 fell for him, and she, that other, 
 had  a cousin mad in love for her.

17.    And yet another, whom I didn’t fancy,
 fell for me and thus all tangled up
 in love we all wasted and pined.

18.    Each longing for another, delirious and stricken
 approaching and retreating, 
 confounding and crazed.

19.    Hurayrah shunned me without a word.
 Oblivious, that Umm Khulayd, 
 of the promises she had made.

20.    Didn’t she see me, an old dim-sighted man,
 afflicted by treacherous Fate
 and by Time, the senile and precarious.

21.    When I came visiting, 
 Hurayra said: “woe to you
 and woe to me because of you”
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تحبــه فتــاة أخــرى ليســت مائمــًة لــه. يالــه مــن كرنفــال! يــا لهــا مــن 

! حيــث العاشــق معشــوق، والصائــد مصيــود.  فــو�ف

إنها فعا ملهاة عجيبة!

ــِض  ــم يق ــه؟ أل ــا ل تكلم ــا باله ــأة؟ م ــرة فج ت هري ّ ــري ــاذا تغ ــن لم لك

ــرى .  ــدٍة أخ ي قصي
ــرب �ف ــا أخ ــذة كم ــو ول ي له

ــاً �ف ــولً كام ــا ح معه

ــا يكشــف الأعــسش عــن جــرح غائــر،  لمــاذا اســتبدلته برجــل آخــر؟ هن

ــاً.  ــن بيت ي ــة العرش ويبــوح بــٍر أحســن إخفــاءہ طيل

ــيئاً  ــره ش ــن ب ــذ م ــت تأخ ــا فتئ ي م
ــ�ت ــة ال ــة الكريه ــذه العّل ــا ه إنّه

ــل  ــل، واللي ي اللي
ــل يقــوده �ف ــدون دلي ــدي ب فشــيئا، حــ�ت صــار ل يهت

ــام  ــّراس واقتح ــاوز الح ــت تج ــاك- وق ف الفّت ــ�ي ــوٌم ب ــو معل ــا ه –كم

ــة.  ــتور والأخبي الس

ــه الظــام،  ــه بعــد أن أجّن ي طريق
ــط �ف ي أرى الأعــسش وهــو يتخّب

ــكأ�ف ل

ــ�ت إذا  ــا، ح ــد فيخطئه ــن مرث ــرو ب ــات آل عم ــول إىل أبي ــاول الوص يح

ها، رأتــه وهــو يتلّمــس طريقــه محــاذراً  اقتحــم عــ� هريــرة ســرت

ــك  ــ�ي علي ــة: "وي ــف قائل ــيئاً، وتهت ــا ش ــن عينه ــقط م ــوع، فيس الوق

ــة  ــت بطريق ــذا البي ــاء ه ــم القدم ــد فه ــُل!" وق ــا رج ــك ي ــ�ي من ووي

مخالفــة فجعلــوا لهــذه الويــات معــ�ف ُمريبــاً، والأســوغ أنّهــا ويــات 

ي خدرهــا ول تســتطيع 
ــد إبقــاء هــذا الأعمــى �ف ي ورطــة، ل تري

امــرأٍة �ف

إخراجــه دون فضيحــة.

)11(

: )11( يقول الأعسش
 

َغداَة هريرَة وّدعها وإن لم لئُم 
ِ واِجُم

ف                   غٍد أم أنَت للب�ي
ي حوٍل ثواٍء ثويتٌه  

لقد كان �ف
ي ُلباناٍت ويسأُم سائُم ّ                      تََقىف
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.22

.23

.24

.25

.26

.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

         زمان اللهو

اللغة:
نحفــى وننتعــل: كنايــة عــ� الفقــر 
ّة:  . مــا يئــل: مــا ينجــو. الــرشِ والغــ�ف
الطيــش والنشــاط. الغــِزل: المحــّب 
ــت  ــدوت: ذهب ــاء. غ ــة النس لمحادث
ف صــاة الصبــح وطلــوع  غــدوة مــا بــ�ي
ــار.  الشــمس. الحانــوت: بيــت الخّم
شــاٍو: الــذي يشــوي اللحــم. مشــّل: 
شــلول  الَســوق.  جيــد  مســتحث 
ــل.  ي العم

ــد �ف ــف الي ــل: خفي وُشلُش
شــِول: الــذي عادتــه العمــل. قهــوة: 
خمــر. راووقهــا: إناؤهــا. خِضــل: 
ــل،  ــن الَعل ــوا: م ــاء. عّل ــم المت دائ
. نهلــوا: مــن  ي

ب الثــا�ف وهــو الــرش
ــُف:  ب الأول. نُطَ النهــل، وهــو الــرش
تُتخــذ  ة،  الكبــري اللؤلــؤة  النطفــة 
ي 

�ف مجتهــد  معتمــل:  الأقــراط.  ي 
�ف

إذ  العــود،  مســتجيب:  الخدمــة. 
ــة  ــج: آل ــج. الصن ــب الصن ــه يجي إن
موســيقية فارســية تُدعــى الَجْنــك، 
القينــة:  بالقانــون.  ء  ي

�ش أشــبه 
ي ثياب 

المغنيــة. الُفُضــل: المتبذلــة �ف
ِعجلــة،  مفــردة  الِعَجــل:  قليلــة. 
ــوات  ــل: أص ــاء. زَج ــة الم ــي قرب وه
مختلطــة. يتنّمــى: يســمو إىل ركوبهــا. 
َمَهــل: عــّدة وقــوة. طليــح: ناقــة 
أهزلهــا الســفر. َجــرة: ضخمــة. 
. فَتــل: تباعــد  ح: ســهلة الســري ُ�ُ

ــا. ــن جنبيه ــا ع مرفقيه

ُ
ـــىخ وننتِعـــل

خ
 مـــا �

َ
 كذلـــك

إ�خّ
ُ

ــل ــا يئـ ّ مـ ي �ش
ــيخ ــاذُر مـ ـ ــد �ي وقـ

ُ
ــِزل

َ
ِة الغ ّ ِ ي ذو الــرش

وقــد يصاحبــيخ
ُ

ــِول
َ

 ش
ٌ

 شلشــل
ٌ

 شــلول
ٌ

شــاٍو مشــل
ُ

أن ليَس يدفُع عن ذي اليلتِ اِلَيل
ُ

ـــا خِضـــل
ت

 راوو�
ً
 ُمـــّزة

ً
ـــوة

ت
و�

لوا �خ وإن  وا 
ّ
عل وإن  اِت  �ج إال 

ُ
ِل ُمعتِمــل  الــر�ج

َ
ــٌص أســفل ِ

ّ
ُمقل

ُ
ُضــل

ُ
الف  

ُ
القينــة فيــِه  ــُع  ّجِ �ت إذا 

ُ
الِعَجل اِزها  أعج عل   

ُ
والرافالت

ُ
والغزل اهلّمِ   

ُ
طول التجارِب  ي 

خ
و�

ُ
ــل َج

َ
ــا ز ي حافا�تِ

خ
ــِل � للي ــّنِ �ج للج

ُ
ل َمَ أتوا  ف�ي  هلم  خ  الذ�ي إال 

 
ُ

َتل
َ
ف ا  استعرض�ت إذا  ا  مرفق�ي ي 

خ
�

 لنـــا
َ

 ال ِنعـــال
ً
ينـــا حفـــاة إّمـــا �ت

فقـــد أخالـــُس ربَّ البيـــِت غفلَتـــُه

ي
 فيتبعـــيخ

ً
ـــا يومـــا ـــوُد الِصب ـــد أق وق

ي
 إىل الانوِت يتبعيخ

ُ
وقد غدوت

ي فتيـــٍة كســـيوِف اهلنـــِد قد عملوا
خ

�
ً
ـــاِن متكئـــا ضـــَب الر�ي

ُ
ـــم ق زع�ت �خ

ٌ
ـــا وهي راهنـــة ال يســـتفيقون م�خ

ٌ
طف

ُ
جاجـــاٍت ل ن

ُ
ا ذو ز يســـى �ج

 الصنَج يسمعُه
ُ

ال خ ومستجيٍب �ت
ً
ـــة ـــّزِ آون َ  الخ

َ
ـــول  ذي

ُ
والســـاحبات

 بـــِه
ُ

ِ ذلـــك يـــوٌم قـــد هلـــوت
ّ

مـــن لك

ِس موحشٍة
ال�تُّ ِر  وبلدٍة مثل �خ

ـــا ُ ك�ج لقيـــِظ �ي ال يتنـــّى هلـــا �ج

ٍح ــرٍة ُ�ُ ــٍح َجـ ــا بطليـ ـ جاوز�ت

 ّ ــري ــن تغ ــن م ــد أن تيّق ــه، وبع ي كرامت
ــًة �ف ــسش طعن ــى الأع ــد أن تلّق بع

هريــرة عليــه بســبب اعتــال بــره وضيــق ذات يــده، ذّكرهــا أّن الدهــر 
ــر  ــاىلي الفق ف ح ــ�ي ــب ب ــرئ يتقل ــدة، وأّن كلَّ ام ــال واح ــ� ح ــى ع ل يبق

 . والغــ�ف

ــوَم كان  ــابقة، ي ــه الس ــية ومغامرات ــه الجنس ــدد فتوحات ــع يع ــّم اندف ث
ه، لكأنّــه بهــذا التعــداد يثــأر  مســتطيعاً ببــره، مســتغنياً عــن غــري
ي غّيــه أصدقــاء 

لكرامتــه! كان يقتحــم البيــوت ويلهــو بالنســاء، يســاعده �ف
ــا شــاء. ــا حيثم ــان الصب ق، ويجــّر عن ف ــرف ــش وال ــن ذوي الطي م

ــارات وقــد اســتكمل أدوات اللهــو  ثــم إنــه كان يطــرق أبــواب الخمَّ
والمنادمــة، يتبعــه فــ�ت حــاذق ل يتــوا�ف عــن الخدمــة، يشــوي اللحــم، 

ــدر.  ــن الق ــله م ــّفود، وينتش ي الس
ــه �ف وينظم

ي قولــه )شــاٍو مشــٌل 
وقــد ِعيــب عــ� الأعــسش هــذه الشــينات المتتابعــة �ف

ي معــ�ف 
شــلوٌل شلشــٌل شــوُل(، خصوصــاً أّن أربعــة ألفــاظ منهــا تجــيء �ف
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22.    If you see me barefoot,
 that’s the way it is. One day in shoes
 and one day without.

23.    I steal by the master of the house,
 unaware. No matter how wary he may be, 
 I’ll catch him off guard

24.    One day I might lead youth by its horns
 and it will follow. My companion will be 
 a handsome hot-blooded flirt.

25.    Many a time, I set out to the tavern
 at daybreak, followed by a sharp shrewd
 swift skewering meat handler,

26.    in a crew of men like Indian swords who know
 well that, shoed or shoeless, we will 
 all perish.

27.    We kick back sharing sweet words
 and a tangy wine that flowed from 
 a moist clay jug.

28.    After a round or two it overwhelms them
 and they only come
 to ask for more.

29.    A Saqi, agile and quick, serves it, 
 running back and forth with his shirt
 tucked in.
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)12(
ي طريقــه إىل 

نــا ل نملــك إل أن نبتســم  لهــذا العربيــد وهــو �ف واحــد ، لكنَّ
ي رأســه، ل أقــلَّ مــن أن 

الحانــوت وقــد لعبــت فكــرة الخمــر الُمرتَقبــة �ف
ي رأســه. 

يلهــو بالحــروف والكلمــات كأنهــا فقاقيــُع تتفجــّر �ف

ــة  ــاًء وصباح ــة َمض ــيوف الهندي ــبههم بالس ــاءہ، فيش ــف ندم ــّم يص ث
ي مــن 

وجــوه، يعلمــون أّن مــا قــّدر هللا ل بــّد كائــن، وأّن الفــ�ت لــن يجــ�ف
ي المــرء إىل 

عنــاء الأقــدار غــري الهــّم والشــقاء، لــذا فــا أقــلَّ مــن أن يــأ�ت
ط الجلــوس إىل  ــواً مــن الهمــوم، هــذا هــو �ش ــال خل ب ناعــَم الب الــرش

، حيــث ل مــكان لاأتــراح والهــم.  مائــدة الأعــسش

ــسش  ــل الأع ــل تمثي ــا أجم اب، وم ــرش ــات ال ــث وكاس ــدور الحدي ــّم ي ث
ــم! دّن  ــا بينه ــاٍن يتنازعونه ــَب ريح ــث ُقض ــراف الحدي ــل أط ف جع ــ�ي ح
: هــاِت  ي

الخمــر ممتــ�أ أبــداً، وكلمــا اســتفاقوا مــن ســكرة صخــوا بالســا�ت
كأســاً أخــرى، فيبادرهــم وقــد شــّمر عــن ســاعد الجــد، وطــوى أســفل 

ــه. ي أذني
ــه، وأخــذ يســعى بينهــم بأقراطــه الامعــة �ف �وال

اب إل بــآلت الطــرب والنســاء. هــا هنــا صنــج  ل يكتمــل مجلــس الــرش
ــر.  ــه الآخ ــا أجاب ــّوت أحدهم ــا ص ــا، كلم ــوار بينهم ــادلن الح ــود يتب وع
ــٍة إىل أخــرى، ومــن  ــه مــن طبق ــج، فتنقل ب بالصن ــة تــرف ــا قين وهــا هن
ف بهجــًة، والقلــب  نغمــة إىل نغمــة. وهــا هنــا قيــاٌن حســان، يمــاأن العــ�ي
ــا  ــرج كأنّه ج ــأرداف ترت ــن ب ــن، ويتمايل ــال خلفه ف الأذي ــح�ب ــاً، يس اح انرش

مــزادات المــاء. 

إنـّـه يــوم واحــد فقــط مــن أيــام لهــوه، فمــا بالــك بحيــاٍة يتنازعهــا الهــّم 
والغزل!

ك مفــازًة لــم  ــرة لعتــال بــره، وهــو لــم يــرت ــّم كيــف تحتقــره هري ث
ي اســتوائها وترامــي 

يقطعهــا، ول بلــدًة لــم يجاوزهــا، لــكأّن تلــك البلــدة �ف
ــاً  ــا أصوات ــب فيه ــمع الراك ــل س ــتملها اللي ــرس، إذا اش ــر تُ ــا ظه أطرافه
تصــدر عــن الجــّن، وعندمــا يشــتّد قيظهــا يتحاماهــا أشــجع الرجــال، إل 

أولئــك الذيــن يمتــازون بالقــّوة ويعــّدون العــّدة مــن زاٍد ومــاء. 

، مرفقاهــا متباعــدان ممــا  ــكل، ســهلة الســري ــه ناقــة ضخمــة الهي مطّيت
يزيدهــا �عــًة واندفاعــاً، وهــي رغــم ضخامتهــا أهزلهــا الِســفار، وهــا 
ــاد شــيبان  ي طريقــه إىل ب

ــة الموحشــة �ف يّ هــو يقطــع فوقهــا هــذه الرب
. ي

حيــث يزيــد بــن ُمســِهر الشــيبا�ف
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30.    And when the singing girl, lounging,
 sings a tune, you’d think the ‘ud speaking
 to the Persian harp. 

31.    How many a beauty trailing her silk gown
 and many a girl lifting the heavy wine flask 
 on her curvy hips

32.    have I enjoyed in the midst of all this
 and the more one indulges, the more 
 pleasure and love.

33.    And many a barren land
 like the back of a shield where only the jinn hum
 in its desolate corners. 

34.    Only the persistent and unrushed
 dare venture on its treacherous terrain
 in the heat.

35.    Yet, I have crossed it on a travel-worn, 
 gaunt, and swift mare whose well-parted elbows
 easily show.

)12(  ابــن قتيبــة. الشــعر والشــعراء. 
ج1 ص256
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.38

.39

.40

.41

.42

.43

         في ربوع ُدرنا

اللغة:
ضــا. أرمقــه:  عارضــاً: ســحابا معرت
خلــف  ســحاب  رداف:  أرقبــه. 
ُمفــأم:  وســط.  جــوز:  ســحاب. 
ق.  الــرب دائــم  َعِمــل:  عظيــم. 
كالمنطقــة.  بــه  أحــاط  منطّــق: 
ــع  ب: جم ــرشّ ــاء. ال ــجال: دلء م س
ي ســواد العراق. 

شــارب. درنــا: قريــة �ف
ثملوا: ســكروا. شــيموا: انظــروا. نُمار 
وبطــن الخــال والعســجدية والأبــاء 
وروض  والُحَبــل  والوتــر  يــر  ن وخ�ن
القطــا وكثيــب الِغينــة: مواضــع 
ي اليمامــة حيــث ديــار قيــس بــن 

�ف
ثعلبــة، يمكــن التعــرّف عــ� كثــري 
ّ أســمائها،  ي الريــاض رغــم تغري

منهــا �ف
واد  نُمــار:   : التــوالي عــ�  وهــي 
ي مــن وادي  ي الجانــب الغــر�ب

يصــب �ف
ــرف الآن  ــال: يُع ــن الخ ــة. بط حنيف
ي وادي حنيفــة 

، ويصــّب �ف ف بــوادي لــ�ب
العســجدية:  نُمــار.  عــن  شــمال 
ــب  ــ� قري ــاء: أب . الأب ّ ــ�ي ــن الس بط
مــن قــّران شــمال منفوحــة. وبلــو 
وبــ�ي مــن ميــاه العرمــة، قريبــان مــن 
روض القطــا. الرَِّجــل: مــا اطمــأّن 
يــر: خشــم العــان.  ن مــن الأرض. خ�ن
يــر: شــمال خشــم العــان.  ن برقــة خ�ن
الُحَبــل:  البطحــاء.  وادي  الوتــر: 
الُمغــّرزات. روض القطــا: الجنادرية. 
كثيــب الغينــة: نفــود بنبــان. تكلفــًة: 
موضعــا  غرضــاً:  مشــّقة.  عــ� 
بعيــدة.  زوراً:  والريــاح.  لاأمطــار 
تجانــف: ابتعــد. الَقــود: الخيــل. 

بــل. الرََســل: الإ

ي 
ــاً �ف )13( تضيــف بعــض الروايــات بيت

هــذا الموضــع:
ء ع� الأجزاِع مسقُطُه                            ي

برقاً يىف
               وبالخبّيِة منُه عارٌض َهِطُل

 
ي وتابعــه 

)14( قــال بذلــك الهمــدا�ف
ــدل. ــن جني ــد واب ــن بليه ــوت واب ياق

 
)15( قــال بذلــك الأصمعــي وحمــد 
ف  ــ�ي ــعار الجاهلي ــده أش ــا� وتؤي الج
ة بــن طــارق ومالــك بــن نويــرة. كعمــري

الرئيــس  عــن  ي 
الهمــدا�ف نقلــه   )16(

العــرب.  ي صفــة جزيــرة 
�ف الكبــاري 

ي أثافــت 
وكان لاأعــسش معــرة خمــر �ف

ي شــعره.
ذكرهــا �ف

 
ي 

�ف العــرب  أيــام  مــن  يــوم   )17(
عــ�  يربــوع  ي 

لبــ�ف كان  الجاهليــة، 
راجــع:  وعجــل.  شــيبان  قبائــل 

ص53. ج1  النقائــض 

ُ
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ُ
اللذاذة وال 

 
ُ

ُ الشارُب الثِمل شيموا وكيف  يشمي
ُ

ــل َجـ ــالُء فالّرِ بـ
أ
 فاال

ُ
ــجدية فالعسـ

ُ
ـــل ُ فاُلَب ـــَو�ت ـــه ال ـــَع من حـــيت تداف
ُ

ل  القطا  فكثيُب الِغينِة الَسِ
ُ

روض

 
ُ

َسل والرَّ وُد 
َ
الق ا  ع�خ  

َ
انف ج

ت
�  

ً
زورا

 قـــد بتُّ أرمقُه
ً
ى عارضـــا �ي مـــن �ي

ٌ
ـــل ِ

َ
 ُمفـــأٌم ع

ٌ
 وَجـــوز

ٌ
ل ِرداف

خ أرقُبـــُه ي اللهـــُو عنـــُه حـــ�ي
مل يلهـــيخ

لوا ِ
ش
ي ُدر�خ وقد �

خ
ِب �

فقلـــُت للـــرشَّ

ـــاِل جادمهـــا ـــاٌر فبطـــُن الخ
ُ خ
قالـــوا �

قتـــُه ٌ ف�ج �ي خ ـــ�خ خ
خ

ـــري � ج فالســـفُح �ي
ً
 منـــه املـــاَء تلِكفـــة

َ
ّمـــل

ت
حـــيت �

ً
َرضا

َ
 هلا قد أصبحت غ

ً
را ي د�ي

يسىت

ثــّم كأنَّ الأعــسش أنكــر عــ� نفســه نزولهــا عــ� حكــم هريــرة، وكيــف 

ي نشــاطه وقّوتــه، وكأنَّ عّلــة بــره 
ر ويذكــر شــواهَد مــن مــا�ف أخــذ يــرب

بصــار الحقيقــي. عيــٌب يســتحق العتــذار، فــأراد أن يريهــا معــ�ف الإ

اب وطلــب مــن  هنــا نصــل إىل ُدرنــا، حيــث جلــس الأعــسش للــرش

ي 
ــون �ف ّاح والبلداني

ــن يقــع. اختلــف الــرش ق أي ــرب ــه أن يشــيموا ال ندمائ

 ، ي اليمامــة وفيهــا قــرب الأعــسش
تحديــد موقعهــا، فقــال بعضهــم إنّهــا �ف

ة، وقــال فريــق ثالــث  ي ســماوة العــراق قــرب الحــري
وقــال آخــرون إنّهــا �ف

 ، ي الشــعر الجاهــ�ي
ي اليمــن، لكــّن نظــرًة فاحصــة �ف

ي �ف
إنّهــا أثافــت الــ�ت

ي قيلــت يــوم ذي طلــوح  كفيلــة بحســم 
خصوصــا الأشــعار الــ�ت

ــيبان  ــل ش ــت قبائ ــث كان ــراق، حي ــماوة الع ي س
ــده �ف ــا وتحدي موقعه

ي طريقــه 
وعجــل، وحيــث تزدهــر معــاص الخمــور، ولّمــا كان الأعــسش �ف

ي مقتــل زاهــر بــن ســّيار، ل بــّد أنّــه توقــف فيهــا 
إىل شــيبان كي ينظــر �ف

ة. ــا الشــهري ي أحــد حوانيته
ب �ف و�ش

ي 
ي العــراق أن يشــيَم برقــاً تمطــُر ســحابته �ف

لكــن هــل يمكــن لجالــٍس �ف

أوديــة اليمامــة؟ ثــم يزيــد مــن صعوبــة المهّمــة أنَّ الشــائم أعــسش ل 

يبــر جيــداً، وأنَّ ندمــاءہ الذيــن يطلبهــم المســاعدة ســكارى. 

)13(

)14(

)15(

)16(

)17(
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36.    Do you see that cloud I’ve been tracking,
 as if the lightning lines its edges with
 flaming sparks?

37.    It looms with more clouds rising behind it.
 Its dense center stretches, enveloped by the unceasing 
 downpour.

38.    I spotted it and nothing could distract me
 neither occupation nor pleasure
 in a cup.

39.    So I said to my drunk companions in Durna:
 “Track it with me. Look!” And what can 
 the drunk see?

40.    They said there over Numār, then Khal,
  it has drenched them both.
 Then Asjadiyyah and Ablāʾ then Rijal.

41.    It rose over the slopes of Khanzī�r
 then its Burqa then pushed on over Watr
 and Hubal, 

42.    Until it overwhelmed with water
 the grouse gardens and the lush slopes of Ghī�nah
 beyond their fill. 

43.    It continued to target these abodes 
 with its waters, until it drove the cattle
 and herds out. 
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ف أّكــد حالــة الُســكر:  ــا نقطــة أراد الأعــسش أن نتوقــف عندهــا حــ�ي إنّه

ــن  ــد م ــوع جدي ــام ن ــا أم ــُل؟ إنن ــارُب الثم ــيم الش ــف يش ــيموا وكي ش

بصــار، ل يوهنــه مــرض ول تعوقــه مســافة، وإيــاك أن تُخــدع بحيلــة  الإ

ي أمطرتهــا الســحابة ع� لســان ندمائه، 
ف أراك الأماكــن الــ�ت الأعــسش حــ�ي

فهــو الــذي أنطقهــم، وهــو الــذي صنعهــم مــن مــادة خيالــه، وهــو 

ي بعــض 
ق ويتداخــل بعضهــا �ف الــذي تمّثــل الســحابة وهــي تكــرب وتــرب

حــ�ت لكأنّهــا محّملــٌة بــدلء مــاٍء ل حــر لهــا.

ثــم تمطــر الســحابة فيتابــع الأعــسش حركتهــا، ويتتبــع الســيول وهــي 

ي مناطــق تقــع ضمــن مدينــة الريــاض الحديثــة، مــن غربهــا إىل 
تجــري �ف

ي 
ف يتدفقــان �ف ي نُمــار ولــ�ب ى واد�ي قهــا، ومــن جنوبهــا إىل شــمالها، فــري �ش

، ويــرى مــا أصبــح أحيــاًء ســكنّية كالســ�ي والبطحــاء  وادي حنيفــة الكبــري

قــاً،  والمغــّرزات تفيــض بالمــاء والســيول إىل أن تصــل خشــم العــان �ش

ي نفــود بنبــان.
اً ينتهــي الســيل شــمالً �ف وأخــري

ي ُدرنــا، 
ي الريــاض إل وتخّيلــُت الأعــسش جالســاً �ف

مــا نــزل المطــر مــرًة �ف

ي ســّماها منــذ أكــرش مــن 
ي تلــك الأســماء الرائعــة الــ�ت

فتجــري عــ� لســا�ف

يــر،  ف ــار، بطــن الخــال، العســجدية، الأبــاء، برقــة خرف ألــف ســنة: نُم

الُحَبــل، روض القطــا، كثيــب الِغينــة. 

إنّهــا تعويــذة ســحريّة –هــذا الشــعر!-  تنتقــل عــرب الأزمنــة والأمكنــة 

ي نفــوس حافظيهــا حــبَّ الديــار والوطــن. 
رع �ف ف لــرت

؟ إطاقاً! ة يا أبا بصري هل تعوزك البصري

14
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         الوعل والصخرة

اللغة:
مألكــة: رســالة. أبــا ثُبيــت: أبــا ثابت، 
 . ي

كنّيــة يزيــد بــن مســهر الشــيبا�ف
وتســعى  غضبــاً  تلتهــب  تأتــكل: 
أطّــت:  أصلنــا.  أثلتنــا:   . بالــرش
حّنــت. رهــط: قــوم. تــردي: تهلــك. 
ــل.  يّ

ليفلقهــا: ليكرهــا. الوعــل: الأ
لأعرفنــك: أســتطيع رؤيتــك. عوَض: 
ترحــل.  تحتِمــل:  وأبــَدك.  دهــرك 
ذوالجّديــن: قيــس بن مســعود ســيد 
ديهم:  شــيبان. ســورتنا: غضبتنا. ف�ت
فتهلكهــم. أّكلتهــا: هّيجتهــا. َشــَكل: 
. جــاروا: ظلمــوا.  خــرب بعــد خــرب
ــع.  ــل ضبي ــل القات ــف: أه ــل كه أه
ــن  ــل زاهــر ب ــة: أهــل القتي ي الجا�ش
ــال. ــّدى للنض ــل: يتص ــّيار. ينتض س

ــاً  ــات بيت ــض الرواي ــف بع )18( تضي
ــع: ــذا الموض ي ه

�ف

ُ بنا               لأعِرفّنّك إن جدَّ النفري

         وُشّبت الحرُب بالطّواِف واحتملوا

ي 
�ف بيتاً  الروايات  بعض  تضيف   )19(

هذا الموضع:
 

ّ تصيُبَك منها فرُط سابقٍة               ح�ت
           أنَت الُمهاُب وأنَت الخائُف الَوِجُل

ُ
تــِل

أ �ت  
ُّ

تنفــك أمــا  بيــٍت 
ُ
ث أ�ج 

ُ
ِبل االإ ت 

ّ
أط ما  ها  َ ضا�أ ولسَت 

ُ
خل ّ تعــ�ت ِدي �ش

عنــد اللقــاِء فــ�تُ

 
ُ

الَوِعل ُه 
َ
قرن وأوه  ها  يرخِ فمل 

ُ
تِمل

ت
� 

ُ
والُتِمَس النُر منمك عوض

ُ
ِل

خ وتعـ�ت ـم  د�ي
ف�تُ اللقـاِء  عنـد 

 
ُ

ـل ِ
وتب�ت  

ً
يومـا هـا  ِ

ّ �ش مـن   
ُ
تعـوذ

ُ َ
ل

َ
 من أنباِئنا ش

َ
تيك

أ
 �ي

َ
أن سوف

ُ
نفتِعل كيف  عّنا   

َ
بيعة ر  

ْ
واسأل

لوا ِ عند اللقاِء وإن جاروا وإن �ج

 
ُ

وينتضل يسى  من  ّيِة  ا�ش والج

ً
ــة ك

ُ
 مأل

َ
ــيبان ي ش

ــيخ  ب
َ

ــد ي خ  �ي
ْ
ــغ أبِل

ــِت أثلِتنــا
خ

 عــن �
ً
يــا ألســَت من�ت

وإخوتِه مسعوٍد   
َ

رهط بنا  غري 
ُ
ت

ـــا
 ليفل�تَ

ً
 يومـــا

ً
ـــرة كناطـــٍح صخ

ـــا ن
ُ
ت عداوت

ّ
ـــد  إن ج

َ
ـــك عرفّن

أ
ال

نا
َ
َسورت  ِ

خ �ي
ّ

د الج ذي  أرماَح  لِزُم 
ُ
ت

ً
بــا

َ
ــا َحط �ت

ّ
لك  وقــد أ

َّ
ال تقُعــدن

ي أســٍد عّنــا فقــد عمِلــوا
 بــيخ

ْ
ســاِئل

هُم
َّ
لك هللِا   

َ
وعبد  

ً
ا ش�ي

ُ
ق واسأل 

نقّتلهـــم حـــيتَ  هـــم 
ُ
نقاتل  

إ�خّ

ي أهل هكٍف إن مُه قعدوا
خ

قد كن �

)18(

)19(

ــتقبل  ــن نس ــا نح ــلم، فه ــص للس ــطر المخص ــىف الش ــا م إذا كان م

ف اســتّغل مشــهد الســحابة  شــطر الحــرب، ولقــد أحســن الأعــسش حــ�ي

ق والرعــد  ء أشــبه بالــرب ي
لانتقــال مــن الحــال الأوىل إىل الثانيــة، فــا �ش

ي 
ي تبعتهــا، وهــذه القــوا�ف

والســيل الجــارف مــن هــذه التهديــدات الــ�ت

ي بــدأت تهــدر وتجلجــل. 
الــ�ت

ل يمّهــد الأعــسش لمــا يريــد مــن نذيــر ووعيــد، بــل يندفــع فيــه اندفاعاً، 

، هــذا الســاعي بالفتنــة  ي
فيلقــي برســالته إىل يزيــد بــن ُمســِهر الشــيبا�ف

ي امتهانــه 
ف فرعــي القبيلــة، ويتعّمــد أن يصّغــر كنيتــه إمعانــاً �ف بــ�ي

ه، ثــّم يســأله: إىل مــ�ت وأنــت تتحّكـــُك غيضــاً، وتلتهــب حقــداً،  وتحقــري

ّ ضدنــا؟ 
وتســعى بالــرش

لكأنّــك َوكَّلــَت نفســك باجتثــاث أصلنــا واقتــاع أثلتنــا، لكــن هيهــات، 

لــن تُوّفــق مــا دامــت هنــاك إبــٌل تحــّن وتصــدر رغــاًء. إنَّ َمَثلــك وأنــت 

ّنــا كَمَثــل وعــٍل رأى صخــرة فغاظتــه، فهجــم يريــد أن 
تحــاول صف

ــه.   ّ بنفِس
ــه وأصف ــن قرن ــا كان إل أن أوه ــا، فم يفلقه

415

44.    To Yazī�d of Banī� Shaybān, 
 this word: Stop eating your heart out
 Abū Thubayt!

45.    Stop taking jabs at our noble roots
 that nothing can mar 
 as long as burdened mounts moan.

46.    You egg Masʿud’s kin and brothers against us.
 When we meet, you throw a spark
 and retreat.

47.    You are like a mountain goat butting
 against a rock to split it: the rock unharmed,  
 yet the horn cracked.

48.    I know you well and know that 
 when war blazes nothing can be hoped from you
 but forsaking. 

49.    You feed the rage of  Dhi al-Jaddayn’s sons
 our spears but when you have to face them 
 you withdraw.
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ف تتجــدد العــداوة ويطلب  ثــم يســتأنف تهديــده فيقــول: أكاد أراك حــ�ي

بنــو شــيبان منــك نرتهــم، ستشــّد رحلــك وتنــأى بأهلــك وتظــل أبــد 

ي احتمــاٍل وترحــال. 
الدهــر �ف

إن كنــَت تجهــل بأســنا فاســأل قبائــل أســد وقشــري وعبــد هللا، ل بــّد 

أن تنتهــي إليــك أخبارنــا دفعــًة بعــد دفعــة، كيــف أثخّنــا فيهــم، وكيــف 

يــداً. ي عليهــم قتــاً وترش
كهــم حــ�ت نــأ�ت إذا قاتلنــا قومــاً ل نرت

 ثــّم أيّهــا الشــقّي، مــا شــأنك بأهــل القاتــل والقتيــل إن قــرروا القعــود 

ي المجالــس ويكفــي عنــد 
ي �ف

عــن الثــأر أو القيــام بــه، وفيهــم مــن يُْغــ�ف

القتــال والنضــال؟

417

50.    No don’t retreat when you have fed this fire.
 You will soon be pleading and seeking
 refuge from its scorch. 

51.    Ask the sons of Asad of us, for they know well
 that you will soon receive wonderous news
 of our deeds.

52.    And ask the tribes of Qushayr, Abdullah
 and Rabī�ʿ ah, all. Let them tell you 
 what we can do.

53.    No matter how mighty and impetuous,
 will fight them when the day comes
 and crush them.

54.    There were among the people of Kahf 
 When they fought and the Jāshiriyyah
 arbiters and contenders.
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طيمة
ُ
         فرسان ف

اللغة:
للقســم.  تُقــال  كلمــة  َلَعمــر: 
وهــو  منســم  جمــع  مناســمها: 
. تخــدي: تــرع.  طــرف خــّف البعــري
 . الكثــري الُغُيــل:  البقــر.  الباقــر: 
مقاربــاً.  صــدداً:  رئيســاً.  عميــداً: 
منكــم.  الأماثــل  نقتــل  فنمتثــل: 
ُمنيــت: ابُتليت. ِغــّب: عاقبــة. تلفنا: 
شــططا:  ننتفــي.  ننتفــل:  تلقنــا. 
الُفُتــل:  الصــواب.  عــن  خروجــاً 
الفتائــل. ُعُجــل: جمــع عجــ� وهــي 
: ســيف. فأقصده:  ي

الثــك�. هنــدوا�ن
ــأ  ــّط: مرف ــق. الخ ــل: دقي ــه. ذاب قتل
أجــود  تبــاع  حيــث  البحريــن،  ي 

�ف
ف  : يــوم عــ�ي ن الرمــاح. يــوم العــ�ي
ح.  الــرش ي 

�ف ه  خــرب ي 
وســيأ�ت محلــم 

ضاحيــة: عانيــة. فطيمــة: فطيمــة 
حبيــل، وقيــل فاطمــة بنــت  بنــت �ش
ــن  حبيــب، وهــي امــرأة مــن قيــس ب
. ِميــل: جبنــاء.  ثعلبــة قبيلــة الأعــسش
ُعــزُل: ل ســاح معنــا. نخضــب: 
الوحــش.  حمــار   : العــ�ي نطعــن. 
مكنــون: دم. فائلــه: عرقــه العميــق 

ي الفخــذ. يشــيط: يهلــك.
�ف

ُ
ُيل

ُ
الغ الباِقُر  إليِه  وسيق  دي  خ �ت

ُ
فنمتثـــل منـــمك   ُ مثـــلَ لنقتلـــْن 
ُ

ننتِفل القوِم  دماِء  من  لِفنا 
ُ
ت مل 

ُ
ُتل

ُ
كلطعِن يذهُب فيِه الزيُت والف

ُ
ل ُ ج

ُ
ع  

ٌ
نسوة عنُه  لراِح  �ج يدفُع 

ُ
ِ ُمعتِدل

ّ
ط  من رماِح الخ

ٌ
أو ذابل

ُ
ُتـــل

ُ
ق قوَمنـــا  �ي  مثالـــمك 

أ
ال  

إ�خّ
ُ

ُعُزل وال   
ٌ

ِميل ال   
َ
طيمة

ُ
ف ي  جنيج

ُ
خُل ُ �خ  ٌ معـــرش  

فـــإ�خّ لـــون  خ ت�خ أو 

 
ُ

البطل أرماِحنا  عل   
ُ

يشيط وقد 

مناُ�ها ت 
ّ
خط الذي  َعمُر 

َ
ل ي 

ّ إ�خ
ً
َصددا يكن  مل   

ً
عيدا قتلمت  خ  ل�أ

معركٍة ِغّبِ  عن  بنا  ُمنيَت  خ  ل�أ

؟ ولن ي�خ ذوي شطٍط
َ

ون هل تن�ت
ً
 القـــوِم متكئـــا

ُ
 عيـــد

َّ
حـــيتّ يظـــل

فأقصـــدُه  ٌ
ي
هنـــدوا�خ أصابـــُه 

نقاتلـــمك ال   
�خّ
أ
�ج زعـــمت   

ّ
لك

ً
ِ ضاحية

خ ُن الفوارُس يوَم الع�ي
خ

�

نا
ُ
عادت تلك  فقلنا  الركوَب  قالوا 

َ من مكنوِن فائِلِ ِضُب الَع�يْ خ قد �خ

ثــّم يحلــف الأعــسش بــرّب البيــت الحــرام، ومــا يُســاق إليــه مــن ذبائــح 
ــم كي  ــه له ي حّض

ــهر �ف ــن ُمس ــد ب ــيبان يزي ــت بنوش ف تابع ــ�أ ، ل ف ــ�ي وقراب
يقتلــوا بزاهــٍر رجــاً آخــر مــن الأعيــان، لــن يهــدأ لقيــس بــن ثعلبــة بــاٌل 
ف اندلعــت الحــرب  حــ�ت ينتصفــوا منهــم ويقتلــوا بــه ســيداً كفــؤاً، ولــ�أ
ء يــردع الجاهــَل  ي

لــن ينتهــوا حــ�ت يســفكوا دم شــيبان كلَّــه، ول �ش
ي جســده، حــ�ت إذا جــاء 

المجانــب للصــواب مثــل الطعنــة تنفــذ عميقــاً �ف
ــل  ــت قب ــل فيهــا لعمقهــا، ونضــب الزي المــداوي يفحصهــا غــاب الفتي

الفــراغ مــن معاينتهــا.

اق  - عــ� اخــرت ــ�ي ة الأعــسش -بشــّقيها البــرّي والتخيي ل تقتــر بصــري
المســافة فقــط، وإنّمــا الزمــان أيضــاً، تقدمــاً وتقهقــراً، فهــو قــادٌر عــ� 
ــور إن  ــتؤول الأم ــف س ــم كي ه ــامعيه، يخرب ــام س ــتقبل أم ــل المس تمثي
ّ لكأنّهــا تتكّشــف أمامهــم، وهــو قــادٌر عــ�  لــم يأخــذوا بنصحــه، حــ�ت

ي وتمثيلــه لهــم حــ�ت لكأنهــم يعيشــونه ثانيــة. 
عــرض المــا�ف

ــن  ــا يمك ــن ُمســِهر م ــد ب ي ف ــا يصــّور الأعــسش لري ــا يحصــل عندم هــذا م
حدوثــه إن لــم ينتــِه واســتمّر يطالــب بقتــل أعيــان قيــس، عندهــا 
ف وذات الشــمال، وســتماأ جثثهــم  سيســقط أبطــال شــيبان ذات اليمــ�ي
أرض المعركــة، وســيجتمع النســاء حــول زعيــم شــيبان يحاولــن الــذّب 
عنــه يأيديهــن، مــا فيهــّن إل ثــاكٌل فقــدت زوجــاً أو ابنــاً أو أخــاً أو أبــاً، 
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55.    By the life of the one 
 to whom camels plod and horned 
 butting cattle are led,

56.    if you were to kill a chief who 
 didn’t stand in your way, we’ll kill one of yours, 
 his equal.

57.    When you are afflicted by us on the battle day,
 you’ll find that we are not ones to turn away
 from the tribe’s blood right.

58.    You will not desist and nothing but 
 a stabbing onslaught will stay the 
 transgressor’s hand.

59.    Until the chief of your tribe
 collapses  and lies only protected 
 by failing bereft women,

60.    struck by an Indian sword
 that got him or by a Khattian spear
 straight and supple.



al-Aʿshā al-Qaysī األعشى القيسي 

لــم يبــق مــن بعولتهــّن ســوى هــذا الكهــل الجريــح، وهــو ُملًقــى عــ� 
ــل. ــه الخي ــاح ووطأت ــقطته الرم ــيوف وأس ــه الس الأرض أثخنت

ــرش  ــورًة أك ــد ص ــن تج ــارك ل ــعر المع ــات وش ي المعلَّق
ــت �ف ــا بحث مهم

إلحاحــاً وحــرارًة وإفزاعــاً مــن هــذه الصــورة، لكأنـّـك تراهــا فــوق شاشــة.

ــن  ــهداً م ــد مش ي ف ــل لري ــرى، فيمّث ــه القهق ت ــسش ببصري ــع الأع ــّم يرج ث
ف ُمحَلــم،  ي عــ�ي

ف أبنــاء العــّم �ف ، عندمــا نشــب خــاٌف مشــابٌه بــ�ي ي
المــا�ف

ــة  ــى ُفطيم ــة تُدع ــن ثعلب ــس ب ــن قي ــرأًة م ــك أنَّ ام ــرب ذل ــن خ وكان م
ي طبيعــة ذلــك الظلــم: 

ي ســّيار، وقــد اخُتلــف �ف
ي بــ�ف

تعرّضــت للظلــم �ف
قيــل إنَّ ســّياريًة حلقــت ظفائرهــا، وقيــل إنَّ شــيبانياً ارتهــن ابنيهــا بعــد 
ــا  ــ� ابنيه ــتملت ع ــو إل أن اش ــا ه ــتان، فم ــ� بس ــا ع ــر  زوجه أن قم
بثوبهــا، ونــادت تســتنجد قومهــا، فلمــا جــاؤوا دفعــوا عنهــا وعــن ابنيهــا 

ــت فرســان ســّيار منهزمــة.  حــ�ت وّل

ــد، وينتقــي  ــه أمــام يزي ــل يمّثّل ــوم فقــط، ب ــر الأعــسش هــذا الي ل يذك
ألفاظــاً لهــا قــدرة عجيبــة عــ� التصويــر، حــ�ت لكأنـّـك تــرى الأبطــال عــن 

ف وشــمال ُفطيمــة. يمــ�ي

ــّي:  ــا الملحم ــة طابعه ــا إىل المعّلق ،أضاف ف ف ُمجلجل�ي ــ�ي ــم ببيت ــم يخت ث
ف مســتعدين، ل جبنــاء  نحــن فــوارس ُفطيمــة، تجدنــا عنــد اللقــاء ُمتلببــ�ي
ي تختــارون 

خــّوارون ول يعوزنــا الســاح، وأيــاً كانــت طريقــة القتــال الــ�ت
ــم عــ� أفراســنا، وإن كان  ــاح طاعّناك ــاً بالرم ــا: إن كان طعان نحــن أهله
ــن  ــع الطع ــر بمواض ــس أب ــم، ولي ــا وجالدناك ــيوف ترّجلن ــزالً بالس ن
ة، ويهجــم  ــا، نطعــن حمــار الوحــش فننفــذ إىل عــرق الفخــذ مبــا�ش مّن

فعــه جثــًة فــوق أرماحنــا. عّلينــا البطــل فرف

وهكــذا، لــم تنتــِه المعّلقــة إل بعــد أن اســتعرض الأعــسش -أمــام هريــرة 
وســامعيه- قدراتــه العجيبــة عــ� شــيم الســحاب ورؤيــة البعيــد وإبصار 
ــ�ف  ي أغ

ة �ف ــري ــري- البص ــذه –لَعم ــتقبل، وه اف المس ــترش ي واس
ــا�ف الم

صورهــا.

)20(

)21(
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61.    You claimed that we wouldn’t fight you
 Lo! We are for the likes of you
 killers. 

62.    We are the riders at high noon
 on the day of al-ʿAyn, near Futaymah,
 no wavering, no turning back.

63.    If you mount for the battle, 
 that is what we do and if you say on foot,
 then we are the ones to dismount.

64.    We will stab a chief in the hollow
 of his thigh and a champion’s blood, unavenged,
 on our spears will spill. 

)22(

ي القمار.
)20( غلبه �ف

ــة الأدب. ج8  )21(  البغــدادي. خزان
ص397

ف للقتال. : متحزّم�ي ف )22( ُمتلبب�ي
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بيانـــي" لقــٌب أُطلــق عــى الشــاعر زيــاد بــن معاويــة بــن  "الّنابغــة الذُّ

ــة  ي شــعره. ينتمــي النابغــة إىل قبيل
ــي بســبب نبوغــه �ن ــاب الّذبيانـ ضب

ن اليمامــة (نجــد حاليــاً) إىل جبــال  ي امتــدت منازلهــا مــا بــ�ي
ُذبيــان الــىت

أجــأ وســلمى (حائــل حاليــاً)، مــروراً بــوادي الُقــرى بالمدينــة المنــورة.

ي كتــب التاريــخ مــا يقــّدم صــورًة واضحــًة عــن نشــأة 
ال يوجــد �ن

ــنة  ــاذرة والغساس ــور المن ن قص ــ�ي ــل ب ــه كان يتنّق ــوى أنّـ ــة. س النابغ

ــاً  ــرو، طالب ــن عم ــارث ب ــذر والح ــن المن ــان ب ــا، النعم ــاً ملوكه مادح

اً للنوايــا الحســنة، يُـنِشـــد للســام، ويمّجــد الحكمــة،  للمــال، وســف�ي

ــف. ــة العن ــذ ثقاف ــو إىل نب ويدع

ي 
ــىت ى ال ــ�ب ــرب الك اء، الح ــ�ب ــس والغ ــرب داح ــة ح ــة بداي ــهد النابغ ش

ــى  ــاٍن ع ــبب ره ــان، بس ــس وذبي ي عب
ــىت ن قبيل ــ�ي ــة ب ي الجاهلي

ــرت �ن ج

ة شــباب غطفــان حطبــاً لحــرب  ن جواديــن. وقــد قــدم خــ�ي ســباٍق بــ�ي

ن عبــس وذبيــان. ويبــدو أن النابغــة  ن عامــاً بــ�ي خــا�ة امتــدت أربعــ�ي

ي شــعره مــا يــدّل عــى 
لــم يشــهد نهايــة هــذه الحــرب، الأنــه ليــس �ن

ــر المؤرخــون ســنة 608م،  ــا يذك ــق م ــد انتهــت الحــرب وف ــك، فق ذل

ي 605م.
ــاً �ن ــه تقريب ــت وفات ــا كان بينم

ي الســن (وهــذا مــن أســباب 
اً �ن قــال النابغــة الشــعر بعدمــا أصبــح كبــ�ي

تلقيبــه بالنابغــة، ومــع ذلــك كان مــن أشــعر الشــعراء كمــا تقــول كتــب 

ي الكاســيكية.  النقــد االأد�ب

ي كتابــه 
ن �ن الناقــد ابــن ســام الجمحــي الــذي قســم الشــعراء الجاهليــ�ي

"طبقــات فحــول الشــعراء" عــرش طبقــات بحســب جــودة أشــعارهم، 

ة قصائدهــم.  وتنــوع أغراضهــم الشــعرية وكــ�ش

ي من شعراء الطبقة االأوىل.
عـّد النابغة الذبيا�ن

(2)

(3)

Al-Nābighah al-Dhubyānī (active 570-600 CE) was one 
of the most renowned court poets of the Jāhiliyyah, 
composing odes of praise at both the Lakhmid and 
Ghassānid royal courts. 

His most celebrated poem, included in many of 
the Muʿallaqah collections, is his poem of apology 
(iʿtidhāriyyah) presented to the Lakhmid king al-Nuʿmān
ibn al-Mundhir Abū Qābūs (r. 580-602) at his capital in 
al-Ḥīrah in Iraq. 

As with other pre-Islamic poets, the materials that have 
come down to us concerning al-Nābighah—and thus 
the composition of this poem—straddle history and 
legend. 

From a purely political-historical vantage point, the 
Muʿallaqah reads as the exiled poet’s defense or apology 
for words—political intrigue?—against the king that, 
the poet claims, were falsely attributed to him by his 
enemies. The context provided by the literary lore is 
much more specific, and lively.

The Arabic literary tradition assigns this poem to the 
period when al-Nābighah was the poet laureate and 
boon companion (nadīm) of King al-Nuʿmān. 

The most widely accepted explanation for al-Nābighah’s 
flight from the court of al-Nuʿmān to that of his Ghassānid 
rivals in Syria revolves around al-Nuʿmān beautiful and 
promiscuous wife, al-Mutajarridah. 

It alleges that the poet composed verses that include 
an erotic description of the king’s wife so explicit as 
to suggest—or rather confirm—a sexual relationship 
between the two. 

(1) قبيلــة ذبيــان هــي بطــٌن مــن 
ــّية  ــة القيس ــان، القبيل ــون غَطف بط

العدنانّيــة. يّــة  الُم�ن

ي 
�ن كانــت  المنــاذرة  مملكــة   (2)

ــت  ــنة كان ــة الغساس ــراق ومملك الع
الشــام.  ي 

�ن

ي 232 هـ/ 8٤5 م).
(3) (تو�ن
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ــوة  ــر، وق ــاطة التصوي ــّور وبس ــق التص ن عم ــ�ي ــة ب ــعر النابغ ــع ش جم

ــذي  ــر ال ــة، االأم ــم النبيل ــاء بالقي ــة، وســيولة النغــم، واالحتف الصياغ

لــًة عاليــًة عند الشــعراء  ن ن النــاس، وأكســبه م�ن ورة بــ�ي جعــل لشــعره ســ�ي

ي ســوق عــكاظ ليعرضــوا عليــه 
جعلتهــم يحرصــون عــى االلتقــاء بــه �ن

لــة العاليــة أثــارت عليــه الوشــاة والُحّســـاد  ن أشــعارهم. لكــن هــذه الم�ن

وأّلبــت عليــه الذيــن ال يبدعــون ويســوؤهم أن يبــدع االآخــرون.

ي القديــم، كان يُقــال: "أشــعُر الشــعراء النابغــُة  ي العــر�ب ي النقــد االأد�ب
�ن

ي لحظــات الخــوف والرهبة 
إذا رهــب". ومعــىن ذلــك أن شــعر النابغــة �ن

كان مــن أروع الشــعر. 

نســانّية، فهــو شــاعٌر حمــل همــوم  شــعر النابغــة حافــٌل بالمخــاوف االإ

ي مجتمــع متنابــذ، فــرض عــى الشــاعر الحكيــم أن يعــي 
قبيلتــه �ن

ي وجــه الُتهــم 
توازنــات الــ�اع، ويســّخر شــعره للدفــاع عــن نفســه �ن

ــا  ــن ضحاي ــًة م ــت ضحي ي كان
ــىت ــه ال ــارصة قبيلت ــا، ولمن ــم به ي اتُه

ــىت ال

ــك الــ�اع.  ذل

ــ�؛  ــك الع ــى ذل ــهادٌة ع ــا ش ــا هن ن أيدين ــ�ي ي ب
ــىت ــة ال ــُة النابغ ومعلَّق

فقــد قالهــا مدافعــاً عــن نفســه بعــد أن وضــع بعــض خصومــه مــن 

ــن  ــان ب ــة النعم ــردة زوج ي المتج
ــاء �ن ــاً للحي ــعراً خادش ــع ش ي ُقري

ــىن ب

ــه. ــبوه إلي ــذر ونس المن

ن بيتــاً، وهــي مــن البحــر الشــعري  تتكــون المعلَّقــة مــن تســعٍة وأربعــ�ي

المعــروف ببحــر البســيط. بدأهــا الشــاعر بالوقــوف عــى أطــال 

ــة،  ــّم وصــف الناق ي مدائحــه، ث
ــة كعــادة الشــاعر الجاهــىي �ن الصاحب

ي باعــدْت بينــه 
ي ختامهــا إىل النُّعمــان مــن وشــاية الوشــاة الــىت

واعتــذر �ن

ن بــاط الملــك. وبــ�ي

(٤)

According to one version of events, recounted in al-
Iṣbahānī’s Kitāb al-Aghānī (Book of Songs) on the 
authority of such illustrious scholars as Ibn Sallām al-
Jumaḥī, Abū ʿAmr ibn al-ʿAlāʾ, and Ibn Qutaybah:

The reason that al-Nābighah fled from al-Nuʿmān 
was this: One day he and the poet al-Munakhkhal... al-
Yashkurī were sitting before the king. Now al-Nuʿmān was 
misshapen, leprous, and ugly, whereas al-Munakhkhal... 
was one of the most handsome of the Arabs, and al-
Mutajarridah, al-Nuʿmān’s wife, had had her eye on him. 

Indeed, the Arabs used to say that al-Nuʿmān’s two 
sons by her were actually al-Munakhkhal’s. Then al-
Nuʿmān said to al-Nābighah: “O Abū Umāmah, describe 
al-Mutajarridah in your poetry.” So he composed his 
qaṣīdah in which he described her: her abdomen, 
her buttocks, and her private parts. This roused al-
Munakhkhal’s jealousy, so he said to al-Nuʿmān, “No one 
could compose such a poem unless he had tried her!” 
Al-Nuʿmān took this to heart and when news of this 
reached al-Nābighah, he feared for his life and fled to the 
Ghassānids. (11:3799-800)

Al-Nābighah’s notorious poem describing the king’s wife, 
his dāliyyah that opens ‘Are you leaving Mayyah’s people 
tonight or on the morrow?’ (a-min ʾāli Mayyata rāʾiḥun 
ʾaw mughtadi), was thus the occasion for the poet’s flight, 
under a death threat, from the Lakhmid court at al-Ḥīrah 
and his taking refuge at the rival Ghassānid court of ʿAmr 
ibn al-Ḥārith at Jābiyah. 

It was apparently there that al-Nābighah composed his 
three celebrated poems of apology (iʿtidhāriyyāt) to his 
erstwhile patron al-Nuʿmān, and the third of these, the 
Muʿallaqah, that ultimately succeeded in procuring the 
king’s forgiveness and the poet’s reinstatement in the 
Lakhmid court.

ــام  ي كان يق
ــا�ن ــاري ثق ــوق تج (٤) س

عــكاظ  منطقــة  ي 
�ن ســام  االإ قبــل 

ذي  شــهر  ي 
�ن حاليــاً)  (الطائــف 

ــه  ــن أهــم فعاليات القعــدة، وكان م
إلقــاء  عــى  الشــعراء  تنافــس 
إحيــاء  أعيــد  الجميلــة.  القصائــد 
وأصبــح  ســنوات،  قبــل  الســوق 
ــي  ي صيف

ــا�ن ــان ثق ــه مهرج ــام في يق
ســنوي تســتلهم فيــه المعلَّقــات 
ــعراء  ــى الش ــز ع ــه جوائ ــوزع في وت

. ن والفنانــ�ي

Muhammad Abū al-Fadl 

Ibrāhīm, ed. Dīwān al-
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Al-Nuʿmān's reception of al-Nābighah’s poem of apology 
is recounted by none other than the future poet of the 
Prophet Muḥammad, Ḥassān ibn Thābit. 

Kitāb al-Aghānī records that Ḥassān was vying for a 
position at the court of al-Nuʿmān when, much to his 
chagrin, al-Nābighah, under the protection of two Fazārī 
tribesmen, returned and presented his poem of apology 
to the king. 

Ḥassān's hopes were dashed, and he declared: “I 
begrudged al-Nābighah three things, and I don’t 
know which I envied the most: al-Nuʿmān bringing 
him close again after his estrangement, sitting up at 
night conversing with him, and listening to him, or the 
excellence of his poetry, or the hundred pure-bred royal 
camels that the king bestowed on him.” (3814-11:3813).

The Poem as Rhetorical Strategy

In his poetic masterpiece, al-Nābighah has achieved a 
perfect union of rhetorical strategy and poetic structure. 
Given the poet’s precarious situation—whether we 
read it as the result of merely political or also sexual 
intrigue—the performative or purposive aspect of al-
Nābighah’s poem of apology—to reestablish relations 
between al-Nābighah and al-Nuʿmān and to negotiate 
the poet’s reentry into the king’s court—determines the 
poet’s rhetorical strategy. In this respect the qaṣīdah 
constitutes a ritual of (re)incorporation. 
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The Qaṣīdah Structure

Al-Nābighah executes his rhetorical strategy through his 
employ of the full traditional three-part structure of the 
classical Arabic courtly ode of praise (qaṣīdat al-madḥ): 
(1) The poem opens with an elegiac prelude (nasīb 
ṭalalī), lines 1-6, that features the conventional theme of 
the poet stopping at the ruins (aṭlāl) of the abandoned 
encampment of the poet’s former mistress, here named 
Mayyah, and his nostalgic reminiscence of its habitation 
and desertion. 

(2) There follows the desert journey (raḥīl) section, 
lines 7-20, in which the poet describes the mount that 
will carry him to his patron, the sturdy and determined 
she-camel, which, again according to convention, he 
compares at length to an oryx bull attacked by a hunter 
and his hounds. 

(3) The poem concludes with a praise (madīḥ) section, 
lines 21-49, in which the patron, al-Nuʿmān, is compared 
with Solomon (Arabic, Sulaymān) (lines 21-26); praised 
for his generosity and discernment (lines 27-36); asked 
for forgiveness (lines 37-43); and finally compared to 
the mighty river Euphrates (lines 44-47), before the poet 
presents his closing plea (lines 48-49).

The Poetic Strategy

Beneath the surface structure of the three-part qasīdah, 
we find the poet carefully selecting and calibrating of the 
traditional themes and motifs to construct an argument 
that has both affective and political force. 
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اللوحة األولى  منازل األحّبة

                                       جغرافيا الخراب
اللغة:

مّيــة: صاحبــة الشــاعر وحبيبتــه، 
مــن  المرتفــع  المــكان  العليــاء: 
الجبــل  ســند  الّســند:  االأرض، 
بمعــىن الجــزء المرتفــع فيــه، أقوت: 
ــد:  ــالف الأب ــاس، س ــن الن ــت م خل
مامــىن مــن الزمــن، أُصيالنــاً: وقــت 
ــب  ــم تج ــاً: ل ــت جواب ، عّي ّ ي

ــىش الع
عنــد ندائهــا، الربــع: منــازل القبيلة، 
الأوارّي: مرابــط الخيــل، لأيــاً مــا 
إال  أعرفهــا  أن  أســتطيع  أبّينهــا:ال 
ي  ببــطء شــديد، النــؤي: حاجــز تــرا�ب
يوضــع حــول الخيمــة لمنــع دخــول 
المــاء إليهــا، المظلومــة الجلــد: 
ي ماأهــا المطــر، 

االأرض الصلبــة الــىت
أصلحتــه  أقاصيــه:  عليــه  رّدت 
ليمنــع دخــول المــاء، لّبــده: راكمــه: 
الوليــدة: الفتــاة الّشــابة، الثــأد: 
: مجــرى المــاء،  ّ ي

المــكان النــدي، الأ�ت
قّدمــت   : ن الســجف�ي إىل  رَفعتــه 
ين اللذيــن  ي إىل الســ�ت ا�ب الحاجــز الــ�ت
ي مقدمــة الخيمــة ليتســع المجــرى 

�ن
ــة،  ــد: االأوعي ــاء، والنض ــذ الم وينف
آخــر  هــو  ُلبــد:  أفســد،   : أخــىن
نســور لقمــان بــن عــاد الــذي قيــل: 
ــة عــام، ولقمــان  ــه عــاش أربعمائ إن
بهــذه الصــورة أقــرب إىل الشــخصية 

االأســطورية.

.1

.2

.3

.٤

.5

 .6

ي رحابــة الصحــراء؛ فعنــد نــزول 
الــّدارة هــي بيــت الُعّشــاق المفتــوح �ن

المطــر تتوافــد القبائــل عــى مــورد المــاء، وعــى تلــك الضفــاف تنشــأ 

ــل، فيلتقــي العاشــق  ــك القبائ ــات تل ــاء وبن ن أبن ــ�ي ــة ب عاقــات عاطفّي

 َ ــ�ي ــرام، وس ــث الغ ــادالن أحادي ــر، يتب ــوء القم ــت ض ــوق تح والمعش

ــون  ــة، فتك ــات الجميل ــك الحكاي ــرد تل ــاعر ب ــوم الش ، ويق ن ــ�ي المحّب

ي ال يجــد أقــرب النــاس ممــن 
ي الصحــراء المتداولــة الــىت

أغنيــة مــن أغــا�ن

عاشــها حرجــاً مــن تردادهــا. 

لكــن ليــاىلي االأنــس ال تــدوم، فـــييبس النبــت، ويقــل الماء تحت شــمس 

الصحــراء الحارقــة، وســاعتها ترحــل الصاحبــة مــع القبيلــة بحثــاً عــن 

ي العاشــق قبيــل غــروب الشــمس باحثــاً عــن بقايا 
المــاء والعشــب، فيــأ�ت

ــة،  ــة الّراحل ــار الحبيب ــات، وعطــر المــكان، فــا يجــد ســوى آث الذكري

ي القلــب، 
ي الجغرافيــا و�ن

ي ارتفعــت مكانــاً ومكانــة، �ن
فيســأل الديــار الــىت

ي صمــٍت 
عــن مّيــة، الحبيبــة الراحلــة. ولكــن الديــار ال تجيــب، فهــي �ن

ــة  ــمه لوع ــل، وتقاس ــة الرحي ــعور بفاجع ــاركه الش ــا تش ــق، وكأنه مطب

الفــراق.

ي وضعــت حــول الخيــام واالأخبيــة 
مرابــط الخيــل، وحواجــز المــاء الــىت

ي 
ــر المــاء �ن ن جــاء ذك ــة. والنابغــة حــ�ي ــار مّي ــا تبقــى مــن آث هــي كّل م
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I. The Desolate Campsite of the Lost Beloved (nasīb)

ــِد ـَ فالّسن لعليــاِء  �ب  
َ
مّيــة داَر  �ي 

ها
ُ
ســائل

ُ
 أ

ً صيــا�ن
ُ
ــا أ وقفــُت ف�ي

ـــا أبّي�نُ مــا   
ً
�ي
أ
ل واريَّ 

أ
ال إل 

ُه
َ

ولّبــد أقاِصيــِه  عليــه  رّدت 

ِبُســُه ــّيٍ اكن �ي  أتـ
َ

ــْت ســبيل
ّ
خل

ها احتملوا
ُ
أمَست خاًء وأمىس أهل

مِد
أ
 ال

ُ
ا سالف أقوت، وطال عل�ي

 من أحِد
ِ

بع لّر ، وما �ب
ً
عّيْت جوا�ب

ِد
َ
ل َ الب ومِة 

ُ
ملظل �ب اكَلوِض  ؤُي  والنُّ

أِد
ّ
الث ي 

ن
� مِلسحاِة  �ب الوليدِة  ُب  �ن

َضِد فالنَّ  ِ
ن جف�ي الِسّ إىل  عتُه 

ّ
ورف

َبِد
ُ
ل ا الذي أخ�ن عىل  أخ�ن عل�ي

1.    O abode of Mayyah on rise and slope!    
       It lies abandoned,
  And so long a time 
   has passed it by!
 
2.    I stopped there in the evening
       to question it;
  It could not answer, for in the vernal camp
  no one remained—

3.    Nothing but tethering pegs
       that I made out only slowly
  And the tent trench, like a trough
  newly dug in the hard ground.
 
4.    A slave-girl had repaired
       the caved-in sides
 Packing down the moist dirt 
 with her hoe.

5.    She cleared the blocked 
       drain channel
  Until it reached the tent’s two curtains
  and the piled-up gear.
  
6.    By evening, the abode lay empty,
       by evening, its people had packed up and left;
  Time overtook it
  as it overtook Lubad.
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ي الحديــث عــن تفاصيلــه، فالمــاء � 
مطلــع القصيــدة، أغــرق �ن

الحيــاة، وهــو ســبب حضــور مّيــة ورحيلهــا المفاجــئ، وبقايــا آثــاره هــي 

البقيــة الباقيــة مــن ذكراهــا الجميلــة، فلــم يبــق مــن آثارهــا ســوى تلــك 

ــره  ــعر كي ال تغم ــت الش ــول بي ــا ح ي وضعته
ــىت ــة ال ابي ــّدات ال�ت المص

ــاه. المي

ــد.  ي آٍن واح
ــه �ن ــت من ــه، وخاف ــذي أحّبت ــاة ال ــ�ي الحي ــو إكس ــاء ه الم

ن يضيــق المــكان بالعاشــق، ويســيطر المــوت عــى منــازل االأحبــة  وحــ�ي

ي الهــرب مــن الفاجعــة، والبحــث عــن الحيــاة 
يبــدأ الشــاعر بالتفكــ�ي �ن

ــا  ق به ــ�ت ي يخ
ــىت ــة ال ــكان بالناق ــان والم ــال الزم ــك أغ ــدة، فيف الجدي

ي 
ي محاولــة يائســة للبحــث عــن لؤلــؤة المســتحيل الــىت

آفــاق الصحــراء �ن

ــى  ــت ع ــاة، وفرض ــات الحي ــه كل مقوم ــلبت من ــكان فس ــادرت الم غ

ــاً عنهــا. عاشــقها الرحيــل بحث

In the nasīb (lines 1-6), the lyrical and nostalgic evocation 
of the ruins and the irretrievable past expresses with 
great subtlety the poet’s recognition of his own loss, 
failure, and despair as he sets the stage to submit to the 
king and throw himself at his mercy. 

In line 6 the poet names Lubad, the last of the seven 
vultures whose life-spans measured out the lifetime of 
the pre-Islamic sage, Luqmān ibn ʿĀd. 

In doing so he evokes the old Arab adage, ‘Time outlasted 
Lubad’ (Ṭāl al-ʾabad ʿalā Lubad), that is, the passage of 
times obliterates everything.

 Here, it seems, the poet also intimates that, whatever his 
mistake was, it is now irrevocably in the past.
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اللوحة الثانية الناقة ومعركة الحياة

                              الناقة - البطل التراجيدي

اللغة:
الخشــب  القتــود:  ارفــع،  انــِم: 
الــذي توضــع عليــه أمتعــة الرحلــة، 
نشــاطها  ي 

�ن تشــبه  ناقــة  انــة:  ع�ي
ــة  ــد: تام ــار، أُُج ــو الحم ــ�ي وه الع
الخلــق، صلبــة االأعضــاء، مقذوفــة 
لحــم  ذات  النحــض:  بدخيــس 
رصيــٌف:  نابهــا،  بازلهــا:  وافــر، 
صــوت، القعو: البـَـَكـــرة، المســد: 

الحبــل.

.7

.8

ن وقــف النابغــة عــى جغرافيــا الخــراب بعــد رحيــل صاحبتــه مّيــة،  حــ�ي

ي ال  ــه. والشــاعر العــر�ب ــوب ناقت ــة برك ــر العزل ــن ك ــّداً م ــم يجــد بُ ل

ي وصــف قوتهــا، وشــّدة احتمالهــا، 
ن �ن ّ يــكاد يرحــل إال عــى ناقــة، يتفــ�ن

ــر  ، والصق ي
ــىش ــار الوح ــور والحم ــا: الث ة منه ــ�ي ــات كث ــبهها بكائن ويش

ي رصاٍع داٍم.
ــا �ن ــر النعــام)، ويدخله ــم (ذك والقطــاة، والظلي

ــدة  ــون القصي ن تك ــ�ي ــ�اع ح ــذا ال ي ه
ــة �ن ــ� الناق ــب، تنت ي الغال

�ن

ــاًء، وفــق مــا أدركــه  ن تكــون القصيــدة رث مديحــاً، وتفقــد حياتهــا حــ�ي

ــوص. ــتقراء النص ــه اس ــظ، وصّدق ــروف الجاح ــد المع الناق

ــه  ــم؛ الأن ي االألي
ــا�ن ــيان الم ــوب نس ــه بوج ــة نفس ــّدث النابغ ــا يح هن

وســيلة  عــن  والبحــث  المســتقبل،  ي 
�ن والتفكــ�ي   ، وانقــىن مــىن 

للخــروج مــن عالــم يحيــط بــه المــوت مــن كل مــكان، فــا ســبيل لــه 

ــار  ي نشــاطها الحم
ي تشــبه �ن

ــىت ــة، ال ــوب الناق ــك إال برك ــق ذل إىل تحقي

. الحمــار الــذي يــرد عرضــاً مــن خــال تشــبيه الناقــة  ن والثــور الوحشــي�ي

انــة) والثــور الــذي يخــوض معركــة داميــة مــع الصيــاد وكابــه  بــه (ع�ي

ــة. الضاري
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II. Setting out by She-Camel on a Journey to the 
King (raḥīl)

The medial and transitional rahīl section (lines 7-19) 
presents the journey by she-camel to the patron’s court 
as a psychological transformation from the sense of 
loss and despair of the nasīb to a sense of purpose and 
direction embodied in the robust and energetic she-
camel. 

In the comparison of his she-camel to the Oryx bull that 
fights off the hunter and his hounds, we can detect the 
fierce determination of the poet himself to overcome 
the difficulties that beset him, and also the sense of 
danger—that the poet, in returning to the court of al-
Nuʿmān, is risking his life.

ــاَع هل ب
ت

ى إذ ل ار� ِ مّعــا �ت
ّ

فعــد

ا
ُ
ِزل مقذوفــٍة بدخيــِس الّنحِض �ب

ُجـــِد
ُ
ـــٍة أ

َ
ان ُتـــوَد عـــىل َع�ي

ُ
ِ الق

وا�ن

ملسـِد عِو �ب
َ
 الق

ُ
 �يف

ٌ
هل �يـف

7.    Turn away from what you see,
       for there is no returning to it
  And raise the saddle-rods on the back 
  of a she-camel,
  like an onager, sturdy and brisk,

8.    Piled high with compact flesh,
       with teeth that creak
  Like a pulley
  when the rope runs through it.
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.9

.10

.11

.12

.13

.1٤

.15

.16

.17

.18

.19

اللغة:
ويــوم  الثمــام،  شــجر  الجليــل: 
ــكان  ــذا الم ــا به ــوم مررن ــل: ي الجلي
الــذي ينبــت فيــه شــجر الثمــام، 
مســتأنس: يخــاف االأُنــس، فــرد: 
ي 

ــع �ن ــع يق ــم موض ــرد، َوْجرة:اس مف
ي إىل مكــة، تبعد 

طريــق الحــاج العــرا�ت
ــد  ــاً، وق ــم تقريب ــف 120ك ــن الطائ ع
بنــت فيهــا زبيــدة زوجــة الخليفــة 
هــارون الرشــيد بركــة مــاء لســقيا 
ــه  ــه: قوائم ّ أكارع ي

ــو�ش ــج، م الحجي
فيهــا نقــط وخطــوط ســوداء، طــاوي 
: ضامــر البطــن، كســيف  المصــ�ي
الصيقــل: أبيــض اللــون، الفــرد: 
الخــارج مــن غمــده، أرست عليــه: 
جــاءت إليــه ليــاً، ســاريٌة: ســحابة، 
تزجــي: تســوق: الشــمال: الريــح 
د الشــديد، جامــد  الشــامّية ذات الــ�ب
د، فالريــح تســوق  د: صلــب الــ�ب الــ�ب
د  ّ بالــ�ب المصحــوب  المطــر  إليــه 
الصلــب، فارتــاع: خــاف، َكـــالّب: 
الصيــاد صاحــب الــكاب، طــوع: 
ــم  ــل : قوائ ــوامت: قي مطيعــاً، الش
وقيــل  قائمــاً،  بــات  فهــو  الثــور، 
:المــراد: إنــه بــات مبيت ســوء بســبب 
أطلقهــّن،  بّثهــّن:  والجــوع،  د  الــ�ب
صمــع  بــه،  نهــض  بــه:  اســتمّر 
ــادة  ــديدة ح ــل ش ــوب: مفاص الكع
خاء، ضمــران:  الكعــوب، حــرد: اســ�ت
الكلــب، يوزعــه: يغريــه، الـــُمعارك: 
المــدرك،  المحجــر:  المقاتــل، 
النجــد: الشــجاع. شــك: طعــن، 
الفريصــة: عضلــة الكتــف، المدرى: 
القــرن، المبيطــر: الطبيــب البيطري، 
ســفود  العضــد.  ألــم  العضــد: 
ي 

ــىت ــدة ال ــي الحدي ــفود ه ب: الس رسش
يُشــوى بهــا اللحــم، نســوه: تركــوه، 
ــد موضــع الشــواء.  ــأد: عن ــد مفت عن
يعجــم: يعــض، الــروق: القــرن، 
أود:  ذي  غــ�ي  ُصلــب،  صــدق: 
ــق:  ــه. واش ــاج في ــتقيم ال اعوج مس
الصيــد،  كاب  مــن  كلــب  اســم 
ــع،  ــه الري ــه: موت ــاص صاحب إقع
العقــل: الديــة، القــَود: القصــاص.

ــرَة  ي وحيــد مــن وحــوش منطقــة وْج
ــوٍر وحــىش ــه بث شــّبه النابغــة ناقت

المعروفــة بقوتهــا وجمالهــا وشــّدة توحشــها. الثــور أبيــض اللــون ذو 

قوائــم فيهــا نقــٌط وخطــوط ســوداء اللــون. يلــوح ناصــع البيــاض كأنــه 

الســيف الامــع، ضامــر البطــن مــن شــّدة الجــوع. 

د،  ــ�ب ــديدة ال ــة ش ي ليل
ــر �ن ــه المط ــال علي ــه، فينه ــل بهموم ــو اللي يدن

ي العــادة تكــون 
فيلجــأُ إىل الثــور إىل شــجرة يســتظل بهــا مــن المطــر، و�ن

ــوف  ــن الخ ي م
ــا�ن ــاً، يع ــاً متوجس ــه خائف ي ليل

ــىن ــى، ويق ــجرة االأرط ش

د الشــديد والمطــر المنهمــر. ــ�ب وال

ــه،  َ بكاب ي
ــاد فيخيــف هــذا الثــور الوحــىش ي صّي

ــأ�ت ــاح الباكــر ي ي الصب
�ن

ي الليــل، 
د الشــديد �ن وهنــا يجتمــع لــه الخــوف مــن المطــر والــ�ب

ي كل زمــاٍن 
ي الصبــاح، وكأن الخــوف يحيــط بــه �ن

والخــوف مــن العــدو �ن

ومــكان، كمــا أحــاط الخــوف بالنابغــة بســبب صاحبتــه مّيــة ووشــايات 

ي ال تتوقــف.
ــىت الوشــاة ال
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ــا ــاُر بن ّ ــد زال ال�ن  رحــىلي وق
َّ

ن
أ
اك

اكِرُعه  أ
ٍ
ّ
ي

 مــو�ش
َ
مــن وحِش وجــرة

ٌ
ية وزاِء ســار  عليــه مــن الب

ْ
أرَست

 هُل
َ

ٍب فبات
ّ َ
َع من صوِت ك فــار�ت

بــه واســتمرَّ  عليــِه  ــنَّ  ُ
ّ فب�ش

 ُيوِزُعــه
ُ

 منــه حيــث
ُ

ــران
واكن �نُ

ها
َ

ذ
َ
ف
ْ
مِلــدرى فأن  �ب

َ
يصــة  الفر

َّ
شــك

 من جنــِب صفحِته
ً
ــه خارجــا

ّ
ن
أ
اك

ً
 يعُجُم أعىل الّروِق ُمنقبضا

َّ
فظــل

 إقعــاَص صاِحِبه
ٌ

مّلــا رأى واِشــق
ً
ي ل أرى طمعا

ّ قالت هل الّنفُس: إ�ن

ليـِل عـىل ُمسـتأِنٍس وَحِد يـوَم الب

ِرِد
َ
ِ كسيِف الصيقِل الف طاوي املص�ي

ِد َ  الـ�بَ
َ

 عليـه جامـد
َ

ل ي الـامش �ب ن �تُ

ِد طوَع الشوامِت من خوٍف ومن َ�َ

يئاٍت من اَلَرِد َع الكعـوِب �ب ْ�ُ

ُجِد طعُن امُلعارِك عند امُلحَجِر النَّ

ي من العَضِد
طعَن امُلبيِطِر إذ َيش�ن

ُمفتـأِد عنـد  نسـوُه  ٍب  ْ َ رسش وُد 
ّ
سـف

ِ ذي أَوِد ٍق غ�ي
ْ

ي حالِك اللوِن َصد
ن

�

ـَوِد
َ
ق ول  عقـٍل  إىل   

َ
سـبيل ول 

َيِصـِد ومل   
َ

يسـم مل   
َ

مـولك  
ّ

وإن

9.    At high noon, when we passed by al-Jalī�l, 
        where the panic grass grows,
  It seemed as if my saddle were mounted
  on a lone and cautious bull

10.  From the oryx of Wajrah,
        with black-spotted legs, as though painted,
  And a belly slender and gleaming
  like a sword polisher’s matchless blade.
  
11.  At night in the rising of Orion
        a rain cloud overtook him,
  And over him the north wind
  drove freezing hail.

12.  The voice of the hunter calling his hounds
        alarmed him,
  So he stood awake through the night,
  beset by fear and bitter cold.

13.   When the hunter set
        his hounds on him,
  The bull kicked violently 
  with sharp-hoofed, hard-sinewed feet.

14.   ‘Slim’, when the hunter
         sicced him on the bull,
  Lunged like a brave warrior 
  thrusting his spear.
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ي الصحــراء بحثــاً عــن أمــٍل جديــد، لحيــاة 
يدفــع النابغــة ناقتــه �ن

ــاً أمامهمــا،  ــه ماث ــا من ســعيدة. ولكــن الشــاعر وناقتــه وجــدا مــا هرب

ــِه ... فيهــرب مــن أرٍض لــُه وســماِء"،  نســاُن مــن ُمْلــِك ربِـّ "فهــل يأبــُق االإ

ــو العــاء المعــّري. كمــا قــال أب

ــور  ــة، فاعتمــد الث ــدأت المعرك ــور فب ــابه عــى الث ــاُد ِكــ ــق الصي أطل

عــى قوائــم صلبــه، وبــدأ يرفــس بهــا الــكاب، والصيــاد يحــّث الــكاب 

عــى اللحــاق بــه. 

ب منــه أحــد الــكاب (ضمــران)، فينهــال الثــور عليــه بقــروٍن  هنــا يقــ�ت

ي كتــف الكلــب، 
ســوداء مســتقيمة حــادة، ال عــوج فيهــا، فيغــرس قرنــه �ن

ي جســد 
طــه �ن ــب البيطــري مرش ــذ الطبي ــا ينف ــه كم ــه في ــذ طعنت وينف

البعــ�ي الســتئصال ورمــه مــن جهــة كتفــه.

ــدة  ــن ش ــه م ــى نفس ــوي ع ــور، وينط ــرن الث ي ق
ــب �ن ــق الكل ــا يعل هن

ــه ال  ــه، ولكن فــات من ــم، ويظــّل يعــّض أعــى القــرن محــاوالً االإ االأل

ــا  ــواء تركه ــدة ش ــى حدي ــويّة ع ــة المش ــه اللحم ــدو وكأن ــح، فيب ينج

ــواء. ــع الش ي موض
ــا �ن أصحابه

ي 
ي مــرت بالنابغــة وناقتــه، ينجــح الشــاعر �ن

بعــد تجــاوز العقبــات الــىت

ي 
الخــروج مــن دائــرة العزلــة، وجغرافيــا الخــراب، ومعركــة المــوت الــىت

خاضهــا الثــور منفــرداً مــع جمــع مــن الــكاب الضاريــة؛ ليصــل بناقتــه 

ي ليــس بعدهــا غايــة، الممــدوح المتفضــل عــى النــاس 
إىل الغايــة الــىت

النعمــان بــن المنــذر. 

ي ظل الباط؟
فهل سينتهي الخوف، ويشعر باالأمان �ن

15.    Then the bull pierced the hound beneath the shoulder
         with his horn,
  And drove it through, like a farrier
  lancing a camel’s abscessed leg.

16.    The horn protruding
          from the dog’s side
  Looked like a meat-skewer that drinkers forgot
  on the fire.

17.    The dog kept chewing at the horn’s protruding tip,
          contracted in pain
  And biting at the hard, blood-blackened,
  unbent horn.

18.    When ‘Shredder’ saw his comrade
          killed on the spot,
  And no means of bloodwite
  or revenge,

19.    The dog said to himself:
          I have lost my taste for meat:
  My friend is dead;
  the hunt is over.
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اللوحة الثالثة  مرافعة متهم في بالط ملك

                                     النعمان بن المنذر

اللغة:
القريــب  البعــد:  ي 

و�ن الأد�ن  ي 
�ن

 ، ي
: ال أســتثىن ي

والبعيــد، ل أحــا�ش
عليــه  ســليمان  ي  النــىب ســليمان: 
الفنــد:  عــن  احددهــا  الســام، 
الخطــأ،  ي 

�ن الوقــوع  عــن  امنعهــا 
طاقتهــا  اســتثمر  الجــّن:  خّيــس 
الحجــارة  الصّفــاح:  العمــل،  ي 

�ن
العريضــة، العمــد: أعمــدة الرخام، 
وتمنــع  تمنعــه  الظلــوم:  تنهــى 
ــد،  ــظ والحق ــد: الغي ــواه، الضم س
ي 

�ن فــاز  الأمــد:  عــى  اســتوىل 
الســباق، الفارهــة: الناقــة الكريمــة، 
توابعهــا: مــا يتبعهــا مــن  المطايــا، 
يجــود  ال  نكــد:  عــى  تعطــى  ل 
ــكاء:  ــو كاره، المع ــا وه ــا صاحبه به
ــٌت  ــح: نب ــعدان توض ــمينة، س الس
ترعــاه إبــل الملــوك يورثهــا الســمن، 
ــا  ي أوباره

ــكان، �ن ــم الم ــح اس وتوض
ة الوبــر الأنهــا لــم تركــب  اللبــد: كثــ�ي
ولــم يحمــل عليهــا، الأدم: البيــض 
ــت عــى  ــت : ُدّرب ــل، خّيس ب ــن االإ م
قويــة   مرافقهــا:  فتــٌل  الركــوب، 
ــن  ــليمة م ــا، س ــن آباطه ــدة ع متباع
الرحــل  ة:  الحــ�ي رحــال  الجــراح، 
ة:  ــ�ي ــة، والح ــى الناق ــع ع ــا يوض م
تشــتهر  ي 

الــىت النعمــان  مدينــة 
بصناعــة الرّحــال، الراكضــات ذيــول 
يدعســن  الجــواري  هــن  الريــط: 
ي 

عــى أطــراف الماحــف البيــض الــىت
اً، فانقهــا: أطيــب  يلبســنها تبخــ�ت
المــكان  الهواجــر:  بــرد  عيشــها، 
ي الحــر الشــديد، الجــرد: 

البــارد �ن
ــه. تمــزع:  ــذي ال نبــت في المــكان ال
تعــدو برعــة، غربــا: قــوة ونشــاط، 

الشــؤبوب: المطــر الشــديد.
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بعــد أن كــر النابغــة دائــرة العزلــة، وتجــاوز ضيــق الزمــان والمــكان 

ــذي  ي االأبيــض ال
ــور الوحــىش ــا الث ــا وكأنه ي قوته

ي ظهــرت �ن
ــىت ــه ال بناقت

ق كالســيف، ويخــوض منفــرداً معركــة الحيــاة، وينتــ� عــى  يــ�ب

الصيــاد وكابــه، الذيــن أرادوا أن يقيمــوا وجودهــم عــى رفاتــه، بلــغ 

ــذر. ــن المن ــان ب ــه، النعم ــه، ووصــل إىل مأمن ــة غايت ــك الناق بتل

ــوف،  ــوف إىل خ ــن خ ــرب م ــو يه ــه، فه ــاً ل ــّل مازم ــوف ظ ــّن الخ لك

ي قوتهــا 
ي تشــبه �ن

خــاف مــن فــراق الصاحبــة، فركــب ناقتــه القويــة الــىت

ي معركــة الثــور مــع 
، وخــال الرحلــة يظهــر الخــوف �ن ي

الثــور الوحــىش

ي ينتــ� فيهــا الثــور منفــرداً عــى جماعــة االأعــداء.
الصيــاد وكابــه الــىت

اً إىل النعمــان، وهــو الملجــأ والمــاذ، ولكــّن الخــوف  وهنــا يصــل أخــ�ي

صــده، فــكأن معركــة الثــور المنفــرد مــع الصيــاد وكابــه هــي معركــة  ي�ت

النابغــة مــع الوشــاة وأحقادهــم الدفينــة، ووشــاياتهم الخــا�ة. ولكــن 

كمــا انتــ� الثــور ســينت� النابغــة عــى الوشــايات واالأكاذيــب. 
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III. Arrival at the Court of King Nuʿmān Praise (madīḥ) 
and Apology (iʿtidhār)

 هُل
ّ

 إن
َ

عمــان ي النُّ
ــ�ن

ُ
بِلغ

ُ
ت فتلــك 

ه ي النــاس ُيشــ�ب
ن

� 
ً
ول أرى فاعــا

هل هُل  الإ قــال  إذ   
َ

ن ســل�ي إل 

ي قــد أِذنُت لم
ّ ــنَّ إ�ن وخّيــِس الب

 فانفعــُه بطاعتــه
َ

ــن أطاعــك
ن

�
ً
ُمعاقَبــة فعاِقْبــُه   

َ
ومــن عصــاك

ُه
ُ
ــَت ســابق ــن أن  أو م

َ
ــك إل مِلثِل

توابُعــا ُحلــٍو  لفارهــِة  أعــى 

ــا ّي�نَ الواهــَب املائــة امِلعــاَء ز

ــا
 َمراِف�تُ

ً
ْتــا

ُ
ّيَســت ف

َ
ْدُم قــد خ

أُ
وال

ا
�تَ
َ
ْيــِط فان  الّر

َ
كضــاِت ذيول والرا

ــا ي أعّن�تِ
ن

� 
ً
ــزُع غــْر�ب

ت
� 

َ
يــل والن

ي الَبَعِد
ن

د�ن و�
أ
ي ال

ن
 عىل الناس �

ً
فضا

قـوام من أحِد
أ
ي من ال

حـا�ش
ُ
ول أ

َنـِد
َ
ْدهـا عـن الف

ُ
ّيـِة فاحد ي ال�ب

ن
� 

ت
�

والَعَمـِد ـاِح 
ّ
ف لصُّ �ب تدُمـَر   

َ
يبنـون

ـِد
ّ

الّرش ــُه عـىل 
ْ
ل
ُ
وادل أطاعـك  امك 

ِد َ َ لـوَم ول تقُعـد عـىل �ن
َّ

ـىهن الظ
َ
ت

مِد
أ
واِد إذا استوىل عىل ال  الب

َ
سبق

عـى عـىل نكِد
ُ
مـن املواهـب ل ت

َبـِد ِ
ّ
ِرهـا الل ي أو�ب

ن
� َ ـو�نِ

ُ
 ت

ُ
سـعدان

ِد
ُ

ـد ُ الب ِة  اِلـ�ي حـاِل  �ب مشـدودٍة 

ـَرِد َ لب �ب اكلِغـزلِن  الواجـِر  ُد  �ب

ِد َ ؤبوِب ذي ال�ب
ُ

اكلط�ي تنجو من الش

20.   This she-camel
         conveys me to Nuʿmān,
           Whose beneficence to mankind, 
  both kin and stranger, 
  is unsurpassed.

21.    I see no one among the people              
         who resembles him
  —And I make no exception
  from among the tribes—
        
22.    Except for Solomon,
          when Allah said to him:
  Take charge of my creatures
  and restrain them from sin.

23.    And subdue the Jinn,
          for I have allowed them
  To build you the palace of Tadmur
  With stone slabs and marble columns.

24.    So, whoever obeys you,
          reward his obedience
  In due measure and guide him
  on righteousness’ path.

25.    And whoever defies you,
          chastise him with a chastisement
  That will deter the evildoer—
  but do not harbor rancor,

26.    Except toward him who is your equal
         or whom you outstrip
  Only as a winning steed outstrips
  the runner-up.
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The poet’s arrival at the court of al-Nuʿmān marks the 
poem’s arrival at the madīḥ (praise) section (lines 20-
49). The madīḥ cannot be dismissed as mere ‘praise’, 
much less flattery, but rather it is a finely wrought rite of 
submission and apology in which elements of praise are 
carefully honed to achieve the poet’s purpose. 

By praising the king’s generosity—whether to kinsman 
or stranger (line 20), whether in pure-bred camels 
(al-Nuʿmān had his private breed, known as ʿAṣāfīr al-
Nuʿmān, Nuʿmān's sleek steeds, or delicate slave-girls 
(lines 27-31)—the poet is enforcing the moral precept 
that it is through magnanimity, not cruelty, that the 
powerful achieve immortal renown. 

ي قريــع إىل النعمــان بــن المنــذر، ودّســوا 
لقــد و�ش بــه رجــال مــن بــىن

ي المتجــرّدة زوجــة النعمــان، ال يليــق بالنابغــة، 
عليــه شــعراً فاحشــاً �ن

ة عنــد رواة  ي ذلــك أقــوال كثــ�ي
وال بزوجــة ملــك مــن ملــوك العــرب، ]و�ن

الشــعر وأخبــار الشــعراء[. 

لذلــك بــدأ النابغــة مدحــه باالرتفــاع بالنعمــان عــن النقائــص، ورفعــه 

ــل  ــا فع ــاء، وإنم ــا إال االأنبي ي ال يبلغه ــرش ــال الب ــن الكم ــة م إىل درج

لــة، لــن  ن ذلــك، ليســتّل غضبــه، ويأمــن عقوبتــه، فمــن كان بهــذه الم�ن

ــاً. ــن متهمــاً بريئ ي ســلوكه، فيدي
ينحــّط �ن

ــة  ــا النابغ ــا يصّوره ــا، كم ي بلغه
ــىت ــذر ال ــن المن ــان ب ــة النعم ل ن إن م�ن

ــذي  ــه الســام، ال ــن داوود علي ــا أحــٌد إال ســليمان ب ــم يبلغه ــا، ل هن

ــن  ــد م ــي الأح ــلكاً ال ينبغ ــاه ُمـ ــدل، فآت ــد الع �ي قواع ــ�ي أرســله هللا ل

بعــده، وســخّر لــه ملــوك الجــّن، يبنــون لــه مدينــة تدمــر، بالحجــارة 

ّ مــن 
العريضــة، وأعمــدة الرخــام، وأمــره أن ينفــع مــن أطاعــه، ويــ�ن

ــم والعــدوان. ــه نفســه بالظل ــه مــن تســّول ل ــدع ب راً، يرت عصــاه رصن

هــذا الملــك العــادل، ملــٌك كريــم، يعطــي عطــاء مــن ال يخــىش 

بــل البيــض بالمئــات،  الفقــر، بنفــٍس راضيــة. إنــه يهــب خيــار االإ

ي 
ن �ن ي يتبخــ�ت

، ومصحوبــة بالجــواري الــا�أ محملــة بالــرزق الوفــ�ي

ي أرٍض 
ــر �ن ي تظه

ــىت ــّن الغــزالن ال ي جماله
ــّن �ن مابســهّن البيضــاء، كأنه

ي 
ن الناظــر إليهــّن حائــل، والخيــل الــىت منبســطة، ال يحــول بينهــّن وبــ�ي

د. ــ�ب ــوب بال ــر المصح ــل المط ــت واب ــة تح ــدو مرع تع

ــة  ــل: إن النابغ ــىت قي ــال، ح ــة الم ــى النابغ ــان ع ــدق النعم ــد أغ لق

ي 
ــذي عاشــه �ن ــم ال ــن الذهــب والفضــة، وهــذا النعي ــه م ــت أواني كان

كنــف الملــوك، أغــاظ الحّســاد وأّلبهــم عليــه، فتجّنــوا عليــه ورمــوه بمــا 

رمــوه مــن التهــم.

27.    I see no one more generous
          in bestowing a gift,
    Followed by more gifts and sweeter,
  ungrudgingly given. He is:

28.    The giver of a hundred
          bulky she-camels,
   Fattened on the Saʿdān leaves of Tūdih,
  with thick and matted fur,

29.    And white camels with wide-set legs,
          already broken in,
  On which fine new Hiran saddles
  have been strapped,

30.    And slave girls kicking up the trains
          of trailing mantles,
  Like desert gazelles pampered
  by cool shade in midday heat.

31.    And steeds that gallop briskly
          in their reins
   Like a flock of birds fleeing
  a cloudburst of hail.
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اللغة:
ــك تضــع  ي رأي

ــا �ن ــن حكيم ــم: ك احك
الحــّي:  فتــاة  ي موضعــه، 

�ن االأمــر 
اٍع: تريــد الوصول  زرقــاء اليمامــة، رسش
إىل المــاء، الثمــد: المــاء القليــل، 
يحّفــه جانبــا نيــٍق: الحمــام يحيــط 
بــه جانبــا جبــل ليظهــر مجتمعــاً، 
ن زرقــاء اليمامــة  مثــل الزجاجــة: عــ�ي
ــل:  ــم تكح ــا كالزجاجــة، ل ي صفائه

�ن
لــم تكتحــل، الرمــد: مــرض يصيــب 
. والنابغــة يشــ�ي إىل قصــة  ن العــ�ي
ي اشــتهرت بحــدة 

زرقــاء اليمامــة الــىت
ب�هــا، كان لهــا قطــاة فمّر بهــا �ٌب 
ــل  ــت ىلي مث ــت: لي ــا، فقال ــن القط م
هــذا القطــا ونصفــه، ليكــون عنــدي 
ك  ي �ش

مائــة قطــاة، فوقــع القطــا �ن
ن  ــت�ي ــتا وس ــده س ــّده فوج ــاد فع صي

ــرت. ــا ذك قطــاة كم
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      زرقاء اليمامة

مــع ثقــة النابغــة بعدالــة النعمــان، فإنــه يكــرر الطلــب لــه أن يحكــم 

ــة  ــتح�ن قص ــا يس ــر، وهن ــد النظ ــون بعي ــادالً، وأن يك ــاً ع ــه حكم في

ي الفراســة وبُعــد النظــر، فيذكــر 
ي كانــت نموذجــاً �ن

زرقــاء اليمامــة الــىت

قصــة الحمــام (رمــز الســام) الــذي مــّر بهــا، وكان لهــا قطــاة (والعرب 

ــل  ــت ىلي مث ــت: لي ) فقال ــىي ــعر الجاه ي الش
ــة �ن ــاة حمام ــمي القط تس

ــة،  ــة حمام ــي مائ ــون مع ، فيك ي
ــىت ــه، إىل حمام ــام، ونصف ــذا الحم ه

ــاد، فيعــّده فيجــده ســتاً  َك صي َ ي �ش
فشــاء هللا أن يقــع هــذا القطــا �ن

ن قطــاة.  وســت�ي

ــام،  ــع الحم ــا م ــد قصته ــة ال يتوقــف عن ــاء اليمام إن اســتحضار زرق

ن قــوة البــ�  فقــد كانــت تحــذر قومهــا مــن العــدو، فقــد جمعــت بــ�ي

ة، وهــو مــا يريــد النابغــُة أن يُـذّكـــَر بــه النعمــاَن، فهــو  والبصــ�ي

بــص، وهــم بنــو قريــع، الذيــن وشــوا بــه إىل  يحــذره مــن العــدو الم�ت

ــان، ووضعــوا الشــعر الفاحــش عــى لســانه. النعم
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In comparing the king with Solomon, the prototypical 
ancient Near Eastern magician-king (lines 21-26), the 
poet is also challenging al-Nuʿmān to measure up to and 
obey Allah’s admonitions to Solomon: especially, ‘Do not 
persist in anger’. 

In bidding the king to follow the example of the keen-
eyed Cassandra-like Zarqāʾ al-Yamāmah in her visual 
discernment (lines 32-36), he is calling upon al-Nuʿmān 
to exercise moral discernment in passing judgment on 
the poet.

 إذ نظرت
ِ
ّ احــم كحــِم فتــاِة احلي

ويتبُعــُه ِنيــٍق  جانبــا  ــه 
ُّ
ف ُ �ي

قالــت: أل ليــ�تَ هــذا المــاُم لنــا

حَســـَبت امك  فألفـــوه  ّســـبوه 
ن

�

ــا محام�تُ ــا  ف�ي  
ً
مائــة فمّكلــت 

َمـــِد
ّ
الث وارِد  اٍع  رسش محـــاِم  إىل 

َحل من الّرمِد
ْ
ك

ُ
جاجِة مل ت  الزُّ

َ
مثل

ـــِد
َ
ق
َ
ف ـــه 

ُ
ونصف محامتنـــا  إىل 

ِد ن �تَ ومل  ص 
ُ
نق

َ
ت مل  ن  وتسع�ي  

ً
تسعا

ِد
َ

العد ذلك  ي 
ن

�  
ً
ِحسبة وأرسعت 

32.    Be discerning in your judgment
          like the keen-eyed girl of the tribe:
  When she looked at a flock of doves
  hastening to drink at a drying puddle.

33.    As they flew between two mountain-sides
          she followed them with eyes,
  Not red, inflamed, or lined with kohl,
  but clear as glass. 

34.    She said: If only we had 
          these doves
  And half again their number
  together with our single dove!

35.    So they counted
          and found them as she had counted
  Ninety-nine,
  no more, no less.

36.    Together with her dove
          that made a hundred—
  She had counted them quickly
  to precisely that number.
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      الوشاية

ــات  ــن صف ــ�ي م ــه الكث ــان، ومســبغاً علي ــف مادحــاً النعم بعــد أن وق

النبــل والفروســية، وطالبــاً منــه العدالــة، والحــذر مــن كيــد االأعــداء، 

يختــم النابغــة القصيــدة مقســماً بــاهلل، وبمــا أُريــق عــى االأنصــاب من 

ي مكــة مــن الخــوف، أّن مــا بلــغ النعمــان 
ــن الطــ�ي �ن نُســك، وبمــن أمَّ

عنــه كــذب وبهتــان، ويدعــو عــى نفســه إن كان كاذبــاً بشــلل يــده.

ف  وهنــا يظهــر االأثــر النفــىي الــذي أحدثتــه هــذه الفريــة عليــه، ويعــ�ت

ــرر  ــه، ويك ــان ل ــد النعم ــن وعي ــاء ع ــن أنب ــه م ــا وصــل إلي ــه مم بخوف

طلبــه للنعمــان أالَّ يبتليــه بنفســه، وأالَّ يســتمع إىل الوشــاة الذيــن 

ــه. التفــوا حول

ــه  ــد بين ــرم، فيعق ــروءة والك ــوارف بالم ــان ال ــم النعم ــود إىل عال ويع

ن نهــر الفــرات مشــابهة يظهــر فيهــا النعمــان أكــ�ش جــوداً مــن هــذا  وبــ�ي

النهــر العظيــم، الــذي تتاطــم أمواجــه، فيظهــر الزبــد عــى ضفتيــه 
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فــا لعمُر الــذي مّســحُت كعَبَته

ســُحها ِ �ي واملؤمن العائذاِت الط�ي

تيــُت بــه
ُ
ٍء امم أ مــا قلــُت مــن �ي

ــا �ب ــقيُت 
َ

ش أقــواٍم   
مقــاهلتَ إل 

ي
 أ�ب قابــوَس أوعــد�ن

ّ
نبئــُت أن

ُ
أ

ــُم ُه
ُّ ُ
ــواُم ك ق

أ
ــك ال ــداًء ل  ف

ً
ــا َم

هل ِكفــاَء  ل  كــٍن  ُ �ب ي 
ّ ــ�ن

َ
تقِذف ل 

ُح هل  إذا هــبَّ الــر�ي
ُ

ــرات
ُ
ــا الف

ن
�

ــٍب بِ
َ

ل ٍع  َ ُمــ�ت واٍد   
ُّ ُ

ك ُه 
ُّ

ــد ُ �ي
ً
ُح ُمعتــاِم

ّ
 مــن خوِفــه املــا

ُّ
يظــل

ــ�تٍ ف ــيَب �ن ــه س ــوَد من ج
أ
 �ب

ً
ــا يوم

ً
هــذا الثنــاُء فإن تســمْع به حَســنا

ن نفَعْت
ُ
 إل تك

ٌ
 ذي ِعذَرة

ّ
ها إن

نصاِب من جَسِد
أ
 عىل ال

َ
يق وما ُهر

والسَعِد يِل 
َ
الغ ن  ب�ي  

َ
مكة  

ُ
ُركبان

يدي  ّ
إىلي سوطي  رفعت  فا   

ً
إذا

الكِبِد عىل   
ً
قرعا م  مقال�تُ اكنت 

سِد
أ
ال من  زأٍر  عىل  قراَر  ول 

ولِد ول  ماٍل  من  ُّر  ِ
ش
�

ُ
أ وما 

ِد
َ
لّرف �ب عداُء 

أ
ال  

َ
ك

َ
ف
َّ
ث
أ �ت وإن 

َبِد لّز �ب  ِ
ن �ي َ الِع�بْ َبه  غواِر مي 

�ت

َضِد والنَ الينبوِت  من  ُراكٌم  فيه 

َجِد والنَّ  ِ
ن �ي

أ
ال بعد  رانِة  نُ �ي لن �ب

غِد  
َ

دون اليوِم  عطاُء   
ُ

ول �ي ول 

ِد
َ
لّصف  ـ أبيَت اللعَن ـ �ب

ْ
ض عّرِ

ُ
فم أ

ِد
َ
الّنك  

ُ
ُمشارك ا  َ صاح�ب  

ّ
فإن

37.    No—I swear by the life of Him whose Kaʿba
          I have stroked
  And by the blood I have spilled
  on stone altars,

38.    And by the Protector of the birds
          who seek refuge in the sanctuary,
  Unharmed by the riders of Mecca
  between the spring of Ghayl and Saʿad thicket—

39.    I never said an evil word
          of those reported to you!
  If I did, let my hand wither
  till I cannot raise my whip!

40.    It was nothing but the calumny of enemies,
          for which I suffered;
  Their lies were like a stab
  that pierced my liver.

41.    I was told Abū Qabūs
          has threatened me—
  And no one can withstand the lion
  when it roars.

42.    Don’t rush to judge me! May all the tribes 
          be your ransom,
  And all my increase
  both of herds and progeny!

43.    Don’t throw at me the full weight 
          of your unequaled might,
  Even though my foes should rally
  to support you,   
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مــن مــّد أمواجــه، واالأوديــة تمــّده بالمــاء، فيظــّل قائــد الســفينة فيــه 

ي هــذا 
قــب، معتصمــاً بِمْقــَوِد الســفينة، يبحــث عــن النجــاة �ن خائفــاً ي�ت

اليــّم العاصــف.

ــادٍح  ــَب م ــت تكسُّ ــة ليس ــدة المادح ــذه القصي ــة أن ه ــد النابغ ويؤك

ــون  ــل أن يك ــوم، يأم ــة مظل ــا مرافع ــادي، ولكنه ــل الم ــد المقاب يري

ي مرافعتــه، فأقنعــت حججــه النعمــان، وأالَّ يكــون محاميــاً 
قــد نجــح �ن

ــة. ــة عادل فاشــاً لقضي

النابغــة مفتــوٌن بالبيــاض الــذي يحيــط بالكائنــات منــذ أن ركــب ناقتــه؛ 

ي قمــة الحيويــة 
بــل بيضــاء �ن فالثــور أبيــض كالســيف الامــع، واالإ

ي ماحفهــّن البيضــاء، والخيــل تعــدو 
ن �ن والنشــاط، والجــواري يتبخــ�ت

ــرات  ــض، والف ــام أبي ــاء، والحم د البيض ــ�ب ــات ال ــر وحب ــت المط تح

ــع  ــاض يرف ــذا البي ــن وراء ه ــة م ــض، وكأن النابغ ــد االأبي ــذف بالزب يق

ته،  ّ عــن نقــاء �يرتــه، وبيــاض ســ�ي رايــة الســام، أو كأنــه يعــ�ب

ن هــذا الوضــوح مــن وراء  ووضــوح براءتــه ويريــد مــن النعمــان أن يتبــ�ي

ــات اللغــة. كلم

ي هــذا العالــم الــذي يلفــه الخــوف، ال تكشــف 
ي رحلــة النابغــة �ن

�ن

ــان  نس ــة االإ ــا رحل ــة. إنه ــة مفتوح ــي نهاي ــا، فه ــن نهايته ــدة ع القصي

ي هــذا 
ــاً بالخــوف واالأمــل، و�ن ــه، مصحوب ــاة خلــف أماني ي هــذه الحي

�ن

نســان بلــغ مأمنــه، وال أراح نفســه  التدافــع تكمــن لــذة الحيــاة، فــا االإ

ــل. ــاء الرحي مــن عن

ــل الموقــف الخــاص  ي تحوي
بهــذه الشــاعرية الرائعــة نجــح النابغــة �ن

ن  ــ�ي ــوم ب ــرر كل ي ــام، يتك ي ع
ــا�ن ــف إنس ــان إىل موق ن النعم ــ�ي ــه وب بين

ــذا  ي ه
ــد �ن ــا نج ــاد، والأنن ــايات الحس ــبب وش ــه بس ــق وصديق الصدي

ي القلــوب وعــى 
الشــعر مــا نشــعر بــه مــن مكابــدات فإنــه يظــل حّيــاً �ن

االألســنة لغــًة ال تمــوت.
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It is only at this point (lines 37-43)—when al-Nuʿmān's 
carrying out his death-threat against the cowering, 
submissive poet would negate all the virtues that the 
poet has just ascribed to him—that the poet throws 
himself on the king’s mercy. 

The final comparison of al-Nuʿmān to the mighty 
Euphrates at flood-season (lines 44-47) once more 
confirms the king’s might, but also directs him how to 
use it. 

44.    Not even the Euphrates,
          when the winds blow over it,
  ‘Til its waves cast up foam
  on its two banks,

45.    And every wadi pours rushing into it,
          overflowing and tumultuous,
  Sweeping down heaps of thorny carob bush
  and broken boughs,

46.    And the terrified sailor clings
           to the rudder,
  Weak from exhaustion
  and soaked in sweat,

47.    Not even the Euphrates is more generous 
          than he is in bestowing gifts,
  Nor does a gift today preclude
  a gift tomorrow.

48.    This is my praise: 
          I hope that it sounds good to you,
  But—May you never be cursed—I have alluded
  to no recompense.

49.    For it is an apology:
           If it has done no good,
  Its author has at last
  run out of luck.
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Just as the mighty river brings both destruction and 
fertility, the king too has power over life and death. 

The poet then ingeniously pivots from destruction to 
generosity (line 47), before presenting his final plea 
(lines 48-49). In closing, al-Nābighah steps back from 
the praise poem of lines 1-47, as if to formally present 
his poem to the king. Although it consists of praise that 
the poet hopes the king will find worthy—that is, worthy 
of the customary prize patrons award a great poem, al-
Nābighah insists that he has not presented it for material 
recompense. Rather, as he concludes in the final line 
(49), it is an apology. All that he is asking for is the king’s 
forgiveness. Otherwise, for the poet, all is lost.

The poet’s poetic performance of submission, praise, 
and plea for forgiveness leaves the king little choice: he 
can kill the poet and thereby undo all his praise, or he 
can forgive the poet and thereby confirm for all time his 
embodiment of the model virtues of divinely appointed 
kingship that al-Nābighah’s poem has set forth.

The immortality of al-Nābighah’s poem of apology, as 
witnessed by its inclusion in the Muʿallaqāt, thus derives 
from the lyrical-elegiac delicacy of its nasīb; the raḥīl’s 
majestic and powerful imagery of the oryx bull’s fighting 
for its life as an expression of the she-camel’s—but also 
the poet’s own—sense of purpose and determination; 
and the morally compelling vision of the virtues of 
the just and divinely sanctioned ruler: might, moral 
discernment, generosity, and mercy. 

It is not surprising then that we find much the same 
poetic structure and themes of the qaṣīdah employed 
in the same rhetorical strategy in Kaʿb ibn Zuhayr’s 
celebrated poem of submission and apology to the 
Prophet Muhammad, Bānat Suʿād (Suʿād Has Departed).
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ــو  ــه أب ــم الأســدي، ُكنيت ــن ُجَش ــن عــوف ب ــرص ب ــن الأب ــبيد ب هــو َعـ

ــه أُمامــة، ول يُعــرف تاريــخ ولدتــه. ينتســب َعـــبيد إىل قبيلــة  زيــاد، وأمُّ

ي ســكنت 
يّة العدنانيــة الــىت ي أســد، القبيلــة العربيــة المـــُـــرف

بــىف

ــ�ي  ق جب ــم إىل �ش ــرب القصي ــن غ ــا م ــدت منازله ــة نجــد، وامت منطق

ــل. ــلمى بحائ ــا وس أج

ــد  ــك فق ــع ذل ــاً، وم اً محتاج ــري ــداً كان فق ــخ أّن عبي ــب التاري ــر كت تذك

كان فارســاً شــجاعاً، وســّيداً مــن ســادات قومــه. كان مــن ندمــاء الملــك 

ُحْجــر بــن الحــارث والــد الشــاعر امــرئ القيــس، لكــنَّ شــيئاً مــن النفــور 

والجفــاء حصــل بينهمــا بعــد أن نقــل بعضهــم إىل الملــك كلمــاً مســيئاً 

ــد  ــادت بع ــور ع ــّن الأم ــك، ولك ــده المل ــه، فتوّع ــداً بقول ــم َعبي واته

ذلــك إىل مــا كانــت عليــه مــن المــوّدة والصفــاء.

ي أســد، فامتنعــت القبيلــة 
ائــب عــ� بــىف كان الملــك ُحجــر يفــرض الرف

ائــب، فســار إليهــم بجيشــه، وقتــل  عــن أدائهــا، وقتلــت جامعــي الرف

هــم إىل ِتهامــة. رجــال القبيلــة وأ� ســادتها، وقــام بتهجري

ولأّن شــاعرنا عبيــد بــن الأبــرص كان مــن أولئــك الأ�ى، فقد اســتعطف 

ي أســد بالعــودة مــن 
الملــك بقصيــدة جميلــة، فــرّق قلبــه وطالــب بــىف

المنفــى إىل ديارهــم. بعــد ذلــك لــم يمــض وقــٌت طويــل حــىت ثــاروا 

عليــه فقتلــوه. 

ــاء الســماء،  ــن م ــذر ب ــد المن ــولً عــ� ي ــرص مقت ــن الأب ــد ب ــات عبي م

ــه وكأنهــا مســّلمة ل تقبــل  ــار الأدبيــة قصــًة لقتل وتتــداول كتــب الأخب

الجــدل. قيــل: كان للمنــذر صديقــان مقربّــان همــا خالــد بــن نضلــة،

ي يــوم مــن الأيــام قــال بعــض الــكلم 
وعمــرو بــن مســعود. ولكنهمــا �ف

ي 
الــذي أغضــب المنــذر، فأمــر أن تُحفــَر لهمــا ُحفرتــان، وأن يُوضعــا �ف

ف ويُدفنــا فيهمــا.  تابوتــ�ي

اللغة:
ندمــاء: جمــع كلمــة نديــم، والنديم 
الــذي  والصاحــب  الصديــق  هــو 
يحــرف مجالــس الســمر والغنــاء، 
المجتمــع  نخبــة  مــع  خصوصــاً 
كالملــوك والأمــراء والــوزراء. كانــت 
مــن  الجتماعيــة  النخبــة  منادمــة 
ي نــرش الشــعر 

الوســائل المهمــة �ف
وتطويــره.
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To belong to the generation before Imruʾ al-Qays is to be 
old indeed. The figure of ʿAbīd ibn al-Abraṣ is defined by 
his seniority, always in the shadow of the “Errant King” 
who died young. Consequently, ʿAbīd is most ancient of 
the poets assembled here. 

His patronym, “Son of al-Abraṣ,” is not well understood. 
Abraṣ is a word for someone who suffers from a skin 
disease, whether scabies, vitiligo, or Hansen’s disease 
(which is the meaning of abraṣ in the Qur'ān). It is also 
an epithet of the moon, due to its pale color. In any case, 
ʿAbīd’s father is an unknown person, scarcely mentioned 
in his poems, nor appearing in legends of the poet’s life.

Of the poet’s youth, we are mostly told that it was in the 
remote past. Grey hair and the nearness of death are 
frequent themes in his verse, taken up with the mordant 
humor that is ʿAbīd’s signature. 

But there is a tale of how he was initiated into poetry, and 
it goes like this. Māwiyyah and her brother ʿAbīd were 
leading goats to water when their way was barred by
a man from the clan of Mālik ibn Thaʿlabah. He refused 
them access to the water, and mocked ʿAbīd in verse, 
calling him “son of an abraṣ” for perhaps the first time. 
The young ʿAbīd raised his hand to the sky and said: 
“God, allow me a response to this man who wrongs me 
in deed and word!” Then, in his sleep, he was visited by 
a figure with a ball of hair, who forced it into his mouth 
and told him:  “Stand up!” ʿAbīd did so, and out of his 
mouth came a rhyming couplet in dispraise of Mālik ibn 
Thaʿlabah. It was his first utterance in verse.
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بعــد ذلــك نــدم المنــذُر عــ� صنيعــه هــذا، فأمــر بإقامــة بناءيــن عــ� 

ة، وأقــرَّ لنفســه  يهمــا يقــال لهمــا: )الَغـِريّـــــان( قــرب مدينــة الحــري قرب

ف مــن أيــام الســنة، يــوم َسـْعـــد  ي يومــ�ي
يــن �ف الخــروج إىل مــكان القرب

ــة مــن  ــد يمنحــه مائ ي يــوم الّســعـْـ
ويــوم بــؤس؛ فــأول مــن يلقــاه �ف

ي يــوم البــؤس يعطيــه رأس حيــوان الِظـــْربان 
بــل، وأول مــن يلقــاه �ف الإ

ويأمــر بقتلــه.

ــن  ــبيد ب ــي الشــاعر عـَـ ــاء الســماء لق ــن م ــذر ب تقــول القصــة إن المن

ــه:  ــة ســنة، فقــال ل ي يــوم بؤســه، وعمــره أكــرش مــن ثلثمائ
الأبــرص �ف

ّ أن يخــرج  ــىف ــن يتم ــم يك ــه ل ــد" أي أن ــا عبي ك ي "هــلَّ كان هــذا لغــري

ــه.  ــوم بؤســه فيأمــر بقتل ي ي
ــبيد �ف ــه َعـ علي

ي 
ثــم طلبــه أن ينشــد شــيئاً مــن شــعره وقــال: "أنشدنـــي فربّمــا أعجبــىف

شــعرك"؛ والمعــىف أن المنــذر ربمــا يستحســن مــا سيســمع مــن شــعر 

عبيــد فيلغــي فكــرة قتلــه. ولكــن مــاذا قــال عبيــد؟ قــال: "حــال 

ــعر.  ــول الش ــه ق ــع عن ــوت يمن ــض" ـ أي أن الم ــض دون القري الجري

ي "أقفــر مــن أهلــه ملحــوُب"، وهــذا هــو الشــطر 
قــال المنــذر: أنشــد�ف

ــبيد قصيــدة أخــرى مــن قصائــده تبــدأ  ي معلقتــه، فأنشــده َعـ
الأول �ف

ــداً يرفــض أن ينشــد  ــُد"، وكأّن عبي ــه عبي ــت مشــابه:"أقفر مــن أهل ببي

ــد.  الشــعر تحــت التهدي

ــا،  ــوت به ــد أن تم ي تري
ــىت ــة ال ــرت الطريق ــذر: اخ ــه المن ــال ل ــا ق هن

فطلــب عبيــد أن يُـــسقى مــن الخمــر حــىت يثمــل ويذهــب عقلــه ثــم 

ــاة".  ــر الحي ــميه "نه ــرب تس ــت الع ــذي كان ــل، ال ــه الأكح ــق عرق يش

. ف
ْ ففعل به المنذر ذلك، ولّطخ بدمه الغـَِريّـ�ي

اللغة:
كانــت  تاريخيــة  مدينــة  ة:  الحــري
ي كان 

ــىت ــاذرة ال ــة المن ــة لمملك عاصم
المنــذر بــن مــاء الســماء أحــد ملوكها. 
ي جنــوب وســط العراق، 

ة �ف تقــع الحــري
ي النجــف والكوفة 

بالقــرب مــن مدينــىت
ي 

حاليــاً،  الظربــان: حيــوان بــرّي �ف
حجــم القــط ذو رائحــة كريهــة تشــبه 

رائحــة البيــض الفاســد.
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Two main events are commemorated in ʿAbīd’s poems. 
One is the killing of Ḥujr ibn al-Ḥārith by a detachment 
from the tribe of Asad, who were ʿAbīd’s tribe. Ḥujr was 
the father of Imruʾ al-Qays, and preceded him on the 
throne of Kinda. The two poets are linked in other ways, 
including the tradition of a riddle-contest between 
them, and a poem attributed to Imruʾ al-Qays that is an 
undisguised pastiche of ʿAbīd’s Muʿallaqah. As for Asad’s 
aggression against the father of Imruʾ al-Qays, it was 
famously avenged, but in that heroic legend ʿAbīd does 
not figure. 

The other event is the seeming annihilation of ʿAbīd’s 
clan of Saʿd ibn Thaʿlabah, and their dispersal from the 
West Arabian uplands they called home. The details are 
hazy, and ʿ Abīd never names those responsible, but early 
commentary suggests that the action was carried out by 
the northern tribal federation of Ghassān (and that Imruʾ 
al-Qays had nothing to do with it). 

For this reason, ʿAbīd’s Muʿallaqah stands out against the 
other nine, which begin with amatory preludes. ʿAbīd’s 
prelude is an elegy for the fallen, and there is nothing 
amatory about it. The places named in his nasīb are the 
onetime abodes of his extinct community.
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فيمــا يتعلــق بشــعر عبيــد بــن الأبــرص، مــع أّن الــذي وصــل إلينــا مــن 

ي الطبقــة 
ــن ســلم الُجمحــي وضعــه �ف ــل، إلَّ أن الناقــد اب شــعره قلي

 . ف الرابعــة مــن الشــعراء الجاهليــ�ي

ــن  ــرف م ــه ل يُع ــه مضطــرٌب، وأن ــد وصــف شــعره بأن ــك فق ــع ذل وم

ــرة  ــاب "جمه ي صاحــب كت
ــر�ش ــد الق ــو زي ــا أب ــة. أّمـ شــعره إل المعّلق

أشــعار العــرب" فلــم يدرجــه ضمــن أصحــاب المعلقــات، وإنمــا جعــل 

ي هــي أقــّل درجــة مــن المعلقــات.
ــه مــن "المجمهــرات" الــىت قصيدت

ــار  ــة الشــعراء الفحــول، أي كب ل ف ي مرف
ــداً �ف هــذه المعلَّقــة وضعــت عبي

الشــعراء، وهــو أمــٌر لــم يُعجــب الجاحــظ، الناقــد والأديــب المشــهور 

ه مــن النقــاد الذيــن رأوا بــأن شــعر عبيــد  ، وغــري ي اث العــر�ب ي الــرت
جــداً �ف

أقــل قيمــًة ممــا يقــال عنــه. 

ــلً  ــعر نق ــون الش ــن ينقل ــعر، الذي ــد كان رواة الش ــام، فق ــكٍل ع وبش

 ، ي شــفهياً مــن جيــٍل إىل جيــٍل قبــل مجــيء عــر التدويــن الكتــا�ب

ه مــن شــعراء الجاهليــة، الكثــري مــن الشــعر  ينســبون إىل عبيــد، كغــري

ــه. ــة ل ــذي ل قيم ــّث ال الغ

ــق بوزنهــا  وحــىت المعلَّقــة لــم تســلم مــن النقــد، خاصــًة فيمــا يتعل

الموســيقي؛ فقــال بعــض النقــاد القدمــاء إنهــا قصيــدة مليئــة بعيــوب 

ــا تخــرج عــن الأوزان  ــل ذهــب البعــض إىل أن بعــض أبياته ــوزن، ب ال

المعروفــة تمامــاً، وهــذا الخــروج دفــع البعــض الآخــر إىل القــول بــإن 

ي اختــلف الــوزن، ورأى أن إلحاقهــا 
معلَّقــة عبيــد مــن عجائــب الدنيــا �ف

ــى. بالخطب أولـ
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Single verses of the poem appeared in manuscript before 
the poem was recorded in its entirety. Its first verse was 
the only one that Muḥammad ibn Sallām al-Jumaḥī of 
Basra (d. 232/845) could attest for ʿ Abīd in his Rankings of 
the Master Poets, saying: “The fame of ʿAbīd ibn al-Abraṣ 
is great and ancient, but his work is in a disordered state, 
and has all but vanished. I know just this one verse of 
his.” 

Some time before this, its climactic final verse was 
quoted in the first dictionary of the Arabic language, 
which is the Book of the Letter ʿ Ayn brought to completion 
by Layth ibn al-Muẓaffar (d. ca. 187/803). And there is a 
report that the poet al-Ḥutayʾah (who died during the 
caliphate of Muʿāwiyah, r. 41-60/661-680) was asked: 
“Who is the most poetic person who ever lived?” In 
answer, he recited verse 18—one of ʿAbīd’s monotheist 
admonitions—and said: “The poet who composed this 
line.”

Around the time of Ibn Sallām’s death, the poems of 
ʿAbīd were gathered with commentary by an unknown 
scholar in Kufa. In this collection, the Muʿallaqah of 
ʿAbīd is number one, and within the canon of classical 
Arabic poetry it is a rarity in its inadherence to a fixed 
metrical pattern. Scholars are in disagreement whether 
to call it a shortened form of baṣīt, or outright rajaz. In 
manuscript, one would expect irregularities of meter to 
be smoothed away by correction-minded copyists over 
the years, but these irregularities seem to have been 
retained as features of the poem’s early provenance, as if 
it spoke from a period when the norms of Arabic poetry 
had not yet stabilized.
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ــوزن الموســيقي  ــة إىل ال ــاك نظــرة إيجابي ــث، فهن ي النقــد الحدي
ــا �ف أم

ي 
ــلف �ف ــذا الخت ــدة به ــد رأى البعــض أن القصي ــدة. فق ــذه القصي له

ــث  ي الحدي ــر�ب ــعر الع ي الش
ــد �ف ــاً للتجدي ــدُّ أساس ــح أن تُع ــا يص وزنه

ي القصيــدة الواحــدة؛ بينمــا يُرّجح 
الــذي يمكــن أن تتعــدد فيــه الأوزان �ف

البعــض أن المعلَّقــة كانــت كلهــا موزونــة عندمــا ســمعتها العــرب، وأن 

مــا نُســب إليهــا مــن خلــل كان بســبب الــرواة، وقــد قيــل "ويــٌل للشــعر 

مــن راويــة الســوء."

ــل،  ــ� الطل ــوف ع ــة: الوق ــع رئيس ــة مقاط ــن ثلث ــة م ــّون المعلَّق تتك

ح للمعلَّقة  ي الحيــاة، والناقــة والفــرس. وســيعتمد هــذا الــرش
وتأمــلٌت �ف

ح الخطيــب  ، و�ش ف عــ� روايــة أحمــد بــن عــ�ي المعــروف بابــن الّســم�ي

يــزي لهــذه الروايــة. الترب
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Questions of the poem’s authenticity are beside the 
point. There is no poem attributed to ʿAbīd that can be 
soundly authenticated. One in particular that editors flag 
is his poem rhymed in ṣād. It includes a nine-verse boast 
of ʿAbīd’s ability as a poet and performer, which he likens 
to the agility of a fish (meter: wāfir):

Elsewhere in pre-Islamic poetry, there is no description 
quite like this. Does that indicate it was pawned onto 
ʿAbīd by a latter-day rhapsode? I don’t see why it should.
Early Arabic poets were perfectly capable of representing 
underwater scenes (as when Musayyab ibn ʿAlas 
and others describe the pearl divers of Bahrain). One 
might even see a parallel between the watery element 
described here and the airy element of the eagle 

Ask the poets: Have they swum the seas 
 of poetry and braved its depths like I have?

In versecraft solemn and satiric,
	 my	tongue	is	nimbler	than	a	fish	under

the water, expertly plying the surging billow
 of the sea whose billows are in violent commotion.

Whether	in	pursuit	or	flight,	the	fish’s	sides
	 flash	brilliantly	with	every	whip	of	its	tail,

dodging along a slippery path while its spawn
 take shelter amid the pallid rubble of the sea.

For “daughters of water,” life is over when you take them
 out of their slippery element—but no sooner

does	a	hand	try	to	seize	one	than	the	fish
 dodges, no matter how quick the grab,

with	a	whip	and	a	skip	and	a	viscous	getaway.	The	fish
 of the sea is black in color with streaks of pallor,

the	sea’s	own	very	black	hue,	and	its	scales	are	knit
 together like slick armor of glimmering chain.
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described in ʿAbīd’s Muʿallaqah, and conclude that the 
poet was gifted with a visionary talent for representing 
non-terrestrial life.

The Muʿallaqah is divided into three sections. These are, 
in the classical terms of Arabic poetry criticism, nasīb (1-
11), ḥikma (12-26), and raḥīl (27-48). 

As discussed above, ʿAbīd’s prelude is more in the 
spirit of elegy (rithāʾ) than amatory dalliance (ghazal). 
All the same, it has the form and content of nasīb. The 
abandoned halting-stations of the tribe are named and 
wept over, and the poet’s tears are variously described. 
No individuals are named, nor are any groups of people, 
and in that sense it is not truly rithāʾ.

The wise sayings of the ḥikma section are in three short 
suites on the following themes: Transience of Capital and 
Land Tenure (12-17), Monotheist Admonitions (18-20), 
and the Wisdom of the Weak and the Stranger (21-25). 

The monotheist verses are athetized by some. Others 
find them integral to the poem. While verse 18’s assertion 
that “one who asks of God is never failed” seems out of 
character, the other admonitions are compatible with 
the resolute fatalism pervading ʿAbīd’s oeuvre.

The Wisdom of the Weak and the Stranger is the ethical 
heart of the poem. Its message to marginalized people is 
one of hope. It extends no promises, only the possibility 
that skilled people might yet be outmaneuvered, and the 
weak might find a way to thrive. For the skilled and the 
strong, it is a gentle threat. ʿAbīd’s advice for the stranger 
to lend a hand is high morality and clever pragmatism 
at the same time. In ethical terms, it is the inverse of line 
57 of Zuhayr’s Muʿallaqah, which declares the stranger 
incapable of telling friend from foe (as translated by 
Kevin Blankinship):
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      Who fares abroad thinks enemies are friends,
 who values not himself, gets no respect.

As if in answer, ʿAbīd reminds us that blood ties are 
as transient as anything else, and that newcomers 
can establish themselves by being useful. Here again 
there is a double message. To those who presume on 
ties of kinship, clan and tribe, it is a warning, but to 
the immigrant, and to anyone estranged from their 
community of origin, it gives encouragement. Then, in 
verse 26, the wisdom section closes with a pessimistic 
bang.

The travel section is in two pieces, first for ʿAbīd’s camel 
(27-33) and then his horse (34-48). The latter attracts all 
the attention, but the camel description is finely done. It 
is standard to liken the poet’s camel to some herd animal 
of the wild, and ʿAbīd would be forgiven a prolonged 
simile. Instead, he raps out two short, fast ones before 
moving on to the horse and its comparison to the 
mightiest hunter of the sky, which is the eagle. And with 
a narration of the eagle’s kill the poem concludes. 
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.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

اللوحة األولى كتاب الموت

        منازل األحبة
اللغة:

ــاء  أقفــر: خــل، ملحــوب: مــورد م
ــات؛ الذنــوب؛  ي أســد، القطبّي

ــىف لب
؛  ن راكــس؛ ثعالبــات؛ ذات فرقــ�ي
: أســماء  ّ القليــب؛ عــردة؛ قفــا حــرب
ي ديار 

جبــال وهضــاب ومــوارد مــاء �ف
ف القصيــم  ي تمتــد بــ�ي

ي أســد الــىت
بــىف

أحــد،  عريــب:  حاليــاً،  وحائــل 
الخطــوب: المصائــب، شــعوب: 
ــان،  ــع الجري ــوت، رسوب: �ي الم
شــأنيهما: مجــرى الدمع، شــعيب: 
واهيــة:  مشــقوقة،  مــاء  قربــة 
ن ممعــن: مــاء  قديمــة باليــة، معــ�ي
عــ� وجــه الأرض يتدفــق مــن مــكان 
ي صخــرة، 

مرتفــع، لهــوب: شــّق �ف
، قســيب:  فلــج: مجــرى مــاء صغــري

ــان. ــوت جري ص

ــــوُب
ُ
ن

َّ
فالـــذ  

ُ
ـــطبــــّيات

ُ
فالق

ـليــــُب
َ
فالق  ِ

ن ـــني
َ
ِفْرق  

ُ
فـــــذات

يـــُب َعر ـــُم  ُ ِم�ن ـــا  �ب ليـــَس 

طــــوُب َت حــــاهلا النُ ــــريّ
ّ
وغ

ـــُروُب
َ

م هـــا 
َّ
َحل مـــن   

ُّ ُ
وك

نٌ ِلـــن َيشـــيُب ـــني
َ

ـــيُب ش
ّ

والش

ـــِعيــــُب
َ

ش ما  ِ ــــ�ي
َ
شأن  

َّ
كــــأن

ـــوُب ُ ـــا لُ ِمـــن هْضَبـــٍة ُدو�نَ

ســـيُب
َ
ق ِتـــه 

ت
� مـــن  لملـــاِء 

ِتـــه ُســـكوُب
ت

لملـــاِء مـــن �

ـــَر ِمـــن أهـــِه َملُحـــوُب
َ
أقف

ٌ
عِالبــــــــات

ُ
ث
َ
ف ِكــــــــٌس  را

َ
ف

َبـــــٍر حـِ فقفــــــا   
ٌ
َعـــــْردة

َ
ف

ً
ُوُحوشـــا ــــــُم  ُ ِم�ن ـــت 

َ
ل ِ

ّ
وُبد

ُعــــوٌب
َ

ش ــــــا 
َ توار�ث  

ٌ
أرض

ٌ
هاِلـــك وإّمـــا   

ٌ
قتيـــل إّمـــا 

َسوُب مـــا  َدمُعُ  
َ

عينـــاك

ِعـــٌن
ُ

م نٌ  َمعـــني أو   
ٌ
واِهيـــة

واٍد  ِببطـــِن  مـــا  ـــٌج 
َ
ل
َ
ف أو 

ــٍل ـ
نْ َ ــاِل �ن ي ِظـ

ن
� 

ٌ
ــدَول أو َجـ

ي جرحهــا الُحــزن هكــذا قيــل، وهــذا النغــم 
الغنــاء مــلذ الأنفــس الــىت

ــد  ــاً. لقــد عــاش عبي ــن الآ� يخفــي وراءه وجعــاً دامي ــدوي الحزي الب

ابــن الأبــرص طويــلً فامتــلأت روحــه بجــراح الحيــاة، فكانــت القصيــدة 

مــلذه الأخــري لمواجهــة هــذه المتاعــب.

ــه  ــل، يقــف الشــاعر علي ــوف عــ� الطل ــة كالعــادة بالوق ــدأ المعلَّق تب

ي هــذه المعلَّقــة هــو 
باحثــاً عــن بقايــا الحيــاة الذاهبــة، لكــن الطلــل �ف

ــه الأماكــن كمــا تصطــّف  عالــم الصحــراء الرحــب، الــذي تصطــّف في

عربــات القطــار، فالمــوت يبســط رداءہ عــ� الصحــراء، ويلــّف حبالــه 

ف الســهل  ي طبيعتهــا الجغرافّيــة بــ�ي
عــ� تســعة أماكــن تختلــف �ف

ة وكثبــان الرّمــل، فهــي قفــٌر  والجبــل ومــورد المــاء والهضبــة الصغــري

خــاٍل ليــس بــه أنيــس. بعــد أن كان عامــراً بالحيــاة والذكريــات الجميلــة 

ــاً للأحــزان. ــح مســكناً للوحــوش، ومــلذاً للخــوف، وملعب أصب
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1.				Malhūb	is	empty	of	its	people.
					 Al-Qutabiyyāt,	too,	and	al-Dhanūb

2.				and	Rākis,	and	Thuʿaylibāt
	 and	Dhāt	Firqayn	and	al-Qalī�b

3.				and	ʿArdah,	and	the	back	of	Mount	Hibirr
 where not a single one of them remains,

4.    their places taken by wild beasts,
 their land unmade by what has come to pass,

5.    a land bequeathed unto destruction
 and pillaged of the folk who dwelt there

6.    and were slain, or otherwise died out.
 To live to show grey hair is a disgrace,

7.    you, whose eyes drip with tears
 like a water-skin whose seams are

8.    coming apart, or like a rushing freshet
 coursing in a gully down a hill,

9.    or like the brook that branches from the wadi
 whose bed is roiled by the surge,

10.				or	like	the	fleet	canal	that	parts	the	shadow
 of the canopy of a palmy grove.
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ــه،  ي جنبات
ــوت �ف ت الم ــرش ــكان، ون ــوال الم ــب أح ــت المصائ ــد بّدل لق

وأطفــأت ابتســامَة الحيــاة، فأصبــح كّل مــن نــزل بهــذه الأمكنــة مصابــاً 

ي حروبه 
بلعنــة المــكان؛ فهــو إمــا قتيــل، وإمــا هالــك. ومــن لــم يمــت �ف

الداميــة، مــات جوعــا. فــكل مــا فيهــا هالــٌك إل وجــه هللا.

س الــذي تنتــرش ضحايــاه عــرب الصحــراء  هــذا المــوت، الوحــش المفــرت

ب منهــا، ويغــرس  الممتــّدة، تقــف أمامــه ضحّيــة جديــدة، فبــدأ يقــرت

ي محّياهــا. ولهــذا كان شــعور 
ي ملمحهــا، ويشــعل نــاره �ف

مخالبــه �ف

ــا  ــه كم ــ� خدي ــه ع ــر دموع ــوت، فتنهم ــعوراً بالم ــيب ش ــد بالش عبي

تنهمــر الميــاه مــن فــم قربــة المــاء الباليــة، وتتدفــق كمــا يتدفــق النهــر 

ــاء  ــا يجــري م ــل مرتفــع، وتجــري كم ي جب
الجــاري مــن شــّق صخــرة �ف

الَفَلــج ببطــن الــوادي، وتنســاب كمــا ينســاب الجــدول الجــاري تحــت 

ظــلل النخيــل.

ي حــدث عابــر، ولهــذا 
لــم يرتــض عبيــد أن تكــون دموعــه أمــراً عابــراً �ف

ي 
ــىت ــبيهية ال ــات التش ــن الصف اً م ــري ــا كث ــال عليه ــا وأه ــف عنده توق

تركــزت حــول المــاء إكســري الحيــاة، فهــي دمــوع مــن يتمســك بالحيــاة، 

ي البقــاء 
نســان �ف ــه المــوت مــن كل مــكان. ورغبــة الإ ي عالــم يحيــط ب

�ف

ة دائمــاً، مهمــا طــال بــه العمــر، وتوالــت عليــه الأحــداث؛ فابــن  كبــري

ــان: الحــرص وطــول الأمــل. آدم يشــيب وتشــّب معــه خصلت

8
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.11

.12

.13

.14

.15

.16

         الصبوة في حضرة الموت
اللغة:

العشــق،  هــي  الصبــوة  تصبــو: 
راعــك: أخافــك. حــّول: نُقــل، ال 
بــديٌء وال عجيــب: أي تحــّول أهلهــا 
فهــذه  غريبــاً،  ليــس جديــداً، ول 
ســّنة الحيــاة، جّوهــا: وســطها أو 
ــل  ــمائها، المح ــا وس ف أرضه ــ�ي ــا ب م
مخلــوس:  القحــط،  والجــدوب: 
ينــال  ل  مكــذوب:  مســلوب، 
ــد  ه بع ــري ــه غ ــوروث: يرث ــراده، م م
ــه، الســلب: مــا يؤخــذ بالقــوة،  موت
يئــوب:  منــه،  مســلوب: مأخــوذ 

يعــود.

 اَلِشـــيُب
َ

ــــى وقـــد َراَعـــك
ّ
أن

يـــُب ب
َ

ع وال  َبـــِديٌء  فـــا 

وُب
ُ

ـــد ُ والب  
ُ

احملـــل وعاَدهـــا 

وُب
ُ

 ذي أَمـــٍل َمكـــذ
ُّ

ــــل
ُ
وك

َمســـلُوُب ٍب 
َ
َســـل ذي   

ُّ ُ
وك

َيئـــوُب ال  املـــوِت  وغاِئـــُب 

ـــي ـــك الّتصابـ ـــى ل ـ
ّ
ـــو وأن صب

َ
ت

ــا هـ
ُ
ــا أهل ـ  ِم�ن

َ
ل ــّوِ  ُحـ

ُ
ــك إن يـ

هـــا  ـــا َجوُّ ـــَر م�ن
َ
 قـــد أقف

ُ
أو َيـــك

وُســـا
ُ
ل من ِنعمـــٍة  ذي   

ُّ ُ
فـــل

 
ُ

َمـــوُروث ِإِبـــٍل  ذي   
ُّ

ــــل
ُ
وك

َيئـــوُب يبـــٍة 
َ
غ ذي   

ُّ ُ
وك

ي الحيــاة، ينهــال عليــه 
إن هــذا اللوعــي الــذي تســيطر عليــه الرغبــة �ف

ي  ــا�ب ــون التص ــف يك ؟ وكي ي ــا�ب ــذا التص ــن ه ــح ع ــؤال رصي ــل بس العق

شــكاىلي الــذي  والعشــق وقــد اشــتعل الــرأس شــيباً؟  ولكنــه الســؤال الإ

ليــس لــه جــواب.

ــة، ونــرش الجــدب، ليــس بجديــد ول  هــذا المــوت الــذي هّجــر الأحّب

بمســتغرب، فهــذه ســنة الحيــاة، وقانونهــا الــذي ل يجامــل أحــداً؛ فكل 

ــل  ــف أن الأج ــل سيكتش ــب أم ــه، وكل صاح ــيفقد نعيم ــة س ذي نعم

ــب  ــه، وكل مغتص ــن خلف ــه لم ــيدع ثروت ــري س ــاه، وكل ث ــد خط ص يرت

ي مــن يســلب منــه مــا ســلب، وكل غائــب ســيعود إلَّ 
ه، ســيأ�ت لمــال غــري

مــن غّيبــه المــوت، فغائــب المــوت ليــس لــه عــودة.
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11.				But	these	are	kids’	games.	How	can	you	play?
 How, when you are menaced by gray hair?

12.    For lands to be abandoned 
 is nothing new, nor cause for wonder,

13.    any more than if the valley empties of its people
 whenever drought and famine grip the land.

14.    Whoever enjoys bounty is stripped of it.
 Whoever holds out hope is sore deceived.

15.    Whoever possesses capital bequeaths it.
 Whoever gloats on spoils is despoiled.

16.    Whoever makes a journey might yet come back from it,
 but for the dead there is no coming back.
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.17

.18

.19

.20

.21

.22

.23

.24

.25

.26

اللوحة الثانية
                                          الظل الزائل

اللغة:
ذات  تنجــب،  ل  ي 

الــىت العاقــر: 
رحــم: ولــود، غانــم: رابــح، يخيب: 
ــح:  ــف، أفل ــب: ضع ــر، تلغي يخ
ــا  الفــلح بمعــىف الفــوز، والمــراد هن
عــش، يعــظ: ينصــح، التلبيــب: 
والتلبيــب  العقــل،  بمعــىف  اللــب 
تكّلــف العقــل، الســجّيات: الطبائع، 
ء: الــكاره المبغــض، يوصــل  الشــا�ن
الغريــب،  يُقــرّب   : ي

النــا�ئ النــازح 
القرابــة،  صاحــب  الســهمة:  ذو 

تكذيــب: غــرور وخــداع.

يـــُب ن َ  َمـــن �ي
ُ

ٌ ِمثـــل أو غـــا�نِ

ـــــــيُب ن َ �ي ال  هللِا   
ُ

وســـــــائل

لِغيـــُب
َ
ت بعِضـــه  ي 

ن
� 

ُ
والقـــول

لـــوُب
ُ
ُم مـــا أخفـــِت الق

ّ
عـــا

ـــُب ي ِر
أ
ُع اال

َ
ـــد ن ُ ـــد �ي ـــّضعِف وق ـ

لِبيـــُب التَّ ـــُع 
َ
َينف وال  هُر 

ّ
ــــد

 حبيـــُب
ً
 شاِنــــئا

ْ
ن َ ومك َيــــصري

يـــُب ر
َ
غ نــــي 

ّ
إن ـــل 

ُ
ق
َ
ت وال 

يـــُب َمـــِة القر ـــُع ذو السُّ
َ
ُيقط

عِذيـــُب
َ
ت هل  اليـــاِة   

ُ
ـــول

ُ
ط

ٍ
ْ

ِرح ذاِت   
ُ

ـــــــــل
ْ
ِمث أَعــــــاِقٌر 

ِرمـــُوُه
َ
مـــن يســـأِل الّنـــاَس �ي

ٍ خـــري  
ُّ

ـــل ـُ كـ  
ُ

ُيـــــــــدَرك  ِ
ّ

لل �ب
ٌ

يــــــــك سث هُل  ليـــــــَس  وهللُا 

لـــــ  �ب
ُ
ـــغ

َ
ـــا شـــئت فقـــد ُيبل ـــْح �ب أفِل

 الــ
ُ

ـاُس َمـن ال َيِعـظ  النَّ
ُ

ال َيِعظ

لـــوِب 
ُ
الق مـــا   

ُ
ّيـــات ب

َ
س إال 

ـــا نـــَت �ب
ُ
رٍض إذا ك

أ
ســـاِعد �بِ

 الّنـــازُح الّنائــــي وقـــد
ُ

قـــد ُيوَصـــل

ــٍب كِذيـ
َ
ي ت

ن
� 

َ
ــاش ــا عـ ــرُء مـ واملـ

يخــرج عبيــد مــن عالــم المــوت إىل عالــم الحيــاة، ليقــرأ دفــرت الكــون 

ــوت  ــإذا كان الم ــاة. ف ــة الحي ــق بحقيق ــي عمي ــن وع ــف ع ــراءة تكش ق

نهايــة الحيــاة، وكل مــا يســعى المــرء مــن أجــل تحصيلــه يتــم فقــده 

ــه  نســان قلب ــق الإ ي أن يعل
ــق؛ فــإن الحكمــة تقتــىف ي منتصــف الطري

�ف

ــاء إل هلل ســبحانه. ، ول بق ي
ــا�ف ــدع الف ، وي ي

ــا�ت بالب

ــل  ــا، والجه ــاً منه ــاً صحيح ــب موقف ــاة ينج ــة الحي ــي بحقيق إن الوع

ــكلتها،  ــوٍل لمش ــاب حل ــن إنج ــزاً ع ــان عاج نس ــل الإ ــا يجع بحقيقته

ي شــئون 
ي ل تنجــب ليســت مثــل المــرأة الولــود، والغانــم �ف

والعاقــر الــىت

حياتــه ليــس كالخــا�، فالحيــاة موقــف، يحــدد النتيجــة. هنــاك مــن 

ــم زائــل، وهنــاك مــن ل يــر�ف أن  ي ظــلل َوْه
ــش �ف يــر�ف أن يعي

ــدة.  ــة الخال ــل الحقيق ي ظ
ــش إل �ف يعي

التعلــق بــاهلل هــو المنفــذ الوحيــد للخــروج مــن ضيــق المــكان، 

نســان، وضمــاٌن  وســطوة المــوت. إنــه تــوٌق للحريـّـة، وحفــظ لكرامــة الإ

للفــوز؛ فمــن يســأل النــاس يحرمــوه، لكــّن مــن يســأل هللاَ ل يخيــب، 
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17.    Are the childless like those with children?
 Is one who takes the prize like one who fails?

18.    The one who asks of people meets rejection.
 The one who asks of God is never failed.

19.    All good that is attained is due to God.
 The claim that some is thanks to others is messed up. 

20.    God is one without associate. 
 From him, who knows all, no heart hides.

21.    Live by what you will. Weakness does not preclude success.
 A man of expertise can still be duped.

22.    A man who cannot learn from fate cannot be taught by people, 
 not even if they take him by the scruff.

23.    What are hearts but inborn tempers?
 How many hate their former friends?

24.    Lend a hand in any land while you sojourn there.
 Never say: “But I am alien to this place.”

25.    In favor of alliance with a stranger from afar,
 nearby relations are sometimes severed.

26.    And as long as a man may live, he is in denial.
 Long life is his punishment.
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ــق.  ــل كل توفي ــرب، ويحص ــف كّل ك ، ويكش ــري ــدرك كل خ ــاهلل ي فب

ــدر،  ــا بالق ــق الرض ــار، وتحق ــح المس ــه تصح ــان بربّ نس ــة الإ إن علق

والــرور بالمكتــوب، فربمــا بلــغ الضعيــف بتوفيــق هللا مــا ل يبلغــه 

ــاده. ه واجته ــدِّ ــازم بج ــب الح اللبي

تــه عــ� مــا حولــه،  نســان وبصري ي تفتــح بــر الإ
هــذه العلقــة هــي الــىت

ومــن فقــد هــذه العلقــة فـَـقـَـــَد إدراَك حقيقــِة الحيــاة، ولــن ينفعــه 

، وكفــى بالدهــر واعظــاً. ومــن لــم  ف ، ونصــح الناصحــ�ي ف وعــظ الواعظــ�ي

يّتعــظ بالأزمــات، فلــن يفيــده الوعــظ بالكلمــات.

ــة، فــإذا اجتمعــا أدرك  ي عــن الفطــرة النقّي
إن العقــل الســليم ل يغــىف

نســانية  نســان الحقائق، واســتنطق المشــاعر، وعــرف أ�ار النفس الإ الإ

المتقّلبــة، فمــن كان صديقــك اليــوم، قــد يكــون عــدوك غــدا.

ــد، بــل يفــرض  ي العزلــة والتوحُّ
هــذا الوعــي بحقيقــة الحيــاة ل يقتــىف

ــاش  ــن ع ا، وم ــري ــاش صغ ــه ع ــاش لنفس ــن ع ــادرة، فم ــذل والمب الب

ف معــىف يـُـدرك، وأثــر  نســان بــ�ي اً كمــا قيــل. وحيــاة الإ للنــاس عــاش كبــري

نســان أن يشــعر بانتمائــه  ك كمــا قــال محمــد الدحيــم، فعــ� الإ ــرت يُ

 ، ي غريــب، ل شــأن ىلي
ــىف ــه، ول يقــول: إن ــه، ويســهم بعطائ لمــن حول

ف يفعــل ذلــك ينــال مــا لــم ينلــه القريــب مــن النــاس، لأن النــاس  وحــ�ي

بإنجازاتهــم، وليســوا بانتماءاتهــم.

ــاة،  ــة الحي ــذي يكشــف حقيق ــل، هــو ال ي النبي
نســا�ف هــذا الشــعور الإ

ــا. ي داخــل كل مّن
ــن �ف ــر الوحــش الكام ــم أظاف ويقلِّ
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.27

.28

.29

.30

.31

.32

.33

.34

.35

.36

اللوحة الثالثة    جدلية الموت والحياة

         صورة الناقة
اللغة:

اللــون  متغــري  راكــد  آجــن: 
والرائحــة، ســبيله خائــف: الطريــق 
الموصــل إليــه مخيــف، جديــب: 
قاحــل مجــدب، أرجــاؤه: نواحيــه، 
ــب: خفقــان، مشــيحاً: مجــّدا  وجي
ــدن  ــٌة ذات ب ــادٌن: ناق ي، ب ــري ي س

�ف
ــن  ــوع م ــب ن ــوب: الخب ــوّي، خب ق
ــة  ــاف الناق ــه أخف ــع في ــري تتاب الس
انــة:  عري الأرض،  تلمــس  عندمــا 
ــد:  ، مؤج ي

ــىش ــار الوح ــبه الحم تش
متماســك، فقارهــا: فقــرات الظهر، 
الكثيــب:  ســنامها،  حاركهــا: 
الرمــل المرتفــع، أخلــف: ســقط، 
ي تســقط ســّنها بعــد 

الســديس: الــىت
الرباعّيــة عندمــا يكــون عمرهــا ســبع 
ينبــت  ي 

الــىت والبــازل:  ســنوات، 
عامهــا  ي 

�ف الســديس  بعــد  ســّنها 
التاســع ، ل ِحّقــة: أي ليســت حقــة 
بنــت أربــع ســنوات، وال نيــوب: 
ة ســنة، عانــات:  عمرهــا ســبع عــرش
وحشــّية، جــون: لونهــا فيــه بيــاض 
 ، ي

الوحــىش الحمــار  لــون  وســواد 
آثــار  نــدوب:  جنبــه،  صفحتــه: 
، يحتفــر:  ّ ي

عــّض، شــبب: ثــور فــىت
يحفــر عــن أصــل النبــات بأظلفــه، 
الرخامــى: نــوع مــن النبــات، تلفــه: 
تهــب عليــه، شــمأل: ريــح تهــب 
مــن الشــمال، عــر: زمــن، نهــدٌة: 
فــرٌس ضخمــة، رسحــوب: �يعــة، 
ّ خلقهــا: قويــة الجســم،  مضــرب
يســرت  ل  لكنــه  يتــدىل  ينشــق: 
برهــا، الســبيب: شــعر الناصيــة، 
نائــٌم  الملــس،  ناعمــة  زيتيــة: 
عروقهــا: عروقهــا ليســت بــارزة، 
يطاوعهــا  جســمها  أرسهــا:  نٌ  ّ لــ�ي

. ف
ّ ــ�ي ــب: ل ــاورة، رطي ــ� المن ع

َجديـــُب  
ٌ
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فـــذاك

ا تضبـــري ا 
�تُ
ْ
ـــــــــل

َ
خ  ٌ ُمضـــربّ

ـــا
تُ

ُعرو� نـــــــــاِعٌ   
ٌ
يتّيــــــــة

َ
ز

ــا  ــدور حوله ي ت
ــىت ــة ال ــرة المركزيّ ــي الفك ــاة ه ــوت والحي ــة الم جدلّي

ي وجــه الصحــراء، 
المعّلقــة، وقــف عبيــد يقــرأ كتــاب المــوت المفتــوح �ف

نســان، الــذي ل يخرجــه منــه إلَّ  واكتشــف فيــه فقــر الحيــاة، وشــقاء الإ

التعّلــق بــاهلل عــز وجــّل. 

ــي  ــاب إقناع ف إىل خط ــابق�ي ف الس ــ�ي ي المقطع
ــة �ف ــت المعلَّق ــد تحّول وق

ي تكشــف حقيقــة الحيــاة، وتحــّذر 
احتشــدت فيــه الحكــم والأمثــال الــىت

مــن زخرفهــا الزائــل، ولعــّل هــذا هــو الــذي منــح المعلَّقــة هــذا 

ــة. ــعر لحكم ــن الش ــاء، وإّن م ــدى القدم ــام ل الهتم

ي هــذا المقطــع وهــو أطــول مقاطــع المعّلقــة تتجــ� جدليــة المــوت 
�ف

ي نشــاهد فيهــا 
ي رحلــة عبيــد عــ� الناقــة والفــرس الــىت

والحيــاة �ف

ــوت. ــاب الم ــن كت ــدة م ــاٍت جدي صفح

َ واردوه،  ّ طعمــه ولونــه ورائحتــه، كــرش يــرد عبيــد عــ� مــاٍء آجــن، تغــري

فكــّدروا صفــاءه، وليــس هــذا المــورد إل مــورد الحيــاة. الطريــق إليــه

- محفــوٌف بالمخاطــر، والجــدب يحيــط  ف -مــع أنــه كثــري الســالك�ي
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27.    I do remember fear along the paths I beat 
 through arid waste to stagnant waters

28.    with pigeon feathers at their rims,
	 where	fear	of	drinking	set	the	heart	aflutter.

29.    Onward from them in the morning,
 my companion was a stout trotter.

30.    Her backbone nice and smooth, her withers like a dune, 
	 my	camel	was	the	wild	ass’s	equal.

31.    Her tooth of seven years had been supplanted.
 She was no four-year-old, nor an aged mare,

32.    but like a pied wild ass at the head of his herd 
 with the battle scars to prove it,

33.				or	like	the	oryx	bull	who	crops	the	flowers	
 combed by the North Wind, so was my camel. 

34.    That was ages ago. In memory, I also see 
 myself atop a horse, a swift mare long-bodied

35.    without defect in her structure, 
 her forelock parted by her face.

36.    Smooth as oil she ran, with slackened neck veins,
 a lithe one with a supple frame,



ʿAbīd ibn al-Abraṣ َعـبيد بن األبرص

484

ــام  ــش الحم ــه، فري ــا عــ� صفحت ــا الضحاي ــكان، وبقاي ــن كل م ــه م ب

ــة. ــا الدامي ــ� معاركه ــاهد ع ــاء ش ــة الم ــ� صفح ــر ع المتناث

ي الخفقــان، فمــّر بــه مرعــاً، وهــو عــ� ظهــر ناقــة 
 هنــا بــدأ قلبــه �ف

قويـّـة البدن،�يعــة الخطــو، لهــا ســناٌم منتصــب كأنــه كثيــب الرمــل، 

تبلــغ مــن العمــر تســع ســنوات. ناقــة مســّنة بلغــت أُشــّدها، ل هــي 

ــن  ــزة ع ــة، ول عاج ــة التجرب ــت قليل ــّن، ليس ة الس ــري ٌة، ول كب ــري صغ

مواجهــة الصعــاب.

ي تمّثــل عمــر الناقــة، كأنهــا تســاوي الأماكــن 
هــذه الســنوات التســع الــىت

ي مقدمــة المعلَّقــة، وبهــذا تتعــادل كفتــا 
ي عّمهــا المــوت �ف

التســعة الــىت

ان، المــوت والحيــاة. ف المــري

ــار  ــن آث ــدوٌب م ــه ن ــ� جنب ، ع ّ ي
ــىش ــار وح ــة بحم ــه القويّ ــّبه ناقت يش

ي أعطــاف القــّوة، فليــس هنــاك قــوة 
العــّض، وهكــذا يظهــر الضعــف �ف

 ، ي
خالصــة، ول ضعــف خالــص. ول يكتفــي بتشــبيهها بالحمــار الوحــىش

ــح  ــه ري ــف ب ــذي تعص ــى، ال ــت الرّخام ــى نب ــور يرع ــبيهٌة بث ــي ش فه

الشــمال.

ي تشــبيه ناقتــه بالحمــار والثــور، 
وعــ� غــري عــادة الشــاعر الجاهــ�ي �ف

يكتفــي عبيــد برســم صــورة غــري مكتملــة؛ فقــد جــرت العــادة أن يظهــر 

ــن  ــة م ــع جماع ــف م ــل الصي ي فص
ــرارة �ف ــديد الح ــار ش ي نه

ــار �ف الحم

(، يبحــث عــن المــاء فــل يجــده، فيتذكــر  نــاث مــن الحمــري الأتـُـن )أي الإ

مــورد المــاء فينطلــق إليــه، وعنــده يجــد الصيــاد، الــذي تنهــال عليــه 

ســهامه فيهــرب خائفــاً قبــل أن يــروي ظمــأه.
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ف  د، وحــ�ي ي ليلــٍة شــاتية، ينهمــر عليــه فيهــا المطــر والــرب
ويظهــر الثــور �ف

ــل  ــا ف ــن هن ــاد. وم ــه كلب الصي ــّض علي ــار تنق ــمس النه ق ش ــرش ت

نــدري هــل حــذُف بقيــة المشــاهد كان مــن عبيــد لغايــة لديــه، أم كان 

ي 
مــن نســيان رواة المعلَّقــة الذيــن عّدلــوا فيهــا وبّدلــوا، فلــم يتبــقَّ �ف

ي هــذه الروايــة.
الذاكــرة مــن المشــهد إل مــا هــو مذكــور �ف

، وهــو يتــوق  ي
ي الزمــن المــا�ف

عــ� تلــك الناقــة أمــىف عبيــد رحلتــه، �ف

ــه القادمــة عــ� فــرٍس �يعــة، ذات جســد قــوّي،  إىل أن تكــون رحلت

يتدلـــى شــعر ناصيتهــا عــ� جبينهــا فــل يحجــب عنهــا الرؤيــة. فــرس 

ــادرة عــ�  ــة الجســم، ق ــت، لّين ــت بالزي ــا ُدهن ناعمــة الملمــس، كأنه

المنــاورة، ل تظهــر عروقهــا مــن تحــت جلدهــا فتفســد جمالهــا.

ي وصــف 
هــذه الصفــات صفــات َجَمــال بخــلف صفــات الجــلل الــىت

ــعر  ــة ذات الش ــروس الجميل ــا الع ــدو وكأنه ــرس تب ــة، فالف ــا الناق به

ــة. ــة الفاتن ــق، والنعوم ــوام المتناس ــل، والق س المسرت

ول أرى هــذه الفــرس ســوى المســتقبل الــذي يطمــح إىل بلوغــه عبيــد 

ي يهــدف إىل تحقيقهــا 
مــن وراء حجــب الزمــان والمــكان، والأمنيــة الــىت

ضــد عالــٍم تحكمــه المخــاوف، والجــدب، والوعــي الزائــف.
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مثقــوب.

لـــوُب
ُ
الق وكِرهـــا  ي 

ن
� ـــرُّ  نِ

تَ
�

ــــــوُب
ُ
 َرق

ٌ
يخـــــة

َ
ـــــــــا ش �نّ

أ
ك

ـــُب ي ـــا الرنّ ـــن ِريسثِ  ع
ُ

ط
ُ
ـــق يس

َجديـــُب َسْبَســـٌب  ـــه 
َ
ودون

يـــُب َضـــٍة قر ْ  مـــن �ن
َ

فـــذاك

املـــذؤوُب  
ُ

يفعـــل  ُ وِفْعـــــهُ

ســـيُب
َ
ت َحـــْرَدُه  وَحـــَردت 

ـــوُب
ُ
َمقل ـــا 

تُ
مِحا� نُ  والَعـــني

ـــُروُب ـــا َمك �تِ
ت

ـــن �  م
ُ

ـــد ي والصَّ

بـــوُب َ ـــُه الب َ َحـــت َو�ب
ّ

فكد

َمكـــروُب وهـــو  فأرَســـلتُه 

َمقلـــوُب وُمـــه  نُ حري  
ّ

ُبـــد ال 

لـــوٌب
َ
ط  

ٌ
ِلقـــَوة ـــا  �نّ

أ
ك

ً
عـــذو�ب إَرٍم  عـــى  تـــت  �ب

ِقـــّرٍة غـــداِة  ي 
ن

فأصَبحـــت �
ُ
سيعـــا  

ً
بـــا

َ
عل

َ
ث  

ْ
فأبـــَرت

ـــت
ّ
وول ـــا 

َ ِريسث َنفَضـــت 
َ
ف

َع مـــن َحســـيٍس  وار�ت
َ

فاشـــتال
ً
َحثيثـــة ـــَوه 

ن
� َضـــْت  ف�ن

ً
َدبيبـــا ـــا  رأ�يِ مـــن  ـــدبَّ 

َ
ف

َرحـــْتــــُه
َ
ـــط

َ
ف لتــــُه 

ّ
فـجـــد

ووضـــــعْتــــــُه ــــــــــْتُه 
نّ

ر�
َ
ف

ــــــعـــــــتُه
ّ
فَرف ُه 

ْ
عـــــــــاَودت

َ
ف

ـــِه ِ
ّ
َدف ي 

ن
� ـــا  ُ ل�ب وِمن ـــو 

ُ
َيضغ

ف يشــبهها بُعقــاب فقــدت شــهّية  تدخــل فــرس عبيــد معركــة البقــاء حــ�ي
الأكل، وكأنهــا امــرأة عجــوز حرمهــا فقـْـــُد أولدهــا لــذَة العيــش. تظهــر 
ــد  ــامخ، وق ــل ش ــة جب ــ� قم ودة ع ــرب ــديد ال ــوم ش ي ي

ــها �ف ــوار عش بج
ــع  ــأكل جمي ي أكلتهــا، لأن العقــاب ي

ــىت ــوب العصافــري ال ــه قل أحاطــت ب
ــه.  ــر إل قلب أجــزاء الطائ

تبــر ثعلبــاً يســري عــ� ســهٍل مجــدب، فتنفــض الجليــد عــن جناحيهــا، 
ــه  ــب أجفان ــه، وتنقل ــع ذيل ــىت يرف ــا ح ــا أن يبره ــه، فم ــّض علي وتنق
مــن شــدة الخــوف، ويحــاول جاهــداً الهــرب منهــا، ولكّنهــا تمســك بــه، 
وتظــّل ترفعــه إىل الســماء وتهــوي بــه إىل الأرض حــىت يستســلم، ويعجــز 

ي صــدره.
ي جنبــه، ومنقارهــا �ف

عــن المقاومــة، وتغــرس مخلبهــا �ف

ــب  ــال والقــوة عــ� الثعل ــة الَجَم ي غاي
ــدت �ف ي ب

ــىت إن انتصــار الفــرس ال
ــال  ــف، والجم ــد الزي ــة ض ــار الحقيق ــو انتص ــداع، ه ــر والخ ــز المك رم

ــح، والصــدق ضــد الخــداع.  ضــد القب

ي خيــال عبيــد، وهــذا 
ي الواقــع لكنهــا انتــرت �ف

قــد ل تكــون انتــرت �ف
اف للمســتقبل الــذي ينبغــي أن يكــون. وهــذه هــي عظمــة  اســترش

ــع. ــن أن يق ــا يمك ــع وم ــا وق ــروي م ــذي ي الشــعر ال
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37.    coasting like an eagle on the hunt, into whose nest
 the prey lands heart downward.

38.    High upon a landmark, the eagle roosts in open sky,
	 her	vigil	like	a	wizened	mourner’s,

39.    until the frosty dawn comes
	 and	ice	crystals	flake	from	her	feathers.

40.    Then, across the barren waste, 
 she spots a speedy fox.

41.    She shakes her limbs and feathers
 before her launch.

42.    The fox hears, and jerks his tail, overcome
 with fear as of a wolf.

43.    She launches at speed, and aims for him
 along a gliding path.

44.    The fox shrinks low and out of view,
 eyes to the sky with the white part showing.

45.				She	flips	the	fox	and	lays	him	out	below	her	
 and makes him feel the anguish of the prey.

46.    In her grip, the prey goes limp. She hurls it down
 for rocky ground to gash it.

47.    She bears it up again. Aloft, 
 she gives the fox a twist and drops it.

48.				The	fox	cries!	The	eagle’s	claws	are	in	his	side.
 There is no escape. His chest is punctured.



ʿAbīd ibn al-Abraṣ َعـبيد بن األبرص


