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 سدتخمز ال 
غ اشتيخ أحجىسا كذاع صيتو، تخاثييغ لذاعخي غىػ مقارنة نقجية بيغ نريغ شعخيي ىحا البحث 

مصسػرا ال تعخفو إال ثمة مغ  -كىػ جخاف العػد الشسيخي -كىػ عسخ بغ أبي ربيعة، بيشسا بقي اآلخخ
الباحثيغ، كتيجؼ ىحه السقارنة إلى إثبات أف عسخ بغ أبي ربيعة كاف مدتحزخا استحزارا كاعيا 

 فائية جخاف العػد التي احتحاىا في قريجتو "أمغ آؿ نعع".

كال يقترخ البحث عمى ىحا السشحى التػثيقي، كما استجعاه ذلظ مغ تػثيق أسبؿية جخاف العػد  
في الدمغ لعسخ بغ أبي ربيعة، كإنسا يحاكؿ أيزا أف يقارف بيغ الشريغ جساليا، باعتبارىسا 
نسػذجيغ لمقرة الذعخية السكتسمة األركاف كالذخكط في شعخنا العخبي، كىي السػضػع الحي اعتبخ 

عس الشقاد السعاصخيغ أف عسخ بغ أبي ربيعة كاف رائجه، بيشسا يخى البحث أف عسخ كاف محتحيا ب
في ترػيخه لسدار قرة ليمة ذي دكراف التي تجكر حػليا قريجتو؛ كاف محتحيا لشسػذج القرة 

 التي أبجعيا جخاف العػد الشسيخي في فائية التي يتحجث فييا عغ ليمة الذط.

 سمخ-ليمة الذط-ليمة ذي دكراف-عسخ بغ أبي ربيعة-جخاف العػد الشسيخي : الكمسات السفتاحية

Abstract 

This research is a critical comparison of two traditional poetic texts by 

two poets. One of whom is Omar bin Abi Rabia who was well known. Howev-

er, the other one - Giran Oud Numayri - remained known only among a few 

researchers. This comparison aims to prove that Omar bin Abi Rabiaa delib-

erately imitated Gran Oud in his poem “Amn Al Naem”. 

         This research is not limited to the documenting aspect which proves the 

precedence of Gran Oud in time over Omar bin Abi Rabia, but it is also trying 

to compare the two texts aesthetically, as these are two examples of the com-

plete poetic story in our Arabic poetry.  A topic that some contemporary crit-

ics considered Umar ibn Abi Rabia as a pioneer in.  However, the research 

sees that Umar was imitating in his depiction of the path of the story of "Lay-

letou Thi Duran", which his poem is about, the model of the story that Gran 

Oud Numayri created in his poem in which he talks about "Layletou Shatt". 

Key words: Giran Oud Numayri- Giran Oud Numayri- Layletou 

Thi Duran- Layletou Shatt-plagiarism 

 



 ـ(                               2021يػنيػ  –خيل أب )59ع  جامعة بشي سػيف             –مجمة كمية اآلداب       

   ...ةالشيخ أحمد البان                                                                          فائية جران العود ورائية عمر به ربيعد.              

  
  

191 

 

 مقجمة
يخـك ىحا البحث إنراَؼ جخاف العػد الشسيخي، كاالنتراؼ لو مغ أبي  

الخصاب الحي ابتدَّه كثيخا مغ السعاني كاألساليب الذعخية في أذيع قرائجه كأسيخىا 
 بيغ الشاس؛ قريجة ليمة )ذي دكراف( التي مصمعيا:

 1غجاة غج أـ رائح فسيجخ  أمغ آؿ نعع أنت غاد فسبكخ
 

سعاني إليو لسكانتو كشيختو كحزػره الصاغي في معسعاف فشدبت تمظ ال
الحخكة األدبية في عرخه، كعج بدببيا رائج القرة في الذعخ العخبي، إذ ىي أشػؿ 

تشاكلت قرة مغامخة غخامية كاممة مغ أكؿ  -حدب السذيػر–قريجة عخبية 
 خصػات العاشق السغامخ نحػ خجر معذػقتو إلى لحطة الػداع السثقمة بالجمػع

 كزفخات الذػؽ كالحشيغ، كما بيغ تيشظ المحطتيغ مغ مػاؾف كمذاعخ كانفعاالت.

بيشسا ضل جخاف العػد الشسيخي فاتق تمظ السعاني كمفتخع ىاتيظ األساليب 
مشديا خمف جباؿ نجج كحياة أىميا البجكية، يحكخ الشاس فائيتو التي نخى أف ابغ 

شيع ال يحكخكف أك ال يجخؤكف عمى أبي ربيعة كاف يحاكييا في قريجتو الدالفة، لك
القػؿ إف ابغ أبي ربيعة قمج أحجا في معاني الغدؿ كمغامخات الربابة كالغخاـ، كيطغ 
مغ يغخه تذابو البحخ كالخكي أف فائية الفخزدؽ )عدفت بأعذاش كما كجت تعدؼ( 
أقخب إلى فائية جخاف العػد، كىػ كىع ال يؿف عمى أي أساس نقجي كال ذكقي، فيسا 

 يجتاف ال تذتخكاف في شيء مغ السعاني الذعخية، كلكل كجية ىػ مػلييا.قر
                                                           

، مصبعة الدعادة ، 92دمحم محيي الجيغ عبج الحسيج، ص  شخح ديػاف عسخ بغ أبي ربيعة، -  1
 1960الصبعة الثانية 
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كفائية جخاف العػد التي نخمي إلييا بالحجيث ىي التي أسسييا في ىحا 
 البحث قريجة ليمة )الذط( كمصمعيا:

 ذكخت الربا فانيمَّت العيغ تحرؼ
 

 1كعاكدؾ الذػؽ الحي كشت تعخؼ 
 كفق السحاكر اآلتية: كلسقاربة ىحه القزية سيديخ البحث 

 بيغ التشاص العارض كالدمخ السقرػد -1
 أييسا كاف األكؿ في الدمغ؟ -2

 تذابو شخريتي الذاعخيغ: جخاف الحزخي أـ عسخ البجكي؟  -3
 أييسا سمخ اآلخخ؟ -4
 السقارنة بيغ القريجتيغ -5

 بيغ التشاص العارض كالدمخ السقرػد -1

جسة مفيـػ التشاص ك الشرػصية كالشز الغائب كميا مرصمحات تحاكؿ تخ 
(Intertextuality( )Intertextualite الحي ألقت بو الشاقجة الفخندية مغ أصل )

( في ميجاف الجراسات الشقجية عاـ Julia Kristevaبمغاري جػليا كخيدتيفا )
 (Tel-Quelفي مقاالتيا عغ الديسيائية كالتشاص في مجمتي ) 1966

سغ نز أدبي ما أفكارا أك ، كىػ في معشاه السبدط يعشي أف يتز2(Critiqueك)
ضالال أك إيحاءات مغ نرػص أخخى سابقة، بحيث تشجمج ىحه األفكار كالطالؿ 

                                                           

بيخكت، الصبعة -، تحقيق كاريغ صادر، دار صادر49ديػاف جخاف العػد الشسيخي، ص -  1
 1999األكلى 

، 2000، مؤسدة عسػف لمشذخ كالتػزيع 11ػ التشاص نطخيا كتصبيؿيا ألحسج الدعبي، ص   2
  الصبعة الثانية، 
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َمًة نرا آخخ، كىػ مرصمح لو مقابالت مقاربة في الشقج العخبي  كاإليحاءات ُمَذكِّ
 القجيع مثل: االقتباس كالتزسيغ كاإلشارة.

-التقميجي السدكػف كإذا كاف ركالف بارت حاكؿ أف ييدأ ضسشيا مغ الشقج 
بػ"تحقيق أسصػرة بشػة الشز" الحي قتل مؤلفو قبل ذلظ، مؤكجا أف  -حدب رأيو

"االقتباسات التي يتكػف مشيا الشز مجيػلة السرجر، كلكشيا مقخكءة، فيي 
، إذا كاف حاكؿ ذلظ فإف محاكالتو ال تدتصيع 1اقتباسات دكف عالمات تشريز"

اؾ بعزا مغ التجاخل كالتذابو بيغ الشرػص عمى السدتػى العسمي أف تشفي أف ىش
 يدتحيل تأشيخه في فزاء نطخية التشاص كسا يذخحيا ىػ. 

يقع إذف مدتػى مغ التجاخل الكثيف بيغ الشرػص يمدمشا مغ الشاحية 
السشيجية بتجاكز فخضية "الشز الغائب" إلى ما يسكغ أف ندسيو "الشز 

دتحزخ محاكاتو بػعي لحطة إبجاع الػُسْدَتْحَزخ"، أي الشز الحي كاف السؤلف ي
نرو الججيج، كىشا ستدعفشا االستعانة بالسرصمحات الشقجية التي تصػرت في فزاء 

 ما عخؼ في تاريخشا الشقجي بػ"الدخقات".

ىشاؾ ثالث مرصمحات تعبخ عغ مدتػيات حزػر ألفاظ أك معاني نز ما 
، ىي إذف ترمح في نز آخخ، لكشيا تفتخض ضسشيا كعي األخيخ باألخح عغ سابقو

لسقاربتشا ىحه أكثخ مغ السفاـيع الجائخة في فمظ التشاص التي ال تفتخض كعي األخيخ 
بالشرػص الحاضخة في إنتاجو كعيا مقرػدا، تمظ السرصمحات ىي: )الشدخ 

 كالدمخ كالسدخ(.

قاؿ ابغ األثيخ: "... كاعمع أف عمساء البياف قج تكمسػا في الدخقات الذعخية 
 ت ألفت فييا كتابا، كقدستو ثالثة أقداـ: ندخا، كسمخا، كمدخا.فأكثخكا، ككش

                                                           
 13ػ السرجر الدابق ص   1
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أما الشدخ فيػ: أخح المفع كالسعشى بخمتو مغ غيخ زيادة عميو، مأخػذا   -
 ذلظ مغ ندخ الكتاب.

كأما الدمخ فيػ: أخح بعس السعشى, مأخػذا ذلظ مغ سمخ الجمج الحي ىػ  -
 بعس الجدع السدمػخ.

إلى ما دكنو، مأخػذا ذلظ مغ مدخ كأما السدخ فيػ: إحالة السعشى  -
 .1اآلدمييغ قخدة"

سشبعج كال مغ مرصمحي: )الشدخ كالسدخ(، ألسباب مػضػعية نقجية،         
بيشسا سشدترحب مرصمح )الدمخ( في إشار مقارنتشا ىحه بيغ القريجتيغ مػضػع 

 البحث، باعتباره األقخب إلى حالة التذابو الحاصمة بيشيسا.

 بج أف نأخح قميال في مبحث:كلكغ قبل ذلظ ال 

 أييسا كاف األكؿ في الدمغ؟  -2
ُخ، فيػ أذَكخ  ال ججاؿ في الفتخة التي عاش فييا أبػ الخصاب السغيخي السَذيَّ
في الشاس مغ أف يختمف في عرخه، "كىل يخفى القسخ!"، فقج ركيت تفاصيل حياتو 

أنو كلج ليمة قتل  مشح ليمة كالدتو إلى كفاتو، كذائع بيغ كتاب التخاجع كالسؤرخيغ
ق، كأخباره  93 - 23عسخ بغ الخصاب رضي هللا عشو، كعاش في الفتخة التي بيغ 

 مع األمخاء كالخمفاء كالعمساء كالعامة محكػرة مذيػرة.

سمظ ؼيو أما صاحبشا جخاف العػد الشسيخي فقج ضاع تاريخو في جباؿ نجج، ك 
كبيخا في العرخ الحي عاش القجماء كالسعاصخكف شخائق قجدا، كاضصخبػا اضصخابا 

                                                           

، لزياء الجيغ بغ األثيخ، نرخ هللا بغ دمحم 3/222ػ السثل الدائخ في أدب الكاتب كالذاعخ،   1
ىػ(، تحقيق: أحسج الحػفي، بجكي شبانة، دار نيزة مرخ لمصباعة كالشذخ 637)الستػفى: 

 كالتػزيع، الفجالة ػ القاىخة.
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، كال أعخؼ مدتشجه 1ؼيو، فحدب بخككمساف "يقخر األدباء العخب أنو مغ الجاىمييغ"
في ذلظ، فأغمب ما اشمعت عميو مغ مرادر تخجستو تقػؿ بإنو إسالمي، أما كخنكػ 

، كلع أؾف عمى ما يجؿ 2فقج قاؿ بأنو "مغ األمػييغ كعاصخ عبج السمظ بغ مخكاف"
 لعبج السمظ بغ مخكاف، كال أعخؼ مدتشج كخنكػ في ذلظ.عمى معاصختو 

 -عكذ ما ذىب إليو بخككمساف-إف أغمب السرادر التي اشمعت عمييا 
تحىب إلى أنو شاعخ إسالمي، كلكشيا ال تحجد بجقة فتخة شبيبتو كاكتيالو، مسا جعل 

فاؿ الطشػف تكثخ حػؿ حؿبة حياتو كقجر عسخه، كلعل ىحا ما دفع ابغ قتيبة إلى إغ
الحجيث عغ عرخه مكتؽيا بحكخ لؿبو كسبب إشالقو عميو، قاؿ: "إّنسا سّسى )جخاف 

 العػد( لقػلو المخأتيو:

 فإّنشى خحا ححارا يا حّشتى
 

 .3رأيت جخاف العػد قج كاد يرمح" 
أف يخخج مغ  -ؼيسا يبجك-كقج سمظ سبيمو في ذلظ ابغ العجيع الحي اختار  

ا فقط، دكف أف أي تحجيج آخخ، قاؿ: "جخاف العػد ىحا االضصخاب فجعمو شاعخا عخبي
 شاعخ مغ العخب، لقب بجخاف العػد لقػلو:

 عسجت لعػد فالتحيت جخانو
 

 .4كلمكيذ أمزى في األمػر كأنجح" 
 

 
                                                            

تحقيق عبج الحميع الشجاركرمزاف عبج التػاب، دار  1/116تاريخ األدب العخبي لبخككمساف  -  1
 ، الصبعة الخامدة.1977السعارؼ 

 ، مرجر سابق1/116تاريخ األدب العخبي لبخككمساف  -  2
، تحقيق أحسج دمحم شاكخ، دار السعارؼ، الصبعة الثانية 1/718الذعخ كالذعخاء البغ قتيبة،  -  3

1958 
 ، دار الفكخ4724/10البغ العجيع، تحقيق سييل زكار، بػية الصمب في تاريخ حمب  -  4
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كمسغ ذىبػا إلى أنو شاعخ إسالمي ابغ ماكػال قاؿ: "أما ِجَخاف بكدخ الجيع 
، كمشيع الدسعاني الحي نقميا 1فيػ جخاف العػد، شاعخ إسالمي، مغ بشي عقيل"

، كقاؿ 2عغ الجارقصشي، قاؿ: " قاؿ الجارقصشي: جخاف العػد شاعخ إسالمي عقيمي"
، كاستصخد ذلظ ابغ ناصخ الجيغ كىػ يزبط 3صاحب المباب: "ىػ شاعخ إسالمي"

لؿبا آخخ لو غيخ مذتيخ بو، كىػ )أبػ َغباب( مثبتا أنو بفتح الغيغ، قاؿ: "قاؿ: َأُبػ 
، َشاِعخ إسالمي.قمت: اسسو عامخ بغ الحارث الزبي، لؿبو جخاف اْلعػد، َغَباب

، كسار عمى نيجيع ابغ حجخ كسساه السدتػرد، قاؿ: "ِجَخاف، بكدخ 4مذيػر"
، كلكشو 5الجيع: ىػ ِجَخاف الَعْػد، اسسو السدتػرد، شاعخ إسالمي مغ بشي عقيل"

ي عبارة تشرخؼ عشج إشالقيا اكتفى في ندىة األلباب بقػلو عشو إنو شاعخ قجيع، كى
غالبا إلى العرخ الجاىمي أك أكائل العرخ اإلسالمي، قاؿ: "جخاف العػد بفتح العيغ 

 .6الػسيسمة ىػ السدتػرد العقيمي الذاعخ، قجيٌع"

                                                           

اإلكساؿ في رفع االرتياب عغ السؤتمف كالسختمف في األسساء كالكشى كاألنداب البغ ماكػال  -  1
، دار الكتاب اإلسالمي بالقاىخة، الصبعة الثانية، كذكخ أنو إسالمي أيزا في كتابو: تيحيب 2/69

، تحقيق سيج كدخكي حدغ، دار الكتب 167كأكلي األفياـ، صمدتسخ األكىاـ عمى ذكي السعخفة 
 .1410بيخكت، الصبعة: األكلى –العمسية 

، تحقيق الذيخ عبج الخحسغ بغ يحيى السعمسي اليساني، مكتبة 3/218األنداب لمدسعاني  -  2
 1980ابغ تيسية القاىخة، الصبعة الثانية 

 بغجاد-، مكتبة السثشى3/269ري المباب في تيحيب األنداب البغ األثيخ الجد  -  3
، 6/150تػضيح السذتبو في ضبط أسساء الخكاة كأندابيع كألقابيع ككشاىع، تحقيق  -  4

 1993بيخكت، الصبعة: األكلى،  –تحقيق دمحم نعيع العخقدػسي، مؤسدة الخسالة 
 تحقيق: دمحم عمي 1/248تبريخ السشتبو بتحخيخ السذتبو البغ حجخ العدقالني،  -  5555

 لبشاف -الشجار، مخاجعة: عمي دمحم البجاكي، السكتبة العمسية، بيخكت 
، تحقيق عبج العديد دمحم بغ صالح 1/169ندىة األلباب في األلقاب البغ حجخ العدقالني  -  6

 1989-ىػ1409الخياض، الصبعة األكلى  –مكتبة الخشج ، الدجيخي 
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ىكحا تػاشأ أصحاب الصبقات كالتخاجع عمى أنو شاعخ إسالمي، كلع يقل أحج 
سعاصخيغ أف البغجادي قاؿ بأف جخاف مشيع بأنو جاىمي، كقج شاع لجى الجارسيغ ال

العػد شاعخ جاىمي، كليذ ذلظ صحيحا فقج نز بأنو شاعخ إسالمي، قاؿ: ".. 
كمغ شعخ اإلسالمييغ ديَػاف َرافع بغ ىخيع اْلَيْخُبػعي كديػاف اْلقَصاِمي كديػاف جخاف 

 .1اْلعػد ..."

لسفرل كالقػؿ بجاىميتو كىع أصاب شيخشا جػاد عمي حيث ندبو في كتابو ا
إلى البغجادي، كقج تابعو عميو شيخشا نػري حسػدي  2في تاريخ العخب قبل اإلسالـ

ضسغ  1982الؿيدي في مقجمة تحؿيقو لجيػاف جخاف العػد الحي نذختو دار الخشيج 
، كلعل األخيخ كثق بسا جاء بو جػاد عمي، 3مشذػرات كزارة الثقافة كاإلعالـ العخاؾية

 دي ليتحقق مغ نقمو.كلع يخجع إلى خدانة البغجا

كرغع أف بخككمساف دفع القػؿ السخجػح الحي ندبو لألدباء العخب في شأف 
جاىمية جخاف العػد إال أف حجتو في الجفاع لع تكغ ناىزة، حيث استغخب أف يحكخ 

، كليذ األمخ داعيا 4شاعخ جاىمي بجكي مثل جخاف العػد حسامة نػح في شعخه
ادية كاف مترال بالسجيشة، ككاف مػسع الحج لالستغخاب الذجيج، ؼبعس أىل الب

كأسػاؽ العخب ممتقى لبجكييع كحزخييع، كال يدتبعج أف يمتقط شاعخ لساح بقخيحتو 

                                                           
، تحقيق كشخح: عبج الدالـ دمحم  1/20خدانة األدب كلب لباب لداف العخب لمبغجادي،  -  1

  1997 -ىػ  1418ىاركف، مكتبة الخانجي، القاىخة، الصبعة الخابعة 
، دار الداقي، الصبعة: الخابعة 18/55السفرل فى تاريخ العخب قبل اإلسالـ لجػاد عمي  -  2

 ـ2001ىػ/ 1422
 1982ر الخشيج ، تحقيق نػري حسػدي الؿيدي، دا7ديػاف جخاف العػد الشسيخي، ص -  3
تحقيق عبج الحميع الشجاركرمزاف عبج التػاب، دار  1/116تاريخ األدب العخبي لبخككمساف  -  4

 ، الصبعة الخامدة1977السعارؼ 
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الحكية بعس ما يتشاىى إلى مدسعو مغ تمظ األحاديث، كقج كردت قرة حسامة نػح 
 مفرمة في شعخ أمية بغ أبي الرمت، قاؿ في شأنيا:

 كأرسمت الحساَمة بعج سبع
 مسَُّذ ىل تخى باألرض عيشات

 فجاءت بعجما ركزت بقصف
 فمسا فخَّشػا اآليات صاغػا

 ِإذا ماتت تػرثو بشييا 
 

 تجؿ عمى السيالظ ال تياب 
 كغايتو بيا الساء العباب
 عميو الثَّأُط كالصيغ الكثاب
 ليا شػقا كسا عقج الدخاب
 1َكِإف قتمت فميذ لو استالب

 

 
في تقجيسو لتحقيق  -مثل بخككمساف-كقج حاكؿ نػري حسػدي الؿيدي 

ديػاف جخاف العػد أف يدتجؿ عمى إسالميتو مغ خالؿ بعس السفخدات كالسعاني 
الجيشية الػاردة في شعخه، كلكغ الذػاىج جسيعيا التي جاء بيا ترمح لالستئشاس 
أكثخ مغ كػنيا أدلة ناىزة، ذلظ أف الثقافة الجيشية كانت مػجػدة في جديخة العخب 

عل االقتباس مشيا لجى شاعخ ذكي مثل جخاف العػد ليذ أمخا غخيبا كال بسا يج
 مدتبعجا.

ىل أنا أسعى مغ خالؿ ما سبق لشفي إسالميتو؟ ال، أبجا. كإنسا كشت أناقر 
ما أراه كىشا في االستجالؿ عمى نفي جاىميتو، فأنا مقتشع بشطخية التعسيخ التي أشار 

جيػاف، كأنو عاش فتخة مغ عسخه في إلييا نػري حسػدي الؿيدي في تقجيسو لم
الجاىمية كعاش بؿية عسخه بعج ضيػر اإلسالـ بالجديخة العخبية، كبقي حيا إلى عيج 
عبج السمظ بغ مخكاف، كبيحا يسكغ الجسع بيغ األقػاؿ الستزاربة التي نثخناىا في 

ىػ، أي أنو 88-ؽ ىػ  20الفقخات الدالفة، كبيحا يسكغ تقجيخ شخفي عسخه ىكحا: 

                                                           
، تقجيع كتعميق سيف الجيغ الكاتب كأحسج عراـ 21شخح ديػاف أمية بغ أبي الرمت ص -  1

 لبشاف-الكاتب، دار مكتبة الحياة، بيخكت
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لج قبل اليجخة بعذخيغ سشة كعاش بعج عبج السمظ بغ مخكاف سشتيغ، ذلظ أنو ليذ ك 
في العادة حدباف شخز مغ السعسخيغ دكف أف يكػف قج أناؼ عمى السائة ببزع 

 سشيغ.

كالحؿيقة أف شعخه يسثل نسط شعخ الشججييغ في تمظ السخحمة التي كانت 
نذأىا اإلسالـ في الجديخة العخبية، فييا بػادي نجج قج تأثخت بالحياة الججيجة التي أ

كلكشيا ما تداؿ تحتفع بجدالتيا كأصالتيا كعفػيتيا البجكية الحالسة لقخب عيجىا 
 بالجاىمية.

مغ خالؿ ما سبق ال يبقى أمامشا شظ في أف جخاف العػد عاش كنزج 
ق، أي قبل أف يصخ شارب عسخ بغ أبي ربيعة كيبقل  35شعخه كذاع قبل سشة 

ي ىحه الدشة ما يداؿ فتى يخصػ في عامو الثاني عذخ، كأف قريجتو كجيو، كىػ ف
التي يجرس ىحا البحث أثخىا الػاضح في شعخ عسخ كانت قبل ذلظ بعجد مغ الدشيغ 
يدسح بتخددىا عمى ألدشة سكاف مكة كالسجيشة كغيخىسا مغ حػاضخ اإلسالـ التي 

 كاف عسخ يعير متشقال بيشيا.

أنو كتبيا بعج أف تقجـ بو العسخ، كتخؾ ليػ  كفي مصمع قريجتو ما يجؿ عمى
 الذباب كمغامخات اليػى، كذلظ قػلو:

 ذكخت الربا فانيمت العيغ تحرؼ
 ككاف فؤادي قج صحا ثع ىاجشي

 كعاكدؾ الذػؽ الحي كشت تعخؼ 
 1حسائع كرؽ بالسجيشة ىتف

 

 
                                                           

بيخكت، الصبعة األكلى -، تحقيق كاريغ صادر، دار صادر49جخاف العػد الشسيخي، صديػاف  1 -
1999 
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 تذابو شخرية الذاعخيغ3- 

ربيعة كمدارا حياتيسا تتذابو شخريتا جخاف العػد الشسيخي كعسخ بغ أبي 
ميغ كسيط في قػمو يشحجر دكخراليسا الشفدية تذابيا يكاد يكػف تصابقا، فكال الخج

مغ قبيمة ُمْعِخَقٍة في الذخؼ، كإذا كاف ندب عسخ بغ أبي ربيعة أشيخ مغ أف يحكخ 
، إذ ىػ في الُقشَِّة مغ بشي مخدـك ثع مغ قخير، فإف جخاف العػد لع يكغ ابغ بغي، 

، كقج 1سيخ بغ عامخ إحجى جسخات العخب التي لع تشصفئ ضعًة كال ميانةبل مغ ن
، ككانػا معخكفيغ بالذجاعة كالشججة 2كانت "ليع كثخة كعّدة في الجاىمية كاإلسالـ"

َعاِف(،  كالخبخة في الصعاف، كحدبيع يـػ ؼيف الخيح الحي سسػا ؼيو )ُحَخْيَجَة الصِّ
جتسعػا بخماحيع فراركا بسشدلة الَحَخَجة، كسبب ذلظ أنيع لسا حسي كشيذ السعخكة ا

 .3كىي شجخ مجتسع.

كسا أف لكمييسا مغ الحدب كالساؿ ما يكفل لو حدغ الحكخ في مجالذ  
فتيات العخب كالتفخغ لحياة الميػ كالصخب دكف أف تدعجو مصالب العير كتكاليف 

لذظ فإف األياـ، كإذا كاف غشى كتخؼ عسخ مذيػر مشقػؿ بالتػاتخ الحي ال يقبل ا
جخاف العػد عمى الشؿيس مغ ذلظ، فال خبخ يدعفشا عغ حالو مغ الفقخ كالغشى سػى 

                                                           

ػ كاف سبب خسػؿ ذكخىع قريجة جخيخ الجّماغة التي ىجاىع فييا، كأرسل فييع بيتو السذيػر،   1
 كذلظ حيغ قاؿ مخاشبا شاعخ ق الخاعي الشسيخي:

 فغس الصخؼ إنظ مغ نسيخ**فال كعبا بمغت كال كالبا
 

  1988، تحقيق: خميل شحادة، دار الفكخ، بيخكت، الصبعة الثانية 2/371ػ تاريخ ابغ خمجكف   2
 

، تحقيق: عسخ عبج الدالـ تجمخي، الشاشخ: دار 1/501ػ الكامل في التاريخ البغ األثيخ   3
 .1997لبشاف، الصبعة األكلى  –الكتاب العخبي، بيخكت 



 ـ(                               2021يػنيػ  –خيل أب )59ع  جامعة بشي سػيف             –مجمة كمية اآلداب       

   ...ةالشيخ أحمد البان                                                                          فائية جران العود ورائية عمر به ربيعد.              

  
  

121 

 

شعخه، فذعخه يجؿ بسا ؼيو الكفاية عمى حيازتو نريبا غيخ يديخ مغ الحدب كالساؿ، 
 أما الحدب فيجؿ عميو حجيثو عغ نفدو بذيخة ذكخه بيغ الشداء كتسشييغ لو:

 حسجت لشا حتى تسشاؾ بعزشا
 عال في كل شخؽ كمغخبرؼيع ال

 

 كأنت امخؤ يعخكؾ حسج فتعخؼ 
 1كقػلظ ذاؾ اآلبج الستمؿف

كال يجخؤ عمى ىحا القػؿ الفاخخ في تمظ الفتخة التي يخجح أف جخاف العػد  
عاش فييا إال مغ يعخؼ أنو مرجؽ غيخ مكحب ؼيسا يقػلو، خاصة أنو عاش فتخة 

ػءة، ككاف ابغ عسو الخاعي احتجمت فييا الشقائس الذعخية  الشابذة عغ كل س
الشسيخي يياجي جخيخا، فميذ مغ السعقػؿ أف يفخخ بالكحب في فتخة مثل تمظ، خاصة 

 أف مصمع القريجة يجؿ عمى أنو قاليا بعج كبختو.

أما مالو فتجلشا عميو مػاضع كثيخة مغ ديػانو، مشيا أبيات مغ قريجتو التي 
 ب ثخكة تالجة، يقػؿ:ييجػ فييا زكجتيو، فيي تذيخ إلى أنو كاف صاح

 فإف الفتى السغخكر يعصي تالده
 

 2كيعصي الثشا مغ مالو ثع يفزح 
 
 

فيػ ىشا يحكخ )تالد الساؿ( كىػ السػركث مشو، ثع يستغ عمى زكجتيو 
كأىميسا بأف "َحكََّسُيْع" في مالو، كال يسكغ أف يستغ بحلظ إال إذا كاف الساؿ كثيخا كافخا، 

 يقػؿ:

 الساؿ أىميا فتمظ التي حكست في
 

  3كما كل مبتاع مغ الشاس يخبح 
 

                                                           
 ر.، كاريغ صاد55ديػاف جخاف العػد، ص -  1
 ، كاريغ صادر33ديػاف جخاف العػدػ ص -  2
 34السرجر نفدو، ص -  3
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ثع إف في عخضو عمى زكجتيو أف يأخحا نرف مالو مقابل تخكيسا لو 
كشالقيسا مشو دليل آخخ عمى كثخة مالو السذار إليو، فمػ لع يكغ الشرف مغ ذلظ 

 الساؿ كفيخا لسا كاف في عخضو عمييسا أي ؾيسة كال معشى:

 فوخحا نرف مالي كاتخكا لي نر
 

ـٍّ فالتََّعدُُّب َأْرَكحُ    1كبيشا بَح
 

 
 
 

أما تذابييسا في التفخغ لذأف الشداء كالحياة بيشيغ ؼيذيج بو ديػاناىسا المحاف 
ال يحػياف إال شعخ الغدؿ كالشديب، كزاد جخاف العػد عمى ابغ أبي ربيعة بيجاء 

 السخأة.

ا عمى أف كمغ مطاىخ التذابو بيغ شخريتي الخجميغ حخصيسا في شعخىس 
يطيخا مصمػبيغ لمسخأة ال شالبيغ ليا، كذلظ ضاىخ جمي في شعخىسا، كالقريجتاف 
المتاف نحغ برجد السقارنة بيشيسا تطيخاف ذلظ، كإذا كانت ضاىخة افتخار الخجل 
بتعمق السخأة بو بجأت مع امخئ الؿيذ الكشجي فإف الغػص في مذاعخىا كتفريل 

 رمديغ في ىحا الفخخ الغدلي المصيف.ذلظ تصػر معيسا إلى مدتػى جعميسا 

كىشاؾ خرمة أخخى تجسع الخجميغ كىي تجشبيسا التكدب بذعخىسا، فمع  
يؤثخ عشيسا الميج بذعخىسا ابتغاء نعسة تخجى عشج  خميفة أك أميخ، فقج كاف الذعخ 
عشجىسا أكـخ كأغمى مغ أف تدتشدؿ بجائعو لغيخ الجسيالت، كلػ ثبتت قرة كفػده 

ال تخـخ حكسشا عميو  -رغع ما أثختو حػليا ؼيسا سبق-ظ بغ مخكاف عمى عبج السم
 بتجشب التكدب بالذعخ، فمع يخد أنو مجحو بذعخ، كال أنذجه في حزختو .

كال يسكغ أف نغادر ىحا السييع قبل أف نحكخ أف جخاف العػد الشسيخي كعسخ بغ 
شا بسحىب التػحيج أبي ربيعة كاف يجسعيسا أمخ آخخ ذك باؿ، كىػ أنيسا لع يكػنا يجي

                                                           
 37السرجر نفدو، ص -  1
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في الحب، بل كاف صاحبي مغامخات غخامية، يبتػياف الجساؿ مطانو، يؿيساف حيث 
 ألؽياه، كيخحالف ما َعغَّ ليسا بارؽ كصاؿ مغ حػراء خمػب.

كقج عخفَت اآلف مطاىخ التذابو بيغ شخريتي الخجميغ، ال جـخ أف سؤاال  
 ألح عميظ، ىػ:

 أييسا سمخ شعخ اآلخخ؟ -3

أييا القارئ الكخيع بأف ابغ أبي ربيعة ىػ الحي سمخ شعخ جخاف  أكد أف أفجأؾ
العػد، كأعخؼ أف ىحا خمل مشيجي، فالحكع يشبغي أف يأتي بعج البحث كالتجقيق 

 فخضية ىحا البحث ىي تمظ الشتيجة. -كسا عخفت–كالسشاقذة، كلكغ 

عخفشا قبل قميل بسا يذبو اليقيغ أف عسخ بغ أبي ربيعة متأخخ  في زمشو 
لحياتي عغ جخاف العػد، كأف زمشو الذعخي أكثخ تأخخا مغ ذلظ، فقج رجحشا أف سشة ا

ق( كاف فييا جخاف العػد شاعخا ناضجا معخكفا قج تجاكز الخسديغ 23ميالد عسخ )
مغ عسخه، لكغ ىحا ال يكفي لجعمو متأثخا بو في شعخه، كال سالخا  ليحه القريجة 

كلساذا ال يكػف جخاف العػد ىػ الستأثخ  التي نحغ برجد مقارنتيا مع قريجة عسخ،
بعسخ في قريجتو؟ كما داـ كال الخجميغ عاش بعيجا عغ اآلخخ حيث عاش جخاف 
العػد في بػادي نجج كعاش عسخ في حػاضخ اإلسالـ، فمساذا إذف نصخح فخضية 

 التأثيخ كالتأثخ بيشيسا؟ 

إلسالمي في أما قزية التأثيخ كالتأثخ فال تحتاج كثيخ بحث ألف السجتسع ا
العرخ األمػي كاف ميتسا بالغدؿ كتجاكؿ أقاصيرو كأخباره، كقج أسيست حخكة 
الجسع كالتجكيغ )تجكيغ المغة بجأ مبكخا قبل ما اصصمح عميو الحقا بعرخ التجكيغ، 
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( في تشذيط ىحا السجاؿ، كأما تخجيح 1ىػ143كالحي يبجأ حدب الجابخي مغ سشة 
و قخيشة أخخى كىي أف اتجاه الشقل كاف مغ البادية أف عسخ كاف ىػ الستأثخ فتجؿ عمي

إلى السجيشة كليذ العكذ ، بل كاف كثيخ مغ األعخاب يخى في شعخاء الحزخ ىجشة 
مشاؼية لألصالة العخبية، كلعل حخص ذي الخمة كأمثالو كرؤبة كالعجاج كمغ شأى 

 ذلظ.شأكىع عمى االبتعاد عغ السجف حتى ال يتأثخ شعخىع بيا أكبخ دليل عمى 

تمظ قخائغ تاريخية كاجتساعية، لكغ ىشاؾ قخيشة نرية ىي في نطخي أججى في 
ىحا الحجاج مغ بؿية القخائغ، تمظ القخيشة ىي أف مشدع تفريل بعس السذاىج في 

كإيجازىا في قريجة جخاف العػد، يجؿ عمى  -كسا سشخى -قريجة عسخ بغ أبي ربيعة 
تحزخا ليا، ككاف أثشاء قخضو يفرل أف عسخ كاف مشفعال بقريجة جخاف العػد كمد

 السذاىج التي أبجع جخاف العػد الحجيث عشيا بإيجاز.

 السقارنة بيغ القريجتيغ: -4
 التذابو في اإلشار العاـ كالجػ الشفدي لمقريجتيغ: - أ

يتجاخل اإلشار العاـ كالجػ الشفدي لمقريجتيغ تجاخال يكاد يرل حج 
مغامخة عاشؽية، فقريجة جخاف التصابق، فكل كاحجة مغ القريجتيغ تتحجث عغ 

العػد تتحجث عغ مغامختو في ليمة "الذط" بيشسا تتحجث قريجة عسخ بغ أبي ربيعة 
عغ مغامختو العاشؽية في ليمة "ذي دكراف"، ككال الذاعخيغ جاء متدمال إلى 
حبيبتو، كال يفتخؽ كػف جخاف العػد لقي صػاحبو خارج الحي كعسخ لقي صاحبتو 

خيق، بل ىػ جػ مكاني مشاسب لصبيعة حياة كل كاحج مشيسا، في خبائيا كسط الف
فسغ الصبيعي أف يمتقي جخاف العػد البجكي حبيبتو بعيجا عغ الحي، فجخػؿ الغخيب 
الحي ليال خمدة غيخ مدتداغ لجى الذاعخ البجكي، كال يصػؼ بخيالو، كأما عسخ 

                                                           
، مخكد دراسات الػحجة العخبية، الصبعة 63تكػيغ العقل العخبي لسحسج عابج الجابخي ص -  1
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بيػتات كاقتحاـ الستخؼ الشاشئ في الحزخ فخيالو الذعخي يصػؼ في التدمل إلى ال
 السشازؿ في غياب الخؾباء.

كمغ الجػ الشفدي السذتخؾ في القريجتيغ صػرة الذاعخيغ فييسا، فقج 
ضيخ كل كاحج مشيسا في القريجتيغ معذػقا كعاشقا، كمصمػبا كشالبا، ككالىسا 
باغتو الفجخ كخخج ىاربا، كبقيت حبيبتو تبحث عغ مخخج مشاسب مغ الػرشة التي 

 كقعت فييا.

 اذج تفريمية لمتذابو بيغ القريجتيغ:نس - ب

 الريت الغدلي: أنا حجيث الغػاني -1

بجأ كل مغ الذاعخيغ مفتخخا بأنو ذائع الريت لجى ربات الحجاؿ، كأنو   
مػضػع حجيثيغ إذا تيامدغ في الحب كالغدؿ كالخجاؿ، كتكاد ألفاظ كمعاني 

لعػد، كىػ عسخ بغ أبي ربيعة في ىحا السػضػع تصابق ألفاظ كمعاني جخاف ا
تصابق عجيب كمخيب، يقػؿ جخاف العػد ناقال ما قالتو محبػبتو حيغ لقييا ذلظ 

 المقاء العابخ الحي ضخبت لو مػعجا بعجه:

 كقالت لشا كالعيذ ُصْعٌخ مغ البخى 
 كىغ جشػح مرػيات كأنسا
 حسجت لشا حتى تسشاؾ بعزشا
 رؼيع العال في كل شخؽ كمغخب

 

 كأخفافيا بالجشجؿ الرع تقحؼ 
 بخاىغ مغ جحب األعشة عمف
 كأنت امخؤ يعخكؾ حسج فتعخؼ
 1كقػلظ ذاؾ اآلبج الستمؿف

 انطخ إلى قػؿ عسخ بغ أبي ربيعة، كىػ يرفيغ يشعتشو كقج لسحشو مغ بعيج: 

                                                           
 55السرجر نفدو، ص -  1
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 بآية ما قالت غجاة لقيتيا
 قفي فانطخى أسساء ىل تعخفيشو
 أىحا الحي أشخيت نعتا فمع أكغ

 

خ؟   بسجفع أكشاف: أىحا السذيَّ
 أىحا السغيخي الحي كاف يحكخ
 1كعيذظ أنداه إلى يـػ أقبخ

 

إنيا السعاني ذاتيا بل تكاد تكػف األلفاظ ذاتيا التي جاء بيا جخاف العػد، أك 
خ(، ىي ذاتيا )يعخكؾ حسج فُتْعَخُؼ(، كىل )أىحا الحي أشخيت  ليدت )أىحا السذيَّ

تسشاؾ بعزشا(، إف عسخ نعتا( إال تخجسة حخؼية أميشة لقػؿ جخاف )حسجت لشا حتى 
ىشا ال يزيف شيئا سػى بعس الخمجات الشفدية كالتفاصيل السذيجية كالحخكة 
السدخحية كالتالحق القرري، أما أصل الفكخة كالسعشى كالمغة فيػ ىػ دكف تبجيل، 
كإذا كاف ىشاؾ فخؽ فيػ احتفاء صػاحب جخاف العػد بالثشاء السعشػي )حسجت لشا 

تفاء صػاحب عسخ بغ أبي ربيعة باألكصاؼ الحدية حتى تسشاؾ بعزشا(، كاح
 )أشخيت نعتا(.

 فشػف ضخب مػاعيج الغخاـ  -2

تتقاشع القريجتاف في أف كل كاحجة مشيسا تتحجث عغ مػعج غخامي ضخبو 
الذاعخ مع محبػبتو، ككل كاحج مغ الذاعخيغ يتحجث عغ السػعج السزخكب بسا 

اتو السحبػبة، فجخاف العػد شاعخ يالئع بيئتو كشبيعة السجتسع الحي تعير ؼيو فت
بجكي يرخح بسكاف السػعج ككقتو، عمى شخيقة أىل البادية في فصخية األخالؽ، كال 
يعارض ىحا حجيثو عغ القػادة كاحتخاؼ في انتقاء صفاتيا التي يمـد أف تتػفخ فييا، 
كالحي اعتبخ الشقاد األقجمػف أف جخاف العػد كاف أبخع مغ ذكخىا في شعخه، يقػؿ 

 عغ مػعجه:

                                                           
 جر سابق، مر93شخح ديػاف عسخ بغ أبي ربيعة، ص -  1
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 فسػعجؾ الذط الحي بيغ أىمشا
 

 1كأىمظ حتى ندسع الجيظ ييتف 
 
 

يتابع ابغ أبي ربيعة في اقتفائو أثخ قريجة جخاف العػد فيحكخ مػعج الديارة الحي 
ضخب لسحبػبتو كسا سبق أف ذكخ جخاف العػد، كلكشو يأتي بحلظ عمى شخيقة أىل 

 ارئ، كيمسح إليو لسحا ال يكاد يعخؼ:الحزخ في الحيمة الحكية، كيخؽيو حتى عغ الق

 ألكشي إلييا بالدالـ فإنو
 بآية ما قالت غجاة لقيتيا

 

خ إلسامي بيا كيشكَّخ   يذيَّ
خ  2بسجفع أكشاٍف: أىحا السّذيَّ

"كاآلية: العالمة، جعل كمستيا ىحه عالمة ليا لتعخؼ أف الخسػؿ مغ قبمو  
ة الخاصة التي ستعخؼ بيا تمظ الفتاة ، فِحْكُخ لقاء "مجفع أكشاف" ىػ الذيفخ 3حؿيقة"

الشابية أف الخسػؿ الحي يأتييا ليذ مخادعا مجسػسا مغ ذكييا يخيج كذف عالقتيا 
خ إلسامي بيا كيشكَّخ(،  بو، كقج حامت الذبو حػليسا، كذلظ ما يجؿ عميو قػلو: )يذيَّ

 كىػ محاكاة لقػؿ جخاف العػد: 

 ..... .. غيخ أنيع
 

 4كنحمفعمى كل ضغٍّ يحمفػف  
 العتاب الػدكد  -3 

كىحا ممسح تذابو آخخ، كىػ ذلظ العتاب الػدكد السشثػر في أحشاء القريجتيغ، 
كىػ عتاب مخغػب، ذلظ أنو يجؿ عمى أف السخأة لع تسشعيا العػائق مغ بحؿ الػصاؿ، 

 كأف الحب عشجىا انترخ عمى الػاقع الحي يؿف عؿبة في الصخيق.

                                                           
 56ديػاف جخاف العػد، كاريغ صادر، مرجر سابق، ص -  1
 ، مرجر سابق94شخح ديػاف عسخ بغ أبي ربيعة، ص  -  2
 ، مرجر سابق94شخح ديػاف عسخ بغ أبي ربيعة، ص  -  3
 57ديػاف جخاف العػد، كاريغ صادر، مرجر سابق، ص - 4
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ازه في قريجتييسا، كعسخ ؼيو تبع لجخاف، كىػ ممسح حخص الذاعخاف عمى إبخ 
مع تسيد كل كاحج مشيسا بخرائز نفدية كخمؿية تشدجع مع بيئتو، فجخاف العػد 
يأتي بعتاب يشاسب البجكيات المػاتي يبحثغ عغ المصف كيذكيغ قدػة الخجل البجكي، 
كأعيشيغ شامحات نحػ ما يدسعشو عغ الخجل الحزخي مغ لصف كدماثة، كلحلظ 

 : تقػؿ لو

 كؼيظ إذا القيتشا عجخؼيةٌ 
 

 1مخارا، كما ندتيع مغ يتعجخؼ 
ثع ال تمبث أف تسجحو بسا تحبو ؼيو، كلكشيا تدػؽ مجحيا مداؽ الحـ حياء  

كدالال، كىي في قخارة نفديا تعجىا إحجى خرالو الحسيجة، فالسخأة تيػى الخجل ذك 
ذلظ ما يقتزيو إقشاء  العاشفة الجياشة كالسيل السجشػف نحػىا، كلػ أغفل في سبيل

حيائيا، كسا أنيا تحب ؼيو أف ال يذبع مغ كصاؿ كال يسل مغ حجيث، كأف ال يخضى 
بغيخ الجدؿ الفاخخ مغ أعصيات الحداف، كقج عبخ جخاف العػد عغ ىحه الشفدية 
تعبيخ جسيال كذف لشا بمغة جدلة فخسة ما يسػر بو قمب تمظ البجكية مغ مذاعخ 

 عارمة:

 كيغمبظ اليػى  تسيل بظ الجنيا
 كنمقى كأنا مغشٌع قج حػيتو

 

فُ    كسا ماؿ خػَّار الشقا الستقرِّ
 2كتخغُب عغ جدؿ العصاء كتدخؼ

رأيشا كيف كاف أسمػب تمظ البجكية في العتاب، ككيف عخض الذاعخ البجكي  
مذاعخىا ككالميا في قريجتو، كىػ خصاب يشاسبيا، كتذبيياتو مشتدعة مغ البيئة 

فقػليا : )كنمقى كأنا مغشٌع قج حػيتو( يشاسب خياؿ تمظ األعخابية التي  انتداعا الئقا،

                                                           
  56ديػاف جخاف العػد، كاريغ صادر، مرجر سابق، ص -  1
  56ديػاف جخاف العػد، كاريغ صادر، مرجر سابق، ص -  2
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تعير بعيجا عغ الجكلة الزابصة، كيدخح خياليا في ما تدسعو غجكا كعذيا مغ 
 أقاصيز الغارات اليػجاء التي تذشيا الؿبائل بعزيا عمى بعس.

ة عمى أما عسخ بغ أبي ربيعة ؼيعخض لشا نسػذج امخأة متحزخة محتخفة متسخس
زكرات األحبة في جشح الطالـ، فيي تتكمف الػلو كالحعخ كإف كانت مصسئشة الباؿ، 

الحدف،  -بفتح الػاك كالالـ جسيعا-"تػلََّيْت" كمعشاىا: "تكمفت الػلو كأضيختو، كالػلو 
، كفي حخكاتيا الستتالية التي يرفيا؛ ردىا 1كذىاب العقل، كالتحيخ مغ شجة الخػؼ"

التحية لو برػت بيغ الجيخ كالسخافتة، كعزيا البشاف إيغاال في إضيار الشجـ 
دخة، كقػليا: )فزحتشي، كأنت امخؤ ميدػر أمخؾ أعدخ(، كرفع مدتػى العتاب كالح

يل إلى أف ما قاـ بو يعتبخ تيػيشا لذأنيا كاحتقارا ليا، كل ذلظ يطيخ ؼيو التسث
السدخحي مغ فتاة حزخية متسخسة،  ثع ىي فتاة قج ىحبت السجنية ذكقيا فيي 
تشتقي كمسات عتابيا بأناقة، )ألع تخف؟( كىػ عتاب في أشػائو إشادة بخجػلتو 
كتقحسو األخصار ألجميا، كتدسي أىميا أعجاءه كاضعة نفديا معو في ذات الخشجؽ، 

خكد الحي تجكر حػلو مػاقفيا فمع تقل )أىمي( كإنسا قالت )عجكؾ(، فيػ الس
كعػاشفيا، كتتحخج مغ أف تجخح مذاعخ حبيبيا فتأتي بجسمة دعاء معتخضة أثشاء 

 ىحا العتاب الػدكد )كقيَت(. 

 فحييت إذا فاجأتيا فتػلَيتْ 
 كقالت كعزت بالبشاف فزحتشي
ؾ قج ىشا عميظ ألع تخف  أِججَّ

 

 ككادت بسخفػض التحية تجيخ 
 عدخكأنت امخؤ ميدػر أمخؾ أ

خُ  -كقيتَ -  2كحػلي مغ عجكؾ ُحزَّ
  ككك--

                                                           
 97شخح ديػاف عسخ بغ أبي ربيعة لسحسج محيي الجيغ عبج الحسيج، ص -  1
 96شخح ديػاف عسخ بغ أبي ربيعة، مرجر سابق، ص -  2
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 الصخيق إلى السحبػبة -4

اشتخكت القريجتاف أيزا في كصف الصخيق إلى السحبػبة، كتصابقتا في تفاصيل 
ال يسكغ أف تأتي عخضا، فجخاف العػد يرف نفدو كىػ يسذي متخؽيا بعج أف عاله 

 الميل أي أضمع السكاف مغ حػلو:  

 ت خؽيةفمسا عالنا الميل أقبم
 

 1لسػعجىا، أعمػ اإلكاـ كأضمف 
 كابغ أبي ربيعة يشتطخ أفػؿ القسيخ الحي كاف بازغا: 

 كغاب قسيخ كشت أىػى 
 
 غيػبو 
 

ـ سسخ   2كركح رعياف كنػَّ
فاألكؿ كاف مػعجه في ليمة مطمسة، أما الثاني فقج فكاف مػعجه في ليمة مغ  
 يل بؿية، كبجاللة ترغيخه لو )ُقَسْيخ(.ليالي أكؿ الذيخ، بجاللة أفػلو كما زالت مغ الم

ككالىسا كاف يسذي مائال متعخجا في سيخه مخافة أف يخاه أحج فيشكذف أمخه، 
 يقػؿ جخاف العػد:

 فمسا عالنا الميل أقبمت خؽية
 إذا الجانب الػحذي خفشا مغ الخدى
 كأف الشسيخي الحي يتبعشو

 
 

 لسػعجىا، أعمػ اإلكاـ كأضمف 
 لخػؼ أجشفكجانبي األدنى مغ ا

 3بجارة رمح ضالع الخجل أحشف
فيػ يأتي ىشا بمفطيغ يجالف عمى ميالف شخرو خػؼ االنكذاؼ، كيحكخ الطمع  

الجاؿ عمى ىيئة مذيتو التي كاف يعتسج في ذلظ الػقت، كيحكخ أيزا في البيت األكؿ 
ي تعخجو في الديخ مغ خالؿ تقرجه اآلكاـ، كىي السعاني ذاتيا التي جاء بيا ابغ أب

                                                           
 58ديػاف جخاف العػد، كاريغ صادر، مرجر سابق، ص -  1
 96، صشخح ديػاف عسخ بغ أبي ربيعة، مرجر سابق -  2
 58ديػاف جخاف العػد، كاريغ صادر، مرجر سابق، ص -  3
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ربيعة، كلكشو نطسيا كذكخىا في تدمدل قرري أكثخ نزجا، إال أف ىحا ال يشفي 
 تأثخه بجخاف العػد في الحجيث عغ ىحه السعاني، يقػؿ:

 كُخفَِّس عشي الرػت أقبمت مذية الػ
 

 1ُحباب، كشخري خذية الحي أزكر 
 

سيتع  إال أف ىشاؾ فخقا في شخيقة الديخ إلى السػعج تسمييا شبيعة السكاف الحي
ؼيو المقاء، فابغ أبي ربيعة يحاكؿ التدمل إلى خباء محبػبتو كسط حي أىميا، 
كجخاف العػد ذاىب إلى )الذط(، ذلظ السكاف الحي ضخبت لو السػعج ؼيو قبل أياـ، 
كسا مخ في أكؿ البحث، كلحلظ )يعمػ اإلكاـ( كي يخمي ببرخه إلى أبعج مكاف فيخاىغ 

كصف في غاية الجقة لسغ يعخؼ البادية التي ال قادمات أك يخيشو مغ بعيج، كىػ 
معالع فييا، فالحي يبحث عغ ضالتو في البادية يتقرج اعتالء اآلكاـ لكي يخى 
ضالتو مغ بعيج، أك لكي تخاه إذا كاف مغ يبحث عشو شخرا، كابغ أبي ربيعة أيزا 

مغ كاف دؾيقا فالحي يخيج أف يتدمل إلى داخل الحي في الطالـ يحتاج أف يقتخب 
 األرض قجر ما يدتصيع )مذية الحباب( كالحباب: الحية.

 السخاشخة ثسغ الػصاؿ -5

كىحا ممسح تذابو آخخ، بل ىػ دليل إدانة السخدكمي بذعخ الشسيخي، الجليل 
الحي ال يقبل الشقس. تحجث جخاف العػد عغ الخصخ الحي يتيجده في تمظ الميمة إف 

عشى عمى ألدشتيغ في سياؽ غدلي اكتذف أمخه مع أكلئظ الفتيات، كجاء ىحا الس
مشاسب، حيث أكردنو مدتحثات لو عمى انتياب شيبات األنذ في تمظ الميمة التي ال 
( ىشا  ُيْجَرى مريخه بعجىا، "فإنظ مخجـػ غًجا أك ُمَديَُّف"، كيحتسل لفع )مخجـػ
معشييغ؛ أحجىسا معشػي كاآلخخ حدي، فيػ إما أف يشجػ مغ رجاؿ الحي ؼيربحػف 

رجسا بالغيب، دكف أف يكػف ليع دليل يقيشي، كإما بسعشى مقتػؿ رْجًسا،  يتيسػنو
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أي: مقتػؿ بالحجارة، كالخجع معخكؼ، كأما )ُمَديٌَّف( فػاضحة السعشى، أي مقتػؿ 
 بالديف، قاؿ جخاف العػد:

 كقمغ تستْع ليمة اليأس ىحه
 

 1فإنظ مخجـػ غًجا أك ُمَديَّفُ  
 

كقج ركاىا السعخي في رسالة الغفخاف "ليمة ، 2كركاية الجيػاف "ليمة اليأس"
، كركاىا السخزكقي في 4، كتابعو عمييا عبج هللا الصيب كنقميا مشو ؼيسا يبجك3الشأي"

، كركاية السخزكقي أكضح معشى، كركايتا )الشأي( ك)اليأس( أكجو  5أماليو "ليمة هللا"
خي ؼيو لقاؤىع تمظ في السعشى األدبي، كأكثخ تشاسبا مع جػ الخػؼ كالتخقب الحي يج

الميمة العجيبة، فكأنيا ليمة ال يسكغ أف تتكخر لحدشيا مغ جية كخصػرتيا مغ جية 
أخخى، كىحا الجػ الشفدي الخائف الستخقب كالسػلَّو السدتستع عبخ عشو جخاف العػد 

 في البيت بعج السػالي:

 فبتشا قعػدا كالقمػب كأنيا
 

ؼُ    6قًصا ُشخَُّع األشخاؾ مسا َتَخػَّ
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ىحه السخاشخة التي كصفيا جخاف العػد استعادىا عسخ بغ أبي ربيعة في 
قريجتو، كلع يدد عمى أف حػؿ قػليغ في قريجة جخاف العػد إلى حػار حي بيشو 
كبيغ محبػبتو، كسا غيخ تػقيت إيخادىا داخل الشدق الدمشي لألحجاث، فبيشسا أكرده 

ٍؼ لخصخ -كسا رأيشا-جخاف العػد  محتسل، كخاشخ قفد إلى أذىاف  في سياؽ َتَخػُّ
صػاحبو كىغ في ذركة االستستاع بميمتيغ معو؛ أكرده عسخ بغ أبي ربيعة في سياؽ 
متأخخ، فجعمو بعزا مغ الحػار الحي دار بيشو كبيغ محبػبتو حيشسا انتبيا النبالج 

 الفجخ مؤذنا بفزيحتيسا أماـ السأل:

 فمسا رأت مغ قج تشبو مشيع
 ػتيعفقمت أبادييع فإما أف

 

 كأيقاضيع، قالت: أشخ كيف تأمخ 
 1كإما يشاؿ الديف ثأرا فيثأر

ىي السعاني ذاتيا التي جاء بيا جخاف العػد، كلكغ عسخ كاف أبخع في   
تحػيميا إلى حػار أكثخ حيػية كأعسق في رصج الخػاشخ الشفدية، حيث تشجىر 

لخجل شالبة عشجه السخأة لمسػؾف كتبيت فال تسمظ رأيا في أكؿ أمخىا، كتدتعيح با
خصة الخالص مغ كرشة السػؾف الحي كججت نفديا ؼيو، كحيث يطيخ الخجل 
مػؾف الذجاعة كاالقتحاـ، )فقمت أبادييع( أي أضيخ ليع كأخخج عمى مخأى كمدسع 
مشيع، كيفعل هللا ما يذاء، كال يشقس تأخخ الدياؽ الحي أكرد ؼيو ابغ أبي ربيعة 

غ التخػؼ الحي انتابيا كقت دخػلو خباءىا، حيث ىحه السخاشخة ما ذكخه قبل ذلظ م
 قالت لو:

 أريتظ إذ ىشا عميظ ألع تخف
 

خُ    2كقيَت كحػلي مغ عجكؾ ُحزَّ
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لع يفتشي التخػؼ كالقمق الحي في ىحا البيت، كلكشو تخػؼ عارض، لع يخكد  
ابغ أبي ربيعة عميو، كلعمو أصاب في ذلظ مغ كجية الشطخ الغدلية، فميذ سياؽ 

 ة التي جاء فييا البيت مشاسبا لمتعسق في التعبيخ عغ مذاعخ الخػؼ.المحط

 

 الدمصاف كاألميخ -6

كىحا ممسح بمغ مغ الصخافة غايتيا، فجخاف العػد سمصاف في نطخ صػاحبو، كابغ 
أبي ربيعة أميخ في حزخة محبػبتو، كىحا يبيغ مجى استحزار ابغ أبي ربيعة 

تو ىحه، فإف ىحا التػاشؤ ال يسكغ أف يقع لقريجة جخاف العػد حيشسا كاف يشطع قريج
 عخضا دكف قرج.

 يقػؿ جخاف العػد عمى لداف صػاحبو:

 فمسا التقيشا قمغ أمدى ُمَدمًَّصا
 

فُ    1فال يدخفغَّ الدائخ الستمصِّ
 

 كيقػؿ ابغ أبي ربيعة:

 فأنت أبا الخصاب غيخ مجافع
 

 2عمي أميخ ما مكثت ُمَؤمَّخ 
 

اتو، كال يختمفاف إال في أف جخاف العػد اختار لفطا كىسا بيتاف ليسا السعشى ذ
يشاسب جػه البجكي كىػ )التدميط(، كابغ أبي ربيعة اختار لفطا يشاسب جػ الحزخ 
كىػ )التأميخ(، كمؤدى المفطيغ كاحج، كىػ إعالف االستدالـ مغ قبل السخأة، 

 كإلقائيا الدماـ لمخجل كي يقػد بؿية الخحمة الغخامية السػصػفة.
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 كؼ بعج الػاقعةمخا -7

مغ السعاني التي اشتخؾ فييا جخاف العػد كابغ أبي ربيعة أيزا في ىاتيغ 
القريجتيغ حجيث الشدػة عغ مخاكفيغ السدتقبمية مغ أف يشكذف أمخىغ ألىمييغ 
ؼيفتزحغ، كقج استفاض جخاف العػد في كصف ىحه الخػاشخ، حيث كصفيغ لشا 

تسشيغ لػ أف الؿيامة جاءت كخدفت كىغ تقمغ متأسفات )يا ليت أنشا تخاب(، كت
األرض بالجسيع، كندي الشاس في ذىػليا مػقفيغ ىحا، كفي غسخة اليأس مغ 
الشجاة تصػؼ بيغ خػاشخ أخخى بيا بريز أمل لمشجاة، كىػ أمل تجمبو عقائجىغ 
اإلسالمية التي تخى أف مع العدخا يدخا، كىغ تعبخف ىشا بػ"الخيخ" عغ لفع "الذخ" 

أف يشصقشو، فالبالء في الثقافة الذعبية مػكل بالسشصق، كقج كاف صمى الحي ال يخدف 
، )فقج كاف بعس الخيخ يجنػ ؼيرخؼ(، يقػؿ 1هللا عميو كسمع يعجبو الفأؿ الحدغ

 جخاف العػد:

 كما أبغ حتى قمغ يا ليت أنشا
 فإف نشج مغ ىحي كلع يعمسػا بشا

 

 تخاب، كليت األرض بالشاس تخدف 
 2جنػ ؼيرخؼفقج كاف بعس الخيخ ي

لع تكغ الرػرة الذعخية متشاسقة في ىحا الدياؽ لجى عسخ ابغ ابغ أبي ربيعة،  
-فقج جاء عمى ىحا السعشى، كلكغ بصخيقة متشاثخة مذػشة، كلكشو مع ذلظ كاف 

أقجر عمى تحخيظ الرػرة الذعخية مغ خالؿ الحػار الحي، كتقصيع السػؾف  -كعادتو
 إشار الرػرة الكمية، قاؿ في مػضع:الشفدي إلى جدئيات تتشاثخ داخل 

 فقالت: أتحؿيقا لسا قاؿ كاشح
 

 1عميشا كترجيقا لسا كاف يؤثخ 
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يتزح مغ ىحا البيت أف الخػؼ الحي يشتاب تمظ الفتاة لع يكغ خػفا عمى ما 
جاءتو تمظ الميمة مغ مغامخة عاشؽية، كإنسا خػفا مغ افتزاح أمخىا مع ذلظ الفتى 

ػليا: )كترجيقا لسا كاف يؤثخ(، أنا ارتيابا كاف يجكر حجيثو السخدكمي، كيبجك مغ ق
في الحي حػؿ عالقتيسا، كلكغ عسخ يقصع عميشا ىحا الحجيث الشفدي عغ السخاكؼ 

 بإدراج تفاصيل خصة الخخكج مغ السأزؽ.

 الخخكج مغ السأزؽ  -8

الستجاكؿ في كتب األدب كأحاديث األسسار ىػ خصة عسخ ابغ أبي ربيعة، كلحلظ 
و ال ريب، فقج بخع في كصف تمظ الخصة، كأبجع في إدارة الحػار القرري كجاىت

لالجتساع الصارئ الحي انعقج فجأة بيشو كبيغ محبػبتو كأختييا المتيغ جاءتا 
تداعجانيا في مأساتيا الذاخرة، كلكغ ىحا ال يشفي بل يؤكج أنو كاف متابعا لجخاف 

 الخائعة، يقػؿ ابغ أبي ربيعة: العػد في جعل تمظ الخصة محػرا مغ محاكر قريجتو
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 عمى أختي بجء حجيثشا أقز
 لعميسا أف تصمبا لظ مخخجا
 فقامت كئيبا ليذ في كجييا دـ
 فقامت إلييا حختاف عمييسا
 فقالت ألختييا أعيشا عمى فتى
 فأقبمتا فارتاعتا ثع قالتا
 فقالت ليا الرغخى سأعصيو مصخفي
 يقـػ ؼيسذي بيششا متشكخا

 كشت أتقي فكاف مجشي دكف مغ
 

 كما لي مغ أف تعمسا متأخخ 
 كأف تخحبا سخبا بسا كشت أحرخ
 مغ الحدف تحري عبخة تتحجر
 كداءاف مغ خخ دمقذ كأخزخ
 أتى زائخا كاألمخ لألمخ يقجر
 أقمي عميظ المـػ فالخصب أيدخ
 كدرعي كىحا البخد إف كاف يححر
 فال سخنا يفذػ كال ىػ يطيخ
 1ثالث شخػص كاعباف كمعرخ

 

 
 

 -إضافة إلى ما سبق-ل مغ أسباب ذيػع خصة عسخ بغ أبي ربيعة الصخيفة كلع
أنيا جاءت في الػقت السشاسب ليا مغ كجية الشطخ القررية، فقج كانت آخخ 
حجيثو عغ ليمتو تمظ، كلع يعقبيا إال حجيثو عغ ناقتو كسيخىا، كىػ محػر يخصخ لي 

ييا سياقا كال لغة كال جػا دائسا أنو ممحق بالقريجة كليذ مشيا، فيػ ال يشتسي إل
نفديا، كلكغ ذلظ شجغ آخخ، ليذ ىػ مجاؿ حجيثشا اآلف، بيشسا جاءت خصة جخاف 
العػد حجيثا عارضا قبل كقتيا السشاسب، كلحلظ يسخ عمييا القارئ دكف أف تمفت 
انتباىو، ألنو ال يدبقيا مذيج الفزيحة التي تكاد تحيط بالحبيبيغ مع انبالج 

أنو لع يخخج فييا كثيخا عغ ما تجاكلو الذعخاء مغ لجف امخؤ صادع الفجخ، كسا 
 الؿيذ، يقػؿ:
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 فسػعجؾ الذط الحي بيغ أىمشا
 كتكؽيظ آثارا لشا حيث نمتقي
 كمدحب ريط فػؽ ذاؾ كيسشة
 فشربح لع يذعخ بشا غيخ أنشا
 كقالت ليع أـ التي أدلجت بشا
 فقج جعمت آماؿ بعس بشاتشا
 كما لجخاف العػد ذنب كما لشا

 

 كأىمظ حتى ندسع الجيظ ييتف 
 ذيػؿ نعفييا بيغ كمصخؼ
 يدػؽ الحرى مشيا حػاش كرفخؼ
 عمى كل ضغ يحمفػف كنحمف
 ليغ عمى اإلدالج آنى كأضعف
 مغ الطمع إال ما كقى هللا تكذف
 1كلكغ جخاف العػد مسا نكمف

 
إنيا الخصة ذاتيا، تمظ الخصة السخسػمة مغ قبل السخأة لخخكج محبػبيا مغ 

ؽ الحي سيجخل ؼيو نفدو لقاء كصاليا، كلكغ جخاف العػد في األبيات الثالث السأز
األكلى يػردىا سخدا مغ شخؼ كاحج، بيشسا يأتي بيا ابغ أبي ربيعة حػارا نابزا 

 بالحياة، كلكغ التفاتو كاستحزاره لتفاصيل ما ذكخه جخاف العػد ال يخفى عمى ناضخ.

صة جخاف العػد ىي خصة كمغ الفخكؽ الػاضحة بيغ السػقفيغ أف خ 
استباؾية تشاقر تفاصيميا قبل دخػؿ السغامخة، فسحبػبتو تػد أف تصسئشو عمى أنيا 
قج كضعت الزسانات الالزمة لتجشيبو خصخ السغامخة التي سيقجـ عمييا، بيشسا خصة 

 عسخ تػضع عمى استعجاؿ بعج الػقػع في السأزؽ فعميا.

تػضيفو لمحػار في ىحا السقصع لكغ الذيء الحي بخع ؼيو جخاف العػد ىػ 
كلتقشية )االستباؽ( في كصفو لمحجيث الستػقع أف يجكر ضحى الغج بيغ أىل الحي، 
الحيغ سيخيبيع استغخاؽ تمظ الفتيات في نػمة الربح، تمظ الخيبة التي يمخريا 
الذاعخ بأسمػب بالغ اإليحاء كالجاللة عمى السخاد )عمى كل ضغ يحمفػف كنحمف(، 

ما يسكغ أف يذكل دليل إدانة صارمة، مع أنيغ يخفيغ مدػاكو، ككغ فميذ ىشاؾ 
 حيغ أخحنو متخػفات:
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 ذىبغ بسدػاكي كقج قمغ قػلة
 

 سيػجج ىحا عشجكغ كيعخؼ 
كبيشسا الحي يخمػف التيع جدافا عمى تمظ الفتيات، كبيشسا قمػبيغ في أجشحة   

بة تشبخي عجػز مجافعة عشيغ، كيكػف السذ يج أكثخ درامية كإثارة الصيخ َفَخًقا كـر
حيغ نعخؼ أف تمظ العجػز أـ لمفتاة التي قادتيغ البارحة فتدممغ مغ بيغ بيػتات 
الحي نحػ "الذط"، حيث ضخبغ مػعجا غخاميا لجخاف العػد )كقالت ليع أـ التي 
أدلجت بشا .....(، انبخت تمظ العجػز تجافع عشيغ، كتقػؿ إنيغ بعيجات عغ ما 

اإلدالج آنى كأضعف(، كىحا شأف األـ التي تطغ الحدشى يتيسغ بو، فيغ )عمى 
دائسا ببشاتيا، كال ترجؽ ما يقاؿ عشيغ، كأماـ دفاع تمظ العجػز تقػى شكيستيغ 

 فيجفعغ عغ أنفديغ قائالت: )كما لجخاف العػد ذنب كما لشا .....(.

 خاتسة:
 تمظ سياحة أدبية تحاكؿ السقارنة بيغ قريجتيغ مغ عيػف الذعخ العخبي،

كتدعى إلى إنراؼ جخاف العػد الشسيخي كاالنتراؼ لو مغ ابغ أبي ربيعة التي ابتده 
قريجتو، كلع أر مغ ذكخ ىحا االبتداز، كلعل عػامل عجة أدت إلى ىحا اإلغفاؿ 
لمتذابو بيغ الشريغ، كمغ تمظ العػامل حجاب الخكي كالتباعج بيغ لغة البادية كلغة 

غ أبي ربيعة، كقج بقيت مالمح تذابو عجيجة، بيغ الحزخ، كالثقة العالية في غدؿ اب
القريجتيغ تخكتيا خذية أف يصػؿ ىحا البحث، كإال فإف التسادي في ىحا السييع 

 لحيح مصخب.

كقبل أف أختع ىحا البحث يصيب لي أف أذكخ أف مسا تفػؽ ؼيو جخاف العػد في 
فات التي ىحه القريجة كلع يجخ معو ابغ أبي ربيعة في مزساره؛ تفريمو لمر

تدتيػي السخأة في الخجل، ككأنو بحلظ يزع خارشة شخيق ألصحاب السغامخات 
العاشؽية كي يدتصيعػا مغ خالليا التدمل إلى قمػب ربات الحجاؿ، كىػ محػر 
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شخيف ججيخ بالجراسة، كيسكغ أف تكػف ىحه األبيات كما ذكخه الذشفخى في الميتو؛ 
يشاقر تغيخ األذكاؽ كالؿيع داخل  يسكغ أف يكػنا مادة رئيدة لبحث اجتساعي

السجتسع العخبي البجكي خالؿ العرػر، يقػؿ جخاف العػد كاصفا الخجل الحي يدتييع 
 الحداف:

مى َد البيس كالجُّ  كلغ يدتييع الُخخَّ
 كال جِبٌل ِتْخِعيٌَّة أحبغ الشدا
 حميف لػشبي عمبة بقخية
با متبصخؽٌ   كلكغ رفيق بالرِّ
 قخيب بعيج ساقٌط متيافت
 فتى الحي كاألضياؼ إف ندلػا بو
 يخى الميل في حاجاتيغ غشيسة
 يمع كإلساـ القصامي بالقصا

 

 ىجاف كال ىمباجة الميل مقخؼ 
 أغع القفا ضخع اليخاكة أغزف
 عطيع سػاد الذخز كالعػد أجػؼ
 خؽيف ذؼيف سابغ الحيل أـيف
 فكل غيػر ذك فتاة مكمف
 ححكر الزحى تمعابة متغصخؼ

 جاف السديفإذا قاـ عشيغ الي
 1كأسخع مشو لسة حيغ يخصف

 
 أما بعج، أييا الشسيخي البارع

لقج حاكلت أف أبعثظ مغ ججيج، كأف أعصيظ حقظ مغ الحكخ بعجما كجت تصػى 
كتشدى في أضابيخ الكتب، كقج ركبت الرعب كي أنترف لظ مغ السخدكمي الحي 

ؿ لو: ىحا السعشى ابتدؾ آبجات السعاني الذعخية، كلع يجج عمى مخ الدشيغ مغ يقػ
ليذ لظ، فقج كاف سيج الغدليغ، ككاف فاشَخ محىب ججيج في الحجيث عغ الحب 
كالجساؿ المحيغ كاف مفتػنا بيسا، كقج كاف محسيا بالشدب الباذخ في قخير صاحبة 

محسيا بقمػب الحداف  -كىحه أقػى كأحرغ-الدمصة الجيشية كالجنيػية، ككاف 
 بالكمع الجسيل. المػاتي عخؼ كيف يخمبيغ عقػليغ

                                                           
 64ديػاف جخاف العػد، كاريغ صادر، مرجر سابق، ص -  1
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