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 صور اآلخر: )العدّو( 
 في شعر الفرسان في العصر الجاهلي

 أحمد عبيد عبد للا / الباحث
 كلية اللغة العربية  - قسم األدب والبالغة والنقد

 مدخل:
يخوووا العوومعر دوو  عوودو  دنمةسووة عووديدف دلبمينووة الاألوووة علوو  كمةووة األألووعدف ةدوورف 

يوووم   ويجووووة ةووو  دعووومر  دووو   ووو ي  يقمرعوووا بملسووونم  ودووورف ياادوووا بملليوووم و وي يووو اة يألووووة وا 
القليلووي و عوول  للوو  الايوومف اللوو  كمنوول سووم دف ةوو  الدجلدوو  الجووم ل و ةللعووعر دعلركووا الوو   ي 
لقوووال الدقمرعوووة ةيوووا وخووووا غدووومر  عووو  ديووودا  الاوووربو لوووا  وووو نوووو   خووور دووو  الاوووربو علووو  

ودرعووم   العوودول ول عووا بسوويما ال جووما وسووليا اللسووم  لوومرفو العمعر الامرس خوضوو م  جودووم  علوو  
 :(1)يقول عنترةدنيعم  دةمعم  ع  ناسا أو ع  قليللا وقودا لمرف أخر و  

 غداة الصباح السمهري المقصد وأطعن فى الهيجا إذا الخيل صدها
ن كنت نائيا    (2)دخان العلندي دون بيتي مذود سيأتيكم عني وا 

 بني العشراِء فارتدوا وتقلدوا قصائد من قيل امريء يحتديكم  
 :(3)موضع آخر ويقول فى

 ِإلَى َأن يروني فى اللفائف أدرج َوأحِمي ِحَمى َقوِمى َعَلى ُطوِل ُمدِتي
 يلوح لها ضوء من الصبح أبلج فدونكم يا آل عبس قصيدة

وكدووم أ  دةووم  الاوومرس للعوودو قوود يكووو  عوو  ناسووا أو ةووردا  دوو  قليللووا أو القليلووة كل وومو 
 ال  قليلةو َبُعَد النسب ةي كا أول   أو ُقرب؟؟! ك ل  قد لكو  العداوف د  ةرد أو أةرادو أو

ة كوو ا  وو  و ياووة العوومعر الاوومرسو أ  يقووا أايمنووم  دووداةعم  عوو  ناسووا أو عوو  اليللووا 
دنمضال  عن مو واينم  ع  قليللا وقوداو ودرف أخر  د  عنلرف و و يداة  ع  ناسووا ةوويد  يعيوولر  

 :(4)بملسواد

 
 (53شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (1)
يذودكم, يعنىى  العلندى: شجر من العضاة وال شوك له, واحده علنداة. أى منابت العلندى بينى وبينكم. أى سيأتيكم مذود  (2)

 (.17/ 2الهجاء. المحكم والمحيط األعظم )
 (42شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (3)
 (79المصدر السابق )ص (4)
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 لى األنساب يزهو ويفخروفعلى ع سوادى بياض حين تبدوا شمائلي
 :(5)وقال فى موضع آخر

 وال حط السواد رفيع قدرى  وما عاب الزمان على لونى
 .(6)ويقول فى آخر

ن يعيبوا سوادا  قد كسيت به  فالدر يستره ثوب من الصدف وا 
إن ووم دامججووة للوودةم  عوو  الووناسو ل جدوومل العوودول الوو   ي يوو اة يلووربل  ويباوو  عوو  

 يبوومل  نق وووة ضووعا أو نقووو   اووورو ة دةووا اللقليوووا دوو  عووول  ا خووورو أي دثلبووة أو عيوووبو وي
لبمسووا كووا ر يلووةو و ووو  نووم لووم يجوود دووم يعيووب بووا  ةضوويلةو وا  وا  يلووا و وو ل عوودوخاو وسوولبا كووا ل
الامرس العمعر العجم  إي سواد لوناو لل  الألاة اللوو  ي لقوودل بملعوومعر الاوومرسو وي قلووا لووا 

ا بوول ل السووواد ي يضوومد الدكوومرمو وي ينوومة  الجدوومةو ةكووم دوو  لدةع م أو لغيير مو ةيووداة  عوو  ناسوو 
درلف السواد وللرعر  ةوو  كناوواو ثووم ي يسوولل م  لوو  رونق ووم وي يوو  ب لريق ووم وي ياووال دوو  جدمل ووم 

 وسار م.
وبدووم أ  العنووا  وومب  علوو  ردود الاعوومة للعووداا الجووم ل و ةقوود كووم  خوووا الاووروب 

ر  لنموي  ولداوي  ة  عووعر الارسووم و أكثوور دوو  غيوور  دوو  والادي  ع  ديمدين م  و الد  ر األل
القمل العداوف ولدرجمل مو ول ا غلب ال وومب  علوو  األدثلووة اللمليووةو وجووما الاوو  األوةوور دنووم  دوو  
نألوويب الاوومرس األلوور  ةوو   وو ا الدجوومةو عنلوورف لوو  عووداد. والوو   لجوومو  ل للعووا لخوووا غدوومر 

درا  ثووولر  دووو   أعدا ووواو أ  للوووأل بوووا األدووور إلووو  جعوووا  لووو  أاووود الاوووروب ودقمرعوووة األب ووومةو وا 
ة  األ داف الل  يرلج  الد يد د  اإلد مة للاقيق مو ويادا ال م األكلر خعووية دوو  لخوورم الدنيوول

 :(7)لا دون مو إ  يقوة
 للحرب دائرة على ابنى ضمضم ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر
 والناذرين إذا لم ألقهما دمي الشاتمي عرضى ولم أشتمهما

وةوووو  أليوووومل ددمثلووووة يوألووووي بدالاقووووة عوووودول  الوووو   لدنوووول  دنووووا واالدوووو  بملدرلاعوووومل 
 :(8)والععمب دسلبعدا  إدرا  ثلر و رغم لاديلا ددا والوألية لإدرا  الثلر دناو ةيقوة

 
 (.83المصدر السابق )ص (5)
 (.103المصدر السابق )ص (6)
 (.186شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (7)
 (.142نفس المصدر )ص (8)
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ن ابن سلمى فاعلموا عنده دمى  وهيهات ال يرجى ابن سلمى وال دمى وا 
 متهضممكان الثريا ليس بال يحل بأكناف الشعاب وينتمى

 عشية حلوا نعف ومخرم رمانى ولم يدهش بأزرق لهذم
ويلل  لإ اا الارب بملسيا ضد  ردود أةعوومة العووداا اوورب علوو  ألووعيد  خوور للدثووا 
ة   جما الخألوم ل كر دسمو  م ولعداد قليح ألامل مو د  دبملغة ولق يم دوغووا قألوود  الاووا 

 ةوقوواو إدعمنووم  ةوو  إ يلووا وا  منلوواو دوو  قوودر العوودول بوولكلر قوودر ددكوو و ولعووويا ألووورلا بدووم ي  مل 
لوألوودا الألووامل األكثوور قباووم  ةوو  الدجلدوو  الجووم ل : كووملجل و والغوودرو والكوو بو ولعريلووا دوو  

 الألامل الدددواةو كملكرم والوةما... الووخ.
ولكد  خ ورف     الارب اإلعالدية ونكميل م وأ ديل م ة  الوقل  الاو ة  كو  للوو  

لد جووول سوولداول م األلسوو و علوو  ن وومو القبم ووا ولنلعوور علوو  ألسوونة الألووامل اللوو  يوألووم ل ووم ا
ر ل ووم للوو  القليلووةو أو ةوورد دوو  أةراد وومو ددووم يخوورم  األةوورادو ولنعوود ةوو  الدجوومد  واألنديووةو ةلعيوول
دكوومنل مو وي وو ل كيووم  دجوود مو ويعووول  ألووورل م ايجلدمعيووة ويخوورم دوور ل م ةوو  األ  ووم  علوو  

 د  نكمية ة  العدول أ  نكمية..ن مو واس و ي رلق لاو ةيم ل م 
 صور العدّو الهّياب الجبان وردود أفعاله:

نسوول ال  وو   الألووور بألووورف رسوود م لنووم العوومعر د ل ووا لوو  ربيعووة يلبووم   ةي ووم بعوودم 
و   لووو و ةيقووووة داووومخرف لعووودول  دلاوووديم  لووواو وكلنوووا  خعووويلا للنووو اة والدبووومر ف ةووو  اوووي  ي ووومب عووودل

ينوومد  دوو  يبوومر و وأعوودا   واجدووو  وجلووو  خووم او و ي يلجوورأ يللخلر ة  سماة الدعركووة وايوودا   
 :(9)دن م أاد لن الاو يقوة

 وأخو الحرب من يطيق النزوال لم يطيقوا أن ينزلوا ونزلنا
وي جووو قوويس لوو  الخ وويم أعووداا و ويألووا م بووملارار أدوومم قودوواو ويلوعوود م بملدالاقووةو 

 :(10)وعدم سالدل م ال  بملارارو ةيقوة
 ويأبى جمعنا إال ورودا إال فرارا ويأبى جمعكم
 إل  أ  قمة:

 وحد ظباتها إال شريدا فما أبقت سيوف األوس منكم

 
 (.63ديوان مهلهل بن ربيعة, شرح: طالل حرب, )ص (9)
 (.149ديوان قيس بن الخطيم, ت: ناصر الدين األسد, )ص (10)
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 رجالكم ونجعلكم عبيدا فلن ننفك نقتل ما حيينا
و  ةوومرا   مربووم  اينووم يضوو ر  اعوولداد القلوومة أو دقددملووا إلوو   ويألور لنم عنلرف ألورف عوودل

 :(11)الن وة ع  ةرساو ةيقوة
ن يستلحمواإن يلحقوا أك ن يلفوا بضنك أنزل رر وا   أشدد, وا 

 (12)ويفر كل مضلل مستوهل حين النزول يكون غاية مثلنا
ةملعدو الخم ا الوجا ي لادلا أرجلا عل  الثبمل عل  أرا الوغ و ليندم ل ير بووا 

  ربم !!
و  الجبووم و بوولنن  ألقوو  كليبووة كمدلووة بداوورد و  وةوو  لغووة دلعمليووة دلبم يووة يخم ووب عوودل

ب علي ووومو ةووودعن  و وو ا العووول  ةلنوووم وأدثووومل  دووو  الرجووومة أ لووواو ي ةلبم دل ووم ال عوووم و الووو  ألغلووول
 :(13)أدثمل  د  الد عوري و الوجلي  الخم اي و يقوة

ذا لقيت كتيبة طاعنتها  وسلبتها يوم اللقاء عقابها وا 
 ودع الرجال قتالها وسبابها فاذهب فأنت نعامة مذعورة

د  لوواو وبلوألمف د ينة غمية ةوو  ال جوو  ما وايسوولخامف وال وو ا بعوودول و اووي  سوود  للوعوول
وبسووخرية ي لووب دنووا أ  يقمللووا دناووردا  ليوودلا علوو  ألوودو عووجمعلاو ثووم يوول كم لوألوواا بألووامل 
الجوول  ويوو كر  بدووم ع وود  عليووا أو يلوقعووا دنوواو دوو    ووور عالدوومل الخوووف كرجاووم  اإلليلووي  

 :(14) ير   ربم و ةيقوةواض راب أ راة مو ودم يألماب  ل  د   ل  وج   يكمد يُ 
 لتقتلنى فها أنذا عمارا (15)أحولى تنفض استك مذرويها
 إليتيك وتستطارا (16)روانف متى ما نلتقى فردين ترجف

ر لنم د مردف عدول  الجبووم  بعوود أ  جراووا  لوو  العوودو ةوو  وج وواو و ووو  ثم  م  و يألول
و بعوود أ  لركوول أثوورا  ةوو  وج وو و أغوورل  أ  ج رالنوو و ة كوو ا يجوورا الكوورام يقوة لا األوولر ي لاوورل

 
 (.126شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (11)
 (.358/ 2مستوهل: فزع. أساس البالغة ) (12)
 (.24شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (13)
 (.69مصدر السابق )صال (14)
 مذرويها: جانبيها. (15)
 روانف: أطراف. (16)
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العوووووجعم  ةووووو  وجوووووو  م دقللوووووي و ي كملجلنوووووما الووووو ي  ي يألوووووملو  إي ةووووو    وووووور م دووووودلري و 
 :(17)ةيقوة

 أثرا  فإنى ال أخالك تصبر اصبر حصين لمن تركت بوجهه
 عما أصابت من حجاج المحجر ما سرنى أن القناة تحرفت
 المنحروندوب مرة ال ترى فى   إن الكريم ندوبه فى وجهه
 فبذاك فافخر بئس ذاك المفخر لكن فى أكتافهم ونحورهم

 العدو الشجاع وذو المكانة:
د  عل  األب مة الععراا أ  يألوواوا أعووداا م بملعووجمعةو ولوويس  لوو  للاوور  الألوودو 
واإلنألمف بقدر دم  و لنويا بعووجمعة أناسوو م  إ  ي يغلووب العووجم  إي األعووج  دنوواو وي يكوور 

 ب ا دغوار ي يبمل  ة  إقدادا أ  الخ وب اقلام.عليا وي مجدا إي  
يقوة العنار و و و يألا دعركة خم اة عن م بد  دعا د  ةرسم  الألووعملي  علوو  

 :(18)أعدا  م ال ي  ثمروا علي م ة   جوم اممو ةيقوة
 (19)وصوت فينا بالصباح المثوب فثاروا إلينا فى السواد فهجهجوا
 (20)هم بالحسام المسيبوصمم في فشن عليهم هزة السيف ثابت

 بهن قليال  ساعة ثم خيبوا وظلت بفتيان معى أتقيهم
 (21)كمي صرعناه وخوم مسلب وقد خر منهم راجالن وفارس

ويألور ة  دوض   خر دألر  عدو  عل  يديوواو ويألوواا بملاوومرس الدسلبسوواو ةيقوووة 
(22): 

 بأزرق ال نكس وال متعوج ومستبسل ضافى القميص ضممته
 :(23)رف ثلر م وانلقمد م د  عدو م بقلا خير ةرسمن مو ةيقوةوينقا لنم ألو 

 يزيد وسعدا  وابن عوف بمالك قتلنا بعمر ومنهم خير فارس

 
 (.74شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (17)
 (.34ديوان الشنفرى, ويليه ديوان السليك, طالل حرب, )ص (18)
 السواد: الليل, هجهجوا: صاحوا, المثوب: الداعى المكرر للنداء. (19)
 .ثابت: يقصد تأبط شرا   (20)
 الكمي: البطل الشجاع, الوخوم: الرجل الثقيل. (21)
 (.42ديوان الشنفرى, ويليه ديوان السليك, طالل حرب, )ص (22)
 (54ديوان الشنفرى, ويليه ديوان السليك, طالل حرب, )ص (23)
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 ونرشقهم بالنبل بين الدكادك ظللنا نفري بالسيوف رؤوسهم
و ووم  ووو لوولبا عوورا  يألووور دألوور  أاوود أعدا ووا الارسووم  ونووول النسووما عليووا و ووو يلاوو  

 :(24)م كم  عليا د  اإلبما والعجمعةو ةيقوةأنامساو و   ي كرنا د
 له نسوة لم تلق مثلى أنكرا ويوم أهز السيف فى جيد أغيد

 لقد كنت أباء الظالمة قسورا ينحن عليه وهو ينزع نفسه
 :(25)ونجد عنلرف ل  عداد يسجا لنم وألا عدو  بملعجمعة ة  قولا

 وأخضب ساعدى بدم األسود سأحمل باألسود على أسود
 نم يألور عدو  كمألسدو ولم يدنعا  ل  د  الادا عليا وال جوم بد  دعووا دوو  ة و  

قودا واألام  إيم م بمألسودو و و ة  دقددل مو يضرب ةوو  العوودو  وووي  وعرضووم  الوو  يلخضووب 
 سمعد  لددما أول   األعدااو ةلم ينج م كون م أسودا  د  ب عا واسل سمد .

ا و ووو ثملوول الجنووم و ألوو  ي د دوو  ةوو  ويألووور لنووم عوودوا   خوور دوودجن بملسووالل ينم لوو 
 :(26)اسلسالداو ةلار  ل ر باو ددم جعا الارسم  ل مباو وللجنب ن الاو يقوة

 

 ال ممعن هربا  وال مستسلم ومدجج كره الكماة نزاله
 بمثقف صدق القناة مقوم جادت يداي له بعاجل طعنة

وسوومم الاروسووية  وة  ألورف أخر  لدواج ة امديووة دوو  عوودو عووجم  وب ووا دقوودامو نوومة
)اوومد  الاقيقووة( ي لر بووا الدواج ووة لووا يكعوور ل ووم عوو  أنيمبووا ةوو  ألووورف لغووري خألوودا بلن ووم 
كمللبسم اسلدراجم  لا إل  الااو إي أ  كا لل  الألامل لووم لألوودد أدوومم ةمرسوونم ورداووا الدعوو   

 :(27)بسياا الد ندو يقوة
 (28)عن حامى الحقيقة معلم ومشك سابغة هتكت فروجها

 (29)هتاك غايات التجار ملوم اه بالقداح إذا شتاربذ يد
 أبدى نواجذه لغير تبسم لما رآني قد نزلت أريده

 
 (.100ديوان تأبط شرا  وأخباره, ت: على ذو الفقار, )ص (24)
 (.65يزى, )صشرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبر (25)
 (.173شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (26)
 (.175المصدر السابق, )ص (27)
 المشك: الدرع, وقيل: المسامير فى حلق الدرع. (28)
 ربد: السريع, القداح: السهام, التجار: الخمارون. (29)



 صور اآلخر: )العدّو(في شعر الفرسان في العصر الجاهلي                                                 

                     
 9 مجلة بحوث كلية اآلداب                                                                        

 (30)بمهند صافى الحديدة مخذم فطعنته بالرمح ثم علوته
 (31)خضب اللبان ورأسه بالعظلم عهدي به شد النهار كأنما
 (32)يحذى نعال السبت ليس بتوأم بطل كأن ثبابه فى سرحة

 :(33)م ن مية دعركلا ولغلبا عل  أاد األقرا  األب مةو ةيقوةويألور لن
 ولبانه كنواضح الجريال ولرب قرن قد تركت مجدال  
 فى قفرة متمزق األوصال تنتابه طلس السباع مغادرا  

وكدوووم أسووولانم ةوألوووا العووودو بملب ووواو وغيووور  دووو  أوألووومف العوووجمعة لووويس إي إعووومرف 
  ناسا الوألووا ناسووا باجووم أكلوور باكووم اللغلووب عكسية لألب ة  إضاما العمعر الامرس عل

 والنألر ي د  بمب اإلنألمف أو ايعلراف بملاضا لآلخر العدو.
وينقووا لنووم عدوورو لوو  كلثووومو ألووورف لعوودو كووم  قودووا قوود لوجووو  دلكووم  علووي م ليادووي مو 
الوو  أغوومر عليووا  ووو وقودوواو ة  دووو و ولركوووا الخيووا عمكاووة علوو  جثدمنووا ةوو  أرا الدعركووةو 

 :(34)ةيقوة
 بتاج الملك يحمي المحجرينا وسيد معشر قد توجوه

 مقلدة أعنتها صفونا تركنا الخيل عاكفة عليه
ويألوووور عنلووورف لووو  عووودادو كيوووا غووومدر ةمرسوووَم دغووووارا  و وووو دجووودة دلعاووور األوألووومة 

 :(35)بمللراب ولم لناعا ثقلا وغرور  لناساو وي د مرلا ة  اسلخدام السياو ةيقوة
 والقوم بين مجرح ومجدل هغادرته متعفرا  أوصال

 بالمشرفي وفارس لم ينزل فيهم أخو ثقة يضارب نازال  
وينقا لنم ةوو  أليوومل أخوور  دوود  نكميلووا ةوو  عوودو  وخسوومرل م بسوولب قللووا لامرسوو م دوو  

 :(36) خري  د  أعيمن مو ةقمة دالخرا   
 (37)لما طعنت صميم قلب األخيل ولقد نكبت بنى حريقة نكبة

 
 مخذم: قاطع. (30)
 العظلم: صبغ أحمر. (31)
 س, نعال السبت: النعال المدبوغة.سرحة: الشجرة, تحذى: تلب (32)
 (.132شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (33)
 (.71ديوان عمرو بن كلثوم, ت: د. إميل بديع يعقوب, )ص (34)
 (122شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (35)
 (.134المصدر السابق, )ص (36)
 ر.النكبة: المصيبة, األخيل: المتكب (37)
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 والهيذبان وجابر بن مهلهل عنوة  وقتلت فارسهم ربيعة
 والزبر قان غدا طريح الجندل وابنى ربيعة والحريش ومالكا  

وبلعليوور سوومخر يألووور لنووم كيووا ينل وو  رداووا ال ويووا اردووة الكووريم دوو  أعدا ووا بووال 
 :(38)لور  وي دبميل بدن للا

 (39)ليس الكريم على القنا بمحرم فشككت بالرمح الطويل ثيابه
 خووور أ  دووو  عمدلوووا أ  يجعوووا دووو  ب وووو  األب ووومة كنمنوووة لنللووواو  ويقووووة ةووو  دوضووو 

ل ووووويال  ولبم يووووم  ولر يبووووم  لعوووودو و أ  ي راد  لووووا دوووو  ب ووووا وي ةوووومرسو ةوووولار  دوووو  دون ووووم .. 
 :(40)يقوة

 (43)البطل النجيد (42)يكون جفيرها أن نبلى (41)وهل يدرى جرية
 :(44)ةو ةيقوةو م  و أيضم  يألا لركا ل وا غمنية ألريعم  عل  أرا الدعرك

 تمكو فريصته كشدق األعلم وحليل غانية تركت مجدال
 ورشاش نافذة كلون العندم سبقت يداي له بعاجل طعنة

ويكدوو  الاخوور بمللغلووب علوو  دوو   وو ا وألوواا )اليووا غمنيووة( دووم يغلووب علوو  دوو   وو   
 املا د  الع ف واألناة واللنعم... الووخ.

اوواو ياوو ر غوومرف لاعووداا األعوودااو وةوو  ألووورف أخوور  يألووا كيووا يليوول دلسوولام  لرد
الووو ي  يعووول و  الغووووة خاوووة وبسوووملة ولسووولام  لردوووما م ال ويلوووةو ورغوووم  لووو  ة وووو ةووو  انل ووومر م 

 :(45)ليعملج م لرداا ويرويا د  ددم  مو ةيقوة
 بررررررررررررح برررررررررررالعينين كرررررررررررل مغيررررررررررررة

 

 أسرررررررنتها مرررررررن قررررررراني الررررررردم ترررررررردم
 

 برمحي حتى بل عامله الدم أمارس فيها ابنى قشير كليهما
 سعالى بأيديها الوشيج المقوم أمارس خيال  للهجيم كأنها

 
 (.174شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (38)
 شككت: )ويروى: كمشت( أي شققت, أو رفعت ثيابه لما طعنته. (39)
 (.52شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (40)
 جرية: اسم رجل. (41)
 الجفير: الكنانة. (42)
 الشجاع ذو النجدة. (43)
 (170د, الخطيب التبريزى, )صشرح ديوان عنترة بن شدا (44)
 (.139نفس المصدر, )ص (45)
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 صور العدو المنهزم:
يألا عدرو ل  كلثومو دم  لل إليا جدمجم أعدا او ويعل  م بلادمة الجدوومةو الدلقوومف 
ةووو  ةوووالف كثيووورف الاجووومرفو ويألوووور دووود  ايووورف العووودو ةووويم ياووو رو وأ  عووويا يلقووو و ة وووو د ووودد 

 :(46)يقوةبملسيوف والردمل د  كا جمنبو  
 (47)ذوابل أو ببيض يعتلينا بسمر من قنا الخطي لدن

 ونخليها الرقاب فتختلينا نشق بها رؤوس القوم شقا  
 (48)وسوق باألماعز يرتمينا كان جماجم األبطال فيها

 (49)نطاعن دونه حتى يبينا ورثنا المجد قد علمت معد
 (50)عن األحفاض نمنع من يلينا ونحن إذا عماد الحي خرت
 (51)فما يدرون ماذا يتقونا نجد رؤوسهم فى غير بر

ويرسوووم عنلووورف ألوووورف درعبوووة ألعدا وووا الدغوووروري و و وووم يقعوووو  ةريسوووة سووو لة للن وووب 
والسوولبو إنووا يلوورك م جثثووم   مدوودف للكواسوور والواووومو ويغوومدر م وأدوووال م دن وبووة ودقسوودة لووي  

 :(52)النمسو ةيقوة
 المغرور ينتهب تركت جمعهم إذا التقيت األعادي يوم معركة
 وحش العظام وللخيالة السلب لي النفوس وللطير اللحوم وللر

وةوو  دوضوو  أخوور يألووور ديوومر م بوول  ي أنوويس ةي وومو ة وو  خمليووة يخوويم علي ووم ال وودواو 
د  كا د م ر الايمف اإلنسمنية  ولم لعد   لة بملنمسو ةلألبح أ ل م الغربم  وال  مب والندووورو 

 :(53)لددمرو ةيقوةويالخر بلنا سلب كا  ل  ا
 بخالد ال وال الجيداء تفتخر ما خالد بعدما قد سرت طالبه

 يأوي الغراب بها والذئب والنمر وال ديارهم باألهل آنسة
 

( وانظر الرؤية للذات واآلخر فى معلقة عمىرو بىن كلثىوم, 74ديوان عمرو بن كلثوم, ت: د. إميل بديع يعقوب, )ص  (46)

 (17م )ص2010/ 1431( 56أ.د مؤيد محمد صالح اليوزبكي, آداب الرافدين, العدد )
لها, وقنا الخطى: نسبة إلى الخط وهى بلدة كانت على سىاحل البحىرين تشىتهر بصىناعة توصف الرماح بالسمرة لذبو  (47)

 القنا , اللدن: المرنة. البيض: السيوف.
 األماعز: األراضى الصلبة, الوسوق: جمع وسق وهو الحمل. (48)
 يبين: يتضح. (49)
 حي للحرب.العماد: جمع عمود, خرت: سقطت, األحفاض: متاع البيت, يقصد بذلك رحلة ال (50)
 الوتر: الثأر, ونجذ: نقطع. (51)
 (.25شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزي, ص) (52)
 (80نفس المصدر, ص) (53)
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ويألووووا لوووولبا عوووورا  دألوووور  عوووودو  علوووو  يديوووواو وكيووووا غوووودا ثوبووووا دلعووووربم دوووو  ددووووا 
 :(54)ودأللوغم  با بملكمدا  د  جراا غ ارف نضح عروو عنقا بملددماو ةيقوة

 (55)تشرب من نضح األخادع عصفرا   دنوت له حتى كان قميصه  
ويألور لنم عنلرف ل  عوودادو دووم خلاووو  علوو  أرا الدعركووة دوو  ا وومم ودووم عدلووو  ةوو  
العوودو دوو  عدووا اووي  أدلوور دوليووم    وور و ةلركوووا ال يوور عمكاووة علوو  ددووم  مو واألجسوومم ي ردووق 

 :(56)ل م وي ايمفو ةيقوة
 يوم التقينا وخيل الموت تستبق رةلقد وجدنا زبيدا  غير صاب

 ما تعمل النار فى الحلفى فتحترق  إذ أدبروا فعملنا فى ظهورهم
 على دماه وما فى جسمه رمق وخالد قد تركت الطير عاكفة

وة  دع د  خر ينقا لنم ألورا  لن مية العدو بعد أ  بمغل م ةمرسوونم العوومعر ةوو  جدوو  
د م م إي ل يووب سووياا السووم   الدعوولعاو وكيووا ةوور   امةا انادر علي م كملد ر الدن درو ةدم

ةرسوومن م خوةووم  دنووا وةرقووم و و ووو يالاق ووم بمل عووم  كووملدول الوو   ي داوور ل ووم دنوواو الوو  ألوو  
علوو   خوور مو وقاووا راجعووم  وجدوومجد م الدلنوومثرف للعثوور ل ووم ةرسوواو وقوود غوود  دوو  ةراووا ونعووولا 

 :(57)بملنألر كدم ينلع  الثدا د  العرابو ةيقوة
 فى جحفل حافل كالعارض الهطل سلى فزارة عن فعلي وقد نفرت
 رأت لهيب حسامى ساطع الشعل تهز سمر القنا حقدا  علي وقد
 ألقى الجيوش بقلب ُقد من جبل يخبرك بدر بن عمرو أننى بطل

 قاتلررررت فرسررررانهم حتررررى مضرررروا فرقررررا  
 

 والطعررن فررى إثرررهم أمضررى مررن األجررل
 

 جم نثرت بالبيض واألسلجما وعاد بى فرسى يمشى فتعثره
 وعدت من فرحى كالشارب الثمل وقد أسرت سراة القوم مقتدرا  

وةوو  ألووورف أخوور و ينقووا ةي ووم ةعملووا بملعوودو وكلن ووم دلدبووة يوودعو إلي ووم السووبم و ويقوووة 
ل وووم البعينوووي لر يوووة الوووددما السوووم لة لوووي  الربووو  والردووومةو وخووو   قولوووم  للنيووو  دووو  جدووومجم القووووم 

 
 (102ديوان تأبط شرا  وأخباره, ت: على ذو الفقار, )ص (54)
 األخادع: عرقان فى جانبي العنق. العصفر: نبات صبغي أحمر لونه شبيه بالدم. (55)
 (.105ن عنترة بن شداد, الخطيب التبريزي, ص)شرح ديوا (56)
 (.136نفس المصدر, )ص (57)
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العكرو وسلعوو دي  بدووم أنووم عليووا دوو  العووجمعةو إن ووم ألووورف دوو  بعوومعل م وسلسلاق دن  ل ل   
 :(58)إي أن م عند األب مة ة   ل  الدجلد  غمية ة  الاخر!! يقوة ةمرسنم

 ب اتبعينى من القفار الخوالي يا سباع الفال إذا اشتعل الحر
 سائالت بين الربى والرمال اتبعينى ترى دماء األعادي

 واذكرى ما رأيته من فعالى واشكرينى  ثم عودى من بعد ذا
 لبنيك الصغار واألشبال وخدى من جماجم القوم قوتا  

ويسجا لنم العمعر قيس ل  الخ وويم ألووورا  للعوودو الدن وو م و ووم ي يلوووو  علوو  عووياو 
وي ربووو  ةوو  كووا الجووم و لوومركي  ألووغمر األويدو ونسووم  م لولوووة ويلدنووي  أ  لووم لاألووا  وو   

 وة وقد لدل خالخل وو  اووي  ل وومير عوون   اللبوومس دوو  جووراا ال وورب... الاربو وي رب  د  ال
 :(59)الخ ةيقوة

 عن السلم حتى كان أول واجب أطاعت بنو عوف أميرا  نهاهم
 ويرمين دفعا : ليتنا لم نحارب أويت لعوف إذ تقول نساؤهم

 تبين خالخيل النساء الهوارب صبحناهم شهباء يبرق بيضها
لسلا قودا عل  عدو م ولكوورار غوومرل م علووي مو ولسووليا  ويعلر ة  دوض   خرو ع 

السوويا علووي مو ددووم أورث ووم  ي  وألووغمرا و وألووا ل ووم إلوو  ايخلاووما لووي  دوو  اووول مو اخلاووما  ي 
يلا ووو  دعووا لقلووة عوولن مو وعوودف  ل وومو وكوولن م ألووغمر اإللووا ةوو  ايخلبووما لووي  أد مل وومو لدووم 

لاوووبس والووورد عووو  أد ووومل م اوووي  الالوووب وغيووور و اعلووومدو  دووو  اللووو ليا  بدوووم ينووومل م دووو  القدووو  وا
 :(60)ةيقوة

 (61)أذل من السقبان بين الحالئب ظأرناكم بالبيض حتى ألنتم
 إلى عازب األموال إال بصاحب رضيت لهم إذ ال يريمون قعرها

 :(62)وقمة العنار و يألا عدو  بملل م وال ةو وي  أ د  لا ير م لا
 مت أنى امرؤ غير مسلموقد عل تحذرنى كى أحذر العام خثعما  

 إلى الذل واإلسحاق تنمى وتنتمى وما خثعم إال لئام أذلة
 

 (.131شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزي, )ص (58)
 (.90ديوان قيس بن الخطيم, ت: ناصر الدين األسد, )ص (59)
 (.94ديوان قيس بن الخطيم, ت: ناصر الدين األسد, )ص (60)
 د البعير الذكر, ويقال لألنثى: حائل, والحالئب: جمع الحلوبة, وهى التى تحلب.السقبان: جمع السقب, وهو ول (61)
 (.104ديوان الشنفرى, ويليه ديوان السليك, طالل حرب, )ص (62)
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ويسخر قيس ل  الخ يم د  أعدا ا د  لن  النجمرو وي كر م و لف إغمرلا علي م ةوو  
جد  د  قودا األعدااو ويسل  ئ ل م دعيرلا بل  قلملنم يالووما إلوو  عووجمعة واسوولعداد أكثوور دوو  

 :(63)او  بدعروب الان او وة   ل  يقوةأكا بسر اللدرو أو اللد
خوتهم تزيدا سقينا بالفضاء كؤوس حتف  (64)بنى عوف وا 

 (65)يقود وراءه جمعا  عتيدا   لقيناهم بكل أخى حروب
 (66)طوى أحشاءها التعداء قودا ومشرفة التالئل مضمرات
 (67)كأكلكم الفغايا والهبيدا أكنتم تحسبون قتال قومى

 إلى أن قال:
 رجالكم ونجعلكم عبيدا نقتل ما حيينا  فلن ننفك

ويووورد الاووومرس عنلووورف علووو  أعدا وووا الضوووعاماو بوووم دراا وسوووخرية بووول  أسووولالكم دل ملكوووة 
ألوود ةو ة وو  عبوومرف عوو  أسوولاة اللق وول اللقم ووم  و وو  ردي ووةو لووم لعوولرو م ةضووال  عوو  أ  لكووو  

 :(68)د  سلبكم لعدوكمو ةكيا للوعدو  أدثمل و ةيقوة
 (69)سود لقطن من الحومان أخالق معلبةقد أوعدونى بأرماح  

 (70)أيدى النعام فال أسقاهم الساقى لم يسلبوها ولم يعطوا بها ثمنا  
وةووو   جوووما د وووي  لوووبعا أعدا وووا دووو  لنووو  عووويبم و يألوووا م: للنووو  الل ووومم الدألوووملي  
بوومللر  ةوو  دوو خرال مو ويسووخر ل ووم اسوولخامةم  بوول  لعرضوو م لقلملنووم ودواج لنووم بدثمبووة لعجل ووم 

لو ولامرو القوف ليوون مو جووراا ضووعا مو كوومنوا ةوو  دووواج ل م يلخيوورو  ةوو  دوو  لووم ياوور دوون م الدو 
 :(71)لي  القلا واألسرو ةيقوة
 والبقع أستاها بنو أل عجلت بنو شيبان مدتهم

 وبدا لنا أحواض ذى الرضم كنا إذا نفر المطى بنا

 
 (.147ديوان قيس بن الخطيم, ت: ناصر الدين األسد, )ص (63)
 تزيدا : تزيد اسم جد بنى سلمة. (64)
 عتيدا : مهيأ. (65)
 ق. التعداء: العدو. القود: الطوال العناق.التالئل: األعنا (66)
 الفغايا: واحدة: الفغا, وهو غلظ جلد بسر النخلة إذا ركبه الغبار. الهبيد: شراب من حب الحنظل المنقوع المطبوخ. (67)
 (.107شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (68)
 عصب العلباء بعد أن تكسرت. الحومان: موضع.معلبة: اللعباء عصب فى العنق, أى أنها رماح شدت ب (69)
 أيدى النعام: تشبيه لهم بالنعام فى خوفها لجبنهم, أو فى التقامها لكل شيء لسرقتهم. (70)
 (.146شرح ديوان عنترة بن شداد, الخطيب التبريزى, )ص (71)
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 نختار بين القتل والغنم نعدى فنطعن فى أنوفهم
 لمزدري:العدو الواشى ا

يرألد لنم عدرو ل  كلثومو عوودف د ووم ر للعووداوف والكرا يووةو كملوعوومية دوو   وورف عوودو 
ولألديق  خر لا و معلا ةيدم يند  إليا ع  العمعر وقليللاو ودم لرلب علوو   لوو  دوو  ا دراا 

 :(72)وعدااو ةيقوة
 (73)نكون لقيلكم فيها قطينا بأى مشيئة عمرو بن هند
 (74)بنا الوشاة وتزدريناتطيع   بأى مشيئة عمرو بن هند

 (75)متى كنا ألمك مقتوينا تهددنا وأوعدنا رويدا
وياوو ر ألنووما عدودلووا دوو  الوودخوة ةوو  ألووا أعدا ووا بملوعوومية وغير ووم دوو  أألوونمف 
الللليب أو ايعلداا عليا وعل  قوداو وينألا م بوومللنا  جمنبووم و وعوودم الدنمةسووةو بعووددم عرةووو  

 :(76)عن م د  الدنعة وعدف البلسو ةيقوة
 ألما  تعرفوا منا اليقينا إليكم يا بنى بكر إليكم
 كتائب يطعن ويرتمينا ألما  تعرفوا منا ومنكم

وقوووومة عنلوووورف ياوووو ر  ا القرابووووة دوووو  دغبووووة عداولووووا  ويوووو كر  بعووووجمعلا  وجلوووود  علوووو   
ايسلبسمة ة  د مردف عدو  والل جم عليا  نمألام  إيم  أنا اري ب  أ  لغدووا لوو  عووي  دوو  

 :(77)دام رلي
 شجاعا  ال يمل من الطراد لقد عاديت با ابن العم ليثا  

 (78)ببيض الهند والسمر الصعاد ال  رررررررريرد جوابه قوال  وفع
 وال تمأل جفونك بالرقاد فكن يا عمرو منه على حذار

 صور العدّو المطارد:  

 
 (78ديوان عمرو بن كلثوم, ت: د. إميل بديع يعقوب, )ص (72)
 الء.القطين: العبيد األذ (73)
 تزدرينا: تحتقرنا (74)
 مقتوينا: المقتوون: الخدم. (75)
 (. 84ديوان عمرو بن كلثوم، ت: د. إميل بديع يعقوب، )ص  (76)
 (. 58شرح ديوان عنترة بن شداد، الخطيب التبريزي، )ص  (77)
 السمر: الرماح. الصعاد: جمع صعدة، وهى القناة المستوية. (78)
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 لوووا  و وووو –دووو  لجيلوووة  –يألوووور لنوووم العووومعر الألوووعلو  لووولبا عووورا   د ووومردف أعوووداا  
 :(79)ددع  ةي ال رب بل ة ج د   و م يالاقونا بلسر  ةرسمن م  ةيقوة

 (80)ألقيت ليلة خبت الرهط أرواقى نجوت منها نجائي من بجيلة إذ
 (81)العيكتين لدى معدى ابن راق لية صاحوا، وأغروا بي سراعهم

 (82)أو أم خشف بذى شث وطباق كأنما حثحثوا حصا  قوادمه
 (83)وذا جناح، بجنب الريد خفاق ا عذرال شيء أسرع مني، ليس ذ

 الخملدة
و ك ا نلا  لجالا كيووا أ  ا خوور العوودو ا ووي بملنألوويب األوةوور دوو  اللألوووير ةوو   

عووعر الارسووم  ةوو  العألوور الجووم لي  و وو ا يلنمسووب لدمدووم  دوو  كووون م ةرسوومنم   ةديوودا  الاوورب 
ف واضووورا  ةوو  ايملووا  الوو ي  ووو الدللقوو  دوو  العوودو   ووو ديوودا  الارسووم  األلوور   واألكثوور ا ووو 

ويللي عل  رأس ا لدمدمل م وأولويوومل م  خوضووم  بووملقوة والاعووا  ولوو ا كووم  وألوواا ولألوووير  ةووي 
دخللووا أاوالووا سوودة غملبووة ةووي عووعر ةرسوومننم دقمرنووة بغيوور   ودووم  وو   األدثلووة اللووي  كرنم ووم إي 

 ن وي  يسيرا  ة  ةيا اديث م ولألوير م لا.  

 
 (.129: علي ذو الفقار، )ص ديوان تأبط شرا  وأخباره، ت (79)
 الخبت: المخفض من األرض، وألقيت أرواقي: استفرغت جهدي.  (80)
 العيكتين: موضع فى ديار بجيلة.   (81)
حثحثوا: حثوا، أى جدوا. حصا  قوادمىه: لليمىا  قىد تنىاثر ريشىه. أم خشىف: الظبيىة. سى  وطبقىا: نبتتىان ممىا ترعىاه   (82)

 الظباء.  
 خصلة من الشعر يقبل على الوجه، وهي: العرف. والريد: قمة الجبل. العذر: جمع عذرة: ال (83)
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