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ـَأقِ  -1   َألَْمَیـُل  ِسـَواُكْم   ْومٍ ـقَـ  إلى  َفإنِّـي       ُدوَر َمِطیِّـُكْم ي صُ یُمـوا َبنِـي ُأمِّ

  ُل ــَوأْرحُ  َمَطاَیـا ِلِطّیـاٍت  َوُشـدَّْت        ـرٌ ـُمْقمِ  ُحمَّت الَحاَجاُت َواللَّْیـلُ  َفَقْد  -2

ُل ـُمَتعَ   اَف الِقلَـىـخَ  ِلَمْن  َوِفیَها       اَألَذى َعِن ِم وفي اَألْرِض َمْنـَأى ِلْلَكِری -3   ـزَّ

  ُل َیْعِقـَوْهَو َراِهَبـًا اِغَبـًا َأْو رَ َرى ـسَ        ٌق على امرئُرَك َما ِباَألْرِض ِضیَلَعْمـ -4

  ـَأَ◌ُل ـَجیْ   َوَعْرفَـاءُ  ْهلُـولٌ ُط زُ ـَوَأْرقَ        ٌس ــَعَملَّ َأْهلُـون ِسیـٌد  ُدوَنُكْم  َوِلي -5

  َذُل ـُیْخـ ِبَما َجرَّ  الَجاِني َدْیِهْم َوَال ـلَ         َذائِـٌع السِّـرِّ  ال ُمْسَتوَدعُ  ُهـُم اَألْهُل  -6

  ـُل ــأْبسَ   َطَرائِـدِ إذا َعَرَضْت ُأوَلى ال       ـي َ◌أنَّنِـ َأبِـيٌّ َباِسـٌل َغْیـر َوُكـلٌّ  -7

  ُل ــَأْعجَ   ُع الَقْومِ ـَبَأْعَجِلِهـْم إْذ َأْجشَ          نْ ـأكُ َلْم  َوٕاْن ُمـدَِّت األْیِدي إلى الزَّادِ  -8

ـلٍ ـْن عَ َوَمـاَذاَك إّال َبْسَطـٌة  -9 ـُل  اَن اَألْفَضـَل ـَوكَ  َعَلْیِهـْم          َتَفضُّ   الُمَتَفضِّ

  ُل ـُمَتَعلَّـُقْربِـِه   في وال   ِبُحْسَنـى        َیـًا َلْیَس َجازِ  َفْقَد َمْن ي َفانِ َوٕاّنـي كَ  -10

  ـُل ـَعْیطَ  َوَصْفـَراءُ  وأْبَیُض إْصِلیٌت         فُـَؤاٌد ُمَشیَّـٌع : ُة أْصَحـاٍب ـَالثَ ثَ  -11

  َوِمْحَمـُل   قد ِنیَطـْت إلیها عُ ـَرَصائِ        َتِزیُنـها  َسِ◌ الُمتُـونَهتُـوٌف ِمَن الُملْ  -12

َ◌ عنها السَّْهـُم َحنَّ  -13   َوُتْعـِوُل   تُـرنُّ  َعْجلَـى  ُمـَرزَّأٌة         ها ــْت كأنَّ إذا َزلَّ

  ـلُ ــُبهَّ   َوْهيَ   ُسْقَباُنهـا َعـًة ُمَجدَّ          َسَواَمـه ُیَعشِّـي  افٍ َوَلْسـُت ِبِمْهیَ  -14
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  ـُل ـَیْفعَ  َكْیفَ  َشْأنِـِه  َطاِلُعهـا فيیُ           بِعْرِسـهِ  ى ُمـِربٍّ أْكهَ  ُجبَّـٍأ◌ِ   وال -15

  َوَیْسفُـُل َیْعلُـو  ه الُمكَّـاءُ ــلُّ بَیظَ          ـؤاَدُه ف َكـَأنَّ  َال َخـِرٍق َهْیـٍق وَ  -16

ٍل ـٍة َخاِلــٍف داِریَّ  وال  -17 ـ  ُدو داهنـاً َویْغـ  َیـُروحُ          ُمَتَغــزِّ   ُل ـَیَتَكحَّ

  ـَزلُ ـأعْ   فَّ إذا ما ُرْعتَـُه اْهتَـاجَ ـألَ       َخْیـِرِه  ُدوَن  رُّهُ َشـ ِبَعـلٍّ  َوَلْسـُت  -18

  لُ ـهؤجَ  َیْهَماءُ  الَهْوَجِل الِعّسیِف َدى ـهُ        اْنَتَحـْت  إذا ـَالمِ الظَّ َوَلْسـُت ِبِمْحَیاِر  -19

  ُل ـــَوُمَفلَّ  قَـاِدٌح   منـه   َتَطاَیـَر        القَـى َمَناِسِمي  انُ و الصَّ  األْمَعـزُ  إذا  -20

  ـلُ ـفُأْذهَ   َصْفحاً  ـرَ ِرُب َعْنُه الذِّكْ وأضْ       ُأِمیتَـُه  وِع حتّـىُأدیـُم ِمَطـاَل الُجـ -21

ُل ـُمَتطَ   لطَّـْوِل اْمـُرؤٌ لَـيَّ ِمَن اعَ       ُه َكْیال ُیَرى لَـ ُتْرَب األْرضِ  فُّ َوَأْستَ  -22   ـوِّ

  لُ ــَوَمْأكَ   لَـَديَّ  إّال  بـه  ُیَعـاُش         َف َمْشـَربٌ لم ُیْلـ مِ ولوال اْجِتَناُب الَذاْ  -23

ُل ـَأَتحَ  َرْیَثمـا   ذاِم إالَّ ـعلـى الـ       بـي  ال تُِقیـُم  ًة ُمـرَّ َنْفَسـًا  َولِكّن  -24   ـوَّ

  ـُل ــوتُْفتَ  ـارُ ُتغَ  مـاِريٍّ  ُخُیوَطـةُ       الَحَوایا َكما اْنَطَوتْ على الَخْمِص َوَأْطِوي  -25

  ـُل ــأْطحَ   التَنائِـفَ  َتهَـاَداُه  لُّ َأزَ        َدا وَأْغُدو على الُقوِت الَزِهیـِد كما َغـ -26

یـَح   اِرُض َغَدا َطاِویـًا ُیعَ  -27   وُیْعِسـُل  اِب ـالشِّعَ   بَأْذَنابِ  َیُخـوُت       َهاِفیـًا  الرِّ

ـُه  ْیـُث حَ  ِمْن القُـوُت  َفَلما َلَواُه  -28 ـ  َنَظائِـرُ    َفأَجاَبتْـهُ  َدَعـا        َأمَّ   ُل ـُنحَّ

  ُل ـَتَتَقْلقَـ یاِسـرٍ  دي ـبأیـ ِقـَداٌح        كأنَّــها  الُوُجـوِه  ِشیـُب   ُمَهلَّلَـٌة  -29

  َسـاٍم ُمَعسِّـُل  َمَحاِبیـُض أْرَداُهـنَّ        َدْبـَرُه َث َحْثحَ  ـَرُم الَمْبُعـوثُ أِو الَخشْ  -30

تَـةٌ  -31   وُق الِعِصـيِّ َكاِلَحـاٌت َوُبسَّـلُ ـُشقُ        ُشُدوقَـها     ـَأنَّ كَ   فُـوٌه    ُمَهرَّ
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ـْت  -32   ُل ـثُكَّـ َعْلَیـاَء َفْوَق  ُنوٌح  وٕاّیـاُه        كأنَّـها  بالَبـَراِح  َفَضـجَّ َوَضجَّ

تْـه اِمیـُل َعـزَّاهاَمرَ        بـه واتََّسْت  وأْغَضى وأْغَضْت َواتََّسى -33   ُمْرِمـُل   وَعزَّ

  ُل َـ أْجم وُ ـالشَّكْ ِع َیْنفَ  َلْم  إْن  َوَلْلَصْبرُ        َواْرَعَوْت  َبْعُد  َشَكا َوَشَكْت ثُمَّ اْرَعَوى -34

  ُل ـــُیَكاتِـُم ُمْجمِ   ِممَّا َنَكـٍظ   على       لُّـها َوكُ   راتٍ َبـادِ  َوفَـاَءْت  ـاَء َوفَ  -35

  َتَتَصْلَصـُل  أْحَناؤهـا  َسَرْت َقَرَبـًا        َبْعَدما  الُكـْدُر ا الَقطَ  أْسآِري  َوَتْشَرُب  -36

  ـُل ـُمَتَمهِّ   فَـاِرٌط   ِمنِّي    وَشمَّـرَ        ـْت وأْسَدلَـ َواْبَتَدْرَنـا ْمُت َوَهمَّْت َهمَ  -37

  َوَحْوَصـُل  ُذقُـوٌن  ـامنه ُیَباِشـُرُه         ِلُعْقـِرِه  َتْكُبـو  َوْهَي ْنها عَ  َفَولَّْیـُت  -38

  ُل ُنـزَّ  أَضاِمیـُم ِمْن َسْفـِر الَقَبائِـِل        َوَحْولَـُه  َتیـِْه َحْجرَ  َوَغـاها  كـأنَّ  -39

ـَها  ِإَلیـِْه  َشتـَّى ِمْن   َتَواَفْیـنَ  -40   ـُل ـكما َضـمَّ أْذَواَد األَصاِریـِم َمْنهَ       َفَضمَّ

ْبِح  َمَع       كأّنــها  َمـرَّْت  مَّ ثُ   َفَغـبَّ ِغَشاَشـاً  -41   ُمْجِفلُ  ُأَحاَظَة  ِمْن َرْكٌب  الصُّ

ـُل    َسَناِسـنُ   تُْنِبیـِه    بَأْهـَدأَ      َتراِشـها افْ  ِعْنَد األْرِض  َوْجـَه  وآَلُف  -42   ُقحَّ

  ُمثـَُّل  َفْهَي  الِعـٌب   َدَحاَها كَعاٌب       ُفُصوَصـُه  كـأنَّ  اً َمْنُحوضـ َوأْعِدُل  -43

  أْطـَوُل  َقْبلُ  بالشَّْنَفَرى   َلَما اْغَتَبَطتْ        َقْسَطـٍل  فَـَرى أمُّ بالشَّنْ  َتْبَتئِـْس  فإْن  -44

لُ   ُحـمَّ   ها ـِألیِّـ   َعِقیَرتُــهُ       َلْحَمـُه  َسـْرَن َیاتَ  ِجَناَیـاٍت  َطِریـُد  -45   َأوَّ

  ـُل ـَتَتَغْلغَ  َمْكُروِهـِه   إلى  ِحثَاثَـاً        ُعُیوُنـها  َیْقَظـى  َنـامَ  َما  َتَنـاُم إذا  -46

ْبـِع أو عِ         َتُعـوُدُه  ُل ـَزاتَ  وٕاْلـُف ُهُمـوٍم مـا -47   لُ ـأْثقَ   ِهيَ َیادًا َكُحمَّـى الرِّ

  َعـُل وِمْن  ِمْن ُتَحْیُت  َفَتأتي َتثُـوبُ          إّنـها   ثـمّ  ْرتُـها أْصدَ   َوَرَدتْ  إذا  -48
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ْمـلِ  كاْبَنـةِ  َتَرْیِني  فإّما  -49   ُل ـَأَتَنعَّـ  الو   أْحفَـى ـٍة ِرقَّ  على       َضاِحَیـًا  الرَّ

ْبـ َلَموَلى فإّني  -50   أْفَعُل  والَحْزمَ  السِّْمِع  َقْلِب   على ِمْثلِ        َبـزَُّه   ابُ ِر أجتـالصَّ

  الُمَتَبـذِّلُ  الُبْعـَدِة  الِغَنى ذو  َیَنـاُل         مـا ـوٕانَّ  وَأْغَنـى  َأْحَیانـاً   ـِدمُ وُأعْ  -51

  ُل ـأَتَخیَّـ  ـىالِغنَ  َتْحَت  َمـِرٌح  وال        ُمَتَكشِّـٌف   لَّـٍة خَ   ِمنْ   َجـِزعٌ  فال  -52

  ُل ـُأْنِمــِل  األَقاوی بأْعقَـاب  َسُؤوًالَ◌        ُأَرى  وال ِحْلِمي وال َتْزَدِهي األْجهـالُ  -53

  ُل ـَتَنبَّـیَ  ِبهَـا  تـي الالَّ  ْقُطَعــُه َوأ      بُّـها رَ  الَقْوَس  َیْصَطلي َنْحـٍس  َوَلْیَلِة  -54

  ُل ــَوأَفكَ َوَوْجـٌر  وٕاْرِزیـٌز  ُسَعـارٌ       َوُصْحَبتـي  َوَبْغٍش  ْطشٍ َدَعْسُت على غَ  -55

  ُل ـأْلَیـ  اللَّْیلُ َدْأُت و ْـ أب َوُعـْدُت كما         إْلـَدًة   وأْیَتْمـتُ  ِنْسَواَنـًا  ـُت فأیَّمْ  -56

  أُل ـَیْسـ رُ ـَمْسـُؤوٌل َوآخَ : َفِریقَـانِ         َجالسـًا  اِء ُغَمْیصَ بالوأْصَبـَح َعّنـي  -57

  ُفْرُعـُل  َعسَّ سَّ أْم ـأِذْئٌب عَ : َفُقْلَنـا        ِكَالُبَنـا  ِبَلْیـٍل  َهـرَّتْ  َلَقْد : َفَقالُـوا -58

َمـْت  ثُـمَّ  ٌة َنْبـأ إالَّ  َیـُك  َفَلْم  -59   أْجـَدُل  َقَطـاٌة ِریـَع أْم ِریَع : اـْلنَ َفقُ          َهوَّ

  ُل ـَتْفعَ  اإلنُس  اـَكهُك إْنَسـًا ماَـ ی وٕانْ        طاِرقـًا  ألْبـَرُح  َفِإْن َیـُك ِمْن ِجـنٍّ  -60

  َتَتَمْلَمـُل   َرْمضائِـهِ  فـي   أفاِعیـهِ        ُلَعاُبـُه  َیـُذوُب  الشِّْعـَرى ِمَن  َویوٍم  -61

  الُمَرْعَبـل  األْتَحِمـيُّ  الَّ ـَر ا ِستْ وال      ُدوَنـُه  ِكـنَّ   وال َصْبـُت له َوْجهي نَ  -62

یُح  هل َطاَرتْ  َوَضاٍف إذا  -63   ـلُ ـُتَرجَّ  اـم أْعَطاِفـهِ  عن لبائِـَد       َطیَّـَرْت  الرِّ

  ٌس عاٍف ِمَن الِغْسل ُمْحـِوُل ـبَ عَ لـه        ـُدُه َعهْ والَفْلـِي  ِبَمسِّ الدُّْهـنِ  َبِعیـدٌ  -64 

  ـلُ ـُیْعمَ َظْهـُرُه َلْیَس َلَتْیـِن ، امِ ـِبعَ         َقَطْعتُـهُ  َقْفـرٍ  التـُّْرسِ  َوَخْرٍق كَظْهرِ  -65
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  َوأْمثُـُل   َراَراً ـمِ  ُأْقِعـي   ُقنَّـةٍ َعَلى       ُموِفَیــًا اُه بُأْخـرَ   ُأْوَالهُ  فأْلَحْقـُت  -66 

  ـُل ـالُمَذیَّ   َالءُ ـاَرى َعَلْیِهـنَّ المُ َعـذَ       ُم َحْولي كأّنـها حْ الصُّ  األَراِوي ُروُد تَ  -67

  لُ ـأْعقَ   أْدفى َیْنَتحي الِكیحَ  ِمَن الُعْصمِ         ــيكأّنن َحْوِلي وَیْرُكـْدَن باآلَصالِ  -68

ـــالت إلـــى األشـــقاء أو غیـــرهم مـــا دامـــت تجمعهـــم األم ، واختـــ: بنـــو األم ) 1 ـــلة ألًنهـــا أقـــرب الصِّ ار هـــذه الصِّ

: والمقصـود بإقامـة صـدورها. ما ُیمَتطى من الحیوان، والمقصود بهـا، هنـا، اإلبـل: والمطّي . العاطفة والمودَّة 

والشاعر یرید استعدادهم لرحیله هو عنهم ال لرحیلهم هم ، وربمـا أشـار بقولـه هـذا إلـى أَنهـم ال . التهیؤ للرحیل

  . عد رحیله فمن الخیر لهم أن یرحلوا مقام لهم ب

ــت) 2( . الجهــة التــي یقصــد إلیهــا المســافر: جمــع الطِّیَّــة ، وهــي الحاجــة، وقیــل: والطِّیَّــات. ُقــدِّرْت وُدبِّــرت: ُحمَّ

جمـع الرحـل، وهـو مـا یوَضـع علـى ظهـر : األْرحـل. مَضـى فـالن لطیَّتـه، أي لنّیتـه التـي انتواهـا: وتقول العرب

: ومعنـى البیـت. كنایة عن تفكیره بالرحیل في هدوء ، أو أنه أمر ال ُیراد إخفاؤه" والَلیل مقِمر " :وقوله. البعیر

  . لقد ُقدِّر رحیلي عنكم ، فال مفّر منه ، فتهیؤوا له 

والبیـــت فیـــه . المكـــان لمـــن یعتـــزل النـــاس: والمتعـــزِّل. الـــبغض والكراهیـــة: الِقلـــى. المكـــان البعیـــد: الَمنـــأى ) 3(

ناه أن الكریم یستطیع أن یتجنب الذّل ، فیهاجر إلى مكان بعید عمَّن ُینتظر مـنهم الـذّل ، كمـا أن ومع: حكمة

  . اعتزال الناس أفضل من احتمال أذیتهم

والبیـت تأكیـد . صـاحب رهبـة: راهبـاً . صـاحب رغبـة: راغبـاً . مشى في اللیـل: سرى. َقَسم بالعمر: لعمرك) 4( 

  . واسعة سواء لصاحب الحاجات واآلمال أم للخائفللبیت السابق ، ومعناه أن األرض 

ــید. جمــع أهــل: األهلــون . غیــركم: دونكــم) 5( ــریع: العملَّــس. الــذئب: السِّ الــذي فیــه ســواد : األرقــط. القــوّي السَّ

والمعنــى أن الشــاعر . مــن أســماء الضــبع: َجْیَئــل. الضــبع الطویلــة الُعــرف: العرفــاء. خفیــف: ُزهلــول. وبیــاض

  . غیر مجتمع أهله ، كّله من الوحوش ، وهذا هو اختیار الصعالیكاختار مجتمعًا 

هـم : "وقولـه. هم األهل أي الوحوش هم األهل ، فقد عامل الشاِعُر الوحوَش معاملة العقالء ، وهو جـائز) 6(

. سـببیةلل" بمـا " والبـاء فـي . هـم األهـل الحقیقّیـون ال أنـتم : بتعریف المسـَند ، فیـه َقصـر ، وكأَنـه قـال" األهل 

والشاعر في هذا البیت یقـارن . ُیَتخّلى عن نصرته: ُیْخَذل. جنى : جرَّ . المْقترف الجنایة أي الذنب: والجاني

بین مجتمع أهله ومجتمع الوحوش ، فیفضل هذا على ذاك ، وذلك أن مجتمع الوحوش ال ُیْفِشي األسرار، وال 

  . یخذل بعضه بعضًا بخالف مجتمع أهله
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: الطرائــد. شــجاع بطــل: باســل. یــأبى الــّذلَّ والظلــم: أبــيّ . كــل وحــش مــن الوحــوش التــي ذكرتهــاأي : وكــلٌّ ) 7(

والشـاعر یتـابع فـي هـذا . أَشـّد بسـاَلةً : أْبَسـل. جمع الطریدة ، وهـي كـل مـا ُیطـرد فیصـاد مـن الوحـوش والطیـور

  . البیت مدح الوحوش فیصفها بالبسالة ، لكنه یقول إّنه أبسل منها

وفــي هــذا البیــت یفتخــر الشــاعر بقناعتــه وعــدم جشــعه ، فهــو، وٕاْن كــان . لــنَّهم وشــدَّة الحــرص ا: الَجشــع) 8(

  . یزاحم في صید الطرائد ، فإنه ال یزاحم في أكلها

اّدعاء الفضـل علـى الغیـر ، والمعنـى أنَّ : التفضُّل. السعة: البسطة. كنایة عن أخالقه التي شرحها: ذاك) 9(

  . طلبًا للفضل والرِّفعةالشاعر یلتزم هذه األخالق 

أنـي فقــدُت أهـًال ال خیــر فـیهم ، ألنهــم ال : لـیس فــي قربـه ســلوى لـي ، یریــد : التلهِّـي ، والمعنــى: التعلّـل) 10(

  .یقدِّرون المعروف ، وال یجزون علیه خیرًا ، ولیس في قربهم أدنى خیر ُیَتعّلل 

ــیف الُمجــرَّد مــن غمــده: اإلصــلیت. كأنَّــه فــي شــیعة كبیــرة مــن النــاس . الشــجاع: الُمشــیَّع) 11( : الصــفراء. السَّ

قلــب قــوّي : والمعنــى أن عــزاء الشــاعر عــن فقــد أهلــه ثالثــة أشــیاء. الطویلــة: العیطــل. القــوس مــن شــجر النَّبــع

  . شجاع ، وسیف أبیض صارم مسلول ، وقوس طویلة العنق 

تة: هتوف) 12( ـلب: الُمتـون. جمـع ملسـاء ، وهـي التـي ال ُعقَـد فیهـا: الملـس. ُمَصوِّ . جمـع المـتن ، وهـو الصُّ

ــع أي ُیحلَّــى بــه: والرصــائع مــا ُیعلَّــق بــه الســیف أو : الِمْحَمــل. ُعلِّقــت: نیطــت. جمــع الرصــیعة ، وهــي مــا ُیرصَّ

والشاعر في هذا البیت یصف القوس بأّن لها صوتًا عند إطالقهـا السـهم ، وبأنَّهـا ملسـاء . القوس على الكتف

  . لید ، وهي مزیَّنة ببعض ما ُیحلَّى بها ، باإلضافة إلى المحمل الذي ُتعلَّق بهال ُعقد فیها تؤذي ا

تصوِّت : ُترنّ . سریعة: َعْجلى). المصائب(كثیرة الرزایا : ُمرزَّأة. صوت وترها: حنین القوس. خرج: زلّ ) 13(

د انطالق السهم منها والمعنى أن صوت هذه القوس عن. ترفع صوتها بالبكاء والعویل: ُتعول. برنین ، تصرخ

  . یشبه صوت أنثى شدیدة الحزن تصرخ وتولول

  .الشََّره إلى الشيء والتمّسك به : الِحْرص . یثیرني : خمیص البطن ضامره ، یستفّزني ) 14(

. الماشـــیة التـــي ترعـــى: الســـوام. الـــذي یبعـــد بإبلـــه طالبـــًا المرعـــى علـــى غیـــر علـــم ، فـــیعطش: المهیـــاف) 15(

ــقبان. ذاء ســیئة الغــ: مجدَّعــة جمــع باهــل وباهلــة وهــي التــي ال : ُبهَّــل. جمــع ســْقب وهــو ولــد الناقــة الــذَكر: السُّ

رار(صرار علیها  لسـُت كـالراعي األحمـق الـذي ال ُیحسـن : یقـول). ما ُیَصّر به ضرع الناقة لئال ُترَضع : الصِّ

دها كنایة عن جوعها هي، ألنها، وجوع أوال. تغذیة سوامه، فیعود بها عشاًء وأوالدها جائعة رغم أنها مصرورة

  . من جوعها، ال لبن فیها، فیغتذي أوالدها منه
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: عِرســه. مقــیم ، مــالزم : ُمــِربّ . الكــِدر األخــالق الــذي ال خیــر فیــه ، والبلیــد: واألكهــى. الجبــان: الُجّبــأ) 16(

البیـــت ینفـــي وفـــي هـــذا . ومالزمـــة الـــزوج یـــدّل علـــى الكســـل واالنصـــراف عـــن الكســـب والتمـــاس الـــرزق. امرأتـــه

الشاعر عن نفسه الجبن ، وسوء الخلق ، والكسل ، كما ینفي أن یكون منعـدم الـرأي والشخصـیة فیعتمـد علـى 

الْظلـیم : والهیـق. ذو الوحشة من الخوف أو الحیـاء والمـراد، هنـا، الخـوف: الخرق) 17. (رأي زوجه ومشورتها

ــن یخــاف فیقلقــل : والمعنــى. ب مــن الطیــورضــر : والُمّكــاء. ، وُیعــرف بشــّدة نفــوره وخوفــه)ذَكــر النعــام( لســت ِممَّ

  . فؤاده ویصبح كأّنه معّلق في طائر یعلو به وینخفض

والــدَّارّي . أهــل بیتــه إذا لــم یكــن عنــده خیــر) أو خــالف(فــالن خالفــة : یقــال. الــذي ال خیــر فیــه: الخــالف) 18(

یسیر في الرواح، وهو اسم للوقت : یروح. النساءالمتفّرغ لمغازلة : المتغّزل. المقیم في داره ال یبرحها: والدارّیة

الــذي : والــداهن. یســیر فــي الغــداة، وهــو الوقــت مــن الصــباح إلــى الظهــر: یغــدو. مــن زوال الشــمس إلــى اللَّیــل

والمعنـى أن الشــاعر ینفـي عـن نفسـه الكسـل، ومغازلــة . یضــع الكحـل علـى عینیـه: یتكّحـل. یتـزیَّن بـدهن نفسـه

  . وهو یثبت لنفسه، ضمنًا، الرجولة. التزّین والتكّحل النساء، والتشّبه بهّن في

غیر الجسـم یشـبه القُـراد: الَعلّ ) 19( : اهتـاج. أخْفتَـه: رعتَـه. عـاجز ضـعیف: ألـفّ . الذي ال خیر عنده ، والصَّ

  . الذي ال سالح لدیه: األعزل. خاف

والمقصــــود هدایــــة الطریــــق فــــي  الهدایــــة،: الهــــدى. قصــــدت واعترَضــــتْ : اْنَتَحــــتْ . المتحّیــــر: الِمْحیــــار)  20(

. الصــحراء: الَیْهمــاء. الماشــي علــى غیــر هــدى: الِعسِّــیف. الرجــل الطویــل الــذي فیــه حمــق: الهوجــل. الصــحراء

لسـت بمحیـار الظـالم إذا انتحـت یهمـاء : واألصـل. وفي البیت تقـدیم وتـأخیر. الشدید المسلك الَمهول: الَهْوَجل

  . أتحّیر في الوقت الذي یتحیر فیه غیري ال: والمعنى. هوجل هدى الهوجل العسیف

ـّوان. المكـان الّصـلب الكثیـر الحصـى: األمعز) 21( جمـع المنسـم، وهـو خـّف : المناسـم. الحجـارة الملـس: الصَّ

ــر: مفلَّــل. الــذي تخــرج النــار مــن قدمــه: القــادح. شــّبه قدمیــه بأخفــاف اإلبــل. البعیــر  والمعنــى أنــه حــین . متكسِّ

لصـــغیرة مـــن حـــول قدمیـــه ، فیضـــرب بعضـــها بحجـــارة أخـــرى ، فیتطـــایر شـــرر نـــار یعـــدو تتطـــایر الحجـــارة ا

  . وتتكسَّر

: فأذهــل. أتناســاه: أضـرب عنــد الــذِّْكر َصـْفحاً . المماطلــة: المطـال. مــن المداومـة، وهــي االســتمرار: ُأدیـم) 22(

ْعَلَكة. أتناسى الجوع، فیذهب عّني: یقول. أنساه   . وهذه الصورة من حیاة الصَّ

ل. الَمنّ : لطَّْولا) 23( والمعنى أنه یفضل أن یسـتفَّ تـراب األرض علـى أن یمـّد أحـد إلیـه . مّنان: امرؤ متطوِّ

  . یده بفضل أو لقمة یمّن بها علیه
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لوال تجنُّبـي مـا أذّم بـه، لحصـلت علـى مـا أریـده : والمعنى. یوجد: ُیلفى. العیب الذي ُیذّم به: الذَّأم والذَّام) 24(

  . رق غیر كریمةمن مأكل ومشرب بط

وفـي هـذا البیـت اسـتدراك، فبعـد أن ذكـر الشـاعر أّنـه لـوال اجتنـاب الـذّم . العیـب: الـذَّام. صعبة أبّیـة: مرَّة) 25(

  . لحصل على ما یریده من مأكل ومشرب ، قال إن نفسه ال تقبل العیب َقطّ 

مر: الجوع ، والُخمص :الَخمص) 26( مـارّي . الخیـوط: الخیوطـة. جمع الحویَّة ، وهي األمعـاء: الحوایا. الضُّ

أطـــوي أمعـــائي علـــى . والمعنـــى. ُیحكـــم فتلهـــا: تَغـــارُ . اســـم رجـــل اشـــُتهر بصـــناعة الحبـــال وفتلهـــا: فاتــل، وقیـــل

  . ن فتلهاالجوع، فتصبح، لخلّوها من الطعام، یابسة ینطوي بعضها على بعض كأنها حبال ُأتق

. القلیــل: الزهیــد. الطعــام: القــوت. أذهــب فــي الغــداة، وهــي الوقــت بــین شــروق الشــمس والظهــر: أغــدو) 27(

هــي : األرضــون، واحــدتها تنوفــة، وقیــل: التنــائف. تتناقلــه وتتداولــه: تهــاداه. صــفة للــذئب القلیــل اللحــم: األزلّ 

اعر نفسـه بـذئب نحیـل الجسـم جـائع یتنقـل بـین یشـبه الشـ. الذي فـي لونـه كـدرة: األطحل. المفازة في الصحراء

  . الفلوات بحثًا عن الطعام

وهـذا الوضـع یسـاعده علـى شـّم . یكـون عكـس اتجاههـا: أي. یسـتقبلها: یعـارض الـریح. الجـائع: الطاوي) 28(

. یخــوت. معنــاه الســریع: الــذي یــذهب یمینــًا وشــماًال مــن شــدَّة الجــوع، وقیــل: الهــافي. رائحــة الفریســة واتّباعهــا

. یمـر َمـرًَّا َسـْهًال◌َ : یعسـل. جمع الشِّعب، وهـو الطریـق فـي الجبـل: الشِّعاب. أطراف: أذناب. یختطف وینقض

  . وفي هذا البیت تتمة لما في البیت السابق من وصف للذئب

ـل. األشـباه التـي یشـبه بعضـها بعضـاً : النظـائر. قصـده: َأمَّـه. مطله وامتنع علیه: دفعه، وقیل: لواه) 29( : ُنحَّ

بعد أن یئس هذا الذئب من العثور على الطعام، استغاث بجماعتـه، : یقول. جمع ناِحل، وهو الهزیل الضاِمر

  . فأجابته هذه، فإذا هي جائعة ضامرة كحاله

: الِقداح. جمع َأْشَیب وشیباء: ِشیب. التي في البیت السابق" نظائر " رقیقة اللحم، وهي صفة لـ: ُمَهلَّلة)  30(

تتحـرك : تتقلقـل. المقـاِمر: الیاسـر. وهو السَّْهم قبل بریه وتركیـب نصـله، وهـو، أیضـًا ، أداة للقمـار جمع ِقْدح،

وفــي هــذا البیــت یصــف الشــاعر الــذئاب الجائعــة الباحثــة عــن الطعــام، فــإذا هــي نحیلــة مــن شــدة . وتضــطرب

  . الجوع، بیضاء شعر الوجه، مضطربة كسهام القمار

التـي " قـداح " ئب األزّل فـي البیـت الـذي سـبق قبـل ثالثـة أبیـات، وٕامَّـا علـى ، للعطف إّمـا علـى الـذ" أو) "31(

وٕان كان " قداح " الجنس إبهامًا، و " الخشرم " في البیت السابق، وجاز عطف المعرفة على النكرة ألنه أراد بـ

. جماعـة الَنْحـل: ْبرالـدَّ . حـرك وأزعـج: َحْثَحـثَ . رئیس النحل: والخشرم. نكرًة، فقد ُوصف، فاقترب من المعرفة
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الــذي یســمو لطلــب : الســامي. أهلكهــنّ : أرداُهــنَّ . جمــع المحــبض، وهــو العــود مــع مشــتار العســل: المحــابیض

  .طالب العسل وجامعه: المَعسَّل. العسل

تـــة) 32(  . للمـــذكَّر، والفوهـــاء للمؤنـــث، ومعنـــاه المفتوحـــة الفـــم" األفـــوه "جمـــع : الفُـــوه. الواســـعة األشـــداق: الُمَهرَّ

والشـاعر فـي . الكریهـة المنظـر: الُبسَّـل. مكشـرة فـي عبـوس: كالحـات. جمع الّشدق، وهـو جانـب الفـم: الشدوق

هذا البیت یعود إلى وصف الذئاب التي تجّمعت حول ذلك الذي دعاها إلنجاده بالطعام، فیصفها بأنها فاتحة 

  . أفواهها، واسعة الشدوق، كئیبة كریهة المنظر

ــل. المكــان المرتفــع: العلیــاء. النســاء النــوائح: النــوح. األرض الواســعة: احالبــر . صــاح: ضــجَّ ) 33( جمــع : الثكَّ

والمعنـى أن الـذئب عـوى فعـوِت الـذئاب مـن حولـه، . الثَّْكلى، وهي المرأة التي فقـدت زوجهـا أو ولـدها أو حبیبـاً 

  . فأصبح وٕاّیاها كأنَّهن في مأتم تنوح فیه الثكالى فوق أرض عالیة

وهي االقتداء، وكان األصل فیـه الهمـزة، "األسوة "افتعل من : اتََّسى، بالتشدید. كّف عن العواء: أْغضى) 34(

ویـروى . فأبدلت الهمزة یاء لسكونها وكسر همزة الوصل قبلها، ُثم ُأبدلت الیـاء تـاء، وُأدغمـت فـي تـاء االفتعـال

فت لحـرف العطـف، فعـادت الهمـزة بالهمزة فیهما من غیر تشدید، وهو أجود من األّول، ألن همزة الوصـل حـذ

. جمــع المرمــل، وهــو الــذي ال قــوت لــه: والمرامیــل. وائتمنــه، والــذي ائــتمن : األصــلّیة إلــى موضــعها، كقولــك

والمعنــى أن الـــذئب وجماعتـــه وجـــدا حالهمـــا متّفقـــین یجمعهمـــا البـــؤس والجـــوع، فأخـــذ كـــل منهمـــا یعـــزِّي اآلخـــر 

  . ویتأسَّى به

وعجز هـذا البیـت حكمـة ، ومفادهـا . الشَّكوى: الشكو. كفَّ ورجع: ارعوى. وعأظهر حاله من الج: شكا) 35(

  . أنَّ الصبر أفضل من الشكوى إن كانت غیر نافعة

یكــتم مــا فــي : یكــاتم. شــدَّة الجــوع: الــنكظ. مســرعات، وبــادره بالشــيء أســرع بــه إلیــه: بــادرات. رجــع: َفــاءَ ) 36(

یتــابع الشــاعر وصــف الــذئاب، فیقــول إنهــنَّ بعــد یأســهن مــن وفــي هــذا البیــت . صــانع للجمیــل. ُمْجِمــل. نفســه

  . الحصول على الطعام، عدن إلى مأواهنَّ ، وفي نفوسهن الحسرة والمرارة

: الكدر. نوع من الطیور مشهور بالسرعة: القطا. جمع سؤر، وهو البقیَّة في اإلناء من الشراب: األسآر) 37(

الســیر إلــى المــاء وبینــك وبینــه : الَقــَرب. اللَّــون ینحــو إلــى الســواد: درةجمــع أكــدر للمــذكَّر وكــدراء للمؤنَّــث، والُكــ

والمعنــى أنِّــي أریــد المــاء إذا ســایرت القطــا فــي . تتصلصــل تصــوِّت. جمــع الحنــو، وهــو الجانــب: األحنــاء. لیلــة

  . طلبه، فأسبقها إلیه لسرعتي، فترد بعدي، فتشرب ُسؤري
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ــْت " والتــاء فــي . بــه ولــم أفعلــهعزمــُت علــى القیــام : َهَمْمــُت بــاألمر) 38( أنــا : تعــود إلــى القطــا، والمعنــى" َهمَّ

المتقدِّم، : الفارط. أرخت أجنحتها كنایة عن التعب: أسدلت. سابق كلٌّ مّنا اآلخر: ابتدرنا. وٕایَّاها قصدنا الماء

ــة ظهــر التعــب علــى القطــا، وب: یقــول. المتقــذِّم لیصــلح لهــم الموضــع الــذي یقصــدونه: وفــارط القــوم قیــت فــي قمَّ

  . نشاطي، فأصبحت متقدِّمًا علیها دون أن أبذل كلَّ جهدي، بل كنُت أعدو متمهًِّال ألنني واثق من السبق

مقام السَّاقي من الحـوض یكـون فیـه مـاء یتسـاقط مـن المـاء عنـد : الُعْقر. تسقط: تكبو. انصرفت: ولَّیت) 39(

جمـع الحوصـلة، وهـي معـدة : الَحْوصـل. تحـت حلقومهـاجمع الذقن، وهو منها ما : الّذقون. أخذه من الحوض

ســبقت القطــا بــزمن غیــر قصــیر حتــى إنِّــي شــربت وانصــرفت عــن المــاء قبــل وصــولها مجهــدًة : یقــول. الطــائر

  . تتساقط حول الماء ملتمسًة الماء بذقونها وحواصلها

جمع اإلضمامة، وهي القوم : مواألضامی. ناحیتاه، والضمیر یعود على الماء: َحْجرتاه. أصواتها: وغاها) 40(

ــْفر. ینضــّم بعضــهم إلــى بعــض فــي السَّــَفر جمــع نــازل، وهــو المســافر الــذي حــطَّ رحلــه، : نــزَّل. المســافرون: السَّ

ونزل بمكان معیَّن، وحولـه جماعـات مـن المسـافرین حطَّـت الرحـال محدثـًة صـخبًا كبیـرًا، والمعنـى أن أصـوات 

َ◌فت جانبي الماء القطا حول الماء كثیرة حتى كأنَّها    . َألَّ

قــة، والمقصــود متفّرقــة: شــتَّى. توافــدن وتجمَّعــن، والضــمیر یعــود إلــى القطــا: تــوافین) 41( جمــع : األْذواد. متفرِّ

، وهو ُیضرب في " الذَّود إلى الذَّوِد إبل : " ومن أمثال العرب. ذود، وهو ما بین الثالثة إلى العشرة من اإلبل

جمـــع الصـــرمة، وهـــي العـــدد مـــن اإلبـــل نحـــو : األصـــاریم. ل حتّـــى یـــؤدِّي إلـــى الكثیـــراجتمـــاع القلیـــل إلـــى القلیـــ

والمعنــى أنَّ أســراب القطــا حــول المــاء تشــبه أعــدادًا كثیــرة مــن اإلبــل تتــزاحم حــول . المــاء: والَمْنهــل. الثالثــین

  . الماء

قبیلة مـن : أحاظة. بلوالركب خاّص بركبان اإل. العجلة: الغشاش. شرب الماء من غیر مّص : الَعّب ) 42(

والمعنى أن القطا لفرط عطشها شـربت المـاء غبـا، ثـّم . المنزعج، أو المسرع: الُمْجفل. من األزد: الیمن، وقیل

  . تفرقت بسرعة

د: آلف) 43( ـل. فقـار العمـود الفقـري: السناسـن. تجفیـه وترفعـه: تنبیـه. الشـدید الثبـات: األهدأ. أتعوَّ جافـة : ُقحَّ

ُت افتــراش األرض بظهــر ظــاهرة عظامــه، حتَّــى إنَّ هــذه العظــام هــي التــي تســتقبل األرض، ألفــ: یقــول. یابســة

  . فیرتفع الجسم عنها، وهذا كنایة عن شدَّة هزاله

ـــد ذراعـــًا، أي: أعـــدل) 44( : الفصـــوص. الـــذي قـــد ذهـــب لحمـــه: المنحـــوض. أســـوِّي تحـــت رأســـي ذراعـــاً : أتوسَّ

. بسـطها: دهاهـا. القصـب، والمقصـود بـه هنـا شـيء ُیلعـب بـه ما بـین األنبـوبین مـن: الكعاب. مفاصل العظام
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والمعنـى أن ذراعـه خالیـة مـن اللحـم ال تبـدو فیهـا إالَّ مفاصـل صـلبة كأنهـا . جمـع ماثـل، وهـو المنتصـب: ُمثَّل

  . من حدید

. ذيبمعنـى الـ" لمـا " ، فـي "مـا "و. الحـرب: وأّم قسـطل. الغبار: القسطل. تلقى بؤسًا من فراقه: تبتئس ) 45(

  . والمعنى أنَّ الحرب إذا حزنت لفراق الشنفرى إیَّاها، فطالما سرَّت بإثارته لها. سرَّت: اغتبطت

. نفسـه: عقیرتـه. اقتسـمنه: تیاسـرن لحمـه. المقصود بها غاراتـه فـي الصـعلكة: الجنایات. مطرود: طرید) 46(

ــن أغــار علــیهم، وهــؤالء . ر، ولفظهــا مــذكَّ " أّي "ألنَّــه لـــ " ُحــمَّ "نــزل، ولــم یؤنَّــث : ُحــمَّ  والمعنــى أنَّــه مطــارد ممَّ

  . یتنافسون للقبض علیه واالنتقام منه

ـــر بهـــا عـــن مســـتحقِّیها: تنـــام) 47( ـــق: تتغلغـــل. ســـراعاً : حثاثـــاً . أي الجنایـــات، وعبَّ ـــل وتتعمَّ إنَّ : یقـــول. تتوغَّ

ـدني لإلیقـاع أصحاب الجنایات في غایة الیقظة لالنتقام مني ، وهم إْن نـاموا، فـإنَّ عیـو  نهم تظـل یقظـى تترصَّ

ر الجنایات: وقیل. بي ر الطالبون عنه باألوتار لم تقصَّ   . المعنى أنَّه إذا قصَّ

والربــع فــي الحّمــى أن تأخــذ یومــًا، وتــدع یــومین، ثــّم تجــيء فــي . االعتیــاد، وهنــا بمعنــى المعتــاد: اإللــف) 48(

  . الهموم أثقل عنده من ُحمَّى الربع، یعني "الهموم "ضمیر یعود على ": هي"و. الیوم الرابع

ـــدر. حضـــرت، والضـــمیر یعـــود للهمـــوم: وردت) 49( . تعـــود: تثـــوب. رددتهـــا: وأصـــدرتها. والـــورد خـــالف الصَّ

والمعنــى أنَّ الشـــاعر كلَّمــا صــرف الهمــوم، عــادت إلیــه مــن كـــّل . مكــان عــالٍ : َعــلُ ". تحــت"تصــغیر : ُتحیــت

  . جانب، فهي، أبدًا، مالزمة له

یریـد رقّـة الحـال ، وهـي : رقّـة. بـارزًا للحـرِّ والقـرّ : ضـاحیاً . هي البقرة الوحشیة: الحیة، وقیل: الرمل ابنة) 50(

وفي هذا البیـت یتخیَّـل الشـاعر امـرأًة، كعـادة الشـعراء القـدماء . من الحفاء وهو عدم لبس النعل: وأحفى. الفقر

ن لفــح الحــّر والقــّر، ودون نعــل ینتعلــه فیحمــي ، فیخاطبهــا قــائًال لهــا إنــه فقیــر ال یملــك مــا یســتر بــه جســده مــ

  . رجلیه

. أتخـذه نعـالً : أنعـل. ولـد الـّذئب مـن الْضـبع : السِّـمع. الثیـاب: البزّ . أقطع: أجتاب. ولّیه: مولى الصبر) 51(

  . یقول إّنه صبور، شجاع، حازم

. ّف الــذي یقتــرف مــا ُیعــاب علیــهالُمِســ: المتبــذِّل. البعــدة، بضــّم البــاء وكســرها، اســم للبعــد. أفتقــر: ُأعــِدم) 52(

  . یقول إنه یفتقر حینًا ویغتني حینًا آخر، وال ینال الغنى إال الذي یقصر نفسه على غایة االغتناء
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الذي یكشف فقره : المتَكشِّف. الفقر والحاجة: الَخلَّة. الخائف أو عدیم الصبر عند وقوع المكروه: الجزع) 53(

ال الفقر یجعلني أبتئس مظهـرًا ضـعفي، وال الغنـى : یقول. المختال بغناه: ُمتَخیِّلال. شدید الفرح: الَمِرح. للناس

  . یجعلني أفرح وأختال

كثیـر السـؤال، أو ملـّح : سـؤول. جمـع الَجْهـل ، والمقصـود الحمـق والسـفاهة: األجهـال. تستخفّ : تزدهي) 54(

والمعنـــى أّن . لنـــون وضـــّمها، النمیمـــةأنـــّم، والنملـــة، بفـــتح ا: أنمـــل. جمـــع العقـــب، وهـــو اآلخـــر: األعقـــاب. فیـــه

  . الشاعر حلیم ال یستخفه الجهالء، متعفِّف عن سؤال الناس، بعید عن النمیمة وٕاثارة الفتن بین الناس

ــل. جمــع ِقْطــع، وهــو نصــل الّســهم: األقطــع. صــاحبها: رّبهــا. یســتدفىء: یصــطلي. البــرد: الــَنْحس) 55( : یتنبَّ

ربَّ لیلــٍة شــدیدة البــرد ُیشــعل فیهــا صــاحب القــوِس قوَســه ونصــال ســهامه، : والمعنــى. یتخــذ منهــا الّنبــل للرمــي

  . فیجازف بفقد أهّم ما یحتاج إلیه، لیستدفىء 

ـــاه مشـــیت: دفعـــت بشـــّدة وٕاســـراع، وقیـــل: دعســـت) 56( ـــبغش. الظلمـــة: الَغْطـــش. أو وطئـــت. معن المطـــر : ال

ر، فاســُتعیر لشــّدة الجــوع، وكــأّن الجــوع شــّدة الجــوع، وأصــله حــّر النــا: الّســعار. أصــحابي: صــحبتي. الخفیــف

  . الرعدة واالرتعاش: واألفكل. الخوف: والوجر. البرد: اإلرزیز. ُیحدث حرًَّا في جوف اإلنسان

. من ال زوج له من الرجال والنساء على حدٍّ سـواء: واألیِّم. جعلُتهن أیامى، أي بال أزواج: أیَّمت نسواناً ) 57(

  . شدید الظلمة: ألیل. بدأت: أبدأت. جعلتهم بال آباء: إلدةوأیتمُت . األوالد: اإللدة

، "فریقـان"ویجوز أن یكون فعًال تامًَّا فاعلـه ". جالساً "، وخبره " فریقان"فعل ماض ناقص، اسمه : أصبح) 58(

جلــس : یقــال. اســم لــبالد نجــد. والَجْلــس. موضــع فــي بادیــة العــرب قــرب مكــة : والغمیصــاء. ، حــال"جالســاً "و

كان من نتـائج غـارتي الّلیلّیـة، التـي : یقول. أْتَهَم، إذ أتى تهامة: ذا أتى الَجْلس، فهو جالس، كما یقالالرجل إ

وصفها في األبیات الثالثة السابقة، أنه عند الصباح أخذ الذین غرت علیهم یسأل بعضهم بعضًا، وهم بنجد، 

  . عن آثار غارتي متعّجبین من شّدتها وآثارها األلیمة

: الُفرُعـل. طـاف باللَّیـل، ومنـه الَعَسـس، وهـم حـرَّاس األمـن فـي اللَّیـل: َعـسَّ . نبحـت نباحـًا ضـعیفاً : تَهرَّ ) 59(

لـم نسـمع إال هریـر الكـالب، وكـان هـذا الهریـر بفعـل : إن القوم الذین أغـرت علـیهم یقولـون: یقول. ولد الضبع

  . إحساسها بذئب أو بفرعل

مـت. ر مّرًة واحدة ضعیفاً الصوت، والمقصود صوت صد: النبأة) 6 0( نامـت ، والضـمیر فـي هـذا الفعـل : هوَّ

ةً : القطاة. یعود على الكالب ، ولذلك كـان "قطاة"وفاعله . خاف: ِریع. نوع من الطیور، یسكن الصحراء خاصَّ

أحدهما على الشذوذ، والثاني أنَّه حمل القطـاة علـى جـنس : ، ولم یؤنث لوجهین"ریعتْ "على الشاعر أن یقول 
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ــْقر: واألجــدل. طــائر ریــع: ائر، فكأنَّــه قــالالطــ أقطــاة ریعــت أم ریــع : وهمــزة االســتفهام محذوفــة، والتقــدیر. الصَّ

إن هریـر الكـالب لـم : وهذا البیت استدراك للبیت السـابق، فقـد اسـتدرك القـوم الـذین أغـار علـیهم، فقـالوا. أَجَدلُ 

ب، فقـالوا، عندئـذ، لعـل الـذي أحسَّـت بـه الكـالب قطـاة یستمّر، وٕانَّما كان صوتًا واحدًا ضعیفًا، ثـم نامـت الكـال

  . أو صقر

ــدَّة، وقیــل: أبــرح) 61( ــدَّة والقــوَّة: أتــى الَبــَرح، وهــو الشِّ القــادم : الطــارق. هــو أفعــل تفضــیل مــن البــرح، وهــو الشِّ

بـوا وَتحیَّـروا، فقـد تعـ. للتشبیه" كها"والكاف في . باللَّیل دوا أن یقـوم بالغـارة والمعنى أن الذین أغار علـیهم تعجَّ وَّ

ــا أن تكـون بهــذه الصــورة  جماعـة مــن الرجــال ال فـرد واحــد، وأن یشــعروا بهـا فیــدافعوا عــن أنفسـهم وحــریمهم، أمَّ

  . الخاطفة فهذا األمر غیر مألوف، ولعل الذین قاموا بها من الجّن ال من اإلنس

  . شذوذاً " كها"وهذا البیت شاهد للنحاة على جر الكاف للضمیر في 

كما فـي (والّلواب . یوم من الحّر الشدید: كوكب یطلع في فترة الحر الشَّدید، ویوم من الشِّعرى: الشِّعرى) 62(

اللعاب، والمقصود به مـا ینتشـر فـي الحـر كخیـوط العنكبـوت فـي الفضـاء، وٕانمـا یكـون ذلـك ): بعض الروایات

. تتحـرك وتضـطرب: تتملمـل. شـدَّة الحـرّ : الرمضـاء. الحیَّـات: حین یكون الحز مصحوبًا بالرطوبـة ، األفـاعي

  . ربَّ یوٍم شدید الحرارة تضطرب فیه األفاعي رغم اعتیادها على شدَّة الحر: یقول

: المرعبـــل. نـــوع مـــن الثیـــاب كالعبـــاءة: األتحمـــّي . الِكـــّن ؛ السِّــتر. أقمتـــه بمواجهتـــه: نصــبت لـــه وجهـــي) 63(

ربَّ یوم شدید الحرارة تضطرب فیه األفاعي رغم اعتیادها شدَّة : وهذا البیت مرتبط بسابقه، ومعناهما. الُمَمزَّق

  . الحّر، واجهت لفح حرِّه دون أّي ستر على وجهي، وعلّي ثوب ممّزق ال یرّد من الحرِّ شیئًا قلیالً 

جمـــع اللبیـــدة، وهـــي الشَّـــعر المتراكـــب بـــین كتفیـــه، : اللبائـــد. الســـابغ المسترِســـل، ویعنـــي َشـــعره: الضـــافي) 64(

ـل. جمـع الَعطـف، وهــو الجانـب: األعطـاف. تلبِّـد ال ُیْغَسـل وال ُیمشَّـطالم أنَّــه ال : والمعنـى. تسـرَّح وتمشَّـط: ترجَّ

قـه ألّنـه لـیس ِبمسـرَّح، . یستر وجهه وجسمه إال الثوب الممـزَّق، وشـعر رأسـه، ألنـه سـابغ إذا هّبـت الـریح ال تفرِّ

  . ه لتسریحه والعنایة بهفقد تلبَّد واتَّسخ ألنَّه في قفر وال أدوات لدی

. إخـراح الحشـرات مـن الشَّـعر: الفلي(بعید بمّس الدهن والفلي أي منذ زمن بعید لم یعرف الدهن والَفْلي ) 65(

وث والبــول فیجــف علیهــا، ویصــبح وســخاً : الَعــَبس . كثیــر: عــاٍف . مــا یتعلَّــق بأذنــاب اإلبــل والّضــأن مــن الــرَّ

  . والبیت بكامله وصف لشعره. محِول من الَغْسل: لواألص). سنة(أتى علیه حول : ُمْحِول
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خالیــة، مقفــرة، : َقْفــر. یعنــي أنَّهــا مســتویة: كظهــر التــرس. األرض الواســعة تتخــرَّق فیهــا الریــاح: الَخــْرق) 66(

لـیس ِممَّـا تعمـل فیهـا : لـیس ُیعمـل. یعـود علـى الخـرق" ظهـره"والضـمیر فـي . رجـاله: العاملتـان. لـیس بهـا أحـد

  . الركاب

یعــود علــى " أخــراه "و  " أواله"والضــمیر فــي . جمعــت بینهمــا بســیري فیــه، قطعتــه: ألحقــت أواله بــأخراه) 67(

أعلــى : الُقنَّــة. مشــرفاً : موفیــاً . لشــدَّة ســرعتي لحــق أّولــه بــآخره: والمعنــى. المــذكور فــي البیــت الســابق) الخــرق(

أنتصـب : أمثـل. ، وینصـب سـاقیه، ویتسـاند ظهـرهأن یلصق الرجـل أْلَیَتیـه بـاألرض: اإلقعاء. الجبل، مثل القلَّه

  . وربَّ أرض واسعة قطعتها مشرفًا من على قمَّة جبل، جالسًا حینًا، وسائرًا حینًا آخر: یقول. قائماً 

ــْحم. جمــع األرویَّـة، وهــي أنثـى التــیس البـريّ : تــذهب وتجـيء األراوي: تـرود) 68( جمـع أصــحم للمــذكر، : الصُّ

. الحمـــراء الضــارب لونهــا إلــى الســـواد: داء الضـــارب لونهــا إلــى الصــفرة، وقیــلوصــحماء للمؤنــث، وهــي الســو 

  . الطویل الذیل: الُمَذیَّل. نوع من الثیاب: المالء. جمع العذراء، وهي البكر من اإلناث: العذارى

جمـع األعصـم، : الُعصـم. جمع األصیل، وهو الوقت من العصر إلـى المغـرب: اآلصال. یثبتن: یرُكْدن) 69(

. الـذي طــال قرنــه جــدًا : األدفـى مــن الوعــول. الـذي بإحــدى یدیــه بیــاض: الــذي فــي ذراعیـه بیــاض، وقیــل وهـو

ـل إلیـه: األعقل. عرض الجبل وجانبه: الِكیحَ . یقصد: ینتحي والمعنـى أن . الممتنع في الجبل العـالي ال ُیتوصَّ

مـن بیئـة الوحـوش، وٕان كـان  الوعول آنستني، فهي تثبـت فـي مكانهـا عنـد رؤبتـي، وكـأن الشـاعر أصـبح جـزءاً 

  . أخطر وحوشها

دار الكتاب العربي بیروت ،  -جمع وتحقیق وشرح الدكتور إمیل بدیع یعقوب  - دیوان الشنفرى : المصدر 

1996 . 

  

 




