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 .المستخلص

ء على حياة هدفت الدراسة لتسليط الضو  ،عنوان الدراسة هو جودة الطبع في شعر سحيم العبد
تدور  ،قلة الدراسات التي خصصت له الموضوع في أهمية وتأتي  ,وانتاجه األدبي الشاعر

لشعره  ,من دارسي األدبوجهل كثير  ,مشكلة الدراسة حول حياة الشاعر والغموض الذي اكتنفها
بتقسيم الموضوع إلى عناوين بارزة  قمنا ارنة بغيره من الشعراء المخضرمين.مق ,ومكانته األدبية

كل ، فلهوهي حياته، صفاته الجسدية، مقت، ي من أجلها شرعنا في كتابة البحثتخدم القضية الت
يدنا عمر بن الخطاب رضي هللا ، سحيم وسسالمهإ أثرت في شعره وبعدها تناولنا حداثتلك  األ

، اتبعت الدراسة محدثون، ملحمة سحيم، ديوانه، وشعره، سحيم والنقاد العنه، سحيم وقدامى النقاد
آة يعتبر شعر سحيم مر  :لت الدراسة للنتائج التالية، توص  لتكاملي نسبة لطبيعة الموضوعالمنهج ا

دحض البحث زعم من اعتقدوا أن الحرية هي  ،ت عليهصادقة لما عاشه من أحداث دامية مر  
بضرورة التنقيب في تراثنا األدبي بغية اكتشاف مزيد من  :توصي الدراسة .شرط االبداع وجوهره

ديرة بالمعرفة ونفض الغبار عن أشعار كانت ج ,الشعراء الذين سقطوا من ذاكرة مؤرخي األدب
.والدراسة  

شعر، سحيم العبد ،  السودان.الكلمات المفتاحية:  
Abstract. 

The title of the study is: (The Quality of Printing in the Poetry of Suhaim 
al-Abed). The study aimed to shed some light on the poet’s life and 
literary production. The importance of the study comes in the lack of 
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studies devoted to him. The problem of the study revolves around the 
poet’s life and the ambiguity that surrounded and the ignorance of many 
literary students of his poetry and literary status compared to other poets. 
The subject is divided into prominent titles that serve the cause of writing 
the research, which is his life, his physical characteristics , his death and 
his poetry. The study followed the integrative approach in relation to the 
nature of the subject. The study reached the following results: Suhaim’s 
poetry is considered a true mirror of the bloody events he experienced. 
The research refuted the claim of those who believed that freedom is the 
condition and essence of creativity. The study recommends: The 
necessity of excavating our literary heritage in order to discover more 
poets who have fallen from the memory of literary historians and to dust 

off poems that were 

Keywoers; Poetry,  Suhaim Al-Abed, 
Sudan.                                                                                                

 

 :المقدمة

ن هذه وم ,التي تعتبر حاالت غير طبيعية فيه الظواهر االستثنائيةالشعر العربي ببعض  عج   
, ثم حساس بالدونيةشعراء  العبيد" الذين عاشوا ظروف الغربة واإلالالظواهر تطل علينا ظاهرة "

نا من تلك وشاعر   ,همال شعرهم وإقصائه وتهميش مواهبهم وقدراتهم األدبيةتعرضوا فيما بعد إل
ياع كما عانى بعد ذلك  من ض ,وفي طريقة وفاته ,الفئة التي عانت من مذلة العبودية أثناء حياته

ما , موذلك ألن الرواة لم يهتموا بجمعه رغم أنه يعد من فحول الشعراء –على األغلب–شعره 
صرنا أغلبهم في عاهتمت به قلة من الدارسين و  .والمراجع الوصول للمصادريصعب على الدارس 
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دراسة  -اسيالعب من الجاهلية حتى نهاية العصر)شعر العبيد  :ومن تلك الدراسات القليلة ,الحديث
ر  للطالبة بالجزائ –نطينة طقس –( رسالة دكتوراه مقدمة في جامعة اإلخوة منتوري في الرؤية والفن

, وا نفس تجربته وظروفهفقد درست شاعرنا مع مجموعة من الشعراء الذين عاش ,()شافية هالل
بحثا  ،نبجامعة تشري (, كما قدمت الطالبة )رباح عبد هللا عليشعارهملتجمع السمات المشتركة أل

ة الشاعر ( وأوردت تجربالقهر اإلنساني في الشعر الجاهليمظاهر جستير بعنوان )مقدما لرسالة الما
ي وليس ف ,ر صدر اإلسالمض للقهر اإلنساني في عصمع أن شاعرنا تعر   ,من ضمن التجارب

 :حسحاسسحيم عبد بني البعنوان ) –غير منشورة–وهنالك رسالة ماجستير  .العصر موضع دراستها
م للطالب أبو كلل، رعد 2004للعام  –داب كلية اآل-مت بجامعة بغداد د   ( ق  دراسة موضوعية وفنية

( اسسحيم عبد بني الحسح –دراسة معجمية مت رسالة ماجستير بعنوان )د   كما ق   ,عبد الجبار جواد
 .م1982في جامعة القديس يوسف في عام 

أو أن تلك الدراسات غير  ,معنا النظر فيما كتب عن شاعرنا نجده مدرج مع مجموعة شعراءإذا أ  
 .كالرسالة األخيرة منشورة أو أنها اختصت بجانب واحد

شاعر  –سحيم عبد بني الحسحاس كتاب )اختص بدراسة شعر سحيم وهو هنالك مرجع واحد فقط  
م لمام بشعر سحيالدراسة  الوحيدة التي حاولت اإل فهو, ( لمحمد خير الحلوانيالغزل والصبوة

 .مستضيئا بما كتب عنه من مقتطفات ,ودراسته مع محاوالت جادة لدراسة حياته

ن الشاعر المطبوع أقتيبة " , ويعتبر ابنعن ذلك م النقاد الشعر لمطبوع ومصنوع وتحدثوا كثيرا  قس   
وثبت  ,يتهوفي فاتحته قاف ,وأراك في صدر بيته عجزه ,من سمح بالشعر واقتدر على القوافيهو 

أما الشعر المصنوع  ,فالطبع يعني الموهبة ويعني المزاج .(1)على شعره رونق الطبع ووشي الغريزة
ه هاجسه بليق هو ماالمطبوع وقال "الشاعر وقد تحدث أحمد يزن عن  ,التكلفو ل التعق   فهو شعر

  .(2)الفكرالنظر وتدقيق عمال ه وساوسه من غير إ وتنفث

                                         
 .34م ص1967 –مصر  –دار المعارف  –، تحقيق أحمد محمد شاكر 1بن قتيبة الشعر والشعراء ج. ا1
 .355ص  -م 1985 –القاهرة  –دار المعارف  –أحمد يزن  –ي العهد الصهاجي األدبي في القيروان ف . النقد2
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 عمال النظره خاطره من غير إ يهمس ب يقبل كل ما صاحب الطبع يجب عليه أالأن " ويرى 
  .(1)والفك

 وكما أحست ,كما جادت لهم سليقتهم ,ك الشعراء الذين نظموا الشعرئلوشاعرنا سحيم من أو  
    .ذلكن لوضعهم ومكانتهم التي لم تسمح بمجافي ,ن مع فطرتهمنفوسهم متماشي

  :حياته

حيم تصغير أسحم بمعنى األسود واالسم األشهر هو ( 2)اسمه حي ة س 
ألصمعي هو سحيم , وقال ا(3)

 ,(4)فصيح ودوهو زنجي أس ,كنى أبا عبد هللاي بن هند بن سفيان بن نوفل,عبد بني الحسحاس 
وال حتى  ,عرف له قبيلة وال نسبسود ال ت  عبد أ وعرف بين الناس بسحيم عبد بني الحسحاس.

ين اشتراك النوبي ولعل   ,لى النوبة, ونسبه بعضهم إحباشنسبه بعض الرواة إلى األ ،تقدير لعام مولده
يعرف وال  .(5)واألحباش في السواد هو الذي أوقعهم في ذلك. وأرجع األصفهاني أصله للحبشة

هدية كرف الرواة حياته عندما تم شراؤه ع. ليها صغيرا  د إنه وف  واة هل ولد بالجزيرة العربية أم أالر 
و ي في ذلكلسيدنا عثمان بن عفان رضي هللا عنه ورفضه ة قد اشتراه عأن عبد هللا ابن أبي ربي :, ور 

" فكتب إليه شاعرا   حبشيا   ك غالما  لإني قد ابتعت وكتب إلى عثمان ابن أبي عفان رضي هللا عنه "
 (6)هجوهم"وإن جاع ي ،ه فإنما قصارى العبد الشاعر إن شبع يتشبب بنسائهمبال حاجة لي " :عثمان

وعاش بينهم كما يعيش العبد بين أسياده. وقصة , (7)فاشتراه رجل من بني الحسحاس  ,فرده عبد هللا
  .(8)فسحيم يومئذ شاعر مشهور ,عرضه على سيدنا عثمان كانت قبل خالفته بزمن طويل

                                         
 .356نفس المصدر ص . 1

 2. األصفهاني-)أبو الفرج(   )علي بن الحسين( - األغاني- ج20- طبعة دار الكتب المصرية – 1952م - ص5.
 دار الكتاب  -2ط  –3ج–تحقيق عمر عبد السالم التدمري  –المشاهير واالعالم تاريخ االسالم ووفيات  ( )شمس الدين –الذهبي. 5

  .م670م  ص 1993 -هـ  1413-العربي 
  4. محمود شاكر الكتبي – فوات الوفيات تحقيق احسان عباس-ج2-  ط1 – دار صادر – بيروت -1972م  - ص42.

  5. األصفهاني- األغاني - ج20، ص2.
  6. ابن سالم الجمحي – طبقات فحول الشعراء – تحقيق محمود شاكر – ذخائر العرب ) ب. ت( ص156.

 7. البغدادي –)عبد القادر عمر البغدادي ( خزانة االدب  ولب لباب لسان العرب – المطبعة السلفية 1347هـ -ج2 ص87.

 8. األصفهاني، األغاني - ج20، ص2.
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ك وله في ذل (1)ويذكر محقق ديوانه إنه سجن وجلد ثمانين جلدة ,تعرض أثناء حياته للسجن والجلد
أما  (.40-35فيه الرواة أنه كان بين عامي ) أبيات يلوم فيها سيده ويعاتبه, أما مقتله فقد أ خت لف

من  عتقد أن سحيما قد قتل في النصف األولفهو ي ,الحلواني فله رأي يختلف عن بقية الدارسين
   .(2)وله  في ذلك دالئل -أي قبل عام تسعة وعشرين للهجرة  –خالفة سيدنا عثمان 

 :صفاته الجسدية

 خطوط تجعل سمة في وهو ,بالعالط ما  أي موسو  ،كان سحيم بجانب سواده قبيح الوجه معلطا   
يصنعها بعض الناس في والظاهر أنه استعمل هنا الداللة على الخطوط التي  ,عنق البعير

 تلك الصفات جعلت منه .وقد ال يكون هو من صنعها فهو عبد ال يملك ألمره شيئا ,(3)وجوههم
  .الذي ينفر من السوادفي مجتمعه  منبوذا   شخصا  

واتفقوا  :لقبيلةحدى نساء اإله في مختلفة عن مقتله فقد كان بسبب تغز   يروي الرواة أخبارا   :مقتله
ن سيده اتهمه إ, وقيل (4), بل قيل هي ابنتهموالهنها زوجة إ, فقيل على انه  كان يحب واحدة منهن

وذكر مرة  ,وذكر أبو عبيدة  مرة أن مواله اتهمه بابنته ألبيات قالها ,بامرأة له كانت من بني يربوع
فلما  ،نهم سقوه الخمر ثم عرضوا عليه نسوةإثمة رواية تقول . أما طريقة مقتله ف(5)أنه اتهمه بأخته

 ،كثيرا   إنهم جمعوا له حطبا   وجاء في رواية ثانية, (6)أهوى إليها فقتلوه اهبهم ت  ه التي كان ي  بت مر  
 ،ثم جعلوه حظيرة ضخمة ثم أوثقوا العبد برجليه ويده ثم أدخلوه الحظيرة وأرسلوا النار في الحطب

 ،امرأة من يهودي أسرها ثم راودها فأطاعته. وتذكر رواية أخرى أنه أنقذ (7)فسمع وانه ليتقفع :قال

                                         
 4. سحيم عبد بني الحسحاس- ديوانه– تحقيق عبد الهزيز الميمني- دار الكتب المصرية القاهرة 1369هـ- 1950م,  ص66 ص143

.1328 3ط -تزيين األسواق بتفصيل  أشواق األشواق0األنطاكي: داود  عمر األنطاكي -وتزيين األسواق   -   
 2. محمد خير الحلواني – سحيم عبد بني الحسحاس – شاعر الغزل والصبوة -  دار الشرق العربي – بيروت-  ص78.

 3 . ابن قتيبة الشعر والشعراء ج1، تحقيق أحمد محمد شاكر – دار المعارف – مصر – 1967م  ص408.
 4. الحلواني – سخيم عبد بني الحسحاس – شاعر الغزل والصبوة - ص 84- 85.

 دار -هيل ذكارتحقيق س –بغية الطلب في تاريخ حلب  -( م1262 -1192هبة هللا ابن أحمد ) ابن العديم، عمر بن أحمد بن . 1
438ص3ج -3( ج)ب. ت –للطباعة والنشر والتوزيع الفكر   

  6. ابن سالم الجمحي  طبقات فحول الشعراء ص157.
. 721ص - م1936-هـ 1354 -مصر –ق الميمني يتحق –2ج--سمط الآللئ في شرح أمالي القالي  -بيد البكري األونبيع أبو. 2  
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, وهنالك رواية أخرى لطريقة مقتله تقول (1)ها ففطنوا له فقتلوه خشية العاربل فهويها وطفق يتغز  
ون عيدان العرفج م  يح  نار كانوا يصطلون عندها وجعلوا وقربوه من  أنهم لما أرادوا قتله أوثقوه كتافا  "

 .ويرتجزون عليه ويقولون  ,هابالرطب ويضربون استه 

ان  الع   ج  ْع ع  ْرف ج ْبد أو ي ْنسى الغ ز ل      أْوج  ز لبالع  وت  اْنخ   ( 2)الر ْطب  إْن الص 

مة لخشب فضربوه حتى كادوا يقتلونه فتعاذلوا في أمره وتركوه رحوثبوا إليه باوذ ك ر أيضا أنهم " 
 .(3)له

تي كانت ويبدو لنا أن طريقة مقتله هي ال ,ه زرعابكل تلك الطرق تنتهي بنا إلى أن قومه قد ضاقوا 
هور ريقة وحشية في عهد قريب من ظألنها كانت بط ,جعل النقاد يتحامون التطرق لسيرته سببا  

 مرتبة من الحيوان ؟! فهل كان سحيما أقل   ،وهو الذي أمر بالرفق في ذبح الحيوان ,االسالم

حين  ر عمرهويقد    ,لى أنه شاعر مخضرم عاش بين الجاهلية واإلسالمتنتهي تلك الروايات إ 
تاب عسنة وفاته يكون قد توفي وهو في أ  ومن خالل تقدير ,(4)ظهور اإلسالم بنيف وعشرين عاما

 .قليال أقل   أو الستين عاما  

 :سالمهإ

 :)قال بن حبيب .وقيل أن الرسول صلى هللا عليه وسلم رآه وكان يعجبه شعره ,سالمهإ ن  س  سلم وح  أ 
 :بد بني الحسحاس صلى هللا عليه وسلم قول سحيم عأنشد رسول هللا

 حسانه عنا بمقطوع  حمدا ال انقطاع له     فليس إالحمد هلل

                                         
  1. البغدادي – خزانة االدب ج2, ص88.

 2. ديوان سحيم، ص59.

 3. السابق, ص6.

  4. الحلواني- سحيم عبد بني الحسحاس, ص75.
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وقد  (1)هل الجنةولئن سدد وقارب إنه لمن أ  ,وإن هللا يشكر مثل هذا ,أحسن وصدق :فقال      
  .(2)عده القسعالني من الصحابة

فقال  ."ء ناهيا"كفى بالشيب واإلسالم للمر  وقد تمثل نبينا الكريم صلى هللا عليه وسلم بشعره مرددا   
فقال  .لصلى هللا عليه وسلم كاألو " فأعادها النبي كفى الشيب واإلسالم ناهياأبوبكر إنما هو "

م ا) أشهد أنك رسول هللا :أبوبكر ل ْمن اه   و  ْعر   ع  ا الش   م    (.ل ه   ي نب غ ي و 

 :سحيم وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي هللا عنه

قيل لعمر رضي هللا عنه هذا عبد بني  :بن سعيد بن عبد الرحمن عن السائب قال روى معمر 
  :كيف قلت فقال :الحسحاس يقول الشعر فدعاه فقال

لْيم   دًّع س  يا     و  اد  ه زت  غ  ْيب  واإلْسالم  للمرٍء ن اهيا ى إْن ت ج  فى الشًّ  ك 

 .هذا حديث صحيح .صدقت ,صدقت ،حسبك :فال

 :فقال يا أمير المؤمنين ،لو قدمت اإلسالم على الشيب ألجزتك) :وفي رواية أخرى أنه قال له
 .(3)والقافية ألجآني إلى ذلك فأجازهاالروي 

 :قولهوقيل إنه سمعه ينشد  

لى ظ ْهر  الف راش  وطيب  ْن جبين  ف ت ات كم      فلقْد تحد ر م    ع ر ٌق ع 

   .وهذا يعني أنه تنبأ بموته لجرأة معانيه (4)إنك مقتول" :فقال له

                                         
 –بيروت  –دار الجيل  -3ج-تحقيق علي محمود بيجاوي -––ابن حجر أحمد بن علي  اإلصابة في تمييز الصحابة –. القسعالني 1
  .251ص ,هـ1413-1ط

 2. نفس المرجع ونقس الصفحة.
3- الخالديان: أبوبكر محمد )ت 380( و)أبو عثمان سعيد )ت 391هـ( االشباه والنظائر, لجنة التأليف والترجمة والنشر،الج2- 

. 20ص –م 1965 -  

  4. ديوان سحيم– ص6.
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 :سحيم وقدامى النقاد

 وال  معظمها منق وجاء ,قليلة فجميع ما بين أيدينا ال يتجاوز أسطرا   ,اد بأخبار سحيمقدامى النق   ضن   
هـ( صاحب 231, ونقل منها عن ابن سالم الجمحي )ت (هـ209أبي عبيدة معمر بن مثنى ت  عن

, وعن (395قة عن )أبي هالل العسكري ت ونقلت عنه أقوال متفر    .كتاب طبقات فحول الشعراء
عاني فقد جاء في ديوان الم ,وشهده الذي نقل عمن عاصر سحيما   يوسف بن عبد العزيز الماجشون 

ه على حدى رجليإ في شجرة واضعا   -أي سحيما–فحدثني من رآه  :يوسف بن عبد العزيز فالأن 
  (1):ض الشعر وينسب بأخبث نسيباألخرى يقر  

اذ ا ي ر ي قام  من قمٍر         م   كالجمال  لو ْجهه ت ب ع  د  الس 

ا ي ْبت غ ي ج   ن ها      م  اس  ا ل ه  ف ْي القباح مت سع  اٌر ف ْي م ح   أم 

, بينما قال عنه األصمعي )ت (2)"حسن الشعر رقيق األلفاظ( "هـ187يراه المفضل الضبي )ت و  
. (3)عنه ابه " فحولة الشعراء" ولم ينفهانه  فصيح ولم يصفه  بالفحولة كعادته في كتأ" :(هـ213

وقال  ,( فقد جعل سحيم رابع الطبقة التاسعة من فحول الجاهليينهـ231أما ابن سالم الجمحي )ت
 وكان شاعرا  هـ( بقوله "276واكتفى ابن قتيبة )ت  .(4)"رقيق حواشي الكالم ،عرحلو الش  عنه أنه "

  .(5)"محسنا  

وأعجب  ,(6)فصيح األلفاظ ،عرهـ( بأنه شاعر جزل الش  356ت ووصفه أبو الفرج األصفهاني )  
وصفه "بالشاعر  كما (7)ومختار القصيد" ،ونقي المعاني ،من درر الكالمله بأنها " به ونعت أبياتا  

                                         
 1. العسكري - ديوان المعاني, ج2- مصر – 1352هـ- ص166.

  2. الخالديان- األشباه والنظائر, 20/2.
 3. محمود شاكر الكتبي – فوات الوفيات, تحقيق: احسان عباس-ج2-  ط1 – دار صادر – بيروت -1972م - ص42.

 4. ابن سالم الجمحي– طبقات فحول الشعراء, ص156.
.1/408 اء،لشعر والشعر ا -بن قتيبة.ا5  

  6. االصفهاني- األغاني 380/15.

. 15/381نفسه . المرجع  7 
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. في حين قال عنه (2)جيد القول كان شاعرا  " :فقال عنه( 562. أما السمعاني )ت (1)"المطبوع
 .(3)"شاعر مخضرم" :(هـ852القسعالني )ت 

حد ال يمكن أن يتجاوزه أ ,مبدعا   كان شاعرا   أنها تدل على أن سحيما   هذه اآلراء رغم قصرها إال   
إنه  أحدا   رولم يذك ,أنها جميعا قد أنصفته إال   ,ورغم قلة الكلمات التي وصفت شاعريته ,قولبال

ٌي على الش   ع  اد ك النق  لئولبعض أو  .أو تنقصه الموهبة التي تمتع بها أقرانه وشعراء زمانه ,عرد 

ي المرأة فقد امتدح الخالديان تشبيهه مش ,بالثناء واإلعجاب تخص قصيدة أو بيتا   أقواال  
  :بحركة السيل في قوله

يا  اد  اءْت إلْين ا ت ه   أل ْكن ي إلْيها ع ْمر ك  هللا  ي اف ت ى         بآي ة  ماج 

ي ا  ا ت ف ر ع  و اد  ْمد  ْهل ٍة         ما ع ال  ص  ح  س  ْيٍل ف ْي أب اط   ت ها د ى س 

وذكر  ،وقد أخذ جماعة من الشعراء عن سحيم ,(4)وذكر أنه حسن في مشي النساء
  .(5)أن عمر بن أبي ربيعة ودعبل قد أخذا قوله أيضا  

قال ت ل ت رب ها بد  ب ني الح سحاس  ي زجي الق واف يا    أ شار ت ب م دراها و   أ ع 

باءةٍ  حق  ع  ث ا  وس  د  م م ا ي مل ك  الناس  عار يا      ر أ ت ق ت با  ر   وأ سو 

اها بذلك المفضل الضبي كما يذكر ( سم  أما يائيته فقد كانت تسمى )الديباج الخسرواني
كما ( " واختار المغنون أبياتا منها غنوها 7" أنها من جيد شعره" ) :وذكر السمعاني  ,(6)الخالديان

                                         
. 20/3المرجع نفسه,   .1  

. 167ص ,م1955 -هـ4713بيروت  –تحقيق محمد محي الدين عبد الحمبد  . هـ( 562( ي )عبد الكريم بن محمد السمعانيالسمعان. 2
  -األنساب

  3 القسعالني – ابن حجر أحمد بن علي – اإلصابة في تمييز الصحابة  ج3- ص215.

 4 الخالديان, األشباه والنظائر 2/ 32.

  5. نفسه 22/2.
 6. نفسه 26/2.

 7.السمعاني- األنساب 169/19.
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يستحسن منه هـ( 233. وقد كان مصعب الزبيري )ت (2)وجنان وغيرهم (1)فعل بن سريح ومخارق 
 :(4)كما كان العسكري يعد من بليغ الكالم قوله (3)هذا البيت أيضا

ْن ث ي اب ها       ف م ا ز ال  ب ْرد ي ط   ج  الب ردل  ب اليا  ي با  م  ْول  حتى أْنه   إلى الح 

 :اد المحدثون سحيم والنق  

فقد جعله الدكتور شوقي ضيف من الشعراء الذين تجد في شعرهم  ون اد المحدثلم يتجاهله النق   
وز ويج, وقال عنه الدكتور علي الهاشمي "(5)مية تظهر في نسجه من حين إلى حينإسال خيوطا  

التي  هبهذ أكثر هؤالء الشعراء اهتماما   ,وسحيم والمنخل وطرفةأن نعتبر األعشى وامرأ القيس 
رن الثالث العربي حتى الق تاريخ الشعرووصفه البهيتي في كتابه ) .(6)أسميناها باللمحات القصصية

وكان في .. .إلى ما لم تكن تهيئه له منزلته في الجماعة طموحا   ،كان شديد الكبرياءالهجري( بأنه "
 :عبد هللا الجادر برأيه فيقول الدكتور محمودويطالعنا  .(7)إلى حد بعيد من ناحية الشعر دا  جد   فنه م  

يغري بتأمل حالة خاصة من حاالت توظيف  ن في شعر سحيم عبد بني الحسحاس ماعلى أ"
ضمها من النصوص الشعرية التي يغير يسير  اللون في عملية تشكيل الصيغة الشعرية في عدد

 وصل إلينا من شعره من شهره على الرغم مما يبدو عليه من نقص يومئ على أن ما ...ديوانه
 :أما الدكتور عبده بدوي فيقول. (8)قلة ما نقله الرواة من انتاجها ال يخل بها إال   ,زةإلى شاعرية متمي

                                         
 1. أألصفهاني -.األغاني،169/19.

  2. نفسه،5/20.
  3.نفسه،3/20.

 4. العسكري – ديوان المعاني 260/1:
  5. شوقي ضيف - تاريخ األدب العربي، العصر االسالمي، ط7، دار المعارف، القاهرة ) ب. ت( ص75.

  6. المرأة في الشعر الجاهلي – مطبعة المعارف بغداد – 1960م ص 136.
  7. نجيب محمد البهيتي، مؤسسة الخانجي – القاهرة – 1961م، ص152

8. األداء باللون في شعر سحيم عبد بني  الحسحاس  - مجلة المورد  - وزارة الثقافة واالعالم – دار الشؤون الثقافية – العراق – 
.63ص  -هـ  1420 ،م1999 – 4العدد  27المجلد /    
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أو لم  سواء رضيت عنه األخالق فالشعر يظل شعرا   ,في مسيرة الشعر مرموقا   يبقى سحيم شاعرا  "
 .(1)د هذه المقولةيؤك    وفي التراث العربي ما ,ترض

  :ملحمة سحيم

( خرج علينا الشاعر والكاتب األديب الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي م1996عام )في ال  
من ض , ولم تأتخاصا   وهذه الملحمة أفرد لها كتابا   ,(بملحمة شعرية عن شاعرنا أسماها )سحيم

وهي  (واحد هو بحر المتقارب وتفعيلته )فعولنونظمها من بحر كتاب آخر, ابتدأها بمقدمة قصيرة 
القصيبي  فيها الدكتورحكى  .زم بالقافيةتلالتزم فيها الشاعر بالبحر ولم ي ،المرسل من الشعر

 :(2)حيث ابتدأها بقوله ،ويبدو لنا أنه متعاطف معه تفاصيل قصته,

 ي ع ود ون بعد قليٍل.

.  زماٍن يطول  ويقصر 

 .لكْن يعود ون 

.  ك ْي يقذفوني في النار  تلك التي ال تزال  ت ؤ ج 

م   األشقياء  عليها.وتلعق  ما كو 

!  صغار  الحساحس 

 أين كبار  الحساحس  ؟

 هل ذهبوا يقت لون الجميالت  ؟

؟   أم يكرعون المزيد  م ن  الخمر 

                                         
  1. دراسات في النص الشعري )صدر االسالم وبني أمية(– دار السالسل – الكويت - 1987م - ص 97.

 2. غازي القصيبي –سحيم – المؤسسة العربية للدراسات والنشر – بيروت – ط2- 2002م 
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 عترافا  جديدا  وشعرا  قديما  أم ينبشون ا 

، كْي يشتمون ي  .كْي يضربون ي .يع ودون 

 حين يجيئون يبصق  أقذر هم فوق وجهيْ 

 ويرتجزون  

 ت  اهجائي البذاءوينشد شعرور هم في 

نني،  مثل شاٍة، إلى النار    ثم يجرو 

 حيث  أصي ر شواء  

 ويصبح  هذا القوام  الجميل  رمادا 

 يضم  الدخان  دخانا 

 يعود  التراب  ترابا

ار الحساحس ويتساءل أين كب ,من وصفه لمن قتلوا سحيما )بالصغار(نستنتج استنكار القصيبي  
وضربوه  هشتمو الجميالت أم أنهم يحتسون الخمر؟ وقال إنهم ) بوا لقتلهل ذه ،ثم يستدرك مجيبا

دأ كل ذلك يدل على تعاطفه معه، يب .(قوا بالبذاءات وجروه كالشاةوبصق أقذرهم في وجهه ونط
منتهيا   ،وهند ،ينةوبث ،مارا  بعميرة ،وأسماء ،في سرد قصصه مع فتيات ونساء القبيلة مبتدئا  بسمية

  .بمية

عت بين قوسين تضمنت الملحمة   ض   وعندما تقرأها تحس  بمدى ,اقتباسات من شعر سحيم و 
وهذا  ,ابةمصدره الوحيد للكت مع أنه ذكر أن ديوان الشاعر هو ,إلمامه وثقافته بشعر سحيم وحياته

 .فديوان الشاعر هو أكثر المصادر التي تجمعت فيها معلومات عنه ،ما وجب توضيحه هنا

  :اللغويةسحيم شاعر الشواهد 
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ت   في كتب األدب إال  شاعرنا  رغم قلة ذكر  شعره استعانوا ب اب المعاجم اللغوية قدأننا نجد أن ك 
 ,عا  قد استشهد به في ست وعشرين موض (لسان العرب, فابن منظور في معجمه )لتوضيح المعاني

ففيه مواضع  ،األندلسي( البن سيده . أما معجم )المخصص(1)ويغفل عن اسمه حينا   ينسبها له حينا  
  .(2)انظر مثال .كثيرة يستشهد فيها بشعر العبد وينسبها له

وابن دريد في كتابه  (3)فعل الثعالبي كتب اللغة العامة ذكره واالستشهاد بشعره مثل ماولم يغفل أهل 
ورسالة الغفران  (5)غالط الرواة لعلي بن حمزة البصري على أ والتنبيهات  (4)وصف المطر والسحاب

  .(7)والمزهر للسيوطي (6)للمعري 

اطة بها حبشعره لدرجة أنه يصعب تحديدها واإل أما كتب النحو والصرف فهي األكثر استشهادا   
فقد  .ويبدو أن ذلك  قد بدأ منذ عهد يونس والخليل وأبي عمرو وغيرهم من أساتذة سيبويه ,كلها

  :استشهدوا ببيته

ق   ق  ب ْرٌد ش  ل نا غ ْير البسٍ ْرق ع      بالب ْرد  ب   إذا ش  و ال يك  حتًّى ك   د 

                                         
  1. الحلواني – سحيم عبد بني الحسحاس – ص 114.

  2. 59، 12/ 260، 10/ 69، 103/9، و108، 232/13.
  3. ثعلب: ) أحمد بن يحيى بن ثعلب( في مجالس ثعلب اج1– تحقيق هارون – القاهرة – 1960م-  ص2،289

  4. أنظر، س70.
  5. أنظر، ص167.

  6. انظر 448، 449.
  7. أنظر ج2، ص195.
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وبعد سيبويه كثر االحتجاج بشعر العبد وكثرت شواهد  ,(1)ألن سيبويه استشهد به في كتابه 
وفي شرح  (3), والمنصف(2), ونجد ذلك في شعر صناعة االعرابالنحويين والصرفيين من شعره

 (7)هامش الخزانة, وشواهد العيني (6)وخزانة األدب (5)وهمع الهوامع, (4)المفصل

 ,همن األسباب التي لفتت االنتباه ل ذكرنا مكانة شاعرنا عند علماء اللغة ألنها قد تكون سببا   
 .ومقدراته اللغوية وتمكنه لدارسين لجمع شعره ولبيان مكانتهوحضت النقاد وا

  :ديوانه

ويعزى ألبي عبيدة معمر بن المثنى , (8)الثاني للهجرةيم في زمن مبكر حوالي القرن جمع شعر سح 
 كما يوضح الديوان –على أن القصائد التي نفلت عن أبي عبيدة  (9)أنه أول من صنع شعر العبد

 .(10)ال تزيد عن ثالث –

و العباس أبهجري إذ جمعه األحول )الثابت لسحيم والمجموع فيعود إلى القرن الثالث الالشعر  أما 
 ،هـ" فجمع ما يقرب من ثالث وعشرين ورقة من شعر العبد259لحسن بن دينار "ت محمد بن ا

وثاني  ,(11)الهجري بخط عفيف بن أسد الوراق  بحسب المخطوط الذي وصل إلينا من القرن الرابع
وإن كان  ،هــ( التي ال نعلم مظان وجودها392ت ان رواية العالم اللغوي بن جني )رواية للديو 

 ,رتهرواية ابن جني بمثل قطع الرواية األولى ومسط) :قائال ،دقيقا   األستاذ الميمني قد وصفها وصفا  

                                         
.175/1 .1  
.157/1 .2  

8 .2/178. 
.124 ،119/1 .4  

.179/1 .5  
.171/1.6 

  7. / 178 أسرار العربية ص144، واالنصاف 1/ 99  وقطر الندى  ص148 والدرر اللوامع 162/1.

  8.الحلواني- سحيم عبد  بني الحسحاس ص98.
 9. سحيم عبد بن الحسحاس –ديوانه ص7.

  10. الحلواني– سحيم عبد  بني الحسحاس ص98.
  11. نفسه، ص101.
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على مثلها و  ,أنها على عالتها أقدم وأجل إال   والنسخة تنقص من اآلخر شيئا   ،وهي رواية مقتضبة
هيم بن د هللا إبرا أبو عب)ا جمعه نفطويه وأكمل الروايات التي وصلت عن شعر سحيم م, (1)المعول

ها معتنى ب ,نسخة جميلة الخط عتيقةوهذه األخيرة توجد منها " (2)هـ( ياقوت الحموي 333عرفة )ت 
في الغالب بقطع وسط يتخلل فيما بين سطورها روايات وتعليقات  سطرا   15ورقة والمسطرة  45في 

تب خانة بالك ،روايات النادرةتدل على عناية األوائل  بالضبط وحرصهم في جمع ال ،بخط األصل
  .(3)نبول انتقلت إليها من كتب  أسعد المولوي يزيد باسط العمومية أمام جامع با

ه بهذا عزيز الميمني في تحقيقه للديوان الذي صدر ورواية نفطويه هي التي اعتمدها  األستاذ عبد ال 
ي صنعة نفطويه ابن أبي عبد هللا إبراهيم بن عرفة األزد ،ديوان سحيم عبد بني الحسحاسالعنوان "

 .شإياها في هام وقد أضاف إليها زيادات من هنا وهناك واضعا  بصنعة األحول " مقابال   ,النحوي 

 ,لدار الكتب المصرية لتقوم بطباعته ونشره وقامت حينها الحرب العالمية الثانية وقام بتقديمه 
حتى سنحت لذلك الظروف وخرج ر إخراج الديوان فتعذ   ,ات الطباعةوانقطع الوارد من الورق وأدو 

سحيم بنبذة عن حياته معتمدا  على تلك المعلومات  أشعارقدم األستاذ الميمني  (4)م(1950في العام )
 .القليلة المتناثرة في المصادر القديمة

ثم  ،المرة األولى هي التي أشرنا إليها في الفقرة السابقة ،طبع الديوان ونشر ثالث مرات       
والطبعة الثالثة  صدرت  ,(هـ1417 –م 1990ها طباعة الديوان مرة أخرى عام )الدار نفسأعادت 

هـ( مع العلم أن الطبعة الثانية 1430 –م 2009كتب والوثائق القومية بالقاهرة )عن مطبعة دار ال
وليس بها أي تعديالت مما يدل على عدم العناية  ,الطبعة األولىنسخة مصورة عن والثالثة هي 

 به وبتنقيحه.  

                                         
  1. سحيم عب بني الحسحاس– ديوانه –ص7.

  2. ياقوت الحموي – معجم األدباء- تحقيق فريد الرفاعي–ج1 - دار المأمون – 1355هـ 1936م ص254.
  3. سحيم بن الحسحاس – ديوانه –ص7.

  4. السابق- مقدمة الديوان – أمين مرسي قنديل.
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تان اثنتان منها طويل :فيها تسعة قصائد ،( بيتا من الشعر240تين وأربعين )احتوى الديوان على مئ
ا وخمسة عشر )ستة عشر بيت ،)تسعة وستون بيتا، واثنان وثالثون بيتا( واثنتان منها متوسطتين

قطوعات تراوحت والباقي م .التسعة أبيات –وخمس قصائد قصيرة تراوحت أبياتها بين الثمانية ( بيتا
 .سبعة أبيات –أبياتها بين  البيت 

  :شعره

ره عامن ناحية جمع أش فهو لم يكن محظوظا   ,ترجح الدراسة ضياع جزء غير يسير من شعر سحيم
 ,ءتساعده منذ البداية  فهو ليس كسائر الشعراظروف حياته لم و  ،أو االهتمام بها حتى عهد قريب

ألن معيشته في ظل العبودية لم تسمح له بالذهاب لسوق عكاظ ليذيع شعره بين الناس وتتناقله 
والمعروف أن دواوين القبائل كلها ضاعت ولم  ,أسد , وإنما انحصر في أوساط قبيلة بنياأللسنة

ن روايته. يمنع قبيلة بني أسد م أن في بعض أشعاره ماويجب أال ننسى  ,ديوان هذيل يتبق منها إال  
ويعتقد الدارس أن كثرت الشواهد اللغوية والنحوية على وجه الخصوص قد ساعدت في لفت االنتباه 

فقد  ي العصر الحديثأما ف ,ذو حدين جعلت القدماء يتحامونه وكانت طريقة وفاته سالحا   .إليه
الى بعد صدور وبدأت دراسات شعره تتو  ,معرفته ومعرفة أشعارهنتباه وتثير النفوس لأخذت تلفت اال

 .ديوانه

  :أغراضه

نوعيه كما نظم في الفخر ب .المعنوي والماديونظم في نوعيه  .معظم أشعار سحيم قالها في الغزل 
   .ولكن أشعاره في الغزل هي األكثر كما  وشهرة ,والمديح والوصف والخمر ,والقبليالذاتي 

 : الغزل

ال المنزل من مفهم يساعدون في أع ,ترتبط بالنساءعربية طبيعة عمل العبيد في مجتمع الجزيرة ال
 .رؤية النساء أكثر من األحرار, مما يتيح لهم وغيرها من األعمالجلب الماء والحطب 

الدراسات السابقة إن سحيم كانت له محبوبة في أخريات حياته على الرغم من أنهم لم أكدت    
 أما سحيم في العصر الجاهلي فال توجد معلومات عنه.ا على شخصيتها, يتفقو 
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 ,فال يعرف الدارسون أيها جاهلي وأيها إسالميهناك تاريخ لقصائد سحيم الغزلية, ليس       
حة ألنها فتلك هي واض ,ماعدا تلك األبيات التي أحدثت المشاكل بينه وبين أسياده من بني أسد

 ترتبط بأحداث مقتله.

المرحلة األولى هي مرحلة الغزل التقليدي وهو تغزله  ،غزل سحيم مر بمراحلترى الدراسة أن      
واستخدم , (6)وسلمى (5)ومية ،(4)، وهند(3)وعميرة ،(2)، وأسماء(1)سمية في محبوبة مجهولة  فقد ذكر

يعتبر ذلك من تقاليد  (9)وأم عمر ،(8)وذكر أحيانا اللقب كأم أسلم (7)أحيانا الكنية فذكر العامرية
 .الغزل في األدب العربي  القديم وهي أن الشاعر ال يصرح باسم محبوبته الحقيقية

محبوبته بأوصاف تقليدية سار فيها على طريق من سبقه من الشعراء كوصف  وصف سحيم    
  .(10)ومنها  التي يقول فيها  الوجه والجيد والشعر

ي ا  ْيب  واإلْسالم  ل لمْرء  ن اه  ف ى الش  ه ْزت  غ از ي ا          ك  ْع إْن ت ج  د  ْير ة  و   ع م 

ْرن   ا ف ْيم ا اْعت ش  ن ْون ا  ب ه  ق ـتة   ح ب  م ْســج  ي ا ا ع ال  لة             ع ال  ب اد   ت م ر ا و 

ٍم          ل ي ال ي   لوب  ب ف اح  ــاف ي ا ر اه  أث ْيث ا  ن اعــ  ت        ت ْصط اد  الق   م  النًّْبت  ع 

اٍلي ا ر  والي اق ْوت  أْصب ح  ح  ْن الد  ٍل            م  ْيم  لْيس  بع اط  ْيد  الر  ج  ا  ك  ْيد   و ج 

ْيح   ى ه ب ْت ل ه  الر  ْمر  غ ض  ي ا علًّقْت ف ْوق  ن ْحر ها          و ج   ذاك ي ا  كأ ن  الث ر 

                                         
  1. الديوان، 62.  

  2. السابق،39.
 3.نفسه، ص16.

  4.نفسه، 37.
 5. نفسه, ص.

  6. نفسه، ص49.

  7. نفسه، ص21.
  8. نفسه، ص 36.
  9. نفسه، ص61.

 10. نفسه, ص16.
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ـاف ي اغ د   ت ر ْيك   ـــز ة  ص  ْين ار  األ ع  د  ا  ك  ْجه  و  ما            و  ف ا  وم ْعص   اة  الب ْين  ك 

 ،يترسم سحيم في هذه األبيات خطى من سبقوه فشعر محبوبته فاحم فيه نعومة وكثافة        
ائحة ن  ر وكذلك فعل عندما تحدث ع ،وبشرتها بيضاء تشبه الثريا في لمعانها ،وجيدها كجيد الريم

   :(1)فم محبوبته بقوله

ب ْيـ   ْنج  ل والز  ْنف  ْفنا  قطافا  ل               ك أن  الق ر  ال طا ج   والم ْسك   خ 

ال ط   ف ا ةٌ     م ْن ر يق ها ق ْهو          ي خ  ال  ــب اها ال ذ ي ي ْستــ بيها س   س 

  :(2)حبوبته ببيضة الظليم ومنها قولهه موفي أبيات أخرى يشب   

اف ي ا ؤا  م ت ج  ْؤج  ا ج  ْنه  ا        وي ْرف ع  ع  ف ه  ة  ب ات  الظ ل ْيم  ي ح  ا ب ْيض   ف م 

فالصورة ، (3)القيس ئ أمر للنساء وتأثيره فيهن على غرار  ءهوله قصيدة يذكر فيها اغرا        
 :(4)وفي أبياته تلك يقول ،العامة لهما تتشابه  مع بعص االختالف

ه م ا  ا  م س  ر  ب ْرد  ْجل ٍس ت ج  ا           إلى م  ْدر  ب ْيٍته  ْن خ  ْثل ك  ق ْد أْخر ْجت  م  م   و 

ا أْن ت ك ل م ا  ى أْهل ه  تر  ت ْخش  ْن الس  ا              م  ي ٍة م ْشي  الق ط اة  ات ب ْعت ه   وم اش 

ْيح  غ ْير ك  إن ني           س   :ف ق ال ْت ل ه   ْم ي ْقط ر  ي ا و  ا  ب ْين ه  م  ـال  ا ــم ْعت  ك  م   الد 

ر م ا  ْول ه                  ول ْم ي ْخش  ه ذا الل ْيل  أ ْن ي ت ص  ن ظ ر  ح   ف ن ف ض  ث ْوب ْيه  و 

م اٍن ت ح ط م ا  ا  م ْن ج  ن ْلق ط  ر ْفض  ب ْيت ن ا                 و  ف ي بآث ار  الث ي اب  م   ن ع 

                                         
 1. ديوان سخيم ، ص44.

  2. السابق، ص18.
  3. أنظر ديوان امرؤ القيس، ص19.

  4. ديوان سحيم، ص35.
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تفرد سحيم بأن هذه األوصاف ليس لها مكان محدد في القصيدة  على عكس شعراء زمانه     
 الذين جاءوا بها في مطلع القصيدة دائما. 

ما جاء في  ك سريعا   ويمر بها مرورا  في وصف راحلة محبوبته,  ومما انفرد به أنه كان يوجز       
  :(1)قوله

ْين   و  ن  م ْكس  م ا           فأ ْحس  ت ْيه  ْره ٍم ك ْسو  ْذن  بأْلف ي د  ي ا -أخ  س   ه ما -إذ ك 

ه م ا  ال  ْير ا ك  ن ا فاْست ط  ْسن  ج  ْن الح  ت ى ق ْلت  ل ْو ج ن  م ْرك ب      م  و ائ ب  ح   د 

 فهو ليس من الذينفعل مع ذكر األطالل  سريعا   على وصف الرحلة مرورا   سحيم ومثلما مر    
  (2)في بيتين هما بكوا على األطالل إال  

ها  ْيد  د  ْلم ى ج  د  س  ا ب ع  ْنه  ها         و أْقف ر  م  ل ْيم ى ذ ات  ف ْرٍق ف أ ود  ْن س  ف ْت م   ع 

ها  ْيد  اٍن م ْزن ٌة ي ْست ع  م  د  ٍف           وأ ْسح  اء  م ْعص  ل  ه ْوج  ا ك  ل ْيه  ب ْت ع   أ ر 

سى فيها عبوديته , ونلشخصية شاعرنا وال لتجاربه الخاصة ال نلمح أثرا   السابقةفي تلك األبيات      
 ,اءونظم الشعر فيها على سجيته وكأنه يعيش حياة طبيعية كسائر الشعر  ,يرسف تحتهاوقيوده التي 

  .له, أو فرد في مجتمع يتقبأو كأنه ببالده

منها  ,يشبه غزل الشعراء العذريين في الشوق واللوعة وجدانيا   نظم سحيم غزال   :وفي مرحلة ثانية
 :(3)سجن وكان يخاطب بها سيده قائال   أبياته التي قالها عندما

ْنت ه    ك  ل  ب ْيٍت س  ْجن  إال ظ  ا الس  ا   ف م  ْلد  ال ط ْت ج  ْلدٌة خ  وط إال  ج   وم ا الس 

ب ها          ل  ح  ْعب ٍد وهللا  م ا ح  ا  أب ا م  ْجد  ا و  ْوط ا  ب ْل ت ز ْيد  ب ه  ان ون  س   ث م 

                                         
 1.. السابق، ص61.

 2.السابق، ص49.
  3. السابق، ص66.
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قال له أن الثمانين  ألنه ،له بنساء القبيلةمن مخاطبته لسيده أنه من شكاه للخليفة لتغز  ويبدو      
وهذا  ,دألنه جل, وأن السجن لم يكن سوى ظل بيت، وسوط الجلد لم يهمه؛ وجدا   جلدة لم تزده إال  

  .الذين يستلذون بالعذاب ألجل من يحبون هو مسلك العذريين 

   (1)ويبدو أنهم هددوه بالقتل عقب خروجه من السجن ألنه خاطب سيده في أبيات أ خر قائال     

ا  ْلف ك ــم عـ ْبد  ة  ل ْلف ت ى        ث م انون  ل ْم ت ْتر ْك ل ح  ْعب ٍد ب ْئس  الف ر اض   أب ا م 

ْمر   ار  س  اة  الد  ْون ي غ د  ا ك س  ْهد  ْين  ل ْم ت ْتر ْك ف ؤادا  و ال ع  ي اط  أ ن ها         ش   ا  ك 

ل ْيدٍة  ون ي     ف إْن ت ْقت لون ي ت ْقت ل وا بن  و  ا وإْن ت ْترك  ْرد   ت ْتر ك وا أسدا  و 

لى واقعه د عوتمر   ,مباالة بل التحديالودخل بعد ذلك في مرحلة ثالثة وهي مرحلة اليأس وال       
ني بكما فعل عندما جالس نساء من  ,ويحدد أصلهن  فهو يذكر النساء  ،يعد  يبالي بما يقولفلم 

 (2)حينها نظم أبياته التالية قائال   ,صيبر بن يربوع واستمتع معهن بوقته

ن ْت أعناق ها ف ْي الم ك ان س م  ل ق ْين ن ا            ي وْ ر ي ات  يب  ك أن  الص   ب اٌء ح   ظ 

وا ب ن ا      ب نات  الق وْ و ه ن   ه ار س  م  أْن ي ْشع ر   ي ك نًّ ف ْي ب ن ات  الق وم  إْحدى الد 

ْقن ا  ق  اٍء م ن ي ر          ف ك ْم ق ْد ش  ْير  ع ان س م ْن ر د  ْن ب ْرق ٍع ع ْن ط ْفل ٍة غ  م   و 

 حتى كلنا غير  البس   ،دواليك برد شق بالبرد برقع          اذا شق 

بل كرر حكي تجربة له دون أن يصرح باسم محبوبته  ,وليست األبيات السابقة هي الوحيدة      
   :(3)عندما قال

ْقٍف ت هاداه الرياح  تهاديا انٍة      و ح  ل ج  ان ا إلى ع  ساد  ب ْتن ا و   و 

                                         
  1. نفس المصدر ونفس الصفحة.

  2. السابق ص15.
 3. ديوان سحيم، ص20.
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ف ا   ن ي ك  د  س  م      علي   ت و  ت ْثن ي ب م ْعص  رائ ي ا و   وت ْحو ي ر ْجل ها م ْن و 

م ال  ب ق ر ٍة     و ال ث ْوب   ائ ي ا وه ب ْت لن ا ر ْيح  الش  ر د  ه ا و   إال  ب ْرد 

أو  اسمها ويمضي سحيم في العبث والمجون إلى أبعد حد ويفضح أمر محبوبته دون ذكر    
وقد يتمنى حدوث التجربة دون أن تقع وذلك عندما رأى نساء ابن أيمن األسدي , موضع لقياهما

   :(1)قال في أبياته ن يكون راعيا لجمالهم كماوتمنى أ

ي ا  ف ي ا ن  ألْجم ال  ابن أْيم ن  ر اع  ْيب ن ي    أ ك و  ْير  ب ْلو ى ت ص   لْيت ن ي م ْن غ 

ب  ق ي ا : ع  ْم      ي ق ولون  ْرط  إن ي ال أ ب اع  وأ ن ه  ْيف  الع ذ ار يا وف ي الش   ع س 

ْسل ي ب زًّه ا الن   ق ي افأْسن د  ك  ْمل وك  ي ْلق ى الم ال  در  والم   وم  ث ْوب ها    إلى الص 

 ,لكم العذراواتإذ أنه صرح بأهل ت ,وال تنقصه الجرأة  ,وسحيم حتى في خياالته ال تشوبه البراءة      
 .كل ذلك هو ما أوقر صدور القوم عليه ولعل  

لت رحو  (2) وهي من أشراف تميم بن مر ،ويبدو أن محبوبته هي زوجة سيده وتسمى غالية        
  :(3)في ذلك الرحيل وهيذات مرة لديار أهلها فقال األبيات التالية 

ا ْثل ه  لى م  ٌل    ع  ْند  اب  ج  ال  خ  ْند  ى ج  ْنت  أْخش  م ا ك  ي وي ْخل ف   ،و   والظ ن  ي ْخط 

ب ْين  اْلم ن اي ا م ر  ر ثريث يخذف   د  ب ْين ن ا             و  ال ي إْن ت ْنأى ف م ْوع   أع 

ت ْرع ف   ل ى ر ْغم  آن اٍف ت كت  و  م  ف اْعل م ي         ع  ْمج  ال ي ق ْد ب اح اْلم ج   أ ع 

ا أْقل ع ْت  ف ى م  ك  د ي          و  اع  وا ن ار ا  ت ح ش  ب س  ل ْو أْوق د  ا ف   د مت  أْطرف   م 

                                         
  1. السابق، ص56.

 2. نفسه، ص16.
  3 السابق، ص64.
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عبد برجله ثم أوثقوا ال ،ثم جعلوه حظيرة ضخمة كثيرا   فلما سمعوا شعره هذا جمعوا له حطبا          
بب وهذا يعني إن تلك األبيات هي الس. إلخ.. .بيده، ثم أدخلوه الحظيرة وأرسلوا النار في الحطبو 

 :(1)اوقد همت الجماعة بمقتله فقال لهوكانت إحدى السيدات قد ضحكت عند رؤياه  ,المباشر لحرقه

الق ب اب  اْلم ف ر ج   ا ك  ْكت ك  ف ْيه  ك ي م ن ي ف ي ا ر ب  ل ْيل ٍة     ت ر   فإْن ت ْضح 

 :(2)وقال لهم حينما أوثقوه

ْبد  ال ث اق  اْلع  وا و  د  ْن الم م ات  قرْيب ش  ي اة  م   ي ْفل ت ك م          إن  الح 

ر   د  ل ق ْد ت ح  ْيب ف  ط  ل ى ظ ْهر  الف ر اش  و  ب ْين  ف ت ات ك م        ع ر ٌق ع  ْن ج   م 

قال كن أن ي  يم ورغم ذلك فهو ينتقم من قتلته بأبشع ما ,تستوي عند سحيم الحياة والموت        
ل سميها،  وقاحددها وتركها لهم مجهولة دون أن يفي األمر أنه لم ي ما وأمر   ,لرجل عن  امرأته

 :لهم

ا  م ا ر ام  ق ْد أ ت ْيت  ح  ْنت  أْعي ن ك م       و   ت ظ ن ون ا إْن ت ْقت ل ون ي ف ق ْد أْسخ 

ق دْ  ون ون ا و  ا م م ا ت ص  ار يٍة      ع ْذٌب م ق ب ل ه  اء  ج   ضم ْمت  إلى األ ْحش 

 شخصال لففي هذه اللحظات يتوس   ,هذه األبيات تدل على أن شاعرنا غير راغب في الحياة     
 ,لحياةمما يدل على أنه كره ا ,ولكنه لم يفعل شيء من كل ذلك ,قاله أو يحاول تبرير ما ,لقاتليه
غاظتهم وإمعانا في ا  ,وقد يكون هدفه اإلنتقام منهم ,حتى لحظاته األخيرة أن يعاندهم مصرا   وظل  

وفي  .دهمعزيزة عنيعني أنها  ,لها من ذلك النوع الذي يصونونهذكر لهم أن تلك التي ضمها وقب  
 ,لعةفهو لم يكن في نظر المجتمع سوى س   ,لما عاناه من ضياع إنسانيته عويضا  حاد وت انتقامهذا 

 .وفق معطيات معينة ,تحدد قيمتها ارتفاعا  وهبوطا  

                                         
 1. السابق، ص60.

  2. السابق، ص60.
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 ,ديا  تقلي نظمه شعرا   األول هوالحال  ،سحيم في غزله له ثالثة أحوالوخالصة األمر أن         
داني الوج والحال الثاني هو نظم الشعر ,ة أم لم تكنهل كانت هناك محبوبة محدد  ال تعرف معه 

, وبدأ هوهذه األشعار أتت بعد سجن ,وألم الفراق , عاني فيه اللوعة والحسرةاألقرب لشعر العذريين
أ في أن بدوالمرحلة الثالثة هي قبيل مقتله ب, والبوح بما يعانيه صراحة ,على أسيادهبعدها في الجرأة 

د أنه لم يكن ومن المؤك .فقد يئس وتساوى عنده الموت  والحياة ،فضحهم وتحديهم حتى أثناء مقتله
لبعير أثمن , بل اير, فهو يقاد كما تقاد البعوإنما التقييد يشمل كل حياته ,في الحب وحده مقيدا  

 .وثمنا   لى منه قدرا  وأغ

 

 

 

 

 :الفخر

وهو موضوع طرقه أغلب الشعراء  ،ألدب  العربيالفخر هو أحد أغراض الشعر التقليدية في ا 
قد و , كل حسب تركيبته, واإلنسان مفطور بطبعه على حب الثناء, وتتفاوت كثرته من شاعر آلخر

 :(1)اتة بيت جميل يؤيد هذا الزعم وهوورد عن ابن نب

 حب الثناء طبيعة اإلنسانمبرز ومقصر      يهوى الثناء

بين  فإن فرق هللا ,مجتمعه فهو كسائر البشر نظر فيوسحيم انسان مهما كانت قيمته 
فقد أحس فسها نتلك أحاسيس البشر وبما أنه يم ,ق بينهم في أعضائهمالناس في ألوانهم فإنه لم يفر   

   .ها, حتي إن كان من  حوله ال يحسون بومحاسنه ,اته الحميدةبصف

                                         
 -1ط –تحقيق مفيد قميحة وآخرون  -3ج –األرب في فنون األدب  نهاية – (انظر: النويري )شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب. 1

تحقيق -1ج –أللبابزهرة اآلداب وثمر ا –أبو إسحاق إبراهيم  بن علي . والقيرواني )104ص م،2004 –بيروت  –دار الكتب العلمية
.م1997 -1ط –دار الكتب العلمية بيروت  –يوسف علي طويل    
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 (1)(صبوةالغزل وال سحيم شاعر)به سقنا ذلك الحديث ألن الكاتب محمد خير الحلواني في كتا      
  .ة السليمةاإلنساني والفطر الطبع  لكن الدارس يرى أن ذلك هو شعر, بنفسهقد استنكر فخر سحيم 

خره أما فخره الشخصي فهو أقل من ف  .الشخصي والقبلي :نظم سحيم في الفخر بنوعيه
 .القبلي

  :(2)لفها هو يقو  ،وسنرى هنا رأيه في نفسه ,والمجتمع فيه عن رأي قبيلته قرأنا كثيرا  

ر م ا ر ٌة ك  ي ح  ا  ف ن ْفس  ْبد  ْنت  ع  د  ال لون  إن          إْن ك  ل ق   يأو أْسو   أ ْبي ض  الخ 

  :(3)وكرر المعنى نفسه في بيت آخر هو

ْيب ي  ْنه  ن ص  ق  م  ْيب              ف ب ي اض  األْخال  و اد  ف ي  ن ص   إْن يكن للس 

ال ف وحتى إن كان مقتنعا   ،ع مجتمعه بحسن أخالقهحتى يقن  وهو هنا يحاول محاوالت يائسة    
  .سبيل لتغيير نظرته له

  :فهي تقوم له مقام األصل والدراهم ,تخر سحيم بشاعريتهاف

  (4)عبد بني الحسحاس فمن له    يوم الفخار مقام األصل والورق ار أشع

  (5):وله أبيات فخر في الفائية قال فيها 

اف ا  د  ْنها س  ل  م  او   ف ق ْد أْعق ر  الن اب  ذات  الت ل يـ                 ل  حت ى أح 

ْن ي ْعت ف ي                 وأ ْرف ع  ن ا ْثن ى األ ي اد ي ل م  اف ا ب م   ر ي إذ ا ما اْست ض 

                                         
 1. أنظر، ص183.
  2. الديوان، ص55.

  3. نفس المرجع ونفس الصفحة.

  4. نفس المرجع ونفس الصفحة.
 5. نفس المصدر، ص45.
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افا  يـ                   ن  م ْشي  الو ع ول ت ؤ م  الك ه  ار ع  ْيٍل ت كد س  بالد   و خ 

اف ا ف  ون ي ص  ة  د  اج  يـْ               ف  ي ث ْرن  الع ج  ف ه ن  الو ج  و ام ر  ق ْد ش   ض 

ر بشجاعته وانطلق بعدها للفخ ,ق الكبيرةوعقره للنو  ,ح سحيم في األبيات السابقة بكرمهتمد       
 .وبطولته

ين فله في وقائع بني أسد مقطوعت ,أما فخره القبلي فهو أكثر بكثير من الفخر الذاتي       
ومن تلك  ,يشيد ببطوالتهمد تاريخ القبيلة و وهو في ذلك يمج    ,ومجموعة من األبيات في الديوان

  (1)بني عامر وبني كعب فقد قال فيها:شادات ما نظمه في انتصاراتهم على اإل

ها ل ود  ر  ج  ا إذا أْرب د ت ب ش  د  ْيعا  ف ق ات ل وا         م ع  م  وا ج  ير  ٍد س   ب ن ي أ س 

دا   ها  أر ى أس  اٍل واإلله  ي ز ْيد  ْير  ح  ل ى خ  ْت        ع  ْمد  هلل أْصب ح   والح 

    (2)في األبيات أنه يقول وأجمل ما

ل   ها ون ْحن  ج  ن ود  اء  ج  ق ْت بالر ش  ى      إلى أْن ت ال  ان ب  الغ ض  ْن ج  ْيل  م   ْبن ا الخ 

   :ر نفس الصيغة عندما قالبل كر   "فهو يستخدم فيها الضمير "نحن

ها  ْيد  ل ْيٍل عــ د  ل ى آلة ل ْزٍن ق  ر ات ه م               ع  ْكن ا س  ْعٍب ت ر  ي ْوم  ب ن ي ك   و 

, وكأنه أحد أبنائها ,فهو يحس باإلنتماء للقبيلة ,جذالنا بانتصاراتها ,نا نفسه للقبيلةسب شاعر ن       
قي ال ألنه في مركز طب ,ففشل في محاولته ,بيلةوهذا يعني أنه حاول الذوبان واإلندماج في الق

 .يسمح له

  :المديح

                                         
 1. الديوان، ص49.

 2. السابق 52.
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ل ر قبيسوى غزله األخي ,لهم , ولم يرد بديوانه أي بيت مسيءمدح سحيم جميع سادته من بني أسد
ف اضرة وهم بطن معرو غفها هو يمدح ابن  ,جابدا ذلك فهو يحمل لهم الوالء واإلعأما ما ع ,مقتله

  .(2)وامتدح كرمهم في أبياته ,هموأثنى على شجاعت ،فقد دعا لهم بالسقيا ,(1)من بني أسد

ر   ْوب  أ غ اض  د ك ص  ْياك اإلله  وأ ْسقي ْت        ب ال  ي ر  ح   الر ائ ح  الم ت ح 

تر   ْت بالك ن ْيف  الم س  ْيح  أْلو  ْنو ٍة     إذ ا الر  ْرٍب وأْسي ار  ش  ْير  ما ح  اع   م س 

ْقت ر   ل  م  ل ى ك  وم ة مالٍك          وف ْضل ك م ي ْجر ي ع  ْن أ ر  م ان ا  م  ْنت ْم ز   وك 

 هم أكرموا جواره ألن (3)لجاهليةن فيهم لواء بني أسد في اوكا ,وكذلك مدح بني نصر بن ق عين

 :بكرمهم وقال فيهم فبادلهم شكرا   ,ا نزل عندهملم  

ا  ا          وق ل  إلْيهْم ن اق ت ي وق ط وف ه  ق ْطع ه  ي و  ل ْوص  ى ل ب ن ي ن ْصر  ق   ف د 

ْول ى ن ْعم ٍة ال  ْنت  م  ْلت ن ي       إذا ك  و ار  و خ  ْيع ه اه ْم أْكر م ون ي ف ي الج   أ ض 

ي   ْمر ي ل ن ْعم  الح  ا ل ع  ْيع ه  ان  م ض  س  ي ع الب ْيض  الح  ة           إذ ا ض  ا  ون ْجد  ْلم   ح 

ومما  ,الخالف ونبذ ,ونصحهم بالتقارب ,بل سعى بالصلحة, مدح سحيم بني أسد في مواقع كثير     
 :(4)قاله

ل ون  م ك ان ن ا         ْن ت ْجع  ال ف          ب ن ي ع م ن ا م  ْن ت ح  ْرن ا ن ب ت غ ي م   إذ ا ن ْحن  س 

ع اف  الز ع ان ف   ا الض  ْيج  ام  ف ي اله   أل ْم ت ْعل م وا إن ا ف و ار س  ن ْجدٍة                إذا خ 

اْلغ ْيث  م ال  ن ب ات ه    ْم ك  ن ا  ل ه  ك  ائ ف            و  ــع  ــي إلْيه  الض  ــن ٍة أْزج  ي ا س   ح 

                                         
 -هـ1382القاهرة  –المصرية  دار الكتب –تحقيق هارون  – جمهرة أنساب العرب –ابن حزم: )علي بن أحمد(. 2 

.389ص -م1962  
  2. ديوان سحيم ص52.

 3. نفس المصدر ونفس الصفحة.
  4. السابق، ص51.



 

27 

ْين ْعد  ْرن ا إلى الس  ال ك     :وس  ْعد  بن  م  ف       س  ْعد ب ن ي األْحال  ار ف   ،وس   ت ْلك الع ج 

ا       ْيل  ت ْرد ي ب ن ا م ع  ْم والخ  ْلن ا ل ه  ق  ال ف          و  ْبت م  ون خ  ار  ار ب  م ْن ح   ن ح 

  :الحكــمة

ره فيها تأث   وظهر ,فلسفته في الموت والحياةر فيها سحيم صو   ,يوجد بالديوان أبيات من الحكمة
 (1)ومما قاله في الحكمة ،لم نلحظه في األغراض األخرى  وذلك ما ,جليا   باإلسالم واضحا  

ن اي ا ل ْم ي ه   ا               رأْيت  الم  م د  اْبن  م ح  ــد  ا ،وال أح  ل د  عـْــن  م خ   ول ْم ي د 

ل ى الم ن ون   ام  أال ال أ ر ى ع  د  ا             وال ب اق ي ا إال  ل ه   الم ْوت  م ْرص  ل د   خ 

ي ْلق اك  ق رٌن ال ت ر ْيد  ق ت ال ٌه               كــ م ي  إذ ا م ا ا س  د   ه م  ب القــ ـْرن  أْقص 

تى ح مخلدا   ومعناها أن الموت ال يترك أحدا   ,األبيات طويلة وقد اكتفى الدارس بجزء منها     
ية األبيات معناها وبق ,هه بالقرن الذي ال يريد اإلنسان قتالهوشب   ,يدنا محمد صلى هللا عليه وسلمس

 .وال يخلف موعدهأتي أن الموت سي

ولكن الغزل هو أكثر  ,أن سحيم نظم الشعر في كل الموضوعاتنخلص من ذلك        
 .الموضوعات دورانا في شعره

  :الخاتمة

 ،الحمد هلل من عمت فضائله ،والحمد هلل عما غاب عن خلدي .أعلمهالحمد هلل عما كنت 
وصلت  .والحمد هلل عن شكري وعن حمدي ,الحمد هلل إن الشكر يتبعه ،م هللا أعيت منطق العددوأنع  

يه أال يكون ف , فقد توخى الدارسباختيار الموضوع اء  ابتد ,الدراسة لمنتهاها بعد جهد غير يسير
هدفت و  ,ن لم يحظوا بالدراسات الكافية, وأن يكون عن أحد الشعراء الذيوقةمن الموضوعات المطر 

                                         
 1. السابق، ص40.
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واألدب  ,ةيثري المكتبة العربية عام ة ماإضافو  ,الدراسة لتقديمه للدارسين بتعريف حياته وشعره
 .العربي القديم خاصة

, أما في ي حياتهف وكان معروفا  مخضرم عاصر األدب في أزهى عصوره, سحيم شاعر      
رضه هو غ بنوعيه المعنوي والماديالغزل  ،ولم ينل حظه من االهتمامصور التدوين فقد أهمل ع

ألدب, دارسي اللغة والنحو أكثر مما عرفه دارسي ا عرفه ،اهتمامه في المرأة  ل  ز ج  فقد ترك   ,لالمفض  
  .وية ونحويةلغ ة اتخذوا من شعره شواهدا  باعتبار أن علماء اللغ

هي ال ترتبط و  ,ة ال يمكن تقييدهاإلى أن اإلبداع الشعري والموهبة الحقيقي لت الدراسةتوص  
, ه واستترحياء ما خفي مني الدراسة بتتبع التراث العربي وإتوص .بمكان وال زمان وال جنس بشري 

  .رت في ذلكم اعتذاري إن قص  وأقد    ,قت فيما أصبو إليهوأسال هللا أن أكون قد وف   
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: الدكتورة يقتحق –رسالة الغفران –(م1057-973ن عبد هللا بن سليمان )أحمد ب :المعري  -35
 .العرب ذخائر -2ط –الشاطئبنت 

طبعة  –لسان العرب –م(1311 -1232بن علي بن منظور ) ابن منظور محمد بن مكرم -36
  .لبنان

نهاية األرب  –(م1333 -1278)شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب اس أبو العب   النويري  -37
  .م2004 –بيروت –دار الكتب العلمية -1ط –مفيد قميحة وآخرون  :تحقيق –في فنون األدب

مطبعة  –الشعر الجاهلي لمرأة فيا -(م1976 -1908) -ريفيلعاالموسوي  علي بن الحسين -38
  .م1960 –المعارف بغداد 

, (م1360-1309الدين يوسف بن أحمد )أبو محمد عبد هللا جمال  –ابن هشام األنصاري  -39
 .م1963-هـ1383 – 11ط –: محي الدين عبد الحميدتحقيق –قطر الندى وبل الصدى
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ه 555م 972ه/ 362)  هاجينالنقد األدبي في القيروان في العهد الص -أحمد يزن  -يزن  -40
 م 1985 –القاهرة  -دار المعارف -م( 1160


