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  ملخص

زمن د ونصف من ال ى عق دة نيفت عل اذرة م ة المن د دول ن ھن رو ب ك عم م المل ان .  حك وك
اً في جوائزه أو .  ويقصدون بالطه.  إذ كانوا ينادمونه في مجالسه.  للشعراء صلة وثيقة به طمع
ائلھم ه.  لقضاء حوائج قب ه ورعايت وليھم عنايت ك ي ان المل ذه الدر.  وك اسة للكشف عن فجاءت ھ

ي شعر ھؤالء الشعراء ك ف ة موضوعات ھي.  صورة المل د ثالث دح :  وتوقفت الدراسة عن الم
ك عمرو .  والھجاء وتھديد الملك والتحريض عليه وخلصت الدراسة إلى أن الشعراء رسموا للمل
دح؛ بن ھند صورة جلية في كل واحد منھا و في الم ريم جواد.  فھ يد مطاع.  ك  وفي الھجاء.  س

داع در والخ ة والغ ا الخيان ة ملؤھ ة قبيح اءت الصورة قميئ ث فصورته .  ج ب الثال ي الجان ا ف أم
روت م.  مخيفة مفزعة لما لھا من سطوة وجب اس وإذاللھ ذاء الن ة في إي ا لصاحبھا من رغب .  ولم

  .  وبّث األنفَة لرفض الذل والھوان.  فكان البد من بعث الحميّة
 
Abstract 

The king Amr Ibn Hind ruled the state of Manathira obout 8ne and 
halfe decade. The poets had had a strong relationship with him. They 
were his drinking companions. They used to betake his court to obtain his 
grants or to ask him for the requirments of their own tribes. The king 
used to care for them.  This study is aiming at throwing some light on the 
image of the king Amr b.Hind as reflected in the poems of his court 
poets. Hence, to clear out this image, three subjects of these poems will 
be tackled which are: eulogy,defamatory,threat and inflamatory. In 
conclusion the image of the king was very clear in the poems of the 
poets,but differs widely from one subject of the poems to another. He is 
noble lord in the panigrical poems. In defamatory poems,he is faithless 
and perfidious. In the threat and inflamatory poems, he is terrible and 
dreadful. 
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  مقدمة تاريخية موجزة

ي  رة ف م الحي ولى حك د ت ن ھن رو ب ك عم ى أن المل ة عل ة و األدبي ع المصادر التاريخي تجم
ـنة .  )١(أواسـط القرن السادس الميالدي ـلك الغساس بعد وفاة والده إثر المعركة التي خاضھا مع مـ
ن.  م٥٥٤الحارث بن جبلة الغساني سنة  ن وعمرو بن ھند ھو عمرو بن المنذر ب يس ب  امرئ الق

ن حـجر آكل .  و ھـند أمـه.  )٢(النعمان بـن امــرئ القيـس ن عمرو ب د بنت الحارث ب ـي ھن و ھـ
رى.  )٤(عمة امرئ القيس الشاعر الجاھلي المشھور.  )٣(الُمرار د الكب ر ھن ـذي .  و صاحبة دي ال
ا.  بنته رن باسمھا.  ونسب إليھ ه في صدر .  و اقت وبجاء في معجم البكرى قول ه مكت ) ٥(ھيكل

ة بنت األمالك.  مرو بن حجرع بنت ھذه البيعة ھند بنت الحارث بن(( ك وأم.  الملك عمرو  المل
ذر ـن المن ة المسيح.  بــ ده.  أم ـده.  و أم عب ة عب ـالك.  و أم ـلك األم ـن م ـي زم ـو .  ف خسـرو أن

ا الذي بنت له ھذا البيت يغفر فاإلله.  وفي زمن أفراييم األسقف.  شروان ا .  خطيتھ رحم عليھ ويت
دھا ى ول ا وعل ل بھم ه.  ويقب ون اإلل ق ويك ة الح ى إقام ا إل دھر  ويقومھم دھا ال ع ول ا و م معھ

  )).الداھر

ةو ن أمام ه عمرو ب ين أخي ه  أعوامو كانت .  ينسب عمرو إلى أمه ھند ليفرق بينه و ب حكم
 ً   .  )٦(ستة عشر عاما

م.  غي و الجوركان عمرو بن ھند كما تذكر المصادر شديد البو ـاس و إذاللھ .  محباً لقھر الن
ـدداً .  عاتياً جباراً .  شديد الملك و السلطان روت.  طاغيةً متش ـنزق و الجب ـن ال ـة م ـغ الغاي ال .  بل
د م.  يضحك و ال يبتسم ان من أش ً و ك ا واھم بأس اذرة و أق وك المن ةً و.  ل ه ھيب كانت العرب تھاب

ه بالخضوع و .  شديدةً  اللذا دانت ل اد و الطاعة و االمتث و سمي مضرط الحجارة لشدة .  االنقي
                                                           

ابن  ، ٩٣تاريخ سني ملوك األرض و األنبياء :  حمزة األصفھاني ، ٤٢٥:  ١تاريخ الطبري :  الطبري  )١(
النقائض   :أبو عبيدة ، ٢٧٩:  ١نشوة الطرب :  ابن سعيد األندلسي ، ٢٦١:  ٢تاريخ ابن خلدون :  خلدون
 .  ٦٠٥أيام العرب  ، ١٠٨١

المحبر :  ابن حبيب ، و ارتفع في سلسلة نسبه إلى قحطان ، ٢٧٣:  ١معجم البلدان :  ياقوت الحموي:  انظر  )٢(
شرح :  الخطيب التبريزي ، ٢٣٢جمھرة أنساب العرب :  ابن حزم ، ١٦معجم الشعراء :  المرزباني ، ٢٠٣

 .  ١٢٦٥:  ٣اختيارات المفضل 
نشوة :  ابن سعيد األندلسي ، ١٦معجم الشعراء :  المرزباني ، ٢٧٣:  ١معجم البلدان :  ياقوت الحموي  )٣(

  :  ١تاريخ الطبري :  الطبري ، ٢٠٣المحبر :ابن حبيب ، ٢٧٨:  ١الطرب 
 ، ٦٠٥أيام العرب :  أبو عبيدة ، ٩٤تاريخ سني ملوك األرض و األنبياء :  حمزة األصفھاني ، ٤٢٥
 .  ٢٦١:  ٢ ، تاريخ ابن خلدون:  ابن خلدون ، ١٠٨١ ، ٨٨٤ ، ٧١٤:  ئضالنقا

 .  ١٦معجم الشعراء :  المرزباني ، ٢٧١:  ١نشوة الطرب :  ابن سعيد األندلسي  )٤(
 .  ٥٤٢:  ٢معجم البلدان :  و انظر ياقوت الحموي ٦٠٦:  ٢معجم ما استعجم :  أبو عبيد البكري  )٥(
أيام العرب :  أبو عبيدة ، ٢٧٩:  ١نشوة الطرب :  ابن سعيد األندلسي ، ٤٢٥:  ١ي تاريخ الطبر:  الطبري  )٦(

  .  ٨٨٥النقائض  ، ٦٠٥
م  ٥٧٨ـ  ٥٦٣فھي عند حسن الصيرفي تمتد بين  ، و اختلف الدارسون المحدثون في تحديد ھذه السنوات

ـ  ٥٦٣أنور أبو سويلم  و كذلك ھي عند ، ٥٨وديوان المثقب العبدي  ، ٣انظر ديوان المتلمس الضبعي 
م انظر الجاھلية ٥٦٩ـ  ٥٥٤يحيى الجبوري تمتد بين وھي عند  ، ٢٠انظر شعر المسيب بن علس  ، م٥٧٨
 .  ١٦٥انظر تاريخ العرب قبل اإلسالم  ، م٥٧٤ـ  ٥٥٤وعند عبد العزيز سالم تمتد بين  ، ٥٠
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ولقب .  يميوم نعيوم بؤس ووكان قسم دھره إلى يومين .  )٧(سلطانه وخشونة ملكه واقتداره بنفسه
المحرق اني ب ه الث زاة ل ي غ يم ف ي تم ن بن ة م ه أحرق مئ ر و.  )٨(ألن ائض جري رد صاحب نق تف

  .  )٩(رنينالق بذيوالفرزدق فذكر أنه لقب كذلك 

ا غرضھا .  وأنبه ھنا إلى أنه ليس من غرض ھذه الدراسة التأريخ للملك عمرو بن ھند وإنم
ومحاولة كشف أبعادھا في .  ُمْنَصبٌّ على تبيين صورة الملك كما رسمھا شعراء العصر الجاھلي

روسيما .  اتھا مع القبائل العربيةعالق ى أن نفوذ ھذا الملك الطاغية امتد داخل الجزي ة حت ة العربي
ي و.  بلغ عمان و اليمامة والبحرين يس وبن دانت لسلطانه الكثير من القبائل العربية كأسد وعبد الق

رھم يم وغي رب.  تم ك الع رف بمل ه .  )١٠(فع عة ملك لمى س ي س ن أب ر ب اعر زھي د صور الش وق
ا قد استاق إبالً لالذي كان الحارث بن ورقاء الصيداوي  حين ھجاوخضوع بني أسد له  ر فيھ زھي

  :)١١(يقول زھير.  راعيه يسار

  بـيننا فََدكُ  و حالتْ  في دين عمروٍ                ــدٍ سَ بِــَجوٍّ في بني أَ  تَ للْ لئن حَ 

ّ ليأتين   دكُ ة الوَ يّ طِ ـبْ القُ  باٍق كمـا دنّـسَ   ــذٌع               ٌق قَ طِ ــنْ ي مَ ــنّ ك مِ ـ

  :)١٢(ا كشف عنه الممزق العبدي في قولهم، وبلغ من طاعة العرب له و خضوعھم لسلطانه
  

                                                           
:  ٢٢األغاني :  أبو الفرج األصفھاني ، ٩٤تاريخ سني ملوك األرض و األنبياء :  حمزة األصفھاني: انظر  )٧(

 ، ٢٧٨ب نشوة الطر:  ابن سعيد األندلسي ، ٣٥٩المحبر :  ابن حبيب ، ٢١٩: ٧اإلكمال :  ابن ماكوال ١٨٧
:  البغدادي ، ٢٤  :  ٣مجمع األمثال : الميداني ، ١١٥شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات :  ابن األنباري

 .  ١١٦السفارة السياسية :  محمد دقة ، ٤١٦:  ٢خزانة األدب 
تاريخ :  حمزة األصفھاني ، ٩٩الكامل في اللغة و األدب : المبرد:  أنظر القصة بالتفصيل في المصادر اآلتية  )٨(

 ، ٢٧٨ نشوة الطرب:  ابن سعيد األندلسي ، ١٠٧ثمار القلوب :  الثعالبي ، ٩٤سني ملوك األرض واألنبياء 
أبو  ، ١٢٢شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات :  ابن األنباري ، ٢٧٣:  ١البلدان معجم :  ياقوت الحموي

المستقصى في أمثال :  الزمخشري. ٢١٦:  ٢مجمع األمثال :  الميداني.  ٥٨٥أيام العرب قبل اإلسالم :  عبيدة
رق ألنه حرق وفي رواية أخرى قيل لقب بالمح) حرق ( لسان العرب     :  ابن منظور.  ٤٠٦:  ١العرب 

 ، ٩٥٢:  ٢العمدة :  ابن رشيق القيرواني ، ٤٥١ ، ٤٢٥:  ٢خزانة األدب :  انظر البغدادي ، نخل اليمامة
  :يقول أوس بن حجر يحرضه على تحريق مزارع بني حنيفة ألنھم قتلة أبيه

  إن كان ظنــــي في ابن ھند صادقاً                لــــم يحقنوھا في السقاء األوفر
  لــــھب كناصية الحصان األشقر   يلف نخيلھم و زروعــــــھم                 حتى

و قد  ، و الجبابرة من حكامھم ، والمحرق لقب كان يطلقه العرب عادة على الطغاة من ملوكھم ، ) ٤٨ديوانه (
ويبدو  ، ركامرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس اللخمي الذي عرف بالمحرق األكب عرفوا غير واحد منھم

  :  يقول األسود بن يعفر ، أنھم حملوا ھذا اللقب فيما بعد
   تركوا منازلھم وبـعد إيــاد ماذا أومل بــــعد آل محـــرق                     

      .  حرق:  اللسان
 .  ١٠١٨النقائض :  أبو عبيدة  )٩(
 .  ٤٥٦:  ٥خزانة األدب :  البغدادي  )١٠(
 .  ١٦٤شرح ديوان زھير   )١١(
 .  ١٣٧:  ٢العقد الفريد :  ابن عبد ربه  )١٢(
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  ققّ حَ ال يُ  مـن باطلٍ  عْ ضَ و مھـما تَ            لْ قُ نَ  لْ قُ عمود الـدين مھما تَ  وأنـتَ 

طاعتھم  دىـ م )١٣(ويكشف شعر للقيط بن زرارة التميمي ـ وھو من أعظم سادات العرب
  :)١٤(قوله وذلكقيادھم له للملك وان

  ھـا رابُ تُ  انُ ــبَ تَ سْ ال يُ  ــةٍ سَ مَّ غَ مُ               ةٍ ــوَّ ھُ  أرجــاءَ  ـتَ يْ طَّ لو غَ  فإنكَ 

  ھا ھابُ رعاً ال أَ إليھا مسْ  ي              لجئـــتُ نِ تَ عوْ ثـم دَ  وذلـك فــي ظلـماءَ 

َرْيم وائل بن صُ  فقد بعث.  له الجبايات وتجبى.  و كان الملك عمرو بن ھند يفرض اإلتاوات
دھم(( ساعياً له على بني تميم ا عن ى استوفى م اوة حت ان أحد أ )١٥())فأخذ اإلت الشاعر  خوالو ك

ول .  )١٦(على جباية ما كان للعرب في البحرين لملكمن النمر بن قاسط عامالً ل طرفة بن العبد يق
م ال - األعشى ه عن األم ابرينفي معرض حديث ابرة الغ وك الجب دة والمل ك - بائ  مصوراً سعة مل

  :  )١٧(و ما ھو فيه من النعمة.  ما يجبى إليه من األموالو كثرة .  عمرو بن ھند

  حْ لَ طَ راً بِ مْ عَ  ا المرءَ ــــنَ وا                  ورأيْ كُ ــــلَ ھَ  ناسٍ نا من أُ رأيْ  كمْ 

   حْ لَ مَ فَ  ــــانَ مَ ن عُ ــيْ ما بَ  كلّ                     ــهُ جُ رْ ى إلـيه خَ ـبَ جْ آفـــقاً يُ 

د املكته نشوتھا ـ نفسه عمرو و.  نَاٍب ـ و قد لعبت به الخمرجَ  ويخال الشاعر أَْفَعى بن بن ھن
  : )١٨(يقول.  و سعة ملكه ووفرة ما يجبى إليه من مال.  في كبريائه و تيھه

   رِ زَ ئْ المِ  لَ ضْ فَ  رُّ جُ أَ  ـــتُ جْ رَ ا خَ ي             لمّ نِ تَ لْ ى خِ حـتّ  الخمرَ  تُ بْ شرِ  ولقدْ 

   رِ صَ رْ ارة صَ ون دَ له ما دُ  ىبـــجْ ــداً            يُ قاع ھندٍ  و بنَ أو عمرَ  قابوسَ 

ر و تغلب ي بك ين قبيلت د حلف ذي المجاز ب ذي عق و ال د ھ ن ھن رو ب ك عم وأصلح .  والمل
ً و.  بينھما بعد حرب البسوس   .  )١٩(ليكف بعضھم عن بعض.  أخذ من كل منھما ُرھُنا

                                                           
ً من الفرسان(اً كان والده زرارة جرار  )١٣( عھد إليه المنذر بن ، )جراراً :  وكانت العرب تقول للرجل إذا قاد ألفا

وفد على بالط كسرى أنو شروان  ، بن ھنداكان وزيراً للملك عمرو ، ماء السماء وابنه عمرو بتنشئة أبنائھما
 .  ٦٥٢ ، ٢١٩النقائض :  أبو عبيدة ٩٢٦:  ٢العمدة :  أنظر ابن رشيق القيرواني.  بعطاياهوحظي 

 .  ٢٩٤:  ٣ربيع األبرار :  الزمخشري  )١٤(
 .  ٢٠٤:  ٦خزانة األدب :  البغدادي  )١٥(
 .  ٥٧ديوان المتلمس الضبعي   )١٦(
و قد بلغ الملك الغاية في الترف لما يجبى  ، رمبلغ النھاية في الك:  أفق ، النعمة:  الطلح.  ٢٨٧ديوان األعشى   )١٧(

 .  إليه من خراج ملكه العظيم
 .  ٨٤الحماسة الشجرية :  ابن الشجري  )١٨(
شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات :  وانظر ابن األنباري ، ١٧١:  ١٩األغاني :  أبو الفرج األصفھاني  )١٩(

محمد  ، ١٧٢قضايا الشعر الجاھلي :  علي العتوم ، ٣٧٦:  ٤المفصل في تاريخ العرب :  جواد علي ، ٣٧٠
 .  ٣١٤السفارة السياسية :  دقة



 ٤٢٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدي منصور

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

رم .  ويؤمھا الشعراء ،تقصدھا الوفود.  حاضرة الملك هوقد كانت الحيرة في عھد ك يك فالمل
د و.  في بالشعراء ويھش للشعرويحت.  ويجزل عطاياھم.  الوفود رة من فق ى بالطه في الحي د إل ف

د ن العب ة ب عراء طرف بَِعيُّ .  الش ُس الضُّ تَلَمِّ ه.  والُم ي مجلس ه ف ا ينادمان ه.  وكان ان ب .  )٢٠(ويحتظي
ن .  كان عددھم سبعين رجالً و.  وحاتم الطائي الذي تشفع لديه في أسرى قومه وبابن خالته قيس ب

  :  )٢١(وفي ذلك يقول حاتم.  َجْحَدر

  رِ دَ حْ جَ  بنِ  سِ يْ قَ ي بِ نِ ــــعْ فِّ و شَ  مْ عِ نْ ھا              فأَ ســارِ إِ ھا من كلَّ  ايًّ دِ عَ  تَ كْ كَ فَ 

  ي رِ شَ ــعْ و مَ ي سِ فْ نَ  اليومَ  كَ تْ دَ فَ .  مْ عِ نْ مــھاتنا            فأْ او األمھات .  أبوه أبي

ه ه وينادم كري يجالس وأم اليش ن الت ارث ب ان الح عر و، )٢٢(وك ك بالش اب المل ن إعج غ م بل
  :  كان أبرص ـ لما أنشده قصيدتهه أن الحارث بن حلزة اليشكري ـ واستحسانه لو

             واء  منه الــثّ  لُّ مَ ـــاو يُ ثَ  بّ مــــــاء                     رُ سْ ھا أَ نِ يْ بَ ا بِ نَ تْ نَ آذَ 

  .  )٢٣(أمر أن يرفع الستر حتى أدناه منه

وم.  كما أَمَّ بالط الملك عمرو بن ھند ن كلث ة .  عمرو ب ن قميئ ه الشاعر عمرو ب واستجار ب
ك في قصته المشھورة مع زوجه ن مال ن سعد ب د ب ه مرث ه .  )٢٤(لما ھم به عم د علي ذلك وف و ك

  .  )٢٥(عمرو بن ملقط وغيرھم كثير

والطلب إليه النظر في شؤون .  كانت تأتي الملك في قضاء حوائجھا.  ھي كثيرةأما الوفود ف
ك.  وفك أسرى أبنائھا.  قبائلھا ا.  فيكرمھا المل ا.  ويحبوھ اتم .  ويقضي حوائجھ ه ح د علي د وف فق

ن  ة ب ه.  ائيم الطَّألْ الطائي وأوس بن حارث اً في قوم يداً مطاع ان س ذي ك داماً في .  ال وجواداً مق
ة القرشي.  )٢٦(أھله ن أمي ن عمرو ب .  وروي أن أبا سفيان بن حرب قدم عليه فوجد عنده مسافر ب
يمن.  )٢٧(أمر الملك بضربھا إكراماً له.  ھو في قبة من أدم حمراءو زن من ال .  كما وفد عليه ذو ي

ً .  الذي قدم عليه في الحيرة ه و شرفه وحاجت.  وسأله أن يكتب إلى كسرى كتابا ه بمحل .  هيعلمه في

                                                           
الشعر :  ابن قتيبة  ، ١٢٧:  ٢١األغاني :  و انظر أبو الفرج األصفھاني ، ١١معجم الشعراء :  المرزباني  )٢٠(

:  ٩ي تاريخ العرب المفصل ف:  جواد علي ، ١٨٣:  ١أمالي المرتضى :  الشريف المرتضى ، ١١٢والشعراء 
 .  ٣٧٤شعراء الحيرة :  عبد الفتاح الشطي ، ٦٦٣

 .  ١١٧ثمار القلوب :  و انظر الثعالبي   ١٩٠:  ٢٢األغاني : أبو الفرج األصفھاني  )٢١(
 .  ٣ديوان المتلمس الضبعي   )٢٢(
 .  ٦٣٦:  ٢:  نشوة الطرب  :  و انظر ابن سعيد األندلسي ١٠٤:  ١العمدة :  ابن رشيق القيرواني  )٢٣(
 .  ١٤٠:  ١٨األغاني :  أبو الفرج األصفھاني  )٢٤(
 .  ٤٩٩:  ٩خزانة األدب :  البغدادي  )٢٥(
:  ٥خزانة األدب :  البغدادي ، ١١٧ثمار القلوب :  و انظر الثعالبي ، ٦٢٦الكامل في التاريخ :  ابن األثير  )٢٦(

٤٠١:  ٩ ، ٤٤٢  . 
 .  ٣٩٤ : ٧المفصل في تاريخ العرب  : جواد علي  )٢٧(



  "ورة الملك عمرو بن ھند في الشعر الجاھليص" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا  رة خيراتھ يمن و كث ه في ال ن .  )٢٨(فاستنفره على الحبشة وأطمع د اتخذ زرارة ب ك ق ان المل وك
  .وثمة وفود أخرى كانت تأتيه ال مجال لذكرھا ھنا.  )٢٩(ُعَدس كالوزير له

ية اذرة السياس ا حاضرة المن ى جانب كونھ رة إل د كانت الحي ي .  وق ة الت وعاصمتھم الثقافي
ا التجار .  )٣٠(كانت تقام فيھا سوق تجتمع إليھا العرب كل سنة.  باءيؤمھا الشعراء والخط وتأتيھ

د .  من كل مكان ن عب ة اب ن أمي ي العاص ب ن أب م ب و لعل من أشھر من قصدھا من العرب الحك
  .    )٣١(شمس

ه اءوقد حظي الشعر د ورعايت ن ھن م جلّ .  باھتمام الملك عمرو ب ه وأوالھ ه وعنايت .  اھتمام
اءالخطب وو.  عر والشعراءللش فھو محبّ  دة حكم.  الخطب ان في م ي بلغت ست عشرة وك ه الت

ك.  )٣٢(للشعراء سنة خير راعٍ  ؤرخ للمل .  على أنه ليس الغاية من ھذه الدراسة ـ كما أسلفت ـ أن ت
ان صلة شعراء العصر الجاھلي إنما الغاية منھا منصرفة إلى بيو.  أو أن تدرس الحيرة في زمانه

ه  رسمھا ھؤالء الشعراء لشخصية عمرووبيان الصورة التي  . ببالطهبه و دحھم ل د في م ن ھن ب
  .  وأخيراً في تحريضھم عليه وتھديدھم له.  وھجائھم إياه

  
  المدح:  أوالً 

رزوا .  رسم شعراء العصر الجاھلي للملك عمرو بن ھند في شعر المدح صورةً مشرقةً  وأب
اً ج.  له شخصيةً طيبةً  ا ملك ريم النسب.  واداً فھو يظھر فيھ ق األصل.  ك ى جده .  عري ينتمي إل

وك.  األعلى الملك الكندي حجر آكل الُمرار ليل مل و س .  و إلى أبيه الملك المنذر بن ماء السماء فھ
دي .  بيشفي من داء الَكلَ.  و لذا دمه خالص النقاء.  وحسيب سادة عظماء ول المثقب العب ييق  ف
  : )٣٣(قصيدته التي مطلعھا 

  ر         كَ دَّ يُ  بيبٍ عن حَ  اهٍ ـــــنَ أوتَ                    رْ صَ أو بَ  ـــعٌ مْ سَ  ھذا القلبِ لِ  لْ ھَ 

  :يقول

  رْ فَ أو يمضي السَّ  ــةُ حَ دْ المِ  بُ لَ جْ تُ                        و إن لم آتهِ .  وـــــرٍ مْ وإلى عَ 

  رْ شَ العُ  نِ طْ إلى بَ  يفِ لسِّ مـــلك ا                     هُ رُ جْ كريـــــم نَ .  واضح الوجه

                                                           
 .  ٤٣٣الكامل في التاريخ :  وانظر ابن األثير ، ٤٤٦:  ١تاريخ الطبري :  الطبري  )٢٨(
 .  ٩٦٢:  ٢ابن رشيق القيرواني   )٢٩(
 .  ٤٠٣األخبار الموفقيات :  الزبير بن بكار  )٣٠(
 .  ٤٨١:  ٢مجمع األمثال :  الميداني ، ٢٣٧:  ١٧األغاني :  أبو الفرج األصفھاني  )٣١(
 .  ٢٩شعراء الحيرة :  الفتاح الشطيعبد   )٣٢(
نسبة :  حجري ، واٍد بالحجاز:  الُعَشر ، ساحل البحر:  السيف ، األصل:  النجر.  ٦٢ديوان المثقب العبدي   )٣٣(

أي :  دم بحري وباحري وبحراني:  باحري ، كل ما ستر من جبل أو شجر:  الخمر ، إلى ُحجر آكل المرار
 .  يقال إن صاحبه إذا قطّر عليه من دم كريم برئ ، داء يشبه الجدري  :الَكلَب ، خالص فاقع الحمرة
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  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

  رْ مَ ى الخَ لَّ إذ جَ  ـــــنذرِ مـــباً                  ثم للـسَ نَ  ديٍّ عائــــــ ريٍّ جُ حُ 

   رْ ھَ  وَ  ضَّ رى الــــكلب إذا عَ بْ يُ                  هُ مُ ــــــعْ طَ  رٌّ مُ .  مالدَّ  ريِّ حِ با

اد ى ع ق النسب ينتمي إل ريم الحسب.  فالملك عري اوضا.  ك ك عظيم .  ء المحي واسع المل
ه الرحال.  السلطان دائح.  تشد إلي ه الم ه.  و تقصده الشعراء وتأتي ر نعمت ذا فالشاعر ال يكف .  ولھ

  :  جزاء نعمهو.  وإنما يدعو له بالخير كفاء صنيعه.  وال يجحد فضله

   رْ فَ ــد كَ ـــبْ إن عَ  هللاُ  وجزاهُ                    ـــــةٍ مَ ي نعْ من ذِ  هللاُ  فجزاهُ 

ةً  د صورةً طيب ن ھن رو ب ك عم دي للمل م الممزق العب رم.  ويرس ا بالسخاء و الك ه فيھ .  ينعت
ً .  ويصفه بالشجاعة والحكمة ا يھم جميع وا عل وك وتفوق ذوا المل د ب والشاعر من .  وأنه و أسرته ق

ه سه من أفعال بعض ويبرأ في الوقت نف.  خالل ذلك يقدم والءه المطلق وطاعته التامة راد قبيلت أف
يم أالّ يأخذه بجرائمھم.  "عبد القيس" ه بسوء صنائعھم.  ويتمنى على الملك الحل أن و.  وال يعاقب

م و عن زالتھ الھم.  يعف ر سوء أفع ديھمو.  ويغف ى أي أديبھم واألخذ عل د من ت ان ال ب يقم .  إن ك فل
ى.  الملك نفسه بذلك ن فَْرتَن ى اب دو أن ال، وال يكل األمر إل ذي يب ده شھوة ال رى عن ان ي شاعر ك

  :  )٣٤(يقول الشاعر.  االنتقام وحب سفك الدماء

  قِ قَّ حَ ال يُ  من باطلٍ  عْ ضَ و مھما تَ                   لْ قُ نَ  لْ قُ مھما تَ  الديـــنِ  عمودُ  وأنتَ 

  قي رِ شْ بـريقي مُ  جرامٍ إِ  ى                  على غيرَ نَ تَ رْ عن ـ إن ابـن فَ اللّ  أحقاً ـ أبيتَ 

             قِ زَّ مَ ا أُ ـــني و لمَّ كْ رِ دْ أَ كل                    وإال فآخيــرَ  نْ مأكوالً فــكُ  كنتُ  فإن

   قِ رَ غْ ني مـن البحر أَ كْ تدارَ  وإالّ     قــــــوم تركتھم                     ي أدواءَ نِ تَ فْ كلّ أَ 

  عتقِ تُ  و الكفالةُ .  عليـــھم كفلتَ                    الھم و ال في صـــحيفةٍ وْ نا مَ فال أَ 

كو اق .  يبدو أن عالقة قبيلة عبد القيس بحكم موقعھا مصاقبة لحاضرة المل ى وف م تكن عل ل
رة وفقد كا.  مطلق مع الحيرة وك الحي دفاً لمل ة ھ منت القبيل اً لھ ا .  مطمع انوا وأن بعض أفرادھ ك

ورونفيتمردون عليه و.  جورهيأنفون من جبروت السلطان و دوان ويناصبونه و.  يث ه الع يناوئون
ك.  ثم يأتي دور الشعراء.  الحرب ذرون للمل ون.  فيعت ة .  ويتعلل ة واألنف العزة والمنع فيصفونه ب
  وأن ما قام به بعض .  وعظيم الصفح.  سعة الصدرو.  والقدرة

  :  )٣٥(يقول المثقب العبدي.  ومسعى دنيء.  أفراد القوم ما ھو إال سعي ناقص

   رْ خَ منھن األُ  األعـــــــقابَ  تمنعُ                   ـمومةٌ ـــــملْ  لقٌ نا فيْ حتْ بَّ صَ 

  رْ عَ صَ  ـي الخدِّ بعدمـــــا صاف و فِ                  صــــادقٌ  وقعٌ  الرأسَ  وأقامَ 

   رْ بَ يا و أَ زيـــــــــلوه فأعْ كي يُ                   ي ناقصٍ وا بســــعْ ولقد رامُ 
                                                           

 .  ٣١:  ٢العقد الفريد :  ابن عبد ربه  )٣٤(
 .  ٧٦ديوان المثقب العبدي   )٣٥(



  "ورة الملك عمرو بن ھند في الشعر الجاھليص" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٦

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

          ـــــــرْ كان حلواً فأمَ  دھرٍ  عيشُ                   ى بــــهِ دَ دى بمن أوْ لقد أوْ و

ه د و جبروت وة .  ويحذر النابغة الذبياني قومه من بطش الملك عمرو بن ھن فيصفه باألسد ق
اراً .  وينعت جيشه بالعارض.  وصولةً  اراً ودم ذي يمطرھم ن ي .  ال ةً ف ه صورةً مخيف م ل ويرس

ا جيش ال يصمد.  تنكيله وقھره وة.  أمامھ ا ق أنھم.  وال تثبت في وجھھ ركھم و ش ن يت ك ل .  فالمل
  :  )٣٦(يقول

  زراجَ  عةٍ قْ نى وَ ــــكونوا ألدْ تاركـكـم                   فال تَ  غيرُ  ھندٍ  ابنَ  يا قوم إنَّ 

  رارالشَّ  مطرُ يُ  ھندٍ  البنِ  ضٍ فـي عارِ                   ــدٍ بَ ي لِ ذِ  لَ وْ م صَ ھعلي ي أخافُ إنّ 

يصفه بالقوة و.  ويحذرھم من ھمته وبأسه.  قوتهفھم الشاعر مرة ثانيةً من بطشه وويخو
فيخضع .  ويسعر نارھا.  يوقد الحرب.  وبطل قتال.  فھو فارس نزال.  واألنفة والعزة.  والمنعة

.  لسلطانهاالنقياد فما عليھم إال الطاعة له و.  البأساءفھو السيد المطاع في النعماء و.  لھا الجميع
  :     )٣٧(يقول

   مُ عَ ع النَّ فزَ ا تُ ن و لمّ ـــــيْ تَ نَ رْ ــكم                    بالقُ كِ تارِ  رَ غيْ  ھندٍ  ابنَ  ي أظنُّ إنِّ 

  مُ مَ شَ  هِ ينِ رنِ ل في عِ القنـــــابِ  عُ نقْ                    هِ تِ ــــمّ صوباً بلَ عْ مَ  هُ وْ ى تراءَ حتّ 

  مُ دَ ه األَ دَّ ـــــى حَ لَّ ح يوانِ دُ نْ ھا                   كالھُ رُ ـعِ سْ عنه فھو يُ  بُ الحرْ  تِ لَّ قد خَ 

   مُ عَ و النِّ  ـــاءُ البأسَ  لهُ  حيٍّ  لــه                    في كلِّ  المونَ الظّ  دينُ يَ  بٍ حرْ  ھابُ شِ 

  .  فالملك كالسيف البتار مضاًء و عزيمةً 

ن الحارث الغساني  ناوھذا يذكر ة في عمرو ب ول النابغ القوة والشدةبق اه ب وأن .  واصفاً إي
.  تتجلى قوته في ما يملك من خيل صالب مدربة.  وھو صاحب قوة وشدة قوته تتجلى في ما يملك

  :  )٣٨(حارثيقول النابغة في وصف خيل ال.  جيش قوي مرھوب الجانبو

  لِ عاقِ  ةِ رَ طاي المَ في ذِ  لٍ عِ ي                    على وَ افتِ خَ مَ  زيدُ ى ما تَ حتّ  تُ فْ وقد خِ 

  لِ ونـاعِ  ن حـافٍ إلينا بيْ  نَ قدْ يُ                       هيـادُ جِ  و أن تكونَ رٍ مْ عَ  ةَ خافَ مَ 

  لِ ـــافِ حَ ھا بالجَ في أعناقِ  غُ ھا                  تبلَّ يِ شْ مَ  ةِ وھا على سجيَّ إذا استعجلُ 

  لِ ائِ وف ليلٍ راً في تَ فصُ  ماحيقَ سَ        ھـا             رمُّ  الم قد آلَ كاألجْ  بَ وازِ شَ 
  ـلِ الذوابِ  عادِ كالصِّ  طافٌ لِ  ھا                    فھنّ ورِ سُ نُ  دَّ حَ  انِ وّ الصّ  قعُ ى وَ رَ بَ 

                                                           
 .  ٢٠٦ديوان النابغة الذبياني   )٣٦(
 .  ١٩٦المصدر السابق   )٣٧(
ثياب حمر فيھا خطوط خضر فشبّه :  ئلالوصا ، جمع خبر وھي المزادة:  الخبور.  ١٤٥المصدر السابق   )٣٨(

 .  السلي بھا



 ٤٢٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدي منصور

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

  ـلِ صائِ الئھا كالوَ في أسْ  طُ حَّ شَ تَ                      منزلٍ  في كلِّ  باألوالدِ  نَ فْ ذِ قْ ويَ 

ة.  إنه جيش قوي شديد ة مھيب ا صورة مخيف ا ال.  وإنھ وةملؤھ ة والنشاط والق يرسمھا  حرك
  .  النابغة لجيش الحارث الغساني

م .  م في صورة بھية مشرقةويقدمونھ.  يمتدح الشعراء الملوك.  خروفي جانب مضيء آ فھ
اء واد كثيرأ كرم اتج ا والھب ون.  والعطاي فياءھ يعط ونھمأص اد م ويھب ل الجي دروع .  الخي وال

  :  )٣٩(يقول الُحَصْين بُن الِحمام.  المحكمة الصنع واألسلحة العتيقة الكريمة

ٌق               و كاَن إذا يْكــــسو أجاَد و أَكَرَما معليھنَّ فتياٌن كـــــساھ   ُمحرَّ

   َصفائُِح بُصرى أْخلََصْتھا قُـــيونُھا               و ُمطَِّرداً من نَــــْسِج داوَد ُمْبھَما

رةف ھمأما الحيرة حاضرة المناذرة وقاعدة ملكو وة الحي ى الشعراء بق ادوا .  كثيراً ما تغن وأش
ا لطان ملوكھ ل المل.  بس ي خي رى ف دي ي ب العب انھا الصيدفالمثق اھرةً بفرس وةً ق ا و.  ك ق أبطالھ

زؤامو.  الصناديد ه الموت ال ا.  ھي تحمل ألعدائ د أمامھ ال حمى ألح ل.  ف دك كل معق .  وھي ت
ى ل حم تبيح ك رد بغاراتھ.  وتس ل متم ذل ك داءا ووت انھا األش ة.  فرس ا الضامرة المدرب  وخيولھ

كفالشاعر يفيض في تصوير سطو وذ  ة المل ل وبسط السيطرة والنف ى إخضاع القبائ ه عل وقدرت
  :  )٤٠(يقول واصفاً قوة النعمان بن المنذر عليھا

  اـھدُ وعمُ  ماءِ السّ  داتِ ـــيْ بَ ؤازي كُ يُ                 ــــــغارةٍ بِ  احَ ال أبَ  ناسٍ أُ  وأيَّ 

  ھائيـدُ وَ  الفضـاءِ  في األرضِ  صُ مَّ قَ يُ                 ــةٍ مَ خْ فَ  الموتِ  فيھا كوكبُ  واءَ أْ وجَ 

  ھـا ريدُ طَ  وعٍ رُ مَ  بانٍ قْ ــــع عِ لوامِ                 ـــــهُ كأنّ  ھابَ النِّ  يوحْ يَ  طٌ رَ لھا فَ 

  ھا خدودُ  ـــــنانِ كالشَّ  ودٌ عاسيب قُ ا               يَ نَ و الــــقَ  األسنةِ  رافَ طْ أَ  كنَ وأمْ 

ه أحد النعمان بن المنذر والملك د.  ال يداني ؤ أو ن ه كف يس ل رب والشھيد ـ السيد .  ول و ال فھ
ا يحمل من أمر ونھي اس وأضلعھم بم در الن ك ـ وھو أق يس .  وعطاء وسؤدد.  والمال في ((فل
ة )٤١())البرية أحد يكافئه وال يستطيع أن يصنع مثل ما يصنع من الخير و يحمل األمور الثقيل .  فھ

  :  )٤٢(يقول الحارث بن حلّزة اليشكري.  ويعطي الھبات الجزيلة

   الءُ بَ  و البالءُ  نِ يْ يــــــارَ و                 م الحِ ـــعلى ي ھيدُ و الشّ  بُّ وھو الرَّ 

  ءُ فاا لديــــــــه كِ فيھا لمّ  دُ ــــــو                 جَ ال يُ  ةِ البريّ  أضلعُ  ملكٌ 

                                                           
 .  ٣٨٩شرح ديوان الحماسة :  المرزوقي  )٣٩(
قمص الفرس إذا :  يقّمص ، كتيبة عليھا صدأ الحديد وسواده:  جأواء.  ١٥١المفّضليات :  المفّضل الضبّي  )٤٠(

 ً  .  قرون البقر:  الحماليج ، بقتقّدم وس:  فرط ، الصوت العالي الشديد:  وئيدھا ، رفع يديه وطرحھما معا
 .  ٤٧٦شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات :  أبو بكر األنباري  )٤١(
 ٤٧٥المصدر السابق   )٤٢(



  "ورة الملك عمرو بن ھند في الشعر الجاھليص" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٢٨

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

بَعُّي كرم الملك ُس الضُّ د ومدح الُمتَلَمِّ ن ھن ياء .  وعطاءه عمرو ب ه يعطي من األش وذكر أن
  :  )٤٣(فقد كساه بردة مخططة جميلة.  وأجملھا أنفسھا

  خاريطِ المَ  كارِ أبْ  خُ لْ ــــھا سَ فلـــة                    كأنّ رْ مُ  ي أبو قابوسَ انِ سَ ي كَ إنِّ 

  وطِ الطُّ  رِ س أو من فاخِ دمقْ مال ــنَ ـــھا                    مِ مُ ا نِ مَ ھا نَ ت منْ بكَ ةً حُ حبوكَ مَ 

   اطيطِ مَ ألوان الحَ  الةِ زَ الــــغَ  لَ قبْ                      عٌ قـــشِ نْ مُ  حُ بْ ھا و الصُّ نُ ما لوْ كأنَّ 

   . وھبه إياھا الملك الجواد الكريم.  جيدة الصنع محكمة النسج.  إنھا بردة زاھية مزركشةً 

ن أماجد صيد.  فھو سليل ملوك.  أما ملكه فقديم عريق ينسب إلى إرم وھو عادل في .  واب
ة ي الرعي م مقسط ف اس.  الحك د الن ة عن ل .  وھي صورة مرغوب و أكم ل ھ ى ((ب ن يمشي عل م

ذكر .  وثناء الشاعر عليه ال يبلغ ما ھو فيه حقيقة.  ))قدم ا ي وق م ر والمعروف ف فالملك من الخي
  :  )٤٥(بن حلزةيقول .  )٤٤(ويثني له عليه.  الشاعر

  ناءـ                       شي ومــــن دون ما لديه الثّ مْ يَ  ل منْ سطٌ وأكـــمَ قْ لٌك مُ مَ 

  ھا األجالءمِ صْ فآبــــــت لخَ  ــــت الجـ                       نُّ جالَ  هِ بمثلِ  ميٌّ رَ إِ 

دذكر مواقف قومه ونصرت((ومن ثم يأخذ الشاعر في  ن ھن اس .  ھم عمرو ب م أنصح الن فھ
  .  )))٤٦(للملك وأكرمھم عليه وأدناھم منه منزلة ومكانة لوفائھم له وحرصھم على سلطانه

نفس.  ويمدح المثقب العبدي الملك عمرو بن ھند ى ال ة إل ـان .  ويخلع عليه صفات محبب كـــ
المروءة .  العربي يرغب فيھا اً من نفسه ك اً لطيف ع موقع ة وسداد .  والشجاعةويجدھا تق والحكم

ك.  الرأي ين الشاعر والمل ا نجد .  فعلى الرغم من عالقة الصداقة المضطربة ب رغم مم ى ال وعل
زين اخط ح اب س ن عت نص م ي ال افي) ٤٧(ف ع الفي ه فراحت تقط ه إلي ل ناقت اعر أعم .  إال أن الش

  .  )٤٨(وتطوي األرض
الحزم ه صاحب .  ومرة ثانية يمدحه الشاعر ويصفه ب ل راجح ورأي صائبوأن ا .  عق مم

وك .  وھو بطل شجاع.  كيف ال.  وبلوغ أرفع الدرجات.  يؤھله الرتقاء أعلى المراتب ليل مل س
  :  )٤٩(يقول.  أغّر أبلج كالسيف.  أنقياء أقوياء

  
                                                           

جمع :  الحماطيط ، القطن:  الطوط ، األفاعي تخرط جلدھا:  المخاريط.  ٣٠٢ديوان المتلّمس الضبعي    )٤٣(
 .         بحمرةحمطيط وھي دودة في البقل أيام الربيع مفّصلة 

 .  ٤٩١شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات :  أبو بكر األنباري  )٤٤(
 .  ٤٩٣المصدر السابق   )٤٥(
 .  ٤٩٣المصدر السابق   )٤٦(
 .  ١٩٤شعرنا القديم والنقد الجديد :  وھب رومية:  انظر  )٤٧(
:  المتون ، ما استوى من األرض:  الصحصاح ، الطريق الممتد:  المسبطر.  ١٣٦انظر ديوان المثقب العبدي   )٤٨(

 .  ما صلب من األرض وَغلُظ
 .  ٢٧٩المصدر السابق   )٤٩(



 ٤٢٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدي منصور

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

  قي ترت دِ جْ المَ  ةِ رَ ــوْ ى في سَ تَ الفَ  ھى                  وأنتَ والنُّ م ِبالحــزْ  اسِ َغلَبَْت ملوك النَّ 

  نقِ كـــــلون الھندوانيِّ روْ  نَْصٍر َسَمـــْيَدٍع                   أغرَّ  من آلِ  هِ وأنجب بِ 

أس وة والب ن صفات الق ه م ه علي ا خلع ذبياني وم ة ال دح النابغ ذكرنا بم ذا ي ة .  وھ والبطول
  ، )٥٠(وفرسان أشداء وقائد كتائب قوية، وصاحب غارات مھلكة، فھو مسعر حروب.  والشجاعة

ك يئاً من .  فالشاعران يريان أن حزم الملوك وجودھم يقصران عن شأو المل ان ش وال يبلغ
دماً يرتقي .  ولھذا فالملك جدير أن يغلبھم ويتركھم خلفه.  أفعاله ه ق في الوقت الذي يمضي ھو في

  .  درجات المجد حتى يبلغ ذراھا
  

  الھجاء:  ثانياً 

اه شخص تبغ ة السخط والغضب تج ا.  ضهتعبير عن عاطف تقم منھ د أن تن .  أو جماعة تري
  .  )٥١( ويالحظ أن الشاعر الھاجي ينفس بأھاجيه عما يعتلج في صدره من ضغائن وأحقاد

  والدول التي تحاول بسط سلطانھا .  وأقوى ما يكون ھذا اللون من الھجاء حين يھاجم الملوك

ل ن القبائ ا م ن جاورھ ى م اول .  )٥٢(عل اذرة تح ة المن ت دول د كان ى وق يطرتھا عل بسط س
ب ل .  القبائل العربية بما تقوم عليه سياستھا من الترغي ات كانت القبائ ه من عون وھب ا تقدم وبم

ة  د  -العربي ة نج ي منطق ا -وبخاصة ف ة إليھ سِّ الحاج ي أَم بعض .  )٥٣(ف رق ل م ت ة ل ذه السياس ھ
عراء ك خضوعاً وذالً .  الش ي ذل ذين رأوا ف رد وال.  ال ه التم عرھم في اء ش ـلوك فج ى مـ ـثورة عل
ن.  والسخرية من أعمالھم والتعريض بھم.  المناذرة ان ب اني يعرض بالنعم ك الغّس ن مال الفظ ب  ف
ذر ه.  المن ه ل ي ھجائ ة ف ه صورة قبيح م ل ً .  ويرس با اس نس ن أألم الن راه م زة .  وي ھم نحي وأخس
ا يصول في ا.  بل ھو جبان رعديد.  فھو يفتقر إلى الشجاعة والمروءة.  وفطرة لرخاء كاألسد أم

و شحيح شديد البخل.  في الشدائد والحروب فھو يخمع كالضبع الفظ سلب .  وإلى ھذا فھ ذا ف وبھ
ذر الملك ن المن م صفتين النعمان ب ة.  أھ ا في الجاھلي دح بھم ان يمت رم.  ك .  أقصد الشجاعة والك
  :  )٥٤(يقول

  طاعاأَ  نْ د مَ ته و يبـــــعُ افَ مخ                عـــــصاهُ  نْ ي مَ نِ دْ يُ  مانَ عْ أرى النُّ 
  راعاكِ  ــب و لم ينضجْ ضَ غْ فلم يَ                   مٌ أشــــــجاه قوْ  نْ مَ  يخافُ  وكيفَ 

  تاعاينا المَ ـــــطِ عْ يبخلنا و يُ         مـــــــــلكاً سواه                 هِ لنا بِ  تَ فليْ 
  اعابَ اس كلھم طِ لئام الــــــنَّ      رو              من لخم بن عــــــمْ  يَّ الحَ  فإنَّ 

  اعابَ م ضِ ــھُ بَ حسِ تَ  عِ وْ الرَّ  وعندَ     ســــــــوداً                  أُ  مُ ھُ تَ نوا حسبْ مِ إذا أَ 
                                                           

 .  ١٩٦انظر ديوان النابغة الذبياني   )٥٠(
 .  ٣٣٩خصائصه وفنونه  ، الشعر الجاھلي:  يحيى الجبوري:  انظر  )٥١(
 .  ١٤٨الھجاء والھجاؤون في الجاھلية :  محمد محمد حسين:  انظر  )٥٢(
 .  ٤٠قراءة جديدة في شعر النابغة الذبياني :  فوزي أمين:  رانظ  )٥٣(
 .  ١٩١معجم الشعراء :  المرزباني  )٥٤(
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اً سواه م ملك ك.  فالشاعر يتمنى لو أن لھ .  متصفاً بالشجاعة والفروسية.  يكون جديراً بالمل
  .  والجود والكرم

د ويشتط طرفة بن العبد ن ھن ك عمرو ب ه صورة ً .  البكري في ھجاء المل قبيحة  ويرسم ل
  :  )٥٥(يقول.  ساخرة منفرة.  قميئةً 

  خورُ نا تَ ــــتِ بَّ قُ  وثاً حولَ غُ و                 رَ عمـــــــرٍ  الملكِ  لنا مكانَ  تَ يْ لَ ف

  رورُ ــــــاھا                 وضرتـــــھا مركنة دمـَ قادِ  لَ بَ أسْ  الّزمراتِ  نَ مِ 

  نورُ فما تَ  باشُ ــلوھا الكِ عـْ فيــــــــھا                   وتَ  النِ خِ نا لنا رَ شاركُ يُ 

  كثيرُ  كٌ ه نوْ كَ لْ مُ  ـــــطُ ليخلِ                    ھنـــــــدٍ  بنَ  إن قابوسَ  كَ لعمرُ 

ر شديدان.  فھو يھجو الملك ھجاًء مّراً .  فطرفة يحتد وتغلي مراجله ذاع وتحقي اة   .فيه إق فش
ك ة.  مرضع يتحصل منھا خير أكثر مما يتحصل من المل الحمق والجھال ذي يتصف ب ويتسم .  ال

ه.  بالسفه والطيش اده في حكم ه وإفس و سادر .  ويكشف الشاعر سوء تصرف عمرو في ملك فھ
وه ه ولھ ي غيّ اس.  ف ى الن ته عل م قبض ه .  أحك ى مجون ا انصرف إل أنھم وإنم ى ش م عل م يق ول

  :  )٥٦(ول يق.  وخالعته

  جورُ أو يَ  ـــصدُ قْ يَ  كمُ الحُ  ـــــّي                    كذاكَ خِ رَ  في زمنٍ  ھرَ الدّ  تَ قسمْ 

  طيرُ وال نَ  ســـــاتُ البائِ  طيرُ تَ                            يومٌ  روانِ ــــــــكِ وللْ  لنا يومٌ 

  قورُ الصُّ  بِ دَ بالحَ  نّ ھُ دُ ـارِ طـــتُ                           نحــــــــسٍ  فيومُ  نّ فأما يومھُ 

ً ركْ  نا فنظلُّ وأما يومُ    سيرُ وما نَ  ــــــلُّ حُ قوفاً ما نَ وُ                            ــــــــبا

د بخاصة  بَِعي مجتمع المناذرة عامة وبالط الملك عمرو بن ھن ُس الضُّ وصور الشاعر الُمتَلَمِّ
ك صورة في .  أقسى تصوير وأشنعه ا رسم للمل ك لم ذا المل ا من غدر ھ د أن نج بح بع ة الق غاي

  :  )٥٧(يقول المتلمس.  وھرب فاراً إلى الشام.  الطاغية

  سدِ أتركه ببلدة مفْ  ـــــدرَ ــــــنا                     والغَ والخَ  والمغالةَ  الخيانةَ  إنَّ 

  دِ وَ رْ كالمِ  هُ رُ أيْ  لِ الـــمفاصِ  وُ خْ رِ   ـــــــھا                    طينَ ه وقَ أمَّ  يالعبُ  ملكٌ 

  دِ سدّ مُ  غيرُ  رءُ فالـــمَ .  الفإذا خَ                    حــــاجةٍ  طالبِ  كلّ  يطلبُ  بالبابِ 

  دِ عُ وارْ  كَ دا لَ ما بَ  ــكَ بأرضِ  قْ رُ فابْ                     ة ٌغـــــاوَ  تيَ يْ بَ  ُت ودونَ لْ لَ فإذا حَ 

                                                           
األنثى من أوالد :  الّرخالن ، قليالت الصوف:  الزمرات ، مرضع:  رغوث.  ١٠٨ديوان طرفة بن العبد   )٥٥(

 .  تنفر:  تنور ، الضأن والذكر حَمل
 .  ١٠٨المصدر السابق   )٥٦(
 .  قرية:  غاوة.  ١٤٧وان المتلّمس الضبعي دي  )٥٧(



 ٤٣١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدي منصور

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

ذا الھجاء المر أال ترى معي د رمى الشاعر.  ھ رأي فق اد ال ل وفس ك بالخب اه ((و .  المل رم
ات اح األمھ ه إنسان)٥٨())بالمجوسية ونك ا يرمى ب ذا أشنع م ذي يجعل .  وھ ي ال وبخاصة العرب

  .  شرفه في الذروة

اد والشر اذرة بالفس والتعدي .  وقريباً من ھذا ما ذكره سويد بن حّذاق لّما صور مجتمع المن
تقرارومن .  فھو يفتقر إلى العدل.  والجور ة واالس ى الطمأنين م إل م .  ث ك رمز للجور والظل فالمل
  :  )٥٩(يقول الشاعر.  وأال يقترب منه أو يدانيه.  الشاعر على نفسه أال يأتيه ىولذا آل.  والتعدي

  بشيرُ  بالحياةِ  اء منــــهُ ولو جَ                       ـــــهُ وأھلَ  ديرَ ي السَّ ال آتِ  فآليتُ 

  ورُ جُ دي ويَ عتِ يَ  ھــندٍ  و بنُ وعمرُ                      مصيبــــةٍ  وكلُّ  ىوالحمَّ  به البقُّ 

  .  فھو مجتمع المصائب ومصدر الشرور والرزايا

د ن ھن اً بھجو عمرو ب ة الطائي مولع ه .  )٦٠(وكان عارق بن أمام ه ل اول في ھجائ ان يتن وك
ية ة والحساس ة الدق ي غاي ب ف ديداً .  جوان ا خجالً ش ي منھ ل العرب ان .  يخج ا ك اعر م إال أن الش

ات.  فيرميھا بما تأنف منه الحرائر.  يتورع عن ھجوه من جھة أمه ا .  وال تأتيه العربي ه يرميھ إن
راودتھم عن .  بالفحش والفجور وإتيان الفاحشة ة ضيوفھا وم ا بمعابث ى رميھ ك إل ل يتجاوز ذل ب

  :  ) ٦١(عارق يقول.  وخسة النفس.  وذلك لما ھي عليه من شدة الشبق.  أنفسھم

  دِ إذا حملتھا الـعيس تنضى من البعْ                         رسالــةً  ھندٍ  رو بنَ عمْ  مبلغٌ  نْ مَ فَ 

  دِ نْ ن ھِ مِ  مامةُ ويداً ما أُ رُ  ـــنَ بيّ ه                         تَ ـــنَ ني وبيْ بيْ  ملُ ني والرَّ دُ وعِ أيُ 

  دِ مْ على عَ  يوفِ الضّ  اتِ شـيَّ  بُ العِ تُ          ھــا              لعھدِ وأخرى ال نقاء َ انٌ صَ حَ 

د .  فالشاعر بعد أن فّر وأصبح في منجاة من يد الملك وسطوته ك ھن ين أم المل يعقد مفارقة ب
  فاألولى إمرأة سوء .  فأين أم الملك في عھرھا من أم الشاعر في شرفھا.  وبين أمه أمامة

كوفي ھ.  والثانية حصان عفيفة.  تأتي الفاحشة راه الشاعر .  ذا طعن في نسب المل ذي ي ال
ولذا كانت رسالة الشاعر مؤلمة موجعة ال تقوى العيس على حملھا لفظاعة مضمونھا .  ابن زنى

                                                           
 .  ١٤٧ ھامش المصدر السابق  )٥٨(
الذي ال يرى _ مع بعض االختالف _ وتروى للذھاب العجلي .  ٢٧٩:  ١نشوة الطرب  :  ابن سعيد األندلسي  )٥٩(

 ، ات من األمراضفليس في بالد الملك إال المؤذيات كالحشرات والمقلق ، في ملك ابن ھند شيئاً طيباً يغريه فيه
  :  إلى حاكم ديدنه الجور والظلم

  أبى القلب أن يھوى الــــسدير وأھله           وإن قــــــيل عيش بالسدير غرير 
  وعــــــمرو بن ھند يعتدي ويجور      به البق والحمى وأسد خفيـــــــة          
  ـــــــي لمن لم يغشه لنذيروإنــ     وال أنذر الحّي األلى نزلوا بــــــه         

 .  ١١٥شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات :  ابن األنباري:  انظر
 .  ٢٣٦المصدر السابق   )٦٠(
 .  ٢٣٦المصدر السابق   )٦١(



  "ورة الملك عمرو بن ھند في الشعر الجاھليص" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٢

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ا صحارى .  وفظاظة ألفاظھا وشّدتھا ك فبينھم لكن ال بأس فالشاعر في مأمن من أن تطاله يد المل
  .  مقفرة وفياٍف واسعة

ه وغزوھمويھجو سويد بن حّذاق المل م ك عمرو بن ھند وأخاه قابوس لسوء فعلتھم بقوم .  لھ
ل بصنيعھم.  خزاية ومذلة -لغدرھم ونقضھم العھود  -متمنياً على هللا أن يعاقبھم  ا القبائ د فّرق .  فق

ا األحالف اه.  ومّزق ك وأخ دد المل ا.  وال ينسى الشاعر أن يتھ .  ويتوعدھم بجيش كثيف يلتھمھم
ا ى ملكھم أتي عل وم العطيف . وي ا وراء ي ا كان ل .  ألنھم ين القبائ ة ب ات الودي ذي أودى بالعالق ال

  :  )٦٢(يقول سويد.  المتحالفة

  ثاماأرةً ودْ ــــنا وأخـاه غَ بِ                           ــهِ بفعلِ  ھندٍ  بنَ  قابوسَ  ى هللاُ زَ جَ 

ً ئــــل أحالفاً وحيّ وفـــّرقا                         قبا فِ يْ طَ العُ  ما فّجرا يومَ بِ    راماحَ  ا

  يامادّرھا                          ويـبعث صرف الدھر قوماً نِ  عُ مــــنَ الملك تَ  لبونَ  علَّ لَ 

  شاً لھاماجيْ  ھرِ كم                          علــى عدواء الدَّ ــــشِ غْ أُ  ةُ يني المنيَّ غادِ وإال تُ 

وا .  يسكب لعناته على الحكام((:  فالشاعر كما يقول عبد الفتاح الشطي ويدعو عليھم بأن يلق
ل ين القبائ ة ب ببوا من فرق ا س ي كانت .  جزاءھم العادل بما اقترفوا من إثم وبم تھم الت وھي سياس

  .  ) ٦٣()) سبباً في كراھية القبائل إياھم

ان جليسه ـ  ذي ك ه ـ ال ه خال ا سأل عن د لم وأما المتلمس الضبعي الذي قال فيه عمرو بن ھن
ه من ضبيعة.  فزعم أنه ينتسب تارة إلى بني يشكر.  الحارث بن التوأم اليشكري .  وأواناً يزعم أن

  :)٦٥(فقال المتلمس قصيدته ) ٦٤())حيَّْينما أراه إال كالساقط بين ال((:  فقال عمرو

  امَ رَّ كَ تَ يَ  إال بأنْ  مٍ رَ ــــــا كَ ى                      أخَ رَ ال أَ و.  جـــالٌ ي رِ مِّ ي أُ نِ رُ يِّ عَ يُ 

ك ي مجلس المل ه انتقصه ف رى أن خال ا ي تلمس أن يصون .  وفيھ رى الم ا ي ه كم ان علي وك
ه.  عرضه ظ رحم تلم ويحف دث صدر الم ذا الح أوغر ھ ه ف ه وأحفظ ك لمقولت ى المل ه س عل علي

  :  )٦٦(فقال المتلمس يھجوه.  الملك عمرو بن ھند وشكاه فأطرده.  هانقبض عنو

  ل  ئِ ال تَ  ـــــابِ نصَ واألْ  تِ وال                      والالّ .  الـــھجاءِ  رَ ذَ ي حَ نِ تَ دْ رَ أطْ 

ك أن ينجو من .  وصيره طريداً .  ألن الملك نال من نسبه.  اعر غاضبفالش ى للمل ولكن أنّ
ام .  ولذا فھو يقسم أيماناً مغلظة أن ذلك ال يكون.  ويفلت من ھجائه.  لسانه و يصب ج ومن ثم فھ

                                                           
 .  ٣٠٣الشعر والشعراء :  ابن قتيبة  )٦٢(
 ٤٠٢شعراء الحيرة :  عبد الفتاح الشطي  )٦٣(
 .  ١٦ديوان المتلمس الضبعي   )٦٤(
والشاعر ينتسب إلى بھثة بن حرب بن وھب بن جلّى بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة .  ١٤مصدر السابق ال  )٦٥(

 .  ٢٤٥ ، أمنتفالً :  ورواية األصمعيات ، بن نزار
 .  ٤٢المصدر السابق   )٦٦(



 ٤٣٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدي منصور

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

ه كما فعل عارق الطائي من ويھجوه أقذع ھجاء وأفحشه في نسبه من جھة أم.  لملكغضبه على ا
  :  ال يخفى أمرھا على أحد.  ھي امرأة مشھورة بفسوقھاف.  قبل

  )٦٧(لُ لَ ھا خِ كأنَّ  لوحُ ف تَ ــحُ ـــصُ         في              ـــكَ رضَ داً وعِ ني ھنْ تَ نْ ھَ رَ وَ 

ً سَ ھا حَ رُّ وشَ  لوكِ المُ  رُّ شَ    والُ ھِ وا ومن جَ مُ لِ عَ  منْ  فـــي الناسِ                       ــــبا

  لُ ثَ مَ  لهُ  قوبٌ رْ م فعُ ــــــــھَ فافْ                       تــــــهُ شيمَ  واآلفاتُ  رُ دْ الغَ 

ذاع واالنتقاص.  فالشاعر يھجم على الملك بشراسة وقوة ة في اإلق .  وينعته بصفات ھي غاي
ً  وشرھم.  فھو أسوأ الملوك وھم.  حسباً ونسبا نھم أو جھل وھم م و أحط .  سواء في ذلك من علم فھ

در.  ھؤالء جميعاً خزاية ومنقصة ى الغ ول عل ه مجب ة.  ألن ى الخيان دخول النسب .  مفطور عل م
ا يتالعب الصبية .  ولھذا فھو مخبول ضعيف.  من جھة أعمامه وأخواله ه جلساؤه كم يتالعب ب

    :) ٦٨(يقول المتلمس.  بالطِّبن

  والُ جِ ما نَ  سَ ئْ وبِ .  ھانِ الرِّ  كُ ـــــرْ عُ                       ـــمُ ھُ تَ دْ جُ  حينَ  الفحولةُ  سَ ئْ بِ 

ـــــــبنِ                       ــمْ ھُ فَ  مومَ والعُ  ةَ ؤولَ ني الخُ أعْ    لُ وَ حِ  بيتهِ لِ  سَ ليْ  كالطـِّ

ك ك وال غرا.  وال ريب أن المتلمس كان أكثر الشعراء ھجواً للمل ه المل د اتھم ك فق ة في ذل ب
لھذا نجد الشاعر .  وھو طريده والفار منه إلى الشام.  شيناوھو عنده كالساقط بين الفر.  في نسبه

ار.  يرّكز في ھجائه الملك على رسم صورة منفرة قبيحة له و .  فھو إن كان ملكاً قميئاً في النھ فھ
ل ي اللي اجرة رخيصة ف ومس ف تلمس أن .  م ل الم ائق وال يغف ون ودق ه الل ي تصويره ل تقط ف يل

ياء نان صغيرھا.  األش و أخنس األنف منخور األس ات العدس.  فھ ه كحب ي فكي اثرة ف دو متن .  تب
  :  ) ٦٩(يقول

   سِ دَ كالعَ  راسُ واألضْ  األنفِ  ـسَ نـَ يا أخْ                    ــبٍ ئِ تَّ مُ  رَ غيْ  ھندٍ  و بنِ وال لعمرِ قُ 

  سِ رَ كالقَ  كَ يْ دَ خْ على فَ  جالِ الرِّ  ســة                    مـــاءُ ومِ مُ  يلَ اللّ  وأنتَ  ھارِ النَّ  كُ لْ مَ 
                                                           

 ، كان أكذب أھل زمانه ، رجل من العمالقة:  عرقوب ، جمع خلة وھو نقش يكون في بطانة السيف:  الخلل  )٦٧(
له قصة مشھورة مع أخيه دالة على افترائه  ، "مواعيد عرقوب"المثل في خلف المواعيد فقالوا  ضرب به
  .  وإخالفه
  .  ٢٦٧:  ٢مجمع األمثال  :  الميداني:  انظر

  :  قال كعب بن زھير في قصيدته بانت سعاد
  باطيلكانت مواعيد عرقوب لھا مــــــثالً             ومــــــا مواعيدھا إال األ

  .  ٢٩ديوانه 
  :  وقال علقمة الفحل

  د عرقوب أخاه بيثرب  ووقد وعدتك موعداً لو وفت بــــــه              كمــــوع
 .  ٨٢ديوانه 

 ).طبن( اللسان ، خط مستدير يلعب به الصبيان يسمونه الرحى:  الِطبن والطَبن.  ٤٨ديوان المتلمس الضبعي   )٦٨(
البرد  :والقرس. القرس الجامد: وقال ابن السكيت ،يغير مستح :غير متئب. ٢٩٨ديوان المتلمس الضبعي   )٦٩(

 .  الشديد



  "ورة الملك عمرو بن ھند في الشعر الجاھليص" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٣٤

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ذلك .  ويبلغ الحنق بالشاعر على الملك ذروته عندما جعله أحط من كلب الصيد ان ك و ك ول
  :  ألنه ال يصلح لشيء.  لجاء في األخير

  )٧٠(  سِ رَ المَ  رِ في آخِ  هُ تُ بَ رْ أُ  تكــــونُ                    دٍ ذا جـدَ  كنتَ  يصٍ نِ قَ  كلبَ  لو كنتَ 

  سِ كَ تَ نْ مُ  ثمَّ  هٍ جْ وَ  فِ نْ ذا أَ  تَ ـــــحْ بِّ قُ                    ــهُ لَ  صانِ انِ القَ  قولُ ريصاً يَ وا حَ لعْ 

الخنس والتراجع ة .  ويركز الشاعر في أبياته على وصف أنف الملك ب لبه صفتي النجاب ليس
  .  فسفھو إذن مدخول النسب ذليل الن.  والعّزة

  لتعود إلى أسنان عمرو بن ھند .  ومرة ثانية تلتقط عدسة تصوير المتلمس دقائق األشياء

ار ا الن رة فيھ ي حفي ى ف راد الملق رؤوس الج ورھا ك ا.  لتص وادھا وقبحھ غرھا وس .  لص
  :  )٧١(يقول

  شُ خَ شْ خَ تُ  نَ اد في إريـــرَ جَ  وسُ ؤُ كاً                   رُ ـــــاحِ ضَ  رَّ تَ إذا افْ  ناياهُ ثَ  كأنَّ 

ه ا .  وسخر المتلمس من بخل الملك وشدة حرصه على الرغم من اتساع ملكه وكثرة ثرائ فھ
ة " ھو الشاعر يقدم له صورة  و ي.  مضحكة" كاريكاتيري ا فھ ي فيھ ك الت تحدث عن قصور المل

ق(( ارق والخورن دير وب ه )) الس اره فل ا"وعن دي ة كلھ ر الخصيب والثعلبي ي .  "الغم اس ف والن
ه أخذ يتحّرق.  اعتهط ه .  ومع ھذا كله إذا ما أخذت لعبة صغيرة من أحد بني اً لطمع ز غيظ ويتميّ

  :  ) ٧٢(يقول المتلمس ساخراً .  وحرصه وشّدة بخله وكزازة يده

  قْ نَ رْ وَ ولك الخَ .  ضٌ ـــــبايِ ومُ                       قٌ ـــــــــارِ وبَ  ديرُ السَّ  ألكَ 

  قْ سَّ بَ المُ  لُ خْ والنَّ  ـــــــدادَ نْ مــــــن                      سِ  فاتِ رُ ذو الشُّ  رُ صْ والقَ 

  قْ سَ وديْ  اعٍ والـــــــ                      لــــــّذات من صَ  حساءِ ذو األ رُ مْ والغَ 

  قْ لَ طْ ومُ  من عانٍ  وُ دْ ھــــــــــــا                     والــــــبَ لُّ كُ  ةُ ــــــــــلبيَّ عْ والثَّ 

  قْ رَّ حَ ھا تَ لمُ ظْ يُ  لـــــــودِ الـــــــــ                      موْ  ةِ ــــاموَّ في دُ  ظلُّ وت

ام كل بيت .  إنھا سخرية الذعة.  أي سخرية ھذه م مرصوداً أم تبلغ أقصاھا لما صور الظل
  :  ظلم مشھور ظاھر كما يظھر البلق.  كما تربط الدابة بفناء الدار

  قْ لَ بْ أَ  رُّ غَ أَ  وتِ يُ البُ  ةِ ـــــــيَ ـــــــــ                       نِ بأفْ  بوطٌ رْ مَ  مُ لْ والظُّ 

                                                           
  .  منكس الوجه:  منتكس ، الحبل:  الَمَرس ، العقدة:  األربة ، فشبھه بكلب فيه بقع ، طرائق واحدتھا جدة:  جدد  )٧٠(

 .  ١٣١شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات : ابن األنباري: انظر
 .  وھي الحفيرة فيھا النار ، جمع إرة:  اإلرون.  ٣٠١ديوان المتلمس الضبعي   )٧١(
وھو خوان من  ، بعض اآلنية:  الديسق ، المستوى حتى يصعد عليه اللّقّاط:  الُمبَسَّق.  ٢٤١المصدر السابق   )٧٢(

 .  فضة أو ما يشبه ذلك



 ٤٣٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدي منصور

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

 ً فقال له زرارة .  فمر بطّيء.  وجاء في النقائض أن عمرو بن ھند غزا اليمامة فرجع منفضا
ً .  أبيت اللعن((:  بن ُعَدس داً .  أصب من ھذا الحي شيئا ان فإنك .  قال ويلك إن لھم عق ال وإن ك ق
ملم تكتب  م كلھ د لھ ى أصاب نسوة وأذواداً .  العق ه حت زل ب م ي ن جروة فغضب .  )٧٣())فل يس ب ق

نيعاألج ذا الص ائي لھ ي الط ه.  ئ وء فعل دره وس ك وغ م المل ه .  ولظل وه ويفضح ظلم ذ يھج فأخ
  :  )٧٤(قال قيس األجائي.  وفي الوقت نفسه يتھدده ويتوعده.  وجوره

  هْ قُ وشائِ  إليهِ  مشتاقٌ  أنتَ  ـــنْ ومَ                        هُ قُ ــعاشِ  أنتَ  نْ مَ  نِ يْ البَ  قبلَ  أال حيِّ 

  هْ قُ ارِ تفُ يوم ٍ كي كلَّ بْ تَ  أنتَ  ــنْ ومَ                        ــــينةٍ فَ  ه غيرَ ؤاتي دارَ ال تُ  منْ وِ 

  هْ قُ واھِ نَ  و رباع قد أمّختْ ـــدُ ــــي                       كعْ ة ناقتِ ويَّ راء الثَّ حْ دو بصَ عْ وتَ 

  هْ قُ الذي ھو سابِ  تِ وْ ه                      وليـس من الفَ تـــزورُ  ھندٍ  ابنِ  رِ الخيْ  إلى الملكِ 

  هْ قُ مھارِ  نھنَّ بيْ  ءٍ وْ سَ  نـــــيمةَ غـــــل                      غير ما قال قائِ  نساءً  وإنَّ 

  هْ قُ معالِ  أنتَ  دُ نا وھـــذا العھْ ددْ رَ                      ـــب ٍ نَ رْ أَ  مُ حْ ا لَ نَ لَ  دٍ ھْ في عَ  يلَ نِ  وْ لَ وَ 

فكيف يكون ھذا من الملك .  نقضة لعقودھم.  فالشاعر يأبى أن يكون قومه خونة لعھودھم
 ً   :  وينقض كتاباً أبرمه بنفسه.  فكيف له أن يغدر بذمته.  الذي كتب لھم عھداً وميثاقا

   هْ قُ ده ومواثِ ھْ عَ  إالّ  ءُ رْ ومــــا المَ                      مالمةٌ  كَ ــــقْ عِ تُ  لمْ  ھندٍ  ابنَ  كَ بْ ھَ فَ 

  هْ قُ ارِ بَ ال وأَ المَ  عُ بنا تلْ  ســـــيلُ يَ                      ةٍ ـــــمَ عْ نِ بِ  ضينَ ناساً خافِ ا أُ وكنَّ 

ه يس ويؤّرق ذا يقض مضجع ق ك ھ ة ومنقصة.  ويظل صنيع المل ه خّس رى في وغدراً .  وي
اء .  ))رأسه بالغدر الذي كان منه_ لملك ا_ يعصب ((وخيانة ويستنكر كيف  ة والوف در رذيل فالغ

ول.  وسعى ھو بنفسه لذلك حتى ناله.  فكيف يغدر الملك ويخون َمْن عقد لھم عقداً .  فضيلة ) ٧٥(يق

  :  

  دِ ھْ بالعَ  درُ الغَ  يمةُ وبئس الشّ  ـــنا                   إلــــيهِ تَ عوْ دَ  أنتَ  كنتَ  بأمرٍ  درتَ غَ 

  دِ صْ الفَ  ما دمِ  إذا ھو أمســــى حلبةٌ                   ـــهُ ر الفتى وطعامُ ك الغدْ وقد يتر

رة اٍج كثي د أھ ن ھن رو ب ك عم ي المل ه ف د فل ن العب ة ب ا طرف وك .  أم ر المل ّوره ش د ص فق
ة شائنال يتوّرع عن إتيان كل .  يصةوأقربھم إلى الرذيلة والنق.  وأخّسھم ويلتقي .  وفعل كل رذيل
ة م اجرطرف ق الف راً بالفاس ويرھما عم ي تص تلمس ف ل .  ع الم ن فع ابوس م وه ق ل وأخ ال يخج
  :  )٧٦(يقول طرفة.  وإتيان الخنا والّدنس.  الفواحش

                                                           
 .  ١٤٤٧ن الحماسة شرح ديوا:  المرزوقي:  وانظر.  ١٠٨١النقائض :  أبو عبيدة  )٧٣(
 .   ١٠٨١النقائض :  أبو عبيدة  )٧٤(
 .  ١٤٤٨شرح ديوان الحماسة :  المرزوقي  )٧٥(
 .  ١٦٤ديوان طرفة بن العبد   )٧٦(
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  سِ نَ الدَّ  منَ  مُ وأدناھُ .  ـــــــّراً ـــــوا                  طُ قد علمُ .  الملوكِ  شرَّ  إنَّ 

  سِ تبَ حْ نا بمُ م للخَ تيـــــــھِ أْ يَ  نْ مَ        ھمـــــا           أمِّ  وابنُ  وقابوسُ  عمروٌ 

  سِ رُ قينتا عُ  و وقابوسُ عمـــــــرٌ                  ــــــهُ تُ بَّ سُ  خافُ الذي ال تُ  يأْتِ 

  سِ رَ جال كالقَ ماء الرِّ  ـــــضَ خَ خضْ                 ــــد ْقَ  على األمورِ  عمروٌ  حُ يَصي

ذل أال تالحظ معي أن ھذا الضرب من الھجاء المھجو من أصل وضيع.  موجع م أ .  ف نش
  .  وترعرع في مھاد اللؤم والخّسة و الفاحشة

داً .  ويعاود طرفة ھجاءه ثانية اً ج ّراً موجع دين.  فيھجوه ھجاء م ه أو ي اً أن يخضع ل .  متأبي
ه مومس عاھرة.  فھو مجھول األب.  وھو إن كان معلوم األم.  وكيف يدين له وھو شحيح .  فأم

رم والجودبخيل ال وك من الك ل آل .   يتصف بصفات المل ذا البخل و الشح من قب وھو وارث لھ
اس .  الذين يدعي النسب إليھم.  نصر ھؤالء القوم الذين خصوا بالمعايب والمخازي من دون الن
 ً وليس لھم من المجد والسؤدد .  فنصيبھم من النقائص والرذائل أضعاف أضعاف غيرھم.  جميعا
  :  )٧٧(يقول.  م مخزية معيبةفصورتھ.  نصيب

  باخِ جْ أَ  نَ بيْ .  باعٌ ضِ !  يخِ دِ الـــشَّ  نَ يا بْ    لكـــم                  دينَ تَ  و أنْ جُ رْ تَ  قِ امِ رَ أبا الجَ 

  اخِ بذَّ  فأخبر من أبوك إذاً ؟                 ال يصــــــلح الملك إال كلُّ .  أنت ابن ھند

ً ــــدْ قِ                 فتىً  شرَّ  ر كانَ فنْص◌ٌ .  رٌ صْ نَ :  قلتَ  إنْ    اخِ بَّ طَ  بالَ رْ سِ  مْ ھُ وأبيضَ .  ما

  ناخِ أسْ  ناخُ سْ م أَ كُ ي لَ خازِ وفــــي المَ                  قٌ رَ وال وَ .  ظـلٌّ  لكمْ .  عاليما في المَ 

  ياخِ شْ م بأَ تُ لْ ضِّ فُ .  مُ ؤْ اللُّ  مَ ـــــسِّ أو قُ                      ــمُ كُ راتِ ى في سَ دَ كْ أَ .  دُ جْ المَ  َم◌َ سِّ قُ  إنْ 

إخالف  ه ب د ونعت ن ھن رو ب و عم ي ھج بعي ف تلمس الض ع الم د م ن العب ة ب ي طرف ويلتق
  :  )٧٨(يقول طرفة.  كيف ال وھو الكاذب الفاجر.  ونقض المواثيق.  والغدر بالعھود.  المواعيد

  ديرُ والسَّ  نقْ رْ وَ الخَ  هُ نُ مـــــــساكِ                  ليـــــــكٍ إلى مَ  تَ أنخْ  ا أنْ فلمّ 

  ورُ فيھا غرُ  حيفةٍ صَ  يِّ ـــــــطَ بِ                كاذبـــــــات ٍ دَ واعِ لي مَ  زَ جِ نْ ليُ 

  جورُ الفُ  الملكِ  ةُ خليقَ  ـــــــسَ ئْ ي               وبِ ــــــنِّ ظَ  ثمَّ  فَ فأخلَ .  نيدَ فأوعَ 
إال أن قوماً من .  أخوه عبيدة كان يرعاھا.  وكان عمرو بن ھند قد أجار إبالً لطرفة بن العبد

ً .  مضر أغاروا عليھا وأطردوھا لموجدة في نفسه على طرفة لمسيره مع .  ولم يصنع الملك شيئا
ة ن أمام رو ب ك عم ي المل ك.  أخ تحث المل ة يس ذ طرف ه.  وأخ ادة إبل ى إع ه عل   .ويحض

                                                           
 .  ١٥٠المصدر السابق   )٧٧(
 .  ١٥٥المصدر السابق   )٧٨(
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  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

ا.  وطرفة كذلك.  فالمضريون الذين استاقوا إبله في سلطان الملك وطاعته ك  مم ى المل يوجب عل
  :  )٧٩(فقال طرفة يھجوه.  إال أنه لم يفعل.  أن يأمر برّد اإلبل إلى صاحبھا

  رْ ضَ مُ  نْ مِ  كَ نِ يْ دَ باً لِ رْ حَ .  ھادِّ علـــى جُ                دٍ بَ مـــــعْ  ةُ حمولَ  ما كانتْ  لعمركَ 
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  والقمرْ  سَ مْ ھا الشَّ عِ رْ ـــتَ أسْ  ذاراً ولمْ ـــــما              حِ منھُ  قابوسُ  وكان لھا جارانِ 

  رْ رَ غَ  هِ بِ  تغاثِ سْ المُ  وارِ الجِ  ـــضُ عْ ھـــا               وبَ أجارَ  نْ ممَّ  كانَ  ھندٍ  و بنُ وعمرُ 

 ً .  لغه عنه شيء لم يرضهوأنه ربما ب.  واستشعر طرفة أن في صدر الملك عليه حقداً وضغنا
ة يتنّصل من .  ولھذا فالملك ال يسعى السترداد إبله التي استاقھا المضريون رى طرف ا ن ومن ھن

ة.  ويبرأ من أي إساءة للملك.  أي ذنب قد يوصم به ان مغلّظ ك بأيم ى ذل ا أساء .  ويقسم عل ه م أن
  :  )٨٠(يقول.  للملك

  دمُ  نھنّ بيْ  حُ فَ سْ يُ .  ــــــصابنـْ أَ             والـــــ    كَ تُ وْ ما ھجَ .  كَ دِّ ي وجَ إنِّ 

  مُ ذَ الوَ  ةَ بيدَ عُ  دونَ  ـــــــــرَّ مِ وأُ               تْ ــــــسَ بِ بذاك إذ حُ  تُ مْ ھمَ  ولقدْ 

  مُ لِ ا الكَ نَ نَ بيْ  رَ ثَ ؤْ يُ فَ .  ــــــــدرْ أغْ              ولــــــم ْ تَ رْ دَ قَ  إنْ  كَ قابَ شى عِ أخْ 

ك.  يكن مقتنعاً بمصداقية ما يقولويبدو أن طرفة لم  ة خالف ذل م أن الحقيق ه .  فھو يعل ولكن
  .  يخشى عقابه وغضبه

  :  )٨١(وخاطب طرفة الملك لما أمر بقتله بقصيدته التي مطلعھا

  ضِّ العَ  كمةُ حْ مُ  باءُ حدْ  لتْ زَ ــي                فــــقد نَ ضِّ أو غُ  لةُ وْ خَ  ليني اليومَ زِ تَ أال اعْ 

  :  ھجاء الملك قولهومما جاء في 
ً حيّ .  على األحياءِ  تُ فلسْ     ضِ األرْ  ةِ كتَ في نُ  على األمواتِ  سـتَ ولَ     كاً             ـــلَّ مَ مُ  ا

  ضِ فْ بالخَ  فُ رَ عْ تُ _  رَ الخيْ  تَ أبيْ _  وسوفَ                هُ حــــظُّ  نُ عْ واللَّ .  نَ عْ اللَّ  َت◌َ أبيْ  قالُ يُ 
.  ألنھم ال يفعلون ما يستحقون عليه اللعن.  أبيت اللعن:  ولھمفإذا كانت العادة تحية الملوك بق

د  -فالملك عمرو بن ھند ال يأتي  تم -كما يرى طرفة بن العب ه اللعن والش ا يستحق علي .  إال كل م
وار.  وال نصيب له من الخير.  فال حظّ له من الطيب الھالك والب فال .  ولذا فالشاعر يدعو عليه ب
  :  )٨٢(يقول.  وال لميت خير يرتجى منه لحيّ 

                                                           
ل ذلك في شرح انظر تفصي.  وعند أبي بكر األنباري أن الذي أخذھا عمرو بن ھند.  ١٦٠المصدر السابق   )٧٩(

 .  ١٢٢القصائد السبع الطوال الجاھليات 
إذا استبد  ، ُمّر دون فالن الوذم:  يقال ، ھذا مثل)) وأُِمّر دون عبيدة الوذم.  ((١١٣ديوان طرفة بن العبد   )٨٠(

 .  ١١٣الديوان .  السيور التي تشد بھا الدلو:  والِوذم ، شدة الفتل:  وأصل اإلمرار ، باألمر دونه
 .  ١٦٦المصدر السابق   )٨١(
 .  ١٧٥المصدر السابق   )٨٢(
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  يكا نادِ يُ  راباً في السماءِ غُ  تَ فلــــــيْ               رسالــــةً  ھندٍ  و بنَ عمرَ  غٌ لِ بْ مُ  نْ مَ 

ه ة ل وه .  وخالصة القول إن الشعراء الذين ھجوا عمراً حرصوا على رسم صورة قميئ ونعت
  وھذه كلھا.  الفضائل وجّردوه من.  وألصقوا به الرذائل.  بأسوأ الصفات وأحط النعوت

دخول النسب! فكيف بالملك ؟.  تشين اإلنسان العادي و م رج.  فھ ّدار.  عاھر الف .  خؤون غ
دي ويجور.  وال يوفي بوعد.  ال يبر بعھد ة.  وھو ظلوم غشوم يعت ه حمق وغفل ه .  في يتالعب ب

وال .  عة الشعريةوالشعراء في ھذا الجانب ال يسرفون في الصنا.  جلساؤه تالعب الصبية بالكرة
ع.  يتكلفون الفخامة والجزالة ال واألسراف .  إنما يلتقطون صورھم من الواق ألن العمق في الخي
  .  )٨٣(ويفقده قيمته وتأثيره.  في الصنعة يضعف الھجاء

  
  التحريض عليه والتھديد له:  ثالثاً 

ه صور د رسموا ل ن ھن ك عمرو ب ذين تعرضوا للمل ة سبق أن ذكرت أن الشعراء ال ة مھيب
وال يكف عن سفك .  ال يتورع عن إلحاق األذى باآلخرين.  ظالم طاغية.  فھو جبار شديد.  قوية

رد .  ولظلمه ھذا وبغيه كثيراً ما توّعده الشعراء.  الدماء ألتفه األسباب وحّرضوا قبائلھم على التم
ذي الحى .  عليه وعصيانه والخروج على حكمه وسلطانه فھذا الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي ال

 -الحارث بن حلزة اليشكري البكري في مجلس عمرو بن ھند بعد أن تأرثت العداوة بين قبيلتيھما 
ر حرب البسوس -بكر وتغلب  تبداده.  )٨٤(إث ك ورفضه الس م المل ن معارضته لحك دعو .  يعل وي

ه ك وإعالن الحرب علي ى المل روج عل ى الخ ه إل اء . قوم الي واإلدع ن التع ر م ذا بكثي ل ھ .  يفع
  :  )٨٥(يقول

  قينااليَ  كَ رْ بِّ خَ نا نُ رْ ـــــــــظِ نْ نـــــــا                وأَ عليْ  جلْ عْ فال تَ  أبا ھندٍ 

  يناوِ راً قد رَ مْ حُ  ھنُّ رُ ـــــــدِ صْ يضـــــــاً               ونُ بِ  اياتِ الرَّ  دُ ورِ ا نُ بأنّ 

ة .  مه ومجدھم الذي يلھمه الفخر واالعتزازويستحضر الشاعر ماضي قو ويملؤه أنفةً وحمي
ة.  فما خضع قومه من قبل للملك.  وكبرياء ن .  وال دانوا لسلطان طاغي ذلون لعمرو ب ذا ي د ھ أبع
ه.  فھذا أمر ال يمكن أن يكون! ھند ؟ ك.  فالشاعر يحّرض قوم رھم من الطاعة للمل ك .  وينفّ تل

  :  يقول.  وذلة ما ارتضوھا.  ما ألفوهالطاعة التي يراھا ھواناً 
 َّ   دينان نَ ك فيھا أَ لْ ـــــــينا المَ صَ عَ                 والٍ ـــط رٍّ ا غُ ـــلن ــــــــامٍ وأيـ

  ريناجَ حْ مى المُ حْ لك يَ المُ  ـــــتاجِ بـِ                   ـــــــوهُ جُ وَّ قد تَ  رٍ شَ عْ د مَ وسيِّ 

  لينايَ  نْ مَ  ةَ نا قتادَ بْ ــــــــذَّ ــــا                  وشـَ ـنِّ مِ  الحيِّ  البُ كِ  تْ وقد ھرَّ 

  حينالھا طَ  قاءِ وا في اللِّ ــــــكونُ ــــــانا                  يَ حَ رَ  ل إلى قومٍ قُ متى نْن◌ْ 
                                                           

 .  ١٧٥ديوان طرفة بن العبد   )٨٣(
 .  ٣٨الھجاء والھجاءون :  محمد محمد حسين: انظر  )٨٤(
 .  ٧٢الشعر السياسي :  أحمد الشايب  )٨٥(
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ه لسلطانه ه أو إخضاع قوم ى قبيلت .  وھذه الرحى قادرة أن تنال كل من يحاول التطاول عل
  :  حقداً وأن الحقد ال يولد إال 

  سلمــــــى                 ولھوتــــــــھا قضاعة أجمعينا فالھا شرقيَّ ثِ  يكونُ 

  فيناالدَّ  اءُ الدَّ  خرجُ ويُ  ليــــــــكَ عَ         يبــــدو        نِ غْ بعد الضِّ  نَ غْ الضِّ  وإنَّ 

  ـينا                         ـبِ ه حـــتى يَ نَ ودُ  نُ ــــطاعِ نُ                دٌ ــــــعَ مَ  تْ ـــمعلِ  قدْ  دَ مجْ نا الَ ثْ ورِ 

اھض((فعمرو بن كلثوم  اوئ المن دداً .  يقف من أمير الحيرة الظالم موقف المن داه متھ ويتح
اه األج ويتھدد قيس بن جروة.  )٨٦())ومتوعداً  ر بعضاً من سياسته تج م يغي ك إن ل ئي الطائي المل

ه من د انتھب ك من غزاة  قومه طيّئ ويعيد إليھم ما كان ق اد المل ا ع ائھم لم باه من نس امھم وس أنع
ً .  اليمامة دھم ((ن ُعَدس بطيّئ الذي كان الملك فأغراه ُزَراَرةُ ب.  التي فشل فيھا فشالً ذريعا د عاق ق

ه عمالً .  فكان صنيع الملك ھذا قد أوغر صدر الشاعر ) ٨٧())أال يغزوا وال يفاخروا الذي رأى في
 ً   .  ال يتفق وأخالق الملوك وسلوكھم.  والمواثيقونقضاً للعھود .  وحشيا

ك ه إالًّ و.  فالشاعر يشير إلى شوقه للمل ه رعى لقوم و أن ه ل ى علي ة يتمن م .  أو ذم د ل ا وق أم
ذا ن ھ يئاً م ل ش ة .  يفع ق المفارق ن طري ديداً ع اً ش اعر تعريض ه الش رض ب تحق أن يع د اس فق

داً .  والمقابلة رون عھ اء ال يخف ً .  فقوم الشاعر أوفي ا ى .  وال ينقضون ميثاق ة أدن درون بذم وال يغ
إنھا صورة بشعة ال ! فكيف تكون صورة الملك الغادر الناقص ؟ -األرانب  -الحيوانات وأھونھا 

  .  فقد نّغص على القوم عيشھم.  أو يطمئن إلى ملكه.  تجعل المرء يركن إليه

هولھذا فالشاعر يقسم أيماناً مغلّظة إن لم يغيّر الملك سي اه قوم باه .  استه تج ا س م م ويھب لھ
ً .  وانتھبه من أنعامھم.  من نسائھم   :  )٨٨(ال تبقي على شيء.  ليشعلنّھا حرباً ضروسا

   قهْ ه وشقائُ حــــــــرام علّي رملُ               وة ٍـــــھْ إال بصَ  ال أحتلُ  فأقسمتُ 

  هْ قُ درادِ  بت في بطحائھنَّ من مــــنى               ومـــــا خ جھداً بالمنازلِ  وأقسمُ 

  هْ قُ عارِ  اذو أن العظمَ  ينَّ ــــــحِ تَ نْ ألَ                مُ ما قد فعلتُ  ضَ عْ بَ  رْ غيِّ تُ  لــــئن لمْ 

ك يس المل عر ق غ ش د.  فبل ون التوع ا يك د م ده أش ائالً  ىوآل.  فتوع ه ق ة ليقتلن وهللا ((:  حلف
ذا الشعر وكان زرارة قد أوغر صدر الملك ع.  )٨٩())ألقتلنّـه ليه وعلى قومه مرة ثانية مستغالً ھ

يس.  الذي بلغ الملك ن عم ق ن شعاث اب ة ب ال لثرمل ك إالّ أن ق ن ((:  فما كان من المل أيھجوني اب
  )٩٠(:))فقال وهللا ما ھجاك ولكنه قال.  عمك ويتوعدني

                                                           
 .  ١٤٤٧شرح ديوان الحماسة :  المرزوقي  )٨٦(
 .  ٣٨٩شعراء الحيرة :  عبد الفتاح الشطي  )٨٧(
 .  ١٤٤٧المرزوقي :  وانظر شرح ديوان الحماسة ، ١٠٨١النقائض :  عبيدة أبو  )٨٨(
 .  ١٤٤٧المرزوقي :  شرح ديوان الحماسة: و انظر    ١٨٧:  ٢٢األغاني :  أبو الفرج األصفھاني  )٨٩(
 .   ١٤٤٨شرح ديوان الحماسة : المرزوقي  )٩٠(
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  غضة وھوانا مـــــــا إن كساكم                 ـــمْ كُ جارَ  ةَ نَ فْ جَ  ابنُ  كانَ  لوْ  وهللاِ 

  اــــــقراناألَ  مُ ـــع تلكُ طَّ قَ لَ  وإذاً                   مْ ــــكُ ناقِ في أعْ  نَ قْ رُ بْ وسالسالً يَ 

  فاناعاً وجِ طاً رادِ يْ بــــــــاً ورَ ھَ ذَ                 ه ِــــيرانِ على جـِ  هُ ـــــعادتُ  ولكانَ 

ى اب د عل ن ھن ى استالل ضغينة عمرو ب هوكان ثرملة يرمي إل ات .  ن عم رى في األبي ون
زه.  تعريضاً غير مباشر بالملك ة في غم ن .  فالشاعر يكتفي باإلشارة الخفي ا وصف اب ك لم وذل

يقبّح على الملك فعلته ومع ذلك ((فالشاعر يريد أن .  جفنة بحسن الجوار وقيامه على شأن جيرانه
المقابلة مع ابن جفنة الذي لو فالشاعر يعيّر الملك عن طريق .  )٩١())يمته على ابن عمهيذھب سخ

املھم  -طيئ  -تولى من أمر قوم الشاعر  ا ع م بخالف م ما تواله عمرو بن ھند لكانت معاملته لھ
  .  به ھو

أنه.  ولما بلغ قيساً توعد الملك له وتھديده وقسمه ليقتلنّه سخر قيس منه ورأى .  واستخف بش
ك با.  أنه في منعة من قومه ووطنه ةوعاد ليصف المل در والخسة والخيان ه .  لغ ه فعلت راً علي منك

ى .  مشنّعاً عليه غزوته لقبيلته.  في قومه ورة والخروج عل ا للث ه وتحريكھ محاوالً تحريضھا علي
  :  )٩٢(يقول قيس ساخراً من الملك ووعيده.  سلطانه

  دِ عْ ضى من البُ نْ تُ  بتھا العيسُ قَ ــحْ تَ إذا اسْ                   رسالـــةً  ھندٍ  و بنَ عمرَ  مبلغٌ  نْ مَ 

  مامة من ھندِ ن رويداً ما أُ ــــــيَّ بَ تَ                   هُ نَ ني وبــــيْ بيْ  ملُ ني والرَّ دُ أيوعِ 

  ومن وردِ  من كميتٍ  خيلٍ  كأنـــــھا                 قــــنابلُ  عانٌ دوني رِ  ومن أجأٍ 

ب رأ اعر يعص ول المرزوقفالش ا يق در كم ك بالغ ديداً ويقّرع.  )٩٣(يس المل اً ش ه تقريع
ه تعظم فعلت ه.  ويس ا علي اً .  وينكرھ اً وفارس ي أنجبت بطالً قوي ه الت ه يفخر بأم ي الوقت نفس وف

 ً ذه .  ويھزأ من ھند أم الملك التي يراھا موضع سبة.  شجاعا ى ھ ا أشار إل ى م وموطن شبھة عل
    .  كما أسلفنا في الحديث عن صورة الملك في الھجاء.  القضية غيرما شاعر

يس عار ق ي .  ومن جانب آخر تكشف أش ؤامرات الت ك عن الدسائس والم ع المل ته م وقّص
أن أبطال  -لألسف  -كما تكشف .  كانت تحاك في بالط المناذرة ضد القبائل العربية في الجزيرة

ق .  بعض ھذه المؤامرات ھم زعماء القبائل ق مصالحھم عن طري الذين كانوا يطمعون في تحقي
رةاإلبقاء على ع م .  القات وديّة مع مركز القوة ودائرة السلطة في الحي الحيرة ل ة الشاعر ب فعالق

ً .  تكن إال صدى لعالقة القبيلة بھا   .  )٩٤(إما والًء وطاعة وإما تمرداً وعصيانا
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 .    ١٤٤٧شرح ديوان الحماسة :  يالمرزوق  )٩٢(
 .١٤٤٨المصدر السابق   )٩٣(
 .  ١٤٤٩شرح ديوان الحماسة :  المرزوقي  )٩٤(
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ي يصورھا بعض  ل الت ك بالقبائ راء المل ق إغ اً شكالً آخر عن طري ائس أحيان ذ الدس وتأخ
ات ضيّقة.  متمّردة عليه . الشعراء خارجة على سلطانه .  وھم في الواقع يطمحون إلى تحقيق غاي

د أوس .  أو يرغبون في األخذ بثاراتھم من خصومھم بعد أن أعجزھم األمر ا نجد عن على نحو م
ر ن حج ه.  ب أر أبي ذ بث ى األخ ل عل ذي عم ين .  ال ة وخمس ام أربع اغ ع ين أب وم ع ل ي ذي قت ال

  خالعون .  بني سحيم من حنيفة متمردون عليهفأوھم الملك أن .  وخمسمئة للميالد

ؤّدبھم.  لطاعته ك أن ي ى المل ه.  ولھذا فعل ى حظيرت ردھم إل يلھم.  وي يھم نخ .  وأن يحرق عل
م ذر.  ويتلف زروعھ ة دون آل المن ي اليمام ر ف م أصحاب األم ون أنھ م يزعم ول أوس .  ألنھ يق

  :  )٩٥(مخاطباً بشر بن عمرو الحنفي

  س المنذرِ نفْ  تامورَ  مْ وا                  أبــــــياتھُ أدخــــــلُ  مٍ يْ حَ بني سُ  أنَّ  نبئتُ 

  رِ ظَ منْ وبِ  بمسمعٍ  شمـــــر وكانَ                   ـــهُ طَ ھْ و رَ عمرٍ  ابنُ  ما كسبَ  فلبئسَ 

  المـــنذرِ  آلِ  دونَ  واقطِ مولـى السَّ                    ــــــهُ أنَّ  رارةُ م ىٍّ مِ لْ سُ  ابنُ  زعمَ 

  المفخرِ  كريمِ  ي تاجٍ ذِ  ــــن كلِّ ـــــھا                   مِ ھا وسھولَ نَ زْ حَ  اليمامةَ  منعَ 

  فرِ األوْ  قاءَ وھا في السِّ صادقـــاً                  لـــــم يحقنُ  ھندٍ  ي في ابنِ نِّ ظَ  كانَ  إنْ 

  رِ قَ األشْ  صانِ الحِ  كناصيةِ  لــــھبٌ                   مْ ـــــھُ م وزروعَ ھُ خيلَ نَ  فَ لْ حتى يَ 

ه ة بالخارجين علي زال العقوب ردين وإن ه .  فالشاعر يرى الملك قادراً على إخضاع المتم ألن
  .  في قوة ومنعة

ل _ فيحّرض .  أما المتلمس الضبعي الذي نجا من ھالك مؤّكد على يد الملك ن وائ آل بكر ب
اھم_  ذي فتك بفت ك ال ك شاعرھم.  على المل ك .  وأھل ً ويصور المل اراً صلفا ائراً .  جب دياً ج .  معت

ويخلعوا ثوب العجز .  وينفضوا عن أنفسھم الذل والھوان.  ولھذا فھو يطلب إليھم أن يثوروا عليه
وا الضيم.  والكسل ا تحّمل راً م ى صوابه.  فكثي ود إل ك يع ّل المل وا ع ده.  وتريّث ى رش يء إل .  ويف

  :  )٩٦(يقول المتلّمس
  ملبوسُ  العجزِ  وثوبُ  واءُ الــثَّ  طالَ                    ــــــــمُ أمكُ ِ   أال رٍ ـــبك ا آلَ ــــــــي

  واأو كيسُ  بِ الحرْ  وا في مراسِ واستحمقُ                  ــمُ كُ شأنَ  وا اليومَ فأغنُ .  نيشأْ  أغنيتُ 

ً افالعِ  إنَّ    البيسُ خَ  لـــــــّما رأوا أنه دينٌ                   نٍ ــضَ من حَ  وذِ باللَّ  نْ ومَ  ـــ

  المكاييسُ  ه القومُ ينكرُ  والــــــظلمُ                  ى عـــجلٍ ــعل بأكوارٍ  مالَ وا الجِ دُّ شَ 

ه)) زبّان بن حلوان(( فلقد تمرد عال تمكن من احتمال م ي ذي ل ره ال ه وقھ ك لظلم .  على المل
ك وعسفه ا آل بكر الصنيع نفسه .  كما أن الشاعر رفض جور المل ى فھالّ صنعتم ي التمرد عل ب

                                                           
 .  ٣٨٩شعراء الحيرة :  عبد الفتاح الشطي:  انظر  )٩٥(
 .من ورد اليمامة من غير أھلھا:  السواقط.  الدم:  التامور.  ٤٨ديوان أوس بن حجر   )٩٦(
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ى .  الذي يحن إلى العراق.  ھذا ما يدعو إليه المتلمس.  ورفض الظلم والجور والعسف.  الملك إل
  :  )٩٧(كما يقول الذي نزح عنه لجورعمرو وبطشه متوجھاً إلى الغساسنة في الشام محلّته وصميمه

  ميميلّتي وصَ حَ مَ عن  نــــــازحٌ                   ريــــــبٌ ي غَ ائلي فإنِّ ھا السَّ أيُّ

ي  روف ه موضع آخ تلمس ناقت اور الم ا.  يح ى وطنھ ا الشوق إل ي يقتلھ ة إال .  الت ا الناق و م
ا ه و ھالكھ ودة ھالك العراق حرام .  معادل موضوعي للشاعر نفسه إال أن الشاعر يرى في الع ف

 ً   :  )٩٨(يقول.  عليه ما دام الملك الجائر قائما

   ھاريسُ الدَّ  أال تلكَ  عليكِ  ــــلٌ سـْ بَ       ھـا              لَ  صوى فقلتُ القُ  لةخْ إلى نَ  تْ حنَّ 

           وسُ نا شُ إذ قومُ  مُ ھُ مــــــاً نودُّ وْ نـــــا                   قَ لَ  راقَ ـــــــال عِ  إذْ  ةً ميِّ آي شأمِّ 

ُ بكي سُ لُ سْ لن تَ     قابوسُ  تَ رْ مِّ و ما عُ .  وعمرٌ  مـا عاشَ                  ة ًدَ جِ ــــنْ مُ  باةِ وْ البَ  لَ ـــــ

ك .  لقد تحول إذن الشاعر من المناذرة في العراق إلى الغساسنة في الشام رافضاً عسف المل
  .  منكراً عليه سياسته الغاشمة.  فاراً من جبروته وقھره.  وظلمه

ه لألحر.  و يشيع فيه الظلم.  والمتلمس الذي يصور ملك عمرو يعمه الفساد ار و ال مكان في
دواھي والمنكرات  ثالً  -لما ينزل فيھم من ال د م ن العب ة ب ا جرى لطرف ذا .  -كم ه ال ريب بھ فإن

ى سلطانه.  التصوير يحرض القبائل العربية دفعھا للخروج عل ه وجوره.  وي ى ظلم أبي عل .  والت
  .  والثورة عليه وعلى الھيمنة الخارجية التي يمثلھا

دوإذا كان المتلمس قد حّرض آل بكر  ن العب ة ب دين بن وائل رھط طرف ه .  ورھطه األبع فإن
ين ة رھطه األدن ي قالب ذلك حّرض بن ن .  محاوالً شد عزائمھم وإنھاضھم.  ك م ل د أنھ وھو يؤك

ة وا الدي ذل.  وال يرضون بالضيم.  يقبل ون ال ال شجعان.  وال يتحمل م أبط ع .  فھ م حسب رفي لھ
ة ق.  وَمْحتٌِد عريق هوعمرو بن ھند بقتله طرف ل والھالك.  د أسفر عن وجھ .  وعرض نفسه للقت

  :  )٩٩(يقول.  فقد بغى وطغى

   دِ ضَ عْ أخذ الدنيّة قبـــــل خطة مِ                    ــــم ْكُ عاداتُ  تكنْ  لمْ .  ةَ البَ بني قِ أَ 

  دِ بَ عْ مَ لَ  ساقُ إذ تُ  واثرِ الحَ  ـــــمُ عَ نَ                     ـمْ كُ عن أحسابِ  السوءاتِ  يرحضَ  لنْ 

  دِ رَ طْ مِ للْ  هُ بُ نْ جَ  ضَ رَ عْ أَ  رِ يْ كـــــالعَ                     ــــمُ اقتلوا بأخيكُ .  مُ عبدكُ  فالعبدُ 

                                                           
  .  ٧٦ديوان المتلمس الضبعي   )٩٧(

  .ان بن حلوان بن عمران بن الحاق بن قضاعةبھو ز:  فعال.  اإلقامة:  الثواء       
 .  الخالبيس األمر فيه غدر و فساد و أخالط.  الناحية:  اللوذ ، جبل بنجد:  حضن      

ر إليك الذي ينظ:  األشوس.  الدواھي المنكرات:  الدھاريس.  حرام:  بسل.  علم لموضع:  النخلة القصوى  )٩٨(
 .  ثنية في طريف نجد ينحدر منھا صاحبھا إلى العراق:  البوباة.  نظر المبغض

الرمح القصير يقتل :  المطرد.  بطن من عبد القيس:  الحواثر.  يغسل:  يرحض.  ١٤٩ديوان المتلمس   )٩٩(
 .  به الوحش
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  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

ه .  ألنه ال منعة فيه وال عّز له.  اً عير فالشاعر جعل من عمرو بن ھند وما على القوم إال قتل
راً .  لھمولن يغسل عنھم العار أخذ الدية دون أن يثأروا بقتي.  والخالص منه ه عم ذي .  ويقتلوا ب ال
ة.  أعرض جنبه للرمح وأمكن منه.  بات كالحمار ل طرف ى .  بما صنع من قت ثھم عل فالشاعر يح

  .  وينعى على عمرو سياسته.  الثورة

ه ى ذروت ده إل داه ويصل تھدي تلمس م غ تحريض الم ى .  ويبل ھام غضبه عل ق س ين يطل ح
    :)١٠٠(يقول.  ماحه مقتل الملكويتھدده بشن الغارات حتى تبلغ ر.  الملك

  قْ نَّ خَ المُ  نا منكَ مـــــــــاحُ أرْ                    نْ ـــــــــغَ لُ بْ يَ لْ فَ  شْ عِ تَ  فلئنْ 

ة.  فعلى الرغم من الشدائد.  والشاعر يطمئن إلى قوة قومه والً ضامرة قوي .  فھم يملكون خي
ه بن وخصوھا ب ا الل اك الر.  قصروا عليھ ذا ھن ى جانب ھ ةوإل اح المثقف ة.  م .  والسيوف القاطع

ابغة دروع الس داء.  وال ه األش ان قوم ه فرس ل في ذي يرف ام ال الح الت داً .  والس تألوا حق ذين ام ال
وبغيه الذي بات أبلج منتشراً ألنه عّم .  الذي لم يعد يخفى على أحد.  وكراھية للملك بسبب طغيانه

  :  )١٠١(يقول.  ولم يسلم منه أحد.  الجميع

  قْ ھّ رَ والعاني المُ  بــــــــاتُ زْ والـــــــــ                  لَّ  امُ لنا األيّ  أبقتْ 

  قْ بَ غْ وتُ  بٍ لَ حَ  منْ  لُّ ــــــــعَ تُ  البـــــــــيو                 تِ  رداً بأطنابِ جُ 

  لقْ ھا تأْ أسنتُ .  ـــــــــداً صْ حُ    ــــــــــــالً                 فات ذبَّ قَّ ثَ ومُ 

  قْ وثَّ مُ  حلقٌ  هُ سردُ  ــــــــفَ ــــــا           عَ ضَ المُ  فَ غْ والزَّ  ضَ والبي

   قْ زَ لْ ومَ  نٌ ـصْ صي بــــــــھا              فــــيھا لــنا حـِ عْ وصوارماً نَ 

  :  عصية على الملك أبية.  لھم بالد منيعة حصينة.  وفوق ھذا كله

  قْ فِ خْ تَ  قبانُ ھا العِ ـــــــافاتِ راء فــــــــــي                حــوْ زَ  ومحلّةً 

  قْ دَ ورزْ  ةً يعادِ قاً وَ لَ ــــــــنا                حـَ ـــــــــتَ رأيـْ  تَ وإذا فزعْ 

  قْ رَّ فَ ال تُ  ھا برأيكَ جــــــــــا               مــــــــــعُ  وأنتَ  ما لليوثِ 

  قْ لَ بْ أَ  رُّ غَ أَ  البيوتِ  ـةِ ـــــــــيَ ــــــــــ                نِ بأفْ  مربوطٌ  مُ لْ والظُّ 

ية ة الماض لحتھم المثقف ي أس ة ف رة متمثل وة كبي ون ق اعر يملك وم الش ة .  فق يلھم المدرب وخ
دفعوا عن أنفسھم .  وفرسانھم المغاوير األشداء.  ومنازلھم المنيعة البعيدة.  الضامرة ه لي ذا كل وھ

ه ة ال.  بطش الملك وظلمه وجبروت تباح حرم ذي اس ك ال ذا المل راقھ ه.  ع تباح كل شيء في .  واس

                                                           
 .  ٢٤٥المصدر السابق   )١٠٠(
:  الزغف.  الذي قد رھقته الخيل فأعجلته:  المرھق  .األسير:  العاني.  السنون الشداد:  اللزبات  )١٠١(

 .  الرزدق بالفارسية صف وصف ھا ھنا.  الملجأ:  الملزق.  المتتابع في النسج:  السرد.  الدروع اللينة
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  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

الخوف والوجل عر ب ع يش ل الجمي ور جع ى الج ائم عل ه الق ن .  فحكم ى األم ه إل رء في ر الم ويفتق
  :  )١٠٢(وقد ارتحل إلى الشام ھرباً من الملك.  يقول المتلمس.  واالستقرار

  دِ عُ فليبْ م ْھُ دُّ ى بي وُ ــــــــأَ وى                فإذا نَ ه كانوا الــــھَ وأھلَ  العراقَ  إنَّ 

  دِ قَ رْ وتھتدي بالفَ  ماكَ السِّ  رُ ــــــذَ ناقتــــــــي                 تَ  بليلٍ  مْ ھُ نَّ كَ رُ تْ تَ لْ فَ 
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  ديالرَّ  وَ آخرين ھُ  قومٍ  يُّ ـــــدِ وھَ                  ـــــــمْ ھُ يُ ھدُّ  ال يرامُ  قومٍ  لبالدِ 

  دِ ھنَّ مُ بِ  هِ رأسِ  ةَ ذالَ وا قَ ـــــــربُ ضَ                 مْ ــــھُ يُّدِ كان ھَ  دِ ـالعب بنِ  فةَ ريْ كطُ 

  دِ وَ باألسْ  ثالثٌ  كَ أنَّ  كليـــــھما                وإخـــــــالُ  تَ أخذْ  قدْ  أمامةَ  نيْ وابْ 

ة.  وأھلكھم فقد ذكر المتلمس بعضاً ممن فتك بھم الملك ا أمام ه ابن بالط .  ومنھم أخواه ألبي ف
  .  إلفسادوالفساد وا.  الملك قائم على الخّسة والغدر

تبداده ك واس ة .  ولما تعرضت عالقة غطفان بالحيرة إلى االضطراب لجور المل ى النابغ ول
نة وك الغساس ى مل ام إل طر الش ه ش ذبياني وجھ د.  ال ن ھن رو ب دد عم ذ يتھ ن.  وأخ ذره م  ويح

وب النصيحة ذا في ث دفاع .  التعرض لرماح قومه مقدماً تحذيره ھ ى ال ادرة عل وة ق ه ق دى قوم فل
الحھا ة ومص ى القبيل ن حم ة.  ع ة وحمي ون أنف اء يمتلئ داء األقوي انھم األش جاعة .  وفرس وش

  :  )١٠٣(يقول.  وھم ينتشرون بخيولھم الضامرة في أنحاء القبيلة.  وفروسية

  ذارِ اإلعْ  كثرةُ  صيحةِ النَّ  ــــــنَ ومِ                آيــــــةً  دٍ ھن و بنَ عمرَ  بلغٌ مُ  منْ 

  رارِ مْ األَ  واردَ  بَ لِ غْ تَ  فِّ ضاً لرماحــــــنا               فـــــي جُ ك عارِ فنَّ ال أعرِ 

 ّ◌   طارِ قِ بِ  مْ سماؤھُ  صوبَ ــــــھا               حــــــتى تَ يَّ لِ لى الجياد حُ عَ  قونَ ومعلِّ

  فارِ م بھا وصُ حَ مـــــا كان من سَ    ـــــــنا             ماحَ أرْ  عٌ مانِ  ةَ مَ يْ رَ العُ  إنَّ 

  مارِ حَ  بنُ  مالكُ  بٍ يْ نَ وعــــــلى كُ                  راعرٍ ـــــعُ بِ  حاضرٌ  بدرٍ  بنُ  زيدُ 

   ارِ يَّ ني سَ من بَ  ةِ ينَ فوعلــــــى الدّ                  رٌ اضِ حَ  نٍ يْ ـــكَ من سُ  ثةِ يْ مَ وعلى الرُّ 

  :  )١٠٤(والمثقب العبدي في قصيدته التي مطلعھا

  بينيتَ  كأنْ  ــــألتُ ما سَ  عكُ نْ عيني                ومَ ــتِّ مَ  كِ نِ بيْ  لَ قبْ  مُ ـــــاطِ أفَ 

                                                           
 .  ما بين األذن و القفا:  القذال.  مثل الھدي الذي يھدى للبيت ، الرجل الذي له حرمة:  الھدي  )١٠٢(
:  سحم.  أي ھم مستعدون ، لجمھا و أداة سروجھا:  حليھا.  مياه:  األمرار.  ١٦٨الذبياني  ديوان النابغة  )١٠٣(

 .ماء لبني سيار: الرميثة.  اسم بلد:  العريمة.  شوك البھمى:  الصفار.  ضرب من العشب
 .  ١٣٦ديوان المثقب العبدي   )١٠٤(
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  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

ةيطلب إلى الملك عمرو بن ھند أن تكون العالقة بينھما وا ا غموض.  ضحة بين .  ال يعتورھ
ه، يص على مصالح قومهألن الشاعر حر.  كتنفھا ضبابيةتوال  افع قبيلت و ، ومن ذا فھ ره "ولھ يخي

  :  يقول مخاطباً الملك.  )١٠٥("والعداوة الصريحة، بين الصداقة الحقّة

  مينيسَ  نْ ي مَ ثِّ غَ  منكَ  فأعـــرفُ                           ـــــــــــــــــي بحقّ أخِ  تكونَ  ا أنْ فإمّ 

 قينيوتتَّ  أتقيكَ  اــــــــــــــدوًّ ي                         عــــَ نِ ـخذْ ي واتَّ نِ حْ ــــــــــــــــرِ وإالّ فاطَّ 
  

ائلھم وامھم وقب ذين يحرضون أق ى ، فالشعراء ال ك والخروج عل اوأة المل ى من دفعونھم إل وي
ه.  سلطانه وعصيانه دد صور .  يسترسلون في الوقت نفسه في توعده وتھديده والسخرية من وتتع
وھم .  وتظھر صفات الملك السيئة وخصاله الذميمة.  مونھا للملك في أشعارھمالسخرية التي يرس

والحط من شأنه والتشكيك في .  هلوسفھه وجھ.  واستبداده وطغيانه.  يركزون على ظلمه وجوره
  .  شرفهوالغمز في .  نسبه

  الخاتمة

ين كانوا الذ.  تخلص الدراسة إلى أن الملك عمرو بن ھند كان يحتفي بالشعر والشعراء
وأن الشعراء رسموا للملك .  أو يقصدونه في حوائجھم أو حوائج قبائلھم.  يقيمون في حاضرته

وأن ھذه الصورة التي رسموھا تنسجم والغرض .  صورة واضحة في قصائدھم ومقطوعاتھم
  .  وفي التحريض عليه وتھديده.  في المدح والھجاء؛ الذي قالوا فيه الشعر

وك.  عريق النسب.  فھو كريم جواد.  ح تبدو حميدة طيبةوصورة الملك في المد ليل مل .  وس
وھو .  والملك الوھاب.  وھو السيد المطاع.  ومجدھا التليد.  ينحدر من أسرة لھا ماضيھا العريق
  .  ويستبيح حمى كل عدو.  القوي الذي ال يقف في وجھه خصم

رة أتي الصورة قبيحة منف اء فت ا في الھج لبه الشعر.  أم م الصفاتس ا أھ ان .  اء فيھ ي ك الت
ك عظيم.  يتجلى بھا سيد قبيلة وزعيم عشيرة ى مل ّداع.  عالوة عل و خائن خ ي بوعد.  فھ .  ال يف

  .  ولذا كانت صورته قميئة.  جبار متسلط.  سفيه محمق.  وال يحتفظ بعھد

ه ده في التحريض علي ا ال.  أما في معرض تھدي دو فيھ ه الشعراء صورة تب د رسم ل وة فق ق
م.  فھو يحب الغطرسة.  والصالبة والبطش وان بھ اس وإلحاق األذى والھ ى إذالل الن ل إل .  ويمي

ة ة والحمي ارة األنف ى إث اء الضيم ورفض اإلذالل.  ولھذا ركز الشعراء عل ع .  وبث روح إب ودف
  .  ألنه يفتقر إلى العدل والرحمة.  الناس إلى الثورة عليه والخروج على سلطانه

ا وبھذا يك ا يراھ ون الشعراء قد رسموا صورة الملك عمرو بن ھند في مختلف الجوانب كم
عراء ه.  الش ي بالط ون ف انوا يقيم ذين ك ه.  ال دون إلي انوا يف ذين ك ك ال ن .  أو أولئ ويقصدونه م

     .  مختلف أنحاء الجزيرة العربية

  

                                                           
 .  ٢٨٧المفضليات :  المفضل الضبي  )١٠٥(
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  المصادر والمراجع

الكامل في ).  م١٩٦٥( . )ھـ٦٣٠( ت ،عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم.  ابن األثير -
  .بيروت  .دار بيروت  .دار صادر  .التاريخ

طبعة دار إحياء .  ١ط   .األغاني  .)ھـ٣٥٦( ت ،أبو الفرج علي بن الحسين.  األصفھاني -
  .  بيروت  .التراث العربي

أيام العرب قبل   .)م١٩٨٧(  .)ھـ٢١٦( ت  ،أبو سعيد عبد الملك بن قريب.  األصمعي -
    .مكتبة النھضة العربية  .عادل جاسم البياتي  :جمع وتحقيق ودراسة.  ١ط .  إلسالما

دار النھضة   .محمد محمد حسين  :شرح وتعليق  .ديوانه.  )م١٩٧٢( . الكبير ،ىاألعش -
   .بيروت .العربية

دار .  ١ط   .قراءة جديده في شعر النابغة الذبياني.  )م١٩٨٩(  .فوزي محمد.  أمين -
   .اإلسكندرية .ة الجامعيةالمعرف

شرح القصائد السبع .  )م١٩٦٣(  .)ھـ٣٢٨( ت ،أبو بكر محمد بن القاسم.  ابن االنباري -
  .القاھرة .دار المعارف  .عبد السالم محمد ھارون :تحقيق  .الطوال الجاھليات

دار صادر   .محمد يوسف نجم  :تحقيق وشرح  .ديوانه.  )م١٩٦٠(  .أوس بن حجر -
   .بيروت .دار بيروت للطباعة والنشر  .لنشرللطباعة وا

خزانة األدب ولب لباب لسان   .)ھـ١٠٩٣( ت ،الشيخ عبد القادر بن عمر.  البغدادي -
 .  القاھرة  .مكتبه الخانجي . عبد السالم محمد ھارون :تحقيق . العرب

تعجم من معجم ما اس.  )م١٩٨٣(  .)ھـ٤٨٧( ت ،عبد هللا بن عبد العزيز األندلسي.  البكري -
  .بيروت  .عالم الكتب  .مصطفى السقا :تحقيق.  ٣ط   .أسماء البالد والمواضع

ثمار القلوب في   .)ھـ٤٢٩( ت ،أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل.  الثعالبي -
  .  مصر .دار المعارف  .محمد أبو الفضل إبراھيم :تحقيق  .المضاف والمنسوب

  .مؤسسة الرسالة  .٢ط .  خصائصه وفنونه، لشعر الجاھليا.  )م١٩٩٧(  .يحيى.  الجبوري -
 بيروت 

  .مقدمة في الحياة العربية لدراسة األدب الجاھلي ،الجاھلية.  )م١٩٦٨(  .يحيى.  الجبوري -
  .بغداد.  مطبعة المعارف

.  طبعه يحيى بن مدرك الطائي  .ديوان شعر حاتم بن عبد هللا الطائي وأخباره.  يحاتم الطائ -
.  مطبعة المدني.  عادل سليمان جمال :دراسة وتحقيق  .ة ھشام بن محمد الكلبيرواي

 .  القاھرة 



 ٤٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمدي منصور

  ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(ة النجاح لألبحاث ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامع

مطبعة   .ھاشم الطعان :أعاد تحقيقه  .ديوانه.  )م١٩٦٩(  .الحارث بن حلزة اليشكري -
  .بغداد  .اإلرشاد

عناية إليزة   .المحبر.  م١٩٤٢(  .)ھـ٢٤٥(ت ،أبو جعفر محمد بن حبيب.  ابن حبيب -
 .حيدر أباد الدكن.  مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية  .تنليخ

.  ٥ط   .جمھرة أنساب العرب  .)ھـ٤٥٦(ت ،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد.  ابن حزم -
 .دار المعارف  .عبد السالم ھارون :تحقيق وتعليق

  .ةدار النھضة العربي.  ٢ط   .الھجاء والھجاءون في الجاھلية  .محمد محمد.  حسين -
 .  بيروت

ً ٣٦٠( ت ،حمزه بن الحسين.  األصفھاني -   .تاريخ سني ملوك األرض واألنبياء  .)ھـ تقريبا
  .  بيروت  .منشورات دار مكتبة الحياة

.  ١ط .  معجم البلدان.  )م١٩٩٠(  .)ھـ٦٢٦( ت  ،شھاب الدين أبو عبيدة ياقوت  ،الحموي -
  .بيروت.  لميةدار الكتب الع.  فريد عبد العزيز الجندي :تحقيق

تحقيق فخر .  ٢ط .  شرح اختيارات المفضل الضبي.  )م١٩٨٧(  .التبريزي ،الخطيب -
 .بيروت.  دار الكتب العلمية.  الدين قباوة

تاريخ ابن .  )م١٩٩٩.  ()ھـ٨٠٨(ت ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون  ،ابن خلدون -
  .  دار إحياء التراث العربي.  ١ط .  خلدون

مطابع دار .  ٢ط .  السفارة السياسية وأدبھا في العصر الجاھلي.  )م١٩٨٩(  .محمد  ،دقة -
 .دمشق.  العلم

 .عالم المعرفة.  شعرنا القديم والنقد الجديد.  )م١٩٩٦(  .وھب أحمد.  رومية -

.  مطبعة العاني.  تحقيق سامي مكي العاني.  األخبار الموفقيات.  )م١٩٧٢(  .الزبير بن بكار -
  بغداد 

ربيع األبرار .  )م١٩٩٢(  .)ھـ٥٣٨( ت ،أبو القاسم محمود بن عمر  ،الزمخشري -
.  مؤسسة األعلمي للمطبوعات.  عبد األمير مھنا :تحقيق.  ١ط .  ونصوص األخيار

  .بيروت

المستقصى في أمثال .  )م١٩٦٢(  .)ھـ٥٣٨( ت  نأبو القاسم محمود بن عمر  ،الزمخشري -
مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية .  خان محمد عبد الرحمن :اعتنى بتصحيحه.  العرب

 الھند  –حيدر أباد الدكن  –
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صنعة اإلمام أبي العباس أحمد بن يحيى .  شرح ديوانه.  )م١٩٦٤(  .زھير بن أبي سلمى -
.  الدار القومية للطباعة النشر.  نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب.  بن زيد الشـيباني

  القاھرة 

مؤسسة شباب الجامعة .  تاريخ العرب قبل اإلسالم.  )م٢٠٠٠( . زيزالسيد عبد الع  ،سالم -
  االسكندرية 

.  ١ط . نشوة الطرب في تاريخ جاھلية العرب. )م١٩٨٢( .)ھـ٦٨٥( ت ،ابن سعيد األندلسي -
  .عمان .مكتبة األقصى . نصرت عبد الرحمن :تحقيق

  .بيروت.  دار القلم.  تاريخ الشعر السياسي إلى منتصف القرن الثاني  .أحمد  ،الشايب -

الحماسة .  )م١٩٧٠(  .)ھـ٥٤٢( ت ،ھبة هللا بن علي بن حمزة العلوي  ،ابن الشجري -
.  منشورات وزارة الثقافة.  وأسماء الحمصي ،عبد المعين الملوحي :تحقيق.  الشجرية
 .دمشق

أمالي .  )م١٩٥٤(  .)ھـ٤٣٦ت( ،علي بن الحسين الموسوي العلوي  ،الشريف المرتضى -
دار الكتب .  محمد أبو الفضل إبراھيم :تحقيق.  ١ط .  غرر الفوائد ودرر القالئد.  مرتضىال

 .  العربية

.  شعراء إمارة الحيرة في العصر الجاھلي.  )م١٩٩٨( .زعبد الفتاح عبد المحسن  ،الشطي -
 .القاھرة.  دار قباعة للطباعة والنشر والتوزيع

وعبد السالم محمد  ،أحمد شاكر :قيق وشرحتح.  ٦ط .  المفضليات  .المفضل  ،الضبي -
  .  بيروت.  ھارون

.  ١ط .  أيام العرب قبل اإلسالم.  )م١٩٨٧(  .)ھـ٢٠٩( ،معمر بن المثنى التيمي ،أبو عبيدة -
  .  مكتبة النھضة العربية.  عالم الكتب.  عادل جاسم البياتي :جمع وتحقيق ودراسة

طبع في .  نقائض جرير والفرزدق.  )م١٩٠٩(  .)ھـ٢٠٩(ت ،معمر بن المثنى  ،أبو عبيدة -
  .  مدينة ليون أعادت طبعة باألوفست مكتبة المثنى بغداد

تاريخ األمم .  )م١٩٩١( . )ھـ٣١٠( ت ،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري  ،الطبري -
   .دار الكتب العلمية بيروت.  ٣ط .  والملوك

.  ٢ط .  هــوانــدي. )م٢٠٠٠(  .)ھـ٤٧٦( ت ،شرح األعلم الشنتمري  ،طرفة بن العبد -
  .  المؤسسة العربية للدراسات والنشر.  ولطفي الصقال ندرية الخطيب :تحقيق

تحقيق .  ١ط .  العقد الفريد.  )م١٩٩٦(  .)ھـ٣٢٨( ت ،أحمد بن محمد  ،ابن عبد ربه -
   .بيروت.  دار األرقم.  برقان يوسف ھَبود :وتعليق

  .عمان.  مكتبة الرسالة الحديثة.  ١ط .  عر الجاھليقضايا الش.  )م١٩٨٢(  .علي.  العتوم -
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دار .  ودرية الخطيب ،لطفي الصقال :تحقيق.  ١ط .  ديوانه.  )م١٩٦٩(  .الفحل ،علقمة -
  .حلب.  الكتاب العربي

مكتبة .  بيروت.  دار العلم للماليين.  المفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم  .جواد  ،علي -
 .  بغداد.  النھضة

  .  بيروت.  دار صادر.  ١ط .  ديوانه.  )م١٩٩٦(  .و بن كلثومعمر -

.  المسمى.  تاريخ أبي الفداء.  )م١٩٩٧( . )ھـ٧٣٢( ت ،إسماعيل بن علي  ،أبو الفداء -
دار الكتب .  الجزء األول.  محمود أيوب :علق عليه.  ١ط .  المختصر في أخبار البشر

 .بيروت.  العلمية

الشعر .  )م١٩٨٥(  .)ھـ٢٧٦( ت ،هللا بن مسلم الدنيوري أبو محمد عبد.  ابن قتيبة -
   .بيروت.  دار الكتاب العربي.  مفيد قميحة :حققه.  ٢ط .  والشعراء

العمدة في محاسن الشعر .  )م١٩٨٩( .)ھـ٤٥٦( ت ،أبو علي الحسن بن رشيق  ،القيرواني -
  بيروت .  دار المعرفة . محمد قرقزان :تحقيق.  ١ط . وآدابه

دار صادر .  محمد يوسف نجم :تحقيق وشرح . ١ط . ديوانه.  )م١٩٩٥(  .زھير كعب بن -
 .بيروت

 .الكويت.  إحسان عباس :حققه وقدم له.  شرح ديوانه).  م١٩٦٢(  .لبيد بن ربيعة العامري -

اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء   .)ھـ٤٧٥( ت ،ابن ماكوال -
محمد أمين  :الناشر.  نايف العباسي  :عتنى بتصحيحه والتعليق عليها.  والكنى واألنساب

  .  بيروت.  دمج

مكتبة .  الكامل في اللغة واألدب  .)ھـ٢٨٥( ت ،أبو العباس محمد بن يزيد  ،المبرد -
  .  بيروت.  المعارف

عني .  رواية األثرم وأبي عبيدة عن األصمعي.  ديوانه.  )م١٩٦٨( . المتلمس الضبعي -
  .القاھرة .معھد المخطوطات العربية. حسن كامل الصيرفي :ه وشرحه والتعليق عليهبتحقيق

معھد  :نشرة.  حسن كامل الصيرفي :تحقيق.  ديوانه.  )م١٩٧١(  ،المثقب العبدي -
  القاھرة .  جامعة الدول العربية .المخطوطات

معجم   .)م١٩٦٠(  .)ھـ٣٨٤( ت ،أبو عبد هللا محمد بن عمران بن موسى  ،المرزباني -
  .مصر.  دار إحياء الكتب العربية.  عبد الستار أحمد فراج :تحقيق.  الشعراء

شرح ديوان .  )م١٩٩١(  .)ھـ٤٢١( ت ،أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن  ،المرزوقي -
  .  دار الجيل.  عبد السالم ھارون  :نشره أحمد أمين.  ١ط .  الحماسة



  "ورة الملك عمرو بن ھند في الشعر الجاھليص" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٥٠

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠٠٦) ٢(٢٠المجلد  ، )العلوم اإلنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

منشورات .  أنور أبو سويلم  :حققه ودرسهجمعه و.  هشعر.  )م١٩٩٤(  .المسيب بن علس -
 جامعة مؤتة 

 .  بيروت.  دار صادر.  لسان العرب  .)ھـ٧١١( ت ،محمد بن مكرم  ،ابن منظور -

.  ٢ط .  مجمع األمثال.  )م١٩٨٧(  .أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراھيم  ،الميداني -
  .بيروت.  دار الجيل.  محمد أبو الفضل إبراھيم :تحقيق

 .  مصر.  دار المعارف.  محمد أبو الفضل إبراھيم :تحقيق.  ديوانه  .غة الذبيانيالناب -

 


