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كلية التربية االساسية ـ جامعة سومر

تقدمه:
الوعيد والتوعد  ،هو التهديد وهو احد أغراض الشعر العربي ( ،)1ويعدها النقاد المعاصرون من فننون
الهجاء ،فشوقي ضيف يرى أن موضوع الوعيد واإلنذار الذي رأى فيه النقاد القدامى انه موضنوع أو غنرض
شعري قائم بذاته  ،إنما هو في الحقيقة داخل في باب الهجاء (، )2ورأينا في الموضوع هو أن هذا الغرض أو
الموضوع الشعري ال نجده ينطوي تحت غرض الهجاء حسب ـ كما أشار الدكتور مطلوب والدكتور شنوقي
ضننيف ـ بننل وجنندناه منطويننا تحننت أغننراض أخننرى ؛ منهننا الرءنناء وال ننر فنني الشننعر الجنناهلي وغيرهننا ممننا
سنالحظه الحقا .
أما ما هو الوعيد فهو التهديد ـ كما يقول صاحب معجم النقد العربي القديم ـ أما اب قيم الجوزية فقند
قال فيه ما نصه  :هو (( ت ويف بسوء المجازاة في المستقبل تحذيرا م الوقوع في الم ال نا )) ( ،)3وابن
رشيق قال فيه  (( :كان العقالء م الشعراء  ،وذوو الحزم يتوعدون بالهجاء  ،ويحذرون من سنوء األحدوءنة
 ،وال يمضون القول إال لضرورة ال يحس السكو معهنا )) ( ، )4ومن خنالل عملينة اسنتقراء فائ نة كبينرة
م األشعار التي تنطوي على هذا الموضوع الشعري ،وجدنا أن هنالن سنبعة موضنوعا تنطنوي علنى هنذا
الموضوع الشعري  ،هي :
أولا  :رثاء القتيل :
إن البيئة الجاهلية هيأ للعرب فني ذلن الوقنت فروفنا جعلنتهم يتننازعون ويتشناجرون ،ويتحناربون
وقد ساعد على ذل عامل قوي  ،وهو عدم وجود سلطة مركزية عامة ي ضع لها العرب جميعا ،فعندم وجنود
حكومة تتولى شؤون البالد وتتبع العدل بي الناس وتنصف المظلوم هو العامل األنساني في حدوث النزاعا
وقيام الحروب )5(.
ويصور بعض الشعر الجاهلي ال جيعة بالمقتول واص ا أءرها في الن وس  ،كما انطوى هنذا الشنعر علنى
ذكر لصن ا المقتنول الحميندة  ،فضنال عن تهديند أولئن النذي قتلنوا الشن ل المرءني ووعيندهم ( ، )6وهنذا
النمط م الرءاء نجده بكل وضوح في شعر المهلهل ب ربيعة فني أخينه كلينب ( ، )7وهننا يقطنع الشناعر كنل
أمل في التسوية والصلح  ،وال يبقي سوى على الحرب بوص ها السنبيل الوحيند لتهدئنة الن نوس  ،والسنترداد
( السريع)
الكرامة المستباحة وح ظ الشرف ( ، )8فها هو يقول في هذا (:)9
والمرء قد يعرف قصد الطريق
ساس ثقال الوســوق
في رهط ج ّ

جارت بنو بكر ولم يعدلوا
حلّت ركاب البغي من وائل
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ما لم يكن كان له بالخـــــــــليق
جان ولم يُضح لها بالمــــــطيق
ولستَ تلفى مثله في فـــــــريق
او يصبروا للصليم الخنفــــقيق
اضرمتم من دمه كالخلــــــوق
مـعظم امر يوم ازل وضــــيق
بل ملك دين له بالحـــــــــــقوق

يا ايها الجاني على قومـــه
جناية لم يدر ما كنــــهها
فذاك ل يوفى به مــــــثله
قل لبني ذهل يزدرونــــه
ابلغ بني شيبان عنا فــقد
سيد سادات اذا ضمـــهم
لم يك كالسيد في قومه

لقد أخذ المهلهل على ن سه عهدا بترك كل شئ في حياته  ،واالخذ بثأر أخيه بشتى الطرق لما يحملنه من
صدق العاف ة ل قدان أخيه بصورة فنية ناقلة للمشاعر االنسانية .
وقال أيضا ( ( :)10الكامل)
شمس النهار فما تريد طلوعــــا
كذبوا  ،لقد منعوا الجياد رتوعا
وقبيلة وقبيلتين جميعــــــــــا
ونه ُّد منها سمكها المرفوعــا
منهم عليها الخامعات وقوعـا
وتجر اعضاء لهم وضلوعــا
يوم الكريهة ما يُردن رجوعا

لما نعى الناعي كليبا اظلمت
قتلوا كليبا ثم قالوا  :ارتــعوا
حتى ابيد قبيلة وقبيلــــــــــــة
وتذوق حتفا آل بكر كلـــــــها
حتى نرى اوصالهم وجماجما
وترى سباع الطير تنقر أعينا
والخيل تقتحم الغبار عوابسا

ويصور الشاعر فقيده بالسيد بي قومه وهنا يكون التهديد والوعيد شنديداعلى أعدائنه  ،وال كنرة متالزمنة
لديه وتحركها االحاسيس الن سية (ال طرية) وبدوافع تقليدية  ،تتناسب مع الوضع النراه المعناآ ذننذاك ومن
هنا تنضج فكرة التصوير العاف ي للمرءي .
ونجد هذا النمط م الرءاء في شعر الحارث ب عباد  ،النذي لنم يتندبر م رجنا لنرد كرامتنه المهندورة إال
القتال  ،بعد أن قتل ابنه بجير بشسع نعل كليب ( ، )11فقال يهدد بكرا وتغلب ويتوعدهما (: )12
يااااا بجياااار الخياااارات ل صاااالح حتااااى

نمااااب البيااااد ماااان ر وس الجـــااااـبال

(ال يف)
حين تسقى الدما صدور العوالي
وتقر العيون بعد بكاها
ب عجيج الجمال بالثــــــــقال
اصبحت وائل تعّج من الحر
لم اكن من جناتها علم اللـــــــــــــــــــــــــــه  ،واني ب ّحرها اليوم صـــــــــال
فأبت تغلـب علـي إعتزالــــــي
قد تجنبت وائـال كـي يفيقـوا
قتلـوه ظلمـا بغـيـر قـتـــــــــال
وأشابـوا ذ آبـتـي ببجـيـر
إن قتل الكريم بالشسـع غـاــل
قتلـوه بشسـع نعـل كلـيـب
قد شربنا بكـأس مــــوت زلل
يا بني تغلب خذوا الحـذر إنّـا
ما سمعنا بمثله فـي الخوالــــي
يـا بنـي تغلـب قتلتـم قتيـال
لقحت حرب وائل عـن حيــال
قربـا مربـط النعامـة منـي
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ليس قولي يـراد لكـن فعالـــي

قربـا مربـط النعامـة منـي
ثانيا ا  :التعالي على المغلوبين :

لم يـأخذ الرءاء النمط التقليدي المتبع عليه في السنابق وأنمنا ننرى الشناعر يصنور منطلقنا جديندا للمرءني
واألخذ بثأره وهنا تتحقق األريحية للن س االنسانية لكيال الش صي الشاعر والمرءي .
أما عندما ينتصنر القنوم علنى أعندائهم  ،والسنيما إذا كنانوا معتندي  ،فقند تأخنذ الشناعر المنتصنر وقومنه
نشوة النصر  ،فينسون أن سهم في هذه األءناء مما يجعلهم يتعس ون في است دام قنوتهم منوف ي فني ذلن حالنة
االنكسننار والتراجننع التنني أصننيب بهننا عنندوهم  ،وهننم ال يكت ننون بهننذا  ،بننل إنهننم يتوعنندون عنندوهم المهننزوم
جراء بغيه ( ، )13ونلمنس مثنل هنذا التهديند والوعيند فني شنعر عنامر بن الط ينل ،
ويهددونه بزيادة العقاب ّ
عنننندما انتصننننر قومنننه ـ بنننننو عنننامر ـ علننننى بنننني تمننننيم فننني يننننوم شنننعب جبلننننه ( )14إذ يقننننول (:)15
نبينُ سواعدا ا مــنهم وهامــــا (الوافر)
كما اج ّجت باللهب الضراما
لدى اوطانهم تسقى السماما
يؤدّوا الخراج لي عاما ا فعاما
ويعــــطونا المفادة والزماما
فبيتوا لــــــــن نهيجكم نياما

وجمع بني تميم قد تركـــنا
وكان لهم بها يو ُم طويــــــل
بدارهم تركنا يوم نــــــحس
فانَ ل يُرهق الحدثان نفسي
يؤدّوه على رغم صـــــغارا
فأبلغ ان عرضتَ جميع سعد

وهذا دريد ب الصمة يتش ى بمقتل قاتلي اخيه ـ عبد هللا ـ ويتغنى بانه ءأر منهم وف نر بثنأره  ،وبعند ذلن
(الطويل )
فهو يتوعد ويهدد فزارة  ،فيقول (:)16
أبا غالب أ ،قد ثأرنـــــــا بغـــالب
على نأيها  ،فأي مولــى وطـــالب
ذ اب بن اسماء بن زيد بن قارب
لوقع القنا  ،تنزون نزو الجــنادب
واكره فيهم صعدتي غير نـــاكب
وإن تُقبلوا يأخذكم في التـــــرائب
بطعن كأيزاع المخاض الضوارب

آيا راكبا إما عرضت فبّلــــغن
وابلغ نميرا إن مررت بدارها
قتلت بعبد هللا خير لــــــــــداته
فلليوم سميتم فزارة  ،فاصبروا
تكر عليهم رجلتي وفوارســـي
فان تدبروا يأخذكم في ظهوركم
وإن تسهلوا للخيل تسهل عليكم

وهذا المهلهل ب ربيعة لم يشف ن سه انه اخذ بثأر أخيه  ،بل انه اخذ يتهدد ويتوعد بني بكر بقوله (:)17
رار ؟ (المديد)
يا لبكر أين أين الفــــ ُ
رار
ّ
صرح الشر وباح الســ ُ
الديار
دون روح تراح منه
ُ
الفرار
امنعوا في الفرارحيث
ُ

يا لبكر انشروا لي كلـــيبا
يا لبكر اظعنوا ثم حــــــلوا
يا كليب الخير لست براض
وقتلنا قيس بن عيالن حتى

ثالثا ا  :الّرد على تهاون المنتصرين وتعسفهم في الخذ بثأرهم :
ما كان للمغلوبي إزاء هذا التهديد المو ّجه إليهم م جانب الغالبي أن يسكتوا  ،بل كانوا يثورون لشرفهم
المستباح فيردون التهديد بالتهديد والوعيد بالوعيد  ،ويعدون بمجازا المتعالي والمستهتري على استهتارهم
ورد الصاع بالصاع  ،وكان الشاعر في أءناء ذل يقلل م قيمنة نصنر أعدائنه النذي حنازوه علنيهم ويتوعندهم
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باألخذ بثأر م قتل ( ، )18وهذا ما نلمسنه فني شنعر عنامر بن الط ينل عنندما انهنزم قومنه ـ بننو عنامر ـ ينوم
(الكامل)
الرقم ( ، )19فيقول في ذل (:)20
س َما ُء َو ْه َي َحفيّةٌ
سألَ ْن ا ْ
لَت َ ْ
قالُوا لها  :إنّا َط َر ْدنَا َخ ْيلَهُ
فَببْغينّ ُك ُم ال َمال وعُوارضا ا
وال َخ ْي ُل ت َ ْردي بالكُماة كأنّها
أرنّ ب َمالك وبمالـــــــك
ألثْ َ
أرنّ فإنّـــــــهُ
وقَتيل ُم ّرةَ أثْ َ
زارةَ إنّني
يا أ ْ
س َم أ ُ ْختَ َبني فَ َ
فيئي إلَيْك فَال َهوا َدةَ بَ ْينَـــنا
سابــــــــح
إلّ ب ُك ّل أ َح ّم نَهْد َ
شبّ َها
وأنَا ابنُ َح ْرب ل أزا ُل أ ُ

صحا َءها أ ُ
طردْتُ أم لم أ ُ ْط َرد
نُ َ
طرد
قُ ْل َح الكالب وكنتُ
غير ُم َّ
َ
ضــ ْر َ
وألوردَنّ ال َخي َل لبَةَ َ
غد
حدأ ٌ تَتا َب ُع في ال ّ
صد
طريق األق َ
سد
وأخي ال َم َر ْوراة الذي لم يُو َ
صــــــد
فَ ْر ٌ
ع وإنّ أخا ُه ُم لم يُ ْق َ
غير ُمخــــــ َلَّد
غاز وإنّ ال َم ْر َء ُ
بالمرــد
بع َد الفَوارس إذ ث َ َو ْوا
ْ
وعُاللَة من ك ّل أس َم َر مـــــ ْذ َود
س ْعرا ا وأُوقدُها إذا لم تُوقَــــــد
َ

ويقدم لنا الم ّمنزق العبندي أبياتنا شنعرية تسنت تح بأفعنال يسنتنطق فيهنا الصنحوة واالغ نال وايقناف الت نرق
واالنتبنناه الننى المصننير المنتظننر  ،فنني حديثننة لاشننادة بقومننه يهنندد بهننم النعمننان ويعلمننه بننأنهم قننوم خلقننوا للقنننا
والسيوف ت شاهم االقوام لشدة بأسهم وقوة شكيمتهم (، )21في قوله (:)22
ق
فأضمر منها خبث نفس م ّمز ُ
ق
ولحت لها نار الفريقن تبــــر ُ
ق
وو َّد الذين حولنا لو تشــــــــر ُ

وقال جميع الناس اين مصيرنـــا
فلما أتى من دونها الرمث والفضا
ووجهها غريبة عــــــــــن بالدنـا
الرد على الهجاء والتهديد والوعيد:
رابعا ا ّ :

اذا كان الهجاء والتهديد والوعيد يست ز المرء ويثير غضبه  ،فمنا بالن إذا كنان هنذا المنرء عندوا غاضنبا
تأكل أحشاءه ال صومة ؟ ءم ما بال بنه إذا كنان شناعرا ؟ ممناال شن فينه اننه شنديد الوقنع علينه  ،األمنر النذي
يجعله حاضرا للرد عليه  ،وهنا نود االستشهاد بتعصب األعشى ـ ميمون قيس ـ لقيس بن ءعلبنه مهاجمنا يزيند
ب مسهر الشيباني  ،ألنه افهر بغضا وهجاء لقومه  ،فراح يتهدده وقومنه ـ بنني شنيبان ـ بالقتنال الشنديد النذي
(الطويل)
تتكسر فيه الرماح  ،فيقول (: )23

لقومي عمدا نغصة ومظال ُم
َ
من الدهر عادتنا الرباب ودار ُم
ودودان في ألفافها واألراقـ ُم
رماح بأيدي شجعة وقوائـ ُم
يقولون نور صبح والليل عاتـ ُم
تشد على أكتافهن القــواد ُم
عليها أسود الزارتين الضراغ ُم
كما يعتدي الماء الظماء الحوائ ُم
برغمك إذ حلّت علينا اللـهاز ُم
ول تلقني إل وأنفك راغــ ُم

رأيت بني شيبان يظهر منهم
فإن تصبحوا أدنى العدو فقبلكم
وسعد وكعب والعباد وطيء
ولن تنتهوا حتى تكسر بينــنا
وحتى يبيت القوم في الصف ليلة
وقوفا وراء الطعن والخيل تحتهم
إذا ما سمعن الزجر يممن مقدما
وإنا أناس يعتدي البأس خلفنـــا
لهان علينا ما يقول ابن مســهر
فال ينبسط من بين عينيك ما انزوى
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لتصطفقن يوما عليك المآت ُم
وتترك أموال عليها الخواتـ ُم
أبا ثابت أقصر وعرضك سال ُم

فأقسم باهلل الذي أنا عبــــده
يقلن  :حرام ما أح ّل بربنا
أبا ثابت ل تعلقنَك رماحــنا

نلنت ّمس فنني االبيننا الشننعرية التوسننع فنني ال كننرة الموضننوعية من حيننت أختيننار االل نناف التنني توعنند بهننا
المهجو الفهار أعجازه ومنقصاته االجتماعية وال كرية وعدم قدرته على الرد لهذا الوعيد .
ولقد كان تعداد الشاعر ألسماء خصومه في هذه القصيدة وسيلة للت اخر بالقتال  ،ونوعا من التحقينر لهنم
 ،والقصيدة ـ كما هو واضنح ـ فني غنرض الهجناء  ،لكنهنا انطنو علنى التهديند ( ، )24وفني مكنان ذخنر من
ديوان األعشى نقرأ له معلقته التي مطلعها  (( :ودع هريرة إن الركب مرتحل  )) ...يهدد فيها يزيد الشيباني
(البسيط)
 ،فيقول (: )25

أبلغ يزيد بني شيبان مألكةا
ألست منتهيا ا عن نحت أثلتنا
كناطح صخرةا يوما ا ليوهنها
تغري بنا رهط مسعود و إخوته
ل تقعدن وقد أكلتها خــــــطبا ا
سائل بني أسد عنا فقد علموا
و آسأل قشيرا ا و عبد هللا كلهم
إنا نقاتلهم حتى نقّـــــــــــتلهم
لئن قتلتم عميدا ا لم يكن صددا ا
كال زعمتم بأنا ل نقاتلكم
نحن الفوارس يوم الحنو ضاحيةا
قالوا الطعان فقلنا تلك عادـــــتنا
قد نخضب العير في مكنون فائله

أبا ثبيت أما تنفكَّ تأتكــــــــــ ُل*
و لست ضائرها ما أطت اإلبـ ُل
فلم يضرها و أوهى قرنه الوع ُل
عند القاء فتردي ثم تعتـــــــــز ُل
تعوذ من شرها يوما ا و تبتــــه ُل
أن سوف يأتيك من أنبائنا شـك ُل
عنا كيف نفتعـــ ُل
و اسأل ربيعة ّ
عند اللقاء و إن جاروا و إن جهلوا
لنقتلن مثله منكم فنمتــــــــــــث ُل
إنا ألمثالكم يا قومنا قـــــــــــت ُل
جنبي فطيمة ل مي ٌل و ل عــز ُل
معشر نـــــــــز ُل
أو تنزلون فإنا
ٌ
و قد يشيط على أرماحنا البـط ُل

والمثال اآلخر الذي نورده هنا  ،هو ما يروى ع زرعة ب عمرو عندما اشار علنى النابغنة النذبياني أن
ينصح على قومه بترك حلف بني أسد  ،فنأبى ذلن النابغنة  ،فنراح زرعنة يتوعنده  ،فنرد النابغنة قنائال (: )26
(الكامل )
الي غرائب األشعار
نبئت زرعة والسفاهة كاسمها
يهدي َّ
العدو ضراري*
ق على
فحلفت يا زرع بن عمرو أنني
مما يش ّ
ّ
تحت العجاج فما شققت غباري
أريت يوم عكاظ حين لقيتني
فحملت بّرة واحتملت فجار
أنا اقتسمنا خطتينا بيننـــــــا
جيشا اليك قوادم* الكوار
فلتأتينك قصائد  ،وليدفعـــن
وينقننل لنننا صنناحب الم ضننليا شننعرا لبشننر ب ن عمننرو ب ن مرءنند يتوعنند فيننه عمننرو ب ن كلثننوم التغلبنني
وصاحبيه أن يش عليهم حربا شعواء  ،فيقول (( : )27البسيط)
قل لبن كلثوم الساعي بذمته
وصاحبيه فال ينعم صباحهما

تغص الشيخ بالـريق
ابشر بحرب
ُّ
فرت الحرب عن انيابها الروق
اذ ّ
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ل يبعث الغير ل غب صادقة

من المعاني وقوم بالمضـــــــاريق

و ينقل لنا شعرا لبشر ب شهاب اليشكري يهدد به قيس ب مسعود ب قيس ب خالد الشيباني ويتوعده إذا
(الطويل)
لم يكف ع هجائه  ،فيقول (: ) 28
ف َم ْهالا أَبا ال َخ ْنسـاء ل ت َ ْ
شت ُ َمنَّنـي
ول تُوع َدنّـي إنَّنـي إن تُالَقنـي
ونبل قران كالسيـور سالجـم
و ُم َّ
ـر
طر ُد ال َك ْع َبيْـن أ َ ْ
ـر عات ٌ
س َم ُ
ُمضاعَفـةٌ َجـدْل ُء أَو ُح َطميَّـةٌ

اليوم سنَّكَ ْ
من نَــــــ َد ْم
فَت َ ْق َر َ
ع بع َد ْ
َمعي َمش َْرفي في َمضَاربـه قَضَـ ْم
وفرع هتوف لسقـي ولنشــــــــم
وذَاتُ قَتيـر فـي َمواصلهـــــتـتا د ََر ْم
َف والقَـ َد ْم
تُغَ ّ
شي بَنانَ ال َم ْرء والك َّ

خامسا ا  :النزاع بين الفرد والدولة :
إن عالقننة اإلنسننان الجنناهلي بالدولننة أكث نر تعقينندا م ن عالقتننه بالقبيلننة  ،فنناذا كننان الجنناهلي قنند اسننتطاع
التعرض للقبيلة وعصيانها  ،وم ءم ال روج عليهنا ،وذلن بحكنم تعجرفنه وكرهنه للنظنام  ،وغلظتنه وأن تنه ـ
كما يقول اب خلدون ()29ـ فكيف به ونظام الدولة أكثر تعقيدا وهيبة م نظنام القبيلنة  ،وعلنى نحنو عنام فنل
الجاهل ي ينظر للدولة كما ينظر للقبيلة  ،فراح يهجو الدولة والملنوك مثلمنا يهجنو القبيلنة ورجالهنا ،تعبينرا عن
رفضه لتعسف الدولة وملكها وتحقيرها لقبيلته ( ، )30أو أن ة منه اتجاه الدولة بسبب رفضه وعندم استسناغته
كبرياء الملوك وعنجهيتهم  ،أو رفضه ال ضوع لنظام معي ( ،)31فهو لم يك موافنا في دولة ووفن  ،بنل
هو مواف في قبيلة (.)32
والشاعر الجاهلي بوص ه موافنا عرف الدولنة بعند احتكاكنه منع ال نرس والنروم واتباعهمنا( المنناذرة ـ
الغساسنننة )  ،فمننال بعننض الشننعراء صننوب بننالف الغساسنننة  ،ومننال ذخننرون صننوب بننالف المننناذرة كالنابغننة
واألعشى والمتلمس وفرفة ،وعمرو ب كلثنوم التغلبني النذي هاجنت عاف تنه غضنبا عنندما لمنس فعننا ـ من
المل ـ في شرفه وانتقاصا م كرامته  ،فقنال معلقتنه الشنهيرة التني ف نر فيهنا  ،لكن ف نره خنرج النى التهديند
(الوافر)
والوعيد (:)33
َوأ َ ْنظـــ ْرنَا نُ َخبّ ْـركَ اليَقي َنـا
َونُصْد ُرهُنَّ ُح ْم َرا ا قَ ْد َروينَــا
ص ْينَا ال َم ْلكَ في َها أ َ ْن نَدينَـا
َ
ع َ
بتَاج ال ُم ْلك يَحْ مي ال ُمحْ َجرينَا
صفُونَــــــا
ُمقَلّــــ َـ َدةا أ َعنَّـت َ َها ُ
إلَى الشَا َمات ت َ ْنفي ال ُموعديـنَا
ض ْع َ
تَ َ
ض ْعنَا َوأَنَّـا قَ ْد َونينَـــــا
فَنَجْ َه َل فَ ْوقَ َجهْل ال َجاهليــنَا
نَكُونُ لقَيْل ُك ْم في َها قَطينَــــــــا
الوشَاةَ َوت َ ْزدَرينَا
تُط ْي ُع بنَا
ُ

ع َل ْينَا
َ
أَبَا ه ْند فَالَ ت َ ْع َج ْل
الرايَـات بيضَـــا ا
بأَنَّا نُ ْور ُد
َّ
َوأَيَّـام لَنَـا ُ
ـوال
ـر طـــــــ َ
غ ّ
سيّد َم ْعشَر قَـ ْد ت َ َّو ُجـــــوهُ
َو َ
ا
علَيْــه
ت َ َر ْكنَا ا ْل َخ ْي َل عَاكفَة َ
َوأ َ ْن َز ْلنَا البُيُوتَ بذي ُ
طلُوح
ـوا ُم أَنَّـــــا
أَلَ لَ يَ ْعلَ ُم األ َ ْق َ
علَ ْيــنَا
أَلَ لَ يَجْ َهلَ ْن أ َ َحـ ٌد َ
ي َمشيئ َة ع َْم َرو ْبنَ ه ْنـد
بأ َ ّ
ع ْم َرو ْبنَ ه ْنـد
ي َمشيئ َة َ
بأ َ ّ

وينقل لنا صاحب الم ضليا قصيدة ليزيد ب ال ذاق ال ّ
ي يهجنو فيهنا ملن الحينرة النعمنان بن المننذر
شنن ّ ّ
(الكامل)
يتوعده قائال (:)34
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يخفي ضميرك غير ما تبدي
فعــليكها ان كنت ذا صـــرد
واصولنا من متحد المــــــجد
تلق الكتائب ذوننا تــــــــردي
ام خلتنا في البأس ل نــــجدي
فانظر بسيفك من بـــــــه تردي

نعمان انك خائن خــــــدع
فاذا بدا لك تحت اثلتـــــــنا
يأبى لنا انا ذوو انـــــــــف
ان نغز بالحرقاء اســــرتنا
أحسبتنا لحما على وضــــم
وهززت سيفك كي تحاربنا

و ينقل لنا صاحب الم ضليا قصيدة الحارث ب فنالم ( وهنو صناحب السنيف النذي ضنرب بنه المثنل
كيال م جرير وال رزدق ) التني يعلن فيهنا تمنرده الصنريح علنى النعمنان بن المننذر ملن الحينرة مهنددا إيناه
بالويل والثبور وبالقتل ألنه فلم جارا له  ،وهو في هذه األءناء يت اخر في قتله اب الملن النذي كنان قند أودعنه
المل عند أخت الشناعر ( سنلمى بننت فنالم ) ءنم اننه راح يحنذره و يننذره بتكنرار منا حندث فيسنتحل  ،فيقنول
(الطويل)
(:)35
محارب موله و ثكالن نـاد ُم
لخالطه صافي الحديدة صار ُم
و لّ ّما تصب ذل و انفك رآغـ ُم

قفا اسمعا اخبركما إذ سمعتها
فاقسم لول من تفرضه دونه
حسبت أبا قابوس انك سالم

فالحارث (محارب مواله ) ألنه قتل م قبل األمينر النعمنان و األمينر بعند فقداننه ابننه (ءكنل ننادم) و ال
يمنع الحارث م قتل األمير إال ما ذكره م حرسه و خاصيته الذي يحولون دون ذل  ، ،و ما نلمحه في هذا
المقطع أن الحارث يستهل بم افبته صديقيه و قد ت يل أنهما سأاله ع حاله ال بأنه يتحرق شوقا إلنى حبيبتنه
التي ولت و تركت له الحسرة و اللوعة بل ي برهما منذ أول لحظنة اننه محنارب بنل و محنارب منواله الملن ،
ولهجة األمر في مستهل أبياته (ق ا  ..فاسمعا) تنقل لنا قوة و حزما و صرامة ،و يقول في مقطع ذخر:
كان سالحي تحتويه الجماجم ُ
اناكل جيراني و جارك سالــ ُم
و ثالثة تبيّض منها المـــــقاد ُم

فتكت به كما فتكت بخــــــــالد
أخصيتي حمار بات يكدم نجمة
بدأت تهذي ثم اثني بـــــــــهذه

و هنا يعتز الشاعر ب روسيته و ما أصاب به البيت الحاكم م ءكل و يحذره منرة أخنرى من تكنرار هنذه
الحادءة  ،م اخرا بأنه استطاع أن يذل المل ن سه فقد قتل ابنه كما قتل احد فرسانه و يذكره و يتوعده بقتله هو
أيضا ،و في مقطع ءالت يصور لنا الشاعر هجاءه ألميره و تهديده و عبده إيناه ،و هنو هجناء يشن عه بنال ر
بما قام به م قتل أو لما أبداه م فروسية و بسنالة بنالحرب  ،و بهنذا نجند أن الحنارث بن فنالم مثنال للعربني
المتصدي لظلم السادة وأستبدادهم وم هم أعلى منه مكانة ومنزلة بكل جرأة لنم يسنبق لهنا مثينل و هنذا أن دل
فانه يد ّل على أن ة العربي .ف ي هذه األبينا ارتنبط هجنا ه بنال ر و الحماسنة ارتبافنا وءيقنا لمنا بينهمنا من
وشائج حميمة و عند ذل ت تلط اللغة و تدنو األساليب  ،وهذا أمر معتاد ،الن فني الهجناء تظناهر بنالقوة  ،و
إعجابا بالملكا اللسانية ،و القدرة على إبادة ال صم ،وما ال ر غير اإلشادة بالمنجزا التي حققها اإلنسان.
والشاعر العربي لم يك ه تهديد المل العربي ووعيده  ،بل نراه يهدد ملوك العجم أيضنا  ،فهنذا األعشنى ـ
ميمون قيس ـ يهدد كسرى ألنه أراد منهم رهائ لما أغار الحارث ب وعلة على بعض السواد  ،فقال لنه (36
(الكامل)
):
شـــــ َّردَا
َ
عنّي َمآلكَ ُم ْخمشَات ُ
ْ
ْ
ُر ُهنا ا فيُفسدَه ْم كَمن قد أفســــ َدَا
سماكُ الفَ ْرقَدَا
نعشَ ،ويَ ْر َهنَكَ ال ّ
ٌ

ْ
من مبل ٌغ كسرى ،إذا ما جاءهُ
آلَيْتُ ل نُ ْعطيه م ْن أ ْبنَائنــتت َا
حتى يفيدكَ ْ
من بنيه رهينــة
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إلّ كخارجة َ المكلّف نفســهُ
ْ
برهنه ْم ،ف ُه َما إذَ ْن
أن يَأتيَاكَ ُ
كالّ يمينَ هللا حتى تنزلـتــوا
لنقاتلنّك ُم على ما خيلــــــتْ

وابني قبيصة َ ْ
أغيب ويشهدا
أن
َ
ْ
ق لخائف ْ
أن يجــــهدا
جهدا وح ّ
ْ
من رأس شاهقة إلينا األسـوادا
ولنجعلنّ ْ
لمن بغى وتمــــــردا

سادسا ا  :الر ّد على العمل العدواني :
م الطبيعي ـ في الجاهلية ـ أن يستتبع كل معركة ءأرا  ،وكل ءأر يلد معركة جديدة  ،ولوال حروب الثأر
ما استرجع المهزوم مكانه م النصر بعد الهزيمة  ،وما ش ي الموتور صدره م ح يظة الوتر  ،لنذل كثنر
الحروب وتعدد األيام (  ، )37وم شدة كلف العرب بالثأر تراهم يمتنعون ع شرب ال مر واالقتراب م
النساء والغسل  ،بل وحتى اخذ الدية  ،إلى أن يأخذوا بثأر القتيل ( ، )38هذا إذا كان القتيل م عامنة النناس ،
فما بال اذا كان هذا القتيل ملكا ـ كما هو شأن حجر ب الحارث مل كندة الذي قتله بنو أسد ـ لنستمع ألمريء
القيس ـ اب القتيل ـ وهو يتوعد بني أسد قائال (( : )39المتقارب)
ونام الخلي ولم ترقـــــد
تطاول ليلك باإلثمــــد
كليلة ذي العائر األرمـــد
وبات وباتت له ليـــلة
ُ
ُ
وأنبئته عن أبي األســود
وذلك من نبأ جاءنـــــي
وجرح اللسان كجرح اليـد
ولو عن نثا غيره جاءنـي
يؤثر عني يد المسنـــــــد
لقلت من القـول مـا ليزا ل
وإن تبعثوا الحرب ل تقعد
فإن تدفنوا الداء ل نخـفـه
وإن تقصدوا لدم نقصـــــد
نقتـلـكـمـو
وإن تقتلونا
ُ
جواد المحثة والـمــــرود
وأعددت للـحـرب وثـ ّابة
وفي مكان ذخر م الديوان نجده يتوعد بني أسد  ،لما وقع منهم في احدى غزواته عليهم  ،فيقول ()40
يا لهف هند إذ خطئن كاهال
تاهلل ل يذهب شيخي باطال

القاتلين الملـــك الحـــالحال
حتى أبير مالكا ا وكاهـــــــال

وال ي تلف األمر مع المهلهل ب ربيعة عندما رزئ بأخيه الذي ال يقل شأنا ع مل كندة المقتول  ،لذل
نراه يهدد الحارث ب عباد البكري ويحذره عاقبة فعله متوعدا أن يبيد الكتائب م اجل األخذ بثأر أخينه كلينب
(الكامل)
 ،فيقول (: )41
ورب الحل واإلحرام
كذبوا ،
ّ
ويح ُّل إحرام على إحــــــــرام
يمسحن عرض ذوائب األيتام

قتلوا كليبا  ،ثم قالوا :ارتــعوا
لف كتيبة بكتيبــــــــــة
حتى ت ُ َّ
وتجول ربات الخدور حواسرا

ءم انه يذهب بعيدا في تهديده ووعيده  ،عندما اقسم بأن يتتبع البكريي قتال حتى األجنة منهم في األرحنام
(ال يف)
 ،فيقول (: )42
يسلب الخدر بيضة المحجول
كذبوا والحرام والحل حتى
ويموت الجنين في عاطف الرحــــــــــــم ونروي رماحـــنا والخيول

8

ويسطو الحارث ب وعلة على ابل لعمرو ب تميم ـ جينران بكنر بن وائنل ـ فينت ني األعشنى دفاعنا عن
(الوافر)
جيرانه  ،فيهدد ويتوعد قائال ( : )43
مغلغلة أحان أم ازدرانا
طــوال حياتنا  ،إل سنانا
بأطراف السنة  ،ما قرانا
جميعا واضعين بها لظانا
ول تخفى على احد بغانا

أل من مبلغ عني ُحريثـــــا
فال وأبيك ل نعطيك منـــــها
ولو نظروا الصباح إذا لذاقوا
وإنا بالصليب وبطن فلــــج
ندخن بالنهار لتبصـــــرينا

وينقل لنا صاحب الم ضليا شعرا لمرة ب همام ب مرة ب ذهل بن شنيبان  ،وهنو ابن اا جسناس بن
مرة قاتل كليب ب ربيعة زوج أخته ـ جليلة بنت مرة ـ وفي هذا الشعر يتوعد الشاعر عوفا  ،كيف يجر على
السطو على ماله وهو كان باألمس ي اف مجرد الت كير بهذا االمر ،اسمعه يقول له (( : )44الكامل)
ياعوف ويحك فيم تأخذُ صرمتي ؟
تاهلل لول ان تشاءى اهلـــــــــــنا
لبعثتُ في عرض الصراخ مفاضة
لتركتم ابلي رتاعا اننـــــــــــــي
هلل عوف لبسا اثوابــــــــــــــــه

ولكنت اسرحها امامك ّ
عزبــــا
ولشر ما قال امر ان يكـــــذبا
وعلوت اجرد كالعسيب مشذبا
مما ارد الجيش عنها ُخيّبــــــــا
يالهف نفسي قرن مـــا ان يغلبا

ي( وهو صهر الحارث بن فنالم
وفي مكان ذخر م الم ضليا نقرأ مقطوعة لسنان ب ابي حارءة المر ّ
إذ هو زوج أخته سلمى وهو والد هرم ب سنان الذي مدحه زهير ب ابي سنلمى ) وهنو يهندد الملنثم بن ريناح
ومال ب هند قائال (( : )45الكامل)
إن كنت رائم عزنا فاستقدم
كأسا صبابتها كطعم العلــقم

قل للملثم وابن هند بـــــــــــعده
تلق الذي لقى العدو وتصطبح
سابعا ا  :تهديد المتحاربين بإيقاف الحرب :

إن الذي ر وا اخبار البسوس الطاحنة يلحظ أن المهلهل قال لقومه(:وقد رأيت أن تبقوا على قومكم فأنهم
يحبننون صننالحكم ،وأن القننوم سننيرجعون الننيكم غنندا بمننودتهم ومواصننلتهم وتعطننف االرحننام حتننى تتواصننلوا)
(.)46
هنا ينت ني أصنحاب النرأي السنديد بنصنح المتحناربي بايقناف الحنرب  ،وإال فنأنهم سنوف يحرمنون من
أماك ال صب والكا  ،وفي هذا يقول بشر ب أبي خازم (( : )47الوافر)
صرا ُم
ومولهم فقد حلبت ُ
لتارك و ّدنا في الحرب ذا ُم

أل أبلغ بني سعد رســـول
نسومكم الرشاد ونحن قوم

هنا يدعوهم إلى التعقل والتأمل ،والبعد ع الج اء والقطيعة ،حتنى إذا فكنروا فني العنداء أو الغنزو،
وصن ر عينناب الننودّ منننهم ،وخننانوا العهنند المتننوخى الوفنناء بننه ،فننانهم سيضننطرون إلننى هجننران أمنناك
ال صب "كجزع عريتنا " و"برقة عيهل":
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فإذ صفرت عياب الو ّد منكم
فإن الجزع جزع عريتنـات

ولم يك بيننا فيها ذمـــا ُم
وبرقة عيهل منكم حرا ُم

ويمضي بشر مذكرا بني سعد بمراعي قومه ال صبة وبعنزتهم وكثنرة رجنالهم ،وينأتي علنى
ذكر ال يول ويص ها وص ا مسهبا.
وهذا ذو اإلصبع العدواني يمشي إلى المتحاربي ويسألهم قبول الدية  ،فلما أبيا وأقاما على الحرب،
راح يهددهم ويتوعدهم إن لم يك نوا عن الحنرب سنيعلنها علنيهم جميعنا  ،ومن الجندير ذكنره هننا هنو أن
الشاعر كان قد بدأ قصيدته هذه بالغزل وأسرد ما دار بينه وبي اب عمه ءم انه مضنى ينتهكم بهنم ألنهنم
لم يراعوا حرمة لذوي القربى ،ءم أخذ يهدد ويتوعد  ،فيقول ( : )48
(البسيط)
ُم ْختَلفَـان فأ َ ْقلـيـه ويَ ْقليـنــــــــــــــي
علَى ما كان من ُخلُـق
ع ّم َ
ل َي ا ْبنُ َ
فَ َخالَنـي دُونَـهُ وخ ْلتُـهُ دُونــــــــــــي
أ َ ْز َرى بنَا أَنَّنَـا شَالَـتْ نَعَا َمتُنَــــــا
ضر ْبكَ َحي ُ
أَ ْ
سقُوني
صتي
يا ع َْم ُر وإ ْن ل ت َ َد ْع َ
شتْمي و َم ْنق َ
ْث تَقُو ُل الها َمةُ ا ْ
ع ّمك ل أ َ ْف َ
عنّي ،ول أ َ ْنتَ َديَّانـي فَت َ ْخ ُزونــــــي
َ
ســـب
لَه ابن َ
ض ْلتَ في ح َ
ول بنَ ْفسكَ فـي العَ َّ
ـزا َء تَكْفينـــــــــي
سغَبَـــــــة
لول تقُوتُ عيَالـي يَـو َم َم ْ
ويعد تصوير الشاعر لالسطورة (الهامة والصدى) في إبياتنه الشنعرية دلنيال مصناحبا ألفكناره المتوارينة
وتصوير عميق إلحساسه ال كري الذي أراد توجييه بصورة تثير المتلقي وتجسند الواقنع ومعتقداتنه لمنا تحملنه
م ردود فعل أجتماعية ون سية .

أما بماذا يهدد الشاعر الجاهلي أعداءه ؟  ،فهذا األمر غالبنا منا ينناف بنأدوا الحنرب من سنيوف ورمناح
وقسي وخيل وغيرها  ،كما هو واضح في قول بشر ب شهاب اليشكري ذنف الذكر،عندما يقول ( :الطويل)
َمعي َمش َْرفي في َمضَاربـه قَضَـ ْم
ول تُوع َدنّـي إنَّنـي إن تُالَقنــــي
َ
ْ
اليوم سنَّكَ ْ
ف َم ْهالا أَبا ال َخ ْنسـاء ل ت َ ْ
من نَـــــــ َد ْم
شت ُ َمنَّنـي
فتَق َر َ
ع بع َد ْ
وفرع هتوف لسقـي ولنشـــــــم
ونبل قران كالسيـور سالجـم
َ
َ
و ُم َّ
وذاتُ قتيـر فـي َمواصلـــــــــهـا د ََر ْم
ـر
طر ُد ال َك ْعبَيْـن أ َ ْ
ـر عات ٌ
س َم ُ
ُمضاعَفـةٌ َجـدْل ُء أَو ُح َطميَّـةٌ
َف والقَـ َد ْم
تُغَ ّ
شي بَنانَ ال َم ْرء والك َّ
والمهلهل ب ربيعة يهدد أعدائه ب يول تشبه السعالي  ،فيقول (:)49
فتيان صدق كليوث الطرق
سعاليا يحملن من تغلب
كما هدد الشاعر الجاهلي عدوه بأن ،يجعل جيشه فعاما للجوارح والسباع  ،فهذا المهلهل يقول في ذل :
منهم عليها الخامعات وقوعا (الكامل)
حتى نرى أوصالهم وجماجما
وتجر أعضاء لهم وضلوعا
وترى سباع الطير تنقر أعينا
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وليس بعيدا ع هذا ما نلمسه عند أمريء القيس الذي هدد في قصيدة سبق ذكرها :
كأنهااااااا ماااااان ثمااااااود أو إرمااااااا
حتااااااى تاااااازور الضااااااباع ملحمااااااة
(المنسرح)
وم اللطيف أن نرى تهديدا أكثر إنسانية  ،عندما يهدد الشاعر الجاهلي خصومه بحرمانهم م المراعي
ال صبة  ،فيقول ـ بشر بن أبني حنازم ـ لهنم إنكنم ستضنطرون إلنى هجنران أمناك ال صنب كجنزع عريتننا
وبرقة عيهل( :الوافر)
ولم يك بيننا فيها ذمــام
فإذ صفرت عياب الو ّد منكم
وبرقة عيهل منكم حرام
فإن الجزع جزع عريتـــنات
الخاتمة :
لقد تبي لنا م خالل استقراء فائ ة كبيرة م الشعر الجاهلي الذي انطوى علنى تهديند ووعيند  ،أن هنذا
الغرض الشعري ال ي أتي وحده غرضا قائما بذاته في القصيدة الجاهلية  ،والسنيما فني القصنائد الطنوال  ،إنمنا
يأتي بي فيا الرءناء  ،والسنيما فني رءناء المقتنول النذي يطالنب أهلنه باألخنذ بثنأره  ،كمنا نلمسنه بني فينا
الهجاء  ،والسيما هجاء األعداء الحربيي  ،كما يأتي ضم غرضي ال ر والعتاب حينما ال ين ع الكنالم  .أمنا
فني حننال المقطوعنا الشننعرية  ،فننان األمنر م تلننف بعننض الشنيء  ،إذ ال يصنبح من الننادر وجننود مقطوعننة
شعرية موقوفة على التهديد والوعيد ال الل .
إن الملحننظ فنني كننل موضننوع م ن هننذه الموض نوعا أحننداءا واقعيننة يعرضننها الشننعراء فنني نصوصننهم
الشنعرية مصناحب لة للمحتننوى ال كنري البعينند المتنزام فنني وقتنه  ،وهنالن أسننبابا عندة جعلننت الشناعر يعننوض
األحساس الالشعوري في أءارة العاف ة بمستوياتها االجتماعية والن سنية وال كرينة ليحناكي الر ينة الشنعورية
العقلية ولكي تتحقق االستجابة المعنوية .
كما يحاول أغلب الشعراء أدخنال ءيمنا للمحتنوى االجتمناعي وتجديند الشنعور العقلني ليواكنب المسنيرة
ال نية المتعددة الجوانب للحياة الجاهلية وأن لم تك بعيدة عنه كل البعد بأستعراضاتها البطولية وبأنمافل متعددةل
.
وأخننذ بعننض الشننعراء النمننوذج العربنني االصننيل بصننورته ال اصننه لمننا يحويننه م ن حيثيننا مترابطننة
ومتداخلة في تواصلها التقليدي عام لة  ،فالسلوك ال ردي الجاهلي منبعت م مظاهر التواصل االجتماعي الذي
عاشه الجاهلي ذنذاك متوارينا النى لحظنا االنبعناث الن سني فني ت عينل كنل فكنرة وشنعور منظمنر تحنت تقليند
قسري متوارث .
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