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الحارث بػف االػد »ييعالج هذا البحث المبلمح الفنية كالجمالية في شعر  
لػذم هبػت عمينػا كذلؾ مف ابلؿ عػرض دييػؽ لمكعػكعات شػعر  ا« المازكمي

 نسائمه مف أفياء عصر زاهر فيه عاش الحارث، كذاع صيته بيف أيرانه.
كمػػػا يكعػػػح مػػػكاطف االلتلػػػاء بػػػيف الشػػػاعر كمعاصػػػريه، كمػػػف أبػػػرزهـ  

الػػذم التلػػه معػػه شػػاعرنا فػػي ك يػػر مػػف صػػكر ال ػػػزؿ « عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة»
 كالعشؽ كتصكير المشاعر كاألحاسيس.

ات فنيػػة بػػيف الحػػارث كنيػػر  مػػف شػػعراء كللػػد تكفػػؿ البحػػث بعلػػد مكازنػػ 
تػارة أاػرل، كممػا ايتعػه الملػاـ ذلػػؾ، عميػػه العربيػة، تميػز  تػارة، كتنصػؼ نيػر  

 كتطمبته عناصر المكازنة.
كلعػػػؿ ال ػػػزؿ كالكيػػػكؼ عمػػػه أطػػػبلؿ األحبػػػة همػػػا أبػػػرز مػػػا يميػػػز شػػػعر  

 فػي شػعر ، فػرك رالػذكر الحارث كيمفت األنظػار إليػهأل ألف كميامػا حػاز الجانػب 
سػه، كشػارؾ أيرانػه بعػض فياما كأبػدع، كااتمطػا بعصػبه كدمػه كعكاطفػه كأحاسي

 كأ ر، كنير ذلؾ. بالبعض اآلار كتر رى  صكر  كتفرد
بالشػػرح كالتحميػػؿ عمػػه  لبحػػث كصػػفحاته دليػػؿ كتعميػػؿ مصػػحكبكفػػي ا 

بػػػػرز لمػػػػكاطف الفػػػػف كأسػػػػرار الجمػػػػاؿ المفظػػػػي كالتعبيػػػػرم، إكػػػػؿ ذلػػػػؾ، كمػػػػا أنػػػػه 
الحػػارث بػف االػػد »لمعػاني كركائػػل التصػكير كالايػػاؿ عنػد كالكيػكؼ عمػه فرائػػد ا

 محؿ الدراسة.« المازكمي
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Research Summary 
This research deals with artistic and aesthetic features in 

the poetry of «Al-Harith bin Khaled Al-Makhzoumi» and 

through a thorough presentation of the themes of his poetry, 

which we fed by the people of the era of Zaher lived 

Alharith, and reputation among his peers. 

As well as the meeting between the poet and his 

contemporaries, notably "Omar ibn Abi Rabia", who met 

with our poet in many images of spinning and adoration 

and portraying feelings and feelings. 

The research has ensured the holding of technical budgets 

between Al-Harith and other Arab poets, distinguishing it 

at times, and at other times correcting it, whenever 

necessary, and requested by the elements of the budget. 

Perhaps spinning and standing on the ruins of loved ones 

are the most prominent characteristic of the poetry of Al-

Harith and draws attention to it; because both of them won 

the side in his poetry, and more in them and creative, and 

mixed with his character and blood and emotions and 

feelings, and shared some of his peers and uniqueness of 

others and impact and impact, and so on. 

The research and its pages are a guide and explanations 

accompanied by explanations and analysis on all of this. It 

is also a highlight of the art of art and the secrets of verbal 

and expressive beauty, and the master of meanings and 

masterpieces of photography and imagination at Al Harith 

bin Khalid Al Makhzoumi. 
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" يد المرسػػميف "محمػػدصػػبلة كالسػػبلـ عمػػه سػػالحمػػد  رب العػػالميف، كال

مػػاـ البم ػػاء، فاػػر كلػػد   ، دـ، رفػػل بعامػػؿ الرفػػل كممػػة البيػػافأفصػػح األنبيػػاء، كا 
كافػػض بعامػػؿ الجػػر كممػػة الباتػػاف، كحػػاجف الفصػػحاء فػػرفحماـ، كنػػاظر المسػػناء 
فرارسػػاـ، تسػػنـ البيػػاف، كأعطػػه جكامػػل الكمػػـ، كنبػػت فػػي أربػػاب الم ػػة كت ػػذل 

متفػردنا بػيف الابلئػؽ، الماػـ صػؿ كسػمـ كزد  بمباف الفصاحة، فجػاء نسػيج كحػد ،
كبػػارؾ عميػػه، كعمػػه  لػػه، كأصػػحابه شػػمكس الاػػدل، كأيمػػار الزمػػاف، مػػا ناحػػت 

 .مائـ، كما هبت عمه الككف النسائـعمه األيؾ الح

في بحر ل تػه الػذم  –فإف الباحث في األدب، كالسابح كراء لؤلئه كأصدافه 
مكعػكعنا ماتعنػا يبح ػه، كيعػيش فػي عالمػه، لػف يعػدـ  –في أحشائه الػدر كػامف 

كيمتػػل ناظريػػه كاػػاطر ، كعاطفتػػه كمشػػاعر ، بمعانيػػه كفرائػػد ، السػػيما إف كػػػاف 
مكعػػكعنا متعملنػػا برحػػد شػػعراء العربيػػة فػػي عصػػرها المزهػػر، لػػه ايالػػه، كعالمػػه، 

 كصكر ، كأصالته الزاارة.
، كللػػد هػػداني ربػػي إلػػه شػػاعر أصػػيؿ سػػميؿ بيػػت أصػػيؿ مػػف بنػػي ماػػزكـ
عػػاش فػػي عػػز السػػؤدد، كتحػػت سػػماء المجػػد اللرشػػي، يػػد ارتعػػل الببلنػػة مػػف 
أفاكيلاا، كشرب الفصػاحة مػل ألبػاف النػكؽ، كأمػكا  الصػحراء، فجػاء شػعر  يعبػر 
عف امجات النفس، كمشاعر الركح، كنبعات الفؤاد، صافينا كجك البادية، بعيد 

، كبػػيف حكاعػػر  ي، كاسػػل المعػػاني، سػػعة دركب الحجػػاز الػػذم فيػػه يطػػف مػػالمرا
 .  عاشكببلد

صػػػي بػػػف هشػػػاـ بػػػف الم يػػػرة إنػػػه الشػػػاعر الفػػػذ "الحػػػارث بػػػف االػػػد بػػػف العا
صػػػمه   –، المتػػػكفه حػػػكالي امػػػس ك مػػػانيف مػػػف الاجػػػرة المباركػػػة المازكمػػي"

، كهك شاعر يرشي، عاش في الحجاز، ككاف مف أبرز  –كسمـ عمه صاحباا 
ـ ينػؿ شػارة عمػر بػف أبػي ربيعػة، شعرائه ال زلييف في العصػر األمػكم، كلكنػه لػ

الػػػذم عاصػػػر  ، كنػػػاظر ، كعػػػاش فػػػي زمانػػػه. كلعػػػؿ شػػػارة ابػػػف أبػػػي ربيعػػػة فػػػي 



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُُٓٔ﴾  
  

مػل  –عصر  يد ط ت عمه الحارث كنير ، فمـ يراذ حظه مف الػدرس كالبحػث 
جمػػػاؿ، مػػػل حسػػػف العػػػرض، كجػػػكدة مػػػا فػػػي شػػػعر  مػػػف ريػػػة، كديػػػة، كعذكبػػػة، ك 

نه فػػي هػػذا شػػرف الك يػػر مػػف شػػر-، كنصػػاعة التعبيػػر، ككعػػكح المعنػػه، السػػبؾ
شػػعراء الحجػػاز، الػػذيف عرفػػكا بػػذلؾ، كتميػػز شػػعرهـ بمعػػاف رييلػػة، كمكعػػكعات 
تنفػػػذ إلػػػه سػػػراديب الػػػنفس كحبػػػات الفػػػؤاد، كتاػػػز أكتػػػار اللمػػػب، كتحػػػرؾ سػػػاكف 
المشاعر، ب زؿ حجازم رييؽ، جعػؿ النلػاد الكصػؼ بػه ينػاهز الكمػاؿ فػي تمػاـ 

المػػػراد مػػػف المشػػػاعر المتدفلػػػة كالاػػػكل الريػػػة، كبمػػػكغ ال ايػػػة فػػػي الكصػػػكؿ إلػػػه 
كاألحاسػيس، فلػد يػػالكا" نػزؿ حجػػازم"، ككرنػه صػػار معػرب الم ػػؿ فػي التعبيػػر 

 عف العكاطؼ الممتابة، كالمشاعر المحتدمة.
كللػد أكيػػؼ الحػػارث شػعر  عمػػه ال ػػزؿ، كيممػا اػػرج مػػف أفيائػه كامائمػػه إلػػه 

 –ف الرجػؿ لػـ ينػؿ نرض  ار، مما تفرعه المكايؼ، كتتطمبه الملامات، بيػد أ
مف الدراسة كالرعاية ما ناله أيرانه في عصر  كمصر ، كلػكال مػا يػاـ  –كما يمت 

به الدكتكر يحيي  الجبكرم مف جمعه شعر الحػارث كتحليلػه ، لظػؿ شػعر هػذا 
الشػػػاعر الرائػػػل فػػػي طيػػػات النسػػػياف، كفػػػي أنمػػػار األزمػػػاف، منشػػػكرنا كالػػػدر فػػػي 

ل. لكنه لما جمل في يرف كاحد، كنظـ فػي المصادر، كمفرينا كالعطر في المراج
سمؾ فريد كظارت حبات عليله، كبرزت بدائل علػد أل شػمرت عػف سػاعد الجػد، 

كػي أكشػؼ عػف جمالػه الفنػي، كسػر  المطػكم، كمنبعػه  –كاستعنت با المعػيف 
الصػػػافي، كتصػػػكير  الػػػكافي، كايالػػػه الرائػػػؽ، كلفظػػػه الشػػػائؽ، مػػػف اػػػبلؿ دراسػػػة 

، لاذا الشػعر المتػرلؽ، كمكامف األنكارفرائد األسرار،  ماتعة، تسمط العكء عمه
يػاف كشاعر  المترنؽ، مف نير تكمؼ أك اعتماؿ، كي يكتمؿ العمؿ كيتطاكؿ البن

 جامل الشعر كناظـ الدر".الذم بدأ  الدكتكر الجبكرم "
كمػػف هػػذا المنطمػػؽ كػػاف اللصػػد الػػذم يصػػدت، كبينػػت ، ككػػاف الػػدافل مػػف 

 .دراسةلذم تحت هذ  الكراء هذا البحث، كالسر ا
يعػػػػػاؼ إلػػػػػه ذلػػػػػؾ، أف الدراسػػػػػة األدبيػػػػػة، التػػػػػي تعكػػػػػس المبلمػػػػػح الفنيػػػػػة، 

جكانػػب  –مػػف نيػػر شػػؾ  –كالاصػػائص الجماليػػة لئلبػػداع الشػػعرم، تعػػاعؼ 
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اإلعجاب عند المتملي، كت رم نلاط التفرد، كمظاهر التميز لػدل الشػاعر، كمػف 
دليؿ، مصػحكبنا بالشػرح كالتحميػؿ،  ىـف يرتي الحكـ األدبػي لػه أك عميػه مفصػبلن بالػ

مزيننػػا كمكشػػه بػػاللرائف كالتعميػػؿ، كسػػاعتاا يكػػكف الحكػػـ األدبػػي عمػػه إبداعػػه لػػه 
 .صدكر، كيناعة في العلكؿ كالمشاعرمكيل في النفكس، كمكاف في ال

كبكؿ هذ  األسػباب كنيرهػا كانػت أهميػة هػذ  الدراسػة، كدكافػل هػذا البحػث، 
ػػا عمػػه التحميػػؿ األدبػػي، كاالستلصػػاء الػػدييؽ، الػػذم   ػػرت أف يكػػكف مناجػػه يائ من

الػػذم يرمػػي إلػػه إبػػراز مبلمػػح الجمػػاؿ المفظػػي كالتعبيػػرم، كالكيػػكؼ عمػػه جميػػؿ 
المعػػاني كركائػػل الايػػاؿ كالتصػػكير، كصػػكالن إلػػه تحديػػد جكانػػب اإلبػػداع الشػػعرم 
عنػد الشػاعر "محػؿ الدراسػة"، كمػػا تفػرد بػه عػف نيػػر ، كمػا التلػه فيػه معاػػـ، أك 

تميػػز بػػه عمػػياـ، كهػػذا كمػػه مػػف اػػبلؿ عػػرض المكعػػكعات الشػػعرية التػػي زاد ك 
جاؿ فياا الحارث بف االػد بايالػه، كحمػؽ بجنػاحيف كبيػريف فػي عالماػاأل أليبػرز 

المكعكعات التي ركف إلياا الشاعر كأحباا، كأبػدع  -مف ابلؿ هذا العرض –
 فياا، كعاش معاا كلاا.

أس المكعػكعات الشػعرية التػي كيرتي ال زؿ كمناجػاة أطػبلؿ األحبػة عمػه ر 
لفتػػت أنظػػار الحػػارث بػػف االػػد، كشػػ مت عاطفتػػه، فػػرك ر فيامػػا كأبػػدع، كااتمطػػا 

سػػػػه، كشػػػػارؾ أيرانػػػػه بعػػػػض يبعظمػػػػه كلحمػػػػه، كدمػػػػه كعصػػػػبه، كمشػػػػاعر  كأحاس
الصػػكر، كتفػػرد بػػالبعض اآلاػػر، كتػػر ر بمػػف سػػبؽ، كأ ػػر فػػيمف لحػػؽ، إلػػه نيػػر 

 هذا مما سيرتي في فصكؿ البحث كصفحاته.

،  ػػػـ --: فلػػػد افتتحتاػػػا بالحمػػػد كال نػػػاء عمػػػه رسػػػكؿ  أماااملقددلةذمااات
عرعت شعر الحارث بف االد، كأكعػحت طبيعتػه، كشػرحت أهػـ الػدكافل التػي 

 .البحث، كهيكمه العاـ كعحت فياا اطةأ –دفعتني لدراسة شعر ،  ـ 
فجػاء تحػت عنػكاف: "أعػكاء عمػه حيػاة الحػارث بػف االػد  وأمملقدلفصا قدوو 

  .المازكمي"
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كيػػكؼ الحػػارث بػػف االػػد المازكمػػي عمػػه فعنكانػػه: " وأمااملقدلفصاا قدل اامل  
 .أطبلؿ األحبة"

فكاف عنكانه: "نزليػات الحػارث بػف االػد المازكمػي فػي  وأمملقدلفص قدل مللج
 .كباته كمعشكياته"محب

: فجاء عنكانه: "الحارث بػف االػد المازكمػي فػي التحسػر وأمملقدلفص قدلردبع
 .عمه ذكريات الشباب"
: فكيػل تحػت عنػكاف: "الحػارث بػف االػد المازكمػي فػي وأمملقدلفص قدخلملمش

 .األاكة كالصداية"
: فكيل تحت عنكاف: " الحارث بف االػد المازكمػي فػي وأمملقدلفص قدلسملدس

 .كالعتاب" الاجاء
: فلػد أكعػحت فياػا نتػائج البحػث كأهػـ تكصػياته، كمػا تكصػمت وأمملقدخلملمتات
 إليه الدراسة.

ا  ار لممحتكل العاـ.  ا لممصادر كالمراجل، كفارسن   ـ أعددت فارسن

فاػػذا بحػػث أدبػػي، أيدمػػه إلػػه محبػػي الم ػػة ، كدارسػػي األدب ، لعماػػـ يجػػدكف فيػػه 
كال أدعػػي فيػػه الكمػػاؿ، كال التمػػاـ، ألنػػه عمػػؿ بشػػرم،  ب يػػتاـ، أك يمتمسػػكف عػػالتاـ ،

يحكطػػػه الػػػنلص ، كيعتريػػػه الزلػػػؿ، لكننػػػي اجتاػػػدت، كحاكلػػػت، كنشػػػدت الرعػػػا عنػػػه، 
بػيف يػدم أسػاتذتي ، فػإف كنػت أصػبت فممػه  –مػف أجػؿ هػذا  –كاإلشادة بهأل ككععته 

جامعػػة  ػػـ ألسػػاتذتنا كلمػػف عممنػػا مػػف أعػػبلـ  –سػػبحانه  –الحمػػد كالمنػػة، كلػػه الشػػكر 
ف كانػت األاػرل فػػ"  ََ َامَّ ابَال ُِّاَّيإ الَِّ َِّ َّ األزهر العريلة، كا  َم ا َُُّ  ُِِّّ  ََ ْسِي ِ َِّنَّ اَّ ْ َّْس

َما بَِحَم َببِّ 
 . ك ار دعكانا أف الحمد  رب العالميف.(ُ)

                                                           

 ( .ّٓ(  سكرة يكسؼ اآلية )ُ)
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قدلفص قدوو 
قوم أضىدءقعلىقحيملةقدحلملرثقبنقخمللذقددلخزق

هك الحارث بف االد بف العاصي بف هشاـ بف الم يػرة بػف عبػد   بػف 
 .كعب بف لؤم بف نالب اللرشي المكيعمرك بف مازـك بف يلظة بف مرة بف 

جػػػد  العاصػػػي بػػػف هشػػػاـ بػػػف الم يػػػرة يتػػػؿ يػػػكـ بػػػدر كػػػافرنا، يتمػػػه عمػػػي بػػػف أبػػػي 
مكة، كال  عمر بف الاطاب طالب، كأبك الحارث "االد بف العاصي" كلي إمارة 
 بعد أف عزؿ عف مكة نافل بف الحارث الازاعي.

بػػػػف الحػػػػارث بػػػػف هشػػػػاـ، كلػػػػدت لاالػػػػد فاػػػػي فاطمػػػػة بنػػػػت أبػػػػي سػػػػعيد 
 "، كأماا صارة بنت أبي جاؿ "عمرك بف هشاـ"."الحارث بف االد

تػابعيف عكرمة كعبد الرحمف، أمػا عكرمػة فاػك محػدث جميػؿ مػف جمػة ال
ػػػاكمػػػف كجػػػك  يػػػريش،  ، ككػػػاف عبػػػد الػػػرحمف كأمػػػا عبػػػد الػػػرحمف فاػػػك تػػػابعي أيعن

، كفػػػي شػػػعر الحػػػارث حنػػػيف نسػػػبت إليػػػه بعػػػض أشػػػعار أايػػػه الحػػػارثشػػػاعرنا، ك 
كمكدة إله أاكيه، كيبدك أف أحدهما فاريه فلاؿ شعرنا  في الشكؽ كالحنيف
(ُ)    . 

                                                           

 ينظر في ترجمته كحياته كأابار  كشعر  :   (ُ)
طبعػػة  ُِّ،  ُُّصػػػ  ّ، جػػػ ِِٖ،  ِِٕصػػػ  ٗاألنػػاني ألبػػي الفػػرج األصػػفااني جػػػ -

 ـ  ََُِالايئة المصرية العامة لمكتاب 
مه كعػبطه كشػرحه فصػ ُِٓصػػ  ُزهر اآلداب ك مر األلباب ألبي اسحاؽ الليركاني جػ  -

 د / زكي مبارؾ.
إشػراؼ إميػؿ  – ُّْصػػ  ُازانة األدب كلب لباب لساف العرب لعبد اللادر الب ػدادم جػػ -

ـ  ُٖٗٗ –ق  ُُْٖاألكلػػػػػه  –طبعػػػػػة دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة بيػػػػػركت لبنػػػػػاف  –يعلػػػػػكب 
   منشكرات محمد عمي بيعكف.

تعميػؽ نريػد  -ٖٗٗالػث صػػ الجػزء ال  –المجمػد ال ػاني  –شرح ديكاف الحماسة ألبػي تمػاـ  -
 –ت لبنػػاف طبعػة دار الكتػػب العمميػة بيػرك  –كعػل فاارسػه إبػػراهيـ شػمس الػديف  –الشػي  
 =                   . ق ُِْْ –ـ ََِّاألكله 
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" أـ عمػراف" تزكجاػا الحػارث بعػد لمحارث بف االد المازكمػي زكجتػاف 
أف مات عناا زكجاا عبد   بف مطيل، فكلدت له فاطمة بنت الحارث ، ككاف 

 الحارث يحب زكجته هذ  حبنا شديدنا كله فياا أشعار مف ذلؾ يكله :
 يا ُم عمِّان م ا ااَّ و وم ا ُِّّح و

 ب اَّص     حاُّش ح     ق       س  اَّ      س   

   
 يت   الل  ل   م ََّّ   يكم ك   ِ ي     يكم

(ُ)ت    الل َّج مْ ات      اَّ     ِّلكم    ا ي  
 

   
كأمػػػا زكجتػػػه ال انيػػػة فاػػػي حميػػػدة بنػػػت النعمػػػاف بػػػف بشػػػير األنصػػػارم، ككانػػػت  

حميدة هذ  شاعرة ذات لساف كعارعة كشر، ككانت تاجك أزكاجاا، كيد هجت 
 .(ِ)الحارث كهجاها،  ـ طملاا، كامفه عمياا ركح بف زنباع

 .كعبد الممؾ، كفاطمة عبد الرحمف، :كلمحارث بف االد  بل ة أكالد هـ

كالحػػػارث المازكمػػػي مػػػف جػػػك  يػػػريش، كرجالاػػػا، كذكم الشػػػرف كالمنزلػػػة 
فياـ، كاف شاعرنا شريفنا مف أكابر بني مازكـ بف يلظة، ركل عف أـ المػؤمنيف 

                                                                                                                                       

طبعػة دار  –تحليػؽ كشػرح محمػد نبيػؿ طريفػي  – ْٗصػػ  ِكتاب الحماسة لمبحتػرم جػػ= -
 ـ . ََِِ –ق ُِّْاألكله  –بيركت  –صادر 

 –بيركت لبناف  –طبعة دار العمـ لممبلييف  – ُْٓصػ  ِعبلـ لاير الديف الزركمي جػاأل -
 ـ . ُٖٗٗالطبعة ال ال ة عشرة مايك 

عػػػداد د/ يحيػػه مػػػراد، الجػػزء األكؿ صػػػػ  –معجػػـ تػػػراجـ الشػػعراء الكبيػػػر  -  – ُِٗتػػرليؼ كا 
 ـ . ََِٔ –ق  ُِْٕطبعة دار الحديث باللاهرة 

، كامؿ سػميماف  ٔ، ٓـ المجمد ال اني صػََِِاهمي حته معجـ الشعراء مف العصر الج -
 ق . ُِْْ –ـ  ََِّاألكله  –بيركت لبناف  –طبعة دار الكتب العممية  –الجبكرم 

الطبعػػػة األكلػػػه  ٗ، ٖ، ٕ، ٔشػػػعر الحػػػارث بػػػف االػػػد المازكمػػػي د/ يحيػػػي الجبػػػكرم صػػػػ -
 منشكرات مكتبة األندلس ب داد .   –ـ ُِٕٗ-هػُِّٗ

 .ْٕ، ّٕبف االد صػ  شعر الحارث (ُ)
 ٗرج األصفااني جػػ ، كينظر في تفصيؿ هذا : األناني ألبي الف ٗ،ٖينظر شعر  صػ  (ِ)

 .ِِٖ،  ِِٕصػ 
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. كتػػػكله كاليػػػة مكػػػة فػػػي عاػػػد يزيػػػد بػػػف معاكيػػػة، كعبػػػد --عائشػػػة زكج النبػػػي
 الممؾ بف مركاف .

حميػػدة مناػػا العفػػة كالكفػػاء كالبػػر كالتلػػه، فعمػػه  عػػرؼ الحػػارث باصػػاؿ
الػػػرنـ مػػػف نزلػػػه كتشػػػبيبه بعائشػػػة بنػػػت طمحػػػة، فػػػإف نزلػػػه كػػػاف تظرفنػػػا كنػػػزالن 

 .(ُ)عفيفنا
ككاف الحػارث كفينػا ألصػحابه، بػارنا باػـ، عارفنػا لحلػكياـ، كيػد ذكػر كػؿ 

. كعمػه أيػة حػاؿ فلػد كػاف  الحػارث في شعر  عمػه مػا سػيرتي مػف بعػد ذلػؾهذا 
 .(ِ)كييف كسراة الحجاز ذكم الشرف فيهرجاؿ مكة المرممف 

الحػػارث بػػف االػػد أحػػد شػػعراء يػػريش ال ػػزلييف المعػػدكديف، كػػاف يػػذهب 
ذا عػػدكا شػػعراء مػػذهب عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة، كال يتجػػاكز ال ػػزؿ إ لػػه المػػديح، كا 

، فيعدكف الحارث بف االد شاعرنا مف امسػة شػعراء، عرفػكا بجيػد الشػعر، يريش
ػا فػي كػؿ شػيء إال الشػعر، فممػا كيد ي الكا في ذلؾ أف العرب كانت تفعػؿ يريشن

نجػػـ فػػي يػػريش عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة، كالحػػارث بػػف االػػد المازكمػػي، كالعرجػػي، 
ػا، فاػؤالء دهبؿ، كعبيد   بف ييس الريياتكأبك  ، أيرت لاا العرب بالشعر أيعن

ر  كشػاعريته بعمػر امسة شعراء، يرتي الحارث  اني الشعراء منزلػة، كيػرتبط ذكػ
بػػف أبػػي ربيعػػة، فاػػك صػػنك ، كابػػف عمػػه، فكبلهمػػا مازكمػػي، كشػػاعر نػػزؿ، لػػـ 

ا.  يتجاكزا ال زؿ إله نرض  ار إال عىرىعن
كربما نسب شػعر عمػر إلػه الحػارث، كشػعر الحػارث إلػه عمػرأل كذلػؾ 
ألف ميداناما كاحد، كبمدهما كاحد، كحته المػرأة التػي حركػت مشػاعرهما كاحػدة، 

 .(ّ)ة بنت طمحة"، فكبلهما ذكرها، كأحباا، كت زؿ بااكهه "عائش
                                                           

 .ُِٓصػ  ُكزهر اآلداب، جػ ُُ، َُشعر  صػ  (ُ)
 .ُِشعر  صػ  (ِ)
، كمعجػـ الشػعراء مػف العصػر الجػاهمي ُِ، كشػعر  صػػ ِِٕصػ  ٗناني جػ ينظر األ (ّ)

 .ٔ، ٓـ المجمد ال اني صػ ََِِنة حته س
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كهػػذا كمػػه سيتعػػح مػػف اػػبلؿ فصػػكؿ البحػػث، كعػػرض شػػعر الحػػارث 
 كدراسته. 

كعمه الرنـ مف أف الركاة يلرنكف بيف الحارث بف االد، كعمر بػف أبػي 
ربيعػػػة، كيجعمكنامػػػا عمػػػه رأس طبلػػػة شػػػعراء ال ػػػزؿ، إالف أىفف شػػػارة عمػػػر كنزلػػػه 

نشػػادنا، كػػػؿ ذلػػؾ نطػػػه عمػػػه بالنسػػاء، كت رديػػػد شػػعر  عمػػػه أفػػكا  النػػػاس ننػػػاءن كا 
الحارث، كنض مػف شػاعريته، كمػا نطػه عمػه شػعراء مػف جيمػه، كجعػؿ شػعر  

 .(ُ)أيؿ سيركرة مف شعر عمر

ابلصػػػػه، كتبتمػػػػه فػػػػي محػػػػراب مػػػػف  تميػػػػز الحػػػػارث بػػػػف االػػػػد بعشػػػػله كا 
أىٍ ؿ، كليمه بنت مػرة، كأـ يتعشلاف، مف أم اؿ عائشة بنت طمحة، كأـ عمراف، ك 

 بكر، كع مة، كظميمة، كنيرهف.
كيػػد أ مػػر هػػذا العشػػؽ  مػػار ، ك تػػه أكمػػه، فتفجػػرت مكهبػػة الحػػارث عػػف 
نزؿو رييؽ م ؿ الآللئ ، في كسامة الكرد، كفي ريػة النسػيـ " كأك ػر شػعر  نػزؿ 
عفيػؼ رييػػؽ، صػػادؽ العاطفػة، عػػذب األسػػمكب، كصػكر  طريفػػة، كمعانيػػه رائلػػة 

كال نرابػػػػػػة فػػػػػػي ذلػػػػػػؾأل ألف الحػػػػػػارث أحػػػػػػد شػػػػػػعراء يػػػػػػريش المعػػػػػػدكديف  رائعػػػػػػة،
 ".(ِ)المكصكفيف باإلجادة كالرية

كللػػػد أحػػػب الحػػػارث "عائشػػػة بنػػػت طمحػػػة" حبنػػػا شػػػديدنا عفيفنػػػا صػػػادينا ال 
تكمػػػؼ فيػػػه كال ابتػػػذاؿ كال كػػػذب، عمػػػه اػػػبلؼ عمػػػر بػػػف أبػػػي ربيعػػػة الػػػذم كػػػاف 

 .(ّ)دافعه اإلعجاب، كمتابعة الحسف كالصبا كالجماؿ
كالمبلحػػظ فػػػي نػػػزؿ الحػػػارث عامػػة، ارتباطػػػه ارتباطنػػػا ك يلنػػػا بالمكاعػػػل 
كالػػديارأل ذلػػؾ ألف الشػػاعر كػػاف يػػرل النسػػاء فػػي الحػػج أك العمػػرة عنػػد الطػػكاؼ، 
أك أيػػػػاـ التشػػػػريؽ بمنػػػػه، فػػػػإذا مػػػػا أتػػػػـ النػػػػاس مناسػػػػكاـ، كأدكا الفػػػػرائض، رحػػػػؿ 

                                                           

 .بتصرؼ ِْشعر  صػ  (ُ)
 .َّكشعر الحارث صػ  ُّْصػ  ُب جػ: ازانة األدينظر (ِ)
 .ُّشعر  صػ  (ّ)



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُٖٓٔ﴾  
  

لملػػاء، كأمػػاكف الحجػػيج ، كظػػؿ الحػػارث يسػػتعيد ذكرياتػػه، كيترمػػؿ فػػي مكاعػػل ا
النساء، كمف  ـ جاء نزله متصبلن بػذكر المكاعػل، كهػذ  المكاعػل عزيػزة عمػه 
 ، نفسػػه، ألناػػا كريمػػة ملدسػػة مػػف جانػػب، كهػػه مكطنػػه كأرعػػه مػػف جانػػب  ػػافو

 .(ُ)كممتله أحبته مف جانب  الث
كفػػػي فصػػػكؿ البحػػػث بيػػػاف كتكعػػػيح كبسػػػط لاػػػذا الجانػػػب كنيػػػر  ممػػػا 

 ـ.تفرعه الدراسة كيتطمبه الملا
كصفكة اللكؿ في هذا األمر نستطيل أف نلرر برف الحارث شاعر نزؿ 
مػػػف طػػػراز فريػػػد لػػػه اصكصػػػية كحعػػػكر كمكانػػػة، كللػػػد صػػػرؼ همتػػػه، كمكػػػف 

كمػا سيتعػح مػف اػبلؿ  –إبداعه فػي جانػب ال ػزؿ فرجػاد كأبػدع، كأتػه بالفرائػد 
ػا–التحميؿ كالعرض  ممتعنػا  أل كلذلؾ " جاء نزله عذبنا رييلنا ال تمؿ يراءتػه، سمسن

يسػػػمك عمػػػه االبتػػػذاؿ، كيجانػػػب الصػػػنعة كالتكمػػػؼ، عبارتػػػه جميمػػػة، كصػػػيانته 
بارعػػة رائعػػة، تػػنـ عػػف شػػاعرية أصػػيمة، كطبػػل سػػميـ، كل ػػة عاليػػة، كركح عذبػػة 
ا عػف إحساسػاته كعكاطفػه، كمػف  شفافةأل كبذلؾ استطاع أف يجعؿ شػعر  إفصػاحن

 .(ِ)اءهنا كاف شعر  ب ية الم نيف كالمطربيف كاألدباء كالشعر 

يلكؿ الدكتكر يحيي الجبكرم جاملي شعر الحارث: "ليس لدينا تاري  أك 
ركاية عف كفػاة الحػارث، كالمصػادر التػي ترجمػت لػه لػـ تعػيف زمػف كفاتػه، لكػف 

 "(ّ)الزركمي في األعبلـ ذكر أنه تكفي نحك سنة  مانيف هجرية
تشػير إلػه أف  لكف الدالئؿ كاألحداث التي ساياا "أبك الفرج" فػي أنانيػه

الحارث تجاكز هذ  السنة بسنكات، مسػتندنا إلػه يػرائف كتػكاري  تػرتبط بكػؿ هػذاأل 
األمػػر الػػذم يػػرجح بػػرف الحػػارث بػػف االػػد المازكمػػي تػػكفه يبػػؿ عبػػد الممػػؾ بػػف 

                                                           

 .ّٕ(  شعر  صػ ُ)
 .ُْ(  شعر  صػ ِ)
، كمعجـ الشعراء مف العصر الجػاهمي حتػه سػنة ُْٓصػ  ِكاألعبلـ جػ َِ(  شعر  صػّ)

 .ٔ، ٓـ المجمد ال اني صػ ََِِ



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُٓٔٗ﴾  
  

مركاف بيسير، فإذا كانت كفاة عبد الممؾ بف مركاف  ابتة في عاـ ست ك مانيف 
امي: أربػػل ك مػػانيف كامػػس ك مػػانيف هجريػػة، فػػإف كفػػاة الحػػارث تنحصػػر بػػيف عػػ

 .(ُ)هجرية
 رحـ   الحارث بف االد المازكمي، كجعمه في الصالحيف.
  

                                                           

 .ُّٕصػ  ّراجل في ذلؾ األناني جػ(  يُ)



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿َُٕٓ﴾  
  

قدلفص قدل مل  
قوقىفقدحلملرثقبنقخمللذقددلخزوم قعلىقأطال قدوحبتق

مف المعمكـ لدل دارسي األدب العربي أف البكاء عمه األطػبلؿ سػنة مػف 
ػػا –ذلػػؾ ألناػػـ  سػػنف الشػػعراء، كالكيػػكؼ عمياػػا ناػػج سػػمكك أل متػػر ركف بمػػا  -دائمن

يطػػرأ عمػػياـ مػػف مكايػػؼ كأحػػداث كتلمبػػات فػػي سػػاحات كدركب الجزيػػرة العربيػػة، 
، كال كأزمنة تمتد عبر كؿ هػذا كتسػتطيؿ ما بيف بعاد عف الحبيبة، كهجراف لاا،

"تمػػػكح يبلػػػه مناػػػا إال نلػػػكش رامػػػزة، كحفػػػائر فػػػي جػػػدر األطػػػبلؿ الباييػػػة، ك  ػػػار 
عمػػه حػػد تعبيػػر "طرفػػة بػػف العبػػد" فػػي افتتػػاح  .(ُ)"ظػػاهر اليػػدكبػػايي الكشػػـ فػػي 

 معملته.
ـى احتفػػكا باػػػا كػػؿ هػػذا االحتفػػاء  ذ لػػػؾأل " ألف باػػا كانػػت الحبيبػػػة كلكػػف ًلػػ

لياػػا كػػاف يمػػب الشػػاعر يافػػؽ، كنظػػر  يمتػػد، كايالػػه يحػػكـ.. كربمػػا هنػػا تلػػيـ ، كا 
ػػ ؿ المنػػزؿ كػػاف للػػاء كمناجػػاة كرجػػاء ككصػػؿ،  ػػـ يعػػت حيػػاة االنتجػػاع أف ييعىطًٌ

، كأف يلفػػػر المكػػػاف الػػػذم كػػػاف اصػػػبنا مكحينػػػا، كأف يعػػػكد إلػػػه  الػػػذم كػػػاف  هػػػبلن
طبيعتػػه جمػػادنا، بعػػد مػػا أعػػفت عميػػه الحبيبػػة حيػػاة كجمػػااٌلأل فلػػد تناكبتػػه الريػػاح 

.  كاألمطار، فمـ يبؽ منه إال أطبلؿ كرسـك
ألػػيس مػػف حػػؽ هػػذ  األطػػبلؿ أف يعزهػػا الشػػاعر، كأف يلػػؼ باػػا، كيطػػكؼ 

.  كالحارث بف االد المازكمي كاحد ممف كيفكا عمػه هػذ  األطػبلؿ، (ِ)"حكلاا 
ككصػػفكا   ارهػػا، كتػػر ركا بمراتػػل األحبػػة فػػي ماعػػياا، يجتػػركف ذكريػػات معػػت، 

 كيترممكف حاعرنا أليمنا ، ككايعنا مريرنا.

                                                           

 ِٓهذا عجز البيت، كصدر  يكله: "لاكلة أطبلؿ ببرية  ماد" ديكاف طرفة بف العبد صػ (ُ)
الطبعػػػة  -بيػػػركت لبنػػػاف -طبعػػػة دار المعػػػارؼ –اعتنػػػه بػػػه عبػػػد الػػػرحمف المصػػػطاكم 

 ـ .َُِِ-قُّّْال ال ة : 
، طبعػة دار اللمػـ ّّٓ،  ّّْي صػػينظر ال ػزؿ فػي العصػر الجػاهمي د/ أحمػد الحػكف (ِ)

 بيركت لبناف . –



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُُٕٓ﴾  
  

 ُحق       ا ُن استْ      ا ا       ت حالا
 

 ح    اون اابل ُّاَّحل       اَّي      ا  
 

 عق    ِّ ااُّ    اي  م    ن  ح    سَّج 
 

 َّج            الب فم           ف     م          ِّا  
 

 فتل    ك هي    اب م َل يح      مْ     ا
 

 (1)      ال  يل     ل ادلع     ِّ  وادلْ     ا  
 

كصدر األبيات اسػتفااـ إنكػارم مػف مكايػؼ األحبػة الػذيف اسػتحبكا النػرم 
كالبعػػاد كالنػػزكح إلػػه حػػزكف األرض كصػػعباا كمػػا نمػػظ مناػػا، تػػاركيف مسػػاكف 

، مفعػػػميف عمياػػػا أمػػػاكف بعيناػػػا " علػػػر األبػػػاطح  همػػػةن برهماػػػا، منبسػػػطة برنسػػػاا
ك بيػػر ك ػػكر كمػػدفل كذم مػػراخ"، ككماػػا أمػػاكف بمكػػة المكرمػػة كحكالياػػا، كمعػػالـ 

مػػل جػػبلؿ تمػػؾ األمػػاكف  –أل بيػػد أف الشػػاعر يػػرل (ِ)كجبػػاؿ لاػػا تػػاري  كمكايػػؼ
أف تعمؽ النفس بمراتل الصبا كمرابل الشباب في ديػار األحبػة يفػكؽ  –كمنزلتاا 
ار فػي نػزكح األحبػاب إلػه نيرهػا مػف األمػاكـ المػذككرةأل إذ الػنفس دائمػة كؿ اي

. كمف هنا يرتي كجه العجب، إله مكاطف النشرة كمنازؿ الطفكلةالتعمؽ كالحنيف 
كيستساغ اإلنكار في سؤاؿ الحارث عما صار األحبة إليه مف بعاد عػف الػديار 

دة كػػاف اللػػـك فيػػه التػػي تاػػدمت، كلػػـ يبػػؽ منػػه سػػكل طمػػؿ شػػاهد عمػػه أزمنػػة بعيػػ
                                                           

 .ُٓ، َٓارث بف االد المازكمي صػ شعر الح (ُ)
 :ذكرها يايكت الحمكم في "معجـ البمداف" فلاؿ (ِ)

 علػػر األبػػاطح : رمػػؿ منبسػػط عمػػه كجػػه األرض كهػػك يعػػاؼ إلػػه مكػػة. معجػػـ البمػػداف 
 .)أبطح( ٓٗ/ُجػ
 .) بير( ٖٓ/ِيه. معجـ البمداف جػجؿ مات ف بير: مف أعظـ جباؿ مكة، سمي باسـ ر  
معجػـ  -- كر: اسـ جبؿ بمكة فيه ال ار المذككر في اللر ف، الذم ااتفػه فيػه النبػي 

 ) كر(. َُُ، ََُ/ِالبمداف جػ
ء . معجػـ مدفل أكناف : مكعل ذكر  عمر بف أبي ربيعة فػي شػعر ، كمنػه مػدفل الممحػا 

 .)مدفل( ُٗ/ٓالبمداف جػ
 ُِِ، ُُِ/ٓ، كييػػؿ كادو بػػاليمف. معجػػـ البمػػداف جػػػيريػػب مػػف المزدلفػػة ذم مػػراخ: كادو  

ف، ، لبنػػا. تحليػػؽ فريػػد عبػػد العزيػػز الجنػػدم، طبعػػة دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت )مػػرخ(
 .ـَُٗٗ -هػَُُْالطبعة األكله 



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُِٕٓ﴾  
  

يعرسػػػكف لػػػيبلن  لبلسػػػتراحة، كينياػػػكف فيػػػه اإلبػػػؿ لمراحػػػة، كيػػػد سػػػماهـ الشػػػاعر 
ػػػا لامػػػا فػػػي نفسػػػه "طمػػػؿ المعػػػرس كالمنػػػاخ"أل  برسػػػماء األزمنػػػة كاألمػػػاكفأل تعظيمن
كاستحعػػػارنا ألزمنػػػة كأكيػػػات حبيبػػػة إلػػػه ركحػػػه، كأمػػػاكف لاػػػا تػػػاري  فػػػي ايالػػػهأل 

كتسػتدعي مايمتػه عبلنػا مػف ذكريػات  لتنتلؿ الصكرة مف الماعي إله الحاعػر،
الديار المادمة، كيد زينت بحػكر نػكاعـ مػؤلف المشػاد اللاحػؿ بػرلكاف بايجػة مػف 
األنس كالجماؿ، كهه صكرة مكشػاة برصػباغ ياتمػة مػف الحسػرة عمػه مػا معػه 

 مف باجة كحيكية، كزاـ متزاحـ مف صنكؼ النعيـ المنلعي دكف عكدة .
 و     ت        ا ر اَّ   اب ح  الب

 

 َ          الاعم ر اخا              ك           اابا  
 

كمػػػا أجمػػػؿ الصػػػكرة فػػػي البيػػػت ، كمػػػا أعظػػػـ ابلبتاػػػا كبسػػػاطتاا فػػػي  ف 
أل كيد صكرت الفاتنات مف النساء بالحكر، كهي لفظة مكحيػة مشػعة ظميمػة  كاحدو

يحاءهػا مػف معػيف اللػر ف العظػيـ ُح البل مَّْقُص البَا ل ِر  مك فػة اسػتمدت ك افتاػا كا 
اخلِيَ   امِ 

الشػػػاعر عمػػػياف نبللػػػة مػػػف نعػػػيـ، كمػػػبلءة مػػػف باػػػاء، ،  ػػػـ أعػػػفه (ُ)
فجعماف " نكاعـ " لتنتلؿ معاػف مػف جمػاؿ إلػه جمػاؿ، كمػف كصػؼ إلػه  اػرأل 
لتصػػؿ الصػػكرة أيصػػه مػػدراج اإلبػػداع التعبيػػرم فػػي ايػػاؿ الحػػارث المازكمػػي، 
كذلػػؾ عنػػدما يجسػػد الصػػكرة، كيحػػدد مبلمحاػػا، كينلماػػا مػػف عػػالـ التصػػكر إلػػه 

" المشػػػاهد عبػػػر الطبيعػػػة السػػػاحرة... مزكجػػػة بكمػػػاؿ الجمػػػاؿعػػػالـ المشػػػاهدة الم
كأعنػه بػه جمػاؿ البلػر الكحشػي، كيػد نظمػت فػي  نكاعـ في المجاسػد كػاألراخ "،

 سرباما ، كانسمكت في علدها كالجكاهر  المكنكنة سكاء بسكاء .
كيػػػد كػػػاف يكفػػػي الشػػػاعر أف يلػػػكؿ فػػػي كصػػػؼ فاتناتػػػه " نػػػكاعـ كػػػاألراخ" 

 –فػػي المجاسػػد  –نػػات كبلػػر  الػػكحش"، كلكنػػه   ػػر الليػػد كمعنػػا : "جمػػيبلت فات
كهػػي ال بللػػة الرييلػػة التػػي تمػػه الجسػػد مباشػػرة أل ليعػػفي عمػػه الصػػكرة حيكيػػة ، 
كمزيػػد اصكصػػية كبػػديل إشػػراؽأل كيلػػيـ العبليػػػة المػػرادة بػػيف  بلػػر الػػكحش فػػػي 
شكمه الماطط البديل في منظر ساحر ابلب ، كبػيف حكريػات  الػديار  البلئػي 
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مف ألكاف زاهية، كاطكط باهرة  –عادة  –في نبلالت رييلات ال تامك  ياطرف
سابية، تسبي معاا يمػب الشػاعر ، كترسػر أشػكايه كمكاجػد أل لينطمػؽ بعػدها إلػه 
تسميـو حبيبو ، معترفنا بسمطاف الحب، كهيمنة الشكؽ كط يػاف ال ػراـ، يػائبلن فػي 

 مكاشفة:
 ووا   ُّااححش يالم ُّاَالا

 

 َّ اَّْقا كالا  اَّصاه ُّادلا 
 

 ووا   هائم ذلم وع   
 

 (1)متني ما يعاله َّج اَسيا  
 

كال نجػػد فػػي معجػػـ األشػػكاؽ كالكجػػد كالمافػػة كالتػػكؽ كجػػدنا كلافػػة أشػػد مػػف 
كجد كلافة الصادم الػذم أعػنا  العطػش، كيطػل لااتػه اليػبس كالظمػر، كأشػرؼ 

ؿ منػه ؼ نلػاخ فانكػب  عميػه يعػعمه الابلؾأل بيػد أنػه يػد الح لػه مػاء زالؿ صػا
، كيعب أارل حته ركل كارتكل... هكذا كاف كجد الحارث برحبته يكـ بانكا تارة

 عنه، كظعنكا عف ديار .
، نػػػا المعنػػػه مػػػف المجػػػرد إلػػػه المحسػػػكسكجمػػػاؿ الصػػػكرة أناػػػا نلمػػػت إلي 

كجسدت كجد الشاعر كهيامه برحبته في صكرة يدركاا الجميل، كيشعر باػا كػؿ 
ػػػا  عطشػػػاف صػػػدياف أشػػػرؼ عمػػػه الاػػػبلؾ أك كػػػاد يامػػػؾ، كزاد مػػػف جمالاػػػا أيعن
 تنامياا، كاستمرار تجددها يكله يكرر كجد :

 ووا       هائ    م ذل    م وع       
 

 مت        ني م        ا يع        اله َّج اَسي        ا  
 

كما أف البيت فيه إشارة إله نظرة طاهرة نممحاا عند الحػارث، كبػذرة مػف 
بػػذكر "الحػػب العػػذرم" الػػذم ال ينتظػػر فيػػه المحػػب جػػزاء مػػف حبيبػػةأل ألنػػه عمػػه 

ؿ حػػػػاؿ دائػػػـ الكصػػػػؿ، متػػػػيف العاػػػد، يػػػػكم الكجػػػػد، ال يلبػػػؿ عاػػػػد انفسػػػػاخ أك كػػػ
 انلطاع. 

 ُ   ي ِ ُّْ  ا ُو ُحي      م م  ش
 

 (2)علي     ك و  مقلي     ش َّن تقل     و 
 

                                                           

 .ُٓشعر الحارث صػ  (ُ)
بيػػػركت  –ار صػػػادر طبعػػػة د –دركيػػػش  شػػػرحه عػػػدناف زكػػػي ٗٔديػػكاف ك يػػػر عػػػزة صػػػػ (ِ)

 .ـََِٓ –هػ ُِْٓ
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كيععػػػػػد ذلػػػػػؾ مػػػػػا يطػػػػػرأ عمػػػػػه الحػػػػػارث مػػػػػف إمػػػػػارات اللمػػػػػؽ، كمظػػػػػاهر 
االعػػطراب عنػػدما يحػػيف مكعػػد البػػيف، كتظاػػر عبلمػػات الفػػراؽ، كيػػزؼ مكعػػد 

ؿ ساعته، كيصطبغ كجاه بصػفرة الكجػؿ ، كيكسػك  إمػارات المحبػيف البيف، كتح
 كدالالت العاشليف مف م ؿ يكله:
 اعم    الا ُّ    بن اَّح    ني ُّع              

 

 فاَّقل         و شل         ا ُح           الا غل           
 

 واَّع      ني مْ         ُا        ُّي       ْ م
 

 مث       ل اوم       ان همالع        ا تك         
 

 ومقاذل        ا وهمالع         ا           م
 

 ُ ل       ل حْيْ       ك ح       ني تْص       ِّ  
 

 ت كال َو كال م ا ُ  وَّ ُّْ ا
 

 (1)ل ُّال       ك اَّح      ني مع        ك       
 

تشػػؼ ريػػة، كتحكػػي مكيفنػػا، كتعػػكع عبيػػرنا،  –كمػػا هػػك كاعػػح -كاألبيػػات
كتصكر عاشلنا أعنا  الجكل، كهد  الاكل، كأيد  البعػاد، كأشػلا  السػااد، بسػبب 
ما طرأ عميه إ ر فراؽ األحبة، كنرل المعشكية ، ككاف لاذ  األحداث المتبلحلة 

عر كمشػػػاعر ، كمػػػف هػػػذا نسػػػمل يمػػػب الشػػػاعر أ رهػػػا كانطباعاػػػا فػػػي نفػػػس الشػػػا
يافػؽ، كيجػب، كيػدؽ كيعػػطرب، كنػرل عينػه تسػػجـ الػدمكع، كتػذرؼ العبػػرات، 

تػدفؽ، كيػد أيلنػت كيبرؽ في إنساها الشكؽ كرنه الجمػاف المتحػدر فػي انسػياب ك 
 .بالفراؽ المحتكـ

كللػػد كمػػؿ الصػػكرة األدبيػػة كجمماػػا هنػػا، ككشػػاها كزيناػػا، مػػزج الحػػارث  
دمكعػػػػه بػػػدمكع الحبيبػػػػة، كشػػػككا  بشػػػػككاها، مػػػل إبػػػػراز دكر الصػػػػكرة  المازكمػػػي

السػػمعية بجانػػب الصػػكرة البصػػرية كالمم مػػػة فػػي ملػػاؿ المحبكبػػة المبمػػؿ بكاكػػػؼ 
دمعاا، مل صكت متحشرج، صادر عف نىفىسو منبارو متلطػل كمتبلحػؽ معنػا، ال 

ياػػا ، كهػػي جممػػة حانيػػة، األمػػر فل عميػػه: "أيمػػؿ حنينػػؾ حػػيف تنصػػرؼ"تكػػاد تلػػك 
لمشفلة كالعطؼ كلمرحمة كالدعاء، حته يتافؼ الحبيب مف لدغ الحنيف، ككاز 
الشػػػػكؽ، كمػػػػا أظنػػػػه يفعػػػػؿ، ككيػػػػؼ كهػػػػك يسػػػػتمرئ الشػػػػكؽ، كيسػػػػتعذب البػػػػيف، 
كيسػػتمتل بػػالحنيف ككػػؿ العاشػػليف، مػػل سػػعادة نػػامرة تحػػيط بالحبيبػػة كممػػا لفػػح 
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كلاػػا: "أيمػػؿ ؿ ذلػػؾ جممػػة يعاشػػلاا هجيػػر الشػػكؽ، أك أيعػػته نػػار الفػػراؽ، كدليػػ
: "اصػػػرع حنينػػػؾ "مػػػل تكافػػػؽ " كلػػػـ تػػػؤ ر عمياػػػا "ايطػػػل حنينػػػؾ" كلػػػـ تلػػػؿحنينػػػؾ
شػارة تػدؿ الكزف : أعني السببيف الافيفيف في الكممات ال بلث، كفي هػذا لمحػة كا 

عمػػػه حػػػرص المحبكبػػػة عمػػػه بلػػػاء جػػػذكة الحنػػػيف مشػػػتعمة عنػػػد العاشػػػؽ، كنػػػار  
الحنػيف، لػكزاد كهجػه، أك يلتمػه  متلدة، مل اشفاياا عميه، كاكفاا مػف أف يمتامػه

ػبًٌبٍت شػعمته، كك يػرنا مػا ف عػؿ الشكؽ لك ترججػت جذكتػه، أك يصػرعه الايػاـ لػك شي
 :كؿ هذا برصحاب ال راـ كالاياـ

 ت    ِّ  اصح    ني ي    ِّع  ر هي    اب م
 

 كستي    ش اَّك         ي     بون ك    م َّحث    الا 
 

 وهللا َّ      ال حل        اَّع       ال ُ ُ      مُ 
 

 (1)مالت  من احل و ُو  تل   دل ا حْث الا 
 

 كهـ بكؿ هذا متمتعكف، يحبكنه، كيستطيبكف المكت في رحابه:
 َُ      ا مي      و م      ن ا      ال  احل       

 

                  و في               ا يي               و شل               اي 
 

 اَ                   ُّال  ي                  ا  ق                  اي
 

 واحض                 ِّوا اَّي                 الم وف                 اي 
 

 مث  الَّ              الا عْ                                 
 

 (2)ي                   ا  تي                   ل اَّ اَي                   ا  
 

يشير إله اكتماؿ أجزائاا ككصكلاا إله الناايػةأل  –اتاـ المكحة  -كالبيت
يافؽ إ ر جد البيف، إله عيف ساجمة م ؿ الجماف تكؼ الدمل، كمف  فمف يمب

ملاؿ ياتمط بالدمكع، كنشيج يمتزج بنحيب، إله شككل البيف مف كبل الحبيبيف، 
كؿ يبث اآلار مكاجد  ك هاته كبػالغ أسػا ، كيػد جػد الفػراؽ، كأصػبح البعػاد يػاب 

                                                           

هػػ( َّٗ -ِْْديكاف الحبلج أبي الم يػث الحسػيف بػف منصػكر بػف محػي البيعػاكم ) (ُ)
نشػػػكرات الجمػػػؿ، ، صػػػنعه كأصػػػمحه أبػػػك طػػػرؼ تػػػامر بػػػف مصػػػطفه الشػػػيبي، مِٗصػػػػ

 .الطبعة األكله
ػػػاؽ جػػػػفػػػي ممؤمػػػؿ بػػػف جميػػػؿ بػػػف يحيػػػه. تنظػػػراألبيػػػات ل (ِ) ، تػػػرليؼ ِْ/ِ: مصػػػارع العيشف

، أحمػػػد رشػػػدم بػػػي محمػػػد بػػػف جعفػػػر الب ػػػدادم، تحليػػػؽ: محمػػػد حسػػػف محمػػػدالشػػػي : أ
، ر الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت، لبنػػػافشػػػحاته، منشػػػكرات محمػػػد عمػػػي بيعػػػكف، طبعػػػة دا

 . ـُٖٗٗ -هػُُْٗاألكله 
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رؼ بػػػه الكايػػػػل يكسػػػيف أك أدنػػػه، تنطػػػػؽ بػػػه األلسػػػػنة، كتماػػػج بػػػػه األفئػػػدة، كيعتػػػػ
 المممكس.
كالحارث مل كؿ هذ  المكايؼ المتشاكاة، كالعكاطػؼ المتشػاباة يصػرخ  

عمه الحبيب المكدع حسرات.  تحرينا، كيبكي لكعة، كيتلطل حزننا، كتذهب نفسه
 :يلكؿ

 ُّان اخلل ي  فم ا ع ااالا و  ع  َّالا
 

 َّ  وهع     الت وحْ     و ُّ     اَّْال  ا ُّ     ل 
 

 ك   بن ف   ي م      اا اَّح   ني َّ  بحل   الا
 

 (1)اَّ ي   اا ذل   ا احل   ال ان واَّْس   لُهم    
 

كفػػي البيتػػيف حػػديث مػػػل الػػنفس كمناجػػاة لمػػػذات أل فالحػػارث يتحػػدث إلػػػه 
نفسه مااطبنا إياها برف الاميط "كهك الحبيب" يد باف كماؿ كانعطؼ بعيدنا عنا، 
بعػػد مػػا كدعنػػا، كيػػد شػػط مػػزار  ،كنػػرت ديػػار ، حتػػه إف اإلبػػؿ التػػي ظعنػػت مػػل 

اػػػا الحنػػػيف إلػػػه معاطناػػػا كديارهػػػا، كمرابعاػػػا التػػػي اللػػكـ حػػػداها الشػػػكؽ ، كاالط
 !ياا كأيامت باا، فما باؿ الحبيبةرعت ف
، (ِ)كنممػػح مػػف الصػػكرة فػػي البيتػػيف جػػك الباديػػة، كرائحػػة نباتاتاػػا الطيبػػة 

كظبائاػػا ال ريػػرة برشػػكالاا المتميػػزة، إعػػافة إلػػه مرامياػػا الكاسػػعة التػػي تلطعاػػا 
حاػػا أشػػكاؽ كحػػب كحنػػيف إلػػه فػػي جكان اإلبػػؿ عبػػر أزمنػػة ممتػػدة، كيػػد اشػػتعمت

، كحممػػػت عمػػػه ظاكرهػػػا ظعينػػػة ت ػػػز السػػػير فػػػي رحمػػػة طكيمػػػة، تاركػػػة مكاطناػػػا
 .ها حبيبنا هائمنا كشعكرنا نائمناكراء

أف يصػػؼ  -مػػل تػػزاحـ هػذ  الصػػكرة كتمبػػد سػػمائاا –كال ينسػه الشػػاعر  
ذ رحمػػػكا، بػػػيف إ" نػػػداة ال"حبيبتػػػه الظاعنػػػة كيرينتػػػه الراحمػػػةيمػػػب المكيػػػؼ كلبابػػػه: 

 .(ّ)"األدماء" هي الظبية البيعاء االصة البياضكرناا "أدماء"، ك

                                                           

 .ٕٗشعر  صػ (ُ)
ر أسػماء األمػاكف التػي لاػا مكايػل الحارث بف االد مكلل بكصؼ نباتات الصحراء، كذك (ِ)

 .ُُٗ،  ُُٖبيات في ذلؾ. شعر  صػ في يمبه. ينظر األ
 .المساف: ) أدـ( (ّ)
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ككاف مف الممكف أف يكتفي الشاعر بكصؼ محبكبته الظاعنة بالظبيػة  
شػراينا كحيػاةالبيعاء، كلكنه كي يزيد الصكرة ابلبة كجماالن  ،  كحيكيػة كحركيػة كا 
"طػػاع لاػػا الحػػكذاف يػػة بلكلػػه: أعػػاؼ إلياػػا هػػذا الليػػد، ك  ػػر هػػذا الكصػػؼ لمظب

، كأمكناػػػا الحصػػػكؿ عميػػػه متػػػه معنػػػه  طػػػاع" أم: اتسػػػل لاػػػا الرعػػػي" ك كالنفػػػؿ
كفيػر كعػيش كػريـ، شاءت، كفػي هػذا داللػة عمػه أف هػذ  الظبيػة تتمتػل بمرعػهن 

، كتتلمػب (ُ)الحكذاف" المشػاكر بطيػب طعمػه كسػاكلة هعػمهفاي ترعه نبات "
، كفػي كػؿ هػذ  (ِ)ب رائحتػه" المكصكؼ بصػفرة زهرتػه المكسػكـ بطيػعمه "النفؿ

ببل  شػؾ  –األكصاؼ كالليكد التي كععاا الحارث لكصؼ الظبية ما ينسحب 
عمػػػػه باػػػػاء محبكبتػػػػه، كجمػػػػاؿ معشػػػػكيتهأل ألف هػػػػذ  األكصػػػػاؼ التػػػػي زينػػػػت  –

الصػػػكرة، كرسػػػمت شػػػكبلن مشػػػرينا لمظبيػػػة هػػػي ذاتاػػػا التػػػي أرادهػػػا الشػػػاعر صػػػكرة 
 ريانة متؤللئة لفتاته في الكايل.

مػف كراء ذكػػر هػذ  الليػكد هػػك بيػاف مػا كانػػت تتمتػل بػه محبكبتػػه كالسػر  
، كاصػػػكبة  المفاريػػة، كمعشػػػكيته النائيػػػة مػػػف حيكيػػػة كجمػػػاؿ كنشػػػاط، كفراهػػػة يػػػدو
ػػػا كمػػػا هػػػك مكجػػػكد فػػػي الظبيػػػة التػػػي كصػػػفاا بمراتػػػل  جسػػػـ، كرطكبػػػة جمػػػد، تمامن

ئحػة، كاسعة، كمراعو اصيبة كنباتػات ترعاهػا، طيبػة الشػكؿ كالمػكف، كالطعػـ كالرا
 .(ّ)"الحكذاف كالنفؿ"، جاعبلن مف ظبيته تمؾ، صكرة بديعة لمحبكبته

                                                           

: الحكذاف نبت يرتفل يدر الػذراع لػه زهػرة حمػراء فػي أصػماا صػفرة، ياؿ صاحب المساف (ُ)
ف عميػػػه ينظػػػر كريتػػػه مػػػدكرة، كهػػػك مػػػف نبػػػات السػػػاؿ حمػػػك طيػػػب الطعػػػـ، كالحػػػافر يسػػػم

 ( .مادة )حكذالمساف: 
يح كاحدتػه : نفمػة . : نبتػة م ػؿ اللػث لاػا نػكرة صػفراء طيبػة الػر يلكؿ ابف منظػكر: النفػؿ (ِ)

 .ينظر المسادة: )نفؿ(
       :ته )ميفة(كم مه في هذا ذك الرُّمة يلكؿ في كصؼ محبكب (ّ)

 ُِّّا ش اوي  واَّلحا  واض ش
 

 =كب ا ظحيش ُفض   ا َّحو 
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كيبػػػدك لػػػي مػػػف اػػػبلؿ مطالعػػػة شػػػعر الحػػػارث كترممػػػه أف الشػػػاعر مكلػػػل 
بترمؿ الظباء، كك يرنا ما يلرف أكصافاا بركصاؼ مف يتحدث عناف، مل الفارؽ 
فػػػػي األكصػػػػاؼ كاالاػػػػتبلؼ فػػػػي ظػػػػبلؿ الصػػػػكرة التػػػػي تعكػػػػس نفسػػػػيته كتعػػػػادؿ 

 حساسه ، كتكحي بمراد  كنايته. إ
امػدة كلنلرأ في ذلؾ حدي ه عف األطبلؿ كالرسػـك التػي صػكرها اامػدة ه 

 :دارسة مت يرة مف بعد . يلكؿ
 ُعِّف   و ُي    و اَِّّ    الم تْك   ِّ 

 

 ُّع             وُّ           و ُّع            ن ه           البا 
 

 وتح       َّو ُّع        ااَ      يَ ُّب ل       ا
 

 عس           ِّ ا ُّ           الا م ي           ِّتعني وع           البا 
 

 م  ن ك  ل مص  حيش احل   ي  ت  ِّ  ذل  ا
 

 (1)س           كِّاُّي        ش اَّكثي        و و         ساك 
 

كفياػػا يااطػػػب الحػػارث رفيلػػػه كصػػػديله، كيسػػرله باسػػػتفااـ إابػػػارم، أم: 
أابرنػػي عػػف هػػذ  الػػديار هػػؿ رأيتاػػا كعرفتاػػا م مػػي، كيػػد تنكػػرت بعػػدم، كأنكػػرت 
معالماا، كلـ يبؽ مناا سكل ايػاؿ كرسػـك تمػكح عػعيفة، ك م ذهبػت شػكاهدها، 

 اا:كاند رت عبلماتاا، كعاعت أمارات
 وتح    َّو ُّع     ااَ   يَ ُّب ل    ا

 

 عس           ِّ ا ُّ           الا م ي           ِّتعني وع           البا 
 

كهه صكرة تعكس ذكريات الديار في الماعي األنيس، كتصػكر حاعػر 
المحظة األليـ، كيػد تبػدلت أنسػاا كمباهجاػا كرنػدها كاصػباا، إلػه يفػر ككعػكر 
يرتعيف فيػه كيسػكنه عفػر بػكانـ أم: ظبػاء يعمػك بياعػاف حمػرة، كالبانمػة هنػا: 

 .(ِ)بية تنادم كلدها بصكت رايـالظ
                                                                                                                                       

 –: "براية الجيػد كالمبػات كاعػحة النكتي معملنا عمه هذا الكصؼريا / زكيلكؿ الدكتكر=
كرناا ظبية رعت الناار، فمما انلعه الناار صارت ممتمئػة الجمػد، برايػة  –أم بيعاء 

 يد صلماا الرعي".
ه ، الطبعػة األكلػّٖ، ِٖ/ زكريا النكتي صػبيف الناب ة كذم الرمة: دكتكر  كر الكحش
 .لـ، إيتراؾ لمنشر كالتكزيََِِ

 .َٔشعر صػ (ُ)
 .ـ: أم رايمة الصكت. المساف )ب ـ(كامرأة ب ك  (ِ)
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كالصػػػػكرة هنػػػػا تاتمػػػػؼ عػػػػف الصػػػػكرة السػػػػابلة التػػػػي صػػػػكر فياػػػػا الشػػػػاعر 
محبكبته بالظبية األدماء ترتل فػي نبػات "الحػكذاف كالنفػؿ" كتمػؤل األرض حيكيػة 
كنشاطنا، بينمػا هػك هنػا نػرا  كيػد صػكر الػديار بعػد أنسػاا برهماػا كنػزكحاـ عناػا 

رها، كتبحػػث لػػه عػػف مرعػػه لترتػػل فيػػه فػػبل تجػػد إال بالظبػػاء البػػكانـ تنػػادم صػػ ي
 الكعكر كاللفار لتككف مرتعاا كمرعاها .

أرأيت كيؼ ااتمفت الصكرة، ككيؼ تباينت بتبػايف حالػة الشػاعر كشػعكر  
كأحاسيسػػػػه التػػػػي تعكػػػػس المشػػػػاد، كتجعػػػػؿ مػػػػف الشػػػػيء الكاحػػػػد صػػػػكرنا ماتمفػػػػة 

 المشارب كاألشكاؿ كاألهداؼ!
شاعر أسيؼ الطبل، رييؽ العكاطػؼ، ككػرنه  نير اف الحارث بف االد 

به يد استكحش هذ  الصكرة التي مؤلت جنبات نفسه اكفنا، كجعمػت الػديار مػف 
كالتػي كانػت الػديار كيتاػا  -حكله يفػرنا يبابنػا، فعػاد سػريعنا إلػه صػكرتاا الماعػية

كيعػػػػػاكد ماعػػػػػياا يجتػػػػػر ذكرياتاػػػػػا،  –مراتػػػػػل أنػػػػػس، كمبلعػػػػػب لاػػػػػك كمؤانسػػػػػة 
 :المنلعي
 كس       كِّاُّي    ش اَّكثي    و و     سا  مصيحش احل ي  تِّ  ذلا من كل

 

: تبػدلت بعػد ممه الشاعر في كممػة "برهماػا" أمكالبيت هذا تكعيح لما أج
، امػػرأة جميمػػة تؤسػػر بحػػدي اا الجمػػيسأف كانػػت  نسػػة برهماػػا المتم مػػيف فػػي كػػؿ 

كتممػػػؾ بػػػداللاا لبػػػه، كتاطػػػؼ علمػػػه، فػػػيحف كيصػػػبك إلػػػه يرباػػػا بحسػػػف داللاػػػا، 
 ا تارة، كتارة أارل بمظارها الجميؿ ككفماا الك ير.كحدي ا

كتمعػػي هػػذ  الصػػػكرة مػػف كيػػػكؼ الشػػاعر عمػػه أطػػػبلؿ ديػػار محبكباتػػػه 
كسػػػالفه الػػػذم كلػػػه، إلػػػه صػػػكرة  كرسػػػكماا، لينلمنػػػا مػػػف ماعػػػية الػػػذم انلعػػػه،

أاػػػػرل هػػػػي أيػػػػرب لايالػػػػه، كأدنػػػػه لمعاشػػػػه، كألصػػػػؽ بذكرياتػػػػه، فيعػػػػرب عػػػػف 
" أم اتػػػػرؾ مػػػػا ذكػػػػرتي لػػػػؾ مػػػػف يبػػػػؿ، لػػػػه: "دع ذاة، ليػػػػذكر البلحلػػػػة، بلك السػػػػابل

 كلتذكر ما أيكله اآلف:
ي    و ظعائْ     ا  ها  ا وَّك    ن      ل ُب

 

             ُِّّن ُر           ا   ذل           ن ُّك           البا 
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            ُِّّن ك          ل سل          يَ مت م          ل
 

 ُّ          ا   ت           ح             ام ن  ح          البا 
 

 ك    ل م س    ل  –  ي    بَّالن  –يس      
 

 ؟(1)ؽلألَ             ا            يث ن             ِّوبا 
 

" إنمػا يمشػي كيسػمؾ سػنف لشاعر في اسػتادامه هػذا األسػمكب "دع ذاكا 
أل حيػػػػث كػػػػانكا يسػػػػمككف هػػػػذا الػػػػناج مػػػػف (ِ) بائػػػػه كأجػػػػداد  مػػػػف شػػػػعراء الجاهميػػػػة

شػارة  اإلعراب عف الكبلـ األكؿ "دع ذا " كذكرهـ بعدها الكبلـ اآلاػرأل إيمػاء كا 
إلػػػه أنػػػه يػػػد بػػػدأ يشػػػرع فػػػي المعنػػػه الػػػذم أراد ، كاللصػػػد الػػػذم يصػػػد إليػػػه، كمػػػا 

إال شحذ لمذهف، كجمب لؤلفااـ، كتنشيط  –ظني  في –الكبلـ األكؿ الذم ذكر  
لملمػػكب كاآلذاف، حتػػه إذا مػػا تايػػرت النفػػكس، كصػػ ت العلػػكؿ كاللمػػكب، كانتبػػه 
ذاعػة مػا أراد   الجمل إله السماع كاإلنصات، شرع في بث ما ش مه مف أمػر، كا 

َوُ     اَل  َُْو َََُّْق      اَّيَّ    ْم َ مػػػػف معنػػػػه، كيتمػػػػا أصػػػػبح لكػػػػؿ مسػػػػتمل يمػػػػب متػػػػدبر
 ، يلكؿ:(ّ) ل َ ِ ي

ي  و ظعائْ   ا  ها  ا وَّك  ن    ل ُب
 

 (4)           ُِّّن ُر          ا   ذل          ن ُّك          البا 
 

كالظعػػػائف جمػػػل ظعينػػػة كهػػػف النسػػػاء فػػػي الاػػػكادج المػػػرتحبلت البلئػػػي  
انتػػػكيف السػػػفر، كعػػػزمف عمػػػه عػػػدـ الملػػػاـ، كهػػػف المػػػكاتي شػػػ مف يمػػػب الشػػػاعر، 

مذلمػػة  كحػػركف مشػػاعر ، كفػػياف حبيبتػػه، كمػػف بيػػناف معشػػكيته، يػػد يػػربف أجمػػاالن 
                                                           

 .ُٔ، َٔشعر  صػ (ُ)
 مف أم اؿ امرئ الليس في يكله بعد حديث طكيؿ : (ِ)

 ف ا  ا و ل اذلم عْك جبيِّا
 

  مالو َّ ا يام اَّْ اب و  ِّا 
 

 طبعة : دار صادر بيركت. ْٗديكانه صػ
 كيكؿ األعشه الكبير:
 تِّ  ُب  كا   ف ا  ا وَّكن ما

 

 يِّ  ُّيْْا من ا ل  هل مْ م 
 

عه محمػػػد فػػػكزم حمػػػزة، مكتبػػػة اآلداب، الطبعػػػة ، صػػػنُٔٔديػػػكاف األعشػػػه الكبيػػػر صػػػػ
 .ـَُِِ -هػُّّْاألكله 

 .(ّٕؽ اآلية )سكرة  (ّ)
 .ُٔشعر  صػ (ْ)
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بػػػاء، كتعػػػاؿو كارتفػػػاع، حتػػػه ايػػػؿ  لمرحمػػػة، متحممػػػة لمعتػػػاد كالمتػػػاع فػػػي شػػػمكخ كا 
لمشػػػػػاعر أف هاماتاػػػػػا العاليػػػػػة تشػػػػػبه اللبػػػػػكر الملبػػػػػكفة فػػػػػي ارتفاعاػػػػػا كعػػػػػاامتاا 
كتعرجاػػا كهيئتاػػا، مػػل االحتفػػاظ بصػػكرة اللبػػكر ال ابتػػة فػػي الػػذهف، الجامػػدة فػػي 

 تزة ريانة متطاكلة.الكايل، كمشاهدة ظاكر الجماؿ كهاماتاا ما
 كما أجمؿ يكؿ الحارث يحكي ابلبة جمل النساء كجماؿ حدي اف: 

 يس         ي     بَّالن ك     ل م س     ل
 

 ؽلألَ                 ا                يث ن                 ِّوب 
 

كللد زاد المعنػه جمػاالن كلطفنػا هػذا االعتػراض الرائػل فػي كصػؼ النسػكة  
الػػػػػذم يػػػػػدؿ عمػػػػػه أف هػػػػػؤالء ال انيػػػػػات دائمػػػػػات الفتنػػػػػة لمرجػػػػػاؿ،  -ال يػػػػػرلكف –

رات في استمالتاف، ال تنفؾ عناف بحاؿأل كذلؾ مػف فػرط جمػالاف، كبػديل مستم
داللاػػػػف، كبااصػػػػة "الم فػػػػؿ" مػػػػناـ كهػػػػك الشػػػػاعر نفسػػػػه، إٍذ يػػػػد كصػػػػؼ نفسػػػػه 
ا لذاتهأل حيث إناا صفة ترفعه درجات في مككب ال ػراـ كمنػازؿ  بػ"الم فؿ" تمدحن

تممكػػػه،  العاشػػػليفأل ألناػػػا دليػػػؿ عمػػػه أف الحػػػب سػػػبا ، كالشػػػكؽ أعػػػنا ، كالكجػػػد
ػا فػي سػمائه، منصػتنا لحػديث (ُ)فرصبح يمبه به مشػ كالن، نػافبلن عمػا عػدا  ، هائمن

 الفاتنات الساحر، البلئي يمؤلنه بحدي اف سركرنا عمه حد تعبير .
 ككرف بشار بف برد يصد كصفاف في يكله يصؼ معشكيته: 

 وك          بن با            ح           يث ا
 

  ط          اَِّّي        ال كي        ني َاْ         ِّا **
 

 وك           بن             و َّي           ا ا
 

 (2)بو  يْس       في              ِّا      ا 
 

كيعػػكد الحػػارث مػػرة أاػػرل بعػػد هػػذ  الصػػكر إلػػه حػػديث عػػف األطػػبلؿ  
                                                           

" بمعنػػه المحػػب، كبػػيف الم فػػؿ السػػاهي أجػػد عبليػػة تػػربط بػػيف مػػدلكؿ كممػػة "الم فػػؿال  (ُ)
 ؿ برمر ما عدا  إال عبلية تجمعاا في يرف كاحد، كهػك أف المحػب سػمي م فػبلنأل المشت

ألنه نفػؿ عػف نيػر مػف يحػب، كشػ ؿ بحبيبػه حتػه اسػتكله هػكا  عميػه، كأصػبح نػافبلن 
 عما سكا ، فاك مليد به، ال يتعدا  إله شيء  ار.

 ( .حكؿ  هذ  المعاني ينظر: المساف: )نفؿ 
، شرحه كرتب يكافيه : ماػدم محمػد ناصػر الػديف، ِٖٓ ،ِٕٓديكاف بشار بف برد صػ (ِ)

 .ـُّٗٗ -هػُُّْدار الكتب العممية، بيركت، لبناف، األكله طبعة 
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كالرسػػـك كالػػديار، ككرناػػا اػػكاطر تػػدكر فػػي ذاكرتػػه، كصػػكر مازكنػػة تترسػػـ فػػي 
ايالػػه، كسػػبحات حزينػػة فػػي نفػػس تػػرنس بالماعػػي، كتجتػػر لكعاتػػه، كتراػػذ مػػف 

، كأزماناػا الذابمػة، لكنفػا نممػح مكايفه المشرية زادنا يعيناا عمه حاعػرها المػكحش
فػػي كػػؿ تمػػؾ المشػػاهد كالمكايػػؼ ايطنػػا رفيعنػػا معػػيئنا يسػػرم فػػي ايػػاؿ الشػػاعرأل 

بػيف كػؿ صػكر  كأصػباغ رسػكمه، التػي تػدكر جميعاػا  –في ديػة كتفػرد  –ليربط 
في هذا الفصؿ حكؿ ديار محبكبات، كأطػبلؿ معشػكيات، كأظعػاف راحمػة يرحػؿ 

ر، كيطيػػػر فػػػؤاد ، كال يممػػػؾ بعػػػد هػػػذا البػػػيف إال معاػػػا كمػػػف كرائاػػػا يمػػػب الشػػػاع
ػل فػي جنبػات  صراات مدكية، كنداءات كاسعة تتردد مػل صػدل الصػكت المرجف

 البمه، كهذ  فجعته كلكعته:
 ي        ا هاب حي        ِّ ا اَّحل           ي        س ا

 

 و     سو علي     ا اَّ    ِّي  ُّع     ت ُّ    البا 
 

 هل اَّ               اُ  طليل                فم               يم
 

 ُّعِّاي                 ا ومي                س تي                يسا 
 

 ُض    َِّّ ُّ    ك اَّحل      ي    ابُّ  ُِّْ     ََِّا َّن
 

 فلق          ع          تك              معم        البا 
 

 عق       و اَّ       ِّ ا    ف        م فكبظل       ا
 

 ُّي       اَّ      الايو ُّي     ْ ن حص     سا 
 

 َّن ؽُل  َ ححل  ك ُّع    ي  الو تالاي  ل
 

  لق        ا ويص       ح  ُّي       تكم م         البا 
 

 فلق            ُبا ىل واو ي            َّج ُّل             
 

 امْ          ا ُّالي         لك  اَع          ا مي         ِّوبا 
 

 ا            م        ا  عْ         كم   ُُّت         ِ
 

 وع          ساَّل         ْسَ           ست  ل         ش  
 

ع اَّ م ن وي ص احلص    ُكِْو ادل   ُو
 

 (1)عْ   وُكُْو ُّ ات مْ ِك ا  يِّا 
 

عبػػر مسػػاحته المتراميػػة، كعليرتػػه -كمفتػػتح األبيػػات نػػداء كاسػػل يصػػكر  
حجػـ البمػكل، كيجسػػد ملػدار الرزيػة التػي أصػػابت الشػاعر بعػد ارتحػػاؿ  -العاليػة

ا نداء المتفجل عمه أصحاباا أحبابه، كما بليت بعدهـ إال بلايا الدار التي ناداه
رها البمه، كسفت عمياا الريح..." سف  .كعمياابعد أف " حى

كللد صكرت هاتاف الجممتاف أعني " حسرها كسفت" ما كيل لمديار مػف  

                                                           

 .ْٔ، ّٔ، ِٔشعر الحارث بف االد صػ (ُ)
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بػػػبلء، كمػػػا حػػػؿف باػػػا مػػػػف مصػػػائب، فالتحسػػػير اإلعػػػرار، كاإلسػػػلاط كالت ييػػػػر، 
باػػػػا، كأعػػػػرف حسػػػػرها، البمػػػػه تحسػػػػيرا" أمكمعنػػػػه " باػػػػا، كأذهػػػػب معالماػػػػا، : ارف

، كالتركيػػد (ُ)كأسػػلط بنياناػػا، كأارجاػػا مػػف كػػؿ مظػػاهر الحيػػاة كالباجػػة كاألنػػس
بالمفعكؿ المطمؽ يدؿ عمه أف عناصر البمػه دبػت فػي كػؿ جػزء مػف جزئياتاػا، 
كعملٍت في كؿ ركػف مػف أركاناػا، كأنشػبت أظفارهػا، إعػافة إلػه أف هػذا التركيػد 

المتفجػل مػف حػزف كهػـ كنػـأل بسػبب مػا  يجسد كيصػكر معنػا مػا أصػاب الشػاعر
رأل مػػػف ديػػػار أحبتػػػه التػػػي كانػػػت فػػػي  الماعػػػي يرفػػػرؼ عمياػػػا جميػػػلي مظػػػاهر 

 األنس كالباجة كالصفاء كالبااء.
كمما عاعؼ هذا المشاد، كأبرز عناصر هذ  الصكرة اللاتمة، الشطر  

 ال ػػاني مػػف البيػػت: "كسػػفت عمياػػا الػػريح"أل كالػػذم يػػدؿ عمػػه ااتفػػاء معػػالـ ديػػار
أحبتهأل إذ الريح السافيات يد ذرت التراب كال بار عمياا، كحممتاا في يػكة إلياػا، 

 .(ِ)حته هجـ التراب، فدفف المعالـ، كأافه المظاهر
بيػػػد أف الحػػػارث بػػػف االػػػد يػػػد اسػػػتطاع أف يكسػػػل اياليػػػهي دائػػػرةى أسػػػباب  

ػػا، كالػذم عبػػر عنػػ ه ااتفػاء الػػديار، كذهػاب معالماػػا بجعمػػه مفعػكؿ "الػػريح" هبلكن
"أل ليػػػدلؿ بجميػػػؿ تعبيػػػر ، كيػػػكة تصػػػكير  عمػػػه أف الػػػريح سػػػفت عمياػػػا (ّ)بػػػػ"البكار

داػاؿ  هبلكنا كأرسمت إلياا بكارنا، كهذا أدعه كأدؿ عمه إعمػاؿ يػد الفنػاء فياػا، كا 
مظاهر البػكار كالاػبلؾ إلياػا، كأشػمؿ فػي اسػتيعاب حجػـ الػدمار كالاػراب الػذم 

ػػؿف باػػاأل فكممػػا زاد المبنػػه، زاد مػػف كرا ئػػه  المعنػػه، كحي مػػا كػػاف التعبيػػر دييلنػػا حى
 كاف المعنه المنب ؽ عنه أنيلنا، كسر  رشيلنا .

" في التعبير عف هبلؾ الديار بػ "البػكار كمل صحة كجاة ما ذهبنا إليه 
                                                           

 .اني في لساف العرب مادة: )حسر(تراجل كؿ هذ  المع (ُ)
تاجمػه عمػػه  كجػػه األرض يلػكؿ ابػف منظػػكر: كالسػافياء: الػػريح تحمػؿ ترابنػا ك يػػرنا عمػه  (ِ)

 (.الناس. المساف: )سفا
ا. : ال شػػيء عمياػػا، كهػػك المػػراد هنػػالبػػكار: الاػػبلؾ، كيلػػاؿ: أصػػبحت منػػازلاـ بػػكرنا أم (ّ)

 (.ينظر المساف: )بكر
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إال أف الحػػػارث اػػػص بالػػػذكر فػػػي البيػػػت أبػػػرز مظػػػاهر الاػػػبلؾ  –كهػػػك أعػػػـ  –
 :تصؽ بما يرتي عميه كيبلهلريح فيمكأدكماا، أال كهك التراب الذم تسفيه ا
 هل اَّ            ا  طليل             فم            يم

 

 ُّعِّاي             ا ومي            س تي            يسا 
 

كهك تلسيـ رائل لمتراب الذم يدؽ هذ  الديار مرة بعد مرة، بكاسػطة الػريح 
التػػػػي تحممػػػػه فػػػػي سػػػػرعة بال ػػػػة، فاػػػػك مػػػػا بػػػػيف تػػػػراب ماػػػػيـ عمػػػػه نايماػػػػا، بػػػػادو 

، كمػا زمػاف كالػدهكريتػراكـ عميػه عبػر األبعراصاا، ككسط ديارها، يمتصؽ باػا ك 
بػػيف راحػػؿ عناػػا، متنلػػؿ إلػػه نيرهػػا، مسػػير إلػػه سػػكاها تسػػييرا، بحسػػب سػػرعة 

مػف أدؽ مػا  -فػي زعمػي –الريح، كتحمماا ما تحممه مف عكالؽ كأتربه. كالبيت 
صكرت به الديار التي تعرباا الريح برلكاف مػف األتربػة التػي تسػتلر عمياػا، أك 

الحػػارث كيػػؼ طػػكيبل، كترمػػؿ ك يػػرنا ديػػار  تسػػير عناػػا، كمػػا يلػػيـ دلػػيبل عمػػه أف
أحبتػػػه، كتفرسػػػاا، كأعمػػػؿ نظػػػر  ال ايػػػب فػػػي دمناػػػا كأحجارهػػػا كعراصػػػاا ، حتػػػه 
انسػػػػاؿ عميػػػػه هػػػػذا الفػػػػيض الكجػػػػداني الػػػػدافؽ، الػػػػذم يػػػػدؿ عمػػػػه تجربػػػػة شػػػػعرية 

 صادية، كعاطفة يكية مترصمة، كصدؽ فني ككايعي مممكس.
اء صػػػادؽ، يتفجػػػر بركديػػػة كللػػػد دفعتػػػه كػػػؿ هػػػذ  األدكات الفنيػػػة إلػػػه نػػػد 

 الحسرات التي ينصدع لاا الفؤاد، كتنبجس مف ريتاا العيكف يائبلن ينادم الربل:
 ي  ا بُّ  َ  ُِّْ   ََِّا َّن ُض  َِّّ ُّ  ك اَّحل   

 

 فلق          ع          تك              معم        البا 
 

 َعَق      َو اَّ      ِّ اُ    ف       م فكبظل      ا
 

 ُّي      اَّ     الايُو ُّي    ْ نَّ حص    سا 
 

ة"، كالاطػػاب إليػػه، كالبكػػاء عميػػه كالنػػداء هنػػا مكجػػه لربػػل محبكبتػػه "ًبٍشػػرى  
مما أعر  كأصػابه بعػدها مػف ألػكاف الاػراب كالفنػاء، كنبلحػظ أف الشػاعر تمػكر 
فػػي أحشػػائه ذكريػػات ماتمطػػة بػػيف الكايػػل الحسػػير، كالماعػػي الجميػػؿأل لػػذا نػػرا  
يذكر لحظته، كما أصاب ديار أحبته، كمػا اعتراهػا مػف هػبلؾ كدمػار،  ػـ يعػرًٌج 

اعػياا المعمػكر، كعاػدها المػرمكؿأل ليعلػب هػذا التصػكير بعدها عمه تصػكير م
ملارنػػػة عفكيػػػة بػػػيف الصػػػكرتيف المت ػػػايرتيف، تزيػػػد مػػػف حسػػػرته، كتعػػػاعؼ مػػػف 
لكعتػػػه، كتلػػػكم مػػػف محنتػػػه، كتجعمػػػه يبسػػػط صػػػكرة ماعػػػياا كيػػػد سػػػلط المطػػػر 
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"الرذاذ" الافيؼ بعدهـ عمه ديارهـ، فكرنما النساء في ساحاتاا الكاسعة حصػيرنا 
 ممادنا.
كصكرة المطر الذم يسلط عمه ديار األحبة ممتدة في الشعر العربػي،  

ما يبؿ الحارث كما بعد الحػارث، عػاربة بطنباػا فػي أزمنتػه البعيػدة، كهػك رمػز 
كعنػػػػكاف لماعػػػػرة كالنمػػػػاء، كالسػػػػليا كالرحمػػػػة التػػػػي تناػػػػؿُّ مػػػػل يطراتػػػػه الافيفػػػػة 

ا كتسكابنا، في نير ما إهبلؾ أك تركيل. حًّ  المعتدلة، سى
 :مطر كالسليا لديار محبكبته "فكز"لكؿ "العباس بف األحنؼ" يدعك بالي 

     قِ مْ   ا   ُّ   ني اَّعقي     ووا    م
 

 َّج ك         ل ُُي         م ُّ         اَّعِّال وَّ         ال  
 

 ُا     ميَّ       ان اَِّّع       هان  بُّاُّ      
 

 (1)غل        اله ُُِّي        قيا          بو  واْ        ال  
 

كيكػرر الحػارث ذات النػداء عمػه ربػػل "بشػرة" مػرة أاػرل ككرنػه "عنتػػرة "  
 ، كنادل دار عبمة بالجكاء يلكؿ عنترة:عاد مف جد ه

 ي   ا هاب عحل   ش ُّ   اوالاَّ تكلم   ِ
 

وعمِ يحاح ا هاب عحل ش وا  لمِ 
(2) 

 

 كيلكؿ الحارث:
 ي    ا بُّ      ُُّْي    ِّا ُّاوْ    ا  تكل    م

 

ُّ         ن َّْ          ا             ا و  تي          تع م   ُو
 

يتك ُّع   ُ ل ك مالح   ا  ما  ُب
 

 (3) لق      ا ك      الل اَّح     ا ِِّ ادلت       ِّم 
 

النػػداءات العاليػػة عمػػه الػػديار تػػارة، كعمػػه  لكنػػا نػػرل الحػػارث بعػػد هػػذ  
الربػػل تػػارة أاػػرل، تاػػدأ نفسػػه، كيعػػكد إلػػه أمػػر ، كيعتػػرؼ بحاعػػر  الػػذم يلػػبض 

 عميه بيد ، كيرا  بعينيه، يائبلن في مرارة كأسهن بالغ الحزف:
َِ ححل  ك ُّع    ي  الو تالاي  ل  َّن ؽل  

 

  لق         ا ويص        ح  ُّي        تكم م          البا 
 

 -واو ي       َّج ُّل         –فلق      ُبا  
 

 امْ          ا ُّالي         لك  اَع          ا مي          ِّوبا 
 

                                                           

ار صػػػػػادر، بيػػػػركت/ الطبعػػػػػة ال انيػػػػػة، ، طبعػػػػة دِّديػػػػكاف العبػػػػػاس بػػػػف األحنػػػػػؼ صػػػػػػ (ُ)
 .ـََِٖ -هػُِْٗ

 .ـُْٖٗ -هػَُْْلمطباعة كالنشر،  ، طبعة دار بيركتُٓديكاف عنترة بف شداد صػ (ِ)
 .ٕٗشعر  صػ (ّ)
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 ا            م        اَ  عْ         كم   ُُّت         ِ
 

 (1)َّل       ْسَ ُّع        ت ُ لَّ       ش وع        سا 
 

كهػػػػي صػػػػكرة حزينػػػػة راكػػػػدة شػػػػاحبة ياتػػػػتـ باػػػػا الحػػػػارث هػػػػذ  المكايػػػػؼ  
المت ػػػايرة، كيػػػد صػػػػكر فياػػػا حبػػػؿ كصػػػػاؿ ديػػػار أحبتػػػه املنػػػػا، كهػػػك كنايػػػة عػػػػف 

ارهػػػػا، كابتعػػػػاد أهماػػػػا، تاػػػػدماا، كذهػػػػاب معالماػػػػا، كبمػػػػه محاسػػػػناا، كانلطػػػػاع مز 
كهجػػراف بيكتاػػا، ك هػػذا كمػػه دااػػؿ  تحػػت تعبيػػر  االسػػتعارم الجميػػؿ "إف ييمػػًس 
، متلطل متارؽ، نير  ًملنا" الذم جسد المعنه المراد في صكرة حبؿو باؿو حبميؾ اى

إبػػراـ  –مػػل بػبل   –جديػد كنيػر مكصػػكؿ، ال يرجػه مػػف كرائػه يػػرب، كال ينتظػر 
 عاد.

 –فػي الحاعػر المشػػاهد  –لتػي اجترهػػا الحػارث نيػر أف هػذ  الصػكرة ا 
لػػػديار أحبتػػػه يػػػد افػػػؼ مػػػف رزءهػػػا، كشػػػاحب لكناػػػا، ك لػػػؿ مصػػػاباا عمػػػه يمبػػػه 
كمشاعر ، ما استحعر  عف ماعياا البعيد بصي ة "الرؤية" التي تنلؿ المشػاد، 

 كتعبر عف الملصكد، يائبلن بعد "إف ييمس حبميؾ... املنا...":
 امْ          ا ُّالي         لك  اَع          ا مي         ِّوبا  -ل او ي  َّج ُّ –فلق  ُبا  

 

كاععنا بعد يكله : "فملد أراني" الجممة االعتراعية الرائعة التػي تماػص  
"كػػػؿ المشػػػاهد، كتاتصػػػر كػػػؿ الحيػػػاة فػػػي كممتػػػيف  ا نتػػػيف: "كالجديػػػ ، د إلػػػه بمػػػهن

ككرناا مف الحارث ر ية تسميـ، كشارة اعتراؼ، كدليؿ إذعاف برفف كػؿ جديػد إلػه 
، ككػػؿ حػػٌي  إلػػه فنػػاءأل لتحصػػؿ المصػػالحة بػػيف الشػػاعر كحاعػػر ، كتكػػكف بمػػهن

بدايػػػة الادنػػػة التػػػي تكفكػػػؼ نمػػػكاء الحػػػرب  المصػػػطرعة بػػػيف مشػػػاعر  المشػػػتته 
 ككايعه المرير.

كعمػػػه الجممػػػة: فػػػإف البيػػػت يفػػػيض ريػػػة،  كينتشػػػر عبيػػػرنا، كنممػػػح مػػػف  
كيشػرؽ كمماته تسميمنا كانكسارنا، كنظرة عذرية مسفرة، يسفر معاا كجه الشػاعر، 

 معيئنا يانعنا، مسركرنا بكصؿ أحبته الذم استشرفه كعاش معه مف ماض بعيد.
 -واو ي  َّج ُّل   -وَّق  ُبا  

 

 امْ          ا ُّالي         لك  اَع          ا مي         ِّوب ا 
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كممػػا أكػػد هػػذ  النظػػرة العذريػػة، كدلػػؿ عمػػه تمػػؾ الكجاػػة الصػػافية، يكلػػه   
 في اتاـ أبياته، كصبلن لما يبماا:
 ُُّت       ِا          م      ا  عْ       كم    

 

 َّل         ْسَ ُّع          ت  ل         ش وع          سا 
 

ع اإ م ن وي ص اَّث ِّ   كِْو ادل   ُو
 

 عْ      وكْ   و ُّ    ات مْ   ك ا    يِّا 
 

ك "جػػػػذالن" حػػػػاؿ مػػػػف العػػػػمير فػػػػػي "أرانػػػػي" كم ماػػػػا يبػػػػؿ ذلػػػػؾ "يانعنػػػػػا"  
"مسػػركرنا" ككماػػا تحكػػي حػػاؿ الحػػارث، كتصػػكر مكانػػة محبكبتػػه مػػف يمبػػه، فاػػك 

للػػانل" باػػا ال يبت ػػي سػػكاها، كال "الفػػرح" بمالػػه عنػػدها مػػف حػػب كعشػػؽ، كهػػك "ا
يطمػػػب نيرهػػػا، كال ينشػػػد إال هكاهػػػا، كال يرتعػػػي لمػػػنفس إال هػػػي امػػػة، كعشػػػيرنا 
يسػػػكف إلياػػػا، كيسػػػتمتل بلرباػػػا، فاػػػي المنػػػه، كأعػػػز مػػػف داس التػػػراب، ككطػػػئ 
الحصػػػػه، كهػػػػك بكػػػػؿ هػػػػذا الحػػػػب المتبػػػػادؿ جػػػػدير، يسػػػػتحؽ كصػػػػالاا كعشػػػػلاا، 

 كصافي كدادها.
ا إلػػه اللػػكؿ بكجػػكد بػػذرة الحػػب العػػذرم فػػي أبيػػات كممػػا سػػاينا كحػػدا بنػػ 

الحارث بف االد، هك أف الشاعر بكصؿ محبكبته، كرؤية ديارهػا يػانل مسػركر، 
م تبط جذؿ،  ـ إنه يفتار بكػؿ هػذا، كييٍكبػر مالػه عنػدها مػف حػب ككصػاؿ، ال 
يرجك نير ، كال يطمب سكا ، كال يطمح إال في السكف إلياا، الجمكس بيف يديااأل 

 اا المنه كحبة اللمب، ككؿ المراد، كناية الفؤاد.ألن
كجميػػػػل كػػػػؿ هػػػػذا يعػػػػد مػػػػػف عبلمػػػػات الاػػػػكل العػػػػذرم، كاصيصػػػػة مػػػػػف 
اصائصػػػػه، ذكرهػػػػا شػػػػعراؤ ، كتحػػػػد كا عناػػػػا، كفاػػػػركا باػػػػا، كاسػػػػتمرءكا العػػػػيش 

 .(ُ)معاا
لكػػػف الجػػػدير بالػػػذكر، كالػػػداعي لمنظػػػر أف الحػػػارث ك يػػػر الحػػػديث عػػػف  

ا، دائػـ الػذكر لاػا برسػمائاا كمعالماػاأل كهػذا يعكػس ديار األحبة، يكم التعمؽ باػ

                                                           

يراجل في أم مة ذلػؾ أشػعار : يػيس بػف الممػكح، كيػيس بػف ذريػح، كجميػؿ ب ينػة، كك يػر  (ُ)
ف كػػاف كػػؿ هػػؤالء أداػػؿ فػػي هػػذا المجػػاؿ مػػػف  عػػزة، كالعبػػاس بػػف األحنػػؼ كنيػػرهـ، كا 

 أك ر شارة.الحارث بف االد المازكمي، ك 
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لنػػػا حػػػبف الشػػػاعر لمعشػػػكياته، إٍذ الػػػديار ال تلصػػػد بػػػذاتااأل بلػػػدر مػػػا تيػػػؤـ ألناػػػا 
مسكف األحبة، كمػركل الفاتنػات، كفياػا ذكرياتاػا، كمرابعاػا، كمبلعباػا، كأنسػاا، 

 :اا. ك درُّ المجنكف حينما ياؿكنشرت
 ُم   ِّ عل     اَّ    ياب هي   اب َّيل    

 

 ُ ح            ل  ا او             اب و ا او             ابا 
 

 وم  ا ح  و اَّ   ياب     سن  ل  م
 

 (1)وَّك    ن ح    و م    ن      كن اَّ     يابا 
 

ػػػا   ـف فػػػبل عجػػػب أف يػػػنص الحػػػارث عمػػػه أسػػػمائاا كمعالماػػػا نصًّ كمػػػف  ىػػػ
 يسترعي االنتبا . يلكؿ:

 اَّقص   ِّ فاََّّ    ل فاومَّ   اَّ ُّيْ م   ا
 

 ُ    َّج اَّقلو من ُُّالا  َا ْسون 
 

  ِّائْ      َّج اَّ    ح ا فم     ا ح    اا  
 

 (2)هوبل ََ   َاْحَن ع  ن اَّس    اَّ واذل  النِ  
 

علم   ا      تك  تم اَّْ  ا  ُ   ِّابا ُو
 

 (3)و  يْ   اَّالن ي   الو اَّ     ِّ مكْ   ال  
 

   يص   ِّم اَّ   اله م     ُُّ ْع   ُ  هاب    م
 

 (4)و  تط    اوو       ا اَّ      ِّ ُيي    لي  
 

ككؿ مػا ذكػر  فػي البيتػيف األكلػيف أسػماء ديػار ذات نايػؿ كتميػز كانػت  
- ػػـ  لػػت بعػػد كفاتػػه إلػػه سػػيدنا "معاكيػػة بػػف أبػػي سػػفياف" "لسػػعيد بػػف العػػاص"،


، كفػػي األبيػػات مػػا يػػدؿ عمػػه أف هػػذ  األمػػاكف كتمػػؾ الػػديار لاػػا فػػي نفػػس (ٓ)

أشػػاه عنػػد  مػػػف أبػػكاب جيػػػركف  -رنػػـ تبػػػدياا –الحػػارث منزلػػة كمكانػػػة، فاػػي 
                                                           

ة دار صػػادر ، شػػرح عػػدناف زكػػي دركيػػش ، طبعػػُِٖ، ُِٕديػػكاف مجنػػكف ليمػػه صػػػ (ُ)
 .ـََِٗبيركت، ال ال ة 

، كيػد ذكػر )الجمػاء( ُْٖ/ِفي تمػؾ األمػاكف معجػـ البمػداف: ليػايكت الحمػكم جػػينظر  (ِ)
 .ذ  األبيات كنسباا إله أبي يطيفةه

اطػػر ، كصػػكاباا كمػػا  ( كهػػي)طػػكاؿ البيػػت كتبػػت فػػي شػػعر الحػػارث( فػػي كممػػة )طػػكؿ (ّ)
سػػتفعمف مركعػػيأل فاألبيػػات مػػف بحػػر )البسػػيط( )(أل حتػػه يسػػتليـ الػػكزف العأ بتاػػا )طػػكؿ

 .(فاعمف
 .ُِّشعر الحارث بف االد صػ (ْ)
ف سػػميماف كمػػف ، كيػػي إناػػا يصػػكر كأمػػاكف كانػػت لجعفػػر بػػُْٖ/ِ، جػػػمعجػػـ البمػػداف (ٓ)

 .كاالها. ذات المرجل
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العاليػػة الشػػاماة بدمشػػؽ الحاعػػرة، عاصػػمة الدكلػػة اإلسػػبلمية، كملػػر الابلفػػة 
 .(ُ)األمكية
كال ينسػػػػه الشػػػػاعر تنزيػػػػه تمػػػػؾ الػػػػديار كسػػػػاحاتاا عػػػػف الاػػػػكاف كالانػػػػا  

كالفحشػػػػاء، فلػػػػد بعػػػػدت عػػػػف كػػػػؿ هػػػػذ  الرذائػػػػؿأل كنػػػػرت حيػػػػث الطاػػػػر كالعفػػػػاؼ 
كالصػػػفاء، لكنػػػه مػػػل نرياػػػا، كشػػػط مزارهػػػا، كبعػػػاد أهماػػػا، دائػػػـ الكصػػػؿ، متصػػػؿ 

، الكداد، شديد الشكؽ لاا كلساكنياا، فبل يصـر كداد  بيٍعده، كال يلط ل حبالىه نىػٍرمه
كال يسػػػػميه عناػػػػا تطػػػػاكؿ عاػػػػدها، كانلطػػػػاع أهماػػػػا، حتػػػػه كلػػػػك تبػػػػدلت المعػػػػالـ، 
كانعكست اآل ار، كتادمٍت الجػدراف، كأصػبحت عالياػا سػالفاا، فمػف ينسػاها أبػدنا 

 بحاؿ. نسمعه يلكؿ عف ذلؾ:
 عس    و اَّ      ياب فم     ا       ا ُ      ل

 

 (3)وِهما ُ          ا اَّيَّ          ْ لُ  (2)ُحاَّا          ا 
 

           اا ِم            َّ  وم       ا ضل        ِّوا
 

 (4)عْ         اوم       اب ت وه        ا اَُّعْق       لُ  
 

 َّ        ال ُُّ         َِّّو ُعل          مْااذل        ا
 

ي         ح  ُ          ْسل ا يَ ْعلُ         ال   ُ          ْس  ُو
 

 فيك       اه يَ ْعُِِّف        ا اخلح       س         ا
 

 ف                  سه  ا                    الاَُّ وادلَْ                   لُ  
 

 َّعِّف    و م ْا     ا م    ا احتمل    وْ 
 

 (5)م          اَّض        لالا ا ل         ا  َ ْح        لُ  
 

ابػػف أبػػػي عتيػػؽ ذيًكػػػرى فػػػي ركل أبػػك عمػػػي عمػػي اللػػػالي فػػي أماليػػػه " أف  
                                                           

، يػػػاؿ يػػػايكت إف جبػػػركف بػػػاب عنػػػد دمشػػػؽ بنػػػا  ُِّ/ِجبػػػركف ( جػػػػ معجػػػـ البمػػػداف ) (ُ)
 .--سميماف بف داكد 

 .ك رت حجارته كنمظت. المساف )حزف(الحزاف : المكعل مف األرض  (ِ)
 .األرض عد الحزف. المساف )دمث(الدمث: الساؿ مف  (ّ)
البيػػت كصػػؼ  ( كالملصػػكد باػػذاالعيلػػؿ: أم يتبعاػػا الحػػبس كالليػػد. المسػػاف )علػػؿ تؤكدهػػا (ْ)

الاػػػدم كاألعػػػاحي كالبػػػدف التػػػي تسػػػاؽ فػػػي الحػػػج إلػػػه منػػػه. تعلػػػؿ كتليػػػد فياػػػا لتػػػذبح، 
، ّْ، ّّ، ِٖج  يػة ريػػـ )، كهػػك مػا جػػاء مفصػبل فػػي سػكرة الحػػر عمياػػا اسػـ  كيػذك
ّٔ ،ّٕ). 

، كم ػػػؿ هػػػذا فػػػي الكيػػػكؼ عمػػػه األطػػػبلؿ ، كمااطبػػػة الربػػػل ينظػػػر ٖٕ، ٕٕشػػػعر  صػػػػ (ٓ)
 مف شعر  . ٖٗ، ٕٗ مه في صػمف شعر  كم َُٔ، ْٗصػ
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مجمسػه شػػعر الحػػارث ابػف االػػد كعمػػر بػف أبػػي ربيعػػة، فػزعـ بعػػض الحاعػػريف 
أف الحارث بف االد أشعرهما لؤلبيات السابلة كأشاد باػا، فلػاؿ ابػف أبػي عتيػؽ: 
بعض يكلؾ يا ابػف أاػي! فمشػعر ابػف أبػي ربيعػة لكطػة باللمػب، كعمػؽ بػالنفس، 

يػاؿ لممنتصػػر لشػعر الحػػارث السػابؽ: يػػا  كدرؾ لمحاجػة لػيس لشػػعر نيػر ...  ػػـ
فملػد تطيػر عمياػا  -يلصد الحارث في أبياته السابلة –هذا استر عمه صاحبؾ 

حيف يمب ربعاا ، فعجؿ عاليه سػافمه، مػا بلػي إال أف  -أم عمه ديار أحبته –
يسرؿ   حجارة مف سجيؿ، لكػف ابػف أبػي ربيعػة كػاف أحسػف صػحبة لمربػل مػف 

 :(ُ)بة له حيف يلكؿصاحبؾ، كأجمؿ مااط
َِّ و      ال         ائ   اَُِّّّ       ُّ     اَّحُ َل

 

  ْ      َو       ال  ا َََّْ     ا اَّ       اا ي     الي  
 

ِك حلإ   الت َّْ  َُ   و زْل      ُي   ن ح   
 

          سال ل          م           لل ُبات ر        ي ؟ 
 

    اوس َ    اُبوا ُّ  بر  فا    تقلالا
 

 َوُِِّّ ِم        ِ َّ        ال ا         تطعُو          حي  
 

ا وم      ا         مْا ُمَقام       ا          ماَل
 

باهوا هما                       ش  وُ                        ال    (2)ُو
 

مكيػؼ ابػف أبػي عتيػؽ مػف ابػف  –فػي كعػكح  –كهذا الابر ينلؿ إلينػا  
أبي ربيعة كالحارث بف االد، مف ابلؿ مكازنة أجراها بيناما، مفعبلن عمر بػف 
ػػا عمػػه شػػعر الحػػارث بلكلػػه  ػػا شػػعر ،  ػػـ متاكمن أبػػي ربيعػػة عمػػه صػػاحبه، كمادحن

 لممنتصر له : استر عمه صاحبؾ.
محؿ المكازنة عند ابف أبي عتيػؽ  –يف كبنظرة عجمه في شعر الشاعر  

ـف فػالحكـ ألحػدهما عمػه اآلاػر  – ندرؾ أف جاة المكازنػة منفكػة بينامػاأل كمػف  ىػ
نلػكؿ ذلػؾ  –مل تلديرنا لمكانة الرجؿ األدبية كالنلديػة  -نير دييؽ، كفيه نظر 

نيػػر متعصػػبيف لصػػاحبنا عمػػه ابػػف أبػػي ربيعػػةأل فكبلهمػػا شػػاعر بػػا ييبػػارل، لػػه 

                                                           

طبعػػة الايئػػة المصػػرية  ُٗ، ُٖ/ِالابػػر فػػي األمػػالي ألبػػي عمػػي اللػػالي الب ػػدادم جػػػ (ُ)
 ـ .ُٕٔٗالعامة لمكتاب 

 -هػػػَُْٕ، طبعػػة دار بيػػركت لمطباعػػة كالنشػػر  ّّّديػػكاف عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة صػػػ (ِ)
 ـ .ُٕٖٗ
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ه كمزايػػا  كركنلػػه، كلػػه جمالػػه فػي شػػعر  محػػؿ نلػػد ابػػف أبػػي عتيػػؽأل بصػمته كلكنػػ
بيػػد أنػػه ال يجػػكز جمعامػػا فػػي يػػرف كاحػػدو بالمكازنػػة كالنلػػد كالتحامػػؿأل ألف لكػػؿ 
منامػػا رؤيتػػه الماتمفػػة فػػي كيكفػػه عمػػه األطػػبلؿ، كمنحػػه فػػي كصػػؼ الػػديار، 

محػػػؿ  ككجاػػػة يصػػػدها، كنظػػػرة ت يفاهػػػا، كمعنػػػه أراد الكصػػػكؿ إليػػػه فػػػي أبياتامػػػا
 المكازنة .

أما الحارث بف الاالد ف اية أبياته، كمػراد يصػد ، هػك بيػاف مكانػة الػديار 
بػػراز تعملػػه باػػا، كتشػػكفه لكػؿ جػػزء مػػف جزئياتاػػا المرسػػكمة فػػي يمبػػه  فػي يمبػػه، كا 
كعلمػػػه، كايالػػػه المنلكشػػػة فػػػي فػػػؤاد  كذاكرتػػػه، حتػػػه لػػػك عفػػػت ديػػػار ، أك تبػػػدلت 

 ، كأصػػبح سػػفماا يعمػػك، كنظػػر إلياػػا بعػػد كت يػػرٍت، أك كانػػت أعمػػه منازلاػػا سػػفبلن 
كػػؿ هػػػذا الت ييػػػر الابيػػػري باػػػا، الحصػػيؼي المحػػػيطي بكػػػؿ شػػػيء فياػػػا، كأكشػػػؾ أف 
يتعػػرؼ إلياػػا، كييػػدؿ عمياػػا، كينطػػؽ بػػذكرياتاا، كيحػػدث عػػف أابارهػػا، نيػػر أف 
إيكاءها، كتحكيؿ حالاػا، كتبػديؿ محماػا، كت ييػر شػكماا، كشػدة جػدباا، يػرد إليػه 

كهػػػك حسػػػيرأل كذلػػػؾ ألف دمارهػػػا كبيػػػر، كتحكلاػػػا ياػػػدع الابيػػػر،  بصػػػر  ااسػػػئنا
 كيعمي عمه المديؽ البصير.

بػػرنـ  –م ناهػػا كييػػدؿ   -مػػل كػػؿ هػػذا  –لكػػف الحػػارث بػػف االػػد يعػػرؼ 
، بما احتممت منه العػمكع كمكاععاا التي أياـ فياا أهمكها عمه منازلاا –ذلؾ 

.  ألهماا يبؿي
 َّعِّف     و م ْا      ا م     ا احتمل     وْ 

 

 ض          لالا ا ل           ا  ح          لُ م            اَّ 
 

..."، : "لػػك بػػدلٍت أعمػػه منازلاػػاكالبيػػت هػػذا جػػكاب "لػػك" السػػابلة فػػي يكلػػه
" بعػػدها اسػػـ مكصػػكؿ بمعنػػه "الػػذم" بسػػبب ك"مػػا :كالبػػاء فػػي "بمػػا" سػػببية، أم

ا، ك  هك الاػاء الملػدرة فػي كعائد صمته المنصكب محذكؼ مف جممة الصمة يياسن
ت م ناهػا، كاهتػديت إلػه رسػكماا بسػبب : "احتممته" كالمعنه: لعرف"احتممت" أم

الذم احتممته مني العمكع مف أشكاؽ كحػب لاػا كألهماػا مػف يػديـ الػزمف، حتػه 
لك بدلت أعبلهػا أسػفماا، كأسػفماا أعبلهػاأل ألناػا منلكشػة فػي جػكانحي، مرسػكمة 

 في اكاطرم، محمكلة في عمكعي كطيات كجداني فكيؼ أنساها !!
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ذم ذكػػرتي هػػك الػػذم سػػكغ لمحػػارث ذكػػر كلعػػؿ هػػذا التكجيػػه كالتحميػػؿ الػػ 
المنػػػازؿ كالػػػديار باػػػذ  الصػػػكرة، كافتػػػراض كػػػكف أعبلهػػػا أسػػػفماا كأسػػػفماا أعبلهػػػا 

"أل ليدلؿ باذ  المبال ة " المفترعػة" عمػه أنػه يعػرؼ ديػار أحبتػه عمػه لك بذكر "
كػػؿ حػػاؿ، كعمػػه أيػػة كجاػػة كانػػت، حتػػه كلػػك أصػػبحت عمػػه النحػػك الػػذم سػػايه 

 .(ُ)كالتنكيرمف التبديؿ كالتحكيؿ 
لكف ابف أبي عتيؽ عىدف ذلؾ مف التطير باػا، كالشػؤـ عمياػا، كلػيس فػي  

سػػياؽ األبيػػات مػػا يػػدؿ عمػػه هػػذا، ككيػػؼ يتطيػػر الحػػارث باػػا كهػػك الػػذم حمماػػا 
 !ي عمكعه، كاهتدل إلياا برحاسيسه كأهماا ف
كلػػيس مػػف تفسػػير لكجاػػة ابػػف أبػػي عتيػػؽ، نيػػر أف الرجػػؿ أبػػه إال أف  

فتػػه يػػريش ذم الشػػارة كالمكانػػة كالمنزلػػة، كيعػػيؼ إلػػه ابػػف يحطػػب فػػي حبػػؿ 
أبػػي ربيعػػة درجػػة، كلكحػػة تلديريػػة تعػػـ إلػػه لكحاتػػه الك يػػرة، سػػاارنا فػػي الكيػػت 
ذاتػػه مػػف المازكمػػي "الحػػارث بػػف االػػد" ، يػػائبلن لصػػاحبه المنتصػػر لػػه: "اسػػتر 
 عمه صاحبؾ، فلد تطير عمياا، حيف يمب ربعاا فجعؿ عاليػه سػافمه، كمػا بلػي

ػػػد  إجحافنػػػا عمػػػه الحػػػارث (ِ)إال أف يسػػػرؿ   حجػػػارة مػػػف سػػػجيؿ" ، كهػػػك ممػػػا أعي
ا لمنزلته، كالتلكؿ عميه بما لـ يلصد  أك يلكله.  كباسن

كأما عمر بف أبي ربيعػة، فػبل ياتمػؼ عمػه شػعر  نايػد، مػف حيػث لكطتػه 
باللمب، كعمكيه بالنفس، كدركه لمحاجة، كما يلكؿ ابف أبػي عتيػؽ، كهػذا يممسػه 

مػػف يػػرأ شػػعر ، كتصػػفح ديكانػػه. كالسػػر مػػف كراء ذلػػؾ: هػػك أف عمػػر  دائػػـ  كػػؿ
الحديث عف حاجػات اللمػب، كمكاجػد الفػؤاد، كأشػكاؽ الػنفس، حتػه فػي مااطبػة 

                                                           

كسػػيمة  --جعماػػا سػػميماف النبػػي  كهػػذ  األمػػكر كماػػا مػػف التبػػديؿ كالتعميػػة  كالتنكيػػر (ُ)
، كلمعرفػة مػدل تمكػف معػالـ عرشػاا فػي المتحػاف كاالاتبػار لػذكاء "بملػيس"مػف كسػائؿ ا

 َاَو ََكُِِّّوا ذَلَا َعَِّْ َ ا ََْظُِّْ َُتَ ْ َتِ   َُْم َتُك الُن ِم َن يمباا، كجزئياته بفؤادها. ياؿ تعاله :
، فػبل عجػب أف يسػتعمماا الحػارث بػف االػد (ُْ)سكرة النمػؿ اآليػة  اََِّّ يَن َ  يَ ْ َتُ ونَ 

 .يريبنا مناا لذات ال رض المذككر أك
 . ُٖٔٗطبعة الايئة المصرية العامة لمكتاب  ُٖ/ِاألمالي  جػ (ِ)
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فػػي  –الربػػل فػػي أبياتػػه محػػؿ مكازنػػة ابػػف أبػػي عتيػػؽ، فلػػد كيػػؼ عميػػه، كطمػػب 
ذيف مػػف صػػديله أف يسػػرال  عػػف أشػػكايه التػػي هيجاػػا، كعػػف سػػاكنيه الػػ –حػػكار  

ػػرُّ  نزلػػكا بػػه، كيطنػػكا فيػػه، كأصػػبح الربػػل باػػـ  هػػبلن مسػػركرنا، م تبطنػػا جمػػيبلن، يىسي
 جماله عيف الشاعر، ككؿف ناظر إليه:

َِّ و      ال         ائ  اَُِّّّ       ُّ     اَّحُ َل
 

        َو       ال  ا َّْ     ا اَّ       اا ي     الي    
 

ِك حل   الت َّ  َُ   و زل      ُي   ن ح   
 

          سال           م              ُبات ر        ي ؟ 
 

ػػا، لكػف الجػكاب مػف الربػػل كػ  ػا، كالػػرد منػه كػاف شػجينا نائمن اف حزيننػا ياتمن
 يمؤل مف يسمعه لكعة، كيذرؼ مف يبصر  دمعة:

       او       ابوا ُّ     بر  فا      تقلالا
 

 وُِّّ م      ِ َّ       ال ا       تطعو         حي  
 

ا وم       ا          مْا مقام       ا           ماَل
 

باهوا هما                         ش و                          ال    ُو
 

كبربػػػه، لػػػك كػػػاف هػػػذا الجػػػكاب مػػػف حػػػيٌو ألشػػػفلنا عميػػػه ريػػػة، كعذكبػػػة،  
ابة، فمػػػػػا بػػػػالكـ إف كػػػػػاف مػػػػػف أحجػػػػار كرمػػػػػاؿ، كدمػػػػػف كأطػػػػػبلؿ، كشػػػػجهن كصػػػػػب

يسػػػتنطلاا "عمػػػر" المتكيػػػد شػػػعرنا باػػػذا الجمػػػاؿ التعبيػػػرم الرائػػػل، ككػػػرني بػػػالربل 
، كيتلطل حزننا، كيذكب شكينا عمه أحبابه كساكنيه مف يبؿ.  يتفطر أسهن

كلننظػػر هػػذا الػػن ـ السػػاحر، كالمػػد المتػػكالي المعبػػر، الػػذم يياػػرج زفػػرات  
فاسػػتلمكا..."، كلنترمػػػؿ  –فػػرمعنكا  –سػػاركا  –سػػه كالحػػزف لػػدل الربػػل: "يػػػاؿ األ

يكؿ الربل كنطلػه، كلنترمػؿ مػا بعػد  مػف السػير كاإلمعػاف فيػه، حتػه ااتفػكا عػف 
عينه ميبتعديف،  ـ هذا التعبير الرايي "فاستلمكا " الذم يدؿ عمػه النسػياف، كعػدـ 

لػػػذم حػػػكؿ الجمػػػاد عاشػػػلنا، السػػػؤؿ عنػػػه، كمػػػا أجمػػػؿ كمػػػا أرؽ الشػػػطر ال ػػػاني ا
ػػػا متعملنػػػا، فلػػػد سػػػار عنػػػه أهمػػػه مػػػف بنػػػي اإلنػػػس، كبعػػػدكا كاسػػػتلمكا،  كالربػػػل نابعن
كسػػئمكا ملامػػه، لكػػف الربػػل العاشػػؽ، كالطمػػؿ الكامػػؽ، مػػا سػػئـ ملػػاماـ فيػػه، فمػػك 
يسػػتطيل سػػػبيبلن إلػػػه الكصػػكؿ إلػػػياـ، كالحمػػػكؿ بػػيف يػػػدياـ لفعػػػؿأل فملػػد بلػػػي فػػػي 

ا نػزح عنػه أحبابػه كبعػد عنػه أصػحابه: " ، كبك -بكر  منه  –مكانه  ر  منه أيعن
 كبرنمي لك استطعت سبيبل" .
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  ﴿ُْٓٗ﴾  
  

كلـ يكتؼ اياؿ " عمر " المحمؽ باػذا اإلحسػاس العػالي لربعػه النػاطؽ  
بتمؾ الشكاية، حته أظار  نادبنػا عمػه أهمػه، متفجعنػا عمػه بعػادهـ، مظاػرنا يسػكة 

كاسػػتبدالاـ بػػه  –مػػناـ  كمػػا سػػئـ –يمػػكباـ، كممػػؿ نفكسػػاـ، كسػػهمة ملػػاماـ فيػػه 
ا دم ة :  ساكالن سامة، كأرعن

ا وم       ا          مْا مقام        ا           ماَل
 

باهوا هما                         ش و                          ال    ُو
 

"، كالحػػػديث العاليػػػة التػػػي تميػػػز باػػػا شػػػعر "عمػػػر كباػػػذ  الم ػػػة الحكاريػػػة 
الاادئ الذم أجرا  عمه لساف الربل، اسػتطاع أف يعبػر عػف مػراد ، كهػك إظاػار 

ه نػػزكح األحبػػاب، جػػاعبلن مػػف الربػػل صػػكرة مػػا أعػػمر  الشػػاعر مػػف تحػػرؽ عمػػ
ناطلة عػف مكاجػد  كعكاطفػه كأشػكايه كأحزانػه معنػا، مػرتبلن كػؿ هػذا عمػه ن مػات 
"بحػػػػػر الافيػػػػػؼ"، كتفعيبلتػػػػػه المنبسػػػػػطة الشػػػػػجية الاادئػػػػػة: "فػػػػػاعبلتف مسػػػػػتفعمف 
فػػػاعبلتف"أل لتتناسػػػب مػػػل عكاطفػػػه الرييلػػػة كحػػػكار  السػػػحرم الاػػػادم، الػػػذم أاػػػذ 

، كهذا دأب ابف أبػي ربيعػة الػذم"مؤل (ُ)التصؽ بحبات األفئدةبمجامل اللمكب، ك 
الػػدنيا كشػػ ؿ النػػاس كػػالمتنبي"، كاسػػتحؽ مػػف ابػػف أبػػي عتيػػؽ اإلشػػادة بإبداعػػه، 
مااطبنػػا صػػػديؽ الحػػارث بػػػف االػػد بلكلػػػه : "كأمػػػا ابػػف أبػػػي ربيعػػة فكػػػاف أحسػػػف 

ذىكىرى األبيات التي معنا صحبة لمربل مف صاحبؾ، كأجمؿ مااطبة ، كى
(ِ). 

كصػفكة اللػكؿ: أف كػػبل الشػاعريف أصػػاب كجاتػه أعنػػي: "عمػر كالحػػارث" 
ًريًّػػػا باإلكبػػػار كاإلعجػػػاب، نيػػػر أنػػػي  كعبػػػر عػػػف ملصػػػكد ، ككػػػاف كػػػؿ منامػػػا حى
أتحفػػظ عمػػه كعػػل أبياتامػػا المػػذككرة تحػػت مجاػػر المكازنػػة بينامػػاأل الاػػتبلؼ 

 .اما عمه النحك الذم بينتي كفصمتي منطمؽ كؿ من
                                                           

مناسبة الػكزف لممكعػكع كال ػرض الشػعرم إشػكالية تحػدث فياػا ك يػر مػف الدارسػيف كلػـ  (ُ)
ناطؽ برف الشاعر يستطيل أف ينظـ عمه نير أف الكايل  –يصمكا فياا إله كبلـ ياطل 

. عػػػكع الكاحػػػد عمػػػه أكزاف ماتمفػػػةالػػػكزف الكاحػػػد ماتمػػػؼ المكعػػػكعات، أك يػػػنظـ المك 
عبػػد الػػرؤكؼ بػػابكر السػػيد  –ينظػػر فػػي ذلػػؾ: المػػدارس العركعػػية فػػي الشػػعر العربػػي 

 .طرابمس –ـ، الجماهيرية الميبية ُٖٓٗ -هػُّْٗ، الطبعة األكله ْٕٕ، ْٕٔصػ
 .ُٖ/ِلي جػاألما (ِ)
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  ﴿ُٓٗٓ﴾  
  

م عرعػػػنا مػػػف كيػػػكؼ الحػػػارث بػػػف االػػػد عمػػػه كمػػػف اػػػبلؿ العػػػرض الػػػذ
األطػػػػػػبلؿ، كمااطبػػػػػػة الرسػػػػػػـك كالػػػػػػديار، نامػػػػػػص إلػػػػػػه أف الشػػػػػػاعر كفػػػػػػؽ فػػػػػػي 
مااطبتاػػا، كالكيػػكؼ عمياػػا كمناجاتاػػا، كمػػزجى ذلػػؾ كمػػه بالحػػديث عػػف عكاطفػػه 
كحبػػه كشػػكيه إلػػه سػػاكنياا مػػف أحبتػػه كمعشػػكياته البلئػػي ذرؼ عمػػياف الػػدفمل، 

اف كبعػػادهف، كهػػك بعػػد كػػؿ هػػذا يرفػػل عليرتػػه كسػػكب العبػػرات حزننػػا عمػػه فػػراي
بالنػداء العػالي عمػػه الربػل الاػػالي "يػا ربػػل بيٍسػرىة"، مشػػباا فػي ذلػػؾ شػعراء الحػػب 
العػػػذرم، فػػػي يناعتػػػه بمحبكبتػػػه، كفرحتػػػه كسػػػركر  بكصػػػماا كيرباػػػا، نيػػػر راض 
ب يرهػا امػػة كعشػػيرا، كيػػد أكعػحنا كػػؿ هػػذا فػػي صػمب الدراسػػة فيمػػا معػػه مػػف 

 ؿ.صفحات هذا الفص
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  ﴿ُٓٗٔ﴾  
  

قدلفص قدل مللج
 غزليملثقدحلملرثقبنقخمللذقددلخزوم قيفقحمبىبملتهقومعشىقملتهق

إف المػػػػػرأة هػػػػػي ممامػػػػػة الشػػػػػعراء، ككيػػػػػكد يػػػػػرائحاـ، كممابػػػػػة أحاسيسػػػػػاـ 
كمشاعرهـ، منذ أف حرؾ   ألسنتاـ باللريض، كأجرل عمياا فنكف اللكؿ فياػا، 

تذكؽ، كيشدهكا كػؿ ما استطاعكا به أف يشنفكا  ذاف كؿ مستمل، كيشدهكا كؿ م
نايػػػد مترمػػػؿ، فالحػػػديث عناػػػا ذك شػػػجكف كأفنػػػاف، كالت ػػػزؿ باػػػا يػػػكيظ المشػػػاعر 
كالكجػػداف، كاألاػػذ فػػي كصػػفاا يحػػرؾ السػػاكف، كيبعػػث الكػػامف، كرسػػـ صػػكرها 
الشعرية برلكاف كأصباغ كحركة كهيئة يعل شاعرها فػي أىلػؽو كمنزلػة عاليػة، بػؿ 

كنػػار  كنػػكر ، كماجػػه كأحاسيسػػه،  كتجعمػػه فناننػػا ينفػػث فػػي أكصػػافاا مػػف سػػحر ،
ا فػػإذا صػػكرته نابعػػة متحركػػة، تعكػػس نفسػػه نحكهػػا، كتحػػدد مكيعػػه مناػػا عاشػػلن 

ا كابلن كحبيبنا  .كأنيسن
كالحارث بف االد كاحػد مػف هػؤالء الػذيف تلمػب فػي أصػبلباـ، فػركر ك  مػا 
اسػػػتكف فػػػي طبػػػاعاـ كاػػػيماـ نحػػػك هػػػذا المامػػػكؽ الرييػػػؽ "المػػػرأة"أل فنسػػػج عمػػػه 

كزاد، كردد فػػػػػي أكديػػػػػتاـ كازداد، كشػػػػػدا م ػػػػػردنا فػػػػػي محراباػػػػػا بسػػػػػجيته منػػػػػكالاـ 
الشػػػعرية، كممكتػػػه البيانيػػػة، كمكهبتػػػه التػػػي تفػػػيض بعػػػذب اللػػػريض، كممػػػا سػػػبته 
حسػػػػػناء، أك أسػػػػػرته عػػػػػذراء نانيػػػػػة، أك رمتػػػػػه بعينػػػػػٍي جػػػػػؤذر راميػػػػػة، كال نػػػػػرك، 

ظ فاترة مف فشاعرنا تسبيه نظرة، كترسر  كممة، كتراذ بمبه التفاتة، كتعنيه ألحا
ـف فلمبػه مػكزع بػيف العاشػلات، كفػؤاد  مشػتت بػيف ال انيػات،  حبيبة راحمةأل كمف  ىػ
كأحاسيسػػه نىٍاػػبه لكػػؿ فتػػاة أجػػاؿ الطػػرؼ فػػي مبلمحاػػاأل فحركػػت بمفاتناػػا أكتػػار 

كهػػػف  –اػػػكاطر ، كأزكػػػت حػػػرارة مشػػػاعر أل فعػػػزؼ عمػػػه مػػػذمكر  أعػػػذب األلحػػػاف 
شػػاعرنا تػػارة، كتػػارة أاػػرل يعػػاتباف، يتػػكد إلػػياف  (ُ)-ك يػػرات كال مػػار اليانعػػات

                                                           

رة أك بيٍسرة، كمناف "أـ : "عائشة بنت طمحة " ككاف ييكىنًٌي عناا أحياننا بجاريتاا بيشٍ مناف (ُ)
"حبابػػة" بكػػر" ك"سػػكينة بنػػت الحسػػيف" ك"ليمػػه بنػػت مػػرة" ك"أـ عمػػراف" ك"أ ػػؿ" ك"ظمػػيـ" ك

 "عمرة" ككؿ هؤالء ذكرهـ في شعر  .د بف عبد الممؾ، كمناف: "ع مة" كجارية يزي
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  ﴿ُٕٓٗ﴾  
  

فػي براعػة كطبػل  –ك ال ة يبث عػذابات الشػكؽ لاػف، ككػؿ ذلػؾ يمزجػه الحػارث 
ببايات ال زؿ، كيذيبه برلكاف مف الكصؼ الرييؽ الذم يستدر عطفاػف عميػه،  –

ـف فمكػؿ كاحػدة  كيستجمب تكددهف لػه، أسػفنا عمػه بعػاد ، كرنبػة فػي يربػهأل كمػف  ىػ
ا دكف نيرها، مف هػؤالء لكؿ معشكية صكرة كحكاية تاصاعند  مناف يصة، ك 

 :المعشكيات

 م      ا ض      ِّكم َّ      ال  ل      تم         ها  
 

 َّن ادلْي                ش عاا                ل                    ا 
 

 وذل         ا عليْ         ا َعم         ش           لسوْ 
 

 َّي         ْا عل           ااي         ام صل            ا 
 

 َّ       ال بَّم        و ُ        حا  َعمت         ا
 

   اب           و ُّ            َّك عْ            َا ي            
 

 َّّ ِ وَّيا                            ا كمست                            
 

 (1)ُّاَّْ              اب  ِّ                 ويعح                ا 
 

كاألبيات تفيض سبلسة كعذكبة، كتنساب رية ككداعة، كيفكح مف أرداناا 
عبير الكد، ب ية التلرب إله فاتنتة "عائشة بنت طمحة" التي سبٍت لبه، كأذهبت 

ػػا عاشػػلنا، يػػرل يرباػػا منػػه نعمػػة ال يجحػػدها طػػكاؿ الػػده رأل ففػػي علمػػه، فبػػدا ميتيمن
يػػػػرب الحبيبػػػػيف تكمػػػػف السػػػػعادة، كيزدهػػػػر الكئػػػػاـ، كفػػػػي دكاـ هػػػػذا اللػػػػرب تكػػػػكف 

، -كيػد تامػت فػؤاد   –لشػاعر العاشػؽ المحبكبة يد تممت أسػباب نعمتاػا لػدل ا
بػؿ كتصػػبح صػاحبة أيػػادو سػاب ةو عنػػد الحػػارثأل ألناػا مصػػدر إنعػاـ بالػػه بػػاللرب 

 منه، كفي بعادها تكدير لعيشته، كتمزيؽ لنفسيته.
أجمماػػا، كأدلاػػا عمػػه منزلػػة "عائشػػة"  –اتػػاـ األبيػػات  –كالبيػػت األايػػر 

عنػػػد "الحػػػارث"، كفيػػػه إشػػػارة إلػػػه مػػػدل التفػػػاني المبػػػذكؿ مػػػف الشػػػاعر لصػػػاحبة 
الػػػدالؿ كالجمػػػاؿ، فحالػػػه كحالاػػػا كػػػالمفتكف بالنػػػار، المكلػػػه باػػػا، تحريػػػه بماباػػػا، 

ػػػا، كيعكػػػؼ كتؤلمػػػه بكهجاػػػا، كلكنػػػه مػػػل ذلػػػؾ يعبػػػدها إكبػػػارنا، كيسػػػجد لاػػػا  إعظامن
 عمياا تبتبلن كتحن نا، اعتلادنا كاعتناينا.
مػف فرائػد الحػارث كأكابػد  التػي  –فػي زعمػي –كالبيت جديد كطريؼ كهك 
                                                           

 .ٖٓ، ٕٓشعر  صػ (ُ)
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  ﴿ُٖٓٗ﴾  
  

يممػػػا يع ػػػر عمػػػه م ماػػػا شػػػاعر، كنايتػػػه فيػػػه هػػػك التعبيػػػر كالتػػػدليؿ عمػػػه مكانػػػة 
"عائشػػػة" فػػػي يمبػػػه، كمنزلتاػػػا فػػػي نفسػػػه، بػػػرنـ صػػػدها كبعادهػػػا، كظعناػػػا كعػػػدـ 

تاا باللرب منػه، كيػد شػبه كػؿ هػذا بتحريػؽ النػار لمػف يلتػرب مناػا، بيػد أنػه إيام
ينسػه ألمػه، كيػدفف  -مل هذ  المافة –مفتكف باا، ال يستطيل بعادنا عناا، كهك 

لكعتػػه، كال يبلػػه معػػه إال الحػػب كاللػػرب، كالفتنػػة الدائمػػة باػػا، كالتػػي عبػػر عناػػا 
 بعبادة أصحاب النار نارهـ كعككفاـ عمياا.

لحارث بف االد" عمه م ؿ هذا الحب باؽ، كباذا التكدد كالشكؽ سعيد "كا
ػا،  -مل تكاكد البيف عميه – كتزيد سعادته كهناءتػه إذا مػا سػرل طيفاػا إليػه منامن

كيد يئس مف يرباا كرؤيتاا عياننا، لكف زيارة الطيؼ يربت البعيد، كأدنٍت النائي 
 . يلكؿ يذكر ذلؾ:

 وم    ا ُّيْْ    ا م    ن ح    ان ُبل وُّي      ا  خلحو هو اُ ِّ  اَّطي  وا (1)َُِّحْ َِّاَ 
 

 و      ِّْ        ا عي       و        كْ     ُو  حل      ا
 

 كث  س ا ُّك   ائِ م    سق ا م   ن ي    وه ا 
 

 وُّ          ُِّا           الهل مث         ل بث         او ُّيع         ش
 

 (2)تظ  ل اَّْص  اب  حالذل  ا ي  الم عي    ا 
 

كالطيػػؼ باػػذا المفاػػـك كسػػيمة إلػػه زيػػارة الحبيػػب، كسػػبيؿ إلػػه يربػػه، مػػل 
 طرؽ كعرة، كصحراء مترامية.اتساع المسافات بيناما مف 

ػػػا، كجعمػػػك  معػػػادالن لمحبيبػػػة، بػػػؿ  ػػػؿُّ الشػػػعراء الطيػػػؼ اهتمامن كللػػػد أكلػػػه جي
ككعػػػػعك  مكعػػػػعاا، إٍذ هػػػػك فػػػػي األصػػػػؿ صػػػػكرتاا، التػػػػي تتصػػػػكر فػػػػي نفػػػػس 

 الحبيب، كتترسـ في مايمته، ك دىرُّ مف ياؿ:
       ا احلحي    و فمِّحح     ا  ياَّ     

 

 َُّنَّ ا ت          واَّلي       ل ر         ُِّّاَّ ؟  
 

                                                           

بشػرة : أمػة كانػت لعائشػة بنػػت طمحػة، ككػاف الحػارث يكنػه عػػف ذكػر عائشػة باػا، كلػػه  (ُ)
فياػػا أشػػعار ك يػػرة، يػػذكرها مػػرة بالشػػيف، كمػػرة بالسػػيف، مػػل عػػـ البػػاء ككسػػرها . ينظػػر: 

(، كالابت: المكاف المتسػل، كييػؿ: صػحراء بػيف مكػة كالمدينػة، ُهامش ) ٗٓشعر  صػ
 ( كالمساف: )ابت( .ُ) هامش ٗٓشعر  صػ

 . ٗٓشعر  صػ (ِ)
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  ﴿ُٓٗٗ﴾  
  

 ُّ    ل كي      ااب وهَو      رل الَّ    ش
 

 م      ن  حي      و   س       ِّ  ب      الب ُّ َّ        ؟  
 

     اب  ز   اوا م   ن     قائ  ع   اج
 

 ُُّ ْع      َ  ادل         م      ن         ل  واحاَّ       ِ  
 

 ح      ق تقْص        اَّك      ِّ  دلت      يم
 

 (1)َّ    ال  اَّك    ِّ  َّ     سا  م    ن ُّلحاَّ      
 

كعمػػػه ناػػػج الشػػػعراء فػػػي ذكػػػر الطيػػػؼ سػػػار الحػػػارث، كذكػػػر أنػػػه يلطػػػل 
أف الشػػاعر يرعػػه اهتمامنػػا بػػذكر فرائػػد ،  المسػػافات كصػػكالن إلػػه المحبػػكب، بيػػد

كتم ػػاؿ "بيعػػة"  –هػػذم الاػػكد الػػرداح، العباػػرة الحسػػنة  -كذلػػؾ بجعمػػه "عائشػػة" 
 أم : كمعبد النصارل يعكفكف عميه، كيطكفكف حكله:

 وُّ   ِّا     اله مث   ل بث   او ُّيع   ش
 

 تظ    ل اَّْص    اب  حالذل    ا ي    الم عي      ا 
 

تف بالنػػػار، تحريػػػه كذلػػػؾ بعػػػد أف جعماػػػا معػػػه فػػػي األبيػػػات السػػػابلة كمفتػػػ
ػػا ممػػا يك ػػؼ لنػػا مػػدل تعمػػؽ الحػػارث كشػػ فه "بعائشػػة" التػػي  كيعبػػدها، كهػػذا أيعن

 -إعػافة إلػه علػؿ راشػد، كرأم صػائب-أيعطيػٍت الحسػف كمػه، كالباػاء جميعػه، 
كيػػػد فتنػػػت يمػػػب ك يػػػر مػػػف اللػػػادة كاألمػػػراء كالشػػػعراء، كتحػػػد ت عػػػف ذلػػػؾ كتػػػب 

 .(ِ)األدب كمجامل األابار
كنيف باػػا: "األميػػر مصػػعب بػػف الزبيػػر" الػػذم تػػزكج باػػا، مػػف هػػؤالء المفتػػ

"ككانت عائشة كسيمة ال تستر كجااا، فعاتباا مصعب في ذلؾ فلالت: إف   
كسػػمني بميسػػـ الجمػػاؿ، فرحببػػت أف يػػرا  النػػاس، كيعرفػػكف فعػػمي عمػػياـ، فمػػا 

                                                           

، عنه بتحليله كشػرحه: حسػف كامػؿ ُٖٖٕاألبيات لمبحترم : ديكانه المجمد ال الث صػ (ُ)
ـ، كيػػد ذكرهػػا الشػػريؼ المرتعػػه فػػي ُّٕٗالصػػيرفي، الطبعػػة ال انيػػة، دار المعػػارؼ 

حسػف  ، بتحليػؽ : حسػف كامػؿ الصػيرفي، كتلػديـ د/ٖٕكتابه الماتل: طيؼ الايػاؿ صػػ
 ـ .ََِٖ، طبعة الايئة العامة للصكر ال لافة ُٕٓالبنا عز الديف، سمسمة الذاائر 

، ُِٖ، ْٔينظػػػر فػػػي هػػػذا: تحفػػػة العػػػركس كنزهػػػة النفػػػكس ألبػػػي اللاسػػػـ التجػػػاني صػػػػ (ِ)
في ذكر أابػار عائشػة بنػت طمحػة، طبعػة  ُٕٕ، ُٕٔ/ُُ، كينظر األناني جػ ُِٗ

 . ـََُِالايئة المصرية العامة لمكتاب 
، تحليػػؽ ُِٖدلسػػي صػػػ: طبػػائل النسػػاء لمفليػػه أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد ربػػه األنكينظػػر 

  .ـُٖٓٗ، طبعة محمد إبراهيـ سميـ، مكتبة اللر ف: كتعميؽ
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  ﴿ََُٔ﴾  
  

" ، كللد رحؿ مصعب (ُ)كنت ألستر ، كلك عممت ًفيف كصمة أستتر لاا الستترتي
ا إلػػه العػػراؽ، فتبعػػه الحػػارث بػػف االػػد، بعػػيف دامعػػة، كيمػػب حػػزيف، كعاطفػػة باػػ

 متلدة. يائبلن :
 ظع          ن اام          س ُّبحي          ن اخلَْل           

 

 و            ا ُّلح          ك مطل            اَّ َّ          ِّْلِ  
 

 م             ِّْ  عل                َ              َِّن  يُقاه              ا
 

 تع                    و ُم                   ام ُّ                   ِّا ن  ُاْبلِ  
 

 ر اَّحي  و    احلي  و اَِّّفي    وم   ن
 

 ُ           ل اَّتق            واَّ            واَّصِّ          ْ لِ  
 

 ك                ادلق الب م  ت                 فظلل                ُو  
 

 (2)         ا اوْ       الن وَّ       يَ ُّاَّع         ِ  
 

كفػػي األبيػػات كصػػؼ لمظعينػػة التػػي رحمػػٍت فػػي مككػػب األميػػر المايػػب،  
ػا شػاردة،  ػا، كنفسن كرحسف مػا تكػكف مػف النسػاء، كيػد امعػت يمبنػا مػف كرائاػا هائمن
كرجػػػبلن ملاػػػكرنا بسػػػمطاف الحػػػب، مابػػػكالن بجنػػػكف الايػػػاـ الػػػذم مػػػا اسػػػتطاع إلػػػه 

سػػبيبل، كمػػا بلػػي فػػي منػػزع صػػبر  سػػاـ، إال أف يصػػدع بالحػػب، الاػػبلص منػػه 
كيت نػػه بالمحبكبػػة، كتػػذهب نفسػػه عمياػػا حسػػرات، ككيػػؼ ال تػػذهب  كهػػي فػػي 
الحسف كالبااء "كما كصفاا" نعماف المانث، عندما ييؿ له: كيؼ رأيت عائشػة 
بنػػػت طمحػػػة، يػػػاؿ: أحسػػػف البشػػػر، ييػػػؿ لػػػه: صػػػفاا، يػػػاؿ: تناصػػػؼ كجااػػػا فػػػي 

ف مشػػػت ت نػػػتٍ اللسػػامة، كت "، (ّ)جػػػزأ معتػػدالن فػػػي الكسػػامة، إف تكممػػػٍت ت نفػػٍت، كا 
 كهي في النعرة كالعياء كما ياؿ عناا الحارث بعد األبيات السابلة:

 ُُتِّاَّ          ش عح            اَّعح          س            ا
 

 عح             اَّ            ِّ ان جباَ           و احلُ            ِّ  
 

                                                           

يئػػػة المصػػػرية فػػػي أابػػػار عائشػػػة بنػػػت طمحػػػة ، طبعػػػة الا ُٕٔ/ُُينظػػػر األنػػػاني جػػػػ (ُ)
 .ـََُِالعامة لمكتاب 

 .ٕٔ، ٕٓشعر  صػ (ِ)
، كيكلػه: تناصػؼ كجااػا فػي اللسػامة أم : أاػذ ُٕٔكس كنزهػة النفػكس صػػتحفة العر  (ّ)

كؿ مكعل منه حظه مف الحسف، لـ ينفرد مف الحسف مكعل دكف مكعػل، كاللسػامة: 
ائػػػػه : أف الكسػػػػامة عمػػػػت جميػػػػل أجز لػػػػه: كتجػػػػزأ معتػػػػدالن فػػػػي الكسػػػػامة أمالحسػػػػف، كيك 

 .ُٕٔبالتسكية. تحفة العركس صػ
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  ﴿َُُٔ﴾  
  

 وتْ            الَّ تثقل             ا ع يا             ا
 

            اَّض        عي  يْ        الَّ ُّاَّال          ِ  
 

ا ُِّّ يت      ا  م     ا ي     ح و ُح       
 

 (1)              ا ُّكالاك            و اَّطل             ِ  َّ  
 

كيبػػػدك لػػػي أف الجانػػػب الحسػػػٌي هنػػػا يػػػد ط ػػػه عمػػػه الحػػػارث فػػػي كصػػػؼ 
عائشػػة، أك ربمػػا يمنػػا: بػػرف شػػدة المكيػػؼ، كهػػكؿ المفاجػػرة، فػػي ظعػػف "عائشػػة"، 
كارتحالاػػػػا مػػػػل زكجاػػػػا األميػػػػر، كػػػػاف مػػػػف كراء مكاشػػػػفة الشػػػػاعر لنػػػػا بركصػػػػاؼ 

سرار هيامه، في حالة مف ا محبكبته الحسية، ككرنه بذلؾ يبرر أسباب عشله كأ
لػػػذهكؿ كالتملائيػػػة، كالدهشػػػة التػػػي تيصػػػيب كػػػؿ مػػػف بانتػػػه أمػػػره ذك بػػػاؿ، فبػػػاح 

 بمكنكف صدر ، دكف أف يتكمؼ اللكؿ أك يفكر في العايبة.
كال نػػرك، "فمربمػػا كانػػت األكصػػاؼ الحسػػية مػػف أسػػباب العشػػؽ المطمػػؽ، 

إلعجػػاب بالجمػػاؿ حتػػه إف أبطػػاؿ الحػػب العػػذرم لػػـ يسػػتطيعكا أف يتحممػػكا مػػف ا
الجسػػدم، بػػؿ أعجبػػكا بػػه، كشػػادكا بحسػػنه، فاػػذا "يػػيس بػػف ذريػػح" يصػػؼ جسػػد 

 "لبنه" بلكله:
 َّ ا م     ا َمَ      ْو        ا م     ن اابل ُباس     وْ 

 

 م     ن اَّح      ِّ ح     ق م     ا تاي       عل               
 

 ذل            ا كس            ل ي            ِّت  مْ             ا َّ ا م             وْ 
 

 (2)وم    ك ص  ن اَّح  ان مض  طمِّ اخلص  ِّ 
 

، كهػػػي نبػػػات ذك شػػػكؿ كػػػركم كللػػػد كصػػػؼ "الحػػػارث" "عائشػػػة" باألترجػػػة
شػراية، كهػي طيبػة  بديعة الكصؼ، ميذىهفبة المكف، في محياها نعػارة كحيكيػة، كا 
الرائحػػػة، كباػػػا تكصػػػؼ المػػػرأة النعػػػرة الكعػػػيئة زكيػػػة األرداف. يػػػاؿ عملمػػػة بػػػف 

 عبدة في كصؼ النساء:
 ػلملن ُتِّا ش َض ُ  اَّعح س   ا

 

 (3)ك   بن تطيا    ا ر ااَ     م    مالم 
 

                                                           

 . ٕٔشعر  صػ (ُ)
دار اللمػـ، ، طبعػة ُٗٓ، ُٖٓال زؿ في العصر الجاهمي د/ أحمد الحػكفي صػػ: ينظر (ِ)

د/ حسػػيف  ، جمػػل كتحليػػؽِٗ، صػػػبيػػركت، لبنػػاف، كينظػػر: يػػيس كلبنػػه شػػعر كدراسػػة
 .نصار، دار مصر لمطباعة

 .ج( كيد ساؽ البيت م االن عمه ذلؾ، مادة )تر لساف العرب (ّ)
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ترجة"  مر يميػد باػا نصػناا، كيعمكهػا النػدل، كتعػرؼ معػاني كما أف "األ
الحػب كالحيػػاة، كصػػفاا الشػػعراء، كتفننػػكا فػي الحػػديث عناػػا، مػػف أم ػػاؿ: األميػػر 

 .(ُ)تميـ بف المعز، كابف ككيل التنيسي، كنيرهما ك ير
ككصػػػػؼ الحػػػػارث عائشػػػػة باػػػػا يملػػػػي بظػػػػبلؿ الجمػػػػاؿ كالكعػػػػاءة كالباػػػػاء 

ف هػػذ  المػػرأة فػػررة مسػػؾ، ككعػػاء عطػػر، يعبػػؽ باػػا عمياػػا، كمػػا يعطػػي دلػػيبلن بػػر
ذا مرت تعكع العبير مناا، كتىعىبفؽ المكػافي  مفٍت، كا  العبير، فاي أصؿ له أينما حى
مف نشرها الزكٌي كرائحتاا الفكاحة، ككرناا هي مف يصدها عمر بف أبػي ربيعػة 

 بلكله:
          الهل يس        الُ  ادلي        ُك م        ن 

 

 (2)ُبها                        ا واَّعْ                         
 

ارث" يمػػح عمػػه أكصػػاؼ "عائشػػة" الحسػػية إلحػػاح "األعشػػه" كمػػا زاؿ "الحػػ
 ميمكف بف ييس عمه أكصاؼ محبكبته "يتيمة" . يلكؿ الحارث:

 وتْ            الَّ تثقل             ا ع يا             ا
 

            اَّض        عي  يْ        الَّ ُّاَّال          ِ  
 

ا ُِّّ يت      ا  م     ا ي     ح و ُح       
 

 (3)َّ                ا ُّكالاك            و اَّطل             ِ  
 

 كيلكؿ األعشه: 
 يْ      الَّ        ا ُّ      ال  َّ ا م      ا تسض      لو

 

 ع        ِّل اَّ َّ        َِّعِمّ ادلُ يَّ        لِ تَ اَلعَّ        َو  
 

 بواهف           تَ ثْ         ِ  اَّ         ِّهاََّ َتي         اَ  ْ 
 

 َّج مث         ل هع         ي اََِّّّْمْل         ِش ادلُت يِّ         ل 
 

 (4)َهُِّي  َو  ط  ا اَّحط   اَِّ ر ك  ِل مْ   ل  َيا ل ك صن اَّحان تِّت  َّن م وْ 
                                                           

للػػػرف الرابػػػل الاجػػػرم: عػػػكض عمػػػه ب المصػػػرم فػػػي ا: شػػػعر الطبيعػػػة فػػػي األدينظػػػر (ُ)
 .ـُٖٗٗيئة المصرية العامة لمكتاب ، طبعة الآٖ، ٓٓال بارم صػ

 ـ .ُٕٖٗ -هػَُْٕ، دار بيركت لمطباعة كالنشر ُٕٗديكاف عمر بف أبي ربيعة صػ (ِ)
 .ٕٔ، ٕٓشعر الحارث صػ (ّ)
، ، صػػنعه: محمػػد فػػكزم حمػػزةُِِ، ُُِديػػكاف األعشػػه الكبيػػر ميمػػكف بػػف يػػيس صػػػ (ْ)

: الػػردؼ كالعجيػػزة، ـ، كالبػػكصَُِِ -هػػػُّّْعػػة األكلػػه طبعػػة مكتبػػة اآلداب، الطب
: أم ممػػػؤ ، كالم يػػػؿ: المنلػػػكش، كتفعػػػمتكالشػػػرعبي مػػػف أحػػػرار ال يػػػاب، كتتكعبػػػه أم ت

 =لبست الافيؼ منه الرييؽ، كالػدعص: الككمػة مػف الرمػؿ، كالمتايػؿ: أم الػذم يتاايػؿ
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كبمكازنػػة ااطفػػة بػػيف تصػػكير الشػػاعريف يتجمػػه لنػػا براعػػة "األعشػػه"،  
، كعمػػك كعبػػه فػػي اسػػتجبلء مكػػامف الحسػػف عنػػد كرسػػكخ يدمػػه فػػي هػػذا الميػػداف

محبكبتػػػػه، بكػػػػؿ ديػػػػة كايتػػػػدار حتػػػػه بػػػػدت بتلاسػػػػيماا كديائلاػػػػا بػػػػارزة فػػػػي أعػػػػيف 
النػػػاظريف فػػػي ركعػػػة كبيػػػاف، يشػػػد هنػػػا عرعػػػه الػػػدييؽ، كعينػػػه البليطػػػة لافايػػػا 
جمالاػػا، كارتفػػاع عجيزتاػػا التػػي تنػػكء باػػا، كتمػػؤل  كباػػا المنلػػكش الم يفػػؿ، الػػذم 

، كيتكسر بيف طياتاا كدعص الرممة المتاٌيؿ، فإذا ما مشػت، تػرتج ين نه عمياا
رطكبةن، كترعدي أنك ةن، في تؤدةو كتدلؿ، كما تدب يطا البطحػاء إلػه مػكارد المػاء، 
كهذا مف أبمغ الكصؼ، كأجممه، كأديه، كهك يػداؿ تحػت يػكلاـ: "أبمػغ الكصػؼ 

ما يمب السمل بصرنا
(ُ). 

ػػا تنػػكء، كت لماػػا عجيزتاػػا كأمػػا عػػف صػػكرة "الحػػارث" فعائشػػة أ فػػي  –يعن
إال أنػػػػه يػػػػد بػػػػالغ فػػػػي  -محاكلػػػة مػػػػف الػػػػدالؿ كالتكسػػػػير، إذا مػػػػا أرادت الناػػػكض

تصػػكير ذلػػؾ الناػػكض الػػذم صػػكر  بناػػكض العػػعيؼ، يصػػحبه جاػػد كمشػػلة 
ٍمػػؿي الكسػػؽ، كهػػػك ًحٍمػػؿي البعيػػػر،  كتعػػب: كمػػا يػػػناض العػػعيؼ الػػذم يجاػػػد  حى

 عمه حد تعبير  .
رة باػػذا المعنػػه تنحػػرؼ بالػػذهف إلػػه مػػدلكؿ  اػػر كال شػػؾ أف هػػذ  الصػػك 

يحػػاء نيػػر الػػذم يصػػد إليػػه "الحػػارث" فػػي تصػػكير دؿ "عائشػػة" كننجاػػا، فػػي  كا 
 رنبة مناا لعرض جمالاا حينما تناض، لتنكء بدالؿ م لمةن بما كصؼ مناا.

مػل صػكرة  -في إيحاء الصكرة كداللتاا –يتعارض  –في زعمي  –كهذا 
كالحالػػػة  –بالحمػػػؿ ال ليػػؿ، كال يعػػػدـ  –الػػنفس  بشػػػؽ –العػػعيؼ الػػػذم يػػناض 

ػا، ي يػػر فػػي  –هػذ   عيػػاء محسكسن ػا، كا  ػػا مممكسن كجانػػا يطكبنػا، كمبلمػػح كميمػة، كألمن
النفس عميه شفلة، كفي اللمب رحمة، كذلؾ عمه ابلؼ ما يي ار فياػا مػف رنبػة 
                                                                                                                                       

ؿ : مشػػرب المػػاء، كالبػػاف : شػػجر لطيػػؼ العػػكد. كيناػػزؿ، كالنيػػاؼ: االرتفػػاع، كالمناػػ=
 ( .َُ، ٗ، ٖ،  هامش )ُِِ، ُُِتنظر: المعاني في ديكانه صػ

، طبعػػػة دار الجيػػػؿ، ِٓٗ/ِالعمػػدة فػػػي محاسػػػف الشػػعر ك دابػػػه كنلػػػد : البػػػف رشػػيؽ جػػػػ (ُ)
 ـ .ُُٖٗ -هػَُُْبيركت، لبناف، الاامسة 
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عجػػػاب، عنػػػد رؤيتاػػػا المػػػرأة مكتممػػػة األنك ػػػة، تتػػػدلؿ بردفاػػػا،  كتحفػػػز، كتطمػػػل كا 
تت ػػػػنج بعجيزتاػػػػا التػػػػي تكػػػػاد تلعػػػػدها كممػػػػا أرادت الناػػػػكض، كهػػػػك ممػػػػا تػػػػكفر ك 

 السابلة . (ُ)بكعكح في صكرة "صناجة العرب"
 الـ ال ربػػػػػة ك هػػػػػات  –بعػػػػػد هػػػػػذ  الصػػػػػكرة الجامحػػػػػة  –كتيعػػػػػاكد الحػػػػػارثى 

إلػه بكائياتػه، بعػد  –كيد أسمـ النفس إلػه كايػل البعػاد الب ػيض  –الفراؽ، ليعكد 
مل زكجاا األمير "مصعب"، كهك بيف الفينة كالفينة، يطكؼ أف نزحت "عائشة" 

حكؿ ديارها الصامتة العجماء، التػي كانػت مػف يبػؿ ناطلػة بكػؿ ألػكاف الحيكيػة، 
صػػادحة بشػػته أنػػكاع األنػػس كالباجػػة كال ػػراـ، يػػدكر الشػػاعر معاػػا بايالػػه تػػارة، 

يااطػػب كذاكرتػػه أاػػرل، ك ال ػػة بجسػػد  ككيانػػه، يػػائبلن فػػي حسػػرة كلكعػػة، ككرنػػه 
 نفسه :

    ل تع  ِّ  اَّ   اب ُض   ْو  ي   ا ُع م  ا
 

 ك   اََِّّّل ُا   ِّ  علي    ا ح   ا ل  َ َلَم   ا 
 

 ُّ    اخلي   اا    و       وَ ا      س اام     ا
 

 فا ل   ْو اَّع   ني ت    ب  واكس    ا َ     ما 
 

 هابل َّحي          ِّا ُمي          ْو م          ا تكلمْ          ا
 

 (2)و     ُُّْ  ُو ذل  ا َّ  ال تع  ِّ  اَّكلم  ا 
 

ف، ذابمػة المعػالـ، كفياا بكاء عمه ديار عائشة التي أعحٍت باهتػة المػك  
نير   ار دييلة تتراءل فياا، كرناا في ديتاا رىؽٌّ، أك لكح نلش فيه كاتبه حاذؽه 

 اطكطنا دييلة، تمكح هنا كهناؾ.
 ككرف الحارث يد التله في هذ  الصكرة مل يكؿ "ذم الرُّمة": 

 فبي   ح ْو ُّع     َ    ّ    ت    ا
 

ك         بنَّ  س         ِّ ا ب          الم ا  َ َلَم         ا 
(3) 

 

يد يدفـ كأافر، كبدفؿ كنيفر، حته رما  الببلنيػكف بالتعليػد بيد أف ذا الرمة 

                                                           

 –عنػػػد إنشػػػاد  شػػػعر  كرنمػػػا  يػػػة، كهػػػكف لشػػػعر  كايعنػػػا كرنػػػةن عالللػػػب األعشػػػه بػػػذلؾأل أل (ُ)
 يعرب عمه صنج، كلذلؾ للب باذا الملب. -لجمبته

 .ٓٗشعر الحارث صػ (ِ)
لطبعة األكله، دار ، أٗ/ٕالمعجـ المفصؿ في شكاهد العربية د/ إميؿ بديل يعلكب جػ (ّ)

 .بيت في المساف ببل نسبة )اطط(، كالـُٔٗٗ -هػُُْٕ، الكتب العممية
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المفظي، ككسمكا بيته بالمعيػب المسػتاجف، لكػف بيػت الحػارث فيػه مػف السبلسػة 
كالرية، كركعة البياف، كافة النطؽ ما يجعمه يتفكؽ فػي مطمعػه هػذا عمػه ك يػر 

ذا أشػػجانه، مػػف شػػعراء المطػػالل الػػذيف كيفػػكا عمػػه الػػديار، حتػػه هػػيفج مطمعػػه هػػ
كأككػػؼ أحزانػػه، كأسػػكب مدامعػػه، كأ ػػار فجائعػػه، باكينػػا عمػػه أهماػػا، نادبنػػا عمػػه 
أنساا، بالايؼ مف ًمنه في مكة المكرمة، برفصػح بيػاف، كأدؿ كػبلـأل رجػاء أف 
ترد عميه بعبارة، أك لطيؼ إشارة، لكناا ال تعرؼ الكمػـ، كال تفصػح عػف مكنػكف 

ػػرف الكايػػل، حتػػه لػػك تجرعػػه الفػػؤادأل كلاػػذا الػػتمس لاػػا الحػػارث األ عػػذار، كتفاػػـ مي
 كؤككس عملـ:

 هاب َّحي   ِّا ُمي   و م   ا تكمْ   ا
 

 و       ُُّْ    و ذل    ا َّ    ال تع    ِّ  اَّكلم    ا 
 

باػبلؼ "عنتػػرة العبسػػي" الػػذم ألػػح عمػػه ديػػار "عبمػػة" أف تتحػػدث، كأمرهػػا 
 أف تتكمـ،  ـ ألله التحية عمياا، كدعا لاا باألماف كالسبلمة فلاؿ : -بالرجاء –

 ش ُّ   اوالاَّ تكلم   ِي   ا هاب عحل   
 

وعمِ يحاح ا هاب عحل ش وا  لمِ 
(1) 

 

بيد أف الحارث في ملاـ  ار، كيصيدة أارل، يحذك حذك عنترة في نداء 
 الربل، كينسج عمه منكاله، متر رنا بمعملته نداءن ككزننا كركينا. فلاؿ:

 ي  ا بُّ    ُُّْي  ََِّا ُّاوْ  اِ  تكلم  ِ
 

ُِّ         ْن َّْ          ا             ا و  تي          تع م   ُو
 

يتك   ُّع   ُ ل ك مالح   اما  ُب
 

 (2) لق      ا ك      الل اَّح     ا ِّ ادلت       مِ  
 

كتػػػر ر الحػػػارث بصػػػاحب "عبمػػػة" كاعػػػػح كجمػػػي فػػػي نػػػداء الربػػػل بتماػػػػؼو 
كرجاء. كيعمك زفير الحارث، كيرتفل كجيب يمبه، فيرفل عليرته بالتفجل الممزكج 

 بالتماؼ مل "لك" في رجاء  مؿو يائبلن بعد البيتيف السابليف:
 ال اام  س    او    ا َُّحي  ِّا َّ  ال ي   َ

 

 (3)ي  ا َّي  و ُُّْي  ِّا      ُمي  ْو َّْ  ا ُشَلَ  ا 
 

                                                           

 ـ.ُْٖٗ -هػَُْْ، طبعة دار بيركت لمطباعة كالنشر ُٓصػ ديكاف عنترة (ُ)
ض ، كالجنػػاب: مكعػػل بعينػػه، ككحػػكض البػػاير المتاػػدـ أم كحػػك ٕٗشػػعر الحػػارث صػػػ (ِ)

 .(ِ، هامش )ٕٗالبلر المتادـ، كمكردها البالي، شعر  صػ
 .كالمعنه: يا ليتاا أمست لنا يريبة : اللريبة،األمـ (ّ)
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 حل         ْو مك         ش   هاب مص         ا ِحشل 
 

 (1) ي  ا  ا سون شل ن يي كُن احلَِّم  ا 
 

 ي   ا ُُّْي   ُِّ ََّك   م      َّ اَّحع   اه ُّك   م
 

ْ          ا وي             و  َعم          ا   فم          ا تُْيلاَل
 

     لو ُّاخلي  َّ   اَّو واب  ا
 

 ُهام وي  ل اَّ     ُ      َّْ  ا اََّكِلم  ا 
 

  َُس       ا َُ      َو حاملُ         ي      ِّ م هللا
 

 ُّ   ل َُ   ُ      اَيك فيم   ا     َِّّكم ب م   ا 
 

 َّن كان باُِّك   َِّل َّي و ُعلم  
 

 ِم        ف          ؽلي        ُّاَِِّّّض      ا َ       ِلما 
 

 ُو كُْو ُحححُو  ي  ا مثل ح حكمُ 
 

 ف           ُبح         و َّ  ا ُ            و  ََعم         ا 
 

   َتكلي      َّج م    ن َّ    يَ ي    ِّ  
 

 (2)و اِت من تح ضني احلت  واَّي قما 
 

 اَّال          اَا كث         سل َّن ُيع         ت مُ َّنَّ 
 

 (3)  يِّ ح            الن ُّْ             ا َّ َّ و   شَلَ             ا 
 

رييلػػة عطػػرة، يعمكهػػا مسػػحة نديػػة مػػف رجػػاء  -كمػػا هػػك جمػػيٌّ  –كاللصػػيدة 
"بعائشػػة"، أك تكػػكف يريبػػة منػػهأل  (ْ)حػػافو مػػف الحػػارث، يكدفياػػا لػػك يػػدنك األميػػر

ة، كحػؿ هػك لينعـ بالكصاؿ، كلكف هياات هياات ما يكدُّ كيرمؿ، فلد حمػٍت بمكػ
بدمشؽ فكيؼ يمتلياف بعد البيف الذم "عدف  ابف حـز مف دكاهي الدنيا، كال شيء 
يعدلػػه، كلػػك سػػالت األكراح بػػه، فعػػبلن عػػف الػػدمكع كػػاف يمػػيبلن، كهػػك أخ المػػكت، 

ة في الحمؽ، ال تبرأ إال بالرجعة  .(ٓ)كله شجه في اللمب، كنصف
                                                           

هػػامش  ٓٗد بػػاب دمشػػؽ، شػػعر  صػػػ: بػػاب عنػػاربػػة، كجيػػركفالمصػػايبة هػػي: الػػدار المل (ُ)
(ٓ). 

التفعيمػػة األكلػػه )ميٍسػػتىًعميٍف( فػػي هػػذا البيػػتأل داماػػا زحػػاؼ ) الطػػي( كهػػك حػػذؼ الرابػػل  (ِ)
 السػاكف مػػف التفعيمػػة كبػػه تصػػير "ميٍسػػتىٍفًعميٍف" "ميٍسػتىًعميٍف"، كهػػك زحػػاؼ يػػداؿ بحػػر البسػػيط

 .الذم جاءت عمه كزنه هذ  اللصيدة
 .ٔٗ، ٓٗ، ْٗشعر الحارث صػ (ّ)
هنا هك عبد الممؾ بف مركاف، ككػاف يػد أنشػد  الحػارث هػذ  اللصػيدة يػذكر فياػا  األمير (ْ)

 .ْٗأك بيسرة" ينظر شعر الحارث صػ عائشة، كيكنه باسـ جاريتاا "بيشرة
، عػػبط نصػػه، ُُٕ: طػػكؽ الحمامػة فػػي اإللفػة كاإلالؼ البػػف حػـز األندلسػػي صػػينظػر (ٓ)

 -هػػػػػََُْه، د/ الطػػػػاهر أحمػػػػد مكػػػػي، طبعػػػػة دار المعػػػػارؼ، ال ال ةػػػػػ كحػػػػرر هكامشػػػػ
 ـ.َُٖٗ
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  ﴿َُٕٔ﴾  
  

كم بجمػر ، كيبػث أشػكاؽ هػكا  كمف  ىـفأل فالحارث ال يػزاؿ يكابػد نػار ، كيكتػ
ػػػا بالرجػػػاء الرييػػػؽ الػػػذم يػػػذيب الصػػػار، كينػػػدم الحجػػػر،  إلػػػه "عائشػػػة"، ممزكجن
استدرارنا لعطفاا، لمتعطؼ عمه فىتػهن فىنًػي فػي حباػا أك كػاد، كمػل ذلػؾ لػـ يتمتػل 

 بكصؿ، كال نعـ بلرب.
 يا ُُّيِّ ََّكم َ  َّ اَّحعاه ُّكم

 

ْ         ا وي            و  ََِعَم         ا   فم         ا تْيلاَل
 

عمػػه شػػكيه يتصػػبر، كبماعػػيه الجميػػؿ معاػػا  –عمػػه كػػؿ حػػاؿ  –لكنػػه 
يتماسػػؾ كيتعطػػػر، كيستحعػػػر رنػػػد مػػػا فػػات، ككصػػػؿ الػػػذكريات، كذلػػػؾ عنػػػدما 
دعٍت له "عائشة" بديمكمة الكصاؿ، مل عمماا ما لذلؾ الكصاؿ مػف مكانػة فػي 
يمبػػػػه، فلػػػػد أهػػػػداها شػػػػكيه، كزفاػػػػا عشػػػػله عمػػػػه أجنحػػػػة حدي ػػػػه المنمػػػػؽ، كبيانػػػػه 

ه، ك   هي عمه يليف مف ذلؾ.المكشف
كفعبلن عف هذا "فإف ييافة النساء فيمف يميؿ إليافف أنفػذ مػف ييافػة ميػدلج 

"  .(ُ)في اآل ار كما يلكؿ ابف حـز
كهػػػػا هػػػػك "الحػػػػارث" يحكػػػػي طرفنػػػػا مػػػػف هػػػػذ  المكايػػػػؼ الجميمػػػػة، ممزكجػػػػة 

 بالدعاء لاا، كاالبتااؿ إله   مف أجماا :
       ل  ُو ُّ  اخلي  َّْ   اَّ  ْو واب   ا

 

 ُهام وي  ل اَّ     ُ      َّْ  ا اََّكلم  ا 
 

   يُ       ِّ م هللاُ َُس        ا َُ       َو حامل        
 

 ُّ  ل َُ        اَيك فيم   ا    ِّكم َب م   ا 
 

كممػػا تجػػدر اإلشػػارة إليػػه، أف األبيػػات تكتنفاػػا مسػػحة مػػف أرديػػة التعبيػػر 
ا  العذرم، كال زؿ العفيؼ الذم شاع كذاع فػي باديػة الحجػاز، التػي كانػت مسػرحن

ينا شػػػائلنا طريفنػػػا، يجمػػػل بػػػيف ركعػػػة التصػػػكير، كصػػػدؽ لػػػه، يحمػػػؿ طابعنػػػا إنسػػػان
، سمعه الحارث ، كتر ر به، كعاش مل شعرائه، كجمس بيناـ، كتػردد (ِ)العاطفة

بيف بكادم الحجاز، التي اشتارت باذا المكف مف الشعر العفيؼ. كال عجب مف 

                                                           

 .ُْٔطكؽ الحمامة صػ (ُ)
: ال ػػػػزؿ العػػػػذرم فػػػػي العصػػػػر األمػػػػكم د/ حسػػػػف عبػػػػد اللػػػػادر ينظػػػػر فػػػػي تفصػػػػيؿ هػػػػذا (ِ)

 .ـ، مطبعة السعادةُّٖٗ -هػَُّْاألكله ، الطبعة ِِ/ ُِمصطفه صػ
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  ﴿َُٖٔ﴾  
  

أف يسير الحػارث عمػه ناػج شػعراء بنػي عػذرة، أك عمػه األيػؿ يتنسػـ مػف عبيػر 
ػػػا مػػػف تكسػػػماـ لمحبيبػػػة، شػػػعره ـ، كيتم ػػػؿ مػػػف فنػػػكف يػػػكلاـ، كيسػػػاير معاػػػـ أنكاعن

أمػكر تجمعػه معاػـ فػي  كألكاننا مف التفاني في المعشػكية كالتسػميـ لممحػب، ف مػة
 .بكتلة كاحدة

فملدد عيرؼ الحارثي باصاؿ حميدة، كاشتار بشمائؿ عالية، مناػا: العفػة 
كتشػبيبه "بعائشػة بنػت طمحػة" فػإف كالكفاء، كالبر كالتله، فعمػه الػرنـ مػف نزلػه 

ككيػؼ ال، كهػك مػف كجػك  يػريش، كرجالاػا  ،(ُ)نزله أاػذ منحػه العفػة كالتظػرؼ
ذكم الشػػرف كالمنزلػػة فياػػا، شػػاعر شػػريؼ مػػف أكػػابر بنػػي ماػػزكـ، ركل عػػف أـ 

 .(ِ)صمه   عمه زكجاا، كرعي عف أبياا –زكج النبي  –المؤمنيف عائشة 
ؿ، كألكاننػػا مػػف التحبػػب كالتفػػاني، كالتزلػػؼ كهػػا هػػك يىسػػكؽ طرفنػػا مػػف التكسػػ

كتبرئػػة الػػنفس مػػف كػػؿ شػػؾ كريػػب، يجػػكؿ فػػي يمػػب عائشػػة بنػػت طمحػػة تجاهػػه. 
 يلكؿ يااطباا:

 َّن ك  ان باُّ  ك    َِّ َّي  و ُعلم   
 

 م       ف         ؽلي       ُّاَِّّض     ا       لما 
 

 ُو كْ  و ُححح  ُو    ي  ا مث  ل ح  حكم
 

 ف         ُبح       و َّ  ا ُ           و  ََِعَم       ا 
 

 يَ ي     ِّ    تكلي       َّج م     ن َّ     
 

 و   ات م  ن تُح ض  ني احلت    واَّي  قما 
 

 َّّن اَّال            اا كث           س َّن ُيع           ت م
 

 (3)  يِّ ح           الن ُّْ           ا َّ   و   شل           ا 
 

كال شؾ أنه باذا التكسػؿ عمػه ناػج العػذرييف سػائر، كبمػد يديػه لمحبكبتػه 
بالرعػػا متحفػػز كمسػػالـ، ماافػػة أف يريباػػا منػػه شػػيء ال يعممػػه، كلػػئف كيػػل منػػه 

فبل أراح إذنا أهػبلن كال نعمػا، كهػك  -ال يدر   –شيء منه  أمر مف كؿ هذا، أك
دعػاء عمػػه نفسػػه بػالاـ كال ػػـ، إف هػػك يصػر فػػي حباػػا، أك عىًشػؽى نيرهػػاأل ألناػػا 

                                                           

 .ُُشعر  صػ (ُ)
 .بتصرؼ َُشعر  صػ (ِ)
، كهػػػذا التكسػػػؿ كالرجػػػاء اتجػػػا  يسػػػرم فػػػي سػػػائر شػػػعر  مػػػل كػػػؿ محبكباتػػػه ٔٗشػػػعر  صػػػػ (ّ)

ا َُٕعر  صػبكعكح، كيريبنا مف هذ  األبيات ينظر في ش  .في مااطبة عائشة أيعن
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  ﴿َُٔٗ﴾  
  

 مبلذ ، كنايته، كركنه الشديد الذم يركم إليه، كيحتمي بحما . 
كمػػػل أناػػػا عصػػػية عميػػػه أبيفػػػة، إال أنػػػه يتاالػػػؾ فػػػي طمباػػػا، كياعػػػل فػػػي 

أال تتركػه، أك تكمػه إلػه نيرهػا، ممػف ال يرحمػه،  –شػرف العػذرييف  – رجائه لاػا
حى في سالؼ أبياته المذككرة:  كال يعطؼ عميه، كال يلدر عشله، كذلؾ كما كىعف

   َتكلي      َّج م    ن َّ    يَ ي    ِّ  
 

 و    اِت م   ن تح ض   ني احلت     واَّي   قما 
 

 َّنَّ اَّال           اَا كث          سل َّن ُيع          ت مُ 
 

 (1)ا  يِّ ح            الن ُّْ            ا َّ َّ و   شَلَ             
 

كهكػػذا صػػكر الحػػارث "عائشػػة" ممنعػػة ملنعػػة، ميدلمػػة مترفعػػة، كهػػك بػػيف  
يدياا متسامح ااعل، متاالؾ متماكت، يترجاها، كيتكسػؿ إلياػا، ككػذلؾ كانػت 
المرأة في شعر العذرييف، عنينة بايمة، ككاف عشاياـ لاا ااععيف متاالكيف، 

. ك در (ِ)لػػػذم تم مػػػهدائمػػػي العػػػراعة، شػػػديدم الاعػػػكع أمػػػاـ هػػػذا الكبريػػػاء ا
 "جميؿ بف معمر" عندما صكر ذلؾ بطرافة في يكله:

 َّ ا  ل       ُو م       ا ب ي       ا ُّثيْ       ش          اتلِ
 

 م       ن احل       و  اَّ       و  اُّ       ول وياي        ُ  
 

 وَّن  لُو بُهِّ  ُّع   عقل ِ َُِع مي ُّ  
 

 تالَّ        و و اَّ        ْو  ات مْ        َك ُّعي         ُ  
 

فْي      ُو ُعم      ِّ  ُّاَتظ      ابَ  وع        ا  ُو
 

ُّلي   ُو في    ا اَّ     َِّ و    ال ا ي       (3)ُو
 

كعمه الرنـ مف تمنػل عائشػة بنػت طمحػة، كتارباػا مػف الحػارث، كذكرهػا 
إيا  برسمكب شديد، فإناا كانت تستممحه، كتحب شعر  فياا، تسرؿ عنػه الرسػؿ، 

                                                           

التحذير مف الكشاة باب كاسل ذكر  اإلماـ ابػف حػـز األندلسػي فػي كتابػه المػاتل : طػكؽ  (ُ)
، كالشػػطر ال ػػاني مػػف البيػػت َٗلكاشػػي" إلػػه صػػػ، تحػػت عنػػكاف "بػػاب اّٖالحمامػػة صػػػ

َ  يَ ِّْ ُ حُ  الَن ِر ُم  ْ ِمن  َِّ   َوَ  ِ مَّ  ش  َوُُْوََّ ِ  َك ُ   ُم نظػػر فيػػه الحػػارث إلػػه يػػكؿ   تعػػاله:
لمامػػه َُسػػكرة التكبػػة اآليػػة ) ادلُْعتَ  ُ ونَ  ( ، كفيػػه دليػػؿ عمػػه  لافػػة الشػػاعر  الدينيػػة، كا 

 بالذكر الحكيـ .
 . َُٔ زؿ العذرم في العصر األمكم د/ حسف عبد اللادر صػ: الينظر (ِ)
 ـ .ََِِ، طبعة دار صادر بيركت ، الطبعة ال انية ّٗ، ّٖديكاف جميؿ ب ينة صػ (ّ)
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  ﴿َُُٔ﴾  
  

 .(ُ)كعما ياؿ فياا، كلكف في حياء المرأة، كاعتزاز األن ه

اب فؤاد  في هكاهف، كأياـ كهي مف معشكيات "الحارث بف االد" الذم أذ
ػػػا لمػػػكد،  ، كعمػػػؿ طػػػكاؿ دهػػػر  عمػػػه التلػػػرب مػػػناف، التماسن عشػػػله عمػػػه رعػػػاهفف

 كطمبنا لمكصؿ، يلكؿ يااطباا في حناف هامس:
 َُ ْ     َل ا     اله  عل       ادلت     يم ُ       

 

 (2)  تاي          ف        اه  ُّ       ك َ        ْح  
 

 َُ ْ          َل َّ  واَِّّا ص          ا  جبم           
 

 يتح                  ابين ر اااِمَّ                  ش فُ                   ْت  
 

 يقطع      ن م      ن عِّف      ا        اضلا  
 

 ُّ      ني ُي         ادلط      ِ حاَ       ا و          
 

 وااك     ادلض   مِّا  عل     اَِّّك     
 

      ن ُّ   ع     عالا َّج اَّحي  و بْال    
 

   ُ   الن اَّص   ي  ر اَّي  ِّ ح  ق
 

ْْق        ل اَّح         ُِّ ُّاَّ ِّاُّي        ل  ََ ْق             يُ 
 

 ُو ب        ِّ اوح        او َم        َِّّ           ا   
 

 (3)ُمِّْتَ              وع      م    ن ادل    اَّ  ِْق      
 

رتبػػة ال انيػػة عنػػد الحػػارث، بعػػد "عائشػػة بنػػت طمحػػة" كتػػرتي "أىٍ ػػؿ" فػػي الم
التػػي احتمػػت المكانػػة العميػػا مػػف يمبػػه، كمػػف شػػعر  كشػػجك ، كلكػػف المبلحػػظ عمػػه 
ػػا ميتعطشػػة  ػػا متاالكػػة فػػي حباػػا، كنفسن شػػعر الحػػارث فػػي "أٍ ػػؿ" أنػػه يحمػػؿ ركحن
لكدادها، كذاتنا ذابمة، كمشاعر شاحبة، إال أف تجكد عميػه بالكصػاؿ كالػدالؿأل ال 

                                                           

 . ّّشعر  صػ (ُ)
: منادل مراـ مفرد ع (ِ) كنػه جػاء بػالفتح ، كاألصػؿ: أ مػةي، لمـ، كحله البناء عمه العـأىٍ ؿى

ليكػكف معػه المنػادل نتظػر الحػرؼ المتبلػي محػؿ البنػاء، : أم مػف يعمه ل ة مف ينتظر
: االنتظار كهك نيػة لسيكطي: في المنادل المراـ ل تاف، يلكؿ اإلماـ امبني عمه العـ

المحذكؼ، كتػرؾ االنتظػار كهػك عػدـ نيتػه، كاألكؿ أك ػر اسػتعماالن، كأيكاهمػا فػي النحػك، 
، ٕٔ/ِجػػػ شػػرح جمػػل الجكامػػل . همػػل الاكامػػل فػػيعميػػه مػػا يػػرئ: "كنػػادكا يػػا مػػاًؿ" كجػػاء

 ـ .ُٖٗٗ -هػُُْٖ، األكله طبعة دار الكتب العممية، بيركت، لبناف
 . ِٖ، ُٖشعر  صػ (ّ)
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، الػػذم شػػفه الكجػػد، كأعػػنا  الجػػكل، كهىػػدف  (ُ)سػػيما كيػػد كصػػؼ نفسػػه بػػػ"المتيـ"
ػػرف بػػه الحػػب، كتػػكرفط فػػي حبائػػؿ عشػػؽ "أٍ ػػؿ" التػػي  ػػااد، كأعى البعػػاد، كذكبػػه السُّ

"، كأكزاف مه بساط بحر "الافيػؼبسط لاا شعر  بىسطنا رفيلنا في همس كتكدد، ع
كيعاػػا المتئػػد يطػػرات النػػدل، تنسػػكب  ، ميٍشػػباة فػػي(ِ)تفعيبلتػػه الرفيفػػة المنفتحػػة

عمػػػه جبػػػيف الزهػػػر سػػػاعة الفجػػػر، كلنػػػا أف نترمػػػؿ كيػػػل اطاهػػػا الاػػػادئ... "أٍتػػػؿى 
تيف" ال تزيػدم" "فػاعبلتف"  جكدم" "فىاًعبلتيف" "عمه المتيػػ" "ميتىٍفًعميف" "يىـً أ بل" "فىًعبلى

ٍببل" "فىًعبلتيف" .  "فؤاد ي" "ميتىٍفًعميف" "ًبًؾ اى
فتيف مػف صػفات العاشػؽ المػدنؼ ارث. في مستاؿ هذا صػكللد جمل الح

: ككنه متيمنا، كككنه مابكؿ الفؤادكهما
(ّ). 

" ، يػػػػػدلؼ  ، ذم النػػػػػداء النفًجػػػػػيًٌ "أىٍ ػػػػػؿى كجمعاػػػػػا فػػػػػي هػػػػػذا الملطػػػػػل الشػػػػػجيًٌ
بالحػػػػػارث إلػػػػػه محػػػػػراب العػػػػػذرييف، كباحػػػػػات المػػػػػكلايف، حيػػػػػث المعىٍبػػػػػدي عمػػػػػكم، 

 كالساحات يدس أيداس.
ػرفدى كمما تجدر اإلشار  ة إليه أنه في اطابه لاا ناداها نػداء اللريػب، كمػا جى

" مػػف حػػركؼ النػػداء تحببنػػا كتلربنػػا كتػػكددنا  -سػػاكف الكسػػط –اسػػماا الحبيػػب  "أٍتػػؿى
                                                           

: "المتيـ" المذلؿ، كالتيـ أف يسػتعبد  الاػكل حتػه يػذهب العلػؿ منػه، ياؿ صاحب المساف (ُ)
فاػػك "متػػيـ"  كذ : عبػػد يػػه، كالتػػيـ العبػػد، كتيمػػه الحػػب أمكتيمػػه الحػػب: إذا اسػػتكله عم

 .المساف: )تيـ(
عبليػػة الػػكزف العركعػػي بالمكعػػكع الشػػعرم أمػػر بح ػػه ك يػػر مػػف الدارسػػيف: مػػناـ مػػف  (ِ)

أ بػػت ااتصػػاص بعػػض البحػػكر بمكعػػكعات معينػػة...، كمػػناـ مػػف دلػػؿ عمػػه أف كػػؿ 
 البحكر تستعمؿ في ماتمؼ المكعكعات .

بػػد الػػرؤكؼ بػػابكر ، علمػػدارس العركعػػية فػػي الشػػعر العربػػيينظػػر فػػي تفصػػيؿ ذلػػؾ: ا
زيػػػػػػل، طػػػػػػرابمس ، طبعػػػػػػة المنشػػػػػػرة العامػػػػػػة لمنشػػػػػػر كالتك ْٕٕ، ْٕٔ، ْٕٓالسػػػػػػيد، صػػػػػػػ

 .ـُٖٓٗ -هػُّْٗبالجماهيرية الميبية، األكله 
، حته ال يػدرم كيػؼ ٍبؿ بالتسكيف فاك : فساد األععاءالمتيـ سبؽ تكعيحه، كأما الاى  (ّ)

ٍبػؿ ك  بىػؿ جنػكف أك شػبايمشي، كابؿ الحب يمبهأل إذا أفسد  بابمػه، كالاى ه فػي اللمػب. الاى
 .ينظر المساف )ابؿ(
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أل لػػػػذات السػػػػبب، مىػػػػةي"كتحنننػػػػا،  ػػػػـ   ػػػػر مناجاتاػػػػا برسػػػػمكب التػػػػرايـ، فمػػػػـ يىفيػػػػٍؿ "أ ٍ 
فنا كتلربنا إلػه مػف أصػبح باإلعافة إله ذلؾ أف في الترايـ تدليبلن كتحنننا، كتعط
 هكا  في يبعتاا، كفؤاد  طكع أمرها، كممؾ يميناا.

كللد تبلشه الحارث فػي عشػله، ك  ػر ذلػؾ التبلشػي كأحبػه، كذلػؾ عنػدما 
تحػػػدث عػػػف نفسػػػه برسػػػمكب ال ائػػػب: "عمػػػه المتػػػيـ"، "ال تزيػػػدم فػػػؤاد "أل إظاػػػارنا 

دة منػه أف تكػكف لععفه، كتجسيدنا النكسار  أماـ سمطاف الحبيبة، كرنبػة ملصػك 
"أ ؿ" في مطمل أبياته هي صاحبة المكيؼ كالحعػكر، كمميكػة اللػرار، كأمػا هػك 

 فإنه نائب الذات أماماا، لكنه حاعر الاكل ميتفتح األشكاؽ.
، كأف  ككاعح مف تاالؾ "الحارث" عمياا أف المػرأة كانػت ذات دؿو كجمػاؿو

: المجػدي، لاا مػف اسػماا نصػيبنا كبيػرنا، بحيػث طػابؽ فػي داللتػه مسػم ا ، فػػ"األى ىاؿي
مًٌي الرجاؿ، كاألين ه: "أىٍ مىةي" كمعناها: شجر عظيـ طكاؿ  ، كباما سي كاألي ىاؿي الجبؿي
فػػػي السػػػػماء، مسػػػتطيؿ الاشػػػػب، أحمػػػػر ال مػػػر، تيصػػػػنل منػػػه اللصػػػػاع كالجفػػػػاف 
لجكدتػهأل كلسػمك األىٍ مىػًة كاسػػتكائاا، كحسػف اعتػدالاا، شػػبه الشػعراء المػرأة باػػا، إذا 

ٍملياا تىـف   "، ياؿ ك ير عزة :(ُ)يكاماا، كاستكل اى
 وَّن        ِ  ام      و فم      ا َُ ْ لَ      شل 

 

 َُّعْلي             ا تُْ             اوُِ  بػل              ا ُي             ي  
 

 ُّبحي      ن مْ        ا وَّن ُهُّ       ِّ ْ 
 

 (2)ف            بب ل جبُحَّ            ش تق            ِّو              ي  
 

ككرف "ك ير عزة"، أراد باما معشكية "الحارث بف االد" "أٍ ػؿ" فػي اعتػداؿ 
عظاماا. كتمذذنا بالنداء الحبيب إلػه "الحػارث"  يكاماا، كامتشاؽ جيدها، كاستكاء

ا كًعٍشلناي  : كرر همسة إلياا أيٍنسن
 َُ ْ       َل َِّ  واَِّّا ص       اُ  جبم          

 

 (3)يتح              ابين ر ااام              ش فُ               ْت  
 

                                                           

 .لساف العرب "أ ؿ" بتصرؼ (ُ)
، شػػرحه ُٗٗصػػ تػي مػف البلػر، كالبيتػػاف فػي المسػاف: )أ ػؿ( كفػػي ديػكاف ك يػر: الفاألرخ (ِ)

 .ـََِٓ -هػُِْٓيش، طبعة دار صادر بيركت، األكله، عدناف زكي درك 
 .ف  أىٍتؿ" فارجل إليااالحديث عذكرت األبيات كماا في صدر  (ّ)
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كيلسػػـ هنػػا "بالرايصػػات بجمػػل"، كهػػي اإلبػػؿ المسػػرعات فػػي سػػيرها، تػػـؤ 
فة "جمعنا" الجتماع البيت الحراـ، كتلصد مزدلفة، كالمشعر الحراـ، كسميت مزدل

النػػػاس فياػػػا لممبيػػػت، كيػػػد تبػػػارٍت اإلبػػػؿ، كتسػػػابلٍت فػػػي عػػػدكهاأل لمكصػػػكؿ إلياػػػا 
ملػػببلت مػػف عرفػػات يحممػػف الحجػػيج، كيلطعػػف باػػـ المسػػافات الكاسػػعة مػػا بػػيف 

زىف كساؿ،  ـ أردؼ عمه اللسـ السابؽ يسمنا  ار عطفنا عميه يائبلن :  حى
 وااك  ادلُضمَِّّا  عل  اَِّّك  

 

 ع     عالا َّج اَّحي  و بَاْل   َ    ن ُّ    
 

كهػػػي صػػػكرة أاػػػرل لحجػػػاج بيػػػت   الحػػػراـ، ييلسػػػـ باػػػا الحػػػارث، حيػػػث 
استممٍت أكؼُّ الحجيج ركف الكعبة اليماني، كيد تمبدٍت شػعكرهـ، كأتػكا يمتمسػكف 
رعػػػكاف   مػػػف كػػػؿ فػػػجو عميػػػؽو، راكبػػػيف مطايػػػاهـ، أك راجمػػػي، يمشػػػكف عمػػػه 

 .ة الرعا كاللرب مف المكله سبحانهجنحأرجماـ، يحدكهـ الشكؽ، كتحمماـ أ
كللػػػد أيسػػػـ "الحػػػارث" بكػػػؿ هػػػذ  المظػػػاهر الطيبػػػة، كالمشػػػاعر الملدسػػػة، 
كالجػػك المتعبػػؽ بمػػف يعظمػػكف شػػعائر  ، مػػف حجػػاج بيتػػه اآلمػػف، عمػػه نفيػػه 

، ايانة الصديؽ البتة: ، كرفعه الصاـر  الجاـز
   ُ   الن اَّص   ي  ر اَّي  ِّ ح  ق

 

 َق            يُْق          ل اَّح           ُِّ ُّاَّ ِّاُّي          ل 
 

 ُو ب        ِّ اوح        او م        ِّ           ا 
 

 (1)ُمِّْتَ              وع      م    ن ادل    اَِّ  ِْق      
 

كنمحػػػػظ أف الشػػػػاعر يػػػػد عمػػػػؽ هػػػػذ  الايانػػػػة الب يعػػػػة إلػػػػه نفسػػػػه عمػػػػه 
مستحيؿ، كهك نلؿ ميػا  البحػر بال رابيػؿ، أك مػركر الجبػاؿ كسػيرها مػف أماكناػا 

 كالسحاب الك يؼ يىميرُّ م لبلن بالماء.
ـى اللسػـ عميػه، بمػا كلاطر هذا السمكؾ، كعً  ظىـً ذنبه في نفػس الحػارث، عىظفػ

 في تمؾ البلاع الطاهرة. --ي ير في النفس الاشكع كالاعكع كالتجرد  

                                                           

: ال أاػػكف الصػػديؽ حتػػه ينلػػؿ البحػػر أك فػػي صػػدر البيػػت بمعنػػه )التاييػػر(، كالمعنػػه (ُ)
: معػػػػاني الحػػػػركؼ لئلمػػػػاـ الزجػػػػاجي ، أك تمػػػػر الجبػػػػاؿ مػػػػر السػػػػحاب. ينظػػػػربال رابيػػػػؿ

، حلله كيدـ له د/ عمي تكفيؽ الحمد، جامعة اليرمكؾ، مؤسسة الرسالة بيػركت، ُّصػ
 ـ .ُٖٔٗ -هػَُْٔية الطبعة ال ان
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كظػػاهر فػػي سػػياؽ األبيػػات أف "الحػػارث" يصػػد أف يبػػرئ سػػاحته مػػف هػػذ  
الصػػػفة الذميمػػػة "الايانػػػة" أمػػػاـ حبيبتػػػه "أىٍ ػػػؿ" ، كربمػػػا كػػػاف لػػػذلؾ األمػػػر سػػػببه 

ال فمػا العبليػة الكاعح ب يناما، مما دفعه إله إبراـ يسمه باذ  الصكرة اللكيػة، كا 
بػػيف حدي ػػه الاػػػامس إلػػه "أٍ ػػؿ" ، كبػػػيف حدي ػػه الحػػاـز نحػػػك عبليتػػه بالصػػػاحب 

 ايانةن ككفاءن !
لكنه عمه كؿ حاؿ يػدير الحػكار مػرة أاػرل إلياػا، كيفتتحػه بػاعتراؼو منػه 

بػه عينػهأل كلاػذا فاػك دائػـ الترحيػب بػه أفف   أنعـ عميػه باػذا الكجػه الػذم يػرت 
 كالتاميؿ له:

 َُع     م هللا   ُّ      ا اَّالا       عيْ      ا
 

 وُّ              مِّحح             ا ُو                و                  
 

 ح   ني  اَّ   و   تس    ني ح    يثِ
 

 ي  اُّن عمِّ  ِ ُ ي  مُو  ل  ُوس ُا  ل   
 

 اتق     ِ هللا وا حل     ِ اَّع      ب م      
 

 وز       ار ع       ن ُّع         م       ا ك       ان ا  
 

   تص            فتقتلي           ظلم          ا
 

 ص      و َّلِ       وِّ ِح       ّ َّ      يَ  ت      ل  ا 
 

 م  ا ُك  ن     تكم ُّ    فل  ك اَُّعت   
 

 (1)            و َّ         يْا وح         َّ  ات َو َ         َّ  
 

في جك دافئ  –كاألبيات تحكي مكيفنا بيف الحبيبيف في حكار دار بيناما 
: "ال تيفشػيف حػدي ي أف يالٍت له "أ ػؿ" فػي رجػاء كادع لما -مف المشاعر الرييلة

..." كهػػػػك ال شػػػػؾ  حػػػػديث الاػػػػكل، ككػػػػبلـ العشػػػػؽ، كهمػػػػس يػػػػابف عمػػػػي أيسػػػػمتي
ال تيحػػب إفشػػاء سػػرها، كفعػػح عشػػلاا، ككػػـ هػػي  -بطبيعتاػػا –الشػػكؽ، كالمػػرأة 

أل لػػذا أيسػػمٍت عميػػه، فرشػػفؽ عمياػػا شػػاعرها، (ِ)مشػػفلة مػػف هػػذا، تاافػػه كتحػػذر 

                                                           

 . ّٖ، ِٖشعر الحارث صػ (ُ)
كذلؾ م مما أشفلت معشكية امرئ اللػيس عمػه نفسػاا، كيػد فعػح أمرهػا ، كأفشػه سػرها  (ِ)

 بكصكله إلياا في يكله:.
 مسالُ  ََّّي ا ُّع  ما َام ُ ل ا

 

 مسال ححا  ادلاَّ حا   عل  حاو 
 

 فقاَّو  ّحات هللا ََّك فاض ِ
 

 ا  ُحالا َُّيو تِّ  اَّيماب واَّْ 
 

 .ُُْديكانه صػ



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُُٔٓ﴾  
  

اا يػػائبلن : كرعػػه لاػػا يرابتاػػا، كاحتػػـر اصكصػػيتاا، كأجاباػػا بعػػد رجائاػػا كيسػػم
: أجؿ ال" أم  عـ ال أفشي الحديث، كال أكنر صدرؾ عميف أبدا!: ن"ييٍمتي

كحػػؽ لنػػا أٍف نتكيػػؼ عنػػد المعػػاني كالظػػبلؿ، كاإليحػػاءات التػػي ترفػػؿ فػػي 
 كب الحناف الدافئ، الم مؼ بالعفاؼ كالنبؿ في يػكؿ "أ ػؿ" لمحػارث: "ال تفشػيف 
حػػدي ي يػػابف عمػػي" فػػي نػػداء اللرابػػة، كاالسػػت ا ة بركاصػػر الػػدـ، كحبػػاؿ األاػػكة، 

يلاظنػا كالتم سؾ بػالرُّحمه "يػابف عمػي"أل كاسػتنفارنا لكػؿ همػة فػي نفػس الحػارث، كا 
ـف فلػد سػارع "الحػارث" بجػكاب الناػي عػف  لحلكؽ الرحـ، ككاجبات العترةأل كمػف  ىػ
ػػػا لاطػػػكرة المكيػػػؼ المتػػػرـز فػػػي نفػػػس "أٍ ػػػؿ"أل  دراكن إفشػػاء السػػػر، إشػػػفاينا عمياػػػا، كا 

ذاعة سػرهاأل لػذ : بسبب اكفاا مف افتعاح أمرها، كا  : "يمػتي ا يػاؿ فػي حػـز كجػـز
أجػػؿ ال" كيتحػػكؿ "الحػػكار اللصصػػي الرائػػل" بػػيف "الحػػارث كأ ػػؿ" إلػػه مػػا يشػػبه 

 اإلرشاد كالنصح يائبلن لاا في رجاء كتكدد:
 اتق     ِ هللا وا حل     ِ اَّع      ب م      

 

 وز      اَرْ ع      ن ُّع        م      ا ك      ان ا َّ  
 

   تص            فتقتلي           ظُلم         ا
 

 َّ      يَ  ت      ل اص      و َّلِ       وِّ ِح       َّ  
 

 ن     تكم ُّ    فل  ك اَُّعْت   م  ا ُك  
 

              و َّ            يْا وح            َّ  ات و             َّ  
 

: كـ بػػه فمػػؾ العتبػػه لػػدينا" كالعتبػػه: "مػػا أكػػف سػػؤتكمػػا أجمػػؿ كأرؽ يكلػػه
-الرعا ، كالرجكع عف اإلسػاءة إلػه كػؿ مػا يسػر المااطىػب، كمنػه يػكؿ النبػي 

- "لػػػؾ العتبػػػه حتػػػه ترعػػػه" : . كهػػػذا الرعػػػا الػػػذم (ُ)يااطػػػب ربنػػػا األكػػػـر
حارث عمه نفسه، كعد  مػف حػؽ "أٍ ػؿ" عميػه، يميػؿ عنػد ، إذا مػا يػيس فرعه ال

يىبلف"برمكر أارلأل ألناا عند  بمكانة ك   .منزلة ساملة: "كحؽ ذاؾ كى
كعمه الجممة: فإف األبيات كماا تسرم فياا ركح العذرية بكعكح، كتنبتي 

لنلػاء، معاا معاني العفاؼ، كتنمك بنمكها أنصاف الترفلأل لت مػر  مػار الطاػر كا

                                                           

، يػػدعكهـ إلػػه اإلسػػبلـ. البدايػػة عنػػدما عػػاد مػػف رحمتػػه إلػػه الطػػائؼ --مػػف دعائػػه  (ُ)
 -هػػػُُْٕت لبنػػاف، ال انيػػة ، بيػػرك طبعػػة دار المعرفػػة، ُْٕ/ّكالناايػػة البػػف ك يػػر جػػػ

 .ـُٕٗٗ



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُُٔٔ﴾  
  

كيظاػػػر الحػػػارث فياػػػا بصػػػكرة تشػػػؼ نيػػػببلن، كتسػػػمك رفعػػػةن، كيتبلشػػػه إلػػػه درجػػػة 
تلتػػرب مػػف درجػػة الفنػػاء فػػي المحبكبػػة، كهػػي درجػػة تنلطػػل معاػػا أنفاسػػنا اشػػفاينا 
عميه، كتعاطفنا مل حالته، التي يذرؼ فياا كؿ دمكع الرجاء بلبكؿ عػذر ، كيبػث 

بط مف شمكخ العزة كالمكانة إله ابللاا كؿ زفرات األسه لعدـ صد  كيتمه، كيا
أناػػار الحػػب كبحػػار الشػػكؽ، ليكػػكف فياػػا كعصػػفكر بممػػه اللطػػر، أك يمسػػي فػػي 
ػػػا كمػػػا حػػػدث  حبالػػػه: يطػػػاة عزهػػػا شػػػرؾ فباتػػػت تجاذبػػػه كيػػػد عمػػػؽ الجنػػػاح، تمامن

 ، كيد فعؿ به العشؽ كالشكؽ أفاعيمه.(ُ)لمجنكف بني عامر
ػػػػبُّ يجمعػػػػه مػػػػل هػػػػؤالء ا –فػػػػي كػػػػؿ مػػػػا سػػػػبؽ كنيػػػػر   –كهػػػػك  لعػػػػذرييف حي

الكصػػػػػاؿ، كذـ الاجػػػػػراف، كالبكػػػػػاء مػػػػػف النػػػػػرم، كالجػػػػػزع مػػػػػف سػػػػػاط المحبكبػػػػػة، 
 كالترحيب برعاها، كالفرح بيف يدياا. يلكؿ الحارث:

 َل ُُبح و ُّ  بن    طِو وَّك  ن
 

 مِّحح         ا ُن بض        يو عَّ        ا ُو           
 

يت       َّيل     ش اَّح        َّن   ص      ا ُب
 

 ب علي           َُث            اوم         او وَح           َّ  
 

 اَّاع       ل هللا ك       ل َُث         ف        
 

 (2)َّ     ك ُّ     ل        َّ ا َِّّال     ِك ََ ْع       
 

لُّػػه فػػي جمػػاؿ "أٍ ػػؿ" ، كتراتيػػؿ فػػي محػػراب حسػػناا  كاألبيػػات كمػػا بعػػدها تىكى
، ككجااا الملمر، الذم ينعكس شعاعه كعياؤ  عمه كؿ مف طمل عميه، اآلسر

 كيحؿ سنا  عمه صفحة مف يرا ، أك يتممه محيا .
ث يفز بايالنا يفػزة بعيػدة كالعجب الذم يدعك إله الدهشة، كهك أف الحار 

بي ناظرياػا إلػه  دىهىنا باا، بؿ كجعؿ كيؿف مف تلرأ هذ  الصكرة مف النساء تيصكًٌ شى
"أٍ ػػؿ" تحسػػدهاأل لمكانتاػػا مػػف شػػاعرها تػػارة، كتػػارة أاػػرل تتمنػػه أف تحػػؿ محماػػا 

                                                           

 يلكؿ ييس بف الممكح : (ُ)
 كبن اَّقلو َّيلش  يل يُ   

 

 ا ُّليل  اَّعامِّيش ُو يِّ  
 

  طاا عا ا  ِّت فحاتوْ 
 

 زا ُّ  و   عل  اوْا  
 

 ـ .ََِٗ، طبعة دار صادر بيركت، ال ال ة ُٔديكاف مجنكف ليمه صػ
 . ّٖشعر  صػ (ِ)



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُُٕٔ﴾  
  

مػػف يمبػػه كمشػػاعر  كايالػػه فػػي يكلػػه لاػػا: "جعػػؿ   كػػؿ أن ػػه فػػداء لػػًؾ..."، كال 
عاء ترتاح إليه كؿ ذات اعاب، كييرعي مشاعرها، كيمؤل أذناػا شؾ في أنه د

، كأجمػػػػؿ منػػػػه تيانػػػػا كاػػػػيبلءن كنرجسػػػػية  صػػػػكابنا، كنفسػػػػاا إعجابنػػػػا، كبالاػػػػا رعػػػػهن
، بكاسػطة "بىػٍؿ"أل ليرتلػي  كدالالن، اتاـ البيت، الذم أعرب به الحارث عف دعػاءو

أيراناػا، كتحمػؽ  في دعاءو  ار، تتيه به "أٍ ػؿ" عمػه أتراباػا، كتشػم  برنفاػا عمػه
فػػي سػػماء عزتاػػا، كتطيػػر فػػي أبػػراج أنك تاػػا، فػػي يكلػػه لاػػا عػػف كػػؿ أن ػػه: "بػػؿ 

أف ييجعػػؿ اػػدها نعػػبلن  -بجػػدع أنفاػػا –اػػدها لرجمػػؾ نىٍعػػبل"، كأم أن ػػه ترعػػه 
 تمبسه "أٍ ؿ" في رجماا، إال إذا أصابتاا دعكة الحارث العارعة الحارة!

، كالعاشػؽ الكلػه، ياػدم بايػات كال يزاؿ "الحارث بف االد" المحػب الكامػؽ
 :لكاف ال ناء لػ"أٍ ؿ" يائبلن لااال زؿ، كيبث أ

 وا  ك اَّح   ب َّ  ال   بَُّو ُّ    ادل  ا
 

 َن م      ن احلي       ن واوم      اِو ا        ت   
 

 َّن عْ         اَّط       الا  ح       ني ُتت        
 

 وم            ا   فَ ْعم             ا وُ ْلق             ا بِفَ              
 

 وُكي    نَي اوم    او َّن      َ  َعْْ     ا
 

 (1)ف        ا م      ا ُّ       ْ  ذل      نَّ اْض      َمَ  َّ  
 

لياػا ينتاػػي الحسػف، "فكجااػػا هػػي نايػة الجمػػاؿ، كا   –فػػي نظػر   –فػػ"أٍ ؿ" 
"، جممػة يصػػيرة، بيػد أناػا جممػػة جامعػة لكػؿ ألػػكاف الحسػف كالباػاء، كالسػػنا البػدر

كالعػػياء، كهػػي مػػف أسػػاليب اللصػػر الرائعػػة، التػػي أعػػفٍت عمػػه المعنػػه جػػبلالن 
 –ما لمبدر مػف جمػاؿ  كابلبة، حيث جعؿ كجااا البدر، كليس كالبدر، بؿ كؿ

ينسػػحب منػػه إلػػه كجػػه "أ ػػؿ" الكعػػيء، الػػذم تسػػتاؿ لجمالػػه المػػزف،  –ال شػػؾ 
، كيناؿُّ لريته كسنا  ال ماـ.  كتاطؿ لحسنه السحبي

 -فػي زينتاػػا –كيرسػـ الحػارث صػكرة لػػػ"أٍ ؿ"، كيػد أيػدمت عمػػه الطػكاؼ  
يجتمػػػل كعنػػػد  تمتلػػػي كجػػػك  الحسػػػاف، كتاػػػتمط فػػػي سػػػاحته األشػػػكاؿ كاأللػػػكاف، ك 

الحسػػػػف المب ػػػػكث فػػػػي نسػػػػاء الكػػػػكف كمػػػػه عنػػػػد ، مػػػػا بػػػػيف العربيػػػػات الػػػػنجبلكات 
كالػػػػػػدُّمه، كالبربريػػػػػػات المالئػػػػػػات األعػػػػػػيف باػػػػػػاءن، اآلاػػػػػػذات بػػػػػػالماج كاللمػػػػػػكب، 

                                                           

 .ٖٓشعر  صػ (ُ)



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُُٖٔ﴾  
  

كالمكلػػدات الفاتنػػات البلئػػي يىٍفػػًتفف الحمػػيـ ب ػػنجاف، كيامػػبف األلبػػاب بحبلكتاػػف، 
 كنيرهف ك يرات، كهذا ما أراد  الحارث بلكله:

 َّن عْ       اوم     او ح     ني ُتت       
 

 وم            ا   َفعم             ا وُ ْلق             ا بِفَ              
 

نير أف هذا الجمػاؿ الفػائض الػذم يمػؤل كجػك  الحسػناكات عنػد الطػكاؼ، 
ػػا"،  -كاصػػفنا لػػه  -كالػػذم عبػػر عنػػه الشػػاعر،  ػػا" يريػػد "ميمتمئنػػا فائعن بلكلػػه: "فىٍعمن

زيدي مػف مف إلباس المعنكم  كب المحسكس، حيث كصؼ الجماؿ باالمتبلء. كي
ميػػػؽ الجميػػػؿ، الػػػذم ييشػػػبل الج مػػػاؿ هػػػذا الجمػػػاؿ المسػػػبه مػػػا اتفصػػػفف بػػػه مػػػف الاي

 .كماالن، كيجعؿ الدالؿ جماالن 
لاؤالء الحسػناكات، شػريطة إف ًنػٍبفى  -في صكرة جمية –كؿ هذا يظار  

 عف "أٍ ؿ" كلـ تظار معاف بحسناا اآلسر، كجمالاا الفائض:
 وُكي  ني اوم  اَو َّن ِ   ْ َ عْ   ا

 

   ا م       ا ُّ        ْ  ذل       ن اض       م  َّ ف        
 

كللد   ر الحارث التعبير الرائل "إف نػبف عناػا" عمػه "إف نابػت عػناف"أل 
ليدلؿ عمه أف "أ ػؿ" تمػؾ الفاتنػة، دائمػة الباػاء، حاعػرة الجمػاؿ، ال ينفػؾ عناػا 

 بحاؿ.
طىػػػٍت  نيػػػر أف هػػػذ  الصػػػكرة تػػػنعكس إلػػػه العػػػد إف بىػػػدىٍت "أٍ ػػػؿ" لاػػػف، كاى

ٍسًناا بينا ف، فإف ظارٍت معاف، كبرزت إلػياف، اعػمحؿ جمػالاف، مجمكة في حي
كنػػػػاب باػػػػاؤهف، كانػػػػذكل عػػػػياؤهف: "فػػػػإذا مػػػػا بػػػػدٍت لاػػػػف اعػػػػمحبل". كلنترمػػػػؿ 

 "اعمحبل" كما تحكيه مف معاني االاتفاء كالسلكط كالادـ كنير .
كال يرتػػاب نايػػد فػػي ركعػػة هػػذا المعنػػه، كجمالػػه كطرافتػػه، كهػػك مػػف فرائػػد 

، كتحميؽ شعرم رائؽ، كفريد.الحارث بف االد، يشاد له   باياؿ اصيبو
كللػػػد أاػػػذ هػػػذا المعنػػػه "أبػػػك تمػػػاـ" فطكعػػػه كأجػػػبل ، عنػػػدما يػػػاؿ يصػػػؼ  

 :ة يائبلن محبكبته في عرب مف عركب المبال 
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 ُّيض  اَُّ َتْي  ِِّ  ر اَّظ   ِم فَ َيكتي  ِ
 

َُ   الب ا وَتْي   ُُِّ  ر اَّض   ياَِّ فَ    ُيْظِلمُ  
(1) 

 

فػػي كصػػؼ الفتػػاتيف، نيػػر أف ككاعػػح مػػا بػػيف البيتػػيف مػػف تشػػابه كتػػبلؽو 
الحػػارث أجػػرل بيتػػه عمػػه الحليلػػة التػػػي اكتسػػٍت بشػػيء مػػف المبال ػػة الملبكلػػػة، 
ػيٍت بالصػدؽ الفنػػي الػذم أعػػفه عمػه الصػػكرة جمػاالن كحػػبلكة، عنػدما سػػمط  شٍّ كىكي
الكصؼ عمه "أٍ ؿ"، كربط الجماؿ الحليلي ال ابت باا حاعرة كشاهدة، كأما ما 

فجمالاف المدفعه المت ير متكيؼ في كصفاف  -ؼممف يحعرفى الطكا –عداها
به عمه نياب "أٍ ؿ" عنافأل ألناا بحعكرها تىٍسمبافف الحسف كمه، بؿ كيعمحؿ 

 الجماؿ عناف ياطبة.
عنه، كتر ر به، فإنه يػد شػط فػي  –في زعمي  –كأما أبك تماـ الذم أاذ 

باػا الحػارث، الصكرة، كأكنؿ في الاياؿ، كبىعدى عف أطراؼ الحليلة التي تمسؾ 
كلكػػػف يحسػػػب لػػػه كيحمػػػد لايالػػػه، أنػػػه أعػػػـ فػػػي الكصػػػؼ مػػػف الحػػػارث، كأكسػػػل 
 –معنه، كأشمؿأل ألف فتاته التي تينير الظبلـ بجمالاا، كتاًزم الناار بعػياًئاا 

ا بالملارنة باا هي ذاتاا التي تنشػر عػياءها عمػه مػا تحػت  -حته تااله مظممن
، كنيػػػر    مػػػف أفػػػراد الطبيعػػػة كمحتكاهػػػا، الظػػػبلـ كمػػػه مػػػف إنسػػػاف كحيػػػكاف كجمػػػادو

مػػػػا يشػػػػممه الناػػػػار، كينعػػػػكم فػػػػي سػػػػاعاته مػػػػف األنػػػػكاع  –بالملابػػػػؿ  –كتاػػػػزل 
 السابلة.

كلئف عيلنا كاسعنا عند هذا الشاعر، كيمنا برنه لـ يلصد في كصؼ هػذ  
الفتاة البيعاء البلمعة الريانة إال أناا تكسك الظبلـ عياءن، كتيسػبؿ عمػه الناػار 

ػا فلػط لك فػا  ذلػؾ فػي التميػز عمػه الحػارث، كربمػا يمنػا: أنػه أ ػرل المعنػػه، ظبلمن
كزاد عمػػػه صػػػاحبه، ككسػػػل فػػػي الصػػػفة، ككلػػػد فػػػي الصػػػكرة، كطػػػار ميحملنػػػا فػػػي 

 دركب المبال ة، مستعيننا برجنحة الاياؿ كأشرعته.
كعمػه أيػػة حػػاؿ فاياػػات أف يلػػكؿ نايػػد فػػي تػػذكؽ الشػػعر كممػػةن أايػػرة ألف 

                                                           

الحػاكم، الشػركة  ، عػبط معانيػه كشػركحه كأكمماػا  إيميػاُُْشرح ديػكاف أبػي تمػاـ صػػ (ُ)
 ـ.ُُٖٗ، مبناني، بيركت، األكلهطبعة دار الكتاب ال، العالمية لمكتاب



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿َُِٔ﴾  
  

ف عػػػبل -"نايػػػد الشػػػعر ػػػا إحسػػػاس المنلطػػػل دكف أيصػػػه مرامػػػي يت -كا  ممكػػػه دائمن
، يطمبه كيظف أنه مدركػه فيفكتػه، فػبل  فو أًبيٌّ نافره سى الشعر، كيمكح له كراء كؿ حى
هػػك يدركػػه، كال هػػك يتركػػه. كمعنػػه هػػذا أف النصػػكص الشػػعرية العاليػػة ال تلػػاؿ 
ةي فياا أبدنا كممة الفصؿ، كأيصػه مػا يلكلػه النايػد اللػادر عمػه الػنص: تمػؾ يعػي

كمي" طبعي، كهذا مينتاه كٍسًعي، كليس له أبدنا أف يلكؿ: ال معلب ًلحي
(ُ). 

كعمػػػػه فرعػػػػية تفػػػػكؽ أبػػػػي تمػػػػاـ، فإنػػػػه يحسػػػػب لمحػػػػارث يصػػػػب السػػػػبؽ، 
 كتفتيؽ أكماـ المعنه، كالكصكؿ إله الادؼ المنشكد مف كراء صكرته.

كابلصة اللكؿ : نستطيل أف نلرر برف "الحارث بف االد المازكمي" يػد 
في نزله لػ"أ ؿ" بمظار العاشؽ، كبدا في  كب المتيـ، فتكدد إلياا، ككيؼ ظار 

بيف يدياا، "كنزؼ البكاءي دمكع عينه"
أل لعمه يصػيب رعػاها، كيحيػا بمحياهػا، (ِ)

فيػػػنعـ بالػػػه بػػػاللرب، كيلػػػر فػػػؤاد  بػػػالكداد، كهػػػك فػػػي جميػػػل كػػػؿ هػػػذا كالعػػػذرييف، 
المحػب، كطبيعػة العاشػؽ، يرعيه اللميؿ، كيلنػل مناػا باليسػير، كهػذا كمػه صػفة 

 كسجية الكامؽ المماكؼ.

ػػرة بػػف عػػركة بػػف مسػػعكد ال لفػػي، أبكهػػا أبػػك مػػرة بػػف  هػػي ليمػػه بنػػت أبػػي مي
مسػػعكد مػػف كجػػك   ليػػؼ كأعياناػػا، كصػػاحب المكايػػؼ كالمشػػاهد، كأماػػا صػػاحبة 

اللرشػػي أبػػي سػػفياف بػػف كػػة، إٍذ هػػي ميمكنػػة بنػػت الحسػػب كالنسػػب بػػيف نسػػاء م
حرب، سيد مكة، الذم يعشؽ المجد، كيميؿ إله الكجاهة، كيحب الفار، كليمه 
لياػا تافػؽ اللمػكب، كتميػؿ األفئػدة، ال سػيما إذا أيعػيؼ إلػه  باذا كمػه تيعشػؽ، كا 
رصػػػيدها السػػػابؽ جمالاػػػا الفػػػائؽ، كحسػػػناا اآلسػػػر، كداللاػػػا الميٍسػػػًبي، كابلبتياػػػا 

                                                           

، ُٗٗٗ -هػػَُِْ، الطبعػة األكلػه ٖتذكؽ الشعر مناج كتطبيؽ د/ كماؿ الشػيف صػػ (ُ)
 .اعة بعابديفشركة ناس لمطب

 هذا صدر بيت لعمر بف أبي ربيعة يلكؿ: (ِ)
 َا  اَّحكاَّ همالا عيْك فا تعِّ

 

 عيْ ا َّ ست همع ا م باب 
 

 ـ .ُٖٕٗ -هػُّٖٗبيركت ،  ، طبعة دار صادر ، ُّٗديكانه صػ
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ارث" أف يجعماػػا شػمس الناػار تطػكؼ بالعشػي حػػكؿ الشػادهة، التػي دفعػت "الحػ
 البيت العتيؽ يلكؿ:

 ُيافو ُّْا   َ اَّْ  اب وم ن ُب 
 

 م       ن اَّْ       ا   ي        ا ُّاَّع        اَّ تط       ال  
 

 ُُّ        ال ُم         ا ُو           ِّيمي ُّ م        ش  
 

عمام            ا َّم           ا             بََّو  قي               (1)ُو
 

ككاعح أف "الحارث" كاف يتعلػب الحسػناكات فػي الطػكاؼ، ينظػر إلػياف، 
سػػناف، كذ لػػؾ م ممػػا أابػػر فػػي شػػعر  عػػف عائشػػة بنػػت طمحػػة كأ ػػؿ، كيتفػػرس حي

كليمه بنت أبي مرة كنيرهف، كهك في ذلؾ األمر يحػاكي صػديله كنظيػر  "عمػر 
بػػػف أبػػػي ربيعػػػة الػػػذم اشػػػتار بػػػذلؾ، كحػػػرص كػػػؿ الحػػػرص عمػػػه تعلػػػب النشػػػاء 

 الجميبلت أ ناء الطكاؼ كالسعي كرمي الجمرات:
 وم  ن م  اَّص عيْي    م  ن    َِّ    س 

 

 (2)اوم   ِّا اَّح   ي  كاَّ    إم  َّ ا با  ضل   ال 
 

ػا، كأسػبؿ سػترنا مػف  نير أف الحارث المازكمي أشد حياء، كأصكف عرعن
ػدى ى  شى ابف أبي ربيعة، الذم أارج بشعر  كنزله صاحبات الادكر مف ادكرهف، كى
بسحر جماله ربػات الحجػاؿ، ككػاف لشػعر  مكيعنػا فػي اللمػب، كمػدابلن لطيفنػا فػي 

 .(ّ)ف شعر يسحر لكاف شعر ابف أبي ربيعة"النفس، حته ييؿ عنه: "لك كا
"الحػػػػارث" بينامػػػػا تشػػػػابه كتػػػػبلؽو، كيكػػػػاد كالكايػػػػل أف الشػػػػاعريف "عمػػػػر" ك

يلتربػػاف فػػػي بعػػػض األفكػػػار، كيمتليػػػاف فػػي بعػػػض المكايػػػؼ كالمعػػػاني كالصػػػكر، 
كطريلػػة العػػرض فػػي "الحػػكار اللصصػػي" الػػذم شػػاع فػػي أشػػعارهما، كك ػػر فػػي 

إلػه أف كميامػا عػاش  –فػي تلػديرم  –راجل شعر عمر عف صاحبه، كهذا كمه 
، يجمعامػػا البيػػػت الحػػػراـ،  فػػي بيئػػػة كاحػػدة، كفػػػي زمػػف كاحػػػد، كفػػػي مكػػافو كاحػػػدو

                                                           

 .ُٕشعر الحارث بف االد صػ (ُ)
تحليػػؽ عبػػد الػػرحمف المصػػطاكم،  ُٓالبيػػت لعمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة كهػػك فػػي ديكانػػه صػػػ (ِ)

 .ـ َُِِ -هػُّّْر المعرفة، بيركت الطبعة ال انية، دا
ف كاللائػػؿ هػػذا اللػػكؿ هػػك: عبػػد   بػػف مصػػعب ، يالػػه لظبيػػة مػػكالة فاطمػػة بنػػت عمػػر بػػ (ّ)

عػػػػة الايئػػػػة ، طبِٖ/ ُ. األنػػػػاني جػػػػػب، كيػػػػد دامػػػػت عمػػػػه نسػػػػائه بشػػػػعر عمػػػػرمصػػػػع
 .المصرية العامة لمكتاب
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كمشاعر الحج األكبر، الذم يعدانه ساحة كاسعة، كمكسمنا كؿ عاـ ليتفرسا فيه 
 الجماؿ كالبااء. -مف ابلله –الحسف، كيميزا 

ر بينه كبػيف رسػكؿ ليمػه يلكؿ الحارث يحكي طرفنا مف حكار يصصي دا
 :دما أرسمته لهبنت مرة، كذلؾ عن

 َّق  ُب لْو ر اََّيِِّ َّيل  تلالم 
 

 وت                اعم   ا ِملَّ                ش  يِّف                 ا َاْل                َ ا 
 

 و      ُ لستْ   ا ك   ل م   ا َوَع   َ ْ  ُّ    
 

ا وْع               ا   ووهللِا م             ا ُ لست               ا عام                
 

 فقل   ُو رليح    ا َّلِّ    الو اَّ      ُت    
 

 ت        ِّا  َّ        ك اَّ        الي   م        ن  الذل        ا ا         ا 
 

  ت   ا ف  ا ْ َِّ اَّي   م و   ل ذل  اَّ ا ا
 

 (1)هعِ اوالب َّيل   وا  لكِ مْ    ا  ص  ا 
 

كأطػراؼ الحػػكار ليمػػه كرسػػكلاا، كالشػػاعر المحػب الػػذم أرسػػمٍت إليػػه ليمػػه 
أنػػػه يػػػد سػػػئـ كصػػػالاا، كفػػػرؽ كدهػػػا، ككػػػر   –اطػػػر  –فػػػي السػػػر تمكمػػػه، كتػػػزعـ 

عػكل يػد ردف يرباا، كبحث عف نيرهاأل يريد التحبب إلياا، كالتلػرب مناػا، كهػي د
ـى مػف امػؼ كدفهػا،  عمياا الحارث بالبيت ال الث، مجيبنا رسكؿ ليمػه بعػد أف تىظىمفػ
كانتكػػػاص عاػػػدها، عمػػػه حػػػيف أنػػػه مػػػاض عمػػػه العاػػػد، منًفػػػذه لمكعػػػد، مػػػا تعمػػػد 
الامؼ، كهك مكصػكؿ المػكدة، ممػدكد الػكداد، عمػه كػؿ حػاؿ تكػكف عميػه ليمػهأل 

ا، داعينػػا عميػػه، زاجػػرنا لػػه يػػائبلن: "لػػؾ لػػذا أجػػاب رسػػكلاا بنكػػراف زعماػػا، كرد ظناػػ
الكيبلت"، أتراها جادة فيما زعمٍت، عازمةن فيما اعتلدٍت مف مبللي لاػا، كسػئمي 

 مف كصالاا !!
ؿي الحارثي رسكؿ "ليمه" أمانة، كيكصيه كصية: مًٌ ييحى  كى

 َّ ا ا ت    ا ف   ا ِّْ اَّي    م و    ل ذل   ا
 

 هع  ِ او  الب َّيل    وا   لكِ مْ     ا  ص   ا 
 

 ع    ْكم َّي    او مِّض     ت اُر مكثْ    ا 
 

 تاي        يْ  َّيل         عل         مِّض         ا         ا 
 

ا م      ا اْيت         تع       ين  َح       ا واح        
 

ا  َِّ وم       ا ُحص       ِ  َ       الُّكم َع        َّ  (2)عل       
 

كهػػػي كصػػػية مشػػػكبةه برجػػػاء، معبلػػػةه بػػػكداد كالتمػػػاس، فبعػػػد يػػػراءة السػػػبلـ 
                                                           

 . ُُٔ، ُُٓشعر  صػ (ُ)
 . ُُٕ، ُُٔشعر  صػ (ِ)
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عمياا ممف يعشػلاا، كيبػث إلياػا أشػكايه، دعاهػا أف تػدع الجػكر، كتتػرؾ الحيػؼ 
سػػمؾ مسػػمكنا معتػػدالن، ييحلػػؽ المػػكدة بينامػػا، كي مػػر فػػي يصػػد   مػػار عميػػه، كأف ت

 المحبة كاللرب.
كيبػدك لػػي ارتفػػاع لاجػػة العتػػاب، كعمػػك نبػرة المػػـك مػػف الحػػارث عمػػه ليمػػه 
بسػػبب مػػا عانػػا  مػػف جاػػد كعنػػتو كتعػػب، لمػػا أف مكػػث بعيػػدنا عناػػا فػػي ليػػالي 

عناا، كبعاد  مناا مف  مرعه، كأياـ سلمه، في الكيت الذم عىدفٍت "ليمه" نيابه
ذنكبػػػه التػػػي ال تيٍ فىػػػر أبػػػدنا، بينمػػػا هػػػذا الػػػذنب فػػػي نظػػػر الحػػػارث ذنػػػب ال يؤااػػػذ 
عميػػهأل ألنػػه ال يممػػؾ لنفسػػه شػػيئنا مػػف مػػرض أك سػػلـ أك إعيػػاء، لكػػف لميمػػه مػػف 
الذنكب ما ال ييحصػه عنػد  كال ييعىػٌد، مػف ألػكاف الامػؼ كصػنكؼ الجفػكة، كأنػكاع 

تطيل، كبػالمنه"، كنيػر ذلػؾ ممػا عيػًرؼى عنػد المػرأة، مػػف الػرفض بػػ"ال" ك"بػرال أسػ
تمنػػػل كت ايػػػؿ عمػػػه مػػػف ياكاهػػػا، أك تشػػػعر أنػػػه يػػػد نػػػرؽ فػػػي بحػػػر هكاهػػػا حتػػػه 

كيػد كعدتػه  –تريكته، ككرني بالعباس بف األحنؼ، كيد نظر إلػه ذنػب الحػارث 
لػػه ذنػػكب ليمػػه التػػي ال تيحصػػه  -ليمػػه فرعجبػػه بيػػت الحػػارث  -فػػي نظػػر  –كا 

 ا كاحدنا..." فتم ؿ يائبلن:"تعديف ذنبن 
 فم  ا ع   ب ا َسي  ِ ف   ا ا وَل تَ   َاْ 

 

 عل     ُعظم   ِ حلم    ا وَل تُح     ِ  َّحَّ   ا 
 

 وتعت            َح          ا ُن ُُّ         ال  اح          ا
 

 (1)وَّ     ال  تلت         ُع       ذل     ا  َح     ا 
 

كنكاد نجـز برف الحارث بف االد كاف كاحدنا مػف هػؤالء النػببلء مػل "ليمػه 
مياا، بملػدار الشػكؽ لاػا، كاالنليػاد إلػه أكامرهػا بنت مرة"أل ألنه بملدار العتاب ع

كميكلاػػػا، كبلػػػدر التحػػػرؽ إلياػػػا، كالتػػػرلـ مػػػف ذنكباػػػا، كتعمػػػد هجرهػػػا لػػػه كبعادهػػػا 
عنه، بلػدر مػا كػاف التمسػؾ باػا، كاالنجػذاب نحكهػا، كالتمػذذ برجكعاػا، كحكبتاػا 
إليػػهأل "ألف فرحػػة الرجعػػة، كسػػركر الرعػػه يعػػدؿ مػػا معػػه، كلرعػػه المحبػػكب 

اطه لذة في اللمػب ال تعػدلاا لػذة، كمكمػؽ مػف الػركح ال يفكيػه شػيء مػف بعد س

                                                           

 ـ .ََِٖ -هػُِْٗ، طبعة دار صادر، ال انية ، ٔٔديكاف العباس بف األحنؼ صػ (ُ)
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 .(ُ)أسباب الدنيا"
 –كمل هذ  الصراة المدكية مف العتاب كالمكـ المشكباف بالتكدد كالتلرب 

ـ إلػه ليمػه أدلػة الػكالء، كبػراهيف االنتمػاء، كعػرابيف  –كما يمنػا  نػرل الحػارث ييلىػدًٌ
 :باايائبلن يااط –ذرييف شرف الع-المحبة، كحجج التذلؿ، 

 ف ن   و حِّمُو اَّْي اَّ   الاكم
 

 وَّن         و َل ُيع      م َُقاح       ا و  ُّ      ِّها 
 

 وَّن     ِو ُ َِّْ  ا ُّع   كم مثَّ َل ََ   َاوْ 
 

 ىل(2)مك       ش ح       ق زلي       ِ         اُّ   صَلْ        ا 
 

كلعنػػا يمنػػا فيامػػا شػػرف العػػذرييفأل ألف الحػػارث فػػي بيتيػػه يػػد ربػػط انليػػاد  
، كجعػػػػؿ كجاتػػػػه أنػػػػي كجاتػػػػه، حتػػػػه أصػػػػبحت كحركتػػػػه كسػػػػمككه بػػػػإرادة "ليمػػػػه"

مشػػيئتاا هػػي مػػدار حياتػػه، فباػػا يحػػـر عمػػه نفسػػه "النلػػاح كالبػػرد" أم مػػا لىػػذف مػػف 
ا يتعيف مكاف إيامتػه فػي ال ػكر، كهػي  ماء، كما عذب مف ريؽ، كبمشيئتاا أيعن

، أك يكػػكف فػػي مكػػة حتػػه تػػرذف لػػه ليمػػه، أك تػػرتي (ّ)بػػبلد تاامػػة كمػػا يمػػي الػػيمف
 تليـ فياا .هي نجدنا ل

كهػػػك فػػػي كػػػؿ هػػػذا سػػػعيد بانليػػػاد  باػػػا، مسػػػركر بتمبيتػػػه رنبتاػػػا، كتنفيػػػذ 
بفػػد الحػػارث هػػذا البػػاب مػػل نيػػر  مػػف الشػػعراءأل  إرادتاػػا، كتحليػػؽ مشػػيئتاا، كيػػد عى
ليدلؼ إليه كؿ العذرييف مف بعد ، كيسممكا انليادهـ لمعشكياتاـ، كيجعمكا هكاهـ 

ه المحبكبػػة، أك تطمبػػه الحبيبػػة، مامػػا فػػي رعػػاهف، كحبػػكرهـ فػػي تنفيػػذ مػػا تمميػػ
 كانت نتيجته أك عايبته. ك در العباس بف األحنؼ في يكله:

ُّالا ُو تعطَّس    الا        مل عل    يكم َع     ِّ
 

 (4)َ      َبْاَ ُ  ُن تَ َِّْض     الا ُاهبت ُو ُُِّْل     ِ 
 

                                                           

 .َُُطكؽ الحمامة البف حـز صػ (ُ)
 .ُُٕشعر الحارث صػ (ِ)
ؿ شػػيء يعػػر ، يػػاؿ األزهػػرم: : يػػد أنػػار الرجػػؿ أم داػػؿ تاامػػة، كنػػكر كػػيلػػاؿ لمرجػػؿ (ّ)

، ِْٓ/ْ: تاامة كما يمي اليمف. ينظر في هذا: معجـ البمداف ليايكت الحمكم جػال كر
تحليػػػؽ فريػػػد عبػػػد العزيػػػز الجنػػػدم، طبعػػػة دار الكتػػػب العمميػػػة، بيػػػركت، لبنػػػاف، األكلػػػه 

 .ـَُٗٗ -هػَُُْ
 .ِّٔالعباس بف األحنؼ صػ ديكاف (ْ)
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: "فػػإف شػػئت حرمػػتي يػػد كيػػل عمػػه بيتػػي الحػػارث السػػابليفككػػرف العبػػاس 
 :يااطب محبكبته "فكز" نص شطر  األكؿالنساء سكاكـ..." فلاؿ ب

 ف ن   ِو حِّمُو اَّْي اَّ   الاكمُ 
 

ؽل      ان وُح        َّك      م حلس      ِ   (1)ال        ُو
 

أل  -مػػل أاػػذ األكؿ عنػػه –كللػػد زاد العبػػاس فػػي بيتػػه هػػذا عمػػه الحػػارث 
لترار  زماننا، فدلؿ عمه الكفاء، كبرهف عمه الكالء لػ"فكز"، كذلؾ بحمفػه، كتعليػد 

فيمػػا يلػػكؿ، راعػػينا بمػػا يعػػه عمػػه نفسػػه، جػػاعبلن هػػذ   أيمانػػه فػػي ككنػػه صػػادينا
األيماف حلنا لمحبيبة عميه، كللد أبرماا دلػيبلن عمػه الكفػاء لاػا، كاإلذعػاف الكامػؿ 
لمرادها كرنبتاا، بينما اكتفه الحارث بعرض األمر عمياػا، مشػركطنا بمشػيئتاا، 

 بف األحنؼ.دكف أف ييعىلًٌدى أيماننا أك يبـر أيسامنا م مما فعؿ العباس 
كلعػػؿ شػػػاعرنا  اػػػر يراػػػذ بيػػػد "الحػػػارث" إلػػػه سػػػاحات الاػػػكل العػػػذرم، أال 
كهػػػػك "يػػػػيس بػػػػف الممػػػػكح العػػػػامرم" ابػػػػف زمػػػػاف "الحػػػػارث"، كرائػػػػد مدرسػػػػة ال ػػػػزؿ 

 العفيؼ، كالاكل العذرم في العصر  األمكم.
ككجػػػه الشػػػبه بػػػيف الشػػػعراء ال بل ػػػة "الحػػػارث كيػػػيس كابػػػف األحنػػػؼ" هػػػك 

بكبػػة، كالرنبػػة الصػػادية فػػي تنفيػػذ مرادهػػا، كاإلذعػػاف لاػػا، إطػػبلؽ المشػػيئة لممح
 يلكؿ ابف الممكح في ليمه العامرية:
َو اَّيت َّن    ِو ََ  َّْص ِو عي  يت  ُو

 

َْعم      ِو ُّاَّي      ا   (2)وَّن         و ُّع        هللا ُ
 

َ   و اَّ   يت م   ا م   ن ي    ي  و  ِع   َ ا  ُو
 

 (3)ي    ِّ  َِْض    اَل م    ا ُُّقي    و َّ  ب       َِّي    ا 
 

نعػػػػػاـ بالػػػػػه، إذنا فتكػػػػدير عيشػػػػػته، كتن ػػػػيص  حياتػػػػػه معلػػػػػكدة بمشػػػػيئتاا، كا 
شػػراؽ مهلػػه منػػكط بإرادتاػػا  ، كهػػك احتػػراز رائػػل -جػػؿ فػػي عػػبل   –بعػػد    –كا 

، كدليؿ تىدىيُّف ابػف الممػكح الػذم مػا فتػئ يػدفل عػف نفسػه ظػف -بعد    –كبديل 
 السكء في اركجه عف الممة، أك حيادة عف الديف في يكله بعد ذلؾ:

                                                           

 .َِٖديكاف العباس بف األحنؼ صػ (ُ)
 .ـََِٗادر  بيركت، ال ال ة، ، طبعة دار صِّّديكاف مجنكف ليمه صػ (ِ)
 .ِِٗالسابؽ صػ (ّ)
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 َّك        ن حح         اوم        ا ِبَ َّ         ِّاتل و 
 

 (1)كع  الِه اَّ َّ     ُعي  ا اَّطحي  و ادل   اويا 
 

كممػػػح  اػػػر فػػػي البيػػػت األكؿ البػػػف الممػػػكح، كهػػػك أف الشػػػاعر فػػػي تكػػػدير 
 –، كلػػػػـ يػػػػذكر معاػػػػا مشػػػػيئة "المػػػػكله" عيشػػػػته أسػػػػند ذلػػػػؾ إلػػػػه مشػػػػيئة "ليمػػػػه"

كتنزيانا لذاته في أف تتسبب في تكدير  -جؿ في عبل  –تردبنا مل    -سبحانه
بينمػػا ذكػػر ذلػػؾ فػػي الشػػطر ال ػػاني، فػػي جانػػب "إنعػػاـ  -حاشػػا ككػػبل –العػػيش 

إيػػػرارنا لػػػه  -سػػػبحانه –البػػػاؿ"أل حيػػػث جعػػػؿ مشػػػيئة "ليمػػػه" بعػػػد مشػػػيئة "الحػػػؽ" 
باإلنعاـ كالفعؿ، كدفعنػا لمتػكهـ اللاعػي بػرف الشػاعر نسػي أف يػذكر مشػيئة   

 يبؿ كؿ مشيئة.
بنػت أبػي مػرة، كفينػػا  كهكػذا ظػؿ "الحػارث بػف االػػد" بايينػا عمػه حبػه لميمػػه

لعاػػػدها، منػػػػذ أف كيعػػػػٍت عينػػػػه عمياػػػػا، يتعشػػػػلاا كمػػػػا يتعشػػػػؽ أصػػػػحاب الاػػػػكل 
العفيػػػػؼ معشػػػػكياتاـ، يػػػػزعف لرنبتاػػػػا، كمػػػػا فعػػػػؿ صػػػػاحبا  "ابػػػػف الممػػػػكح كابػػػػف 
األحنؼ" كنيرهما، كال يزاؿ كذلؾ حته فاريت الحي، كظعنٍت بعيدة عنه، فحػاـ 

 الملفر يائبلن : حكؿ حماها، كحف لعاكدها اللديمة، كمنزلاا
 ظللُو وظل اَّقالم من   س حاا ش

 

 (2)َّ    ن      وا ح   ق هَ   ْو َح   اَّا اَّعص   ِِّ  
 

 يُحكإ    الن م    ن َّيل      ع     اله ا   ؽل    ش  
 

 (3)وم    ا ا يُحك    ِ اَّق    الم م    ن مْ    او   س    ِِّ  
 

ػػا مػػف البلئػػي فىػػتىفف الحػػارث بػػف االػػد المازكمػػي،  كأـ بكػػر هػػذ  هػػي أيعن
يػػػد  –مػػػل كجازتاػػػا  –كحيػػػدة هػػػي نصػػػيباا مػػػف شػػػعر ، نيػػػر أناػػػا  كلاػػػا يصػػػيدة

ػػػٍت عمينػػػا يصػػػةى " أـ بكػػػر" مػػػل حبيباػػػا الحػػػارث عنػػػدما ممكػػػت ليبفػػػه، كسػػػمبت  يىصف
 فؤاد ، كرمته بسااـ لحاظاا، فررسؿ إلياا رسكله يائبلن له:

 ُ  ُ ْل َّ ا  اخلاو يا ي ا  ر اخلَ  ِّ 
 

 ت      وُم َّ ا ُّاَ     ْو عل       ُحي     ن اَّع       ِ  
 

                                                           

 . ِّّالسابؽ صػ (ُ)
زفةالٌحزفةي : الساعة، ييلاؿ (ِ)  . تيتني يعيتي حلؾ. المساف )حزز( : أم حى
 . ٕٔشعر الحارث صػ (ّ)
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 ْ       ا ع م      ا  م       ِّ  و       اح اوم
 

 ُو     ِّ  تاي      اوي      ر مالض      اَّعق     ِ  
 

 وتِّع      م    ن اَّ    اله اَّ       ك    ان ُّيْْ    ا
 

 فم     ا يي     تال  باع     ِ ااماَ     ش وادلح        
 

ا ف  بصلا   و ُ  ْل      وع     اَّي  الم وع    
 

 (1)و  ختلس   ِ       س ر سُلل   ِ  اَّالع    ِ  
 

عمػػه كمناسػػبة هػػذ  اللصػػيدة هػػي أف الحػػارث بػػف االػػد بينمػػا كػػاف كايفنػػا 
جمػػػرة العلبػػػة إٍذ رأل "أـ بكػػػر" كهػػػي ترمػػػي الجمػػػرة، فػػػرأل أحسػػػف النػػػاس كجاىػػػا، 
ها ااؿ ظاهر فسرؿ عناا ، فرابر باسماا حتػه عػرؼ رحماػا،  ػـ  دًٌ ككاف في اى
أرسؿ إلياا يسرلياا أٍف ترذف له في الحديث، فرذنت له، فكاف يرتياا يتحدثي إلياا 

ه بمػدها فلػػاؿ فياػا : "أال يػػؿ لػػذات حتػه انلعػػٍت أيػاـ الحػػج، فػررادت الاػػركج إلػػ
 .(ِ)الااؿ... اللصيدة"

كمف اػبلؿ هػذا الابػر الػذم سػلنا  فػي سػياؽ األبيػات، نػدرؾ أف العبليػة 
بػػيف الحػػارث كأـ بكػػر كانػػت عبليػػة ااطفػػة ال يتعػػدل عمرهػػا األيػػاـ المعػػدكدات 

أف  -بفتنتاػػا كاالاػػا الجميػػؿ –"أيػػاـ الحػػج"، كمػػل هػػذا فلػػد اسػػتطاعٍت "أـ بكػػر"
تفػػتح منافػػذ الشػػاعرية عنػػد الحػػارث، حتػػه كيػػل فػػي شػػباؾ حباػػا صػػيدنا سػػابلن، 
فصػػػدح كالبمبػػػؿ إلياػػػا برسػػػالة مزجػػػت بػػػيف ال ػػػزؿ الرييػػػؽ فػػػي محاسػػػناا، كبػػػيف 
االسػػػػتعطاؼ كالتػػػػكدد، كالترجػػػػي فػػػػي تػػػػذكر أيػػػػاـ اللػػػػرب بينامػػػػا، إذا هػػػػي بانػػػػت 

ػػا أف "أـ بكػػر" هػػ -ال محالػػة–كعزمػػٍت  ذ  كانػػت عمػػه الرحيػػؿ، كمػػا تبلحػػظ أيعن
كػػػالمارة المعممػػػة، ككػػػالفرس المسػػػكمةأل ألناػػػا اسػػػتطاعٍت أف تيصػػػبح فػػػي جمػػػل 

كهػػذا هػػك  –الحجػػيج كاعػػحة ظػػاهرة، مطامػػة بػػارزة، مميػػزة كػػاللمر بػػيف النجػػـك 
كعبلمػػػة ذلػػػؾ التميػػػز ، االاػػػا الجميػػػؿ، الػػػذم يتكسػػػط  -سػػػر تعمػػػؽ الحػػػارث باػػػا

اػػا  عبلمػػات أاػػرل اػػدها األسػػيؿ، كيجعماػػا بػػيف النسػػاء كػػالظبي ال ريػػر،  ػػـ ل
ػػل  بمجػػرل كشػػاحاا، كهػػك ذلػػؾ النسػػيج العػػريض المنسػػكج مػػف األديػػـ، كيػػد ريصًٌ
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 بيف عاتلياا ككشحياا . -بابرة كدالؿ –، كشدته "أـ بكر" (ُ)بالجكاهر
هػػػذا عػػػف مكعػػػل كشػػػاحاا، كأمػػػا عػػػف جيػػػدها األتمػػػد، فاػػػك مكشػػػه بمؤلػػػؤة 

شػػػرايه  فريػػػدة فػػػي مكعػػػل علػػػدها تزينػػػه، أك يزيناػػػا الجيػػػد، لنعػػػارته كجمالػػػه، كا 
عمه مدل تماػؼ الحػارث  -مف ابلؿ ل تاا الرييلة –كصلمه، كما تدلنا األبيات

ٍعػػؿ المػػدة اللصػػيرة مػػف الملػػاء الحبيػػب بم ابػػة الربػػاط المتػػيف الجػػدير  عمياػػا، كجى
بالرعاية كاالهتماـ باا، ككرني بالشاعر كيد تاالؾ عمه كصػماا، كدكاـ عاػدها، 

اػبلصأل أمػبلن فبذؿ كؿ ما في كسعه مف كدا د، كأعطه كؿ ما يممؾ مف حب كا 
فػػي تحليػػؽ رجائػػه، كتمبيػػة ندائػػه، كليتاػػا تفعػػؿ كيػػد كعػػدٍت باػػذا، فػػبل ايػػر فػػي 

 مامؼ كعد  البتة.
ا ف بصلا   و ل    وع ِ  اَّي الم وع   

 

 و  ختلس      ِ          س ر سلل        اَّالع        
 

، أف تجػػكد أـ بكػػر مناػػا عميػػه بنائػػؿ –عمػػه اسػػتحياء  –كيطمػػب الحػػارث 
ػؿي فػي ذلػؾ، أك يكعػح، شر ف كؿ محػب يشػتاؽ إلػه مػف يحػب، بيػد أنػه ال يفىصًٌ

أك يمح إلحاح أصحاب ال زؿ المكشكؼ مػف أم ػاؿ "امػرئ اللػيس" أك "األعشػه" 
أك مف أبناء زمانه، كصنك عصر  "عمر بف أبي ربيعة"، كلكنػه يػزؼ طمبػه هػذا 

ييلػػدـ يبماػػا فػػي المحػػد، مي مفنػػا بالرجػػاء كالػػدعاء لاػػا أف يمتعاػػا   بالعافيػػة، كأف 
ل فياا، أك يح  :زف لفراياا كبعادها. يلكؿ الحارثحته ال ييفجف

َِّ اَّي        الم مْ        ك ُّْائ        ل  وا        اله  عل        
 

 و  تح ل     ِ  ُ      مُو  حل     ك ر اَّل        
 

 فم   ن  ا اَّ      يُح      اَّي   ِّوب َّ ا هَ   وْ 
 

 ُّ      ك اَّ       اُب ُو يُ ْع        ُّْ      بيكم ُّع      ِ   
 

 هَ                   الكم ِمَّ                   ا ب                    اَّل َْاَّ                    
 

 َاْ         ل عل         َاْ         ِ  َو       بيكم واَُّحع         
 

 كث     س َّ ا ت      َال ا تح     ايِ ُّ     ك اََّّ      ال 
 

 ووا        َّ ا م     ا ُّْ     ُتُم َّ     يَ كاَّالا      ِ  
 

 ُ        الو وهمع       ِ ف       الل َ         ِّ  سُلَّض       لل 
 

 َّ          وَ         لل            َُّ        لَّ  تاَ          َ          ِّ  
 

 َّق                 م               ْ  هللا اَّح يل               َش ُوهَََّ               ا
 

 (2)وم  ا ُمَِْ   ْو ُوهِّ  ُّ   عال  و  َ ْص   ِ  
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يطمػب نػائبلن مػف أـ بكػر، كأف يرجكهػا فػي  كال عير عمه الحارث فػي أف
أال تباػػػؿ عميػػػػه، فاػػػػذا مػػػػف طبيعػػػػة المحػػػػب إف تممكػػػػه الشػػػػكؽ أك أشػػػػرؼ عمػػػػه 
الاػػبلؾ، كال يارجػػه طمبػػه هػػذا مػػف دائػػرة شػػعراء العفػػة، كعشػػاؽ الاػػكل العػػذرمأل 
فملد طمب الحارث نائبلن م مفنا مطمبه بالحياء كالتافػي، لكػف ابػف األحنػؼ، كهػك  

العذرم في العصر العباسي، يطمب مف "فىٍكز" ما هػك أعمػه مػف  مف ركاد ال زؿ
 هذا بكؿ مكاشفة كجرأة، يلكؿ العباس:

       وا   مْ     ا اِّع    ش ر اااا    ش  
 

 (1)ُ  َّ             ا َّ            ال تعلم            الن يحي            م 
 

كعمػػه أيػػة حػػاؿ، فػػإف فػػي الحػػب شػػيئنا مػػف كػػؿ شػػيء، فػػرعبل  شػػيء مػػف 
ض مف اللمػب، كحفػز مػف الركح، يحيا به المحب، كما فيه نفحة مف العلؿ، كنب

، لكف الحارث في صدر أبياته التي معنا يد سارع مل طمبه هذا بتلديـ (ِ)الرنبة
أدلػػة الػػكالء، كيػػرائف الصػػفاءأل حيػػث دعػػا لاػػا بالبلػػاء، كدعػػا عمػػه نفسػػه بالفنػػاء، 
برف ييلدفـ في المحد يبمااأل ألف دنيا  مف نيرها ملفرة، كحياته مظممة، فاي عند  

ـف فاػك حػريص عمػه بلائاػا كعػدـ مشكاة النكر، ك  باع ة الاناءة كالسركر، كمف  ىػ
نرياػػػاأل ألف فػػػي دنكهػػػا منػػػه راػػػاء ينالػػػه، كفػػػي نرياػػػا عنػػػه، كبعادهػػػا منػػػه، جاػػػد 

 يتعبه، كعنت يرهله.
كعمه الجممة فإف األبيات تفيض ريػة، كتصػفك طاػرنا، كتمتمػئ نػببلن ككالء 

 ألـ بكر.
متي يبمػػػؾ فػػػي  –تبامػػػي  ال -كلنترمػػؿ جمماػػػا كملاطعاػػا "جػػػكدم عمػػي ييػػدًٌ

دنػػػككـ ًمنفػػػا راػػػاء  –فمػػػف ذا الػػػذم ييبػػػدم السػػػركر إذا دنػػػت بػػػؾ الػػػدار  –المحػػػد 
 كنريكـ كالبعد جاد عمه جاد..." كما أجمؿ يكله بعد ذلؾ: -نناله

                                                           

 ـ .ُٕٖٗ -هػُّٖٗ، طبعة دار صادر بيركت  ِْديكاف العباس بف األحنؼ صػ (ُ)
يػػػػل ، المؤسسػػػػة المبنانيػػػػة العربيػػػػة لمتكز َُينظػػػر: كيػػػػالكا فػػػػي الحػػػػب ، االػػػػد المحػػػػاـ صػػػػػ (ِ)

 ـ .ُٔٗٗكالطباعة كالنشر ، الطبعة األكله 
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 كثس َّ ا ت َال ا تح ايِ ُّ ك اَّْ ال 
 

 (1)ووا      َّ ا م   ا ُّْ   تم َّ   يَ كاَّالا     
 

 ُ    الو وهمع   ِ ف   الل        سُلَضَّ   لل 
 

 وَ         لل            َُّ        لَّ  تاَ          َ          ِّ  َّ          
 

 َّق           م         ْ  هللا اَّح يل         َش ُوهََّ         ا
 

 (2)وم  ا َمَْ   ْو وه  ُّ   عال  و  َ ْص   ِ  
 

ػػٍدؿ الحصػػيرأل فتػػداامٍت كمماتاػػا،  ػػدى لاػػا جى ككجػػه جمالاػػا أفف الشػػاعر يػػد جى
كتعاعػػدٍت معانياػػا، كأاػػذٍت كػػؿ لفظػػة فياػػا بحجػػزة األاػػرل عمػػه سػػجية كمػػف 

اػػػػذا جػػػػاءت محاسػػػػناا عفكيػػػػة جميمػػػػة، مػػػػا يصػػػػدها نيػػػػر تكمػػػػؼ، كال تلعػػػػرأل كل
الشػػػػاعر، كال أعمػػػػؿ فكػػػػر  فػػػػي الكصػػػػكؿ إلياػػػػا. كلتتػػػػذكؽ هػػػػذا التػػػػدااؿ كالديػػػػة 
التعبيريػػة فػػي يكلػػة: "ك يػػر إذا تػػدنك انتبػػاطي بػػؾ النػػكل"، كاألصػػؿ فػػي الكػػبلـ 

ك يػػػر  إذا تػػػدنك  –أم مسػػػرتي كفرحتػػػي  –الن ػػػرم العػػػادم أف يلػػػاؿ: "انتبػػػاطي 
ا التعبيػػر الشػػعرم العػػالي، فلػػد أكرد  "الحػػارث"، كشػػيد  عمػػه هػػذا النػػكل بًػػؾ"، أمػػ

ا الابػػػر "ك يػػػر" عمػػػه المبتػػػدأ "انتبػػػاطي"أل ألف الابػػػر هػػػك  النحػػػك الػػػدييؽ ، ملػػػدمن
الملصػػػكد مػػػػف كراء التعبيػػػػر أل لػػػػذا يدمػػػػه لؤلهميػػػػة، تعجػػػػيبلن لئلابػػػػار عػػػػف ك ػػػػرة 

ـف ف صػؿ الحػارث بينػه فرحته، كانتباطه إذا دنػٍت النػكل بػرـ بكػر، كحػاف يرباػا،  ػ
كبػػيف المبتػػدأ بالشػػرط: "إذا تػػدنك" تمافنػػا عمياػػا، كتشػػكفنا لػػدنكها، كتشػػكينا لكصػػالاا 
بعػػػادنا  كيرباػػػا منػػػه، جػػػاعبلن النػػػكل المشػػػؤكمة فػػػي اتػػػاـ الجممػػػة، تنفيػػػرنا مناػػػا، كا 

 لشبحاا المزعج، كصكرتاا اللبيحة، كفحيحاا المايؼ.
لبيػػػت : "ككجػػػدم إذا مػػػا كم ماػػا فػػػي الديػػػة كالركعػػة، الشػػػطر ال ػػػاني مػػف ا

بنػػتـ لػػيس كالكجػػد"أل فلػػد سػػمه تمافػػه كيملػػه كحزنػػه عمػػه بيناػػا كبعػػدها كجػػدنا،  ػػـ 
نمػػا هػػك  نفػػه أف يكػػكف كجػػد  عمياػػا كجػػدنا ممػػا يػػد تعػػارؼ عميػػه بػػيف العشػػاؽ، كا 
كجػػػػد مػػػػف نػػػػكع فريػػػػد ياػػػػص الحػػػػارث كحػػػػد ، ال يكصػػػػؼ بكممػػػػات، كال تشػػػػممه 

إذا مػا  –رزنا بجممػة الشػرط ارة، ميحتػعبارات، كال تعمه جممة، أك تعبر عنػه إشػ
أل ليظؿ كجد  الذم ال ييكصؼ مليػدنا ببعػاد أـ بكػر عنػهأل إشػعارنا بمكانتاػا، -بنتـ
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 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُُّٔ﴾  
  

 كبياننا برهمية يرباا، كفجاعة نرياا.
أجمػػؿ ممػػا يمنػػا   –كك افتاػػا مػػل كجازتاػػا  –كهكػػذا تظػػؿ الجممػػة الشػػاعرة 

شعاعنا، كهذا مما تميز به ا عناا، كتفػرد  (ُ)لكػبلـ العػالي "الشػعر"كأيكل إيحاءن كا 
 دكف نير ... "ككجدم ليس كالكجد".

، ككشػؼ مػا أصػابه بسػبب بعادهػا، ينلمنا الحارث مف مااطبػة "أـ بكػر"ك 
إلػه كصػؼ حالتػه، كرسػـ صػكرته البائسػػة التػي امتػدت بػه، ككرنػه أراد أف يػػزؼ 

ػػػحف لينػػػا طرفنػػػا مػػػف كجػػػد  الػػػذم ال يكصػػػؼإ ، فاػػػك كجػػػد لػػػيس كالكجػػػد، كلػػػئف صى
 :رسـ جانب له، فاك عمه هذا النحك كصؼ جزئه، أك

 ُ   الو وهمع  ِ ف  الل       سلض   لل 
 

 َّ          و         ل            ُّ        ل  تاَ                    ِّ  
 

 َّق           م         ْ  هللا اَّح يل         ش وهَ         ا
 

 وم     ا مْ      و وه  ُّ      عال  و   ص       
 

كالصكرة في البيتيف مصحكبة بحديث العاشػؽ الماػتمط بنشػيجه كشػجنه، 
يػه، كيصػب اا بتسػكاب ملمتيػه، كهػي كنحيبه كبكائه، يرسماا الحارث بػدمكع عين

صكرة شاحبة دامية، دامعة حزينة، تحكه برلكاناا اللاتمة ما يعتػرم العاشػؽ إذا 
ـف بػػػػه اليػػػػرس، كأحاطتػػػػه ظنػػػػكف الاجػػػػر، كأكهػػػػاـ البعػػػػاد، كال يممػػػػؾ إال دمكعػػػػه  أىلىػػػ
يسػػػكباا، كعبراتػػػه يارياػػػا يطػػػرات نػػػدلأل يرباننػػػا لممعشػػػكية، كبرهاننػػػا عمػػػه صػػػديه 

ابلصه، ك  لفه.كا   حسرات عمه حيبٍّ يد انلعه، كزمفو يد كى
كللد يصد الحارث مف كرائاا تصكير كجد ، كتجميػة حزنػه عمػه بعػاد "أـ 
اح فػػكؽ اػػد  مػػكارد مػػاء مناػػؿ، يتصػػبب كيتتػػابل بػػبل  ػػحى بكػػر"أل فجعػػؿ دمعػػه السف
. كهػذا مػا  تكيؼ، ككرنه سحابة تنامر، أك ديمػةه تنسػكب كتاػتف مػف نيػر تكيػؼو

عف دمعه: "له كشؿ يد بىؿف تاتانه ادم"، كيكله عف محبكبتػه "أـ أراد  في يكله 
 بكر" في استسبلـ كيرس:

 َّق           م         ْ  هللا اَّح يل         ش وهَ         ا
 

 وم     ا َمَْ      و وه  ُّ      عال  و   ص       
 

ػٍنح المػكله  ابار عف باماا، مل مى كدف  لاػا، كهػك  -سػبحانه –في ترفؽو كا 
                                                           

 يرتي الشعر في المرتبة ال ال ة مف مراتب الكبلـ العالي بعد اللر ف كالحديث النبكم . (ُ)



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُِّٔ﴾  
  

 مفػيف بػالكد الممنػكح مػف أسمكب ييعفي عف المعنه جكنا مف الصػفاء كالنلػاء الم
 .-جؿ في عبل  –الكهاب 

ػػا عمػػه مػػا سػػبؽ تحميمػػه، فػػإفف حػػديث الحػػارث بػػف  كعمػػه الجممػػة، كترسيسن
بىعيػدى فيػه  ـف كؿ معاني النبػؿ كالعفػة كاإلاػبلص كالػكد، كى االد عف "أـ بكر" يد عى
الشاعر عف كؿ م مز حسي، يادش حيػاء، أك يطفػئ إشػعاعنا، أك يامػد جػذكة 

باذا المناج الذم سرل في معظـ شعر  يمكػف أف نلػكؿ عػف الشػاعر  نكر، كهك
برنه يد استطاع أف يبعد عف ساحة ال زؿ الحسي، أك الاكل المادم الذم شاع 
كذاع فػػي عصػػر أل ليػػدلؼ إلػػه باحػػة ال ػػزؿ العفيػػؼ، أك عمػػه األيػػؿ يلػػؼ عمػػه 
ه، باباا، كيتريب عمه يارعة طريلاا، فمف كيػؼ عمػه البػاب أك تعمػؽ بمصػراعي

 ساؿ عميه داكؿ الدار، أك كاد يداؿ.

هي امرأة جميمػة كعػيئة كانػت زكجػة لعبػد   بػف مطيػل، ككػاف الحػارث 
 .(ُ)بف االد عاشلنا لاا، يشبب باا، فمما مات زكجاا تزكجاا الحارث

 " يتماكت في حب "أـ عمراف" :يلكؿ "الحارث
 ُّ    ان اخلل    ي  اَّ       كْ    ا ُّ      َث     

 

 (2)ُّ        اَالا و لح        ك رلْ        الن          م َعِل         ُ  
 

 تُْي     ُل َ     اب ا  ل     ي   و      ِ م      سقش
 

 كم        ا ؼل        ا  مي        يَ احلي        ش اََّس        ِِّلُ  
 

 يا ُم عم ِّان م ا ااَّ ْو وم ا ُِّّح وْ 
 

ِبَ اَّص        حاُّش ح        ق          س  اَّ         س  
(3) 

 

كاألبيات سائرة عمه ناجو كاحد ممف سبلتاا فػي محبكباتػه األياػر ، حيػث 
ػػػا فػػػي عشػػػؽ النسػػػاء الفاتنػػػات، يعػػػيش بعػػػدهف بالػػػذكريات،  يظػػػؿ الحػػػارث متاالكن

 ، كيحيػػا باألمػػاني كاآلمػػاؿ، كذلػػؾ بعػػد أف يػػرحمف عنػػه، فمػػيس هنػػاؾ للػػاء مرتلػػبه

                                                           

 . ٖٗشعر الحارث صػ (ُ)
: لحبيبة لداللة السياؽ عميه. ينظركد، كالمراد به هنا الزكج كا: جيراف الصفاء كالالاميط (ِ)

 المساف "امط" .
 .ّٕصػشعر الحارث  (ّ)



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُّّٔ﴾  
  

كال مكعد منتظر، كيد تلطعٍت حباؿ الكد بيف الحبيبيف، كانبترٍت أسباب الكصؿ 
ؿف بدالن عناا نراب البػيف الػذم ينػذر  بيف الشاعر، كجيراف الصفاء "الاميط"، كحى
بالكحدة كالجفكة كالفرية. كما كاف الحػارث ليفكػر سػاعةن أف يرحػؿ الحبيػب عنػه، 
ًمػؽ فػي حبػاؿ  ألنه كا ؽ في عشله، متمسؾ بكداد  كحبهأل كلذلؾ لما أف بانكا، عى
شػػػػفايه، كافػػػػؽ فػػػػؤاد ، كجػػػػف يمبػػػػه، كجػػػػرد مػػػػف نفسػػػػه صػػػػديلنا  الشػػػػكؽ رجػػػػاءي  كا 

ػػا يااطبػػه، كهػػك يلصػػد اطػػاب نفسػػه: "بػػانكا كيمبػػؾ مجنػػكف  ًمػػؽ"، استئناسن باػػـ عى
بػػرازنا لمحسػػرة التػػي حمػٍت بلمبػػه المجنػػكف برحبتػػه، المكلػػه المابػػكؿ  مػف الكحشػػة، كا 

 بمف ياكاهـ:
  اَّالاس ُاَْْو عل  ُب ِ فقل ُو ذل ا

 

 احل                وإ ُعظ                ُم شل                ا ُّاخ                اَني 
 

 احل   وإ َّ   يَ يسي   ُ  اَّ    َّ َِّ ي   احُح 
 

 (1)وَّظل         ا ُيْص         ِّا اخْ         الن ر احل         ني 
 

صػػكرة متحركػػة دييلػػة "ألـ عمػػراف" تكشػػؼ عػػف باماػػا،  كيرسػػـ الحػػارث  
 كتمنعاا، كحذرها، كافرها يائبلن :
 تُْي     ل ََ      ْاب ا  ل     ي   و      ِ م      سقش

 

 كم       ا ؼل       ا  مي       يَ احلي       ش اََّس       ِِّلُ  
 

كهػػي صػػكرة ترمػػي بظبللاػػا إلػػه مػػا تتصػػؼ بػػه " أـ عمػػراف" مػػف صػػفات 
دت لحبيباػػػا العفػػػة كالنبػػػؿ، كتصػػػكير مػػػدل اللمػػػؽ كاإلشػػػفاؽ كالاػػػكؼ إذا مػػػا جػػػا

بالنػػذر اللميػػؿ، كحالاػػا فػػي ذلػػؾ التػػكتر كالحػػذر حػػاؿ الاػػائؼ الكجػػؿ، كالمػػذعكر 
 الفىًرؽ الذم يتايب مس الحية، كيتاكؼ لدنتاا .

كالكجػػه الجػػامل بينامػػا هػػك مطمػػؽ اللمػػؽ كالرهبػػة كالحػػذر كاإلشػػفاؽ، كنيػػدرة 
ائؼ اإليػػداـ عمػػه م ػػؿ هػػذا الفعػػؿ مػػف بػػذؿ " أـ عمػػراف" لمحػػارث ، كمسػػيس الاػػ

يفػػة". ككاعػػح أف هػػذا النػػذر الػػذم تنيمػػه المحبكبػػة لمحػػارث، ال يشػػبل  الفػػرؽ "الحى
مشاعر  المتلدة، كال يركم يمبه المتصدع، كال يبؿ صبابته المتعطشةأل لذلؾ نػرا  

، كنفػس متلطعػة، يػائبلن لاػا، كمنادينػا  –ككرنه في البيداء  –يىٍصريخ  بصكتو عاؿو
 عمياا:

                                                           

 ـ دار صادر بيركت .ََِٗ، الطبعة ال ال ة ُِٕديكاف مجنكف ليمه صػ (ُ)



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُّْٔ﴾  
  

 ُِّّح و يا ُم عمِّان ما ااَّو وم ا
 

 (1)ب اَّص     حاُُّش ح     ق       سَّ  اَّ      س  
 

أف الشػاعر همػؾ، أك أشػرؼ عمػه  –مف هػكؿ النػداء كالمنػاًدم  –كأشعر 
 –بكصماا ككدها  –الابلؾ، فاك يستنجد بمبلذ  "أـ عمراف" في أف تافؼ عنه 

 الـ الصبابة، كلذنات الاكل كالشكؽ، التػي ال تػزاؿ بػه، تلػض معػاجعه، كمػا 
ػػفؽي: أم أنحمػػه الفػػراؽ، كأهزلػػه برحػػٍت تيلمػػؽ سػػاعت ػػففه الشف ه، كتػػكيظ ريدتػػه حتػػه شى

الفىرىؽي كالاكؼ، فر ه لحاله مف يرا ، كبكػه لمهلػه مػف ينظػر إليػه رحمػة كشػفلة، 
ابػف الممػػكح عنػػدما يااطػػب ليمػه، كير ػػي لحالتػػه مػػل  –فػػي حالتػػه هػػذ   –ككرنػه 

 يكله :مف يرا  مف أصديائه كأعدائه المشفليف عمه ما صار إليه في 
َِو اَّيت ما م ن ي  ي  و  ِع َ ا  ُو

 

 (2)ي    ِّ  َِْض    اَل م    ا ُُّقي    ِو َّ  ب       َِّي    ا 
 

، كأذابػػه الشػػكؽ كالاػػكل، كأعػػنا  العػػنه (ّ)فكبلهمػػا برحػػٍت بػػه الصػػبابة
كالبعػػاد، كأسػػػلمه الكجػػد كالسػػػااد، كأذبمػػه الشػػػفؽ كشػػدة الاييىػػػاـ
، فالحػػارث شػػػفه (ْ)

ابؽ، كأمػػػا يػػيس بػػػف الممػػكح فر ػػػه الشػػفؽ، كأريتػػه الصػػػبابة عمػػه حػػػد تعبيػػر  السػػ
 لحالته العدك يبؿ الصديؽأل كذلؾ لذبكله كنحكله كشحكبه.

بىٍيػػدى أىفف ًرؽف الصػػبابة، ك اسػػتعباد  الاػػكل، كأسػػر العشػػؽ، شػػيء يسػػتمرئه 
ػػا أال يعتػػؽ ريػػه مػػف صػػبابة  الحػػارث، كيتمػػذذ بػػه، كيحيػػا فيػػه ، كيػػدعك   مامصن

 ه:"أـ عمراف" فاذا ال يعر ، كلكف ينفع
ِِّ م     ن ي     حاُّتكم    ُعت       هللاُ ب      

 

 (5)م     ا ض     َِّّ  َُ       َي     وك ُّك     م  َِل      ُ  
 

ككاعػػح أف الحػػارث أراد أف يكشػػؼ لنػػا جانبنػػا مشػػرينا جمػػيبلن حسػػينا، عػػف 
                                                           

 . ّٕشعر  صػ (ُ)
 .ـ، ال ال ة، دار صادرََِٗطبعة  ،ِِٗديكاف مجنكف ليمه صػ (ِ)
ارتػػػه، كييػػػؿ ريػػػة الاػػػكل. المسػػػاف : الشػػػكؽ، كييػػػؿ ريتػػػه كحر الصػػػبابة يلػػكؿ ابػػػف منظػػػكر: (ّ)

 .)صبب(
ػنهكيد أفرد ابف حـز بابنا كبيػرنا لاػذ (ْ) ( ذكػر فيػه طرفنػا ممػف   المفػردات أسػما : )بػاب العف

 .َُْإله صػ ُّٕطكؽ الحمامة مف صػ :ـ الشكؽ، كأذابتاـ الصبابة. ينظرأعناه
 .ّٕشعر  صػ (ٓ)



 الَمخُزوميّ  َخاِلد بن الَحاِرث  شعر في الَفنِّيّ  الجمال

 اجمللد الثاني( -)العدد الثاني والثالثون  بإيتاى البارود حولية كلية اللغة العربية

  ﴿ُّٔٓ﴾  
  

سر  تعمله بػ"أـ عمراف"، كسببنا مف أسباب سػعادته باػا، كتمسػكه بحبػاؿ هكاهػا، 
 :يااطباامالاا الميٍسًبي في يكله كذلؾ في مظار مف مظاهر ج

 َضِ ْكِو عن مِّ   ااَي ا     ُ  ِّ
 

 (1)   ض         م ر  ْاي         ا  و  بول 
 

 يت        الل  ل        م ََّّ        يكم ك        ِ ي          يكم
 

 (2)كم   ا يت   الل َّج مْ ات     اَّ َ   ِِّلُ  
 

كهػػي صػػػكرة بديعػػة لعػػػحكتاا المشػػرية، كابتسػػػامتاا المعػػيئة التػػػي تفتػػػر 
ات أشر كحػدة عف أنياب لؤلؤية جميمة، كأسناف بيعاء كزهرة األيحكاف، براية ذ

كريػػػػة، فاألشػػػػر هػػػػك التحزيػػػػر يكػػػػكف فػػػػي أطػػػػراؼ األسػػػػناف، كهػػػػك مػػػػف عبلمػػػػات 
 .(ّ)جمالاا، كيد أشرت المرأة أسناناا أم حززتاا

كلتمػػاـ جمػػاؿ "أـ عمػػراف" احتػػرز الحػػارث بػػف االػػد بحسػػه العػػالي مػػف أف 
يككف في فكياا أك في أسناناا عيب يعيباا، أك يتنلص مف باائاا، أك ييظٌف أف 

صؽ باا شيء مف هذا كمه: فلاؿ ليتمـ جمػاؿ الصػكرة : "ال يعػـ فػي  نايػا  يمت
كؽي" كال رى
، ككبلهمػػا عيػػب فػػي األسػػناف يحػػد مػػف ابلبتاػػا كعػػيائاا،  كيعػػر (ْ)

شرايه.  بجماؿ الكجه كا 
 كمػػا أجمػػؿ يػػكؿ الحػػارث فػػي اتػػاـ أبيػػات "أـ عمػػراف" كيػػد أكدع فيػػه كػػؿ

 :سمات الشكؽ العذرم كالحب الجارؼ
  ََّّ    يكم ك    ِ ي      يكميت    الل  ل    م

 

 كم           ا يت           الل َّج مْ ات             اَّ            ِّلُ  
 

بحسػػب  –! ال أجػػد فػػي يػػامكس المافػػة كالحاجػػة كالتػػكؽ كال ػػكث كلعمػػرم
                                                           

ني مف البيت زحاؼ بالحذؼ فػي التفعيمػة األكلػه كهػك )الطػي( ، حيػث في  الشطر ال ا (ُ)
حػػذؼ الرابػػل السػػاكف مػػف التفعيمػػة فرصػػماا "مسػػتفعمف" كصػػارت "مسػػتعمف" كاألبيػػات مػػف 

 بحر البسيط: "مستفعمف فاعمف...".
 . ْٕشعر الحارث صػ (ِ)
 .المساف )حزز( (ّ)
ـي  (ْ) ػ ػف، كييػؿ تػ مـ، كتكسػر فػاللىعى ي أطػراؼ األسػناف. المسػاف: )يعػـ(. : انصػداع فػي السًٌ

ؽي  كى شراؼ العميا كأما الرى فمه، كهذا كمه عيب : فاك طكؿ كان ناء في األسناف، كا  عمه السُّ
 ( بتصرؼ .فياا. المساف: )ركؽ
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  ﴿ُّٔٔ﴾  
  

أدؽ كأدؿ عمػػػػه حػػػػاؿ "الحػػػػارث" كلافتػػػػه مػػػػف ال ريػػػػؽ يتعمػػػػؽ برهػػػػداب  -عممػػػػي
إلػػه مػػف ينتشػػمه مػػف بػػرا ف المػػكج، كهػػكة ال ػػرؽ،  –ككمػػه أمػػؿ  –النجػػاة، كيتػػكؽ 
فلػػد تحػػػدد المحظػػة مصػػير ، كالبرهػػػة حياتػػه أك مماتػػه. كبحػػػس كماالػػب المنيػػةأل 

بديػػػة  –الشػػػاعرية، كطبػػػل الفصػػػاحة، كبلمػػػب العاشػػػؽ الكلػػػه، اسػػػتطاع الحػػػارث 
ا فػػي  –عاليػػة  التعبيػػر عػػف مكنػػكف هػػكا ، كتػػكؽ فػػؤاد  إلػػه "أـ عمػػراف"، مسػػتادمن

ػػد الصػػكرة سف  رسػػـ صػػكرة يمبػػه المنفطػػر أشػػرعة الايػػاؿ، كأجنحػػة التشػػبيه الػػذم جى
ا إياها  كب المحسكس المشاهد  المعنكية كهي "تكؽ الحارث إله محبكبته" ممبسن
كهػػك : "طػػكؽ ال ريػػؽ إلػػه منجاتػػه"، مػػل إبػػراز حػػاؿ المشػػبه، كبيػػاف ملػػدار تكيػػه 

 إله ما يصبك إليه كيرجك  مل مف يحب!
ككاعػػح مػػػف تتبػػل سػػػيرة "الحػػارث بػػػف االػػد" مػػػل "أـ عمػػراف" فػػػرطي الحػػػب 

ظاػار مػدل الاػػـ كاألسػه عنػػدما تحػيف سػػاعة كالشػكؽ الػذم ب ػػه الشػا عر لاػػا، كا 
بعادها عنه، أك رحيماا مل  لاا إله أماكف نائية كفمكات مترامية، تاركة شاعرها 

، ذاكػػػرنا كػػػؿ مكعػػػل يطنػػػت فيػػػه لعبػػػرات كيػػػذرؼ الػػػدمعات عمػػػه ديارهػػػايسػػػكب ا
 :مه، يائبلن في حسرة تلطل األنفاسكأيامت به، باٍسمه كرسٍ 
 م        ش احل        امُ         ال  ِم        َن  و ظلي

 

 (1)فاَّ مِّت         ان ف         بوَحمَي اخلَطْ         مُ  
 

 ف ْ              ال  ُ                ا َفملَ               ُ  ا
 

 فاَّي         بتان فم        ا ح        ال  َهْ         مُ  
 

 وم        ا ُب    ص         ا ُّ          َحَي        ْ ا
 

 ر اَّق              الم َّْ  حي              تُكُم َُ ْع              مُ  
 

 َّْ  وهإ                ا ي               ا   وب يت                ا
 

 (2)ُمْي                  شل وك عل                   ا  ُ                   ْْمُ  
 

نػػدةه مػف عاػػد ككماػا أمػاكف لاػػا فػي نفػػس الحػارث مكانػة كأ ػػر كذكريػات ر 
أك لكػؿ مػف  –بعيد، إٍذ كدُّ أـ عمراف صاؼ عند الحارث بػف االػد، كرؤيتاػا لػه 

                                                           

ت : "أـ عمراف" زكجة عبد   بف مطيػل، كػاف الحػارث ينسػب باػا، فممػا مػاظميمة: هي (ُ)
 .(ُهامش) ٖٗزكجاا تزكجاا. شعر  صػ

، َُْ. ينظر صػػ، كفي ذات المعنه، كذكر أماكف المحبكبةَٗ، ٖٗالحارث صػشعر  (ِ)
 مف شعر  . َُٓ
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  ﴿ُّٕٔ﴾  
  

أمنية نالية ، ككبلهمػا: أم كصػؿ  –يتكؽ إله كجااا األنكر، كجمالاا األكمؿ 
ػػٍنـ ي نمػػه كػػؿ مػػف يراهػػا، أك يظفػػر بكصػػماا، ال سػػيما  كدادهػػا، كرؤيػػة جمالاػػا ني

لجمػػاؿ الحسػػي كالمعنػػكم مػػا يجعماػػا كهػػي تمتمػػؾ مػػف سػػمات الحسػػف كأمػػارات ا
مرمه لمعيكف، كمنابل لمعشاؽ، كم نمنا لمف تتعشله، أك تلل في حباؿ هكا 
(ُ). 

كلػػيس "أـ عمػػراف" كحػػدها هػػي المػػرأة التػػي سػػمبت علػػؿ الحػػارث، كأسػػرٍت 
مفتػػػػكف بجمػػػػل مػػػػف  -عبػػػػر سػػػػنيف عمػػػػر  الممتػػػػد -لبػػػػه، كتممكػػػػت هػػػػكا ، كلكنػػػػه 

كت نػه  (ِ)فلد فػتف بػػ"حبابة" –لحديث عناف إعافة إله ما سبؽ ا –الحسناكات 
 :في حباا، فلاؿ

    َ لَّ ايمِ و   ُوه  ُّ   قم
 

ِّ ال   الا ع   ن ُّل    ا احل   ِّمِ    م   ن َُْا   ل ح   
 

 ػل       ن  ل       م ََّّي        ا ح       ني ُ كِّ        ا
 

 وم       ا ت        كُِّ          ال  ا    م       ن ُم       مِ  
 

 َّ َّ حْيْ              ا ََّّي              ا َّ َّ             ا ب              بل 
 

 (3)كاَّ     مَ ب هل  ق    اول       لش اَّ ِّ    يمِ  
 

  ا هللا ب  اَّْ    ا  َّ   لق    وَفضَّ    ل
 

 (4)عل    اَّْي  اَّ م  ن ُ   ل احل  ام واَّك  ِّمِ  
 

ٍ مة" فلاؿ يصؼ حبه ككجد :  كهاـ كذلؾ في "عى
 ت ل       ل ح      وإ َعثم      ش ر ف       اه 

 

 فحاِهي                 ش م                   اخل                 ار يي                 سُ  
 

 ت ل        ل حي         َل يحل                 ِّا 
 

 (5)و  ُح                  انل وَل يَ ْحل                  ْ                     ِّوبُ  
 

ػؿف هكاهػا كحبػه لاػا جسػمه، فكمتاهما حبيبة إله نفسػه يتعشػلاا "فحبابػ ة" سى
                                                           

 ( .ٗ( إله )ٓاألبيات مف ) ِٗ، ُٗ، َٗينظر شعر  صػ (ُ)
، يػة" ، اشػتراها برربعػة  الؼ دينػار: جارية ليزيد بف عبد الممػؾ ككػاف اسػماا "العالحبابة (ِ)

 .ٖٗث هذ  األبيات. ينظر شعر  صػار فمما أراد الاركج باا ياؿ الح
 .كتحرؾ كمشه مل أمه. المساف: )رشر( : الظبي إذا يىكمى الرشر (ّ)

 .أة الشابة الحسناء الحسنة الشباب. المساف: )رأد(كالرؤد: المر 
 .اؿ : عامة العجيزة ذات كفؿ كمهكـ. المساف ) لؿ(كال ل

( كهػػك حػػذؼ الرابػػل ه )الطػػياألايػػر يػػد داػػؿ تفعيمتػػه األكلػػ كالبيػػت ٗٗ، ٖٗشػػعر  صػػػ (ْ)
 .مستعمف "البسيط" –ف الساكف، كبه صارت مستفعم

 . َُِ، ُُٗشعر الحارث صػ (ٓ)
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كأنحؿ شاصه، كبرل عصبه كعظمهأل ألناا رشر نرير، كظبية عبارة، كشمس 
 حسناء، كشابة هيفاء، مكفكرة الكفؿ، مشرية المبلمح.

ٍ مة" فلد ت م ػؿ حبُّاػا فػي فػؤاد ، كالتػرـ يمبػه عميػه، فظػاهر  كباديػه  كأما "عى
 يميؿ، كاافيه كمعمر  ك ير عميـ.

 مث َ َبْبُ  في                 ققو اَّقل       و
 

 (1)        الات فَِل       يم فاَّت       بم اَّسط       الب 
 

كأمػػػا عػػػف "سػػػكينة بنػػػت الحسػػػيف" فلػػػد كصػػػفاا الحػػػارث كسػػػط جمػػػل مػػػف 
النسػػػاء كهػػػي بيػػػناف تتلػػػدماف فػػػي الطػػػكاؼ، حيػػػث اسػػػتممف الػػػركف، يلعػػػدف فػػػي 
عيػاء، حتػه انتاػيف منػه، كيػد جاػدٍت  التطكاؼ  كنه، كيطفػف أحياننػا عمػه فتػر كا 

. يلكؿاؤهف، كانبارٍت أحش افف  :أنفاسي
 وَّفاض              ش اَِّّكح              ان  لس               م

 

 (2)مث               ل اَّ م               ام ُب َّ ُّ               اَّقطِِّ  
 

 ح       ق ا        تلمن اَّ       ِّكن ر َُُُ          
 

 م                ن َّ                يل ن يط                بن ر ااُْابِ  
 

 يَ ْقع             َن ر اَّتط            الا   َو            ش  
 

َ               ا عل                فَ               ْ ِ    َوَيطُْس              َن ُحيا
 

 فَ َس    اْعَن م    ن      ْح  و       ُا     َ  ْ 
 

 (3)ُْحَ               ا ُ نَّ مالائِ              َل اخلُْم              ِِّ  
 

كالحػػارث" فػػي كػػؿ هػػذا ، كمػػل كػػؿ هػػذا، يبػػث أشػػكايه كمكاجػػد ، كيطمػػؽ "
لمشػػػعر عنانػػػه كايكلػػػه، كلمبيػػػاف ايالػػػه كصػػػكر ، لكػػػي يعبػػػر عػػػف مكنػػػكف هػػػكا ، 
كفػػيض مشػػاعر  تجػػا  مػػف ياػػكل، كنحػػك مػػف يعشػػؽ... كهكػػذا كػػاف "الحػػارث بػػف 
 االد المازكمي"، كهك بكؿ هذا عاش، كاشتار بيف أصديائه كشعراء عصر . 

  

                                                           

سػػعكد، كهػػك ممػػا أنشػػد   عمػػب . ينظػػر: البيػػت فػػي المسػػاف منسػػكب إلػػه عبيػػد   بػػف م (ُ)
 .المساف )فطر(

ذاذ كهك (ِ)  .المطر الافيؼ: المساف: )رذذ ( أرذف: أم أمطر الرف
: مػػػائبلت الامػػػار مػػػف جاػػػد الطػػػكاؼ، ، كمكائػػػؿ الامػػػر أمٔٔ، ٓٔلحػػػارث صػػػػا شػػػعر (ّ)

 كالامار ما ت طي به المرأة رأساا.
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قلفص قدلردبعد
قدحلملرثقبنقخمللذقددلخزوم قيفقدلتحسرقعلىقركريملثقدلشبملبق

إفف التحسػػر عمػػه الشػػباب المنلعػػه يعػػية شػػ مت كػػؿ النفػػكس البشػػرية 
منذ عاد بعيد "شاعر كنير شػاعر"أل إٍذ يتجػاكز المػرءي نعػارة الشػباب كحيكيتػه، 
 كأنسػػه كلاػػك ، إلػػػه أفػػكؿ نجمػػه، كاريػػػؼ عمػػر ، كنػػركب شمسػػػه، كهػػي مرحمػػػة
يذكم فياا عكد ، كيتسعسل عمػر ، كتعػمحؿ عافيتػه، كيطيػر مػف مفريػه نػراب 
سػػػكاد ، كيحػػػؿ محمػػػه بكمػػػة هرمػػػه كبيػػػاض شػػػيبه، لػػػياط بلممػػػه الزاهػػػي هامتػػػه، 
 كيصبغ بصب ته فكديه، ك دىرُّ مف صكر هذا الت يير في تعبير رائل فلاؿ :

 واَّ    يو ي   ْ   ر اَّي   الاه كبَ    
 

 (1)َّي              ل يص              ي  جباَحي                               اب 
 

 أك تحسر عمه ذهابه فلاؿ:
     و اَّ   حا  فم  ا َّ    م  ن ع  الها

 

ت       ادل      يو ف     بين مْ       ادل       ِّ    (2)ُو
 

 أك تمنه عكدته فلاؿ:
 في     ا َّي     و اَّ      حا  يع     اله يالم      ا

 

 (3)ف              ب    م              ا فع              ل ادل               يو 
 

كسػػاعتاا يتػػذكر اإلنسػػاف صػػبا ، كمراتػػل هػػكا ، كربيػػل عمػػر ، كأيػػاـ أنسػػه، 
كالتحسر، كاجترار الماعي، ك الـ الحاعر،  كأكيات حظه، كليس له إال التذكر

ال سػيما إذا كػػاف شػاعرنا لػػه يمػػب مرهػؼ، كنفػػس رييلػػة، متعملػة بػػذكريات رنيػػدة، 
كعيشػػة سػػعيدة، مػػل فاتنػػات ناعػػرات، كزهػػػرات يانعػػات، لػػه فػػي يمػػباف مكانػػػة، 

مازكمػػي: يلػػكؿ كلاػػف فػػي فػػؤاد  م ماػػا، أك أعظػػـ مناػػا، كهكػػذا كػػاف الحػػارث ال
 :احؿينعي شبابه الر 

                                                           

، سمسمة شعراء العرب، المركز ال لػافي المبنػاني  ُُْالبيت لمفرزدؽ : ينظر ديكانه صػ (ُ)
 بيركت، الطبعة األكله . –

/ أحمد شتيكم، الطبعة األكله ، جمل كتعميؽ دُٔديكاف اإلماـ عمي بف أبي طالب صػ (ِ)
 ـ، دار ال د الجديد بالمنصكرة .ََِّ-هػُِْْ

 ـ .ُٖٔٗ -هػَُْٔ، دار بيركت لمطباعة كالنشر ْٔديكاف أبي العتاهية صػ (ّ)
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  ﴿َُْٔ﴾  
  

 بح      ل اَّ       حا  وَّيت        َل يِّح      ل
 

 و              ا َّطي            ش اا             ل ُمت م            لِ  
 

 َوجَّ ُّ                م  و              اهب ُّع               
 

              يح ا ُ             ام مكاَ              ر ادلْ            او 
 

 َّي   و اَّ    حاَ      ال  َّ    يْا حقح   ش  
 

  ح          ل ادل           يو وَّيت            َل يَ ْعَ            لِ  
 

عيم          ات          َو  فقض        يو م        ن َّ َّ
 

 كاَّع            َّْ            ال ر اَّام         ان ااوو 
 

  يِّع          اَّص        حا ُوياَ          ويِّػل        
 

 ر اَّيَّ       ل م      ن هم         َُي         ُمْقحِ      لِ  
 

 كاماَْ        ا واماَ          فيم        ا مض         
 

 (1)َّْ  ضل   ن ر ظ   ل اَّ    حا  ادلْ ِض   لِ  
 

كهػي صػػكرة حزينػػة يجترهػػا النػػاس جمػػيعاـ، كيعبػػركف عناػػا فػػي أحػػكالاـ  
الماتمفة، كأساليباـ المتباينة التي يجمعاا جامل التحسر كالحزف عمػه عمػر يػد 

، كشػباب يػد معػه، بيػد أف الشػعراء يطيمػكف اللػكؿ فػي انلعه، كزماف يد كلفه
ذلؾ، كيبسطكف لمايػاؿ بسػاطة، كيراػكف عنانػه نحػك هػذا األمػر، "فالحػارث بػف 
ػػػا لملمػػػب،  االػػػد" يبكػػػي شػػػبابنا راحػػػبلن "رحػػػؿ الشػػػباب" ، كيتمنػػػه أف لػػػك ظىػػػؿف مؤنسن

ػا، ال يرسػ ه عمػه مكيدنا لمحب كالركح... "كليته لـ يرحؿ"أل لكنه ندا راحبلن مكدعن
ألنػه مرنػكب فػي  –بػبل ذـ"  متعمؽ به، كال يرجك كصاؿ ميتمسؾ بتبلبيبه، "كلهف 

ػػػا إلػػػه الػػػنفس، تحػػػاكؿ سػػػتر  فػػػبل -بلائػػػه ػػػا مػػػف بعػػػد  شػػػيبنا ب يعن ، كنػػػادر تاركن
ػا كالميػؿ ال ليػؿ فػي مكػػاف ال  تسػتطيل،  لػيبلن عمػه اللمػب، كئيبنػا فػػي الفػؤاد، جا من

 يبرحه.
ػػػا عمػػػه إيامػػػة الػػػزمف الراحػػػؿ "الشػػػباب"  كنبلحػػػظ أف الشػػػاعر كػػػاف حريصن

حلبػػة معػػه، يبػػؿ شػػيب هجػػـ عميػػه، كمشػػيب أيػػاـ معػػه، كلكػػف هياػػات  هياػػات، 
فملد كله الزمف، كانلعه العمر، كأته المشيب، ككرر الحارث "ليت " في بيت 
كاحػد عمػه الشػػباب مػرتيفأل تجسػيدنا لحسػػرته عميػه، كتػدليبلن  عمػػه حزنػه كفرايػػه، 

ف بمػػكف ال ػػيـ المحمػػؽ فػػي سػػمائه التػػي أمطػػرت حريػػةن، كاصػػطباغ نفسػػه كاآلاػػري
 كأسبمت عمه الشباب دمعةن.

                                                           

 . ٖٔشعر الحارث بف االد صػ (ُ)
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 َّي   و اَّ    حاَ      ال  َّ    يْا حقح    ش  
 

 (1) ح          ل ادل           يو وَّيت            َل يَ ْعَ           لِ  
 

ككجػه الحسػرة المتكػررة هنػا عنػد الحػارث، كسػبب هػذ  الزفػرةأل أنػه أراد أف 
نػه األكؿ أطػكؿ يلطؼ مف لذات الشباب كنعيمه أك ر الزهػر، كأف يبلػه فػي زما

الكيػػػت الػػػذم يعػػػب منػػػه كيناػػػؿأل حيػػػث الصػػػبا كأيػػػاـ المػػػرح كالماػػػك فػػػي السػػػاكؿ 
 كالكدياف، في زمف معه بفتكة ماعمة، كعيش ناعـ، كملاـ طيب.

عيم           ات          َو  فقض        يو م         ن َّ َّ
 

 (2)كاَّع           َّْ           ال ر اَّام        ان ااوو 
 

يتػذكر برياـ صػبا ، ك  –ك ير  مف الشعراء  –"األبيات..."، كها هك يفار 
مراتل لاك ، كمرابل صفك ، في زمف جميؿ، كفػي أحعػاف منػازؿ تمتمػئ جنباتاػا 

ا كحي شراية كسعادة دائمةأينسن  :يلكؿ .كية كا 
 م    ن ك    ان يي    بو عْ    ا ُي    ن مْاَّْ    ا

 

 فاا  الاَ              ش ِمَّ              ا مْ              اول  م              نُ  
 

َُ اَّع يمي ي  سال ا م ا يك   ب   َّ  َل ح
 

 يع       ُن اَّال        ااا و  يْح       ال ُّْ       ا اَّ       امنُ  
 

 يق     ُِّّ  ََّّي     ك وَلَّي     و اذل     ال  َل 
 

 (3)ُعِّف   ِك َّْ  ك   ان حظَّ   ِ م   ْكم احلَ   َانُ  
 

فاػػك يتمنػػه أف لػػك دامػػت هػػذ  األيػػاـ الرنػػدة، فػػي تمػػؾ األمػػاكف المعجبػػة، 
بمكػػة المكرمػػة، أك يريػػب مناػػا بػػػ"األيحكانة"، حيػػث العػػيش صػػاؼ، نيػػر مكػػدر 
ػػا لػػك لػػـ يعػػرؼ  ، أك بإدبػػار زمػػاف، أك نػػدر حػػد اف، كمػػا يتمنػػه أيعن بطعػػف كاشو
الكصػػؿ كالاػػكل كال ػػراـ إليػػه طريلنػػا، فمػػـ يلربػػه إلػػه حبيبتػػه "عائشػػة بنػػت طمحػػة" 

رف هكاها كحباا كعشلاا عميه إالف الاـ كالبعاد، كالشلاء كالحزف.  التي ما جى
كيبػػدك مػػف كايػػل شػػعر "الحػػارث" أف الشػػاعر يػػد تلػػدـ الػػزمف بػػه، فتسعسػػل 

                                                           

 . ٖٔشعر  صػ (ُ)
 . ٖٔشعر  صػ (ِ)
"عائشة بنػت طمحػة" كيػد ، كاألبيات يااطب باا َُْ، َُّشعر الحارث بف االد صػ (ّ)

أبم ه رجؿ عائد مف المدينة إله مكة أف عائشة سرلٍت عنه، فمما عمـ بذلؾ تايت نفسػه 
إلياا، كأعطه لمرجؿ راحمة كحمة كنفلػة لطريلػه، كيػاؿ لػه: عػد إلياػا باػذ  الريعػة، كفياػا 

 .ّْألبيات. ينظر: شعر الحارث صػهذ  ا
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، عمر ، كأصبح في اريؼ زمنه، فراػذ يتػذكر المػكت، كيرسػ ؼ عمػه عمػرو كلػهف
كزمف فات، كرنه طيػؼ كسػناف، ككػرف الشػاعر فيػه لػـ يفعػؿ شػيئنا ذا بػاؿ طػكاؿ 
حياتػػػه، كلػػػـ يعػػػب مػػػف زينػػػة الحيػػػاة الػػػدنيا، إذا هػػػك مػػػات، كصػػػار بػػػيف طيػػػات 

 :. يلكؿالتراب
 ك            ب  َّ ا م            وإ َل ُض            طِّ 

 

 تَ            اين ادل يل            ُش ُعط            ا في             ْ  
 

 وَل ُ              لو اَّح             ي  ُبها              ا
 

 (1)ن ُّاَّي          ْ وَل يك        ن اَّل          ال م          
 

متحسػػػرنا عمػػػه زهػػػرة  –كبليػػػة الشػػػعراء  –كهكػػػذا ظاػػػر الحػػػارث بػػػف االػػػد 
 شبابه، كانلعاء عمر ، كمفاريته نعرة الصبا كمكارد الصفاء.

ا شاعرة، تحزف عمه ما  كللد عبفر عف هذا كمه في شعر رييؽ يحمؿ نفسن
فات مف عمػر، كترسػي عمػه مػا انلعػه مػف شػباب، كتجتػر زكريػات الماعػي، 

 تجعؿ مناا كيكدنا، يعينه عمه حاعر  المشؤكـ ككايعه المممكؿ .ل
  

                                                           

 . ُُِ، ُُُشعر  صػ (ُ)
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قدلفص قدخلملمش
قدحلملرثقبنقخمللذقددلخزوم قيفقدوخىةقودلصذدقتق

لؤلاكة كالصداية مكانػة عظيمػة، كمنزلػة سػاملة عنػد النػاس عامػة، كعنػد 
العرب ااصة، إٍذ يرل العربػي أاػا  بعػيف اإلكبػار، ففيػه المنعػة، كاللػكة، كالزهػك 

مه األعداء، كالنصر عمياـ، كهك السبلح كالععد، كالدرع كالترس، كنير هذا ع
 مما أفاض فيه ديكاف الشعر عمه نحك يكؿ اللائؿ:

 ُ     ات ُ     ات َّّن م    ن   ُ      ا َّ     
 

 كي           اا  َّج اذلي            ا ُّ            س                
 

 وَّّن اُّ  ن ع  م ادل  َِّّ ف  اعلم اْاح   
 

 (1)و      ل ي     ْ   اَّح     اا  ُّ      س اْ     ا ؟ 
 

احد مف هؤالء الذيف ااطبكا األاكة، كترجكا أكاصػر "كالحارث بف االد" ك 
 الدـ، كرحـ المكدة كاللربه، فلاؿ يااطب أاا  في كدو كدؼءو كتكددو حاف:

 َّعم          ِّ  َّ           ن َل غلم            هللا ُّيْْ          ا
 

 م           ا             اَّ   َ           اهاه َّ  تْائي           ا 
 

 ُع           اَّلي         ا  َّ  َبي         و وَل ُك         ن
 

 م      ا او م      ن ع      يمي ُع       إ اَّلياَّي      ا 
 

 ون َّق   ائكمُ    ا  اَقض   اَّ اَّع   يمي ه
 

 ُّ    ببل وَّ    ال مْي    ُو َسي    ِ ااماَي    ا 
 

 َّ ا ما ُّك   و اَّ  ال ُي  يُو ضل ال 
 

 (2)و      يت  ُّاَّ       ال م    ا هام ُّاكي     ا 
 

كاألبيات فياا دؼء األاكة، كعتاب الحارث عمه شليله لبعاد  عنه جمي 
كاعح، كيد صدرها باللسـ الجاـز "لعمرم"، إف لـ يكػف مشػيئة مػف   بالتػداني 

ما لـ يزدادا إال بعادنا كتنائينا...  كهك بيف اكفػه مػف العبػاد، كرجائػه كاللرب بينا

                                                           

س بف عاصـ بف سناف التميمي" في ديػكاف الحماسػة، ألبػي عبػادة البحتػرم البيتاف لػ" يي (ُ)
دار الكتػػب العمميػػة، بيػػركت، لبنػػػاف، ، كعػػل حكاشػػيه، محمػػكد دٌيػػكب، طبعػػة ِٕٖصػػػ

، "كييس بف سناف" شاعر فارس شػجاع حمػيـ أدرؾ اإلسػبلـ ـُٗٗٗ -هػَُِْاألكله 
: معجػػـ ظػػر ترجمتػػه فػػيهػػػ. ينَِكمػػات سػػنة  كركل عنػػه --كالجاهميػػة، كأتػػه النبػػي 

: عبػػد السػػتار أحمػػد فػػراج، تلػػديـ د/ محمػػكد عمػػي ، تحليػػؽُٗٗاني صػػػالشػػعراء لممرزبػػ
 .بعة الايئة العامة للصكر ال لافةمكي، ط

 .َُٖشعر الحارث صػ (ِ)
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فػػي التػػداني يمػػؽ حػػائر، معػػطرب المشػػاعر كاألحاسػػيس، يعػػد الميػػالي ليمػػة بعػػد 
ليمػةو،  يعتصػر  النػػرم، كيفنيػه األسػػه كالسػااد، كلػـ يكػػف مػف يبػػؿ يحسػب لمػػزمف 

مػف العػيش...، لكػف فػي رنػد  –مل يرب أايه منه، كأنسه بػه  –حسابناأل إذ هك 
"الحػػػارث" مػػػل هػػػذا الاجػػػر كالبعػػػاد، مسػػػاد العػػػيف، كجػػػؿ المشػػػاعر، ياػػػاؼ أف 
ينلطػػػل العػػػيش بػػػه، كالبعػػػاد بينػػػه كبػػػيف أايػػػه يػػػائـ، كالنػػػرم ممتػػػد، كشػػػبح الفػػػراؽ 

نفػػه نفسػػه  –مػػل هػػذا البعػػاد  –بينامػػا ماػػيـ، كرجػػاؤ  فػػي اللػػرب  اائػػب، كلػػك مى
 األنس:األماني، كرجا التداني، كنشد الكداد ك 
 ُ ا  اَقطاا اَّعيمي هون َّق ائكم

 

 (1)ُّ   ببل وَّ   ال مْي   و َسي   ِ ااماَي   ا 
 

لكنػػه مػػل هػػذا يتسػػمه بنظيػػر  فػػي البعػػاد، كشػػبياه فػػي السػػاادأل فالمصػػائب 
لممصابيف باا جامعة، كالمحف لمكايعة عمياـ ملًربة، كالشجه يبعث الشجهأل لذا  

يحاكيػه فػي بميتػه،  نرل "الحارث" ييص ي لمف يشاكاه في محنته، كينصت لمف
: ، كبكاءن ببكاءو ، كأسهن برسهن  يتحدب عميه، كيبادله شجكنا بشجكو

 َّ ا ما ُّك   و اَّ  ال ُي  يُو ضل ال 
 

 (2)و      يت  ُّاَّ       ال م    ا هام ُّاكي      ا 
 

كمما  تجدر اإلشارة إليه أف هذ  العكاطؼ النبيمة التي يتمتل باا الحارث 
ة اللرابػػػة، لكناػػػا تتعػػػدل هػػػذا نحػػك اآلاػػػريف، ال تلتصػػػر عمػػػه إاػػػكة الػػدـ، ك صػػػر 

اإلطار العيؽ، لتنطمؽ إله مجاؿ أرحب، كفناء أكسػل، إلػه الصػديؽ كالرفيػؽ، 
 كالصاحب الذم يحاكي عند  األخ الشليؽ، فمه عند  حؽ ككاجب يلكؿ: 

َِّ       الا  ب ي   و م    ن اَّص    سا  عل   
 

 تحي            اَّلي          ا  و           ال َّ          يَ يحي            
 

ي م  ر م ي        و وم             ي         كَِّ
 

 ول و              الهفي            يان عْ                ُيَّ             
 

 وَّ  ا           ت ِ ُ           ِ ُن ُُّ          َِّّ 
 

اس            ال وادل            ااب ُّعي                (3) ِّيح             ا ُو
 

كتعبيػػػر الحػػػارث عػػػف ذلػػػؾ رائػػػل كدييػػػؽ، كهػػػك فػػػي ذلػػػؾ يحمػػػؿ المعنػػػه 
                                                           

 .َُٖشعر الحارث صػ (ُ)
 .َُٖشعر  صػ (ِ)
 . ِٓشعر  صػ (ّ)
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  ﴿ُْٔٓ﴾  
  

الرائػػؽ، الػػذم أراد الشػػاعر أف ينلمػػه إلينػػا بظبللػػه كأفيائػػه: "عمػػي إلاػػكاني رييػػب 
" ا الجػػار كالمجػػركر  فػػي صػػدر الجممػػة "عمػػيف أل لتجسػػد مػػدل مػػف الصػػفا"، ملػػدمن

ا هذا كمه في صكرة "رييب" يائـ  االهتماـ كااللتزاـ مف الشاعر إلاكانهأل مشاصن
ال ي فػػؿ، كال يتاػػاكف، جػػاعبلن هػػذا الرييػػب اللػػائـ عمػػه ذلػػؾ "مػػف الصػػفاء"، كهػػك 
مػػف المعنكيػػات التػػي أبرزهػػا الشػػاعر فػػي يالػػب محسػػكس مشػػاهد، تبيػػد الميػػالي، 

 بينما هك راس ، ال يبمه كال يامؾ.
كللد رشح الحارث استعارته الجميمة هذ  كيكاها فػي بػاب المجػاز، كأكنػؿ 
ػػذىكًٌرىا لػػه  باػػا فػػي دركب الايػػاؿ، مبتعػػدنا عػػف الحليلػػةأل حيػػث جعػػؿ مػػف الصػػفاء مي

 في م يب أصحابه كمشادهـ.
ػػذكًٌر، كعػػمير حاعػػر،  –كػػذلؾ  –كمػػا داـ الصػػفاء رييبنػػا كراعينػػا، فاػػك  مي

لكد. كنياب أصحاب الشاعر عنه، كحعكرهـ كلساف ناطؽ بكؿ ألكاف الكفاء كا
أسػػير  -باصػػاله النبيمػػة هػػذ –بػػيف يديػػه سػػكاء لديػػه، كحاشػػا أف يكػػكف الحػػارث 

، يرايػب فػي ريػاءو أصػدياء  فػي حعػكرهـ، مػا دامػكا ينظػركف  ، أك عبػد عػيفو أيادو
إليػػه، كيريبكنػػه بمحػػاظاـ، فػػإذا مػػا نػػابكا عنػػه، سػػملاـ بمسػػانه، كأدمػػاهـ بملالػػه، 

مز ، كيرصػاـ بممػز ، إنػه ال يفعػؿ كػؿ  هػذا البتػة، بػؿ يسػتحي منػه، كيرعاـ با
كيعػػد  مػػف المػػؤـ، كمعػػكج السػػمكؾ، كمػػا أجمػػؿ تعبيػػر  الرائػػل عػػف هػػذا بلكلػػه فػػي 

 إنسانية بال ة: 
 وَّ  ا           ت ِ ُ           ِ ُن ُُّ          ِّ 

 

اس            ال وادل            ااب ُّعي                (1) ِّيح             ا ُو
 

:  كيكله في ذات ال رض بعد يسـ مبـر
 ِّ ح   ق  ُ    الن اَّص    ي  ر اَّيِّ   

 

 يُْق              ُل اَّح               ِّ ُّاَّ ِّاُّي              ل َق                
 

 ُو ب         ِّّ اوح         او َم         َِّّ            ا 
 

 (2)ُمِّْتَ                  وع        م      ن ادل      اَّ  ق        
 

كشػػػػاعر هػػػػذ  شػػػػيمته، كتمػػػػؾ اصػػػػاله، ال شػػػػؾ أف يكػػػػكف مجمسػػػػه عػػػػامرنا 
                                                           

 . ِٓشعر  صػ (ُ)
 . ِٖشعر  صػ (ِ)
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باألدب، بعيدنا مف الانا، نائينا عف الفػكاحش، ملصػكرنا عمػه ممػح اللػكؿ، كتػذكر 
 شكاؽ: يلكؿ الحارث عف طبيعة مجالسه:حاجات اللمب، كلبانات األ

 َّ ا ااتمعْ    ا   َِّ    ا ك    ل فاح     ش
 

َل ََّ   ِ ُ   عْ     اَّلق   اَّ و اك   م رلل   
(1) 

 

كما سلنا مف أشػعار، تلػيـ دلػيبلن عمػه حسػف صػحبة "الحػارث" ألصػحابه 
كأصديائه في حالة الصفك كالكداد، كأما في جانب العتاب كالمكـ، فنرا  ال يلطل 

ا، كال يجفكهـ بلكؿ، كال ي مػظ عمػياـ فػي عتػاب، كلكنػه  حبؿ كداد أصحابه أيعن
ييسدد في كؿ هذا كيلارب، كال يلطل بينه كبيناـ شعرة معاكية أبدناأل إٍذ هك بيناـ 
معػػركؼ باصػػاؿ حميػػدة، مػػف العفػػة كالكفػػاء، كالبػػر كالتلػػه. كفعػػبلن عػػف ذلػػؾ، 

ك يلػػة. فػػإف لػػه فػػي يمػػكب الامفػػاء كالػػكالة كاللػػادة مكانػػة مرمكيػػة، كلاػػـ بػػه صػػمة 
 يلكؿ الحارث يعاتب "عبد الممؾ بف مركاف" "الاميفة األمكم" :

 ي   حتك َّْ  عي    علي   ا     اوا
 

 فلم   ا اصلل   ْو َ طَّْع   ُو َسي   ِ َُّالم    ا 
 

 وم    ا ب َّن ُ ص    يت  م    ن ض    ِّاعش
 

 و  افتق  ِّْ  َسي  ِ َّج م  ن يِض  يُم ا 
 

 عطس  ُو علي  ك اَّ  ْسَ ح  ق كبظل  ا
 

 (2)ُّكسي   ك ُّ     ِ ُو علي   ك َعيم    ا 
 

مكانػة الحػارث كعػزة نفسػه، كأصػؿ طبعػه  -في جػبلء –ألبيات تكعح كا
الذم أبه عميه أف يلبؿ جفكة كيعػٍت لػه مػف "عبػد الممػؾ بػف مػركاف"، حتػه كلػك 
كانت مػف الاميفػة نفسػهأل لػذا كانػت منػه هػذ  األبيػات التػي تػدلؿ عمػه إابلصػه 

عيرى  بسبب -فىلىطفلى نفسه يمكماا –لماميفة في صحبته، كظنه أنه انادع  جفكة شى
باا الحارث مف عبد الممؾ في سنة امس كسبعيف هجريػة، فممػا انصػرؼ رحػؿ 
معه الحارث إلػه دمشػؽ، فظاػرت لػه جفػكة منػه، كتمكػر عبػد الممػؾ فػي ملابمتػه، 
فانصػػرؼ الحػػارث عنػػه، كيػػاؿ هػػذ  األبيػػات يعاتبػػه، كبم ػػٍت عبػػد الممػػؾ، فررسػػؿ 

ػػٍف رد  مػػف طريلػػه، كحاد ػػه عبػػد الممػػؾ حتػػ ه أرعػػا ،  ػػـ يػػاؿ لػػه الاميفػػة: إليػػه مى
                                                           

كالبيػػت فػػي مجمػػس لػػبف: أم تيلعػػي فيػػه المبانػػة كهػػي حاجػػة اللمػػب، ، ك َُٓشػػعر  صػػػ (ُ)
 .المساف تحت مادة )لبف(

 .َُِ، َُُشعر الحارث صػ (ِ)
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ااتر لنفسؾ يا حارث، إف شئت أعطيتؾ مائة ألؼ درهـ، أك يعػيتي دينػؾ، أك 
 .(ُ)كليتؾ مكة سنة، فرعي بكالية مكة فكال  إياها"

كعمه أية حاؿ فإف األبيات تجسػد كتكعػح إاػبلص الحػارث ألصػديائه، 
باء، كتعفؼ كترفل، كما أجم فػي شػمكخ  –ؿ يكلػه كأدبه مل كالة أمر   مل عزة كا 

: "كمػػا بػػي إف أيصػػيتني مػػف عػػراعة"أل تػػدليبلن عمػػه عزتػػه، كرفػػل شػػعار  -ك لػػة 
كرامتػػه، كاسػػتلبلله، كككنػػه سػػميؿ بنػػي ماػػزكـ، بيػػكت العػػزة كاألباػػة، كأصػػحاب 
المكانػػػة كاألركمػػػة فػػػي يػػػريش، فاػػػك ال يعػػػرع، كال ياعػػػل، حتػػػه كلػػػك أيصػػػا  

أل ألف نفسػػه نبتػػت فػػي العػػزة، الاميفػػة، كأبعػػد  عػػف بػػبلط سػػمطانه، كعػػز عيشػػته
فعػػبلن عمػػف كارتعػعت مػػف أفػػاكيؽ اإلبػػاءأل لػػذا ال تحتػػاج أك تفتلػػر إلػػه اآلاػػر، 

 ، أك يستذلاا .يريد أف يذلاا
، إال (ِ)"كمل أف الحارث كاف مركانػي الاػكل، ككانػت بنػك ماػزـك زبيريػة"
ا في صفحة نفس الاميفة، كلكنػه  فػي  –أنه أبه العيـ، كرفض أف يككف هامشن

يمػيف فػػي أيػػدم إاكانػػه، كهػذا شػػرف الكػػريـ، كسػػمكؾ  –كػاء كحنكػػة كلبايػػة كأدب ذ
ػا  كؿ ذم نسب كأصؿأل كمف  ىـف فلػد جعػؿ اتػاـ أبياتػه استرعػاء لماميفػة، كهمسن

 -كػذلؾ-رييلنا يداعب الجانب اإلنسػاني لديػه، كالحاسػة النلديػة كالشػعرية عنػد ، 
 بياننا لمكانة عبد الممؾ مف نفسه يائبلن له :

 طس  ُو علي  ك اَّ  ْسَ ح  ق كبظل  اع
 

 (3)ُّكسيك ُّ  ِ ُو علي ك َعيم  ا 
 

فاك له محب، كبه متمسػؾ، كبحبػؿ مكدتػه متعمػؽ أبػدنا، حتػه يايػؿ لمػف 
يرل سمكؾ الحارث هذا أف بؤسه كنعيمه، شلاء  كمتعته، كؿ هػذا متعمػؽ بكفػٌي 

الاميفة، عبد الممؾ، ال يبرحه ل ير ، ككرنه أراد باذ  الترعية أف يك ؽ عبليته ب
ػزف مب عميػه رعػا ، مػف بػاب يػكؿ اللائػؿبرف يسؿ ساينة صدر ، كيستج : "إذا عى

                                                           

 ـ .ََُِبتصرؼ ، طبعة الايئة المصرية العامة لمكتاب  ُّٕ/ّاألناني جػ (ُ)
 .ُّٕ/ ّاألناني جػ (ِ)
 .َُِشعر  صػ (ّ)
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أاكؾ فىايٍف"
، فاك يعمـ مكانته عند الاميفة، كمنزلتػه كملامػهأل لػذا حػبس نفسػه (ُ)

 عمه احترامه، كعطفاا عمه كد  كاألنس بملائه.
كربمػػا اسػػترنس الحػػارث بػػف االػػد بػػبعض أصػػحابه فرسػػمر معاػػـ، كجػػرل 

اـ مسػػاجبلت أدبيػػة كشػػعرية، ال سػػيما إذا كػػاف كماػػـ شػػعراء، لاػػـ مػػف البيػػاف بيػػن
 -فػػي كصػػؼ البػػرؽ –كالفصػػاحة مالػػه، كهػػذا كاعػػح فػػي المسػػاجمة التػػي كيعػػت 

، كابف أات الحارث،  بيف الحارث، كعمر بف أبي ربيعة، كرجؿ مف بني مازـك
 :كالذم بدأها بلكله في كصؼ البرؽ كأبي ربيعة المصطملي،

  ل         ِّ اَّلي     ل  م      ُب      و َّ     
 

 ا     ِّ  م     ن       ْا   و اَّ     ِّ  فيْ     اُّ  
 

 :فلاؿ الحارث
 ُب        و َّ         َّي       َل اَّتم       ام وهَو        

 

بل ُّ ِ                ُ    م اِم              ُ  مالم              اا  ُو
 

 :فلاؿ المازكمي
 ُيض   َِّ عض   ا  اَّ    الت ح   ق كبظل   ا

 

 مصاُّي  ُو ف  ِّ م ن اَّص ح    اِي ُ  
 

 :فلاؿ عمر بف أبي ربيعة
ا  ُي      ا ب     َّ      ال ادل      الها اا         

 

 ي  ْ  ب اَّ     َُ  و ي  اَ اَّ فاامس   
 

 .(ِ): مالي كلمبرؽ كالشكؾ ـ ياؿ
كهكػػػػػذا كشػػػػػؼ شػػػػػعر "الحػػػػػارث بػػػػػف االػػػػػد" عػػػػػف عبليتػػػػػه اللكيػػػػػة بإاكتػػػػػه 
كأصػػحابه، كمكايفػػه كأابليػػه معاػػـ، كأنسػػه باػػـ، كتحننػػه عمػػياـ، كتمسػػكه الػػدائـ 
بلاء كدهـ، سكاء أكػانكا إاػكة أشػلاءى، أـ أصػحابنا كابلننػا، ل اػـ بحبؿ كصالاـ، كا 

 مف نفسه مكانة، كمف مشاعر  كأحاسيسه مكيل كمنزلة.
  

                                                           

فعػؿ بػف : الفاار ألبي طالػب المبة: ينظر فيف هبيرة أاك بني  عمالم ؿ يائمه هذيؿ ب (ُ)
، محمػػد عمػػي النجػػار، طبعػػة ، تحليػػؽ: عبػػد الحمػػيـ الطحػػاكمْٔسػػممة بػػف عاصػػـ صػػػ

 ـ .ُْٕٗالايئة المصرية العامة لمكتاب 
 .َٕ، ٗٔشعر الحارث صػ (ِ)
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قدلفص قدلسملدس
قدحلملرثقبنقخمللذقددلخزوم قيفقدذلجملءقودلعتملبق

كفي هذا الباب أعني "المااجاة" ليس لمحارث فيه كبيػر نصػيب، أك كافػر 
ملػػػاؿأل إٍذ هػػػك فػػػي اصػػػاله كطبعػػػه كشػػػمائمه بعيػػػد كػػػؿ البعػػػد عػػػف هػػػذا ال ػػػرض 

أكصػػػافنا كسػػػمات فػػػي ذات الشػػػاعر، كأمػػػكرنا مركبػػػة فػػػي "الاجػػػاء" الػػػذم يتطمػػػب 
شاصيته تجعمه يميؿ إليه، كينتشػي للرعػه، كتسػميط لسػانه عمػه اآلاػريف مػف 
 أم اؿ: عبد   بف الزبعرم، كالحطيئة، كدعبؿ بف عمي، كابف الركمي كنيرهـ.
إالف أنه باستلراء شعر الحارث حكؿ هذا المكعكع كجػدنا  يػد شػارؾ فيػه، 

ي نطاؽ عيؽ، كدائرة محدكدة، ال يكشؼ فيه سترنا، كال ياتؾ شرفنا، كال كلكف ف
ػا سػػطحية، ال تفحػش كال تػػؤلـ،  يلػكؿ هجػػرنا، بػؿ هجػػاؤ  ال يعػدك أف يكػػكف ادكشن
إال أناا تسػتطيل أف تلػيـ دلػيبلن عمػه اسػتكماؿ دائػرة المكعػكعات الشػعرية التػي 

ف كػػاف هػػذا ال ياػػرج ا لحػػارث فػػي حليلػػة عػػرب الشػػاعر بسػػامه فػػي أك رهػػا، كا 
األمػػر عػػف زمػػرة شػػعراء ال ػػزؿ األمػػكم الػػذم بػػه عػػرؼ، كفػػي سػػمائه لمػػل بػػيف 

 أيرانه، كاشتار بيف شعراء عصر ، كنمب عمه شعر  حته استكعب أك ر .
 :يلكؿ الحارث ياجك بني أسيد
َ      تم  فض       تم  ِّي        ا ُّ      اَّسِّاب ُو

 

 (1) ُم        إون         الهان عظ       ام ادلْاك        و 
 

 فبم       ا اَّقت       او    ت       او َّ        يكم
 

وَّك       ن         س ا ر ع       ِّال ادلالاك       و 
(2) 

 

فاػػك يكجػػه هجػػك  كلكمػػه إلػػه بنػػي أسػػيد بػػف أبػػي العػػيص بػػف أميػػة، الػػذيف 
الذكا بػػػالفرار، كركنػػػكا إلػػػه السػػػبلمة، فػػػدامكا بػػػذلؾ فػػػي عػػػداد الجبنػػػاء الػػػذيف ال 
يحسػنكف الػػدفاع عػػف أنفسػػاـ، كال ي بتػػكف فػي مكاجاػػة األعػػداء، كلكػػناـ يجيػػدكف 

، كالسػػير فػػي مككػػب الجماعػػػة مػػف النػػاس، فػػي فجػػػاج المشػػي مػػل ركػػاب اإلبػػػؿ

                                                           

ػػدُّ: بعػػـ اللػػاؼ كال (ُ) كييػػؿ العػػاـ الطكيػػؿ العنػػؽ.  ،مػػيـ كتشػػديد الػػداؿ: اللػػكم الشػػديدالليمي
 : المساف )يىمىدى(.نظري

 .ْٓ، ْْشعر الحارث صػ (ِ)
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 األرض كنكاحياا، لمزينة كالماك بعيدنا عف أهكاؿ اللتاؿ، كمكايؼ الرجاؿ.
كينتلػػػؿ "الحػػػارث" مػػػف هجػػػك بنػػػي أسػػػيد جممػػػة، إلػػػه هجػػػك أفػػػراد يبيمتاػػػا، 

 :فياا، فلاؿ ياجك "االد بف أيسيد"كالبارزيف 
    ي مت ُّ   اَّي الهاَّ َُسي كم

 

 ا كم   ا مات   و ُّْ   ال ُ     ح   ق بالت   ال  
 

 حام   و ُّْ   ال ُ      ع   ن رل     ُوذل   ا
 

َ       تم كْع       ام اَّقاع       ش اَّ إ       ُِّهِ    (1)ُو
 

فاػػك يحعػػاـ بػػػ"هبل"، كيػػكد لاػػـ أف يصػػبركا فػػي جػػبلد عػػدكهـ، كيتػػالاـ 
اصكماـ في استماتةو كبسػالةو، حتػه يمكتػكا دكف عرعػاـ كأمػكالاـ، كمػا ماتػت 

، كاستبسمكا في الدفاع عف أنفساـ عد م مػككاـ الػذيف ياػركهـ كأذلػكهـ، بنك أسدو
كلكػػف بنػػي أسػػد جالػػػدت، كصػػابرت حتػػه انتصػػرٍت عمػػػه مػػف ياػػرهـ ، كأذاياػػػـ 

 كؤكس المكت كالفناء:
 حام   و ُّْ    ال ُ       ع    ن رل      ُوذل    ا

 

َ         تم كْع         ام اَّقاع         ش اَّ إ         ِّهِ    ُو
 

كيظاػػر كجػػل الاجػػاء كيسػػكته مػػف تمػػؾ المفاريػػة التػػي أظاػػرت ايبػػة أمػػؿ 
نمػػا  الماجػكيف الػذيف لػػـ يفعمػكا كمػػا فعمػت بنػػك أسػد فػػي دفػاعاـ عػػف أكطػاناـ، كا 

صػػاركا كنعامػػة فتاػػاء تنفػػر مػػف صػػفير الصػػافر، مػػا إف تسػػمل هبػػة أك حذفػػة، 
 حته تشرد مذعكرة في كؿ مكاف دكف جدكل كال هدل.

كال شػػػؾ فػػػي أف تشػػػبيااـ فػػػي جبػػػناـ كاػػػكرهـ كفػػػزعاـ كشػػػركدهـ بنعػػػاـ 
ػػرد، فيػػه إهانػػة لاػػـ، كتػػكبي  كمذلػػة، لمػػ ا صػػاركا إليػػه مػػف هػػكاف فػػي اللاعػػة الشُّ

أنفسػاـ، كهػػكف فػي عيػػكف اصػكماـ، الػػذيف لػـ يعبػػركا باػـ، أك يكتر ػػكا بعػػددهـأل 
ليسػػكا عمػػه شػػيء مػف يػػكة، أك عمػػه يػػدر مػػف رهبػػة فػػي  –كالحالػػة هػػذ   –ألناػـ 

 عيكف أعدائاـ.
نما عػرب الحػارث مػ ماـ كم ػؿ النعػاـ ااصػةأل ألف العػرب تعػرب بػه  كا 

                                                           

 . ْٓ، ْْشعر الحارث صػ (ُ)
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، (ُ)الشػػػركد كالحمػػػؽ، فيلكلػػػكف: "أحمػػػؽ مػػػف نعامػػػةالم ػػػؿ فػػػي الجػػػبف كالفػػػزع، ك 
في تصكير اكر كشركد كجبف مف يتصؼ باذا، إله نير  (ِ)كأجبف مف نعامة"

 ذلؾ.
ككاعح مف سياؽ أشػعار الحػارث، أنػه تتبػل سػبللة بنػي أيسػيد كماػا، فملػد 
ترؾ هجك االد بػف أسػيد، ليشػرع فػي هجػاء ابػف أايػه "عبػد العزيػز بػف عبػد   

 لاؿ:بف أسيد" ف
 فَ          َِّّ عح           اَّعاي         ا دل         ا ُب  ااَ 

 

 ُّط             او ُّاَّيَّ             س  َ             ااَّالا َ طِّيَّ             ا 
 

 عا                 هللا َّْن صل              ا ملمْاي              ا
 

 (3)َّيع                     الهنَّ ُّع                       ا ُحِِّْميَّ                     ا 
 

 يي       كن اخلَ       لَّ واَّصِّ       سا  َفَم       َِّّا
 

 ن و                          لع ا وتَ                         ابا  صل                          يا 
 

 حي        ي        اَّقت    او و  يي     
 

           م  يالم           ا َّك          ِِّّ َ ْي          ل  َهِويَّ          ا 
(4) 

 

بيػػات تحكػػي مكيفنػػا متاػػاذالن مػػف مكايػػؼ "عبػػد العزيػػز بػػف عبػػد   بػػف كاأل
أيسيد"، حيف كاف يحارب األزارية في مكاجاة يائدهـ الماهر "يطرم بف الفجاءة" 
الكنػػػػاني المػػػػازني التميمػػػػي، كلػػػػـ يسػػػػتطل "عبػػػػد العزيػػػػز" الصػػػػمكد فػػػػي مكاجاػػػػة 

، كهػذا مػف أشػػنل "يطػرم" فػبلذ بػالفرار، نيػػر متحػرؼ للتػاؿ، أك متحيػز إلػػه فئػةو 
يٍّػػر بػػذلؾ، ككصػػـ بعارهػػا، كعػػرؼ بشػػنارها، كسػػجماا  مػػا ييعيفػػر بػػه المػػرءأل كلػػذا عي
عميه "الحارث بف االػد" فػي شػعر ، كاعػحة االػدة، جميػةن أبػد الػدفهر : "فػر عبػد 

 العزيز...".
كنممح في األبيات سارية الذعة مف فرار عبػد العزيػز مػف مبليػاة اصػمه، 

                                                           

، تحليػػؽ : محمػػد أبػػك الفعػػؿ ّْٓ/ُمجمػػل األم ػػاؿ ألبػػي الفعػػؿ أحمػػد الميػػداني جػػػ (ُ)
 هػ .ُِّْـ، َُُِإبراهيـ، المكتبة العصرية، صيدا ، بيركت 

 . ِٖٖ/ُمجمل األم اؿ جػ (ِ)
يػػا، حػػذفٍت النػػكفأل للػػرب مارجاػػا مػػف الػػبلـ، فكانتػػا كػػالحرفيف مممنػػا يػػا يريػػد: مػػف المنا (ّ)

يػػػا نسػػػبة إلػػػه ِهػػػامش ) َُُيمتليػػػاف عمػػػه لفػػػظ، فيحػػػذؼ أحػػػدهما . شػػػعر  صػػػػ رمف ( كحي
. يلاؿ : )ًحرمٌي كحيرمٌي( بكسر الحاء كعماا.  الحـر

 . َُُ، َُٗشعر الحارث صػ (ْ)
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إف نجػػػا مػػػف بػػػرا ف المنايػػػا ليحتًمػػػيىفف  -تعػػػاله -هػػػدنا  حيػػػث صػػػكر  الحػػػارث ميعا
ا به البتة. ، حيث هك  مف في جكار ، ال يرهب عدكنا، أك  متربصن  ًبحمه الحـر

كككنه ميعاهدنا عمه ذلؾ يصكر  اكارنا جباننا، يتمنػه أف يىٍفًمػتى مػف المػكًت 
 ا أبدنا.، كبعدها عاهد   أال يعكد لم ما-كلك بشؽ النفس –هذ  المرة 

كالتعبير بالعاد يشير إله عزمه األكيد أال يداؿ فػي حػرب مػل اصػكمه 
مػا داـ يتنسػـ الحيػاة، كهػذا التعبيػر مػػف أيػكل األسػاليب التػي تنػاؿ مػف الماجػػك، 

 كتيظار  في صكرة يتندر باا أعداؤ  كاصكمه.
كمبال ة في سارية "الحارث مف عبد العزيز"، جعمه يبتعد عف كؿ مكاف 

ـف فاػػك لجبنػػه، كاػػكر ، كانعػػه، يػػد يظػػف فيػػه ي تػػاالن يلػػل، أك معركػػة تػػدكرأل كمػػف  ىػػ
سكف "الاؿ كالصػفاح كمػرفاف كسػمعنا كنجػدنا..."، ككماػا أمػاكف متصػمة بػالحرميف 
الشػريفيف، حيػث ال يشػاد عبػد العزيػز فياػا اللتػاؿأل ألمناػا كأماناػا كحرمتاػػا، كال 

 يسمل يكمنا لكرايؿ دكيفا.
صػػمة الجػػبف الػػذم اتصػػؼ باػػا "عبػػد العزيػػز"أل كفػػي هػػذا كمػػه تعػػايـ لا

حيػػػػث سػػػػمط الحػػػػارث عمياػػػػا التصػػػػكير األدبػػػػي الػػػػذم مػػػػف شػػػػرف عدسػػػػته تكبيػػػػر 
الصػػ ير، كتك يػػر اللميػػػؿ، مبال ػػة فػػي الػػػذـ، كنكايػػة فػػي الماجػػػك، كسػػارية مػػػف 

 .(ُ)الملصكد
كعمه كؿو فملد كاف "الحارث بف االد" شاعرنا له نصيب مف الاجاء، يػاؿ 

نصيبنا، نير أنه لـ ييكنؿ فيه إي اله في ال زؿ كلـ يعرؼ به،  فيه، كأصاب منه
كلـ يتصرؼ فيه كما تصرؼ في شعر  الذم ااطب فيه الكجػداف، ككشػؼ عػف 

 مكايعه في النفس، كتفاعمه مل الحياة.
ك يػػر  مػػف  –كيبلػػه "الحػػارث المازكمػػي" معركفنػػا بشػػعر ال ػػزؿ، مكسػػكمنا 

 .، كالاكل العفيؼر الرية العاطفيةبرنه شاع -شعراء عصر 
                                                           

ػا أبياتػه ال بل ػة التػي كجااػا إلػه  (ُ) أبػاف بػف ع مػاف بػف عفػاف ياجػك  كينظر في ذلػؾ أيعن
فياػػا، بعػػد أف مػػاؿ النػػاس إلػػه كاليػػة أبػػاف عمػػياـ فػػي مكسػػـ الحػػج لنسػػبه فػػياـ، كشػػرؼ 

 .ْٕ، ْٔ: شعر  صػكيف كالية الحارث بف االد. ينظرع ماف ، تار 
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سػػبحانه  -الحمػد  رب العػالميف، األكؿ بػبل بدايػة، كاآلاػر بػبل ناايػة 
 جعؿ لكؿ شيء بداية كنااية، كتنز  عف ذلؾ كتعاله عمكنا كبيرنا .  -

فػػي أفيػػاء كبسػػتاف شػػعر الحػػارث بػػف االػػد  -فػػي رحمػػة ماتعػػة  -فلػػد طكفنػػا 
تعرفنػػا مػػف ابللاػػا عمػػه اصػػائص شػػعر ، ككجاتػػه التػػي تكجااػػا المازكمػػي، ك 

مػف  -فيه، كالمكعكع الذم   ر ، كفعمه، كعػرب فيػه بسػاـ كافػر، كأ بػت فيػه 
يػػدمنا راسػػاة، تتجمػػه عػػف طايػػة  -حيػػث صػػكر ، كتعبيراتػػه، كاياالتػػه، ككمماتػػه 

شعرية متدفلة، كطبل عربي أصيؿ، كععه مل شػعراء احتمػكا فػي عصػر  منزلػة 
 نة كدرجة ساملة.كمكا

ػػػا مناػػػا فػػػي  كيػػػد أسػػػفرت هػػػذ  الدراسػػػة عػػػف ك يػػػر مػػػف النتػػػائج، أ بػػػتُّ بععن
تعاعيؼ البحث مبسكطة مف ابلؿ الدراسة كالمكازنة، كالػبعض اآلاػر أذكرهػا 

 مجممة في النلاط اآلتية:
: الدراسػػػة التػػػي بػػػيف أيػػػدينا هػػػي إطبللػػػة عمػػػه شػػػعر الحػػػارث بػػػف االػػػد، أوًلا

اعر مػػػف كجػػػػك  يػػػريش، لػػػػـ يحػػػظ بحلػػػػه مػػػف الػػػػدرس كمشػػػكاة كاشػػػػفة إلبػػػداع شػػػػ
 كالبحث، إذا ما ييس بربناء زمانه كمكانه كمنزلته.

/ يحيػػه الجبػػكرم الػػذم تعػػد اسػػتكماالن لمػػا بػػدأ  الػػدكتكر : الدراسػػة هػػذ ثانًيااا
جمػػل شػػعر الحػػارث مػػف بطػػكف الكتػػب، كحللػػه مػػف شػػته المصػػادر، كهػػك جاػػد 

مائػدة الػػدرس، كهيػػر  لمترمػػؿ مشػككر، كعمػػؿ جميػػؿ، كعػل الشػػاعر كشػػعر  عمػػه 
كالبحثأل كمف  ـ كاف ال بػد مػف دراسػة شػاممة، تسػمط أشػعتاا عمػه مكعػكعات 
الشػػاعر، كتبػػرز جمالياتاػػا كاصػػائاا كميزاتاػػا التػػي تميػػز صػػاحباا عػػف نيػػر ، 
حته يكتمؿ الجانػب الشػعرم كالجانػب الفنػي فػي الحكػـ عمػه الشػاعر، ككعػعه 

سباب مكعكعية كفنية كنلدية، ربما لـ تكف في منزلته التي تميؽ به بحي يات كأ
كاعحة أك جميػة أك مػذككرة مػف يبػؿ هػذا. لػذاأل جػاءت هػذ  الدراسػة، ككػاف هػذا 

 البحث.
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أف الحػػارث جػػاؿ  –مػػف اػػبلؿ التحميػػؿ كاالسػػتلراء  –: أ بتػػت الدراسػػة ثالثًااا
ايالػػػه، كتعملػػػت صػػػكر  بجػػػؿ المكعػػػكعات الشػػػعرية التػػػي تعػػػعه فػػػي مصػػػاؼ 

شعر  حكؿ  ء زمانه كأبناء جمدته، لكنه أفرد مساحة كاسعة مفالنابايف مف شعرا
 " حته عيرؼ به، كاشتار مف ابلله بيف أصحابه."ال زؿ

أف  –مػػػف اػػػػبلؿ المكازنػػػة بػػػيف الحػػػارث كأيرانػػػػه  –: كشػػػفت الدراسػػػة رابًعاااا
كهػك المكعػكع الػذم  -الشاعر يلؼ جنبنا إله جنػب مػل شػعراء اشػتاركا بػال زؿ

، كالعرجػػي، كأبػػك دهبػػؿ، أم ػػاؿ عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة ، مػػف-ارثاشػػتار بػػه الحػػ
ف كاف لـ يراذ مف الشارة ما أاذ  ابف أبي ربيعػة الػذم تػ زعـ ال ػزؿ كنيرهـ، كا 

 .الحعرم في ببلد الحجاز
فػػػي نزلػػػه  -: أظاػػػر البحػػػث أف الحػػػارث المازكمػػػي، لػػػـ يلتصػػػر خامًساااا
تهأل ففاعػػت عمػػه امػػرأة بعيناػػا، كلكنػػه يػػرأ الجمػػاؿ فػػي عيػػكف حسػػناكا –الرييػػؽ 

ركحه شكينا، كنفسه هيامنا، كلسانه نزالن رييلنا، كلفظنا أنيلنا. كلعمه في هذا األمػر 
يعػػاهي ابػػفى عمػػه ابػػػفى أبػػي ربيعػػة، أك يعػػاهيه ابػػػفي أبػػي ربيعػػة الػػذم اشػػػتار 
بنعمػػػػه كرممػػػػة كال ريػػػػا كلبانػػػػه ككمػػػػ ـ كعائشػػػػة كفاطمػػػػة كهنػػػػد كحميػػػػدة، كنيػػػػرهف 

 ك يرات.
شعر الحارث أف الشاعر يد اتاػذ مػف بعػض  : لكحظ مف استعراضسادًسا

يصائد  طابعنا يصصينا رائعنا، كهك بذلؾ يلترب مف عمػر بػف أبػي ربيعػة، الػذم 
 اشتار باذا المكف في شعر ، كأصبح عمه رأس ركاد  في العصر األمكم .

سػػابعنا: أكعػػحت الدراسػػة أف الحػػارث المازكمػػي لػػه بػػديار أحبتػػه، كأمػػاكف 
رتبػػػاط يػػػكم، ااصػػػة تمػػػؾ التػػػي تلػػػل فػػػي أرض الحػػػـر معشػػػكياته صػػػمة ك يلػػػة كا

المكي، كحكؿ المشاعر الملدسة هذ  األماكف الحبيبة إله نفسه، كالتي استطاع 
بملدرته الشعرية أف يػربط بيناػا كبػيف كجػد  كأحبتػه كعشػله كنزلػه بربػاط متػيف، 

 حته أصبحت ظاهرة عند الحارث يتفرد باا كيعرؼ .
أف تلػػيـ عبليػػات ككشػػائج  -البراهيف كاألدلػػة بػػ -: اسػػتطاعت الدراسػة ثامًنااا

بيف شعر الحارث المازكمي كشعر بني عذرة ، كأف تلدـ أك ر مف شػاهد عمػه 
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إلتلاء الحارث مل مذهباـ الشعرمأل مف حيث التمػاكت، كالتفػاني فػي المحبكبػة، 
ظاػار الكجػػد كالاعػػكع، كالكشػػؼ عػػف الصػػبابة، كالمكعػػة كالعػػني عنػػد ابتعػػاد  كا 

 نير ذلؾ. الحبيبة، إله
 –مف نير تعصب له  –: حاكؿ البحث إنصاؼ الحارث المازكمي تاسًعا

بالنلػػد كالتحميػػؿ فػػي مجمػػس ابػػف أبػػي عتيػػؽأل عنػػدما علػػد هػػذا النايػػد مكازنػػة بينػػه 
كبػػيف عمػػر بػػف أبػػي ربيعػػة فػػي حػػدي اما عػػف األطػػبلؿ كمااطبػػة الػػديار، مشػػيدنا 

 بشعر عمر، ساارنا كمتاكما مف شعر الحارث . 
: أسػػػفرت الدراسػػػة عػػػف شػػػعر زاهػػػر، كعصػػػر حافػػػؿ، كشػػػاعر امتمػػػؾ عاشااارًا

ناصػػػية البيػػػاف بم ػػػة زاهيػػػة كعبػػػارة جميمػػػة، ال تعليػػػد فياػػػا كال التػػػكاء، لاػػػذا كػػػاف 
الحارث صدل لعصر  المشػرؽ، كصػكرة تعكػس إعجػاز البيػاف العربػي فػي أريػه 

 عصكر ، كأنصل أزمنته .
نػػي ماػػزكـ، ربمػػػا : أماطػػت الدراسػػة الم ػػاـ عػػف أحػػد شػػعراء بحااادعاعشاار

انطػػكت صػػفحته مػػف ذاكػػرة الػػزمف، ككػػادت يػػد النسػػياف تمحػػي مجػػد ، كتطمػػس 
إبداعه، لكال أف تداركه نعمة مف ربػهأل جمعػت شػعر ، ككفلتنػا لدراسػته. كعشػراته 
نيػػر  عمػػه شػػاكمته أعػػبلـه يفتلػػركف لمدراسػػة، كيحتػػاجكف لمكشػػؼ عػػف إبػػداعاتاـ 

لتراث المشرؽ، كسدنته كادامػه، الشعرية، كينشدكف المامصيف مف محبي هذا ا
 كليتاـ يفعمكف !

 عَبْد اهلل مَحْمُود أبو شِعيشَع عُمَر

ق
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قددلصملدرقوددلردجعفهرسق
بيػػػركت  –طبعػػػة دار العمػػػـ لممبليػػػيف  –األعػػػبلـ لايػػػر الػػػديف الزركمػػػي  -ُ

 ـ . ُٖٗٗمايك  –الطبعة ال ال ة عشرة  –لبناف 
ة المصػػػػرية العامػػػػة ألبػػػػي الفػػػػرج األصػػػػفااني طبعػػػػة الايئػػػػ –األنػػػػاني  -ِ

 ـ.ََُِلمكتاب 

طبعػػة الايئػػة المصػػرية العامػػة  –ألبػػي عمػػي اللػػالي الب ػػدادم  –األمػػالي -ّ
 ـ.ُٕٔٗ –لمكتاب 

بيػػػركت  –طبعػػػة دار المعرفػػػة  –لئلمػػػاـ ابػػػف ك يػػػر  –البدايػػػة كالناايػػػة  -ْ
 ـ . ُٕٗٗ –ق ُُْٕال انية  –لبناف 

 –لتجػػاني لعبػػد   محمػػد بػػف أحمػػد ا –تحفػػة العػػركس كنزهػػة النفػػكس  -ٓ
 مكتبة ابف سينا لمنشر كالتكزيل . –حلله كهذبه محمد إبراهيـ الدسكيي 

الطبعػػػػػة األكلػػػػػه  –تػػػػػذكؽ الشػػػػػعر مػػػػػناج كتطبيػػػػػؽ د / كمػػػػػاؿ الشػػػػػيف  -ٔ
 شركة ناس لمطباعة بعابديف . –ـ ُٗٗٗ –هػ  َُِْ

الطبعػة األكلػه  – كر الكحش بيف الناب ة كذم الرمة د / زكريا النكتي  -ٕ
 نشر كالتكزيل .إيتراؾ لم –ـ ََِِ

إشػػراؼ  –ازانػػة األدب كلػػب لبػػاب لسػػاف العػػرب لعبػػد اللػػادر الب ػػدادم  -ٖ
األكلػػػه  –بيػػػركت لبنػػػاف  –طبعػػػة دار الكتػػػب العمميػػػة  –إميػػػؿ يعلػػػكب 

 ـ. منشكرات محمد عمه بيعكف . ُٖٗٗهػ  ُُْٖ

 -هػػ  َُْٔطبعة دار بيركت لمطباعػة كالنشػر  –ديكاف أبي العتاهية  -ٗ
 ـ . ُٖٔٗ

صػنعة محمػد فػكزم حمػزة  –ميمػكف بػف يػيس  –شه الكبيػر ديكاف األع -َُ
 ـ . َُِِ-هػ ُّّْالطبعة األكله  –مكتبة اآلداب  –

 –د شػتيكم جمػل كتعميػؽ د / أحمػ –ديكاف اإلماـ عمػه بػف أبػي طالػب  -ُُ
 . دار ال د الجديدة بالمنصكرة - ـََِّ –هػ ُِْْالطبعة األكله 

 .طبعة دار صادر بيركت –مرئ الليس ديكاف ا -ُِ
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 –حسػػػف كامػػػؿ الصػػػيرفي  –عنػػػي بتحليلػػػه كشػػػرحه  –كاف البحتػػػرم ديػػػ -ُّ
 ـ . ُّٕٗدار المعارؼ  –الطبعة ال انية 

مادم محمد ناصر الديف  –شرحه كرتب يكافيه  –ديكاف بشار بف برد  -ُْ
 -هػػػػػػ  ُُّْلبنػػػػػاف األكلػػػػػه  –طبعػػػػة دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة بيػػػػركت  –

 .ـُّٗٗ

لطبعػػػػػة ال انيػػػػػة ا –ادر بيػػػػػركت طبعػػػػػة دار صػػػػػ –ديػػػػػكاف جميػػػػػؿ ب ينػػػػػة  -ُٓ
 ـ.ََِِ

صنعه كأصمحه أبك طرؼ تامر بػف مصػطفه الشػيبي  –ديكاف الحبلج  -ُٔ
 الطبعة األكله . –منشكرات الجمؿ  –

محمػػػكد  –كعػػػل حكاشػػػيه  –ألبػػػي عبػػػادة البحتػػػرم  –ديػػػكاف الحماسػػػة  -ُٕ
هػػ َُِْاألكلػه  –ت لبنػاف بيػرك  –طبعة دار الكتب العممية  –ديكب 
 .ـُٗٗٗ -

طبعػة  –اعتنه بػه / عبػد الػرحمف المصػطاكم  –ديكاف طرفة بف العبد  -ُٖ
 .ـ َُِِ –هػ ُّّْالطبعة ال ال ة –بيركت لبناف  –دار المعارؼ 

طبعػػػػة ال –طبعػػػػة دار صػػػػادر بيػػػػركت  –ديػػػػكاف العبػػػػاس بػػػػف األحنػػػػؼ  -ُٗ
 .ـََِٖ -هػ  ُِْٗ –ال انية 

ديكاف عمػر بػف أبػي ربيعػة تحليػؽ عبػد الػرحمف المصػطاكم طبعػة دار  -َِ
 ـ . َُِِ -هػ  ُّّْالطبعة ال انية  –ناف بيركت لب –المعرفة 

 َُْٕلمطباعة كالنشر  طبعة دار بيركت –ديكاف عمر بف أبي ربيعة  -ُِ
 .ـُٕٖٗ -هػ 

طبعػػػة دار صػػػادر بيػػػركت لمطباعػػػة كالنشػػػر  –ديػػػكاف عنتػػػرة بػػػف شػػػداد  -ِِ
 ـ.ُْٖٗ-هػ  َُْْ

 –المركػػػز ال لػػػافي المبنػػػاني  –سمسػػػمة شػػػعراء العػػرب  –ديػػكاف الفػػػرزدؽ  -ِّ
 لطبعة األكله. ا –بيركت 
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طبعػػة دار صػػػادر  –شػػرحه عػػػدناف زكػػي دركيػػػش  –ديػػكاف ك يػػر عػػػزة  -ِْ
 .ـََِٓ -هػ  ُِْٓاألكله  –بيركت 

دار صػػادر طبعػػة  –شػػرح عػػدناف زكػػي دركيػػش  –ديػػكاف مجنػػكف ليمػػه  -ِٓ
 .ـََِٗال ال ة  –بيركت 

فصػمه كعػبطه  –ألبي إسحاؽ الليركاني  –زهر اآلداب ك مر األلباب  -ِٔ
 . ؾكشرحه د/ زكي مبار 

 –عبط معانيه كشػركحه كأكمماػا إيميػا الحػاكم  –شرح ديكاف أبي تماـ  -ِٕ
 –بيػػػػػركت  –المبنػػػػػاني  طبعػػػػػة دار الكتػػػػاب -الشػػػػركة العالميػػػػػة لمكتػػػػاب

 .ُُٖٗاألكله 

كعػػػل  –تعميػػػؽ نريػػػد الشػػػي   –ألبػػػي تمػػػاـ  –شػػػرح  ديػػػكاف الحماسػػػة  -ِٖ
عمميػػػة بيػػػركت طبعػػػة دار الكتػػػب ال –إبػػػراهيـ شػػػمس الػػػديف  –فاارسػػػه 

 .هػُِْْ -ـ ََِّاألكله  –ف لبنا

الطبعة األكله  –شعر الحارث بف االد المازكمي د / يحيه الجبكرم  -ِٗ
 .منشكرات مكتبة األندلس ب داد –ـ  ُِٕٗ -هػ  ُِّٗ –

عػػكض  –شػعر الطبيعػػة فػػي األدب المصػرم فػػي اللػػرف الرابػل الاجػػرم  -َّ
 ـ. ُٖٗٗطبعة الايئة المصرية العامة لمكتاب  –عمي ال بارم 

 –تحليؽ كتعميؽ  –لمفليه أحمد بف عبد ربه األندلسي  –النساء  طبائل -ُّ
 ـ . ُٖٓٗطبعة  –مكتبة اللر ف  –محمد إبراهيـ سميـ 

عػػػػبط  –البػػػف حػػػـز األندلسػػػي  –طػػػكؽ الحمامػػػة فػػػي اإللفػػػػة كاإلالؼ  -ِّ
المعػػػارؼ طبعػػػة دار  –نصػػه كحػػػرر هكامشػػه د / الطػػػاهر أحمػػػد مكػػي 

 .ـَُٖٗ -هػ ََُْال ال ة 

 –تحليػؽ حسػف كامػؿ الصػيرفي  –الشريؼ المرتعػي  –طيؼ الاياؿ  -ّّ
لايئػة طبعػة ا – ُٕٓسمسمة الػذاائر  –تلديـ د/ حسف البنا عز الديف 

 ـ.ََِٖالعامة للصكر ال لافة 
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 –البػػػف رشػػػيؽ الليركانػػػي  –العمػػػدة فػػػي محاسػػػف الشػػػعر ك دابػػػه كنلػػػد   -ّْ
 . ـُُٖٗ -هػ  َُُْالاامسة  –لبناف  بيركت–طبعة دار الجيؿ 

 –ذرم فػػي العصػػر األمػػكم د / حسػػف عبػػد اللػػادر مصػػطفه ال ػػزؿ العػػ -ّٓ
 . مطبعة السعادة –ـ ُّٖٗ -هػ َُّْالطبعة األكله 

 –طبعػػة دار اللمػػـ  – ال ػػزؿ فػػي العصػػر الجػػاهمي . د/ أحمػػد الحػػكفي -ّٔ
 .بيركت لبناف

تحليػػؽ عبػػػد  –ألبػػػي طالػػب المفعػػػؿ بػػف سػػػممة بػػف عاصػػػـ  -الفػػاار  -ّٕ
بعة الايئػة المصػرية العامػة ط –محمد عمه النجار  –الحميـ الطحاكم 

 ـ. ُْٕٗلمكتاب 

طبعػػة  –جمػػل كتحليػػؽ د/ حسػػيف نصػػار  –يػػيس كلبنػػه شػػعر كدراسػػة  -ّٖ
 دار مصر لمطباعة.

طبعػػة  –تحليػػؽ كشػػرح محمػػد نبيػػؿ طريفػػي  –كتػػاب الحماسػػة لمبحتػػرم  -ّٗ
 ـ . ََِِ -هػ  ُِّْاألكله  –بيركت  –دار صادر 

ككلة شػػكبلن كػػامبلن لسػػاف العػػرب البػػف منظػػكر طبعػػة جديػػدة محللػػة كمشػػ -َْ
 طبعة دار المعارؼ . –كمذيمة بفاارس مفصمة 

تحليػػؽ محمػػد أبػػك الفعػػؿ  –ألبػػي الفعػػؿ الميػػداني  –مجمػػل األم ػػاؿ  -ُْ
 هػ . ُِّْ –ـ َُُِصيدا بيركت  –المكتبة العصرية  –إبراهيـ 

 –عبػػد الػػرؤكؼ بػػابكر السػػيد  -المػػدارس العركعػػية فػػي الشػػعر العربػػي -ِْ
 الجماهيرية الميبية طرابمس . –ـ  ُٖٓٗ -هػ  ُّْٗالطبعة األكله 

تحليػػػؽ محمػػػد  –أبػػػي محمػػػد بػػػف جعفػػػر الب ػػػدادم  –مصػػػارع العشػػػاؽ  -ّْ
 –منشكرات محمد عمه بيعكف  –أحمد رشدم شحاته  –حسف محمد 

 -هػػػػػػ  ُُْٗاألكلػػػػػه  –لبنػػػػػاف بيػػػػركت  –طبعػػػػة دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة 
 .ـُٖٗٗ
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د / عمه تكفيؽ  –حلله كيدـ له  –لئلماـ الزجاجي  –معاني الحركؼ  -ْْ
الطبعػػة ال انيػػة  –مؤسسػػة الرسػػالة بيػػركت  –جامعػػة اليرمػػكؾ  –الحمػػد 
 ـ.ُٖٔٗ -هػ  َُْٔ

 –تحليػؽ فريػد عبػد العزيػز الجنػدم  –يػايكت الحمػكم  –معجـ البمػداف  -ْٓ
 -هػػػػػػ َُُْاألكلػػػػػه  –لبنػػػػػاف  بيػػػػػركت –طبعػػػػػة دار الكتػػػػػب العمميػػػػػة 

 .ـَُٗٗ

عداد  –معجـ تراجـ الشعراء الكبير  -ْٔ طبعػة دار  –/ يحيه مراد ترليؼ كا 
 .ـََِٔ -هػ  ُِْٕلحديث باللاهرة ا

تلديـ د  –تحليؽ عبد الستار أحمد فراج  –لممرزباني  –معجـ الشعراء  -ْٕ
 طبعة الايئة العامة للصكر ال لافة .  –/ محمكد عمي مكي 

كامػػػػؿ  –ـ  ََِِمعجػػػػـ الشػػػػعراء مػػػػف العصػػػػر الجػػػػاهمي حتػػػػه سػػػػنة  -ْٖ
ت لبنػػاف األكلػػه بيػػرك  –ب العمميػػة طبعػػة دار الكتػػ –سػػميماف الجبػػكرم 

 . هػُِْْ –ـ  ََِّ

الطبعػػة  –المعجػػـ المفصػػؿ فػػي شػػكاهد العربيػػة د / إميػػؿ بػػديل يعلػػكب  -ْٗ
 دار الكتب العممية .  –ـ  ُٔٗٗ -هػ  ُُْٕاألكله 

طبعػػػة دار  –همػػل الاكامػػػل فػػػي شػػػرح جمػػػل الجكامػػػل لئلمػػػاـ السػػػيكطي  -َٓ
 .ـُٖٗٗ -هػ ُُْٖبيركت لبناف األكله  –عممية الكتب ال

المؤسسػػػة المبنانيػػة العربيػػػة لمتكزيػػػل  –االػػد المحػػػاـ  –كيػػالكا فػػػي الحػػػب  -ُٓ
 ـ.ُٔٗٗالطبعة األكله  –اعة كالنشر كالطب
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