
الشعراء طبقات
المعتز بن عبدالله

عققثر حققتى الخأيققرة، القققرون في المفقودة الكتب حكم في كان العربي، التراث نوادر من
ًا بنشره فقام إقبال، عباس السأتاذ عليه بققاريس فققي بالفرنسققية عنققه دراسأققة مققع مصققور

الفريقدة م. والمخطوطقة1942 سأقنة التذكاريقة جقب لجنة لنشره تتبرع أن قبل م،1938
ًا كتبت عباس السأتاذ عليها عثر التي الذي الصأل أن فيحتمل ه1285 سأنة شوال في حديث

ًا، يزال ما منه نقلت لهققا زورت قد بالخأطاء، مملوءة الضبط، من خأالية نسخة وهي موجود
الطبقققات) (مختصققر مققع تراجققم. بالمقارنققة خأمققس منها وسأقطت الوضع، ظاهرة مقدمة

أبققو شققرع ) ورقققة،49( فققي ويقققع للطبقققات، الوحيققد الثأر وهو السأكوريال، في الموجود
المقدمققة ه. أمققا630 سأققنة وكملققه ه590 سأققنة حققوالي اخأتصققاره فققي الربلققي البركققات
البحققث مققن خأطققوات بضققع أمققام تصققمد ل منحولة مقدمة فهي المخطوط، في الموجودة

كتققاب ليققس حقيقتققه فققي الكتققاب أن حيققث الكتاب، عنوان إلى الشك رقى وربما العلمي،
الصأفهاني: (الخأتيققار حمزة بها سأماه التي التسمية إلى أقرب موضوعه في وهو طبقات،

الشعراء). (طبقات كتابه سأموا المعتز ابن عن نقلوا من معظم أن المحدثأين) إل شعر من
بجمققع فيققه وعنققي ه،293 عققام بعققد حيققاته أخأريات من قصار أيام في المعتز ابن كتبه وقد

العبققاس بنققي بلط فققي عاشققوا شقعراء عقن أثأققرت الققتي والمحاسأققن والنققوادر المفاكهات
بينمققا ) ترجمققة،131( علقى يشققتمل الكتقاب أن الربلي ورجالتهم. وأفاد وزرائهم وقصور

علقى المختصققر فققي عبقاس السأققتاذ عقثر وقد ) ترجمة،127( يدينا بين التي النسخة تضم
كتققابه. أمققا المعتز ابن بها افتتح هرمة) التي (ابن ترجمة ومنها الساقطة، الخمس التراجم

وآخأرهققم ه167 سأققنة بققرد) المتققوفى بن (بشار فيه لهم ترجم من فأقدم التاريخ حيث من
اليققوم ترجمتققه: (وهققو فققي قققال الققذي الشققيرازي ومحمققد ه292 سأنة (الناشئ) المتوفى

)13ب( قبلققه تققوفي الققذي الرومي ابن لذكر إهماله المعتز ابن على زماننا). ويؤخأذ شاعر
الشعر. في ديوان أكبر صأاحب وهو سأنة،

الرحيم الرحمن الله بسم

نستعين وبه

بقترتيبه البلغقاء شقاشقق وأخأققرس كلمققه، بمعجققز الفصققحاء مصاقع أقحم الذي لله الحمد
زلزل إلققى الوهقام نز يرتقي ل الذي وخأتامه، مفتحه باخأتراع العرباء العرب وبهر ونظامه،

تؤمقل ول ملكققوته، بيداء مساحة من نقطة سأبر على الفهام لهام يستحوذ ول جبروته، كنه
لهوته. أثأيريات من لمعة إدراك الراسأخين، الحكماء أفكار

فضققائلهم فعظمققت الملققوك صأققنف منققه وفضّل الكلم، بفصل جنسه عن النسان نوع ميز
ًا نبينا خألقه من والعام. واخأتص الخاص بين المشتركة والسلم. الصلة أفضل عليه محمد

بحققور مققن مغترف شكر وأشكره عليه، منه يجب ما أداء عن بالقصور معترف حمد أحمده
ًا فضله دولققة أعطققاف نصققرة بققأرواح اهققتزت مققن علققى والسلم إليه. والصلة بكليته منيب

حسققامه إعمققال مققن وخأضققع فاضطرب، والقياصأرة الكاسأرة دول خأضم بها فماج العرب،
رب فعطسقت والبعيقر، الشاة لصاحب والسرير التاج رّب ًا الع ز بقأنف فرحق الشقامخ، الع
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ًا وجرت فققارس، نققار فخمققدت الكفققرة عيققون بمولققده أبكى الذي الباذخ الشرف ذيل مرح
لمتطققاء المبعققوث محمققد دارس، طلققل وهققو كسرى إيوان فأصأبح الفجرة دعائم وضعضع

السققداد، والقواعققد الصققواب قققوانين الخلئققق إلققى الخالق عن المبلغ الرشاد، جادة العباد
وسأقاحات المنقابر أعقواد بأقدامهم وشرفوا قواعد، الدين بيوت من شيدوا الذين آله وعلى

لمققع مققا الظلم، ومصققابيح التمام بدور اليقين أهل ورؤسأاء الدين أئمة وأصأحابه المساجد،
ّنى البرق عبققد اللققه إلققى العبققاد أفقر وبعد: فيقول الغمام بكاء الروض وأضحك الحمام، وغ

هققارون بققن الرشققيد بن بالله المعتصم محمد بن الله على المتوكل بن بالله المعتز بن الله
بققن اللققه عبققد بققن علققي بققن محمققد بققن اللققه عبد المنصور جعفر أبي بن محمد المهدي بن

، الهمققوم مققن علققّي ورد لققوارد بققالنجوم، ليلققة طرفققي الفكر عنه: عقد الله رضي العباس
فققي الخاطر على فخطر فتأملت السهاد، حلل مقلتي وألبس الرقاد، كحل عيني عن نفض
الخلفققاء مققدح فققي الشققعار، مققن الشققعراء وضققعته مققا نسققخة فققي أذكر أن الفكار، بعض

ًا ليكون العباس، بني من والمراء والوزراء ًا الناس، عند مذكور نجيققم ابققن ألفققه لمققا متابع
ًا الثقات، الشعراء طبقات المسمى بكتابه قبلي وسأققميته الحاجققات، المسهل بالله مستعين

المتقدمين. الدباء من المتكلمين، الشعراء طبقات

أن ذلققك فققي فنظققرت والثأققار الشعار من له وما برد بن بشار نجيم ابن ترجمة أول فكان
مققا جميققع اقتصيت ولو الصواب، عين لشعارهم الخأتصار فرأيت الكتاب، هذا في أجمعهم

ًا كان ما وذكرت ذلك فاخأتصرت القصد، حد عن وخأرج الكتاب، لطال الشعار من لهم شاذ
مطققولت مققن كان ما على واقتصرت أشعارهم، من الكتب في يذكر لم وما دواوينهم، من

وعليققه بققالله، إل تققوفيقي وما والمآب، المرجع وإليه والتوفيق، السأتعانة وبالله قصائدهم،
ونعققم المققولى نعققم الوكيققل، ونعم حسبي وهو الطالبون، يطلب ومنه المتوكلون، فليتوكل
النصير.

هرمة ابن أخأبار

بققن الحققارث بققن قيس بني أحد القرشي، هرمة بن عامر بن سألمة بن علي بن إبراهيم هو
إسأحاق. أبا ويكنى المدينة، سأكن لهم: الخلج. حجازي ويقال فهر،

أيققام آخأققر إلققى وبقققي مروان، بني ملوك مدح فإنه هرمة، بابن الشعر الصأمعي: خأتم قال
المنصور.

ٍر لمعتّر  يجتدى من خأير من قيل سأليمان: إذا بن الواحد عبد في شعره فمن ومحتاجها فه

إسأراجها قبل بإلجامها  الوغى يوم الخيل يعجل ومن

أزواجها قبل بها إليك  مالك بني نساء أشارت

بقن حسققن وفقي طققالب أبقي بن علي بن حسن بن حسن بن الله عبد في مدائح له وكانت
ًا وكان السلم، عليهما زيد قعققد المنصور علي الله عبد ابن محمد خأرج فلما إليهما، منقطع
ًا، له وقيل عنه ّبة على ألم القائل: ومهما أنت التشيع في أتهم وقد يوم بنققي أحققّب فإني  ح

فاطمة

القائمة والسنة والدين ت  بالمحكما جاء من بنت بني

وكققذا? كققذا وقققت في تقولهما ألست أبت يا ابنه، له فقال أمه، بظر عَض من فقال: قائلها
بققن الحكققم فققي قحطبققة? ولققه ابققن يأخأققذني أم أمققي، بظققر أعض خأير، أيهما بني فقال: يا
شفيقا المنون من عليك أمسى  أنني إل فيك يوجد عيب يمدحه: ل المطلب

قوله: شعره من يستجاد المعتز: ومما ابن قال

)2(



2:  الصفحة

مرقوع قميصه وجيب خألق  ورداؤه الفتى الشرف يدرك قد

برد بن بشار

ًا كان ًا شاعر ًا مجيد ًا مفلق ًا، ظريفقق وأخأققذ الخلفققاء، مجققالس وحضققر الملققوك خأققدم محسققن
العطايققا، فققي ويجزل ويدنيه به يأنس وكان مجلسه، ويخضر المهدي يمدح وكان فوائدهم،

إليققه بعققث جواريه مع مجلس في المهدي حضر وكان ومنادمة، حسن صأوت صأاحب وكان
قصققائد ولققه الفصققحاء البلغققاء الخطبققاء مققن يعققد بشققار وكققان والمحادثأققة المسامرة لجل

فقتلققه الخققوارج بققدين يققدين بققأنه المهققدي إلققى يبغضه من بعض به فوشى كثيرة، وأشعار
بشققار قتققل في الخأبار من صأح والذي فقتله يهجوك، للمهدي: إنه قيل المهدي. وقيل: بل

سأققبعين فقتلققه. وقيققل: ضققربه بالزندقة فرمي عليه، ينعم والمهدي المهدي، يمدح كان أنه
ًا فققي ومائققة وسأققتين وقيل: ثأمان سأبع، سأنة وفاته عنقه. وكانت ضرب وقيل فمات؛ سأوط

المهدي. أيام

ًا كققان وقققد مجلسققه أنيققس له. كققان معاشرته وحسن المهدي تذكره توفي ولما بققه معجبقق
ًا بشار وكان يدنيه، وكان وبشعره، المجلس يحضر كان ولهذا سأنة، بأربعين موته قبل كفيف
ًا قتل لما المهدي أن يبصرهن. وحكى ل لكونه المهدي عند والجواري قتلققه على ندم بشار

ًا يجد أن وأحّب ًا بتفتيشها وأمر فأحضرها كتبه، إلى فبعث به، يتعلق شيئ يجقد أن فققي طمع
ًا فيها ًا، ذلك من يجد فلم عليه، حزبه مما شيئ ًا، فيه أن فظن مختوم، بطومار ومّر شيئ شيئ

علققي بن سأليمان آل أهجو أن أردت إني الرحيم، الرحمن الله فيه: بسم فإذا بنشره، فأمر
وآلققه، وسأققلم عليققه اللققه صأققلى اللققه رسأققول مققن قرابتهم فذكرت العباس، بن الله عبد بن

فيهمققا أذكققر لققم بيققتين قلققت وقققد وجققل، عز لله جرمهم ووهبت هجوهم، من ذلك فمنعني
ًا ًا كالبابليين  ودرهمهم سأليمان آل وهما: دينار دين، في أقدح ولم عرض ّد بالعفاريت ش

وماروت بهاروت سأمعت كما  لقاؤهما يرجى ول يوجدان ل

الندم. صأح والله فقال: الن

سأققلب مققا وجققل عققز اللققه لبشققار: إن رجل أفلح: قال أبي ابن قال: قال جعفر أبو وحدثأني
ًا بصققرك? مققن عوضققك فمققاذا فققأنت ذكققاء، أو صأققوت حسققن عنهما عوضه إل كريمتيه أحد

سأنة. أربعين منذ مثلك زانية ابن إلى النظر فقدان فقال: عوضني

ًا فعاشققر اللققه، بكتققاب وأعلمهققم الناس أفقه من بشار عمي السدري: كان قال مققن قومقق
ًا، مفتنا دينه. وكان فخبث الحرانيين غيققره، أحققد بققه يكققن لققم بمكققان الشعر من وكان بارع

ًا أعلم يقول: ما وكان الشعر. من أقل عندي مما شيئ

ّدثأني حاضققر- عبيدة- وأنا أبو قال: سأئل السجستاني حاتم أبو قال: أخأبرني أفلح أبي ابن ح
ونقرة. شذرة فقال بشار شعر عن

حجققرة فققي مجتمعققات وهققن جققواريه، مققن جماعققة علققى خألفتققه أيام المهدي قال: ودخأل
ه: لقو فقلن يشرب، عندهن فجلس بعضهن، ار أذنقت ل امره علينقا القدخأول فقي لبش لنس

ًا الناس أحسن من ونحادثأه- وكان ًا، وأظرفهم حديث فأحضر. به ملحا- فأمر وأكثرهم مجلس
شققعره، عيققون وينشققدهن وملحققه نوادره من عليهن يسرد وجعل فحدثأهن، عليه واجتمعن
ًا بذلك فسررن ًا، سأرور ًا. قال: نعم، نفارقك فل أبونا ليتك بشار، له: يا وقلن شديد وأنا أبد

بجائزة. له وأمر المهدي، منه كسرى. فضحك دين على
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ًا المهدي واطلع فخذيها، فضمت به، فأحست تغتسل، عريانة وهي جواريه، بعض على يوم
المهقدي فخققرج بطنهقا، بعكقن فسقترته انثنققت حققتى يشققمله، فلم بكفيها، متاعها وسأترت
ًا، علققى بشققار لحيني" فقققال عيني البيت. "أبصرت هذا فقال: أجز الدار، في وبشار ضاحك

البديهة: 

ًا شيني وافق .................  منظر

الراحتين بطن تحت  رأتني إذ سأترته

باليدين توار لم  فضول منُه فبدت

العكنتين طّي بين  توارت حتى فانثنت

ّ أنت ما المهدي: والله فقال المققر حكيت ولقد عنقك، لضربت أعمى أنك ل ولو سأاحر، إل
فطنتك. وجودة ذكائك، فرط من ذلك أن أعلم ولكني رأيته، كأنك حتى وجهه على

المرعققث. يلقققب وكققان سأققدوس، بعضققهم: لبنققى عقيققل. وقققال لبنققى مققولى بشققار وكققان
القائل:  وهو بالزندقة، يرمي والرعاث: القرط. وكان والمرعث: المقرط،

طويل يوم لحبس سأيبكي من  طلول في لمحبس يبكي كيف

ٍر برسأم وقوف عن  لشغل والحساب البعث في إّن محيل دا

3:  الصفحة

ًا بالبعث. وكان إيمانه صأحة على يدلن البيتان وهذان ًا مطبوعقق ّد أسأققتاذ وهققو يتكلققف، ل جقق
أن العلققم أهل عند ميدانه. والصحيح في يجارى ول عليه، يقدم ل ومن وسأيدهم، المحدثأين

بقوله:  وزيره داوود بن يعقوب بهجوه قتله المهدي

داوود بن يعقوب الخليفة إّن  نومكم طال هبوا أمية بني

ّق بين الله خأليفة  فالتمسوا قوم يا خألفتكم ضاعت والعود الز

قبحا وإن تغلظه قول  مخبأة من يؤيسنك قوله: ل على قتله قوم: بل وقال

جمحا بعدما يمكن والصعب  مياسأرة إلى النساء عسر

أثأبت. الول بالفاحشة. والقول العالمين نساء جميع المهدي: رميت فقال

ًا يهجو عجرد حماد وكان عمققي مققا إذا  قرد من أقبح فيه: ويا قال حتى إليه يلتفت ول بشار
القرد

العنبرا جلدته لنتنت  عنبرا جلدته طليت قوله: لو عليه اشتد وما

ًا طليت أو ًا مسك خأرا عليه المسك تحول  إذا ذكي

ًا حماد وكان ًا، مفلق ًا يدان لم موضعه أن إل مجيد يقاربه. ول بشار

ًا لها فنبه  العداة حروب نبهتك العلء: إذا بن عمر في كلمته بشار شعر جيد ومن ثأققم عمققر
نم

شّم قبل ريحانة لمدح  أكن لم زعموا الذي ولول

ًا بشار وحضر العجققاج بققن رؤبققة بققن عقبققة حضققر وقققد الهنققائي، سألم بن عقبة مجلس يوم
ول أنققت تحسققنه ل طققراز هققذا معققاذ، أبا عقبة: يا بشار. فقال فاسأتحسنها أرجوزة، ينشده

جققدك. ثأققم ومققن أبيك ومن منك لرجز إني هذا? والله فقال: تقول بشار فغضب نظراؤك،
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بقذات القدار طلقل فيهقا: يقا يققول القتي الداليقة بأرجوزته الهنائي سألم ابن عقبة على غدا
بعدي كنت كيف خأبر بالله  الصمد

ّد مثل للمحلف وليس  للعبد والعصا يلحى يقول: الحر وفيها الر

جلد في رقعة في حملته  الممد كالدمل وصأاحب

هققذا. ووصأققل مثققل جدك ول أبوك ول أنت قلت ما رؤبة: والله لبن وقال عقبة، به فأعجب
ًا العطية. له وأجزل بشار

ويرضققون وينشدونه إليه ويجتمعون مدافع، غير الشعراء من عصره أهل أسأتاذ بشار وكان
بحكمه.

مثققار قققوله: كقأن ذلقك أحسن. ومققن لغيره ما كل يبصر- من ل أعمى أنه وتشبيهاته- على
كواكبه تهاوت ليل وأسأيافنا  رءوسأنا فوق النقع

حزين نداه يرجي أن مخافة  إنه قزعة ابن بخل تبخل قوله: فل هجائه خأبيث ومن

كمين وأنت إل تلقه فلم  بابه أغلق للعرف جئته إذا

يمين? عليك معروف كل وفي  العل تبلغ يحيى: من لبي فقل

ً نلت قزعة بن يا يقول: بجدك وفيه جدود بهم اللئام إن أل  مال

يزيد فيمن دجاجة أقمت  الهدايا في الزيادة حذر ومن

الققذي بيتققه فيهققا يقققول الققتي كلمتققه وصأققفه وحسن رصأفه، لحكام لبشار، يستحسن ومما
يصاحبه يزال ل أن به وأزرى  صأاحبه مل إذ فازور جفوة فأولها: جفا التشبيه، في ذكرناه

حبائبه شطت المحزون لوعة ول  الهوى لوعة تستكثرا ل خأليلي

ًا بعبدة يلقى ما النفس شفى وضرائبه قلبه يلقى كان وما  مغرم

ويطالبه الهوى أمس به يميل  وإنما الفؤاد داعي عن فأقصر

ًا كان إذا ركائبه أوب كّل في توّجهه  الهوى أخأوك ذواق

ّية  تكن ول الطريق وجه له فّخل مذاهبه كثير رّحال مط

جانبه لن عاتبته وإن أربت  إنما قال ربته إن الذي أخأوك

ًا المور كل في كنت إذا ًا  معاتب تعاتبه ل الذي تلق لم لك أخأ

ًا فعش ومجانبه مرة ذنب مقارف  فإنه أخأاك صأل أو واحد

ًا تشرب لم أنت إذا مشاربه? تصفو الناس وأي ظمئت  القذى على مرار

سأحائبه تروي منها الندى عيون  إنها عيلن قيس قيس الحّي من

مرازبه تخاف ثأغر أو يراقب بمدينة ممسك منها زال وما

ّده صأعر الجبار الملك إذا نعاتبه بالسيوف إليه مشينا  خأ

4:  الصفحة

ّنا ّو دّب إذا وك نراقبه ل ظاهر في وراقبنا  لسخطنا العد

ًا له غدونا مضاربه الدماء تستسقي وأبيض  مثقف بكّل جهر
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كواكبه تهاوت ليل وأسأيافنا  رءوسأنا فوق النقع مثار كأن

كتائبه الكماة أبصار وتخلس  حديده لون الشمس يعشى وأرعن

مناكبه الجبال أركان تزاحم  غدا إذا الفضاء الرض به تغص

ًا  تبتغي وقحطان كلبا به تركنا مغالبه المطّل الهبل من مجير

ًا أعرف والبلغاء. ول الخطباء في يعد بشار وكان ول فضققله دفع والفهم العلم أهل من أحد
علققى وأسأققلس الزجاجققة مققن وأصأققفى الراحققة، مققن أنقققى شققعره شعره. وكان عن رغب

ًا- قققوله: أمققن كلققه كققان شققعره- وإن مققن يستحسن العذب. ومما الماء من اللسان حسققن
ّني سأكرانا الموت سأكرات في أصأبحت  غضبانا راح حبيب تج

أشجانا للناس ترى ل كأنما  شجن إلى شوق من النوم، تعرف ل

ًا إل  مودته من ينلني لم من أود ّد سألم حيرانا القلب ير

أحيانا العين قبل تعشق والذن  عاشقة الحّي لبعض أذني قوم يا

نققروم أنا هذا كتابنا في قدمنا وقد طويلة قصيدة أحد. وهذه إليه يسبقه لم بديع معنى وهذا
والخأتصار. اليجاز

ًا شعره من يستحسن ومما لققم ولكققن ليلققي يطل إليه: لم يسبق لم الذي المعنى وهو أيض
ألّم طيف الكرى عني ونفى  أنم

الحلم في إل المهجور أيها  رؤيتها إلى الشوق فاهجر

أذم كنت وما بالذم منك  جاءني كتاٍب عن حدثأني

صأققحابتي المبققاني: رأيققت الرفيعققة المعققاني البديعققة العجيبة رائيته شعره مستحسن ومن
ّنهار متع ما بعد حمول  بخناصأرات ال

يستطار الّصبابة طول ومن  إليهم طرب من القلب فكاد

نوار آنسٌة الدل خألوب  خأود رأيت الذين الحّي وفي

عقار عانقه النوم بعيد  فاها كأن العارضين برود

ٌة فؤاده كأّن الحذار نفع لو البين حذار  تنّزى كر

ّوعه ٍء بكّل السرار ير الّسرار به يكون أن مخافة  شي

ّدا ًا له يخلق ولم  ليٌل إليه زيد لليل وو نهاُر أبد

ّتى التغميض عن عيني جفت قصار عنها جفونها كأّن  ح

عنققد كققانوا وغيرهمققا، نققواس وأبققو الشققيص أبو منهم وجماعة، الوليد بن مسلم أن وبلغني
مققن لجماعققة فأنشققدوه نمطققه، يتفققاوت ل الققذي الشققعر ديباج عن فسألهم الخلفاء، بعض

أبققو فقققال ذلققك، مققن أحسن عن وسأأل بالغرض، منه يقع لم فكأنه والمحدثأين، المتقدمين
ًا، فاسأتحسنها لبشار، الرائية البيات هذه المؤمنين. وأنشد أمير يا لها نواس: أنا ّد وقققال: ج

ّيٌة غضقبة غضقبنا مقا الفتخققار: إذا فقي قققوله وأفققرط فيققه أجققاد ومما حجققاب هتكنققا  مضقر
ًا قطرت أو الشمس دم

ًا أعرنا ما إذا ّيد ّلى منبر ذرى  قبيلة من سأ ّلما علينا صأ وسأ

ّييقا بن عقبة في قوله له يستحسن ومما عينهقا طقرف واحققذرا  العلء أّم صأققاحبّي سأقلم: ح
ِءء الحورا

ًء دواء طرفها في إن الدواء قبل والداء لمحّب،  ودا
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الهواء من تشتهي بما ه  الل عذبها بالحب عذبتني

الكرماء منازل وتغشى ب  الح يلتقط حيث الطير يقع

لقاء أو وموكب عطاء في  سألم ابن الجواد همة إنما

العطاء طعم يلذ ولكن ف  وللخو للرجاء يعطيك ليس

بسّم إل الشهد يلعق ول  دمنة على يبيت ل فتى العلء ابن في قوله مديحه من يختار ومما

ّيها منها: أل قوله في الفتخار في يأخأذ ثأم ً السائلي أ الكرم أنف أنا لتعرفني  جاهل

العجم قريش وأصألي فروعي  عامر الجياد: بنو نمتني

ّني تعتصم ول الفتاة وأصأبي  الفتى مقام لغني وإ

ّني القلب منية قوله: يا المليح الحسن الطيب غزله ومن أسأققميها بأخأرى أكني  أسأميك ل إ
وأعنيك

5:  الصفحة

ًا الناس أطيب يا ّ  مختبر غير ريق المساويك أطراف شهادة إل

ّدهر في زورة زرتنا قد الديك بيضة تجعليها ول فاثأني  واحدة ال

ّلى الله رحمة يا فيك من الفردوس برائحة حسبي  منازلنا في ح

ٍد قوله: وخأريدة بدائعه ومن والورس بالمسك ضمخت قد  ذوائبها سأو

بالشمس الشمس عين فسترن  بها الضحاء رأد في أقبلن

أبققو ضققمنه ...الققخ" وقققد اللققه رحمة "يا البيت هذا فيها يقول التي المشهورة القصيدة وله
ن النفقس فقدتك وجاورينقا  منازلنقا في حلي الله رحمة البيت: يا هذا وهو بشعره نواس م

جار

مققا علققى الكتققاب هذا يتضمنها أن من أكثر وطرائفه الشعر في ونوادره كثيرة بشار وأخأبار
سأواه. ما على يستدل بما أتينا وقد والخأتصار اليجاز إيثارها من فيه قدمنا

الحميري السيد أخأبار

ًا وكان الحميري، مفرغ بن ربيعة بن يزيد بن محمد ين إسأماعيل هو ًا شققاعر حسققن ظريفقق
ًا النمط ًا، مطبوع ّد والخأبققار الحققاديث بسققوق الناس أحذق وكان ذلك، مع الشعر محكم ج

نقلهقا إل معروفققة فضققيلة السقلم عليققه طالب أبي بن لعلي يترك الشعر. لم في المناقب
الشعر. إلى

ّدثأني هققذا مقن ينققال هاشقم أبققو قققال: كقان المقدائني عقن السدوسأي الله عبد بن محمد ح
ًا- فرحل للسيد الهواز- وكان المهلب بن حبيب بن سأليمان وولي الشراب، من إليه صأديق
ًا، عنده وأقام ونادمه، مجلسه ورفع فأكرمه الكوفة، الشققراب يشققرب ل سأليمان وكان حين

لققه فقققال لققونه، وتغير به ذلك فأضر شربه من السيد فيه. فامتنع ويتشدد شربه من ويمنع
ًا: أراك أنققال كنققت الميققر، أيها فقال: أصأدقك عليها، قدمت التي الحال عن تغيرت قد يوم

مسققاعدة عنققه فأمسققكت بققدني، ويقققوي عضققدي ويشققد طعامي فيمرئ الشراب هذا من
حق من علينا يجب ما وقال: أحق سأليمان ترى. فتبسم ما إلى فصرت الله، أصألحه للمير

فققإنه منقه فأصأققب النبيققذ، شقرب لقه نحتمققل أن وآله عليه الله صألى الرسأول آل يمدح من
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ميفختققج. ودفققع دورق مققائتي هاشققم أبي إلى احمل أن بالجبل عامله إلى كتب غذاؤك. ثأم
سأليمان: قال ويختصره، الكلم يوجز من البليغ المير، الله فقال: أصألح السيد إلى الرقعة

فختقج "مقي" وامقح دع بإحقداهما، مسقتغني كلمتين بين العّي? قال: جمعك من رأيت وما
أراد. ما إليه وحمل فقال: صأدقت

فأطققال وعلققي بكر أبي في رجلن السيد: اخأتصم لي قال: قال الله عبد بن محمد وحدثأني
ل وهمقا بغلققة، علققى ذاك- وأنقا عليهمققا. فكنققت يطلققع طققالع أول بينهما يحكم بأن رضيا ثأم

ًا السققيد محمد: وكان يعرفانني- قال ًا- فابتققدر وسأققيم وقققال: منهمققا الشققيعّي إلققّي جسققيم
ًا علينقا طقالع بقأول ورضقينا شقيء اخأتلفنقا? فقي إنا الله، أصألحك ت حكمق اذا ففقي فقل م
ًا أقول: إن قال: أنا اخأتلفتما هققذا يقول الله. قال: فقلت: فماذا رسأول بعد الناس خأير علي

أول السققيد السققيد: كققان راوية السدري قال: قال الله عبد بن محمد الزانية? وحدثأني ابن
ًا زمانه مققتى? متى? وإلققى ذلك: حتى في وأنشدني الحنيفة بن محمد برجعة يقول كيساني
ترزق حّي وأنت الوصأّي بن المدى?  يا ومتى

مشهورة. والقصيدة

ا ققال: ققال الله عبد بن محمد وحدثأني لققي حقتى يققول: بقذلك السقيد زال السقدري: م
قققوله ذلك. فققذلك عن فرجع الحجة وألزمه فناظره الحج، أيام السلم. بمكة عليه الصادق

السلم: عليه الصادق ويذكر عليه كان عما ورجوعه المقالة، تلك تركه في

ويغفر يعفو الله أن وأيقنت  أكبر والله الله باسأم تجعفرت

ويقدر المور في ويقضي ويمحو  بأمره ربي شاء مهما ويثبت

ً رجٍل على رجل العتبي: ادعى النصاري: قال وقال سأوار فطالبه القاضي، سأوار عند مال
شققهادة قبلنققا سأوار: قققد فقال فأحضرهما؛ آخأر، ورجل السيد إل شاهد له يكن فلم بالبينة،

لققه قققال خأرجققا فلمققا الخأققر، الشاهد رد أنه السيد فظن الشهود، في زدنا ولكن هاشم أبي
ًا بذلك يفصح ولم شهادتك إل رد ما الرجل: والله قال: ما على المر وتبين لسانك من خأوف

الولة خأير يا صأور  من يا الله أمين يقول: يا وفيه وخأرقه، وهجاه سأوار على السيد فغضب

القضاة شر من ه  الل عبد بن سأوار إّن

ًا إن جناة جهر ذوي من  العمى سأوار

موات غير لكم  نعثلي جملي

6:  الصفحة

ّده فجرات من فجرة  عنز سأارق ج

بالمنكرات ذفه  والقا الله لرسأول

الحجرات وراء من  ينادي قام والذي

هناة أهل إننا  إلينا أخأرج هناه يا

الطارقات شّر ه  الل كفاه ل فاكفنيه

بالفاقرات يصب ج  نه ومن فهجوناه

رافضقي السقيد إن المقؤمنين أميقر سأقوار: يقا إليه المنصور. وكتب إلى البيات هذه وبعث
ًا بعثنققاك المنصققور: إن إليققه المتعة. فكتب ويرى بالرجعة يقول ًا. نبعثققك ولققم قاضققي سأققاعي

ًا السيد وأقطع وعزله الحجاج. أراضي من بالبصرة أرض
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بققالولء التطققرف أولهققا: يققن الققتي وهققي المذهبققة تسققمى الققتي قصققيدته شققعره جيد ومن
الخلب بروق من الكواذب أإلى  وبالهوى

الشوقب الخدب الجمل على جاءت  التي الشيع إلى أمية? أم إلى

الحوأب أهل كلب الهدو بعد  فنبهت الحرام البلد من تهوي

ًا، مشهورة قصيدة وهي آل فققي شققعره مستحسققن منها. ومن أردناه ما على فاقتصرنا جد
ًا وآله: أتى عليه الله صألى الله رسأول يلعبان ضحوة برزا وقد  الرسأوُل والحسين حسن

ّداهما ثأم وضّمهما المكان بذاك لديه وكان  ف

والراكبان المطية فنعم  عاتقيه تحتهما وطأطأ

ًا والقصيدة اشققتغلنا لو كثيرة الجياد وقصائد فقط، ذكرناه ما على فاقتصرنا مشهورة، أيض
ً قققال: رأيققت أنه بعضهم عن حكوا وقد شغلنا، لطال بذكرها وقققد ثأقيققل حمققل عليققه حمققال

بنققات، أربققع لققه كققان أنه السدري، عن السيد. وحكى هذا? قال: ميميات جهده. فقلت: ما
هذا. فحسبك شعره، من قصيدة أربعمائة منهن واحدة حفظ. كل كان وأنه

وبكققى، غلمققه إليققه نظقر السققيد احتضر قال: لما المنذري قال: أخأبرني النصاري وحدثأني
قضيت أنا كفن? فقال: إذا لك وليس تموت وأنت أبكي ل يبكيك? قال: وكيف له: ما فقال
عليققه الله صألى الله رسأول آل مادح الحميري السيد أن أل فقل الخزازين، صأف إلى فصر
شققعره وكققان خأققبره، والدبيقي. فهذا الوشي فيها كفنا سأبعون فوافاه ففعل، مات قد وآله

الله. رحمه

سأديف أخأبار

ًا سأديف كان ًا شاعر ًا مفلققق ًا وأديبقق ًا بارعقق ًا، وخأطيبقق حسققنه. الشققعر مطبققوع وكققان مصقققع
ّدثأني ّدثأني العوفي ح علققى ميمققون بن سأديف قال: سألم الرياحي إبراهيم بن أحمد قال: ح

أهلك، أحد أنا الله سأديف: أصألحك أنت? قال الرجل: من له فقال الدار عبد بني من رجل
ًا أهلققي فققي أعققرف مققا العبققدي: واللققه ميمون. قال بن سأديف أنا ول سأققديف قققال ميمونقق

ًا. مبارك

زوج لهققا وكققان خأزاعققة من لمرأة مولى سأديف الجعفري: كان إبراهيم بن جعفر وحدثأني
العبققاس بنققي مققولى أنققه المدائني وزعم هاشم، بني ولء بذلك سأديف وادعى اللهبيين من

وشاعرهم.

صأققار اللهم وعدوانهم، وظلمهم جورهم من برئ يقول: هو أمية بني أيام في سأديف وكان
ًا وعهققدنا المشققورة بعققد غلبققة وإمارتنققا القسمة، بعد دولة فيئنا للمققة، الخأتيققار بعققد ميراثأقق

أهققل المسققلمين أبشققار فققي وحكققم والرملققة، اليققتيم بمققال والملهي المعازف واشتريت
ينظقر مشققفق ول هلكقة، عقن يقذود ذائد فل محلة، كل فاسأق بأمرهم القيام وتولى الذمة،
الحرى الكبد يشبع شفقة ذو ول بمظلمة، إليهم أوى من يردع رادع ول الرحمة، بعين إليهم

نهايته، وبلغ الباطل زرع اسأتحصد قد وذلة كآبة وحلفاء وضيعة ضرع أهل فهم السغب، من
ًا له فأتح بجرانه. اللهم وضرب واسأتوسأق، طريده، واسأتجمع تجتققث حاصأققدة الحق من يد

وأتققم صأققورته، أحسققن في الحق ليظهر كلمته، وتفرق شمله وتبدد سأوقه، وتهشم سأنامه،
ً أنفسققنا من عرفنا بركته. اللهم- وقد وأعظم نوره، الققدعوة، اسأققتجابة عققن بنققا تقعققد خألل
أمرنققا من لنا السائلين- فآت إلى الحسان والمتولى أجمعين، الخلئق على المفضل وأنت

تريد. ما وتفعل تشاء، ما تقضي فإنك وامتنانك، وجودك كرمك حسب

7:  الصفحة
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ّدثأني ّدثأني ميمون بن إبراهيم ابن جعفر ح ّدثأني منصققور بققن إسأققحاق قققال: حقق أبققو قققال: حقق
بنققي إلى الخلفة وأفضت دولتهم وانقضت أمية بني أيام تناهت قال: لما السأدي الخصيب
بمكققة، ذاك إذ وهققو بسققديف الخققبر الحارثأية- اتصل ابن السفاح- وهو منهم وولى العباس،
ًا- فلما به العباس- وكان أبي نحو وتوجه راحلته على فاسأتوى له: مققن قال إليه وصأل عارف

هنققأه ثأققم المققؤمنين، أميققر يققا سأديف? نعققم ميمون. قال: مولي بن سأديف أنت? قال: أنا
بالبهاليل  السأاس ثأابت الملك أولها: أصأبح التي قصيدة وأنشده بالبركة، له ودعا بالخلفة،

العباس بني من

ًا شمس عبد تقيلن ل ِءغراس رقلة كل واقطعن  عثار و

َء سأاءني ولقد وكراسأي منابر من قربهم  سأوائي وسأا

ً  وزيد الحسين مصرع فاذكروا المهراس بجانب وقتيل

وتناسأى وغربة رمس رهن  أضحى بحران الذي والقتيل

المواسأي كحز منكم وبها  منها التودد أظهر ذلهما

والنكاس التعاس بدار ه  الل أنزلها بحيث أنزلوها

فقققالوا: أعرابققي أميققة بنققي مققن قققوم وعنققده منه، وحركت العباس أبي في كلمته فعملت
وجققه الغققد، مققن كان فلما ذلك، على القوم رأسأه. فتفرق من يخرج ما يدري ل جاف جلف

هشققام بققن سأققليمان سأققيدكم مع المؤمنين أمير على واغدوا اجتمعوا إليهم: أن العباس أبو
ًا وكان الغمر، أبا يكنى سأليمان ويجيزكم- وكان لكم ليفرض قبققل مققن العبققاس لبي صأديق

إلققى وبكققروا بأجمعهم، تهيئوا أصأبحوا حوائجه- فلما ويقضي يكاتبه الخلفة، إليه تفضى أن
هشام بن سأليمان الغمر أبا وأجلس مجالسهم، ورفع لهم فأذن الغمر، أبي مع العباس أبي
مثققل فلمققا عليققه، اسأتأذن حتى باجتماعهم سأمع حين سأديف وجاء سأريره، على يمينه عن
رجققل السققرير- وفيهققم علققى الغمر أبا ورأى بالمس كهيئتها مجالسهم إلى ونظر يديه بين
هققذا الغمر أبا فنادى: يا دخأولهم، وقت الحاجب منعه وكان الغمر، أبي أخأوال من كلب من

الحققاجب: لققه فقققال فققاتركه، أخأققوالي مققن رجل الغمر: هذا أبو فقال الدخأول، من يمنعني
يقققول: ل سأققديف أنشققأ أعلم- ثأم قال: أنت لدخألن، والله ل فقال لك، خأير فهو ارجع ويلك

ًء الضلوع تحت إن  رجال من ترى ما يغرنك ًا دا دوي

أمويا ظهرها فوق ترى ل  حتى السوط وارفع السيف فضع

ويتلققون. فقققال يغتققاظ. ويحنققق العبققاس وأبققو آخأرها، على أتى حتى القصيدة في واسأتمر
أبقي غضقب اشقتد ذلقك ققال تسقكت? فلمقا أل الفاعلة ابن لسديف: يا هشام بن سأليمان

يعنققي بالفارسأية: دهيد، لهم فقال بالعمدة وقوف وهم خأراسأان رجال إلى العباس. ونظر
لققه: وقال سأليمان إلى نظر ثأم آخأرهم، على أتوا حتى بالعمدة رءوسأهم اضربوا. فشدخأوا

حتى برجله وجروه رأسأه فشدخأوا فقال: أجل، هؤلء، بعد خأير الحياة في مالك الغمر أبا يا
أبققو فقال كلب، من رجل أنا المؤمنين أمير فقال: يا الكلبي الرجل وصأاج القوم، مع ألقوه

مع هو فإذا اضربوه أن وأومأ ضرائهم، في فساعدهم سأرائهم في القوم العباس: سأاعدت
فتغققدى، بالغققداء ودعققا فققوقهم، جلس ثأم عليهم فبسطت بالنطاع وأمر جمعهم ثأم القوم،

أمققرت هل لققه قيققل غققدائه مققن فرغ فلما أنينه، يسمع من وفيهم ليتحرك، القوم بعض وإن
الرائحققة هققذه إن تؤذيققك? قققال: واللققه رائحتهققم فققإن آخأققر مكان إلى حولوا أو فدفنوا بهم

غليلي. سأكن الن والعنبر المسك رائحة من عندي لطيب

لهققا يريققن  جواريققا وأطققري أهققوى التي الغزل: أعيب في سأديف قول من يستحسن ومما
بينا عليهن فضل

ًا أحاذر  بدت إذا عنها الصد أطيل برغمي وأعينا عليها آذان
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طيققب  جمققح بنققي مققن جمققح: وأميققر بنققي مققن مكققة علققى كان أمير في سأديف قول ومن
ممتدح العراق

بالوضح منهن عاضنا  مدائحنا أبحناه إن

ًا سأققديف إليه صأار بالبصرة الحسن بن الله عبد بن إبراهيم ظهر ولما المنصققور، مققن هاربقق
ًا العباس. وصأعد بني عداوة وأظهر ً سأققديف فقققام يخطققب المنققبر يومقق بققوجهه عليققه مقبل

طويل وعمر منك صأحة في  مليتها إسأحاق أبا وقال: إيه

الكبول مصمتات في بهم يسرى  اللى ذحل الله هداك اذكر

8:  الصفحة

الفققورة تلك سأكنت حتى وتوارى سأديف هرب إبراهيم قتل معه. فلما حمل ومن أباه يعني
يققا المنصققور البيات: أيها بهذه إليه وكتب بالعفو عليه يمن أن يسأله المنصور إلى كتب ثأم

المطلب عبد ينميه من خأير  العرب خأير

العطب قبل اليوم عني فاعف  عفوكم وأرجو مولكم أنا

بولّي بعدها تسميت إن  علي بن محمد يلدني بخطه: لم كتابه في المنصور فوقع

ضققرب ثأققم ورجليه يديه قطع فيقال: أنه بقتله يأمره عمه علي بن الصمد عبد إلى كتب ثأم
ًا: إنه وقيل عنقه، ًا. وحدثأني فدفنه المنصور إلى حمل أيض النمققري عققن حازم بن محمد حي

ان فقي كان سأديف- قال: ما لشعر الرواية كثير الشاعر- وكان ه أشقعر سأقديف زم ول من
قتلققه المنصققور يكققون أن ينكققر النمققري الشعر. وكان من يريده ما على أقدر ول منه أطبع

أبققا سأققديف فقارق يقققول: مقا وكقان بسققديف، إل نزل ما أمية ببني نزل ما ويقول: ويحكم،
اقتصققرنا ولكققن كثيرة، ونوادره مات. قال: وأشعاره أن إلى المنصور بعده من ثأم العباس

الجملة. هذه على منه

حفصة أبي بن مروان أخأبار

الحكققم بققن لمروان مولى حفصة أبو حفصة: وكان أبي بن يحيى بن سأليمان بن مروان هو
حفصة: بنققو أبي عتق يذكر مروان قول ذلك على يومئذ. والدليل أبلى لنه الدار يوم أعتقه

عبيد بعدهم الناس وكل  أعتقوني قوم مروان

ّدثأني بققن شققراحيل قققال: قققال حنظلة بن محمد أبيه عن التميمي محمد بن الرحمن عبد ح
ة طريقق في زائدة: عرضت بن معن يوسأقف وعقديله قبقة فقي وهقو خأالقد بقن ليحيقى مك

فققي أسأققد بنققي مققن رجققل لققه عرض إذ القبة تحت لسأير فإني الحج، يريدان وهما القاضي
ًا؛ فأنشده حسنة شارة هققذا مثققل إلققى ترجققع أل لققك أقققل بيققت: ألققم فققي يحيى فقال شعر

يقوم مطقر يققول: بنقو القذي كقول فقل الشعر قلت إذا أسأد، بني أخأا قال: يا المعنى? ثأم
ٌد  كأنهم اللقاء ّفان بطن في لها أسأو أشبل خأ

ّنما حتى الجار يمنعون هُم منزل السماكين بين لجارهم  كأ

ّولهم  يكن ولم سأادوا السألم في لهاميم ّول الجاهلية في كأ أ

وأجزلوا أطابوا أعطوا وإن أجابوا  دعوا وإن أصأابوا قالوا إن القوم هم

وأجملوا النائبات في أحسنوا وإن  فعالهم الفاعلون يستطيع وما

أثأقل الوزن لدى منها وأحلمهم  حباهم الجبال بأمثال ثألث
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يحيققى: علي? قققال أبا يا البيات هذه قائل البيات- : من أعجبته يوسأف:- وقد أبو له فقال
شققراحيل: فرمقنققي قال القبة؛ تحت الذي الفتى هذا أبا يمدح حفصة أبي بن مروان قائلها

فرسأي. على وأنا بعينه يوسأف أبو

شراحيل: فوالله زائدة. قال بن معن بن الله? قلت: شراحيل حياك فتى يا أنت وقال: من
ًا الساعة تلك من لعيني أقر قط. كانت سأاعة علّي مرت ما ًا. ارتياح وسأرور

علققى النصققاري بشققير بققن النعمان بن إبراهيم بنت عمرة تزوج حفصة أبي بن يحيى وكان
فققي إبراهيققم النققاس ولم بهققا، يبنققى أن قبل مهرها إليها وسأير درهم، ألف عشرين صأداق

ًا وقالوا: زوجت ذلك وأباك. نفسك وفضحت عبد

ًا ذلك في المر وعظم فأبى انتزاعها على وأرادوه تركققت إبراهيم: فما يقول ذلك ففي جد
ًا عشرون ً  لقائل ألف لئم مقالة أحفل ولم مقال

ّنٌة به  مضت فقد مولى زوجت قد كنت فإن الدراهم وحب قبلي سأ

ًا، كان حفصة أبا ويقال: إن الخزن وتولى ماله، وكثر فأثأرى عثمان، يدي على فأسألم يهودي
عاصأققم بققن قيققس وكققان عاصأققم، بن قيس بن طلبة بن مقاتل بنت خأولة وتزوج أمية، لبني
حين قالت خأولة طلبة: نبئت بن مقاتل يهجو الشاعر القلخ ذلك في فقال الوبر، أهل سأيد

أنتظر العار منك كنت لطالما  أنكحها

والحجر الترب رجوت مما فيك في  مالهما فضل ترجو عبدين أنكحت

والغرر التحجيل وبها برذنتها  قائدها أنت جياد در لله

زائقدة، بقن معقن فقي مراثأيقه لقه يستحسن ومما للشعر المحككين المجيدين من ومروان
ًا ومدائحه امتققدحه وقققد الققبرمكي، يحيى ابن جعفر على دخأل فيه. ويقال: إنه العجيبة أيض

جعفر اللهاميم سأباق الفضل أبو  لحاقه جواد يرجو فما ينشد: أبر فوقف القصيدة، بهذه

9:  الصفحة

يصدر الخليفة عنه بما أشار  حادث الخليفة ناب إذا وزير

عيال حفرته زار أن إلى لمعن كلهم الناس معن: وكان في مرثأيتك ويحّك!ّ أنشدني فقال

أحققد قققال: أثأابققك سأققكن فلما دموعه، يرسأل وجعفر القصيدة، من فرغ حتى إياها فأنشده
ًا? قال: ل. قال هذه على وأهله ولده من ًا معن كان جعفر: فلو شيئ كم منك، سأمعها ثأم حي
بققذاك، لققك يرضى ل كان أنه أظن جعفر: لكني دينار. قال عليها? قال: أربعمائة يثيبك كان
ًا الخققازن مققن فققاقبض ذلققك، مثققل نحققن وزدنا قلت، ما بضعف معن عن لك أمرنا وقد ألفقق

وزادهققا جعفر، ويمدح ذلك، يذكر مروان رحلك. فقال إلى تنصرف أن قبل دينار وسأبعمائة
ًا لمعن: نفحت مرثأيته في سأجال به تجود مّما لنا  معن قبر عن مكارم

المطال ترد ولم بتأدية  يحيى بن يا العطية فعجلت

ٍة بأجواد  جواد معن صأدى عن فكافي نوال بذلت راح

ينال لن المكارم في بناء  يحيى وأبوك خأالد مالك بني

مال يفيد يداه به تجود  مال بكّل البرمكي كأّن

بققن الله عبد بن زائده بن معن زائده- وهو بن معن في كلمته قصائده وأمهات قلئده ومن
بققن ذهققل بققن مققّرة بققن همام بن شراحيل ابن قيس بن عمرو بن شريك بن مطر بن زائدة
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ً الشباب من المشيب أولها: أمسى مختارة شيبان- والقصيدة ًا  بديل يريققد فمققا أقققام ضيف
ً رحيل

أفول للظلم أحدث كالصبح  بياضه السواد طرد إذ والشيب

ّا وكان الشعر، غير حديث ول قديم فخر له وليس يفتخر، مروان وقال ًا ناصأققبي فققي معّرضقق
القصققيد حلققو  وإنمققا بالفخققار الفققرزدق وعليهم: ذهققب عليه الله صألى الرسأول بآل شعره
لجرير ومره

المشهور ببيانه اللها وحوى  تغلب أخأطل فأمض هجا ولقد

مسير كل سأار قد وهجاؤه  بمدحه أبر قد الثلثأة كل

مبهور ول شبم ل بعنان  ففتها الجياد مع جريت ولقد

بدور وأخأذ جاه من نلت ما  مستخلف من الشعراء نالت ما

ًا عزت المقبور مع حيهم قال مقالتيما الملوك عند مع

وأمير خأليفة بسيب إل  تثب ألف بألف حبيت ولقد

وسأرير منبر لصاحب إل  مدحه أؤلف أن آنف زلت ما

والتقصير ذو يحسده الفضل ذو  يزل ولم اللئام حسد ضرني ما

عقيري السنام تامكة كل من  القرى ضامنة للحسان وتظل

ًا  مفعم حوض بكل الظماء أروى قدوري للسغاب وأترع جود

ًا اللها أعطى ًا متبرع ٍء  على عود كثير غير علّي وذاك بد

ًا القروم مع أهدرت وإذا هديري القروم فضح موطن في  محاضر

غيققر عليكققم السققخاء إن  مغربهققا ثأققم شققمس بمطلققع من قوله: يا لمروان يستحسن ومما
مردود

جود من الجود حليف معن بعد ما  طلب من العيس أريحوا للعفاة قل

بمفقود ميت فما معن مات إذ  أحد على تبقي ل للمنية قل

ًا ذكقرت وإنما طويلة وهي مشهورة، والقصيدة ًا فققر علققى القققوم شقعر أراد ومقن وعيونق
ليققس مققن فأما الناس، أكثر عند المشهورين هؤلء سأيما ول موجودة، دواوينهم فإن الوجه
ًا صأققالحة، قطعة لهم الكتاب فسنضمن الخواص عند إل شعره يوجد ًا، وصأققدر ليكققون وافققر
يقققل الققتي القصققائد المعروفين من وطبقته مروان شعر من وسأنورد عندنا، للفائدة أكمل

وأولها: هذه، والكافية شعره، مخزون من أشبهها وما كافيته مثل الناس، أكثر عند وجودها
أنصفاكا ما الله ولعمر  كا عاذل مالك أم في لم

هواكا غير هواه خألوا، بك  مما أصأبح عاذليك وكل

عذراكا أو بكيت إذ أسأعدا  جرباه ولو الهوى، في عذل

ً إن  قال اللوم ذا قلت: بعض كلما صأباكا المشيب بعد جهل

فعلكا حرثأه إبان حان  لما الشيب حرثأه الرأس في بّث

ًا وأنه مالك، أم عن فاسأل ّناكا طلبه في طالما  قلب ع

10:  الصفحة
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رماكا قد حجة وثألثأين  وعشر عشر بعد الدهر أصأبح

ًا هاج  إل قران نحو البرق ترى ما فاسأتبكاكا عليك شوق

نواكا من نواهم قرب بعد  وشطت هويت التي نأتك قد

الراكا تعطوا الظباء كعواطي  بيض أوانس فيهم وغدت

لحاكا لح كل هواهن في  وتعصي عهودهن ترعى كنت

دعاكا ما إذا الهوى وتجيب  برحا الصبابة من تلقي إذ

ّد قواكا عقدت حبله بقوى  هماما واذكر ذكرهن عن ع

ذاكا أين أبوه? ل إل الخيرات زائدة مثل أين ل أين

الفكاكا يرجو يبيت ل مسلم  أسأير كّل يفّك معن بن يا

اصأطكاكا العوالي اصأطكت إذا ت  المو لدى الرئيس تفعض وبه

تراكا وللخنا قؤول ف  بالعر تلقاه أغر مطري

ّفيه م  را ما مثل يكن جاره يرم من السماكا ينال أن بك

قدماكا تقومه مقام معنعن بن يا موطن عند تزل لم

ًا إّن كذاكا وأنت العل في له ما  ويعطي الثغور يحمي معن

ًأ يضر ل ّدا نال إذا امر سأواكا من يناله أل منك  و

اجتداكا إل يجتديه راغب  من أباك. وما المجتدي عدا ما

ّد أباكا الفخار لدى أبوه ن  كا لو الناس من امرئ كل و

حالفاكا إذ وفيت قد كما د،  بالعق لك والندى البأس وفى قد

دعواكا إذ أجبت قد كما بلبيك دعوت إذ وأجاباك

أخأواكا إخأاءه وترعى الود، تخلص له من دون فهما

ٌءلهما والوفاء عشت ما لست ًا سأنا يخفراكا ولن مخفر

ًا المعالي ذرا في رفعت ًا الملوك أيدي فوق  قديم يداكا طّر

ثأراكا منه فطاب نزار من  أصأل خأير في منك الفرع وسأما

نماكا كل الله، وعبد ر،  الخي وزائدة تسمو، فبمعن

مرتقاكا مجدهم سألليم في  صأعبا تلف قدموا. ولم ما زين

اسأتمساكا بغيره يريدوا لم  بحبل نزاٌر منكم أعصمت

ٍم صأدوعها ورأبتم الهلكا عنها دفعن راجحات  بحلو

ًا فأشارت أولكا الصدوع يرأب إنما  وقالت إليكم مع

ًا ينالوا أن الناس يئس إدراكا لسعيكم المعالي في  قديم

كساكا الجواد السابق عزة  أبوه كساه كما معنا إن

ًا به كم ًا ه،  أيا يخالك عارف إياكا يخاله وطور

نداكا فضل نداه من كما س،  البأ يعرف بأسأه فضل من لك
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يراكا حين فيك الخير نسم  منه يعرف رآه قد من كل

كذاكا جاء أبيه من كما ت  صألي ثأم جرى إذ الناس سأبق

ًا مداكا أمسى مداه من ما مثل  مداه أبيه مدى من داني

جداكا كبعض آذيه طم  ما إذا مصر نيل النيل ماجدا

ًا الوليد أبي نعمى زاد نعماكا جدي من كان ما فضل  تمام

ًا رضيت ما إذا والغنم تسخط، حين الحتف سأخطك رضاكا يوم

ٍم كل كما ك  يرجو الناس من طاعة ذي كل يخشاكا مجر

ً معن ابن من عليها أخأذ الغراء تسمى القصيدة وهذه ًا. ويققال مال ٌد أخأققذ مققا كققثير مقن أحقق
مائققة الخلفققاء علققى رسأققمه بالشعر. كققان مروان أخأذ ما المحدثأين ول المتقدمين الشعراء

درهم. ألف

ظبققاء مققن لنققا  تعرضققت الرحيققل يققوم الققتي اللمية: كققأن هذه شعره وأمهات قلئده ومن
مغزل أدماء الرمل

ّد يعمل الطرف خألفها، خألفته إذا  لبٍن المدامع لمكحول تص

جمة. ونوادره كثيرة، وأشعاره

وآلققه عليه الله صألى الله رسأول مولى رافع أبي بن الله عبيد أن أبيه عن مالك أبو وحدثأني
ال: أنقا علي بن الحسن أتى ان فق ًا مقولك- وك عليقه طقالب أبقي بقن لعلقي يكتقب ققديم

ٌق العباس بني المطلب: جحدت عبد بن العباس بن لتمام مولى فيه السلم. فقال أبيهم ح
العواقب كريم الدعوى في كنت فما

11:  الصفحة

ّا ويدعى يحوز  كوارث البنات أولد كان متى المناسأب في والد

ّنى يقول التي قصيدته وأودعه المعنى، هذا مروان فسرق بكققائن ذاك وليققس يكون فيها: أ
العمام? وراثأة البنات لبني

ً البيت بهذا فأخأذ ًا. مال عظيم

لسققبيله قققوله: مضققى وذلك فعاله، ويذكر يرثأيه معن في كلمته شعره من يستحسن ومما
تنال ولن تبيد لن مكارم  وأبقى معٌن

جلل ملبسه الظلم من  معٌن أصأيب يوم الشمس كأّن

جبال به العدو من تهد  نزار كانت الذي الجبل هو

النهال السأل بها يروي وقد  معٍن لفقد الثغور تعطلت

اخأتلل المجللة مصيبته  وأورثأتها العراق وأظلمت

ومال وهى حين العز لركن  جانباه يرجف الشام وظل

ٍد ومن  أرض كل تهامة من وكادت زال غداة تزول نج

اخأتيال به تطول كانت فقد  خأشوع له البلد يعل فإن

ًا أصأاب يوم الموت أصأاب فعال أكرمهم الحياء من  معن
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عيال حفرته زار أن إلى  لمعٍن كلهم الناس وكان

ارتحال زائدة ابن غير إلى  ينوي للعرف طالب يك ولم

السؤال نائلة فيض ويسبق  ثأقل كل يحمل كان من مضى

الرحال بساحته حلوا ول  معن لمثل الوفود عمد وما

ًا  العطايا ذوي أكّف بلغت ول شمال ول يديه من يمين

سأجال مترعة المعروف من  حياض له تجف كانت وما

ّد العمر وليت  فدوه به الشامتين فليت فطال له م

ًا كنزه يك ولم الفضال والحلق الهند سأيوف  ولكن ذهب

ًا الخطّي من وذابلة ًا فيهن ترى  سأمر واعتدال لين

ًا ًا وفضل  باقياٍت محامد من وذخأر نال الفضال به له

تقال أن دهرك عثرات به  ترجو كنت من لسبيله مضى

ًا  ولوني جسمي رأت وقائلة فحال قلبا عهدها عن مع

الصقال فقد قد الهندي من  نحوٍل كذي عاد مروان أرى

ً رأت ً وأورثأه به أضر  حتى الحزن براه رجل خأبال

فحال حال بالفتى تقلب  صأروف لها المنون وأيام

فطال به قرن قد ليالي  معٍن بعد واصأل الليل كأن

واعتلل كواذب مني جعلن  العطايا إذ عليك أبي فلهف

ًا غدوا  اليتامى إذ عليك أبي ولهف سألل بهم كأن شعث

السمال حواضنها تلقى غدت  هيجا لكل عليك أبي ولهف

ضلل ذهبت بها لممتدح  القوافي إذ عليك أبي ولهف

ًا  يئسنا إذ باليمامة أقمنا زيال له نريد ل مقام

نوال فل النوال ذهب وقد  معن بعد نرحل وقلنا: أين

الرجال بل بالمور هو إذا  قاٍل غير الخليفة سأيذكرك

قال كان اللواتي المدح مع  بالمراثأي أمية أخأو حباك

اعتقال الكور بواسأط يطيل  عام كل نحوك وكان أقام

ًا رحلة وألقى ًا  وآلى أسأف حبال له يشد ل يمين

ًا، كثيرة مروان وأشعار ّد ّ لققه فليققس الكتققاب، بهققا لطققال شققعره عيون أوردنا ولو ج كققل إل
ّد عن نخرج ولسنا عيٍن، والخأتصار. اليجاز من اسأتنناه الذي الح

دلمة أبي أخأبار

بالنون، العلماء رواه غلط. هكذا وقد بالباء بعضهم: زيد وقال بالنون، الجون، بن زند اسأمه
ًا دلمة أبو وكان ًا مطبوع ًا مفلق يققداخأل بديهققة، صأاحب وكان الشعر في النوادر كثير ظريف

ل بمققا ذلك وغير والرياض الشراب وصأف في ينفرد فنونهم، جميع في ويزاحمهم الشعراء
ًا وكان معه، يجرون للخلفاء. مداح
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ّدثأنا ّدثأنا محمد بن الله عبيد مالك أبو ح دخأل السفاح العباس أبو توفي قال: لما أبي قال: ح
بققن يققا بالنبار يقول: أمسيت فأنشأ تعزيه عنده والناس المنصور جعفر أبي على دلمة أبو

حويل البلد إلى تستطيع ل  محمد

12:  الصفحة

ً الممات إلى يكون ويل  كلهم أهلي وويل عليك ويلي طويل

ً التراب في لك فجعلته  محمد بن يا مت إذ الندى مات عديل

بخيل رأيت من أسأمح فوجدت  كلهم بعدك الناس سأألت أني

هزيل العيال من السمين يدع  للذي بعدك أخأرت ألشقوتي

ًا المنصور فغضب قوله، الناس فأبكى ًا غضب هققذه تنشققد بعققدها سأققمعتك وقال: لئققن شديد
ًا، لي كان العباس أبا دلمة: إن أبو لسانك. فقال لقطعن القصيدة جققاء الققذي وهققو مكرمقق

عليكققم تققثريب قققال: "ل كما فقل بإخأوته، السلم، عليه يوسأف الله جاء كما البدو، من بي
دلمققة: أبو حاجتك. فقال فسل له: أقلناك الراحمين" فقال أرحم وهو لكم الله يغفر اليوم

ًا وخأمسققين درهم آلف بعشرة لي أمر العباس أبو كان قد أقبضققها، ولققم مرضققه، فققي ثأوبقق
فقققام حضققره، ممققن جماعة إلى بيده وأشار ذلك? فقال: هؤلء يعلم المنصور: ومن فقال

ذلك. نعلم ونحن دلمة أبو صأدق المؤمنين، أمير فقال: يا الجهم وأبو مجالد بن سأليمان

الخققارج الجيققش هذا في وأخأرجه إليه أدفعها سأليمان الخازن: يا أيوب لبي المنصور فقال
وجمع نفسه إلى ودعا بالشام الخلف أظهر قد علي- وكان بن الله عبد يعني الطاغية، إلى

ًا ًا جمع ًا أصأحاب وبقايا كثير أمره- يتمادى أن المنصور الشام. وخأاف أهل من مروان: خألق
والله فإن العسكر هذا مع تخرجني أن بالله أعيذك المؤمنين أمير وقال: يا دلمة أبو فوثأب

أمير دلمة: يا أبو فقال العسكر مع فاخأرج شؤمك يغلب يمني المنصور: إن فقال مشئوم،
أن آمققن ول تحصققل، المنزلققتين أي أدري ل فققإني ذلققك، تجققرب أن لققك أحب ما المؤمنين،

أميققر قققال: يققا الجيققش، فققي المسققير من بد لك فما هذا، عنك له: دع فقال شؤمي، يغلب
أن بققالله أعيققذك فأنققا هزمققت، كلهققا عسققاكر تسققعة شهدت إني لصأدقنك، والله المؤمنين

ًا العاشر. فاسأتفرغ يكون بالكوفة. موسأى بن عيسى مع بالمقام وأمره جعفر، أبو ضحك

ّدثأني البصري خأالد بن محمد وحدثأني داوود بققن موسأققى قال: أراد العوجاء أبي ابن قال: ح
معققي للخروج تأهب وقال دلمة أبا الحج. فدعا إلى الخروج عباس بن الله عبد بن علي بن

عليققك كققان وقققال: إن درهققم آلف عشققرة وأعطاه الحج هو فإنما المبارك، الوجه هذا إلى
بفوائققده فيتمتققع يعققادله أن فققي طمققع واخأرج- وكققان يكفيهم ما لعيالك وخألف فاقضه ديٌن

حضققر فلمققا ذلققك، إلققى وأجققابه المققال الملوك- فأخأققذ أتراب من كان فإنه ونوادره، وملحه
يتقلققب الكوفققة بسققواد له: إنه فقيل أمره، عن ففتش عليه، يقدر فلم طلبه موسأى خأروج

وخأققرج اللققه، لعنققة إلققى فقال: اتركققوه الحج يفوته أن موسأى وخأاف الخمارين، حانات في
بعدو فقال: ائتوني الحيرة، يريد قرية من خأرج قد دلمة بأبي هو إذا القادسأية شارف فلما
إليه، به فجيء الخمارين، حانات إلى الحج ومن الباطل، إلى الحق من هرب الفاسأق، الله

ة أبقو رأى فلمقا وسأاروا، المحامل، بعض في وألقاه فقيده أيهقا يققول: يقا أنشقأ ذلقك دلم
ًا أجمعين قولوا الناس ّلى  مع داوود بن موسأى على الله صأ

السود أثأوابه في تشرف إذا  ذهب من خأديه ديباجي كأن

بالجود الله خألق أشبه وأنت  نعرفه الجود فعين أبوك أما

بتصريد شربي وما الطلء من  معطشة الحج طريق أن نبئت
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بمحمود ديني وما المسلمين في  فتطلبني خأير من بي ما والله

ٍه أحج أن من  وتربته بداوود أعوذ إني داوود بن يا بكر

المحمققل عققن فققألقوه يشققاء، حيققث يققذهب حتى الله لعنه المحمل عن القوه موسأى فقال
موسأققى. وانصقرف المققال؛ ذلققك أتلققف حققتى السواد في دلمة أبو زال فما لوجهه، ومضى
ًا عليه دلمة أبو فدخأل المشققاهد? فقققال: يققا تلققك مققن فاتك ماذا محارف له: يا فقال مهنئ
الحانات. يعني أفاضلها، فاتني والله سأيدي

ّدثأني ّدثأني داوود ابن ح بققن عيسى وعنده المهدي على دلمة أبو قال: دخأل العوفي قال: ح
شققئت. فنظققر أينا المهدي: اهج له فقال هاشم، بني من وناس محمد بن والعباس موسأى

تفعقل. ول رضقاك علقى بعينقه: إنقي غمقز رجل إلى نظره مر فكلما وتصفحهم، القوم إلى
كرامة ول الكرام من فلست  دلمة أبا لديك أبلغ يقول: أل أنشأ ثأم هنيهة فمكث

ًا وجمعت دمامة جمعت الدمامة تتبعه اللؤم كذاك  لؤم

13:  الصفحة

ً أصأبت عليج يا تك فإن القيامة بك تقوم أن فيوشك  مال

العمامة وضع إذا وخأنزير  قرد قلت العمامة لبس إذا

أحققد يبققق فلم إليه، دفع كان مما التخلص من به أتى ما حسن من وتعجب المهدي فضحك
إليه. وأهدى وصأله إل القوم في

دلمققة: أبققو قققال الجمعان التقى فلما الحروب، بعض في حاتم بن روح مع دلمة أبو وخأرج
ًا تحتي أّن لو وإقداما. قققال نجدة عدوك لشجيت دينار، ألف وسأطي وفي خأيلك، من فرسأ

القتققال إلققى  يقققدمني أن بققروح أعققوذ يقققول: إنققي أنشققأ أخأققذه فلما ذلك إليه روح: ادفعوا
أسأد بنو بي فتشقى

أحد عن الحرب في نجدة أرث ولم  أورثأكم الموت حب الملهب إن

ًا وكان روح، فأجابه ًا شاعر ًا بطل أديب ًا شجاع ًا: هون هزبر وغققى فققي أريققدك فلن عليك ليث
وضراب وتناوش لتطاعن

ًا كن الهراب في مضيت انهزمت فإن  آخأر آخأر الجيش في واقف

ّدثأني أبققي قاضققى عافيققة إلققى رجققل مع دلمة أبو قال: اخأتصم الكوفي الصلت بن محمد ح
وأنشققأ أولً، تقول? قال: اسأققمع القاضي: ما له فقال عليه، الرجل فأدعى المنصور، جعفر

وافيه سأنة وخأاصأمتها  الرجال دهاة خأاصأمتني يقول: لقد

قافيه لي الله خأيب ول  حجًة لي الله أدحض فما

عافيه يا أخأافك فلست  القضاء في جوره من خأفت فمن

تشققكوني? قققال: لنققك دلمققة: ولققم أبققو المؤمنين. قال أمير إلى وقال: لشكونك فغضب
مققن المققدح تعققرف ل يعزلني? قال: لنك عافيه: ولم يعزلك. قال والله قال: إذن هجوتني
الهجاء.

أميققر له: يا حاجتك. فقال وقال: سأل بذلك سأر أنشده فلما المهدي، دلمة أبو قال: ومدح
حاجققة بكلققب? وأيققة تصققنع وما الحمقاء ابن المهدي: يا قال صأيد، بكلب لي تأمر المؤمنين

ألك لك. قال: فإني لك? قال: بل أم لي الحاجة المؤمنين، أمير هذه? قال: يا تهقب أن أسأ
الصققيد إلققى أخأققرج أن لققي تهيققأ وإن المؤمنين أمير فقال: يا بكلب، له صأيد. فأمر كلب لي
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سأائس. قققال: فمققن الدابة? قال: أعطوه يسوس قال: ومن بدابة له راجلً? فأمر أفاخأرج
ًا. قال: وهؤلء صأيدنا? قال: أعطوه في لنا يطبخ لققه يعولهم? قققال: اكتبققوا من كلهم طباخأ

فأنققا فيهققا، شققيء ل المؤمنين? قققال: الققتي أمير يا الغامرة قال: فما غامرة جريب بمائتي
أجعلهققا أن تريققد أبن مزيقيا. قال: فمن صأحراء من جريب ألف بمائة المؤمنين لمير أكتب

ًا لي لك? قال: هب ًا جريب قققال: إذن فيققه، مققا تخققرج أل قققال: علققى المققال، بيت من واحد
ًا. فضحك يكون نققاولني المؤمنين أمير قال: يا كلها، عامرة لك جعلناها وقال: قد منه غامر
ًا عيالي منعت ما فدعها. قال: والله هذه أقبلها. قال: أما يدك مققن عليهققم أهققون هققو شققيئ

اسأتلقى. حتى منه هذا. فضحك

ًا المنصور جعفر أبا دلمة أبو قال: أنشد أبيه عن محمد بن الله عبيد مالك أبو وحدث شققعر
ًا، اسأتحسنه أبقو ققال أفرطقوا فلمقا اسأتحسققانه، يظهقرون نقدمائه من عنده من فجعل جد

منققه يستحسققن وإنمققا جيققده، مققن رديئققة يعرفققون ل إنهققم المققؤمنين أميققر يققا دلمة: والله
ًا قال: افعل. فأنشده: أنعت ذلك، لك بينت شئت وإن باسأتحسانك، قققدره فقي كقامل مهققر

ًا ظهره في عجانه مركب

ة: ألقم أبقو فققال فاسأتحسقنوها، منهقا، فقرغ حقتى المقؤمنين? ققال أميقر يقا أخأقبرك دلم
أبققو الحنفققي: خأققرج ظهققره? قققال فققي عجققانه يكون كيف دلمة، أبو والله المنصور: صأدق

نققوادر- فرمققى صأققاحب دلمققة أبققو الصققيد- وكققان إلى سأليمان بن وعلى المهدي مع دلمة
ًا. ورمى فأصأاب بنشابة المهدي المهققدي صأيد. فضققحك كلب فأصأاب سأليمان بن علي ظبي

المهققدي رمققى حكمققك. فقققال: قققد ولققك فقل مقال وجدت فقال: قد دلمة أبي إلى فنظر
ًا فؤاده بالسهم شّك  ظبي

ًا رمى ن  سأليما بن وعلّي فصاده كلب

ًا زاده يأكل امرٍئ  كّل لكما فهنيئ

ًا المهدي فاسأتفرغ بققالله قال: أعيذك حكمه، على سأليمان: لحكمنك بن لعلي وقال ضحك
إذن. وافتققدى دلمة. قال: نعققم أبا أحكم فإني ذلك. قال من بد المؤمنين. فقال: ل أمير يا

بمال. منه

ا بقن سأقعيد لي قال منصور بن محمد لي قال: قال محمد بن العباس أبو أخأبرنا مسقلم: م
ًا رأيت ًا أحسن شاعر ًا. أنظف ول منه، مروءة أظهر ول دلمة، أبي من زي لباسأ

14:  الصفحة

بيققت كققل فققي يققذكر قصققيدته، فققي المهققدي وتهنئققة للمنصققور مرثأيتققه لققه يستحسققن ومما
بإمامهققا  مسققرورة تققرى فيها: عينققان: واحققدة يقول التي وهي جيدة، المعنيين. والقصيدة

تذرف وأخأرى جذلى

تعرف ما ويسرها أبصرت ما  ويسوءها مّرة، وتضحك تبكي

ًا الخليفة موت فيسوءها الرأف هذا قام أن ويسرها  محرم

ًا  أرى كما سأمعت ول رأيت إن ما أنتف وآخأر أرجله شعر

يخلف من بعده من فأتاكم  أحمد لمة يا الخليفة هلك

تزخأرف النعيم جنات ولذاك  خألفة فضل الله لهذا أهدى

وتشرفوا ذا لمقام واسأتشرفوا  ووليكم خأيركم لمصرع فابكوا
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ّدثأني ان الخأبار رواة بعض عن الخزري محمد بن نصر ح ًا العبقاس أبقو ققال: ك بقأبي مولعق
ً يفارقه ل دلمة، ًا ول ليل بأخأبققار ومعرفتققه ملحققه، وكققثرة شققعره، وجودة أدبه، لحسن نهار
ًا دلمة أبو وكان وأيامهم، الناس الخمققارين، حانققات ويققأتي منققه، يهققرب وكققان ماجنا، خأليع

وشققدة والتعققب المشقققة مققن ذلققك فققي لمققا الخلفققاء مجققالس إخأوانه. ويكره مع فيشرب
الخلفققة، مجلققس فققي لقه ذلقك يتهيققأ ل وكققان ويتكلقم، ينبسققط أن يحب دلمة أبو التوقي،
وتهققرب مجالسققنا، وعققن عنققا تحيد أراك وقال: ويحك، ذلك على العباس أبو فعاتبه فهرب،

والفضققل والعققز والشرف الخير ما المؤمنين، أمير له: يا ذاك? فقال لم شعري منا. فليت
تملونقا، أن ذلقك مقع ونكقره خأققدمتكم، ولقزوم أبقوابكم، علققى والوقوف مجالستك، في إل

مللتققك العبققاس: مققا أبو عندكم. قال لحالنا أبقى ليكون القبض، بعض أنفسنا على فنقبض
به، وكل والمجان. ثأم والخلعاء الخمارين حانات اعتدت قد ولكن ذكرت، كما ذاك وما قّط،

يقققول ذلققك بققه. ففققي ذلك فأضر كلها، الصلوات معه يصلي وكان حضرته، يبرح أل وألزمه
وللقصر مالي والقصر، بمسجده  لزني الخليفة أن تعلمي دلمة: ألم أبو

ًا العصر مع الولى به أصألي العصر من وويلي الولى من فويلي  دائب

وبالخمر بالسماع فيه أعلل  اسأتلذه مجلس عن ويحبسني

أمري من والخير والحسان البر ول  صألته في نية بي ما ووالله

ظهري على العالمين ذنوب أن لو  أمره يصلح والله ضره وما

ًا هذا يفلح ما قال: والله البيات العباس أبو سأمع فلما شققعر وأصأققحابه. ومققن فققذروه ، أبد
ًا وعده كان وقد صأالح بن علّي يهجو دلمة أبي علققّي بن صأالح بن به: لعلي له يف ولم شيئ

بسماح يعينه لو حسب

للرياح قابض بكفيك ت  أن فهل الرياح ومواعيده

صألح من عديدهم في مالنا  ولكن كثير صأالح وبنو

ً للفضل فإن فضل غير ًا  فضل البطاح قريش على مستبين

ٍم مققن الشققمس فوق يقعد كان قوله: لو الجيد السائر ومن آل يققا اقعققدوا لقيققل قققوم  كققر
عباس

الناس سأادة فأنتم السماء إلى  وارتفعوا الشمس شعاع في ارتقوا ثأم

مريم ولدتك ولدت: فما سأاعة فيها مدلله- يقول دلم أم لها له- يقال بنية في دلمة ولبي
الحكيم لقمان يكفلك ولم  عيسى أم

لئيم وأب لباتها إلى  سأوء أم تضمك قد ولكن

بلغه لشيء بالقتل توعده وكان الدعوة، صأاحب مسلم أبي في السائرة كلمته دلمة ولبي
اللققه غيقر ما مجرم فأنشأ: أبا الطست في ورأسأه دلمة، أبو دخأل المنصور قتله عنه. فلما

العبد يغيرها حتى عبده على  نعمة

الورد السأد خأوفتني بما عليك  فانتحى القتل خأوفتني مجرم أبا

الكرد أباؤك الغدر أهل إن أل  غدره حاولت المنصور دولة أفي

ترتدع الله بكتاب تكن ولم  حرمتنا الله بكتاب امرأته: ناشدتها عن يحكي الذي وهو

لكع يا الله كتاب تتلو أأنت  مغضبٌة وهي قالت ثأم نطمت فاخأر

ًا نخل لنا تبغ اذهب ومزدرع نخل لجيراننا كما  ومزدرع

ٍه فاخأدعه الخليفة إيت ينخدع للسؤال الخليفة إّن  بمسأل
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ونهاية. كفاية منه ذكرنا وفيما كثيرة، وشعره دلمة أبي وأخأبار

15:  الصفحة

نخلية أبي أخأبار

ًا نخلية أبو النوفلي: بني إسأحاق أبو قال فققال: صأقفوان، ابقن خأالد إلى جاء ثأم شراها، دار
تجققدها قال: كيققف ورآها دخألها فلما معه، فجاء بنائها، إلى لتنظير إليها معي تصير أن أحب

خأالققد- أفعل. فقققال بالذي كنت غضبت. قال: ما نخلية أبا يا صأدقتك إن صأفوان? قال أبا يا
ًا، النققاس تسأل الناس- رأيتك أفصح من وكان ًا، وتنفققق إلحافقق يققديك إحققدى فملت إسأققراف

ًا، ًا، الخأرى وجعلت سألح أبققو بسققلحي. نخجققل ملتقه سأقطحي، يعمققر لم وقلت: من سأطح
ًا. يحر ولم نخيلة جواب

ًا، أو خأليفققة إل نخيلققة أبو مدح ما الحنظلي، إبراهيم بن محمد قال أفصققح مققن وكققان وزيققر
ًا وكان وأشعرهم، الناس ًا مطبوع ًا والمعاني البدائع كثير مقتدر ًا، غزيققر الغققالب وكققان جققد

القصيد. في يقصر ل ذلك ومع الرجز عليه

الوليققد عنققد من خأرج قد نخيلة أبا قال: رأيت بعضهم عن النوفلي عامر بن إبراهيم حدثأني
ًا، يزيد بن وصأققله قققد الوليققد كققان كثير مال معه حمل وقد تقدموه قد رجالة يديه وبين راكب
ًا يفرق وهو به، ً يمين ًا منه فرق وقد منزلة أتى حتى ويتصدق، وشمال ًا، شققيئ دفققع ثأققم كققثير
ًا حبه يحبه الوليد دينار. وكان مائة يديه بين كانوا الذين الرجالة إلى علققم الققذي وهققو شديد

الشعر. الوليد

تميققم: بنققي قققومه ويققذكر فيها يفتخر التي كلمته نخيلة أبي شعر من يستحسن قال: ومما
المراق ربيعة من والحّي  بالعراق الزد ضربنا نحن

ًا أرزاق ول أطماع بغير  العناق صأعر يقيم ضرب

من يستحسن ومما بالبصرة وتميم الزد حرب فيها يذكر طويلة وهي العراق كرم بقايا إل
ًا الققدين رأيققت لهققا: لمققا يقققول التي كلمته ويستطرف رجزه ل القبققة وأمسققت  يؤفققك دينقق

تستمسك

الدكدك فسار الباب إلى سأرت  وتهتك أرجائها من ترتج

تحرك أنها إل كالليل  الرمك وفيها الدجوجي فيها

ذكرها. على فاقتصرنا مشهورة البيات وهذه

فيهققا جيدة وهي الملك، عبد بن مسلمة فيها يمدح التي قصيدته شعره من يستحسن ومما
الرض جبل ويا الدنيا فارس ويا  خأليفة خأير ابن يا أني يقول: أمسلم وفيها حسنة، معان

يقضي نعمة أوليته من كل وما  التقى من حبل الشكر إن شكرتك

ًا بابك جئت لما وألقيت ًارواق ًا زائر والعرض الطول سأامق مديد

ً كان وما ذكري لي وأنبهت بعض من أنبه الذكر بعض ولكّن  خأامل

المنققبر مققّس قققوله: الن وهي بالخلفة يهنئه العباس أبي في واشتهر رجزه من سأار ومما
دارا وصأارت الدنيا وطابت  القرارا

النبارا الخليفة نزل إذا
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تلقققي يققوم  يققدهمه ورد الماء غم عمرو قوله: يا الناس أيدي في المشهورة أراجيزه ومن
ونعمه شاؤه

نعلمه بلء منك فأبلنا  وقيمه أمراسأه واخأتلفت

شيمه كريم خألن صأاحب  نعدمه ل أخ أنت فإنما

يتخمه طعام من يتجشأ لم  يكرمه أبوه كان مترٌف

قدمه الطوى مدماك تدك  توصأمه به حّمى تبت ولم

مخدمه هامته من أيهات

ًا يصفهن: أنعت نعائم عشر طرد في نخيلة ولبي ًا  القققرات سأققبط مهققر مدمققج طمققرا ورد
السراة

ًا نعائما  عات اللجام في بنهد يغدو مطردات عشر

موليات وانصعن فانصاع  هجنعات العراقيب صأك

متناغصات اجتمعن حتى  وهات هاكه إل كان ما

شوشات هيقة حضنا واخأتل  الحماة من والغدر بالسهب

صألة ول تكبير بغير  الهيقات آخأر من فانعقرت

السراة خأالفة كأنهما

يسقعى فيهققا: فانصقاع يققول القتي اللميققة منهقا مشقهورة، كقثيرة أراجيققز الطقرد في وله
معاجل ميعة ذي من يلحن  الهايل بالصعيد

الخمايل سأاقط زف ذات من  القساطل وهج من دنا حتى

الصاقل في حديثه بضربة  المايل جناح تحت فاخأتلفنا

الفايل كمقاط مقيط فهو  والخصايل الرقين منقوشة

16:  الصفحة

باقيققة. علققى دليققل ذلققك مقن أوردنققا وفيمققا كققثيرة، وغيققره القنص في نخيلة أبي وأعاجيب
ذلك. يعوزه لم أراده فمن كثير، موجود وشعره

عجرد حماد أخأبار

بققن محمققد عجققرد حمققاد قققال: هجققا البققاهلي يعقققوب أبققو المبرد: حققدثأني العباس أبو قال
فيها: يقول التي بقصيدته الهاشمي سأليمان

يبيت. يولول سأنور وغلمه  مكاتب وعقل برغوث جسم له

قققبر إلققى فمضققى بالبصرة، له مقام ل أنه عجرد حماد فعلم دمه، سأليمان بن محمد فأهدر
ًا العباس بن الله عبد بن علي بن سأليمان أبيه مققن لققي أجققد ذلك: لم في وقال به مستجير

ًا النام والحجارا القبور فاسأتجرت  مجير

جارا الدهر حوادث من لي وب  أي أبي قبر جعلت أني غير

والعثارا الّردى يأمن أن قبر  ال ذاك يجاور لمن وحقيق
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عجققرد? فقققال حماد به هجاك ما أقبح العمى: ما لبشار قال: قيل الشاعر المهدي حدثأني
القرد عمى ما إذا  قرد من أقبح قوله: ويا

ٍء إياه هجائه من عليه يشتد قيل: لم وقد جلدته طليت البيتان: لو هذان عليه اشتد كما شي
العنبرا جلدته لنتنت  عنبرا

ًا طليت أو ًا مسك خأرا عليه المسك لحول  إذن ذكي

دمققت مققا  تنكققره لست لك أخ من فيها: كم يقول التي كلمته عجرد لحماد يستسحن ومما
يسر في دنياك من

والبشر بالترحيب يلقاك  مودته في لك متصنع

ًا الغدر حى  ويل الوفاء يطري الغدر وذا مجتهد

الدهر مع عدا عليك غيردهر ذو والدهر عدا فإذا

المثري ويعشق المقل يقلي  من أخأوة بإهمال فارفض

واليسر كنت إما العسر في  واحدة حاله من وعليك

خأبر ذي غير وآخأر خأبر  رجٌل اسأتوى وما خأبرت فلقد

ًا أحببت من فوجدت ًا  متهم الدهر لتصرف متصرف

شكر أيما وشكر عهد  ذوي وجدت قد القليل إل

ًا بودي قوله: ألست له ويختار الشعر من لحماد يستحسن ومما منققي بققودك  إنني لك واثأق
فاعلما بي واثأق

مريما ابن عيسى بالنجيل وكرم  عبده الطور من نادى والذي أما

ًا القران بآيات وخأص وسألما عليه صألى الهدى نبي  محمد

ًا قلبي من حزت لقد ًا مكان الدما لك أريق أن فيه لك أرى  ممنع

ٍم، من ذاك أرى مغنما المكاسأب غنم من الناس يرى  الذي أرى ولست غن

وعلقما صأابا والله كانتا وإن  سأقيتني اللتين كأسأيك سأأشرب

أرقما ثأقب أدخألتها ولو عراك  الذي في كفك إثأر كفي وأدخأل

الحمادين أخأبار

مفلق شاعر وكلهم واحد، عصر في وكانوا الراوية، وحماد الزبرقان بن وحماد عجرد حماد
مبرز. وخأطيب

عجرد حماد قال: كان الكوفي عمر بن إبراهيم قال: حدثأني الثقفي محمد بن أحمد حدثأني
ًا وكققان صأعصعة بن عامر بن سأوءة لبني مولى الملققوك. وامتققدح بالشققعر شققهر ثأققم معلمقق
الراويققة وحمققاد الزبرقققان بققن وحمققاد عجرد الحمادون: حماد لهم يقال ثألثأة بالكوفة وكان

نفققس كأنهم كانوا عشرة، أجمل ويتعاشرون الشعار، ويتناشدون الشراب، على يتنادمون
ًا وكانوا واحدة، ًا الناس رأى وإذا بالزنذقة، يرمون جميع قالوا: زنققديق. اقتلققوه. منهم واحد

ٍء فققي الراويققة حماد على عتب الزبرقان بن حماد وكان يهجققوه، فيمققا فقققال فهجققاه، شققي
الخمر شرب إلى وينسبه

حماد صألته وقت ويقيم  قدره يعرف كان لو الفتى نعم

الحداد يسنها القدوم مثل  فأنفه الدنان مشافرة هدلت
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سأواد الحساب يوم وبياضه  وجهه المدامة شرب من وابيض

ًا تراه حتى  عسرته عنك ليخفي الكريم القائل: إن هو عجرد وحماد مجهود وهو غني

سأود أوجه عليها العيون زرق  ِءعلٌل أمواله على وللبخيل

الجود يظهر لم سأعة على تقدر  ولم القليل تعطى أن تكرهت إذا

العود يورق لم إذا الثمار ترجى  فما للنوال يرجى بخير أورق

17:  الصفحة

ًا سأد ما فكل  قلته تمنعك ول النوال بث محمود فهو فقر

ًا القائل وهو الفاسأده المعد يصلح بما  خأبرة ذو الفضل أبو سأائرة: ُحريث مليحة وهي أيض

واحده أكلة فعودهم  أضيافه تخمة تخوف

ًا له يختار ومما ِءح يا شأنك ما أعرف  ولكنني بغضبان قوله: لست أيض صأا

ِءح على حبيك كان ما  جانبتني الراح تركت لن الرا

وإصأباحي إمسائي يعنيك  الذي وأنت قبل من كنت قد

إصألحي بعد من أفسدني  الذي إل منك عيني تر لم

بإفصاحي مني دونكها  عبتهم وإن الناس من أنت

يزيققد أبقو جفاني وهي: قد ويحيى يزيد أبا فيها يعاتب التي قصيدته عجرد لحماد يختار ومما
يجفواني أن خأفت ما ولعمري  ويحيى

واصألني مضى فيما ود  ال فلغير مضى فيما واصألني

للسلطان الوصأال فكان ن  سألطا ظل في كنت أني غير

الزمان احتيال مع حالوا ني  بسلطا الزمان حال لما ثأم

بعققد البصققرة: أدعققوك علققى المنصور والي وهو السفاح العباس أبي بن محمد يمدح وقال
ًا الناس أكرم يا  بانا إذ العباس أبي وعيدانا أعراق

أغصانا المحل عند الناس وأنضر  قدم على يمشي من أكرم فأنت

والبانا المسك فينا عودك لمج  عصارته قوم على عود مج لو

المققويين: زرُت بعققض بهققا يهجققو الققتي كلمته حماد شعر من يستحسن طويلة. ومما وهي
ًأ ًة بيته في امر ِءخأيُر وله حياء له  مر

محذوُر التخمة أذى إن  أضيافه يتخم أن يكره

مأجوُر والصائم بالصوم  عنده يؤجروا أن ويشتهي

أبققي مققع عجققرد حمققاد قققال: شققرب اليحصبي قال: حدثأني الحنفي عامر بن محمد حدثأني
ًا، دلمة ُأتي فأخأققذ حمققاد وأما فهرب دلمة أبو فأما فطلبوهما، الخمر من فسكرا يوم بققه فقق

فقققال: يققا بققه، يعبث أن فأحب الخمر، رائحة منه فشموا فقال: اسأتنكهوه. ففعلوا المهدي
لئقم. لومقة اللقه فقي تأخأقذني ول الحد عليك سأأقيم وتسكر? إني الخمر أتشرب الله عدو

رداؤه، ومزق عنقه ُوجئ أن بعد دجاج فيه بيت إلى به يصحو. فمضي حتى وقال: احبسوه
سأاجي وخأرقت حبستني علم  نفسي فدتك المؤمنين المهدي: أمير إلى فكتب
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ِءج عمال بعض كأني  ذنب بغير السجون إلى أقاد الخرا

الدجاج مع حبست ولكني  وجدي لهان حبست معهم ولو

المزاج لدى الناء في ترقرق  منها المسك ريح صأهباء، أمن

السراج لهب شعاعها كأن  صأرف الديك عين مثل ُعقاٌر

النضاج النطف من كنت لقد  حتى الله بنار طبخت وقد

ناج غير عقابك من بأني  ظنوني تحدثأني كانت وقد

ًا لقيت وإن أني على راج الشر ذاك بعد لخيرك  شر

لقققد  حققتى اللققه بنققار طبخققت قوله: وقد فهمَت الربيع: أما قال ولي فلما ووصأله، فأخأرجه
النضاج النطف من صأارت

أردت فقال: ما المهدي: ردوه. فردوه وقال الشمس، أراد أراد? قال: إنما فما قال: بلى،
الله... بنار طبخت بقولك: وقد

علققى وهققي الفئققدة، علققى تطلع التي الموقدة، الله نار ولكن ، الشمس? قال: ل بها تعني
بإطلقه. وأمر منه فضحك موصأدة، الربيع

المشهورين. من وهو واسأعة، كثيرة حماد وأشعار

الشيص أبي أخأبار

السأققدي: إبراهيققم بقن أحمقد دعبل: قال عم ابن الخزاعي، رزين بن الله عبد بن محمد هو
الشققيص وأبققو فققراس وأبققو الغققواني صأققريع الوليققد ابققن مسلم َعصيدة: اجتمع أبو لي قال

مققا أجققود منكققم واحد كل فقالوا: ينشد الشراب على مجلس في رزين بن علي بن ودعبل
واحققد ذؤابققة منققا علققت مققا بقولك: إذا جئت وقد الوليد أبا يا بك لمسلم: كأنا قالوا قال. ثأم
ِءل في المقيد مشى به تمشت وح

ّنْجل والعين الكأس صأريع وتغدو  الصبا مع تروح أن إل العيش هل ال

18:  الصفحة

في سأنذكرها عجيبة قصة ذلك مع وله الرشيد، بذلك سأماه الغواني، صأريح سأمى هنا ومن
ِءك بقولققك: ل جئققت قد علي أبا يا بك نواس: كأنا لبي قالوا أخأباره- ثأم تطققرب ول ليلققى تبقق

ِءد حمراء من الورد على واشرب  هند إلى كالور

ًا والخد العين في حمرتها أجدته  شاربها كف من انحدرت إذا كأسأ

القد ممشوقة لؤلؤة كفة من  للؤلؤة والخمر ياقوتة فالكأس

ًا عينها من تسقيك ًا  يدها ومن خأمر بد من سأكرين من فمالك خأمر

وحدي بينهم من به خأصصت شيء  واحدة وللندمان سأكرتان لي

برأسأققه المشققيب ضحك  رجل من سألم يا تعجبي بقولك: ل جئت قد لدعبل: كأنك قالوا ثأم
فبكى

ًا بظلمتي تأخأذوا ومنها: ل اشتركا دمي في وقلبي طرفي  أحد
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فققإني وأمضى  قلى عن ل مطيتي عقال بقول: ُحلي جئت قد الشيص: كأنك لبي قالوا ثأم
ماضي أميمة يا

ُء تصبو ل اثأنان النفاض ومحالف شيبة ذو  إليهما النسا

ًا أنشدكم الشيص: بل أبو قال اليققام. قققالوا: هققات. فأنشققدهم: وقققف هققذه في قلتها أبيات
متقدُم ول عنه متأخأر  لي فليس أنت حيث بي الهوى

ًا  لذيذة هواك في الملمة أجد ّب ُلمني لذكرك ح اللوُم فلي

ًا نفسي فأهنت وأهنتني يكرم ممن عليك يهون َمن ما  جاهد

منهم حظي منك حظي كان إذ  أحبهم فصرت أعدائي أشبهت

مققا فيشققتهر المعنققى هققذا منققك سأققآخأذ أني ولتعلمن وملحت والله نواس: أحسنت أبو قال
دونققه حققل ومققا جود جازه الخصيب: فما في قوله وضمنه قلت. فأخأذه ما يشتهر ول أقول
يصير حيث الجود يصير ولكن

ذلك. دون إل الشيص أبي بيت يسر ولم نواس لبي هذا فسار

بن عقبة عند الشيص أبو كان العمش ابن قال: قال محمد بن الله عبيد مالك أبو وحدثأني
ولمققا إيققاه، ومققدحه إليه لنقطاعه عليه، الناس أكرم من وكان الخزاعي الشعث بن جعفر
ًا يحبه خأادم الشعث بن لعقبة وكان العشرة من بينهما ًا، حب ليلة الشيص أبو فشرب شديد

بالسققكين الخققادم فوجأه الخادم، إلى دب الليل بعض في كان وبات. فلما فسكر عقبة مع
ونفسك. تفضحني فل فعلت قد إذ فأما قتلتني، الشيص: ويحك أبو له فقال مقتله، فأصأاب

ًا أصأنع? قال: هات الخادم: وما فقال كققان فيقققال: إنققه فققوقه لمققوت تحققتي فاكسره قراب
علققى يققأت فلققم سأققاعته، مققن الشققيص أبققو ذلققك. ومققات فمات. ففعل عليه فوقع سأكران
ِءنه فلم الحديث موله حدث حتى يسيرة أيام إل الخادم َنه الخادم. قتل أن عقبة ُي

رثأققاه الرشيد مات لما ثأم كثيرة مدائح مدحه قد ممن الرشيد شعراء أحد الشيص أبو وكان
ًا ومدح وحشققة فققي فنحققن  والنحققس بالسعد جوار ذلك: جرت في قال فمما المين محمد
ِءس وفي أن

ِءس وفي مأتم في فنحن  ضاحكة والسن تبكي العين عر

ُيب المين القائم يضحكنا ُة كينا  و بالمس المام وفا

الرمس في بطوس وبدر خألد  ال في ببغداد هذا بدران: بدر

ِءض قرونه سأواد ورمى  عضاض ندوب به الزمان قوله: أبقى شعره من يختار ومما ببيا

إغماض أيما الكواعب عنه  وأغمضت النديم كأس به نفرت

ًا لجفونها  وجهه محاسأن ُجعلت ولربما الغراض من غرض

والعراض بالصد فرمينه  رأسأه عن قناعه المشيب حسر

النفاض ومحالف شيبة ذو  إليهما النساء تصبو ل اثأنان

اليماض كواذب وبروقهن  باطل وعدنك إذا فوعودهن

براض الزمان على المقل ليس  إعراضي ول صأدى تنكري ل

ّلى ماض أميمة يا فإني وأمضى  قلى عن ل مطيتي ِءعقال ُح

ّوضُت ًة الشباب برد عن ُع ًا  ملء َلق المعتاض معوضة وبئس خَأ

الرواض على أعنتها تأبى  جوامٌح الشباب أفراس أيام
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عضاض للفتى دهر نكبات  وجوهها إليك صأرفت وركائٍب

19:  الصفحة

رضاض للحصى أهوج كل من  مطيهم الرحال بأعواد شدوا

بالرضراض الرض وجه َيحذفن  وتارة الطريق بالمرء يرمين

عراض المتون ملس ومهامه  تنوفة كل رياض إليك قطعوا

ًا فأتوك  ولحومهم لحومها الوجيف أكل أنقاض على أنقاض

ًا الزمان على أتتك ولقد رواض عنه وهن عنك فرجعن  سأواخأط

الفياض بحرك شطا ُعقَب يا  وريبه الزمان من المان إن

الحواض ُمترع الجداول فعم  بنيله المعتفون يلوذ بحر

إدحاض ول زلل من يخش لم  بعدوه التوى إذا المقام ثأبت

وغياض بغابة يطوف ليث  عهاده الرياض توشحت غيث

ٍر خأواض الردى إلى القناة قاني  قميصه ذيَل للموت ومشم

نهاض العل أعلى إلى ملك  راحتا المرجى محمد لبي

قاض سأم العداء على ويد  لوليه بالندى تدفق فيد

ّيَف الزمان ريُب  ريشه وتحيف مقصوص وجناح ِءمقراض تح ال

المنهاض جابر يا وجبرته  جناحه ريش ووصألت أنهضته

المرفاض القنا بين بها يرمى  كتيبة ليث أي فداؤك نفسي

ه القذوائب فطقوى  مشقيُب منكقبيه عقن الصقبا ققوله: خألقع الشقيص أبي مختار ومن رأسأ
المخضوب

ًا عارضيه في البلى نشر ًا  عقارب دبيُب القرون على لهن بيض

ِءر في لح بياض  الخمر خُألة عن قوله: نهى له يستحسن ومما الشع

الصفر أثأوابها في س  الشم وعين أغدو وقد

ِءر ملهبة حشا  ال قباء جرداء على الحض

ِءر احدب وزق  الحد صأارم بسيف الظه

الخصر على ويثنيها  الزَر يعطف وظبي

الزر عقد عليه  شدت ما ألطف على

السحر قوس عن ب  اللبا ترتمي مهاة

بالخمر للندمان ر  الخم يشوب طرف لها

السكر وفي الصحو في ء  والعضا اللحظ عفيف

قدر ول ل بنار  تفتق لم عذراء على

ًا لها  الماء نسج عجوز ِءر من طوق الشذ
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يجري حافاتها في ر  الحم الذهب كأن

الخضر أجوافه في ن  الركبا تركب وليل

الكدر بالقطا فيها ة  الحير تقطع بأرض

والصبر بالله لها  أهوا على تمسكت

والقفر المهمة في ح  الري بنات وإعمال

بالصخر الصخر متون  يصافحن شماليل

الفجر ناصأية عن ل  اللي يقد بإيجاف

الجقران ملققى والليقل هذه: أشقاقك الركبان به وسأارت الدنيا في الشيص لبي طار ومما
بان غصن على ينوح غراب

ِءح شديد الجناح أحّم ِءن ل بعينين يبكي  الصيا تهمل

التدان بعيد بين البان وفي  اغتراٌب الغراب نعبات وفي

وان غير قطرها دمعة إلى  مقلتاك فزعت لئن لعمري

تطرفان وهما دموعهما  تجف أل لعينيك فحق

المكان بعيد المكان قريب  منك بالمس الحي في كان ومن

الحسان المونقات بأيامك  رجعة من عيش يا لك فهل

ِءن العود أخأضر غصن له  مورق والهوى عيشنا، فيا دا

القادمان بيض ما يسود  وريعانه الشباب لعل

الدواني المائلت بأغصانك  رجعة من عيش يا وهيهات

اليماني الرداء صأدع وبينك  بيننا ما الشيب صأدع لقد

ِءع وليل جموٍح  ليلة فكم السلم عليك العنان خألي

القيان وعزف الدفوف بقرع  جانبيه في اللهو بك قصرت

20:  الصفحة

حان بيت في الشرب اسأتامها ول  السقاة تفترعها لم وعذراء

يدان بنار وسأمتها ول  أرجل درها احتلبت ول

جدولن بها يحف ضروع  بألبانها غذتها ولكن

المرضعان لها الفطام وأهدى  الصبا عنها تحول أن إلى

الدنان بطون في بصبغتها  مشغولة الشمس تزل فلم

الساقيان لها تصدى أن إلى  الرجال للثام ترشحها

عوان بكر الفحل عن صأدوف  جونة عن الخواتيم ففضا

بالزعفران الجلد مضمخة  أصأداغها المسك غذا عجوز

مخضوبتان الكأس من يداه  أحور بها علينا يطوف
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واثأنتان وواحدة ثأمان  سأنّي من لي تحسب ليالي

ٍة أخأو صأغير غلم طائران للهوى معي يطير  شر

بردتان الصبا لعهد على  العذار خأليل الزار جرور

الكاتبان يكتب ما عقوبة  أتقي ول الذنوب أصأيب

الغواني الحجول في بي وتعثر  الرجال عيون في تنافس

العاذلن عذلي عن وأقصر  المشيُب نهاني لما فأقصرت

ُنوي  وأترابها عيوف وعافت مكاني وملت إليها ُر

طائران مفرقي عن غرابان  الشباب أطار لما وراجعت

ً رأت ْته رجل الزمان وريب المشيب بريب  السنون َوسَأَم

الحالتان بئست عديم. أل  شيبة وقالت: أخأو فصدت

والمخلبان ناباه الدهر من  عضه من فقلت: كذلك

هجان فحل الزور رحى رحيب  بازل جمل إلى وعجت

والبطان لنساعه غؤول  الجران طموح اليدين سأبوح

يضربان زمع من وناباه  به رحلي أعواد فعضيت

الليان بعض السير على ولن  بأجرانه اسأتقل فلما

ًا  الشآم بلد من به قطعت الهاديان بها يضل خأروق

البنان سأبط الضرائب كريم  هاشم بني من ملك إلى

نضاخأتان عينان الجود من  كفه في البأس، علم إلى

ًا من صأفين بين  اخأتيال بعد المنون اللمية: خأتلته هذه قوله شعره من يستحسن ومما قنقق
ونصال

مذال الحديد من وقميص  صأقيل الصفيح من رداء في

تدمع للعين فقل س  الشم المشرق في عجيبة: غربت مرثأية الرشيد في الشيص لبي

ًا قّط رأينا ما تطلع حيث من غربت  شمس

ّد عقن الكتققاب خأققرج قصائد نسوق ذهبنا طويلة. ولو وهي بققالبيت نققأتي وإنمققا قصققدناه، حقق
ً والبيتين كانت الفرط- إذا القصيدة- في ذلك خألل في ونتفرق مشهورة قصيدة على دليل

الحفظ. أراد إذا الكتاب في أحفظ. للناظر ليكون الفوائد كثيرة رائعة

فالققدمع للشققوق عينققه يمتدحه: مققرت الشعث بن عقبة في كلمته الشيص أبي قلئد ومن
مغترب الحّي ديار طلول  منسكب

قشب وأعلمنا جديديها لبسنا  ولربما البلى برديها الدهر كسا

عقب لها ودهر وأرواح سأماء  رسأومها ومحت مغناها فغير

عجب صأرفه في الشمل، يشت زمان  أهلها بعد أطللها في تربع

ًا  أنيسها بعد الظلمان تبدلت وتنتحب تبكي الغربان من وسأود

اللعب ويستحسن فيها الهوى يطيب  الربا مخضرة غناء بها وعهدي

كثب في تأود أغصان موائد  كأنها أظٍب الحي عرصأات وفي
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والحجب الحواضن خأفر وخأفرها  وجوها النعيم صأان قد عواتق

ًا يكشفن لم عفائف ٍة سأتر بالريب منهن الطراف تنتح ولم  لغدر

ويقترب ينأى الشعب انصداع كذاك  فانطووا الجديدين طّي فأدرجهم

العنب ريقه من مامج حواشيها  هجعة بعد لنا الساقي كسا وكأس

21:  الصفحة

حطب ول تحش نار بل فآبت  طبخها الصيف جمرة أجادت كميت

النسب حيرية صأهباء معتقة  خأتامها عنها فت مسك لطيمة

ندب لؤها تل إل بها وجههافليس الدهر جل أحقاب ربيبة

اللهب شعل حافاتها في تأملت  تخليت منها الكاس فرجات إذا

الذهب سأبك في الدر ماء تتبع  جنباتها في الماء اطراد كأّن

مختضب الزجاجة بحناء رأسأهغزال شاب قد والليل بها سأقاني

ينقضب اللين من أعاليه ومالت  إزاره في ما ارتج ما إذا يكاد

قبب طيه في العين جفون مريض  القرى مدمج الشوى عبل الحشى لطيف

فتصطحب الغواني وتلقاني إليه  قادني الجهل قائد ما إذا أميل

ذهب قد بالشبيبة عهد الجهل عن  والصبا الجهالة بعد فورعني

كلب أيامه الناس تهر البليودهر عن يفترعن شيب وأحداث

والطرب الزجاجة أحداث وجانبت  الصبا طرق عن نكبت قد فأصأبحت

ًا يحطان ً كانت وإن علّي  جرت إذا للنديم كأسأ شرب لمن حلل

العصب منخزل الصلب قناة طويل  أحوٌر الزجاج عاطاني شئت ولو

آزب وصألنا وفي فينا للهوى وإذ  جيرة نحن إذ بالطف ليالينا

وتصطخب تبكي العيدان من وجوف  عواطل أيدي اللذات تخالسني

والنكب الحوادث قرع ووقرني  مشبها بالربعين رمى أن إلى

والدب التجارب طول وأحكمني  وكبرة مشيب غربي من وكفكف

جرب ول عر غير من بمهنوءة  قطعته فيه الطرف يحار وبحر

والخشب بالقار الرايات مداخألة  القرى محبوكة الضلع ملحكة

قتب ول رحل عقد صأفحيتها ول  متنها يدم لم اللواح موثأقة

الذنب مزمومة الرأس خأليع سأناد  رسألة دهماء الصدر زور عريضة

تلتهب السير في الغراق من تكاد  جسرة الصدر موارة الصلة جموح

حدب ظهرها في العرض مجرى نبيلة  جونة جوفاء الجنبين مجفرة

الدأب ول النسوع عض تشتكي ول  والوجي الين تشتكي ل معلمة

والنقب المناسأب رسأم خأانها ول  أنفها الخشاشة جذب من يدم ولم
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العصب معصوبة الصلب طي شديدة  عظامها صأم الخأفاف مرققة

الحبب مناكبها عن تفرى ما إذا  جرانها حد الماء حباب يشق

يثب حولها من الموت عجاج رأيت  لجًة بطن في والريح اعتلجت إذا

منجذب المسافة مقتر متن إلى  جانب كل من الخلجان بها ترامى

القرب مطوية الصألب معرفة  أنوفها تدمي الخأفاف ومثقوبة

ينشعب ليس الذي للصدع شواعب  التيامه الشديد للشعب صأوادع

إل  أنيققس فيققك ليس مالك دار قوله: يا الرض في السائرة البالغة الشيص أبي قلئد ومن
دروس آيهن معالم

ويبوس خأشونة النعيم بعد  البلى من عراك أم غالك الدهر

مأنوس آهل ربعك أيام  مرة بك عيشنا أخأصب كان ما

هجوس والبروق الرواعد فيه  متجرف البلي دار يا فسقاك

يبيس الرياح به تمر خألق  فربعها النعيم عنها جل دار

دروس محوهن باقي فكأن  رسأومه السماء آي محت طلل

منكوس الشرى عنه ومخرب  دمنة إل عينيك اسأتحلبت ما

دسأيس التراب في القلدة رث  أهله يندب الدار في ومخيس

وتحوس تروده النعام إل  بربعها فليس بها الوحوش أنس

طموس فهّن معالمه وعفت  البلى جوانبه في تربع ربع

قسوس كأنهن النعام ربد  فيجيبه جوفه في الصدى يدعو

وأنيس مألف وفيه فيه،  ذيله لي الصبا جر ولربما

22:  الصفحة

تلبيس بحبالنا لحبالها  مهضومة الحشا ضامرة كل من

شوس الفواحش عن العفاف حلل  لوابس بالحياء متسترات

شموس الرجال لمس من عذراء  حيريٌة كرمها من وسأبيئٌة

قابوس كأسأها مجاجة يرشف  ولم عذرتها النعمان يفتق لم

حبيس الزمان على أنت دن يا  دنها خأواتم على اليهود كتب

ّلى ذمية ومجوس هربد برمك آل من  حولها وزمزم صأ

ًا عن جلت إذا الكئوس تجلو عروس فهي الشمس غذاها وجههاشمس

وشموس كواكب بأكفهن  كأنها الظباء عفر بها عكفت

بلقيس وأمه أبوه كسرى  أحور الروادف مرتج كل من

جليس فهو إليه صأبوت وإذا  فخادم ابتديت إذا العنان، رخأو

مغموس عصفر في لونها من  فدامه كأن بإبريق يسعى
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القسيس لفصحه اسأتباه مما  حيرية سأبيئة ريق يسقيك

مطموس منزل فيها للهو  محلة والسدير الخورنق بين

ٌع ريحانها من فالند مدحوس غزلنها من والظهر  متضو

لنحوس بأهله الزمان إن  فتصدعوا بأهلها الزمان نحس

ّنا حسيس فيه لليام أيام  بغبطة ونحن به نحل ك

وعبوس كآبة رباه فعلى  البلى أبنية الدهر عليه فبنى

كئوس المدام أفعى من نهشته  وقد أرقبه بت كأس وصأريع

مطسوس كأنه فهو رجله  وتخاذلت لسانه الزجاج عقل

الفاعوس كأسأه في الّردى مّج  كأنما فراح به العقار سأطت

السققهام مثققل صأقدره وفققي  جفقونه عقن الكرى أوني الصبح قصيدته: جل من له يختار مما
القواصأد

حواشد أيدات بأيد عليه  فانتحى الحب غراته من تمكن

المصاعد شداد بأنفاس شددن  قلبه قلبن الشوق خأطرات إذا

بعائد وليس أيام سأوالف  ونعيمه الهوى خأفض يذكره

ذلققك فققي أنشققد ثأم اسأتحسانها، في فأفرط المأمون عند أنشدت القصيدة هذه أن وبلغني
يهش فلم ونظرائهما، الوليد ابن ومسلم بشار مثل المحدثأين، حذاق من لجماعة المجلس

ًا، كققثيرة وملحققه ونوادره الشيص. وأشعاره أبا عليهم وفضل ذلك، من لشيء ّد ل ولكنققا جقق
النكقت هققذه وليحفظ الواحد، الفّن عليه طال إذا القارئ يمله لئل الكتاب، شرط من نخرج

ٍء هذا فإن وأشعارهم المتقدمين أخأبار من وليستريح والملح، والنوادر روايققة كثرت قد شي
أشققعار هققو إنمققا زماننققا فقي يسقتعمل والقذي لققذة، جديققد قيل: لكل وقد فملوه، له الناس

حبتها. قلدة كل ومن عينه خأبر كل من أخأذنا هنا ها فمن وأخأبارهم، المحدثأين

الحباب بن والبة ??أخأبار

ّدثأني ّدثأني النبقاري الرحيم عبد بن الكريم عبد ح ققال: رأيقت العمقري إسأقماعيل ققال: حق
ًا هانئ بن الحسن ًا الحبقاب بقن والبقة مع غلم ًا صأقغير ًا، مليحق فقي ويتصقرف يخقدمه نقادر
قققال: الموصألي الهيثم بن محمد نواس. وحدثأني أبا أدب الذي هو الخفاف. ووالبة حوائجه
ّدثأني كققأنه النققائم يققرى فيمققا إبليققس والبققة: رأيققت قال: قال عقيل بن وإبراهيم العامري ح
والله لشأنا له شأنه? قال: إّن هذا? قلت: ما هانئ بن الحسن غلمك لي: ترى فقال أتاني

قلوبهم. في محبته وللقين السلم، عليه محمد أمة به لغوين

بإنسان إنسان آثأار  ومرجان در من لوالبة: أحسن يستحسن ومما

بغضبان ليس وقلبه  مشفق حنق ذو عضه قد

ًا عاقبني إحسان كّل جزاني وقد  جهده منتقم

ًا بدل  محسٌن أنه يدري كان لو بهجران إحسان

عنققه. وممققا ذلققك نققواس أبو أخأذ وإنما لحد، ليس ما والخلعة والفتك المجون في ولوالبة
بالبواطي يشرب حين نعيم  مثلي العيار الفاتك المجون: شبيه في لوالبة روى

معاطي من بورك الدل رخأيم  أريحي الزجاجة يعاطينا
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نباطي علج بمواجر ولو  ألطني طرب على له أقول

23:  الصفحة

ّ تطيب ليس الخمر فإن باللواط الجنابة وضر علي  إل

ًا وله النحوس ودابرتنا  الكئوس قابلتنا ذلك: قد في أيض

المجوس عظمته قد  روز هرمز واليوم

تسوس مما وذاك  حساب في تخطه لم

البسوس عنا غاب قد  عميد عند ونحن

ًا نعير ًا كأسأ جالنوس بها أوصأى  وكأسأ

ًا والكأس  عروس وجي أنا عروس أيض

ًا العروس يسقي الخندريس إحداهما  عروسأ

إبليس وهّزنا  انتشينا ما إذا حتى

ٍء أعجب رأيت ّنا  شي جلوس ونحن م

ّبل هذا يبوس هذا وذاك  هذا يق

بقأن لهجقت ققد الحمققى العامقة لن غلقط، نواس. وذلك أبا العامة ينحله مما الشعر وهذا
كققل عققامر بنققي مجنون أمر في تصنع وكذلك نواس، أبي إلى المجون في شعر كل تنسب
المجنون. إلى تنسبه ليلى ذكر فيه شعر

ّدثأني اليزيدي وحدثأني ًا الحباب بن والبة قال: كان الشاعر سألهب أبو قال: ح ًا. ماجنقق خأليعقق
السققائل أتققاه إذا لققه. فكققان منفذ ل زقاق آخأر في منزله صأنع. وكان ما ول قال ما يبالي ما

طققرف إلققى ومشققى انصققرف قققد أنققه علم فإذا يجيبه، ول ويكثر يطيل حتى ويتركه يسأله،
ًا- فتح طويل الزقاق- والزقاق لققه أخأققرج قققد أنه يظن لبيك، فيجيبه: لبيك ناداه، ثأم بابه جد

ًا، لك. الله قال: صأنع منه قرب فإذا نحوه، ويقبل شيئ

أديققب ذلققك مققع شققعره!ّ وهققو وأملققح أشققعره فقال: ما يوم ذات ذكره المهدي أن وحدثأت
مققن منققادمته? قققال: يمنعنققي من يمنعك مجلسه: ما في من بعض له الحفظ. فقال واسأع
رأسأي من رأسأك كذا أدن  خألوة على لساقينا قوله: قلت ذلك

ٌؤ إني  سأاعة لي صأدرك فضع وادن جلسأي أنكح امر

لك. أم ل ينكحنا أن فتريد

القدوس عبد بن صأالح أخأبار

ّدثأني يزيد بن محمد حدثأني الزندقققة، فققي القدوس عبد بن صأالح قال: أخأذ العوفّي قال: ح
مققن رأى وبمققا وبراعتققه، وعلمققه أدبققه لغزارة به، أعجب خأاطبه فلما المهدي، على فأدخأل

ّلققى فلمققا سأققبيله، بتخليققة فققأمر حكمتققه، وكثرة بيانه وحسن فصاحته ّده و وقققال: ألسققت ر
غرسأه في الماء يسقي كالعود  الصبا في أدبته من القائل: وإن

ًا تراه حتى ًا مورق يبسه من أبصرت ما بعد من  ناضر

رمسه ثأرى في يواري حتى  أخألقه يترك ل والشيخ
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نكسه إلى عاد الضنا كذي  جهله إلى عاد ارعوى إذا

بحكمقك. نفسقك فقي نحكقم أخألقك? ونحققن تترك قال: وأنت المؤمنين، أمير يا قال: نعم
فقتل. به فأمر

إلققى أنهققى أنققه روينققاه مققا وذلققك الول، مققن أثأبت عندي هو بما الوجه هذا غير من وحدثأت
زوجتققه المسققكين وآله: غصب عليه الله صألى بالنبي فيها يعرض البيات، هذه عنه الرشيد
درره من عيناه فجرت

ٍر من المسكين قضى ما وطره من المعشار ول ل  وط

قدره من الجور يكون أن  بنا اللطيف بالله عذت

يققا والله البيات? قال: ل، هذه القائل الرشيد: أنت له قالها- فقال كان إن الله لعنة - عليه
النققبي قال فقد الشبهة، على دمي تسفك ول عين، طرفة بالله أشركت ما المؤمنين، أمير

ويسققتنزله قلبه، يرقق اسأتطعتم" وأخأذ ما بالشبهات الحدود وآله: "ادرءوا عليه الله صألى
ّق حتى القرآن، ويتلو وبيانه، بفصاحته عليه عزم عما أن أراد فلمققا سأبيله، بتخلية وأمر له ر

ل قققوله: والشقيخ بلقغ إذا حققتى فأنشده السينية قصيدتك قال: أنشدني يديه بين من يخرج
رمسه ثأرى في يواري حتى  أخألقه يترك

البيققات الشعر- يعني ذلك نمط من الشعر وهذا الكلم، هذا يشبه الكلم هذا شيخ، قال: يا
الجسر. على وصألب عنقه فضربت أمر ثأم وصأيتك، نتمثل إليه- ونحن نسبت التي

ّدثأني جعفر أبو وحدثأني مجلققس فققي الدب أهل من قوم قال: اجتمع أحمد بن زياد قال: ح
إلققى القققوم فقققام الصققلة، حانت أن إلى الشعار، يتناشدون القدوس، عبد بن صأالح فيهم
هققذه بعضققهم: أتصققلي فقال وأحسنها، صألة أتم صألى ثأم وأحسن فتوضأ صأالح وقام ذلك،

الجسد. وعادة البلد، رسأم هو تذكر? فقال: إنما ما ومذهبك الصلة

ذلك. بتحقيق أعلم والله

24:  الصفحة

عققز للققه الطاعققة علققى والحققث الجنققة، فققي والترغيب الدنيا، في الزهد في فله الرجل أما
ً كلققه شعره وكان لحد ليس ما والقبر، الموت وذكر الخألق، بمحاسأن والمر وجل، أمثققال

ًا أراقبه ثأم النجم أراعي وبت  أخأاطبه فبت هم قوله: تأوبني له يستحسن فمما وحكم

ومخالبه يبرينني فأنيابه  أضرني دهر ريب من رابني لما

عجائبه تقضي ما لدهر عجيب  إنني التفكير، طول وأسأهرني

ًا أرى ًا يدعى عاجز مضاربه لفلت التقوى كلف ولو  لغشمه جليد

ّفا ًا يسمى وع مذاهبه أعجزته ما التقى ل ولو  لعفافه عاجز

ًا وأحمق وأقاربه إخأوانه يسوده  أموره في له مصنوع

مواهبه تعد جزل نائل ول  تقى ول المور في حزم غير على

كاسأبه المال أدرك باحتيال ول  الغنى إخأطاؤه المرء بعجز وليس

يغالبه ذا ول يجاريه ذا فل  وبسطه الله قبض ولكنه

ومناقبه أخألقه كملت فقد  عقله للمرء الرحمن كمل إذا
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ًا? وممققا قققائله يكققون القول?!ّ وكيققف هذا مثل زنديق يقول أن يمكن كيف عجبا فيا زنققديق
ٍة لهل يبكي أحد قوله: أل له يستحسن الدنيا فارقوا وقد الدنيا في مقيمين  محل

والبلوى التضايق غير يعرفوا ولم  دارهم غير يعرفوا لم كأنهم

مهادا للعباد صأير والرض  بقدرة السماء سأمك من حق قوله: فو شعره من يختار ومما

عنادا أردت أو قولي صأدقت  لهالك الذنوب على المصر إن

ًا المنققام فققي القققدوس عبققد بققن صأالح قال: رأيت المعبر إبراهيم بن أحمد وحدثأني ضققاحك
ًا، على وردت فيه? فقال: إني كنت مما نجوت بك? وكيف الله فعل له: ما فقلت مستبشر

بققه تعققرف كنت مما براءتك علمت وقال: قد برحمته فاسأتقبلني خأافية، عليه تخفى ل رب
باعتقاده. وترمى

ذكرنا ما على فاقتصرنا فيهم، مستفيضة الناس جميع عند موجودة أنها إل كثيرة، وأشعاره
منها

سأيابة بن إبراهيم أخأبار

ّدثأني ًا، سأيابة العوفي: كان قال: قال قباذ أبي أبن ح يهجققوه العققور عتبققة يقول وفيه حجام
بطل ومن أدمي كمي من كم  عاتقه النجاد أوهى صأناعته: أبوك ويذكر

وجل على ثأأره من يمس لم  دمه ومن ماله من يأخأذ

ومنتعل له حاف بين من  خأاضعة الملوك رقاب ذلت

فآمنه ذلك، من شيء فيها يوجد فلم كتبه وأحضر أخأذه المهدي وكان بالزندقة يرمي وكان
عنده صأح ثأم وأفصحهم الناس أبلغ من وكان يديه وبين مجلسه في يكتب وكان واسأتكتبه،

ًا فيه أن إلققى واحتققاج حققاله، ذلققك بعققد فسققاءت وأقصققاه، فققاطرحه بققه، اتهم كان مما شيئ
ًا وكان المطبوعين، أحد وكان الناس، مسألة ًا. محجاج منطيق

العظماء بأعظم علّي منه  البشراء مقدم البشير قوله: جاء له رويناه ومما

بشرائي فأعطني منه والسؤل  الغنى أدركت إسأحاق أبا أبشر

بيضاء ومن صأفر من كفاي  حوت ما بالبشارة أعطي فطفقت

ًا  ملكها من يدي بقيت إذا حتى وردائي بجبتي وجدت صأفر

ً وبخاتمي  ذاكر ويذكر يدعو ما وبكل الشياء على فضل

ًا  ورجوته أملته الذي ضار ًا يأسأ العنقاء قبضة رهين

ًا أدعى اليوم قبل كنت قد أسأمائي من الكفر صأار واليوم  مسلم

حد من الكتاب يخرج لئل ذلك على السأتقصاء يمكن وليس حسنة، وأخأباره جيدة وأشعاره
التطويل إلى الخأتصار

إياس بن مطيع أخأبار

ّدثأني بققن معققن إيققاس بققن مطيع الشاعر: مدح نجد أبو قال: قال الزيادي أحمد بن محمد ح
وإن أثأبنققاك، شققئت إن إيققاس، ابققن قال: يققا معن سأمعها فلما جيدة، فصيحة بقصيدة زائدة
فكتقب محتقاج، وهققو المققدح اخأتيار وكره الثواب، اخأتيار من مطيع فاسأتحيا مدحناك، شئت

البيات: هذه معن إلى

ثأراء وأخأي مغنم لصاحب  كسب خأير أمير من ثأناء

دواء من كالدراهم ومالي  عظامي برى الزمان ولكن
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بصققلة. وحققدثأني لققه وأمققر دواء، مققن الدراهم مثل ما وقال: صأدق، ضحك معن قرأها فلما
ّدثأني أحمد بن محمد عجققرد لحمققاد صأققديقه إلققى إياس بن مطيع قال: صأار نجد أبو قال: ح
ًا مطيع وكان هاجرته، كانت وقد له، يعاتبها وما عليه معتلة يقول: أنت فأنشأ لحماد، صأديق

ًا ل  زا رضاك في لنفسه مهين

ًا الله وقال: جزاك رأسأه وقبل المرأة يدي بين حماد فقام فققي عمققا أفصققحت أخ، من خأير
ثأققم أخأي، يا البر هذا منك عدمت ل يقول وحماد تضحك، غليلي. والمرأة وشفيت ضميري،

فداك الغداة نفسه جعلت  إياس ابن وواصألي يقول: فذريه مطيع أنشأ

لققي ل لنفسققك الحققديث هققذا، علققى بققك جئققت مققا الفاعلققة ابققن وقققال: يققا حمققاد فغضققب
ًا، المرأة فاسأتفرغت ًا، ورابطت ضحك ًا، وفارقت مطيع وجعققل جنونققا يجن حماد فكاد حماد

ًا يشكو الناس. إلى مطيع

ًا إياس بن مطيع وكان ً يفارقه ل زياد، بن ليحيى صأديق ًا، ول ليل منهمققا واحققد كل ويرى نهار
ويحققي مطيع: كنت يقول ذلك ففي فتهاجرا، بينهما ما فسد ثأم ومحبة، مودة الدنيا بصاحبه

ًا نرمي  واحد كيدي معا ونرامى جميع

أوجعا فقد نال موجع أو  عضه فقد الدهر عضني إن

ّنا،  أربع أعين نامت نام أو أسأمعا فلن صأم وإن م

أسأرعا عارضه وفي لح،  مفرقي في الشيب ما إذا حتى

ًا بيننا سأعاة سأعى يقطعا أن الوصأل حبل فكاد  دائب

مطمعا تفريقنا في تطمع  تزل لم لنا أعداء فكاد

مسرعا القلى نيران أوقد  عثرة من اسأتمكن إذا حتى

ًا  إل تصحب لست كنت أولها: فلئن التي كلمته شعره من يستحسن ومما مققا تزل ل صأاحب
نعله عاش

مثله يوجد يكاد ل بالذي  وأني جهدت ولو تجده ل

أقله أخأيه من ويكفيه ب  الذن يغفر الذي صأاحبي إنما

ًا المودة يظهر من ليس فعله القول خأالف قال وإذا  إفك

حبله يصرم ثأم فيومان ل  طا فإن يوٌم للصديق وصأله

والعقد الخال ذات ب  الح جهد أحببت قوله: لقد غزله من له يستحسن ومما

ًا وم  الن غب بعد وتحكي الشهد من مطروق

الخد على خأاٌل له  العين أحور غزال

السعد ليلة وافى ل  الخا ذاك البدر كأن

صأققاحب وكققان المجققان، الخلعققاء أحققد وهققو الفنون، جميع في كثير شعر إياس بن ولمطيع
رض عقن الكتاب زال شعره واسأتوعبنا شاعر كل اسأتقصينا ولو نوادر، قصقدناه. القذي الغ
ومائة. وتسعين تسع سأنة مطيع وتوفي
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أحمد بن الخليل أخأبار

ّدثأني قققال: كققان السققعدي جعفققر بققن المعلققى قققال: حققدثأني النباري الصلت بن إسأحاق ح
النققاس، أسأتاذ وهو ذلك، في دقائق وأكثرهم والغريب، بالنحو الناس أعلم أحمد بن الخليل
ًا وجعله وفتقه، العروض اخأترع من وأول عصره، وواحد مققر أنققه سأققببه وكان للشعر، ميزان

ًا الكدين وقع من فسمع بالبصرة القصارين سأكة في العلققم هققذا فققي ففكر مختلفة، أصأوات
ً هذا من وقال: لضعن فققي الققتي الصأققوات هققذه على العروض فعمل إليه، أسأبق لم أصأل

ًا وكان الناس، أيدي ًا ذكي ًا فطن ًا ذلققك مع وكان وأخأبارهم، الناس بأيام عالم ًا، شققاعر مفلققق
ًا ًا، وأديب ًا وله بارع الققذي العيققن كتققاب صأققاحب وهققو معروف، كتاب والنغم اللحان في أيض
كلها. للعرب الكلم أصأول فيه جمع

النحققوي يونس قال: زعم البصري رزين بن أبان قال: حدثأني المبرد يزيد بن محمد حدثأني
وفطنة. منه ذكاء اللغات سأائر على بالعربية يستدل كان أحمد بن الخليل أن

المهلبي بن الحسن قال: حدثأني جعفر بن محمد بن الله عبد بن أحمد العباس أبو وحدثأني
قال:

26:  الصفحة

ًا أحمد بن الخليل كان النققاس أكتققب مققن الليققث وكان سأيار، بن نصر بن الليث إلى منقطع
ًا الدب، بارع وكان زمانه، في ويطير للبرامكة، يكتب وكان والغريب، والشعر بالنحو بصير

عاشققره فلمققا أحمققد، بققن الخليققل إليه فارتحل معجبين، وكانوا بجناحين، دولتهم في معهم
ًا، وجده وأدبققر، فأقبققل بققه، تليققق هديققة إليققه يهدي أن الخليل وأغناه. وأحب له فأجزل بحر
ًا منه يقع ل والثأاث المال أن وعلم ًا، موقع ل وأنققه لققديه، وكققثرته عنققده، ذلققك لوجققود حسن
فصنفه العين، كتاب تصنيف في نفسه فجهد الدب، من لطيف بمعنى سأروره بشيء يسر
خأققط، وأحسققن ظققرف أسأققرى في وأخأرجه وحبره، ونمقه الناس، سأائر دون نصر بن لليث
ًا، منه فوقع ًا: عظيم ًا به وسأر موقع ًا، سأرور من إليه واعتذر درهم، ألف بمائة فوصأله شديد

ً فيققه ينظققر وأقبققل التقصير، ًا، ليل علققى ويققروح يغققدو وكققان يفققتر، ول منققه يمققل ول ونهققار
نصققف حفققظ أن إلققى فيققه، وينظققر الكتققاب إلققى يرجققع حتى الرضف على فكأنه البرامكة،

عمها ابن تهوى وكانت جميلة، موسأرة نبيلة سأرية وكانت له، عم بنت تحته الكتاب. وكانت
صأققديق منزل في فأقعدها جزيل، بثمن الجمال، فائقة نفيسة جارية الليث فاشترى وتحبه،

ك مقن فوجقدت عمه، ابنة ذلك فبلغ بها، يتسرى له ت وجقد، أشقد ذل الت: واللقه وحزن وق
ولكنققي له، يكترث ول به يبالي ل فهو المال في غظته الغاية. وقالت: إن أتقي ول لغيظنه

ًا أراه لفجعنقه واللقه فيقه، النظقر على وأقبل ولذة، لهو كل هجر وقد الكتاب، بهذا مشغوف
دار مققن الليققث وراح بالعشققي، كققان فلمققا فققأحرقته، بأسأققره الكتققاب إلققى عمققدت به. ثأققم

يوجد فلم إليه، يحمله أن بالغلم فصاح الكتاب، إل هم له يكن لم المنزل، ودخأل البرامكة،
ًا، يطير وكاد الكتاب، سأيدنا بعضهم: يا وتهددهم. فقال غلمانه فجمع سأرق، أنه وظن طيش

لققك، والجاريققة الكتاب لها: ردي وقال الكتاب، ويسترجع ليترضاها إليها فبادر الحرة، أخأذته
إلققى نظققر فلمققا فيققه، أحرقتققه الذي البيت وأدخألته بيده، فأخأذت نفسي، على حرمتها وقد

أو يولققد أو عظيقم بمققال أصأققيب أنققه يققديه. وظققن فققي سأقط احترق، أنه عنده وصأح رماده
في الخليل- فطلبه مات نصفه- وقد عليه ويبقى الكتاب، نصف حفظ قد وكان منه، أعظم
حفظققه مققن النصققف فاسأتدرك أحد، إلى وقعت النسخة تكن ولم ذلك، فأعجزه كلها الدنيا
فمثلققوا، عليققه، تروم? قال: مثلققوا زمانه. فقالوا: ما أهل علماء الباقي النصف على وجمع

تققراه تققأملته مققا فإذا ذلك، من الناس أيدي في ما ترى غباره. فأنت شقوا ول يلحقوه، فلم
ذلك. عن مقصر الخأر والنصف وأحكم، أتقن الول النصف نصفين،
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ة إل هقي قوله: وما شعره من أحمد بن للخليل يستحسن ومما م ليل ا ثأ إلقى وحقول  يومه
شهر إلى وشهر حول

القبر إلى الكريم أشلء ويدنين  البلى إلى الجديد يقربن مطايا

الوفر من الشحيح يحوي ما ويقسمن  لغيره الغيور أزواج ويتركن

الكواكْب قضته بالذي كافر  أني المنجم عني قوله: أبلغا الدنيا في له سأار ومما

واجْب المهيمن من قضاء ن  كا وما يكون ما أن عالم

تقققول مققا تعلققم كنققت أو  عققذرتني أقققول ما تعلم كنت قوله: لو له يروي الذي السائر ومن
ُتكا عذل

فعذرتكا جاهل أنك وعلمت  فعذلتني مقالتي جهلت لكن

إلقى يسقتزيره إليقه كتقب وققد المهلب بن يزيد بن قبيصة بن لسليمان قوله له يختار ومما
ًا وكان السند مال ذا لست أني غير غنى وفي  سأعة في عنه أني سأليمان عليها: أبلغ والي

محتال حول فيه يزيدك ول  ينقصه الضعف ل قدر عن الرزق

ذكققرت إن الشققيطان يكققثر وقال: وخأصلة فردها برزة هدية السند من سأليمان إليه وأهدى
سأليمانا من جاءت التعجب منها

أحيانا الرض يسقي النحس فالكوكب  يده عن زل لخير تعجبن ل

الشققعر، بقققول منققه أكثر كان بالعلم شغله لن قليل وشعره كثيرة، وعجائبه الخليل وأخأبار
كفاية. قصته جملة من أوردنا وفيما

الخاسأر سألم أخأبار

عمرو بن سألم وهو

27:  الصفحة

وقققال: سأققمي الخاسأققر? فضققحك سأمي لم فداك، له: جعلت خأالي. فقلت الخاسأر حدثأني
شققيء إلققى ورجع لذلك، فاغتم حاله يسيرة. فرقت مدة تقرئه في فبقي تقّرأ لنه الخاسأر

ًا وبققاع والمجققون، الفسق من عليه كان مما بثمنققه فاشققترى أبيققه، مققن ورثأققه كققان مصققحف
ًا- وقيل: بققاع ًا طنبور ْعر- فشققاخ دفققتر بثمنققه واشققترى مصققحف فسققمي خأققبره، بالنققاس ِءشق

ًا فعلت? تبيع ما فعل أحد الدنيا في له: ويلك، وقيل بذلك، الخاسأر بثمنققه وتشققتري مصحف
ًا عينه. أقررت فإني إليه، تقربت ما بمثل إبليس إلى أحد تقرب فقال: ما طنبور

ًا، ذلك فعل قيل: إنما وقد بثمققن اشققترى أنه زعموا الذين الدين. وأما رديء يكن ولم مجون
أفققاد مققا بشققعره والبرامكة الخلفاء من أفاد لما أنه أخأباره في رووا فقد الشعر، المصحف

بالخاسأر. ولست الرابح قال: أنا الجليلة الموال من

ًا المجيدين. وكان المطبوعين من وكان بيتققه بشققار قققال ولما العمى، برد بن لبشار تلميذ
اللهُج الفاتك بالطيبات وفاز  بحاجته يظفر لم الناس راقب هذا: من

الناس راقب فقال: من وأوجز وأفصح ألفاظه من أجود في به وجاء المعنى، هذا سألم أخأذ
ًا مات الَجُسوُر باللذة وفاز  غم
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أحققد. فلمققا بمثله يأتي ول المعنى هذا إلى أحد سأبقني ذلك-: ما بيته قال بشار- حين وقال
ْلٌم قال ًا سألم قال قد معاذ، أبا فقلت: يا إليه بشار: صأرت راوية قال البيت، هذا سَأ أجود بيت
بيققتي، واللققه ذهققب فقققال: أوخ، الققبيت، هققو? فأنشققدته به. قال: وما تعجب الذي بيتك من

بشققاًر أن يدل مما بهجوي. وهذا وقومه فأقطعه الصديق بكر أبي آل لغير ولءه أن لوددت
فرده. إخأوانه بعض فيه كلمه حتى نفسه، عن نحاه الدين. ثأم صأحيح كان

سأققلم بيققت وسأققار شعره في والروائع البدائع كثير وكان المحسنين المطبوعين أحد وسألم
بشار. بيت يسر ولم ذكرناه، الذي

ً عليهققا أخأققذ خأالققد- ويقققال: إنققه بققن يحيى في كلمته لسلم يروى ما جيد ومن ًا مققال عظيمقق
ًا يكققون أن جاز قصيدته من البيات هذه في بما عمل من ويقال: إنه هققذه: والبيققات وزيققر

ًا والدنيا الدين بقاء والوزيُر الخليفة بقي إذا  جميع

الغيور الحزم ضيع ما إذا  يحيى السألم حمى على يغار

ويستجير يستجار معار  إل بالسألم يقوم وليس

وخأير كرم حماهما يحوط  وضر نفع من يوميك ِءكل

الوثأير والوطئ الملك نعيم  فيه أنت عما ألهاك وما

بصير به أنت المر وكل  وجه كل من سأبيلنا إليك

تسير كما يسير أحد فما  وعرب عجم من الناس بلوت

صأغير به يداك علقت إذا  وفعل قول من المر فكل

المطير الغيث جدواهما ومن  المنايا مدرجة كفيك وفي

الطهور مناكبك إلى يضاف  وسألم حرب في العز وأنت

خأبير به أنت الرأي فكل  وشر خأير من الدهر عرفت

ًا ولست الظهير المظاهرة أبدى ولو  ضفنا بالضغن مجازي

درور در كلهما لديك،  وعفو غنى بين الناس فكل

ظهور ول للمور بطون  طب وأنت عليك تخفى وما

الحبير الوشي يزينها عليك  ضافيات المحامد سأرابيل

صأور الوزراء أعين إليك  هنات للدنيا نزغتك وما

كثير ول هواك من قليل  لدنيا دين من نال إن وما

الصغير فيها كبيرهم يؤم  غرقى الوزراء قبلك وكانت

حدور ول هواك في صأعود  حق كل مقطع جاء إن وما

والسرير المنابر له تضيء  ببرمكي المور تفرجت

الشكور شكر إن السألم عن  عنا العباء فوادح حملت

نوُر الشيب لباس من عليه  ملك ووزير نعم ملك منا

الكبير الخطب نابه ما إذا  سأواء وفكرته بديهته

ًا الدهر يكون ما وأجزل والمشير المشاور عمي إذا  رأي

يسير أو يعزم حين كيحيى  اجتناها ول المور غرس ول
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ًا الفخر مساعي قامت إذا المرير مدح أو القدام على  يوم

يصير كما يصير أحد ول  علي أبي كنفع نفع فما

لمام أو وداع على  بالسلم المنابر المهدي: حي في كلمته لسلم يستحسن ومما

العظام على الجلود غير  ومنهم منك يبق لم

المدام من الغوى سأكر  الهوى من سأكرت ولقد

المنام نافرة والعين  الحشا مضطرب فالقلب

ودام محمود بين ك  هّم فأمض عزمت فإذا

الظلم بحر في يسبحن  البري في النوافخ ودع

ًا  الفل أسأراب ويخضن سأوام أعنتها قود

باللغام معممات  بالحميم متسربلت

وانجذام انقضاب على ن  اليدي خأرقاء كل من

النعام وخأد في ويخدن  القطا همس في يهمسن

وهام صأدى بين ومضين  الرجا من هتكن قد كم

الحزام في الهلة مثل  السرى من رجعن حتى

دوام وأخأفاف منها  نواظر غير يبق لم

الزمام في تفسح وجناء  شملة وخأد يتبعن

رام سأهم تولى كما ن  أمامه تزف فمضت

النام خأير محمد ن  المؤمني أمير وإلى

نظام في والشجاعة حة  والسما الخلفة جمع

الحسام السيف من أمضى  رأيه ضريبة ملك

واعتزام حزم برأي ن  المؤمني أمور يقضي

الكرام بنو الكرام وهم  كلها قريش قالت

غلم أو كهل بين من  الحصا وطئ من وخأيار

الحرام على الحلل فضل  محمد الملوك : فضل

بالسلم رهن فأنت ن  المؤمني أمير فاسألم

ّلها المكارم ولك مقام أو ظعن دار في  ك

الهمام الملك ذمة ق  تعل من الحوادث أمن

الذمام من يديك في كم ه  يدا ضمنت من خأير يا

الحمام ألوان وضروب  الندى من يديك في كم

الوام من الغليل يشفى  بالندى الخليفة حوض

وانتقام عفو سأجال ه  يدي في الخليفة إن
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عليققه اللققه صألى الله رسأول وصأف الذي المهدي أنه إلى بالمهدي يذهب الخاسأر سألم كان
وآله.

الديار هذه: سأألت وهي المهدي بن الهادي موسأى في قصيدته شعره من يستحسن ومما
سأؤالها تجاوب إن وما  وأطللها

أذيالها الريح بها وجرت  يعدنا أقفرت قد منازل

سألسالها الريق على شربت  الناظرين في تعمل وصأهباء

وصأالها القوم هجر إذا  والغانيات للكأس كنت وقد

أزوالها بالشعر وزاولت  الملوك سأتور رفعت قد وكم

نالها بمن الكرام ينال  مشهورة مجالس ونلت

وآجالها النفوس حياة  راحتيك في الله جعل ولقد

وقتالها النفوس محي ن  الولي كتب في وجدناك

سأؤالها الرغائب ومعطي  جعفر أبي شبيه وموسأى

أطفالها العوذ لنكرت  بعده من مكانك ولول

وللرزق  مقاديرها المور منها: يدير البيات وهذه الحاجة نجاح في كلمته له يستحسن مما
أهله إلى داع

رسأله على النجاح أتاك  حاجة في الله أذن إذا

رحله من المطية وعرى  الغنى نال المرء قنع إذا

فضله من الله سأل ولكن  فضلهم من الناس تسأل ول

ول الجاهليققة بأشققعار أعققرف شققاعر إلققى وفقت قال: ما النوفلي محمد بن أحمد وحدثأني،
ًا سألم وكان الخاسأر، سألم من لها أدري ًا، مزاح ًا لطيفقق وكققانوا والشققراف، للملققوك مققداح

الدب. أهل من وغيرهم إخأواته على وينفقه الكثير فيأخأذ والعطية، الثواب في له يجزلون

قوله: وبلغه سألما فيها ذكر التي أبياته العتاهية أبو قال ولما

29:  الصفحة

الرجال أعناق الحرص أذل  عمرو بن سألم يا الله تعالى

الزوال إلى ذاك مصير أليس  عفوا إليك تساق الدنيا هب

عنققدي هققذين. وليققس ثأققوبي فققي وأنققا البدور، بيته في كنز قد الفاعلة ابن سألم: ويلي قال
ًا، كققثيرة وافققرة الحرص. وأشعاره إلى ينسبني غيرهما. هو فيققه مققا منهققا أوردنققا وقققد جققد

الكفاية.

ّيادة ابن ?أخأبار َم

العقامري أيققوب ابقن عمقرو قال: أخأبرني الثقفي الملك عبد بن محمد الخأوص ابن حدثأني
ًا فأنشققده الملققك عبققد بققن يزيد بن يزيد ين الوليد على ميادة ابن قال: وفد فيققه، لققه شققعر

)41(



ً عنده فلما ففعل، بملزمته، أمره منه فاسأتحسنه فيهققا: يقول التي بقصيدته امتدحه طويل
أهلي ربتني حيث ليلي بحرة  ليلة أبيتن هل شعري ليت أل

عقلي أدركني حيث عني وقطعن  تمائمي علّى نيطت بها بلد

هجل إلى حفّي هجل من تطالعن  هجمة أصأوات الدهر أسأمعن وهل

شملي إذن واجمع الرزق علّي فأسأبغ  حابسي المواطن تلك عن كنت فإن

هنققا، من هذه تضيء حمراء، ناقة ومائتي سأوداء، ناقة بمائتي لك أمرنا الوليد: قد له فقال
ّدق إلى بذلك الكتب فخذ هنالك، من تلك وتظلم ميققادة ابققن إليققك. فأخأققذ يققدفعها كلب مص
جعادا، بها له أمر كان وقد الجعودة من له: أعفني قال كتابه قرأ فلما نحوه، ومضى الكتب
إلققى ميققادة ابققن وكتققب ذلك، في المصدق هو وتماحل له، أمر كما جعادا إل يقبلها أن فأبي

ًا الحّي أن يبلغك البيتين: ألم هذين كتابه وضمن ذلك، يعلمه الوليد عطيتققك فققي أرادوا  كلب
ارتدادا

ًا أعطيتها وقد  شتى لونين بها أرادوني جعادا دهم

وأدواتهققا. أمققر- برعاتهققا إليققه- كمققا يسققلمها أن ويققأمره يتوعده المصدق إلى الوليد فكتب
حيه. على بها أقبل حتى يسوقها فأقبل

بن سأعد بن عوف بن مرة بني من وهو ولد، أم وكانت أمه، وميادة أبرد، بن الرماح واسأمه
للقوافي مياد  نزمي ويقول: اعر صأباه في أمه يضرب ميادة ابن ذبيان. وكان

أمه. ويذكرون فيهجونه الناس سأيهجو أنه يريد

سأققاة بققذلك: سأققتني يفتخققر القائقل وهو المري ظالم بن الحارث بن ظالم ولد من وأبوه
الكواكب في أطرافها بأرشية  ظالم آل من

وهو علي ابن سأليمان بن جعفر على مر العباس. وقد بني أيام أدرك حتى ميادة ابن وبقي
تقبر ول تنعى ل ليتك  جعفر يا الخيرات جعفر فأنشد: يا البصرة والي

المير. قال: أتمققدح أيها رماح. قال: لبيك قال: يا وخأفته الشعر هذا ركاكة جعفر رأى فلما
مققدح إن الميققر هققذا? قققال: أيهققا بمثل وتمدحني الشعر ذلك بمثل الفاسأق يزيد بن الوليد

برعاتهققا ناقققة أربعمائققة أعطققاني وقد الوليد فسق من علي العطية. وما قدر على الشاعر
ًا قلت ل وآلتها? والله وعبيدها عققن يمنعنققي إحسققانه فققإن عنقي ضربت ولو فاسأق أنه أبد

ا فقأعجبه ذلك، ن رأى م اب المقوت بعقد للرجقل ووفقائه شقكره م ة، وذه لقه فقأمر الدول
فقال: فيه، تقول الذي شعرك مثل الن له: قل وقال ناقة، بأربعمائة

ًأ كنت الزوائل رمى ودعت قد فأصأبحت  مرة الزوائل أرمى امر

وناصأل رّث بين سأهامي وصأارت  شرعاتها من اللهو قوس وعطلت

أذابل ذي من العلن بمنعرج  وأهلها بالجناب أهلي حل إذا

الوصأائل باقيات منها تقطع  بوصألها عليك ضنت فقل: خألة

قايل دون من ألقاك ل بأني  أرى وقد الوصأال منك يمنونني

المكاحل حشو يذرين وأدمعها  قولها أنس ل الشياء من أنس وما

الطاول الشهور بأيام رهين  فإنه القصير اليوم بذا تمتع

ًا، وكققان الفصققحاء، العققراب نمققط ونمطه الغزل، جيد ميادة ابن وكان الققذي وهققو مطبوعقق
قاضبه الحبل يقضب أن محاذرة  به علقت يد في فؤادي يقول: كأن

فراكبه عليه لمحمول أظن  وإنني الفراق وشك من وأشفق
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ّد إذا  الهوى أدري: أيغلبني ما فوالله ّد ج غالبه أنا أم البين ج

صأاحبه يغلب لقيت الذي فمثل  الهوى يغلب وما أغلب أسأتطع فإن

30:  الصفحة

وفصققاحتهم العراب اقتدار إلى جمع قد فإنه الشعراء، أكثر عنها يعجز وألفاظ معان فهذه
صأققراد مققن سأليم ببئر  رأيتهم قافلين لركب القائل: أقول وهو وملحهم، المحدثأين محاسأن
وأشجع

موجع بسهمين مرمّي تحية  فأبلغوا سأالمين بلغتم إن أل

التفراح على باكية خأطباء  صأدوح منه وعاق البكاء هاج قوله له يختار ومما

بصواح عيونها ليس عيناء  عبرية ذرا في هديل تدعو

بصاح الدلل دأب على وأبت  بنائح ولست علمت بما ناحت

ًا الله قوله: سأل له يستحسن ومما تلق يكون أن بين بعد عسى  بفراق واعترف صأبر

سأاق للمنية بكأس سأقاني  وبعده الفراق قبل ليتني أل

العماني أخأبار

ّدثأني بني من دارم بن نهشل بني من وهو ذؤيب، بن محمد واسأمه عبيققد مالك أبو فقيم. ح
ثألثأيققن ابن وهو العماني الصأمعي: مات قال: قال الرياشي بن قال: حدثأني محمد بن الله

ًا يكن ولم سأنة، ومائة ًا أن ذلققك فققي السققبب العماني. وكققان عليه غلب وإنما ، عماني دكينقق
ًا فرآه ويرتجز، البل يسقي وهو إليه نظر الراجز ًا مصفر العمققاني? هققذا فقال: مققن ضرير
ذلك. فلزمه وجهه، لصفرة

طويلققة، قلنسققوة وعليه لينشده، الرشيد على العماني الصأمعي: دخأل الرياشي: قال قال
دلقمان. وخأفان عظيمة عمامة وعليك إل تنشدني أن الرشيد: إياك له فقال سأاذج، وخأف

ثأققم العققراب، بققزي تزيققا وقققد الرشيد على غدا الغد من كان فلما اليوم، في عنه فانصرف
وجهقه فرأيققت محمقد بن مروان أنشدت والله قد المؤمنين أمير وقال: يا يده وقبل أنشده
العبققاس أبقا ثأقم الوليقد، بققن وإبراهيم الوليد ابن يزيد قبله ومن جائزته، وأخأذت يده وقبلت

المهققدي ثأققم المنصور مدحت ثأم جائزته، وأخأذت يده وقبلت وجهه، ورأيت مدحته السفاح،
أميققر يققا واللققه والروسأققاء، والسققادة والمققراء الخلفققاء أشققباه مققن كققثير إلى ثأم الهادي ثأم

ًا، أبهى فيهم رأيت ما المؤمنين أمير المؤمنين ًان أحسن ول منظر منققك راحة أندى ول وجه
عليققه وأقبققل كلمققه، على وأضعفها شعره، على الجائزة له المؤمنين. قال: فأجزل أمير يا

والبلغققاء والخطبققاء الشققعراء مققن حضققر مققن جميققع تمنققى حتى وبسطه، له وتبسم بوجهه
بذلك. العماني اسأم المقام. وطار ذلك قاموا أنهم عنده الذين والوفود

العمققاني قققال: كققان الصأققمعي عققن الرياشي قال: حدثأني البصري علي بن حيان وحدثأني
ًا ًا شاعر ًا قديم ًا مفلق ًان مطبوعقق عليققه الغلققب أن غيققر والقصققيد الرجققز جيققد وكققان مفيققد
ويحسن. فيجيد الفرس يصف وكان الرجز،

ًا  أكلبا منها البطن تحت ذلك: كأن في قوله ومن ًا بيض القبقبا ينتهشن صأغار

بعبده عباده على من  بحمده الذي لله المهدي: الحمد في كلمته له يختار ومما

)43(



ونجده غوره بين أصأبح  برشده الذي الهادي مهدينا

بمجده الذي فضل  رفده من يرتجي حر وكل

ورده مكان لهاورن أثأبت  وحده نسيج كان الذي بن يا

بعده من به موسأى لنا وأشفع  ببرده الصدى يشفي بمشرع

بجده جده منه يعرف  جده وشبيه أبيه ابن يا

بعضده عضدته إن إنك  بقده قده الشراك حذو

بسعده كواكب جرت وقد  بزنده سأاعد زنده شددت

فرده بردها موسأى رديت  عهده وولي للمام قل

وسأده له المر بردهوالحم بمثل الله خأليفة

مصلخده أركان لنا وادعم  وأده حقه من واجب عن

مقوده وعن الملك عرا وعن  ضده عن يدفعا بمنكبيه

ًا تترى بالبيض تبده لم ما يعرف ل والخير  سأرده من خألق

ًا ترى حتى  غمده في تعرفه ل كالسيف حده من بصائر

جهده فوق الناصأح على وما  ألده عن الهام يزيل ضربا

صألند نقرة بماء شبت  كالشهد خأبر أتانا الرشيد: لما في كلمته له يستحسن ومما

ًا ودعت  البرد وغير البرد به جاءت هند وقطين هند

الخرد الخفرات الحسان مع  رغد عيش سألوة في وكنت

31:  الصفحة

ّد بسير الدياميم اطوي  وسأعد حنظلة من فجئت أ

وهد وبكل نشز بكل  الوخأد الرحبي بنات على

أود ولم الحق واجبة  عندي أباد له امرئ إلى

المجد فروع فرخ يا هارون  جهدي جهدت ولو حقوقها

الرقد بعد الليل القائمين  التلد الحطيم أشياخ ابن ويا

الورد اصأطكاك عند الذي أنت  الخلد جنان يرجون لله

صألخد حاسأد كل وكدت  الحشد أهل بغي خأشيت لما

الكبد غليل تشفي ببيعة  بزند سأاعد زند شددت

عضد خأير للسألم أصأبحت  بالبرد للمشتفي بردها يا

ً وللمطيع الجند باقي ببين قدمت لما  بزبد عسل

حتد أخأت وهي قريش قالت  وفد خأير الله بيت وفد في

يكدى ل نائله ملك عن  بالرفد ووثأقوا الغنى جاء

البرد في سأيمته كأنما  بالوعد ويفي الجزيل يعطي
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السعد نجوم بين بدا بدر  والمرد هاشم كهول بين

حمار وله قيان له  بندار منعم يستوي قوله: ل ويختار له يستحسن ومما

التجار به السوق في يطيف  البيطار قصصه مقصص

عثار له الطرف في يظل  أطمار برده وعربي

أوار له حصن إلى يأوي  الظفار رجله من نصلت قد

دينار ول فيه درهم ل  الجدار له مال قد أحدب

الغبار لها عال بلدة في  الفار فيه الفار هزلي يأكل

اسأتثاروا إذا الشياطين مثل  وقار بها كهل على ليس

قتار لها وفاشفارات  جرار ولهم دنان لهم

الجار فيه يطمع ل اليسر في

الغادين مع ببغذاذ يغدو  الجبين عرق شيخ رب البيات: يا هذه له يستحسن ومما

لدين ول دنيا في وليس  الطحين شبه بعارضيه

بطين مخصب كل بباب  متواقفين في وواقف

سأمين لجمل دعا إذا  لين وثأوب قوهي ثأوب في

بفارحين كفين حاسأر  الطردين مع وفاشفارات

كققان بققل ورؤبققة، بالعجققاج يوزن وكان كثيرة، حسان أشياء وله المسكين حاجة عليه هانت
إل العجلققي، النجققم وأبي دكين وأقران والزمان، السن في أقرانهما من منهما. وكان أطيع

يوسأف. بن الحجاج امتدح وقد الرشيد، أيام أدرك حتى وبقي عاش أنه

مطير بن الحسين ?أخأبار

ّدثأني الخزري محمد بن الله عبد حدثأني تقققول عبيققدة: مققا لبققي قال: قلققت التوزي قال: ح
كققثرة مققن تعجبي فيكثر الشيء بعد الشيء شعره من ليقع مطير? قال: إنه ابن شعر في

إلّي. الشعر أعجب من شعره أن فأعلمه لقيته فإذا بدائعه،

ملجيج علسيات وتحتنا  بكم نلم لم سأليمى يا قال: كأننا ومما

تلحيج الحاجات عن الكلم وفي  حضروا قد الحساد في نكلمك ولم

ًا عيسكم سأارت يوم نقل ولم مجروج الساج بجذب والدوسأري  عنق

تهييج الحزن رياض من دنا لما  ظعنوا لنا جيرانا الله سأقى : سأقى

ًا غدوا حتى بينهم أخأش لم العناجيج البزل بهم واسأتوسأقت  حزق

الهواديج تهوى من دون وجددت  غردا حاديهم خألفهم من فاحتث

والهوج الصيف عجاج فيها يستن  دارسأة بالقف دياركم تلكم

ًا مشاحيج وغربان الظباء إل  بها يظل ما المغاني خألء قفر

مشجوج الدار في ناحل وماثأل  لعرصأتها وآثأار أوار فيها

تدبيج فيه وبرد يمان عصب  حلتها بيضاء، لناعمة دار

ممجوج فيهن الدبى ريق كأن  مناهله سأدم آجن ومورد
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معروج والروح هاجعة والعين  داجية والظلماء سألمة زارتك

32:  الصفحة

ًا تحريج السلم في بي سألم يا وليس  بنا ألم طيف من بك فمرحب

خأراجيج أرحبيات قلئص  وجيرتها سألمى من يدنينك هل

هزاليج زل، وأرجلها زج  موثأقة أيديها المشافر هدل

محجوج سألم يا بيته والذي لها:  ل فقلت ودي عن قالت: تغيرت

مخروج العيد ويوم عيد يوم في  سألفت نظرة منكم أنس ل أنس ما

الذي وهو رصأف وإحكام وصأف، حسن في الدر نظم بل الديباج، كأنه شعر ترى، كما فهذا،
فراحا الشباب لبانته وقضى  براحا يريد فما المشيب يقول: نزل

صأحاحا المراض تدع وغضارة  لذة ذي أليل من تبعدن ل

ًا  يشترى بشيء بائعه كنت ما رباحا أصأبت أني ولو أبد

وصأباحا ليلة ويطرق يغدو  زائر من تحية الشباب فعلى

وصألحا مروءة أراد أهلً،  إقامة أراد لما وبنازل

ًا بعينك وانظر  بسبيله مضى فقد الشباب فدع لماحا بارق

ولحا أضاء حتى لعلع من  الطل دفع الصبا يدفعه زال ما

إلحاحا فوقها من متبركا  الربا على الرياح عصى الرباب جون

بطاحا يستردن ودهما حوا  الذرا على فنان بني كحيل فعلى

فلحا الرفيع بالصوت يبغون  عشية الحجيج أصأوات وكأن

رواحا بعد فلججن أولدها  فارقت الروائم وأصأوات فيه،

رياحا ملتهن الزقاق مثل  مائه من بمرسأل الوحوش يغشى

فصاحا الفصيل رغا يوم كثمود  حافاتها في الوحش صأفوف وترى

لبياحا أهلها ثأغوت بلد  وبله علها إذ يثرب وكأن

ًا كبدي على  الهوى يوقد أن قبل جلدا كنت له: لقد يقول التي كلمته له يستحسن ومما نار
ًا خأمودها بطيئ

ًا ولكن  لتضرمت الهوى نار تركت ولو وقودها يوم كل شوق

يزيدها بشوق تولي الهوى عهاد  والحشا القلب حبة في جعلت فقد

وعهودها أيامها قدمت إذا  صأبابتي تموت أن أرجو كنت وقد

قيودها عجاف ثأناياها عذاب  خأصورها هيف الرداف لمرتجة

خأدودها وبيض نواصأيها وسأود  أكفها وحمر تراقيها وصأفر

يجودها طل تحت الخزامى رفيف  قلوبنا ترف حتى يمنيننا

قدودها طوال بسران مهاة  كأنها الوشاح مقلق وفيهن
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عقودها زينتها مما بأحسن  عقودها زانت الطراف مخصرة

والحبل لينة بين دار لسهمة  فتعرفا قفا عمرو من قوله: خأليلي له يستحسن ومما

خأدل شوى ذات الطراف مبتلة  طفلة الوشاحين مقلق وفيهن

عسل ومن لطيف من شيء وخألقان  وواضح جون لونان لها حصان

والصأل الفرع مسودة وذروتها  السنا واضحة بيضاء وسأنتها

ًا فيا قتلي عن المودة أجازيه كأني  قاتلي حب ومن مني عجب

أهلي من وعيني قلبي إلى أحب  أهلها كان أن الحب غنيات ومن

أحققذق مققن والمطققر- وكققان السققحاب وصأققف فققي كلمتققه مطيققر لبن المجاز السائر ومن
الطباء فاضت تحلب فإذا  أطباؤه قطره لكثرة قوله: كثرت وهي بذلك الشعراء

جوفاء سأبحلة السحاب جوف  جوفه في التي ضرته وكجوف

وألء عرفج عليه ريح  يلتقي حريق بارقه وكأن

القذاء تمرها لم بلوامع  مستضحك بمدامع مستعبر

وبكاء بينه يراوح ضحك  بمسرة ول حزن بل وله

ماء السواحل لجج في يبق لم  ماؤه السواحل لجج من كان لو

33:  الصفحة

ًا أن القصيدة هذه سأبب وكان لققه: قيققل مطير- وكان ابن عليه دخأل المدينة، على كان والي
فقققل مطير، ابن يا مكفهرة سأحابة نشأت له: قد فقال يختبره، أن الناس- فأراد أشعر هذا

البيات. هذه منها أثأبتنا التي القصيدة هذه فقال عزاليها أرسألت فقد فيها،

أطلت قد زفرة مي بعد فما  مضت قد اليوم زفرة هذي قوله: خأليلي له يختار ومما

تولت قد التي تأتي التي تقض  قتلنني قصدن لو زفرات ومن

أذودها عنه كنت ما وردت فقد  البكا ترد أن العين أذود قوله: وكنت يستحسن ومما

يعيدها منن الصبا ليام وجدت  أنني لو عتب العيش في ما خأليلي

ً أخأبققاره مققن أوردناه ما وحسبنا المعروفين، المجيدين المكثرين من وهو سأققائر علققى دليل
نمطه.

مناذر ابن ?أخأبار

ّدثأني ّدثأني الفضل بن محمد السأود أبو ح قققال: كققان العققدوي عمققرو بققن إسأققحاق قققال: حقق
زال فمققا بهققا، والدبققاء العلماء لكثرة البصرة إلى وقع وكان عدن، أهل من مناذر بن محمد
سأققتر علققى وكققان مبلغ، أقصى ذلك من بلغ حتى والدب الحديث وأصأحاب الفقه أهل يلزم

مكققة إلققى خأققرج ثأم الثقفي الوهاب عبد بن المجيد بعبد اشتهر أن إلى ووقار، وحلم وصألح
بها. وأقام المجيد عبد موت بعد

منققاذر ابققن وبين بيني وكان مكة، إلى قال: خأرجت الصواف الحجاج إسأحاق: فحدثأني قال
الحرام- المسجد في هو لي فقيل عنه فسألت مكة وافيت فلما وصأداقة، وصأحبة بالبصرة
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أن أظققن وأنا عنه، يكتبون والغريب النحو وأهل والخأبار الشعر أصأحاب وحوله قال- فأتيته
رأسأققه وعانقني- قال- فرفع إلي قام عاينني إذا وأنه إليه، بي الذي مثل إلّي الشوق من به

عنقه ذهبققت نفسي: تقراه في فقلت لي، يحفل ول يحادثأهم القوم على أقبل ثأم إلّي، ونظر
ًا- فلما لنا الصلت- وكان أبو معرفتي? فأقبل هققذا? لي: أتعققرف قال علّي، أقبل رآه صأديق

الصلت أبي من بحبل  تعلقت أنت لسانه: إذا الله قطع من فيه يقول الذي هذا قلت: نعم،

منبّت القوة هن  وا بحبل تعلقت

القت ورق من وخأذ  الدفلى ورق من فخذ

نسخت أظفار من وخأذ  غيلن جعد من وخأذ

أنت? قلت: مققن أين وقال: من إلّي رأسأه رفع ثأم سأاعة، القوم على أقبل ثأم سأاعة فأقبل
الصققوافين، لققه يقققال بموضع عايش بني ناحية في بها? قلت منزلك قال: أين البصرة أهل

منققاذر. ابققن ينيققك تركتققه الصققواف? قلققت: نعققم الحجققاج له يقال زانية ابن فقال: فتعرف
فعانقني. إلّي قام ثأم فضحك

قققام وقققد منققاذر بن محمد العتبي: رأيت إسأحاق: قال أبو لي قال: قال العروضي وحدثأني
مناذر. ابن وأنا قرية، مناذر الناس، صأوته: معاشر بأعلى ينادي الموسأم وقت بمكة

مققولى منققاذر ابققن قققال: كققان الحنفي عامر بن محمد قال: حدثأني يزيد بن محمد وحدثأني
ًا أمره أول في وكان يربوع، لبني فلما سأتره، فانتهك الثقفي المجيد عبد علق حتى مستور
ًا، بها يزل فلم مكة إلى خأرج المجيد عبد مات وكققان عيينة، بن سأفيان يجالس وكان مجاور

ذلك. عند فيجيبه ومعانيه الحديث غريب عن يسأله سأفيان

الحسققن عققن رخأصة عندكم نسبيها: هل في التي قصيدته منذر ابن يقول هارون مدح وفي
سأيرينا ابن أو تروي صأري  الب

ًا إّن مفتونا يزال أل بة  والشي الجللة بذي سأفاه

سأتونا سأني من مضت وقد  وبارقه الصبا ثأوب لبست

ًا يل  الل لنا صأار هارون رأينا لما هارونا بضوء نهار

سأقينا الغمام صأوب هارون  يا وجهك بحسن سأألنا فلو

تنويل عندك هل د  المسج قمر يا له: أل كلمة في القائل وهو

وتقبيل شم تني  تول لو منك شفاني

مشغول بك فؤادي  و فؤاد كل سأل

الفيل يحمل مال ك  حب من حملت لقد

جول له كان لمن  الوزن في الشعر الشعر: وهذا هذا آخأر في يقول وهو

مفاعيل مفاعيلن  مفاعيلن مفاعيلن

الخطققإ: قققل كثير وكان البصرة قضاء على وكان طليق، بن خأالد يهجو مناذر ابن قول ومن
واللباب سأرها في هاشم من  الذي المؤمنين لمير

34:  الصفحة

العقاب أشد فهو بخالد  عاقبتنا للسخطة كنت إن
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عذاب هذا الله، رحمة من  مضى فيما الناس قضاة كان

بالصواب مرة فينا يغلط  ل كيف خأالد من عجبي يا

ًا: جعل فيه وله طليق آل من ناس  لل يا الحاكم أيض

الجاثأليق برأي س  النا في يحكم ضحكة

الحقوق وتبطيل ص  للنق أنت قاض أي

بخليق لهذا ت  أن ما الهيثم أبا يا

بمطيق منه لت  حم لما أنت ول ل

وهققي الجيققاد، الطققوال المراثأققي فققي وذكرت الدنيا في سأارت قد المجيد عبد في ومرثأيته
ًا، فصيحة محكمة فحلة عبيققدة: لبققي قققال الطائي. ويقققال: إنققه زبيد أبا بها عارض وقد جد
ولكققن متققأخأر، محققدث وهققذا الزمان، متقادم تقل: ذاك ول الله واتق القصيدتين بين احكم
مقا  فمققودي الحمقام لققى حققي وأجودهما. فقال: كققل لفصحهما واحكم الشعر إلى انظر
خألود من مؤمل لحى

ًا المنون تهاب ل مولد ول والد على ى  تر ول شيئ

هبود من الصخور ويحط  رضوى شماريخ في الدهر يقدح

الجلمود الصخرة في وهيا م  واليا الحوادث تترك ولقد

مردود من الله لفعل ما  فيمضي يشاء ما الله بعقل

مورود لمنهل سأراع ون  محث ركب للموت فكأنا

المشيد المنيف القصر ورب ء  بسورا الحصين الحصن رب أين

بجنود وحفه حديد بي  يا وبوبه أركانه شاد

يبرود فقريتي فبصرى ء  صأنعا بين ما إليه يجبي كان

سأديد المنايا من بسهم ر  الده فأقصده شخصه فرمى

حديد وبابا خأندق دونه  حصٌن الموت من ينجه لم ثأم

والتأييد بالنصر أعينوا ض  الر عمروا قبله من وملوك

العديد جم الذمار يحمي س  أشو معتصب بالتاج وعزيز

المجيد عبد أخألدن لعلء  حيا أخألدن المنون أن ولو

ًا هد  تولى يوم المجيد عبد إن بالمهدود كان ما ركن

وجود عفاف من النعش على ما  حاملوه ول نعشه درى ما

ًا الصعيد في غيبوا ًا حزم العنيد اللد الخصم ولزاز  وعزم

الصعيد? في غيبت ما غيبته،  وأيد عليه حثث أيد ويح

شديد أبوء منه بركن كنت وقد المجيد عبد ركني هد

جدودي انتعاش بعد بي عثرت  نفسي تأمور المجيد فبعبد

الملود الراكة كغصن ز  فاهت الشبيبة ماء وسأقاه

مزيد من لزائد عليه ن  كا وما العيون نحوه وسأمعت

الوريد وحبل اللها في غصة  لي عرضت ذكرته ما فإذا
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بعيد مكان من أدعوه حين  قريب وهو أدعوه وكأني

ًا سأميعا ن  كا فقد يجيب ل كان فلئن نودي هو إذا هش

ًا للمقامات كان فتًى يا المشهود المحفل في أراه ل  زين

ًا أمت لم الود خأنتك جليد حق عليك فإني د  بع جزع

بقيود عيرانٌة وحثت ب  الني حنت ما أبكيك أني غير

ًا الحّي فدى لو وتليدي وطارفي نفسي ك  نفس لفدت ميت

ملحود في دليت وبرغمي  قبلي المعجل كنت فبكرهي

عودي ويخضر أرضي تحيا بك  سأماء وكنت عصمة لي كنت

ّد بضعف وتجزي ن  الضغ على العدو الكاشح تبلس الودود و

ًا المجيد عبد عاد كنود دهر لريب رجاء ن  كا وقد رزء

الحسود رغم الصديق عين ملء  العادي سأم المجيد عبد كان

ًا طويلة القصيدة وهذه هققذه مرثأيتققه شققعره من يستحسن ومما مروية موجودة ولكنها جد
الجليل الرزء لحادث ء  البكا لك حق عين المجيد: يا عبد في

العويل كل وأعولي د  المجي عبد على فابكى

35:  الصفحة

الجزيل بالثمن والحمد  الندى لمبتاع وابكن

الطويل الباع ذو ياض  الف الفتى ذاك يبعدن ل

ّد به الحمام عجل بالرحيل وآذن عنا  فو

الصأيل مع الحمام بهحادي يحدو وأحثه

الصقيل كالسيف أغر ب  الشبا بمقتبل يحدو

ًا  شمسنا لفقدك كسفت بالفول وهمت جزع

السأيل والخد منك ر  المعف الثغر على لهفي

السبيل قصد سأالكا ه  ترا فتى فكل فاذهب

منظر حسن ويا أخأبار طيب فيا  برمك آل من الملك بنو برمك: أتانا آل في وله

المستر العتيق البيت إلى وأخأرى  العدا إلى عام كل في رحلة لهم

وجعفر يحيى بن وبالفضل بيحيى  أشرقت مكة بطحاء نزلوا إذا

منبر لعود إل وأقدامهم  أكفهم لجود إل خألقت فما

ومدبر له داع من وناهيك  صأعابه ذلت المر يحيى رام إذا

ًا: ومما طويلة القصيدة وهذه حسققب لنققا  فينققا الرحمققن قسققمة قققوله: رضققينا له يختار جد
مال وللثقفي

خأيال إل شخصه وراعك  كساه جادت إن الثقفي وما
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مققن أمثققاله دون نققورد وإنمققا وفحققولهم، ومققذكوريهم المحققدثأين حققذاق مققن منققاذر وابققن
بققذلك لينتفققع صأققالح شققعر مققن بصققدر نققأتي أن ندع ولن العامة ل الخاصأة عند المشهورين

مكانه? ويعرف الكتاب قارئ

الشمقمق أبي أخأبار

بققأبي أعرابققي قققال: مققر العلف ابققن قققال: حققدثأني الكققوفي محمققد بققن الخصققيب حققدثأني
الشعر? قققال: بعضققه، تشاء? قال: أتقول أعرابي. قال: ما له: يا فقال الشاعر الشمقمق

ًا رأيت قال: ما ثأم هنيهة العرابي واهجني. قال: فأطرق الدرهم هذا قال: خأذ يشتري أحد
البققاع فويققق  مسققبطر بغققل بققأير العرابي: مررت أخأذ. قال قال: وما غيرك بالثمن الهجو

المطوق كالحبل

المفوق كالسهم صأار أن إلى  بكفي أعركه زلت إن فما

الشمقمق أبي أم حر به ضربت  وأندى وربا طغى أن فلما

توفق لم التجارة في رأيتك  أني كفاك? وذاك أم أزيدك،

التجارة. هذه عن أغناني كان ما الشقاء، من بالله الشمقمق: أعوذ أبو فقال

إبراهيققم بققن إسأققحاق قققال: سأققمعت المهلبي إسأحاق بن قال: جعفر يزيد بن محمد حدثأني
شققفير علققى صأققار فلمققا دفنهققا، المنصققور فحضر للمنصور، عم ابنة يقول: ماتت الموصألي

أميققر عقم الموضققع? ققال: ابنققة لهققذا أعقددت لقه: مقا الشمقمق. فققال بأبي هو إذا القبر
الناس بعض روى وقد الهزل، قليل أنه على الموضع، ذلك في المنصور المؤمنين. فضحك

المنصور. مع دلمة لبي الكلم هذا أن

زراره إلى وحّن وصأبا  الخسارة في الشمقمق قوله: عاد ويستحسن له يروي ومما

الشطارة لبواب وصأحا  ارعوي قيل ما بعد من

الجلنارة مثل واللون  مسكية قهوة من

إحاره به ليس حيران  نهى بل الحليم تدع

جاره كنت ما جارتا يا  بها غنى ولربما

والوقاره الجللة جمع  الذي الملك أيها يا

ًا المكارم ورث والعماره منه والجود  صأالح

الزياره منك وعدتني م  المنا في رأيتك إني

ًا نحوك فغدوت العباره تصديق وعليك  قاصأد

البشاره إلى منك والجود  بالندى أتاني أني

العصاره خأبزهم بالمصر  تركتهم العيال إن

الحماره بول مزاجه ر  الحما بول وشرابهم

بالصباره يقرن فالنجح  تصبروا فقلت ضجوا

والنضارة الغضارة أخأا ي  الهاشم أزور حتى

تجاره من مديحك إل  لي وليس غدوت ولقد

ًا: ما وله الخبز من البيت في أنفع  لدنياهم الناس جمع أيض

الترز من أمن في فأنت  نلته إذا باللحم والخبز
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القلز في اللذات فإنما  إثأره على بعد من والقلز

36:  الصفحة

أرز ول تمر بذي ليسوا  وصأبياننا الفطر دنا وقد

للوز الشاهين عداوة  عاداهم الدهر أن وذاك

العنز لبن من وأجدبوا  بها فأودي عنز لهم كانت

ًا رأوا فلو بالجمز للخبز لسأرعوا  شاهق على خأبز

بالقفز للجائع وكيف  فاتهم ما القفز أطاقوا ولو

َا: الحمد وله ًا لله أيض غيري ويركب أمشي  شكر

بعير أرضى فصرت  طرفا آمل كنت قد

أيري أركب فكنت  دواب اليور ليت

لخير منك رب يا  بهذا نفسي ترض لم

ً مققات وقققد  يقربونه ل والناس الهجاء: ومحتجب خأبيث وكان البختكان، ابن يهجو وله هققزل
حاجبه الباب ورا من

ٌد ذا قيل: من إذا كاتبه خألفه? قيل ذا قيل: من وإن  مقبلً? قيل: لح

بالمسامير شدا كفيه كأن  بسطهما يسطيع فما اليدين قوله: يبس يستحسن ومما

ًا به عهدي العصافير نقر عن الروث يكسكس  لهم مربط في آنف

الثياب تحت من الموت بسهم  يرمي الرواح قابض بعضهم: وإبطك في وله

التراب منقطع عند وخأبزك  عطشنا إذا الشراب في شرابك

الذباب مرزئة خأفت ولكن  عنا لتذب روحتنا وما

بالعرب فجعنا وقد ل  موا فل الموال وله: ذهب

القصب قشر من بالمصر  أصأبحوا بقايا إل

ًا بذوا بالقول القرب في ريح والعقل  حاتم

كله. نوادر الشمقمق أبي وشعر

وقت كان فلما الشمقمق، أبو معه خأرج الموصأل مزيد بن يزيد بن خأالد المأمون ولي ولما
ًا، غما واغتم لذلك، خأالد فتطير اللواء، اندق البلد دخأوله فيه: مققا الشمقمق أبو فقال شديد

ً يكون سأبب ول تخشى  لريبة اللواء مندق كان مزيل

ًا  فانثني الولية صأغر رأى لكن الموصأل اسأتقل لما متقصد

ًا فولى المأمون، إلى بذلك الخأبار أصأحاب وكتب إليققه: هققذا وكتققب كلهققا، ربيعققة ديار خأالد
درهققم. آلف بعشققرة ووصأله الشمقمق، أبي إلى الموصأل. وأحسن ولية لوائك السأتقلل

ومائة. الثمانين حدود في الشمقمق أبو وتوفي

الينبغي أبي ?أخأبار
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والوليد أنا قال: مضيت عمران بن محمد قال: حدثأني إبراهيم بن الله عبد المالكي حدثأني
ًا الطققاق بققاب يزيد- إلققى ابن مالك بن الله عبد مولى الشاعر- وهو الدرقي وابن مققن يومقق

لققك هققل الققدورقي، ابن لي إليه. قال تصل أن قبل فمن الشاعر، الينبغي أبو فتلقانا اليام،
البديهققة جيققد الفحققش، سأققريع فققإنه تفعققل، ل سأاعة? فقلت الينبغي أبي من نسخر أن في

فقققل منه دنونا إذا بشيء. ولكن هجاؤه ما يقول? الله أن عسى اللسان. فقال: وما خأبيث
بغي سأوء عجوز  الينبغي أبي الحرفين: عجوز هذين

فعله من ذلك أن علم مغضب- وقد نظر الدورقي ابن إلى ذلك. فنظر قلت منه قربنا فلما
فققي أمققك مققن  الينبغققي أبققي يتفكققر: وأيققر أن غير من بديهته على قوله- فقال من والبيت
المبزغ

أن أنهققك لققونه. فقلققت: ألققم أصأققفر وقققد إليه الدورقي. قال: فنظرت أبن إلى بيده وأشار
ًا الينبغي لبي يستملح الشقاء? ومما تفعل? قال: فأين يققا  والصغار الذل على قوله: صأبر

والنهار الليل خأالق

حمار بل جواد ومن  جواد على حمار من كم

وسأوق ومحفل مجلس كل في ينشد به. فهو الناس ولهج الفاق في الثاني البيت له وطار
ًا اللفظ، عذب المعنى، جيد كان إنه ذلك الشعر من البيت يرزق وطريق. وإنما علققى خأفيف

اللسان.

إليقه ليسقبق ذلك تعمد لفظه- وإنما سأخف على الضحاك بن لرجاء هجوه له يستملح ومما
رائي حسن ما درى لو  الجرجرائي يقول: ورجاء فيروونه- وفيه والصبيان العامة

ورائي فيمن وقعد  أمه حر في لخباني

نيمرش عملوه  كبيض الدنيا برمك: إنما آل في وله

كشن الناس وقال ن  البرمكيو فحشاه

وخأيققر  النققاس ملققك يققا قققوله: ل الفققواه على لخفته أحد كل ورواه الدنيا في له سأار ومما
للناس الناس

37:  الصفحة

الناس عن فأغنيني  الناس عن أتنهاني

الناس أسأأل ودعني  الناس فدع وإل

الناس كله بشعر  الناس في سأمعت فهل

ًا الينبغي أبو وكان بققن الفضققل هجققا ويقطعهققم. ولمققا يهجققوهم النققاس، أعراض إلى سأريع
مققات، حققتى السجن في فبقي هجاه، أنه إليه وأنهى الواثأق، به أغرى أن بعد حبسه مروان
ًا السجن في عليه يجري وكان ًا أجر ًا. تام حسن

قصتك? قال: أنا كانت له: ما فقلت محبوس وهو الينبغي أبي على هفان: دخألت أبو وقال
ينبغي. حيث فحبست ينبغي، مال قلت الينبغي، أبو

ًا الينبغي أبو هفان: عرض أبو قال عققن وجعفققر والفضققل مققوكبه، فققي خأالققد بن ليحيى يوم
ًا له فقال الناس، وجوه الموكب وفي وشماله، يمينه ًا البرامققك صأققحبت صأققوته رافع عشققر

كرا وبيتي شراء فخبزي  ول
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كققان قققال: فلمققا ينققاقش مما الينبغي أبي وقال: سأوء وجعفر الفضل إلى يحيى فنظر قال
يا لي: اسأكت للبلء? فقال تعرضت بنفسك? لوم صأنعت ماذا فقلت: ويحك جئته الغد من

أخأققرى، جعفققر عنققد ومققن بدرة، الفضل عند من وافتني حتى أمس أمسيت ما والله عاجز،
وظيفة. مطبخه من واحد كل لي أجرى وقد

البهدلي الخطاب أبي ??أخأبار

ّدثأني الهققادي موسأى قال: كان أبيه عن مسلم بن سأعيد بن موسأى قال: حدثأني غانم أبو ح
وقققد إليققه، يلتفققت ول الشققعر، فققي يرغقب ول خألفتققه، أيققام مدة الشعراء من لحد يأذن ل

ًا وكان والقصف، الشرب في أنهمك البهققدلي الخطققاب أبققو قققال فلمققا بالسققماع، مشققغوف
ًا بهققا أعجققب سأمعها فلما إليه، فأوصألتها سأألني رائيته إلققى للحققاجب: اخأققرج وقققال شققديد
أن علققم ذلققك الخطققاب أبققو سأققمع السأققد? ففعققل. فلمققا نسابة ينادي: أين من فمر الباب
بيققده الحققاجب مجتمعققون- فقققال: هأنققذا. وأخأققذ عملققه. والشققعراء وعمل وصأل قد شعره
وأعجققب موسأققى فاسأتحسققنها الرائية، قصيدته فأنشده أنشدنا، البيت. فقال: هات وأدخأله

فقي السقبب كان الخطاب أبا أن يعلموا وأن شاعر، عنه يحجب أل اليوم ذلك في وأمر بها،
هققذه: مققاذا وهققي مشققهورة والقصققيدة وحمله وكساه دينار بألف الخطاب لبي ذلك. وأمر

العصر الجدة منها غير كالبرد  بمحنية دار من يهجيك

سأطر رسأمها بقايا كأن حتى  تنسفها ريح معارفها عفت

وتبتكر تغدو التي الرياح هوج  وغيرها بعدي بجدتها أزرى

خأفر دلها في لها الوشاح غرثأى  ناعمة الخدين لواضحة دار

خأسروا وما فيها ربحوا مكنونة،  بها التجار أغلى درة كأنها

كدر سأيبه في وما هني جزل  نائله موسأى: إن للخليفة قل

متزر بالمجد بالندى، مسربل  ملتحف بالحمد بالهدى، متوج

ينهمر كفيه من فالجود الناس، في  ينهبه المعروف بذل الذي موسأى

صأبروا نابهم ما على النوف، شم  جحاجحه آباء تنميه أشم

نصروا ومن آووا من يؤمن والله  أبدا يؤمنوا لم من الناس يؤمن لن

كسروا من الدهر طول يجبر وليس  جبائره شدوا ما الناس يكسر ل

تجتزر الحرب وحماة نيرانها  احتدمت إذا موسأى يا الدعامة أنت

خأطر مثله ما خأطر على إل  بشر من الناس في فما غضبت وإن

زئر صأولة ذو خأادر ضبارم  أسأد مستأسأد خأدر مخدر ما

مصطبر الناس لقلوب مسترعب  ثأقف قرضابة غضف غضنفر

زعر أخألقه في الخلق خأبعثن  مزورة ضخم شرث برثأن ذو

مهتصر للقران التجاول عند  مفترس الجوف رحب الشراسأيف جأب

مقتسر القران لقا عند للقرن  حنق ذو الشدقين أهرت عفرنس

ينزجر للزجر ول الرجال صأوت  ينهنهه ل هموس المحيا جهم

حجر هضبة من وجهه فطسكأنما أنفه في خأنس خأطمه في

يذر ول يبقي فل غشمشي  تبرزه حين قيسري ذوالة
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واشتجروا البطال تنازلت إذا  شجاعته من عشر عشر ببالغ

38:  الصفحة

يجتئر حين منه أقدم وأنت  تقدمه في منه أجرأ أنت بل

مضر أمرها قلدته من وخأير  حجزته كفاه عقدت من خأير يا

ً  له إن الله رسأول النبي إل تفتخر الفضل بذاك وأنت فضل

الكلم قققوة إلققى جمققع قد الوصأف حسن للوصأف مجيد الكلم على ترى- مقتدر فهذا- كما
المتقدمين. ومعاني المولدين محاسأن

الحثاث الغطاط ورود وقبل  الصباح ضوء قبل اغتدى قوله: وقد له يستحسن ومما

الثلث عريض الثلث طويل  الثلث قصير الثلث بصاقي

الراث ضوء مثل غرة له  اليدين طلق رجلين محجل

احتراثأي تكون الجياد فإن  عندهم ما القوم احترث إذا

بنققا فقي والفضققل  ببنيقانهم الناس خأالد: تشاغل بن يحيى بن للفضل قوله له يستجاد ومما
جاهد العل

حامد تدبيره في للفضل  النهى أهل الرأي ذوي كل

ًا إلّي تشكو  الخطا عوجاء وهي لرجلي قوله: قلت له سأار ومما النسا من وجع

العصا أخأذ من فهيهاتك مري  أذى العرق وفي العرق أذى ومن

يرتجى ل الذي تسعيك وفي  يشتهي ل الذي في تطمعن ل

وانحنى هذا وقولهن: شاب  فتى الغانيات: يا قول بين كم

القفا في وجبينا وجه جبين  الجل قبح من اليوم نظرن وقد

بالحصا رأسأي رمين بدا ولو  يرى ل كيما منهن أسأره

اب أبي وأشعار احظ ذكقره وققد العرجقان، أحقد وهقو جيقدة، كقثيرة الخط كتقابه. فقي الج
فققي البققواب إلققى بعصققاه يبعققث أن لسققانه بادرة الناس وخأوف معرته من بلغ أنه وزعموا
حوائجه. تقضي حتى ينهنه ول أحد، عن العصا تحجب فل حوائجه،

الهندي أبي ?أخأبار

بققن ريققاح بنققي غالب. مققن الرياحي. وقيل: اسأمه ربعي بن شبث بن ربعي بن الله عبد هو
أحققد وهققو سأجسققتان، عمققره آخأققر واسأققتوطن خأراسأققان، إلققى وقع وكان حنظلة، بن يربوع

ًا وكققان الققدولتين أدرك وقققد الجققواب، حاضققر البديهة جيد فصيح الدهاة، بالشققراب منهومقق
ًا الليققثي نصققر بققه فمققر الطريق، قارعة على يشرب بخراسأان كان ويقال: إنه به، مستهتر

لما أنا نفسي صأنت نفسك? قال: لو تصون أل الهندي أبا يا له: ويحك فقال خأراسأان وإلي
خأراسأان. وليت

ًا الهندي أبو قال: بكر الشاعر الخنساء أبو قال: حدثأني الشاعر العميثل أبو حدثأني من يوم
بالعربيققة: سأققكة وتفسققيرها زيان، كوى لها يقال سأكة في ينزل وكان خأمار، بيت إلى اليام

اليققوم: سأققكة لهققا ويقققال والفققواحش، الخمققر فيهققا يبققاع كان بسجستان، الخسران- وهي
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فهققاب الصققبوح إلققى للخمار: "طربت الهندي أبو الصلح- فقال وأهل والمستورين العدول
مققن ومققا فسكر وعجل الشراب حسن فأعجبه وصأفوه، الشراب بعين الخمار عجل" فأتاه

وجهققه? علققى المطروح هذا فقالوا: من الهندي أبا فرأوا نفر الخمار إلى النهار. ودخأل أول
وعجققل سأقققيته مققا هققات للخمققار ونام. فقالوا فسكر وأسأرع اشتهى الهندي، أبو قال: هذا

فسأل العصر، عند الهندي أبو وناموا. فانتبه سأكروا حتى فشربوا به وأتاهم به، نلحق حتى
ًا، فرأوك دخألوا الخمار: فقال: قوم عنهم حالققك، عققن فققأعلمتهم عنققك وسأققألوني مطروحقق

كمقا صأققرعوا حققتى أرواهقم، مققا شقربته الققذي الشققراب مققن فسقيتهم مثلها إلى واشتاقوا
ا عجقل، الهندي: ويحك أبو قال تراهم، إل تسققني ول بهقم تشقاء? ققال: ألحقنقي ققال: م

أفقنققا? فحققدثأهم ونحن نائم بعد للخمار: هذا فقالوا القوم فانتبه ونام، سأكر حتى المكيال،
سأققكروا حققتى فشققربوا بالشققراب وأسأرع. فجققاءهم الساعة به ألحقنا فقالوا: ويلك حديثه،

معهققم، يلتقي ول معه، يلتقون ل الخمار، ذلك حانة في أيام عشرة كذلك فتجدلوا. وأقاموا
ًا وجدوه قاموا وإذا مصروعين، وجدهم أفاق كلما يقققول: نققدامى ذلك كذلك. ففي مصروع
راح زيان بكوي وضمهم  تلقوا عاشرة بعد

الصباح متع وما معتقة  كأس صأريع الشروق في رأوني

اصأطباح تخونه ذا?  فقال: أخ من الخمار فقالوا: أيها

شناح عود كأنه فخر  أقصعته حتى الراح أدار

نراح لمصرعه إنا به  وعجل وألحقنا فقالوا: قم

39:  الصفحة

متاح قدر بهم فقال: أتى  عنهم فسألت تنبهي وحان

ًا  إليهم بي له: فسرع فقلت النجاح هو فالسراح حثيث

ونستباح نفيق عشر إلى  منا الدأب ذاك زال إن فما

ًا نقيم براح منه لنا ما ببيت  تلق لنا وليس مع

يقققول: ثأبققت ذلققك وفققي زيققان كوى فارق ما منها خأرج أن إلى سأجستان دخأل مذ أنه وذكر
زيان كوى في الهندي وأبو  راياتهم على الناس

والزواني فيه الخمر تستحل  به حل بمن يزري منزل

ًا وقعودي  غادة فتاة العيش إنما خأان بيت في عاكف

الحسان والبيض الراح طلب عن  نهى من وأعصى الخمر أشرب

زماني أودى فقد مت فإذا  بها ألهو لذة حياتي في

صأققدقة لققي الشققاعر: قققال الموسأققوس جعيفققران قققال: حققدثأني إبراهيم بن صأالح وحدثأني
سأققتر لققي ليققس سأققطح علققى مققرو قققرى مققن قرية في قوم مع الهندي أبو البكري: شرب

وققد مضقى، مقا الليقل مقن ومضقى الظلم جقن فلمقا والنقوم، السكر خأبيث وكان فسكر،
فققي فربطققوا السققطح، مققن يسقققط أن الهنققدي أبققي على خأشوا يناموا، أن وأرادوا سأكروا

السققطح فققي شيء إلى الحبل طرف الحبل- لسكرهم- وشدوا وطولوا وأوثأقوا، حبل رجله
السققطح مققن فتققدلّى فسقققط ليبول، الليل بعض في الهندي أبو منهم. فقام عمد غير على
ًا وجدوه أصأبحوا فلما يشعرون، ل وهم ًا: وقال متدلي قققبر علققى البكققري: قققرأت صأدقة ميت
ًا مت إن البيات: اجعلوا هذه الهندي أبي معصره وقبري الكرم ورق  كفني يوم
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المقبره حول القداح واجعلوا  معي الراح وادفنوا وادفنوني

المغفرة حسن الراح شرب بعد  غدا الله من أرجو أنني

قبره. على نصيبه ويصبون ويشربون قبره عند يجتمعون الفتيان قال: ورأيت

المققاء بنققات رقققاب  رقابهققا كأن قزا فيها: مفدمة تقول التي كلمته الهندي لبي يختار ومما
بالرعد أفزعن

الوردي والعنبر بالبان وطيبنها  مزاجها طاب حين الجوالي جلتها

ًا تمج القد حسن كلها صأفر وطاسأات  صأفقت قوارير من سألف

الحد واجب شربها في مشعشعة  حجة تسعين الدن في ثأوت كميتا

ًا وازداد مفاصأله  أرعشت الشيخ ذاقها ما إذا عقار وجد إلى وجد

القد وفي الصفاد في أسأير بكاء  شبابه من فاته ما على ويبكي

نهد أو جهينة من قطع كراسأيع  كأنه أزب زق تضمنها

والمجد السماحة أهل غطارفة  بمثله جاءوا فيه ما أنفدوا إذا

والنرد والراح الصنج لقرع ويوم  أزوره للمير يوم فيومان

شققبت مققا بعققد  جققارتي فتنتنققي لقققومي والغزل: يققا واللهو الشراب في له يستحسن ومما
الكبر وأبلني

أخأر لي تقضت سأتين بعد  أربع سأنوات لي وأتت

البطر أثأارتها غزلن بين  مرة ذا فتى كنت ما بعد

ًا أنكرن شيبة مضر عدت إذا القرم وأنا  شأنها حين

القمر غاب وقد أسأقاها بت  إذا بدارين الشرب حبذا

زمر شئنا كلما وغلم  رقاصأة صأناجة عندنا

ودر وياقوت شذر زانه  قصابة ذو العرنين حسن

الهصر الليث مشية يمشي قام  فاسأقنا قم له قلت وإذا

الصفر بكاسأات نتعاطاها  قهوة بشمول وأتانا

أغر ملثوم الكف في والذي  سأعة تناهت وأباريق

ونظر فأقعى الصقر حذر  غبطلة في هب فرخ مثل

ًا القانص حذر  مرقبا وافى اللصب كظبي أو فنفر صأبح

ً ًا اسأتوى ثأم فعل الحجر رأس على الطود قلة  مرتبئ

ًا شققعره كان وإن له، يستحسن ومما ًا، حسققن قققوله: الشققراب فققي قققال إذا سأققيما ول جيققد
وعبيرها مسكها علينا يفوح  شممتها عذار من مسك وفارة

ًا  أهلها نام ما بعد إليها سأموت سأتورها عنها نلق ولما غدو

40:  الصفحة
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نحورها بيض كالغزلن أباريق  سأالم وطب عن الهندي أبا سأيغني

صأقورها أفزعتها الكراكي رقاب  رقابها كأن قزا مفدمة

شهورها توافت أنصاب ذبائح  سأرابها كأن العلى مصبغة

عبورها زينتها الثريا نجوم  كأنها السقاة أيدي في تلل

ًا يمج ظهورها تحنت حام بني شيوخ  كأنها زقاق من سألف

زريرها يفوح عطار صألية  كأنها الفراش فوق البيات: أقبلها هذه جملة ومن

ًا القوم سأاقي قام وقد  بماله جاد ذاق من ذاقها إذا يديرها وهن

ًا ًا خأفيف زرورها تشد لم خأز وجبة  مقلص قميص في مليح

زيرها الترنم عند يجاوبها  بربط عود كفها في وجارية

تصورها أيك أغصان على تجيب  قلت: حمامة الكف حركته إذا

ًا أغن قمريا تجاوب وشكيرها منشورة شقائقه  مطوق

قبورها أوجعتها ثأكلى نوائح  حسبتها الضحاء عند غردت إذا

ضريرها يضرني لم بزهر شربت  صأياحه قبل الديك، كعين وكأس

دورها تزلزل حولي قرية أرى  كأنها حتى الشمس قرن ذر فما

المؤتشب عروق ينازعني لم  مؤثأر وجدي جدي قوله: شبت له يستحسن ومما

العرب فرسأان يربوع وبني  ثأابت أصألي شيبان بني من

العنب ماء في اللذة أطلب  أجمعه وما المال أجمع

الذنب معضوب الرجلين شائل  حانوته من الزق وأسأتبائي

ًا  خألتها لشرب صأبت وإذا الركب منه قطعت حبشي

بالعلب ليست البيض بالبواطي  عفوها اسأقياني خأليلي ومنها: يا

وطرب تغنى الشيخ ذاقه  إذا خأسرواني شراب من

وصأخب ومراء صأياح في  طربوا ما إذا القوم يترك

بالخشب منه الوصأال رفعوا  به قامت منتش ما وإذا

ًا، ضجوا ثأم  بكوا ثأم نوحة ناحوا ثأم للعب يا ضحك

وصأققف علققى اقتققدروا إنما وطبقتهم هفان وأبي والخليع نواس أبي مثل جماعة قال: وكان
القصققيدة هققذه ومن شعره معاني من اسأتبطنوا وبما الهندي، أبي شعر من رأوا بما الخمر

العصب مسترخأي الشدقين مزبد  جبهته على منكب قوله: وهو

وانقلب تولى ما لي بعد  يافوخأه له الشرب رفع

ًا المرء فأجاب  باسأمه دعوه ثأم سأاعة ووثأب صأوت

وقتب ورماد تراب من  غبرة عليه الرأس، ينفض

وقطب فتلكا ليصلي  طيب بطهور وأتوه

طرب وطنبور يتوسأدها  زكرته رجله ما أين

ذهب قد منها النيفق حلق  مرفوعة له وسأراويل
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ًا: اصأبب الهندي ولبي يموتونا الناس أرى إني  بردها من كبدك على أيض

ًا ودع يدرونا الخمر في بما ليسوا  شربها كرهوا أناسأ

يهذونا بالخمر لصأبحوا  مرة فانتشوا شربوها لو

ويزنونا يلوطون دهرهمدهر إذ الناس عهدت وقد

النميري حية أبي أخأبار

ّدثأني المبرد حدثأني وهققو الفققرزدق، عققن يروي النميري حية قال: أبو حبرة أبي ابن قال: ح
حققبرة: أبققي ابققن النققاس. قققال أكققذب من وكان الربيع، بن الهيثم واسأمه البصرة، أهل من

ًا وسأمعته فعارضققه سأققهمي، عققن الظققبي فققراغ بسققهم، فرميتققه ظققبي لققي يقول: عن يوم
قتله. حتى السهم والله فراوغه راغ، ثأم السهم،

ّدثأني إبراهيم بن صأالح وحدثأني قال: العرابي المهزم أبو قال: ح

41:  الصفحة

بيتققه فققدخأل منققه، أقطققع المغرفة المنية. وكانت لعاب يسميه سأيف النميري حية لي كان
ًا، تققوهمه الققبيت فققي حسه فلما به، يدري ل حيث من الليالي من ليلة كلب فققي فقققام لصقق

صأقققيل، وسأققيف قليققل، خأيققر إلققى واللققه جئققت علينا، المجترئ بنا، المغتر وقال: أيها البيت
ا خأقائف، وعقدوها آمقن، جارها العار، وتأنف الضيم تأبى ونفس اب سأقمعت أم المنيقة- بلع
تخشققى- إن المل. أمققا الجل. ويبطل يقرب نبوته، تخاف ل ضربته، أمك- مشهورة ثأكلتك
ًا أدع فينققا- إن تجققده ل ما لك وسأولت فينا، العشوة نفسك أوطأتك كنت عليققك ملت قسقق

ً الرض فققي والرسأوب بائقتها، من ببعيد والله أنت كثرتها. ما وطيب طيبها ورجلً. فيا خأيل
أدركتك. هربت وإن طغيانك، على وثأبت أقمت إن لجتها،

له: الحمد فقال يبصبص كلب عليه خأرج قد به وإذا يدخأل، أن يخاف وهو دأبه ذلك زال فما
ًا، مسخك الذي لله ًا. ثأم منك وكفاني كلب تدخأل? ل لك له: ما فقيل البيت، يدخأل ل قعد حرب

خأرج. قد كلبه وهذا البيت في اللص فقال: لعل

ممققا البلققى لبسن  المغانيا الحبيب بعد من حي قوله: أل النميري حية لبي يستحسن ومما
اللياليا لبسن

التقاضا يمل ل شيء تقاضاه  وليلة يوم المرء تقاضى ما إذا

ًا ويستحسن الغوارز العيون بالدمع ضن إذا  مضى ما ذكر من العينان لك قوله: تجود أيض

الجوارز غيبته شق انهل كما  الهوى غصص من ينهلن ألوفان

الجنائز شجتها مرنات ونوح  صأبابة الحمام نوح لي يهيج

الماعز بهن جازت المها عيون  عيونها كأن ألف لتفريق

فتمايزوا بينهم شعب تصدع  الهوى بعد من أولئك

الحزائز نجلي إذ تجلى أن أبت  حزازة نأين إذ بقلبي تركن

أنصققاع الققذي الشققعب ول صأحيح  عقله القلب ل يوم ينادي قوله: غراب له يستحسن ومما
ملتقى

ًا البين غراب جزيت المطوق الغراب بتشحاج شجيت  لطالما شر
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القصارا الخاليات لنا رجعن  أيامنا ليت الصبا قوله: زمان مختار ومن

ّني الشيب فطيرة  غداف غراب رأسأي ليالي فطارا ع

ادكارا إل هو ل كان وإن  الشباب ذاك الله يبعد ول

ًا  ممحل مونعه فأصأبح ًا جديب ًا خأراب قفارا يباب

اعتذارا منها أسأطيع أنا فل  أفحشت قد مشايخ وإما

الخيارا الرجال أفنى قبلي ن  الزما ريب إن أجارتنا

ًة رأت إذ وهازئة فاسأتنارا بها رأسأي تلفع  كبر

النفارا ترين مما فأكثرت  هكذا لمتي ترى فإما

الخمارا العطرات أسألب وقد  الحسان هم وهي اغتدى فقد

الزارا العقبين على وأرخأى  الصبا ذيل أسأحب كنت وقد

ًا إل م  القيا تطيق ل ورقراقة ابتهارا وإل رويد

ًا ث  الحدي نتجارى بها خألوت ًا علنا شيئ سأرارا وشيئ

الخمارا عليها لثأت هي إذا  الخمار منها الشمس على كأن

الجيققاد الدنيا. وأشققعاره من عليها يخرج عنه. وكاد له. فتوفيت عم ابنة تزوج حية أبو وكان
ًا رأيققت مماتهققا. ومققا بعد ومراثأيها حياتها، في وصأفها في فيها كلها ً ول ذكيقق ًا ول عققاقل كاتبقق

ًا بشيء. النميري حية أبي شعر من يتمثل وهو إل ظريف

ًا إل أبت قوله: فلما ذلك فمن صأافيا كان الذي الشرب وتكديرها  بودها اطراق

ًا كان من الرنق يعاف وكيف  مكدر هواها من برنق شربت صأادي

َا: اسأتبق وله تستبق عينيك من بوادر واكفف  به البكاء يود ل دمعك أيض

الحدق ول هذا على الجفون ول  بباقية جادت وإن الدموع وما

ًا قوله: وألقت ذلك ومن ومعصم كّف موصأولين بأحسن  واتقت الشمس دونه قناع

مظلم الليل من داٍج أم تروح  الضحى طلعة أفي يدري وما فراح

للكتاب. رسأمناه الذي عن نخرج ل ولكن جيد شعر وله

والمائتين. العشر حدود في توفي

الحمر خألف أخأبار

42:  الصفحة

ّدثأني ّدثأني العلى عبد بن محمد ح محققرز، أبققا يكنققي الحمققر قال: خألققف كردين أبو قال: ح
ًا وكان ًا النققاس، وأيام والنسب والغريب بالنحو عالم ًا شققاعر ًا مطبوعقق الشققعر كققثير مفلققق

ًا أكثر والدب العلم أهل من نظرائه في يكن جيده. ولم منه. شعر
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ّدثأني لخلققف إسأققحاق: قلققت بققن أيققوب قققال: قققال الهيثققم بققن جعفققر بن محمد بن أحمد ح
ًا أكتبني محرز أبا الحمر: يا لفلن، لققي: اكتققب العبققدي. فقققال أمامقة أبققي أبيات على أبيات

أعرفه. ل رجل

ًا صأرفه لك  أه الدهر إن أمام أ وعادا إرم

العبادا جمع قد يرات  الخ أسأعد فأنزل ورمى

التلدا وحوى سأرده ر  المقد والحلق بالبيض

فسادا صأالحة بعد رك  يت والدهر فخطفته

بادا حين التذكر إل  يكن لم ذلك وكأن

الرمادا ول أباك تلعن  لم القدر إن أمام أ

لمققن البيققات هققذه قققال: ليسققت أعققوده، عليققه دخألققت فيققه توفي الذي مرضه مرض فلما
الشققعر قققول وتققرك نسققك قد وكان الله، أسأتغفر قائلها. وأنا وأنا لي، هي له. وإنما ذكرتها
برهة.

خألققف لققي دعبققل: قققال مققات. وقققال حققتى يتركه ولم الشعر قول إلى عاد أنه غيره وزعم
ًا تأبط شعر في تجارينا وقد الحمر، ً  سأقلع دون الققذي بالشعب قوله: إن وذكرنا شر لققتيل

يطّل ما دمه

ًا. وحدثأني تأبط يقلها ولم قلتها، والله أنا قققال: قققال إسأحاق بن إبراهيم عن ثأمامة ابن شر
الله. فسققكت. فأعيققد إل إله له: قل: ل قيل الحمر خألف احتضر المدائني: لما الحسن أبو

ًا، عليه فسكت. فأعيد عليه حققتى يرددهققا زال قلمه" ومققا جرى ما بمقدار فقال: "جف ثأالث
مات.

الحمققر خألققف الصأققمعي: كققان لققي قال: قققال الرياشي قال: حدثأني نصر بن أحمد حدثأني
أبو يقول فرغانة. وفيه سأبي من أبويه. وكان وأعتق أعتقه موسأى، أبي بن بردة أبي مولى

عرف ما إل العلم يعد ل من  خألف أودى مذ العلم جماع نواس: أودي

الصحف من تجتني ل رواية  نغترف منه ندن ما متى كنا

مققن كققان مققا على  الثريا نوء حجاجنا قوله: سأقى له سأار ومما الخسف العياليم من فليذم
وبخل منع

ًا دونها وشدوا  فأحرزوها النعال ضموا هم بقفل باب

ًا فاكهة أهديت فإن بنعل بعثوا دجائج وعشر  وجدي

ًا  ذراع طولها ومسواكين خأشل المقل رديء من وعشر

وبل غير من سأماؤهم تغيم  رواء لهم تائهون أناس

عكل فعال الفعال ولكن  قريش من فحي نسبوا إذا

الصأمعي. معلم ويقال: إنه الناس، أيدي في موجود وشعره مذكور، الشعر كثير وهو

الغول أبي أخأبار

الرشققيد علققى الغققول أبققو قال: دخأل العبدي البرد أبو قال: حدثأني مطرق بن حاتم حدثأني
ًا فأنشده إن قققال المققؤمنين، أمير مولنا يا الغول. قال: لبيك أبا الرشيد: يا فقال له، مديح

ًا، شققعرك من أنفسنا في مقا البديهققة? ققال: واللققه علققى تقققوله بشققيء كشقفته فلققو شققيئ
الخلفقة هيبقة جمعقت امتحان. قال: لنك هذا المؤمنين. قال: ولم? وإنما أمير يا أنصفتني
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فققإذا فققالتقيت تريققد، مقا ذلقك مققن أبلققغ أن أرجو أني على القتضاب، وحيرة الملك وجللة
قبة ذرا  محمد بعد الله لعبد يقول: بنيت فأنشأ يساره عن والمأمون يمنه، عن قائم المين

عودها فاخأضر السألم

عمودها المؤمنين أمير فيهماوأنت الله بارك طنباها هما

بمققا امتحنققي المققؤمنين أمير وأجدت. فقال: يا أحسنت فيك، الله بارك الرشيد: وأنت قال
أنققت ذلققك، إلققى بنققا حاجققة شعري. فقققال: ل في والشك الريبة من بقلبك ما ليزول شئت
عليه. وخألع درهم آلف بعشرة وصأله باطل. ثأم فيك قيل والذي مقتدر، شاعر

هذا كان فيها: وقد يقول التي المهلبي حاتم بن يزيد ين داوود في كلمته له يستحسن ومما
مخاطر أو هوله من مشفق سأوى  يجوزه ليس البحر

ًا جودك مرتاد على فصار القناطر محكمات عليه كأن  هين

ًا داوود. وكان في قيل ما أشرف من القصيدة وهذه يستحسن ومما جماعة مدحه قد جواد
نسيمها طاب العصر صألة بعيد  تنسمت الحبيب نحو من الريح قوله: إذا له

43:  الصفحة

ًا النفس بها  وتذكرت لنا، بأحزان وهبت همومها توالى أشجان

سأجومها طويل عين لها وفاض  له نسمت أن القلب يدق وظل

وقديمها الهوى حديثات علّي  وأقبلت مني القلب بنات وحنت

مكان. بكل شعرهم يوجد الذين المشهورين من وهو كثير، شعر وله

سألمة بن عمر أخأبار

السعلء. أبي بابن المعروف وهو

الشققعراء قال: اجتمعققت محمد بن الخصيب قال: حدثأني النصاري محمد الله عبيد حدثأني
ًا إليهققم للحققاجب: أخأققرج فقققال لققه، بدا ثأم لهم، يأذن فلم الذن، الرشيد. فسألوا بباب يوم
أبققي ابققن فليققدخأل. فبققادر قليلققة ألفققاظ فققي والدنيا بالدين يمدحنا أن اقتدر لهم: من فقل

ًا الرشيد: أنشدني له للحاجب: ادخأله. فأدخأله. فقال فاسأتأذن. فقال السعلء قولك: أغيثقق
هارونا تحمل ة  الناق تحمل

ًا البيات أنشدني فقال: بل اليوم، وشرطته اخأترته ما : أنشدك فقال تحمققل فأنشده: أغيث
هارونا تحمل أم ة  الناق

الدنيا أم الدنيا أم  البدر أم الشمس أم

مقرونا عددت ذي  ال كل أرى بل ل أل

الدميونا فداه  هارون مفرق على

فققي الرسأققم صألته. وكققان عليهم ففرق الشعراء عليه فاجتمع العطاء، في له قال: فأجزل
ًا الخليفة وصأل إذا الزمان ذلك الشققاعر ذلققك يصققلهم أن البققاقين وحققرم الشققعراء من أحد

ومراتبهم. منازلهم على ويعطيهم

علققى مكققة يريققد عنهققا خأققرج حاج. وقققد وهو بالمدينة لهارون تصدى السعلء أبي ابن وكان
ًا كتبناها التي البيات هذه فارتجل راحلة، ً عليها صأوته. وأعطاه بها رافع جزيلً. مال
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ً الرشيد قدم فيها- وقد يقول التي قصيدته الرشد في له يروي ومما وقققد غزاتقه مقن قافل
الرشيد الملك بمقدم ين  المسلم عيون وغنم: قرت بهم ظفر

والبعيد الرعية من ب  القري عين به قرت

والنشيد والمدائح لس  والمجا المنابر بين

وجود كرم من صأورت  خأليفة أنت هارون

السعود فلك في البدر ت  وأن طين من الناس

عيد يوم فيهم وأنت ر  الشهو كأيام وهم

مشهورة. طويلة وهي

كلهققم الققدين ل  أه فعم المام فيها: مات يقول التي الرشيد في مرثأيته له يستحسن ومما
مصابة

قبابه منه فتعطلت  ركابه منه عرين

بابه الحراس من وخأل  أجناده وتفردت

إيابه منه يرتجي ل  ملحوده في وأقام

ترابه منه لحافه ل  المح مقترب الرمس في

ًا به أودى  الذي القدر هابه ما شبابه غض

تهابه وكلهم جوه  تر الناس كل كان قد

كتابه أجل من وحان ن  المنو ريب فاعتاقه

ًا وهي سأائرة. طويلة أيض

نحوسأا كواكبها طلعت  التي السبت ليلة لهارون: يا مرثأيته له يستحسن ومما

البسوسأا الشؤم في فقت بل  عليهم البسوس كنت

حبيسا جدث في هارون  وخألفوا الغزاة قفل

طوسأا فارقت فليتني س  طو أهل من غربة في

ًا النفوسأا مصرعه عند ل  نقت لم إن لنا ترح

ًا وهي سأائرة. طويلة أيض

معقود الملك تاج عليه  الذي الهاشمي للمام يمدحه: قل الرشيد في قوله له يختار ومما

الجود قصر عنها كان قد  غاية مدى بالجود بلغت

السود الظلم عنه، تنجاب  زاهر باهر بدر هارون

ًا: إن قوله يستملح ومما ًا للموكب أيض ًا  نور العيونا بغشي سأاطع

المؤمنينا أمير أم  فيه البدر أترون

ً ه  عطفي العهد وولة ًا شمال ويمين

المجيدين. المحدثأين فحولة من وهو كثيرة، وأشعاره

الحميري الهول أبي أخأبار
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44:  الصفحة

يحيققى بققن الفضل قال: غضب السلم عبد بن محمد قال: حدثأني محمد بن إبراهيم حدثأني
الفضققل وكان رفيعة، حالة في ذلك قبل عنده عليه- وكان وجده شيء في الهول أبي على

ًا فلم له، وتنكروا الناس جفاه عليه غضب السنية- فلما بالصلت يصله وكان بشعره، معجب
مققن نحونا قال: سأما ذرعه به ضاق فلما عنه، يرضى حتى ويستشفع عليه يتحمل بمن يدر

والرعد الصواعق فيه زجل له  عارض الفضل غضبة

الحقد به علّي يخشى ما الجرم من  خأالد بن يحيى بن الفضل إلى لي وما

بعد عودتني كنت فيما ورأيك  غيره منك أبتغي ل بالرضى فجد

أفققرق أن أردت فققإن إليك، بإحساني مقرون عنك فيها: رضاي وقع رقعته الفضل قرأ فلما
الشفع. عن بالبيات واسأتغني صألة، إليه أفعل. وحمل لم بينهما

ًا يرثأيه- وكققان محمد بن العباس في كلمته له يستملح مما بققاكرت إليققه: أتحسققبني محسققن
سأترا عاتق عن كشفت أو الفضل أبا  لذة بعدك

ثأغرا مرتشف حسناء من وأني  بنظرة بعد عيناي انتفعت أو

صأفرا مكارمها من يمني مؤنسيوأضحت الليل إلى يرمي إذن جفاني

قبرا لي يحفر الموت كأن وبت  اسأتكانة ثأوب اسأتشعرت ولكنني

علققى تتيه صأفة لها  شريك بل الجمال الغزل: وواحدة في قوله الهول لبي يستحسن ومما
الصفات

الممات إلى الحياة زفا هما  وتيه ملق من خألقان لها

مواتي لنا يستجيب وطرف  دعونا إذا يجيب ل وقلب

بالغداة التلحظ فينشرني  بصد تموتني وأحيانا

قراتي لها بالصلة لوجهك  ذكري فإن الصلة ذكر دعي

ًا أصألي صألتي كانت كم صأليت إذا  أدري لست بك سأاهي

الفلة حلك ظله يحاذر  ريم بحب المشيب على دهيت

حال بأحسن نلتها لو كنت  خأصال ثألث منكم أنل الغزل: إن في قوله له يستحسن ومما

ًا ل ًا ول لمام ًا  وع ول لثام بوصأال لنا تفز لم وإن د

الليالي أخأرى والمستهام غوف  المش لمتيم العاشق وأنا

الخلل بري هواك براني قد  صأحيح جسم هناك مهني يا

بزوال ليقنت هواكم من  بي الذي عشر الجبال حملن لو

العقال كحل فرجة له ر  الم من النفوس تجزع ربما

َا البرامكة: أصأبحت بعض في قوله له يروى ومما المعروف طلبي في  الضرب إلى محتاج
كلب من

للسّب ينحاش ل فصار  وجهه له السب وقح قد

المشهورين. المجيدين المحدثأين من الهول وأبو
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الصأغر نصيب أخأبار

الحجناء. أبي ويعرف

ًا الهللي- وكققان قال: حدثأني السأدي الله عبد ين العلى عبد حدثأني الحجنققاء لبققي صأققديق
ذلك من الهللي: فأفاد قال أسأود، وكان الشام، كور بعض وله الرشيد الشاعر- قال: كان

ً ً مال صأققلت وكانت يحيى، بن الفضل وكذلك شعرائه، أكثر على يقدمه الرشيد وكان جزيل
ًا الهللققي: قلققت البتققة. قققال عنققه تنقطع ل البرامكة شققعر فققي تقققول للصأققمعي: مققا يومقق

شققعره فأين عصره. قلتك في الحسحاس عبد من أشعر هذا عصرنا في السأود? قال: هو
الزمققان متقققدم ذاك وكققان واحققد نمطهمققا لن واحد، قرن في نصيب? قال: فما شعر من

محدث. وهذا

حققوله وكندة صأباح ابن الكندي: كأن الصباح بن إسأحاق في كلمته واخأترناه له رويناه ومما
أنجما توسأط بدر بدا ما إذا

تتمما إل يزداد فما تمام  وأنه المحاق البدر في أن على

وتكلما أعواده عل ما إذا  تحته يهتز الشرقي المنبر ترى

المقدما السنام كنت قبلها ومن  نبوة إل الناس خأير ابن فأنت

جيدة. طويلة وهي

ًا له يختار ومما هذه من أبيات صأارت الفاق. وقد في له طارت التي كلمته شعره من أيض
الققتي والمعققاني اللفققاظ لجققوده مجالسققهم، في الملوك ونقل الدب، أهل فاكهة القصيدة
وتنفع تضر، ل البرامك وأرى  ومنافع مضرة الملوك يقول: عند وفيها أوردها،

المزرع وطاب بها النبات أشر  الثرى بها اسأتسر إذا العروق إن

45:  الصفحة

يصنع ما إلى فانظر وقديمه  أعراقه امرئ من جهلت وإذا

البيات. هذه مثل قولوا قلتم للشعراء: إذا يقول يحيى بن الفضل جيدة. وكان طويلة وهي
الشعر. هذا بمثل فامدحوا مدحتم وإذا

ًا كققانت لققترويني  سأققحابة منققك اسأققتمطرت إذا يعاتب: أرانققي قوله يستحسن ومما عجاجقق
وسأافيا

شماليا عن ياسأرت أو شآبيبها  منت يا سأماؤك، ظلتني قلت إذا

ّني ترج فل جافيا بالكرامة عنّي كنت إذا  مودتي تنال أن م

لقيا لست ما منك وأرجو رضاك،  وأبتغي هواك، في أسأعى كنت لقد

ورائيا تحل أو عنّي تقصر  ملمة تزال ل أن وشيبتي

غنائيا مثل عنك يغني ليس ومن  رأيه يقصر من فوقي أتجعل

تغانيا أشد متنا إذا ونحن  حياته أخأيه عن غنّي كلنا

هيا كما دلوي غير ملء فأين  كثيرة دلء في دلوي وأدليت

هققذا: هققي بيتققه فققي الحققد وتجققاوز أفققرط وقد الناقة، وصأف في قوله الدنيا في سأار ومما
تقيل حيث الريح غوادي تبيت  أنها غير خألتها ما الريح
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ًا: لقد القائل وهو الجوانح بين أكننت ما وأظهر  نفسه ضر وقد طرفي سأامني أيض

ًا أسأتطع فلم فاضحى والقلب أضمرت ما يخف ولم  الهوى من بي لما سأير

كالمتنازح القلب في من بؤس ويا  داره اللف عن نتأى من بؤس فيا

ًا وأزداد ًا أدنو حين شوق ورائح منك البين بوشك لغاد  توجس

ذلك. وهققو من شيء في يقصر ول والوصأف، والهجو والمدح الغزل يجيد الحجناء أبو وكان
ًا الفضققل لققه واشترى ويقدمونه، به يتبجحون برمك. كانوا ببني مخصوص داره تقققارب دار

كققانت يعاشققرونه. وكققذا عليه يجرون وكانوا كثيرة، غلة تغل ضيعة له دينار. وأشترى بألف
الجققود فققي غبارهم شق من بعدهم خألفوا فما الله رحمهم بهم يتصل فيمن برمك آل عادة

والمائة. التسعين بعد توفي والحسان والعطاء والبر والكرم

الرقّي ربيعة ??أخأبار

ّدثأني محمد بن العباس ربيعة المدائني: امتدح قال: قال مكرم بن الله عبد بن إسأماعيل ح
يقول جيدة نادرة قصيدة وهي بقصيدته، المطلب عبد ابن العباس بن الله عبد بن علي بن

قالها ما مخلد وأنت ل قل  محمد ابن يا للعباس قيل فيها: لو

خأالها أو عمها وجدتك إل  خأصلة المكارم من أعد إن ما

هللها وكنت كواكبها كانوا  بلدة في تسايروا الملوك وإذا

عقالها براحتيك حللت حتى  معقولة تزل لم المكارم إن

إليققه وصأققل ألفيققن- فلمققا منققه يأخأذ أن أمل بدينارين- وكان إليه بخيلً. فبعث العباس وكان
ًا يجن: واغتاظ كاد ذلك ًا، غيظ علققى لققك، وهبتهمققا فقد الدينارين للرسأول: خأذ وقال شديد
لققه: أفعققل. فأخأققذ ذلققك. فقققال يعلققم ل حيققث من دواته في فتجعلها إليه، رقعتي تحمل أن

جريت كما الكرام في لتجري  المحلى السيف مدحة فيها: مدحتك وكتب الرقعة

ًا ذهبت مدحة فهبها واعتديت فيها عليك كذبت  ضياع

46:  الصفحة

الرشققيد إلققى وقتققه مققن وققام غضب، البيتين على العباس وقف فلما ذلك، الرسأول ففعل
ًا لققه وكققان ابنتققه، يققتزوج أن الرشيد هم كان وقد أبيه، عم وكان عليه، فدخأل مبجلً، مكرمقق
ربيعقة هقذا المقؤمنين أميقر شأنك? قال: يا ما عم، فقال: يا وجهه في التغير الرشيد فرأى

علققّي? النققاس وأعقز عمققي يهجققو اللخناء، ابن على الرشيد: ويلي هجاني. فقال قد الرقي
ًا يتميز والرشيد فأحضر بإحضاره، وأمر تجقترئ? أعلققّي اللخنقاء ابن له: يا فقال عليه، غيظ
ًا، وجققدت فققإن معه، قصتي اسأمع المؤمنين أمير عنقك. فقال: يا ضرب إذن كان لقد عققذر
أمير وقال: يا فيه مدحته أنشده ثأم وسأعة، حل في دمي من وأنت به هممت ما فافعل وإل

ًا. فقققال: يققا بمثلهققا الخلفاء مدح تراها? قال: ما كيف المؤمنين إنققه المققؤمنين أميققر حسققن
خأجققل ذلك الرشيد سأمع البيتين. فلما إليه وكتبت لرسأوله فوهبتهما بدينارين، عنها وصألني

أخأطققأ، أنققه وعلققم العبققاس بهققا. فاسأققتحى فقال: ائتنققي القصيدة يتأمل أن وأحب وأطرق،
بهققا وأعجققب فتأملهققا إليه بحملها غلمه فأمر بها، جئتني إل بحقي الرشيد: سأألتك له فقال
ًا وقال رقققّي يققا لربيعققة: ويحققك فقققال بققدينارين? فسققكت، عليهققا أثأبته ك أن العباس. أحق

لغلمه. فنظر وهبتهما وإني بدينارين وصألني إنه وحياتك المؤمنين أمير أصأدقني. فقال: يا
ًا العباس إلى ًا نظر ًا منكر ولم العباس وأسألفك. فاسأتحيا نفسك فضحت لك، وقال: سأوء
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ًا. فأمر يحر ًا، وجعلققه درهققم، ألققف بثلثأيققن لربيعققة الرشيد جواب فأعطققاه عليققه وخألققع نققديم
أن قققال: إيققاك المققؤمنين أميققر يققا ربيعققة. قققال: لبيققك له: يا قال الخروج أراد فلما حلتين،
شعرك. في بعدها تذكره

أسأققلم بققن يزيقد ويهجقو حققاتم بققن يزيقد يمققدح ققوله مثلً، وصأققار الفققاق، في له سأار ومما
حاتم ابن الغر سأليم بن يزيد  الندى في اليزيدين بين ما السلمي: لشتان

مسالم غير للموال الزد أخأو  والفتى المال سأالم سأليم يزيد

المكارم أهل فضلت ولكنني  هجوته أني التمتام يحسب فل

ًا، زمققانه أهققل مققن هؤلء أشعار على يفضل فإنه الغزل في شعره فأما كققثير وعلققى جميعقق
ً أصأح ول أطبع أجد وما قبله، ممن لجنوني  عاصأي للرحمن القائل: أنا وهو ربيعة، من غزل

برخأاص

ًا للناس ثأم وأقاصأي أدان من  جميع

افتراصأي منه أنل لم  ظبي الكرخ ورخأاص

اقتصاصأي الخريمي ب  بأبوا طال ولقد

ًا ملص شماس ذي  ظبي صأيد في طمع

والقلص الضواري د  صأي من أعمر صأيده

ًا يا العقاص ذات يا رخ  الك رخأاص يا رخأاصأ

النشاص في تلل ق  كالبر الغر والثنايا

خأماص وأحشاء ل  الرم كنقا ردف ثأم

انتقاصأي رام أو فيك  لحاني من أبالي ما

خألصأي منك فمتى  روحي عذبت ولقد

القصاص يوم واحذري  فينا الرحمن فاتقي

ًا والنواصأي فيه دام  بالق يؤخأذ مشهد

معاصأي الوجه واضح  أريحي ونديم

العناصأي في مناف د  عب بني من قرشي

مغاصأي غاصأوا هل اس  الن شعراء عن سأائلي

ًا قلت الصاصأي رأس من صأم  الع ينزل شعر

باقتناصأي مولعات  مغويات والغواني

التواصأي ذاك حبذا  بحبي تواصأين قد

ارتخاص في منه ظر  ين ل الخير في باذل

القصاص مخشّي ذات  الل في الموال مهلك

عقاص ذات قينة  وسأقته سأقتني قد

رصأاص أباريق ل  لجين أباريق قي

شاصأي كالزنجي دة  الجل أدكن ولدينا

المعاصأي في وهّمي ه  الل معصية من ذاك
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ًا  صأاحي غير إني قوله: صأاح له يستحسن فهذا داح حب من أبد

ًا صأار المستباح فؤادي في  داح حب قدح

جناح ذو قلبي إن  إليها القلب جنح

47:  الصفحة

ولحي لوام كل  داح حب في وعصى

ً لي ليت والرياح إليها ن  الج من رسأل

بالنجاح ثأم  عني الحاجات تبلغ

آح حبك من آح  نصر حب داح

جراح غير من لك  قتيل والله أنا

الرماح سأمر ول ل  قتلني بسيف ل

بالسلح ل بالهوى  قتول للناس أنت

ومزاح وبغنج  وبدل وبشك

كالقاحي وثأغر ن  صأيودي وبعينين

الجناح مقصوص لك  حماما كنت ليتني

الفلح أهل من لست  ذروني الناس أيها

الصحاح المرج بهوى  معنى إنسان أنا

وراح لهو وأخأو  للغواني زير أنا

ًا  أغشى لست أني غير السفاح باب أبد

الملح البيض معدن  نصير ابن ربع إن

جناح من داح حب  في ولما داح فيه

ومزاح لهو ذات داح غير وفتاة

ونباح ليل هول  إليها تجشمت قد

الوشاح غرثأى غادة  بفتاة فخلونا

الرداح الخود من  البيض العكن فلبست

الصباح إبان قبل  ديك صأاح لما ثأم

ًا ديك يا قلت: صأح البراح وقت ذا ليس  ألف

افتضاحي الصبح لفي ن  كا وإن الصبح أرى أو

الكلم. من يكون ما وأسأهل الشعر من يكون ما أطبع وهذا

الحزينا الصب وارحمي بعيشك  الرهينا العلق أطلقي قوله: أعثمة له يستملح ومما

حنينا شوق من إليك يحن  مستهام بك مغرم ربيعة

ًا تعرض الجنونا زائرك أورثأت فقد  فارحميه لك زائر
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فتونا لنا هجت العين رأتك  فلما مقبلة وأنت رآك

تأودينا الحزون في بحسنك  عيني وعهد تأودين وقمت

العالمينا رب الله تعالى  قالوا الناس رآك أن فلما

دينا للناس تدع لم روادف  مشرفات الروادف منك بدت

ً  فاشكريه ربك أعطاك وقد الواصأفينا وصأف فوق جمال

تبذلينا يوم منك بأحسن  دجٍن يوم المضيئة الشمس فما

ًا الناس رعت أقبلت إذا العيونا قيدت أدبرت وأن  حسن

ًا رأوك الملوك أن فلو سأاجدينا جمالك من لخروا  يوم

ًا ملكن النساء أن ولو المؤمنينا أمير إذن لكنت  أمر

ًا أعطيت لقد ً أرداف تحملينا ل ما حملت وقد  ونقال

ًا تخال القيام رمت إذا فتقعدينا القيام يمانعك  دعص

سأنينا سأجدت ليتها يا أل  قلنا سأجدت ثأم صأليت إذا

ًا كله شعره كان قوله- وإن له يستملح ومما ًا مليح ًا عذب ًا مطبوع بلققى هينققا-: حمامققة جيققد
ًا  سألما عني ًا له أطيق ل حبيب كلم

علما سأكني يا وفيم علم  علينا غضبت للتي وقولي

صأراما لصرمكم رمنا وما  تصرميني بينك هجران أفي

شاما وحللت عراقكم حللت  ولكن مقلية أهجرك ولم

التياما لهما أرى ل ودارك  داري إن أزورك أن عديني

الملما أطق ولم ولموني  عنفوني أهلك جميع وإن

الكراما وأحببن كرائمهم  أحبوا قد قبلي الناس كرام

حماما لقى هوى من وعروة  أحبا قد والكثير جميل

ذاما الناس في لهم ألفي وما  قبلي والحب الهوى سأنوا هم

سأقاما أورثأني هواك رسأيس  وسأمعي بصري يا غنام فيا

ِءت حين أقصدت لقد سأهاما له إن الحب قلبيبسهم رمي

اعتزاما إل الهوى في ويأبى  يطعني فلم عنك القلب زجرت

انهزاما إل صأرمكم من أبى  عنها واسأل أقصر قلت ما إذا

صأاما ثأم ربيعة صألى فاعلميهاإذا بك فتنتي ولول

48:  الصفحة

أقاما قد فؤادك في وحبي  فؤادي في حبك الحب أقام

حراما يبغي وما بصاحبه  معنى كلف وامق كلنا

لماما إل نلتقي إن وما  قربي وتحب حديثها أحب
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ً يكون النهار ليت فيا الظلما يجلو ل الصبح وليت  ليل

الحماما رسأائلنا في لنرسأل  مسخرات الحمام ليت ويا

ًا  إلينا تهدي حمامة لعل إماما نجعله منك كتاب

ًا قلبه قلبك أحبك  محب من المحبة وتبلغك غلما يفع

وناما لغفا القطا ترك ولو  هذا هاج وحبك ذنبي وما

اللثاما وأحدرت سأفرت وقد  يوم ذات غنمة أبصرت ولو

ًا مرطها ويكسو  باٍن بقضيب وشاحها ينوط ركاما دعص

الظلما يجلو بارٍق تألق  منها الثغر حسبت ابتسمت إذا

ًا ببشامة جلت مداما أو مسكا عليه كأن  عذابا برد

ِءك البشامة تزد فلم البشاما طيبت أنت ولكن  طيبا فا

بغاما ُيسمعها حين وتدنو  تراعى جؤذرها أدماء وما

ّلْت وقد  عنا رحت يوم منك بأحسن اللثاما مدامعك ب

اللجاما تنازعك مواشكة  برحل زينت بغلة وتحتك

العظاما وبرى الحشا أردى فقد  حبي غير لغو الحب وكل

العوام- أيدي في يكثر لم ربيعة شعر الخواص- لن عند أرض بكل ويروي له يستملح ومما
ّ  والمنى بالوعد منك نفسي قوله: أعلل ُأعلُل قلبي منك بيأس فهل

ًة المصفى الشهد وموعدك وحنظل صأاب الوعد نجاز ودون  حلو

أميل نحوك والطرف العدا حذار  رقبًة غيرك العين طرف وأمنح

ًا الناس: إن يقول لكيما لمبطُل بسوء ليلى في ربيعة  رمى أمر

ًا الواشون كذب لقد معقل بريء إل منهما وما  عليهما بغي

أعقل لست امرو ولكني برأيي  صأرمكم لجمعت عقل ذا كنت فلو

مقفل صأرمك دون فؤادي عنكموباب كيف ل القلب بصبر وكيف

محلل ليلى أم يا لكم قتلكموقتلى يحرم أين من ل أين ومن

معول عليك إل لي ليس وأن  طلبكم في لي صأبر ل أن أغرك

أتحول ل عنك أني وأيقنت  الهوى من بي الذي تبينت ولما

ًة قال إذ السوء كذئب ظلمت مرمل غرثأان والذئب رأى لسخل  مر

أول عام ذا? قال: ذا شتمتني?  فقال: متى جرم غير في الذي أأنت

مأكل لك هنا ل ُكلني فدونك  غدرة رمت بل العام ُولدت فقال

ِءت قتلي من أتبكين ً بحبك  قتلتني وأن ُيشكل ليس بينا قتل

ًا العصافير كذباح فأنت تهُمُل عليهن وجد من وعيناه  دائب

ًا لكف  ورحمة بهن رأٍف من كان فلو تعطُل الذبح من ليست يد

تفعل بالعصافير ماذا الكف إلى  وانظري العين تهمل ما تنظري فل

وغزلً. رقًة لشاعر مثله يسمع ل ترى كما فهذا
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ً سأعاد قوله: دسأت له يستملح ومما ْنكتم إتيان فأتت وصأيفة  متهم غير رسأول ُم

بالقلم خُأّط سأحر الصحيفة وفي  بخاتمه بقرطاس الرسأول جاء

الفهم على يخفى وما الجهول على  تغيبه لت هوى فتون فيه

الكليم بين من ونعم بل ُبوحي  لها فقلت أخأفت الذي فهمُت وقد

ًا شئت ما إذا قالت: تعال فاحتكم رقي يا حكمك والحكم  مستتر

فاغتنم والظلماء قمراء، غير في  سأعة وفي رحب في ربيعة أقدم

ًا فزرتها َلم من جلبابين تلبسُت وقد  قدمي على طرفي واقع ُظ

بالحرم عللت وما جرحُت وما  أحد به يعلم لم كان ما فكان

ًا زارتها ظلم من جلبابين تلبست وقد  قدمي على طرفي واقع

49:  الصفحة

بالحرم عللت وما جرحُت وما  أحد به يعلم لم كان ما فكان

أمم من زارتك وما فأرقتك  نازحة منك وسأعدى سأعدى زارتك

ً علم ول نجم بل يسير طيف  بنا الملم سأعدى يا بطيفك أهل

تنم لم العين ما إذا أنت حلميوالنجم في نمُت ما إذا الضجيع أنت

حلمي وصألها في مرة أصأادق  قاطبًة والحلم العين أكذب ما

نعم إلى صأبر وعسى عسى، ليست  نافعٌة قلت إن إنها قولي: نعم،

ّيب حتى  ُأنكرها لست علينا نعمى أنعمت الرجم ملحودة في أغ

ِءت ولو  أسأقمه الحب وداء سأقيم قلبي سأقم من القلب شفيت أرد

ُمقتسم منك فؤاد في حاجتي ما  ُمقتسم البيض بين قالت: فؤادك

ً بي اسأتبدلت الذي الملوُل أنت بالكرم اللؤم وشريت بي قّصرت  بدل

رحم من رقي يا وبينك بيني  فما هواك من أني أقسمُت كنت قد

ُلم لم ذقت قد الذي يذوق فلو  جربه الحب في لمنا من ليت يا ي

ٌء الحب النسم طيب حبيب نسيُم إل  له دواء ل عياء دا

َلْت فم من قبلة أو بفم ألصقته فٌم حراٌم وما  مخالسة ِءني

ًا عده قد لمن حرام هذا باللمم الرحمن يعذبنا ولن  َلمم

يهم لم سأعد يا بكم قلبي ليت يا  ضللته من بسعدي الفؤاد هام

ً داء  مودتها قلبي أورثأت التي أنت ًا دخأيل ُمنصرم غير وشوق

ِءت ُهُم والناس مسكة من خُألق ُق ْل ِءم صألصاله من الطين لزب من  خَأ ِءت َق ال

ّور ما ًا الله صأ عجم ول ُعْرٍب في يوسأف بعد من  كصورتكم إنسان

ٍة من أعلك ِءمرط  مقومة سأمرا صأعد ِءم منك كثيب فوق وال ُمْرتك

ِءم بالوبل نضحت روضة أو  أرٌج لها ريحان جنُة وأنت والدي
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ًا في بيضة أو ِءد زاخأر من  خأرجت درة أو َنق ملتطم الذى مزب

كالصنم الخدين واضحة غراء  غانية الركن اسأتلم عند لقيت

ُلها مهضوم الردف مرتجة ِءم الشارب كمشي الهوينا تمشي  شواك الثل

فاسأتلمي الركن أتيت خألفها: قد من  يقعدها والردف قيناتها، تقول

أقم لم تلك ولول أدعو فقمت  فدعْت سأاعة قامت ثأم فاسأتلمْت

سأدمي ومن همي من فقلت: إنك  فالتفتت سألمت انصرفت إذا حتى

المم فتنة هذا ربيعة هذا  لها التابعات أنت? قلن قالت: ومن

والقتم بالبرد فاسأتتري تأتيك  مناسأبه كانت الذي المعنى هذا

فاعتصمي الشيطان من فبالله  محرمة لقاك أمته شيطان

كالعنم الطراف رخأصة بغادة  واسأتترت منك بربي قالت: أعوذ

للذمم الختار للغادر عهد ل  به خأنت الله وعهد قلت: الذمام

ًا ألم بالوهم النسان ُيؤخأذ وهل مني  تقولي: نعم? قالت: بلى. وهم

تصم ولم ذنب من أنت تتب ولم  لخالقنا وصألينا وصأمنا تبنا

َقتي لها بذلي على نفسي فلمت ندم من السن وقرعت وبخلها  ِءم

ًا الله فابعد ًا أدام  وأسأحقه إنسان ِءم ولم لنسان ُود ُيد

وتجلدا أبكيا ثأم بعيريكما  فقيدا ليلي ربع هذا قوله: خأليلي له يستحسن ومما

فاقعدا ذاك تفعل لم أنتما وإن  فيكما الله بارك أسأعداني قفا

أسأعدا الدار دمنة لجنابي أقل  وعولتي واتركاني فسيرا وإل

تتجلدا وأن تنسى أن عليهما: لعلك الثوى طال وقد فقال

ًا الطلل دمن على  وحبستنا عنيتنا فد عنك فسر مطردا يوم

50:  الصفحة

ً كنت وما  سأفاهة خأليلي ليلى على يلوم أفندا أن الهوى في أهل

معمدا فؤادي صأادت لقد بليلي  النوى شطت ليلى أي لعمري

تعمدا إل الفتيان تقتل وما  بدلها صأيود بعينيها قتول

موعدا ومنهن ليلى من وعدنك  اللى وأترابها ليلى حبذا أل

ًا شتًى من فأقبلن تأودا الهوينا يمشين وثأنتين  وأربعا ثألثأ

ًا بالعطاف ويسحبن  الحما يلحقها الخز مروط يطأن معمدا ريط

ً قلن التقينا فلما مقعدا السهل بالبطح لنا تبوأ  ومرحبا أهل

والقود بالعقل تطلبي أن قبل من  الكمد الهائم فؤاد ردي غنم قوله: يا لربيعة يختار ومما

كبدي عن أخأطأت فما رميت وقد  يقتلني منك بدلل تيمتني

ًا كذا تقتليني إن أسأد بني قومي فائتة فلست  ترة بل ظلم
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جسدي تسقمي أل يضرك فما  به ذهبت قد فشيء الفؤاد أما

أحد عن أخأفيه ول ذاك أقول  ومتعتها نفسي ومنى الهوى أنت

ً الجمال نلت ًا ودل ًا رائع البلد ظبية إل تسمين فما  حسن

الصرد ليلة سأخون الشتاء وفي  باردة القيظ في طيبة وأنت

كالبرد النياب واضح بارد من  مقبلها من رضابا الضجيع تسقي

والنضد السجف بين الحشية على  بها خألوت قد موتي قبل ليتني يا

عضد على اليسرى العضد ودملج  ويارقها اليمنى اليد وسأدتني قد

صأدد على داري من دارك وليت  بكم إلمامة لنا يوم كل في

بالعكوك ويعرف جبلة بن علي أخأبار

ّدثأني جبلققة: زرت بن علي قال: قال القاسأم بن علي قال: أخأبرني المبرد يزيد بن محمد ح
كثر فلما ببره، أتبعني إل عنده من أخأرج ول ببشره، تلقاني إل عليه أدخأل ل وكنت دلف، أبا

ًا هجرته ذلك ً أخأققاه إلققي فبعث منه، حياء أيام هجرتنققا الميققر: لققم لققك فقققال: يقققول معقل
ًا رأيت كنت عنا? إن وقعدت وأزيققد اسأققتقبل، فيمققا نتلفققاه فإنققا فاعذرنا مضى فيما تقصير

كفققر مقن أهجققرك لقم البيات: هجرتك بهذه دلف أبي إلى معه فكتبت برك، من تحب فيما
بالكفر الزيادة نيل يرتجى وهل  نعمة

ًا أتيتك لما ولكنني الشكر عن عجزت بري في وأفرطت  زائر

ًا إل آتيك ل الن قم ًا الشهرين في أزورك  مسلم الشهر أو يوم

ًا زدتني فإن الحشر إلى الحياة طول نلتقي فل  جفوة تزيدت بر

ًا اسأتحسنها- وكان معقل فيها نظر قال: فلما ًا. يقدم أديب دلققف- أبي على الدب في شاعر
إلققى أوصأققلها فلمققا المعققاني، بهققذه سأيعجب المير إن أحسنت. أما والله لي: جودت فقال
الضققيافة قبققل وآنسققته  بسققطته قققد طققارق ضققيف رب إلّي: أل وكتب اسأتحسنها دلف أبي

بالبشر

سأتري نائلي من والعرف القرى ودون  دونه حال فما يرجيني أتاني

بر على وبر وإكرام ببشر  وابتدأته أدنيته أن أعد فلم

ً وزودته ًا وزودني  نفاده يرجى مال الدهر على يقيم مدح

قصققيدته فققي جبلققة بققن علققي يقققول حيققث وذلك دينار، وألف وصأيف مع البيات إلّي ووجه
بيققن  دلققف أبققو الققدنيا فيهققا: إنمققا يقول التي وهي والعجم، العرب في سأارت التي الغراء،

ومحتضره باديه

أثأره على الدنيا ولت  دلف أبو ولي فإذا

حضره إلى باديه بين  عرب من الرض في من قال: كل جبلة بن جرير أبي ابن حدثأني

مفتخره يوم يكتسيها  مكرمة منك مستعير

ومحتضره باديه بين  دلف أبو الدنيا إنما

أثأره على الدنيا ولت  دلف أبو ولى فإذا
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إل مكرمققة نعققرف ل أنققا يزعققم الفاعلققة ابققن علققى وقال: ويلققي وغضب ذلك من اسأتشاط
إليققه، فحمققل وأخأققذه، طلبه في الجزيرة. فكتب إلى فهرب وطلبه دلف، أبي من مستعارة

عيسى: بن للقاسأم القائل أنت اللخناء، ابن قال: يا يديه بين صأار فلما

51:  الصفحة

ومحتضره باديه بين  عرب من الرض في من كل

مفتخره يوم يكتسيها  مكرمة منك مستعير

الله أتاكم فقد أنتم فأما الناس، من وأشباهه قاسأم أشكال عنيت المؤمنين، أمير فقال: يا
إلققى لكققم وجمع والحكمة، والكتاب والنبوة بالفضل اخأتصكم لنه عباده، سأائر عن بالفضل

عنه. عفا حتى يستعطفه زال والملك. وما والصلة الخلفة ذلك

دمققك أسأققتحل ل إنققي قال: أمققا أنه قتله. وذلك فنن-: بل أبي ابن الرواة- منهم بعض وقال
بينققه تسققوي مهيققن، عبد في تقول إذ الله، على وجرأتك بكفرك أسأتحله القول. ولكن بهذا
إلقى حقال مقن القدهر وتنققل  منزلها اليام تنزل الذي تقول: أنت حين العالمين، رب وبين
حال

وآجال بأرزاق قضيت إل  أحد إلى طرف مدى مددت وما

جبلققة بققن علققي مات إنما أثأبت، عندنا قتله. والولى ثأم قفاه، من لسانه فأخأرج قال: فأمر
وطره من واللهو فارعوى،  صأدره عن الغي ورد هذه: ذاد أنفه. والقصيدة حتف

شعره في الشيب ضحكات  له الوقار إل وأبت

أشره مدى أبلغه لم  مضى الشباب إن ندمي

غيره على حربا أهج لم  سألما أيامه انقضت

ثأمره من اليانع وذوي  بشاشته عني حسرت

لمزدجره تشجي ولما  لزاجرها أذني وصأغت

ًا ترى ل  بقوتها تعصي يدي إذ لمثئره ثأأر

نفره من النس فأصأيب  به أطيف سأرح والصبا

سأمره بنو ليلى ويلي  مسارحه باسأمي ترعوي

حذره من المن خألف حزت  حوزته دون وغيور

ً يرد لم  رشإ من أهدرت ودم هدره على عقل

نفره على ويفديني  مقاتله لي يدني بات

وتره على فوقي قلبت  هنٌة الصبا دون فأتت

ًا راح  لمن الشباب ليس جارنا كبره على محني

ًا  لها كنت أشياء ذهبت صأوره إلى حلمي صأارف

سأوره من أنت ما مذهب  لها فقلت تلحى طرقت

نظره عن البصار تحسر  أمل على موف من قدك

ً الغني دون من إن وعره في العيس سأتكوس  جبل
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ًا السرى يتناصألن قتره من الميس كساها قد  قذف

كسره من الصبح يبتعثن  به عسفن ليل دجى كم

شرره عن النار كتفري  مناسأمها عن يتفرى

مضره وفي يمانيه في  مضر أو قحطان جدا دع

ً وائل من وامتدح عصره من الفاق عصر  رجل

حجره ذرا في والعطايا  مناقبه في المنايا

عثره من الدين وأقال  بنائله الدنيا هضم

زهره عن الروض كابتسام  أنامله تندى ملك

مطره عن النوء كانبلج  مواهبه عن مستهل

بمتعره ينهض لم حين  به المور الجد عقد

ًا تصف لم  بها واسأتقل فكفاها مرره قوي وهن

ثأغره في عدنان أمنت  مناكبه عزت جبل

ومحتضره معراه بين  دلف أبو الدنيا إنما

ًأثأره على الدنيا ولت  دلف أبو ولى فإذا

خأفره في الرض أن غير  له أقول ما أدري لست

عسره من اليسر ومجير  فسدت إن الرض دواء يا

وزره في الخوف أبت قد  وزر في المن ضافي رب

خأمره من بالمن نشته  خأمر حشا في خأوف وابن

أمره في الحشر كصياح  مواكبه في وزحوف

ومشتجره مذاكيه في  مكتمن والموت قدته

بطره من المنشور طوت  وقد عنه جيلوه فغدا

عقره إلى البوسأي تحمل  عابسة والخيل زرته

وكره من الطير كخروج  رايتها تحت خأارجات

52:  الصفحة

جزره من الطير وقريت  عقوته الليل فأبحت

صأعره من الميل فأقمت  صأفوتها النعمان وعلى

كدره في الصفو فرددت  صأفوتها النعمان غمط

أشره شبا فلت وقعة  رحا أدرت وبقرقور

قدره من المحتوم فأبى  له البقاء وتأنيت

ذكره من شنعاء خأطة  له رفعت حتى وطغى
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قرقققور دلققف: كققان أبققي آل مققن عجل بني من شيخ لي المظفر: قال محمد بن أحمد قال
ًا، هذا ًا وكان دلف، أبي عمل حوالي يقطع صأعلوك قطققع وكققان أحققد، يقاومه ل بطلً، شجاع

ًا وقتققل النواحي، بعض من دلف أبي إلى حمل كان جليل مال على ذلققك مققع كققانوا فرسأققان
أو إليققه ينسققب موضققع فققي يقيققم يكققن لم أنه وذلك عليه، يقدر فلم دلف أبو فطلبه المال،
وطققال دلققف، أبققي حيلة فيه فضلت غيره، بمكان ويمسي بمكان، يصبح كان إنما به يعرف
ًا وخأرج غلمين، غير معه وليس وحده، يقطع ما أكثر وكان أمره، عليه يتصيد. دلف أبو يوم

أقبققل حققتى يشققعر فلققم جبققل، ثأنيققة إلققى دفققع حتى طرده، وحش في أصأحابه عن وانقطع
ًا، الرض يخرق جواد فرس على قرقور فققإنه يققده، فققي سأقققط دلف أبو إليه نظر فلما خأرق

ف، أبقي مثل فوارس له تقوم ل قرقور وكان وحده كان ه ولقي إن أنقه وعلقم دل هلقك، عن
ً معه أن قرقور اليمن. فظن اليمن فتيان، ونادى: يا دلف أبو عليه فحمل لققه كمنوا قد خأيل

ًا، وولى فدهش أخأرجققه حتى عليه واعتمد ظهره، في رمحه وضع حتى دلف أبو وأتبعه هارب
قول رمح. فذلك رأس على الكرج وأدخأله رأسأه، فاحتز إليه نزل ثأم صأرعه، ثأم صأدره، من

ذكره من شنعاء خأطة  له رفعت حتى جبلة: وطغى بن علي

الكرج. أدخأل حتى اثأنين بين حمل رمحه ويقال: إن

ّي ومن قتره من المجد اسأتضاء  له اعتزيت يوميك القصيدة: أ

حجره من كفاك ثألمت  عرض عن الدهر رميت لو

خأيره من الخلق في صأيغة  دلف أبا الله صأاغك

حضره إلى باديه بين  عرب من الرض في من كل

مفتخره يوم يكتسيها  مكرمة منك مسعير

ً بها منه وأخأذ والريح، الشمس مسير دلف أبي في هذه سأارت وقد جليلً. مال

أعمى. وقال جبلة بن علي قال: ولد رزين ابن المعتز: حدثأني بن الله عبد العباس أبو قال
جبلققة بققن علي امتدح قال: لما البصري حفص أبو صأبي. وحدثأني وهو بصره كف غيره: بل

بقيققت فينا? وهققل تقول أن عسيت قال: وما ينشده عليه فدخأل واسأتأذن الطوسأي حميدا
ًا لحد دلف. أبي في قولك بعد مدح

ومحتضره معراه بين  دلف أبو الدنيا إنما

السلم الدنيا فعلى  حميد ولي فإذا

ًا. وتعجب يقل ولم حميد قال: فتبسم لنهققم بققديهته، جودة من المجلس حضر من كل شيئ
وسأققار لققه، وأرغد جائزته حميد فأحسن الوقت، ذلك في البديهة على قالهما إنما أنه علموا
وإنمققا ذلققك، حسققب حميققد فققي بيتققاه يسققر ولققم والعامققة، الخاصأققة بين دلف أبي في بيتاه

نيروز- يوم في الطوسأي حميد إلى جبلة بن علي وأهدى الناس وخأاصأة الدب أهل يرويهما
ًا بلغ ما الهدايا فنون من الناس وأهدي ًا- هذه خأطر وقققال: حميققد بها فسر القصيدة، عظيم

ليس  دثأور الدار هذه: دمن اليوم. وهي هذا في إلى أهدي ما جميع من إلي أحب إنها والله
مجير فيهن

السطور تبلى ما مثل  المغاني منها بليت

وبكور رواح ن  عليه البين قسم

السمير عنهن نام  سأاجيات وليال

الحبير يطوي كما  الحي أخأبيه فطوت

جرور البين نوى من  فدوت بهم فاسأتجر

الشطير والبين حي  ال حمول وبعينيك
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الدبور الريح رهوها  أشاعت النخل كذرا

حور الظعن في وغدت  جور بالدار خألفت

والمدير فيها ئر  الدا اسأتبدل ما بدل

الخدور ترببها لم  مستجفلت نفٌر

أنير أسأدى س  العي أعتسف وبما

الستور تواريها د  الخو الكاعب وأزور

خأير الجيرة وإذ  صأور الدار عيون إذ
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ًا اعذلي. إن لكبير كبير من  سأفاه

القتير ذاك فأبى  عيني عينك ألفت

الغيور يخشى ما نك  ولخأدا لي يدع لم

غزير والنوم نال،  عي وسأنت ما فارقدي

والضفور عليها ل  والرح الجسرة قلق

المرير يلوي كما د  بالبي البيد وقران

ًا كفور والليل رد  المو نازعته وقط

ذرور الصبح من ه  نواحي في يذر لم

المستطير النجاء  منهّن حز بنواج

المنير الرض قمر  وحميد لحميد

هققذه جودة مع المدح إلى النسيب من التخلص هذا من أحسن سأمعت العباس: ما أبو قال
فقير فيها يكن لم  حميد الدنيا حمى المعاني: لو

درور بعطاياه  يديه كلتا ملك

ونذير بشير ض  الر في يوميه وكل

الفخور مسعاه لغ  يب ل الشأو مستبد

ًا ق  الف في حاول من إن لحسير اطلع

البحور تساميه  يم أنه وكفاه

شتور وبالسيف  المال منهب أريحي

الجسور يخشاها ة  الخط ثأبح وركوب

خأفير للرض فهو  حميد الرض ضمن

وتبير فتحيي ن  خألفي تنهل بيد

الدثأور تشجي وبها  عليها المال يغلق

النجور وزكته د  المج فرع صأامتي
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الخأير الحمد وله  المبدي الحمد فله

كدور فيه ما النيل في  وصأا الناس كدر

قتور الروع وعلى  بعطايا وعجول

ًا الله أعز ما يستجير بسواه  جار

يستمير من على م  الغن غانم أبا يا

الصدور الخوف من قت  ضا إذا المن وأبا

يدور الملك ورحي  يرسأو الرض ركن بك

نصير الله ولك  نصير للملك أنت

الغرور منك غرة  السرايا ملتف رب

النمير والعز ة  النعم دعة أبطرته

ًا بالخيل قدته زور الخيل قيد يوم  قود

يسير ظل له، ض  الر تقبض وخأميس

شجير الخط وقنا  خأطاه البيض تصل

تمور أيامي ت  للمو فيه ويناحي،

الصبير المزن قزع  إليه لّف ما مثل

عقير وهو لمة  سأا الطير تركت قد

العتير منه يل  الصا العلق يستهل

نكير للصبح ليس  ضياء للصبح أنت

ويحور مجد كل  ينمي مجدك وإلى

البحور تنشق منه  بحٌر كفيك وندى

قصير مسعاك عند  طويل مجد ذي كل

كثير الناس على ك  أيادي من وقليل

والشهور سأنوه ر  الده من عد ما فابق

لقاء دون حال إن  شكلة تعهد ليقنعني قوله: إني الغزل في جبلة بن لعلي يستحسن ومما
حائل شكلة

ًا ويزيدني الباطل الحديث عنها ويسرني  هجرانها بها كلف

العاذل وزق به الفؤاد أغرى  حبها في عاذل تلكم وإذا

مائل هلل بها العيون بهر  وجهها محاسأن امتحنت أين من

ًا وشجيت  خأدلة بساق خألخألها شجيت قائل هو بالذي عمد

تنصف فما وجرت  تسعف فما قوله: أبيت جبلة بن لعلي يختار ومما

تحلف ما وتنكث  بالهوى لي وتحلف

مستطرف وودك  منحلة حبالك

ًا وتهجرني المدنف فأنا فثق  واثأق
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تعطف ول تلين  ل حيث من سأأعطف

54:  الصفحة

تعرف ما وأعرف  أشتكي ل وأسأكت

يوصأف ل فخلقك  المنى أقصى تجاوزت

أهيف فوقه وما  مثقل تحته فما

الشرف الشرف له  غانم أبو حميد

تتلف وأمواله  تنتمي مكارمه

مسرف ماله وفي  عرضه على شحيح

يكنف من الرض على  ضامن كنف له

خأندف به وتبهي  به تبهى وقحطان

تشرف غيرها على  طبّي به وتضحي

ًا: بطاعة حميد في قوله له يختار ومما الملققك أميققن هاد ونصح  كلهم الناس طلت الله أيض
مأمون

والدين النكث أهل بين وسأيفه  بنائلة الدنيا قاسأم يا حميد

وتليين بتشديد النام على  تصرفه يجري وقد الزمان أنت

حين مذ المجد ومات بالمكرمات  فنيت قد اليام كانت تكن لم لو

مقرون منك خأوف قرينة إلى  أمل على منها حشا كل طويت

قد أنه الخالق. إل قدرة للمخلوق جعل لنه واسأتجهلوه البيات هذه في الناس قال: وتكلم
بلغت. وهققذا ما وجل عز بالله بلغت أنك أراد وصأنعت. فكأنه فعلت الله فقال: بطاعة ابتدأ

صأحيح.

الخزاعي محلم بن عوف أخأبار

غيره. والشيباني سأعد، بني من هو إنما الله: هذا عبد أبو قال

قققد مصققعب ابققن الحسققين بن طاهر وكان الناس، بأيام ومعرفة ونوادر أخأبار صأاحب وكان
عققديله فهو سأافر إذا وكان حضر، ول سأفر في يفارقه ل فكان لمنادمته، واخأتاره اسأتخصه

ًا وكان ويدارسأه، العلم يذاكره جليسه فهو أقام وإذا ويسامره، يحادثأه ًا طاهر ًا أديبقق شققاعر
عققوف وكققان الدب، ينفق كما الدنيا متعة من شيء عنده ينفق ل وأهله. وكان الدب يحب
حققتى يفققارقه، ل سأققنة ثألثأيققن طاهر مع العين. وأقام رأس قوم: من حران. وقال أهل من

ًا ليسأله وكققان ذلققك، إلققى يجيبققه فل وطنه، إلى والخروج بأهله اللمام في له يأذن أن كثير
بققأهله، يلحققق وأنققه تخلققص، قد أنه ظن طاهر مات فلما أمواله، كثرت حتى الجزيل يعطيه
فققوق وأنزلققه بققه، وتمسققك يققده، عليققه طاهر بن الله عبد ببلده. فلوى اقتناه قد بما ويتمتع
ً وأجققودهم العققرب بأيققام وأعلمهققم النققاس آدب مققن أبيه- وكان من كانت التي منزله قققول

ان القتي حقاله إلقى عقوف معه للشعر- فعاد ر فقي الملزمقة مقن أبيقه مقع عليهقا ك الحض
مققن طققاهر بققن اللققه عبققد خأققروج حققتى ذلققك، على يقدر فلم التخلص في واجتهد والسفر،

وقققد الققري، شققارفوا ويحققادثأه. فلمققا يسامره قبة في عديله وعوف خأراسأان، يريد العراق
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اللققه عبققد فققالتفت نغمة، وأرق صأوت سأروة. بأشجى على يغرد بقمري إذا سأحرة، أدلجوا
كققبير أبققا الله وأشجاه!ّ قاتل أرقه الصوت? ما هذا تسمع أما ملحم، أبا فقال: يا عوف إلى

تنوح ففيم مياد وغصنك  حاضر فرخأك اليك حمام يا يقول: أل حيث الهذلي

ًا أربعون هذيل في المير. كان أيها وأجاد كبير أبو والله عوف: أحسن قال ًا شققاعر مققذكور
ًا القول. على وأقدرهم أظهرهم من كبير، أبو وكان المتوسأطين، سأواء محسن

مسققن شيخ المير، الله عوف: أصألح البيت. قال هذا أجزت إل عليك الله: عزمت عبد قال
اللققه: عبققد علمققت? قققال قققد مققن وهو كبير، أبي مثل معارضة وعلى البديهة، على وأحمل
أمققا  ونققزوح غربققة عققام كل يقول: أفي فعلت. فأنشأ إل طاهر بحق وسأألتك عليك عزمت
فتريح ونية من للنوى

طليح وهو البين أرين فهل  ركائبي المشت البين طلح لقد

ينوح الحزين اللب وذو فنحت  حمامة نوح بالري وأرقني

سأفوح الدموع وأسأراب ونحت  عبرة تر فلم ناحت أنها على

فيح مهامه أفراخأي دون ومن  تراهما بحيث وفرخأاها وناحت

تنوح ففيم مياد وغصنك  حاضر فرخأك اليك حمام يا أل

طريح وهي التسيار عصا فتضحي  النوى يعكس أن الله عبد جود عسى

طروح للمعسرين الغني وعدم  صأديقه من الفتى يدني الغني فإن

55:  الصفحة

مققا محلققم بققن فقققال: يققا وبلققده، أهلققه إلققى تشوقه من سأمع لما له ورق الله عبد فاسأتعبر
لضققنين، بققك وولققدك!ّ وإنققي أهلققك إلققى الرجوع في واسأتأذنت لحاجتك، تلطفت ما أحسن

لققه وولققدك. وأمققر أهلققك إلى ترجع حتى هذا مكانك جاوزت ل والله ولكن لشحيح، وبقربك
لققه دان الققذي بققن يقققول: يققا حيققث ذلك. وذلققك موضعه إلى ورده نفقة، ردهم ألف بثلثأين

المغربان به المن وألبس  المشرقان

ترجمان إلى سأمعي أحوجت وبلغتهاقد الثمانين إن

السنان تحت كالصعدة وكنت  انحنا بالشطاط وأبدلتني

الهدان الهجين هم وهمه  الفتى زماع من وعوضتني

الغوان من أين وبالغواني،  بها وجدا بالوطان وهمت

البنان اصأفرار قبل وطني أنتمامن بأبي فقرباني

فالرقمتان حران أوطانها  نسوة إلى منعاي وقبل

الميان وقصور عهدي بعد من  الحيا الشادياخ قصور سأقى

الزمان صأروف تتخطاها أن  بها لي دعوة من وكم فكم

وكققان طققاهر، آل مسققاكن وهققي ونيسابور، بمرو كلها شعره في ذكرها التي القصور وهذه
اللققه عبققد ودع لها. ثأققم يدعو ولذلك فيها، معهم ومقامه إياها، غشيانه لكثرة ألفها قد عوف
إلققى يصققل فلم منيته عاجلته الطريق بعض في كان فلما حال، أيسر على عنده من وخأرج
له. وجزع عليه ذلك فاشتد الله بعبد الخبر واتصل أهله،
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حم إن أجلي ول  بصائر لغيري حظي فما يمدحه: إليك عوف يقول طاهر بن الله عبد وفي
بقاصأر عني

مفاقري علّي عفاتي فتستر  لمقتر وإني وأسأتغني أعف

ومجاوري صأاحبي من به فأدنو  ضارع غير الغنى ليأتيني وإني

شاعر غير مفحم وجهي ولكن  كلهما شاعران وقلبي لساني

ًا وجهي كان ولو طاهر ابن وجه مثل وجهي ولكن  الغنى أكسب شاعر

البواتر السيوف حد يتقي ول  عرضه الذم يخدش أن يختشي فتى

الزواخأر البحور ورد في عيب ول  ببحره دلوي أوردت وقد غليل

الملققك دون الحققرب وفي  زينة السلم في للملك مصعب وأجداده: بنو الله عبد يذكر وقال
بواتر بيض

هواصأر الليوث لعناق ليوث  مصعب آل من الملك رواق وحول

المقابر غيبته حتى زال ول  طاهر الخليفة ود عن حال فما

ًا للملك الله عبد وخألف ناصأر للملك الله عبد مثل وهل  ناصأر

الضمائر تصح حتى لحاربها  نعمة كفر نفسه أسأرت لو فتى

إلققى ينحققدر حراقققة فققي وطاهر الجسر على وقف إذ الطاهر، قوله الدنيا في له سأار ومما
ًا عوف فقال السلطان، دار ول تسققير كيققف يققن  الحققس ابققن لحراقققة صأوته: عجبققت رافع

تغرق

مطبق فوقها من وآخأر  واحد تحتها من وبحران،

تورق ل كيف مسها وقد  عيدانها ذاك من وأعجب

ًا، الطعام على سأخيا محلم بن عوف وكان إخأوان له وكان وخألعة، ولهو شراب صأاحب جد
ويمققدحونه، يقصدونه الصأاغر الشعراء وكان عليهم، ويفضل ويعاشرهم ومعهم، بهم يتمتع

جوائزهم. ويخرج لهم فيشفع طاهر إلى به ويتوسألون ويصلهم، فيعطيهم

56:  الصفحة

ومققدح بقصققيدة، الله عبد فامتدح البصرة، من روح له يقال الله عبد على شاعر مرة وقدم
ًا ًا، ضعيفة وجدها أبياته عوف سأمع فلما إليه، وأحسن عنده أنزله وقد بأبيات، عوف قققال جد

الرجل- فأنشده. فقال: ل نمط ضعف على سأمع بما المير- واسأتدل في قلت ما أنشدني
يقع ل الشعر هذا ومثل القوي، الجيد منه يقول وهو بالشعر، بصير المير فإن إليه، توصألها

ًا منه ذلقك يقققول أنققه وظن بها. فأبى، والقه فانتحلها مدحه، فيه أقول ولكني ينفعك، موقع
ًا، ًا الرجل وكان حسد تريققد. فأنشققد ومققا إذن له: فشقأنك فقال نفسه، لعيب يفطن ل رقيع

هققذا مثققل والملوك? أيقبققل المراء يلقى الشعر هذا له: بمثل فقال الله، عبد قصيدته روح
ل لقك: إنقه أققل أنصحك? ألقم له: ألم فقال إليه، وشكا عوف إلى فصار عليه، حر? وردها

سأققمعت أمققا ملحم، أبا يا قال: ويحك الله عبد على عوف دخأل الشعر? فلما هذا مثل يقبل
فلققم لققه ونصققحت سأمعته قد المير، الله أعز عوف: بلى، فينا? قال علينا القادم هذا شعر
يقبل.

ًا روح عوف: أنشدني يقول ذلك وفي لي: فايش فقلت: شعر? قال  له مديح
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الخيش قبة في كأنني  منشدا بدا أن لما فخلت

العيش من الصيف في والثلج  وتغنمته فقلت: زدني

سأققاقط. ول بيت فيه ليس مختار كله أنه شعره- على من له ويختار لعوف يستحسن ومما
الوفاء ونيتي صأحبتهم  قوم ديار صأخبت إذا ناقص- : وكنت

أسأاءوا إن السأاءة وأجتنب  محسنوهم يحسن حين فأحسن

غطاء عيونهم من عليها  بعين يريبهم ما وأبصر

الكبار الفتن من كانت  علقتها قوله: وصأغيرة له يختار ومما

النهار ضوء على تبقي  أنها إل كالبدر

الغبار غير ذا فقلت ك  عل قد غبار قالت

الديار من القبور إلى ك  الملو نقل الذي هذا

ً  لي أرأيت هذه يا نهار بل يستنير ل

العتذار بحسن عني  بحجتي قالت: ذهبت

ًا له يختار ومما الفجر منسلخ كاد أو بدا أن إلى  الهوى بها وطاب طابت قوله: وليلتنا أيض

الفطر ليلة ول الضحى ليلة ول  نعمة ذات ليلة عدلتها فما

القدر ليلة فضلها يساوي يكاد  وجدتها بالليالي قيست هي إذا

والبدر الشمس من أبهى مصورة  بطفلة الصباح حتى تمليتها

تدري وما الرجال للباب سألوب  بدلها خألوب بعينيها قتول

فققي الحققب هققذا تباريققح  تجشققموا الققذين المحققبين قوله: سأألت ويستحسن له يروى ومما
الدهر سأالف

والصدر الجوانح بين ما تنشب  بعدما الحب يذهب لهم: ما فقلت

الهجر على طويل نأى أو لخأر  تفيده حب الحب فقالوا: شفاء

ًا رجت  ما بعد النفس تذهل حتى اليأس أو الصبر على عون واليأس طمع

فتر ول توان من عني بك ول  رحمة أمالك حب من قعيدك

ًا وقتلتني ًا حين والنشر بالمانة عمري فأفنيت  أعشتني وحين

وتققذهب  تغتالهققا الكققأس زالققت قوله: فمققا له المشهور السائر من وهو له يستحسن ومما
الول بالول

نعقل لم السكر من ونحن  العشاء صألة توافت أن إلى

يجهل فل الجليس وحق  النعيم حق يعرف كان فمن

السلسل على مراء تهيج  مزحة بيننا جرت إن وما

ًا له يختار ومما عرضي بها حميت قوم هزني إذا  سأورتي أن على حلم لذو قوله: وإني أيض

يغضي ول يئول ل فيمن خأير ول  عليهم عطفت ودي طلبوا وإن

يرضي كرامته يؤتى من كل ول  غشه يضرك غش ذي كل وما

يقضي كما القضاء ليس له وقلت  قوله غربت القول في ومعترض
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يمضي ول يكد ل ضنك بمنزل  تركته حتى الهوال به ركبت

ًا وبالحقد  أهلها بالكرامة لجزي وإني والخفض الشدائد في حقد

57:  الصفحة

أبلق أسأود لونين بذي ولست  دائم حبي أحببت لمن قوله: وإني له يختار ومما

ًا منه الخلن يرى مدوف ممزق البلء عند خألق له  تظرف

ًا يخالط المملق الخئون الخألء وثأر  بملقة له إخأوان

أحمق الدمم يتقي ل امرئ وكل  وأتقي الصديق لسأتحيي وإني

ًا بي الله ينزل قوله: ما له سأار ومما الفرجا بعده من بي سأينزل إل  فأكرهه أمر

واعتلجا الصدر في اشتبكا ما بعد من  بينهما فرجت قد أمرين رب يا

نواس أبي أخأبار

بن محمد أخأي قال: حدثأني المهزم، بن خأالد بن حرب بن محمد أخأو حرب بن علي حدثأني
هانئ، بن الحسن نواس- واسأمه أبا سأنة- أن خأمسين من قريب الخأوين بين حرب- وكان

تسققع سأققنة براهبققان المعققروف المقطققوع الجبل من بالقرب بالهواز، علي- ولد أبا ويكنى
ًا عمققره وكققان ومائققة، وتسققعين خأمققس سأنة ببغداد ومات ومائة، وثألثأين وخأمسققين خأمسقق

يألفهققا. وكققانت كان خأمارة بيت في ومات اليهود، تل في الشونيزي مقابر في ودفن سأنة،
مروان جند من وأبوه بيري نهر لها يقال الهواز مدن بعض من جلبان لها يقال أهوازية أمه
قدم وكان العشيرة، سأعد بني من الجراح بن الحكم لل مولى دمشق، أهل من محمد، بن

نققواس أبققو منهققم عققدة، فأولققدها جلبان فتزوج الخيل، لرباط محمد بن مروان أيام الهواز
هققانئ، والققدهم ومات الرخأجي، فرج ولد يؤدب معاذ أبو وكان معاذ، وأبو محمد أبو وأخأواه

فلمققا الكتاب، إلى فأسألمته سأنين، سأت ابن وهو البصرة إلى أمه فنقلته صأغير، نواس وأبو
ًا يومئققذ والبققة وكان الشاعر، الحباب بن والبة إلى فانقطع الهواز، إلى خأرج ترعرع مقيمقق

ًا نققواس أبققو وخأرجه. وكققان فأدبه واليها، وهو النجائي عمه ابن عند بالهواز ًا. وضققيئ صأققبيح
ُعني به، وأعجب والبة فعشقه ًا لققزم والبة مات خأرج. ولما ما منه خأرج حتى بتأديبه و خألفقق
ًا عنه فحمل وأعلمهم، وقته أهل أشعر خألف وكان الحمر ًا علم ًا كثير ًا، وأدبقق فخققرج واسأققع

الشققعر يقل لم برجل ظنكم قال: ما أنه نواس أبي عن ناس وحدثأني ذلك، في زمانه واحد
بالرجققال? ظنكققم فمققا وليلققى الخنسققاء منهققن العققرب مققن امرأة سأتين دواوين روى حتى

بكققل وأعرفهققم النققاس آدب نققواس أبققو قققال: كققان هفان أبي عن مرزوق ابن عن وحدثأت
ًا، وكان شعر، الّسققكر علققى ويقققوله عليققه، يقققوم ول شعره، يحلل ول يستقصي، ل مطبوع
ًا ًا جققودة الثريا في هو ما فيه يوجد لذلك متفاوت، فشعره كثير فققي هققو ومققا قققوة، وحسققن

ًا الحضيض ًا وعلمه أدبه كثرة مع وكان وركاكة، ضعف ًا خأليع ًا، وفققتي ماجن فققي وهققو شققاطر
أسأققخى وكققان ملحققه، وكققثرة وحلوتققه لظرفققه الناس يسحر وكان ظريف، حلو ذلك جميع

فيهققم ولققه عققدنان، علققي لقحطققان التعصب شديد وكان يمسكه، ول ماله يحفظ ل الناس،
فققي لققه يققروى فممققا الخققوارج، بققرأي ُيتهققم وكققان أعداءهم، ويهجو يمدحهم كثيرة، أشعار
وحاصأبها قطرها من ضربان  وغيرها عفت لدار قوله: لست بهم والفتخار اليمن تفضيل

محاربها في والمسك صأنعاء  ولنا ناعط أرباب يقول: فنحن القصيدة هذه وفي

وراهبها رغبة معترها  من البرية أذواؤنا ودان
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بها مسار في والوحش خأابل  ال يعبده الضحاك منا وكان

مرازبها على قسطنا رام  به ُتدافع فارس إذ ونحن

مواكبها في الطرف يجتمع  مملكة إليه جمعنا حتى

ًا سأنين  سألسألنا في قابوس وفاظ لحاسأبها وفت سأبع

كتائبها في والموت أصأفر  ال بني ضربنا سأاتيدما ويوم

مناقبها من الجود فحاتم  مكتئب غير بقحطان فافخر

حالبها بكف ُتمرى والحرب  بنا ذاك عند برويز لذ إذ

قواضبها من والشهب خأطى  بال قبيصة بنو عنه يذب

ًا ترى ول مناكبها عن الهام زالت إذ  كفارسأها فارسأ

ٌد الخيلُ د  وزي والشتران وقيس عمرو ملعبها لدى ُأسْأ

ًا واهج مثالبها عن الستر وهتك  جلدتها وأفر نزار

ًا واحبب مواهبها من الجزل لها واشكر  أحمدها لحب قريش

58:  الصفحة

ًا إن مناسأبها من الشطر لنا كان  انتسبت هي إذا قريش

ِءم فافخر منا الخير سأى  مو أم هاشم مهدي فأم بها وسأا

مهالبها من الغر والسادة  أشاعثها من الصيد إلى مل بل

شواربها في العبد شلشل ما  راحضة فغير تميم أما

ُد ذكر وآخأرهإن لها مجد أول حاجيها قوس المج

ُمحاربها سأوى المخازي من  لها أريد ل عيلن وقيس

عائبها لسان من ومطلق  موبقها اليور أكل وإن

وكاذبها بحمقائها إل  عصم وائل بن لبكر وما

ُد  أسأد بنو كلبها تعف ولم وراكبها عيرانة عبي

ً تثأر  ولم الطلول تندب وتغلب ائبها على قتيل

ُهُم المهور بأدنى نيكْت ُت ًا  أخأ خأاطبها أنف يدم ولم قسر

ّدخأر  وإخأوتها قاسأط وأصأبحت َو ت َفْس حقائبها في ال

هققذا لي وفسر القصيدة هذه المبرد المعتز: أنشدني بن الله عبد الكتاب لهذا المؤلف قال
مثققل حميققر، ملققوك التبايعة أي أذواؤنا، اليمن. وقوله: ودان مخاليف التفسير: ناعط. أحد

ذلققك ومققن وذويققن أذواء على وتجمع حمير، في كثير أصأبح. وهكذا وذي كلع وذي يزن ذي
الذوينا به أريد  لكني أسأفليكم بذاكم أعني الكميت: فل قول

في بود حللت وقيل: لئن طاعته أي فلن دين في يقال: فلن فغنه أذواونا، قوله: دان وأما
فدُك بيننا وحالت عمرو دين في  أسأد بني
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كثير الصوت، بعيد رًج كان الضحاك الضحاك. فإن منا قوله: وكان عمرو. وأما طاعة يعني
كان لنه ومعناه: الشين أزدها، بالفارسأية اسأمه وكان حق، وذلك تدعيه، والعجم العجائب،

ًا ًا، شرير اليمققن فققادعته قحطانيققة، أمققه كققانت وإمققا فققالت: الضققحاك، العرب فعربته ردي
ًا والعجم تزعم والعرب لذلك، وتققأنس تققألفه كققانت الوحش وأن تطيعه كانت الجن أن أيض

مساربها في والوحش خأابل  ال يعبده الضحاك منا قوله: وكان فذلك به،

جار. وأقسط: إذا يقال: قسط، فإنه مرازبها، على قوله: قسطنا الجن. وأما بالخابل يعني
الصأققغر، النعمققان أبققي حققد بالنعمققان واسأتعانته جور، بهرام قصة بذلك أراد عدل. وإما إذا

ِءت حين تطققول. وليققس ذلققك عمققه. وقصققة ابن وولوا أبوه، مات لما الملك عنه الفرس َزو
الققروم. وقققوله: والحققرب هققم الصأققفر، بنققي قدمنا. وقوله: ضققربنا قد إذ ذلك كتابنا شرط
وملققك أبرويققز أمر في كانت قصة ولهذا ُحلبت إذا والشاة الناقة تستدر كما يشبهها تمري،
قققوله: فحققاتم الطققائي. وأمققا قبيصة ابن بإياس اسأتعان أبرويز وكان شرحها، يطول الروم
ًا يعني مناقبها، من الجود كققرب معدي بن فعمرو ذكرهم الذين فرسأانهم وأما الطائي حاتم

النخعققي الشققتر الحققارث بققن مالك فهما والشتران، الُمرادي، مكشوح بن وقيس الزبيدي
زيققاد. بققن الله عبيد قاتل الشتر بن إبراهيم وابنه السلم، عليه طالب أبي بن علي صأاحب

ً الطائي الخيل زيد به يعني فإنه الخيل وقوله: زيد وأمققا قومهما، سأيدي وكانا أباه، ومهلهل
بعضهم: في الصألح: فريت. وقال وفي الفساد: أفريت، في يقال فإنه جلدتها قوله: وأفر

ًا والخير الشر بنت موسأى أم يعني فإنه هاشم مهدي قوله: فأم وأفريت. وأما فريت جميع
فققإنه الشققاعث قققوله المؤمنين. وأما أمير المنصور بن المهدي أم وهي الحميرية، منصور

ومحلهقم العتيققك مقن الكوفقة. والمهالبقة ومنزلهقم قيقس بقن الشققعث ولد وهم كندة من
شواربها في العبد شلشل ما  راحضة فغير تميم قوله: أما أما البصرة

لجققا بققن عمققر بققه يهجققو الققذي وهققو جمرة، بن صأرد مع مشهور وخأبره سُأواج، أبا أراد فإنه
ًا والخأطل ُتمسح ابن وقومه. وقال جرير ً يربوع لجا:  رطققب العبد مني من بها  لئيمة سأبال

ويابُس

لبُس الكليبي ما إل اللؤم من  جلده فوق امرأ الله ألبس فما

وبرانُس أعناقهم في سأرابيل  يخلعونها ل اللوم ثأياب عليهم

ويشققرب  كسققرى شراب وهي الخمر الخمر: تعيب بشرب جرير عيره حين الخأطل وقال
العجيبا العجب قومك

تعيبا أن المدامة من أحق  سأواٍج أبي عبد العبد مني

59:  الصفحة

تققذكرة قوسأققه دفققع وكققان زيد، بن ُعدس بن زرارة بن . حاجب يعني حاجبها وقوله: قوس
تميم بنو رعت حين العبر، بوادي وأطراف السواد على كسرى عامل وهو حّش، إلى بذمته
مققاء ابققن حققاجب: ربينققا يقققول ذلققك ففققي يعيثوا أل لكسرى حاجٌب وضمن السواد، ولفهم
وشوارُب لحى منهم بدت أن إلى  ُمحرق وابني المزن

ُبوا أملك ثألثأة ُذُب ل بهم صألنا مضر على  حجورنا في ُر التكا

ًا يسالم ل حش وأقّسم حاجب القوس يرهم حتى الناس من  واحد

ضققعة، وفيهققم مضر، بن عيلن قيس بن خأصفة بن محارب فإنه محاربها، قوله: سأوى وأما
الحققي? قققالت من  سأألتها الحديث تنازعنا القطامي: فلما قال المثل، بهم تضرب والعرب
ِءب من معشٌر محار
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ِءقد المشتوين من ًا  تراهم مما ال بناضب ليس الناس وعيش جياع

ًا أن وذلققك فققزارة، بنققو بققه يعاب شيء فهذا ُموبقها، اليور أكل قوله: وإن وأما منهققم نفققر
ٍر غرمول وأخأذوا فجاعوا، سأفر، في كانوا وأكلوه. فاشتووه حما

ًا للكلب أسأد. فإن بنو كلبها تعف قوله: لم وأما ًا أيض مققع الير حديث نحو أسأد بني مع حديث
وكاذبها بحمقائها إل  عصم وائل بن لبكر قوله: وما وأما فزارة، بني

قيققس بنققي من القيسي هبنقة والحمقاء حنيفة، بني من وكان مسيلمة، بالكاذب يريد فإنه
يكققون ل فعلء لن بأحمقها أراد وإنما بحمقه، المثل يضرب كان منهم، رجل وهو ثأعلبة، بن
كثير. التهجم هذا مثل وله فلحن الوزن للمؤنث. فمنعه إل

َو تدخأر  وإخأوتها قاسأط قوله: وأصأبحت وأما َفْس حقائبها في ال

كأن  لحاها مصفر القيس الشاعر: وعبد قال بالفساء، ُتَسّب وهي القيس، عبد إخأوتها فإن
َءها ِءب ِءقطع ُفَسا الضبا

ًا الخبر ولهذا القصيدة. هذه تفسير آخأر وهذا يطول، حديث أيض

ًا المعنققى هققذا في يقول لقحطان عصبيته لشدة نواس أبو وكان مققا القائققل: إذا وهققو كققثير
ًا أتاك تميمي للضب أكلك كيف ذا عن فقل: عد  مفاخأر

والكعب سأاقك فوق يجري وبولك  سأفاهة الملوك أولد تفاخأر

ًا: دع القائل وهو الخطوُب جدتها عهد وتبلي  الجنوب تسفيها الطلل أيض

ًا الوجناء لراكب وخأل والنجيُب النجيبة بها تخب  أرض

ًا العراب عن تأخأذ ول ًا ول  لهو جديُب فعيشهُم عيش

غريُب بيتهم العيش رقيق  رجاٌل يشربها اللبان دع

وذيُب كلب صأيدها وأكثر  وطلٌح عشٌر نبتها بأرض

ُحُب ذاك في فما تحرج ول  عليه فبل الحليب راب إذا

لبيُب سأاق بكأسأها يطوف  َشموٌل صأافيٌة منه فأطيب

ًا ُرشدي خأل أعاذلتي أتوب ل جيبك الن فشقى  قديم

الحليب اللبن ل العيش وذاك  البوادي شجر ل العيش فذاك

الزروب الميادين من وأين  كسرى إيوان من البدو فأين

ذنوب له ليس الفتيان من  ُحر وأي الذنوب، ُتعيرني

قققال: حققدثأني عققامر أبي بن أحمد به حدثأني ما المحمودة، نواس أبي خأصال من ذكر ومما
ًا نققواس أبققو شققحطة. قققال: كققان سأققلمان ًا، عالمقق ًا فقيهقق ًا والفتيققا، بالحكققام عارفقق بصققير

ومنسققوخأه، الققرآن ناسأققخ يعرف الحديث، بطرق ومعرفة حفظ. ونظر صأاحب بالخأتلف،
ًا الله بلد أكثر يومئذ وهي بالبصرة، تأدب وقد ومتشابهه، ومحكمه ًا علم ًا، وفقه وكققان وأدب

والمحدثأين. السألميين وأوائل والمخضرمين القدماء لشعار أحفظ

الداية بن يوسأف قال: حدثأني القصار أحمد بن محمد وحدثأني

60:  الصفحة
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سأققوى النققاس، أيققدي فققي عزيققزة وهي أرجوزة، نواس: أحفظ. سأبعمائة أبو لي قال: قال
ًا الحباب بن والبة بعد لزم وكان عندهم، المشهورة وحققده نسققيج خألققف وكان الحمر، خألف

والُملققح، والمجققون للنققوادر تفققرغ الفنققون هققذه إحكام من نواس أبو فرغ فلما الشعر، في
ًا منها فحفظ ًا شيئ أقرانقه، علققى فبرز الشعر، قول في أخأذ ثأم الناس، أغزر صأار حتى كثير

منهققم فتعلققم وعاشققرهم، فجالسققهم والشققراف، بالوزراء اتصل زمانه. ثأم أهل على وبرع
ً النظافة. فصار الظرف الخلفققاء مققن يهققرب وكان والعامة، الخاصأة وأحبه الناس، في مثل

الفحققول هققؤلء مجالسققة علققى يصققبر فيقققول: إنمققا ذلققك علققى ويلم بجهققده والملققوك
دخألققت إذا النقار علقى لكقأني اللقه بقأمرهم، إل ينطقققون ول ينبعثققون ل الذين المنقطعون،

أمققري مققن أملك فل عندهم كنت إذا ولني أشاربه، ومن إخأواني إلى أنصرف حتى عليهم،
ًا. شيئ

لسققعيد البرمكي جعفر قال: قال خأزيم بن سأعد قال: أخأبرني حرب بن إسأماعيل وحدثأني
البصرة. نواس? قال: ببلد أبو تأدب وهب: أين بن

نققواس أبققو فيه أخأذ ما لول الشيباني عمرو أبو قال: قال دعامة أبي عن عمرو أبو وحدثأني
القول. ُمحكم لنه بشعره لحتججنا الرفث من

أبي ابن قال: حدثأني داوود بن القاسأم به حدثأني ما اللحقي أباٍن مع نواس أبي أخأبار ومن
ًا اللحقي قال: كان المنذر ًا شاعر ًا وكان البرامكة، يمدح ظريف بجعفققر بينهم من مخصوصأ

ُأمر ذلققك، ولققوه الشققعراء على مال تفرقة أرادوا إذا البرامكة، وكانت يفارقه، يكاد ل لقه فقق
ًا وكان فيهم، يفرقه بمال وأرسأققل نققاقص، بققدرهم نققواس لبققي وأمر ففرقه خأطر، له كثير

قال فلما نواس، أبو عليه مقدارك. فوجد وهذا قدره، على شاعر كل أعطيت قد إليه: إني
هقذه وهقي يحيقى بن جعفر عند فيها ويلفق نفسه فيها يصف التي الحائية قصيدته اللحقي

ِءح ذو المير كنوز من  وكنز المير حاجة من القصيدة: أنا أربا

ِءح على راجح ناصأح  خأطيب أديب حاسأب كاتب النصا

الجناح تحت تكون مما شة  الري من أخأف مفلق شاعر

الصياح كالُجلجل شمريا  مني عاين المير رآني لو

المصباح كشعلة واتقاد  طويل وأنف سأبطة لحية

الدحداح المجحدر سأتكن  بالُم ول الطويل بالمفرط لسنت

ًا الناس أيمن ّو  صأيد يوم طائر لرواح أم ُدعيت لغد

الملح الصباح والخرد ب  والكُل بالجوارح الناس أبصر

بخسققة أولققى يقققول: إن وأنشقأ نفسقه، لعرفنققه فقال: واللقه القصيدة هذه نواس أبا وبلغ
ِءح بالجلجل للمسمى  مني الحظ الصيا

إفصاح ذي غير الصوت أخأرس  لديهم غنى حين منه فبلوا

الجناح تحت يكون مما ة  الخف في النفس شبه بالريش ثأم

السباح نوى خأفة عنده  رضوى شماريخ من الشم فإذا

الدحداح خألقك بعد من قلت  مما شيئين غير فيك يكن لم

الرياح في سأواهما وهباء  طويل وأنف سأبطة لحية

ُيزري ق  الُخر على الملوك يحمل ما فيك الجحجاح بالسيد و

طماح كل يفوق وطماٌح  شديد ُعجٌب وفيك تيه فيك

ُد الُمزاح غث الحديث معيد ٌه  تيا الكذب مظلم الطرف بار
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ُأسأقققط البرامكققة ذلقك بلققغ إن أنققه وعلقم يققده، فققي سأقط اللحقي إلى الشعر انتهى فلما

إلققى فبعث حكمك، ولك تذعها ل نواس: أن أبى إلى فبعث منه، كان ما على وندم عندهم،
مققن بققد كققان مققا الققدنيا أعطيتني يقول: لو إليه فبعث حكمك، ولك ُتذعها ل نواس: أن أبي

نققواس أبققي شققعر جعفققر سأمع قال: فلما قدرك، واعرف كيها، حرارة على فاصأبر إذاعتها،
فكيققف منهققا، واحققدة على السفلة تقبله ل خألل بخمس قرفه لقد قال: والله اللحقي في

ك قيقل يقول: ققد عليه. فتمثل كذب إنه سأيدنا له: يا الملوك? فقيل تقبله ًا إن ذل وإن حق
ًا قيل إذا شيء من اعتذارك فما  كذب

بققن إبراهيققم وحققدثأني يجلققه إل لققه ُيققذكر ول يلقاه ل كالعبد، نواس لبي ذلك بعد أبان وصأار
قال: المنذر أبي ابن قال: أخأبرني الخصيب

61:  الصفحة

البققدائع، كققثير ذلك مع وهو ألفاظه، وحسن لسهولته الناس على نواس أبي شعر نفق إنما
هذان. الشعر من يراد والذي

ان أبقي عقن محمد بن زياد بن محمد وحدثأني ال هف ره أبقو لقي ققال: ق فقي نقواس: الش
حرصأققه سأققكن منه فاسأتكثر شيء على حرص من وكل مروءة، الدب وفي دناءة، الطعام
ً لققه وشققهوة عليققه حرصأققا ازداد صأاحبه منه ازداد كلما فإنه الدب، غير عينه وقرت ودخأققول

فيه.

علققى ضققيعة يقققول: ل نققواس أبا قال: سأمعت اليؤيؤ قال: حدثأني سألمان بن أحمد حدثأني
شققيء ُقققرن ومققا يرده، بلد كل في وملوكهم الناس أشراف يجالس فإنه توجه، حيث أديب
أدب. إلى عقل من أحسن شيء إلى

ًا نققواس أبققا قال: رأيققت خألصة أبي ابن حدثأني قال إسأحاق بن علي حدثأني بالجسققر، واقفقق
وقوفققك? ما على أبا فقل: يا فاره، حمار على وهو منهما، أحسن أر لم وجارية، غلم ومعه

وهققذه الغلم هققذا لققي ووهققب الحمار، هذا على حملني الخصيب معك? قال: إن هذان وما
فيكشخني نعمة ولكنها للملوك. قال: صأدقت إل يصلحان تراهما: قلت: ما فكيف الجارية،

إن فتزورهققا إخأوانك، من الثقات منزل في الجارية رأى? قلت: تجعل من عندك فهل فيها،
لققي: شققاورناك فقققال أيام، بعد التقينا ثأم الذئب. وافترقنا، أسأترعي أن شئت. قال: أخأاف

ًا، لنا فتحت فما أمرهما في وقلققبي. فقلققت: لساني على الرأي ازدحم فارقتك لما وإني باب
كققان الشققيء فيهققا. فقلققت: إن أكشققخنة فصرت بالجارية، الغلم صأنعت? قال: زوجت ما

ً ًا. فقال: يققا فجعلته لك حلل الققرأي? لققك: مققا قلنققا أم شققاورناك الحلل أفققي أحمققق حرام
ٍة!ّ ومما كل إلى أهداك ما الله لعنة فقلت: عليك ّي: عفققا شعره من نواس لبي آبد البصققر

ُثُب وأقوت المصلي ُك فاللبب فالمربدان مني  ال

فالرحب فالصحان عفا والدين  المروءة الجامع والمسجد

ًا عمرتها قد منازٌل الشهب عذارى في بدا حتى  يفع

أدب وزانهم شباب شرُخ  هزهم كالسيوف فتيه في

فأنشبعوا البلد في سأبا أيدي  فاقتسموا الزماُن راب ُثأّمت

إخأوانه يبكي ببغداد يكون أن به وأخألق ببغداد، قاله الذي شعره من أنها البغداديون ويزعم
منقلُب حييت ما لها ليس  روحتهْم أن تيقنت فيها: لما يقول لنه البصرة، أهل

ًا أبليت ُشعب مآرب واقتسمتني  أحد يبله لم صأبر
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ودارس جديد منهم أثأر بها  فأدلجوا عطلوها ندامي قوله: ودار السائر البصري شعره ومن

ويابس جنى ريحان وأضغاث  الثرى على الزقاق جر من مساحب

حابس هاتيك أمثال على وإني  عهدهم وجددت صأحبي بها حبست

ًا بها أقمنا ًا يوم ًا ويوم ًا  وثأالث خأامس الترحل يوم له ويوم

فارس التصاوير بألوان حبتها  عسجدية في الراح علينا تدور

ًا  جنباتها وفي كسرى قرارتها الفوارس بالقسي تدريها َمه

القلنس عليه دارت ما وللماء  جيوبها عليه ماُزرت فللراح

نطققوف إخأواننققا مققن وجماعققة نواس وأبو قال: كنت الداية بن يوسأف عن المنقري حدثأني
بالنققاس يصققلي وابنققه السققلولي بمسجد ليلة فمررنا ليلة، كل أفطرنا إذا رمضان شهر في

ًا وأحسنهم الخلق أصأبح من وكان التراويح، أبققرح وقققال: لسققت نققواس بأبي فضرب ، وجه
نققواس: أبو قال بالدين يكذب الذي قرأ: أرأيت فلما خأتمة، ليلة وكانت مجلسنا، يفرغ حتى
َفَرا ًا َو العزوما الفؤاد يصدع والهوى  قلبي ليصدع ُمعلن

ُع الذي فذاك  بالدين يكذب الذي أرأيت اليتيما يد

بققن ومسلم نواس أبو قال: اجتمع الداية ابن قال: حدثأني الكوفي حرب بن إبراهيم حدثأني
فيققه شققعر بققبيت يأتيني بعضهم: أيكم فقال مجلس، في العراء من وجماعة والخليع الوليد

مجلققس فققي فقال: وفتية نواس أبو فبادر فيه، يفكرون حكمه? فأخأذوا وله القرآن من آية
ِءمنوا قد ريحانهم  وجوههم الثقيل أ

تذليل قطوفها وذللت  ظللها عليهم دانية

ذلك بعد الوهاب: فسمعت عبد بن محمد بشيء. قال منهم أحد يأت ولم وأفحموا فتعجبوا
ًا بمدة مؤمنينا قوم صأدور ويشف  عليهم وينصركم وهو: ويخزهم اسأتحسنته لدعبل بيت

62:  الصفحة

فققي الشققعراء يجتمع قال: كان الوراق شقيقة أبي ابن قال: أخأبرني محمد بن نصر حدثأني
ًا، حضرهم العتاهية أبا وإن ببغداد أبيه دكان ًا فتناول يوم ينشققد: أيققا ظهققره على ووقع دفتر
ُد يجحده كيف أم ُه  الل ُيعصى كيف عجبا الجاح

ًا وتسكينة  تحريكة كل في ولله ُد أبد شاه

واحد أنه على تدل  آيٌة له شيء كل وفي

الققدفتر، ذلققك علققى عينققه ووقعت سأاعة، فتحدث فجلس نواس، أبو جاء الغد من كان فلما
فكتب العتاهية، أبو شعري: فقلنا، بجميع لي أنها صأاحبها? لوددت البيات. فقال: من وقرأ
َمهين ضعيف من ق  الخل خألق من سأبحان تحتها

ٍر من فساقه َمكين قرار إلى  قرا

ًا يحول ًا خألق العيون دون الحجب في  فخلق

شعري، بجميع لي أنها البيات? لوددت هذه وقال: لمن العتاهية أبو جاء الغد من كان فلما
قوليهما. اتفاق من نواس. وتعجبنا فقلنا: أبو
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ًا وكان الكتاب في وهو نواس أبا أن قال: بلغني النجم أبو وحدثأني ًا- مققرت مليح بققه صأققبيح
فقال: شققجر وانصرفت معضضة بتفاحة إليه رمت ثأم سأاعة، فمازحته الوجه، وضيئة صأبية

المثل لغايات زلت ول ل  القحل خأفت ل التفاح

محتمل طيب غير من وبها  به علت إذا الطيب تقبل

فعل حين سأيدي فتقاضت  سأيدي من قبلة وعدتني

للقبل سأؤال ذاك إنما  لها عيب من العض ذاك ليس

ًا أخأققذه حتى الحباب بن والبة فيه رغب الذي أن ويقال البيققات. هققذه وخأرجققه فققأدبه غلمقق
ًا: إن وقيل همققذان: وهمققا والبققة بيتققا فيه وأرغبه والبة صأحبة على نواس أبا بعث الذي أيض
الرماح كأطراف حب  لها ذنب ول ولها

ًا يجرح القلب في النواحي مجروح فالقلب  دائم

السحر. دونه كلم لعمري الشعر. وهذا في ورغب وجزلهما اسأتحسنهما فإنه

63:  الصفحة

ّدثأني ّدثأني سأيار بن إسأحاق يعقوب أبو ح اللققه عبققد منهققم نققواس أبي أصأحاب عامة قال: ح
والعجققم العققرب تر لم مجلس للمخلوع قالوا: بني هفان بأبي المعروف حرب بن أحمد بن

سأققتور أبوابه على وعلقت وأبوابه، وحيطانه سأقفه وذهب التصاوير، كل فيه صأور قد مثله،
ذلققك، وعققرف أسأققبابه، جميققع مققن فققرغ فلمققا الفرش، ذلك بمثل وفرش مذهبة، معصفرة

ًا، له اخأتار معه ليصطحبوا اليوم ذلك غدوة بالحضور والشعراء الندماء يؤمر بأن وتقدم يوم
ولم قط مثله يروا لم أسأا فرأوا فدخألوا نواس، أبو حضر فيمن وكان أحد، يتخلف فلم فيه،

ًا، كالبيضققة وجعققل البصققر، فيه يسافر فاسأح، فائح مشرف إيوان من به، يسمعوا ثأققم بياضقق
مسققامير فيهققا تتلل غلظ ومصققاريع عظققام أبواب باللزوردذي بينه المخالف بالبريز ذهب

منققش الققدم، صأقبغ كأنهقا بفقرش فرش وقد النفيس، بالجوهر رءوسأها قمعت قد الذهب،
وعجيققن المصققعد والكققافور الشققهب العنققبر فيققه ونضققد العقبققان وتماثأيققل الذهب بتصاوير
على مجالسهم وأخأذوا عليه، وأثأنوا فدعوا والتزايين، والشمامات الفاكهة وصأنوف المسك
هققذا متعققة أفققرغ أن أحببققت فقققال: إنققي عليهققم أقبققل ثأققم منققه، ومنزلتهققم عنده، مراتبهم

ول بققالتكلف، ذلققك تنغصققوني فل حسققنه، تققرون وقققد بكققم، فيققه وأصأطبح معكم، المجلس
ذلك. فقالوا: في إل العيش فما وتبذلوا، وتحدثأوا انبسطوا ولكن بالتحفظ، سأروري تكدروا

والظفر العالي والمر الصاعد والجد السعدي والكوكب الميمون بالطائر المؤمنين، أمير يا
م تزل ولم وفقت المؤمنين، أمير يا ووفقت والفوز، ًا. ثأ ا موفق بالشقراب أتقي طعمقوا لم

ًا وأطيققب المعشققوق، وصأال من أصأغي الزعفران، كأنه وقققام المحبققوب، نسققيم مققن ريحقق
معققه فشققربوا بمزاهرهققا السققتائر وعملت عليهم فطافوا كالنجوم، بكئوس كالبدور، سأقاة

بالعقبققان، المفصققل كالققدر ونشيد الرياض، كقطع مذاكرة في آخأره، إلى نهارهم صأدر من
فققي دينققار آلف بعشققرة دعققا النهققار آخأققر كققان فلمققا العمار، ويزيد النفوس يحيي وسأماع
مققن والصققغير، بققالكبير عليهققم يققدور بعققد والشراب فانتهبوها، عليهم فنثرت فأمر صأواني،
جيققد وكققان يأبققاه، مققا علققى يكققره ول يريققد، مما منهم أحد يمنع وليس والممزوج، الصرف

أبققا إل ذلققك عنققد المجلققس فققي مققن جميققع ونام فنام، سأكر أن إلى معه فصبروا الشراب،
ان فلمقا وحقده، فشقرب مكانه ثأبت فإنه نواس ال: يقا محمقد مقن دنقا السقحر ك أميقر فق

هققذا رقققة ترى أما العالمين، سأيد نواس: يا أبو الندامى. فقال خأير يا المؤمنين. قال: لبيك
الصافي، والجو المعتدل الهواء هذا وصأحة السحر، هذا وبرد الشمال، هذه وطيب النسيم،

ًا اسأقتوى وصأققفه محمد سأمع النوار? فلما هذه وبهيج بققي مقا نقواس، أبقا وققال: يقا جالسق
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بمنظققومه فنشققطني وصأققفك بمنثققور بسققطتني وقققد مكققان، للسققهر ول موضققع، للشققرب
ًا يسقيك  نعس قد نديمك يقول: نبه للشرب. فأنشأ الغلس في كأسأ

ًا قبس شاربها كف في شعاعها كأن صأرف

خأرس منها بلسانه  وكأنما الفتى تذر

نكس به اسأتقل فإذا  رأسأه فيرفع يدعى

حبس من ويؤذي يلهي  قرطق ذو يسقيكها

نعس إذا الرياض ظبي  كأنه الجفون خأنث

ًا للدين  محمد المام أضحى يقتبس نور

سأدس سأادسأهم وبخير  خأمسة الخلفة ورث

عبس إن يضحك والسيف  لضحكه البدور تبكي

معه. فشرب بالشراب ودعا المخلوع فارتاح

ولكققن شعره، من ينفونه الرديء أن كما كثير، نواس أبي شعر من الفهم أهل يختاره ومما
الخصيب: أجارة في رائيته فإن اشتهر، قد ما وندع العوام، عند يشتهر لم ما ذلك من نورد
عسير لديك يرجى ما وميسور  غيور أبوك بيتينا

ًا عنهققا تقصققر ل التي كميميته وليست إنسان، كل عند موجودة قلئده من كانت وإن حسققن
ت ما دار هذه: يا وهي الخواص إل يعرفها ل ذلك مع وهي وجودة، م  اليقام بقك فعل تبقق ل

تستام بشاشة فيك

عرام وللزمان قاطنين بك  عهدتهم الذين على الزمان عرم

ً لهلك أغشي ل أيام ظلم علّي مراقبة إل  منزل

أسأاموا حيث اللهو سأرح وأسأمت  بدلوهم الغواة مع نهزت ولقد

أثأام ذاك كل عصارة وإذا  بشبابه امرؤ بلغ ما وبلغت

64:  الصفحة

إقدام جرأة فيها هوجاء  تنوقه كل هول بي وتجشمت

إمام وهي تقدمهن صأف  فكأنها وراءها المطي تذر

ًا بلغن بنا المطي وإذا حرام الرجال على فظهورهن  محمد

وذمام حرمة علينا فلها  الحصا وطي من خأير من قربننا

الوهام دونه تقطع ملك  به فبدا لناظري الحجاب رفع

السألم بملكه الشباب لبس  خألفة بنور مشتمل كالبدر

قيام والسماط الجماجم غمر  بنجاده احتبى إذا البنان سأبط

ٌي  به مضى المور اقتسر إذا ملك حسام وهو السيف يفل رأ

سأقام بهن وما برئن حتى  الجوى من القلوب الله به داوي

ً  جعفر ابنة زبيدة ابن يا أصأبحت اسأتحكام حباله لعقد أمل
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اليام يومك عن وتقاعست  به يهدي الذي للعلم فبقيت

َا: يا قوله ذلك ومن ًا يبادلني من أيض ً لي يصير من أم  بسلوان عشق بإنسان شغل

ًا له أكون كيما ً  يقارضني عبد ًا بوصأل وصأل بهجران وهجران

يلقيان موعود دون نفترق لم  معتبة بعد لصلح التقينا إذا

ووحدان مثني من الزمة سأعر  بنا الفلة تعروري والعيس أقول

بنيان تضبير تضبيرها كأن  عذافرة عفرناه لوث لذات

ًا تبلغي أو تسأمي ل ناق يا سأيان والركن راحته تقبيل  ملك

جان ومن إنس من الله برى ممن  قدم على يمشي من خأير م

ثأنتان المنصور من ولدتان  تفضله أملك بين مقابل

الداني كالقرب بها القصي أضحى  مملكة ظل عليه الله مد

ًا  فاشتبها الشبه الحمدان تنازع ًا خألق الشراكان حذ كما وخألق

تستهلن يداه عهد ولي  مواهبه تمسك لم القطر يمسك إن

ثأاني فضله في له يكون أل  به القضاء الله قدم الذي هذا

وإيمان كفر من يجمجمن عما  به القلوب الله امتحن الذي هو

ًا وإن وعصيان سأخط في الله من أمسوا  حقكم إبطال رجوا قوم

وقرآن آي من الله أنزل ما  بدفعهم إل حقكم يدفعوا لن

ًا الله وإن واني ول غمر ل أبلج بكف  هامهم فوق سأيف

ويقظان فيه نائم من فالموت  هزته عند منه الموت يستيقظ

الصأققمعي: قال: قققال أحمد بن الله عبد قال: أخأبرنا القرشي العلى عبد بن محمد حدثأني
ً البرامكة من أنجب رأيت ما حضققرت أنققي أعلققم ما أحوالً، منهم أشرف ول وأطفالً، رجال

ًا والفضل يحيى الفضل قال: طرب الجزيل. ثأم بالحباء ولخأواني عنهم انصرفت إل وجعفر
ًا وكان رسأوله، فأتاني مذاكرتي، إلى يحيى بن ًا يوم الققوزير. وقر. فقققال: أجققب صأر ذا بارد

منققه، دسأت في وهو بالسمور، فرش له. قد بهو في هو إذا عليه دخألت فلما معه، فمضيت
ذهققب، أثأفيققة فققوقه فضققة، كققانون يديه وبين بخز، مبطن أشهب، سأمور دواج ظهره وعلى

زجققاج إبريققق الصققينية وفققوق تتوقققدان، ياقوتتققان عينيه في رابض، أسأد تمثال وسأطها في
علققى وهققو كققثير، مال بها يفي أظنها ل رطلً، تسع محفورة، جوهرة كأنها وكأس فرعوني،

أصأققمعي. لققي: يققا وقققال السققلم فققرد عليه قطن. فسلمت ثأياب على وأنا عاج، من سأرير
فقال: يققا يجد، ما الرجل يلبس الوزير. إنما الله اليوم. قلت: أصألح هذا ثأياب من هذا ليس
ًا عليه ألق غلم بخققوان أتققي ثأققم الجورب، حتى فلبسته عليه ما بمثل الوبر. فأتيت من شيئ

الطيققر، مققخ من لون فيها مشمسة، وبصفحة جنسه، في تحيرت أني غير جنسه، ما أدر لم
منها. فتناولنا

65:  الصفحة

ًا اصأطفى والذي أل حضر، ما جميع من فأكلت اللوان، تتابعت ثأم عليققه اللققه صأققلى محمققد
ًا منها عرفت ما بالرسأالة وآله ًا، لون ًا الققدنيا في آكل لم أني إل واحد لققذة قققط يققدانيها شققيئ

ًا وكنققت أيققدينا، فغسلنا الطيب، من بألوان وأتينا الخوان، رفع ملك. ثأم ول خأليفة عند وطيب
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ًا من اسأتعملت كلما غيره اسأتعملت إذا حتى فاخأر، عطر من الدنيا في ما أطيب ظننته لون
ًا، عليه زاده ازرقققت قققد غالية، فيه بلور جام معه أقبل قد غلم إذا ذلك من فرغنا فلما طيب

قققال: ثأققم جمققرة، كققأني فصققرت نضققحناه، حققتى الققذهب من بملعقة فتناولنا العنبر، بكثرة
ً فسقاه أسأقنا، ًا أطير كدت حتى لهاتي والله تجاوز فما مثله، وسأقاني رطل ًا، فرح وسأرور
ًا. ودبت عشرين ابن مسلخ في وصأرت وكققأن والنعل، الذؤابة بين ما فخثرت الشربة طرب

ًا، أحشائي بين ما يثب الجراد دبي يقول: حيث نواس أبا الله قلت: قاتل أن أتمالك فلم وثأب
برحيل صأدره همه دعا  الفتى من اللهاة دون أتت ما إذا

الواحد? قلت: البيت هذا إل قال: وليس سأيدي، يا له? قلت: نعم البيت الفضل: هذا فقال
مققن يققدا تهم  منيفة برأس ناطور فأنشدته: وخأيمة قال: هاتها، أبيات، هي الوزير، الله أعز

بزليل رامها

فتيل بغير تذكى رية عبور  هجيرة فل الثأقال بها حططنا

ً نأيت ضئيل الباء رث في الظل من  بمزقة فاءت ثأم قليل

ومقيل مبرك عن زورها جفا  نعامة عطفي بين لديها كأنا

شمول الكروم ماء من بصفراء  الصبا درة بها لصأحابي حلبت

برحيل صأدره همه دعا  الفتى من اللهاة دون أتت ما إذا

ًا الليل توفي فلما جميل غير واسأتجملت تصابيت  الدجى من جنح

ثأقيل عليك إحسان رب أل  محسن والسكر السكر ألحي وأصأبحت

ًا كفى بخيل عند معروف ول عليه  مقتر الجواد أن حزن

سأبيل مخيف أو سأواء، يقيم  خأليفة نديم إما الغنى سأأبغي

قتيل باسأم الزحفان نوه إذا  جنانه يستطار ل فتى بكل

أكول للطيبات بطنة وذي  فاجر كل في الله مال ليخمس

كبخيل معدم جواد وليس  الندى على عون المال أن تر أم

مقا فيقه النققاس ققاله ل لققو واللقه ققال: أمقا غلم: أثأبتهققا. ثأققم يا أشعره، ما الله قال: قاتله
ًا الرجل وجدت فيه فكرت إذا ولكن فارقني، ًا ماجن ًا خأليع ًا متهتكقق الخمققارين لحانققات ألوفقق

جالسققته ولقققد الدب، مققن بمكان ذلك مع إنه الوزير الله لضره. فقلت: أصألح نفعه فأترك
مققن شققيء فققي تجققاروا فمققا والعلماء، الدباء من فنون ذوي ضمت قد كثيرة، مجالس في

هقو أليقس علمتقه، ققد الذي بالمحل الشعر من وهو عليهم، برز ثأم فيه، جاراهم إل فنونهم
ًا الترحال من القائل: ذكرتم بعضنا الموت صأبح فعلتم قد فلو  فغمنا يوم

ًا سأيحزنكم  يحزنكم. نعم البين بأن زعمتم حزننا مثل ول حزن

ًا أشجى من  عندكم ليحقق نقارعكم تعالوا أعينا أسأخن من أم قلوب

عندنا طال قد الليل قصير عندكم?  فإن رحم يا الليل قصير أطال

أنا أو تنجم من إل الناس من  وهمه الطويل الليل يعرف ومن

لنثني بالحب يعب لم يقولون: لو  يعذلوننا أوجاعنا من خأليون

بنا وسأخرية أحلم سأفاهة  فعلنا يحكون القوام في يقومون

لنا ول علينا ل فكانوا تلنا  اب ما بمثل لبتلهم ربي شاء فلو

بيننا يجمع الفضل لعل هواك  خأالد بن يحيى بن الفضل إلى سأأشكو
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ًا  حجراته في المال رأيت مير موقنا بالضيم النفس ذليل مهين

وأذنا المير مال على بحي  جوده ثأوب المال رب ضن ذا

واكتنى الحصينة الدرع لبس إذا  ضبارم من مقدما أجرا وللفضل

الملسنا الحضرمي امتطينا عليها  مشى من دون من العباس أبا إليك

66:  الصفحة

ً تعرف لم قلئص الهنا ول الفنيق قرع ما تدر ولم  الوجى على كلل

ثأم ومعاشرته، قربه فاتني ما الفتك هذا من بسبيله هو ما ل لو أنه عرفتك الفضل: قد قال
القوزير. عنقد الصأقمعي أن للرسأقول: أعلمقه فقلقت دينقار، ألقف إليقه احمل غلم، قال: يا
دينار. ألف سأعيد أبي بيت وإلى غلم، وقال: يا فتبسم

وائل أبا ويكنى النطاح بن بكر ?أخأبار

ّدثأني ّدثأني السعدي مالك أبو ح إلققى مزيد: وجه بن يزيد قال: قال المثنى بن سأعيد قال: ح
فعققاجلني ثأيابي ألبس فذهبت البريء فيه يرتاب وقت في ليلة ذات الرشيد المؤمنين أمير

منققا يفتقققر يقول: ومن الذي من يزيد، قال: يا يديه بين مثلت فلما إليه، فمضيت الرسأول،
يسأل الناس سأائر من يفتقر ومن  بحسامه يعش

المنزل الكتاب في بأس بشدة  قبيلة كل دون وصأفنا ونحن

بققن فهر القوم جد يك يقول: فإن الذي أعرفه. قال: فمن ما بالخلفة أكرمك قلت: والذي
ًا فحسبي  مالك وائل بن بكر فخر فخر

باطل المر من أمر على وكنا  أبيهم بإرث فازوا ولكنهم

فراشققي أوطئققك أني يزيد يا أعرفه. قال: بلى. أتظن ما المؤمنين أمير يا وحقك فقلت: ل
حققتى عليققك عيققوني إن ومخباتققك? واللققه سأرائرك أعرف ل أمري. وأنا وأقلدك وبساطي،

عنققدك، آويتققه ربيعققة أجلف مققن جلققف هققذا سأققلطانا، نفسك على تجعلن فل فراشك، في
ليسققت ربيعققة أن ليعلققم نفسققه أعرفققه حققتى به قال: فأتني ما فقال مجلسك، من ومكنته

بققألفي لققه وأمققرت القصققة، فققأعلمته النطققاح، بن بكر وأحضرت كقريش. قال: فانصرفت
يققزل فلققم إليهققا، فخرج بالجزيرة، له: الحق وقلت فأسأقطته، ديوان عندي له درهم. وكان

ًا ونزله. عطائه في وزدت فرددته الرشيد، مات حتى بها مستتر

ًا أن قال: وحدثأت فأنشققده، وقال: أنشققدني، به دعا مدحه، وقد دلف أبي على ورد لما بكر
ّنققا يفتقر قلت: ومن ما قال: فأين ويسأله فيه يستمنحه الذي الموضع بلغ إذا حتى يعققش م

يسأل الناس سأائر من يفتقر ومن  بحسامه

ًا، وأطرق بكر فخجل يققدي وفققي خأيلققك مققن فققرس تحتي كان لو المير، أيها قال: يا ثأم ملي
ًا وتقلدت رماحك، من قناة مققا بجميققع المقام. قال: فققدعا هذا قمت سأيوفك. لما من سأيف

بفعلك. قولك فصدق قال: امض ثأم دينار خأمسمائة فيه وهميان ذكره،

مققن ثألث مسققيرة علققى كققان فلما الجزيرة، يريد همذان طريق يديه. وأخأذ بين من فخرج
فرسأققان ومعه أعماله، نواحي بعض من دلف أبي إلى حمل قد عظيم مال اسأتقبله الكرج،

بققه. فققذهب المققال علققى واسأققتولى البققاقين، وهزم بعضهم، فقتل عليهم، فشد رجاله، من
ذلك. على بعثناه أنفسنا. نحن إل نلوم وقال: ل ضحك دلف أبا الخبر بلغ فلما
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اليسققر فيققه وسأققهمك  لهققا وتر والندى قوس دلف: فكفك لبي قوله شعره من يختار ومما
عسري به فارم

ًا: ولقد وقوله ًا  نجد فلم البلد في طلبنا أيض ينسب المكارم إلى سأواك أحد

فاهبققا يققدعوا ن  امققرا إذا هققم فاتوا نداك دلف: نادي لبي قوله وبديعه الشعر طريف ومن
مستمع كل

منتفع كل فينا وجهك فاخأتار  تنتفعوا الله وبيت المير زوروا

ًا يستحسققن رجققالً" وممققا يققأتوك بالحج الناس في وجل: "وأذن عز الله قول أراد لققه أيضقق
الفتى يدعى بماله الجواد إّن  وكماله بجماله الفتى قوله: ليس

ًا ويستحسن غريب النائبات في حكمه ول  هفواته جاره يراعي ل قوله: فتى أيض

نجيب الفناء مغشي الحلم، عن  أهله أذهل الجهل ما إذا حليم

ًا: أهدي قوله له يختار ومما الرواح شواهد اللقاء قبل  ومودتي نصيحتي إليك أيض

الشباح تشاهد قبل بالود  دلئل القلوب من القلوب وعلى

ًا: لو له يختار ومما ًا أمامك أو خألفك كان أيض ًا  هائب المقدار لهابك سأواك أحد

ًا أبت لم جمع قوله: وليلة قصائده وأمهات قلئد ومن مققن النققاس أفققاض وحيققن  لكم ناسأي
عرفات

ً رحن وقد  منّي من بالخيف البيض تنسنيك ولم الجمرات إلى أرسأال

العرصأات البيت فناء وزرن  لياليا العتيق بالبيت فطوفن

67:  الصفحة

ًا أشربن الدمى كأن والحبرات العز في لنا بدون  أوانس درع

مختفيات الدهر منه كن إذا  ويختفي يغبن لم ما الدجى يغيب

ً جمعن النظرات على سألطانا وسأددن  مبرز كمال في جمال

ًا فزودني الحسرات من بي ما إلى عليك  وحسرة إليك، شوق

محتفيات خألفت بما وصأرن  ووشيه الجمال بديباج ذهبت

الغدوات آمن قصير وليلي  أزل ولم بالحجاز ليلي تطاول

الثمرات من فيه يجتنى وما  وبحرها العراق بر حبذا فيا

ًا كفى والفلوات الجيال ذرا من لنا  دونها الرض تحمل ما حزن

والبركات الله اسأم على وروحوا  سأاعة بعسفان قيلوا مريم أبا

والصلوات التسليم من عليه  وأكثروا النبي قبر على ومروا

ٍد وتلقاء الغفلت في فالحبس تغفلوا ول  ركابكم فاسأتحثوا مج

الغمرات من المنجى خأوضها ففي  وأمعنت اسأتقبلتنا الغمرات إذا

الجهلت بالمرءذي عالم على  ظنه والعلم الله عبد تجاهل

البدآت على عودا الصبا يرد  والذي الرأس الجامع الخليع ألست
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ًا لي زال وما ًا إلف ًا وأنس ًا  وصأاحب ثأقاتي وأهل إخأواني دون أخأ

اللهوات على حر لها يمر  عصيبة قلبه في بما تناجت

ًا  تدللي يحملون ملوك نديم والفتيات الفتيان إلى حنين

ًا أبت  بدارها على بكر تشتمل متى والنجدات بالجود واثأق

والغيرات اليام من أمان  قاسأط أبناء والنمر أسأد وفي

اللزبات على ذهل لخأواننا  والنهي والصبر القدام ذوي وإن

ًا أبت  وتغلب علّي قيس تشتمل وإن والثروات بالمال واثأق

والسروات الشراف إلى يضاف  معمر ضبيعة في مقام من وكم

والتبرات التقصير من بعيد  وطارف تلد أكلب وفي

والحرمات الحساب عن وذب  والغنى ربيعة في إل الفتك وما

الجلبات في سأباقون مناجيب  منهم الجاهلية زمام وقاد

ًا وقادوا أداة بكثر عاد لها أقر  أول بعد أول جيوش

بالشهوات يدعون فسؤالنا  بأكفنا الندى أبواب مفاتيح

الشفرات قاضب وسأيٌف سأنان  تراثأه كان البكري هلك ذا

ًا الرض على  وجنده كسرى مال من يدعوا ولم بيات طول بعد شيئ

بخفات خأوفنا من وابتلوا منوا  العدا على القضاء يسلطنا لم إذا

عات المناكب صأعب حسب إلى  ينتمي ربيعة من قتيل وكل

ًا  واحتووا اليمامة اخأتطوا ما وأول ًا قصور نبات خألل وأنهار

وسأمات لها بأعلم حمتها  عصابة منهم البحرين على وعاجت

الشرقات ذي الروم درب الدرب إلى  غيرة حلوان بين ما منعوا وهم

القريات من جو حوت ما إلى  ديارهم فماه عيسى بنو وأما

ًا أدت حرة بنو ًا أسأود للبدرات وهابين الحرب على  ضواري

رفات التراب تحت مقدسأة  ودايه بالرايحان أعظم على

الحسنات شأنها في دلف أبا  وجربا أجابت إن واسأألها قفا

بيات بغير الدنيا من مخرجعداه والرمح السيف أقل ما فتى

ممات كأس العداء على أدارت  التي والراية المنصور الفاضل هو

ًا  فارس خأيل في جلويه الردى أذاق نخرات أعظما فصاروا ونصر

والجهرات السر في أحد على  قبله قحطان فرسأان اعتورت وما

68:  الصفحة

والربلت الكفال مخضبة  وخأيلهم النحور حمر خأيله عدت

ًا وصأبح بالعبرات الروم أهل منه بكى  بعسكر عسقلن صأبح
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فالسلوات حرمان عن يعد ولم  سأل وما عقيل عن وان غير سأعى

بيات أشد بالقتلى الحصن على  تفرقوا حتى بالنار فبيتهم

ًا البلد تخومات وجاس والغزوات بالخيل أهلها على  مصمم

بالرفقات القربان فرض سأقى  بعدما نهاوند شعبي عن الكرد نفى

نهلت دم من رماحا وعّل  فارتوت بالبيض البشر ماء وأورد

فرات غير الشرب أجاج وورد  مصيفها زور شهر عن يثنه ولم

النكبات النحس بطير فآبت  كتيبة قارعته همذان ومن

والجبهات للذقان يخرون  وحده القوم اسأتنزل وبالحرشان

وهات هاك الطعن في أوسأعا وقد  طالب قبل طالب منه ينج ولم

الشبهات الشك وننفي ندين  ورأيه المؤمنين أمير بدين

ًا يرى  وغيرها معد من قبيل فكل ًا قاسأم الظلمات لدى نور

النسمات على يأتي دلف أبو  مكانه لكان موت يكن لم ولو

السنوات في الرض أهل وأفنيت  وقعة عشرين أوقعت دلف أبا

ًا بالسيف الموت طريق تركت وفاة بغير القتلى تخرقه  عامر

الغدرات ذي الدهر غدرات على  سأجية منك الصبر لن صأبرت

بالسموات النجم فنلت سأموت  بعدما والرمح السيف رفعت أن إلى

موات خأير الله في فألفيته  دعا إذ الخليفة هارون ولبيت

ًا فأمنت ًا سأرب ً وألفت  ورددته خأائف شتات طول بعد عجل

عبرات العصا عجم صأيروا وقد  فجمعتها العصا فوق اللحا أعدت

ًا وأتبعت  وغيره الفقير نعماك وألبست ً بر بصلت واصأل

عدات بصدق مقرون وجودك  وسأؤدد بعلم مقرون فعزك

ًا  سأاعة القبائل منك افتقدت وما هبات حلف الرمح يبذ جواد

أخأوات أمثالها لها جعلت  نعمة بالخير منك ظللتنا ومالك

أناة وحسن إقدام بشدة  والندى والخير والفتك الغنى بسطت

صأفاتي بعض الناس ليكفي وإني  مديحه صأفاتي أفنى دلف أبو

النعمات أفضل عيسى آل على  وأسأبغت يودي كاد ملك ارتد به

ًا قاسأم بني ًا مجد بالعزمات المجد بيوت وشاد  بيوته رفيع

ّبه وفي  وبأسأه نداه في عيسى وأشبه والصدقات الفضال ح

الفلوات في النيران به تشب  سأيفه حد الذي إدريس وأشبه

الزفرات الغيظ ذات جهنم  الوغى في المقليين جياد كأن

للكربات الكشاف العز إلى  وائل أبناء قاد عمير أبوه

آت هو بما أيقان معادن  لنهم أولى بالفضل دلف بنو

بالديمات الفاق طبق إذا  أكفهم حشو العز غمام كأن
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أن علققى معنققى، جققودة ول حسققن وراءه يكققون ل أنققه قاطبققة الشققعراء أقققرت الققبيت هققذا
الديباج. دونه واحد نمط كلها القصيدة

والنفحات اللطاف يغفلوا ولم  تباشروا عام كل في زرتهم إذا

والنفقات البذل على وأجروا  جوائزي وأسأنوا حالي أصألحوا فكم

الطلحات طلحة ومثلي كمعن  حبائهم من يدي في ما على وإني

حياتي نفاد أعدائي ومنية  فيهم أخألد أن قومي فمنية

فرات سأريع إملئي ويسبق  كاتب ألف على المملي الشاعر أنا

ًا وأحسب  قصيدة لخلق أروي ول فأبدي وراتي لحسن إبليس

الرقاشي ?أخأبار

ربيعة. مولى الرقاشي، الصمد عبد بن الفضل واسأمه

69:  الصفحة

ّدثأني يققا ويلققك الرقاشققي الصققمد عبققد بققن للفضققل الربيققع بن الفضل قال: قال مالك أبو ح
أنققي علمققت فققداك. لققو له: جعلققت الصالحين. فقال على الخلف بوصأيتك أردت رقاشي،

للموت. تدخأر التي النفيسة الذخأائر من فإنها أوصأيت، ما وأعيش علتي من أعافى

بيققن والهققراش والقمققار الخمققر وشققرب بققاللواط فيها يأمر مزدوجة، أرجوزة هذه ووصأيته
ًا المققوت، لققوقت تدخأر ترى- أنها يزعم- كما وهو والكلب، الديكة وخألعققة. وأولهققا: مجونقق
إخأوانه في المحمود وصأية  خألنه إلى الرقاشي أوصأى

موجودة. مشهورة وهي

ّدثأني تميم بن إبراهيم حدثأني ن قال: الرقاشي حميد بن المعلى قال: ح ن القري أهقل م م
مققن أكققرم الفضققل عليققه: وجققدت وجققدها موجققدة في يهجوه نواس أبو يقول وفيه العجم،
الرسأول موله الفضل لن  رقاش

أبقي ابققن لقه" حقدثأني مقولى ل مقن مقولى "أنقا وآلقه عليه الله صألى النبي قول بذلك أراد
الققدرع فيهققا: نقاوليني يققول التي قصيدته دلف أبو قال قال: لما أبي قال: حدثأني الخنساء

جمامي الحرب عن ل  طا قد

ًا الرقاشي قال جمامي القصف عن ل  طا قد الدرع له: جنبيني مجيب

بالحسام وابدي رد  والمط البيضة واكسري

وسأهامي بقوسأي ر  البح لجة في واقذفي

ولجامي وبسرجي  وبرمحي وبترسأي

بالصدام مهري ه  الل أصأاب مهري واعقري

مقامي الحرب في رف  يع أن أطلب ل أنا

كرام فتيان بين  تراني أن وبحسبي

بانهزام قوم هم  ما إذا الراح نهزم
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وهام لجساد ن  والطع الضرب ونخلي

جمامي الحرب عن ل  طا قد قال لشقّي

ًا وكان الجيد، قليل الشعر، كثير والرقاشي فلمققا بهم، يعيش يمدحهم البرامكة إلى منقطع
مات. حتى بها زال الحسين، بن بطاهر واتصل خأراسأان، إلى خأرج أمرهم زال

العتاهية أبي ?أخأبار

القاسأققم بققن إسأققماعيل اسأققمه العتاهية قال: أبو المزيدي قال: حدثأني الخصيب أبو حدثأني
الزهققد فققي أشققعاره كققثرة مققع بالزندقققة ويرمققى لعنققزة، مققولى وهققو إسأققحاق أبققو وكنيتققه

ًا. كان أنه لي يصح والذي والجنة والنار والحشر الموت وذكر والمواعظ، ثأنوي

ّدثأني ّدثأنا البصري رجاء أبو ح قققدماء مققن شيخ قال: حدثأني التميمي معمر بن علي قال: ح
بنتققان: لققه وكققان وغيققره، الزهققد فققي أشققعاره فأنسققخ العتاهيققة أبا قال: كنت: آتي الكتاب

ًا، ذلك مع وكان ناسأك، زاهد ابن له وكان لله والخأرى بالله، لها يقال إحداهما أنققه إل شاعر
الدنيا. من تخلى قد

المطبققوعين، أحققد العتاهيققة أبو قال: كان البصري العنقاء أبي عن التبان الزهر أبو حدثأني
ًا كلمه يكون كاد وممن ًا لين وغزله كله، شعر لطباعهن، موافق النساء، لكلم مشاكل جد
يتغققزل العتاهيققة أبو وكان الحنف، بن والعباس المخزومي، ربيعة أبي بن عمر كان وكذلك

الوصأف. فممققا يجيد وكان عشقها، ويظهر السفاح العباس أبي بنت رائطة جارية عتبة في
مطل شرف على منها  أنني عتبة قوله: أعلمت عتبة في قاله

تستهل والمدامع ها  إلي ألقى ما وشكوت

الذل يشكو كما أشكو  بما برمت إذا حتى

فقلت: كل تقول ما لم  يع الناس قالت: فأي

قصققيدة وهققي كققل فقلققت قققوله مققن بمكانهققا أحق قافية يسمعوا لم أنهم الدب أهل أجمع
بها. يغني مشهورة

شققعره لسققهولة العتاهيققة، أبققو قققال: كققان البصققري بن محمد قال: حدثأني المبرد وحدثأني
ًا قال ربما فيه، طبعه وجودة ًا شققعر يلعقب وكققان المعروفققة، العقاريض مقن ليقس موزونقق
ًا، بالشعر شاء. كيف ويأخأذ لعب

المأمون: أنققت لي العتاهية: قال أبو قال: قال أبيه عن الكاتب العباس بن إبراهيم وحدثأني
أبققي أبيققات أن ولققوددت المققؤمنين، أميققر يققا علمت قد من نواس? فقلت: أنا أبو أم أشعر
قققوله: ومسققتبعد هققي? قلققت قققال: ومققا الرض، أهل شعراء على بها فأسأتعلي لي نواس
الكبر على أبر كبر له لبست  بثرائه إخأوانه

ًا ضمني متى ًا جانبي رأى  مجلس وإياه يوم الوعر على يزيد وعر

70:  الصفحة

ًا زادني وقد فقر ذا كنت وإن أغناهم أراني  أنني الناس على تيه

أحسن. الرجل المأمون: أحسن قال
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ًا العتاهيققة لبققي يققروي زياد- كان بن محمد قال: حدثأني الكوفي المعروسأي وحدثأني شققعر
ًا ًا العتاهية أبو قال: جلس كثير ًا باقتققداره فقققال الكدين صأوت فسمع قصار إلى يوم شققعر
ًا  مفنيات البيت: المنون هذا منه إيقاعه، على فواحدا واحد

ًا أخأذ القصار إلى نظر كأنه ًا المققوت بأخأققذ فشققبهه ثأوب، بعد ثأوب وأخأققذ إنسققان، بعققد إنسققان
الكدين. وقع من الوزن

ً نحوكم كفي قوله: بسطت له سأار ومما السائل على تردون ماذا  سأائل

ً  له فقولوا تنيلوه لم إن ً قول النائل بدل جميل

قابل إلى فمنوه ويلي  عسرة على العام كنتم أو

البلد أبققو وحققدثأني لرقتققه، الظمقآن مققن البارد الزلل موقع النساء قلوب من الشعر ولهذا
ا يسبب التي عتبة قال: كانت الصأغر الخأوص عن جاريقة العتاهيقة أبقو عشققها ويظهقر به

أميققر المنصققور بققن المهققدي عمها ابن تحت رائطة وكان السفاح، العباس أبي بنت لرائطة
هققذا يجد وقال: ما غضب ووصأفها ذكرها من شعره في إكثاره المهدي بلغ فلما المؤمنين،

ًا الجرار ًا العتاهية أبو غيرنا? وكان بحرمة يعبث أحد ثأم الكوفة، سأوق في الجرار يبيع قديم
خأققال منصققور بققن يزيققد قبققل من العتاهية أبو فعمل بحبسه، بأدبه. قال: فأمر فارتفع تأدب

ا، حقاله مثقل إلقى فعقاد تخلص، إليه- حتى الناس أعز المهدي- وكان هقذا طقال فلمقا معه
واحفظتققه وفضققحها، بشققعره بجاريتي شهر وقالت: قد فشكته المهدي على رائطة دخألت
عليققه، فغشققى البنيققة ضعيف وكان يديه، بين الدواوين في بالسياط وضربه فأحضره عليه،
مثلكققم من عتب يا بخ فقال: بخ سأطح من إليه تنظر واقفة بعتبة فإذا رأسأه رفع أفاق فلما

قتيل فيكم المهدي قتل قد

مققن يسققتوهبها أن بالجاريققة ووعققده إليققه، بالحسان وأمر ورحمه، له ورق المهدي فتعجب
مققا يقتضققيه المهققدي على العتاهية أبو وألح ذلك، الجارية علمت فلما إليه، ويدفعها مولتها
حققق مققن يلزمققك ومققا وشرفك مروءتك في أسأتجير المؤمنين أمير قالت: يا بشعره وعده

وبعققد، النفققس، دنيققء سأققوقي جققرار بائع إلى النعمة دار من تخرجني أن وصأحبتي خأدمتي
لققه بمققال لققه فمر يقول ما تعرف أن أردت فإن بعاشق، وليس والشهرة، الذكر يريد فإنما

ًا يسم ولم ألف، بمائة المهدي له فأمر ذكري، عن ويشغله عني سأيلهيه فإنه خأطر، ول ورق
ًا، لقم أنققه علقى درهقم ألققف مائة فأعطوه الكتاب، على بذلك توقيعة العتاهية أبو فأورد عين
ًا، يسم يكققن لققم فققإنه دينققار، ألققف بمائققة لققي وقققع أراه ل وقققال: أنققا يققرض ولققم فأبى شيئ

ًا نؤامره فقالوا: حتى هذا، من أقل منها ليعوضني ًا يقتردد وكقان الكتقاب، هقذا في إذ شقهر
صأققفيق ذلققك- : يققا يقتضققي الققدار دخأققل لققه:- وقققد وقققالت عتبة عليه فأشرقت به، يطالب
ًا كنت لو الوجه، كلمهققا والققدنانير. وبلققغ الققدراهم بين المفاضلة عن العشق لشغلك عاشق

أمره. عن فأمسك الرجل، بقصة أعرف كانت أنها فعلم المهدي،

مققا كققل مققن نفسققي إليه: تفديك فكتب فحبسه عليه وجد وكان الرشيد في العتاهية ولبي
ًا كنت إن نفسك  كرهت فاغفر مذنب

أضمر الذي لتستيقن فيه  ما صأور لديك قلبي ليت يا

الحبققس فققي مكثققه تمققادى ذلك. ثأم إلى فاطمأن عليك، بأس رقعته: ل في ووقع له، فرق
رأس عليه وأنت جسد له  روح فوق ركب الخلق إليه: كأن فكتب

باُس عليك وقعت: ليس وقد  بأٌس الحبس إن الله أمين

بإطلقه. فأمر

ًا الحبس في إليه كتب ومما وكرامة غبطة الله زادك  وسألمة رحمة أنت هذا: إنما أيض

علمه رضاك على لي أرى أن  لي فمن عني رضيت قد لي قيل
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ابتسامه منه ابتسمت رآك من  بسوء يراع أل وحقيق

القيامة يوم عنك الله روح  عني فروحت لي توجعت لو

يقققول: فهققو إليه، يحسن وكان ماهر، له يقال له خأادم أمره جعل حبسه حين الرشيد وكان
غرسأه من كان ما بتشمير  أمره من العناية كفاني

نفسه إلى الشفيع فصار  غيره إلى الشفيع وكان

ً الرشيد إلى العتاهية أبو قال: أهدي الدب أهل بعض وحدثأني إليه: وكتب نعل

71:  الصفحة

ًا  لتلبسها بها بعثت نعل المجد إلى بها تسير قدم

خأدي شراكها جعلت خأدي  أشركها أن يمكن كان لو

بخيل إل ترى فلن ت  شئ حيث بعينك ينشد: فانظر العتاهية أبا رجل وسأمع

خأشققية لمسققكتم إذا ربققي رحمققة خأزائققن تملكققون أنتققم لو "قل السأراء صأورة في ما أراد
ًا" فققال النسان وكان النفاق قققال: النقاس، بجميقع بخلقت العتاهيقة أبقا الرجقل: يقا قتققور

بواحد. فأكذبني

بققن أحمققد بققاب العتاهيققة أبققو قال: أتى البنوي جبلة ابن عن الكاتب راشد بن محمد حدثأني
محجققوب ونصققفك  بحاجققة الغققادي يظفققر فقال: مققتى عنه فحجب المأمون، كاتب يوسأف
نائم ونصفك

فققي لققه يستحسققن إليه. وممققا فاعتذر يتناشدونه، الناس وجعل الفاق، في هذا بيته فسار
خأفت أزمنة ونعتك  صأمت أجداث والحكمة: وعظتك المواعظ

شتت صأور وعن تبلى  أوجه عن وتكلمت

تمت لم حّي وأنت ر  القبو في قبرك وأرتك

كما خأليلي أرى  يراني لمن إل أنا منها: ما بأحسن سأمع وما الناس، بعض اسأتبطاء في وله
يراني

مكاني يرى ل من مكان  أمري ملكت ما أرى لست

الداني خأيره ينل لم إن  القاصأي يرتجي الذي ذا من

عداني ما الخلق جهد لو  رزق أموت أن إلى فلي

الهوان على إل يصلح  ل من كل الدهر يكرم ل

فلن وعن فلن وعن  فلن عن بالله واسأتغن

واللسان والعرض للوجه  صأيان حله من فالمال

والتواني العجز مفتاحه  قفل عليه بيت والفقر

ًا تدع ول ً مكسب بيان على منه تكون  حلل

ضمان في الله من هن  وجوه له ربي ورزق

ثأاني العلو في له ليس  عليا يزل لم من سأبحان

فاني سأواه شيء فكل  المنايا خألقه على قضى
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زمان على بكينا إل  زمان من نبك لم رب يا

ًا: نعمى القائل وهو ً تصرفهن  الليالي من إلّي نفسي أيض حال بعد حال

ً لست لي فما مالي الموت أخأاف ل ومالي  بنفسي مشغول

أبالي ل أراني ولكني  باق غير أن أيقنت لقد

ببالي خأطروا ربما تفانوا  قوم ذكر في عبرة أمالي

عجال أربعة بين بنعشي  يسعى قام قد ممرضي كأن

ًا يبكين نسوة وخألفي المقالي على قلوبهن كأن  شجو

الرجال أعناق الحرص أذل  عمرو بن سألم يا الله تعالى

ًا إليك تساق الدنيا هب الزوال إلى ذاك مصير أليس  عفو

ًا  يبقى ليس بشيء ترجو فما الليالي تغيره ما وشيك

ًا الناس بلوت وقالي خألب غير أر فلم  قرن بعد قرن

ًا الشياء مرارة وذقت السؤال من أمر شيء فما  جمع

ً أشد المور في أر ولم الرجال معاداة من وأفظع  هول

ًا، كثيرة العتاهية أبي وأشعار كفاية. منها أوردناه وفيما وموجودة، مشهورة أنها إل جد

النصاري الوليد بن مسلم أخأبار

الغواني. صأريع وهو

ّدثأنا العوفي محمد بن صأالح حدثأني قققال: النصققاري المققدني يحيققى أبي بن إبراهيم قال: ح
ًا الغواني صأريع الوليد بن مسلم كان ًا مداح ًا محسن ًا، مجيد البديع، وسأع من أول وهو مفلق
فقأفرط تمققام أبقو جاء ثأم شعره، به فحشا مسلم جاء به. ثأم جاء من أول برد بن بشار لن
المقدار. وتجاوز فيه

الخلفققاء مققدح البرامكققة. وقققد وفققي مزيد، بن وداود مزيد، بن يزيد في مسلم مدائح وجل
قال. المغير ابن حدثأني

قققوله: ? وبلققغ فأنشده عليه دخأل فلما السائرة، باللمية الرشيد مدح الوليد بن مسلم كان
صأققريع له: أنققت قال النجل والعين الكأس صأريع الصبا=وتغدو مع تروح أن إل العيش هل

عره كتقب الرشقيد بقه. ويققال: إن إل يعقرف ل صأقار حقتى بذلك الغواني. فسمي بمقاء ش
ذحلي قاتلي عند من تطلبا ول  قبلي تشربا ل الكأس القصيدة: أديرا الذهب. وأول

72:  الصفحة

ل حسققن ديبققاج كله شعره أن له- على يستحسن عجيبة. ومما جيدة سأائرة مشهورة وهي
النصل زايله الروع يوم لكالغمد  وداعه يوم وإسأماعيل أحد- قوله: فإني ذلك عن يدفعه

ًا أغش فإن المحل النس من يدنيها فكالوحش  أزرهم أو بعده قوم

سأنة. ألف في مثله للشاعر يتفق ل معنى وهذا

عجيبة. طويلة جيدة له قصيدة في مزيد بن يزيد في القائل وهو
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أمل إلى يسعى أجل كأنه  رهج يوم في مهج على موف

السبل ملتقى إليه يضحى كالبيت  حجرته نحو إل الناس يرحل ل

ًا الروس ويجعل  به الناكثين نفوس السيوف يكسو الذيل على تيجان

مرتحل كل في يتبعنه فهن  بها وثأقن عادات الطير عود قد

عجل على يدعى أن الدهر يأمن ل  مضاعفة ردع في المن في تراه

الجبل ذلك ركنا وابنك وأنت  جبل أرضه في هاشم من لله

جملي عن الرحل جل جودك وحط  به الظنون وصأدقت ظني صأدقت

العذل في العذال همم وشمرت  غزل الصبا في خأليع حبل القصيدة: أجررت هذه وأول

كققانت وإن القصققيدة، عيققون مققن فإنهققا البيققات هققذه إل فتركناهققا مشهورة، قلنا كما وهي
عينا. كلها القصيدة

لققم كنققت إن فققتزود أو  صأققم خأزيمققة أخأققي موسأى ضعيف قوله: يا هجوه من له سأار ومما
تصم

ًا أتيت لما أطرق ً ل يقل فلم  ممتدح نعم على فضل

أمم من النجاة أبغي فقمت  به أقاد أن مات إن فخفت

بالعدم العتلل يدع لم  يده في البلد كنز أن لو

ًا له يختار ومما متئد رفق فيه أعانك إذا  أوبته أملت ما المر يبطئ قوله: لن أيض

بيد له أهوى ما ومفسد أصأفى  ما مكدر أعطي ما آخأذ والدهر

أحد على أعطي ما يترك فليس  عطيته دهر من يغرك فل

ومعقود محلول بين من نسجين  فاغتزلت المزن بلعاب قوله: شججتها له يستملح ومما

ً مودود غير بشخص تراءت وإن  واردة للشيب بوافدة أهل

العناقيد ماء عن الماء إلى نفسي  سأكنت قد والصهباء الحلم أجمع ل

النققدى يمنققاه يحيققى: تسققاقط بن جعفر بن الفضل أو يحيى بن للفضل قوله له يختار ومما
الفصل منطقه القول وعيون ردى  ال وشماله

النصل ويسترعف النعمى وتستنزل  الغنى يستمطر العباس أبي بكف

الفضل أذن أو الفضل زرت أنت إذا  الغنى عن الستور رفعت شئت متى

بجاريققة  مهولققة عققن الققدجى أهاويل السفينة: كشفت في قوله له يروي الذي السائر ومن
بكر حامل محمولة

نسر بقادمتي راقت أدبرت وإن  قرهب بقلة راعت أقبلت إذا

الدبر من اللجام كبح وقومها  يعتورانها بمجدافين أقلت

الخدر إلى العروس مشي الصبا واجهتنسم حين بها تحكي الصبا كأن

بحر إلى بحر بعد من بنا فأوفت  أخأرياته في البحر إليه ركبنا

وحكققى  جيققدها الغزالققة سأققلب قققوله: إبريقنققا معنققى وجودة تشبيه حسن له يستملح ومما
فزال بمقلتيه المدير

جريال كفه من ويعيدها  صأبابة كأس باللحظات يسقيك
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ًا مختاراته ومن محرم ميت كل تقتلها، فل  مدامة تسقياني أن شئتما قوله: إذا أيض

ًا خألطنا الدم الدم منا اللوان في فأظهر  بدمائنا كرمة من دم

ًا  فاسأقيني الراح عين تسقين كنت قوله: إن له يروي ما بديع ومن فيققك مققن بهققا ألققذ كأسأ
تشفيني

يكفيني الورد لون خأديك ولون  لي حديثك وريحاني راحي عيناك

ًا بدائعه ومن ًا لها ينطق فلم رين  ال وغصت المنون ريب على قوله: خأفين أيض ححل أبد

مثل له إن ما الشمس كوجه بوجه  نحبه الليل قضى تلقينا ولما

البذل فحاجزنا فيه المنى لقينا  مثله وجه في البدر كخال وخأال

73:  الصفحة

يغلو خألته الصبا فيه درجت إذا  الذى يقبل ل الشمس كماء وماء

السبل السبل أسأراره عن تحدث  التقت إذا اللواتي الغر الضحك من

ًا فألبسها  طغت وقد الشمول حد به صأدغنا جهل حلمها وفي حلم

الصأققهار يهوديققة  قهوة الملك شرابها قوله: ومانحة الرشيد في لميته من يستحسن ومما
البعل مسلمة

ًا منا لها بعثنا مهل في العرضنة يمشي بها فجاء  لبضعها خأطيب

ّا اسأتودعت قد ًا بها  قائٌم فهو دن رجل على الكروم بين شغف

ًا الدن في لها شققنا القتل من خأافت الحيات كألسنة  فأسأبلت عين

سألم ابن ومقت حتى ن  الباخألي حبها من سألم: وأحببت بن لسعيد هجوه قوله من ويختار
سأعيدا

ًا سأيل إذا ًا  وجهه كسا عرف وسأودا صأفرا اللوم من ثأياب

ًا رقة معناه السحر ومما َا تلئم ول  أعيننا النوم منعنا التقينا إذا وحسن نفترق حين غمض

فنتفق قالت كما أقول كيما  أعرفه لست مني بالذنب أقر

تستبق العين دموع يوم فكل  تجدده ذنب على دمعي حبست

ً الهرى سألوت قوله: فما له يروى ما جيد ومن خأرق من الحلم إليه عصيت ول  بلذته جهل

ًا يا الغرق من إنساني حذارك نجي  إسأاءته فينا أحسنت واشي

ًا له ويختار قققدمته مققا الطمققع: أعققاود إلققى والرجوع النفس على اليأس غلبة في قوله أيض
المطامع منها باليأس عاودت إذا  رجائها من

الصأابع تشير ما إل خأفت وهل  فأعرضت عنها الطرف عمى رأتني

طائع وهو الهوى فيها جرى ولكن  لجاجة عن لي النفس زينتها وما

المسامع عنها صأم قد أذن لهم  فأطرقت فيها العذال من مللت

واقع والستر العين فاجأتها وقد  الصبا إلى الداعيات أنسى فأقسمت

بكوا ثأم أحبابهم فبكى  هلكوا أناس من رأينا قوله: كم الزهد في له يستحسن ومما
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تركوا ما قدموا لو ودهم  بعدهم لمن الدنيا تركوا

ملكوا قد سأوقة ورأينا  سأوقوا ملوك من رأينا كم

الفلك دار حيث فاسأتداروا  بركة عليهم الدهر وضع

اللحقي الحميد عبد بن أبان ??أخأبار

74:  الصفحة

اللحققي أبقان ققال: كقان هفقان أبقو ققال: حقدثأني البصري ميمون بن الرحيم عبد حدثأني
ًا ًا، شاعر ًا أديب ًا عالم ًا، ظريف ًا منطقي ًا الشعر، في مطبوع الخطققب، يقتضققب عليققه، مقتققدر

وهو للشعراء، جوائزهم وصأاحب وشاعرهم البرامكة صأاحب وهو الجياد، الرسأائل ويرسأل
ًا ودمنققة كليلة نقل الذي وهو عليهم، ويفرقها لهم يستخرجها الحسققنة اللفققاظ بتلققك شققعر

يحيى وأراده ذلك اسأتدعى الذي وكان الناس، أيدي في التي المزدوجة هذه وهي العجيبة،
كالمنتصح: أنت فقال اللحقي أبان إليه فصار نواس، أبا اخأتار قد وكان برمك، بن خأالد بن

الققدنيا من لذتك وهو عليه، إخأوانك مع الجتماع وعن عنه تصبر ل الشراب بهذا مغرم رجل
وإذا الشققعر، إلققى المنثققور مققن الققوقت هققذا إلى ينتقل ولم مشهور، الكتاب وهذا ومتعتك،

لققم ولذتك بلهوك تشاغلك مع توليته أنت فإن فيه، ونظروا وطلبوه الناس تداوله ذلك فعل
ًا يخققرج ولققم وخأاطرك، فكرك عليه يتوفر عليققه تققوفرت وإن والحسققن، الجققودة فققي بالغقق

فققي النظققر إنعام بعد إل عليه تقدم ومتعتك. فل ولذتك لهوك عن ذلك قطعك به واهتممت
بققه وتخلققى عنققه، فاسأققتعفى فيققه، المققر واسأققتقال لققه، نصح قد أنه نواس أبو أمرك. فظن

آلف خأمسققة مققن قريبققة وهققي أشهر، أربعة في منه فرغ حتى يخرج ل بيته ولزم اللحقي،
لفققظ مققن يقققول: تققرك أن ول نقله، في بخطإ عليه يتعلق أن الناس من أحد يقدر لم بيت،

ًا به فسر خأالد، بن يحيى إلى حمله معناه. ثأم أو الكتاب ًا، سأرور ذلققك علققى وأعطاه عظيم
مققا سأققبب عليققه. فهققذا احتققال كان أنه له وتبين وحسده، نواس أبو درهم. فحزن ألف مائة
أبققو هجققاه نواس. وقققد أبي من طبقة أرفع أحواله جميع في العداوة. وكان من بينهما كان

غيققر نققواس أبي في يقل ولم شعره، شهرة على شيء فيه له سأار كثير. فما بشعر نواس
جلبان وأمه  هاني بن نواس هذه: أبو وهي الدنيا، في سأارت وقد أبيات، ثألثأة

ٍء أفطن والناس المعاني حروف إلى  شي

ًا زدت إن لساني فاقطع عشت ما  ذي على بيت

النمري منصور أخأبار

أبققو حققدثأني الفضل أبا العين. ويكنى رأس من وهو الزبرقان، بن سألمة بن منصور واسأمه
ًا النمققري منصققور قققال: مققر عبققدل ابققن قال: حققدثأني الكوفي رجاء بن الضحاك رجاء يومقق

ًا بالعتابي- وكان مققع ولعلمققه وديانته، لقناعته ويعظمه العتابي يجل النمري وكان له، صأديق
بققامرأتي مغتققم إنققي النمققري لققه كآبة. فقال العتابي به فرأى عليه أدبه- فسلم وسأعة ذلك

فققأين العتققابي: ويحققك، لققه فقققال ولدتهققا، عليها عسرت وقد ثألث منذ تمخض فإنها فلنة،
حققتى متاعهقا: الرشققيد، علققى هققو? فققال: تكتققب عندك? قال: ومقا ودواؤها الحزم تركت
اتسققع. فرجها على الرشيد كتبت المسلك. وإذا ضيق من الولدة عسر فإنما ولدتها تسهل

هققذا، بمثققل أفتسققتقبلني المقر هققذا مثل إليك أشكو ويحك، واخأتلط. وقال النمري فغضب
هذا. ألست علمتنا فأنت تغضبن العتابي: فل وذكره? فقال المؤمنين أمير باسأم وتستخف
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أمققر ضققاق أو  مخققايله تخلققف لم القطر أخألف العينية: إن قصيدتك في الرشيد في القائل
فيتسع ذكرناه

أحقد- مثلقه يققل لقم الشقيب فقي وتشقبيبها فصقيحة، المققدح فققي عجيبققة القصيدة - وهذه
وحكققى فققأعلمه، الرشقيد إلقى ذلقك وجهقه من ومر عليه، وغيظه النمري غضب فاسأتحكم

ًا المرجل يفور كما ففار لفظه، يسققتخص يحيققى بققن جعفر ليقتلنه. وكان وحلف عليه، غيظ
نفسه. وسأققكت وسأكنت ورضي عنه، عفا حتى بالرشيد زال فما ويعاشره، ويقربه العتابي
ًا كان فإنه أدبه، وغزارة بعلمه الرشيد من تمكن حتى مدة، هذه على العتابي ينزف، ل بحر
ً عنققه فتحدث بالرقة، غائب والنمري يسامره، ليلة مجلسه وحضر الحققديث وأجققرى طققويل

ًا، الروافض ِءذكر إلى رابققع النققاس مققن وأولها: شققاء للنمري التي القصيدة أنشده ثأم محمد
بالباطل النفوس يعللون  هامل

للقاتل الجنات خألود جون  وير النبي ذرية تقتل

بالحامل ينوء بحمل بؤت  لقد الحسين قاتل يا ويلك

الثاكل حرارة من حفرته  في أحمد حبوت حباء أي

الداخأل مع قتله في دخألت  وقد النبي تلقى وجه بأي

ًا فاطلب هلم الناهل مع حوضه فرد ل أو  شفاعته غد

الخاذل في أشك قد لكنني  قاتله حال في عندي الشك ما

75:  الصفحة

قافل ل غدو المنايا إلى  غدا يوم الحسين فداء نفسي

والكاهل السألم سأنام على  بشفرته أخأنى يوم ذلك

ِءت متى حتى العاجل نقمة بالقوم تنزل  تعجلين: أل أن

بالغافل ترين عما ربك  وما عجلت إن الله يعجل ل

العاذل فم في فالترب أحمد  بني أحب أنني وعاذلي

طائل إلى دينكم من وصألت  فما عليه دينكم ما ِءدنت قد

كالواصأل النبي لل جافي  ال وما النبي جفوة دينكم

أنهمققا وزعمققه وعمر، بكر أبي وذكر فدك، وأمر السلم عليه فاطمة ذكر في قوله بلغ فلما
حافل مقلة أرجاء ُتديُر  ناصأرها والله قوله: مظلومة وهو فدك أمر في ظلماها

وليك. أنه تظن الذي المؤمنين أمير يا هذا? قال: عدوك قال من عتابي، الرشيد: يا له قال
مققن ويظهر عداوتي يضمر علي، الخروج على الناس يحض الفاعلة، ابن على فقال: ويلي

يعتزي منصور المنزلة- وكان هذه ومنزلته الموال، هذه مني اقتني وقد يظهر، ما موالتي
يمقدح وكققان المطلقب، عبقد بقن العبققاس أم النمريقة نتيلقة جهقة من بالخؤولة الرشيد إلى

النمققري وكققان الجزيلة، بالصلت يصله وكان مثلها، لحد ليس التي الجياد بالمدائح الرشيد
ًا، بالمامة يدين ذلققك يعلم ل والرشيد بالسلف، شعره في ويعرض الرسأول، آل ويمدح سأر
فققي شققعره وينشققد مققذهبه، ويققذكر يحضققه، العتققابي أقبققل اليوم- ثأققم ذلك وكان كثر، حتى

ًا الطالبيين ٍء، بعد شيئ شققيعة فققي الزيديققة مققن وهو الشيعي عصمة بأبي الرشيد فدعا شي
ًا فخققذ الرقققة، إلققى هذه سأاعتك من له: اخأرج العباس. فقال بني فسققل النمققري، منصققور

هنققاك واصأققلب رأسأققه، إلققى واحمققل عنقققه، اضرب ثأم ورجله، يده واقطع قفاه، من لسانه

)106(



بجنقازة هقو إذا المدينقة، يققدخأل وهققو الرققة، ببقاب صأار فلما لذلك، عصمة أبو بدنه. فخرج
ًا فانكفأ اسأتقبلته قد النمري ًا صأققادفته إذ لققه: فققأل فققاعلمه. فقققال الرشققيد إلققى راجع ميتقق
ويققا النبي بعد من الئمة بن الرشيد: يا فيها يمدح التي بقصيدته القائل بالنار? وهو أحرقته

دفعوا أم الناس أقر الوصأياء ن  أب

ُع تمريها أمية إلى  وصألت تكن لم وتيم عدي لول وترتض

متسع الله وعفو تيم دون من  والدكم إرث كانت الخلفة إن

طمع إرثأكم في لهم وما حق  إمارتكم في علي لل وما

البدع أكنافها إلى تضفكم ول  عقولكم تغرب ل الناس أيها يا

يستمع الحق فإن النصيح قول  فاسأتمعوا العم ابن من أولى العم

الشققباب منهققا: أودى فالتشققبيب بالشققباب القصققيدة هققذه تشققبيب فققي القيامققة أقققام وقد
خأدع لها وأيام دهر صأروف  بشرته وفاتتني

تبع له الدنيا فإذا انقضى حتى  غرته كنت شبابي أوفي كنت ما

يقع ل فالعذر بغصته تشجى  ولم الشباب ثأكل تطمعي لم كنت إن

ًا ذكرت إذا  جزع ول مني حسرة تنقضي القصيدة: ما هذه وأول يرتجع ليس شباب

ًا الرشيد على دخأل أنه ورووا بالسققداد عليكققم  حسققيٍن لبنققي وقل حسن فانشده: بني يوم
ِءر من المو

ًا  الماني كذب عنكم أميطوا زور عدات يعدن وأحلم

شفير على الحتوف من وكان  يحيى الله عبد ابن على مننت

الظهور بقاصأمة له دلفت  يداه اقترفت ما جايت ولو

ٌد الصغير بالمن ليس ومن  علي بني رقاب في لك ي

الضمير لمحترق ظلموا وإن أذاة تبلغهم حين وإنك

كبير مقالتهم من وزور  علي بني در لله أل

ًا، النبي ُيسمون سأطور في سأطر الحزاب من  ويأبى أب

اللققه" قققال: فقققال رسأققول ولكققن رجققالكم مققن أحققد أبا محمد كان "ما وجل عز قوله يريد
الضمير لمحترق ظلموا أذاةوإن تبلغهم حين قوله: وإنك سأمع لما الرشيد

فققأظهرته إظهققاره علققى أقققدر لققم سأنة عشرين منذ نفسي في كان هذا? شيء ما ويحك،
مققا يأخأققذ ودعققه المققال، بيققت فأدخأله النمري بيد الربيع: خأذ بن للفضل قال البيت. ثأم بهذا

َء، فاحتملتها. بدرة، وعشرون سأبع إل فيه وليس فأدخألني شا

76:  الصفحة

أن والخأققرى هققذه، قط: إحققداهما شاعر يأخأذه لم ما دفعتين في شعره على النمري وأخأذ
مققرة، بهققا المققام وأطققال بهققا، فيقيققم ويسققتطيبها، يستحسققنها وكققان بالرقة، كان الرشيد
المقؤمنين أميقر يشقوق أبيقات في وطيبها السلم مدينة وصأف للشعراء: من زبيدة فقالت

ًا قال النمري منهم جماعة، ذلك في أغنيته. فقال إليها طيققب مققن ببغققداد أولهققا: مققاذا أبيات
وللدين للدنيا عجائب ومن  أفانين
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الرياحين أغصان بين فحرشت  معتكر والليل نفحت الصبا إذا

للنمققري زبيققدة بغققداد. فققوهبت إلققى الرشققيد وانحدر قالوا، ما جميع بين من أبياته فوقعت
درهم. ألف بثلثأمائة اشتراها، من إليه دسأت جوهرة. ثأم

يتطقامنون  يحبهققم ومققن الرسأققول السقلم: آل عليهققم الرسأققول آل فققي قققال ما جيد ومن
ِءل مخافة القت

ِءل في التوحيد أمة من  وهم واليهود النصارى أمن أز

ِءم مققن زائرينققا أولهققا: يققا جيققدة وهققي الرشققيد فيهققا يمدح بها، يغني التي الميمية وله الخيققا
بالسلم الله حياكما

ِءم ول حلل إلى  حراك وبي تطرقاني لم حرا

ِءم وللغواني  والتصابي للهو هيهات وللمدا

عرامي من الشيب ونهنه  حلمي وثأاب جهلي أقصر

مرامي أعياهما ليلة  حبي وترب حبي لله

ِءم مع وعدتاني  هجري بطول آذنتاني السوا

ٍم على لي وانطوتا الملم من شر والشيب  مل

اعتصام ذو الله بطاعة  إمام من هارون بورك

الحمام من تقية لو أن  تمنى أمة على يسعى

السهام قسمة أعمارها  لقاسأمته اسأتطاعت لو

النام في النبيين بعد  باٍق وخأير ماض خأير يا

ً صأارت قد عجيبة، عهد ولي وهو المأمون في وميميته وأولهققا: لعققل النققاس سأقائر في مثل
ًا ُمليم وهو لم قد لئم وكم  تلوْم وأنت ُعذر

ًة، كثيرة السلم عليهم الرسأول آل في النمري وأشعار به. وكققذلك ُمدحوا ما أجود من جيد
ونوادر. كثيرة أخأبار المحدثأين. وله فحولة من جيد. وهو كله والغزل المدح في له ما

البطين أخأبار

ًا عشر اثأني البطين طول علي: كان بن سأليمان لي قال: قال ريحان أبو حدثأني بققأتم شبر
رآه. وكقان مقن يرعقب وكقان منه، أطول أحد زمانه في ير ولم الناس، أشبار من يكون ما
منققه فيصيب يحاوره حتى شيطان، أنه يراه من يشك ل أقبل إذا فكان الوجه، قبيح ذلك مع

ًا ذلك مع وكان وأفصحهم، الناس آدب ًا فاسأق ذلقك مققع الله خألق أحمق وكان بفسقه، معلن
والفصاحة. الدب

مققن جارية البطين قال: عشق الخزري إبراهيم بن الصمد عبد قال: حدثأنا عدنان أبو حدثأنا
امتنققاعهم رأى فلمققا لسأققلمه، يزوجققوه أن قومهققا فأبى تزوجها، فرام يهودية، الرملة أهل

السأققلم. وفققي إلققى عققاد ثأققم تزوجها، حتى سأنين اليهودية على ومكث تهود، السبب بذلك
ًا الغنوي: وإن خأالد أبو يقول البطين ٍة البطين أدى حر لرحيُب أقطاره تنفتق ولم  بزحر

ًا وإن لعجيب عدنا في وأدخأله  مثله الشعر أنطق زمان

فطيب ُدبره وأما فعي  لسانه أما البعث يوم ويحشر
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مققن نققواس أبققو خأققرج حمققص- لمققا أهل من البطين- وكان قال: قال الخصيبي عن وحدثأنا
ًا مصر يريد العراق حققتى حمققص، وروده أترقققب أزل لم بنا، يجتاز أنه وبلغنا للخصيب، زائر

علققى جققالس وهققو ُمعصفر، إزار في هيئة، له برجل فإذا الحان إلى فمضيت وفد، قيل: قد
وقلققت: عليه فسلمت للعصافير، ويطرحها يفركها جرادق من جردق يده في الحان، درجة

ة إلقى نظقرت أل نقواس? ققال: ويحقك أبقو نقزل أين تسقأل? إن تحتقاج فل الكفقر، مظلم
ًا عندي فأقام منزلي، إلى به فمضيت أميالً. شيعته ثأم أيام

يققا الكريهققة عند أقل القائل: لم العراب. وهو نمط نمطه يشبه محكمه، الشعر جيد وكان
والدعة الخفض في ليتني

يمت لم الصدر في ميت،  على الحفاظ تسربلُت بل

ًا يطيق ل وحسام ِءت الكوكب كانصباب  صأد الكف

بالحمة السم كاتصال  هبته بالموت ُوصألْت

ٍرمطرق من أحببت ما فهو ِءت يهج لم ما وز حف

77:  الصفحة

ِءت من البين جمجمات  على ليس العباس أبا يا صأل

تفت ولم تدرك لم منك  بواحدة نفسي ُمنيْت

المقة قوة بقواها  وصألت التي العهد رعية

الضعة من هذاك إن  إضاعتها من فأذني

ً شكريك يزل لم والشفة لك بلساني  متصل

وملتفتي مصغاتي كنت  معضلة قابلت فإذا

ًا: ذروني وله ًا أيض إلُب نائبة كل في لي هي كما  إلبها اليوم أنني وكلب

كلُب رضيت ما دون برأسأي يمر  عاتبا كان من عتب أبالي ل أل

مرتفعا مرتقاه في يأُل لم  بحبكم سأما قلب قوله: لله له يستحسن ومما

سأعى السلوحين في سأعى ول  موضعه غير الحب يضع لم

تبعا لمره أمري وصأار  أحبكم لما قلبي أحببت

ًا  مشيئته إلى قلبي يقول: شيعت وفيها مثله، الشاعر يرزق قلما بديع معنى وهذا في متبع
ومتبعا الهوى

ًا  صأاحبه يقول قلب ورب صأنعا ما فبئس لقلبي تعس

خألعا وتعطفي كساه ومن  تعطفه من تعريُت من يا

قطعا إثأركم تقطعت إل  بلدكم من الريح هبت ما

معا نكون أن تمنيت إل  بلدتنا نحو من اسأتقلت ول

ًا، قوله له يستحسن ومما ًا وهي أيض ًا ورمققوا خأمسة أعرابية: رميننا كأنها أيض وكققان  ُنعيمقق
زينا للفتيان الموت

ًا ندع لم فلما فارتمينا للكلكل بركنا  ورمحا ندب
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علينا وعكرتهم وشدتهم  أبينا بني رأيت لو فإنك

علينا رزيته عزت لقد  نعيم على الباكيات لعمر

حينا الدهر صأروف من سأيلقى  حي فكل نعيم تبعد فل

السلمي أشجع أخأبار

رديء السلمي أشجع الطائي: كان تمام أبو قال: قال بسطام بن الحسين علي أبو حدثأني
ًا الوجه، قبيح المنظر ً الرشيد قلب على وكان بعين، مصاب فققدخأل الشققعراء، بيققن من ثأقيل

ًا عليه أظفققر لققم إن فققإني إنشققادك، فققي لي تأذن أن رأيت إن المؤمنين أمير فقال: يا يوم
أطمققع ل بشققعر مققدحتك بها. قال: وكيف? قال: لني أظفر فلن اليوم هذا في ببغيتي منك
منققك حرمققت فقققد اليققوم هذا في أهزك لم أنا فإن منه، أجود في غيري من ول نفسي من
فيهققا: يقققول الققتي الميميققة قصققيدته فأنشققده نسمع، أذن الدهر. فقال: هات آخأر إلى ذلك

والظلم الصبح ضوء رصأدان  محمد عم ابن يا عدوك وعلى

الحلم سأيوفك عليه سألت  هدا وإذا رعته تنبه فإذا

الصققحيح، والمعنى الجيد المدح والله وقال: هذا وارتاح الرشيد اهتز البيتين هذين بلغ فلما
الشققعراء- ثأققم مققن جماعققة اليوم ذلك في أنشده اليوم- وكان هذا مسامعي به عللت ما ل

المققة سأققراج منهققا  نبعققة مققن وأمققه أبوه قوله: ملك وهي الجيم على التي قصيدته أنشده
الوهاج

مزاج فيه ليس النبوة ماء  بطحائها ذرا في بمكة شربا

ًا يطير كاد البيتين هذين سأمع فلما أثأقققل وأنققت إلققّي دخألققت لقققد أشققجع، قال: يا ثأم ارتياح
الققذي لققه: فمققا إلققّي. فقققال النققاس أحققب وأنققت عندي من لتخرج وإنك قلبي، على الناس

درهقم. ققال: ألقف لقك. ققال: ألقف بقدا ما فاسأأل له: الغنى، المنزلة? قال هذه أكسبتني
إليه. ادفعوا

اليام جمالها عليه نشرت  وسألم تحية عليه الرشيد: قصر في قوله له يستجاد ومما

ودوام سألمة فيه للملك  والتقت الخليفة الدنيا اجتلى فيه

عزام آرائه على ملك  فأثأارها مآثأر كنوز كانت

العام قفاه في يدفع والعام  يعتوراني بالعصرين لي من

الرحام بها وشجت وقرابة  وسأيلة النبي ظل من أدناك

القدام وزلت الرجال أيدي  تعطلت يوم السيف يداك وصألت

محمد.......... عم ابن يا عدوك فيها: وعلى يقول مختارة وهي

78:  الصفحة

عيققد يققوم فققي ركققب وقققد قوله، الرشيد في له مكة. فمما وف الرشيد في شعره ومختار
ًا وأكثر أداة وأكمل زينة وأتم هيئة أحسن مثلها الناس ير لم ركبة ًا: قواد وجند

ًا تنشر زلت ل وتثنيها أيام لك بها تمضي  وتطويها أعياد

ً لياليها في نظم لك أيامها  وبهجتها الدنيا جدة مستقبل
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وتفنيها تفنى ل لك، موصأولة  بينهما واليام والعيد العيد

نواصأيها معقود والعز بالنصر  مقبلة واليام النصر ليهنك

ذكرها. على فاقتصرنا مشهورة، وهي طويلة، والقصيدة

إلققى الجققود فققتى أولهققا: أنعققى الققتي بقصققيدته يرثأيه زياد بن منصور بن محمد في ولشجع
بموجود أنعى من مثل ما  الجود

ًا  معروفة أصأبح فتى أنعى والسود البيض في منتشر

العود من الماء بقية  بعده الثرى مص فتى أنعى

البيد ذرا بين ما يمل  بمعروفه كان فتى أنعى

بمسدود ليس جانبها  ثألمة به الدهر ثألم قد

ملحود بطن في جمعا قد  تساميهما بعد فأصأبحا

الجود على البخل وعدوة  الندى عثرات تخشى الن

عنقه الغيققب سأققتور تكققاد  دونققه المقر يغمققض مقا نظر صأبيح: له ابن في القائل هو وأشجع
تمزق

آتيا كان ما كل بعيد فغير  انتظرتما ما تستبعدا ل أخأيه: خأليلي في مرثأيته له ويختار

اللياليا يطوي كيف النهار وضوء  نهاره يطوي الليل تريان أل

ناشيا آخأر عاد يوم شبيبة  انقضت إذا المرديان الفتيان هما

برانيا لهوا فارقت إذا أراه  أنني العيش لذة من ويمنعني

شماليا فارقتها وشقيقي أخأي  أحمدا فارقت يزم يمني كأن

بإنسان إنسان صأبوة  آدم بني في قديم يقول: داء الذي هو وأشجع

الحنف بن العباس أخأبار

ّدثأني ّدثأني البصري معلى بن إبراهيم ح العبققاس قققال: كققان الحنفي عامر بن محمد قال: ح
ًا وكان حنيفة، بني من الحنف بن ًا شاعر ًا ظريف ًا ومفوه ًا، منطقيقق يتعققاطي وكققان مطبوعقق

ًا وكان نفسه، من وفضل أخألق ومحاسأن كرٌم ذلك مع وله وعفة، سأتر على الفتوة ل جواد
ًا يليق ّدثأنا أبا ويكنى يملك، ما يحبس ول درهم قققال: البققاهلي عمققرو بققن جققابر الفضققل. حقق

حنيفققة، بنققي مققن وكققان ببغداد منشؤه الحنف بن العباس قال: كان العلء أبي ابن حدثأني
عجل أو حنيفة من قومي مصاليت  بمهجتي يفوتوا ل يقتلوني قوله: فإن ذلك على ويدلك

ّدثأني الغققواني صأققريع الوليققد بققن مسققلم بين قال: وقع روح بن محمد عن جعفر بن عون ح
ل حنيفققة يهجققوه: بنققو مسققلم لققه فققال بينهمققا، كان أمر في تهاٍج الحنف بن العباس وبين

نسبا غيرها واطلب حنيفة فاترك  بهم الدعي يرضى

ًا لك أرى إني  بنسبهم ترضى عرب إلى اذهب العربا يشبه وجه

رقيققق غققزل، صأققاحب الحنققف بققن العباس قال: كان يزيد بن الجلح عن مالك أبو وحدثأني
ول يمققدح يكققن ولقم عصقره، فقي المخزومققي ربيعة أبي بن بعمر عصره في يشبه الشعر،
أذاقققوني الققذين يقققول: أشققكو الققذي وهو والوصأف، الغزل في كله، شعره كان إنما يهجو،

رقدوا الهوى في أيقظوني إذا حتى  مودتهم

أحد به يشعر لم الجوانح بين  وحبهم الدنيا من لخأرجن
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البد ينفد حتى تنفد فليس  معركة الهم وبين بيني ألقيت

مراقب غير وزرت رضاك، أملي  لوعتي لسكن عاتبة كنت قوله: لو له يستحسن ومما

العاتب صأد خألف الملول صأد  حيلة لي تكن فلم مللت لكن

كاذب بوعد عللني كان لو  ببخله الرجاء قطع من ضر ما

بالغرور مقالك من حياتي  تردى أن لك فهل الشاعر: أميتني، قول يشبه المعنى وهذا

فجوري عدل الهوى في وجورك  يوم كل ينمي حبيبك أرى

بمققا منكققم قوله: أحققرم يدانيه شيء معناه في لحد ليس ما وطريفه للعباس ما بديع ومن
عشقوا من العاشقون به نال  وقد أقول

79:  الصفحة

تحترق وهي للناس تضيء  نصبت ذبالة كأني صأرت

ًا: هبوني القائل وهو أنظر ول طرفي وأمنع  بدت ما إذا أغص أيض

أضمر? بما فبحن نطقن  الدموع ما إذا اسأتتاري فكيف

ًا مقلتيها في الدمع ترى  بالبكاء آنسة غير قوله: بكت المليحة بدائعه ومن غريب

الجيوبا الدموع مغيض جعلن  بالبكاء نسوة وأسأعدها

ًا تعلقته من أيا أشيبا أن لي آن وما وشبت  ناشئ

مجيبا دعاني حين فلبيت  حبه إلى دعاني من ويا

نصيبا ينالوا لم أكفهم  حبلنا إلى باسأطين وكم

القلوبا تجاري القلوب بأن  الزاعمون كذب لقد لعمري

ًا كان ولو حبيبا محب يشكو كان لما  يزعمون كما حق

طيبا للناس ترابك صأار ب  الترا وطئت ما إذا وأنت

أن فتكققبر عشقققها، من يموت وكان المعتصم، أم وهي ماردة جاريته هجر الرشيد أن وذكر
ًا، هي وتكبرت بالصلح، يبدأها يتلققف. وكققان الرشققيد وكاد عيش، بأمر ذلك على فصبرا أيض
وققال: فققي القصققة وعرفققه الحنققف، بققن العباس الفضل فأحضر الربيع، بن الفضل وزيره

ًا، ذلك متغضب متعتب وكلهما  متجنب كلهما فقال: العاشقان شيئ

ًا وصأد مهاجرة صأدت متعب يعالج مما وكلهما  مهاجر

المطلب فعز له السلو دب  منهما تطاول إن التجانب إن

ًا، بها فسر بالبيات، الفضل إليه فبعث العبققاس قال حتى قراءتها الرشيد يستتم ولم سأرور
ًا والصرم الوصأل بين تكون  وقفة من للعاشق بد هما: ل ذلك في بيتين أيض

الرغم على يهوى من راجع  به تمادى الهجر إذا حتى

السبب ماردة قال. وعرفت كما لصأالحنها وقال: والله حالهما، إصأابته الرشيد فاسأتحسن
الشققعر. ولكققن صأققاحب من أدري فقال: ل الرشيد قائله. فسألت من تدر الشعر. ولم في

دينقار، بقألف لقه فقأمرت فأعلمهقا، تسأله، الفضل إلى فأرسألت به، بعث الربيع بن الفضل
دينار. بخمسمائة الفضل له وأمر دينار، بألفي الرشيد له وأمر
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علققى تمشققي  وصأققائفها فققي تمشققي حيققن بالهوينا: كأنها المرآة تمشي وصأفه بدائعه ومن
القوارير فوق أو البيض

وهب بن سأعيد أخأبار

ّدثأني أهققل من الشاعر وهب بن قال: سأعيد البصري العلء بن بكر أبي عن البختكان ابن ح
السققلم عبققد بن أحمد قال: حدثأني ميمون بن إبراهيم لربيعة. وحدثأني مولى وهو البصرة،

وذوي يحيققى، بققن والفضل برمك، بن خأالد بن يحيى إلى الكبير بمسرور الرشيد قال: وجه
يحيققى بققن الفضققل فوجققد إليهققم، فصققار حققالهم، علققى يتعققرف الحبس، في وهم أنسابهم،
ًا، ًا فوجده منه فدنا يجبه، فلم به فهتف سأاجد فقققال فققأعلمه الرشققيد إلى فرجع يغط، نائم
والققبرد الشققتاء فققي هققذا سأققمل- وكققان ثأققوب فققي اللباس? قال: كان من عليه كان له: ما

الغقد فقي كقان ففعقل. فلمقا تنبقه؛ ول عليه فألقه الدواج ذلك لمسرور: خأذ الشديد- فقال
يرعققى فكققان محسنين، إليه وكانوا نعمتهم أيام يألفهم وكان الشاعر، وهب بن سأعيد زاره

ولققم أمس عندكم كنت وقد الدواج، هذا قال: ما عليهم دخأل محنتهم- ذلك. فلما لهم- أيام
فققي إنسققان مقر إذ يحققدثأهم، وجلس الرضا، سأبب هذا يكون أن فقال: نرجو أره? فأخأبروه

الخشققف ذكققر الفضققل سأققمع فلمققا القصور، على به يدور يبيعه، خأشف على ينادي الشارع
فقالوا أفاق، حتى سأاعة أطرافه وغمزوا عليه الماء فنضحوا ميت، كأنه وصأار عليه، غشي
خأشف- وهققي لها يقال يهواها، كان جارية الخشف- يعني ذكر قصتك? قال: سأمعت له: ما

فققذهبت بسققوء، لهققا عرض وأنه الرشيد، إلى رفع قد خأبرها أن فظننت الدنيا، من سأروري
ًا. فلققم يبيع إنسان هو له: إنما نفسي. فقيل السققجان دعققا حققتى ذلققك إلققى يطمئققن خأشققف

قققال نفسققه، فسققكنت بعينققه فققرآه الخشققف، ومعققه عليققه دخأققل حتى الرجل فدعا فسأله،
بنققي مجنققون سأققعيد: قققول وأيامهم? قال الناس أخأبار من هذا خأبر يشبه شيء لسعيد: أي

ّني من بالخيف نحن إذ دعا يقول: وداع حيث عامر يدري وما الفؤاد أحزان فهيج  م

ًا بليلى أطار  فكأنما غيرها ليلى باسأم دعا صأدري في كان طائر

80:  الصفحة

الققدواج. قققال هققذا بققالله فخققذ فيققه، نحققن مققا يشبه وأبيك هذا وأجدت، والله قال: أحسنت
كققان الرضققا وقققع فققإن لتأخأذنه الحالة. فقال: والله هذه على أخأذته ل سأعيد: فقلت: والله

حققال. بققه تتغير مما ليس هذا بذلك، أحق فأنت فيه نحن ما إل يكن لم وإن كثير، مثله عندنا
مققن يمنعنققي السققجان أن شققك ول المققؤمنين، أميققر به برك شيء فداك، له: جعلت فقلت

فقققال إخأراجققه، من تمنعه فل له وهبته قد له: إني فقال السجان إلى قال: فبعث إخأراجه،
عجبه فكثر إليه، قال: فكتب فأعلمه، الخادم مسرور إلى اكتب أمنعه. ولكن ل أنا السجان

ًا الرشيد فأطرق فعل بما الرشيد وأعلم منه، فققي عليه أعترض وأنا له وهبته وقال: ما ملي
ٍء هنقا لقه: هققا قققال الفضققل عنققد مقن ليخرج سأعيد قام يشاء. فلما من ليهبه به؛ يفعله شي
السققبب، عن فيسألك الرشيد، إلى لك ويذهب لك، سأيعرض هو? قال: إنه قال: وما شيء

سأعيد: له أهلكتني. قال خأشف له ذكرت أنت الدواج? فإن لك وهب شيء لك: بأي ويقول
فقققل: حققديث سأققألك فإذا وملحك، أخأبارك ببعض الفضل: قل: تحدثأنا له أصأنع? فقال فما

فققي فتفكر ذلك، من بد ل قال أحدثأه، ما أدري ما سأعيد: والله لي. قال فوهبه وكيت، كيت
قلققت: كققانت الخققبران يختلف فلم به، خأبر السبب عن سأئل فأينا علمة عندي يكون شيء

يققدخأل ل وكققان الشارع، إلى الذي المعروف بابي سأوى زقاق، في صأغير باب ولها دار، لي
ًا الباب بذلك الموكل الخادم فقط. فأتى المرد إل الصغير الباب هذا من إلّي لي: فقال يوم
فخرج الكبير، الباب إلى له: صأيره فقلت الصغير الباب هذا من عليك يستأذن لحية له فتى
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كقذلك، رسأقمه فقإن الباب، هذا من إل يدخأل ل أنه فأبى. وزعم له فقال: قلت رجع ثأم إليه
وجاء ملتح وهو فرجع غيبة البلدة عن غاب لي حريف وإذا الباب، شق من فأطلعت فقمت
الغرير الظبي مدخأل  بجهل رام لمن إليه: قل فكتبت الباب، ذلك من للعادة

الشعير مخلة ه  خأدي في علق ما بعد

الكبير الباب من ت  شئ إذا وادخأل انفلت

ودخأققل. لققه فأذنت واسأتأذن، الكبير الباب إلى وجاء ضحك قرأها فلما إليه، الرقعة ووجهت
فققي وقال: امض الحائط على البيات فكتب وقام وملحت والله الفضل: أحسنت له فقال
وهققب: فلمققا بققن سأققعيد قال الرشيد، إلى به له: فذهب عرض سأعيد خأرج الله: فلما حفظ
قال: يا السلم. ثأم فرد فسلمت سأجف وبينه بيني كان مجلس إلى بي صأاروا عليه، دخألت
يعفينققي، أن المؤمنين أمير رأى الدواج? فقلت: إن لك وهب حتى الفضل حدثأت بم سأعيد،

أنققت المققؤمنين، أميققر منه. قلققت: يققا بد والجهالة. قال: ل الحداثأة أيام في شيء كان فإنه
وأنت أحدثأك? قال: تحدث حتى آمٌن أفأنا أمان، غير من هذا مثل أحدثأك أن يجوز ول إمام،

ًا أعققط غلم وقققال: يققا الشعر. فضحك وأنشدته الحديث، آمن. قال: فحدثأته ثألثأيققن سأققعيد
زيارتهم. من وأكثر بحديثك، القوم آنس سأعيد قال: يا درهم. ثأم ألف

ًا وكان بالبنة، يرمي سأعيد وكان ًا، شاعر يقول سأعيد وفي الشاعر، الصلت أبا يناضل مفلق
ً أبو ينازعها من رغم على أرض  ال ملكوا الولى بن يا لفضل الصلت: قول

مدامعها نجل ظباء أدم  يعالجه داء وهب بابن

يافعها الظباء ذكور إل  له وليس صأيدها على يغدو

أكارعها وإضماره س  النا في يهتف الظباء بروس وهو

ًا العيد يوم قوله: كنت وهب ابن شعر من يستحسن ومما أبيها أم لبني  عبد

ًا شبيها بالعبد كنت  أو أبتعهم هائم

بنيها حب من لك  ذ ما الله فلعمر

لخأيها مولى هو  لغزال ولكن ل

ًا كان لمن يقول: وقل مجونه وفي الشعر آفة قبل من معروف  ال يضع أمرد

السفر عمائم عليهم ركب  درسأت بهجة بعد كأنهم

بصري بدوا إذا عنهم أصأرف  بهم بهجة بعد وصأرت

ًا وله ومساكا بالخير عشت ما  سأيدي يا الرحمن صأبحك أيض

شكواكا غير البليا كل  وأوقاته الدهر أحمل

وحماكا ممساك حال عن  سأاءلته كنت من خأبرني

ذكراكا عند قلبي قطع  ولكنه أهوى ما بكل

81:  الصفحة

نجواكا حسن فيها أسأمع  أكن لم إذا الدنيا في خأير ل

وقدر. مروءة ذا والوزراء: وكان الخلفاء مدح وقد المجيدين، من سأعيد كان
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العتابي أخأبار

بن عمر قاتل التغلبي كلثوم بن عمرو ولد من تغلب، بني من وهو عمرو، بن كلثوم واسأمه
قنسرين. أهل من عمرو، أبا هند. ويكنى

ّدثأني ّدثأني عمي قال: حدثأني الخوصأاء أبي ابن ح العتققابي قققال: دخأققل الهققذيل أبققو قال: حقق
هققذيل? فققإن أبققا يققا الكلم ذاك وأوجققز. قلققت: ومققا فيه أحسن بكلم فكلمه المأمول على
ًا المققؤمنين أميققر فقققال: يققا تلكققم، عتابي المأمون: يا له قال: قال لحسن، اسأتحسنه كلم

لنققه خأطققإ، علققى يققذم ول صأققواب، على أمره أول يحمد ل المرء إن البساس قبل اليناس
بالمناقشققة. ويبحققث بالمؤانسة، يبسط ولكن تعناه، حصر أو سأواه قد كلم حالين: من بين

بكلمه. المأمون فأعجب

لبققي العتابي قال: كتب الكاتب جابر ابن عن الموصألي السأدي عمرو بن إبراهيم وحدثأني
لسققانك يكققون أن واحذر كتابه، بتلوة عليك أنعم الذي الله فخف بعد، القاضي: أما يوسأف

باسأتصققحاب الصقالحين يكيققدون إنمققا الجققور أئمة فإن للمعتدين، ردءا وعملك للفتنة، عدة
العتققابي قققال: كققان صأققاعد أبققو قققال: حققدثأني العجلي محمد بن ورقاء العلم. وحدثأني أهل

ًا ًا مجيد ًا الكلم، عذب الشعر على مقتدر ًا، الرسأائل جيد وكاتب لحد، هذا يجتمع وقلما حاذق
بلغتنقي ثأقم فساءتني وفاتك المأمون: بلغتني له قال عليه دخأل إليه المأمون اشخصه ولما

ا وفادتك ال: ي الرض أهقل علقى الكلمقة هقذه قسقمت المقؤمنين. لقو أميقر فسرتني. فق
له: سأققلني. وقال بكلمه المأمون معك. فسر إل دنيا ول بك، إل دين ل أنه وذلك لوسأعتهم،

بالمسألة. لساني من أطلق بالعطية يدك المؤمنين، أمير قال: يا

ًا سأمعت قال: ما المالكي جعفر وحدثأني كلم مققن أحسققن المتكلميققن مققن قط. لحد كلم
ًا رأيت العتابي. وما كققان فققإنه غيققره، الشققعر ضققعيف وجدته إل الكتابة مع الشعر تقلد كاتب

الكلم. جيد الشعر فحل

شكري عنانة إليك وثأني  أملي ندامتي إليك قوله: ردت شعره من له يستحسن ومما

عذري منتهى عفوك ورجاء  موعظة عتب عتبك وجعلت

والكواعب الصبا عهد تكلفه  إنها العامرية دار تجنب يستحسن ومما

سأواكب دموع عن إل فتقلع  نظرة العين بها تنظر لم منازل

الملعب عافي العلم دارس على  مطية تعاج أن إل وصأل ول

ًا له روي ما بديع ومن الققوحي فققي ناجققاك  وقققد عليققك يثنققي قائققل عسققى قوله: مققاذا أيض
وتطهير تقديس

الضمائير تخفي بما مستنطقات  ألسننا أن إل المدائح فت

ًا له ويستحسن العاصأير عنها حسرت ودمنة  طلل من بحوارين شجاك قوله: ماذا أيض

مغمور بالماء إنسانها والعين  مشترك القلب ضمير حتى شجاك

الزاهير تعلوك أخأضر وزلت  طلل من النوار أردية لبست

ًا قوله: عرفت له يستحسن ومما ًا سأليمى من مصيف بلتعا فأكناف نمود بذروة  ومربع

ٌد ًا  وترتعي الوحوش تشتاها بل ًا البهمي من قوام مدعدعا وجار

ً تراها  وربما المتالي الدم بها ترود ومجمعا أناس من محل

ًا: صأدت وله السببا دونها فأعرض وطوت  واجتنبا فصد نوار أيض

ذهبا ما حيث من تمثالها  بمقلته وصألت فكأنما
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ًا: رمى وله مهندا القلب هيامة بها وكان  فاقصدا سأليمى من يأٌس القلب أيض

سأاقط. بيت فيها ليست عيون كلها العتابي وأشعار جيدة، مشهورة قصيدة وهي

الخزاعي علي بن دعبل أخأبار

82:  الصفحة

ّدثأني ًا قال: كنت المبرد العباس أبو ح فققأمرت المسققاء فققأدركني رأى، مققن سأر من منحدر
غققروب عنققد هنققاك. وكققان لنققبيت الشققط مققن قققرب قققد مظلققل الققزروق يقرب أن الملح

خأققادم منققه خأرج الشط إلى صأار فلما الشط، من قرب قد مظلل بزورق أنا فإذا الشمس،
الققوجه وضققيء بهّي شيخ بعدهم خأرج ثأم بندق، خأريطة معه آخأر خأرج قم بندق، قوس معه
النعمققة. أهل من الرجل هذا أن أشك نفسي: ما في قلت رأيته فلما خأادم، على انحنى قد

ًا فرمققى بندق، قوس أخأذ وقد فتبعته وحيد وإما أديب إل النعمة من يكون ما وقل عصققفور
ًا رمى ثأم فأخأطأ، رمى فأخأطأ. ثأم وقققال: "نرمققي الخققدم بعققض القوس فناول فأخأطأ، ثأالث
ًا على المبرد: فقلت فنخطيهّن" قال العصافير ًا البديهققة: رميقق فقققال يققوذيهن ليققس ضققعيف

سأققيدي? يققا أنققت فمققن فداك- المبرد، علّي? فقلت: أنا- جعلت يجيز الذي هذا الشيخ: من
أن أردت فلما بغداد، دخأل حتى أوانسه أزل ولم يده، وقبلت إليه دعبل. فأسأرعت قال: أنا
إن فققداك، انصرفت? فقلققت: جعلققت إذا أسأر وقال: فبمن منعني منزلي إلى عنه أنصرف

ّدثأني فنستأنس. فأذن بعد وأعود الوقت، هذا معذور أنا ولكن علّي، لتشق مفارقتك لي. ح
فيها? قال: هجاك التي قصيدته عن دعبل تجيب ل الزيات: لم لبن رجل قال: قال اليزيدي

ً إن سأققنة ثألثأين منذ بها يصلبه من يطلب بها يدور عنقه، على وجعلها خأشبته نحت قد دعبل
له. فعل وما هؤلء قال ما يبالي ل وهو

عليققه والرضا بها، والمأمون خأراسأان إلى يخرج دعبل قال: كان محمد بن إبراهيم وحدثأني
شققيعتها عنققد فيقيققم بقققم يجتققاز وكققان العطيققة، لققه فيجققزلن فيمققدحها هناك، معه السلم

يقققول الشققعر، يتعققاطى إنسققان بقم وكان درهم، ألف خأمسين سأنة كل في له فيسقطون
ًا ًا شيئ ًا دعبل منه. وأنشد يضحك ضعيف اسأتماع فإن أمسك للمنشد، فقال شعره، من شيئ
شققعري? قققد رذلققت الذي له: أنت وقال إليه فصار ذلك الرجل السمع. فبلغ منه يصدأ هذا

ًا. فقال فيك قلت لقابل يشفى ليس  بلبل دعبل اسأت فقال: في له: هات، أبيات

بكابل بغل أير  إل يشفيه ليس

الصققبيان، العامققة ألسققنة علققى الجيفة هذا شعر ليسرن وقال: والله يده في قال: فسقط
ًا وقال: أعطيك خأفيققف وكقان ذلقك، غيققر أريد ترويها? قال: وما ول البيات هذه وتكتم شيئ

ًان إل أخأذت ل فقال: والله درهم، مائة فقال: أعطوه الحال، لقه: فقلنقا وخأقرج، فقبضه ألف
دراهققم، خأمسققة منققك يرضققيه كققان وقققد درهميققن إلى درهم من إليه يدفع صأنعت? هذا ما

لققدفعتها بقم لي قسمت التي اللف الخمسين على احتكم لو والله هذا، من فقال: دعوني
أن واحتققاج والعبيققد، والسفل الغوغاء، به فهتف البلد، في ذلك وشاع دعبل، خأرج إليه. ثأم

يدخأله. ول ذلك بعد البلد يدع

دعبل. قال: أنت فقال: أوتعرفني? قال: نعم، مدحتك، فقال: إني شاعر دعبل إلى وقصد
دعبل تسأله من ليأكرم قال وقد قلت فإنشد. فأنشده: لقائل إذن

يبخل ل لي: السائل سأائل?  فقال من السائل أيطلب

يسأل ول الناس يسأل أن  نفسه في قدر ما لبئس
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وأكرمه. قال: فوصأله

ذات سأققلم فيهققا: يققا يقققول سأققهلة فصيحة وهي المأمون في أرجوزته لدعبل يستملح ومما
الخضاب ذي المعصم وربة  العذاب الوضح

كالغراب السأود والفاحم  الحقاب في الرجراج والكفل

والعتاب منك التجني بعد  الحقاب في القبل تلك بحق

بي ما عني اليوم كشفت إل

كلبي نباح أو ناري إشراق  القري على الظلم في ضيفي قوله: وبدل له يستحسن ومما

الذناب ببصابص حيينه  ولقينه واجهته إذا حتى

بالترحاب يفحصن أن ذاك من  عودت قد ما عرفان من فتكاد

ودينه عقله في ورقة  مجونه على سأعد أبا المخزومي: إن سأعد أبي في وله

تسعينه في تنساب لحية  جبينه على الدهر يبترك

تينه في جاره قثا يزرع

القرى يبغي طارق وبضيف  وطل بسماع القرى: عللني في ولدعبل

الرغا ذات في الشاء رغاء من  عندنا أحلى الضيف نغمات

الحشا وألواذ القلب حبة  في حل ما إذا الضيف ننزل

الثنا وابتعت المطعم بعته  أخأسرته تاجر ضيف رب

83:  الصفحة

العل حب من المال بغض إن  جمعته إذا المال أبغض

حبذا خألل تلك حبذا  خأمسة خألل العيش إنما

وغنا وفتاة، ونديم،  لذة وكأس الضيف، خأدمة

الهوى بنقصان العيش نقص  واحد منها فاتك وإذا

أولهققا: الققتي وهققي وسأققلم، عليققه الله صألوات الرسأول آل في التائية القصيدة صأاحب وهو
العرصأات مقفر وحي ومنزل  تلوة من خألت آيات مدارس

صأققاحب منهققا. وهققو شققيء تضققمين ول تضمينها إلى بنا حاجة ول الشمس، من أشهر وهي
ًا تظهري ل  ببيات المني طارقة أولها: طرقتك التي الخأرى التائية بدات فأنت جزع

والقينات اللذات عن شغل  ووصأيه المصطفى آل حب في

القنيات من لي وأنفع أزكى  محمد آل بحب النشيد إن

ًا  فيهم فرغ بهم القصيد فاحش باللذات هواه حشوت قلب

نجاة بدار تحلل حبه في  سأواهم يريد من حباله واقطع

ًا وهي أيرادها. فتركنا مشهورة طويلة أيض
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الباهلي الضحاك بن الحسين ??أخأبار

ّدثأني ّدثأني الخزري منصور أبو ح المهلققبي: قققال عبققاد بققن محمد قال: قال النوفلي قال: ح
علققي أبققي بققدار ومققن مصققركم، ظريف خألفت البصرة: كيف من قدمت وقد المأمون، لي

ذاك بققه عققارف أنققت المؤمنين? قال: من أمير يعني نواس- قلت: ومن أبا حكميكم- يعني
والله فملكه  عباده خأير الله عبد الله القائل: رأى هو أليس الشاعر، الضحاك ابن الحسين

بالعبد أعلم

ذلك. قال: فخقذ من تمنعه علته إن المؤمنين، أمير واسأتقدمه. قلت: يا إليه قال: اكتب ثأم
ًا الضحاك: كنت بن الحسين إليه. وقال يدفعه دينار بألف بالبصرة عاملنا إلى كتابنا من يوم
ًا، جيققدة سأقرية خأققز جبققة وعليه نواس أبو جاء إذ بالبصرة، الجامع بالمسجد الشتاء أيام جققد
حيققث مققن عليققك هققذه? قققال: ومققا لك أين من علي، أبا فقلت: يا له، أنها عهدت كنت وما

عمران، بن مويس من الساعة تلك في أخأذها أنه لي فوقع أمره، في منه. فأفكرت جاءت
فققإذا المسققجد، مققن وخأرجققت أريققد، كققأني فقمت تميم، بني باب من أقبل رأيته كنت لني

بخيققر قققال عمققران أبققا يا أصأبحت فقلت: كيف الجبة تلك من أسأرى جبة لبس قد بمويس،
ًا الله قال: أسأمعك للخأوان الخأاء كريم به. قلت: يا الله صأبحك لي أخأي. قلت: إن يا خأير
سأيان لي وأنت فيها أنا  فيها فرأيك حاجة

يراني حيث الشتاء يراني ل  كيما الخز جبابك من الله. قلت: جبة اسأم على قال: هاتها

نققواس وأبو وجئت ولبستها، عنه فخلعتها الله، بركة على وقال: خأذها صأدره إلى يده فضم
تلقك. جققاءت حيقث الجبة? قلقت: مقن هذه جاءتك أين قال: من على رآها فلما بعد، مكانه
عليه. ما أعني

شققاب ه  التكققري مختلققق اللسان المجون: وشاطري في قوله شعره من يستحسن ومما
بالنسك المجون

الملك أبيت عن ويكني ر  النا صأالية يرتاد بغمي بات

بالفك يدين علج كف من  له كالشعاع صأفراء دسأست

الفلك ومنشئ موسأى ودين  بملته طبخها في يحلف

بالحرك السكون وأبدلته  سأورتها رنحته إذا حتى

الفنك من صأينية لين في  مزعفرة عجنة عن كشفت

ومنتهك هاتك من الناس في  به أبوح ل كان ما فكان

الضحاك. ابن للحسين هو إنما منحول، وذلك نواس، أبي هذا العوام نسب وقد

هواه على الحبيب وأسأعده  مناه مكتتما نال قوله: محب له يستحسن ومما

سأواه إنسان التقصير من  جناه بما يلم ل فأصأبح

يداه فعلت ما عيناه رأت  لما الكسعي ندامة أسأر

المهرجان هدايا فنيت إذا  لساني يهدي ما فيك الملوك: سأيبقى بعض في وله

اللسان بسط من الله أحل  مما الفاق تمل قصائد

القيان وتر عن الشرب ويلهو  عنهم السارون الكرى ينفي بها
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كققثير الهجققو، جيققد الغزل، جيد المدح، جيد الشعر، في المفتنين أحد وهو كثيرة، أشعار وله
ًا هققو بل نواس، أبي بحار في عندهم وهو وهزل، جد صأاحب المجون، ًا وأقققل شقعر تخليطقق

الحباب. بن والبة أسأتاذه غلم وهو منه،

النظام سأيار بن إبراهيم أخأبار

ّدثأنا غلم إلينا قال: انصرف الجاحظ بحر بن عمرو قال: حدثأني الحنظلي محمد بن أحمد ح
ًا النظام سأيار بن إبراهيم مققن غلم القصققة? قققال: سأققألني له: مققا فقلنا متعجب، وهو يوم

تحريققم فققي العلققة لققي: مققا قال قطع، أقبح فيها قطعني زيادة علّي فزاد مسألة، الصابئين
ًا، النوم يكون أن للعقل. قال: فينبغي الخمر? قلت: إزالتها العقققل. قلققت: يزيل فإنه حرام

إبراهيم القوت. فقطعني. وحدثأني عن فضل ما منه لي: فحرم البدن. قال قوت النوم إن
ًا الهذيل أبا النظام إبراهيم قال: أنشد الجاحظ عن المدائني محمد بن البيت: هذا فيها أبيات
اللطف من الجو علقه  سأرابيله بزت فلو رق

القيققاس هققذا علققى البيت? قال: لي. قال: فيجب هذا لمن إسأحاق، أبا الهذيل: يا أبو فقال
خأاطر. من بأير ييناك أن

إلققى وانتقققل الشققعر، أمققره أول في النظام إبراهيم مذهب قال: كان الكوفي ابن وحدثأني
الشعر. إلى وانتقل الكلم نواس أبي ومذهب الكلم

ول يحقس ل نظيقرك  العيقون رأت مقن خأيقر يقا ققوله: أل النظام شعر من يستحسن ومما
يكون

الظنون حيازته تحوي ول  يجاري ول يحد ل وفضلك

ٍء مشاكلة بل خألقت دون والثقلن الفوق وأنت  لشي

ًا قبل يك لم الملك كأن المين بالملك قام أن إلى  شيئ

ًا وأسأققتبيح  لطقف في الدن روح آخأذ زلت القائل: ما هو النظام إبراهيم وهذا غيققر مققن دمق
مذبوح

روح بل جسم مطرح والزق  جسدي في روحان ولي انثنيت حتى

والجدل. الكلم من الشعر يستقي وكان قليل، وشعره

اليزيدي محمد أبي أخأبار

ّدثأني ًا قققال: اجتمققع سأققليمان بن هارون بن محمد عن الخليل أحمد ح عنققد اليققام مققن يومقق
روى علقى لليزيقدي: اهجنقي سألم فقال الخاسأر، وسألم اليزيدي محمد أبو عمر بن عيسى
سأتره من كفيه مخرج  ثأعل بني من رام القيس: رب امرئ

ًا محمد- وكان أبو له فقال ًا- : مالك عفيف اليزيدي: مققا أريد. قال سألم: كذا ولهذا? قال تقي
ل مفحم عيّي أنه عيسى يوهم أن سألم العافية:- وأراد للشر. فلتسعك التعرض عن أغناك
يققا عيسى: بالله قال الحتجاز. وهاجه، غاية مني لتحتجز سألم: إنك الشعر- قال على يقدر

مققن النعمققاء غمققط  بعافيققة مغموم تحتها: رب وكتب وقبلها نعله فعلت: فأخأذ إل محمد أبا
أشره

غيره من الدهر فرماه  سألمته طالت وامرٍئ

مرره عرا منه نقضت  مشوية غير بسهام

عصره في حالين بالفتى  منقلب الدهر وكذاك
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عسره في المرء ويسار  بميسرة العسر يخلط

ًا أمه سألم عق كبره على سألم وأبا  سأفه

أثأره على يسعى رامح  رجل خألفه يوم كل

جحره في الضب كولوج  سأبته الغرمول يولج

بققن عيسققى لققه هذا!ّ فقققال عن أغناني كان ما الشر، اسأتدعاء والله يكون سألم: هكذا قال
إبقققاء منققك ويحتجققز يسققتعفيك الرجل كان جدك. قد إل أتعس ول غيرك، الله أبعد عمر: ل

أمك. حر في يدخألك أن إل فأبيت مروءته، على

فاسأتعصققى أنققام وكنققت  قلققبي شققكواك فأمرضققت شعره: مرضت من له يستحسن ومما
منامي

ًا يزيد المريض كان ولو السقام على أنت تزداد كما  حسن

العظام النعم من الشكوى له  وعدت إذن، المريض عيد لما

ًا: يا مكة من انصرف وقد وقال بالزعققاج الحبققة نحققو  البققل أوجققه صأققرفنا إذ فرحتققا سأالم
والعجل

ًا للشوق لكن  دأب من يرمين وما نحثهن للبل ليس حث

ًا يهجوه: رأيت الصأمعي في وله ًا  الصأمعي أبا قريب شامله فواضحه كثير

مائله أذن وتقتاده  شمله في يعثر قام إذا

باهله من أصألك صأح إذا امرؤ إل أنت هل أنت وما

فيه: يرغب ل وكان غزله في وله

85:  الصفحة

نفار مواصألتي عن وفيه  يزار ول يزور ل حبيبي

غزار سأواكبها معاقبة  دموع لها تجف ل وعيني

تحار أو المحاسأن في فتغرق  صأفاتي به تطيف وجه على

العقار تزينه ما وحسبك  وجنتيه يغذو الخمر كأن

احمرار وجنته فوق تحير  ما إذا يجرحه الطرف كليل

ًا بدعص  ويخطو قامته، البان قضيب الزار به يغص نق

ّدثأنا التنوردي الله عبد أبو وحدثأني علينققا قققال: قققدم المكققي الشققعث بققن محمققد قققال: حقق
مققن أصأحابنا والصدقة. وكان والصوم والجتهاد العبادة على فأقبل رجب في مكة اليزيدي

ومحققادثأتكم، مشاهدتكم من إلي أحب شيء فيقول: ما ليؤانسوه له مجتمعون الدب أهل
ًا أقيقم وإنمقا الصقالحة، بالعمقال اللقه إلقى فيه يتقرب بلد هذا ولكن م شقهرين أو شقهر ثأ

ًا مجلسقي في تجروا أل رأيتم فإن بلدي، إلى انصرف ًا ول رفثق ًء ول خأنق ا ول شقعر فقي هج
فافعلوا. غيره

ًا بمكة وقال غيققره. وأشققعاره إلققى ذلققك يتعققدى ول والحكمققة، الموعظققة في كثيرة أشعار
المأمون. مؤدب وهو كثيرة،
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الحارثأي أخأبار

ّدثأنا عبد بن الملك عبد واسأمه ّدثأني النصققاري مالققك أبققو الرحيققم. حقق السأققود أبققو قققال: حقق
ًا الحارثأي قال: كان الشاعر ًا شاعر ًا مفلق ًا مفوه ًا، مقتققدر بشققعره يشققبه ل وكققان مطبوعق

المعروفققة قصققيدته قققال العققراب. ولمققا نمققط نمطققه الحضققريين. وكققان المحدثأني شعر
الققتي والقصققيدة الققذهب، بمققاء شققعره نسققخ مققن أحد وأذعنوا. وهو الشعراء انقاد العجيبة
الداعي إلى بزي محتضر  سأاعي طالبي يا هذه: هأنذا هي ذكرناها

إيقاعي الشاهد ويحمد  مذحٍج من غاب من حمى أحمي

هلواع كل فيها ريق  إذا هاع الحرب في هلع ل

واعي أذني وصأممتني  هامتي على الحرب باضت قد

لتهجاع الجنب يضع ل  أرق مقلتي واسأتودعتني

ونفاع أقوام ضرار  همة ذي المرة مستحصد

بمنصاع هيج به هيج  وإن منه الغرة توجد ل

شعشاع الرمح سأنان مثل  منكب عن الدرع ينضو أشوس

القاع هبوة عنه تنجاب  رقطة ذا أفطح ترى كما

يطمققع أحد ل وأن عصره، نمط من ليست البيات هذه أن على والدباء الشعراء فاجتمعت
فققإذا بمثلققه، سأققيأتي أنققه يسققمعه من يقدر وقوته فصاحته مع لكلم إنه ولعمري مثلها، في

وقققد غايققة، الجودة في قبله ليس الذي المتناهي الشعر وكذلك الثريا، من أبعد وجده رامه
الممتنع. عندك? قال: السهل الشعر ما له فقيل العلماء بعض سأئل

الققتي متمققم قصققيدة بققدون ليسققت الرحيم عبد بن سأعيد أخأاه فيها يرثأي قصيدة وللحارثأي
ًا، أخأاه يرثأي الرض من  قراره أودعته خأشف أم فيها: فما يقول تلك، روي على وهي مالك

وتهجعا لترعى وانساحت

فيركعا ينوء أن قواه أمر  ليلة ابن اليهقان كلون خأليس

فترعرعا التوى البان من قضيب  كأنه القريب الممشي في ويهتز

ليسمعا إليه المرعى في تنغم  أمامه من الصبا بمستن فظلت

فتربعا طلها تذكر سأامعها على  نبأة ناب وإن نادت أغفلت إذا

مجوعا وأمسى أضحى قفرة أخأو  شاسأب النواهق عاري فخالفها

ًا إل لملتمس  يدع ولم عل بعد منه فأنهل مذعذعا شريح

ًا  الصبا من نسيم برياه فجاء ً جر ودر صأباح فأرجعا ثأكل

قمققر سأققنا  كققأنه الجققبين وضققاح يقققول: وأبيققض وفيها ويفضحهم، الشعراء يعجز كلم وهذا
أربعا العشر على أوفى

ًا القصيدة هذه إثأبات لكان الكتاب شرط من خأروجنا ولول كتبنققا قد كنا وإن تركها، من خأير
ًا يكن لم ما منها نشبت وإنما الطوال، القصائد المواضع بعض في الناس، أكثر عند موجود
هققذه علققى قصققيدة كققل مققن نقتصققر وإنمققا منققه، طققال ما نورد فل المشهور الموجود وأما

في صأنعنا كما فقط، منها واحد وبيت القصيدة ذكر على اقتصرنا ربما بل اليسيرة، البيات
قصائد. أمهات سأمينا وإنما ونظرائه، السيد أخأبار

ًا له يستحسن ومما فيها: يقول التي وهي أخأيه في كلمته أيض
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ًا وإن سأليما إن شمول جريالة وإن  ظرف

تزول أن عنه مصيرها  دنيا وكل دنيا نعيم

بديل ترحة إلى مالت  أخأاها فرحة أرت إذا

يحول بأن قمين فيها  شّر وكل خأير وكل

ًا إن ًى لنفسي أبقى  نفسي شقيق سأعيد دخأيل جو

ًا: أتى شعره كل كان وإن شعره جيد ومن ّي  المطل تكتم من الوعد حلو دون جيد ًى وأ هقو
بذل يكن لم إذا يبقي

قفل ول سأر دون باب يبق فلم  صأدرها دون ما الوجد وأبدي فقالت

ًا،  زرتنا عشية أهلي بي أأشعرت الهل شعر رقد عذري وما جهار

ًا ليس ما كان قد فذا فقلت التحفظ. والعذل إل عندكم فهل  راجع

الذحل عواقبه في وقولي علينا  تحفظ من بنا أزرى وما فقالت

ًا زرتكم ما لها فقلت مثل ولكم لي الناس في ما كان وإن  لكم قاصأد

ًا جئتكم وما الرجل به تهوي القلب يهوي حيث إلى  الهوى ذا ولكن عمد

جوعا يمشون والجيران ليشبع  جاره دون من القدر يستخص القائل: ول هو والحارثأي

وأوضعا البخيل أكدى إذ مالهفأنجح العرض على بإبقاء أناف

منقعا السم بها عادى لمن وأخأرى  لصديقه الحبا فيها راحٌة له

فيسمعا يقال أن من ونزهة  سأمعه الهواجر العور عن أجل

ًا سأما  غاية المجد عرا أقصى من نال إذا وأرفعا أسأنى تلك من طالب

ًا إل كتابنا في يكن لم ولو للشعراء، سأجدة البيت هذا جليل. لكان الحارثأي شعر

الرياشي يسير بن محمد أخأبار

ّدثأني أحمد بين قال: كان الحنفي عامر بن محمد قال: حدثأني نصير بن إبراهيم بن جعفر ح
ًا إليه فكتب مودة، يسير بن محمد وبين الكاتب يوسأف بن ويتمتعققا، ليتآنسققا يسققتزيره يوم

ً كنت فإن شرط على يسير: أجيء ابن فأجابه أناظر ل راجع فإني وإل  فاعل

خأابر الصبح مع بدلجاتي وأنت  دلجتي وقت في البرذون لي ليسرج

حاضر جئت إذا وحجام إليك  أنثنى ثأم حاجتي عليه فأقضى

وجامر معد حمام بعد ومن  شاربي ويحتف شعري من يقصر

ًا يزودنيها  بختامها مملوءة ودسأتيجة يعاسأر ل طائع

ًا يوسأف بن أحمد إليه فكتب مواجز غلم أو مجيد مغن  كأنه حتى جاء لما له: تشرط مجيب

وياسأر قفاه بشار لقفد  بيننا هي حرمة لول وأقسم
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الجلققة من رجل قال: فاخأر العلء أبي ابن قال: حدثأني النحوي منصور بن إبراهيم وحدثأني
ًا أربعققة فققي الصققيد إلققى جققدي ركققب وقد أتفاخأرني هذا الرجل: يا له فقال يسير، ابن يوم
يصققطاد أبيققض بققازي جاريققة كققل يققد علققى أشققهب، بققرذون آلف أربعققة علققى جارية، آلف

إن الخأققرة الملققة فققي بهققذا سأققمعنا يسير: "ما ابن الزعفران? قال أفرخأة من الطواويس
وكسققاه حسققنة، بجاريققة له وأمر فاره، أشهب برذون على الرجل اخأتلق" . فحمله إل هذه
ً قلتققه ما كان قال: إن زعفران. ثأم سألة معه وحمله طاووسأي، خأز ثأوب فعلتققه فمققا بققاطل

ًا قلت يسير: ما ابن حق. قال حق. أيض

مققن أجققزع لققم البنيققة قققوله: لققول والعجققم العققرب في له وسأار يسير لبن يستحسن ومما
الظلم حندس الليالي في أجب ولم  العدم

الرحم ذوو يجفوها اليتيمة ذل  معرفتي العيش في رغبة وزادني

الكلم أذى من عليها أخأشى وكنت  أٍخ جفاء أو عم فظاظة أخأشى

بدم عبرتي بنتي لعبرة جرت  تندبني حين بنتي تذكرت إذا

ًا موتها وأهوى بقائي تهوى الحرم على نزال أكرم والموت  شفق

الحلل. السحر من أرق ومعان الزلل، الماء عذوبة في سأمعت كما ألفاظ وهذه

برحيل النوى عزم وأقلقه  دخأيل الفواد في بهم قوله: تخلى له يستحسن ومما

خأليل وانحراف حبيب صأدود  يغتًة المنية وجه له وأبدى

ًى وأسأهره سأقم وسأاوره عذول وابتكار واش وروحه  هو
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ًا فصودف  عزاؤه وبان صأبر وأسألمه قتيل عيان في حي

همول باسأتنان شقت أخأاديد  خأده صأحن في الدمع طراد ل يرى

ًا فصوره  خألقه الله يرى لما بدعة على مثيل بغير فرد

أفول غداة يكدر ولم كسوف  ببرجه يمر لم كبدر تبدي

ًا أمات عقول ذهاب عن منه تكشفن  بأنفس واسأتمال قلوب

بقليل له أرضى ل كنت وإن  قليله رضيت قد إني خأليلي

عليل بكأس قلبي ينادمه  نحوله بكف جثماني خأليلي

الحلل. السحر هو إنما تراه كما نمط وهذا

مققن يجققري الخققد فققي ارفض ما  إذا العياء كالداء السوء قوله: وصأاحب له يستحسن ومما
وهنا هنا

دفنا صأالح من عنده يرى وما  صأاحبه عوراء عن ويخبر يبدي

خأبنا له تشهد فل هذا مات أو  بمعزلة عنه فكن ذا يكن فإن

والشققاء، والطير للحيوان الناس أنعت وهو حسنة، ومواعظ كثيرة، حكم يسير بن ولمحمد
ًا كققان بستانه أنه ويقال الشاء، أكلته بستان في طويلة مرثأية وله ذلك أشبه وما فققي ذراعقق

ًا كان بعضهم: بل وقال ذراع، الطالة. خأوف نذكرها فهلك. ولم ماء جرة تحت شعير

)123(



الطائي أوس بن تمام أبي أخأبار

المققؤمنين أميققر مققع الضحاك: كنققا رجاء بن الحسن قال: قال الموصألي السأود أبو حدثأني
إلققى ويلتفقت ينشققدني فجعقل حراققتي، في وأنا تمام، أبو فجاء بالرقة المعتصم المؤمنين

ًا الناس أكثر من الطائي ويغامزهم- وكان ويلعبهم يدي، بين الوقوف والغلمان الخدم عبث
ًا- فقلت مقن أرى الققذي مققع المققؤمنين أميققر إلى سأتصير أنك ظننت قد طائي له: يا ومزاح

ًا تمازح ل إليه وصألت إن فانظر: إنك شعرك، جودة أشققد مققن فققإنه إليققه، تلتفققت ول غلمقق
واحقد كقل فيصقفعك غلمقانه يقأمر أن شقيء علقى منك وقف إن آمن ل وإني غيرة، الناس
ًا مائة منهم ًا. مملوءة ببدر عنده من أخأرج صأفعة. فقال: إذ صأفع

تمققام بققأبي قال: قققدمت الضبي حسان بن محمد قال: حدثأني الراوي الصمد عبد وحدثأني
فكققان حملققتي، فققي حملتققه قد منجم سأفينتي في معي وكان العراق، إلى الشام من معي

وأقققول: ويحقك، وأعقذله، ذلقك علقى ألقومه فكنت ثأيابه، ويخرق يضربه به أولع قد الطائي
من ول الكرام، فعل هذا ما هذا? والله مثل به تفعل لم علينا، حقه ووجب صأحبنا، قد رجل
ًا، كان لو أمه، بظر عض من قال: هذا أن لي جوابه من الدب. وكان أهل شأن وكان منجم
ًا يعلم هققذا وأوذيققه الضققرب هققذا أضققربه وأنققا السققفينة، هذه معنا ركب لما يزعم، كما شيئ

الذى.

مققن وحواليه بقزوين أوس بن حبيب على قال: دخألت قدامة بن محمد الغصن أبو وحدثأني
رأسأه رفع ثأم فيه، هو لما بمكاني يعلم ل سأاعة فوقفت يرى، يكاد فما فيه غرق ما الدفاتر
ًا الكتققب إلى لتنظر إنك تمام أبا له: يا فقلت علي، فسلم إلي فنظر الققدرس وتققدمن كققثير

اتفقققدها إن لخليققق وإنققي سأواها، لذة ول غيرها إلف لي ما عليها!ّ فقال: والله أصأيرك فما
ك وهقو شماله، عن وواحدة يمينه عن بحزمتين: واحدة أحسن. وإذا أن فيهمقا ينظقر منهم

غيققره? مققن أؤكد به عنايتك من أرى الذي هذا فقلت: فما الكتب، سأائر دون من ويميزهما
عشققرين مققن أعبققدهما فققالعزى، يسققاري عققن الققتي وأما فاللت، يميني عن التي قال: أما

نواس. أبي شعر يساره وعن الغواني، صأريع الوليد بن مسلم شعر يمينه عن سأنة. فإذا

ه شعره- وشعره من يستملح ومما ف القتي المقأمون فقي حسقن- داليتقه كل أولهقا: "كش
قصققائد من نذكر ما كل وكذلك البلق، الفرس من أشهر أخأمدي" وهي أو فأوقدي الغطاء

لشجون" وقوله: "سأرت إنها المنازل قوله: "وأبي نحو أوائلها ذكر على نقتصر فإنا هنا، ها
ذاهقل" وققوله: "أصأقغى القوم ذهلية عن أنت غد" وقوله: "متى نوى خأوف الدمع تستجير

ًا البين إلى مقن عققبرة سأقلم" وققوله: "بقدلت فققال بها ألم جرما" وقوله: "دمن فل معتز
الكتققب" من أنباء أصأدق عواري" وقوله: "السيف والسيوف أبلج اليماض" وقوله: "الحق

ًا له المشيب وقوله: "نسج خأشققين" وقققوله: بنققي أخأت عليه مغدفا" وقوله: "خأشنت قناع
طويلً" خألقت لقد الفراق زماعي" وقوله: "يوم من عينك عبرات "خأذي

88:  الصفحة

هققذا كتابنققا مققن قطعققة لشغلنا شعره عيون هي التي الجياد قصائد أوائل ذكر اسأتقصينا لو
ًا، إل منها نذكر لم وإن بذلك ًا، الشققعر كققثير الرجققل لن مصراع سأققتمائة لققه إن ويقققال جققد

يسققتغلق شققيء هققو إنمققا لققه الققذي والرديققء جيققد، ماله وأكثر مقطوعة، وثأمانمائة قصيدة
والبققدع والمحاسأققن اللطيفة المعاني من يخلو شيء شعره في يكون أن فقط. فأما لفظه

جيققدي، مققن خأيققر فقققال: جيققد نفسققه وعققن عنه سأئل لما البحتري أنصف وقد فل، الكثيرة
حلوة، كالعسققل ألفققاظه إنما ه، لفظ يغلظ يكاد ل البحتري أن وذلك رديه، من خأير ورديي

بحققره. فققي يغققرق بل فهيهات، والمحاسأن بالمعاني الحذق في الطائي غبار يشق أن فأما
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مققن ومسققروق تمققام، أبققي مققن مققأخأوذ أكثرهققا ولكققن الغزيققرة، المعاني للبحتري أن على
ًا يقول: يا الذي هو تمام شعره. وأبو بلبسه لبسيه أولى فلنت  أبله الملحة ثأوب لبس

وبشمسه ببدره اسأتخف حتى  أعطاكه الذي الله يعطيك لم

بحبسه الحياء أمر فتكه في  طرفه يطلق كان ما إذا رشأ

أنسه عذرة فأخأذت وضممته  الهوى عض أعطيته الذي وأنا

غرسأه من مجتٍن أول كنت ما  ثأماره جنيت فلئن وغرسأته

أمسه في وصأبابة يومه في  لوعة صأاحب مولي، يا مولك،

دمه هريق مذ المعالي ماء هريق  رممه أخألقت حميد بن القائل: محمد وهو

وفمه فيهم فعاثأت الزمان ثأوىيد يوم نبهان لبنى تنبهت

ًا السيف بنجاد رأيته ظلمه وجهه عن جلت لما كالبدر  محتبي

نعمة أنها انتباهي عند أيقنت  زهر أطرافها كسا قد روضة في

منسجمه الخدين أخأضل قد اليوم في  فرح ومن حزن من والدمع فقلت

كرمه يمت لم من يمت لي: لم فقال  زمن مذ النفس شقيق يا تمت ألم

العميثل أبي أخأبار

ّدثأني للنققاس جلققس وقققد الحسققين بن طاهر على العميثل أبو قال: دخأل شبرمة أبي ابن ح
شققوك إن الميققر، العميثققل!ّ فقققال: أيهققا أبققا يققا شققاربك أخأشن طاهر: ما فقال يده، فقبل

قصقيدتك. مقن إلقّي أعجققب الكلمقة وقال: هققذه طاهر السأد. فضحك ببرثأن يضر ل القنفذ
كلمته. على درهم ألف وثألثأة قصيدته، على درهم ألف وأعطاه

يقققدمه وكققان طققاهر، شققعراء أحققد العميثققل أبققو قققال: كققان يققونس أبي بن محمد وحدثأني
على  إذنه دام ما الباب هذا فقال: سأأترك وتركه، فجفاه شيء في عليه وجد وأنه ويؤثأره،

قليل تلين حتى أرى ما

ًا أجد لم إذا ًا الذن إلى يوم سأبيل المجيء ترك إلى وجدت  سألم

ًا يزل ولم طاهر، إليه فرجع عاش. ما محسن

ًا: يذكرهما سأهل ابني والحسن الفضل في قوله العميثل أبي شعر من يستحسن ومما معقق
والقمر الشمس عليه تلقي ظل  بينهما الحزم وجه أشكال كأن

ًا: قد وله بالجار أوصأاه قد والله  جاره على والله جار أيض

بإدبار إقبال تمزج  لي أنت سأيدي يا متى حتى

الدينار راحة في دينار  ال قبله رأى فيمن رأى من يا

ترى. ما الوزن خأفر من فيها أبيات وهذه

صأققفرة، أبققي بققن المهلققب ولققد مققن وهققو المهلققبي عيينة أبي بن محمد بن عيينة أبي أخأبار
يققدعى المهالبة من كان من منهم: كل شيخ لي اسأم. وقال عيينة أبا أن المهلب آل ويزعم

فيهم. وكثير اسأم، هو رهم أبا سأدوس: إن بنو يقول وكذلك المنهال، أبو وكنيته عيينة، أبا

أبققي بققن محمققد ابن عيينة قال: أبو العبيد هاشم أبو قال: أخأبرني سأعيد بن إبراهيم حدثأني
بققن اللققه عبقد وأخأققوه المهلققبي، حققاتم بققن يزيقد بن خأالد عمه ابن يهجو كان الذي هو عيينة
محمد بن داوود وأخأوه وهجاه، صأحبته يرض فلم الحسين بن طاهر صأاحب الذي هو محمد
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مققن واسأققتوثأقوا  كلمهم أخأفوا أكلوا إذا علي: قوم بن سأليمان آل وفي فيه يقول الذي هو
الدار في الباب رتاج

الجار حرمة عن يد تكف ول  نارهم فضل منهم الجار يقبس ل

شعراء. محمد بنو كلهم الثلثأة فهؤلء

89:  الصفحة

ًا عيينققة أبققو قال: دخأل المظفر بن محمد قال: أخأبرني الرحمن عبد أبو وحدثأني علققى يومقق
ول بمحققرم لققه عرضققت مققا بيققت بققألف عمققك ابققن عيينة. هجققوت أبا له: يا فقال المأمون
المؤمنين? قال: قولك: أمير يا هو قلته. قال: وما ما إنك وددت واجد، بيت في إل تجاورته

ذيبي نعاجك على ولوسأدن  آذيتني ما فوق ولوذينك

المأمون. عن فسرى غيرهم، ل بنيه بالنعاج أدرت فإني المؤمنين، أمير فقال: يا

خأفاء ل وصأرح ه  تخفي كنت قد بما خأالد: بح في القائل وهو

العزاء الصبر غلب  عزاء هذا على ما

ًا  المغطى المر وبدا الغطاء عنه كاشف

ًا جان  جر كلفني خأالد واعتداء ظلم

ً  منها نلت ما خأطة العناء إل طائل

سأواء والكلب كان  أبوه لول خأالد

السماء نال إذن د  يزدا ينقص كما لو

ًا  عاطه أخأاك عاط حفص القائل: يا وهو نشاطه من تهيج كأسأ

ًا رباطه من أطلق كالظبي  بشربها تعود صأرف

ٌد المخنث جزع نماطه على وقعت لما  خأال

ًا. وشعر طويلة وهي يسقط. بيت فل عيب، فيه ليس الراحة، من أنقى عيينة أبي جد

ًا  مذمم وأنت محمود القائل: داوود وهو عود من وأنتما لذاك عجب

يهود لحش وسأائره نصٌف،  يشق: لمسجد قد عود فلرب

وسأجود مسلح موضع بين كم  المسجد وذاك له، أنت والحش

حديد قفل وأنت يديه بندي  مغلق باب كل يفتح داوود

منهققم: وهققم أطبققع والسأققلم الجاهليققة في ير لم الذين الربعة المطبوعين أحد عيينة وأبو
عيينة. وأبو والسيد العتاهية وأبو بشار

ّدثأنا الكوفي إسأحاق بن خألف وحدثأني ً العلم: أن أهل بعض قال: ح البصققرة أهققل مققن رجل
ًا صأفرة أبي بن المهلب ابن قبيصة بن حاتم بن يزيد بن داوود إلى الخروج إلى تاق لققه زائر

ًا له فتخير واليها، هو بالسند أبققي أخأققا محمققد بققن الله عبد أتى ثأم بيته، وأهل إخأوانه من كتب
ًا إليققه فكتب يزيد، بن داوود عمك ابن إلى تكتب فداك، له: جعلت فقال عيينة ًا كتابقق لطيفقق

كتققابي. فلمققا إليققه فققادفع وقرأها الكتب من معك ما إليه أوصألت له: إذا وقال إليه، ودفعه
بققن اللققه عبققد جعفققر أبي من معي إن الله، له: أصألحك قال وقرأها الكتب إليه ودفع وصأل
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ًا محمد إليه أوصأاني. ودفعه أخأرته? قال: بذلك ولم جعفر، أبي كتاب إليك. قال: هات كتاب
البحر مراكب بعض البحر في  به إليك قصدت امرأ فيه: إن فإذا ففضه

ًا وتكف  فتحمله به الرياح تجري تجري فل أحبان

والذعر للخوف له ريح  عصفت كلما المنية ويرى

الفقر من له المان كنت  تزوده بأن للمستحق

ًا. فأعطاه إليه ترجع حتى تترك ل جرم داوود: ل قال درهم. آلف وخأمسة دينار ألف غني

وتقصير إقصاء الطالة على  إقامته شيء ما اليمنين ذا طاهرا: يا يعاتب الله ولعبد

نور له ما حتى بنارك هم  به أضر قد منير شهاب وما

ًا: أيا وله ًا يشفي ب  العتا إن اليمنين ذوا أيض صأدورا ويغري صأدور

يضيرا أل وأجدر خأير ب  العتا ترك أن أرى وكنت

الحقيرا أرضى لنفسي أني ت  ظنن قد بأن ظننت أن إلى

فمرت يحيى بن الفضل برائحة  تحركت سأفاه إل طاهر ذلك: وما بعد هجاه ثأم

وسأرت سأاءت حين سأاءت بالفضل  غنائها كل الفضل بريح فأغنت

خألف بن إسأحاق أخأبار

الققذين الشققطار أحققد خألققف بققن إسأققحاق قققال: كققان عصمة أبو قال: حدثأني المبرد حدثأني
ًا وجأ أنه المبرد غير للضرب. أخأبرني التجلد ويظهرون السكاكين، يحملون بنققي مققن غلمقق

مات. حتى الحبس فارق فما السبب، بذلك حبس وأنه فقتله، مكة سأاكني من نهشل

شققكا يسققتطيع لققو  فسققلم المنون تجرعه كم الفرس: كم يذكر قوله واخأترناه رويناه ومما
الفم له إليك

المخذم الحسام ينمنمه خأط  جسمه من منبت كل في

ملجم المجرة بعرا وكأنه  بطرفه السراة عقد فكأنما

90:  الصفحة

الغلم يزني بأن ترضى ول  مولى وأنت تناك أن الصأفهاني: أترضى كوسأتيذ ابن في وله

حرام سأيما من سأواك ونيك  حل إياك نكاحه كأن

اللجام به يغص أن ويابي  يأبى ليس يسرج البغل كمثل

ملم المولى سأوى على فليس  غلم موله ناك ما إذا

ًا: موهت وله كتابي كتبت إذا  حتى وصألك أيض

صأواب غير والهجر  صأواب هجري تقول

انتحابي رحمت أما  وجدي بك ترى أما

العتاب بعد الحب في  حمامي رأيت أما

ًا فيخضبه  يحوطه ظل للشيب حيلة الشيب: وذي في وله ًا طور ينتف وطور
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ألطف الشيب حيلة إل الدهر على  عالم حيلة للشيب لطفت وما

الخريمي يعقوب أبي أخأبار

لبققي قال: قلققت الحكم بن إبراهيم عن منصور بن إبراهيم التراك. حدثأني نسل من وكان
لهما مراثأيك أم أجود حياتهما في زياد بن منصور بن ولمحمد الهيذام لبي يعقوب: مديحك

صأققادفت إذا المققودة شققعر مققن والرعاية الندم شعر يقع أين مجنون، وفاتها? فقال: يا بعد
الرغبة.

ًا الخريمي قال: كان المبرد وحدثأني ًا شاعر ًا مفلق الخلفققاء يمدح وكان الشعر، على مقتدر
القائققل وهو جمة، ومحاسأن كثيرة، ملح الغزل في وله الكثير، فيعطي والشراف والوزراء

الهجر على مني بالصبر تثقي ول  الدهر على مني الصبر بجميل يفتخر: ثأقي

القفر بالبلد العفر الظباء عيون  حجة خأمسين بعد فؤادي أصأابت

الفقر جانب من العلياء كانت إذا  الغنى جانب إلى بنظار ومنها: ولست

السمر والسأل الشعر ذنوب كثير  واتر العداوة مر ولكنني

بالصخر المجانيق قذف فطحطتها  جحدر بن قيس أركان بها رميت

للصقر يثبت الماء فرخ كان وهل  ظالم أنا بل الغوثأي ظلم وما

الشعر في يزاحم وطواط كل أرى  أنني الشعر على أبكي إنما أل

البحر لجة في بالليل ظنه فما  يلفه وليل بحر دونه ومن

ًا فإن  غالب بن لؤي عن إليكم إليكم الوتر على تبيت ل لؤي

الخضر أنيابها بين المنايا فإن  لها تعرضوا ل النضناض الحية دعوا

للخريمي. هي وإنما بشيء، وليست قوصأرة، سأعد لي القصيدة هذه قوم روى وقد

أنيني وحرارات  ظنوني سأوء لي قوله: أرض له يستحسن ومما

ظنوني سأوء كفى ر  بالهج تصنع ما أنت

القرين مقطوع بك  أني يكفيك ما أو

المشهورين. من وهو للشعر، المجيدين المحسنين من الخريمي وهذا

المخزومي سأعد أبي أخأبار

جعفقر بقن الشققعث فقي مخزوم بني دعي سأعد أبو قال قال: لما محمد بن إدريس حدثأني
محجوبا الباب إذن عني فصار  لي لتأذن مرات بابك الخزاعي: أتيت

ًا بالذئب تحجبنا كنت إن الذيبا كلم أبوكم لعمري فقد  مزدهي

ومشروبا مأكول الناس تركتم  الهصور? إذا الليث كلم لو فكيف

ًا الفيل يكلم  دمامته تخفى ل السنيدي هذا وتصويبا تصعيد

تكذيبا العداء لي يستطيع ل  أرومتها في قريش من امرؤ أني

غربيبا الدهر وجهي لو ترى ول  شيمي من الحبشان مصاهرة ول

ومطلوبا طلبا ببابك ألفي  ولن عليك آتي فلن إليك، اذهب
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ولكققن للهجاء، أضربه لم فقال: إني ذلك في فعوقب سأوط، مائتي فضربه الشعث فأخأذه
ذاك? مثقل هقذا السقندي، لبقي القذئب كلم جعقل إنقه وجهلقه، الشقعر فقي لكقذبه ضربته

منهققم، يكققن مخزوم. ولم بني في سأعد أبو قال: ادعى النوفلي عن أصأحابنا بعض وحدثأني
تققاه سأققعد: ومققا أبققي فققي المدائني وشاكر خأثعم مولى البرق أبو قط. وقال بهم عرف ول

سأعد أبا يا شريف  الناس على

جد ول أصأل بل  كنت إذ شئت ما فته

والعبد الحر بين ه  الشبا في حظك وإذا

91:  الصفحة

الحد من أمن في ش  المفح قاذفك وإذ

فققي وهيب لبن قبلها التي والبيات سأعد، أبي في لدعبل البيات هذه أن بعضهم روى وقد
الشعث.

ونسققيتني الغنققى أطغققاك منصققور: أظنققك بققن لمحمققد قققوله سأققعد لبققي يروي يا جيد ومن
تنسي ما الدنية والدنيا ونفسك

مالققك ابققن اللققه عبققد بققن المطلققب عنققد قققال: كنققت أبيققه عققن الكاتب رومان ابن وحدثأني
لقه: حقرك فققال سأقعد أبي إلى المطلب فالتفت دعبل، أقبل إذ سأعد، أبو وعنده الخزاعي

فقي وتبصققق  المخزيقات بققك مصقر قوله: تنقوط دعبل على حقد المطلب دعبل- وكان لي
الموصأل وجهك

نعمققة يقققول: لققدعبل سأققعد أبققو أنشأ المجلس من دعبل دنا سأعد: كفيتك. فلما أبو - فقال
أنساها حييت ما له ليست  بها نمت

فنكناها إمراته ودس  وأكرمنا بيته أدخألنا

والمره الخأت زاني  قوصأرة سأعد أبا البديهة: يا على وقال دعبل فغضب

قنطره عقد خألته  جثا وقد تراه لو

بمقطره قلت: بيت  أسأته في الير ترى أو

بسكره قلت: زبد  يلوكه تراه أو

بعنبره مسك قلت  يشمه تراه أو

كندره للنار وهو  ناره العبد أجج

مؤخأره في فارس  خألفه الدهر أبد

عنققد مققن وخأققرج البيققات، هققذه دعبققل قققال قققال: لمققا الققبردعي ناصأح بن يعقوب وحدثأني
سأققعد أبققو بكم مر لهم: إذا ويقول والنبق الزبيب الكتاب صأبيان على يفرق جعل المطلب،

والمره الخأت زاني  قوصأرة سأعد أبا فصيحوا: يا

جعفققر أبققو مات. وحدثأني حتى بها وأقام الري، إلى بغداد من فهرب عليهم، فطال ففعلوا،
ًا، وكان الشراف بآلت نفسه يأخأذ سأعد قال: أبو ًا، وكققان الشجعاء وبآلت دعي وربمققا جبانقق

م  وأيامهقا معقد لقدعبل: ولقول القائقل وهقو الشقعر جيد كان مزرد. ولكن على جلس وأنه
والمنصل السنخ

منزل ول ناس يك ولم  أهله على الفضاء لضاق
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دعبل أمه أسأت في وأدخأل  زلزالها الرض وزلزت

جيده. الشعر كثر وهو

الموصألي بكار بن مخلد أخأبار

فققي لققك لققه: هلققك فقال تمام أبي على مخلد قال: قدم العوفي الخرزي الزهر أبو حدثأني
ًا وكققان حمققام، داره فققي الحمام- وكقان دخأول ًا بيتق يوققد وكققان أذرع، أربعقة طققوله واحققد

ًا يلبققث فلققم غيره- فققدخأل إلى يحتاج فل عنده، كان مريسي حمار بسرقين خأققرج، أن شققيئ
فققي الشتاء في القعود البظراء، بن مخلد: يا تعرق? فقال حتى تلبث تمام: لم أبو له فقال

البواسأير. يورث السرداب

شغل في شأني تفسير عن أنا  تسل ل أمري كنه عن قوله: سأائلي له رويناه ومما

الملل قوس عن الهجر يدريني  القلى بأسأباب موصأول كنت

فوصأل وبيني أهوى من بين  معضوضة تفاحة فجرت

بالخجل لوصأالي أومى حين  جنبها في حمرة لي لطفت

القبل آثأار خأديه في لي  فبدت جماح بعد لي جاد

الرسأل مولى يا الغصن نضير عش  به الصب أوصأل رسأول يا

لهققم، فققأذن المعتصققم، ببققاب فققاجتمعوا النققاس، شعراء وبها العراق، إلى خأرج مخلد وكان
ًا يققزد ولققم واللفيققن، اللققف بيققن مققا منهم واحد كل فيعطي ينشدون فجعلوا منهققم، واحققد
فققي المعتصم فأنشد الشعراء، من أحد يعرفه ولم السنة، تلك قدم قد وكان مخلد، وفيهم

ًا. اسأتحسنه، اليوم ذلك مخلققد. قققال: الموصأققلي? قققال: أنت? قال: أنا له: من فقال شعر
درهم. آلف بثلثأة له إلينا. وأمر خأروجك قبل كلمتك أثأبتنا قد قال المؤمنين أمير يا نعم

الحصني الصأبغ أبي أخأبار

مروان. بن الملك عبد ابن مسلمة ولد من وهو مسلمة، حصن أهل من يزيد، بن محمد هو
اللققه عبد قال قال: لما فنن أبي ابن قال: حدثأني الشامي إبراهيم بن القدوس عبد حدثأني

مصققعب بأجققداده ويفتخققر شققجاعته ويققذكر طققاهر بققأبيه فيها يفتخر التي قصيدته طاهر بن
مجده? قولوا يسامي من  له كفاء ل من فيها: وأبي يقول التي وهي وغيرهما ورزيق

المقاويل وحواليه  كلكله المخلوع طحن

92:  الصفحة

ومأمول مرهوب وهو  تمائمه عنه قطعت

تحميل بلغت ما كل  والقيل القال يرعك الحصني: ل الصأبغ أبو قال

معذول الدهر فيك أنا  إذن فّي، العذل عددت إن

تحصيل قلت قد لما ما  بنسبته البادي أيها

مطلول القاتل ودم  مقتول المخلوع قاتل

طول باعها في يكن لم  يدا طلت المخلوع بأخأي
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الفاعيل تلك فعلت  كفرت التي وبنعماه

سأراويل لحاذيه ما  يوقدها النار بنت ابن يا

غول غالتهم طاهر  ومن أبوه من حسين من

مجهول الخلق في نسب  تعدده إذ رزيق من

أراذيل آباء لك  يناسأبها ل دعوى تلك

مدخأول فهو مجد ماء  أثألتهم عود في جرى ما

مهازيل وأعاليه  أسأافله منه قدحت

مسققلمة حصن على طريقه جعل الشام إلى خأرج فلما طاهر، بن الله عبد القصيدة فبلغت
ًا، ًا الصأبغ أبي إلى إخأوانه من نفر مع مضى ثأم عمد قال رآه فلما يعرفه، ل حيث من متنكر

الله? قال: وما عبد جواب في قلت ما على حملك قال: ما الصأبغ? قال: نعم، أبو له: أنت
غول غالتهم طاهر  ومن أبوه من حسين الله: قولك: من قلت? قال: عبد

مجهول والله نسب  تعدده إذ رزيق من

كفاء ل من يقول: وأبي ذلك على حملتني فقال: أنت الله عبد أنه وعلم الحصني له ففطن
مجده? قولوا يسامي من  له

عققذرناك، وقققد وقال: صأدقت، الله عبد نقول. فتبسم أن من بدا نجد قلت: قولوا. لم فلما
يقققع، كيققف تققدري ل فإنك المراء، هجو فتعاود حلمي يغرك ل ولكن دينار، بألف لك وأمرنا

طاهر. آل مدح في شعره الحصني ذلك بعد عليك. فأفرغ يحلم ل من لك يتفق لعله

الحجاج بن أحمد أخأبار

دعبققل قال: أخأبرني المصيصي ميمون بن محمد جعفر أبو المنصور. حدثأني موالي من هو
بمصققر، الخزاعققي اللققه عبققد بققن المطلب أريد بغداد من خأرجت قال: لما الشاعر على بن

ً فصادفت الخانات، بعض في نزلت النبار، فوافينا وهو خألقان، أطمار في الحال، رث رجل
قققال: تريققد، بغداد. قلت: فأين أهل أنت? قال: من أين له: من فقلت الخان من زاوية في

هناك. لي قرابة أريد بها? قال تبغي الله. قلت: وما شاء إن مصر

بعيد. المضرب فإن رجلي. قلت سأوى تركبه? قال: ما شيء قلت: معك

هذا في الحوائج شراء وتتولى تركبه، الثقل، بغال من بغل فأعطيك رحلنا تلزم أن لك فهل
الله. فدفعت أصألحك لك صأحبتنا. قال: ذلك تذم أل أرجو مصر? فإني ترد أن إلى الطريق

ً إليه مققن السبيل إليه يجد فيما غاية يبقي عافية. ل في الطريق في معه وكنت فركبه، بغل
ًا لققه مصر. فقلققت وصألنا حتى المانة، وأداء والسأترحاض يشتريه، فيما الحتياط مققن يومقق

فقلققت الميققر، هققذا إلى توصألني أن لي: أسأألك فقال حقك، وجب فقد حاجتك اليام: سأل
ًا سأألت تققدخأل حققتى لققذاك فتققأهب غققد فققي كان قلت: إذا ذاك، إل أريد قال: ما سأهل، شيئ

قعققد قققد مكققان فققي فأقعدته الباب، دخألت أن بعد بيده أخأذت الغد من كان إليه. فلما معنا
ومن وسأيلة، له ذكر زائر كان فمن واحد، بواحد يدعو المطلب فجعل الزوار، الشعراء فيه
ًا كان المطلققب: لققه قققال صأاحبي وبقي كلهم القوم على أتى إذا حتى شعره، أنشده شاعر
يقول: ما وأنشأ صأاحبنا والله فنهض فانصرف، وإل فاذكرها حاجة لك كانت إن الرجل، أيها

ًا زرت الرتب غاية بي بلغت وهمة  بمطلب إل مطلب

بالكتب ألقاه أو الرسأائل في  يشاركه أن ببياتي أفردته

دأب ومن فيها تعب من كان ما  على الحرام البيت إلى عنسي رحلت
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والعصب الجلد بين تقدح تكاد  هاجرة كل وبوجهي بها أرمي

العرب سأيد فأمت الزمام ثأني  لها عطفت نسكي انقضى ما إذا حتى

ًا بإسأتارين اعتصمت إني ًا ركنين  مستلم الحجب ذا والبيت مطلب

للرغب المرجو للعاجل وأنت  آجله المرجو للجل فالبيت

93:  الصفحة

مطلب جود من أملت ما قرب يا  سأبب ما غير من طلبت ما بعد يا

كثب من ناديت وقد أنت وأنت  سأانحة مصر وهذي رجائي هذا

المنصققور. قققال: مققولى الحجققاج بققن أحمققد أنت? قال: أنققا من لبيك، المطلب: لبيك فقال
ًا ذلققك. فققاقبض شئت فإذا الشعراء، لجميع به أمرت ما بمثل لك أمرت قد وأهلً، بك مرحب

ًا دعبل: فبقيت قال معققه حمققل أن فلمققا تأتيه، وحسن نمطه وقوة شعره جودة من متحير
أحللتققك حتى وأخأفيته أمرك عني أخأفيت وبينك، بيني فيما أحسنت قلت: ما وخأرجنا المال
العشققرة إلققى أحسققنت لقققد واللققه مثلققك: فقققال حق من يجب فيما وقصرت المحل، ذلك

أحسققدك? ولقم اللققه التحاسأد. فقلققت: سأققبحان فيجيء أمري أعلمك أن وكرهت والصحبة
ن علقي أبا يا فقال: دعني اص فقإن هقذا، م ًا، الققاص. فاسأقتفرغت يحقب ل الق ثأقم ضقحك

افترقنا.

الفجققاج فققي تحققدي العيققس على  لبيته الحجيج حج الذي القائل: أما هو الحجاج بن وأحمد
السباسأب

الكواكب برعي إنسان ووكل  يتصافحا أن الجفنان منع لقد

الحسين بن طاهر شاعر الصيني أخأبار

فققي الصققيني قال: كققان الصأم جعفر بن الله عبد قال: حدثأني الخصيب بن إبراهيم حدثأني
ًا وكان به، اتصل منذ سأواه يمدح ل طاهر، جملة ًا، مطبوع فققأمر عليه طاهر وغضب مقتدر

يققا محبققوس الصيني? قال: هققو شاعرك فعل لطاهر: ما فقال المأمون، ذلك فبلغ بحبسه،
أن زعققم مققن فقال: أيسققتحق عليه، وجدتها ذاك? قال: لموجدة المؤمنين. قال: ولم أمير

فعلققت إذا إليه? ولكن يساء أن السيوف ظلل تحت بمقامك إل دارها اسأتقامت ما الخلفة
ن أخأرجتقه لئقن واللقه بعقدها يققول كيقف ليعلقم غيقري، بحققي يطلبه أحد فما فعلت ما م

يجققري طققاهر الجميل. فكان بغير وقابله أخأطأ أنه طاهر قال: فعلم عنقه، لضربن الحبس
ًا إخأراجه على يستجريء ول الكثير محبسه في عليه الققذي هو المأمون. والصيني من خأوف

يتسلى يحبه عمن ات  باللذ تشاغل من أن يقول: زعموا

وصألى بالطواف لذ ومن ن  البد له تساق والذي كذبوا

يتقلى عاشق قلب على ر  الجم من أحر الهوى لرسأيس

ًا، قليلة الصيني وأخأبار السلم. بمدينة إل يوجد ل وكان جد

التميمي القصافي أخأبار
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بققن علققي بققن دعبققل أبققي دعبل: سأققمعت بن الحسين لي قال: قال المنذر أبي ابن حدثأني
تميم. بن زيد بن كلب بن ربيعة لبني مولى القصافي يقول: عمرو رزين

يقققل ولم سأنة، سأتين الشعر يقول القصافي عمرو يقول: كان أبي الحسين: سأمعت وقال
ًا ًا شيئ قققدام أرجلهققا رأيققت  بهققا الحققداة حث إذا نواج قوله: خأوص وهو واحد، بيت غير جيد

أيديها

حكققومته فققي عققدل الخليفققة طويلققة: إن قصققيدة فققي قققوله غزلققه مققن له يستحسن ومما
موافيك أني بابه إلى فامضي

ًا لي وأرجعي ًا الناس أبين يا  به ذهبت قد فؤاد تباريك في ظلم

يمريك كان ما فتى مريت وقد  ومكرمة جود أخأا ظلمت لقد

بناسأيك حال في ليس من تنسين  وبهجتها الدنيا زينة يا أراك

ًا راحا كأن فيك في النوم بعد القرنفل حب  يخالطه وتفاح

ذكرك غير شغل لنفسي وما  بها يشغلون ودنيا دين، للناس

ًا: يا وله ًا القضيب شبيه أيض ًا  وقدا حسن وجدا الصب إلى أخأدى وبديع

فردا صأرت قد البهاء وكل ج  والغن والملحة الحسن في أنت

عبدا وجهك لحسن روجائي  وسأؤلي مناي يا أصأبحت أنا

شهدا ريقك رضاب من واسأقني  عني واعف القلى من فأجرني

الخاركي أخأبار

قققال: عمقر بققن محمققد جعفقر أبققو حققدثأني بالخقاركي إل يعققرف ل إسأحاق بن أحمد واسأمه
عاشققرت حققتى العققذار خألعققت ول مجنققت نققواس: مققا أبققو لققي قال: قال الداية ابن حدثأني

ومقن ونحققن مسقلكه، وسأققلكنا بقه أتققى مقا نحن فامتثلنا يحتشم ولم بذلك فجاهر الخاركي
عليه. عيال مذهبنا يذهب

ًا الطلء يدعى  شرابهم من بنار أتوني قوله: لما السائر شعره ومن خأوار غير صأليب

إضماري الخمر أن يعلم والله  أكرهها الخمر وقلت نسكا أظهرت

والعار بالشين مدحتها يريد  طبخت بالله: قد زعيمهم آلي

94:  الصفحة

النار كية عنه الله زحزح ل  عذبها بالنار الذي ذا من فقلت

ًا: ذهب وله لجين غصن بها ح  را ذهب في أيض

عيني قرة ندى في  عين قرة فأتت

ًا ريحانتين من ئح  والرا بالراح مرحب

ًا ن  شكلي إلفين ألفا مؤتلفين مع

بين طائر نهما  بي ول بيني جرى ل

ًا  بقينا ما غنينا بل معتنقين أبد
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ًا نبع لم  وغبوق صأبوح في بدين نقد

ًا: يضحك له يستملح ومما مغبوط البال رخأي ضحك  بمربوط محلول أيض

مقموط الحب بريح صأب  عاشٍق فتى شجو من يضحك

ًا حب دلهه ٍر رش محطوط الطرف غضيض أحوى  أحو

خأوطي يعشقني من برأس  أقبلت إذا للبلوى يقول

الباهلي حازم بن محمد أخأبار

حققازم بققن محمققد قققال: سأققمعت دعامققة قققال: أخأققبرني الموصألي الصقر بن محمد حدثأني
عليهققا، وقعقت أن أتمالقك فلقم وضققيئة، حسقناء بجاريقة طاهر بن الله عبد إلّي يقول: وجه

عندها همذان وثألج عفصة، ثأقب عندها مكة مفازة الصفة، فوق والبرد السعة من فوجدتها
حسققن للعيققن ق  يققرو جققوهرة إليققه: للققه فكتبت أمرها الله عبد أعرف أن فأحببت الحمام
صأفائها

جلئها حين قبل من  فحمدتها أبصرتها

بغطائها تركتها  قد كنت إل فندمت

برواتها زهرها نها  م واسأتمتعت ورضيت

دينققار. بخمسققمائة الولققى فبعققث كباطنهققا، ظاهرهققا بققأخأرى بعث إليه البيات وصألت فلما
فقيها- قققال: المديني المديني- وكان عون أبي ابن قال: حدثأني المكي السأود أبو وحدثأني

للقناعققة ذكققره كثرة مع اسأتماح، إذا وألحهم سأال، إذا الناس ألحف من الباهلي محمد كان
منهم بذلك، اشتهروا حتى عليه هم ما بضد أنفسهم يصفون كانوا جماعة أحد وهو بشعره،

ان حكيمقة ققرد. وأبقو مقن أزنقى وهو به ويتحلى اللواط ذكر يكثر كان نواس، أبو يصقف ك
يصف كان التيس. وجحشويه عن يقصر له: إنه يقال وكان النكاح عن والعجز بالعنة نفسه
ً واحققد ردهققم فققي النيل يركب كان الكلب، من أحرص وكان والنزاهة القناعة نفسه فضققل

غيره. عن

ًا الشققعراء أجود وهو مسققالكها سأققدت إذا المققور القائققل: إن وهققو معنققى، وألطفهققم لفظقق
ارتتجا ما كل منها يفتق فالصبر

فرجا ترى أن بصبر اسأتعنت إذا  مطالبه طالت وإن تيأسأن ل

يلجا أن للبواب القرع ومدمن  بحاجته يحظى أن الصبر بذي أخألق

ًا عل فمن  موضعها الخطو قبل لرجلك اطلب زلجا غرة عن زلق

وشققرف الهمققة كققبر علققى يققدل عجيققب فعققل وكلبه حرصأه من وصأفنا ما خألف على وذكر
يؤذيه، الذي المؤلم الهجاء يهجوه قحطبة بن حميد بن محمد على ألح كان أنه وهو النفس،

درهققم، آلف عشققرة فيهققا بققدرة إلققى فعمد فيه، ينجع ول حيلة بكل معه المر يتلفى فكان
لقه، ثأققة مققع ذلققك بجميققع إليققه فوجه رائع، ووصأيف عتيق، وفرس الثياب، من فاخأر وتخت
أن لك فيها: أما له ويقول رسأوله، وغير غيره بذلك يعلم ما أنه فيها يحلف رقعة إليه وكتب
رقعتققه: ظهققر فققي لققه وكتققب ذلققك جميع عني? قال: فرد وتكف أمرك وتكفيني هذه تقبل

الغمر بالندى الفرزدق كعم  إذ المهلب ابن فعل وفعلت

ًا ألبسته  رجل من المعروف أقبل ل الدهر على عار

والنشر الحشر ورب كل  ترغبني بالموال وبعثت
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هجققاه فمققا عنققه فأمسققك بسوء ذكرك إلى بعدها عدت ل والله البيات: ولكني تحت وكتب
بن إسأحاق قال: حدثأني الجرجاني إبراهيم أبو حدثأني فإنه مثله، من عجيب ذلك. وهذا بعد

حميققد بققن إسأققحاق من يطلب حازم بن محمد قال: رأيت الرازي ربيعة قال: أخأبرني شيبة
ّكًة نهيك بن ليس أو نيفق ففرد تكة يمكنك لم إن يعقوب أبا حازم: يا ابن له فقال فمنعه، ِءت

الجشع? من الحد بهذا وهو الفعلة تلك مثل يفعل أن بعجيب

وهيب بن محمد أخأبار

الموصأققلي إبراهيققم بققن إسأحاق قال: حدثأني العرمزي قال: حدثأني الهيثم بن أحمد حدثأني
قال:

95:  الصفحة

ًا لحدثأنك الشاعر: والله وهيب ابن قال أمانققة جعلتققه أنققت إن مثله، بمسامعك مر ما حديث
بالمانققة، التعقد هذا قلت: كم قط، سأمعت مما ليس قال: إنه قلت: حدثأني، علي، وكتمته
ًا به أخأبر ول حدثأني ًا، دمت ما أحد يبكققي، صأققبي معهققا الموسأققم أيققام بمكققة أنا قال: بينا حي
فسققكت، الصققبي فنققاولته درهققم شققق فيهققا مققن فأخأرجت يسكت، ول ويأبى تسكته وهين

لهققا: فقلققت شققيء، بعققده ليققس وظققرف رطققب وشققكل جميل وجه ذات هي فإذا فتأملتها
عنققدي ولكني مخزوم، بني من رجل وزوجي مشغولة، مشغولة? قالت: بل أم أنت أفارغة
ك أجمع كبير، وثأبج حسن ووجه ضيق حر ذات فارغة ه هقذا ل ا قلقت سأقليم، بأصأقفر كل وم
الجنققة، شققرائط مققن الدنيا. هققذه شرائط من هذه سأليم? قالت: دينار،قلت: ليست أصأفر

فقي هقذا فقلقت: اصأقرفي آخأقر وأخأرجت فأخأذته، إليها الشرط. فدفعت إذن قالت: فهات
ودخألققت مضققت ثأم غيره، في قلت: فاصأرفيه للرجال، الطيب تمس ل قالت: إنها الطيب،

فقالت: لها لجارية بيدها وصأفقت فصعدت، وقالت: اصأعد، غرفة فصعدت العطارين زقاق
الحسققن لبققي الشمس. وقالت: قققولي كأنها جارية فأقبلت تبطئي، ول عجلي لفلنة قولي
أنظققر جعلت السلم. ثأم عليه طالب أبي بن علي نعت ليحضرا: فقلت: هذا الحسين وأبي
ذكققرت الققتي صأاحبتي: هذا لي أجن. وقالت فكت صأورتها وحلوة صأاحبتها وجه حسن إلى
والجمققال الهيئققة مققن تريققن مققا علققى وهققو الفتى، لهذا ذكرتك قد للجارية: إني وقالت لك،

دينققارين، الصققداق مقن لققك بققذل قققالت: وقققد وقربه، الله قالت: حياه والظرف، والنظافة
واللققه وقالت: إنها إلّي فنظرت نسيت، والله بشرطي? قالت: إني أخأبرته أماه، فقالت: يا

ًا وأكثر كرب، معد بن عمرو من أشجع حققتى إليهققا تصققل ولسققت مكققدم، بن ربيعة من زهو
أحققدهما فخطققب أقبل، قققد شيخان هين. فإذا فقلت: هذا مطمع ففيها سأكرت فإذا تسكر،
ًا أحضققرت ثأققم فأكلنققا، بطعققام وأتينققا انصققرفا، ثأققم فزوجاني الخأر، وأجاب فشققربت شققراب

لرى  وإننققي الظبققاء يصققيدون راحققوا الصققوت بهققذا غنققت الشراب فينا دب وسأقتني. فلما
حراما علّي تصيدها

ًا منك أشبهن ًا سأوالف ذماما بذا لهن فأرى  ومدامع

سأققمعت كنققت إن سأققنة ثألثأيققن منذ القيان لنتاب إني دواة. فوالله على بقضيب توقع وهي
ًا أطيققر فكققدت غنائهققا، مققن أحسن غناء ول صأوتها، من أحسن قط سأققيدة وقلققت: يققا طربقق

لمعبققد قققام ولكققن قققالت: بلقى الشعر، هذا عرفت ول قط، الصوت بهذا سأمعت ما النساء
وقته. فلمققا هذا ليس ولكن قلت? قالت: بلى ما إل وليس فداكن قلت: جعلت صأوتان فيه

ًا صأليت، كم أدري ما فصليت. والله وقمت فصلت، قامت أمسينا ًا، حرصأ إلى وعدنا وطمع
لققي أتققأذنين فققداك لها: جعلت قلت الليل من سأاعة مضت فلما وناولتني، فشربت شرابنا

ً وأمش فتجرد أول منك? قالت: قم الدنو في ًا مقبل وتجققردت أراك. فقمققت حققتى ومققدبر
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ت القدواة علقى بالقضيب وقعت ثأم بي، يراد ما أدري ول منعظ، وأنا ومشيت بأحسقن وغن
السواري والخشب القوم نعال  علته قد بالمجرد كأني غناء وأصأنع صأوت

ثأان? قالت: بلققى، البيت لهذا أوليس فداك، وقلت: جعلت بي، يراد الذي للحين افطن فلم
فقققالت: توسأققط ومشققيت يققدي، بين أراك حتى قالت: امش ثأم سأاعة بعد تسمعه وسأوف

م. فمقا ول ببقواري غطقي ققد أسأقفل إلقى خأرق وهناك ففعلت، مني واقرب المجلس أعل
بنعالهمققا، لققي كمنققا قققد الشققيخان وإذا قائم، العطاري سأوق في أنا إذا عليه رجلي وضعت

أردنققا مققا المجرد علم الغرفة: ولو من الصوت وإذا عريان، وأنا أموت كدت حتى فضرباني
الصحارى في لحاصأرنا

رجققل وإذا رضضققت، حققتى وثأقققال خأفاف النعال من قفاي على وقع لقد محمد أبا يا فوالله
عريقان مرضقوض وأنقا فقمقت بليقة، فققي فنققع السقلطان بك ينذورا ل رحلك يقول: ويلك

طريققي جعلقت أصأققحابي مققع للخروج وتهيأت أصأبحت فلما رحلي، إلى صأرت حتى متجرد
فققي لققك هققل فققتى لققي: يققا فقققالت الغرفققة في الجارية فإذا فنظرت العطاري سأوق على

لهب. أبي آل من فقيل: جارية عنها فل. فسألت الشرائط تلك على العود? قلت: أما

ومققات الحيققاء مققات  مطلققُب مققات لمققا الثلثأققة قققوله: مققات شعره من له يستحسن ومما
والرهب الرغب

والعرب السألم به يعزى أضحى  كفن ضمهم قد أربعة لله

ًا الدموع بعد  أعيننا أبكيت مطلب يوم يا الحقب دامت ما دم

96:  الصفحة

ًا  سأفحْت ما المزن غوادي ذهاب فاذهب العشب اخأضرت ما أو الرض على صأوب

المهلبي خأالد أبي أخأبار

إلققى انتقل ثأم الشام ينزل صأفرة. وكان أبي بن المهلب ولد من وهو محمد، بن يزيد اسأمه
الكتققاب بعض قال: عن الكوفي الخأوص أبو قال: حدثأني هامان ابن السلم. حدثأني مدينة

ًا المهلبي: دخألت خأالد أبو لي قال: قال عليققه، أسأققلم بغققداد أهققل مققن لي صأديق على يوم
وكققل حماقققة بكققل يتكلمققان وأخأذا الله، خألق أرقع هما وإذا شابان، له ابنان وعنده وعنده،

مققا اللققه فقلت: سأبحان عنه أسأرى أن فأردت منهما، ويتعجب إليهما ينظر محال. وأبوهما
ًا كنت الب: إن كلمكما!ّ فقال أطيب مثلهما. الله فرزقك كاذب

ًا، قليققل وشققعره ومجيققديهم، المحققدثأين فحولققة من هذا خأالد أبو العباس: كان أبو قال جققد
سأهك ول وحل ل مرة ببطن  َدعة في فقلت: القوَت تمن، هذه: قالوا له رويناه ومما

الملك يفرش فرش أنظف رأيت  تربته المسكين افترش إذا بطن

تنتهُك السألم ول تؤذي الجار ل  صأالحة الله عباد من حرة لي

ٍد ذا كنت إما والكلب والصقر والشبك الدبق فريشي ضعفت وإن  جل

والفنك السمور ريشها كأنما  مطوقة برج على وطائرات

ينعلك البرني به بسر مقلو  لهم أتاك أضاف يفاجئك وإن

درك عامل من به يخاف ل  سأحت مكسب من يكن لم منزل في
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فتكوا إذا قوم من الفتك ويستر  خألوته للنساك النسك تسلم

ً يا الفلك به أحيا بأن لي يدر ولم  به الزمان يساعدني لم منزل

ًا تمنيت لقد محتنك العيش بطيب بصير إل  يعرفه ليس عيش

العتبي أخأبار

فققي أمقر أنقا العتقبي: بينققا قال: ققال الموي الله عبد أبو قال: حدثأني القرشي ابن حدثأني
ًا المربد شارع وقلت: فتبعتها جميلة، بامرأة أنا إذ يوم

رأسأققي وقققالت: إن منققي فققي? فققدنت رأيققك قلت: فمققا زوج?قالت: ل، لك هل اله، أمة يا
أنققا فققإذا قناعهققا، فكشفت فرجعت، ارجع، فتى يا نادتني، بعدت فلما عنها، أشمط. فوليت

ًا، فبقيت كالغراب، بشعر منا. كرهته ما منك فقالت: كرهنا متعجب

عنققي فأعرضققن  بعارضققي لح الشققيب الغققواني للعتققبي: رأيققن المعنى هذا في روينا ومما
النواضر بالخدود

بالمحاجر الكوى فرقعن سأعين  بي سأمعن أو أبصرنني متى وكن

والجآذر المها بأحداق نظرن  أعين أعنة عني عطفت فإن

المنابر رؤوس صأيغت لقدامهم  ثأناؤهم كريم قوم من فإني

ًا ل رأيتك قوله: ولما له يستحسن ومما ًا  فاسأق بالزاهد أنت ول قوي

بالحامد صأديقك وليس  بالمتقى عدوك وليس

زائد من فيك وناديت: هل  الرقيق سأوق السوق في أقمتك

جاحد لنعمائه كفور  بالصديق غادر رجل على

واحد درهم على يزيد  واحد رجل جاءني فما

الوالد دعوة به وحلت  عقله خأانه رجل سأوى

ٍد بل منه فبعتك بالشاهد ردك مخافة  شاه

ًا وأبت الناقد على البلء وحل  منزلي إلى حميد

ًا: ليس وله القدر يسعد لم إذا عليك يجدي  أدب ول عقل ول احتيال أيض

الخير له فيه بما القضاء جاء  إذا يضر عجز ول توان ول

عسر يقضه لم ما نيل في والسعي  مطلبه يعييك ل الله قدر ما

مصطبر والحر لها، صأبرت إل  معضلة اليام من عرتني وما

كفروا أعسروا ما إذا قوم ثأقةورب ذو بالله عسري على إني

ًا لذاتها نفسه مانع كم ذخأر ماله من له ليس للفقر  حذر

ًا تعجل فقد  يحذره للفقر إمساكه كان إن يفتقر قبل فقر

عقيل بن عمارة أخأبار

عطية. بن جرير بن بلل بن عقيل بن عمارة هو
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97:  الصفحة

مققن عمققارة قققال: قققدم عمققرو بققن ريققاح أبققو قال: حدثأني الجريري رياح بن مسلم حدثأني
أبيققه نحققو ينحو وكان زمانه، أهل أشعر وكان شعره، بالناس اتصل حين الحضر إلى البادية
جيققد الرصأف محكم الشعر، نقي وكان اسأتغرقه، إل المعاني من معنى في يأخأذ ول وجده،

ًا وكان الشعر، بيت أهل من الوصأف، فكسققب والملوك، والشراف والوزراء للخلفاء مداح
ً ًا مال البادية. إلى وانصرف عظيم

النققاس، أفصققح وهققو الحضققر، إلققى الباديققة مققن عقيققل بققن عمققارة عمر: قال: قدم حدثأني
ًا وأحسنهم ًا، هدي ٌء، والسققخف المجون من عنده ليس الدين، صأحيح وقصد رجققع فمققا شققي

بالقدهر، يقولققون ققوم إلققى وققع أنقه وذلقك اللقه، كتققاب من بحرف مؤمن وهو البادية إلى
الدين. أمر من شيء إلى يرجع ل ذلك بعد فكان دينه، عليه فأفسدوا فعاشرهم

ُء سألمى من القلب عقيل: عناء بن لعمارة يستجاد ومما ًا وما  عنا ُء منها له أبد عزا

ً النفس هواها تكلفني الرجاء منها نصيبها وخأير  جهل

والبهاء الملحة الدل مع  فيها المسواك، مرشف رقيقة

النساء وتعسفها تمدحها،  وشيب مرغدة عيش غذاها

والدواء التطبب فأعيانا  عمرو بصدود له تطببها

الجزاء احتمل إذا عمرو بنو  نجرنا نعمى ذي جزاء وشر

ًا وعمروعبيد سأعد بني منعناهم ُء أو لسعد عص إما

ًا: ويرفع له يختار ومما ًا المال أيض ًا الفقر ويزري  خأملوا وإن أقوام كرموا وإن أقوام

ً رأيت وقد واخأترموا للناس مواريثهم خألو  رأيتهُم إذ رجال

اجترموا الذي إل به يحوزا ولم  وراءهُم خألوا بالذي يحملوا لم

الحكم المة إمام تزور بأن  كلهم الناس أحق إن ُعمار

المم خأانت لما العقد والمحكم  صأولته والمخشى اللف الواهب

ًا  معلمة الثغر نحو الخيل والقائد اللجم أفواهها في تصلصل شعث

ًا: طرقت وله ًا  نيام والعيون أميمة أيض ًا شعث أوام بهن وأطلح

العلم بها طامسة يهماء  بقفرة اليمين تحليل أوقعن

سأقام صأحاحهن كأن حتى  تنوفة كل وجشمن الدجى جبن

وسألم خأيرة التحية ومع  زائر من خأيالها الله حيا

بسام ماجد أني لعلمت  خألئقي بليت لو إنك أأميم

لوام ملوم التلد وفر  مزور الكرام أندية شهاد

ُللى كانوا  كمثلهم فجئت آبائي أشبهت وإمام لها قدم ا

يققومي حققم ولو  بكيته الثمام أحجار يوم أخأيه-: أخأي في قوله- والمرثأية له يستحسن ومما
لبكاني قبله

ًا لي وأبقين  فاخأترمنه أيامه له تداعت مكان بكل شجو

فنعاني مثلها قبري عند دعا  غدوة بعثمان يبكي الذي فليت
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الثقلن حرها من بكى عليه  عبرتي والنس الجن في قسمت فلو

السامي الجهم بن علي أخأبار

يسققأل محمققد ابققن اللققه عبد أبا قال: سأمعت طاهر أبي ابن قال: حدثأني الشيرازي حدثأني
ر، إلقى فحبسقه عليه، وجد لشيء المكتب في يحبسه علي- أن بدر- معلم بن الجهم الظه
حيث من إليها الصبيان بعض مع به وبعث أمه، إلى فيه وكتب لوح شق فأخأذ صأدره، وضاق

الجهم فظاظة إليك أشكو  أم من أفديك أمنا أبوه: يا يعلم ل

ًا وبقيت  كلهم الصبيان سأرح قد جرم بل محصور

حققتى بنفسققه الجهققم فققذهب أكثرهققا، فنتفت الجهم لحية إلى وثأبت البيتين الم قرأت فلما
أطلقه.

ًا الجهم بن علي قال: كان عروبة أبي ابن قال: حدثأني الشاعر العباس أبو وحدثأني شققاعر
ًا ًا، مفلق إلى وينسبهم يهجوهم طاهر بآل فأولع هجاء، وكان يشاء، حيث لسانه يضع مطبوع

العققتزال وأهل  والنصارى الروافض محبوس: تضافرت وهو قوله به عرض الرفض. فمما
هجائي على

إليهم نبي وما وعابوني

98:  الصفحة

بققن بختيشققوع وبالنصققارى داود، بنققي العققتزال الطققاهريين. وبأهققل بققالروافض عني وإنما
أمققره فققي المتوكل يكاتبون زالوا فما ذلك، من طاهر عليه يعاديه. ووجد كان فإنه جبريل،

فقاجتمع الشقاذياخ، ببقاب صأقلبوه أيديهم في وقع فلما خأراسأان، إلى أخأرج حتى ويحتالون،
ًا، صألب وقد إليه ينظرون الناس صأبيحة بالشاذياخ ينصبوا خأشبته: لم على وهو فقال عريان

ًا إثأنين  ال مجهول ول مغموز

َء الله بحمد نصبوا ًا  عيونهْم مل َء ُحسن تبجيل قلوبهم ومل

مسلول يرى ما أهول فالسيف  لباسأه عنه بز أن ضره ما

وأكرموه. فأنزلوه بالقوم البيات فاتصلت

يستتر ليس أمر يستر وكيف  الخبر ما تدرون هل متيم هجائه: بني خأبيث ومن

الحجُر للعاهر ولكنما شتى  عصٍب بني يا أبوكم حاجيتكم: من

ًا شيخكم كان قد نظر أمرها في أمكم لكن  خأطٌر له شيخ

والستر البواب دونا يكلؤهامحجوبة والله أمكم تكن فلم

سأكروا إذا عنهم محجوبة وغير  شروا إن الفتيان مغنية كانت

ًا إخأوانه وكان أمروا إذا يعصى أن الشيخ يمكن ل  جحاجحة غر

ّفاء قوم َع العذر تخلع قد مثلها في فإن  بيوتكم في إل أ

كثروا إذ بالباء أعلم والله  واحدة فالم نسبوا إذا قوم
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وهققو الجهققم بن علي قال قال: لما اليحصبي الله عبد أبو قال: حدثأني فنن أبي ابن حدثأني
حبسققي،  بضققائري ليققس فقلت المتوكل: قالت: ُحبست فيها يخاطب التي كلمته محبوس

ُد ل مهند وأي يغم

مسلول يرى ما أهول فالسيف  لباسأه عنه بز أن ضره صألب: ما حين قال ثأم

المراء. وهابته الشعراء له فأذعنت الناس، أشعر بأنه له حكموا

وتعدُل تجور أيام وللدهر  تتحمُل حملتها ما النفس قوله: هي له يختار ومما

ًا ولكن  نعمة الحر عن زالت أن عار ول التجمل يزول أن عار

التفضُل الرجال أخألق وأفضل  جميلة الجميل الصبر وعاقبة

الردى عنك ويصرف يقيك  يزل لم من أقالك وله: أقلني

مصعدا لجاوزتها تنال  السما أن لو حتى وأعلك

الهدى نبي إل وبينك  اسأمه جل ربك بين فما

غدا منه نجاؤك وفيها  مقتد بسنته وأنت

ًا لققه ويستحسققن ًا بالبققدر شققبهناك نحققن المتوكققل: إذا فققي رائيتققه مققن قققوله أيضقق طالعقق
والبدر للشمس حق قالوا وبالشمس

العشر أناملك جدوى بلغت لما  أبحر سأبعة بالبحر ُقرنت ولو

ًا بالبدر شبهناك نحن وله: إذا ًا بخسناك  طالع وأكمل أبهى أنت حظ

وأبسُل للذمار أحمى فإنك  الوغى في بالليث قسناك إن ونظلم

أفضل كفك سأيب إل بحر ول  حده تجاوزت قد إل عرف فل

وفيمققا السأتقصقاء، قصققدنا وليققس والعامققة، الخاصأققة عنققد ووجققد بشققعره، شهر ممن وهو
كفاية. ذكرناه

أمية أبي بن الله عبد أخأبار

علققي بققن دعبققل قققال: ذكققر الخققزري خأالققد أبو قال: حدثأني البصري علي بن أحمد حدثأني
أميقة، أبقي بن الله عبد وابنه أمية أبي ابن محمد وأن شعر، بيت أهل البيت هذا أن الشاعر

ة أبقي بقن اللقه عبقد ابقن علقي بن محمد ابنه وابن أمية أبي بن العباس وابنه أبقو وهقو أمي
لققدى الزقققاق القائققل: هققذي وهققو أميققة أبققي بن الله عبد وأشعرهم شعراء، كلهم حشيشة
إكراهي وفي طوعي في بالجد  ملتها الفراق

الواهي الضعيف ضحك وبكاؤه  مدنٍف صأب بكاء الفراق ضحك

ْع ِءل دارسأات وله: د ِءل ربع وكل  الطلو محي

جهول لكل ذرها  سألمى دار تصف ول

برحيل آذنوا قد  ليلى تقل: آل ل

الحمول في غدا عمن  مهنا بحب حسبي

بخيل محب لدى  وجيد دلل بذي

قتول بالمقلتين  شموس العنان صأعب

مهيل كثيب على  تثنى بان كغصن
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أسأيل قد بحسن  يزهى النف وشامخ

كحيل طرف وكسر  وازورار ونخوة

نحول من رأى وما  وجدي بالهجر أغراه

ٌد وقيل بقاٍل عني  أتاه لي وحاسأ

ِءل خأل بوصأف  مهنا وصأفُت وما وصأو

ًا أقل: فزت ولم ِءل بلذة  يوم التقبي

الذليل السأير على  تعدى من يا ففيم

رسأولي وتستخف  ثأقيل لديك لي ما

دخأيل لبعض هذا  هذا كان إن كنت ل

النجار خأالد أخأبار

ال عقبقة بقن قال: حدثأنا: مسقلم البصري محمد بن الوهاب عبد حدثأني خأالقد لقي ققال: ق
هققذا فققي ما يكفي جارية فقلت: يا نورة فيه تور ومعها بالبصرة مولدة جارية النجار: رأيت

صأغيرين. كانا إذا حرين? قالت: نعم التور

ًا النجققار خأالد قال: وكان ًا اللسقان خأقبيث كقان أنقه إل متقلبقا، شقاعر أعققراض إلققى سأقريع
الصأققل غليققظ  أيققر كققل أنجققر النجققار القائققل: أنققا وهو المعنى هذا غير في وشعره الناس،
ِءد منتفخ الوري

الحديد مثل صألبًة فياشل  فأس بغير بقيت إن سأأنجر

ًا بعضها وأجعل ًا باع شديد أشر ذا الباع ُدوين  وبعض

البعيد السفر إلى مطاياها  تتخذها لطيبة وأهديها

ًا إبنها وتحمل العبيد مع الركوب طلب إذا  عليها أيض

الوليد أبي الشج متن على  تعلو حين العقيلة حسن فيا

عتيد علف ول تبن ول  لجام ول هناك سأرج بل

ً عشرين بليلة تسير الوفود مرتحل غير وترحل  ميل

ً لذاك الوليد كان وما التليد مع الطريف بذل ولو  أهل

البليد ول بالعنود هو فما  فارتبطه دونك العباس أبا

البريد على العجوز حمل وفي  فيه الجر طلبت قد فإني

القناص خأالد أخأبار

على الناس: عوجوا في سأائرة هي التي كلمته القناص خأالد شعر من يستحسن قال: مما
هيقان أرآل فقطانه أقوى،  خألني بالقفص طلل
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مرنان بالسيل مثعنجر ووبل  شآمية ريح آيه غيرت قد

نجران أرض أموا حيث نواهم  شحطت أهله وأمسى خألء أمسى

جنان خألق في ضاحية كالشمس  لهية بيضاء لجارية ومنها: دار

ٍة خأود خأرعبة بيضاء لحزان نفي معجبة للعين  مطيب

نهلققوا مققا طققول مققن ثأملققوا إذا آخأرهققا: حققتى في وقال النمط هذا على كلها أبياته طرد ثأم
وسأنان تميال عقلوا وما مالوا

لقمان حكم من انتقلوا وما سأكرى  جهلوا وما جهلي قتلوا وما قتلى

عيدان نقر من غرائزهم ذلت  مغامزهم لنت قواقزهم درات

ابققن خأيققره. قققال تققرُج فل الشققعر يقققل لققم ثأققم رواهققا من أن محمد بن مرداس قال: زعم
ًا: إن أقول المعتز: وأنا وأسأحقه. الله فأبعده الشعر يقل لم ثأم هذه روى من أيض

زينب بن عيسى أخأبار

غلم لققي زينب: كان بن عيسى قال: قال الكوفي ماجد أبي عن القاسأم بن محمد أخأبرني
ولققم رجققع ربمققا ثأققم فيها، كله نهاره أذهب إل حاجة في أبعثه ل وكنت الله، خألق أكسل من

ًا أضربه قال: فكنت يقضها، ًا كنققت لو الفاعلة، ابن له: يا وأقول كثير بعثتققك إذا كنققت كيسقق
ًا. قال: فققاعتللت ثأنتين. ورجعت قضيت واحدة حاجة في ل خأفيفققة علققة هققذا عقيققب سأريع

لققه: فقققل إليققه للغلم: اذهققب فقلققت متطبققب، صأديق لي وكان أحد، على مثلها من يخاف
ًا منزله وكان إلينا، تعال ًا، منزلي من بعيد النهققار. آخأققر إلققى يعققود ل أنه في شككت فما جد
ل آخأققر رجققل ومعققه بالطبيب وافاني حتى بصري عن غاب ما عادته. فوالله من أعرف لما

ًا، أسأرع نفسي: لقد في فقلت أعرفه، لقه: يقا وقلقت يفلققح، أن لقه آن أخأرى: قققد ومن جد
تققدعو أن أمققرك الرجل? قال: الغاسأل. قلت: ومن هذا فمن عرفته قد الطبيب هذا فلن،

ًا كنت لي: لو قلت كنت الغاسأل? قال: ألست ًا إنسان قضيت حاجة في بعثتك إذا كان كيس
مشققغول كققان ولكققن بققه، أجيققء أن فققأردت اسأققتقبلني قققد أخأوك وكان فعلت، ثأنتين? وقد

عليك. به? قال: ليصلى تجيء أن أردت لم يفعل. قلت: وأخأي فلم بحاجة

100:  الصفحة

ًا أميققة. وكققان بنققي مققوالي من أنه الثأرم بالمراكبي. زعم يعرف زينب بن وعيسى محسققن
ًا. وأحد ميققت الصققبابة القائققل: حققي وهو عنها، يفتر ول ويشربها الخمر، في يجيد من مفلق

ِءر قيامة عليه قامت  الصبر الهج

يغرى غرامه حيث لهفان  مذاهبه سأدت متحير

قبري منيتي قبل لسكنت  أجل ميٌت يسبق كان لو

البدر من مشابهة لول  محاسأنه فاقت من حب من

عيناه سأبته فؤادي أمسى  وقد بمقلتيه فؤادي وله: سأبى

راه للذي الطرف فأغمض  فيدركني العمى حبست حتى

موله بالرحيق زينه  غضارته في كالغصن يهتز

أعله الرشيق وكالقضيب  تحسبه كالكثيب أسأفله
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اليزيدي محمد أخأبار

أبققي بن أيوب قال: قال الموصألي غياث بن جعفر إسأرائيل. قال: حدثأني بن محمد حدثأني
بعقض فققي لنقا شقراب علققى نتحقدث اليزيققدي محمققد أبققي بققن ومحمقد أنققا سأقفيان: كنققت
ًا، فظنناه مكانه يدب أبيض قنفذ أقبل المتنزهات. غذ ثأققم فأكلهققا، كسققرة، لققه فألقينققا جائع

ًا له سأقيناه. فوضعنا قلنا: لو ًا فيه تقول أن لك لمحمد: هل فقلت واسأع، قدح في نبيذ شيئ
ًا? قال: نعم. ثأم مسلم بن سأعيد به ُنغالط مققن  هجعققة بعققد جاءنققا ليققٍل أنشققد: وطققارق غد
سأامر تحدث ما إل الليل

ًا جاء إذ الراح صأفو قريناه سأادر وهو بنا يشعر لم الزاد على  صأارق

الشواجر الرماح الضيم من حمته  أبى الرضا.فإذا في المحيا جميل

ًا تراه ولست ًا الدهر من  لسلحه واضع واتر هو ول موتور

ًا لقينا ثأم ًا. الفققتى أحققب واللققه وقققال: هكققذا فاسأتحسققنها، البيققات فأنشدناه سأعيد متيقظقق
قققال: ل ثأقم فضققحك تخققبراني. فأخأبرنققاه، أو تفارقاني ل قصة، والله فضحكنا. فقال: لكما

وجوهنا. في تبسم إل نأتيه ل ذلك بعد فكنا الله إل الغيب يعلم

عظيُم خأطر ذا إن لعمرك  مقيُم تهوى والذي قوله: أتظن له يستحسن ومما

ًا للحدثأان كنت ما إذا تلوُم فمن الزمان مع عليك  عون

رحيم به شقيت إذ هو ول  سأال عنه أنا فما به شقيت

ِءم صأريع شوق غريق  عبدكم إن الكرخ قمر وله: يا أسأقا

رام من الفراق يمين شلت  مهجته الفراق سأهُم يخط لم

أوهام اعتراض في مثلكم  فكر ذي اشتياق وهّمنيك

كثير. موجود وشعره المشهورين، من هذا ومحمد

الحدب هلل أبي أخأبار

ًا وكققان بققراق، بققن عصققين هلل أبي قال: اسأم الثأرم قال: حدثأني النجد أبو حدثأني أعرابيقق
ًا وكان بغداد، إلى هاجر ًا شاعر ًا، مفلق يقققول بنيققه بعققض وكققان بنققون، ببغققداد ولققه مطبوع

زيققارة لليلققى أحدث ولم واخأترناه: أروح هلل لبي رويناه ومما كأبيه، وليس ويجيد، الشعر
ًا لبئس والوصأل المودة راعي إذ

أهلي تعبدني تقد ما إذا لشد  لهم نعمة ول ل لهلي، تراب

ِءن مهجة على يبقي  ل والحب فاتن يا قوله: أقول اسأتحسناه ومما محزو

يحدوني الموت حادي فإن  حيلة من فاتن يا عندك

بالدون ليس شيء نفسي  ضمنت الذي إن فاتني يا

ًا  قاتلي ظبيكم سأادتي يا بالدين قتلي وما ظلم

ًا لي فوق  طرفه الهوى قوس عن زال ما ويرميني سأهم

يكفيني ذاك وأدنى حط،  سأهمه أقصدني إذا حتى

يداويني خألق من غيرك  لي ليس أسأقمني الذي ذا يا
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بمامون قلبي على منك  رمته إذا والله ولست

تمنيني أن وصأال دون  سأيدي يا أقنع لكنني

ًا،  المنى بطيب فيك تعلتي كمون عيش فعيشي دهر

المستجاد. المستحسن شعره جملة من وهذا

الثعلبي السأد أبي أخأبار

يشققبه الشققاعر السأققد أبو قال: كان الرقي زرعة أبو جندب. قال: حدثأني بن جعفر حدثأني
السأقد أبققو فغضققب مقرة بققن الحسققن هجقا دعبققل وكققان شقعره، لجودة أيامه في الخأطل
البيات: هذه دعبل إلى فكتب مرة بن للحسن
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السأد على بعد من ينبح كالكلب  حسن في أنت علي بن دعبل يا

العدد من مثلي له رأيت فقد  حسن في قلت عما لسانك فاكفف

ًا بخمسين فبعث بالحسن الخبر أعود. واتصل دعبل: ل إليه فكتب السأد. أبي إلى ثأوب

ِءب جسدي عن مستوفز  أثأوابي بين مقيم واخأترناه: روحي رويناه ومما نا

لوصأاب مجرى جسدي في  مسلك بقي ما حتى َنُحفُت

تسكاب ذات وعين مني  الهوى حركات إل يبق لم

مرتاب شك في أمتأرده لم يحسبني يرني من

أثأوابي حل ضر فادٍحوأي وهوى سأقام أي

أسألبي غير يجدوا لم  أيديهم ملء لمسوني لو

قققال: الجزيرة أهل من عمرو بن الوارث عبد قال: حدثأني الخزري مروان بن أحمد حدثأني
يقولققون: يخققرج أصأققحابنا وكققان الشققعر، قققول فققي أخأذ ترعرع حين الثعلبي السأد أبو كان

ًا السأد أبو والله ًا، كان لنه به، يتحدث خأروج الخأطققل سأققمي حققتى كققذلك زال ومققا غواصأقق
ًا إل يبق لم الصغير. ثأم يقققدم له. فكققان وأجزلوا الملوك، ومدح بالعسكر، لحق حتى يسير

ًا اعتقققد حققتى اللققه، يعلمققه مققا والطققرف والحملن الكققثير، الورق من ومعه القدمة ضققياع
أهلها. أيسر من وكان بالجزيرة،

بالمخنث المعروف شادة ابن أخأبار

فققي القققول فقققال: أكققثرتم حاضققر، شقادة وابققن فيهققا، وتكلمنققا الربع الطبائع يوما تذاكرنا
أربققع، والطبققائع ثألث، وتنيك. فقلنققا: هققذه وتشرب تأكل أن إل عندي حقيقتها وما الطبائع،

روينققا: وتنققاك. وممققا وتنيققك وتشققرب تأكققل أن الطبققائع منققي، كققان والغلط قال: صأدقتم،
قال: بالله ربيع بن الفضل أولد أحد وهو باذنجانة قال: حدثأني الرحمن عبد بن عمر حدثأني

وينحط الحب يرتفع  متى حتى ُمنية يا

شّط له ليس هوى بحر  في صأرت إذا منجاتي وكيف

قط بها الناس أتى إن ما  علتي على الناس أقدر يا
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ًا صأرت قد خأط دقتي من كأنني  الهوى فرش فوق نصو

فرشققي عققن  للبلققى يسقققطني ذا أنققا قوله: هققا له اسأتملحنا رفيق. ومما بديع صأاحب وهو
عوادي أنفاس

ًا  دقة على الساك حسد لو حسادي بعض لمسى خألق

ًا: قل وله القيامة قلبي على سأكني  يا أقمت للغزال أيض

العمامة في تخطر رؤاك ُت  عدم ل رأيتك لما

غمامه من تبدت إما  نورها يزهو كالشمس

َولمه يعطيك القلب في  لكم بما إليك نظري أل

قسامه لي يشهد بالحب  شواهد فيه والجسم

الندامه يعقبك والفتك  قاتلي أنك وحلفت

الكرامه من الهوان كأس  لي شج وجهك بجمال

بالملمه أغصص وقد ك  هوا إلى أميل فلقد

بالمدامه ريقك فذكرت  مدامة شربت ولقد

السلمه من يئست كما ة  الحيا من يئست ولقد

ًا، شادة ابن يكن ولم ًا يهجو ل كان إنما مخنث ًا بققذلك فسققمي له، يعرض ول أحد علققى مخنثقق
الناس. آدب وكان التلقيب،

الطائي المعلى أخأبار

وكققان ركعققة، ألققف والليلققة اليوم في يصلي الطائي المعلى قال: كان فنن أبي ابن حدثأني
ًا: يكفيني الناس. وقال أقنع من ًا خأمسون سأنة كل في يوم ذلققك مقن فتعجققب فضة، درهم

ًا يغتاب ل بنوه. وكان ًا، وأصأققدقهم فرجققا الناس أعف وكان فيه، يتكلم ول أحد وكققان لسققان
طارة، الفتوة يتعاطى الحال هذه قبل من رب ويقطقع ويفسقد ويعبقث ويطلقب والش ويش

عققن كف كان ولكن التوبة قبل له رويناه وصأفناها. ومما التي بالصفة وصأار تاب ثأم الخمر،
فتنققه إلققى السيف شاهر الخزاعي: يا الله عبد بن المطلب مدح في قوله الفاحش الفساد
ِءت إلى مسعاها يؤوب فو

ُطْب ًا كنت إن  ضربًة مطلٍب إلى اخأ ِءت إلى مشتاق المو

ٍم من القنا يروي فتى ترى الفوت خألعة منها يكسوك  د

ليت وعن سأوف عن عّجلن  سأخطة أسأيافه انتضى إذا

ًا: لقد وله ٍة بوجه عيني سأعدت أيض حتفي بها السرور غب في كان وإن  كريم

ِءد إلى شوق من مت فإن طرفي ناله ما دنياي من فحسبي  نظرة عو
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تخفي بما عنها الوتار وأفصحت  عودها منطق أذناي سأمعت إذا

النف نغم في النايات تجاوبه  لهاتها تحت الصنج كصوت وغنت
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الحرف مقطع على غنٍج من وتسكت  حذقها والشج الرجز بين فيجمع

الطرف فاترة الصدغين معقربة  الحشى مهضومة الخدين موردة

ًا الرجال أثأواب تقّمص والشنف القلدة لبس من وتأنف  تمرد

نسققيج وأنققت تقققوله ل لققه: لققم يقققال الشعر،وكان ترك تاب ولما مليحه، الشعر حسن وهو
ًا ذلك بعد قال كتابه. وما تلوة الله أبدلني وحدك? فيقول: قد مات. حتى شعر

ّلم درسأت أخأبار المع

قققال: الحققول حققاتم أبققو قال: حققدثأني السأدي حاتم أبو بشعره. حدثأني الجاحظ أحتج وقد
معلققم، أننققي يقققول: لققول ذلققك مع وكان بدنا، وأضعفه رأيت من أقصر المعلم درسأت كان

بغققض إلى الناس دعا لما كالصريح، بالمولى مولى. وليس وأنا أحمق، الناس عند والمعلم
الخققوارج رأى يققرى لققه: درسأققت. وكققان يقال حي أو العباس-، بني دولة الدولة- يعني هذه

يحكقم لقم اللققه:" ومققن قال وغيروها. وقد الحكام عطلوا ويقول: قد كفر، دار الدار ويرى
ًا كان أنه إل الله، خألق أرقع هذا مع الكافرون" وكان هم فأولئك الله أنزل بما ًا فصقيح جيقد

الشعر. لقول

البصققرة مسققجد فققي ينققاظر المعلقم درسأققت رأى من قال: حدثأني الخارجي نزار أبو حدثأنا
عارضة. وشدة بيان ذا وكان وجود، الكلم في عمل كان لنه فيغلبهم، العلم أهل صأنوف

الرصأاص مثل فيهم وخأفيف  كلهم ثأقال جيران جيرانه: لي في له رويناه ومما

الدلص اللجم على الخيل غضبوا:غضب لي: قد قيل لما قلت

وقليققل الخطققا كققثير  بققالخلف مولققع صأاحب قوله: لنا معناه لجودة الدنيا في له سأار ومما
الصواْب

ًا ألّج غراب من مشى ما إذا وأزهى  الخنفساء من لجاج

ِءل غنج فاتر وطرف  الصأيل الخد في والخال قوله: أما غزله من يستملح ومما كحي

ِءل الردف من دعص على  غصن يحكيه مائل وقد الثقي

نحيل لمحزون ترثأى فهل  السأاري بين من المقتول أنا

ًا لنا هواك أبدى لقد ِءل من حبك بسيوف فكم  سأيوف قتي

ِءكٍف بدمع  جودي البين قبل عين يا أل ِءمٍل َوا ِءل َه ُطو َه

قليل عن يؤدي سأوف أراه  حب هجر براه جسم على

الدورقي بن محمد أخأبار

الخزاعي. مالك بن الله عبد مولى هو

الققدورقي بققن محمققد قال: قدم الذلفاء أبي ابن قال: أخأبرني الصيمري العنبس أبو حدثأني
عنققه، وشققغل بققره، في فقصر أصأبهان على وهو الخزاعي مالك بن الله عبد بن يحيى على
لققه فوهب هرثأمة ولد من رجل هناك وكان الجفاء على المقام من ضجر أيام بعد كان فلما
المغرمة نفسي عن وأرفع  المرحمه أطلب كي فقال: تنقلت مال

هرثأمة بني مولى فأصأبحُت  مالك بني مولى كنت وقد
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هجققاه ثأققم تخلققص، حققتى الدليج. فاحتققال له يقال بأصأبهان، حبس في فحبسه يحيى فأخأذه
َلقو إذا جليسقاه فيققه: يققول قققال مكروهه. ومما في غاية ُيبق ولم قبيح، بكل تنفقس  بققه خَأ

تغوطا أم ويحه يحيى

طرائققف إليققه أهققدى بغققداد يحيققى،وورد صأرف فتركناها. فلما فاحشة أنها طويلة. إل وهي
معققه، للخققروج يتققأهب أن الققدورقي ابققن إلققى قزوين. فبعققث ولي ثأم ووصأله، وبره كثيرة،
معققك? قققال: خأرجققت إذا إلققي تققدفع كقم سأيدي، وقال: يا فجاءه وخأير، إحسان كل ووعده
أجققوز أحسققبني ومققا ديققتي، إلي تدفع إنما وجودت، والله درهم.قال: أحسنت آلف عشرة

ًا، ذلك فاعل الله يراني ولن تقتلني، حتى النهروان مققا بعد درهم ألف مائة أعطيتني ولو أبد
عاداتهم وإنما تقول، ما يفعلون ل والشراف الكرام يحيى: إن له قلت. فقال ما فيك قلت

مققن دعنققي سأيدي، الذكر. فقال: يا جميل بذلك يريدون والزيادة، والحسان والعفو اصأفح
ًا الموت أرى فإني هذا، وقققال: واللققه معجلة اللف العشرة معك. فأعطاه خأرجت إن عيان
تسققكر أن وأخأققاف ذلققك، على أسأتجرئ ل لك. فقال: إني ولصأنعن لك لفعلن خأرجت لئن

عنقي. وتضرب وتدعوني

ً هاشقم مقن يرثأيققه: مضققى مالققك بققن الله عبد بن هاشم في القائل وهو وولققى  يعققود مقال
ُد به والزمان حمي
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ًا به ودنيانا  تزهى اليام به كانت فتى تزيد أبد

القرشي عائشة ابن أخأبار

اللققه عبيققد بققن اللققه عبد بنت محمد أم هي أمه الله. وعائشة عبيد بن الرحمن عبد واسأمه
مققع وهو جداته، إحدى سأفيان أبي بن زياد أم سأمية وكانت سأعيد، أبا يكنى قريش، تيم من
ٍر إسأققعاف على أسأفي ويقول: أيا المعنى هذا في يتسع ذلك بنققي حظققوظ مققن وحققظ  دهقق

الزواني

واني غير سأمية من بعرق  الليالي إلى أمت أني على

أمثالي إلى النعمى تحسن ل  رثأها الصنيعة غث امرؤ أولها: أنت داود، أبي ابن يهجو وقال

الشكال ذوي من مثلك مثل في  لمرئ إل تدعوك ل نعماك

ًا  تجد لم صأنيعك إلى نظرت إذا الفضال إلى به سأموت حر

الملحُف السؤال ل حالي لسدك إل  لها ترجى صأنيعة لغير فاسألم

ِءل دهر الدهر رأيت وهل: لما ِءل عند المعروف أر ولم  الجاه العاق

ًا رحلت ِءل على عقلي من وبت  بابل خأمور من عنس مراح

عققداد فققي فإبطققاي ق  الَخققْل ذا كآبققاط إبطققه يكن الزبير: من بن مصعب من يحكي وقال
ِءح الفقا

بالسلح أو السلح بشبيه  جليسي يرميان إبطان لي

حسنة. كلها أشياء وله الهجو، أحسن من وهذا
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البصري يوسأف بن إسأماعيل أخأبار

النصققاري السقفاح أبقو ققال: اجتمقع المكققي علققي أبي عن العدوي محمد بن حامد حدثأني
َء وكانوا يوسأف، بن وإسأماعيل رضا ب اله وعبد ًا خألعا نقققول أن علققى فقققالوا: نتفققق مجان
ماتوا. أن إلى ذلك على فبقوا غيره، إلى ذلك نتعدى ل الخمر صأفة في

ٍر ذات عادية  حانتها بالقفص خأّمارة ُرّب قوله: يا لسأماعيل رويناه فمما ِءت أطما مهاري

ًا نبهتها ًا يمزج والديك  منكدٌر والنجم سأحر بتصويت تصفيق

الحوانيت لربات طريق أني  علمت وما مني خأيفة فأوجست

ماشيت كل عندي صأحبي? وحظك  بها تمتعين خأمر فقلت: عندك

والحوت اليقطين صأاحب من العهد في  ُعصرت عانس من المنى قالت: أصأبت

ُحييت خأمر يا الظلم: أل تجلو  سأاطعة الكأس رأيت لما وقتل

إيتي لها قلنا لها فأنت قالت  بها فكيف غيري نالها ما فقلت

سأكيت بالحكم مدرٍع كل مع  مصفقًة أتحساها أزل ولم

المصاليت كالبيض تلمع للسكر  خأضعوا إذا منها وجوههم ترى

العفاريت إثأر في تنقض كالشهب  ُمزجت كلما شرار منها ينقّض

ًا كأسأها أعالي في لها ترى المباهيت كأحداق الحباب من  حدق

1مفتوت الريح ذكي بمسك شيبت  يرثأمها الماء حل حين كأنها

مسبوت الروع يوم ُيرهب كان قد  بطل فارس صأريع من لها فكم

ِءق فم من تحدر قوله: نور له يستحسن ومما ٍر ريح في  البري خألوق ولون كافو

وبروق بصواعق أقطاره  رمت لما شعاعها الظلم صأبغ

عقيق بثوب منها ارتدى ثأم  بسواده زها سأبج فكأنه

حريق ضرام يخمدها والماء  متطايٌر وشرارها وكأنها

العجل أبي أخأبار

أربعين بعد فولدت بحران، امرأة العجل: تزوجت أبو لي قال: قال حبيب بن محمد حدثأني
ًا، ذلققك? أشققهر. قققالت: وكيققف لتسعة تلد المرأة أن يزعم من كذب قد هذه فقلت: يا يوم

ًا، لربعين ولدت قلت: لنك ذاك? فكيققف العيققن، قرة ظننت. قلت: يا كما قالت: ليس يوم
غيرك. أسأاس على جدارك قالت: بنيت

ِءعبر، أبي نحو ينحو العجل أبو وكان ًا ويتحامق ال شعره. في كثير

ِءل كثرة من البال رخأّي فإني  العذل من دعني الحمق في عاذلي رويناه: أيا ومما الشغ

الهل في أنا أم أصأبحت سأفر أفي  لشاهد وإني أدري ل وأصأبحت

ِءت أحببَت بما فُمرني بالهزل جئتك بالجد جئتني فإن  خألفه آ

العقل قلة من اسأتكثرت قد لني  ذاك? جوابه كان لي:لم قلت وإن
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ًا الحمقى في فأصأبحت ًا أمير َؤّمر عزلي يمكنه الناس في أحد وما  ُم

ّير ً حمقي لي وصأ ًا العقل زمان وكنت  وغلمة بغال ِءرجلي ممتطي
ًا وقال ً الحماقة على عذلوني أيض وأحلى ألذ نعقلهم محمد وهي  جهل

َرسْأل الحماقة إلى لساروا ل  العق ُحرفة من لقيت ما لقوا لو

ًا لي الناس أذعن وسأهل مرحبين العجل أبا يا  وقالوا جميع

ًا صأرت عدمتها ل فبها ّتقى فيهمسيد ًا ُأ ِءرجل ورأسأ و

ًا: اكفف وله ًا ملمك أيض ً أو  محسن متطول ُمجمل

َلى َع أول مثلك كنت قد  لمتني الحماقة أ

الموصأل ثأم والشام  وأرضها مصر فدخألت

منزل لحى فيها  أدع لم الجزيرة وقرى

أتمول كي بالعقل  ِءفناءه حللت إل

أتحول أن فعزمت  حرفٌة التعاقل وإذا

أجمل الحماقة حال  ترى أما إلى فانظر

فأعقل أعود حتى  مؤنبي عليه ذا من

كثيرة. ومجاناته العجل أبي وحماقات

العبر أبي أخأبار

العباس. بني من هاشمي وهو محمد بن أحمد واسأمه

إبراهيققم بققن إسأققحاق بلققغ قققال: لمققا الماهاني منصور قال: أخأبرني مران بن غيلن حدثأني
إليققه فكتققب بحبسققه، أمققر الحماقة وإظهار والمجانة الخلعة من العبر أبو فيه ما الطاهري

العقققرب رقية يعرف بأنه يعلمه حتى الحبس من يخرجه أن ويسأله تائب، أنه فيها يكر رقة
ّلمنا له: هات وقال مثلها.فأحضره الدنيا في ليس إياها. وأنه فيعلمه رقيتققك. قققال: علققى ع

النعققل فتناول العقرب رأيت له: إذا بذلك. فقال له بعدها. فوثأق لي تعرض ل أنك توثأق أن
ًا يفلح ل فإنه عنه إسأحاق:خألوا تتحرك. قال تعود ل فإنها شديدة ضربة واضربها حققدثأني أبد
ًا، سأققنة كققل كنيتققه يزيققد العبر أبو قال: كان روح أبي عن محمد بن الفيض فققي وكققان حرفقق

آدب مقن مققق. وكقان حمققق لققو طرذرز العبر صأار: أبو حتى يزيد زال فما العبر، الول: أبو
العقققل، وتققرك منهققا أخأذ عصره أهل على أنفق والهزل الحماقة إلى نظر لما أنه الناس،إل

ًا. الرقاعة في فصار رأسأ

ًا قال: نشطت رجاء بن محمد عن الهيثم أبي بن أحمد حدثأني إليققه، فصرت العبر لبي يوم
وحققواليه سأمورية، رأسأه وعلى الحر، من يكون ما أشد في ماء، فيه تغار في قاعد هو فإذا

أبققا واحققد: يققا لققه فقققال أسأققمع، فجلسققت القققوم بين المستملي عنه. وقام يكتبون جماعة
ليققس الشققاة لن الكْمأة?فقال من أبيض والقطن الفرات، من أعرض دجلة صأار لم العبر،

وصأققاحب اللبققد يبيع العطار صأار آخأر: لم له أشبار. وقال أربعة الطاووس وذنب منقار، لها
المققاء. وقققال بققه يقققوم ل والمنخققل الشتاء، في يجيء المطر لن اللبن? قال يبيع السقط
تجنققح. السققفينة لن يققبرد? فقققال ل حزيققران فققي والمققاء أمققرد، خأصققي كققل صأار آخأر: لم
الخلفققاء يمققدح الله. وكان إل يعلمه ل ما الجهالت من هذا مثل في له يرمح. ومر والحمار
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َؤّمر وكان الركاكة هذه بمثل الملوك ويهجو كققأبي أمققورهم فققي فيشاورونه الحمقى على ُي
أنققا أنققت أنققا القائل: أنا الرقاعة. وهو أهل من وطبقتهم الصبارة وأبي الغول وأبي السواق

ّنْه أبو أنا العبر

ّنه أخأو أنا  الحمقوقوا الغني أنا المَج

ّنه يجي وقد  شعري أحرر أنا َد بر

والوترنه الدس في  بشعري سأمعت فلو

ّنه وما  سأقرنفر قر لسقر تار

البططنه تمسك  حتى تضحك لكنت

وإنمققا فيهققا، نفققع ل كققان إذا اسأتقصققائها إلققى بنققا حاجة ل الشأن هذا من كثيرة عجائب وله
ًا نترك ل أن أحببنا ٌد ذكره مما شيئ َدح أح وكفى الشعراء، في وذكر خأليفة الدولة هذه في َم

ونوادره. أوردناه ما

الصأبهاني منصور أخأبار

بققاذان بققن سأعاد دلف أبو قال: تزوج عوف ابن الكرخأي: حدثأني إبراهيم بن إسأحاق حدثأني
ًا ذلققك فبلغ منصور، أخأت ًا فقققال قريققب عققن سأققيخرجها أنققه وعلققم فكرهققه، منصققور عمققد

كنققت إن الصققهباء سأقققني قوله: أل من واخأترناه شعره من رويناه دلف: ومما أبو ليطلقها
ّوح  سأاقيا الصواديا الرؤوس الراح من ور

105:  الصفحة

ًا الدواهيا تلقى الحرب التحام وعند  مصونة الرجاء في تراها رءوسأ

ًا ًا فيها ترى فطور ًا أكف ًا  نواعم المداريا الرماح فيها ترى وطور

ِءل أبي ابن يا نوفل: خأوانك أبي ابن في وله ِءل فلكُة زعموا كما  نوف المغز

الخردل أصأغر من البخل من مخروطة قصاعك وكبرى

ِءف أعظم الله في فإن  التلف من تجزعي ل نفس وله: يا الخل

دلف أبي عن الله ويغنك  تغتبطي بالقليل تجتزي فإن

ًا راودت النفس إذا إني الشرف ذوو نيله عن يقصر  طمع

والنف بالحياء كبحتها  بي تقصر خأطة وحاولت

َطفي ومن حيلتي من بالرفق  أؤمله الذي أتاني حتى َل

ًا: أبا وله َلٍف أيض ونائله نداك يرجو رجل سأوى  بعينه عندي الحبس ما ُد

آكله أنت الذي الشيء على وشّحا  ضلة الفكر من تهدي ل رأيتك

ٍء  فارغ الصوت فارع كطبل وأنت مداخأله قفر الخيرات من خأل

ٍز على عليك  إمرة تسليم الشياء أعجب ومن قابله وإنك طن

يققرى مققا عليهققا وهان  حديثها أمضى النفس حدثأته يمدحه: إذا دلف أبي في مختاراته ومن
ِءب في العواق
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ًا إل الدهر تراه إن فما المطالب صأعاب إل أبت بنفس  معزز

الكتائب قراع أو المنايا حمام  دونه ليس الذي الكسب من يعاف

مقانب واجتماع رجال لحاق  لها ينتظر لم الخيل فاجأته إذا

ِءب الجبان نفس جشأت إذا  بنخوة الصفوف يرمي ولكنه الموار

هارب كل حمى ولت إذا ويلفى  أمامها قالوا: البراز، إذا يكون،

ًا إل الدهر تراه ولست الرغائب لكتساب رماح ِءبخوض  مغامس

جانب كل من يستدعيه كان إذا  حمامه توق إن بهذا فأحر

والقواضب القنا بين منيته  يرى أن أوشك البطال قارع ومن

ًا وله: كفى ًا  بنا قذفت النوى أن حزن مطالبه أعيت النأي وأن بعيد

صأاحبه تمول منا واحد عسى  بيننا الدهر فرق إذ أننا فلو

ًا يكالبنا  مؤونة في دهرنا من ولكننا ًا طور نكالبه وطور

حبائبه أرنت أو ثأراء أصأاب  يريده ما على الدنيا طلب ومن

ًا  وجدته إني الصبر هذا فدونك جانبه عز الذي المر على معين

طالبه بد ل الله قضاء فإن  وقوعه فات المقدور تحسب فل

ًا: فدهري قوله له يستحسن ومما ًا عشققت مققا بي يطوف  ورحلة حل بين دؤوب أيض أرضقق
ِءض إلى أر

ّكل البلد بتعبير كأني، والعرض الطول مبلغ منها َلبلغ  مو

ًا لي يقض فإن والفرض والقرض بالديوان فإننيسأكفر رجوع يوم

والعرض الدين وافر بيتي وألزم  تشينها أمور عن نفسي وأبعد

بعض من أهون الشر فبعض وإل  سأرني القناعة عز لي دام فإن

ًا وكان  برذونه خأثنام لي خأثنام: دلس أخأيه في وله دلسا طالما دهر

أفلسا إذ باليائس فكيف  موسأرا دهره يناوي كان

غطسا تمويهه يجز ولم  إفلسأه الناس في فشا لما

دخأمسا وإن شيء عنده ما  قعاقيعه تغرنك فل

أفرسأا ما الفقر في ويحه يا  ماثأل شبح إل يبق لم

قرطسا فرسأخ من رمى ولو  غلوة من الفلس في قرطس

ً تعجبوا الفيض: ل آل في وله الحتوف في أنفسكم فتوقعوا  بأحسابكم جهل

عنيف بقتل أو بعفو  فأفلتم غزوناكم متى

ًا بينكم أقمنا فكم شريف قيل من بطعنة  مأتم

الصفوف بين الموت يعاف إن ما  نفسه إلى الروع في يلجأ

السيوف ظلل تحت يهينها  لكنه المن في يصونها

ًا وله أيض
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106:  الصفحة

العدد لدى آخأر أولها  بواحدة أدبتني ليتك

ًا تبرني أل تحلف ًا فيها فإن  أبد كبدي على برد

ًا علي  به فإن مني فؤادي اشف بيدي نكأته قرح

الود من ذا مثل على نفسي  تحملني حيث الله أبعدني

أحد من نعت قد الذي هذا  يبعثها وليس بنفسي عهدي

سأدد إلى عثرة من نهضت  ول أصأبت ل أخأطأت فكيف

الرصأد على حية ناظري في  به فارم إليك رزقي كان إن

السأد أبا ل الكلب أبا أدعى  به منك رضيت فيما أصأبحت

ًا: يا أثأبت: وله لمنصور وهي السأد لبي البيات هذه رويت وقد ن  دهقره ذم الذي ذا أيض م
قدره حط أن أجل

ٍء تأسأفن ل ِءعبره المغيرة ففي  لشي

بعره الله يعطه لم  بعقل رزق نيل لو

كسره عاش ما كفته  جود منه يكن لم أو

ًا فيه وله تبلى ول الجديدان يبلى غفلة  على جاءت فضيحة أيض

حبلى غيره من جارية  بيته في الفيض بن مغيرة

ًا: وجه فيه وله سأقف كأنه عليه موف  أنُف كله المغيرة أيض

الوصأف قبحه من ينقضي ما  طلعته البغل كوجه رجل

خألف أمامه ذاك أجل من  تبصره تأتيه ما حيث من

ْقف بعده بنيه وعلى  نائبة كل من له حصن و

القذف بوجهه يليق ولقد  خألئقه عن المدائح جفت

ًا ولمنصور السائر الهجاء من فيك سأيرت  الذي عنك تذد لم أمك المغيرة: ثأكلتك في أيض

ًا أتيت حتى فاجر ونغٍل فاجرة شتم عن  لتكفني مشاتم

المر أم نكت يكذب كان إن  آمر بي أنه المغيرة زعم

حقود طرف منك يخفيه ليس  ولكن رضاك مستيقن سألم: أن آل في له يستحسن ومما

ًا  شزرا تنظر وصأرت عني ُحدث الوعيد يكون دونه نظر

ٌد والناس العيد غداة البلد: أقول خأطيب وكان أخأيه في وله رفيع البناء العالي ومنبرنا  ُشه

ًا أضحى لئن لعمري لوضيع أعواده يرتقي بمن  فإنه رفيع

وأضيع المرتقى هذا أتبلغ  فوقه ينهق قام ما إذا أقول

ًا صأعودك الدنيا عجب ومن ومطيع سأامع ألف وحولك  منبر

جميع والمسلمون لها، أذل  نكبة البوم مثلها أخأشى كنت وما

ًا: قلت فيه وله الطوال القرون ذا يا بأبي يا  بخله على لخثنام أيض
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ًا لكنت  بأقطارها الرض تملك لو حال كل على كشخان

الرجال جمش البيت في من وهم  بخله في النذال فهمة

ا كان بأنه يرميه رجل في ولمنصور ًا: ي ًا كنقت ققد  القلمقا يعمقل صأقار القذي ذا حّجام دهقر
الجلما تقعقع

ًا عشت حجما ومن يمشي من أحذق  تعمله وأنت زمان

ً بالقريض تكن فإن دما فيه سأفكت يوم فرب  مشتغل

انتقما ما منك الرأس فطأطأ  نقرته سأفعت كريم من كم

حمى كن سأواك يرمها وإن  خأاضعة جرحت رقاب وكم

ظلما فما شيخه حكى ومن  فارسأه كان قد شيخ بسيف

واللما الصداع بذاك شفى  ليعمله هزه إذا حتى

كسائي على بالعراق فإنه  منكتما بالجبال يكن فإن

ًا كسائي أصأيرتم وبالعشاء بالغداء تكفل  قهرمان

سأوائي غداءكم يحضر ألم  الندامى بين من سألبت فكيف

الغطاء كشف إلى تجلو كسائيول لكم نصحت قد فردوا

النساء باب عن الستر كشفت  ببيت هجوتكم إن فإني

ًا: أأترك وله الحلل شرب النذال وأسأأل  حرمت لن الخمر أيض

107:  الصفحة

ًا أتركها ل آليت ِءل توبتنا آذنت قد  طائع بارتحا

ًا: غيرك وله غزاُل يا الغدر أقبح ما  ود بعد الدهر أيض

ًا العدو فيك داريت الوصأال أمكن إذا حتى  دهر

ً أرتجي ما وصأار المقال لنا فيه وطاب  خألل

حلل ول حرام ول  ود فليس عني أعرضت

هشام بن عيسى مثل  الحرام محلول وله: أنا

الحرام بيت إلىُ ي  والمش الهدى وعلي

ًا قيس  ال لعبد عيسى رأى إن المنام في وجه

بالقلم المقدور جرى عني إليك  ينفعني ليس فيما اللوم تكثري وله: ل

العدم على يعطى الذي الجواد إن  يسر وفي عسر في المال سأأتلف

ًا قضيت قد كم بالكظم الفلس أخأذ وقد غيري،  أهملها كان حقوق

الشاعر: وهيب بن محمد في ولمنصور

أديُب وأنت يأتي ما أجهلت  عجيب منك وذاك احتجبت أني

عجيب القريض قرض من فع من  منكٌر ذلك بأن علمت ما أو
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ًا إل يأتيك الذي ذا من مغلوب بأنه الخبير وهو  مكره

محجوب شاعر الكبائر فمن  ببابه يليق لمن الحجاب فدع

أكبره ما تلقم ومما  أصأغره ما لجسمك المهلب: عجبت بن علي في وله

تكسره أن خأبزك ويأمن  الحياة طول تطفل أراك

الحنجره زيره على تدير  مستبطنا لعودك وتلفي

المقبره بك ربي وكثر  بعضه وريتني فليتك

زعفره من النار إلى وملت  خأده في المزعفر وبكت

المقتره مع نعيم وكل  نفسه يحرمه كان فقد

قنبره فوقها فقنبرة  الحمار فوق لك بدا ما إذا

أكثره ما غيرك بيت وفي  المشربات بيتك في تحرم

ًا ًا  نخبًة تجرجرها فطور تذكره تجرجرها وطور

ًا: له وله حائك وتقطيع ملح وصأدرة  بغلة وخأيشوم خأنزير وجه أيض

ِءك خأيار يؤذي أن خأفت وقد  وإنسها البلد جن فسوه شكا الملئ

ُلوا الجحيم أهل في كان فلو َو ْل َو المتدارك فسوه من ربهم إلى  َل

مالك نحو مستصرخ وكلهم  عندنا أهون الضعف وقالوا: العذاب

ًا: قل وله ِءج إلى الناس أحوج يا  الحج من جاء للذي أيض العف

ً لي تهد لم البرج من جئت كأنما  مقلة ول نعل

الزنج نعف من ونعفة  بحجامة جئت بأن تهت

ًا نلت لو اليرطنج مقطوع لكنت  طاهر ناله ملك

السرج مع اللبد تقدم  جعفر أبا يا انكباب كيف

فّج من الحجاج أطلع ما  مفلحا بعده تلفي فلست

الهالُك المنبر منها أضيع  مالك ضيعها خأطبة مالك: يا بن عقبة في وله

مالك شرطته على صأار  قاسأما قبلوا بكر آل يا

حالك أسأود حمار أير  كفه في المنبر عضادة

ًا رأيت يقول: ما دلف أبو وكان قققول ذكققرت إل كفققه فققي المنققبر وعضققادة منبر، فوق أحد
أهجى كان فإنه للهجو سأيما ل المجيدين من منصور أضحك. وكان فكدت باذان بن منصور
الناس.

الصأبهاني العنبري أخأبار

العنققبري عاصأققم بققن علي قال قال: لما أحمد بن خأشنام قال: حدثأنا يشكر بن وائل حدثأني
دلف: أبا وأنشدها الماهيات، أهل فيها يهجو التي أرجوزته

ًا يحملن  بعير وائل أتتكم لقد اليور من أوقار

والحمير البغال على أعيت  بعير على أيرين أيرين

)154(



تعرج ولم الكرج على البيت: مرت هذا المنشد بلغ فلما

يجوزكم. حتى قال: اسأكتوا

دخأققل قققد الجبققل. وكققان يسققكن المجيققدين. وكققان الشققعراء من هذا عاصأم بن علي وكان
من شعر محاسأن كان فإنه الشعراء، رقاب له لخضعت بها أقام ملوكها. ولو ومدح العراق
مثلها: لحد ليس التي اللمية القصيدة صأاحب وهو وطبقتهما، الشيص وأبي مسلم

108:  الصفحة

ِءحَرْت ِءل وقفة تتبعوني كم  الطلل على جمالكم ُن الحما

العذال نغمة عن فسددتها  مسامعي حشوت قد تعذلوني كم

والبلبال الزفرات على طويت  صأدورهم الذين على تعنفون كم

الطلل مع طلولهم فعفت  شئونهم سأحاب خأدودهم مطرت

بالتسآل الطلل المنزل في  وقوفهم لطول تبدؤهم فتكاد

للترحال برزن الحسان حين  سأبا أيدي بصبره الرحيل بعث

الجمال مع به الحداة فحدا  مطيهم زم غداة العزاء زم

الكفال مآكم الصريم ومن  عيوها الصريم مها سألبن بيض

ّلة تقل كثب على قضب جمال بغير أهلتنا تركت  أه

الجال بمحاجر آجالنا  وقربت البعاد أهب لنا أخأذت

غزال جيد فوق الغزالة قرن  سأفورها يريك بهكنة كل من

خألخال من فأقل ونطاقها  نطاقها وجال خألخألها غصت

أوصأالي من قطعن فكأنما  بريبها وصألهن الحوادث قطع

بوصأال طولها الحبائب قصر  سأوالفا مضين ليام سأقيا

بخيال متيم اكتحال انقضتإل لما سأرورها طول كان ما

جمال بوخأد شجى ألقمتهن  لغصتي فغرن متى والحادثأات

سأربالي الدجى أردية وجعلت  بالسرى المفارز سأربال ونضوت

هلل ابن على أهلتها نجمت  يمنة القصائد حبر من ونشرت

بالل مطيتي وأّل ألي  يرتدي أو بنافع ليس فالشعر

القبال بني عن مقيلك في ل  مقيله الدروب كنف في والنجع

الصأال إلى بها الغدو فصل  أملته ما وصأل التنائف قطع

المحال لزبة من عوذة لك  جوده بل فاسأتعذ معاذ بأبي

الوشال في تحوم أنت حتام  بفيضه ترو المعروف لجة رد

مزال كل عنك الحوادث تزل  هلله بن يا الله عبيد يا قل

ً  بدا إذا عنه الملك ترى ملك والجلل العظام من خأول
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ورحال أحلس مطرح وذراه  وأيانق أجمل مصرع مغناه

والفضال النعام من لجج  حوله تدفق معروف ونداه

ًا  مهجاتهم تخالسوا الكماة وإذا قصال مهند بكل ضرب

الغيال في زأرن السأود زأر  الوغى في الفوارس غمغمة وحسبت

المال في جوده يصنع كان ما  سأيوفه العداة بأرواح صأنعت

والمعلمون: َمَزال به ندعو  كريهة ليث أي فداؤك نفسي

متالي كأنهن الحتوف نحو  الفتى قصد على قاصأدة والخيل

ًا عليه سأنابكها مدت القسطال من مضاربه نسجت  سأرادق

وهال زجرهن في الوغىإل: هل من يبين إن ما حومة في

وعوالي هندية ونجومه  سأراجه أنت الغمرات من ليل

البطال جماجم الجفون بدل  تسربلت عرين إن وسأمر بيض

ًا أوردتهن الجريال من قمص في فصدرن  الردى لجج تواضع

الضلل وقيعة فرسأجين في  عبوسأه بعد الدين سأن أضحكت

ًا الضلل أيام غادر ليال غير السألم وليالَي  ليالي

ًا والدين ًا والكفر  جماله بثوب متزر نكال بثوب متزر

الرئبال براثأن بهن لعبت  عانة لديك كماتهم كان

الجبال ليلة صأبيحة عمرو  وصأنوه حجر يوم يومك شبهت

بجلل مجاشع تقوم ل أن  بمجدها قمت يوم دارم ضر ما

الزلزال سأاعة الملذة بكم  معشر من أنتم وأمي بأبي

ِءق  مثلها في بقراه يعتصم من الوعال بمعاقل العصا يل

ٌد السأال من غيل في أدْرن  كريهة ليوم ندبت متى ُأسأ

109:  الصفحة

ِءد  ألفيتهم تنازلوا الكماة وإذا ُلسأ الشبال على حانية كا

المثال محاسأن الخافقين في  تسر لم علهم من محاسأن لول

والقلل بالكثار للناس  وسأماحه بأسأهم تكفل من يا

المال أعنة عليك عطفت  الموال أعنة خألعت لما

هلل ابن يا عنك النوائب عند  عازم أو لحازم المحيص أين

الجال مسكن سأيفك وغرار  المال مسكن دارك وجناب

ًا حاجتي من لي كلمته: سأببت العنبري شعر من يستحسن ومما أخأققا يققا رأيققك بجميل  سأبب
ِءل البذ

السهل الموضع في أخأرى: دفعتها ومن  أوعرها وطأت إذا حتى
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الوحل في الرجلين مكسورة  وقعت فكأنها أرجأتها

المعدودين. أحد مختار. وهو أكثره عاصأم بن علي وشعر

النهرواني العلف ابن أخأبار

ن العلف ابقن ققال: كقان السدرسأقي ابقن قال: حقدثأني أحمد بن مضرس حدثأني ققرى م
ًا النهروان. وكان قنطرة في القت يبيع كان أباه أن الكاتب يزيد بن خأالد وزعم بعين، مصاب

بردان.

ّقى اخأترناه ومما ِءح بوجه القنا وصأدور  حيي بوجه الندى قوله: يتل وقا

المزاح طرف غير الجد طرق  المعالي تكون هكذا هكذا

ًا: تزينك وله ٌع الله من خألت أيض ِءن وثأنتان للدنيا فثنتان  أرب للدي

ٍم ابن ويأس طّي أخأي سأماح ِءن ابن ونسك ذر أبي وصأدق  ظال سأيري

ًا له يستحسن ومما أجققن مققا فتبققدي سأققهرت  وربمققا هققواك عن بضحكي قوله: أداري أيض
ُع المدام

ُع عليه تحنو الذي وأخأفي  ورده ظمآن وهو طرفي وأمنع الضال

شافع ضميرك من لقلبي وليس  الهوى على يبقي كيف لطرفي عجبت

هواجع والعيون عيني وتسهر  هواكم رسأيس من وأبلي أذوب

واقع هو لما أبكي ولكنني  خأبرته قد لما أبكي وما بكيت

ًا  الرقا بي وكلت فقد قوله: نم يستحسن ومما عشقا بمن بعدي لهي

ًا  بدني من أبقيت إنما خُألقا الذي غير شبح

حرقا أحشاؤه أشعلت  كرٍب من ناداك وفتى

والحديث. القديم للشعر رواية وهو المجيدين، أحد وهو كثيرة، أشعار العلف ولبن

الموصألي إبراهيم بن إسأحاق أخأبار

بققن إسأققحاق قققال: كققان حيققان بققن إبراهيققم قققال: حققدثأني البصري حبيب بن محمد حدثأني
ًا، الموصألي إبراهيم ًا بالبصقرة واشترى ماله كثر إنه ثأم فقير ًا شقيئ النخقل، أرض مقن كقثير
أفضققت فلمققا صأققناعته، فققي وبراعتققه وأدبققه بظرفققه الخلفاء من خأمسة إليها. وخأد وتحول
ًا إليققه كتب هشام بن علي إلى الوزارة ًا كتابق إسأققحاق قققرأ فلمققا بققه، اللحققاق يسققأله لطيفق
إليه: فكتب المال، من فيه بما واشتغل الخدمة، عن ضعف قد كان لنه ذلك، سأاءه الكتاب

مققا فلققول شكري، عنه ويقصر قدري، عن يرتفع منك، بكتاب نصر الله- أبو إلي- أيدك قدم
نسققينا إذا حققتى تركتنققا اللققه، عبد أبا يا ولك لنا فما فيه، بي لقلت: غلط معانيه، من عرفت
ِءلخأرة على وأقبلنا وأبغضناها، الدنيا قلوبنققا، علينققا أفسدت منها، السلمة ورجونا وآثأرناها، ا

عنهققا يقصققر الققتي أياديققك من تجدده بما إلينا وحببتها أعيننا، في وزينتها أنفسنا بها وعلقت
ذكققرت مققا الله- وأما هذا- أيدك فبم سأرور، كل شرورها مع ويكدر نعمة، ورخأاء عيش كل
ًا شكا من لقلنا: يا عليه حلفت أنك فلول إلينا، شوقك من المحققب شققكوى  شققوقه إلينا عبث

ِءق وليس بالمشتا

ًا كنت لو ًا طبت ما  تريدني إلي مشتاق بفراقي سأاعًة نفس

والميثاق بالعهد لي ووفيت  خأليله الخليل حفظ وحفظتن
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إسأحاق عن باللذات وشغلت  بعدنا أمور حدثأت قد هيهات،

َءك- ما وأطال عزك، الله تركت- أدام وقد ًا وقلققت وغيققره، العتققاب مققن كرهت بقا ل أبياتقق
هذه. بنا. وهي أعلم الله يكون، ثأم فيه أرواحكم وأتنسم المربد ظهر إلى بها أخأرج أزال

خأليُل للخليل يبقى ليس وأن  قليل الثوى أن أرى قد أل

110:  الصفحة

رحيُل منه حان قد سأفر كذي  حقبة العيش في مليت وإن وإني

ًةإلى العين تنظر أن إلى لي فهل سأبيل الحياة في هشام ابن نظر

وغليل حاجة منه النفس وفي  بحسرة المنايا ألقى كدت فقد

سأققلمة، عنققي تأتيققك وأن تعلمها، أن تحب حالي عن َتَسْل لم وإن أنك أعلم فإني بعد، وأما
القلب. مريض النفس سأالم إليك كتبت يوم وأنا

وأنسققابهم القققوم تسققمية فيه ظريف، مليح كتاب صأنعة في فيها: أنا رقة الكتاب في وكان
والبصققرة والكوفققة الحجققاز ِءقيققان وأحققاديث أحققاديثهم، وبعض وطبقاتهم وأزمنتهم وبلدهم

ومققن صأققرن مققن وإلى كن، ولمن الشعار، من فيهن قيل وما المذكورات، بها، المعروفات
تشتهي رأيكما فأعلمني والشراف، الفقهاء من لغناء في ُيَرخّأص كان ومن يغشاهن، كان

تعالى. الله شاء إن قدره على لعمل

حكيم أبي ابن أخأبار

مخزوم. لبني مولى هو

حكيقم أبققي ابقن قققال: كقان الكقوفي إبراهيققم بقن الصققلت قال: أخأقبرني الشجعي حدثأني
ّذكر كلها، لحيته يحلق الشاعر ُلبنة، ُيرمى كان أنه و فيققه وأنشققدُت تمققام، أبا هاجي وكان با

ٍر من ُيقدم تمام: والعير لبي السأد على ُذع

أمققا  الققبرد لونهققا فيحكققى الثنايققا خأاقققان: أمققا بققن الفتققح في قوله واخأترناه له رويناه ومما
ُد طعمه فيحكى لرضاب الشه

ُد إليه تبسْط ولم طل جله  شجر على فتفاح الخدود أما ي

ُد الذى صأخُب أصأوله  سأقى الجنان فرمان الثدايا أما مطر

تنحصد الرداف ثأقل من لكن  بارئها عز فلول الخصور أما

ُد ول لوم فل صأدقت قالوا  يشبهه البدر إن قلت إذا من يا فن

ِءر الفؤاد يذوبان  مصطبر وضعف اشتياق قوله: طول له يختار ومما بالفك

خأطر على ميتة في والقلب  معتكر عليه داء والحب

القمر على حسنه زها وجه  مباركه من الشوق يبتعث

الصور محاسأن فيه جمع  صأوره حين الله كأنما

ُفّرق شريك ول منه فالحسن البشر من ترى فيمن له

ِءجذل عطف لين في  أندية كثيب باٍن قضيب محتضر و
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القدر على طوله يزد ولم  قصر من ُيؤت لم قد ُحسن في

بالنظر الوجنتين محاسأنهمشتعل جرحت وقد مر

ًا: إذا وله ٍد من لدعو تدعوني كنت أيض جازُر وكيسي فياض وكيسك  غ

هاجر المكافئات يبغي امرئ لكل  إنني وصأالك من خأيٌر فهجرك

العتاهية أبي بن العتاهية أخأبار

ًا العتاهية أبي بن العتاهية قال: كان المبارك بن الفضل عن إسأحاق بن علي حدثأني شققاعر
ًا ًا مطبوع ناسأك كان أنه إل التنوية، مذهب يذهب الدين خأبيث أبوه وكان الكلم، على قادر
ًا، الدين صأحيح العتاهية وكان الظاهر، حسن السيرة محمود وكان برهة، القضاء وولي ورع
الفقه. الشعر مع جمع وكان الصفة،

ويبوُح البل بأسأباب يبث  يلوُح السواد في شيب له: أراعك يستحسن ومما

وتروح مرة تغدو لعمرك  ومرها للخطوب إل شبت وما

ًا فتزور  بنطقها مفصحات خأطوب تمر جنوح وهن أحيان

ًا بالخفض يهتز جسد وكم ًا سأيصبح  ناعم روح ويذهب مفقود

يفوح منه العيش وطيب وكان،  وطيبه الشباب عهد عن تغيرت

وينوح للبل يبكي فرأسأه  خأضابه المشيب فاسأتدع شئت إذا

قوُت الكلم واعي كلم  الصموت الساكت سألم أيضا: قد وله

السكوت يحذر ما جواب  جواب له لفظ كل ما

ًا يا يموت أنه مستيقن  ضحوك لمرٍئ عجب

ُع علّي يا وإني قوله: صأبرت أيضا له يستحسن ومما ُع هويت ممن كرٍب على  جزو ترو

ًا يدنني ولم  لعبده سأجدت حتى له خأضعُت خأضوع إليه شيئ

لسريع شائن أمْر كل إلى  إنه بالسأاءة عنه وأبطأُت

ولوع بالبكاء وإني بكيُت،  الجوى من إليك أشكو حسٍن أبا

الشيص أبي بن الله عبد أخأبار

قال: النوفلي حدثأني

111:  الصفحة

ًا ففضلنا الشعراء، أمر فتجارينا الشيص، أبي ابن ومعنا بواسأط كنا بعض. فقققال على بعض
بقققي، ومققن مضى من جميع ونمن أبي مني أشعر وكان الناس، أشعر الشيص: أنا أبي ابن

زمققانه- وكققانت أهققل أشعر كان إنه فلعمري أبوك فأما خأاصأًة، نفسك في له: كذبت فقلت
زج ثأققم ثأيققابه، وخأققرق واشققتاط عليققه- فققاخأتلط غلبققت السوداء لن لوثأة، الشيص أبي بابن

الققبرد- وكققان من به لما يعقل ل وهو فأخأرجناه يسبحون جماعة فينا وكان دجلة في نفسه
مات. أصأبح فلما قليلً، وقوي تماسأك حتى البرد- فدثأرناه شديد يوم
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ًا آلى قد الدهر له: أظن يستحسن ومما ًا الموال ُيكسب ل بأن  فبر حر

ُطرا البرار فحارب أباه  أردت الحرار صأفائح كأن

ًا المال رقاب من وأمكن ّلكهم  قوم ًا بها وم وضرا نفع

ًا شرف ذي كل وأصأبح ًا الدجى لعناق  ركوب وبرا بحر

ذرا الليل درع جيب ما إذا  عنه الليل درع جيب يهتك

ًا للغنى يراقب ًا  ضحوكا ونجه مكفهرا للمنية ووجه

المشمخرا المحل به يحل  مال الرض أقاصأي من ليكسب

ًا الدجى به أصأاب  قعودا له الظلم جعل ومن وشرا خأير

ًا: كفى وله ًا أيض ًا لدي  أحبه من أرى أني حزن نفعا له أطيق ل صأريع

ًا الله له أدعو أنني سأوى ُأذري  مخلص دمعا بمصرعه خأدي على و

الوراق محمود أخأبار

ّي الحسققن قال: أخأقبرني داوود بن القاسأم حدثأني محمققود جاريقة سأققكن قققال: كقان العلقو
ًا، الله خألق أحسن من الوراق ًا، وأكثرهم وجه فتققأتي الشعر تقول وكانت غناء، وأطيبهم أدب

واخأتلققت الققدهر، بعققض في حاله رقت قد محمود وكان الحسان، واللفاظ الجياد بالمعاني
ًا، اخأتلل وصأققعوبة الحققال، فساد من فيه أنا ما سأكن يا ترين سأكن: قد لجاريته فقال شديد

أراك أن أحققب فققإني فيك، أراه ما ولكن نفسي في ألقاه ما الله وجلل بي وليس الزمان،
أن وجققل عققز اللققه لعل فعلُت، البيع على أعرضك أن آثأرت فإن عيش، وأخأفض حال بأنعم

الغنى. إلى الفقر هذا ومن السعة، إلى الضيق هذا من يخرجك

بققذل من أحد وكان اقتنائها، في ورغبوا الناس فتنافس إليك. فعرضها، الجارية: ذلك قالت
َدر تلقك محمقود رأى فلمقا المقال، وأحضر درهم، ألف مائة الطاهريين أحد فيها ِءبق ِءلس ال سَأق

علققى وخأرجت ثأيابها واخأرجي. فلبست ثأيابك البسي سأكن وقال: يا البيع، إلى ومال وانقاد
دمعها: يققا وأذرت سأكن فقالت كذلك- معها، محمود- وهي وكان الطالع، البدر كأنها القوم

محمققود: درهققم? قققال ألققف مائققة علققي اخأققترت أن وأمققرك أمققري آخأققر كققان هذا محمود،
محمققود: فقققال أنققت، وتضققجر أنققا أصأققبر والخسققف? قققالت: نعققم، الفقققر علققى فتجلسين
علققي قققامت وقققد أملققك، مققا وهققي داري أصأققدقتها قققد وأنققي الله، لوجه حرة إنها ُأشهدكم
ًا. خأذوا بخمسين فعلقت مقا فعلقت إذ الطقاهري: أمقا قققال فيققه، لكقم اللققه بارك مالكم ألف

بققأغبط سأققكن مققع وعققاش المققال محمققود ملكققي. فأخأققذ إلى رددته ل ووالله لكما، فالمال
عيش.

صأالح عن الفن بهذا يقصر وليس وأدب، ومواعظ وحكم أمثال وأكثره كثير، محمود وشعر
البربري. وسأابق القدوس عبد بن

ُيثمل ومن تنزل أن قبل مصائبه  نفسه في الحزم ذو قوله: 

مثل نفسه في كان لما  ترعه لم بغتة نزلت فإن

ٍر إلى ُيفضي الهم رأى أول آخأره فصير  آخأ

خأل قد من مصارع وينسى  أيامه يأمن الجهل وذو

أعول مصائبه ببعض  الزمان صأروف بدهته فإن

البل عند الصبر لعلمه  نفسه في الحزم قدم ولو
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والثلثأين. المائتين حدود في الوراق محمود توفي

المعذل ابني وأحمد الصمد عبد أخأبار

قال: البصري سأنان ابن عن البكري الله عبد بن أحمد حدثأني

112:  الصفحة

ًا، لي المعذل بن أحمد كان ًا، أغشاه وكنت صأديق عنققد مققن رأى، من سأر من قدم فلما كثير
وخألققع أكرمققه، الخليفققة كان وقد عنده، البصرة أهل جلة ورأيت إليه، صأرت المؤمنين أمير
أبققا أرى ل لققي فقلت: ما أراه، فيمن عنده الصمد عبد أخأاه أر فلم كثير، بمال ووصأله عليه

قققدمت الققتي الليلققة هذه في هديته وافتنى الله أعزه القاسأم أبا عندك? فقال: إن القاسأم
الله، أصألحك أحببنا، له: قد قلنا ذلك، أريتكم أحببتم فإن بأخأيه، البار الخ من يكون بما فيها

فيهقا: وإذا رقعقة وأخأقرج وسأقادته ِءثأنقى أخأقاه. فرفقع وأكقرم وصأل من ومثله بر، من فمثله
ّبْه كنصف وخأصيتاه وآب  كأكرتين وخأصيتاه وغاب ُد

ربه بهن باع السلطان من  دريهمات أتته أن ولما

خُأطبه والهذيان بالجهل يشي  يوم كل في يذمهم وكان

ًا لنا الفضول أبا كسبت ًا  معاب وسأبه به شملت قد وعار

ًا نر ولم شعبه النرسأي على أجدى كما  عليه أجدى مالك

يكققن لم فعله. فقال: إن أهدى. وقبحنا ما والله إياي. قلنا: بئس وإكرامه بره قال: هذا ثأم
القاسأققم أبققا أعققرف أنا يكون? فقال: هيهات، أن عسى قلنا: وما بخير، فنحن غيره هذا مع

الله. أعزه

ِءن في دفينا الرواق تحت  معتكر الليل وظلم قوله: ناديته له يستحسن ومما الرياحي

تواتيني ل فقلت: خأذ. قال: كفى  تطاوعني ل فقلت: قم.قال: رجلي

والدين العقل سأليب تراني كما  فصيرني الساقي عن غفلت إنى

ًا: لما وله تعلى وقد السماء ُأفق  في البدر رأيت أيض

تدلى وقد الغروب أفق  في الشمس قرن ورأيت

أجل شبيههما وأرى  وهذه ذاك شبهت

تولى إذا الحبيب وقفا  بدا إذا الحبيب وجه

ًا القفا وتشبيه بالبدر، مقبل الوجه أحد: تشبيه إليه سأبقه ما معنى وهذا ليلة بالشمس مولي
فققي واقفيققن كانققا الوليققد، بققن ومسققلم نققواس لبققي مشهور كلم من أخأذه ولكنه المقابلة

نققواس:ويحققك لبي مسلم فقال بهاء، كالبدر، بوجه باٍن، خأوط كأن غلم أقبل إذ الشماسأية
الغلم ولققي ثأققم هققذا، وخأققالق العاملين رب الله فتبارك هذا? قال: رأيته، أماترى علي أبا يا

ا بقدر مسلم: القوجه فقال فيه فتحيرا الدنيا في مثله الناس ير لم مستدير قفاه فإذا والقف
شمس.

ذابح. نواس: ووجه أبو فقال
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الطيلسان باعث الحمدوني أخأبار

ببغققداد السأققواق ببعققض الحمققدوني: مقررت قال: قال النصيبي إبراهيم بن إسأحاق حدثأني
ًا بلققوطي وإذا ويؤذيني، متاعي يمس الزحمة في بي لزق قد ببغاء، وإذا كثير، والزحام يوم

قققد أنققي رأيققت فمققا جحري، على متاعه ويسدد فقحتي يتعرض فهو أمرد، ظنني قد خألفي
مققن وخأرجققت اللوطي متاع على فوضعتها البغاء يد أخأذت قدامي ومن خألفي من ُضغطت

عافية. في بينهما

ًا الناس أملح من الحمدوني وكان فققي شققعره عامققة وكققان الوصأققف، علققى وأقدرهم شعر
ًا كسوتني حرب ابن فيه: يا القائل وهو حرب ابن طيلسان الزمققان صأحبة من مل  طيلسان

وصأدا

ًا طيلسانك ضعف إلى س  ِءقي لو العناكب نسج فحسبنا سأد

ًا ينشق فيه تنفست إن ّد فيه تنحنحت أو  شق قدا ينق

لتهدى وحده بعثناه لو  حتى الرفو إلى ترداده طال

ًا  برفوي فقري أطلت حرب ابن وله: يا ًا عنه كنت قد طيلسان غني

وعشيا بكرة النار على ض  العر في فرعون آل الرفو في فهو

أنكبر إحدى فإنه إليه فأنظر  معتبر حرب ابن كسانيه وله: فيما

البر صأدإ من اسأود حتى نرفوه  به زلنا ما ثأم أبيض كان قد

معانيها. تفتن قطعة خأمسين في بيت مائتي من قريب فيه وله

ًا يحب  خأزرة أبي ابن في تر خأزرة: ألم أبي ابن في وله زعْم قد كما عجاب

يحتلم أو يدلك أن سأوى  حبها من بكافيه وليس

متخم جوعه من وأصأبح  حبها من سأكران بات إذا

عدم من موسأر صأبوة أخأي  مفلس عاشق من فيالك

ُقّر من الحمار ُتبيل  ليلة زارها ونبئته َدْم ال

113:  الصفحة

المم حديث عليك يقص  واحد له قميص عليه

كالمستحم ُعريان وغودر  بالقميص فآثأرها فغنت

صُأدم قد بردها من الشمالوأصأبح ضربته وقد وغنى

ِءت  فأعريتني بريدي أخأذت السقم طول جسمي وأورثأ

البصري الجماز أخأبار

ً الجماز قال: كان عرفة أبي ابن حدثأني مققن اللققه عبققد أبققا يكنققى قريققش مققوالي مققن رجل
ًا وكان البصرة، سأاكني ًا شاعر ًا مفلق ًا. مفوه مطبوع

ضقواحي ببعققض ليلقًة الهاشققمي القاسأقم بقن جعفقر ققال: مقر البصققري السأود أبو حدثأني
ًا الجمققاز وكققان أمققرد، غلم مققع السكك بعض في بالجماز هو فإذا البصرة، لجعفققر، صأققديق
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منزلك? قم غير في المدلهم. أنت الليل وهذا الوقت هذا مثل في الله، عبد آبا له: يا فقال
الغلم. قققال: فاسأققتفرغ إلققى بيققده المير. وأشار الله قال: أصألح أهلك، إلى أردك حتى بنا

ضحكا.

المصققلى إلققى اليققام بعققض فققي المققازني عثمققان أبققو قال: خأققرج الدرهم أبي ابن وحدثأني
هنققا? قققال: يققا ها تصنع ما الله، عبد أبا فقال: يا أمرد، غلم مع الجماز إلى فنظر بالبصرة،

سأفينة. أكتري بغيض،

البختكققاني، الرحمققن عبققد بن يحيى عند ببغداد الجماز قال: كان مصعب بن محمد وحدثأني
أبققا لققه: يققا فقققال الجماز، فاغتم المرق، من قطرة ثأوبه على فقطرت بصحفة، الغلم ومر
مرقكققم فإن الله أصألحك اغتممت أقمصة. فقال: ما بل قميص عندنا فلك تغتم ل الله عبد

قفاه. على اسأتلقى حتى البختكاني دسأم- فضحك فيه ليس الثياب- أي يغير ل

ًا الجماز قال: كان شراعة أبو وحدثأني رجققل عليققه فوقققف الهاشمي، جعفر بن قثم مع يوم
خأقرج ثأقم غلم فقدخأل يسققوه، أن الغلمقان وأمقر الدهليز، قثم: ادخأل له فقاله يستسقي،

ًا. فقال القققوم علمة. فضققحك أمك: هات لي الغلم: قالت الماء? قال قثم: أين له مسرع
قثم. وتشور

جاريققة وعنققدهم يشققربون، قققوم مققع الجماز قال: اجتمع البصري خأصيب بن أحمد وحدثأني
وكققان الجمققاز، إل يسققمعها لققم خأفيفققة ضرطة ضرطت إذ أمرها بعض في هي تغني. فبينا

ًا وأن يسمعها، لم أنه الجارية منها. فظنت المجلس قريب كقان إن يسققمعها لققم غيققره أحد
اللققه? عبد أبا يا لك أغني أن تحب صأوت إليه: أي القدح صأار لما له فقالت يسمعها، لم هو

علي. وقالت: اكتم الجارية بالدمن" فضحكت تصنعين ما ريح فقال: غني: "يا

ًا محمد يا جعلتك قوله: إن شعره من اخأترناه ومما لقضائها وتشوقي حاجتي في  مفزع

ببنائها متشاغل فمحمد  شغله المكارم هدم في كان من

ِءر وأبققو علققي أخأيققه: أبققو جعفققر وأبققي الضققحاك بققن الحسين وفي ُيعقرف مقن أصأققغر  جعفق
بالعسكر

ٍة بل طفل كلهما وبالسكر باللوز ُعلل  داي

ٍء في وله ًا فتقرأت  تقّرا حين المير جفاني قوله: قد القاسأم بن جعفر من كان جفا مكرهقق
لرضائه

فقهائه عن المير رواه قد  بطلق لمكره طلق ما

سأمائه من لي ذاك الله علم  المعاصأي عليه انطوى والذي

ُشراعة أبي أخأبار

السققنين? مققن عليققك أتققى شراعة: كم لبي قال: قلت القاسأم بن محمد جعفر أبو تحدثأني
ًا.قال: ثأنتان وكان فقققدت الدهر? قال: قققد منك بقى شيء سأنة. قلت: فأي وتسعون ُمسن

ً كنت ما أروم كنت أني وذلك العيش، لذيذ من فيه كنت ما امتنقاع علققي فيمتنققع إليققه مقائل
في وجدتني قط. إل بهن هممت ما فإني الكساحات هؤلء من أرومه ما إل الصعب، المهر
أبقققراط مثلهققا عن والله عجز قد فائدة فداك- هذه الله عشرين. قلت:- جعلني كابن حدة

بشكر. فخذها قال الحكيم،

ُبرى الحديث بهذا المأمون قال: فحدثأت هكققذا ولكققن حققق? قققال: قلققت: ل هو هذا فقال: 
أبقو قققال. وعقاش ممقا أفضققل واللقه فوجدته المأمون دون من أنا جربته سأمعته. قال: ثأم

ًا ذلك بعد شراعة أيام إلى وعاش نظر، صأاحب المعاني مليح الشعر جيد وكان طويلً، دهر
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مققدح ويقول: هذا إليه يحسن المتوكل المنصور. وكان بن المهدي مدح قد وكان المتوكل،
وأسألفي. آبائي

وبعادي لقطيعتي وتيسرت  ميعادي أخألفت سأعدى، بال فيه: ما القائل وهو

ُد فؤادي علي محبتكم شغلت  امرؤ أني سأوى ذنٌب هل أسأعا

ِءت ولقد الميعاد في أطمعت إذا حتى  بخيلة غير وكنت دنو

114:  الصفحة

ُق برقت اليعاد صأواعق العداة كذب  خُألٌب نوالك من بوار

الساسأي فرعون أبي أخأبار

فأعطاه فسأله، التاجر كهمس أبا الساسأي فرعون أبو قال: أتى الكوفي محرز أبو حدثأني
ًا ًا، الحواري الخبز من رغيف ٌي، بني حلقة إلى فصار كبير مجتمعققون، وهققم عليهم فوقف عد

هققذا اسأققتفحلوا عققدي وقققال: يققابني المجلس وسأط في وألقاه جرابه، من الرغيف فأخأرج
آبققى إلققى فققاجتمعوا ذاك? فققأخأبرهم، قالوا: وما الرض، وجه على ِءنتاج أنبل فإنه الرغيف،
ممزق. كل مزقنا وقد فرعون لبي فقالوا: عرضتنا التاجر كهمس

ًا، وأجودهم الناس أفصح من له- وكان يستملح ومما يصققبر ل ولكنققه نققادرة، وأكثرهم شعر
أرّت شيخ زي في  بختي النوم في الكدية- قوله: رأيت عن

وبنت بنين أبا  ضئيل أصأم أعمى

باسأتي رزقك فقال  رزقي فقلت: ُحييت

ٍء لي فكيف بختي? بطن لي يلين  بدوا

ًا: ليس القائل وهو السرقا عليه أخأشى ما فيه  لي أن لبابي إغلقي أيض

الطرقا يجوب من حالي سأوء  يرى ل كي أغلقه إنما

سُأرقا فيه السارق دخأل  فلو الفقر أوطنه منزٌل

ًا تراني ل صأدقا لي: قد قلت تراه لو  وصأفه في كاذب

ًا: وصأبية وله ِءر كسواد الوجوه سأود  الذر فراخ مثل أيض القد

ُء جاء ُأزر وبغير ٌُمص بغير  ِءبَشّر وهم الشتا

أسأري غدوت الصبح وجاءني  الفجر عمود لح إذا حتى

بحجري منحجر وبعضهم  بصدري ملتصق وبعضهم

ِءر أصأول إلى أسأبقهم وأمري قصتي جميع هذا  الجد

شعري في كنية نفسي كنيت  أمري وتول عيالي فارحم

الفقر وأم الفقر أبو أنا

وققد سأقهل بقن الحسقن فقي كلمته الجد طريق فيه أخأذ خأيارها: والذي من القصيدة وهذه
ًا وهي وفصاحتها حسنها على الناس أجمع ثأققم زمققان منققذ  عهدتهم باللوى لحى قوله: سُأقي

عهدهم هذا
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شعبهم الحدثأان يناو ولم  غرة فيه والعيش عهدتهم

حبلهم حبالي وصأل من تقطع  قذافة لنوى يبينوا ولم

بدلهم يوم ذات أجدن أو  مطلب من لهم هل شعري فليت

ٌه الناس خأيرهم وأنت خأير وفيهم  مثلوا قد كما أشبا

صأهرهم وأنت الله خأليفة  إنه المؤمنين أمير حاشا

نصحهم فطال العتب وأمنوا  ناصأحوا لما التدبير فأحسنوا

مثلهم وأبوهم يشبعون ل  وأمهم صأبية أشكو إليك

شربهم فطال الماء وشربوا  يشبعهم ولم اللحم أكلوا قد

ُعرسأهم فهو نالوه إن والمضغ  أغناهم فما المذق وامتذقوا

عندهم فليس هيهات والتمر  باسأمه إل الخبز يعرفون ل

نحوهم تنحو وهي رأوها وما  سأوقها في فاكهة رأوا وما

سأمعهم منهم واسأتك البل من  هاماتهم قرعت الرءوس زعر

سأهمهم أوجي يعطون فلو محل  مجدب أرض جناب كأنهم

وشبعهم ريهم قليل قوم  أنهم لعلمت تراهم لو بل

كلبهم الشكاعي أعواد ومثل  القرى منقور أجرب وجحشهم

ًا وإن كانوا كأنهم عبدهم وكنت موالي وليتهمطر

ًا أمهم سألم رب يا لهم أدعو  آلوهم ل بالنصح مجتهد

البصري الفضة أبي أخأبار

الخمققر يققبيع زبيققدة. وكققان مققوالي أولد من الفضة أبو قال: كان الشعث بن محمد حدثأني
ًا وكان ًا. وكان نظيف خأالققد أبققي منه. وابن أشعر خأالد أبي خأالد. وابن أبي ابن يناضل ظريف

مققن يلققوط مققن على يرى  ول الزناء في الحد يرى أكثم: قاض بن يحيى في يقول الذي هو
باس

راس ما شر والراس يلوط  وحاكمنا يرتشي أميرنا

عباس آل من واٍل المة  وعلى ينقضي الجور أحسب ل

ًا. الفضة أبو وكان عفيف

115:  الصفحة

العتقاة، بمحلقة الققديم فقي تعقرف كان محلة في الفضة أبو قال: كان العمش أبو حدثأني
ِءرهون ُمّجان، قوم فيهم وكان الخمققر، وشققرب والفجقور الفسققق علققى بهقم يمر من كل ُيك
ًا، وأدخألوه الفضة. فأخأذوه أبو بهم فمر لنقتلنققك. أو وققالوا: لتباشققرنها بققامرأة وجقاءوا دار

يفعققل لقم لئقن فحلفقوا بقه، لقي عهققد ول أفعلقه ل شيء فهذا الله، اتقوا قوم لهم: يا فقال
البققاب. فقققال عليهمققا وأغلقوا مليحة، الوجه صأبيحة صأبية فإذا دخأل، ذلك رأى فلما ليقتلنه

المتمنققي. ُمنيققة واللققه هققو? قققال: أنققت خأيققر? قققالت: ومقا في لك للجارية: هل الفضة أبو
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هققؤلء مققن تخلصققيني بققأن اللققه إلققى فتقربققي الباب، هذا نفسي على أفتح أن أكره ولكني
الققدين، قلققة علققى لققك اسأققتحييت الرجل، الجارية: أيها فعل. فقالت قد وتقولي: إنه القوم

ٌة، له جارية في مرثأية الفضة جمعة? ولبي يوم في أكذب أن أتأمرني فققي أدخألوها قد جيد
ّلتققك هققذا: أجققد وأولهققا جمعوهققا الققتي الطققوال المراثأي المنققزل دمنققة إلققى  الُمبكققروَن ِءبُخ

ِءش الموح

الناس. أيدي في موجودة مشهورة قصيدة وهذه

الشبل أبي أخأبار

إلققى القوراق ومحمققود أنقا الكقوفي: صأققرت الشبل أبو قال: قال الكوفي الزهر أبو حدثأني
فجاء الهجير، أنضجها قد التي العتيق الراح عين من لنا وقلنا: هات الخمار فدعونا ُقرطبل،

ًا إلينا واسأقنا. فنظر اشرب فقلنا: اجلس بها، ًا مسلم- وكان وقال: أنا شزر واسأققلم- يهودي
منهققم وقال: قوم، الوراق محمود إلي الشبل: فنظر أبو الخمر? قال اشرب أن أتأمرونني

الله. لعمر حاجة? قلت: ل فيهم لله أترى متحرج، مسلم الخمار

بهققا وأمققل عجيبققة بقصققيدة طققوق بن مالك الشبل أبو قال: مدح السأدي الغر أبو وحدثأني
البيتققان: أل هذان فيها رقعة مع وردها يفتحها فلم صأرة، في دينار مائة فأعطاه درهم، ألف
مالك أم اسأت في مدسأوسأان ومالك  مالٍك كف به جادت ما ليت

ُيترك ًا و هالك وأيسر مفقود فأهون  حشره يوم إلى مدسأوسأ

ًا يومئذ مالك وكان ُأحضر، بإحضاره أمر البيتين قرأ فلما الهواز، على أمير هققذا، فقال: يا ف
بمائققة. فوصألتني درهم ألف فيها أملت بقصيدة مدحتك هذا? فقال: إني منك اسأتحققنا بم

قال: قققد المير، أيها أقلني وقال، دينار. فاسأتحيا مائة فيها فإذا ففتحها، الصرة فقال: افتح
أقلتك.

الشققبل: كققان أبو قال: قال محرز أبو قال: حدثأني الخزري محمد بن الرحمن عبد وحدثأني
جققواري مققن الظريفة الجارية يحبل يزال ل شاب ابن له وكان الدين، حسن فقيه رجل فينا

لقه، قلبققه رق فيققه ابنققه شققبه الشقيخ رأى فققإذا الولققد، يشقتري أن سأأله ولدت فإذا الناس،
ًا: يا له قال الشيخ على هذا طال فلما إليه، ويحسن ويربيه فيشتريه أعظققك بني. إنققي يوم
ً بد ل كنت فإن ينفع، ول فيك ينجع وما وأزجرك العزل أن بلغني أبت فاعزل: قال: يا فاعل

العزل. في وتتحرج الزنا تركت الشامتين، عين قرة أبوه: يا له ُيكره. قال

َعيفران أخأبار الُموسأوس ُج

ُقّمي إبراهيم بن أحمد حدثأني إذ ُدلققف أبققي عنققد قال: كنققت الكاتب يوسأف بن أحمد عن ال
ف: ومقا أبقو فقال بالباب، الموسأوس فقال: جعيفران آذنه دخأل َوققد لنقا دل َأ انين?  وللمج

إذن. الشقعر.ققال: فليقدخأل حلقو ظريقف والله أحمد: فقلت: هو الصأحاء? قال من فرغنا
مفقودا المة وأفجع  موجودا المة أكرم يقول: يا أنشأ يديه بين وقف لما فدخأل،

محمودا العالم في أصأبح  واحد عن الناس سأألت لما

ًا: إنه قالوا صأيدا له آباء أشبه  قاسأم جميع

هققذا. مثققل قققالوا الشققعر أصأحاب والله. ليت وقال: صأدقت دلف أبو إلي أحمد: فنظر قال
فتققأمر اللققف وأمققا بهققا، فققأخأرج الخلقققة جعيفققران: أمققا وخألعققة. قققال دره بققألف لققه فأمر

أطرحققه. قققال: يققا أو منققي ُيسرق أن أخأاف فإني خأمسة، جئت كلما يعطيني أن القهرمان
ِءبض فلن، ًا،وادفع الخازن من اق ِءفد فإذن خأمسة، جاءك كلما إليه ألف مثلققه فققاقبض اللققُف َن
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ِءره بيننققا يقطققع حققتى عنققه تقطعها ل جاءك، كلما يأخأذها التي الخمسة في الرسأم على وأج
ُد له شيء وكل  تراه الفتى هذا فقال: يموت أحمد إلى فنظر الموت، وبينه نفا

َد  خألود له شيء كان لو ّل الجواد الُمفضل ذا خُأ

ُأعجب بصاحبك. أعرف كنت يوسأف: أنت بن لحمد وقال بقوله دلف أبو قال: ف

116:  الصفحة

ًا جعيفران قال: ووقف ْبه ونادى: أضيفونا. فلم بالكوفة يوم خأمسققة قققال: فققأخأرج أحد، ُيج
ًا لي لرجل: ابتع وقال دراهم لققه: ابسققط فقال الرجل ففعل وبارية ماء جرة لي وهات تمر
سأققألتكم الكوفققة أهققل يقققول: يققا جعيفققران المققاء. ونققادى وضع التمر عليها واطرح البارية
ِءقرى ًا اللققه نققازل يقول: لو جعيفران وأنشأ فاطعموا، الن فهلموا تقروني فلم ال فققي خألققق
أرى الذين الخلق في ربي نازلت  بريته

أول يصلحون إلهي شيء لي  بهُم أرى مما عجبي من وقلت

المجنون ماني أخأبار

ًا المجنون ماني قال: رأيت الضميري قدامة بن عاصأم بن أحمد أخأبرني الكققرخ ببققاب يومقق
ًا: تخققرج عليه يزيد ول يقول ملهوف. وهو كأنه وهو قصبة، بيده عريان وهو ببغداد مققن شيئ
ِءق ِءق إلى لها  زقا زقا

الطلق من فرت  عروس كأنها

أثأرهققا فققي قام النقالة الجمال أقبلت فإذا قاعد، هو تعني? قال: الناقة. وإذا له: من فقلت
نهاره. عامة دأبه ذلك يزال ول موضعه، إلى يرجع ثأم سأاعة، يتبعها

ُنْجققل وهققو النققاس أشققعر مققن المجنون ماني قال: كان شجرة أبو حدثأني العيققون القائققل: 
ِءل قواصأد ّتلنا  النب ِءل بعيونها ق ّنْج ال

ِءل بل كحٍل عن تفتر  أعينها جفون الجمال َكَحَل ُكح

ًا أردن إذا وكأنهن وحل من أرجلهن يقلعن  خأط

عشقي طريق وجه أخأطأت لقد  حمقي وفقدت جهالتي القائل: عدمت وهو

بحق أنطق ولم له فقلت  مزاح في لساني على كذبت

صأدق محض المقالة وجنبت  هواكم في المسهد الصب أنا

ْلق ونهاح عظاية بوجه  اعتناقي إلى ملُت حين فبادر ِءسأ

ٍة وسأاقي شدق وبنتن كنائف وريح  قرد وبخطم صأعو

بدبق ُعلت لثاته كأن  نحوي شفتاه أخأفتا ما ترى

الموسأوس حيان أبي أخأبار

إلى البصرة من قدم وقد الموسأوس حيان أبا قال: رأيت الهوازي محمد بن طاهر حدثأني
ثأققم فملهققا دجلققة إلققى جققاء ثأم كبيرة، مدارية جرة أشتري أن دون همة له يكن ولم بغداد،

ًا حمل ثأم فيها، الجرة فصب الصراة إلى صأار لزم ثأم دجلة، في فصبه ماء الصراة من أيض
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الليققل جنققه إذا وكققان غيققره، عمققل ول شقغل لقه وما مات، أن إلى ببغداد مقامه طول ذلك
أنققا الققذي العمققل هققذا علي وخأفف عني فّرج ويقول: اللهم عليها يبكي وجلس الجرة وضع
فيه.

أولع وقد البصرة من قدم حين الموسأوس حيان أبا قال: رأيت الله عبد بن مسلم وحدثأني
لققم فيقققول: لققو ذلققك فققي له فيقال فيصبه، أخأرى محلة إلى محلة من يحمله الماء، بصب
مّت. يوم كل في ذلك أفعل

ِءك قوله: ل حيان لبي رويناه ومما ًا تب مأنوسأا عهدت لربع ول  المواعيسا ول هند

العيسا مسيرك عن بها واحبس  ونزهتها بقطربل وقف

ِءقسيسا الكتاب أهل يدعوه  مسكنه بالدير لشيخ وانزل

ْقُن لم ًا َي ًا إل  فيملكه له وفر وناقوسأا له صأليب

ًا يحمل  عاتقه فوق بالزق فجاء منقوسأا إلى حظ

ًا لي فاشمأز أتيته عيسى بل فقال موسأى فقلت  ذعر

السوسأا كرمها عود يفترس لم  صأافية صأوب الكوب في فصب

ًا حيان أبو وكان أصأققل، الشققعر فققي يخلققط ول الكلم، في يخلط وكان عمره، آخأر موسأوسأ
كققثير تفققاوت كلمهققم فققي يوجققد الشققعر، قققولهم بعد خأولطوا الذين الشعراء هؤلء وهكذا
يوسأوسأوا. أن قبل المعهود ورسأمهم رءوسأهم على مروا الشعر إلى جاءوا فإذا شديد،

َعب أخأبار الموسأوس ُمْص

قال: الخريمي الله عبد بن جعفر حدثأني

117:  الصفحة

إلققى روشققٍن شققباك مققن شققاة عيققن إلققى فنققر ببغققداد، الثلققج بدرب الموسأوس مصعب مر
ًا، المكققان ذا إلقى وتقردد فعشققها جاريقة، عين أنها فظن التجار، لبعض الطريق، ثأقم شقهر

اتفققق ربمققا فكان الجناح، من المكان ذلك في الشاة مربط وكان منه، يبرح ل فكان لزمه،
النققاس مققن خألوة وجد إذا وكان موضعه، ولزم عليه هذا فاسأتحكم يراها، ول عينها يرى أن

المنقشققة بالتفاحققة إليهققا رمققى وربمققا تسققمع، أنهققا يشققك ل وهققو وبكققى، إليهققا شكا كلمها
ُلترجققة المطيبققة، أشققبهها، ومققا المناديققل مققن الحسققنة والتحفققة والشققمامة، المفلقققة، وا
ًا، الشبكة فانكسرت يقولققون: يقا فجعلقوا الصققبيان، لقه وفطققن شقاة، عيققن فإذا فنظر يوم

مصعب. وسأواس سأبب فكان ذلك، في عليه المر وتفاقم الشاة. فغضب، عاشق

وثألثأققة ِءكسققروية، عشققرة: ثألثأققة الموسأققوس: العلققوم مصققعب قققال: قققال بكار ابن حدثأني
والشققطرنج فققالعود الكسققروية الجميققع. أمققا علققى عفققى وواحققد عربيققة، وثألثأققة يونانيققة،

والشعر. والفقه فالنحو العربية وأما والنجوم، والطب فالهندسأة اليونانية وأما والصولجان،
وأيامهم. المحدثأين فأخأبار الجميع على عفى الذي وأما

ّتققاب الققديوان: أي مققن خأرج قد رأيته لصبي قلت مصعب، لي قال: قال بكار ابن وحدثأني ُك
ًا أكتب? قال: أجودهم ديوانكم للقلم. بري

الحققب في يزداد ه  هوا براني قد نخوة الموسأوس: وذي مصعب شعر من يستحسن ومما
عزا ِءهبت إن
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اشمأزا ذاك قبل من كان وقد  اطمأن حتى بالمكر زلت فما

مستفزا لمثاله وكنت  أغتاله بالكأس وأقبلت

لمصققعب هققي بسققام بن نصر بن محمد بن لعلي الناس يرويها التي الله: البيات عبد وقال
ُبرمة  سأكره من ُتعمل هذه: خأبيصة وهي الموسأوس قنبرة من تطبخ و

مجمره على قدرين ينصب  تدبيره حسن من فتى، عند

المنكرة الدعوة في له هذا  أحواله كل في ذا وليس

والخرخأرة اللذات كثيرة  ريقه هائل قصف يوم في

جيد. كثير شعر وله

جحشويه أخأبار

ًا جحشويه: دخألت قال: قال الخزري محمد بن يقظان حدثأني ينيك غلم فإذا داري إلى يوم
ًا، الفاعلققة ابققن وقلت: يققا ذلك وبين بينه فحلت يهرب، وذهب وحار اسأتحيا رآني فلما حمار

ًا، كققان متققاعي فققإن الله، الله سأيدي، هذا? قال: يا على حملك ما قعققد- رأيتققك فلمققا قائمقق
ًا- فأعجبتني وكان وتركته. كلمته أعجمي

يرمققى ممققا وأبعققدهم الناس ألوط من جحشويه قال: كان البجليين مولى نصر أبو وحدثأني
قققوله: ذلققك حقيقة. من غير على تملح هذا في وله البغا، إلى نفسه ينسب وكان نفسه، به

ِءء خأمصانة معدودة  دعجاء جارية من أحسُن فرعا

ٍر ومن  بيضاء طفلة وشاح ذات ٍء ُمزجت ُعقا بما

ّكاء الرجل وقوف ومن َب قباء من أقفر منزل في  ال

ّقاء المرد الغلم أير والقباء الحلوة القربة ذي  الّس

الصلعاء كالهامة بفيشة  حمراء قطيفة في يختال

الجماء من جمرة كأنها

ًا الجهم ابن ندى قوله: تماري الجهم ابن في له يستحسن ومما رضققينا وقققال  وبأسأققه يومقق
الفخرا المحاكمة في

والجرا الحمد عوضته ولكنني  ماله أنهبت فخر، الندى: يا فقال

ًا فأوردتها  سأيوفه البأس: انتضيت له فقال حمرا وأصأدرتها بيض

ًا: شدتما فقال الدهرا به فلتعمراها، وأوطنها  العل قبة مجيب

تبعا له الدنيا مضت  يد ِءقيس الجهم ابن مضى قوله: لو له يستحسن ومما

ًا أرى ل أني غير انتفعا ُعرفه راجي دون  أحد

ُمنتجعا وافاه راحتهلمرٍئ دون من أرى ل

نبعا ماؤها صأفاة في  لحظته الطرف يرد لو

المشهورين. المجيدين من وجحشويه

حكيمة أبي أخأبار
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أبققي وبيققن الزيققات ابققن بين قال: كان البصري علي بن محمد حدثأني إسأحاق بن راشد هو
للتهنئة يحضرونه الناس فجعل مكة، من الزيات ابن فقدم كثير، وأنس عجيبة مودة حكيمة

واشتق  مودتيه ول عهدي تنَس وفيها: ل رقعة جاءت حكيمة? إذ أبو صأديقك ويقولون: أين
ورؤيتيه طلعتي إلى

118:  الصفحة

هديتيه تغفلن ول ذكر  ال كثرة تغب فلم عنكم غبت إن

منيتيه وهي للنعل ة  والفلع والمساويك والُمقل التمر

َيْه منك المأمول فذاك ب  العص إلى ذكرُت ما تجاوزت فإن ِءل

ًا اظُر  الن يطرف ما بحيث مني الملك: إنك عبد بن محمد إليه وكتب دمعتيه تحت من قرب

صأحبتيه بطول صأحابي على  وفضلني زادني والذي ل

ًا خأنت ما هديتيه ول دعائي يوم  في نسيتك ول عهد

الخشقف خألقع  تنبقه الير فقال: أيها بمثله أحد يجئ لم بما متاعه رثأى الذي هو حكيمة وأبو
إزاره

شعاره صأرت وقد ك  في عنده اعتذاري ما

ونهاره ليل طول  ُيغفى الرأس ثأقيل يا

ً دثأاره القر من ه  خأصيي جلدة جاعل

أداره إن لمدير  بخير ينحاش ليس

وعاره الذل فاحذر  ذّل الير نوم إن

ووقاره أير ِءحلم  الغواني تهوى قلما

انكساره يعرفن حين  فيه يزهدان إنما

اخأتباره يحمدان حين  عليه ويواطئن

وحراره نشاط من  عليه كنت ما أين

ًا بك فلعهدي ًا دهر المناره مثل قائم

حجاره أو حديد من  إل الناس يراك ما

الناس. أيدي في مشهرو كثير شعر الشأن هذا في وله

الدنقعي نعامة أبي أخأبار

ًا الهاشققمي: دخألققت العبققاس بققن محمد قال: قال المديني محمد بن إسأحاق حدثأني حمامقق
هذا فقلت: ما قبيحة فضيحة الحمامي مع ريبة في نعامة بأبي فإذا المحرم في عمار بباب

ِءد وقت متى يدري ول  يصلي ل نعامة أبا البيتين: رأيت هذين نعامة? فأنشدني أبا يا السجو

العمود لدخأال أهوى إذا  إل الدهر الجبين يضع فل

ِءت بني زمان القائل: تولى وهو الزانية بني زمان وهذا  المحصنا
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ًا أن نعامة أبي موت سأبب وكان أبا له: إن فقيل البصرة صأاحب يريد وهو بغداد دخأل مفلح
محمققد بققن علققي بققذلك فسمع نفسه، فتلفت بالسيف فضربه وولده، علي إلى يميل نعامة

ًا لحبه ضربه كان فقال: إن البصرة صأاحب بن مفلققح، والله بعدها يفلح فما بيته وأهل عليه
بالبصرة. العلوي قتله حتى شهر إل يمض فلم

بققن مققروان وهققو الصأغر، السمط أبي في كلمته نعامة أبي شعر من قوله يستحسن ومما
ًا البرد يقول: رأينا وفيها حفصة أبي بن مروان بن حفصة أبي القصه عن فساءلنا  مشتد

حفصه أبي ابن شعر د  ينش فقالوا: منشد

ِءك شهوة من فتى ُغّصه اسأته بحلقوم  الني

مروان وهو الصأغر حفصة أبي ابن أخأبار

أبققو حفصة. الصأققغر- وهققو أبي بن مروان يساجل الجهم بن علي قال: كان الدعبلي حدثأنا
أكثر أشعر. وقال فريق: علي فقال أمرهما، في الناس فخاض ويهاجيه، السمط- ويناضله

وهققذا  بشققاعر بققدر بن جهم ما هذين: لعمرك بيتيه مروان قال أشعر. حتى الناس: مروان
الشعرا يدعي إبنه علي

ًا كان قد أبي ولكن أمرا أوهمني الشعار روى فلما  لمه جار

ٌء بهذين الجهم بن علي فأجابه ٌء يشبهه ليس البيتين: بل ِءن حسب ذي غير عداوة  بل ودي

ًا منه يبيحك ِءن عرض في منك ويقدح  يصنه لم عرض مصو

ًا الناس فحكم اسأتخذاء. هو بجواب. إنما ليس علي قال الذي وأن أشعر، أنه لمروان جميع

الشعر جدة لحي يدوم وما  والكبر الشيب طريق الشباب له: إن يستحسن ومما

غير ذو الدهر إن تغرب، وسأوف  طالعٌة اليوم علي الشباب شمس

خأطر على شيب من عشرين ابن أنا  نقصت وما مازادت عشرين ابن أنا

الحفر إلى صأرنا متى نبالي فما  بشاشته عنا مضت الشباب إذا

والسهر بالدمع كحلت وأعين  مصدعة أكباد الشوق من لنا

ًا ًا سأقي والبقر كالغزلن خأرائد فيها  مولية لظعان ورعي

ذكر حية نابي بين كأنه  تذكرها من قلبي ويصبح يمسي

119:  الصفحة

ًا ودعتهن ًا زادني وداع الحذر الطائر كورد إل كان ما  كمد

فانتشر القوم ركاُب طوتك إذا  له قال الله كأن خأرق ُرّب يا

والخفر الدل ذات الخريدة مشى  آمنة الحوراء النعجة به تمشى

ًا. فإن هذا السمط أبو وكان ًا هذا كان ناصأبي عليه. الله فلعنه حق

البحتري أخأبار

عبادة. أبا ويكنى عبيد بن الوليد واسأمه
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أيامقا فقتركه سأقهل، بقن الحسقن بقن الفضقل أبا البحتري قال: هجا محمد بن علن حدثأني
ًا بذلك. وحضره الموجدة يظهر ولم لهجائه، والهمال المبالة قلة وأظهر لققه: يققا فقال يوم

ًا?فقال: كيف غلمك عبادة. تبيعني أبا روحققي? فققارقتني سأققاعة فارقته لو من أبيعك نسيم
أفعققل.قققال: دينار. قال: ل ألف تعطيني? قال:أعطيك فقال: وكم رغيبة به فقال: أعطيك

للبحققتري مققر الفضققل. فمققا أبو وتسلمه المال. فباعه له: أحضر فقال دينار، ألفي أعطيك
وهو القالة يسأله الفضل أبي باب إلى برواحه غدوه فواصأل قيامته،وندم، قامت حتى يوم
عين تسقع فقي الفضل إليه: أبا كتب صأبره عيل فلما عليه، يأبى ك غنقى  نعجقًة وتس عقن ل
فرد بساحتنا ظبي

أبدي وما أسأّر فيما له فؤادي  الهوى أخأذ وقد مني أتأخأذه

جهدي يأله ولم وجدي يعده ولم  وصأبابتي صأبوتي عليه وتغدو

ُبرد عن المفرغ ابن سألو وكيف  دونه والمنية عنه، وقلت: اسأُل

أبققو كققثيرة- فقققال أشققعار فيه وندم. وله فباعه برد اسأمه غلم له كان شاعر المفرغ وابن
الغلم ورد عليه وأشهد ملكه بجميع له: أفعل. فباعه فقال تملك، ما بجميع الفضل: أبيعكه

لققه: وقققال صأققلة إليه وحمل ذلك، جميع من وأقاله الكتاب عليه رد الغد، من كان فلما إليه،
ومدحك. هجوك فيها يضل مكايد لهم فإن الحرار، تهجو أن إياك

الرحمن عبد أبا ويكنى العطوي أخأبار

مهققب يققذهب العطققوي قققال: كققان البصققري الحبققاب بققن أحمققد بن محمد جعفر أبو حدثأني
إذا وكققان المتقققدمين، المتكلميققن أحققد يقققول: العطققوي السأققكافي وكان النجار، الحسين

ًا حضر وفصاحته. ببراعته عليه غلب مجلس

ًا العشاق لبس قوله: وما له اخأترنا ومما ُأبلي التي الثياب إل خألعوا ول  الهوى من ثأوب

ًا شربوا ول ًة الحب من كأسأ ًة ول  حلو ُهُم إل مر فضلي وشرب

ًا الجامع أيها يقول: يا الذي هو العطوي وهذا ًا علم ًا الحرفة إلى امض  جم قدما قدم

خأصما يكون أن لجهدن

ًا قال: وكان بهققذه إليققه فكتققب غلم، لعلققي فولققد الحسققين، بققن القاسأققم بققن لعلققي صأققديق
ِءع الشفيع ابن أيا القصيدة: علّي الغرْر ابن يا المصابيح ابن ويا  المطا

الثأْر وابن الرواية وابن ب  الكتا وابن الشريعة ابن ويا

الحجر وابن والركن وزمزم  المقام وابن المشاعر ابن ويا

بالحضر ول البلد ببدو  بمجهولة ليست مناسأب،

كدر أو شانئة كل من ت  الجها جميع من مهذبة

ًا جذلن أتيتك الخبر أتاني لما ببشراك  مستبشر

وسأر ُأناس من به أتاني  ما سأاء فكم البشير أتاني

ًا  رزقت قد أن يذكر أتاني ذكر ما فأبهجني غلم

البشر خأير باسأم سأميته ت  فعل فيما والرشد وأنك

الكبر منه الخطو قارب وقد  تراه حتى الله فعمرك

زمر وبنيهم وأخأوته  بنيه من حوله يرى وحتى
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لشر ويخشى لخير ويرجى  الجسام المور يروم وحتى

ٍد المزيد فإن  العطاء شكر الله فأوزعك شكر لعب

غبر فيمن وبارك منكم ين  الصالح سألف على وصألى

فنن أبي أخأبارابن

ًا أحمد، الله عبد أبو وكنيته فنن آبى ابن قال: كان المقرئ صأالح بن الله عبد حدثأني شاعر
ًا ًا، مفلق ان طقاهر بقن اللقه عبد بن لمحمد قطيعة في ضيعة له وكانت مطبوع الحاشقر فك
ًا له يصير ذلك: له يذكر محمد إلى فكتب أشخصه، وربما فيؤذيه، كثير

120:  الصفحة

ِءر كنف في أصأبحت  إنني حسين أبني المي

النمير الماء على عته  قطي في معاش ولنا

ًا وبنيت السرور بيت سأميته  عنده بيت

العصير حلب من وشرت  فناءه حضرت وإذا

والسدير الخورنق رب  نعمتي في فكأنني

ٍر تردد لول المطير اليوم في كالكلب  حاش

ٍد البكور إلى الرواح يصل  ورائح علي غا

ًا ُأخأرجت  وجهه لي بدا فإذا سأروري من صأغر

مجيري طلعته قبح من  بفضله المير فهل

لقك اللققه. وأمرنقا عبقد أبقا يقا أجرنقاك تحتهققا: ققد وقققع البيات الله عبد بن محمد قرأ فلما
ليقضققين صأققلة. وحلققف إليققه درهم- وحمل آلف سأتة سأنة كل في خأراجك- وكان باحتمال
ًا يمدح ل رجل لنه حلف وإنما عنه، الخراج ًا نفسقه يضققع ول يسقتميح ول أحد يقبقل موضقع

ًا فيه بققالغموس عليهققا حلققف وقققد الصققلة، مققع التوقيع أتاني فلما الله عبد أبو لحد. قال بر
ًا أجد لم لقبلنها، فققي أمققدحه أن إلققى واحتجققت صأنع، ما بالشعر له اشكر فأنا ذلك، من بد

ًا. السبب بذلك فصرت بقصيدة، عام كل شاعر

البصير علي أبي أخأبار

ًا البصير علي أبو قال: كان دعامة ابن حدثأني تمققر المققواكب وكققانت الجوسأققق، بباب واقف
الفرغققاني فلن وهققذا الخققزري، فلن وهققذا الققتركي فلن فيقال: هققذا أصأحابها عن فيسأل

ه يقذكر ول القديلمي، فلن وهذا ن أحقد ل ن ول المقذكورين، العقرب م المهقاجرين أبنقاء م
لكم. صأبروا كما لهم اصأبروا النعمة بني فيقول: يا والنصار،

ًا علي أبو وكان ًا. ليس كاتب ًا ثأان، زمانه في له رسأالي أخأبققار في قلنا وقد الشعر، جيد شاعر
ًا، ضققعيف للكتققاب الققذي الشققعر لن الواحد، للرجل يتفق قلما هذا العتابي: إن وكتابققة جققد

ًا، ضعيفة الشعراء القائققل: رائققدات وهققو القريققن المنقطققع فهو الواحد في اجتمعا فإذا جد
ِءط ترحًة فتبدلت  فؤادي سألبن الهوى باغتبا
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قباط لشادن كف غرض  فؤادي فصار نظرتي ملكت

ًا فثنته رباط لشد الهوى كف منه  ومدت إليه طوع

باخأتلط سأقامه لي مازٌج  غرير أغر أوطف أهيف

انبساط ذو وتارة انقباض ذو  ولكن هجور ول وصأول ل

نشاطي فيحيا قلًى من مدفع  عنه ليس قلت: وصأله ربما

ًا وفي حبيبي من  ويأس رجاء في الدهر فأنا سأخاط أو رض

الصراط في لقاؤه أو دونه  الثريا فلمس رمته فإذا

ًا ِءم  السق خألع من هواه وكساني رياطي فأنحلتني رياط

معروف مشهور كثير وشعره ورسأائله

الجرجرائي عصابة أخأبار

إسأماعيل الجرجرائي عصابة غيره: اسأم الكوفي. قال إسأماعيل بن عب بن محمد واسأمه
عصابة. ولقبه إسأحاق، أبو وكنيته محمد بن

قال: منصور بن محمد وحدثأني

121:  الصفحة

لتنققادمه، الميققر وقال: أجب حاجبه رجاء بن الحسن إلي الجرجرائي: بعث عصابة لي قال
ًا لققه وأضققمن ذلققك، فققي لققي يحتققال وأن منقادمته، من ُيعفيني أن فسألته يفعققل فلققم شققيئ
إلققى أدخألني ثأم فأكلت بطعام معتزلة. وجاءني حجرة إلى بي فصار معه، ومضيت فركبت
لققي: هققذا وقال يديه، بين أجلسني حتى يدنيني زال فما بعيد، من فقمت رجاء، بن الحسن

غلم قققال: يققا تحتشققم. ثأققم ول وانبسققط أمققري، علققى فساعدني وغبطة، وسأرور لذة يوم
ً فسقققاني إسأققحاق، أبققا قققال: اسأققق ثأققم فسقاه، رطلً، اسأقني الذؤابققة بيققن مققا خأققثر رطل

ًا فأنشدته غيرك، وشعر شعرك من بيت خأمسمائة فقال: أنشدني تذاكرنا والنعل. ثأم قريب
يعمققل والنبيققذ أنشققد وانققدفعت الشقعر، جيققد الحفظ، كثير والله أنت قال أن إلى ذلك، من

فققي نصققفه فصققب برطققل، الخادم فجاء رطل، وعصابة اسأقني غلم قال: يا أن إلى عمله،
رأسأققه فققي دارتققا قققد بعينيققه فققإذا متققأملً، الغلم إلققى فنظققرت قققدحي، فققي ونصفه قدحه

ًا فوثأبت رأسأه، خأذ أن يومئ هو كالعلقتين. وإذا ًا، أردت مققا الميققر وقلققت: أيهققا قائم سأققوء
أل علققى أقلتققك لققي: قققد فقال إليه، وأتضرع أقبله البساط على الله. وأكببت أقالك فأقلن
بنفسققك. المققدن. قققال: فانققج مققن والهققا مققا ول اللققه أصأققلً. قلققت: أصأققلحك بفارس تقيم

العيققال من معي بمن سأاعتي من الرعب. فارتحلت من تداخألني لما أعقل ل وأنا فخرجت
شققيء، وبيققد ورائققي يركققض بفققارس أنا إذا شيراز من فرسأخين على صأرت فل والحاشية،

فققي اصأققرفها درهققم اللف العشققرة الميققر: هققذه لققك لققي: يقققول قققال وافققاني فلمققا
العلققق مققن إل  المققران عققوالي يخضققبون إليققه: ل وكتبققت ودواة بقرطاس نفقتك.فدعوت

القاني النجيع

العقبان كواسأر وكأنهن  رؤوسأهم فوق والرايات يمشون

الشطان نوازع وكأنهن  بصدورها القنا تعترض والخيل

الثاني الرضاع هي المدام إن  له وقل المير على السلم اقَر

عنان كل فوق عناني رفعت  نادمتني التي المنادمة إن
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البنيان بنية أحسن بيديك  فبنيتني بنيتي مني ونقضت

الباني أنت كنت لنك أود  نالني ما إذا تقويمي وعليك

فلمققا سأققنني علققى أنا وسأرت فمضى المال، حمل الذي الرسأول إلى البيات قال: ودفعت
هققذا وقالوا: يا لحقوني حتى خألفي السير يغذون بجماعة أنا إذا فراسأخ عشرة على صأرت
ًا. فإذا إلي أحدهم دوابنا. ودفع وقتلت قتلتنا هققو وإذا البيات، فيه كتبت الذي كتابي هو كتاب

والعينان الرأس بحيث مني  محله أن إسأحاق أبا البيتين: أبلغ هذين تحت إلي كتب قد

أمان كل محل المحل إن  روعته الذي الروع فليفرخ

علققى الليلققة واعملققوا فققانزلوا أنفسققكم، علققى وحملتققم السققير أغذذتم للفرسأان: قد فلت
تققرد أن إمققا ذلك، على أقدمنا ما قطعتنا لو دوابكم. قالوا: والله وتريحوا تستريحوا المقام

ّد أو الجواب ًا أنا ويعلمه يتقدمكم بفارس معنا. قلت: فوجهزا ُتر هققذا عنده. قققالوا: أمققا غد
كققذا بموضققع لحقققوني أنه وأعلمه وافاه حتى أجمع الليل يركض بفارس إليه وبادروا فنعم،
ًا وأنهم وكذا، دوابنققا اسأققتراحت وقققد ارتحلنققا الغققد مققن كان نفسه. فلما عنده. فطابت غد

ًا يديه ومد رد أحسن رد وسألمت يديه بين قمنا فلما لنا، فأذن واسأتأذنا، بابه ووافينا إلي مع
مققن منققه وظهققر الليل، إلى ذلك يومي فنادمته يديه، بين وأقعدني إليه، وضمني فناولينهما

وخألققع وحملنققي دينققار بألف لي آمر النصراف أردت قليل. فلما غير إليه برجوعي السرور
مكان وأخأّص محّل بأجّل ذلك بعد عنده أزل علي،ولم

سألهب أبي أخأبار

ُقمي أحمد بن علي الحسن أبو حدثأنا قال: ال

122:  الصفحة

آنققت? قققال: بلد أي له: من فقال السجستاني حاتم أبى إلى فصار البصرة تجار بعض قدم
ًا بهققا قيققل: إن مققا بالبصرة كان لو عندكم، شاعر فعل له: ما فقال فارس، أهل من شققاعر

الرجققل: مققا سألهب. قال أبا يكنى الله? قال: الذي أصألحك هو الرجل: ومن له غيره? قال
شققعره مققن أنشدوني لقد والله العلم، من مبلغهم ذلك المحل. قال: لعمري بهذا عندنا هو
في لك له: هل وقل عني السلم عليه فاقرأ لقيته فإذا عصره، أهل من لحد أسأمعه لم ما
الرجققل: . قققال ذلققك دينققار? فقققال: أفعققل بألف بلدك إلى أردك حتى ناحيتنا إلى تنحدر أن

وانصققرف حققاتم، بأبي لحق حتى قليل إل مكث فما الخبر، عليه فقصصت أتيته قدمت فلما
وعقن علمقه، وسأعة حاتم أبي غزارة عن يحدث وكان قال، ما ضعف أفاد وقد مدة بعد إلينا

ًا يزل لم ثأم المال، ذلك أفاد حتى له قيامه حسن حققاتم أبو توفي أن إلى يتكاتبان له صأديق
السجستاني.

سأققويد أبققي دار دار يهجققوه: يققا سأققويد أبققي بن علي بن الحسن في سألهب لبي روينا ومما
يتحذُر ما فيك الشائم طير  حاولْت

تتغيُر ول تبقى نكباتها  بمحنة الزمان قوس عن ورميت

ًا للخنا أبيحت دار وأخأسر أتب بها والنازلون  لها تب

يذكر قديم ول يعد حسب  أبيهم بعد ليس المناسأب بتر

تتقذر بجلودهم فثيابهم  جلودهم القديم اللؤم من دنست

ًا يا تسعُر الحروب إذا اللقاء عند  شداته تصطلى ل فارسأ
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ًا سأد قد عنتُر الفوارس أسأد ول عمرو  ماسأده حمى ما ثأغر

ويهصر الكماة يفصي إذ شوبين  ربه المعادي ول والرسأتمان

تفخر ربيعة فينا وبعزة  حمى ما يحمى يوم كليب وحمى

يحُضر رغيفك إذا الطعام عند  الحمى له حميت ما يحمي كان ما

الفتاك إسأماعيل أخأبار

ًا الفتققاك إسأماعيل قال: كان البصري السدوسأي حدثأني مققن بينهمققا الهيققذام، لبققي صأققديق
ًا يفترقان ل وكانا اثأنين، بين ليس ما المر أهققل فكان الهيذام، أبو فتوفي الوقات، من وقت

ًا: ققد له يقربه. فقلت ل إسأماعيل وكان قبره، يزورون مودته القتي الثققة تلقك ظننقت يوم
ًا. فقال: كل، حياته أيام تظهرها كنت نفققع ذلققك فققي ليققس ولكققن ظننت، كما ليس إنه نفاق

القائققل: أحسققن ولقققد العامة أخألق من خألق وإنما يعلمه، ول يحسه هو ول آجل، ول عاجل
ّنك زادي زودتني ما حياتي وفي  تندبني الموت بعد للفي

أسأققتحيي كنققت كمقا  بيننققا والققترب لسأتحييك أسأد: وإني بني أخأو يقول ما فيه مذهبي وإن
تراني وأنت

عالُم به أنت أم راحمإليك له أنت فهل قوله: يشكي للفتاك روينا ومما

قائم شبح إل فليس  جسمه عن الثوُب ُيعّر متى

ظالم قاتلي يا لي أنك  وآلئه بالله أحلف

لزم سأعة فيه والجيب  محصورة أكمامك أفواه

ًا البطن في جعسه وله: ويحبس خأريه إذا يجوع أن مخافة  شهر

أبيه على اليتيم يبكي كما  عليه أيضا خأرى إذ ويبكي

الدمشقي القاسأم بن محمد أخأبار

مصققعب بققن جققابر محبققة الدمشقققي: كيققف القاسأم بن لمحمد قال: قلت طيبة أبو حدثأني
ل لبثينققة. ولكنققه معمققر بن جميل من أعشق والله هو عشقه- فقال من يموت لك?- وكان

ًا. لي يهب شيئ

ل والخأبققار، لليام وأحفظهم وآدبهم وأنبلهم الناس أظرف من هذا القاسأم بن محمد وكان
ًا ذلك مع وكان ومجلسه، حديثه يمل ًا شاعر ًا محسن وصأققد بهجققري القائل: اعُت وهو مجيد

قوتا الكرى من نصيبي واجعل  شيتا ما

مبهوتا? إليك وطرفي حب  ال من الفؤاد تمنع أن تقدر

تمنيتا? إن الصب على وق  الش غلب إذا المنى تذود هل أم

شيتا كما فافعل ذا ول ذا عن  تدفعني لست أمران هذان

الليتا واحتوى عينيه وحسن  لبته ُحسن الريم سأبى من يا

ماروتا عطلت لعمري وقد  صأناعته في هاروت بطلت

قوله: ُموتا الطرف من خأافا  أن طرفك سأحر من اسأتعاذا حتى

ًا: وله أيض
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123:  الصفحة

ٍم في القلب من حل ِءم مستوطن محل  صأمي مقي

السقيم طرفه من باللحظ  مقليته سأهم انتهى حيث

ًا جل من والنسيم اللحظ عن دق  حتى ودق حسن

النعيم نضرة ووجهه  وجنتيه صأبغ في تعرف

الكاتب يزيد بن خأالد أخأبار

بمعققان الليل ذكروا الشعراء من أوس: ثألثأة بن حبيب قال: قال إبراهيم بن يوسأف حدثأني
ُيسبقوا مختلفة أن خألققت وإن  مققدركي هققو الققذي كالليل يقول: فإنك حيث النابغة إليها، لم
واسأع عنك المنتأى

ألّم طيف الكرى عني ونفى  أنم لم ولكن ليلي يطل يقول: لم حيث وبشار

آخأر بل المحب وليل  للساهر ترث ولم يقول: رقدت حيث يزيد بن وخأالد

لنققه بققالجر، فيرميهققم بارد، يا خأالد به: يا يصيحون والصبيان الكاتب، يزيد بن خأالد حدثأني
عقله. وتغير عمره، آخأر في وسأوس كان

ًا، حسن وشعره الحزن مواضع الدموع القائل: وضع وهو له، ما الرقيق من لحد وليس جد
ِءن وميت السهاد حي الجف

يكني ولسانه أحشاؤه  ضمنت بما نطق عبراته

رهن له قلب على تبكي  مقل له جارحة كل في

الحسن واحد للحظة قدر  أسألمه حين إل يدر لم

ًا: على وله أعرُف منك بي الناس وأن صأددت  واثأق بك أنني من ثأقة أيض

ألطف مكانك من مكان فأي  مفرغا بكلك كلي في كنت إذا

يهتف غبت كلما داٍع الشوق من  مفصل كل في غبت ما إذا فمني

مصرف جاء إذا منه لي أين ومن  مذهب وجهك حسن من لي أين إلى

الحبيبا رأيت لما أخأطأتني  الرقيبا الرقيب عيُن خأانت القائل: كيف وهو

الرقيبا الحبيب مع بعيني ُت  فقبل فساعدتني رحمتني

السلم عبد بن أحمد أخأبار

ًا السلم: مققررت عبد بن أحمد لي قال: قال السأدي محمد بن الخصيب حدثأني ببققاب يومقق
يبكيققن ونسققوة الرجال، من كثير خألق يتبعها جنازة فاسأتقبلتنا صأغير، لي بني ومعي الطاق

والظلمققة، الوحشة وبيت البلى دار أبتاه? إلى يا بك ُيذهب أين تقول: إلى وواحدة ويندبن،
الطفل ذلك ابني إلى فرح. قال: فالتفت ول شرب ول أكل ول ضياء ول سأرور ل حيث إلى

تقول الذي هذا بني? قال: لن يا ذاك بيتنا. قلت: لم إلى به يذهب الميت هذا أبي فقال: يا
موجود. بيتنا في كله هذه،
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بمدينققة ثأان له وما السلم عبد بن أحمد قال: رأيت الطرسأوسأي الله عبد بن محمد وحدثأنا
ًا زال ما أمل، فيه له يكن ولم الشعر، قول في السلم فققي ووسأققوس مققات، أن إلققى فقير

أل ويحلققف ثأيققابه، الشققريطي. فيخققرق كققاتب به: يققا يصيحون والصبيان فرأيته عمره، آخأر
َنا السأقام مع إلي أهدي  تختكم ديباج ل وجهك القائل: ديباج داره. وهو من يخرج أحزا

ًا يا  حرق من أنفك وما عليك أبكي فتانا للقلب حسنا لبس

ًا به العيون ترعى  يقق على محمر خأدك تفاح ومرجانا در

أشجانا ذكراك لي وجدد غل  به ُأسأر شيء إلى نظرت فما

ريانا اهتز ما إذا يمور ردف  يجاذبه غصن على يلوح بدر

حمدانا أغفلت إذ الله أسأتغفر  يعادله وجه من الله يخلق لم

ًا تجرعني أن من  يسحرني منك بطرف أعوذ إني وهجرانا صأد

دعبل بن الحسين أخأبار

ًا عرض وقد واصأل بن محمد قال: رأيت الورد أبو حدثأني تميققم بنققي من العراب من جيش
إلققى عنهققم الهيئققة. وانصققرف وقبح الرثأاثأة غاية على فوجدهم عشيرته من وكانوا بفارس،

ًا، أخأققس فوجدهم فعرضهم البحرين، أهل من القيس عبد من قوم ًا. فققالتفت واردأ زيقق ثأيابقق
ًا أتاه دعبل- وكان بن الحسين إلى أبيققه- فققي لققه ورعققى شعره وقبل وقدمه، فأكرمه زائر

العققراب هققؤلء شققبه قققرب في أنشدتني المير. قال: إن أيها قال: لبيك دعبلي، فقال: يا
لمقا ُوفقققت قققد أنقي رجققوت الميققر ققال: أيهقا درهقم، آلف بعشرة وصألتك ببعض بعضهم
مققا سأواسأققية  بزعمهققم كققرام بققل طغققام الطائي: لئققام أوس بن حبيب قال كما هم تريده،
بالقبل الحول أشبه

124:  الصفحة

درهم.وممققا آلف بعشرة له نفسي. وأمر في ما عدوت ما والله، واصأل: أحسنت ابن قال
ول تنامققا ول  فاسأتقيما الليث زئير سأيما: هذا بن الحارث في قوله دعبل بن للحسين روينا
تنيما

ًا ًا سأير والرسأيما العنيق واسأتعمل  التهويما ودعا حثيث

ُق النفاس تصوبه قوله: دمع له اخأترنا ومما ُق خأدي على ناظري من  والُحر يستب

ًا بالشوق مقلتي إلى يرقى يفترق ثأم بزفير الحشا من  مجتمع

غدق الهوى فرط من عيني وماء  متصل عيني من خأدي ربيع

تتفق ليس جفوني رأيت حتى  منقطع النوم سأبيل أن أدر لم

ًا. الشعر مليح والدعبلي جد

ّفان أبي أخأبار ِءه

إليهققم فقققدمت مائققدة، علققى العينققاء وأبققو هفققان أبققو قققال: اجتمققع النحوي نصر أبو أخأبرنا
ًا أشد والله العيناء: هذه لبي هفان أبو فقال فالوذجة، أبققو فقققال لظى، في مكانك من حر

بشعرك. الله العيناء: بردها
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حمققار علققى هفققان أبققا قققال: لقيققت بلبققل بققن إسأحاق قال: حدثأني عمرو بن مسلم حدثأني
لقلققة  الكققرا حمققار يقول: ركبت أنت? فأنشأ وأنت هذا تركب هفان، أبا له: يا فقلت مكار،

ُيعترى من

الثرى في أصأبحوا قد ت  المكرما ذوي وإن

أنققواع النيققروز يققوم إليققه أهققدي وقققد خأاقان، بن يحيى بن الله عبيد في قوله له يختار ومما
ُأهدي ما وأسأتطرف  أبتاع السوق هفان: دخألُت أبو وكتب الهدايا

ِءد ُطرف إل ء  للهدا اسأتطرفت فما الحم

ِءد حرمة رعينا  مدحناك نحن إذا المج

ًا إليققه أهدي مما إليه وحمل بأبياته، الله عبيد فسر هققو هفقان جسققيم. وأبققو خأطققر لققه شققيئ
وطْر والمجد السؤدد سأوى في  له ليس فتى ثأوابة: الثوابي ابن في القائل

المطر العام لنا فتعاطاه  جوده يتعاطى أن يطق لم

ًا تر المبّرد: ألم في وله ِءج والبلغم الداء من  ناله وما فتح الهائ

بالفالج فقرطس بسهم  برده من المبرد رماه

أبققو غلمققان أحققد وهققو مكققان، بكققل موجود وشعره المذكورين، المشهورين من هفان وأبو
ورواته. نواس

التمار يعقوب أخأبار

لققي: أي وقققال فققانتبه ليلققة، غلم إلققى التمار:دببت يعقوب لي قال: قال الديك ابن حدثأني
ِءسأقققاية? أم إداوة بطنققي الفاعلة، ابن لي: يا الماء. فقال أشرب تعمل? قلت: جئت شيء
في الذي لول ظبي له: أيا رويناه ومما المذكورين، نواس أبي أصأحاب من هذا التمار وكان

الحرق ولول مني القلب وفي  الحشا

الغرق بحر العشق وأوردني  الهوى سأتر الدمع هتك لما

ِءب ومن هم من وتبت  الحب من قصرت كنت وهل: قد كر

ْلت ُأ القلب فارغ باٍل ناعم  خأفضه إلى عيشي من و

ًا أقضي فكدت  أحوٌُر شادن لي بدا حتى نحبي أبد

لبي لي حار قد ما فكان  ألبابهم العشاق يغتصب

القلب كافر دل رخأيم  يدي في عقله لصب فمن

ُد  حيلة أجد لم لما قلت قد ربي أوصأاكم قد : أحم

بالجنب والصاحب عليك  حرمة له والجار بالجار

ًا حسبي  ويامنيتي سأؤلي يا أحمد حسبي بكم فخر

ًا كان إن عيب من عشقك في فليس  الهوى أهل عشق عيب

الدرب مبتهج به مولى،  له ليس الذي الدرب بأبي يا

كتبي سأيدي يا تقرءوا أن  الهوى في تنصفوا لم إن رضيت

الطبع جودة حوى فيمن المعروفين من هذا والتمار الناس، أيدي في موجود جيد شعر وله
التكلف. وقلة
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ُلخأيطل أخأبار برقوقا ا

ًا الخأيطل: أنشققدت لي قال: قال الفارسأي زياد بن أحمد حدثأني ًا تمققام أبققا يومقق مققن شققيئ
غيرك. بعدي للناس فليس شئت إذا لي: اذهب فقال شعري

ببققاب الفلققوس يققبيع ببرقوقققا المعققروف الخأيطققل قققال: كققان البصري يعقوب أبو وحدثأني
ذا ظققرف كيققف ترى له: أما واسأتملحنا له روينا ومما المحسنين، المجيدين من وهو الكرخ
ِءم ِءم مدامع سأالت وكيف  اليو الغي

125:  الصفحة

ِءم من نواره وهب  ببلته الثرى طاب وكيف النو

السوم غالي ولوكان هو  الل بنو لشتراه سأيم أنه لو

ِءم ذا مقلتيه في شق  والعا والمنادم الصب وعاند اللو

ًا: أيا وله ُألقي وما أراه ما وحب  الفراق غصص من كبداه أيض

السباق في تجنح القلب بنات  منه معقوفان، صأدغان له

البطاق مزرفنه عناقيد  وجنتيه يجمش خأد على

التلقي إلى سأبيل ل ولكن  وجه بكل العيون تلحظه

نطاق عن تفتح عكن على  ثأدي رمان بصدره يتيه

التراقي إلى العارضين بمسح  يوم كل الحواضن تعاوره

خأناقي عن يفتر ما سأقام  بقلبي أودى وقد له أقول

وثأاق في أصأبح الحب أسأير  لصب من القبيلة قمر أيا

مد قد عاشق قوله: كأنه في مثله لحد ليس الذي المصلوب تشبيه في العجيب البيت وله
ِءل توديع إلى الفراق يوم  بسطته ُمرتح

ِءل من لتمطيه مواصأل  لوثأته فيه نعاس من قائم أو الكس

عمرو واسأمه القصافي أخأبار

بققن محمققد يسققأل التميمققي يحيققى بققن هققداب قال: رأيت النباري محمد بن السكز حدثأني
اجترمه. فقال جرم عن له يتعافى هداب خأتن وكان الهاشمي، سأليمان أبي ابن في واصأل

ه، عفوت ل والله كرامة، ول واصأل: ل ابن له ه، عفقوت ول عن تقأديبه. فقي قصقرت ول عن
ًا، بكاء يبكي هداب فأقبل لحيته. فقالتفت طول مع بكائه فرط من الناس ضحك حتى شديد

ًا. فقال إليه ونظر القصافي، إلى واصأل ابن قلققت إن الميققر، اللققه أصأققلح القصافي مبتسم
ذقنققه علققى يجققري يقول: دمعه كرامتك. فأنشأ لي? قال: علي فما نادرين بيتين بكائه في

ًا خأتنْه على يبكي قائم

حسنه من القول قبيح ما  رقاعته من يدري ليس

نصبا الذي الهوى يدعو والحب  سأاكنه حب الدرب قوله: آلفني للقصافي يستحسن ومما
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الكتبا بلغ كان أو رق أو  لمكتئب بكى درب كان لو

سأببا سأيدي عند لي وكان  وبكى لي ورق كتبي بلغ

كربا بالقلب? أورثأت عيناك  صأنعْت ما الحميد عبد ظبي يا

مكتئبا الفؤاد صأب حيران  مغبتها من عدت نظرة من

جلبا? ما علي، طرفي شؤم يا  قدر عن إليك دعاني طرفي

ًا  مقة لي منك الله أسأترزق الربا وصألك من لقضي يوم

العيناء أبي أخأبار

ضققيقته. فشققكا سأققهل بققن الحسققن على العيناء أبو قال: دخأل العكبري سأليمان أبو حدثأني
كققثيرك، أسأققتكثر ول قليلققك أسأتقل ل الوزير الله فقال: أصألح درهم آلف بخمسة له فأمر
كققثير مققن أكققثر لنققه قليلك أسأتقل ول منه، أكثر لنك كثيرك أسأتكثر له: ولم? قال: ل قال

أخأر. آلف خأمسة وزيدوا وقال: اكتبوه بكلمه غيرك. فأعجب

ًا المتوكققل قال: قال البغدادي محمد بن علي الحسن أبو حدثأني العينققاء: بلغنققي لبققي يومقق
بني موالي من العيناء أبو منهم. وكان القوم مولى المؤمنين، أمير له: يا فقال مأبون، أنك

العباس.

بققأني. إل ُيعققرف ل عققم لققي العيناء: كان أبو لي قال: قال الجرجاني حرب بن زهير حدثأني
ًا. فلما ينفعه ول عليه ويشتد ذلك من ينفر وكان فقققال: بققي إل يعرف ل صأار أبي مات شيئ

الول. المر على بقينا ليتنا شر، والله هذا

ًا بينهمققا يجققري وكققان مكققرم ابققن إليه فصار غلم، العيناء لبي قال: ولد زهير وحدثأني أبققد
ًا كمه من أخأرج النصراف، مكرم ابن أراد فلما وظرف، مزاح أبقي يقدي بيقن فوضعه حجر

هققذا وضققع لغلمه: من فقال عليه العيناء أبي يد ووقعت خأرج، ثأم يدري ل حيث من العيناء
عليققه اللققه صأققلى النققبي بقققول عرض إنما الله، مكرم. قال: أخأزاه هاهنا? قال: ابن الحجر

الحجر". وللعاهر للفراش وسألم: "الولد

أميققر بمققدح  قصققيدة يقققول أن جهققم ابققن الجهققم: أراد بققن علققي في قوله يستحسن ومما
فأذنا المؤمنين

أنا ول فقال طهر، على فلسُت  بإقامة تعجلن ل له فقلت

بشيء. ذلك وليس لمروان، البيتين هذين أن الناس روى وقد

طاهر أبي بن أحمد أخأبار

126:  الصفحة

أبققا يقققول: أنشققدت طققاهر أبققي بققن أحمققد قققال: سأققمعت المنذر بن أحمد التميمي حدثأني
أذم فمققن ن  الزمققا مققع الزمان مر على البيتان: أيري هذان منها لمتاعي مرثأية لي حكيمة

ألوُم ومن

يقوم فل للقيام ّوم  ُيق أيري في الشأن
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الخلققق، دون من به تفردت قد وإني الفن، هذا في لي شريك ل إنه حكيمة: والله أبو فقال
ًا الله أعطي وأنا ًا قلت أنا إن به يأخأذني عهد أبققو المعنققى. قققال: فكققان هذا في بعدها شيئ

حالك. كيف شقائه من حكيمة أبي متوب ذلك: يا بعد يقول تمام

م ضقغنها علقى  تقوقرت بضقغن نالتهقا اليد القائل: إذا هو طاهر أبي وابن مقن اسأقتقادت ثأ
الرجل

الخاصأققة عنققد أشققهر طاهر. وشعره أبي لبن تمام. والبيت لبي قصيدة في البيت هذا وقد
ن فنقون فقي معمقول كتاب غير وله هذا كتابنا في نورده أن يحتاج أن من والعامة الدب م
والغرب. الشرق بلغ وقد واليام، والخأبار

حفص واسأمه البصري أخأبار

بمدينققة أعققرف لققي: ل فققال المققبرد عنققد الشققعراء قققال: تققذاكرنا حبيب بن محمد حدثأني
ًا السلم شقعر تجيققد أنققك فقلقت: بلغنققي أيام بعد المبرد على حفص. فدخألت أبي غير أحد

فيققه ليققس السققرف مققن سأققليم صأققحيح قول شيء? فقال: بكل فبأي البصري، حفص أبي
ِءم على اسأتقبحت ربما  ولكن تعاب ل الله القائل: نعمة هو تخليط. أليس أقوا

النعام بهجة نور ول ل  يعلى ابن بوجه الغنى يليق ل

واللجام تحته والسرج ذون،  والبر والعمامة الثوب وسأخ

ًا: بنى وله الحرُس بالجرة حريمهم يحمي  لهم حصون ل أناس الحصون أيض

والفرُس والرمح سأيفه ظله في  له قديم ل بيت البراذين لبن

الناشئ أخأبار

العباس. أبو وكنيته محمد، بن الله عبد واسأمه

علققى إخأققوان عققدة مققع الناشققئ، العبققاس أبققو قال: اجتمققع النصاري عمر بن أيوب حدثأني
هققذا عليهققا القققوم بعققض فققاقترح محسققنة، قينققة ومعهققم المتنزهققات، بعققض فققي الشراب

ذيققن كل بالققدنيا الجققود أم  شققانئ كققل مققن اللققه دين حماية لي بد ول المدام الصوت: أدير
مفخُر

مبكر ربيع والدنيا ببغداد  مذلتي والوزير أشكو الله إلى

ًا ًا التعطيل على مقيم يتنمر شيطانها عوذة بل  وليلة يوم

وحمير عك بالفخر لبائه  قضت الذي الوائلي الربعي أنا

أخأضر بظلك عودي ول عليل،  شفت ول فتيل أغنت رحمي ول

لمنكُر هذا إن فأنتم وأنتم  بذلة طليح والقربى أنا وها

تذكر والقرابة لديكم ضياعي  يجب لم تهامة غوري من كنت ولو

معذر كريم قالوا غيرها إلى  تستطيعها التي تعد لم أنت إذا

مزور ملٌك فهو وإل بمثلي  فعله الوزارة آيات غر ومن

ًا. إليه فارهة. وحمل دابة إليه وقاد دينار، أربعمائة إليه حمل حتى يومه يمس فلم ثأياب

صأاعدا أمرك قلدت أو بيديك  حبله يطرح الملك أن له: أظننت يستحسن ومما
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وقصققائده شققعره كققل اسأتقصققينا ولققو جيققد، كلققه وشعره طويلة، حسنة جيدة قصيدة وهي
المستعان. حده. والله عن كتابنا لخرج

الناطفي جارية ِءعنان أخأبار

إلحاقهققا وتسققأله لهققا أخأققتين إلققى خأالد بن يحيى امتنان تذكر عنان شعر من يستحسن مما
نافد غير همها نفٍس وآماُل  القصائد حوُك عينّي من النوم فقالت: نفى بهما

خأالد بن يحيى باسأم منها تعوذُت  ليلة طول الكرى عني نفى ما إذا

وتالد طريف حمد من فعالن  له ومن المؤمنين أمير وزير

واقد كل نورها يطفي مصابيح  وجوههم الذين البرمكيين من

بالفراقد الدجى سأاري يهتدي كما  بها ُيهتدى غرة يحيى وجه على

ًا تعود ًا فأصألح إحسان ًا يحيى زال وما  فاسأد فاسأد كل مصلح

القلئد كرام يحيى فقلدها  تعطلت رجال من رقاٌب وكانت

المشاهد في محمودة وآثأاره  نعمة أياديه من حي كل على

127:  الصفحة

وارد وآخأر عنها صأادر فمن  جمٌة للناس المعروف في حياضك

خأامد غير ضوءه نور ووجهك  رحمة وكفك محمود وفعلك

سأاعد كل من الكف مكان فأنت  مثله الناس يبلغ ل الذي بلغت

جاحد وإرغام أعداء غيظ على  وكرامة نعمة زده رب فيا

ً ًا، وأكققثرهم الناس، اشعر من وكانت منها، عقل ًا. مقع لهجقة وافصقحهم بيانقق ظقرف ولسقان
ًا، بالشعر تلعب مقتدرة، مطبوعة وكانت وملح، ونوادر ًا، فيه وتصوغ لعب كثيرة وكانت ألحان
وتحارب وتخرج أمورهم، وتقوي جيوشهم، وتجهز الطالبيين في مالها تفرق والعبيد، المال

كققثيرة، مققواطن فققي وحققاربت جيققش غيققر فققي وخأرجققت الناس، أشجع من وكانت دونهم،
ًا وقتلت ًا، بشر قولهققا: أرقققت شققعرها مققن يستحسققن فممققا شعر، وقعة كل في ولها كثير

ُه بدا لبرق ُء مرارا ويخفى يبدو بمكة  ضو

ًا وأبكي  مضجعي في أملمُل فبت سأرارا وأبكي جهار

ًا الناس بها ومات  بالحريق خأربت القرى لم ونارا سأيف

حصارا حاصأروها قد بمكة  العدا مقام أشكو الله إلى

ًا فماتوا  أيديهم تقطع وأسأرى حذارا وماتوا صأفوف

فطارا منها فر خأائف ومن  البلء في نفسه صأابر فمن

البحارا ويخوض الدجى يجوب  السفين في نفسه حامل ومن

قرارا سأواها في يجد لم إذا  الضعيف مأوى كنت قرية فيا

والنهارا ليلها وآمنة  القريب ومأوى الغريب ومأوى

ًا سأأبكي ًا الخوف وبدلها  نالها لما قريش فدارا دار
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القفارا وحلو الجبال وحلو  شردوا قد عبابيد وأضحوا

جارا لله كان من عز وقد  النكال حل بيتك بجيران

المكفوف هشام جارية خأنساء أخأبار

نبيلققة جليلققة المكفوف هشام جارية خأنساء قال: كانت اليحصبي محمد بن الله عبد حدثأني
نققازعت وقققد المحسققنات، المغنيات حواذق من الجمال، فائقة العقل، حسنة شاعرة أديبة

ً هشام بها وأعطى الخلفاء، ومدحت الشعراء، ً مال خأققراج بها أعطيت لو فقال: والله جليل
ًا بها ومتعتي بالمال، أصأنع وما بعتها، ما السواد ًا يوم كققل مققن وأمتققع ذخأققر، كققل مققن واحققد

ول عجبي ينقضي تهجوه: ما الشاعر الشبل أبي في قولها شعرها من رويناه فائدة? ومما
الشبل أبا تكنى نعجة من  فكري

الفحل لتجرد فتجردت  وعجانها بثفرها الفحول لعب

بالفضل النقصان ذا ووصأفت  الشبل أبا لنا اكتنيت لما

كالمهل تذوب السماء وترى  جزع من الرض تميد كادت

المأمون جارية عريب أخأبار

النسققاء أحسققن مققن المققأمون جاريققة عريققب قال: كققانت الدريسي حماد بن أحمد حدثأني
ًا، ًا وأفصحهن وجه لسان

الشعراء طبقات من المختار المختصر، في زيادات

نم ثأم عمرا لها فنبه  العداة حروب نبهتك إذا

خأضم بحر العشيرة وقيل  جوده عمر إلى دعاني

أكن لم زعموا الذي ولول

أحيانا العين قبل تشق والذن  عاشقة الحي لبعض ُأذني قوم يا

ًا كنت ليتني يا ريحانا الريحان قضب من كنت أو  مفلجة تفاح

إنسانا حولت خألوة في وكنت  وأعجبها ريحي اسأتنشقت إذا حتى

نشوانا الصاحون يعذل هل نشوان  تذكرها من فإني تعذلوني ل

ُأذْم كنت وما بالذم منك  جاءني كتاب عن حدثأيني

حلم قد أديمي توهمت أم  بكم وجدي على أتقرأت

ًا ِءلْم العين قرة يا ذا فيم  اسأتهويتني ما بعد أصأدود و

رغْم من فيكم ُأعتب ل ثأم  أعتبكم بأن الله فلك

مروان. ابن الملك عبد بن الوليد ومدح ميادة ابن ترجمة في المختصر هامش في

الناس أسأأل ودعني  الناس فدع وإل

للناس الناس فإن  الخير منهم وأبغي

128:  الصفحة
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ُأمام ُفه لك  أه الدهر إن أ ًا صأر وعادا إرم

ًا فأباد إيادا مساكنها من رج  وأخ داوود

غنائيا مثل عنك يغني ليس ومن  رأيه يقصر من فوق أتجعل

المساويا تبدي السخط عين ولكن  كليلة عيب كل عن الرضا فعين

تغانيا اشد متنا إذا ونحن  حياته أخأيه عن غني كلنا

هيا كما دلوي غير ملء فأبن  كثيرة دلء في دلوي وأدليت

أخأاليا ل أن أيقنت نزلت وإن  حاجة لي تكن لم ما أخأي وأنت

ْه في الصفو فرددت  صأفوتها النعمان غمط كدر

ُكره من الصحو يدال ل  مغتبق كأس وتحسى سُأ

ّلت وقعة  رحا أدرت ولقرقور أشره شبا ف

حين مذ المجد ومات بالمكرمات  فنيْت قد اليام كانت تكن لم لو

ممنون غير بسيط أمن بظل  وسأاكنها الدنيا على مننت لقد

مقرون منك خأوف قرينة إلى  أمل على منها حشا كل طويت

الهون منزل إل الرض ينزل لم  سأبب إلى موصأول منك يكن لم من

ًا للملك أصأبحت العرانين جداع الكريهة يوم  به تقوم عرنين

طين ومن ماء من الناس وصأور  كرم ومن جود من الله صأورك

ًا المدح لك نهدي موزون غير عطاء وتكسبنا  محبره موزون

صأحيح. وهذا بلغت ما وجل عز بالله بلغت أنك أراد فكأنه

ًا حميد وفي ِءس من تسقى من يطعم  غانم وأبو تسقي يقول: دجلة أيض النا

الباس حلبة في وسأيفه  أمواله للمعروف أعد

آسأى فتقه يأسأو وليس  أعداؤه يفتق ما يرتق

الراس في العين وأنت راس  الهدى وإمام جسم والناس

الرقد حليف الموت يطرق قد  عندي فحزمي العجز توطني إن أبيات من وله

المؤدي المسبب والطلب  الجهد حلف وهو حتم والرزق

وحصد مرس بفتل إل  الورد حياض يجبي ل والدلو

ووخأدي السرى من وعللي  وزندي مقدحي إل المال ما

الحمد واسأم الحمد إرث محرز  الرفد مستراح حميد إلى

نجد وبكل غور بكل المجد بناء سأن الذي إلى

ووهد أكمة بكل له  العد حساب مساعيه أفنت

ويعدي مرة يعدو كالدهر  تردى وأخأرى تغني سأحابة

ًا ويستحل ويهدي علم

أدب. إلى عقل من أحسن شيء إلى شيء قرن وما
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يلعقُب وحقبيب مجقد نواس: حب أبو هو أحدهم: القائل فقال العرب اغزل في قوم وتذاكر
ًا أنت معذب بينهما إذ

ًا نواس: أذكى فقال: أبو للخمر، أوصأفهم وفي راج فقي فققام  يمزجهقا الققوم وسأقاقي سأ
مصباُح للمصباح البيت

الراح نارنا من أم النار راحنا من  نسأله للشك علمنا على كدنا

إخأواننا.. من وجماعة نواس وأبو الداية: كنت ابن يوسأف قال

ذلك. على بعثناه نحن أنفسنا إل نلوم ل

اللققه فليتق بها لجاد  نفسه غير كفه في يكن لم فها: فلو يقول التي كلمته لبكر يختار ومما
سأائله

وفضائله مجده إل المجد من  فضيلٌة العالمين في بعثت وما

ًا: ولقد وقوله ًا  نجد فلم البلد في طلبنا أيض ينسُب المكارم إلى سأواك أحد

نذهب من إلى فأرشدنا ل أو  عودتنا التي لعادتنا فاصأبر

الصمد. عبد بن الفضل واسأمه

ن قال: الرقاشي حميد بن المعلى قال: حدثأني تميم بن إبراهيم حدثأني ن القري أهقل م م
العجم.

برمققك بنققو خأالد: قققالت بن يحيى بن موسأى في كلمته الرقاشي شعر من يستحسن ومما
موسأاها السماء قريع إن  صأدقت وقد

يحياها والعفاف التقى وفي  اسأتعرت إذا الوغى في خأالدها

ًا يستحسن ومما سأققائرة وهققي طويلققة خأالد: والقصققيدة بن يحيى بن موسأى في قوله أيض
ًا فتركناها مشهورة، البيتين: هذين على اقتصار

129:  الصفحة

مقيُم عنا أنت مذ حول لك  عنا مقامك ما هند كتبت

الكريُم يحيى بن موسأى فيها حل  بلد ترك أسأتطيع ل قلت

ًا ذلك مع وكان الدنيا. من تخلى قد أنه إل شاعر

والحكمة. المواعظ من فيه يجد كان وما أبيه شعر ذلك على بعثه الذي وكان

أحسن. الرجل المأمون: أحسن قال

غيره. حقه المعنى يعطى الشعراء من أحد المأمون: ما فقال المختصر في

هل عشتما فيما معمر: خأليلي بن جميل بقول العتاهية أبو وسأمع العتاهية أبي ترجمة وفي
قبلي قاتله حب من بكى قتيل  رأيتما

فقال: معانيه وأخأذ كله العتاهية أبو قال: فأخأذه

ً قبلي رأى من يا القاتل على الوجد شدة من  بكى قتيل

النصققاري. قققال: المدني يحيى أبي بن إبراهيم قال: حدثأنا العوفي محمد بن صأالح حدثأني
النصار. من الوليد بن مسلم
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الخلفققاء مققدح كققان وقققد زيققاد بن منصور بن محمد وكاتبهم البرامكة وفي مزيد بن وداوود
ًا. أيض

مدح.. الوليد بن مسلم قال: كان المغير ابن حدثأني

مسققلم ققال: كقان أبققي قال: حدثأني المدائني إبراهيم بن إسأحاق بن يعقوب المختصر في
مدح.. الوليد بن

النمري. ترجمة أول في المختصر في

ًا أبوه وكان صأاعد أبو حدثأني اشققعر الجهققم: أنققا بن علي قال: قال أبي قال: حدثأني شاعر
قققال: حققدثأني زيققاد بققن محمققد السدي قال: حدثأني مني أشعر والنمري القيس، امرئ من

ًا النمري قال: كان الهللي المطلققب عبققد بن العباس بأم له يمت وكان الرشيد، عند مقدم
له. فيجزل يعطيه هارون وكان نمزية، وهي

ًا ذلك مع وكان ًا فاسأق أحمق.. وكان بفسقه معلن

عقله. في خألل وإما رجله في قرحه إما طويل من يخطئك المثل: لن في ويقال

ًا قارفت إذا أراه  أنني العيش لذة من ويمنعني يرانيا لهو

رقيب منك الغيب بظهر علي  كأنما حتى لسأتحييك الخأر: وإني قول من أخأده

يرجع جميل مذهب كله لك في ومذهبه إخأوانه، على وفضل أخألق ومحاسأن المختصر في
نفسه. في ونبل وسأخاء وعفاف حياء إلى

البشر جآذر يا بالكم ما  أم وجرة ظباء يا بالكم يقول: ما مجونه وفي

القمر في الكسوف يكون كما  خأدودهُم وفي فآبوا غابوا

لمعتبر عبرة ففيهم  فيحتسبوا يقبروا ولم ماتوا

الشعر آفة قبل من معروف  ال يصنع أمردا كان لمن وقل

وأكرمه. فوصأله قال

التكريه.. مختلق اللسان وشاطري

فققي يكققرع  قمققر كأسأققه نصققب الول: كأنمققا بعد فيه: قوله ما أحسن المختصر هامش في
الفلك أنجم بعض

هواه على الحبيب وأسأعده  صأفاه مكتتما نال محب

عناه لما المضيع عذر وما  يعاني ما أنفس اللهو أضاع

ًا قبل يك لم الملك كأن المين بالملك قام أن إلى  شيئ

والجدل. الكلم من الشعر يستقي وكان قليل وشعره

وقققال والشققراف، والققوزراء الخلفققاء يمققدح الشققعراء، فققي عققداده سأيار بن إبراهيم وكان
سأققبيل فققي يمققوت أن مققن إلي أحب رزقه طلب في رحله على الرجل يموت النظام: لن

الصوفية. على رد ربه،هذا

ًا ووصأف ملتققف والمصققادر، المققوارد سأققهل الفنققون، كققثير المتققون، أملس كلم فقال كلم
فيصيبها. النفس صأميم وإلى فيشكها القلب حبة إلى يتغلغل بالواخأر، الوائل

أنققا مقا واللقه الملقك: إنققي عبققد بققن هشقام عند سأبه لرجل علي بن زيد النظام: قال وقال
ْفئي ول فأضربك بعبدي أنت ول المستردفة، الحقيبة ول المستلحقة، بالوشيظة ُك فأسأبك. ب
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َيُرّب ابتدأ، ما يستتم أن حريته في يرى النظام: الحر وقال يققديه أولققى وتكققون أسأدى، ما َو
ًا بالخأرى. رهن

المأمون. مؤدب وهو كثيرة أغراك: وأشعاره أبغضك ومن نهاك أحبك النظام: من وقال

والموعظة. الحكمة في عنه كتبناها أشعارا بمكة يقول وكان

أعاد. ابتدأ وإذا أجاد، سأئل وإذا أفاد، تكلم إذا فقال: كان الجهم بن محمد وذكره

القاع هبوة عنه تنجاب  رقطة ذا أفطح ترى كما

الحرم على نزال أكرم والموت  شفقا موتها وأهوى بقاي تهوى

همول باسأتنان شقت أخأاديد  خأده صأحن في الدمع لطراد يرى

ويختارونه الشعراء يستحسن معنى وقال: هذا

130:  الصفحة

ًا أمات عقول ذهاب عن منه تكشفن  بأنفس واسأتمال قلوب

خألقققت لقققد الفققراق يققوم القصيدة: خأليلي هذه الشعراء. ومن عنه يعجز نمط وقال: وهذا
طويل

ًا أجد لم إذا الغلواء في أربيت أتئب وقوله: قدك ًا الذن إلققى يومقق تققرك إلققى وجققدت  سأققلم
سأبيل المجيء

ًا ويقال: إن ًا يزل ولم يجفه لم طاهر جفقاه طققاهر بققن اللققه عبقد وإن توفي، حتى له مكرم
فيه. الشعر هذا قال منه ذلك رأى فلما

الجار حرمة عن يد تكف ول  نارهُم فضل منهم الجار يقبس ل

هو. ولعله عيينة أبا يسم ولم المهلب آل لبعض تمام أبو أنشدهما البيتان هذان

وسأّرت سأاءت حين سأاءت وبالفضل  غنائها كل الفضل بريح فأغنت

أشاؤها ل خأطة بي نزلت إذا  والرضى لله والتسليم الصبر وقال: هو فارقه ثأم

ًا رجْت كرام  بأنفس سأالمين ُأبنا نحن إذا رجاؤها فخاب أمر

ملجُم المجرة بعرى وكأنه  بطرفه السراة عقد فكأنما

ًا: يقولون وقال ٌو لي أيض ٌو بعدت وما  بعيدة بلد مر طاهر ابن وفيها مر

حاضر غير معروفهم بحضرتنا  أراهم رجال مرو من وأبعد

المقابر أهل زار أم أزاُرُم  لنوالهم زارهم من على سأواء

والغققزل، الشراب ووصأف والهحاء الخلفاء مديح في كثيرة، خألف بن إسأحاق وقال: أشعار
المساك. بعض فيه وكان

القرين مقطوع بك  أني يكفيك ما أو

ًا القصيدة ومن ِءن طرف ذي كل  أشكر طرفك قوله: فإلى أيض فتو

العيون لحُظ رحه  يج الذي الخد وإلى

ِءع  إليكم وتقربُت المستكين بخضو

)188(



واقتلوني فأريحوا  وإل ُضري فارحموا

خألل بعضها في ترى الشيوخ دون  دبرها الحداث إذا المور وله: إن

الزلل تدفع أناة وللشيوخ  معجلة المر في لهم الشباب إن

سأعد. أبي ترجمة أول في

ًا الشققاعر سأققعد أبققو قال: كان ربيعة أبي ابن قال: حدثأني جعفر أبى بن عمر حدثأني لقيطقق
ًا، فقققال الشققعر علققى وأقققدرهم وأطبعهم لهجة، وأفصحهم زمانه أهل أشعر من وكان دعي

بابك.. الخزاعي: أتيت جعفر بن أشعث في

مخلد. ترجمة أول في

صأققدت ومققا الطوسأققي: صأققدت حققبيب بن محمد يمدح بكار بن مخلد شعر من يستملح مما
قذالي سأراج بحندسأة أخأبي  عيالي لشيب

سأؤالي وجه وأصأون بها أسأمو  مرهوبة على همي رأت لما

الغزل.. في كلمته بكار بن مخلد شعر من يستملح قال: ومما

...........................  تسل ل حالي كنه عن سأائلي

العمل تجاويد من بخفي  جنبها في حمرة لي لطفت

بالخجل لوصأالي أومى حين  وجنته حمرتها فاكتست

الصأل. في سأبق ما لنوضح المختصر في ما بعض ونورد الصيني، ترجمة في

ر بقن الله عبد قال: حدثأنا الخصيب بن إبراهيم حدثأنا ان الصأقم جعف فقي الصقيني ققال: ك
ًا وكان الحسين بن طاهر جملة ًا شاعر ًا، منطيق بحسققبه أمققر الحسين بن طاهر وإن مقتدر
فعققل قققال: مقا المقؤمنين، أميققر يا قال:لبيك الطيب، أبا : يا لطاهر فقال المأمون لك فبلغ

قققال: دفققتري، من اسأمه بإسأقاط وأمرت المؤمنين أمير يا الصيني? قال: حبسته شاعرك
دار فققي قققام الملققك أن زعم من قال: يستحق لسانه، وبذاء إلحافة ذاك? قال: لكثرة ولم

فعلققت إذ فأما كافأته، وما إليه أسأأت لقد السيوف? والله ظلل تحت طاهر بمقام الخلفة
أقققر  السققيوف ظلل تحققت فيققك: مقامققك قققال مققذ غيققري بحقققه يطلبه أحد فما فعلت ما

دارها في الخلفة

عققثرات مققن عثققة المؤمنين أمير منه. قال: يا يستحقه ما بغير وقابله أخأطأ أنه طاهر فعلم
أعطى وأنا الحق عرفت ول الذمام رعيت قال: ما المراء، سأقطات من الملوك. وسأقطة

ًا الله ًا، دمت ما الحبس من خأرج إن عهد لققم قققول يقولققوا أن أرادوا فققإذا بققذلك، ليتأدب حي
يذموا.

يقول.. الذي هو والصيني

فيهققا: ليقت يقققول الققتي كلمتققه الغزل في الصيني شعر من يستحسن المختصر: ومما في
ل أم الوصأل على لنا أمقيم  دل الناس أملح عن شعري

باللذات.. تشاغل من أن زعموا

131:  الصفحة

البدن.. له تساق والذي كذبوا

الجمر.. من أحر الهوى لرسأيس
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ًا وله ّتع ًا: م والعناق بالبكا يستجيران  الفراق يوم بالعراق أيض

اشتياق غليل كاتما وكم ن  البي حذر هواهما أسأّرا كما

باتفاق أتاهما فراق ه،  في فاتفقا الفراق فأطل

التلقي كان الفراق ويوم ٍه  بمكرو الفراق على أدعو كيف

أيديها قدام أرجلها رأيت  بها الحداة حث إذا نواج خأوص

المحشر في خأصيمتي تكون كيما  حبها من بقتلها هممت قوله: ولقد وهو آخأر وبيت

شهدا ريقك رضاب من واسأقني  عني واعف القتل من فأجرني

ًا الناس وصأير  منزلها اليام أنزل من والقصافي: سأبحان ولعمر ومرموقا مأفون

مرزوقا الناس في خأرق وأحمق  مذاهبه أعيت فطن فعالم

زنديقا النحرير الفطن وصأير  حائرة اللباب ترك الذي هذا

لققه يعققف ول زمققانه، شققعراء علققى يفضل وكان ويهاجيهم، ويناضلهم الشعراء يجاري وكان
ًا وكان منهم، رزق قد وان وزير، أو خأليفة مديح في إل بيت بالشراب. مولع

ُفُح دموعها بعين يبكي  مصطبُح للصبوح الحب: مغتبق شدة من له يختار قال: ومما سُأ

تقتدح الفراق بين بزند  لمهجته الهوى أيدي تظل

ترح فؤاده بين حسير  نطٍق رشا إلى طرف ظمآن

السفح دعومه فباحت فيه  وأضمره الحشا في الهوى أخأفى

وبهائها حسنها في  لزيدها فجلوتها

بجلبها وعوارها  عيوبها على مدت

إن يقققول: أجارتنققا آيسققه. فأنشققأ مققا ذلققك بعققد فأتاه فوعده سأهل بن الحسن امتدح وكان
ًا  بالياس التعلل بإبساس دنيا اسأتدرار على وصأبر

ّيان ّله يقذفا أل حر ًا  بمذ الناس إلى يحوجاه وأل كريم

الياس مع النجاح أسأباب وأكثر  كواذب القداح إن أجارتنا

القققداح? فأعققدته بيققت فقققال: كيققف لرجققع قمققت البيققات سأققهل بققن الحسققن سأققمع فلما
ّأصألت. كنت ما بأضعاف فصرفني

والسمك الوز خأير المسناة من  لهم أتاك أضياف يفاجئك وإن

علك بها برني زهمان سأوق من  لهم الحلوى إلى فزعت وإن

ًا تمنيت لقد محتنك العيش بطيب بصير إل  يعرفه ليس عيش

فنيقت إذا  لسقاني يهقدي مقا فيقك المعتمد: سأقيبقى في مديحه شعره من يستحسن ومما
المرجان هدايا

 فهققي270 وسأققلم عليققه اللققه صأققلى الضققحاك بققن الحسققين ترجمققة الصأل انظر قصائد..،
له. منسوبة

ًا له يختار ومما طويلة. وهي فيها يقول المؤمنين أمير في أيض

ومواضع وأنهار وبساتين ملكهم وبيت قصرهم وفيه طاهر آل موضع الشاذياخ، باب صألبوه
الناس.. فاجتمع مرتفعة مشرفة
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وأكرموه. فأنزلوه بالقوم البيات فاتصلت

فقققال: هققذا إليققه فققدخأل طققاهر بققن اللققه عبققد كتققاب بعض ذلك قال: فسمع المختصر في
قققال: ل مصققلوب? قققال: نعققم، وهققو فقال: قاله وكذا، كذا قال بصلبه أمرت الذي الشاعر

ونادموه. وصأالحوه عليه وخألع فأنزل عليه، واخألعوا أنزلوه فيه، حيلة

دخأيل لبعض هذا  هذا كان إن كنت ل

الممطول بوصألك  نفسي تقطع فكم

المعسول بريقك  روحي الجسم على اردد

ًا النجار خأالد وكان قال ًا شاعر اللسان.. خأبيث كان أنه إل متقدم

ًا وكان زمانه أهل أشعر من كان المختصر في ًا مطبوع ًا ومفوهققا مقتققدر يتكلققف ل منطيققق
ًا هجققاء وكققان المديققح، فققي جيققاد أشققعار ولققه الشققعراء، مققن غيققره يتكلف كما فممققا أيضقق

المجققون وفيه اللسان بذيء وكان يهجوه، الصقر بن الوليد في كلمته شعره من يستحسن
ًا: أنا النجار.. أيض

البريد على العجوز حمل وفي  فيه الجر طلبت قد فإني

الجليد برد ومن وإياه  نار حر بذلك أوقيها

البدر من مشابهة لول  محاسأنه فاقت من حب من

ًا بمقلتي القلوب يسبي بالسحر الجفان مكحولة  رش

يدري وما ُيخليها فتراه  يده طاعاته ملكت قد

132:  الصفحة

سأكري من أفيق قبل والموت  نظر من فسكرت أبصرته

ًا مدنف وله: فؤاد طبيُب به يحس ما وداء  يذوب وحش

غريب عنها منامها كأن  حتى النوم جفاها وأجفان

يذوب مقلته حر من له  دمع وكل بالبكاء تداووا

ِءفنا محمد م  الصيا قدرت كنت وله: إن ْع ِءب حر من فأ آ

العذاب على وصأابرون ن  مفطرو فإنا ل أو

ًا ويجيد الشعر يقول بنيه بعض وكان ّون وحققده، نسققيج كققان أبققاه لن كققأبيه وليققس أيضقق ُد و
شعره.

بالحصققى بققي ما أن فيها: فلو يقول التي كلمته الحدب هلل أبي شعر من يستحسن ومما
هبوُب لهن ُيسمع لم وبالريح  الحصى فلق

ذنوب علي تكتب لم ذكرتك  كلما الله أسأتغفر أنني ولو

ًا  المنى بطيب فيك تعلتي كمون عيش فعيشي دهر

كمون عيش وعيشي فيك  المنى ثأمار أرعى لعلني المختصر في

أثأوابي تحت ضر وأي  فادح وهوى سأقام أي

بي ما علقته من ووصأل  ارتجي الذي وصأل لي وقل
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زينبة.. أبي ابن قال: حدثأني الرملي صأبيح بن محمد الطائي المعلى ترجمة أول في

ِءف القلدة لبس من وتأنف  تمردا الرجال أثأواب تقمص والشن

والردف الخصر على متنيها تأود  الثرى في يهتز البان قضيب كأن

خأشف وناظرنا جماش وفطنة  عاشق وذلة معشوق تيه لها

الزحف في حكم حين شار وقسوة  مؤنث وانخزال ليث وإقدام

الرضف من نار فوق فؤادي كأن  بحسرة أمضي ثأم بعيني أراها

خألفي إلى بالتفات وجهي يحول  والهوى البعد، إلى رجلي تقدمني

ُتْزهققى اليققام بققه كققانت فققتى وليلققة يوم كل في أخأتمه كتابه تلوة به الله أبدلني قد فيقول
ًا به ودنيانا تزيد أبد

ًا وفي ًا  معذبتي يا بقلبي الغزل: رفق ُق لظالمي فليس رفق رف

ُق الرض علي ضاقت  تكلمني ل رأيتك وإذا ُلف وا

ًا العقل زمان وكنت  وغلمة بغال حمقي لي وصأير رجلي ممتطي

ًا وأظرفهققم، وأشققعرهم عقل وأكملهققم وأحكمهققم النققاس آدب مققن العجققل أبو وكان عالمقق
ًا والغريب، بالنحو هذا مع وكان الفلسفة، من شيء في نظر قد وأخأباره، الناس بأيام عارف
ًا اكتسققب حققتى الحققول عليققه يحل فلم والرطازة الغفلة اسأتعمل ذلك رأى فما عليه، مقتر
ً بذلك ًا. ولما مال ًا العجل أبو تلقاه دمشق إلى المتوكل صأار كثير وفققي قصققبة، علققى راكبقق
وعلققى دراعققة، وعليققه غاشققية، بيققده غلم يققديه وبيققن نعل، الخأرى وفي خأف رجليه إحدى
فأنشققأ بعققدنا، جننت وقال: ويحك فتبسم المتوكل إليه فنظر الطواميز، من قلنسوة رأسأه

ِءل على شه يقول: شه شكللي من هو ما  العقل

الحيلل ذي قليل  مفلولس صأاحبه

والعذلل لوام  ال في اسأترحت قد

لي قيل وما قلت  الذي ما أبالي لما

للي خأول الم  الع ذا صأير قد وحمقي

بغلل على حمقي  يحملني أن آمل

المفضلل والمنعم يد  الس ذا عند من

ِءلي المتوكل ين  المؤمن دين أمير ِءل

ًا المتوكل فاسأتفرغ خأققاتمه: علققى درهم. ونقققش آلف بعشرة ووصأله بخلعة له وأمر ضحك
فنبلت. حمقت

كفايققة? قققال: هذا في ليس هذا? قال: أو إل عندك وليس إسأحاق قال تتحرك تعود ل فإنها
عليه. هو عما يرجع ول يرعوي ل ممن أنه وعلم بتخليته إسأحاق فأمر

ّنه تمسك  حتى تضحك لكنت البطط

ًا دوا  طلب لمن قل مجونه: أل ومن عجب جيد

والَحَرب الويل مع  الجرب أصأابك إذا

يشفيك ليس دواء  يعطيك العباس أبو

وللراس وللرجل  الضراس به تداوي
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والسعال وللحلق  والطحال وللكلى

طالت إذا وللحمى  بالت إذا وللنثى

العقل في وللنقصان  الرجل في وللنقرس

133:  الصفحة

الصداع أصأابك إذا  الوجاع لكل وهو

...............  السّل بك كان فإن

الرحا به طاف وما  عقاقرحا كف فخذ

ّوارة  الفار أدمغة وخأذ الحمار ود

َيه طرق وخأذ علويه شعره ومن  طبُرو

يروثأون هذا فمن  يبولون كانوا فإن

بققن علققي في كلمته العلف ابن شعر من يستحسن مما المختصر قوله: في اخأترناه ومما
....................................  حيي بوجه الندى يمتدحه: يتلقى محمد

تكون.. هكذا هكذا

ًا وله خألت.. تزينك الخزاعي مالك بن الله عبد بن المطلب بها يمدح كلمته أيض

حرقا أحشاؤه أشعلت  كرب من ناداك وفتى

الغرقا إنسانها فدعا  مقلته الدمع في غرقت

عشقا من طرف يعادي أن  محاسأنه تمت لمن ما

ًا لنا تبدي أن لك الحدقا نعمل أن ولنا  حسن

ًا له يستحسن ومما بالشرقية عندنا ومنزله كلها، لحيته يحلق حكيم أبى ابن كان قوله: أيض
ًا شعره من يستحسن ومما المختصر، في الزهد. في يأخأذ أن قبل قديم

لسريع شائن أمر كل إلى  إنه بالسأاءة عنه وأبطأت

ومطيع سأامع فإني وإل  متعتي فالوصأل بالوصأل تجزني فإن

زمانه. أهل اشعر إنه فلعمري، أبوك فأما خأاصأة نفسك في كذبت

مات. حتى أيام خأمسة إل ذلك بقي المختصر: فما مات. في أصأبح فلما

ًا الله قبح صأحبتي في فزهدت درهم ألف مائة علي اخأترت أن فقققال هققذا، إلى ألجأك دهر
حرة. أنها فقال: أشهدكم كلمها، فأعادت كلمك، محمود: أعيدي

ًا نر ولم شعبه النرسأي على أجدى كما  عليه أجدى مالك

ًا النقاس أقصقد مقن هقذا المعذل بن أحمد وكان قال ًا، هقدي ن النقاس وأكقّف وسأقمت أذى ع
وذهققابه الكبر الزهو من المعذل الصمد عبد وكان وعرضه، لدينه وأصأونهم وأتقاهم الناس،
ًء اللسان بذيء وكان وليده، ينادي ل أمر في بنفسه وإخأققوانه أقققاربه حتى الناس يؤذي هجا

ًا وأفصحهم الناس اشعر من وكان وجيرانه، ًا، وأبينهم لسان لسققانه يتقون الناس وكان كلم
ًا يزيده مما ذلك وكان أحمد، أخأاه يودون وكانوا ويبغضونه، ويجانبونه أن على ويحمله غيظ

أحمد. أخأاه يصاحب من كل في يقع
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محمققد: إنققي عمرو أبي واسأم الرومي عمرو أبا بها قوله: يمتدح شعر من له اخأترناه ومما
مفزعا محمد يا جعلتك

شغله المكارم هدم في كان من

فققي بققي الهجققر يلعققب ِءلققْم  وامقا لي قلبك كان إذا الغزل في كلمته شعره من ويستحسن
الوسأط

ًا الهجر من  الوصأال حلو ذقت إن سأتندم فرط ما على يوم

نظر. صأاحب المعاني مليح الشعر جيد وكان

ولققم أنققا وأدركته المتوكل أيام إلى الخلفاء. وعاش من سأبعة مدح وكان أشعاره دونت قد
َقد إليه.. يحسن المتوكل وكان المتوكل أيام الثانية اللقية وهذه شيء، فهمه من ُيف

.......................  صأافية الكوب في فصب

حلوة. كثيرة والمجون الخمر في حيان أبي وأشعار

نبعا ماؤها صأفاء في  لحظته الطرف يرد لو

الزانية بني زمان وجاء  المحصنات بين زمان يقول: تولى الذي وهو ، المختصر هامش في

شعاره صأرت وقد ك  في عنده اعتذاري ما

وغضاره حسن بعد  المدلى كالهدب صأرت

ًا بك يحظى ليس الزيارة عند زائر  يوم

ًا كان أبي ولكن أمرا أوهمني الشعار روى فلما  لمه جار

ًا، المتوكققل السققمط. فسققماه أبققي بققن يحيققى قال: وأما فققي يقققول الققذي ويحيققى محمققود
المتوكل.

عُشُب لها قلبي وفي القلوب ترعى  السخب همها ظباء الظباء إن

والذهب والياقوت الدر وحليها  لها قرون ل اللواتي الظباء هن

يأتي: ما غير البحتري في المختصر يذكر لم

134:  الصفحة

تحامققل قققد العامققل إن يعلمققه منبققج مققن البحتري وكيل قال: كتب عمر بن إبراهيم حدثأني
البلققد أهققل جملة في أدخأله وإنه يكره بما السلطان أقطعه فيما وعارضه خأراجه، في عليه
البحققتري علققى كققثيرة- فقققامت وغلققة بمنبققج جليلققة ضققياع التقسيط- قال: وللبحققتري في

بققه كتققب مققا إليهم فشكا مجتمعون، والكتاب والعمال الله، عبيد ديوان إلى وصأار القيامة،
يجققري أن هنققاك العامققل إلققى لقك لنكتققب بققذل إلققى العمققال: تحتقاج بعض له فقال وكيله،

ُء منققي يقول: أُمرتجع البحتري تزل. فانشأ لم ما على ضياعك تسققيير تققوليت  خألئققف حبققا
وحدي لهم المديح

ًا رفدوا وإن  فيهُم قلت الذي إل يحتمل ولم الرفد على وزادوا قوم

بعدي أو القوم جلة قبلي وتكتب  تكتبونني إذ وللتقسيط لي وما

أجدي ول علي يجدي أن وحكمي  تسألونني الذي أعطي أن سأبيلي
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الرد دائرة القطاع على ودارت  صأريمة أخأذ اليغار ُأخأذ وإن

مجد ومن مأثأرات من ضمنت وما  مضت التي السائرات القوافي فردوا

البرد سأمل الفتى ينضو كما إليكم  جديده نضوت قد شباب وشرخ

عطية. أبي بن محمد العطوي واسأم المتقدمين المتكلمين أحد

ًا أكثرها كان حياته أيام تظهرها كنت التي قققبره زيققارة عققن قال: لم? قققال: لقعققودك نفاق
ذلك.. على المواظبة من مودته أهل عليه ما وتركك

تراني وأنت أسأتحيي كنت كما  بيننا والترب لسأتحيبك وإني

قوتا الكرى في نصيبي واجعل  شيتا ما وصأد بهجري اعت

ِءط تشتيتا فزده وشملي منك  ُمنيته الحسود في وأع

ريانا اهتز ما إذا يمور ردف  يجاذبه غصن على يلوح بدر

حمدانا أغفلت إذا الله أسأتغفر  يعادله وجه من الله يخلق لم

لبي لي حار قد مما فكان  ألبابهم العشاق يغتصب

ًا فرحت ًا  لبه على مغصوب الحب حاجة في مشمر

التلقي إلى سأبيل ل ولكن  وجه بكل العيون تلحظه

نطاق عن تفتح عكن على  ثأدي رمان بصدره يتيه

لققم أنققت العينققاء: إذا أبققي شققعر من يستحسن يأتي: ومما ما العيناء لبي المختصر أضاف
ِءب سأمع منك بعذري ملت  أصأل فلم وجئُت ترسأل لبي

ًا أتيتك ًا أر فلم مشتاق ًا ول  جالس غضوب بعين إل ناظر

حبيب نهوض أو رقي طلوع  وكأنني مقتض غريم كأني

كلمتققه عروس بن محمد شعر من يستحسن المختصر: قال: ومما له: في يستحسن ومما
ًا الجيققاد في قرنتك أبيات: لما من مخلد بن صأاعد في كلبققك رسأققيل وجئققت سأققبقوا  مجربقق

قاعدا

باردا وحقك فتى كنت تموز  رداءه كساك فلو عليك خأفض

...........................  حبله يطرح الملك أن أظننت

........................  وعجانها بثفرها الفحول لعب

البغل شمائل منك العطن في  ترى أما الحمار بن يا له قول

ة مفلققة شقاعرة وكقان خأطئهقم موضقع منهقا فتخقرج الشقعراء آثأقار تتبقع وكقانت مطبوع
وكققان نققادرة، وأسأققرعهم النققاس أظققرف مققن وكققانت المققأمون، علققى وتعرضققه وغلطهققم
لققم شققبابها أيققام غرامهققا فققي حديث ولها المراكبي، ابن مولها عند وهي يعشقها المأمون

لشناعته. هذا كتابنا نودعه

ًا عليه طالب أبي ابن علي بذكر يسمع أن يمكنه ل السلم، عليهم الرسأول آل عن وانحراف
السلم.

والمختصر الطبقات اخأتلف

المهرجان ليالي فنيت إذا  لساني يهدي ما فيك سأيبقى
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الكتققاب هققذا فققي ترجته جاءت الذي المهلبي خأالد لبي ب24 المختصر في البيات نسبت
.313 ص في

البذل أخأا يا رأيك بجميل  سأببا حاجتي من لي سأببت

هققذا فققي ترجمتققه جققاءت الققذي الفتققاك لسأماعيل ب42 المختصر في وتالياه البيت نسي
جازُر وكيسي فياض وكيسك  غد من لدعو تدعوني كنت  إن402ص في الكتاب

فققي الكتققاب هققذا في ترجمته جاءت الذي للعطوي ب40 المختصر في وتاليه البيت نسب
394ص

135:  الصفحة

الرياحين في دفينا الرواق تحت  معتكر الليل وظلم ناديته

فققي الكتاب هذا في ترجمته جاءت الذي للخأطل ب44 المختصر في وتالياه البيت ونسب
ألقي وما أراه ما وحب  الفراق غصص من كبداه  أيا411ص

فققي ترجمته جاءت الذي الصأغر للقصافي ب45 المختصر في القصيدة وبقية البيت نسب
ا الحميقد عبقد  ياظبي412ص في البيات بقية . وانظر413ص في الكتاب هذا صأقنعت م

كربا أورثأت بالقلب عيناك

هققذا فققي ترجمتققه جققاءت الققذي للخأيطققل ب44المختصققر فققي بعققده والثلثأة البيت نسب
411ص في الكتاب

المختصر ول الطبقات في ليست نصوص

حققديثي المعققتز بققن الله عبد كتاب من ق: نسخت إليه وأشار ،79 ،78  ص13 ج الغاني
قال: دهمان أبو قال: حدثأني العجلي

ًا الفقيه حنيفة أبو كان بلققغ مققا فبلققغ الفقققه، فطلققب حنيفققة أبققو فنسك عجرد، لحماد صأديق
ًا، ورفض ف حقتى يلطفقه حماد فجعل فيه، لسانه وبسط حماد ن يك ره ع حنيفقة وأبقو ذك
وانتقاصأي شتمي بغير  يتم ل نسكك كان البيات: إن بهذه حماد إليه فكتب يذكره،

القصاص من النجاة ترجو  به إل تكن لم أو

والقاصأي الداني مع ت  شئ كيف بي وقم فاقعد

المعاصأي على المقيم وأنا  زكيتني فلطالما

الرصأاص أباريق في طي  وتع تأخأذها أيام

ًا ذكره عن ذلك بعد حنيفة أبو قال: فأمسك لسانه. من خأوف

لققه: مققن قال العامري خأالد أبا أن المعتز بن الله عبد : وحكى87 ص2ج التنصيص معاهد
مققن عليققه أهون الشعر لكان والله فكذبه، الشيص أبي من أشعر الدنيا في كان أنه أخأبرك
وكققان للملققوك، وأمققدحهم للشققراب، الناس أوصأف من وكان العطشان، على الماء شرب
ًا الهاجس سأريع عنه. ذكر فيما جد

فقال: كان المعتز ابن الله عبد وذكره ق، إليها وأشار الرقي ربيعة  ،39 ص15 ج الغاني
ًا نققواس أبي غزل في لن نواس، أبي من ً غزل اشعر ربيعة ًا، بققرد سأققليم هققذا وغققزل كققثير
سأهل. عذب

ً هذا كتابنا  من36ص هامش وانظر المؤمنين. مجالس عن نقل
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