اأو ًل :موؤلف الق�سة

حممد فريد اأبوحديد ،من كبار كتاب القرن الع�رصين ،واأحد رواد كتابة الق�صة التاريخية يف م�رص والعامل
العربي ،ولد �صنة 1893م بالقاهرة ،وتلقي تعليمه بدمنهور والإ�صكندرية يف املرحلة الثانوية ثم تخرج يف
مدر�صة »املعلمني العليا �صنة 1914م ،وح�صل على اإجازة احلقوق �صنة 1924م ،وترقى يف الوظائف التعليمية
ريا بجامعة الإ�صكندرية وعمي ًدا ملعهد الرتبية،
فعمل
مدر�صا وم�رصفً ا على ال�صحافة يف وزارة املعارف و�صكرت ً
ً
ً
ع�صوا مبجمع اللغة العربية ،ح�صل على جائزة الدولة التقديرية �صنة 1965م،
ووكيال لوزارة املعارف واختري
ً
وتويف �صنة 1976م.
وقد ترك جمموعة من املوؤلفات واملرتجمات والق�ص�ص التاريخية يدور معظمها حول احلياة العربية القدمية
والو�صيطة مثل روايات املهلهل ،وامللك ال�صليل ،وزنوبيا ،وعنرتة ،وفتح العرب مل�رص و�صالح الدين الأيوبي،
و�صري عمر مكرم.

ثان ًيا :املكان والزمان

يف اجلزيرة العربية حيث عا�ص بطالها وتنقال ،وزمانها يف الع�رص اجلاهلي قبل الإ�صالم ومن هنا تظهر القيم
والعادات والتقاليد وال�صلوكيات ال�صائعة يف هذا الع�رص.

ثال ًثا :الأ�سخا�س

هناك اأ�صخا�ص اأ�صا�صيون تقوم الق�صة على اأكتافهم ،ولت�صتغني عنهم ،وهناك اأ�صخا�ص ثانويون ي�صهمون يف
دفع الأحداث ،وي�صاعدهم الأ�صخا�ص الأ�صا�صيون يف الو�صول اإىل حتقيق اأهدافهم.

بطال الق�سة هما:

 -1عنرتة بن �صداد :ال�صاعر الفار�ص البطل الذي ولد عب ًدا يف قبيلة عب�ص.
 -2عبلة بنت مالك بن قراد :وهي يف احلقيقة ابنة عم عنرتة ،وقد اأحبها عنرتة وبادلته احلب ،وهي من بنات
�صادة قبيلة عب�ص.

بقية الأ�سخا�س:

� -3صداد بن قراد :اأحد �صادة عب�ص ،وقد ولد له عنرتة من اأمته زبيبة ،ورف�ص اإعالن بنوته حتى ا�صطر اإىل
ذلك لإنقاذ القبيلة من اأعدائها.
 -4مالك بن قراد :اأخو �صداد ،وهو والد عبلة ،وقد عار�ص زواج عنرتة منها ،فا�صطر اإىل الهجرة اإىل
�صيبان ،وحينما ا�صطر اإىل املواففقة على الزواج غاىل يف املهر.
 -5عمرو بن مالك بن قراد� :صقيق عبلة ،وخ�صم عنرتة.
� -6صيبوب :اأخو عنرتة من اأمه زبيبة ،عبد ،يحب احلياة ،بعيد عن الفرو�صية ،كان ينقل لعنرتة بع�ص
الأخبار.
 -7عمارة بن زياد :اأحد �صباب �صادة عب�ص ،وخطيب عبلة ،وخ�صم عنرتة.
 -8قي�ص بن م�صعود� :صيد قبيلة �صيبان ،والذي ا�صت�صاف مالك بن قراد واأ�رصته حني هاجر اإليه حتى ليزوج
ابنته عبلة من عنرتة وقد اأعجب بعنرتة و�صلوكه مع ابنه ب�صطام ،فا�صت�صافه واأعانه على التفاهم مع عمه.
فار�صا �صا ًبا.
 -9ب�صطام بن قي�ص بن م�صعود :ابن �صيد �صيبان كان
ً
 -10النعمان بن املنذر :ملك احلرية ،كان ميتلك النوق الع�صافري التي اأراد عنرتة احل�صول عليها لتكون مهر
عبلة.
 -11اأبواحلارث :من رجال النعمان بن منذر ،و�صاحب عنرتة.
 -12زبيبة :اأم عنرتة ،وهي اأمة �صداد بن قراد.
 - 13مروة :اأخت عنرتة لأبيه �صداد ،كانت تكره اأن يحب عنرتة عبلة ،ولكنها اأعانته على هذا احلب يف اآخر
الأمر.
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يثب( )1يف خطواتِه ،لكي يرى �صائَر من يف القافلة ،من بنات ون�صاء
أ�رصع خفيفًا ِ
ثم نظر اإليها نظر ًة با�صم ًة وا َ
منهن اإىل امل�صاعدة.
حتتاج
لي�صاع َد من
َّ
ُ
و�صارت الفتا ُة تَخْ طِ ر يف ِّ
ِيخ واأ�صوا ُتها ُت َد ِّوى.
ظل ال�صِ در
تنظر اإىل الإبلِ وهي ُتن ُ
ُ
تلك الفتاة هي عبلة ابن ُة الفار�ص العب�صي مالك بن قُ راد ،وكانت اآتي ًة من ُعر�ص ابنةِ خالتها يف قبيلة
ال�رصبة والعلم ال�صعدي.
هوازن عائ َد ٌة اإىل منازلِ قومِ ها عب�ص يف اأر�ص
َّ
()2
ِ
يلمع يف نورِ
مارا من
ال�صم�ص،
تلب�ص ثو ًبا
كانت عبلة
ُ
مع�صفرا من الكتان ُ
وت�صع حولَ را ِأ�صها ِخ ً
ً
ُ
احلريرِ
اخلمرى م�رص ًبا
�صعاع ال�صوءِ ويتاألقُ فوق وجهِ ها اجلميل .وكان لو ُنها
امل�رصي ،يتغري لون ُه فى
ِ
ُّ
ِّ
()4
()3
بحمر ٍة َي�رصي فيها رونقُ ال�صباب ،وعيناها ال�صوداوان ت�صيئان فى حالو ٍة فاإذا نظرت بهما ترقرقت
بات من لوؤلوؤ البحرين اأهداهما اإليها
فيهما ب�صم ٌة وديع ٌة .وكان فى اأذنيها قُ ْرطان من
ِ
الذهب تتدىل منهما َح ٌ
اأبوها مالك بن قُ راد.
()5
ن�صاء اأعمامِ ها وبناتهن ومن كان معهن من اآلهن  ،فاأ�رصعت نحوهن ت�صتقبلهن وكانت
واأقبل نحوها
ُ
فيهن ابن ُة عمها مروة ابنة �صداد فقالت لها تعابثها:
ِ
فتيات عب�ص؟
 اأنت اأول ونحن بعدك .األ�صت يا عبل ُة اأمريةمي ُة ا ّأمها با�صمةً ،وقالت:
فنظرت اإليا ُ�ص ّ
 اأهي الغرية مرة اأخري يا مروة؟قالت مروة �صاحكة:
 �صوف اأ�صكو هذا العب َد لأبى؛ اإنه عب ُد اأبى �صداد ،ولكنه ليخدم اإل عبلةَ .عتاب:
فقالت عبل ُة يف
ٍ
 اأَ َل ترتفقني به يا مروة؟ األي�ص هو عنرتة بن زبيبة التي اأر�صعتك؟فقالت مروة �صاحكة يف ٍ
خبث:
نعم وهو الفتى الذي ُي ْعلى ذكر عب�ص بالإن�صادِ يف جمالِ بناتِها.
ف�صاحت عند ذلك اإحدى الفتيات تقولُ :
العط�ص يقتلني.
ويكاد
 ما هذا احلديثُ
ُ
ِ
احلو�ص.
وقالت اأخرى - :األ تعرفني مكان
الفتيات وراءها فلم يبق اإل �صم َّية
ثم اندفعت جتري نحو وهدة( )6يف جانب الوادي ال�صخري واأ�رصعت
ُ
الن�صاء وقد ا�صتلقت يف ِّ
ِ
مع ِ
الظل فوق ال�صملةِ التي كان عنرت ُة ب�صطها لعبلةَ .
بع�ص
بع�صهم باأن يذهبوا ل�صقايِة الإبلِ
أتباع فِ رقً ا ،فاأمر َ
وملا فرغ عنرت ُة من اإناخة الإبِل فرق العبيد و ال َ
()7
النريان لإعدادِ
الطعام..
غريهم اأن ُيوقِ دوا
َ
ِ
أمر َ
واأمر اآخرين اأن َي�رصبوا اأخبية الن�صاء قري ًبا من املاءِ  ،وا َ
َّ
ثم ذهب اإىل ناقةِ
رب َد يف الهواءِ .
فحلب منها يف اإناءٍ مالأه ،وو�صعه يف
بي�صاء
الظل َ
َ
فوق �صخر ٍة عالي ٍة لي ُ
َ
قوم ينزِ لون على
وم�صى بعد ذلك اإىل البئرِ ف�صقى
َ
جواده ،ثم َ
ركبه ودار حول الوادي لريى هل هناك ٌ
()8
مقربة من املاءِ  ،حتى اإذا ما اطماأن اإىل اأنه يف ماأمنِ  ،واأن لي�ص هناك ما يخ�صاه ا ْأوغلَ بني الكثبان
ِ
احليوان ،ثم
وخمالب
وجعل يجو�ص( )9خاللها ،ويتاأملُ ما على رمالها من اآثار الأقدام واأخفاف الإبل
ِ
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ري وئي ًدا وهو يغني وينقل طرفه( )1يف جوانب الأفق ،حتى اقرتب من املاء فوثب عن فر�صه واألقى
عاد ي�ص ُ
زمامه على ظهره وبعثه اإىل ناحية من الوادي.
واجته عنرتة بعد ذلك اإىل املاء وهو ل يزال يغني ،وكان العبيد قد فرغوا من �صقايتهم .ف�صمع من
وراء �صجريات �صوت فتيات ي�صحكن وميرحن يف اأق�صى �صعب �صخري من �صعاب الوادي.
وكان يعرف ذلك ال�صعب وفيه حو�ص وا�صع من ال�صخر جتتمع فيه املياه اإذا اأمطرت ال�صماء فيكون مثل
بحرية �صافية تظللها اأغ�صان ال�صيال( .)2فاأطل من وراء ال�صجريات فراأى عبلة و�صاحباتها يتواثنب ويعبث
بع�صهن باملاء ويتقاذفن به .وراأى عبلة وهي تلهو بينهن وجتاوبهن فوقف يتاأمل وجهها وي�صتمع اإىل
�صوتها اإذ تكركر يف �صحكها ،وعاود ذكريات اأحالمه التي كان يكتمها يف طيات �صدره ول يجروؤ على اأن
ينطق ب�رصها .واأح�ص قب�صة حزن األيم تع�رص قلبه اإذ تذكر اأنه ل يزيد على اأن يكون عبد عمها �صداد .نعم،
فما كان عنرتة �صوى عبد من عبيد ذلك البطل العب�صي البا�صل ال�صارم .ومل يكن يجروؤ على اأن يفوز من عبلة
باأكرث من اأن يدعوها قائال�« :صيدتي».
وفيما كان هائما يف خياله تذكر اإناء اللنب الذي و�صعه فوق ال�صخرة؛ ليربد يف الهواء فاأ�رصع اإليه
وعاد به فجعله على حجر قري ًبا من عبلة اإذا خرجت مع �صاحباتها.
وجعل يفكر يف نف�صه حزينا وهو واقف ينظر اإىل الفتيات ،وهن ل ي�صعرن بوجوده .لقد مالأ وعاء
اللنب على عادته كل يوم لت�رصب منه عبلة ،قانعا مبا تكافئه به من نظراتها وب�صماتها .ولكنه ما كان يجروؤ
على اأن يتنف�ص با�صمها اأمام اأحد من عب�ص خوف اأن يتحدث النا�ص باأنه عبد يتطلع اإىل ابنة مالك اأخي �صيده
�صداد .لقد كان يحاذر اأن يتحدث اأحد باأنه ينظر اإليها اإل كما ينبغي للعبد اأن ينظر اإىل مولة له ،فما كان
التقرب اإليها �صاد ُة ال�صبان من
يتناف�ص على
يتطلع عب ٌد مثله اإىل ابنته اجلميلة التي
مالك بن قراد لري�صى اأن
ِ
َ
ُ
عريه اأ�صحاب ُه من فتيان عب�ص باأن
كرام ال
ِ
ِ
أن�صاب ،وما كان اأخوها املتك ُ
رب عمرو بن مالك لري�صى اأن ُي ِّ
يطمح اإىل اأن ميالأ عينيه من اأخته.
د
العب
ة
عنرت
َ
َ
ُ
وقف عنرتة �صابحا يف خياله وهو ينظر اإىل عبلة بني الفتيات وي�صتمع اإىل �صوتها بني اأ�صواتهن وامتالأ
قلبه �صجنا( .)3األي�ص هو عنرتة الذي يحمي حمي عب�ص اإذا اأغار املغري عليها؟ األي�ص هو الفار�ص الذي �صار
ذكره يف قبائل العرب وتغني الركبان( )4بق�صائده يف جتميد عب�ص؟ اأكان يف عب�ص كلها بطل ي�صتطيع اأن يثبت
له يف نزال( )5اأو ينكر ف�صله يف الدفاع؟ ومع ذلك فقد كان ل يزيد على اأن يكون عبد �صداد بن قراد.
وفيما هو يف خيالته راأى عبلة متيل فوق حو�ص �صغري لرتى �صورتها على �صفحة مائه ،وجعلت
ت�صلح من �صعرها الذي ا�صطرب يف اأثناء جريها ولعبها .فلم ميلك نف�صه واندفع من مكانه م�رصعا نحوها
وقال ب�صوت هام�ص:
()6
ــ األ ترين عرارة يانعة من عرار الربيع؟
�رصخت عبلة عند �صماع ال�صوت فجاأة ،ولكنها اطماأنت عندما راأته ،وقالت �صاحكة:
ــ لك الويل يا عنرتة؟
فم�صى عنرتة قائال:
ــ اأو اأقحوانه( )7با�صمة �صقاها الندى؟
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واأقبلت الفتيات عندما �صمعن �صوت عبلة فلما راأين عنرتة اإىل جانبها انفجرت منهن �صحكة مرحة،
واأ�رصعن اإليه ي�صحن به ،ويتواثنب حوله ،ويجذبن اأطراف ثوبه وكل منهن تتجه اإليه بكلمة من فكاهة ،اأو
مزاح.
وقالت مروة ابنة �صداد:
ماذا جاء بك اإىل هنا؟
فمد يديه نحوها يف �رصاعة وقال با�صما:
ــ لأكون يف خدمتك يا �صيدتي.
فقالت مروة �صاحكة:
ــ يف خدمتي اأنا؟
ومتظاهرا
ف�صحكت الفتيات ،واأقبلن عليه وكل منهن تقذفه بكلمة ،وهو ينقل نظره بينهن �صاحكا حينا
ً
بالغيظ حي ًنا ،وهن يزدن منه �صحكا ومي�صني يف العبث به.
واأراد اأن ي�رصفهن عنه فذهب اإىل وعاء اللنب فاأقبل به ،وقدمه اإىل عبلة قائال:
ــ هذا �رصابك يا �صيدتي .لقد بردته ال�صمال ،وهبت عليه روائح الأقاحي.
فهجم عليه الفتيات يردن اأن ينزعنه منه ،ولكنه منعه حتى قدمه اإىل عبلة قائال:
هذا �رصابك يا �صيدتي.
ــ ح�صبك يا عنرتة ،اإنك جترئهن علي.
فمد يده بالوعاء نحوها وقال:
ــ ل عليك منهن ،فهن كما تعرفني حمقاوات عب�ص.
فعال �صحك الفتيات واأحطن به فنزعن الوعاء منه واأخذته مروة قائلة:
ــ هات اأيها العبد الآبق(.)1
ثم �رصبت منه وتداولته �صاحباتها ،فلما فرغن من ال�رصاب اأقبلن على عنرتة مرة اأخرى ،واأحطن به،
واقرتبت منه فتاة ف�صاحت:
ــ ل ندعك حتى تن�صد لنا من �صعرك.
ف�صاحت �صائرهن.
ــ نعم اأن�صدنا يا عنرتة.
وقالت مروة يف خبث:
ــ اأن�صدنا واإل قطعناك حتى ل ندع منك اإل اأ�صنانك البي�صاء.
فالتفت عنرتة حتى وقعت عينه على عبلة وقال:
ــ لن اأقول �صيئا حتى تاأذن يل �صيدتي.
فاجتهن جميعا اإليها وقلن لها:
ــ مري عبدك اأن ين�صدنا واإل اأحطنا بك اأنت ونزعنا غدائر �صعرك.
فقالت عبلة �صاحكة:
ــ ح�صبكن اأيتها الفتيات �صخفًا.
ف�صاحت بها مروة:
ــ مريه يا عبلة اأن ين�صدنا .مري هذا العبد الذي ل ياأمتر اإل باأمرك.
لقد انتزعنا منه وعاء اللنب ،ولكنا ل نقدر اأن ننزع منه ال�صعر.
فقالت عبلة وهي تظهر الغيظ لعنرتة:
على مر ًة بعد مرة.
ــ ما اأخبثك يا عنرتة اإذ حتر�ص هوؤلء َّ
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فقال عنرتة:
ــ وماذا يغ�صبك على يا �صيدتي؟ اإنني ل اأر�صي باأن اأكون عبدا لواحدة غريك.
ل�صت اأر�صى اأن تكون �صيدتي �صواك.
فزاد �صحك الفتيات ،وقالت مروة:
ــ عنرتة عبد عبلة .هكذا ن�صميه منذ اليوم بعد اأن كان عبد �صداد.
فاأقبلت عبلة عليها ودفعتها برفق يف �صدرها ،و�صاحت بعنرتة يف غ�صب با�صم:
ــ قل �صعرك يا عنرتة ،اإن الغرية لتاأكل قلوبهن كما قالت �صمية منذ حني .اأن�صد �صعرك حتى ميالأ الغيظ
�صدورهن.
فوثب عنرتة يف مرح وجعل ين�صد متغنيا بقطع من �صعره ،والفتيات ي�رصبن باأكفهن على وقع اإن�صاده،
وعبلة تنظر اإىل وجهه الأ�صمر احل�صن الق�صمات وتتاأمل حركته الر�صيقة وهو ميثل مواقفه يف القتال حينا،
وطعناته العدو حي ًنا ،اأو ي�صف فر�صه يف معمعة( )1احلرب ،اأو �صقوط الأبطال �رصعى من حوله م�رصجني
بالدم ،حتى انتهى اإىل الن�صيب فجعل ي�صف حما�صن فتاته ونبل �صيمها( )2وعلو ح�صبها .وتغري مظهره
عند ذلك فاعرتته رجفة وتهدجت( )3نربات �صوته .واجته اإىل عبلة بب�رصه كاأنه يخاطبها مبا فى ن�صيبه
من الأو�صاف ،ثم هداأت حركته بعد عنفها ،ولنت نظراته بعد اأن كانت تخطف كالربق الالمع ،وفتحت
الفتيات اأعينهن ماأخوذات مبا كان ينبعث يف ثنايا �صعره من حرارة ،حتى انتهى من اإن�صاده ،وهو يلهث
و�صدره يعلو ويهبط يف عنف.
نظر نظرة طويلة اإىل عبلة وهو �صامت ،وهداأت الأ�صوات حلظة ،وعبلة تنظر اإليه يف ده�صة عقدت
ل�صانها عن اللفظ.
لقد كانت تلك اأول مرة �صمعته ين�صد بهذه احلرارة ،ويتجه اإليها بهذه النظرة ثم انفجرت �صيحة من
الفتيات ،واندفعن نحو عنرتة ي�صتعدن اإن�صاده ،ولكنه كان مطرقا حزينا �صامتا ،وانفلت م�رصعا من بينهن
فذهب اإىل فم ال�صعب بطيئا ،فما زال حتى بلغ املكان الذي ترك فيه فر�صه فوثب عليه فانطلق به بني الكثبان
وهو غارق يف �صجونه الثائرة.
وذهبت الفتيات اإىل حيث �رصبت اخليام ،واأقبلن على َم ْن هناك مِ ن الن�صاء ،فجعلن يتحدثن اإليهن مبا
كان ،وكل منهن تر�صل يف حديثها كلمة ت�صور بها ما اأح�صت من اجتاه عنرتة اإىل عبلة يف اإن�صاده العجيب،
كانت اأ�صدهن خبثا مروة ابنة �صداد ،فاأرادت اأن تغيظ عبلة ابنة عمها فجمعت الفتيات وجعلت تن�صد ،وهن
يرددن م�صفقات فقالت:
()4
ي�سري �سري الق�سورة
اأمــا راأيتم عنتـرة؟
()5
وملــــة م�ســفرة
يف حـلة مع�سـفرة
اأمـا �سمعتـم قــوله
وعمـــة مكـــــورة
ويـــل له يا ويــله
اأما عرفتم فعله؟
عنــرت عــبد عـــبلة
ين�سد منذ الليلة
وتعاىل �صحكهن بعد ذلك ،وجعلن يردد الن�صيد ،ويعبثن بعبلة حتى غ�صبت وذهبت نافرة ،ف�رصن
وراءها وجعلن يجذبنها وهي تدفعهن ،حتى دخلت اإىل خبائها.
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1ــ «وكان الفتى احلادى ي�صري يف �صدر القافلة اآخ ًذا بزمام بعري عبلة عليه هودج قد طرحت عليه ثياب ملونة
خمططة من حرير يربق يف �صوء ال�صم�ص الغاربة ،ويخفق يف رفق مع الن�صيم الهادئ».
(اأ) تخري الإجابة ال�صحيحة مما ياأتي ،واكتبها:
ــ جمع كلمة (زمام) :اأزمة ــ زمازم ــ زمازمي.
معني كلمة (هودج) :اجلمل ــ قبة فوق ظهر اجلمل ــ الزمام.
ــ م�صاد كلمة (�صدر) :عجز ــ و�صط ــ عنق.
(ب) عالم يدل و�صف الهودج بهذه ال�صفات؟
(جـ) اأين وقف الركب؟ وملن كان ين�صد احلادي؟.
(د) �صف املكان الذي توقفت فيه القافلة
(هـ) قارن بني هذا املكان وال�صرتاحات التي توجد يف الطريق الآن.
(و) عرف بالفتاة التي كانت يف الهودج.
(ز) القافلة كانت قادمة من (قبيلة هوازن ــ من اأر�ص ال�رصبة والعلم ال�صعدي ــ من يرثب).
تخري الإجابة ال�صحيحة مما �صبق؟
(ح) «وكان الفتى احلادي ي�صري يف �صدر القافلة»
ــ ا�صبط اجلملة ال�صابقة �صبطا كامال.
ــ ثن كلمة الفتى واجمعها وغري ما يلزم.
2ــ حدد الكاتب معامل �صخ�صية كل من عنرتة ــ عبلة ،و�صح ذلك
3ــ ملاذا دار عنرتة بح�صانه حول الوادي؟ وعالم يدل ذلك؟
4ــ علل ملا ياأتي:
ــ تفريق عنرتة للعبيد.
ــ �صكوى مروة من عنرتة.
ــ كتمان عنرتة ذكريات اأحالمه
5ــ «وقف عنرتة �صابحا يف خياله ،وهو ينظر اإىل عبلة بني الفتيات ،وي�صتمع اإىل �صوتها بني اأ�صواتهن،
وامتالأ قلبه �صجنا ،األي�ص هو عنرتة الذي يحمي حمى عب�ص اإذا اأغار املغري عليها؟ ...اأكان يف عب�ص كلها بطل
ي�صتطيع اأن يثبت له يف نزال»؟
(اأ) هات م�صاد كلمة (�صجنا) يف جملة ،ومرادف كلمة «نزال» يف جملة اأخرى.
ــ األي�ص هو عنرتة الذي يحمي حمى عب�ص اإذا اأغار املغري عليها؟
اأجب عن ال�صوؤال ال�صابق مرة بالإثبات ومرة بالنفي وغري ما يلزم.
(ب) ملاذا امتالأ قلبه �صجنا؟ وفيم كان يفكر؟
(جـ) �صع الكلمات الآتية مكان النقط فيما ياأتي:
(ال�صيال ــ العرار ــ الأقحوان)
 ..........نبات الأر�ص ل رائحة له.
� ..........صجر �صائك له ق�رص اأحمر.
 ...........نبت طيب الريح.
(د) ملاذا قالت عبلة« :ح�صبك يا عنرتة .اإنك جترئهن علي»؟
(هـ) ملاذا رف�ص عنرتة اأن ين�صد �صعره؟ وملاذا ر�صي بعد ذلك؟
6ــ كيف عرفت عبلة اأن عنرتة يحبها؟
�صابحا يف خياله ،وهو ينظر اإىل عبلة بني الفتيات»
7ــ «وقف عنرتة
ً
ــ ا�صبط اجلملة ال�صابقة �صبطا كامال.
ــ ا�صتخرج منها حال مفردة ــ واأخرى جملة ــ وثالثة �صبه جملة.
8ــ اكتب مو�صوعا عن احلياة يف البادية يف �صوء قراءتك لهذا الف�صل.
9ــ ملاذا ذهبت عبلة اإىل خبائها غا�صبة؟
10ــ (غرائر) هات ثالث كلمات على وزن الكلمة ال�صابقة.
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كان القمر يقرتب من التمام فى �صهر رجب احلرام ،فلم يكن هناك ما يدعو عنرتة اإىل اخلوف من غارة
مفاجئة ،فما كان العرب لينتهكوا حرمة ذلك ال�صهر الذى تعودوا فيه ق�صاء منا�صك احلج اإىل الكعبة اأو اإقامة اأعياد
اآلهتهم فى منازل قبائلهم .ولهذا �صار ي�رصب هائما حتى ب�صط القمر نوره ،ولحت قمم رءو�ص النخيل والأ�صجار
مطبوعة على �صفحة ال�صماء كاأنها لوحة فنان.
كان فى �صريه يناجى نف�صه مبا فيها من �صجون وهموم ،وقد وقع فى قلبه اأنه اأخطاأ واأف�صح اأو كاد يف�صح عما
كان ي�صمر فى قرارة �صدره من تعلق بالفتاة التى ملكت عليه فوؤاده.
كان يح ِّدث نف�صه باأنه ل يزيد فى نظر النا�ص على اأنه عبد ل ينبغى له اإل اأن يقوم على خدمة �صادته الذين
ائتمنوه ،ولكنه كان مع ذلك يح�ص فى نف�صه غ�صبة وثورة .وكان يح�ص فى نف�صه اأنه فتى الفتيان ،واأنه بطل عب�ص
كلها .فلقد طاملا ناداه �صادة القبيلة؛ ليفرج عنهم كربة احلرب اإذا اأغار عليهم الأعداء ،وقد طاملا لبى نداءهم
وبرز فى �صدر الفر�صان ،فال يقف له العدو بعد اأن يذوق من وقع طعناته ما يجعله يوؤثر( )1الهزمية والفرار .فاإذا
ما اجنلت الكربة وعاد �صادة عب�ص بالن�رص وحملوا من اأموال العدو و�صالحه ما غنمه لهم ،حازوا ذلك كله لأنف�صهم
فق�صموه بينهم ومل يجعلوا له اإل ن�صي ًبا �صئي ًال ،فكانوا ل يجعلون له �صوى ن�صف �صهم من الغنائم وي�صتاأثرون هم
بكل ما �صلبه لهم من الأعداء.
وكان مع ذلك ل ينطق بكلمة �صكوى فما كانت تلك الأموال كلها لتحمله على اأن يتاأمل اأو ي�صكو.
ولكن �صي ًئا واح ًدا كان ميالأ قلبه حزنًا وغ�ص ًبا ،وذلك اأنه كان فيهم عب ًدا ،مل يكن ا�صمه بينهم �صوى عبد
�صداد.
وكان كلما تاأمل حاله تعجب من نف�صه كيف ير�صى اأن يقيم فى قوم يحميهم ويدافع عنهم ويجلب لهم الن�رص
ويحمل اإليهم الغنائم ثم ل يجد منهم اإل الإنكار والبخل ول ي�صمع فى ندائهم اإل قولهم« :عبد �صداد»؟ ،وزاد من
�صدادا اأح�ص نحوه عطفًا.
عجبه اأنه كلما تذكر �صيده
ً
كان حب �صداد ميالأ قلب عنرتة فال يزعزعه �صيء مما يزعزع حب القلوب ،وكان �صداد �صورة البطل عند عنرتة
و�صورة ال�صيد ،كان يق�صو عليه اأحيانًا ويعنف معه فى احلديث اأحيانًا ،بل لقد كان اأحيانًا ميد اإليه يده بال�صوط،
فيتحمل منه ال�رصبة جام ًدا ،ول يزيد على اأن يقول له:
 لن ت�صتطيع اأن ت�رصفنى عن حبك يا �صيدى.يوما
وكث ً
ريا ما �صاأل نف�صه :اأحقًا ما زعمته زبيبة اأمه ،اإذ قالت له فى �صباه اإنه ابن �صداد؟ لقد �صمع هذا القول ً
ربا ،ولكن اأمه كانت تو�صيه األ يعيد قولها للنا�ص خوفً ا من اأن يغ�صب �صيدها
فرحا وك ً
وهو �صغري فامتالأ قلبه ً
ال�صارم .فلما كرب عنرتة و�صار فار�ص قومه اأم�صكت زبيبة عن قولها ،فكان عنرتة كلما اأراد اأن ي�صاألها عن ن�صبه
�صدادا �صيدها الذى اأكرمها ،ورباه ور َّبى �صائر اأولدها.
راوغته وقالت له :اإن
ً
ولكن عنرتة كان ي�صاأل نف�صه كلما خال بها :األ يكون هذا الرجل حقا اأباه؟ فاإذا مل يكن �صداد اأباه ،فما �رص ذلك
احلب الذى يحمله له ،ول ي�صتطيع اأن ينزعه من قلبه مع كل ما يلقى من �رصامته وكربيائه؟
م�صى عنرتة يهيم فى �صوء القمر وهو ي�صبح فى �صجونه( ،)2وكان يح�ص اأن احلركة فى ذلك الف�صاء الذى
( )1يوؤثر :يف�صل.
(� )2صجونه :اأحزانه.
12
اأبو الفوار�س  1 -ثانوى

امل�صنع الدولى لتحويل الورق

يغمره النور الرقيق تبعث فى نف�صه راحة ،وتخفف من �صدة الثورة التى كانت تع�صف بني اأ�صالعه .وكانت �صورة
عبلة تتمثل له عند كل خطوة يخطوها .كان يرى �صورتها فوق كل �صخرة متالألئة ،وعند كل ثنية( )1ظليلة .كانت
�صورتها تخفق فى الف�صاء الالمع وتنطبع على �صفحة البدر املنري.
فهل كانت عبل ُة حقًا ل تزيد على اأن تكون �صيدة وهو عبدها ،اأو عبد عمها؟ لقد لحت( )2له احلياة باطلة كريهة
عندما تا َ
ال�صعر
يجهر مبا يحم ُله لها ،فكان اأحيانًا يلوم نف�صه على اأنه قد اندفع فتكلم واأن�صد
أمل اأنه ل ي�صتطيع اأن
َ
َ
حرجا وغ�ص ًبا ،ولكنه كان يعود اإىل نف�صه غا�ص ًبا ويلوم نف�صه على اأن ير�صى باأن
حتى بلغ من الأمر اأن �صبب لعبلة ً
النا�ص؟ وما الذى يقع ُد به عن اأن يتطلع اإىل عبل َة
يبقى فى بنى عب�ص عب ًدا .فما الذى مينعه من اأن يتكلم كما يتكل ُم
ُ
التى امتالأ قل ُبه بحبها؟ فهل ر�صى باأن يق�صى َّ
يح�صه؟ هل ير�صى باأن يبقى بني قومه
كل حياتِه عب ًدا
ً
خا�صعا يكت ُم ما ُّ
عبد �صداد ،فال ي�صمح لنف�صه باأن ينطق بكلمة تنم عن( )3حبها؟
نف�صه عن حقيقة تلك الأقوال التى �صمعها فى �صباه من ا ِّأمه اإذ قالت له اإن
وكان كلما �رصح به
ُ
الفكر عاد ف�صاأل َ
يكون ذلك حقًا؟ وما الذى مينعه من اأن يذهب اإليها في�صاألها ويعرف منها حقيقة ن�صبه؟ فاإذا كان
�صدادا اأبوه .األ
ُ
ً
َ
فخل�ص من احلياة .واأما اإذا كان ابن �صداد فل َِم ير�صى باأن يكون بني
ال�صيف فى �صدره
عب ًدا كما يزعمون و�صع
َ
النا�ص عبدا؟
أح�ص اأن نور القمر يزيد فى عينيه بهاء واأن ن�صيم الربيع يهب على جبينه املتقد اأكرث
وملا ا�صتقر على هذا الراأى ا َّ
عطرا ،واأن منظر ال�صعاب ورءو�ص النخيل وال�صجر يبدو له قطعة من
رفقًا ،واأن رائحة الزهر تنبعث اإىل �صمه اأزكى ً
عامل �صحرى يفي�ص جما ًل ،ويناديه اأن يزداد تعلقا باحلياة.
وعاد اإىل م�رصب اخليام خفيفًا بعد جولته ،وذهب قا�ص ًدا اإىل خباء عبلة لريى كيف باتت ،وليدور حول
الأخبية قبل اأن يذهب اإىل م�صجعه لي�صرتيح.
()4
ودار حول اآخر ثنية تف�صى اإىل فم الوادي ،وهو من�رصف اإىل هواج�صه ف�صمع �صوتًا يناديه من ورائه :اأما
ٌ
غافل.
ار�ص
اإنك َحل ٌ
فالتفت من املفاجاأة ،ولكنه ت ََ�ص َّمر عندما راأى اأخاه �صيبوب واقفًا فى ظل الثنية بقامته الطويلة والرمح فى
ميينه مغروز فى الرمال.
فقال يخاطب اأخاه:
مل يكن غريك ليفعل ذلك اأيها اخلبيث.
فقال �صيبوب :بئ�ص حار�ص القوم اأنت؟ تبعد عن منازل الن�صاء وتخلو بنف�صك اإىل مثل هذا الوقت من الليل؟
فقال عنرتة :األ�صنا فى ال�صهر احلرام؟
فقال �صيبوب �صاح ًكا :وهل منع ال�صهر احلرام من اأراد النتقام؟
فقال عنرتة فى كربياء� :صدقت ولكن العدو ل يجروؤ على اأن يقرتب منى.
العدو َ
النجوم كاأنك حتدثها .لقد راأيتك واأنت �صائر،
مثل هذه الليلة؟ اإنك لتناجى
فقال �صيبوب :وهل يجد
َ
ُّ
واتبعتك بب�رصى حيث �رصت ،وقد خيل اإ َّ
يل اأنك تخلو اإىل �صيطانك.
فقال عنرتة :نعم يا �صيبوب قد �صدقت اإننى اأخلو اإىل �صيطاين ،واإنى لأنظر اإىل النجوم ،فيخيل اإ َّ
يل اأنها
( )1ثنية :منعطف.
( )2لحت :ظهرت.
( )3تنم :تدل وت�صري.
( )4هواج�ص :خماوف.
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حتدثنى.
فقال �صيبوب �صاحكا :األ تقول ىل ما اأوحت به اإليك؟
فقال عنرتة فى حزنٍ  :كانت ت�صيح بى  « :اأيها العبد ،مل جئت اإىل هذه الأر�ص» ؟
جميعا ،تقذف بهم اأمهاتُهم
فقهقه �صيبوب وقال :اإنها اإذن حلمقاء ،لقد اأتيت اإىل هذه الأر�ص كما ياأتى النا�ص
ً
اإليها.
فقال عنرتة� :صدقت اإنها اأمى التى قذفت بى اإىل هذه الأر�ص ،اإنها هى التى جاءت بى اإىل هذه احلياة لأرعى
اإبل �صداد ولأق�صى نهارى وليلى فى فيافى( )1اأر�ص ال�رصبة؛ لأحمى اإبله من الذئاب وال�صباع .هى التى قذفت بى
اإىل عب�ص؛ لكى اأحارب من اأجلهم ،واأحوز لهم الغنائم التى ي�صمنون عليها ،ثم ميرون بى فينظرون اإ َّ
يل مبوؤخر
اأعينهم قائلني« :هذا عبد �صداد».
فقال �صيبوب فى خفة :اأهذا ما دفعك اإىل ال�صري؟
فقال عنرتة فى حزن :نعم ،هذا ما دفعنى اإىل اأن اأهيم على وجهى وكان يلهب ظهرى كما يلهب ال�صيد ظهر
عبده بال�صوط.
جانب فجل�ص اإىل جانبه وجعل مي�صح راأ�صه مداع ًبا ثم قال له
ومد يده فاأخذ �صيبوب من ذراعه وذهب به اإىل
ٍ
بعد حني:
 ل توؤاخذنى مبا قلت ،فاإنى اأحبك يا ابن اأمى .اإنى اأعرف اأنك الرجل الذى يحبنى اأ�صد احلب واأخل�صه واإنكربا وهم ل ي�صاوون �صيئا ،اإنك ل�رصيع اجلرى كالظليم(..)2
عندى لأكرم من هوؤلء ال�صادة الذين ي�صمخون باأنوفهم كِ ْ ً
اإنك ل�صجاع القلب طيب النف�ص لول هذا الرعب الذى يعرتيك عند القتال.
فاأنا اأحبك يا �صيبوب واأجل مكانك واإن كنت اأخالفك فى راأيك فيما تذهب اإليه.
فتمل�ص منه �صيبوب برفق ونظر نحوه با�ص ًما حتى ملعت اأ�صنانه البي�صاء فى �صوء القمر وقال له:
أم�ص ل�صاأنى
 اإنى والله اأح ُّبك واأرثى لك من هذه الو�صاو�ص التى توؤرقك وت�صنى قلبك .دعنى اأيها امل�صكني ا ِفاإنى تركت فى خيمتى ثريدا( )3وقمت اأبحث عنك منذ اأبطاأت فى جولتك ،فقد خ�صيت اأن يكون قد اأ�صابك �رص.
فتب�صم عنرتة وقال :عد اإىل ثريدك فانعم به ،ولو كان فى قلبى فراغ ل�صاركتك.
فقال �صيبوب وهو يهم بالقيام :كل اأيها الرجل وا�رصب فوحق مناة ما يخرج املرء من هذه احلياة اإل بهذين:
الطعام وال�رصاب.
فنظر اإليه عنرتة فى هدوء وقال :اجل�ص يا �صيبوب وحدثنى فاإنى اأحب اأن اأح�ص وجودك معى اإننى اأح�ص فى
جوارك �صيئا ي�صبه ما يح�صه الطفل فى جوار اأمه.
ف�صحك �صيبوب وقال :ليت زبيبة اأمك ت�صمع قولك هذا .اإنها تقتل نف�صها هما من اأجلك ،وتقطع قلبها حزنا
عليك.
فغمغم عنرتة كاأنه يحدث نف�صه :لقد طاملا �صاألتها عن اأبى وتاأبى اإل اأن تراوغنى فى اجلواب كلما �صاألتها
لقد �صمعتها يوما تقول ىل اإننى ابن �صداد ،ولكنها ل تر�صى اأن تعيدها على �صمعي ،وكلما راأيت ذلك الرجل الذى
يدعونه �صيدى ويدعوننى عبده هممت اأن اأ�صاأله فتخوننى قوتى.
ف�صحك �صيبوب وقال:
عذب نف�صك كما �صئت اأن تعذبها ،واأما اأنا فقد ر�صيت باأننى �صيبوب عبد �صداد وابن زبيبة.
( )1فيافى :جمع فيفاء وهى ال�صحراء الوا�صعة ،والطريق بني اجلبلني.
( )2الظليم :ذكر النعام.
( )3ثريدا :فتة اخلبز باملرق.
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ريا اأننى كنت اأعي�ص ُح ًّرا فى بالدى هذه قبل اأن اأحمل
لقد كان اأبى من �صميم جلدتي ،اأذكر منذ كنت طفال �صغ ً
اإىل هذه ال�صحراء ول اأزال اأذكر اأبى وهو عائد اإىل البيت يلب�ص جلد النمر فوق كتفه ،نعم اأذكر تلك الأيام البعيدة
ربا لأننى مل اأولد عب ًدا ،ول�صت اأحب اأن يكون
كاأنها حلم غام�ص ،وكنت اأنعم فيها بحريتي ،اأذكر ذلك كله واأمتلئ ك ً
ىل اأب �صوى ذلك الأب الذى جاء بي ،واأما اأنت فل�صت تر�صى اإل اأن تكون ابنًا لأحد هوؤلء اجلفاة الغالظ الذين
وهم اأن مي�صى فى �صبيله ولكن عنرتة جذبه اإليه من �صاعده
ي�صومونك الهوان،فاطلب من �صئت منهم من الآباءَّ ،
فاأجل�صه فى عنف ف�صاح �صيبوب قائال:
رصا مثل َّ
كالب احلديد
 اأما اإنك لفظ عنيف اإذ جتذبنى هكذا فتكاد تدق عظامى دع ذراعى فاإنك تع�رصها ع� ًعلى وتعنفنى.
وما زلت منذ الليلة حتمل َّ
فقال عنرتة با�ص ًما:
ل توؤاخذنى يا �صيبوب؛ فاإننى الليلة �صيء النف�ص وقلبى ممتلئ حزنًا ،ولكنى ل اأجد فى النا�ص من ينف�ص عنى
�صواك ،اإنك الرجل الذى اأثق فى عطفه اإذا حتدثت اإليه ،واآمن جانبه اإذا ان�رصف عنى واأطمع فى عفوه اإذا عنفت
عليه ،اأنت �رصيكى فى حربى وبك اأحمى ظهري ،عينك احلادة تب�رص ىل ما خفى عنى و�صاقك ت�صعى فى حرا�صتى،
فحدثنى وا�صدقنى فنحن فى هذه احلياة وحيدان ل يعرف اأحدنا اإل اأخاه ول�صت جتد يا �صيبوب فى هذه الأر�ص من
هو اأحنى عليك منى ول من يعرف قدرك مثلى.
فوقعت هذه الكلمات موقعها من �صيبوب فعدل عن عتبه و�صمت حينا ثم قال:
إيل مما ير�صينى .ولقد كنت ل اأعرف
 ل�صت اأحب اأن اأبعث اإىل نف�صك ما ل حتب يا عنرتة ،اإن ما ير�صيك اأحب ا َّىل �صاح ًبا حتى ولدت اأنت فوجدت فيك رفيق لعبى .ثم كربت وقوى �صاعدك فوجدت فيك اأمال جدي ًدا .فلما بلغت
مبلغ الرجال و�رصت فار�ص عب�ص اأ�صبحت عدتى ومالذي ،فاأنا بك مبا ٍه معجب اأح�ص اأن ما تبنى من املجد هو
جمدي ،واأن ما تنال من ال�صعد هو �صعدي ،ول�صت اأباىل اأنك ابن اأمى فاإننى معك كاأننا ن�صري فى مفازة( )1ل جناة
لأحدنا اإل باأن ي�صلم �صاحبه؛ ولهذا كنت فى ن�صحى لك األتم�ص اأخف الأقوال عليك ،فال اأظهر لك راأيى اإل فى قول
عابث يقع من نف�صك وقعا لينا ،ولكنى اأظن اأن اأمرك يو�صك اأن ي�صري اإىل عقدة ل ينبغى لك ول ىل اأن نغفل عن
حلها.
متموجا كاأنه �صوت اجلن ينبعث من
وعند ذلك �صمع �صوت غناء ينبعث من ناحية اخليام يحمله الن�صيم متدفقًا
ً
بطون الفالة(.)2
فقال عنرتة يقطع حديث اأخيه:
 اأما ت�صمع هذا ال�صوت يا �صيبوب؟ اإنها ما زالت مع �صاحباتها تغنى.فقال �صيبوب :وماذا يكون لهن اإذا مل يكن الغناء حينا والبكاء حينا؟
فقال عنرتة فى �صوت لني  :اإنه �صوتها .ل�صت اأخ�صى يا �صيبوب اأن اأحتدث اإليك عنها ،بل يطيب ىل اأن األهج معك
بذكرها .اإن �صوتها يقع فى �صغاف قلبى ،وكل نغمة منه ت�رصى فى عروقى.
ف�صحك �صيبوب قائال :اإنك تاأبى اإل اأن تقول ال�صعر فى كل ما تنطق به عنها ،اإننى اأرحمك ول اأملك اأحيانا اإل
اأن اأعجب منك كيف تنظر اإليها.
ُقا�ص مثل حبي؟
فقال عنرتة  :واأنى لك اأن تدرك ما اأح�صه واأنت مل ت ِ
فقال �صيبوب :ماىل واحلب يا عنرتة؟ اإن الن�صاء بع�صهن من بع�ص فلي�ص لإحداهن عندى على الأخريات مزية،
( )1املفازة :ال�صحراء.
( )2الفالة :ال�صحراء واجلمع فلوت وف ً
ال.
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فما الذى يحملنى على اأن اأرى فى واحدة ما ل اأراه فى �صواها؟ كلهن يرق�صن ويغنني وي�صحكن ويرثثرن وياأكلن
وي�رصبن .وكل منهن تتطلع اإىل من يحب غريها ،لكى تكيد لها وتهزمها ،ل فرق بني واحدة واأخرى.
و�صكت الغناء عند ذلك فقال عنرتة:
ماذا كنت تقول يا �صيبوب؟ اأعد على قولك فاإنى مل اأكن اأ�صمعه ،ام�ص فى حديثك يا اأخى فاإنه يقع على �صمعى
وقوع الندى على الع�صب الأخ�رص.
جادا :
فقال �صيبوب ً
اإنك تعذب نف�صك بهذا الوهم الذى ميلكها ،فاأنت ترى عبلة بعني غطى احلب عليها ،واأخ�صى عليك عاقبة هذا
الوهم الذى ي�صللها.
علي؟
فقال عنرتة
ً
�صاخرا  :ومم تخ�صى َّ
فقال �صيبوب :نعم اأخ�صى عليك .اأخ�صى عليك اأهلها وقومها .اإنك حت�صب اأنك منهم وهم ل يرون اإل اأنك عبدهم.
عمرا ،فهما ل ي�صمران لك ح ًّبا .عرفت ذلك ومل�صته و�صمعته.
اأخ�صى عليك اأباها مال ًكا واأخاها ً
اأتظن اأن النا�ص ل يتحدثون عن حبك لعبلة؟ اأما �صمعت الفتيات يت�صاحكن ويتغامزن واأنت تن�صد؟ لقد كنت
أراه َّن ،واأ�صمعك واأ�صمع اأحاديثهن .واإنهن ليمكرن بك .ويقلن فى خلواتهن ما ل ت�صمع منهن .اإن النا�ص
اأراك وا ُ
يتحدثون عنك ،واأنت حت�صب اأنك تخفى حبك فى ثنايا �صدرك .فما اجتمع قوم فى ٍ
ناد اإل ذكروها وذكروك،
ولكنهم يذكرونك فى هم�ص ليزيدوا من النقمة عليك .يقولون :اإنك تقول ال�صعر فيها ،ويقولون :اإنك قد جعلتها بني
النا�ص حديثا .ومل اأكن هازل واأنا اأقول لك الليلة:
اإن �رصك ياأبى اإل اأن يذيع.
فقال عنرتة فى �صيء من الغ�صب:
 وهل يخيفنى اأن يعرفوا؟ لقد كنت اأخفى عن النا�ص ذكرها خوفً ا منى عليها ل خ�صية منهم على نف�صى.فقال �صيبوب :وهل غرتك تلك الب�صمات التى تراها منها ،اإنها ل ترى فيك اإل عب ًدا مطر ًبا اإنها ل ت�صتهى اإل
حديثك و�صعرك؛ لأنها فتاة معجبة بنف�صها.
فتحرك عنرتة فى غيظ وقال فى �صوت اأج�ص:
 بل تكذب يا �صيبوب ويكذب من يقول مثلها.مرتددا:
فقال �صيبوب
ً
واإنهم ليقولون ما هو اأقذع من ذلك فيك اأنت غِ ٌّر تتطلع اإليها ،فقال عنرتة فى �صيحة مكتومة:
علي يا �صيبوب ،وقد �صمعته باأذنى منذ كنت طفال ،ولقد كانت الكلمات تقع على اأذنى وقع
 ل يخفى ذلك َّالطعنات من الرماح امل�صمومة ،األ تذكر كيف اأثور مبن يعرينى باأمى فاأثب عليه ،واأكاد اأفرت�صه افرتا�صا ؟ ولكن
مهال يا �صيبوب وكن اأنت على الأقل بي رفيقا ،ول تعد هذه الأقوال على اأذنى.
فقال �صيبوب هازئا:
 ليتنى كنت ل اأحبك فكنت اأمتنع عن كل كلمة توؤذى �صمعك ،ولكنى ل اأقدر اأن اأحجب عنك ما عندي ،اإنى اأ�صفقعليك من عبلة نف�صها.
ف�صاح عنرتة  :اإنك تكذب اإنك تكذب!
فقال �صيبوب فى عناد:
ل بل اأنت الذى ل تريد اأن تعرف احلق .اإنك حتبها وهذا احلب يحملك على اأن تخدع نف�صك عنها ،ول تريد اأن
زوجا؟ اأحت�صب اأنها تختارك على �صادات قومها؟ لعمرى اإنها لو �صمعت
ترى ما اأمامك .اأحت�صب اأن عبلة تر�صى بك ً
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« -1وكان كلما تاأمل حاله تعجب من نف�سه ،كيف ير�سى باأن يقيم فى قوم يحميهم ويدافع عنهم ،ويجلب
لهم الن�رش ،ويحمل اإليهم الغنائم ،ثم ل يجد منهم اإل الإنكار والبخل ،ول ي�سمع فى ندائهم اإل قولهم «عبد
�سداد»؟ وزاد من عجبه اأنه كلما تذكر �سيده �سدادًا اأح�س نحوه عط ًفا».
(اأ) �صع مرادف (يجلب) فى جملة.
 ما دللة تنكري «عط ًفا»؟ ماذا اأفاد عطف البخل على الإنكار؟(ب) مم كان يتعجب عنرتة؟ وملاذا ر�صى بحالته؟
(جـ) ما ال�صلوك ال�صوى الذى كان يجب على عنرتة اأن ينفذه؟
(د) ما �رص حبه وعطفه على �صداد على الرغم من �رصامته وكربيائه؟
(هـ) «دار حوار بني البطل ونف�صه».
 وما النتيجة التى انتهى اإليها احلوار؟ بني دللته. خل�ص هذا احلوار. -2اأحداث هذا الف�سل تطور العقدة الغرامية ،وعقدة العبودية .و�سح.
 -3قال �سيبوب« :نعم اأذكر تلك الأيام البعيدة كاأنها حلم غام�س ،وكنت اأنعم فيها بحريتي ،اأذكر ذلك
ربا لأننى مل اأولد عبدًا ،ول�ست اأحب اأن يكون لى اأب �سوى ذلك الأب الذى جاء بي ،واأما انت
كله واأمتلئ ك ً
فل�ست تر�سى اإل اأن تكون اب ًنا لأحد هوؤلء اجلفاة الغالظ الذين ي�سومونك الهوان ،فاطلب من �سئت منهم من
الآباء».
(اأ) تخري الإجابة ال�صحيحة مما ياأتي ،واكتبها:
 مفرد كلمة «اجلفاة»« :اجلافى  -الفج  -اجلائف». م�صاد كلمة «الهوان»« :الكرثة  -العزة  -الكرب». معنى كلمة «ي�صوم»« :يبيع  -يطلب  -يريد ذله».(ب) ت�صري العبارة اإىل الأ�صل الذى انحدر منه كل من �صيبوب وعنرتة .و�صح.
(جـ) قارن بني حال �صيبوب وحال عنرتة فى �صوء العبارة ال�صابقة.
(د) عني اأ�صلوبى توكيد فى العبارة ،واذكر الغر�ص البالغى لالأمر فى قوله «فاطلب من �صئت من الآباء».
(هـ) �صخ�صية �صيبوب �صخ�صية ثانوية ،ولكنها تقوم باأعمال جوهرية ،و�صح ذلك.
(و) عني ال�صواب مما ياأتى:
حرا.
 �صيبوب ل ير�صى اأن يكون عبد �صداد وابن زبيبة. عنرتة ولد عب ًدا ،و�صيبوب ولد ً كالم �صيبوب يقع على �صمع عنرتة وقوع الندى على الع�صب الأخ�رص. عنرتة يعذب نف�صه بحبه عبلة. -4حديث �سيبوب عن عبلة يت�سم:
 بالكذب. بالرومان�صية. بالواقعية.اخرت الإجابة ال�صحيحة للجملة معل ًال ملا تقول.
« -5اإنى اإذا راأيتها اأ�ساءت لى الآفاق واإن كانت مظلمة ،واإذا تن�سمت ريحها اأح�س�ست دبيب ال�سعادة واإن
كان ال�سقاء يكتنفني ،واإذا حدثتها ..فكاأن اأغاريد الطري تطربنى فى الأ�سحار ..فهى معنى احلياة وغاية
اآمايل».
(اأ) ما معنى تن�صمت؟ هات مفرد اأغاريد فى جملة ،وما الفرق بني الريح والعا�صفة؟
(ب) تربز العبارة جانبا من جوانب �صخ�صية عنرتة .و�صح.
(جـ) اأكانت عبلة تبادل عنرتة �صعوره؟ ناق�ص.
(د) ما املوانع التى تقف بينه وبني الت�رصيح بحبه؟
ً
مربزا �سخ�سية �سيبوب ونظراته فى احلياة.
 -6خل�س الف�سل
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عاد عنرتة مع الركب اإىل حلة عب�ص ،وكان يوم عودته موعد العيد ال�صنوى الذى تقيمه القبيلة فى مو�صم
احلج فى �صهر رجب .ولكن عنرتة مل يكن فارغ القلب للعيد ،فذهب اإىل بيت اأمه اأول �صيء بعد عودته،
وكانت زبيبة من�رصفة اإىل َغزْ لِها ،فلما راأته داخال وثبت قائمة وقالت له وهى تفتح له ذراعيها:
مرحبا بك يا ولدى ما اأ�صد �صوقى اإىل روؤيتك!
فذهب عنرتة اإىل جانب من اخلباء فرمى فيه رحمه و�صيفه ،وجل�ص على فروة والغ�صب يبدو فى معامل
وجهه .فقالت له زبيبة:
 اأبك �صيء يا ولدي؟فنظر اإليها عنرتة ومل يجب فا�صتمرت قائلة:
 اأيحزنك �صيء اأ�صابك؟ هل اأمل بك فى طريقك ما اأغ�صبك ؟ هل لك اأن تف�صى ا َّإىل مبا يحزنك لعلى اأ�صتطيعاأن اأخففه عنك اأو اأحتال معك فى �رصفه.
فقال عنرتة :وماذا يجدينى اأن اأحزن اأو اأغ�صب؟
فقالت زبيبة وهى حتاول اأن تتما�صك :اأى ولدى احلبيب فداك نف�صي ،لو ا�صتطعت اأن اأذهب عنك احلزن
يل اأن اأفقد عينى ،ولو قدرت اأن اأبذل حياتى لكى اأهب لك ال�صعادة لبذلتها
بفقد عيني لكان اأحب �صيء إا َّ
را�صية �صعيدة.
فخ�صع عنرتة واأطرق حينا ثم قال لها:
 لن يجدينى ذلك كله �صيئا .اأما كنت تعرفني اأن الوليد الذى ت�صعينه �صوف يعي�ص عب ًدا؟ وكانت زبيبةت�صتمع اإليه فى ده�صة متعجبة من قوله و�صاحت فى اأ ٍ
مل:
علي كل هذا؟ األ�صت عنرتة فار�ص عب�ص؟ لقد عقم الن�صاء
 اإنك تقطع نياط قلبى يا عنرتة .فماذا يحملك َّاأن يلدن مثلك.
فقهقه عنرتة ب�صوت خميف وقال:
دعى هذا ،وخربينى باحلق عما جئت اأ�صاألك عنه ،طاملا �صاألتك واأنت ل تريدين اأن جتيبى ،ولقد جئت
اإليك لأ�صاألك مرة اأخرى اأن ت�صدقينى حديثك.
فقالت زبيبة م�رصعة:
 �صلنى ما بدا لك يا ولدى فاأنا ل اأحب اأن اأكذبك.فقال عنرتة فى مرارة:
 ل�صت اأحتمل اأن اأعي�ص بعد اليوم فى دنيا حتيط بى فيها هذه الأكاذيب كاأنها الإبل امل�صعورة اإذنفتع�صا لهذا ال�صيف الذى اأحارب به اأعداء عب�ص لأنه يكون �صيفا عقوقا.
فقالت زبيبة هادئة:
جميعا ما كذبت على ولدى.
 لقد عرفت يا عنرت اأنى ل اأكذب ،ولو اأردت اأن اأكذب على النا�صً
أمرا اأخفيه عنك؟ لقد طاملا جت�ص�صت واأخربتك مبا �صمعت .وطاملا تب�صمت ملن
اأحت�صب اأننى اأعرف ا ً
اأمقتهم ،لعلى اأظفر منهم بحديث اأف�صى به اإليك .ولقد كنت اأذهب اإىل عبلة واأمها واأخدمهما لكى اأعود اإليك
بكلمة يطيب بها قلبك .األ�صت اأذهب كل يوم اإىل �صمية امراأة �صداد ،فاأ�صحكها واأمتلق مروة ابنتها؛ لكى اأحمل
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لك ما تقولن وما يقول لهما ن�صاء عب�ص؟
ف�صاح عنرتة:
�صدادا اأبي؟ اأما قلت ىل اإننى من
يوما اإن
ً
 ل تراوغينى هذه املرة ،وقوىل ىل �صدقا .اأما قلت ىل ً�صلبه واإننى عنرتة بن �صداد؟ األ تذكرين يوم جئت اإليك اأبكى واأنا �صبى اأ�صكو اإليك اأنهم يعريوننى بك فقلت
ل حتفل( )1بهم فاإنك ابن �صداد؟
فقالت زبيبة مندفعة:
نعم اأذكر ذلك وهو حق.
مرحا �صاحكا تعبث بالكالب واحلمالن( )2وتندفع عنيفا
اأى ولدى اإنى ما اأزال اأذكرك طفال واأنت حتبو ً
كاأنك فتى يافع ،واأذكرك �صبيا جتبذ( )3ف�صيل الناقة كاأنك قط يداعب فاأرا.
واأذكرك فتى تهز احلربة كما كان يهزها خالك وجدك.
وهذا اأنت قد كربت يا ولدى حتى �رصت فتى الفتيان واأ�صجع ال�صجعان وفار�ص عب�ص كلها.
ثم و�صعت راأ�صها بني كفيها واأخذت تبكى فالن عنرتة وقال ي�صتعطفها:
 اإن قلبى يتمزق والغيظ ينفجر بى.فقالت زبيبة:
 يا عنرتة اإن قلبى ل يحمل من الأحياء �صورة اأحب من �صورتك واأراك تنظر اإ َّيل كما ينظر اإىل هوؤلء
كلهم  :اأبوك واأعمامك واآباء اأعمامك.
ف�صاح عنرتة :تقولني اأبى واأعمامي؟ اأتعيدين ذلك على �صمعي؟
فقالت زبيبة:
 نعم اأبوك واأعمامك ،اأمل اأقل ذلك لك من قبل؟ اإنهم يقولون ىل كلما راأونى :قومى يا زبيبة اإىل هذاالوعاء فاحمليه ،اأو اإىل هذه ال�صاة فاحلبيها .وما كان ينبغى لك اأن تكون مثلهم .فل�صت اأمام نف�صى زبيبة
الأمة  -اإننى انا احلرة احلب�صية (تانا) ابنة (ميجو) ولن اأكون �صوى احلرة (تانا) ابنة ميجو.
نف�صا .فلما
ريا
مكتوما؛ وتعرتيه بني حني وحني هزة تنف�صه ً
وكان عنرتة ي�صمع قولها مطرقا ،ويزاأر زئ ً
ً
انتهت اأمه من قولها عادت اإىل البكاء .فقال عنرتة فى �صبه �صيحة:
 اإنك تقولني عن �صداد واإخوته اإنهم اأبى واأعمامى ومع ذلك فاإن كل من يلقانى منهم ل ي�صمينى اإل عب ًدااأل�صت اأنت التى اأتيت بى اإىل احلياة ،واأنت اأعرف النا�ص مبولدى ؟ وحق مناة لوكنت حرة....
وما كاد ينطق بالكلمة الأخرية حتى �صاحت به زبيبة فى حنق(:)4
 ويلك يا عنرتة اإنك فظ عنيف ول حت�ص ىل رحمة اإننى اأمقت قومك وما يقولون واأمقت كربياءهموجهلهم واأمقت هذه الآلهة ال�صماء التى يق�صمون بها.
أحب اإ َّ
ىل من هذا ال�صم الذى
لقد عرفت ً
قوما غريهم ودينًا غري دينهم ،هو دين امل�صيح ،وا�ص ًما ا َّ
ينادوننى به.
فقال عنرتة:
( )1ل حتفل :ل تهتم.
( )2احلمالن :جمع حمل وهو ولد النعجة.
( )3جتبذ :جتذب.
( )4حنق :غيظ.
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 اإمنا يحزنك اأنك زبيبة الأمة ،يحزنك اأنك فى قوم تكرهينهم وتكرهني اآلهتهم ،ا�صدقيني القول ،اأاأناابن �صداد حقًا؟
فقالت زبيبة بني �صهقاتها:
 اإنك ابنه .اإنك ابنه ،وقد قلت لك ذلك من قبل فى �صغرك ،وما كنت اأكذبك.ف�صاح عنرتة :اأتق�صمني اأنك �صادقة؟
فقالت زبيبة رافعة راأ�صها فى غ�صب :قلت لك اأنك ابنه ،ولن اأقول لك اإل اأنك ابنه .ف�صدق اإن �صئت اأو
كذب وافعل بى ما بدا لك.
فهداأ عنرتة و�صمت حينا ثم قال :اأاأكون ابنه ويبعدين؟ اأاأكون ولده ويجعلنى عب ًدا وير�صى ىل اأن اأكون
بني النا�ص ذليال؟ اإننى اأطعن اأعداء عب�ص؛ واأدفع عنهم َّ
الذل ،واأعف عن املغنم ،ومع ذلك ي�صموننى عب ًدا
واأنا ابن �صداد اأق�صم مبناة لئن كان اأبى لأحملنه على اأن ين�صبنى اإىل نف�صه� ،صاأ�رصب فى الأر�ص حيث تقذف
بى و�صاأ�صارع الأ�صود واأنتزع منها فرائ�صها ،و�صاأقطع ال�صبل( )1على كل عابر( )2واأ�صلب الأموال من كل
ثائرا حانقًا كما يلقى الكلب العقور منيته.
مالك .ولن اأ�صتقر حتى األقى منيتى ً
فتخاذلت زبيبة ،ومدت يديها فى ت�رصع وقالت:
 ل تفعل يا ولدي ،ل تفعل ،لقد كنت اأراوغك ول اأقول لك الكلمة التى كنت ت�صاألنى عنها لأننى كنتاأخ�صى هذا ،كنت اأخ�صى اأن تذهب اإليه وت�صاأله وتخا�صنه ،فال تعود من ذلك اإل بتلف النف�ص .اإنك منه وهو
منك ،وقد ورثت منه كربياءه .ولقد كنت اأخ�صى اأن ت�صطدم به ،وتقف له وج ًها لوجه ،فما تقابل اثنان
مثلكما اإل اجنلى املوقف عن هالك اأحدهما.
و�صكتت حلظة ثم قالت ب�صوت متهدج:
علي ،ولن اأر�صى اأن اأفقده كما ل�صت اأر�صى اأن اأفقدك .اإننى
 اإنه اأبوك يا ولدى ول�صت اأنكر اأنه عزيز َّاأذكر يوم راأيته كاأنه كان بالأم�ص القريب ،فا�صمع حديثى و�صدقنى.
كنت مع الركب اأنا ومن معى من ن�صاء واأطفال ،ل نكاد نرى ما اأمامنا من البكاء ،فقد جئنا اإىل هذه
الأر�ص مع قوم خطفونا من اأهلنا كما تخطف فراخ الطري وكانوا يلقون اإلينا بقطع من ف�صالت الطعام ،فال
جند لها �صهوة واجلوع يقر�ص اأح�صاءنا حتى كاد املوت ياأتى علينا ،ول جند لأنف�صنا حيلة اإل البكاء ومتنى
الهالك ،كان اأخوك �صيبوب عند ذلك ل يزال طفال ،وكان جرير ابنى ل يزيد على ع�رص �صنوات اأواه.
اإننى ل اأملك نف�صى كلما تذكرت كيف كان ولداى امل�صكينان وهما يجران اأقدامهما ،واحلجارة ت�صققها
ريا هبط علينا اأبوك �صداد فى
والدماء ت�صيل منها وكانت ال�صحراء املهلكة متتد اأمامنا اإىل غري نهاية واأخ ً
بارا
جماعة من عب�ص واأخذونا ،وكنا نتوقع منهم املوت ونتمناه لن�صرتيح من احلياة .ولكن
ً
�صدادا كان بنا ً
وكان ابناى له عبدين على عادة العرب من اأقدم الأزمان وقد اأولدنى �صداد غالما واحدا هو اأنت يا عنرتة
هذه ق�صتى يا عنرتة اأقولها لك ول�صت األوم اأح ًدا ول اأحقد على اأحد .اإننى ل اأحمل اإل الولء والوفاء.
�صاخرا:
فنظر عنرتة اإليها وقد هداأت ثائرته وقال
ً
 اإذن فهو اأبي؟فقالت زبيبة فى ج ٍّد :قُ لت لك ق�صتى .مل اأنطق فيها بحرف غري �صادق فاإننى اليوم ل اأطمع فى اأن
اأ�صتقبل احلياة .اإننى را�صية مبا اأنا فيه؛ لأننى ل اأرى لنف�صى مطمعا �صوى اأن اأراكم اأمامى ..ولقد اعرتف
( )1ال�صبل :الطرق.
( )2عابر� :صائر.
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يوما واأنت فتى �صغري ،اإذ طمع بع�ص بنى عب�ص اأن يدعيك( )1فمنعك قائال« :اإنه ولدي» وكاد
بك اأبوك ً
يحارب اأبناء عمه من اأجلك.
()2
�صاخ�صا بب�رصه اإليها .حتى اإذا ما فرغت مدت يديها نحوه واقرتبت منه،
وكان عنرتة ي�صمع قولها
ً
فم�صحت على راأ�صه بيمينها ثم تهانفت( )3وخ�صع عنرتة لها فاأحنى راأ�صه ،ووثبت من عينيه دمعه بادر اإليها
فم�صحها ،ثم تخل�ص منها برفق ،وقال ب�صوت خافت:
 ل عليك يا اأماه ،لقد األنت قلبى على الرجل بعد و�صفك اإياه و�صاأم�صى اإليه لأحدثه فى اأمرى فلعلهيلحقنى بن�صبه ويزيل عنى معرة( )4ال�صياع ،ولن اأر�صى بعد اليوم اأن اأبقى فى بنى عب�ص رقيقا واأنا من
�صلب �صداد.
ثم وثب واقفًا وقامت اأمه تتعلق به قائلة:
 ل تفعل يا ولدى .ل تفعل ذلك اأب ًدا ..هذا ما كنت اأحاذر اأن تفعل منذ كربت.اإنه لن يجيبك اإل مبا يجيب به العربى عبده .اإنك عبده لأنك مني ،ل لأنك منه .تريث فى الأمر حتى
يق�صى الله ق�صاءه ول تيئ�ص من رحمته.
فقال عنرتة فى �رصامة:
لن اأدع حديثه حتى اأرى ما يكون منه .فدعينى اأذهب اإليه .فاإنى لن اأثري قلبه �صوف اأخ�صع( )5له فى
القول لعله يلني ىل .ول�صت اآي�صا( )6منه فاإنى اأملح فيه اأحيانا رقة وحمبة .ول اأملك قلبى من امليل اإليه كلما
لقيته .فقالت زبيبة:
 ترفق بى وبنف�صك يا ولدى ..اإنه لن ير�صى اأن يجيبك خوفً ا من قومه اأن يعريوه.فقال عنرتة فى دفعة:
 اأيعريه قومى بي؟ لن اأقعد عن مطالبته واإن كلفتنى املطالبة حياتى ..فاإما اأن اأكون ابنه فيعلن ذلكملالأ النا�ص .واإما اأن اأهيم على وجهى فى الأر�ص الوا�صعة ابتغاء حريتى.
فقالت زبيبة :تريث يا ولدى ..مباذا اأق�صم عليك حتى تطيعني؟
فنظر عنرتة اإىل وجه اأمه وقال:
علي اإذا جلجت فى خطابه اأن يوقع بى ؟ لن اأرفع فى وجهه يدى يا اأمى فاطمئنى .لقد كنت
 اأتخ�صني َّخ�صوعا واأنا اأعرف اأنه اأبى.
دائما اأخ�صع له واأنا اأعده �صيدي ،و�صاأكون اأ�صد
ً
ثم تخاذل وجل�ص على حجر عند مدخل البيت وو�صع راأ�صه بني كفيه وغاب فى اإطراقة حينا وكان يردد
أنغاما خافتة ويهتز اهتزازً ا �صدي ًدا حتى جزعت اأمه عليه فاقرتبت منه وجعلت مت�صح راأ�صه بيدها حزينة حتى
ا ً
م�صت �صاعة ،ثم رفع راأ�صه وجعل يتغنى باأهازيج من �صعره وهى تنظر اإليه فى رقة وت�صتمع اإىل غنائه.
م�رصعا ومل يلبث اأن غاب بني البيوت ،واأهوت زبيبة على الأر�ص
ثم وثب قائما فى عنف ،وذهب
ً
متهالكة تنظر اإىل اأعقابه وهى تئن قائلة:
ولدى ولدي!
( )1يدعيك :يجعلك ولده.
(� )2صاخ�صا بب�رصه :فاحتا عينيه ل يغم�صها.
( )3تهانف :التهيوؤ للبكاء ،وقد يكون معناه اأحيانًا �صحك املراأة اإذا ا�صتهزاأت.
( )4معرة :العار.
( )5اأخ�صاع :األني.
( )6اآي�ص :مبعنى يئ�ص.
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 -1اأى ولدى احلبيب فداك نف�سي ،لو ا�ستطعت اأن اأذهب عنك احلزن بفقد عينى لكان اأحب �سيء اإ َّ
يل اأن اأفقد
عيني ،ولو قدرت على اأن اأبذل حياتي؛ لكى اأهب لك ال�سعادة لبذلتها را�سية �سعيدة.
(اأ) تربز العبارة مدى حب الأم لبنها ،و�صح ذلك.
(ب) «لقد عقم الن�صاء اأن يلدن مثلك» ا�رصح العبارة وهل اأثرت فى نف�ص عنرتة؟
ناق�ص وا�صتدل.
(جـ) ملاذا كانت زبيبة تتج�ص�ص عند عبلة و�صمية؟
(د) ما املواقف التى ذكر بها عنرتة اأمه باأنه ابن �صداد؟
(هـ) ما قيمة جملة «فداك نف�صي» ومل كررت كلمة لو؟
 -2حتدث عن مرحلة الطفولة لعنرتة فى �سوء هذا الف�سل.
« -3مل تكن زبيبة را�سية عن معاملة �سداد لها» ا�ستدل على ذلك.
 -4من تانا ابنة ميجو؟ وما ق�ستها؟ وما الدين الذى كانت تدين به؟
 -5عني ال�سواب من العبارات الآتية:
 اإنك ل�صت ابنا ل�صداد. اعرتف �صداد بابنه عنرتة. اأ�رصت زبيبة فى اإحدى املعارك. عاملها �صداد برفق. مل تكن زبيبة �صادقة.�ساخ�سا بب�رشه اإليها ،حتى اإذا ما فرغت مدت يديها نحوه ،واقرتبت فم�سحت
« -6وكان عنرتة ي�سمع قولها
ً
على راأ�سه بيمينها ثم تهانفت ،وخ�سع عنرتة لها فاأحنى راأ�سه ،ووثبت من عينيه دمعة بادر اإليها فم�سحها».
(اأ) تخري الإجابة ال�سحيحة مما بني القو�سني:
 معنى كلمة «�صاخ�صا»( :ممثال -منحنيا -فاحتا عينيه ل يغم�صها). م�صاد كلمة «خ�صع»( :مترد -اأجاب -احتج). «فم�صحت على راأ�صه بيمينها لأنها»( :وجدت به عرقا -لتنظيم �صعره -لتظهر حبها له).(ب) املوقف مليء بالعواطف الإن�صانية ال�صامية ،و�صح ذلك.
(جـ) ما اأثر هذا احلديث فى نف�ص عنرتة؟
�صدادا فما موقف زبيبة من ذلك؟ ومب طماأنها عنرتة؟
(د) «قرر عنرتة اأن يواجه ً
(هـ) ا�صتخرج من العبارة :خ ًربا جملة -حال مفردة -مفعول من�صو ًبا بعالمة فرعية.
 -7حب عنرتة لعبة جعله حري�سا على اإثبات حريته .ناق�س ذلك مبينا راأيك.
 -8ما الفرق بني ديانة زبيبة وديانة �سداد؟
 -9يقول �سوقى:
وللحرية احلمراء باب
بكل يد م�رصجة يدق
ما املوقف الذى يتحقق فيه معنى هذا البيت؟ وعلى ل�صان من يجرى هذا البيت؟
 -10حدد قيمة هذا الف�سل فى تطوير «املاأ�ساة» فى الق�سة.
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