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ملخص
 وك ان.حك م المل ك عم رو ب ن ھن د دول ة المن اذرة م دة نيف ت عل ى عق د ونص ف م ن ال زمن
 طمع ا ً ف ي ج وائزه أو. ويقص دون بالط ه. إذ كانوا ينادمونه في مجالسه.للشعراء صلة وثيقة به
 فج اءت ھ ذه الدراس ة للكش ف ع ن. وك ان المل ك ي وليھم عنايت ه ورعايت ه.لقضاء حوائج قب ائلھم
 الم دح: وتوقف ت الدراس ة عن د ثالث ة موض وعات ھ ي.ص ورة المل ك ف ي ش عر ھ ؤالء الش عراء
 وخلصت الدراسة إلى أن الشعراء رس موا للمل ك عم رو.والھجاء وتھديد الملك والتحريض عليه
 وف ي الھج اء. س يد مط اع. ك ريم ج واد.بن ھند صورة جلية في كل واحد منھا؛ فھ و ف ي الم دح
 أم ا ف ي الجان ب الثال ث فص ورته.ج اءت الص ورة قميئ ة قبيح ة ملؤھ ا الخيان ة والغ در والخ داع
. ولم ا لص احبھا م ن رغب ة ف ي إي ذاء الن اس وإذاللھ م.مخيفة مفزعة لما لھا من س طوة وجب روت
ّ
.وبث 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
تجم ع المص ادر التاريخي ة و األدبي ة عل ى أن المل ك عم رو ب ن ھن د ت ولى حك م الحي رة ف ي
أواسـط القرن السادس الميالدي) .(١بعد وفاة والده إثر المعركة التي خاضھا مع مـ ـلك الغساس ـنة
الحارث بن جبلة الغساني سنة ٥٥٤م .وعمرو بن ھند ھو عمرو بن المنذر ب ن ام رئ الق يس ب ن
النعمان بـن امــرئ القيـس) .(٢و ھـند أمـه .و ھـ ـي ھن د بن ت الح ارث ب ن عم رو ب ن ح ـجر آك ل
ال ُمرار) .(٣عمة امرئ القيس الشاعر الج اھلي المش ھور) .(٤و ص احبة دي ر ھن د الكب رى .ال ـذي
)(٥
بنته .ونس ب إليھ ا .و اقت رن باس مھا .ج اء ف ي معج م البك رى قول ه ف ي ص در ھيكل ه مكت وب
))بنت ھذه البيعة ھند بنت الحارث بن عمرو بن حج ر .الملك ة بن ت األم الك .وأم المل ك عم رو
بــ ـن المن ذر .أم ة المس يح .و أم عب ده .و أم ة عب ـده .ف ـي زم ـن م ـلك األم ـالك .خس ـرو أن ـو
شروان .وفي زمن أفراييم األسقف .فاإلله الذي بنت له ھذا البيت يغفر خطيتھ ا .ويت رحم عليھ ا
وعل ى ول دھا ويقب ل بھم ا .ويقومھم ا إل ى إقام ة الح ق ويك ون اإلل ه معھ ا و م ع ول دھا ال دھر
الداھر((.
وينسب عمرو إلى أمه ھند ليفرق بينه و ب ين أخي ه عم رو ب ن أمام ة .و كان ت أع وام حكم ه
ستة عشر عاما ً).(٦
وكان عمرو بن ھند كما تذكر المصادر شديد البغي و الجور .محبا ً لقھ ر الن ـاس و إذاللھ م.
شديد الملك و السلطان .عاتيا ً جباراً .طاغيةً متش ـدداً .بل ـغ الغاي ـة م ـن ال ـنزق و الجب روت .ال
يض حك و ال يبتس م .و ك ان م ن أش د مل وك المن اذرة و أق واھم بأس ا ً .وكان ت الع رب تھاب ه ھيب ةً
شديدةً .لذا دان ت ل ه بالخض وع و االنقي اد و الطاع ة و االمتث ال .و س مي مض رط الحج ارة لش دة
)( ١
)( ٢
)( ٣

)( ٤
)( ٥
)( ٦

الطبري :تاريخ الطبري  ،٤٢٥ :١حمزة األصفھاني :تاريخ سني ملوك األرض و األنبياء  ،٩٣ابن
خلدون :تاريخ ابن خلدون  ،٢٦١ :٢ابن سعيد األندلسي :نشوة الطرب  ،٢٧٩ :١أبو عبيدة :النقائض
 ،١٠٨١أيام العرب .٦٠٥
انظر :ياقوت الحموي :معجم البلدان  ،٢٧٣ :١و ارتفع في سلسلة نسبه إلى قحطان ،ابن حبيب :المحبر
 ،٢٠٣المرزباني :معجم الشعراء  ،١٦ابن حزم :جمھرة أنساب العرب  ،٢٣٢الخطيب التبريزي :شرح
اختيارات المفضل .١٢٦٥ :٣
ياقوت الحموي :معجم البلدان  ،٢٧٣ :١المرزباني :معجم الشعراء  ،١٦ابن سعيد األندلسي :نشوة
الطرب  ،٢٧٨ :١ابن حبيب:المحبر  ،٢٠٣الطبري :تاريخ الطبري :١
 ،٤٢٥حمزة األصفھاني :تاريخ سني ملوك األرض و األنبياء  ،٩٤أبو عبيدة :أيام العرب ،٦٠٥
النقائض ،١٠٨١ ،٨٨٤ ،٧١٤ :ابن خلدون :تاريخ ابن خلدون.٢٦١ :٢ ،
ابن سعيد األندلسي :نشوة الطرب  ،٢٧١ :١المرزباني :معجم الشعراء .١٦
أبو عبيد البكري :معجم ما استعجم  ٦٠٦ :٢و انظر ياقوت الحموي :معجم البلدان .٥٤٢ :٢
الطبري :تاريخ الطبري  ،٤٢٥ :١ابن سعيد األندلسي :نشوة الطرب  ،٢٧٩ :١أبو عبيدة :أيام العرب
 ،٦٠٥النقائض .٨٨٥
و اختلف الدارسون المحدثون في تحديد ھذه السنوات ،فھي عند حسن الصيرفي تمتد بين  ٥٦٣ـ  ٥٧٨م
انظر ديوان المتلمس الضبعي  ،٣وديوان المثقب العبدي  ،٥٨و كذلك ھي عند أنور أبو سويلم  ٥٦٣ـ
٥٧٨م ،انظر شعر المسيب بن علس  ،٢٠وھي عند يحيى الجبوري تمتد بين  ٥٥٤ـ ٥٦٩م انظر الجاھلية
 ،٥٠وعند عبد العزيز سالم تمتد بين  ٥٥٤ـ ٥٧٤م ،انظر تاريخ العرب قبل اإلسالم .١٦٥
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سلطانه وخشونة ملكه واقتداره بنفسه) .(٧وكان قسم دھره إلى يومين يوم بؤس ويوم نعيم .ولق ب
ب المحرق الث اني ألن ه أح رق مئ ة م ن بن ي تم يم ف ي غ زاة ل ه) .(٨وتف رد ص احب نق ائض جري ر
والفرزدق فذكر أنه لقب كذلك بذي القرنين).(٩
وأنبه ھنا إلى أنه ليس من غرض ھذه الدراسة التأريخ للملك عمرو بن ھند .وإنم ا غرض ھا
صبﱞ على تبيين صورة الملك كما رسمھا شعراء العصر الجاھلي .ومحاولة كشف أبعادھا ف ي
ُم ْن َ
عالقاتھا مع القبائل العربية .سيما وأن نفوذ ھذا الملك الطاغية امتد داخ ل الجزي رة العربي ة حت ى
بلغ عمان و اليمامة والبحرين .ودانت لسلطانه الكثير من القبائل العربية كأسد وعبد الق يس وبن ي
تم يم وغي رھم .فع رف بمل ك الع رب) .(١٠وق د ص ور الش اعر زھي ر ب ن أب ي س لمى س عة ملك ه
وخضوع بني أسد له حين ھجا الحارث بن ورقاء الصيداوي الذي كان قد استاق إب الً لزھي ر فيھ ا
راعيه يسار .يقول زھير):(١١
ْ
حالت بـيننا فَ َد ُ
ك
في دين عمر ٍو و
ــج ﱟو في بني أَ َســ ٍد
لئن َح ْللتَ بِ َ
ق قَــذ ٌ
ليأتينـ ّك ِمــنّي َمــ ْن ِط ٌ
ع

الود ُ
ك
ق كمـا دنّ َ
ـس القُـ ْب ِطيّة َ
با ٍ

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

) (٧انظر :حمزة األصفھاني :تاريخ سني ملوك األرض و األنبياء  ،٩٤أبو الفرج األصفھاني :األغاني :٢٢
 ١٨٧ابن ماكوال :اإلكمال  ،٢١٩ :٧ابن حبيب :المحبر  ،٣٥٩ابن سعيد األندلسي :نشوة الطرب ،٢٧٨
ابن األنباري :شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات  ،١١٥الميداني :مجمع األمثال  ،٢٤ :٣البغدادي:
خزانة األدب  ،٤١٦ :٢محمد دقة :السفارة السياسية .١١٦
) (٨أنظر القصة بالتفصيل في المصادر اآلتية :المبرد :الكامل في اللغة و األدب  ،٩٩حمزة األصفھاني :تاريخ
سني ملوك األرض واألنبياء  ،٩٤الثعالبي :ثمار القلوب  ،١٠٧ابن سعيد األندلسي :نشوة الطرب ،٢٧٨
ياقوت الحموي :معجم البلدان  ،٢٧٣ :١ابن األنباري :شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات  ،١٢٢أبو
عبيدة :أيام العرب قبل اإلسالم  .٥٨٥الميداني :مجمع األمثال  .٢١٦ :٢الزمخشري :المستقصى في أمثال
العرب  .٤٠٦ :١ابن منظور :لسان العرب ) حرق ( وفي رواية أخرى قيل لقب بالمحرق ألنه حرق
نخل اليمامة ،انظر البغدادي :خزانة األدب  ،٤٥١ ،٤٢٥ :٢ابن رشيق القيرواني :العمدة ،٩٥٢ :٢
يقول أوس بن حجر يحرضه على تحريق مزارع بني حنيفة ألنھم قتلة أبيه:
إن كان ظنــــي في ابن ھند صادقا ً
لــــم يحقنوھا في السقاء األوفر
حتى يلف نخيلھم و زروعــــــھم
لــــھب كناصية الحصان األشقر
)ديوانه  ،( ٤٨والمحرق لقب كان يطلقه العرب عادة على الطغاة من ملوكھم ،و الجبابرة من حكامھم ،و قد
عرفوا غير واحد منھم كامرئ القيس بن عمرو بن امرئ القيس اللخمي الذي عرف بالمحرق األكبر ،ويبدو
أنھم حملوا ھذا اللقب فيما بعد ،يقول األسود بن يعفر:
تركوا منازلھم وبـعد إيــاد
ماذا أومل بــــعد آل محـــرق
اللسان :حرق.
) (٩أبو عبيدة :النقائض .١٠١٨
) (١٠البغدادي :خزانة األدب .٤٥٦ :٥
) (١١شرح ديوان زھير .١٦٤
) (١٢ابن عبد ربه :العقد الفريد .١٣٧ :٢
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وأنـتَ عمود الـدين مھما تَقُلْ نَقُلْ

باطل ال يُ َحقّق
ض ْع مـن
و مھـما تَ َ
ٍ

ويكشف شعر للقيط بن زرارة التميمي ـ وھ و م ن أعظ م س ادات الع رب) (١٣ـ م دى ط اعتھم
للملك وانقيادھم له وذلك قوله):(١٤
ُم َغ ﱠم َســ ٍة ال يُ ْستَــبَانُ تُرابُھـا
ك لو َغطﱠ ْيـتَ أرجــا َء ھُــ ﱠو ٍة
فإن َ
وذلـك فــي ظلـما َء ثـم َدعوْ تَنِي

ُ
لجئـــت إليھا م ْسرعا ً ال أَھابُھا

ص َريْم
و كان الملك عمرو بن ھند يفرض اإلتاوات .وتجبى له الجبايات .فقد بعث وائل بن ُ
ساعيا ً له على بني تميم ))فأخذ اإلت اوة حت ى اس توفى م ا عن دھم(() (١٥و ك ان أح د أخ وال الش اعر
طرفة بن العبد من النمر بن قاسط عامالً للملك على جباية ما كان للعرب في البح رين) .(١٦يق ول
األعشى  -في مع رض حديث ه ع ن األم م البائ دة والمل وك الجب ابرة الغ ابرين  -مص وراً س عة مل ك
عمرو بن ھند .و كثرة ما يجبى إليه من األموال .و ما ھو فيه من النعمة):(١٧
ورأ ْيــــنَا المر َء َع ْمراً بِطَلَحْ
س ھَــــلَ ُكوا
ك ْم رأ ْينا من أُنا ٍ
ك ّل ما بَــ ْين ُع َمــــانَ فَ َملَحْ
آفـــقا ً يُجْ ـبَى إلـيه خَ رْ ُجــهُ
ب ـ و قد لعبت به الخمر .وملكته نشوتھا ـ نفسه عمرو ابن ھن د
ويخال الشاعر أَ ْف َعى بن َجنَا ٍ
)(١٨
في كبريائه و تيھه .و سعة ملكه ووفرة ما يجبى إليه من مال .يقول :
ل ّما َخ َرجْ ُ
شر ْب ُ
ـــت أَ ُجرﱡ فَضْ َل ال ِم ْئزَ ِر
الخمر حـتّى ِخ ْلتَنِي
ت
َ
ولق ْد ِ
عمرو بنَ ھن ٍد قاعــداً
ص ِر
قابوس أو
َ
َ
صرْ َ
يُجْ بـــى له ما ُدون َدارة َ
والمل ك عم رو ب ن ھن د ھ و ال ذي عق د حل ف ذي المج از ب ين قبيلت ي بك ر و تغل ب .وأص لح
بينھما بعد حرب البسوس .وأخذ من كل منھما ُرھُنا ً .ليكف بعضھم عن بعض).(١٩

) (١٣كان والده زرارة جراراً )وكانت العرب تقول للرجل إذا قاد ألفا ً من الفرسان :جراراً( ،عھد إليه المنذر بن
ماء السماء وابنه عمرو بتنشئة أبنائھما ،كان وزيراً للملك عمروابن ھند ،وفد على بالط كسرى أنو شروان
وحظي بعطاياه .أنظر ابن رشيق القيرواني :العمدة  ٩٢٦ :٢أبو عبيدة :النقائض .٦٥٢ ،٢١٩
) (١٤الزمخشري :ربيع األبرار .٢٩٤ :٣
) (١٥البغدادي :خزانة األدب .٢٠٤ :٦
) (١٦ديوان المتلمس الضبعي .٥٧
) (١٧ديوان األعشى  .٢٨٧الطلح :النعمة ،أفق :بلغ النھاية في الكرم ،و قد بلغ الملك الغاية في الترف لما يجبى
إليه من خراج ملكه العظيم.
) (١٨ابن الشجري :الحماسة الشجرية .٨٤
) (١٩أبو الفرج األصفھاني :األغاني  ،١٧١ :١٩وانظر ابن األنباري :شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات
 ،٣٧٠جواد علي :المفصل في تاريخ العرب  ،٣٧٦ :٤علي العتوم :قضايا الشعر الجاھلي  ،١٧٢محمد
دقة :السفارة السياسية .٣١٤
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وقد كانت الحيرة في عھده حاضرة الملك .تقصدھا الوفود ،ويؤمھا الش عراء .فالمل ك يك رم
الوفود .ويجزل عطاياھم .ويحتفي بالشعراء ويھش للشعر .فق د وف د إل ى بالط ه ف ي الحي رة م ن
الش عراء طرف ة ب ن العب د .وال ُم تَلَ ﱢمسُ الضﱡ بَ ِع ﱡي .وكان ا ينادمان ه ف ي مجلس ه .ويحتظي ان ب ه).(٢٠
وحاتم الطائي الذي تشفع لديه في أسرى قومه .وكان عددھم سبعين رجالً .وبابن خالته قيس ب ن
َجحْ دَر .وفي ذلك يقول حاتم):(٢١
بن َجحْ َد ِر
ســارھا
فَ َك ْكتَ َع ِديًّا كلﱠھا من إِ
س ِ
فأ َ ْن ِع ْم و َشفﱢــــ ْعنِي بِقَ ْي ِ
ِ
ك اليو َم نَ ْف ِسي و َمــ ْع َش ِري
أبوه أبي .و األمھات امــھاتنا
فأْ ْن ِع ْم .فَ َد ْت َ
)(٢٢
وك ان الح ارث ب ن الت وأم اليش كري يجالس ه وينادم ه  ،وبل غ م ن إعج اب المل ك بالش عر
واستحسانه له أن الحارث بن حلزة اليشكري ـ وكان أبرص ـ لما أنشده قصيدته:
آ َذنَ ْتنَا بِبَ ْينِھا أَ ْسمــــــاء
ُربّ ثَـــاو يُ َملﱡ منه الــثّواء
أمر أن يرفع الستر حتى أدناه منه).(٢٣
كما أَ ﱠم بالط الملك عمرو بن ھند .عمرو ب ن كلث وم .واس تجار ب ه الش اعر عم رو ب ن قميئ ة
لما ھم به عم ه مرث د ب ن س عد ب ن مال ك ف ي قص ته المش ھورة م ع زوج ه) .(٢٤و ك ذلك وف د علي ه
).(٢٥
عمرو بن ملقط وغيرھم كثير
أما الوفود فھي كثيرة .كانت تأتي الملك في قضاء حوائجھا .والطلب إليه النظر في ش ؤون
قبائلھا .وفك أسرى أبنائھا .فيكرمھا المل ك .ويحبوھ ا .ويقض ي حوائجھ ا .فق د وف د علي ه ح اتم
الطائي وأوس بن حارث ة ب ن ْ
ألم الطﱠ ائي .ال ذي ك ان س يداً مطاع ا ً ف ي قوم ه .وج واداً مق داما ً ف ي
أھله) .(٢٦وروي أن أبا سفيان بن حرب قدم عليه فوجد عنده مسافر ب ن عم رو ب ن أمي ة القرش ي.
وھو في قبة من أدم حمراء .أمر الملك بضربھا إكراما ً له) .(٢٧كما وفد عليه ذو ي زن م ن ال يمن.
الذي قدم عليه في الحيرة .وسأله أن يكتب إلى كسرى كتابا ً .يعلمه في ه بمحل ه و ش رفه وحاجت ه.

) (٢٠المرزباني :معجم الشعراء  ،١١و انظر أبو الفرج األصفھاني :األغاني  ،١٢٧ :٢١ابن قتيبة :الشعر
والشعراء  ،١١٢الشريف المرتضى :أمالي المرتضى  ،١٨٣ :١جواد علي :المفصل في تاريخ العرب :٩
 ،٦٦٣عبد الفتاح الشطي :شعراء الحيرة .٣٧٤
) (٢١أبو الفرج األصفھاني :األغاني  ١٩٠ :٢٢و انظر الثعالبي :ثمار القلوب .١١٧
) (٢٢ديوان المتلمس الضبعي .٣
) (٢٣ابن رشيق القيرواني :العمدة  ١٠٤ :١و انظر ابن سعيد األندلسي :نشوة الطرب.٦٣٦ :٢ :
) (٢٤أبو الفرج األصفھاني :األغاني .١٤٠ :١٨
) (٢٥البغدادي :خزانة األدب .٤٩٩ :٩
) (٢٦ابن األثير :الكامل في التاريخ  ،٦٢٦و انظر الثعالبي :ثمار القلوب  ،١١٧البغدادي :خزانة األدب :٥
.٤٠١ :٩ ،٤٤٢
) (٢٧جواد علي :المفصل في تاريخ العرب .٣٩٤ :٧
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فاستنفره على الحبشة وأطمع ه ف ي ال يمن و كث رة خيراتھ ا ) .(٢٨وك ان المل ك ق د اتخ ذ زرارة ب ن
ُعدَس كالوزير له) .(٢٩وثمة وفود أخرى كانت تأتيه ال مجال لذكرھا ھنا.
وق د كان ت الحي رة إل ى جان ب كونھ ا حاض رة المن اذرة السياس ية .وعاص متھم الثقافي ة الت ي
يؤمھا الشعراء والخطباء .كانت تقام فيھا سوق تجتمع إليھا الع رب ك ل س نة) .(٣٠وتأتيھ ا التج ار
من كل مكان .و لعل من أشھر من قص دھا م ن الع رب الحك م ب ن أب ي الع اص ب ن أمي ة اب ن عب د
شمس).(٣١
وقد حظي الشعراء باھتمام الملك عمرو ب ن ھن د ورعايت ه .وأوالھ م ج ّل اھتمام ه وعنايت ه.
فھو محبّ للشعر والشعراء .والخط ب والخطب اء .وك ان ف ي م دة حكم ه الت ي بلغ ت س ت عش رة
راع للشعراء) .(٣٢على أنه ليس الغاية من ھذه الدراسة ـ كما أس لفت ـ أن ت ؤرخ للمل ك.
سنة خير ٍ
أو أن تدرس الحيرة في زمانه .وإنما الغاية منھا منصرفة إلى بيان صلة شعراء العصر الج اھلي
به وببالطه .وبيان الصورة التي رسمھا ھؤالء الشعراء لشخص ية عم رو ب ن ھن د ف ي م دحھم ل ه
وھجائھم إياه .وأخيراً في تحريضھم عليه وتھديدھم له.
أوالً :المدح
رسم شعراء العصر الجاھلي للملك عمرو بن ھند في شعر المدح صورةً مش رقةً .وأب رزوا
له شخصيةً طيبةً .فھو يظھ ر فيھ ا ملك ا ً ج واداً .ك ريم النس ب .عري ق األص ل .ينتم ي إل ى ج ده
األعلى الملك الكندي حجر آكل ال ُمرار .و إلى أبيه الملك المنذر بن ماء السماء فھ و س ليل مل وك.
وحسيب سادة عظماء .و لذا دمه خالص النقاء .يشفي م ن داء ال َكلَ ب .يق ول المثق ب العب دي ف ي
قصيدته التي مطلعھا ):(٣٣
صرْ
ب َس ْمـــ ٌع أو بَ َ
ھَلْ لِھذا القل ِ

ب يُ ﱠد َكر
أوتَنَـــــا ٍه عن َحبي ٍ

يقول:
ـــــرو .و إن لم آت ِه
وإلى َع ْم ٍ
واضح الوجه .كريـــــم نَجْ ُرهُ

تُجْ لَبُ ال ِم ْد َحــةُ أو يمضي ال ﱠسفَرْ
يف إلى بَ ْ
ط ِن ال ُع َشرْ
مـــلك ال ﱢس ِ

) (٢٨الطبري :تاريخ الطبري  ،٤٤٦ :١وانظر ابن األثير :الكامل في التاريخ .٤٣٣
) (٢٩ابن رشيق القيرواني .٩٦٢ :٢
) (٣٠الزبير بن بكار :األخبار الموفقيات .٤٠٣
) (٣١أبو الفرج األصفھاني :األغاني  ،٢٣٧ :١٧الميداني :مجمع األمثال .٤٨١ :٢
) (٣٢عبد الفتاح الشطي :شعراء الحيرة .٢٩
) (٣٣ديوان المثقب العبدي  .٦٢النجر :األصل ،السيف :ساحل البحر ،ال ُعشَر :وا ٍد بالحجاز ،حجري :نسبة
إلى حُجر آكل المرار ،الخمر :كل ما ستر من جبل أو شجر ،باحري :دم بحري وباحري وبحراني :أي
خالص فاقع الحمرة ،ال َكلَب :داء يشبه الجدري ،يقال إن صاحبه إذا قطّر عليه من دم كريم برئ.
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ُح ُجريﱟ عائــــــديﱟ نَ َســـبا ً
با ِحريﱢ ال ﱠدمُ .م ﱞر طَــــــ ْع ُمهُ

ـــــنذر إذ َجلﱠى الخَ َمرْ
ثم للـم
ِ
يُ ْبرى الــــكلب إذا َعضﱠ َو ھَرْ

فالملك عري ق النس ب ينتم ي إل ى ع اد .ك ريم الحس ب .وض اء المحي ا .واس ع المل ك عظ يم
السلطان .تشد إلي ه الرح ال .و تقص ده الش عراء وتأتي ه الم دائح .ولھ ذا فالش اعر ال يكف ر نعمت ه.
وال يجحد فضله .وإنما يدعو له بالخير كفاء صنيعه .وجزاء نعمه:
فجزاهُ ﷲُ من ِذي ن ْع َمـــــ ٍة

وجزاهُ ﷲُ إن َع ْبـــــد َكفَرْ

ويرس م المم زق العب دي للمل ك عم رو ب ن ھن د ص ورةً طيب ةً .ينعت ه فيھ ا بالس خاء و الك رم.
ويصفه بالشجاعة والحكمة .وأنه و أسرته ق د ب ذوا المل وك وتفوق وا عل يھم جميع ا ً .والش اعر م ن
خالل ذلك يقدم والءه المطلق وطاعته التامة .ويبرأ في الوقت نفسه من أفعال بعض أف راد قبيلت ه
"عبد القيس" .ويتمنى على الملك الحل يم أالّ يأخ ذه بج رائمھم .وال يعاقب ه بس وء ص نائعھم .وأن
يعف و ع ن زالتھ م .ويغف ر س وء أفع الھم .وإن ك ان ال ب د م ن ت أديبھم واألخ ذ عل ى أي ديھم .فل يقم
الملك نفسه بذلك .وال يك ل األم ر إل ى اب ن فَرْ تَن ى ،ال ذي يب دو أن الش اعر ك ان ي رى عن ده ش ھوة
):(٣٤
االنتقام وحب سفك الدماء .يقول الشاعر
الديـــن مھما تَقُلْ نَقُلْ
ق
ض ْع من
وأنتَ عمو ُد
و مھما تَ َ
ٍ
ِ
باطل ال يُ َحقﱠ ِ
أحقا ً ـ أبيتَ اللّعن ـ إن ابـن فَرْ تَنَى
فإن ُ
كنت مأكوالً فــ ُك ْن خيــ َرآكل
أَكلّ ْفتَنِي أدوا َء قــــــوم تركتھم
فال أَنا َموْ الھم و ال في صـــحيف ٍة

جرام بـريقي ُم ْش ِرقي
على غي َر إِ ٍ
ق
وإال فأ َ ْد ِر ْكـــني و ل ﱠما أُ َم ﱠز ِ
ق
وإالّ تدا َر ْكني مـن البحر أَ ْغ َر ِ
عتق
كفلتَ عليـــھم .و الكفالةُ تُ ِ

ويبدو أن عالقة قبيلة عبد القيس بحكم موقعھا مصاقبة لحاض رة المل ك .ل م تك ن عل ى وف اق
مطلق مع الحيرة .فقد كانت القبيل ة ھ دفا ً لمل وك الحي رة ومطمع ا ً لھ م .وأن بع ض أفرادھ ا ك انوا
يأنفون من جبروت السلطان وجوره .فيتمردون عليه ويث ورون .ويناوئون ه الع دوان ويناص بونه
الحرب .ثم يأتي دور الشعراء .فيعت ذرون للمل ك .ويتعلل ون .فيص فونه ب العزة والمنع ة واألنف ة
والقدرة .وسعة الصدر .وعظيم الصفح .وأن ما قام به بعض
أفراد القوم ما ھو إال سعي ناقص .ومسعى دنيء .يقول المثقب العبدي):(٣٥
ق ْ
ملــــــمومةٌ
صبﱠح ْتنا ف ْيل ٌ
األعـــــــقاب منھن األُخَ رْ
تمن ُع
َ
َ
الرأس وق ٌع صــــاد ٌ
ق
وأقا َم
َ
ناقص
ولقد را ُموا بســــ ْعي
ٍ

ص َعرْ
بعدمـــــا صاف و فِـي الخ ﱢد َ
كي يُزيـــــــــلوه فأ ْعيا و أَبَرْ

) (٣٤ابن عبد ربه :العقد الفريد .٣١ :٢
) (٣٥ديوان المثقب العبدي .٧٦
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دھر كان حلواً فأ َمـــــــرْ
ولقد أوْ دى بمن أوْ َدى بــــ ِه
عيشُ
ٍ
ويحذر النابغة الذبياني قومه من بطش الملك عمرو بن ھن د و جبروت ه .فيص فه باألس د ق وة
وص ولةً .وينع ت جيش ه بالع ارض .ال ذي يمط رھم ن اراً ودم اراً .ويرس م ل ه ص ورةً مخيف ةً ف ي
تنكيله وقھره .ال يص مد أمامھ ا ج يش .وال تثب ت ف ي وجھھ ا ق وة .فالمل ك ل ن يت ركھم و ش أنھم.
يقول):(٣٦
يا قوم ﱠ
فال تَــــكونوا أل ْدنى َو ْقع ٍة َجزرا
إن ابنَ ھن ٍد غي ُر تاركـكـم
البن ھن ٍد يُمط ُر ال ﱠشررا
ض ِ
فـي ِ
عار ٍ

صوْ َل ِذي لِبَــ ٍد
إنّي أخافُ عليھم َ
ويخوفھم الشاعر مرة ثانيةً من بطشه وقوته .ويحذرھم من ھمته وبأسه .ويصفه بالقوة
والمنعة .واألنفة والعزة .فھو فارس نزال .وبطل قتال .يوقد الحرب .ويسعر نارھا .فيخضع
لھا الجميع .فھو السيد المطاع في النعماء والبأساء .فما عليھم إال الطاعة له واالنقياد لسلطانه.
يقول):(٣٧
إنﱢي ﱡ
بالقُرْ نَتَـــــ ْين و ل ّما تُفزَ ع النﱠ َع ُم
تار ِكــكم
أظن ابنَ ھن ٍد غ ْي َر ِ
حتّى ترا َءوْ هُ َم ْعصوبا ً بلَــــ ّمتِ ِه
ـع ُرھا
ت الحرْ بُ عنه فھو يُ ْس ِ
قد َخلﱠ ِ
ب يَدينُ الظّالمونَ لــه
ِشھابُ حرْ ٍ

ن ْق ُع القنـــــابِل في ِعرنِينِ ِه َش َم ُم
كالھُ ْن ُدوانِي حلﱠـــــى َح ﱠده األَ َد ُم
حي لهُ البأ َســـا ُء و النﱢ َع ُم
في كلﱢ ﱟ

فالملك كالسيف البتار مضا ًء و عزيمةً.
وھذا يذكرنا بق ول النابغ ة ف ي عم رو ب ن الح ارث الغس اني واص فا ً إي اه ب القوة والش دة .وأن
قوته تتجلى في ما يملك وھو صاحب قوة وشدة .تتجلى قوته في ما يملك من خيل صالب مدربة.
وجيش قوي مرھوب الجانب .يقول النابغة في وصف خيل الحارث):(٣٨
وقد ِخ ْف ُ
على َو ِع ٍل في ِذي ال َمطا َر ِة عاقِ ِل
ت حتّى ما تَزي ُد َم َخافتِي
َمخافَةَ َع ْم ٍرو أن تكونَ ِجيـا ُده
إذا استعجلُوھا على سجيﱠ ِة َم ْشيِھا

ونـاع ِل
حـاف
يُق ْدنَ إلينا ب ْين
ٍ
ِ
تبلﱠ ُغ في أعناقِھا بال َج َحـــافِ ِل

ب كاألجْ الم قد آ َل ر ﱡمھـا
واز َ
َش ِ
ُ
ﱠ
ّ
ورھا
س
ن
د
ح
ان
و
ص
ال
ع
ق
و
ُ
ُ
ّ
ِ َ
بَ َرى َ
ِ

ليل وفائِ ِل
ق ُ
َسماحي َ
صفراً في تَ ٍ
ّ
ٌ
ـل
ب
الذوا
د
عا
طاف
كالصﱢ
فھن لِ
ِ
ِ ِ

) (٣٦ديوان النابغة الذبياني .٢٠٦
) (٣٧المصدر السابق .١٩٦
) (٣٨المصدر السابق  .١٤٥الخبور :جمع خبر وھي المزادة ،الوصائل :ثياب حمر فيھا خطوط خضر فشبّه
السلي بھا.
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منزل
ويَ ْق ِذ ْفنَ باألوال ِد في ك ﱢل
ٍ

ـل
تَ َش ﱠحطُ في أ ْسالئھا َ
كالوصائِ ِ

إنه جيش قوي شديد .وإنھ ا ص ورة مخيف ة مھيب ة .ملؤھ ا الحرك ة والنش اط والق وة يرس مھا
النابغة لجيش الحارث الغساني.
وفي جانب مضيء آخر .يمتدح الشعراء الملوك .ويقدمونھم في صورة بھية مش رقة .فھ م
كرم اء أج واد كثيروالعطاي ا والھب ات .يعط ون أص فياءھم ويھب ونھم الخي ل الجي اد .وال دروع
):(٣٩
الحمام
المحكمة الصنع واألسلحة العتيقة الكريمة .يقول ال ُح َ
صيْن بنُ ِ
ﱠ
فتيان كـــــساھم ُمح ﱠر ٌ
ٌ
كر َما
ق
عليھن
و كانَ إذا ي ْكــــسو أجا َد و أَ َ
صفائِ ُح بُصرى ْ
ْج داو َد ُم ْبھَما
ص ْتھا قُـــيونُھا
أخلَ َ
َ
و ُمطﱠ ِرداً من نَــــس ِ
وأما الحيرة حاضرة المناذرة وقاعدة ملكھم فكثيراً ما تغن ى الش عراء بق وة الحي رة .وأش ادوا
بس لطان ملوكھ ا .فالمثق ب العب دي ي رى ف ي خي ل المل ك ق وةً ق اھرةً بفرس انھا الص يد .وأبطالھ ا
الص ناديد .وھ ي تحم ل ألعدائ ه الم وت ال زؤام .ف ال حم ى ألح د أمامھ ا .وھ ي ت دك ك ل معق ل.
وتس تبيح ك ل حم ى .وت ذل ك ل متم رد بغاراتھ ا وفرس انھا األش داء .وخيولھ ا الض امرة المدرب ة
فالشاعر يفيض ف ي تص وير س طوة المل ك وقدرت ه عل ى إخض اع القبائ ل وبس ط الس يطرة والنف وذ
عليھا يقول واصفا ً قوة النعمان بن المنذر):(٤٠
وأ ﱠ
ت ال ّسما ِء ع ُمو ُدھـا
س ال أبَا َح بِــــــغار ٍة
يُؤازي ُكبَـــ ْيدا ِ
ي أُنا ٍ
ت فَ ْخ َمــ ٍة
و َجأْوا َء فيھا كوكبُ المو ِ
ھاب كأنّـــــهُ
لھا فَ َرطٌ يَحْ وي النﱢ َ

األرض الفضـا ِء َوئيـ ُدھا
يُقَ ﱠمصُ في
ِ
وع طَري ُدھـا
لوا ِمــــع ِع ْق ٍ
بان َم ُر ٍ

وأ ْمكنَ أَ ْ
طرافَ األسن ِة و الــــقَنَا

ـــــنان خدو ُدھا
يَعاسيب قُو ٌد كال ﱠش
ِ

والملك النعمان بن المنذر ال يداني ه أح د .ول يس ل ه كف ؤ أو ن د .فھ و ال رب والش ھيد ـ الس يد
والمال ك ـ وھ و أق در الن اس وأض لعھم بم ا يحم ل م ن أم ر ونھ ي .وعط اء وس ؤدد .فل يس ))ف ي
البرية أحد يكافئه وال يستطيع أن يصنع مثل ما يصنع من الخير(() (٤١فھ و يحم ل األم ور الثقيل ة.
ويعطي الھبات الجزيلة .يقول الحارث بن حلّزة اليشكري):(٤٢
وھو ال ﱠربﱡ و ال ّشھي ُد على يـــو
مل ٌ
ك أضل ُع البريّ ِة ال يُــــــو

الحيــــــا َر ْي ِن و البال ُء بَال ُء
م ِ
َج ُد فيھا ل ّما لديــــــــه ِكفا ُء

) (٣٩المرزوقي :شرح ديوان الحماسة .٣٨٩
) (٤٠المفضّل الضبّي :المفضّليات  .١٥١جأواء :كتيبة عليھا صدأ الحديد وسواده ،يق ّمص :قمص الفرس إذا
رفع يديه وطرحھما معا ً ،وئيدھا :الصوت العالي الشديد ،فرط :تق ّدم وسبق ،الحماليج :قرون البقر.
) (٤١أبو بكر األنباري :شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات .٤٧٦
) (٤٢المصدر السابق ٤٧٥
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ومدح ال ُمتَلَ ﱢمسُ الضﱡ بَعﱡي كرم الملك عم رو ب ن ھن د وعط اءه .وذك ر أن ه يعط ي م ن األش ياء
أنفسھا وأجملھا .فقد كساه بردة مخططة جميلة):(٤٣
خاريط
كار ال َم
قابوس ُمرْ فلـــة
إنﱢي َك َسانِي أبو
َ
ِ
كأنّــــھا َس ْل ُخ أ ْب ِ
َمحبو َكةً ُحب َكت م ْنھا نَ َما نِ ُمـــھا

فاخ ِر ﱡ
وط
الط ِ
ِمــنَ المدم ْقس أو من ِ

قـــش ٌع
كأنﱠما لوْ نُھا و الصﱡ ْب ُح ُم ْن ِ

اطيط
الح َم
ق ْب َل الــــ َغ َزال ِة ألوان َ
ِ

إنھا بردة زاھية مزركشةً .جيدة الصنع محكمة النسج .وھبه إياھا الملك الجواد الكريم.
أما ملكه فقديم عريق ينسب إلى إرم .فھو سليل ملوك .واب ن أماج د ص يد .وھ و ع ادل ف ي
الحك م مقس ط ف ي الرعي ة .وھ ي ص ورة مرغوب ة عن د الن اس .ب ل ھ و أكم ل ))م ن يمش ي عل ى
قدم(( .وثناء الشاعر عليه ال يبلغ ما ھو فيه حقيقة .فالملك م ن الخي ر والمع روف ف وق م ا ي ذكر
الشاعر .ويثني له عليه) .(٤٤يقول بن حلزة):(٤٥
ك ُم ْقسطٌ وأكـــ َمل ْ
َمل ٌ
شي ومــــن دون ما لديه الثّناء
من يَ ْمـ
إِ َرم ﱞي بمثلِ ِه جالَــــت الجـ

ﱡن فآبــــــت ل َخصْ ِمھا األجالء

ومن ثم يأخذ الشاعر في ))ذكر مواقف قومه ونص رتھم عم رو ب ن ھن د .فھ م أنص ح الن اس
للملك وأكرمھم عليه وأدناھم منه منزلة ومكانة لوفائھم له وحرصھم على سلطانه).(((٤٦
ويمدح المثقب العبدي الملك عمرو بن ھند .ويخلع عليه صفات محبب ة إل ى ال نفس .كـــ ـان
العربي يرغب فيھا .ويج دھا تق ع موقع ا ً لطيف ا ً م ن نفس ه ك المروءة والش جاعة .والحكم ة وس داد
الرأي .فعلى الرغم من عالقة الصداقة المضطربة ب ين الش اعر والمل ك .وعل ى ال رغم مم ا نج د
ف ي ال نص م ن عت اب س اخط ح زين) (٤٧إال أن الش اعر أعم ل ناقت ه إلي ه فراح ت تقط ع الفي افي.
).(٤٨
وتطوي األرض
ومرة ثانية يمدحه الش اعر ويص فه ب الحزم .وأن ه ص احب عق ل راج ح ورأي ص ائب .مم ا
يؤھله الرتقاء أعلى المراتب .وبلوغ أرفع الدرجات .كي ف ال .وھ و بط ل ش جاع .س ليل مل وك
):(٤٩
أنقياء أقوياء .أغ ّر أبلج كالسيف .يقول
) (٤٣ديوان المتل ّمس الضبعي  .٣٠٢المخاريط :األفاعي تخرط جلدھا ،الطوط :القطن ،الحماطيط :جمع
حمطيط وھي دودة في البقل أيام الربيع مفصّلة بحمرة.
) (٤٤أبو بكر األنباري :شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات .٤٩١
) (٤٥المصدر السابق .٤٩٣
) (٤٦المصدر السابق .٤٩٣
) (٤٧انظر :وھب رومية :شعرنا القديم والنقد الجديد .١٩٤
) (٤٨انظر ديوان المثقب العبدي  .١٣٦المسبطر :الطريق الممتد ،الصحصاح :ما استوى من األرض ،المتون:
ما صلب من األرض و َغلُظ.
) (٤٩المصدر السابق .٢٧٩
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ْ
َغلَبَ ْ
بالحــزم ِوالنﱡھى
اس
ت ملوك النﱠ ِ

وأنتَ الفَتَى في َســوْ َر ِة ال َمجْ ِد ترتقي

نق
َع
وأنجب بِ ِه من ِ
أغ ﱠر كـــــلون الھندوان ﱢي روْ ِ
آل نَصْ ٍر َس َمـــ ْيد ٍ
وھ ذا ي ذكرنا بم دح النابغ ة ال ذبياني وم ا خلع ه علي ه م ن ص فات الق وة والب أس .والبطول ة
والشجاعة .فھو مسعر حروب ،وصاحب غارات مھلكة ،وقائد كتائب قوية وفرسان أشداء)،(٥٠
فالشاعران يريان أن حزم الملوك وج ودھم يقص ران ع ن ش أو المل ك .وال يبلغ ان ش يئا ً م ن
أفعاله .ولھذا فالملك جدير أن يغلبھم ويتركھم خلفه .في الوقت الذي يمضي ھ و في ه ق دما ً يرتق ي
درجات المجد حتى يبلغ ذراھا.
ثانيا ً :الھجاء
تعبير ع ن عاطف ة الس خط والغض ب تج اه ش خص تبغض ه .أو جماع ة تري د أن تن تقم منھ ا.
ويالحظ أن الشاعر الھاجي ينفس بأھاجيه عما يعتلج في صدره من ضغائن وأحقاد ).(٥١
وأقوى ما يكون ھذا اللون من الھجاء حين يھاجم الملوك .والدول التي تحاول بسط سلطانھا
عل ى م ن جاورھ ا م ن القبائ ل) .(٥٢وق د كان ت دول ة المن اذرة تح اول بس ط س يطرتھا عل ى
القبائل العربية بما تقوم عليه سياستھا م ن الترغي ب .وبم ا تقدم ه م ن ع ون وھب ات كان ت القبائ ل
العربي ة  -وبخاص ة ف ي منطق ة نج د  -ف ي أ َم سﱢ الحاج ة إليھ ا) .(٥٣ھ ذه السياس ة ل م ت رق ل بعض
الش عراء .ال ذين رأوا ف ي ذل ك خض وعا ً وذالً .فج اء ش عرھم في ه التم رد وال ـثورة عل ى مـ ـلوك
المناذرة .والسخرية من أعمالھم والتعريض بھم .ف الفظ ب ن مال ك الغ ّس اني يع رض بالنعم ان ب ن
المن ذر .ويرس م ل ه ص ورة قبيح ة ف ي ھجائ ه ل ه .وي راه م ن أألم الن اس نس با ً .وأخس ھم نحي زة
وفطرة .فھو يفتقر إلى الشجاعة والمروءة .بل ھو جبان رعديد .يصول ف ي الرخ اء كاألس د أم ا
في الشدائد والحروب فھو يخمع كالضبع .وإلى ھذا فھ و ش حيح ش ديد البخ ل .وبھ ذا ف الفظ س لب
الملك النعمان ب ن المن ذر أھ م ص فتين .ك ان يمت دح بھم ا ف ي الجاھلي ة .أقص د الش جاعة والك رم.
يقول):(٥٤
مخافَته و يبـــــ ُعد َم ْن أَطاعا
أرى النﱡ ْعمانَ يُ ْدنِي َم ْن عـــــصاهُ
ْ
ضــب و لم ينضجْ ِكراعا
غ
ي
فلم
وكيفَ يخافُ َم ْن أشــــــجاه قوْ ٌم
َ َ
ـــــطينا ال َمتاعا
يبخلنا و يُ ْع
فل ْيتَ لنا بِ ِه مـــــــــلكا ً سواه
ِ
ﱠ
لئام الــــــنﱠاس كلھم ِطبَاعا
ي من لخم بن عــــــ ْمرو
فإن َ
الح ﱠ
إذا أَ ِمنوا حس ْبتَھُ ُم أُســــــــوداً
ضبَاعا
حسبَــھُم ِ
ع تَ ِ
وعن َد ال ﱠروْ ِ
) (٥٠انظر ديوان النابغة الذبياني .١٩٦
) (٥١انظر :يحيى الجبوري :الشعر الجاھلي ،خصائصه وفنونه .٣٣٩
) (٥٢انظر :محمد محمد حسين :الھجاء والھجاؤون في الجاھلية .١٤٨
) (٥٣انظر :فوزي أمين :قراءة جديدة في شعر النابغة الذبياني .٤٠
) (٥٤المرزباني :معجم الشعراء .١٩١
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فالشاعر يتمنى لو أن لھ م ملك ا ً س واه .يك ون ج ديراً بالمل ك .متص فا ً بالش جاعة والفروس ية.
والجود والكرم.
ويشتط طرفة بن العبد البك ري ف ي ھج اء المل ك عم رو ب ن ھن د .ويرس م ل ه ص ورة ً قبيح ة
قميئةً .ساخرة منفرة .يقول):(٥٥
َر ُغوثا ً حو َل قُبﱠــــتِنا تَخو ُر
عمـــــــرو
الملك
فلَ ْيتَ لنا مكانَ
ِ
ٍ
ت أ ْسبَ َل قا ِدمـ َــــــاھا
ِمنَ ال ّزمرا ِ
الن فيــــــــھا
يُشار ُكنا لنا َر ِخ ِ
قابوس بنَ ھنـــــــ ٍد
لعم ُركَ إن
َ

وضرتـــــھا مركنة درو ُر
وتَعـْــلوھا ال ِكباشُ فما تَنو ُر
ليخلِـــــطُ ُم ْل َكه نوْ ٌ
ك كثي ُر

فطرفة يحتد وتغلي مراجله .فھو يھجو الملك ھجا ًء م ّراً .فيه إق ذاع وتحقي ر ش ديدان .فش اة
مرضع يتحصل منھا خير أكثر مما يتحصل م ن المل ك .ال ذي يتص ف ب الحمق والجھال ة .ويتس م
بالسفه والطيش .ويكشف الشاعر سوء تصرف عم رو ف ي ملك ه وإفس اده ف ي حكم ه .فھ و س ادر
ف ي غيّ ه ولھ وه .أحك م قبض ته عل ى الن اس .ول م يق م عل ى ش أنھم وإنم ا انص رف إل ى مجون ه
وخالعته .يقول ):(٥٦
ك ال ُحك ُم يَ ْقـــص ُد أو يَجو ُر
زمن َر ِخـــــ ّي
ھر في
كذا َ
قس ْمتَ ال ّد َ
ٍ
لنا يو ٌم ْ
روان يو ٌم
وللــــــــ ِك
ِ
س
فأما يومھُ ّن فيو ُم نحــــــــ ٍ

ُ
ســـــات وال نَطي ُر
تَطي ُر البائِ
ب الصﱡ قو ُر
ـار ُدھُ ّن َ
بالح َد ِ
تُطـــ ِ
ُوقوفا ً ما نَ ُحــــــلﱡ وما نَسي ُر

وأما يو ُمنا فنظلﱡ ر ْكــــــــبا ً
وصور الشاعر ال ُمتَلَ ﱢمسُ الضﱡ بَ ِعي مجتمع المناذرة عامة وبالط الملك عمرو بن ھن د بخاص ة
أقسى تص وير وأش نعه .لم ا رس م للمل ك ص ورة ف ي غاي ة الق بح بع د أن نج ا م ن غ در ھ ذا المل ك
الطاغية .وھرب فاراً إلى الشام .يقول المتلمس):(٥٧
ﱠ
ـــــدر أتركه ببلدة م ْفس ِد
وال َغ
إن الخيانةَ والمغالةَ وال َخــــــنا
َ
مل ٌ
ك يالعبُ أ ﱠمه وقَطينَـــــــھا
ب حــــاج ٍة
ب يطلبُ ك ّل طال ِ
بالبا ِ
فإذا َحلَ ْل ُ
ت ودونَ بَ ْيت َي غـــــا َوة ٌ

الـــمفاص ِل أ ْي ُرهُ كال ِمرْ َو ِد
ِر ْخ ُو
ِ
فإذا َخال .فالـــ َمر ُء غي ُر ُمس ّد ِد
بأرضــكَ ما بَدا لَكَ وارْ ُع ِد
فا ْب ُر ْق
ِ

) (٥٥ديوان طرفة بن العبد  .١٠٨رغوث :مرضع ،الزمرات :قليالت الصوف ،الرّخالن :األنثى من أوالد
الضأن والذكر ح َمل ،تنور :تنفر.
) (٥٦المصدر السابق .١٠٨
) (٥٧ديوان المتل ّمس الضبعي  .١٤٧غاوة :قرية.
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أال ترى معي ھ ذا الھج اء الم ر .فق د رم ى الش اعر المل ك بالخب ل وفس اد ال رأي .و ))رم اه
بالمجوسية ونك اح األمھ ات(()(٥٨وھ ذا أش نع م ا يرم ى ب ه إنس ان .وبخاص ة العرب ي ال ذي يجع ل
شرفه في الذروة.
وقريبا ً من ھذا ما ذكره سويد بن ّ
حذاق ل ّما صور مجتمع المن اذرة بالفس اد والش ر .والتع دي
والجور .فھو يفتقر إلى العدل .ومن ث م إل ى الطمأنين ة واالس تقرار .فالمل ك رم ز للج ور والظل م
):(٥٩
والتعدي .ولذا آلى الشاعر على نفسه أال يأتيه .وأال يقترب منه أو يدانيه .يقول الشاعر
ُ
ولو َجاء منــــهُ بالحيا ِة بشي ُر
فآليت ال آتِي ال ﱠسدي َر وأھلَـــــهُ
به الب ﱡ
ق والح ﱠمى وكلﱡ مصيبــــ ٍة

وعم ُرو بنُ ھــن ٍد يَعتِدي ويَ ُجو ُر

فھو مجتمع المصائب ومصدر الشرور والرزايا.
وكان عارق بن أمام ة الط ائي مولع ا ً بھج و عم رو ب ن ھن د) .(٦٠وك ان يتن اول ف ي ھجائ ه ل ه
جوان ب ف ي غاي ة الدق ة والحساس ية .يخج ل العرب ي منھ ا خج الً ش ديداً .إال أن الش اعر م ا ك ان
يتورع عن ھجوه من جھة أمه .فيرميھا بما تأنف منه الحرائر .وال تأتيه العربي ات .إن ه يرميھ ا
بالفحش والفجور وإتيان الفاحش ة .ب ل يتج اوز ذل ك إل ى رميھ ا بمعابث ة ض يوفھا وم راودتھم ع ن
): (٦١
أنفسھم .وذلك لما ھي عليه من شدة الشبق .وخسة النفس .يقول عارق
فَ َم ْن مبل ٌغ ع ْمرو بنَ ھن ٍد رسالــةً

إذا حملتھا الـعيس تنضى من الب ْع ِد
تَبيّـــنَ ُرويداً ما أُمامةُ ِمن ِھ ْن ِد

ص ٌ
ان وأخرى ال نقاء َلعھ ِدھــا
َح َ

ت ال ّ
يوف على َع ْم ِد
ض ِ
تُال ِعبُ شـيﱠا ِ

أيُو ِع ُدني وال ﱠرم ُل ب ْيني وب ْيـــنَه

فالشاعر بعد أن ف ّر وأصبح في منجاة من يد الملك وسطوته .يعقد مفارقة ب ين أم المل ك ھن د
وبين أمه أمامة .فأين أم الملك في عھرھا من أم الشاعر في شرفھا .فاألولى إمرأة سوء
تأتي الفاحشة .والثانية حصان عفيفة .وفي ھذا طع ن ف ي نس ب المل ك .ال ذي ي راه الش اعر
ابن زنى .ولذا كانت رسالة الشاعر مؤلمة موجعة ال تقوى العيس على حملھا لفظاع ة مض مونھا
) (٥٨المصدر السابق ھامش .١٤٧
) (٥٩ابن سعيد األندلسي :نشوة الطرب  .٢٧٩ :١وتروى للذھاب العجلي _ مع بعض االختالف _ الذي ال يرى
في ملك ابن ھند شيئا ً طيبا ً يغريه فيه ،فليس في بالد الملك إال المؤذيات كالحشرات والمقلقات من األمراض،
إلى حاكم ديدنه الجور والظلم:
وإن قــــــيل عيش بالسدير غرير
أبى القلب أن يھوى الــــسدير وأھله
وعــــــمرو بن ھند يعتدي ويجور
به البق والحمى وأسد خفيـــــــة
وإنـــــــــي لمن لم يغشه لنذير
وال أنذر الح ّي األلى نزلوا بــــــه
انظر :ابن األنباري :شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات .١١٥
) (٦٠المصدر السابق .٢٣٦
) (٦١المصدر السابق .٢٣٦
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وفظاظة ألفاظھا وش ّدتھا .لكن ال بأس فالشاعر في مأمن من أن تطاله يد المل ك فبينھم ا ص حارى
وفياف واسعة.
مقفرة
ٍ
ويھجو سويد بن ّ
حذاق الملك عمرو بن ھند وأخاه قابوس لسوء فعلتھم بقوم ه وغ زوھم لھ م.
متمنيا ً على ﷲ أن يعاقبھم  -لغدرھم ونقضھم العھود  -خزاية ومذلة .فق د فرّق ا القبائ ل بص نيعھم.
وم ّزق ا األح الف .وال ينس ى الش اعر أن يتھ دد المل ك وأخ اه .ويتوع دھم بج يش كثي ف يلتھمھم ا.
وي أتي عل ى ملكھم ا .ألنھم ا كان ا وراء ي وم العطي ف .ال ذي أودى بالعالق ات الودي ة ب ين القبائ ل
):(٦٢
المتحالفة .يقول سويد
قابوس بنَ ھن ٍد بفعلِــ ِه
َجزَ ى ﷲُ
َ
بِما فجّرا يو َم ال ُع َ
ف وفـــرّقا
ط ْي ِ

بِــــنا وأخـاه َغ ْدرةً وأثاما
قبائــــل أحالفا ً وحيّا ً َحراما

لَع ﱠل لبونَ الملك تَمــــنَ ُع درّھا
ــــشكم
وإال تُغا ِديني المنيﱠةُ أُ ْغ ِ

ويـبعث صرف الدھر قوما ً نِياما
ھر ج ْيشا ً لھاما
علــى عدواء ال ﱠد ِ

فالشاعر كما يقول عبد الفتاح الشطي)) :يسكب لعناته على الحكام .ويدعو عليھم بأن يلق وا
جزاءھم العادل بما اقترفوا من إثم وبم ا س ببوا م ن فرق ة ب ين القبائ ل .وھ ي سياس تھم الت ي كان ت
سببا ً في كراھية القبائل إياھم(( ). (٦٣
وأما المتلمس الضبعي الذي قال فيه عمرو بن ھن د لم ا س أل عن ه خال ه ـ ال ذي ك ان جليس ه ـ
الحارث بن التوأم اليشكري .فزعم أنه ينتسب تارة إلى بني يشكر .وأوانا ً يزعم أن ه م ن ض بيعة.
فقال عمرو)) :ما أراه إال كالساقط بين الحيﱠيْن(() (٦٤فقال المتلمس قصيدته):(٦٥
أ َخــــــا َك َر ٍم إال ْ
بأن يَتَ َك ﱠر َما
يُ َعيﱢ ُرنِي أُ ﱢمي ِرجـــا ٌل .وال أَ َرى
وفيھ ا ي رى أن خال ه انتقص ه ف ي مجل س المل ك .وك ان علي ه كم ا ي رى الم تلمس أن يص ون
عرض ه .ويحف ظ رحم ه ف أوغر ھ ذا الح دث ص در الم تلمس عل ى المل ك لمقولت ه وأحفظ ه علي ه
وانقبض عنه .وشكاه فأطرده الملك عمرو بن ھند .فقال المتلمس يھجوه):(٦٦
ت ْ
ْ
ب ال تَئِل
أط َر ْدتَنِي َح َذ َر الـــھجا ِء .وال
واألن َ
صـــــا ِ
والالّ ِ
فالشاعر غاضب .ألن الملك نال من نسبه .وصيره طريداً .ولك ن أنّ ى للمل ك أن ينج و م ن
لسانه .ويفلت من ھجائه .ولذا فھو يقسم أيمانا ً مغلظة أن ذلك ال يكون .ومن ثم فھ و يص ب ج ام
) (٦٢ابن قتيبة :الشعر والشعراء .٣٠٣
) (٦٣عبد الفتاح الشطي :شعراء الحيرة ٤٠٢
) (٦٤ديوان المتلمس الضبعي .١٦
) (٦٥المصدر السابق  .١٤والشاعر ينتسب إلى بھثة بن حرب بن وھب بن جلّى بن أحمس بن ضبيعة بن ربيعة
بن نزار ،ورواية األصمعيات :أمنتفالً.٢٤٥ ،
) (٦٦المصدر السابق .٤٢
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غضبه على الملك .ويھجوه أقذع ھجاء وأفحشه في نسبه من جھة أمه كما فعل عارق الطائي من
قبل .فھي امرأة مشھورة بفسوقھا .ال يخفى أمرھا على أحد:
)(٦٧
صـــــ ُحف تَلو ُح كأنﱠھا ِخلَ ُل
ك في
ُ
ضـــ َ
وعر َ
َو َرھَ ْنتَني ھ ْنداً ِ
لوك و َشرﱡ ھا َح َســــبا ً
َشرﱡ ال ُم ِ
ُ
ال َغ ْد ُر
واآلفات شي َمتــــــهُ

الناس ْ
من َعلِ ُموا ومن َج ِھلُوا
فـــي
ِ
فا ْفــــــــھَم ف ُعرْ قوبٌ لهُ َمثَ ُل

فالشاعر يھجم على الملك بشراسة وقوة .وينعته بصفات ھي غاي ة ف ي اإلق ذاع واالنتق اص.
فھو أسوأ الملوك .وشرھم حسبا ً ونسبا ً .سواء في ذلك من علم وھم م نھم أو جھل وھم .فھ و أح ط
ھؤالء جميعا ً خزاية ومنقصة .ألن ه مجب ول عل ى الغ در .مفط ور عل ى الخيان ة .م دخول النس ب
من جھة أعمامه وأخواله .ولھذا فھو مخبول ض عيف .يتالع ب ب ه جلس اؤه كم ا يتالع ب الص بية
): (٦٨
بالطﱢبن .يقول المتلمس
ُعـــــرْ ُ
س ما نَ ِجلُوا
س الفحولةُ حينَ ُج ْدتَھُـــ ُم
ھان .وبِ ْئ َ
بِ ْئ َ
ك ال ﱢر ِ
أ ْعني ال ُخؤولَةَ وال ُعمو َم فَھُــ ْم

كالطﱢ
س لِبيت ِه ِح َو ُل
ــــــــبن ل ْي َ
ِ

وال ريب أن المتلمس كان أكثر الشعراء ھجواً للمل ك .وال غراب ة ف ي ذل ك فق د اتھم ه المل ك
في نسبه .وھو عنده كالساقط بين الفراشين .وھو طريده والفار منه إلى الشام .لھذا نجد الش اعر
ير ّكز في ھجائه الملك على رسم صورة منفرة قبيحة له .فھو إن كان ملكا ً قميئا ً ف ي النھ ار .فھ و
م ومس ف اجرة رخيص ة ف ي اللي ل .وال يغف ل الم تلمس أن يل تقط ف ي تص ويره ل ه الل ون ودق ائق
األش ياء .فھ و أخ نس األن ف منخ ور األس نان ص غيرھا .تب دو متن اثرة ف ي فكي ه كحب ات الع دس.
يقول): (٦٩
يا ْ
س
ـس
ب
قُوال
بن ھن ٍد غ ْي َر ُمتﱠئِــ ٍ
أخنـَ َ
ِ
لعمرو ِ
األنف واألضْ راسُ كال َع َد ِ
ِ
َم ْل ُ
س
ھار وأنتَ اللّي َل ُمو ِمســة
مـــا ُء الرﱢ ِ
جال على فَ ْخ َد ْيكَ كالقَ َر ِ
ك النﱠ ِ
) (٦٧الخلل :جمع خلة وھو نقش يكون في بطانة السيف ،عرقوب :رجل من العمالقة ،كان أكذب أھل زمانه،
ضرب به المثل في خلف المواعيد فقالوا "مواعيد عرقوب" ،له قصة مشھورة مع أخيه دالة على افترائه
وإخالفه.
انظر :الميداني :مجمع األمثال .٢٦٧ :٢
قال كعب بن زھير في قصيدته بانت سعاد:
كانت مواعيد عرقوب لھا مــــــثالً
ومــــــا مواعيدھا إال األباطيل
ديوانه .٢٩
وقال علقمة الفحل:
كمــــوعود عرقوب أخاه بيثرب
وقد وعدتك موعداً لو وفت بــــــه
ديوانه .٨٢
الطبن والطَبن :خط مستدير يلعب به الصبيان يسمونه الرحى ،اللسان )طبن(.
) (٦٨ديوان المتلمس الضبعي ِ .٤٨
) (٦٩ديوان المتلمس الضبعي  .٢٩٨غير متئب :غير مستحي ،وقال ابن السكيت :القرس الجامد .والقرس :البرد
الشديد.
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ويبلغ الحنق بالشاعر على الملك ذروته عندما جعله أح ط م ن كل ب الص يد .ول و ك ان ك ذلك
لجاء في األخير .ألنه ال يصلح لشيء:
)(٧٠
لو كنتَ
س
يص كنتَ ذا جـ َد ٍد
َ
تكــــونُ أُرْ بَتُهُ في ِ
آخ ِر ال َم َر ِ
كلب قَنِ ٍ
س
صان لَــهُ
قُبﱢـــــحْ تَ ذا أَ ْن ِ
ل ْعوا َحريصا ً يَقو ُل القَانِ ِ
ف َوجْ ٍه ث ﱠم ُم ْنتَ َك ِ
ويركز الشاعر في أبياته على وصف أنف الملك ب الخنس والتراج ع .ليس لبه ص فتي النجاب ة
والع ّزة .فھو إذن مدخول النسب ذليل النفس.
ومرة ثانية تلتقط عدسة تصوير المتلمس دقائق األشياء .لتعود إلى أسنان عمرو بن ھند
لتص ورھا ك رؤوس الج راد الملق ى ف ي حفي رة فيھ ا الن ار .لص غرھا وس وادھا وقبحھ ا.

):(٧١

يقول

ـــــاحكا ً
ﱠ
ض
كأن ثَناياهُ إذا ا ْفتَ ﱠر َ
ِ

ُر ُؤوسُ َجـــ َراد في إرينَ تُ َخ ْش َخشُ

وسخر المتلمس من بخل الملك وشدة حرصه على الرغم من اتساع ملكه وكثرة ثرائ ه .فھ ا
ھو الشاعر يقدم له صورة " كاريكاتيري ة " مض حكة .فھ و يتح دث ع ن قص ور المل ك الت ي فيھ ا
))الس دير وب ارق والخورن ق(( وع ن دي اره فل ه "الغم ر الخص يب والثعلبي ة كلھ ا" .والن اس ف ي
طاعته .ومع ھذا كله إذا ما أخذت لعبة صغيرة من أحد بني ه أخ ذ يتح رّق .ويتميّ ز غيظ ا ً لطمع ه
وحرصه وش ّدة بخله وكزازة يده .يقول المتلمس ساخراً): (٧٢
ـــــــــار ٌ
ق
أل َ
ك ال ﱠسدي ُر وبَ
ِ
ت مــــــن
والقَصْ ُر ذو ال ﱡش ُرفا ِ
وال َغ ْم ُر ذو األحسا ِء والـــــــ
والثﱠ ْعلبيﱠــــــــــةُ ُكلﱡھــــــــــــا
وتظلﱡ في ُد ﱠوامــــ ِة الـــــــــ

و ُمـــــبايِضٌ  .ولك الخَ َورْ نَ ْق
ِس ْنـــــــدا َد والنﱠ ْخ ُل ال ُمبَ ﱠس ْق
ّ
اع ود ْي َس ْق
لــــــذات من َ
ص ٍ
عان و ُم ْ
طلَ ْق
والــــــبَ ْد ُو من ٍ
موْ لـــــــو ِد يُ ْ
ظل ُمھا تَ َح ﱠر ْق

أي سخرية ھذه .إنھا سخرية الذعة .تبلغ أقصاھا لما ص ور الظل م مرص وداً أم ام ك ل بي ت
كما تربط الدابة بفناء الدار .ظلم مشھور ظاھر كما يظھر البلق:
ﱡ
ت أَ َغرﱡ أَ ْبلَ ْق
والظ ْل ُم َمرْ بوطٌ بأ ْفـــــــــ
نِـــــــيَ ِة البُيُو ِ
) (٧٠جدد :طرائق واحدتھا جدة ،فشبھه بكلب فيه بقع ،األربة :العقدة ،ال َم َرس :الحبل ،منتكس :منكس الوجه.
انظر :ابن األنباري :شرح القصائد السبع الطوال الجاھليات .١٣١
) (٧١ديوان المتلمس الضبعي  .٣٠١اإلرون :جمع إرة ،وھي الحفيرة فيھا النار.
) (٧٢المصدر السابق  .٢٤١ال ُمبَسﱠق :المستوى حتى يصعد عليه اللّقّاط ،الديسق :بعض اآلنية ،وھو خوان من
فضة أو ما يشبه ذلك.
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وجاء في النقائض أن عمرو بن ھند غزا اليمامة فرجع منفضا ً .فمر بط ّيء .فقال له زرارة
بن ُعدَس)) :أبيت اللعن .أصب من ھذا الحي شيئا ً .قال ويلك إن لھم عق داً .ق ال وإن ك ان فإن ك
لم تكتب العق د لھ م كلھ م .فل م ي زل ب ه حت ى أص اب نس وة وأذواداً(() .(٧٣فغض ب ق يس ب ن ج روة
األجئ ي الط ائي لھ ذا الص نيع .ولظل م المل ك وغ دره وس وء فعل ه .فأخ ذ يھج وه ويفض ح ظلم ه
):(٧٤
وجوره .وفي الوقت نفسه يتھدده ويتوعده .قال قيس األجائي
و َم ْ
ـــن أنتَ مشتا ٌ
أال ح ﱢي قب َل البَ ْي ِن َم ْن أنتَ
ق إلي ِه وشائِقُ ْه
عاشــقُهُ
ِ
ِو ْ
داره غي َر فَــــين ٍة
من ال تُؤاتي َ
بصحْ راء الثﱠويﱠة ناقتِــــي
وتَ ْعدو َ
ابن ھن ٍد تـــزو ُره
إلى
ِ
الملك الخ ْي ِر ِ
ﱠ
وإن نسا ًء غير ما قال قائِـــــل
َولَوْ نِي َل في َع ْھ ٍد لَنَا لَحْ ُم أَرْ نَـــب ٍ

و َم ْ
ارقُ ْه
ــن أنتَ تَ ْبكي ك ﱠل يوم ٍتفُ ِ
ك ْعـــ ُدو رباع قد أم ّخ ْ
ت نَوا ِھقُ ْه
ت الذي ھو سابِقُ ْه
وليـس من الفَوْ ِ
غنـــــيمةَ َسوْ ٍء ب ْي ﱠ
مھارقُ ْه
نھن
ِ
َرد ْدنا وھـــذا الع ْھ ُد أنتَ معالِقُ ْه

فالشاعر يأبى أن يكون قومه خونة لعھودھم .نقضة لعقودھم .فكيف يكون ھذا من الملك
الذي كتب لھم عھداً وميثاقا ً .فكيف له أن يغدر بذمته .وينقض كتابا ً أبرمه بنفسه:
ك مالمةٌ
ومــــا ال َمرْ ُء إالّ َع ْھده ومواثِقُ ْه
ك ابنَ ھن ٍد ل ْم تُ ِعــــ ْق َ
فَھَ ْب َ
وكنﱠا أُناسا ً خافِضينَ بِنِ ْعـــــ َم ٍة

ارقُ ْه
يَســـــي ُل بنا ْتل ُع ال َمال وأَبَ ِ

ويظ ل ص نيع المل ك ھ ذا يق ض مض جع ق يس ويؤرّق ه .وي رى في ه خ ّس ة ومنقص ة .وغ دراً
وخيانة ويستنكر كيف ))يعصب _ الملك _ رأسه بالغدر الذي كان منه(( .فالغ در رذيل ة والوف اء
)(٧٥
فضيلة .فكيف يغدر الملك ويخون َم ْن عقد لھم عقداً .وسعى ھو بنفسه لذلك حتى ناله .يق ول
:
َغدرتَ
إلــــي ِه وبئس ال ّشيمةُ ال َغد ُر بال َع ْھ ِد
بأمر كنتَ أنتَ َدعوْ تَـــنا
ٍ
وقد يترك الغ ْدر الفتى وطعا ُمـــهُ

دم الفَصْ ِد
إذا ھو أمســــى حلبةٌ ما ِ

اج كثي رة .فق د ص وّره ش ر المل وك
أم ا طرف ة ب ن العب د فل ه ف ي المل ك عم رو ب ن ھن د أھ ٍ
وأخسّھم .وأقربھم إلى الرذيلة والنقيصة .ال يتورّع عن إتيان كل شائن وفعل كل رذيل ة .ويلتق ي
طرف ة م ع الم تلمس ف ي تص ويرھما عم راً بالفاس ق الف اجر .ال يخج ل وأخ وه ق ابوس م ن فع ل
):(٧٦
الفواحش .وإتيان الخنا وال ّدنس .يقول طرفة
) (٧٣أبو عبيدة :النقائض  .١٠٨١وانظر :المرزوقي :شرح ديوان الحماسة .١٤٤٧
) (٧٤أبو عبيدة :النقائض . ١٠٨١
) (٧٥المرزوقي :شرح ديوان الحماسة .١٤٤٨
) (٧٦ديوان طرفة بن العبد .١٦٤
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ﱠ
الملوك .قد عل ُمـــــوا
إن ش ﱠر
ِ
عمر ٌو وقابوسُ وابنُ أ ﱢمھمـــــا
ت الذي ال تُخافُ ُسبﱠتُــــــهُ
يأْ ِ
األمور قَــــد ْ
يَصي ُح عمر ٌو على
ِ

س
طُـــــــ ّراً .وأدناھُ ُم منَ ال ﱠدنَ ِ
ْ
س
َم ْن يَأتيـــــــ ِھم للخَ نا ب ُمحْ تبَ ِ
س
عمـــــــ ٌرو وقابوسُ قينتا ُع ُر ِ
س
خضْ َخ
َ
ـــــض ماء الرﱢ جال كالقَ َر ِ

أال تالحظ معي أن ھذا الض رب م ن الھج اء موج ع م ذل .ف المھجو م ن أص ل وض يع .نش أ
وترعرع في مھاد اللؤم والخسّة و الفاحشة.
ويعاود طرفة ھجاءه ثانية .فيھج وه ھج اء م ّراً موجع ا ً ج داً .متأبي ا ً أن يخض ع ل ه أو ي دين.
وكيف يدين له .وھو إن كان معلوم األم .فھو مجھول األب .فأم ه م ومس ع اھرة .وھ و ش حيح
بخيل ال يتصف بصفات المل وك م ن الك رم والج ود .وھ و وارث لھ ذا البخ ل و الش ح م ن قب ل آل
نصر .الذين يدعي النسب إليھم .ھؤالء القوم الذين خص وا بالمعاي ب والمخ ازي م ن دون الن اس
جميعا ً .فنصيبھم من النقائص والرذائل أضعاف أضعاف غيرھم .وليس لھم م ن المج د والس ؤدد
نصيب .فصورتھم مخزية معيبة .يقول):(٧٧
ق تَرْ ُجو ْ
ضبا ٌ
باخ
أن تَدينَ لكـــم
يخ ! ِ
أبا ال َج َرا ِم ِ
ع .ب ْينَ أَجْ ِ
يا ْبنَ الـــ ﱠش ِد ِ
أنت ابن ھند .فأخبر من أبوك إذاً ؟
ْ
إن قلتَ  :نَصْ ٌر .فنصْ ٌ◌ر كانَ ش ﱠر فت ًى
ما في ال َمعالي .لك ْم ظـ ﱞل .وال َو َر ٌ
ق
ْ
إن قُ ﱢس َم◌َ ال َمجْ ُد .أَ ْك َدى في َسراتِ ُكــ ُم

اخ
ال يصــــــلح الملك إال كلﱡ ب ﱠذ ِ
اخ
قِــــ ْدما ً .وأبي َ
ضھُ ْم ِسرْ با َل طَبﱠ ِ
ناخ
وفــــي ال َم ِ
خازي لَ ُكم أَ ْسنا ُخ أ ْس ِ

ياخ
أو قُـــــ ﱢس َم ال ﱡل ْؤ ُم .فُ ﱢ
ض ْلتُم بأ َ ْش ِ
ويلتق ي طرف ة ب ن العب د م ع الم تلمس الض بعي ف ي ھج و عم رو ب ن ھن د ونعت ه ب إخالف
المواعيد .والغدر بالعھود .ونقض المواثيق .كيف ال وھو الكاذب الفاجر .يقول طرفة):(٧٨
أن ْ
فل ّما ْ
ليـــــــك
أنختَ إلى َم
ٍ
واع َد كاذبـــــــات ٍ
ليُ ْن ِج َز لي َم ِ

مـــــــسا ِكنُهُ الخَ َورْ ن ْق وال ﱠسدي ُر

صحيف ٍة فيھا غ ُرو ُر
بِـــــــطَ ﱢي َ
ـــــــس خليقَةُ
الملك الفُجو ُر
وبِ ْئ
فأو َع َدني .فأخلَفَ ث ﱠم ظَــــــنﱢي
َ
ِ
ً
وكان عمرو بن ھند قد أجار إبالً لطرفة بن العبد .كان يرعاھا أخوه عبيدة .إال أن قوما من
مضر أغاروا عليھا وأطردوھا .ولم يصنع الملك شيئا ً .لموجدة في نفسه على طرفة لمس يره م ع
أخ ي المل ك عم رو ب ن أمام ة .وأخ ذ طرف ة يس تحث المل ك .ويحض ه عل ى إع ادة إبل ه.

) (٧٧المصدر السابق .١٥٠
) (٧٨المصدر السابق .١٥٥
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فالمضريون الذين استاقوا إبله في سلطان الملك وطاعته .وطرفة كذلك .مم ا يوج ب عل ى المل ك
):(٧٩
أن يأمر بر ّد اإلبل إلى صاحبھا .إال أنه لم يفعل .فقال طرفة يھجوه
ْ
ضرْ
كانت حمولَةُ مـــــ ْعبَ ٍد
لعمركَ ما
علـــى ُج ﱢدھاَ .حرْ با ً لِ َد ْينِكَ ِم ْن ُم َ
______________
جاران قابوسُ منھُـــــما
وكان لھا
ِ
أجارھـــا
وعم ُرو بنُ ھن ٍد كانَ م ﱠم ْن
َ

_______________
س والقمرْ
ِحذاراً ول ْم أ ْســـتَرْ ِعھا ال ﱠش ْم َ

ث بِ ِه َغ َررْ
وار ال ُم ْستغا ِ
وبَ ْعـــضُ ِ
الج ِ
واستشعر طرفة أن في صدر الملك عليه حقداً وضغنا ً .وأنه ربما بلغه عنه شيء لم يرضه.
ولھذا فالملك ال يسعى السترداد إبله التي استاقھا المض ريون .وم ن ھن ا ن رى طرف ة يتن ّ
صل من
أي ذنب قد يوصم به .ويبرأ من أي إساءة للملك .ويقسم عل ى ذل ك بأيم ان مغلّظ ة .أن ه م ا أس اء
):(٨٠
للملك .يقول
أَنـْــــــصاب .يُ ْسفَ ُح ب ْي ّ
نھن د ُم
ك .ما ھ َجوْ تُكَ والـــــ
إنﱢي و َج ﱢد َ
ت بذاك إذ ُحبِــــــ َس ْ
ولق ْد ھ َم ْم ُ
ت

الو َذ ُم
وأُ ِمـــــــــ ﱠر دونَ ُعبي َدةَ َ
أ ْغــــــــدرْ  .فَيُ ْؤثَ َر ب ْينَنَا ال َكلِ ُم

ْ
أخشى ِعقابَكَ ْ
إن قَ َدرْ تَ ولــــــم ْ
ويبدو أن طرفة لم يكن مقتنعا ً بمصداقية ما يقول .فھو يعل م أن الحقيق ة خ الف ذل ك .ولكن ه
يخشى عقابه وغضبه.
):(٨١

وخاطب طرفة الملك لما أمر بقتله بقصيدته التي مطلعھا
فــــقد نَ َز ْ
أال ا ْعتَ ِزليني اليو َم َخوْ لةُ أو ُغضﱢ ــي
لت ح ْدبا ُء ُمحْ كمةُ ال َعضﱢ
ومما جاء في ھجاء الملك قوله:
ت على األحيا ِء .حيّا ً ُم َمـــلﱠ
ً
َ
ُ
فل ْس ُ
َ
سـتَ
األرْ
ض
ة
ت
ك
ن
في
ت
األموا
على
ل
و
ا
ك
ِ
ِ
ِ
ﱡ
ﱠ
ﱠ
ْ
ُ
فُ
نُ
َ
تَ
تَ
ض
يُقا ُل أب ْي ◌َ الل ْعنَ  .والل ْع حــــظهُ
وسوفَ _ أب ْي الخ ْي َر _ ت ْع َر بالخف ِ
فإذا كانت العادة تحية الملوك بقولھم :أبيت اللعن .ألنھم ال يفعلون ما يستحقون عليه اللع ن.
فالملك عمرو بن ھند ال يأتي  -كما يرى طرفة بن العب د  -إال ك ل م ا يس تحق علي ه اللع ن والش تم.
فال حظّ له من الطيب .وال نصيب له من الخير .ولذا فالشاعر يدعو عليه ب الھالك والب وار .ف ال
):(٨٢
خير يرتجى منه لح ّي وال لميت .يقول
) (٧٩المصدر السابق  .١٦٠وعند أبي بكر األنباري أن الذي أخذھا عمرو بن ھند .انظر تفصيل ذلك في شرح
القصائد السبع الطوال الجاھليات .١٢٢
) (٨٠ديوان طرفة بن العبد )) .١١٣وأُ ِم ّر دون عبيدة الوذم(( ھذا مثل ،يقالُ :م ّر دون فالن الوذم ،إذا استبد
والوذم :السيور التي تشد بھا الدلو .الديوان .١١٣
باألمر دونه ،وأصل اإلمرار :شدة الفتل،
ِ
) (٨١المصدر السابق .١٦٦
) (٨٢المصدر السابق .١٧٥
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َم ْن ُم ْبلِ ٌغ عم َرو بنَ ھن ٍد رسالــــةً
فلــــــ ْيتَ ُغرابا ً في السما ِء يُنا ِديكا
وخالصة القول إن الشعراء الذين ھجوا عمراً حرصوا على رسم صورة قميئ ة ل ه .ونعت وه
بأسوأ الصفات وأحط النعوت .وألصقوا به الرذائل .وجرّدوه من الفضائل .وھذه كلھا
تشين اإلنسان العادي .فكيف بالملك ؟! فھ و م دخول النس ب .ع اھر الف رج .خ ؤون غ ّدار.
ال يبر بعھد .وال يوفي بوعد .وھو ظلوم غش وم يعت دي ويج ور .في ه حم ق وغفل ة .يتالع ب ب ه
جلساؤه تالعب الصبية بالكرة .والشعراء في ھذا الجانب ال يسرفون في الصناعة الش عرية .وال
يتكلفون الفخامة والجزالة .إنما يلتقطون صورھم من الواق ع .ألن العم ق ف ي الخي ال واألس راف
).(٨٣
في الصنعة يضعف الھجاء .ويفقده قيمته وتأثيره
ثالثا ً :التحريض عليه والتھديد له
سبق أن ذكرت أن الش عراء ال ذين تعرض وا للمل ك عم رو ب ن ھن د رس موا ل ه ص ورة مھيب ة
قوية .فھو جبار شديد .ظالم طاغية .ال يتورع عن إلحاق األذى باآلخرين .وال يك ف ع ن س فك
الدماء ألتفه األسباب .ولظلمه ھذا وبغيه كثيراً ما تو ّعده الشعراء .وحرّضوا قبائلھم على التم رد
عليه وعصيانه والخروج على حكمه وسلطانه .فھذا الشاعر عمرو بن كلثوم التغلبي ال ذي الح ى
الحارث بن حلزة اليشكري البكري في مجلس عمرو بن ھند بعد أن تأرثت العداوة بين قبيلتيھما -
بك ر وتغل ب  -إث ر ح رب البس وس) .(٨٤يعل ن معارض ته لحك م المل ك ورفض ه الس تبداده .وي دعو
قوم ه إل ى الخ روج عل ى المل ك وإع الن الح رب علي ه .يفع ل ھ ذا بكثي ر م ن التع الي واإلدع اء.
):(٨٥
يقول
ـــــــــظرْ نا نُ َخبﱢرْ كَ اليَقينا
وأَ ْن
أبا ھن ٍد فال تَ ْعجلْ عل ْينـــــــا
ِ
ت بِيضـــــــا ً
ور ُد ال ﱠرايا ِ
بأنّا نُ ِ

ونُصْ ـــــــ ِد ُر ﱡ
ھن ُح ْمراً قد َر ِوينا

ويستحضر الشاعر ماضي قومه ومجدھم الذي يلھمه الفخر واالعتزاز .ويملؤه أنفةً وحمي ة
وكبرياء .فما خضع قومه من قبل للملك .وال دانوا لسلطان طاغي ة .أبع د ھ ذا ي ذلون لعم رو ب ن
ھند ؟! فھذا أمر ال يمك ن أن يك ون .فالش اعر يح رّض قوم ه .وينفّ رھم م ن الطاع ة للمل ك .تل ك
الطاعة التي يراھا ھوانا ً ما ألفوه .وذلة ما ارتضوھا .يقول:
َ
ْ
صـــــــينا ال َملك فيھا أن نَدينا
وال
َع َ
ــــــــام لنـــا ُغرﱟ طـــ ٍ
ٍ
وأيـ ﱠ
وسيﱢد َم ْع َش ٍر قد تَ ﱠو ُجـــــــوهُ
وقد ھ ﱠر ْ
الحي ِمنﱢـــــا
ت ِكالبُ
ﱢ

ـــــتاج ال ُملك يَحْ مى ال ُمحْ َجرينا
بـِ
ِ
ﱠ
ــــــــذ ْبنا قتا َدةَ َم ْن يَلينا
وشـ َ

متى ْ
قوم َر َحــــــانا
نن ْ◌قُل إلى ٍ

يَــــــكونُوا في اللﱢقا ِء لھا طَحينا

) (٨٣ديوان طرفة بن العبد .١٧٥
) (٨٤انظر :محمد محمد حسين :الھجاء والھجاءون .٣٨
) (٨٥أحمد الشايب :الشعر السياسي .٧٢
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وھذه الرحى قادرة أن تنال ك ل م ن يح اول التط اول عل ى قبيلت ه أو إخض اع قوم ه لس لطانه.
وأن الحقد ال يولد إال حقداً:
ي سلمــــــى
يكونُ ثِفالھا شرق ﱠ
ﱠ
ض ْغ ِن يبــــدو
وإن الضﱢ ْغنَ بعد ال ﱢ
ور ْثنا الَمجْ َد ق ْد علِمـــ ْ
ت َمــــــ َع ٌد
ِ

ولھوتــــــــھا قضاعة أجمعينا
ك ويُخر ُج ال ﱠدا ُء ال ﱠدفينا
َعليــــــــ َ

نُــــطا ِعنُ ُدونَه حـــتى يَـبِـينا
فعمرو بن كلثوم ))يقف من أمير الحيرة الظ الم موق ف المن اوئ المن اھض .ويتح داه متھ دداً
ومتوعداً(() .(٨٦ويتھدد قيس بن جروة األجئي الط ائي المل ك إن ل م يغي ر بعض ا ً م ن سياس ته تج اه
قومه طيّئ ويعيد إليھم ما كان ق د انتھب ه م ن أنع امھم وس باه م ن نس ائھم لم ا ع اد المل ك م ن غ زاة
اليمامة .التي فشل فيھا فشالً ذريعا ً .فأغراه ُز َرا َرةُ بن ُعدَس بطيّئ الذي كان الملك ))ق د عاق دھم
أال يغزوا وال يفاخروا(() (٨٧فكان صنيع الملك ھذا قد أوغر صدر الشاعر .الذي رأى في ه عم الً
وحشيا ً .ونقضا ً للعھود والمواثيق .ال يتفق وأخالق الملوك وسلوكھم.
فالشاعر يشير إلى ش وقه للمل ك .ويتمن ى علي ه ل و أن ه رع ى لقوم ه إالًّ أو ذم ة .أم ا وق د ل م
يفع ل ش يئا ً م ن ھ ذا .فق د اس تحق أن يع رض ب ه الش اعر تعريض ا ً ش ديداً ع ن طري ق المفارق ة
والمقابلة .فقوم الش اعر أوفي اء ال يخف رون عھ داً .وال ينقض ون ميثاق ا ً .وال يغ درون بذم ة أدن ى
الحيوانات وأھونھا  -األرانب  -فكيف تكون صورة الملك الغادر الناقص ؟! إنھا ص ورة بش عة ال
تجعل المرء يركن إليه .أو يطمئن إلى ملكه .فقد ن ّغص على القوم عيشھم.
ولھذا فالشاعر يقسم أيمانا ً مغلّظة إن لم يغيّر الملك سياس ته تج اه قوم ه .ويھ ب لھ م م ا س باه
من نسائھم .وانتھبه من أنعامھم .ليشعلنّھا حربا ً ضروسا ً .ال تبقي على شيء):(٨٨
ُ
حــــــــرام عل ّي رملُه وشقائُق ْه
بصـــــ ْھوة ٍ
فأقسمت ال أحت ُل إال َ
وأقس ُم جھداً
بالمنازل من مــــنى
ِ
ض ما قد فعلتُ ُم
لــــئن ل ْم تُغيﱢرْ بَ ْع َ

ﱠ
بطحائھن درا ِدقُ ْه
ومـــــا خبت في
ــــــح ﱠ
ألَ ْنتَ
عارقُ ْه
ِ
ين العظ َم ذو أنا ِ

فبل غ ش عر ق يس المل ك .فتوع ده أش د م ا يك ون التوع د .وآل ى حلف ة ليقتلن ه ق ائالً)) :وﷲ
ألقتلنّـه(() .(٨٩وكان زرارة قد أوغر صدر الملك عليه وعلى قومه مرة ثانية مس تغالً ھ ذا الش عر
الذي بلغ الملك .فما كان من المل ك إالّ أن ق ال لثرمل ة ب ن ش عاث اب ن ع م ق يس)) :أيھج وني اب ن
)(٩٠
عمك ويتوعدني .فقال وﷲ ما ھجاك ولكنه قال((:
) (٨٦المرزوقي :شرح ديوان الحماسة .١٤٤٧
) (٨٧عبد الفتاح الشطي :شعراء الحيرة .٣٨٩
) (٨٨أبو عبيدة :النقائض  ،١٠٨١وانظر شرح ديوان الحماسة :المرزوقي .١٤٤٧
) (٨٩أبو الفرج األصفھاني :األغاني  ١٨٧ :٢٢و انظر :شرح ديوان الحماسة :المرزوقي .١٤٤٧
) (٩٠المرزوقي :شرح ديوان الحماسة . ١٤٤٨
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جار ُكـــ ْم
وﷲِ لوْ كانَ ابنُ َج ْفنَةَ َ
وسالسالً يَ ْب ُر ْقنَ في أ ْعناقِــــ ُك ْم
ولكانَ عادتُـــــهُ على جـِــــيرانِه ِ

مـــــــا إن كساكم غضة وھوانا
وإذاً لَقَطﱠع تل ُكـــ ُم األَقرانــــــا
وجفانا
َذھَبــــــــا ً َ
ور ْيطا ً را ِدعا ً ِ

وكان ثرملة يرمي إل ى اس تالل ض غينة عم رو ب ن ھن د عل ى اب ن عم ه .ون رى ف ي األبي ات
تعريضا ً غير مباشر بالملك .فالشاعر يكتف ي باإلش ارة الخفي ة ف ي غم زه .وذل ك لم ا وص ف اب ن
جفنة بحسن الجوار وقيامه على شأن جيرانه .فالشاعر يريد أن ))يقبّح على الملك فعلته ومع ذلك
يذھب سخيمته على ابن عمه(() .(٩١فالشاعر يعيّر الملك عن طريق المقابلة مع ابن جفنة الذي لو
تولى من أمر قوم الشاعر  -طيئ  -ما تواله عمرو بن ھند لكانت معاملته لھ م بخ الف م ا ع املھم
به ھو.
ولما بلغ قيسا ً توعد الملك له وتھديده وقسمه ليقتلنّه سخر قيس منه .واستخف بش أنه .ورأى
أنه في منعة من قومه ووطنه .وعاد ليص ف المل ك بالغ در والخس ة والخيان ة .منك راً علي ه فعلت ه
في قومه .مشنّعا ً عليه غزوته لقبيلته .محاوالً تحريضھا علي ه وتحريكھ ا للث ورة والخ روج عل ى
سلطانه .يقول قيس ساخراً من الملك ووعيده):(٩٢
َم ْن مبل ٌغ عم َرو بنَ ھن ٍد رسالـــةً

إذا ا ْستَــحْ قَبتھا العيسُ تُ ْنضى من البُ ْع ِد
تَبَــــــيﱠن رويداً ما أُمامة من ھن ِد

ومن أجأٍ دوني ِر ٌ
عان كأنـــــھا

ت ومن ور ِد
خيل من كمي ٍ
قــــناب ُل ٍ

أيو ِع ُدني وال ﱠرم ُل ب ْيني وبــــ ْينَهُ

فالش اعر يعص ب رأس المل ك بالغ در كم ا يق ول المرزوق ي) .(٩٣ويقرّع ه تقريع ا ً ش ديداً
ويس تعظم فعلت ه .وينكرھ ا علي ه .وف ي الوق ت نفس ه يفخ ر بأم ه الت ي أنجب ت بط الً قوي ا ً وفارس ا ً
شجاعا ً .ويھزأ من ھند أم الملك التي يراھا موضع س بة .وم وطن ش بھة عل ى م ا أش ار إل ى ھ ذه
القضية غيرما شاعر .كما أسلفنا في الحديث عن صورة الملك في الھجاء.
وم ن جان ب آخ ر تكش ف أش عار ق يس .وق ّ
ص ته م ع المل ك ع ن الدس ائس والم ؤامرات الت ي
كانت تحاك في بالط المناذرة ضد القبائل العربية في الجزيرة .كما تكشف  -لألس ف  -أن أبط ال
بعض ھذه المؤامرات ھم زعماء القبائل .الذين كانوا يطمع ون ف ي تحقي ق مص الحھم ع ن طري ق
اإلبقاء على عالقات وديّة مع مركز القوة ودائرة السلطة ف ي الحي رة .فعالق ة الش اعر ب الحيرة ل م
تكن إال صدى لعالقة القبيلة بھا .إما وال ًء وطاعة وإما تمرداً وعصيانا ً).(٩٤

) (٩١أبو الفرج األصفھاني :األغاني .١٨٩ :٢٢
) (٩٢المرزوقي :شرح ديوان الحماسة .١٤٤٧
) (٩٣المصدر السابق .١٤٤٨
) (٩٤المرزوقي :شرح ديوان الحماسة .١٤٤٩
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم اإلنسانية( ،المجلد  ٢٠٠٦ (٢)٢٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حمدي منصور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤١

وتأخ ذ الدس ائس أحيان ا ً ش كالً آخ ر ع ن طري ق إغ راء المل ك بالقبائ ل الت ي يص ورھا بع ض
الشعراء خارجة على سلطانه .متمرّدة عليه .وھم في الواقع يطمحون إلى تحقيق غاي ات ض يّقة.
أو يرغبون في األخذ بثاراتھم من خصومھم بعد أن أعجزھم األمر .على نح و م ا نج د عن د أوس
ب ن حج ر .ال ذي عم ل عل ى األخ ذ بث أر أبي ه .ال ذي قت ل ي وم ع ين أب اغ ع ام أربع ة وخمس ين
وخمسمئة للميالد .فأوھم الملك أن بني سحيم من حنيفة متمردون عليه .خالعون
لطاعته .ولھذا فعل ى المل ك أن ي ؤ ّدبھم .وي ردھم إل ى حظيرت ه .وأن يح رق عل يھم نخ يلھم.
ويتل ف زروعھ م .ألنھ م يزعم ون أنھ م أص حاب األم ر ف ي اليمام ة دون آل المن ذر .يق ول أوس
مخاطبا ً بشر بن عمرو الحنفي):(٩٥
ُ
نبئت ﱠ
المنذر
تامور ن ْفس
أبــــــياتھُ ْم
أن بني ُس َح ْي ٍم أدخــــــلُوا
َ
ِ
كسب ابنُ
فلبئس ما
عمرو َر ْھطَـــهُ
َ
َ
ٍ
زع َم ابنُ ُس ْل ِم ﱟى مرارةُ أنﱠــــــهُ

بمسمع وبِم ْنظَ ِر
شمـــــر وكانَ
ٍ
المـــنذر
آل
مولـى ال ﱠس ِ
واقط دونَ ِ
ِ

من َع اليمامةَ َح ْزنَھا وسھولَـــــھا

المفخر
كريم
تاج
ِ
ِ
ِمــــن ك ﱢل ِذي ٍ
فر
لـــــم يحقنُوھا في ال ﱢسقا َء األوْ ِ
صان األ ْشقَ ِر
لــــھبٌ كناصي ِة ِ
الح ِ

ابن ھن ٍد صادقـــا ً
ْ
إن كانَ ظَنﱢي في ِ
حتى يَ ْلفَ نَخيلَھُم وزرو َعـــــھُ ْم

فالشاعر يرى الملك قادراً على إخض اع المتم ردين وإن زال العقوب ة بالخ ارجين علي ه .ألن ه
في قوة ومنعة.
أما المتلمس الضبعي الذي نجا من ھالك مؤ ّكد على يد الملك .فيحرّض _ آل بك ر ب ن وائ ل
_ على المل ك ال ذي فت ك بفت اھم .وأھل ك ش اعرھم .ويص ور المل ك جب اراً ص لفا ً .معت ديا ً ج ائراً.
ولھذا فھو يطلب إليھم أن يثوروا عليه .وينفضوا عن أنفسھم الذل والھوان .ويخلعوا ثوب العجز
والكس ل .فكثي راً م ا تح ّمل وا الض يم .وتريّث وا ع ّل المل ك يع ود إل ى ص وابه .ويف يء إل ى رش ده.
يقول المتل ّمس):(٩٦
يــــــــا آ َل بكـــ ٍر أال ِ أم ُكــــــــ ُم
العجز ملبوسُ
طا َل الــثﱠوا ُء وثوبُ
ِ
ُ
ب أو كي ُسوا
واستحمقُوا في
أغنيت شأْني .فأغنُوا اليو َم شأنَ ُكــ ُم
مراس الحرْ ِ
ِ
ﱠ
ض ٍن
إن ِعالفاـــ ً و َم ْن باللﱠو ِذ من َحــ َ
عـــجل
بأكوار علــى
مال
الج َ
ٍ
َش ﱡدوا ِ
ٍ

لـــــــ ّما رأوا أنه ٌ
دين خَ البيسُ
والــــــظل ُم ينك ُره القو ُم المكاييسُ

لقد تمرد عالف ))زبّان بن حلوان(( على المل ك لظلم ه وقھ ره ال ذي ل م ي تمكن م ن احتمال ه.
كما أن الشاعر رف ض ج ور المل ك وعس فه .فھ الّ ص نعتم ي ا آل بك ر الص نيع نفس ه ب التمرد عل ى
) (٩٥انظر :عبد الفتاح الشطي :شعراء الحيرة .٣٨٩
) (٩٦ديوان أوس بن حجر  .٤٨التامور :الدم .السواقط :من ورد اليمامة من غير أھلھا.
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الملك .ورفض الظلم والجور والعسف .ھذا ما يدعو إليه المتلمس .الذي يحن إلى الع راق .إل ى
محلّته وصميمه الذي نزح عنه لجورعمرو وبطشه متوجھا ً إلى الغساسنة في الشام كما يقول):(٩٧
صميمي
أيﱡھا ال ﱠسائلي فإنﱢي َغريــــــبٌ
نــــــاز ٌح عن َم َحلّتي و َ
وف ي موض ع آخ ر يح اور الم تلمس ناقت ه .الت ي يقتلھ ا الش وق إل ى وطنھ ا .و م ا الناق ة إال
معادل موضوعي للشاعر نفسه إال أن الشاعر يرى ف ي الع ودة ھالك ه و ھالكھ ا .ف العراق ح رام
عليه ما دام الملك الجائر قائما ً .يقول):(٩٨
حن ﱠ ْ
ُ
بَسـْــــ ٌل
فقلت لَھـا
ت إلى نَ ْخلة القُصوى
ك ال ﱠدھاريسُ
عليك أال تل َ
ِ
ق لَنـــــا
أ ﱢمي شآميﱢةً ْإذ ال ِعـــــــرا َ
لن تَ ْسلُكي ُسبـــــ ُ َل البَوْ با ِة ُمــــ ْن ِج َدة ً

قَوْ مــــــا ً نو ﱡدھُ ُم إذ قو ُمنا ُشوسُ

مـا
عاش عم ٌرو .و ما ُع ﱢمرْ تَ قابوسُ
َ
لقد تحول إذن الشاعر من المناذرة في العراق إلى الغساسنة في الشام .رافضا ً عس ف المل ك
وظلمه .فاراً من جبروته وقھره .منكراً عليه سياسته الغاشمة.
والمتلمس الذي يصور ملك عمرو يعمه الفساد .و يشيع فيه الظلم .و ال مكان في ه لألح رار
لما ينزل فيھم م ن ال دواھي والمنك رات  -كم ا ج رى لطرف ة ب ن العب د م ثالً  .-فإن ه ال ري ب بھ ذا
التصوير يحرض القبائل العربية .وي دفعھا للخ روج عل ى س لطانه .والت أبي عل ى ظلم ه وج وره.
والثورة عليه وعلى الھيمنة الخارجية التي يمثلھا.
وإذا كان المتلمس قد حرّض آل بكر بن وائل رھط طرف ة ب ن العب د ورھط ه األبع دين .فإن ه
ك ذلك ح رّض بن ي قالب ة رھط ه األدن ين .مح اوالً ش د ع زائمھم وإنھاض ھم .وھ و يؤك د أنھ م ل ن
يقبل وا الدي ة .وال يرض ون بالض يم .وال يتحمل ون ال ذل .فھ م أبط ال ش جعان .لھ م حس ب رفي ع
و َمحْ تِ ٌد عريق .وعمرو بن ھند بقتله طرف ة ق د أس فر ع ن وجھ ه .وع رض نفس ه للقت ل والھ الك.
فقد بغى وطغى .يقول):(٩٩
أَبني قِالبَةَ .ل ْم ْ
ض ِد
تكن عاداتُ ُكــــم ْ
أخذ الدنيّة قبـــــل خطة ِم ْع َ
ْ
ت عن أحسابِ ُكـ ْم
لن
َ
يرحض السوءا ِ
فالعب ُد عبد ُك ُم .اقتلوا بأخي ُكــــ ُم

واثر إذ تُسا ُ
ق لَ َم ْعبَ ِد
نَ َعـــــ ُم ال َح ِ
ض َج ْنبُهُ ْلل ِم ْ
ط َر ِد
كـــــال َع ْي ِر أَ ْع َر َ

) (٩٧ديوان المتلمس الضبعي .٧٦
الثواء :اإلقامة .عالف :ھو زبان بن حلوان بن عمران بن الحاق بن قضاعة.
حضن :جبل بنجد ،اللوذ :الناحية .الخالبيس األمر فيه غدر و فساد و أخالط.
) (٩٨النخلة القصوى :علم لموضع .بسل :حرام .الدھاريس :الدواھي المنكرات .األشوس :الذي ينظر إليك
نظر المبغض .البوباة :ثنية في طريف نجد ينحدر منھا صاحبھا إلى العراق.
ديوان المتلمس  .١٤٩يرحض :يغسل .الحواثر :بطن من عبد القيس .المطرد :الرمح القصير يقتل
)(٩٩
به الوحش.
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فالشاعر جعل من عمرو بن ھند عيراً .ألنه ال منعة فيه وال ع ّز له .وما على القوم إال قتل ه
والخالص منه .ولن يغسل عنھم العار أخذ الدية دون أن يثأروا بقتيلھم .ويقتلوا ب ه عم راً .ال ذي
بات كالحمار .أعرض جنبه للرمح وأمكن منه .بما صنع من قت ل طرف ة .فالش اعر يح ثھم عل ى
الثورة .وينعى على عمرو سياسته.
ويبل غ تح ريض الم تلمس م داه ويص ل تھدي ده إل ى ذروت ه .ح ين يطل ق س ھام غض به عل ى
الملك .ويتھدده بشن الغارات حتى تبلغ رماحه مقتل الملك .يقول):(١٠٠
ْ
أرْ مـــــــــا ُحنا منكَ ال ُمخَ نﱠ ْق
فلئن تَ ِعشْ فَ ْليَ ْبلُـــــــــ َغ ْن
والشاعر يطمئن إلى قوة قومه .فعلى الرغم من الشدائد .فھم يملك ون خي والً ض امرة قوي ة.
قص روا عليھ ا الل بن وخص وھا ب ه .وإل ى جان ب ھ ذا ھن اك الرم اح المثقف ة .والس يوف القاطع ة.
وال دروع الس ابغة .والس الح الت ام ال ذي يرف ل في ه فرس ان قوم ه األش داء .ال ذين ام تألوا حق داً
وكراھية للملك بسبب طغيانه .الذي لم يعد يخفى على أحد .وبغيه الذي بات أبلج منتشراً ألنه ع ّم
الجميع .ولم يسلم منه أحد .يقول):(١٠١
ْ
ُ
بــــــــات والعاني ال ُم َرھّ ْق
لﱠ ْز
أبقت لنا األيّا ُم والـــــــــ
ب البـــــــــيو
ُجرداً بأطنا ِ
و ُمثَقﱠفات ذبﱠــــــــــــالً

ت تُــــــــ َعلﱡ ْ
ب وتُ ْغبَ ْق
من َحلَ ٍ
ِ
ْ
ُحصْ ـــــــــداً .أسنتُھا تأل ْق

ضــــــا
ض وال ﱠز ْغفَ ال ُم َ
والبي َ
وصوارما ً نَ ْعصي بــــــــھا

َعــــــــفَ سر ُدهُ حل ٌ
ق ُموثﱠ ْق
فــــيھا لــنا حـِـصْ ٌن و َم ْل َز ْق

وفوق ھذا كله .لھم بالد منيعة حصينة .عصية على الملك أبية:
حـــــــــافاتِھا ال ِعقبانُ تَ ْخفِ ْق
ومحلّةً َزوْ راء فــــــــــي
وإذا فز ْعتَ رأيـْـــــــــتَنا

حـ َــــــــلَقا ً َوعا ِديةً
ْ
ورز َد ْق

ث وأنتَ جــــــــــا
ما لليو ِ
ﱡ
والظ ْل ُم مربوطٌ بأ ْفــــــــــ

ك ال تُفَ ﱠر ْق
مــــــــــ ُعھا برأي َ
ت أَ َغرﱡ أَ ْبلَ ْق
نِيَــــــــــ ِة البيو ِ

فق وم الش اعر يملك ون ق وة كبي رة متمثل ة ف ي أس لحتھم المثقف ة الماض ية .وخ يلھم المدرب ة
الضامرة .ومنازلھم المنيعة البعيدة .وفرسانھم المغاوير األشداء .وھ ذا كل ه لي دفعوا ع ن أنفس ھم
بطش الملك وظلمه وجبروت ه .ھ ذا المل ك ال ذي اس تباح حرم ة الع راق .واس تباح ك ل ش يء في ه.
)(١٠٠
)(١٠١

المصدر السابق .٢٤٥
اللزبات :السنون الشداد .العاني :األسير .المرھق :الذي قد رھقته الخيل فأعجلته .الزغف:
الدروع اللينة .السرد :المتتابع في النسج .الملزق :الملجأ .الرزدق بالفارسية صف وصف ھا ھنا.
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فحكم ه الق ائم عل ى الج ور جع ل الجمي ع يش عر ب الخوف والوج ل .ويفتق ر الم رء في ه إل ى األم ن
):(١٠٢
واالستقرار .يقول المتلمس .وقد ارتحل إلى الشام ھربا ً من الملك
ﱠ
فإذا نَــــــــأ َى بي ُو ﱡدھُم ْفلي ْب ُع ِد
ق وأھلَه كانوا الــــھَوى
إن العرا َ
بليل ناقتــــــــي
فَ ْلتَ ْت ُر َكنﱠھُ ْم ٍ

ك وتھتدي بالفَرْ قَ ِد
تَــــــ َذ ُر ال ﱢسما َ

______________
قوم ال يرا ُم ھ ﱡديُھُـــــــ ْم
لبال ِد ٍ
بن العبـ ِد كان ھَ ِديﱡــــھُ ْم
كطُر ْيفةَ ِ
ني أمامةَ ق ْد ْ
أخذتَ كليـــــھما
وا ْب ْ

_______________
قوم آخرين ھُ َو ال ﱠردي
وھَـــــ ِديﱡ ٍ
رأس ِه بِ ُمھنﱠ ِد
َ
ضـــــــربُوا قَذالَةَ ِ
ٌ
ثالث باأل ْس َو ِد
ك
وإخـــــــا ُل أنﱠ َ

فقد ذكر المتلمس بعضا ً ممن فتك بھم الملك وأھلكھم .ومنھم أخواه ألبي ه ابن ا أمام ة .ف بالط
الملك قائم على الخسّة والغدر .والفساد واإلفساد.
ولما تعرضت عالقة غطفان بالحيرة إلى االض طراب لج ور المل ك واس تبداده .ول ى النابغ ة
ال ذبياني وجھ ه ش طر الش ام إل ى مل وك الغساس نة .وأخ ذ يتھ دد عم رو ب ن ھن د .ويح ذره م ن
التعرض لرماح قومه مقدما ً تحذيره ھ ذا ف ي ث وب النص يحة .فل دى قوم ه ق وة ق ادرة عل ى ال دفاع
ع ن حم ى القبيل ة ومص الحھا .وفرس انھم األش داء األقوي اء يمتلئ ون أنف ة وحمي ة .وش جاعة
وفروسية .وھم ينتشرون بخيولھم الضامرة في أنحاء القبيلة .يقول):(١٠٣
من ُمبل ٌغ عم َرو بنَ ھن ٍد آيــــــةً
ْ
عارضا ً لرماحــــــنا
أعرفنﱠك ِ
ال ِ

ذار
و ِمــــــنَ النﱠصيح ِة كثرةُ اإل ْع ِ
رار
فـــــي ُجفﱢ تَ ْغلِ َ
ب وار َد األَ ْم ِ

ومعلﱢ ّ◌قونَ َعلى الجياد ُحلِيﱠــــــھا

حــــــتى تَ
طار
َ
صوب سماؤھُ ْم بِقِ ِ
فار
مـــــا كان من َس َحم بھا و ُ
ص ِ

راعر
بدر حاض ٌر بِـــــ ُع
ٍ
زي ُد بنُ ٍ
اض ٌر
وعلى الرﱡ َم ْيث ِة من ُســـ َك ْي ٍن َح ِ

ب مال ُ
مار
وعــــــلى ُكنَ ْي ٍ
ك بنُ َح ِ
ار
وعلــــــى ال ّدفينَ ِة من بَني َسيﱠ ِ

ﱠ
ماحـــــــنا
إن ال ُع َر ْي َمةَ مانِ ٌع أرْ َ

والمثقب العبدي في قصيدته التي مطلعھا):(١٠٤
أف َ
ـــــاط ُم ق ْب َل ب ْينِ ِك َمــتﱢعيني
ِ
)(١٠٢
)(١٠٣
)(١٠٤

ُ
ــــألت ْ
و َم ْنع ُ
كأن تَبيني
ك ما َس

الھدي :الرجل الذي له حرمة ،مثل الھدي الذي يھدى للبيت .القذال :ما بين األذن و القفا.
ديوان النابغة الذبياني  .١٦٨األمرار :مياه .حليھا :لجمھا و أداة سروجھا ،أي ھم مستعدون .سحم:
ضرب من العشب .الصفار :شوك البھمى .العريمة :اسم بلد .الرميثة :ماء لبني سيار.
ديوان المثقب العبدي .١٣٦
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يطلب إلى الملك عمرو بن ھند أن تكون العالقة بينھما واض حة بين ة .ال يعتورھ ا غم وض.
وال تكتنفھا ضبابية .ألن الشاعر حريص على مصالح قوم ه ،ومن افع قبيلت ه ،ولھ ذا فھ و "يخي ره
بين الصداقة الحقّة ،والعداوة الصريحة") .(١٠٥يقول مخاطبا ً الملك:
فإ ّما ْ
أخـــــــــــــــــي بح ّ
ك َغثﱢي َم ْن َسميني
ق
فأعـــرفُ من َ
أن تكونَ ِ
ــــــــــــــــرحْ نِي واتﱠ ْ
وإالّ فاطﱠ
ـخذنِي
ِ

ك وتتﱠقيني
عــــ َــــــــــــــد ًّوا أتقي َ

فالش عراء ال ذين يحرض ون أق وامھم وقب ائلھم ،وي دفعونھم إل ى من اوأة المل ك والخ روج عل ى
سلطانه وعصيانه .يسترسلون في الوقت نفسه في توعده وتھديده والسخرية من ه .وتتع دد ص ور
السخرية التي يرسمونھا للملك في أشعارھم .وتظھر صفات الملك السيئة وخصاله الذميمة .وھم
يركزون على ظلمه وجوره .واستبداده وطغيانه .وسفھه وجھله .والحط من شأنه والتشكيك ف ي
نسبه .والغمز في شرفه.
الخاتمة
تخلص الدراسة إلى أن الملك عمرو بن ھند كان يحتفي بالشعر والشعراء .الذين كانوا
يقيمون في حاضرته .أو يقصدونه في حوائجھم أو حوائج قبائلھم .وأن الشعراء رسموا للملك
صورة واضحة في قصائدھم ومقطوعاتھم .وأن ھذه الصورة التي رسموھا تنسجم والغرض
الذي قالوا فيه الشعر؛ في المدح والھجاء .وفي التحريض عليه وتھديده.
وصورة الملك في المدح تبدو حميدة طيبة .فھو كريم جواد .عريق النس ب .وس ليل مل وك.
ينحدر من أسرة لھا ماضيھا العريق .ومجدھا التليد .وھو السيد المطاع .والملك الوھ اب .وھ و
القوي الذي ال يقف في وجھه خصم .ويستبيح حمى كل عدو.
أم ا ف ي الھج اء فت أتي الص ورة قبيح ة منف رة .س لبه الش عراء فيھ ا أھ م الص فات .الت ي ك ان
يتجلى بھا سيد قبيلة وزعيم عش يرة .ع الوة عل ى مل ك عظ يم .فھ و خ ائن خ ّداع .ال يف ي بوع د.
وال يحتفظ بعھد .سفيه محمق .جبار متسلط .ولذا كانت صورته قميئة.
أما في مع رض تھدي ده ف ي التح ريض علي ه .فق د رس م ل ه الش عراء ص ورة تب دو فيھ ا الق وة
والصالبة والبطش .فھو يح ب الغطرس ة .ويمي ل إل ى إذالل الن اس وإلح اق األذى والھ وان بھ م.
ولھذا ركز الش عراء عل ى إث ارة األنف ة والحمي ة .وب ث روح إب اء الض يم ورف ض اإلذالل .ودف ع
الناس إلى الثورة عليه والخروج على سلطانه .ألنه يفتقر إلى العدل والرحمة.
وبھذا يكون الشعراء قد رسموا صورة الملك عمرو بن ھند في مختل ف الجوان ب كم ا يراھ ا
الش عراء .ال ذين ك انوا يقيم ون ف ي بالط ه .أو أولئ ك ال ذين ك انوا يف دون إلي ه .ويقص دونه م ن
مختلف أنحاء الجزيرة العربية.

)(١٠٥

المفضل الضبي :المفضليات .٢٨٧
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المصادر والمراجع
-

ابن األثير .عز الدين أبو الحسن علي بن أبي الكرم ،ت )٦٣٠ھـ(١٩٦٥) .م( .الكامل في
التاريخ .دار صادر .دار بيروت .بيروت.

-

األصفھاني .أبو الفرج علي بن الحسين ،ت )٣٥٦ھـ( .األغاني .ط  .١طبعة دار إحياء
التراث العربي .بيروت.

-

األصمعي .أبو سعيد عبد الملك بن قريب ،ت ) ٢١٦ھـ(١٩٨٧) .م( .أيام العرب قبل
اإلسالم .ط  .١جمع وتحقيق ودراسة :عادل جاسم البياتي .مكتبة النھضة العربية.

-

األعشى ،الكبير١٩٧٢) .م( .ديوانه .شرح وتعليق :محمد محمد حسين .دار النھضة
العربية .بيروت.

-

أمين .فوزي محمد١٩٨٩) .م( .قراءة جديده في شعر النابغة الذبياني .ط  .١دار
المعرفة الجامعية .اإلسكندرية.

-

ابن االنباري .أبو بكر محمد بن القاسم ،ت )٣٢٨ھـ(١٩٦٣) .م( .شرح القصائد السبع
الطوال الجاھليات .تحقيق :عبد السالم محمد ھارون .دار المعارف .القاھرة.

-

أوس بن حجر١٩٦٠) .م( .ديوانه .تحقيق وشرح :محمد يوسف نجم .دار صادر
للطباعة والنشر .دار بيروت للطباعة والنشر .بيروت.

-

البغدادي .الشيخ عبد القادر بن عمر ،ت )١٠٩٣ھـ( .خزانة األدب ولب لباب لسان
العرب .تحقيق :عبد السالم محمد ھارون .مكتبه الخانجي .القاھرة.

-

البكري .عبد ﷲ بن عبد العزيز األندلسي ،ت )٤٨٧ھـ(١٩٨٣) .م( .معجم ما استعجم من
أسماء البالد والمواضع .ط  .٣تحقيق :مصطفى السقا .عالم الكتب .بيروت.

-

الثعالبي .أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل ،ت )٤٢٩ھـ( .ثمار القلوب في
المضاف والمنسوب .تحقيق :محمد أبو الفضل إبراھيم .دار المعارف .مصر.

-

الجبوري .يحيى١٩٩٧) .م( .الشعر الجاھلي ،خصائصه وفنونه .ط  .٢مؤسسة الرسالة.
بيروت

-

الجبوري .يحيى١٩٦٨) .م( .الجاھلية ،مقدمة في الحياة العربية لدراسة األدب الجاھلي.
مطبعة المعارف .بغداد.

-

حاتم الطائي .ديوان شعر حاتم بن عبد ﷲ الطائي وأخباره .طبعه يحيى بن مدرك الطائي.
رواية ھشام بن محمد الكلبي .دراسة وتحقيق :عادل سليمان جمال .مطبعة المدني.
القاھرة .
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-

الحارث بن حلزة اليشكري١٩٦٩) .م( .ديوانه .أعاد تحقيقه :ھاشم الطعان .مطبعة
اإلرشاد .بغداد.

-

ابن حبيب .أبو جعفر محمد بن حبيب ،ت)٢٤٥ھـ(١٩٤٢) .م .المحبر .عناية إليزة
ليختن .مطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية .حيدر أباد الدكن.

-

ابن حزم .أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ،ت)٤٥٦ھـ( .جمھرة أنساب العرب .ط .٥
تحقيق وتعليق :عبد السالم ھارون .دار المعارف.

-

حسين .محمد محمد .الھجاء والھجاءون في الجاھلية .ط  .٢دار النھضة العربية.
بيروت.
األصفھاني .حمزه بن الحسين ،ت )٣٦٠ھـ تقريبا ً( .تاريخ سني ملوك األرض واألنبياء.
منشورات دار مكتبة الحياة .بيروت.

-

الحموي ،شھاب الدين أبو عبيدة ياقوت ،ت ) ٦٢٦ھـ(١٩٩٠) .م( .معجم البلدان .ط .١
تحقيق :فريد عبد العزيز الجندي .دار الكتب العلمية .بيروت.

-

الخطيب ،التبريزي١٩٨٧) .م( .شرح اختيارات المفضل الضبي .ط  .٢تحقيق فخر
الدين قباوة .دار الكتب العلمية .بيروت.

-

ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد بن خلدون ،ت)٨٠٨ھـ(١٩٩٩) .م( .تاريخ ابن
خلدون .ط  .١دار إحياء التراث العربي.

-

دقة ،محمد١٩٨٩) .م( .السفارة السياسية وأدبھا في العصر الجاھلي .ط  .٢مطابع دار
العلم .دمشق.

-

رومية .وھب أحمد١٩٩٦) .م( .شعرنا القديم والنقد الجديد .عالم المعرفة.

-

الزبير بن بكار١٩٧٢) .م( .األخبار الموفقيات .تحقيق سامي مكي العاني .مطبعة العاني.
بغداد

-

الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمر ،ت )٥٣٨ھـ(١٩٩٢) .م( .ربيع األبرار
ونصوص األخيار .ط  .١تحقيق :عبد األمير مھنا .مؤسسة األعلمي للمطبوعات.
بيروت.

-

الزمخشري ،أبو القاسم محمود بن عمرن ت ) ٥٣٨ھـ(١٩٦٢) .م( .المستقصى في أمثال
العرب .اعتنى بتصحيحه :محمد عبد الرحمن خان .مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية
– حيدر أباد الدكن – الھند
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-

زھير بن أبي سلمى١٩٦٤) .م( .شرح ديوانه .صنعة اإلمام أبي العباس أحمد بن يحيى
بن زيد الشـيباني .نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب .الدار القومية للطباعة النشر.
القاھرة

-

سالم ،السيد عبد العزيز٢٠٠٠) .م( .تاريخ العرب قبل اإلسالم .مؤسسة شباب الجامعة
االسكندرية

-

ابن سعيد األندلسي ،ت )٦٨٥ھـ(١٩٨٢) .م( .نشوة الطرب في تاريخ جاھلية العرب .ط .١
تحقيق :نصرت عبد الرحمن .مكتبة األقصى .عمان.

-

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

-

ابن الشجري ،ھبة ﷲ بن علي بن حمزة العلوي ،ت )٥٤٢ھـ(١٩٧٠) .م( .الحماسة
الشجرية .تحقيق :عبد المعين الملوحي ،وأسماء الحمصي .منشورات وزارة الثقافة.
دمشق.

-

الشريف المرتضى ،علي بن الحسين الموسوي العلوي) ،ت٤٣٦ھـ(١٩٥٤) .م( .أمالي
المرتضى .غرر الفوائد ودرر القالئد .ط  .١تحقيق :محمد أبو الفضل إبراھيم .دار الكتب
العربية.

-

الشطي ،عبد الفتاح عبد المحسنز١٩٩٨) .م( .شعراء إمارة الحيرة في العصر الجاھلي.
دار قباعة للطباعة والنشر والتوزيع .القاھرة.

-

الضبي ،المفضل .المفضليات .ط  .٦تحقيق وشرح :أحمد شاكر ،وعبد السالم محمد
ھارون .بيروت.

-

أبو عبيدة ،معمر بن المثنى التيمي٢٠٩) ،ھـ(١٩٨٧) .م( .أيام العرب قبل اإلسالم .ط .١
جمع وتحقيق ودراسة :عادل جاسم البياتي .عالم الكتب .مكتبة النھضة العربية.

-

أبو عبيدة ،معمر بن المثنى ،ت)٢٠٩ھـ(١٩٠٩) .م( .نقائض جرير والفرزدق .طبع في
مدينة ليون أعادت طبعة باألوفست مكتبة المثنى بغداد.

-

الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ،ت )٣١٠ھـ(١٩٩١) .م( .تاريخ األمم
والملوك .ط  .٣دار الكتب العلمية بيروت.

-

طرفة بن العبد ،شرح األعلم الشنتمري ،ت )٤٧٦ھـ(٢٠٠٠) .م( .ديــوانــه .ط .٢
تحقيق :درية الخطيبن ولطفي الصقال .المؤسسة العربية للدراسات والنشر.

-

ابن عبد ربه ،أحمد بن محمد ،ت )٣٢٨ھـ(١٩٩٦) .م( .العقد الفريد .ط  .١تحقيق
وتعليق :برقان يوسف ھَبود .دار األرقم .بيروت.

-

العتوم .علي١٩٨٢) .م( .قضايا الشعر الجاھلي .ط  .١مكتبة الرسالة الحديثة .عمان.

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

حمدي منصور ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٤٤٩

-

علقمة ،الفحل١٩٦٩) .م( .ديوانه .ط  .١تحقيق :لطفي الصقال ،ودرية الخطيب .دار
الكتاب العربي .حلب.

-

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

-

عمرو بن كلثوم١٩٩٦) .م( .ديوانه .ط  .١دار صادر .بيروت.

-

أبو الفداء ،إسماعيل بن علي ،ت )٧٣٢ھـ(١٩٩٧) .م( .تاريخ أبي الفداء .المسمى.
المختصر في أخبار البشر .ط  .١علق عليه :محمود أيوب .الجزء األول .دار الكتب
العلمية .بيروت.

-

ابن قتيبة .أبو محمد عبد ﷲ بن مسلم الدنيوري ،ت )٢٧٦ھـ(١٩٨٥) .م( .الشعر
والشعراء .ط  .٢حققه :مفيد قميحة .دار الكتاب العربي .بيروت.

-

القيرواني ،أبو علي الحسن بن رشيق ،ت )٤٥٦ھـ(١٩٨٩) .م( .العمدة في محاسن الشعر
وآدابه .ط  .١تحقيق :محمد قرقزان .دار المعرفة .بيروت

-

كعب بن زھير١٩٩٥) .م( .ديوانه .ط  .١تحقيق وشرح :محمد يوسف نجم .دار صادر
بيروت.

-

لبيد بن ربيعة العامري١٩٦٢) .م( .شرح ديوانه .حققه وقدم له :إحسان عباس .الكويت.

-

ابن ماكوال ،ت )٤٧٥ھـ( .اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء
والكنى واألنساب .اعتنى بتصحيحه والتعليق عليه :نايف العباسي .الناشر :محمد أمين
دمج .بيروت.

-

المبرد ،أبو العباس محمد بن يزيد ،ت )٢٨٥ھـ( .الكامل في اللغة واألدب .مكتبة
المعارف .بيروت.

-

المتلمس الضبعي١٩٦٨) .م( .ديوانه .رواية األثرم وأبي عبيدة عن األصمعي .عني
بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه :حسن كامل الصيرفي .معھد المخطوطات العربية .القاھرة.

-

المثقب العبدي١٩٧١) ،م( .ديوانه .تحقيق :حسن كامل الصيرفي.
المخطوطات .جامعة الدول العربية .القاھرة

نشرة :معھد

-

المرزباني ،أبو عبد ﷲ محمد بن عمران بن موسى ،ت )٣٨٤ھـ(١٩٦٠) .م( .معجم
الشعراء .تحقيق :عبد الستار أحمد فراج .دار إحياء الكتب العربية .مصر.

-

المرزوقي ،أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ،ت )٤٢١ھـ(١٩٩١) .م( .شرح ديوان
الحماسة .ط  .١نشره أحمد أمين :عبد السالم ھارون .دار الجيل.
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-

المسيب بن علس١٩٩٤) .م( .شعره .جمعه وحققه ودرسه :أنور أبو سويلم .منشورات
جامعة مؤتة

-

ابن منظور ،محمد بن مكرم ،ت )٧١١ھـ( .لسان العرب .دار صادر .بيروت.

-

الميداني ،أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراھيم١٩٨٧) .م( .مجمع األمثال .ط .٢
تحقيق :محمد أبو الفضل إبراھيم .دار الجيل .بيروت.

-

النابغة الذبياني .ديوانه .تحقيق :محمد أبو الفضل إبراھيم .دار المعارف .مصر.
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