
  شعراء النقائض
  

لعل معرفة بعض جوانب حياة الشاعر تخدمنا في الوقوف على المثالب والمناقب   
، المناقب التي كان يفاخر بها الشعراء أقرانه ، والمثالب التي أخذت عليه وعير بهـا ،  

  :لذلك نحاول استقصاء بعض الجوانب من حياة شعراء النقائض ، وهم 
  

  : الفرزدق 
لب بن صعصعة بن ناجية بن عقال من دارم ثم من تميم ، يكني هو همام بن غا  

أبا فراس وأبا مكية ، ولقب بالفرزدق لجهومة وجهه وأثر من الجدري منطبـع فيـه ،   
الرغيف الساقد في التنور ، وقيل القطعة من : ولكلمة فرزدق معان كثيرة متقاربة منها 

النساء الفتوت فتشربة لتتسـمن بـه ،    العجين ، وقيل إنه الخبزة الغليظة التي تتخذ منها
  .واألغلب انه الخبزة الغليظة المتجهمة ، وقد سمي شاعرنا بهذا لالسم لقبح في وجهه 

ال تخضع لمـا تعـارف    –دارم  –والفرزدق من قبيلة بدوية عريقة في البداوة 
رم عليه الحضر من قوانين وشرائع ، ليس أدل على ذلك من اعتداء هذه القبيلة على الح

في الجاهلية حيث األشهر الحرم التي تعارف عليها الجاهليون ، وقـد ورث الفـرزدق   
طباع قبيلته البدوية ، فكان قاسياً في طبعه وتعامله ، جريئاً في تطاوله ، صحراوياً في 
لغته ، بدوياً في معانيه ، لم يصقله االسالم ولم يهذبه الدين ، وكان أبوه غالب مشهوراً 

ة ، وجده صعصعة عظيماً في قومه ابتدع للشهرة طريقاً كريمة جداً ، فقد بالكرم والعز
اشترى أكثر من أربع مئة موءودة ، أنقذها من الموت المحتم فورث الفرزدق منها حب 

  .الفخار والنجدة وأكثر من ذكرها في شعره تعظيماً وتفخيماً 
ن كقومه فـي  فم... وتغطرس الفرزدق فتطاول على الشعراء والقادة والملوك 

ومن كأبيه وجده يدفع من خاص ! الجاهلية عزة وجفوة  يتطاولون حتى على الحرم ، ؟
وهذا ما نفّر منه الحزب الحاكم ، فقد كـان  ! ماله ليحيى الموءودات من بنات الناس ؟

وقد وقف مرة أمام معاوية ... كثير اإلدالل عليهم ، كثير الفخر أمامهم بأبيه وجده وأهله
 –وكان معاوية قد احتجـزه لبيـت المـال     –رث من عمه الحتات المجاشعي يطالبه بإ

  : فخاطبه الفرزدق بلهجة األنداد وأربى عليه حينما قال 



ــةً   ــات ظُالمـ ــراثَ الحتـ ــُل ميـ   َأتَْأكُـ
ــا    ــاوِي َأورث ــا مع ــي ي موع ــوك َأب  
   ــة ــي جاهلي ــدين ف ــذَا ال ه ــان ــو كَ   فَلَ

  مـر فـي غَيـرِ ملْككُـم    ولَو كَـان هـذَا األَ  
      كُـني لَـم عـاوِيـا مي َأبٍ ِلـي ـنم كَمو  

  

  )١(!وميراثُ حـربٍ جامـد لَـك ذَاِئبـه ؟      
ــه    اثَ َأقَارِبــر ــاز التُّ ــاً فَيحتَ   )٢(تُراث

ــه   ــُل حاليب ــولَى القلي ــن الم ــتَ م   عرِفَ
   هــاء شَــارِببالم أو غَــص يتَــهدَألب  

وكَأب      ـهقاربسٍ يشَـم ـدبع ـنم يالَّـذ  
  

األمر الـذي   –وقد سبق الحديث عنها أثناء الحديث عن مراكز الشعر األموي   
مكن الفرزدق من اإلطالع على كل ما قاله الشعراء ، وكما نعلم كان الفرزدق شـاعراً  

أذيعـت  من شعراء ذلك المركز الثقافي ، ففي سوق المربد تالقى مع جرير ومن هناك 
  ...نقائضهم 
وكما قلنا إن الفرزدق لم يراع حدود الدين ، لذلك ينبغي أال نستغرب إذا وقعنـا    

على الفاحش من المعاني في شعره ، وما أكثره ، وخاصة أنه كان قاسياً على المـرأة   
حينما يتعرض لذكر نساء المهجو ، وفي حياته العملية أيضاً لم بنظر إلـى المـرأة إال   

لمتعة المادية ، ولعل ذلك هو السر في كثرة عدد أزواجه وكثرة خليالته وقـد  كوسيلة ل
  : اشتهر بكثرة عالقاته الغير مشروعة مع المرأة  حتى قال عنه جرير 

ــومٍ   ــدارِ قـ ــتُ بِـ ــتُ إذا نَزلْـ   وكُنْـ
  

  رحلْـــتُ بِخزيـــة وتَركْـــتُ عـــاراً  
  

، يبـين ذلـك   هللا عز وجلطمع الفرزدق في عفو ا شرب الخمر وارتكب المحرمات ثم
أتراني لو أذنبت إلـى والـدي أكانـا    : تحاوره مع أحد الئميه حيث يقول له الفرزدق 

  يقذفاني في تنور وتطيب نفسهما بذلك ؟ 
  ال ، بل يرحمانك: قال الرجل 

  !!أنا واهللا برحمته أوثق مني برحمتهما : فقال الفرزدق 
رزدق نعرج سريعاً علـى الفـرزدق   وكي ال نطيل في الحديث عن جوانب شخصية الف

  .الشاعر لنعرف جوانب شاعريته 
شعر الفرزدق نموذج كامل للغة األموية والعقلية اإلسـالمية  : ومنذ البداية نقول 

في صدر دولة بني أمية ، ولهذا لم يخرج موضوع شعره عن الهجاء والمديح والغـزل  
قال فيها الجاهليون أحقابـاً طويلـة ،   والفخر إال قليالً جداً، تلك المواضيع البدوية التي 

                                            
يتجمد لديك ميراث جدك حرب ويربو وهو في األصل وفير ثم تتذانى : والمعنى . جد معاوية : حرب . ظلماً وعدواناً : ظالمه ) ١(

  فتعدو وتأكل ميراثي من عمي وتظلمني
  وينبغي أن أرث عمي كما ترث أباك . أبوك وعمي كالهما ترك ماالً : معنى وال. يمتلك : يحتاز ) ٢(



وقال فيها اإلسالميون كذلك ، ولم يزد عليها إال ألفاظاً إسـالمية قليلـة ، كاإلسـالم ،    
والخالفة ، واهللا ، وإمارة المؤمنين ، وما شابه ذلك مما اقتضاه تغير الظرف االجتماعي 

ل أبو عمرو بن العالء ولقد عرف له القدماء ذلك فقا. والتطور العقلي طوال قرن كامل 
لم أر بدوياً أقام في الحضر إالّ فسد لسانه غير رؤبة والفرزدق فهو يقر معنا بالنفس : "

  .التي يحملها الفرزدق بصراحة
ومن عادة الفرزدق أن يتناول الموضوع الذي يريده رأساً فال يوطئ لـه فـي   

على ما جرت بـه عـادة    الغالب بمقدمة غزلية أو تذكارية للدمن واألطالل واألحبة ،
  .الشعراء قبله إال قليالً، وال يطول نَفَسه إال في النقائض أو المدائح الكبرى 

  

  :الهجاء   - ١
هجاء الفرزدق عليه طابع خاص ال يشابهه في شاعر من شعراء اللغة العربية ، 
ده فهو زعيم هذه الطريقة في الهجاء ، ولو كان في هذا النوع مجال للفخر ، لكان له وح

من غير شك ، ولكنه فخر منقلب على قفاه يتدنى به ويسفل حتى يدرك الحضيض مـن  
البذاءة والوقاحة ، يستعمل ألفاظاً غاية في القذارة ويتطاول على أعـراض المهجـو ،   
فيسب األم واألب واألخت والزوجة والقبيلة سباً قبيحاً جداً ، ويمزج هذا السب بـالفخر  

ى السماء ، ويضع نفسه في موضوع يتضاءل دونه المهجو حتى فيتعالى بنفسه وقبيلته إل
تحسبه قد انحجر في نافقاء خجالً واستحياء، ويعدد أيام قبيلته وانتصاراتها وزعماءهـا  
وشعراءها ، ويقرن ذلك بمخازي المهجو وانكسارات عشيرته وأيامه السود ، ويحشوه 

ولذلك كانوا . يؤلمه أشد ألم حتى يبكيه بالشتائم حشواً ، بل يقذفها في وجهه قذفاً قاسياً و
يخشون سالطة لسانه ومعرة مقولة فيتحاشونه ، ولم يثبت له إال جرير ، على ما فيه من 

  .عفة وأدب بالقياس إليه 
ولم يكن الفرزدق يعف في هجائه عن تناول النساء بالمسبة واإلقذاع ، ولعل هذا 

ة التي هجا قومها تعوذ بقبر أبيـه لكـي ال   التطاول منه عليهن جعل تلك المرأة  الكالبي
  :يذكرها في شعره بسوء ، فقال 

ــبٍ ــاذَتْ بِغَاِل ع ــسالخَم يــل تُص ــوز جع  
  

ــيرها    ال َأض ــه ــاذَتْ بِ ي عــذ ــالْ والَ   فَ
  

  .وسنقف فيما بعد مع بعض النماذج من هجائه 
  

 :المدح   - ٢



ا من الحزب الحاكم ، وقد لم يخلص الفرزدق لممدوحيه ، وإنال العطايا والهداي
غلب على مدائحه الطابع الجاهلي في الشكل والمضمون ، قدم قصائده بالغزل أو ذكـر  
الديار ، ثم ذكر ناقته وما قاست من مشاق وما قطعت من فلوات حتـى نهكـت قبـل    
الوصول إلى الممدوح ، ثم يمدح األمويين بحقهم في الخالفة ثم يذكر أهله وكيف فارقهم 

وقحط ويطلب العطاء صراحة ، وهو أثناء ذلك يحشو المديح فخراً وتعاظمـاً  في جدب 
  .حتى ليختلط المديح بالفخر في معظم قصائده 

وكما سبق القول إن الفرزدق لم يمدح إال ليحقق الكسـب ، أمـا االقتنـاع أو    
اإلخالص فيخلو من قصائده وهو يمدح فإن لم يعطَ يهجو ، من ذلك ما جاء في مدحـه  

  :لمهمل آلل ا
ــه  ــيس متن ــرفُ الع ــاد تع ــى ذي منَ   عل

  

ــلِ     همــيافُ آَل الم ــرفُ األض ــا تَع كَم  
  

  : ثم هجاهم ألنهم لم يعطوه بمثل قوله 
  َأالَ قَــبح اهللا القُلــوص التــي ســرتْ   
ــاهم   ــأن ِلحـ ــيالنِ كـ ــي أم عـ   بنـ

  

ــلِ     انِ آل المهمــي ــى خص ــي إل برحل  
ــوقَ أبغُــ   ــتْ فَ ــعرِ علقَ ــالي ش   ِلمخ

  

 :الفخر   - ٣
نشأ الفرزدق في قبيلة قوية الشكيمة ، أبية ، اعتدت في الجاهلية على الحـرم ،  

كذلك كانت في . ولم ترع لدين الناس حرمة ، وال لما تواضعوا عليه من عبادة ووقار 
من قبل أبيه ومن قبـل أمـه ، فجـده    : وورث شاعرنا المجد من طرفيه ... اإلسالم 

ت، وفد على النبي فأسلم وقص عليه ما فعل فمدحه ، وأبـوه  صعصعة محي الموءودا
  غالب المشهور بكرمه ، نحر في يوم واحد مئة ناقة ، وكان الفرزدق طفالً فكان يـرد

أخت العالء بن قرظة الشاعر ) أو ليلى( وأمه لبنى ". يا أبت اعقر: " عليه النوق ويقول 
المشهور بالشجاعة والجود ، ولقـد  ، وأم أبيه ليلى بنت حابس أخت األقرع بن حابس 

، فلم ال يفخر وال يشمخ بأنفـه علـى   عر عن جده صعصعة وعن خاله العالءورث الش
فهو يفتخر ! الناس ، في عهد كان المجد اإلرثي كل المجد ، والفخر بالجدود كل الفخر ؟

  :بدارم ثم بتميم ثم بمضر يقول 
  ــم ــةً لَكُ ــي جاعل موة الربــر ــْل ض فَه  

ا  َأتوهيـــدعو ونس ودي قَـــيعـــدن  
ــتْ   ــولي تَعطَّفَ ــراء ح ــر الحم   إذا مض
  َأبــتْ أن َأســوم النــاس إال ظالمــة   

ــَل درامِ     ــاً مث ــبٍ أو َأب كُلَي ــن ــاً ع َأب  
  ــد ــن األس ــوادي م ــيمٍ والع ــراء تَم   ث
  علَـــى وقَـــد دق اِللجـــام شَـــكيمي
ــومِ   ــدوِ ظل ــامٍ الع ــن مرغَ ــتُ اب   وكن



    

  :ويفتخر بعد هذا بنفسه وبشعره ، ويشير إلى قصائده المشهورة ، كقوله 
  فكيـــفَ تَـــرد مـــا بِعمـــانِ منْهـــا 
ــى   ــك بــــالمفقئ والمعنــ   غَلَبتْــ

  

  اتــهر ــر مشـ ــال مصـ ــا بِجِبـ   ومـ
  ــات ــي والخافقـ ــتَ المحتَبِـ   )٣(وبيـ

  

ورفع نفسه إلى  وإجماالً نقول أن الفرزدق لم يترك سبيالً للفخر إال وسار فيه ، وغالى
  .منزلة الخلفاء واألمراء وولد معاني الفخر حتى أصبح سيدها 

 :الغزل   - ٤
لم يعرف الحب الصافي إلى قلب الفرزدق سبيله قطعاً ، ألنه لم يكن ينظـر إلـى   
المرأة نظرة احترام وتقديس ، ولم يكن يراها ترتفع عن درجة قضاء الشهوة للرجـل ،  

ذن ، ولكن كان يمتهنها ويشتهيها شهوة قاتلة طوحت به وللحمل ، فهو لم يكن يكرهها إ
راود إمرأة عن نفسها فطرد مـن  ... في كثير من المناسبات وعرضته لمآزق حرجة 

عالقاته بالمرأة كلها مشبوهة ويكفي أن نقول ما قاله الفرزدق لزوجه النوارِ ... المدينة 
  " .!!يا سبحان اهللا ما أطيبك حراماً وما أردأك حالالً: "

بعد هذا ينبغي أال نبحث عن شعر غزلي رقيق في ديوانه ، وذلك ألنه لم يعـان  
مـا أحـوج   "الحب قط ، بل بحث عن اللذة ، وهو يلخص طبيعة شعره الغزلي بقولـه  

أي أنه يدرك أن أسلوب !!" جريراً إلى صالبتي لعفافه، وما أحوجني إلى رقته لعهري 
ويكفـي أن نـذكر هـذا    . والحب في شيء غزله غليظ جاف ال يشبه شعره التشبيب 

  :النموذج من مقدماته الغزلية ، يقول 
     ٍقةيــو س ــو ج مــو ي ــي َأن ــر ــم تَ   َألَ
ــةٌ   ــاء لراحـ ــا إن البكـ ــتُ لَهـ   فَقُلْـ
  قفــي ودعينــي يــا هنَيــد فَــإنَنَي    
  ــه ــا لـ ــذي أنتمـ ــدكُما اَهللا الـ   قَعيـ

  يــي وب نيــُل ب ــاْ والرم عــاً د بيبحــه   ن
  فَكَـــان جـــوابِي أن بكَيـــتُ صـــبابةً
ــا   منْهــبَل م أََس ــاي ــتْ عينَ   ِإذَا اغْرورقَ

ــاْ    ــدةُ مالَيـ ــادتْني هنيـ ــتُ فَنَـ   بكَيـ
ــا   ــن َأنْ ال تَالقَي ــن ظ ــتَفَى م ــه يش   ب

  )٤(ليمانيـاْ أرى الحي قَـد شَـاموا العقيـقَ ا   
  ألـــم تَســـمعا بالبيضـــتَين المناديـــاْ

  )٥(فَأســمعنَي ســقياً ِلــذَِلك داعيــاْ    
ــدائياْ    ــتَطيع فَ سي ــو ــن لَ تُ ميــد   وفَ

ــاْ   كاِئييان برــع ــب الشَّ تَغَي ــى َأن   )٦(ِإلَ
                                            

المفقئ والمعنى والمحتبى والخافقات إشارات إلى أربع قصائد مشهورة ذكرت فيها هذه األلفاظ وذهبت في العـرب مـذهب   ) ٣(
  االستشهاد ومضرب المثل 

  الوادي: العقيق . فيه دخل : وشام في األمر . نظر إليه أين يتجه : شام البرق ) ٤(
  جملة للدعاء: سقياً له ) ٥(
  كوكب في الجوزاء: الشعرى ) ٦(



  ــه ــذْ هجرتُ ْل مَأز ــم ــبٍ لَ بِيح ىكْرــذ   ِل
  

  َأعـــد لَـــه بعـــد اللَيـــاِْلي لَياِْليـــاْ
  

 :الرثاء   - ٥
لعاطفة قاسيها ، يفهم الحياة على أنها طريق أولها ظالم القـوة  الفرزدق بدوي ا

األزلية في الرحم ، وآخرها ظالم األبدية في القبر ، وال يرى في الـوالدة إال حادثـاً   
كما أن الموت حادث عـادي ال يبكـي وال   . طبيعياً غاية في البساطة ال يفرح وال يسر
عره في الرثاء قليل ال يـنم عـن رقـة أو    يؤلم ، وإذا انعدم شعره في الوالدة ، فإن ش

احساس ، بل يمكن القول أنه في رثائه ليس أكثر من مقلد ، ففي رثاء األبناء مـثالً ال  
نلمس عنده عاطفة األبوة ، بل ينظر إلى األبناء كما ينظر التاجر إلى تجارته ، يأمل بها 

  :ا له البعير إذا أسن الربح ، فهو يربيهم ليدفعوا عنه المشاغبين إذا كبر ، ويقودو
  يقُـــودون بِـــي َإن َأعمرتْنـــي منيـــةٌ

  

ــاغبِ    ــوجٍ شَ ــلَّ َأه ــي كُ ــون عنِّ نْهيو  
  

أن الفرزدق أنشده قصيدته التي يرثى بها ابنه  –أيضاً  –ويروى ابن نباتة الثقفي 
  : فلما انتهى إلى قوله 

  بفــي الشَــامتين الصــخر ِإن كَــان مســني
  

ــ   ــةَ ش ــراغمِ رزي ــي الض ــدرٍ ف   بٍل مخَ
  

  يا يحي أرأيت ابني ؟: قال 
  .ال : قلت 
  .واهللا ما كان يساوي عباءته : قال 

  :أما الزوجة إن ماتت فإنها ال تستحق الحزن أو البكاء أو حتى زيارة قبرها 
  ولَســـتُ وِإن عـــزت علَـــي بِزاِئـــرٍ
ــه ــود إذا المـــوت نالـ   وأهـــون مفقـ

  

ــ   ــاً علَ اباْتُرــع ضعــد تَض ــة ق وسمرى م  
  علَى المـرء مـن َأصـحابِه مـن تَقَنَعـاْ     

  

بقي أن نقول إن أقوى ألوان شعره هو شعر النقائض الذي سنورد منه نماذجـاً  
  ..متنوعة فيما بعد 

  

  :جرير  -٢
بن بدر بن سلمة بن عـوف  ) الملقب بالخطفي ( هو جرير بن عطية بن حذيفة   

للهجرة تقريباً من أبوين ينتسبان إلى  ٣٠ن يربوع بن تميم ، ولد باليمامة سنة بن كليب ب



قبيلة كليب ، اشتهر جده بالبخل مع كثرة المال من الغنم والحمير ، وقد ذكر ذلك جرير 
:  

  ــى ــتَرك الغنَ ــر مشْ ــفُّ الفَقْ لَع ــي   وِإنِّ
ــالمنى  ــُل بـ ــرور ُأعلَـ ــي لَمغْـ   وِإنِّـ

ــى  ــتَ َأبِ ــةًفََأنْ اجح ــي ــن ِل ــم تَكُ ــا لَ م  
  

ــرِيع ِإذَاْ لَــم أََرض داْرِي احتَماِليــاْ     س  
ــا  ــك ماليـ ــو َأن مالـ ــالي أََرجـ   لَيـ
ــاْ   اِليال أَُب ــتْ َأن ــتَ َأيقَنَ ضرــِإن ع   فَ

  

أما عطية أبو جرير فقد عرف بقصر القامة وضعف الفؤاد واعوجاج القدمين ،   
واشتهرت أم جرير بلقب بنزت به وعير به أبناؤها وأحفادها وكان يرمى بالشح أيضاً ، 

لقبها به رجل رفض أبوها تزويجها منه ، معلالً ذلك بصغر سنها ، فتعجـب  " حقّة"هو 
الرجل من هذا التعليل ، وقال إنها حقة ، مشبهاً إياها بالناقة التي بلغت من السـن مـا   

  .يجعلها تصلح للضراب 
الذي اشتهر بـالحمق ، ودارت علـى األلسـنة    " معرض" وقد عيرت أم جرير بأخيها

  ..طرائف من حماقاته 
وقد عمل جرير في بداية حياته برعي الغنم والحمير كباقي أفراد عشيرته ، أما   

الشعر فهو كل ما ورثه جرير من أهله ، فالجد شاعر واألب شاعر واألعمام شـعراء  
إلى حد كبير بيت زهير بن أبى سـلمى   واألبناء شعراء واألحفاد شعراء ، أي أنه يشابه

  .الشعرى 
فإذا كان الفرزدق قد ورث الكثير من المناقب التي يفاخر بها ، فإن جريراً ورث   

الكثير من المثالب التي يعير بها ، وكان عليه أن يجاوز هذه المثالـب ويرتفـع إلـى    
  . مستوى القبيلة يربوع التي كان لها الكثير من المفاخر في الجاهلية

العصر  –وإذا كنا قد ألزمنا الطالب منذ البداية بالرجوع إلى كتاب شوقي ضيف   
فإننا نترك الحديث عن الكثير من جوانب حياة هذا الشاعر ونحيل  –اإلسالمي واألموي 

على الكتاب المذكور ، حيث يجد ما أهملنا ذكره من جوانب حياة جريـر والفـرزدق   
  .واألخطل 

  :التي عالجها جرير فنذكر منها  أما األلوان الشعرية  
  :المدح  - ١



إذا كان المدح هو الثناء على شخص قد أعطى بسطة في الرزق واتساعاً فـي    
النعمة لكي يمنح بعضاً مما عنده ، فإن أكثر الناس معرفة لمسالك المدح هـم األكثـر   

  .حاجة الذين يولدون المعاني التي تستدر عطف الممدوح وتحضه على العطاء 
رف جرير مسالك هذا الطريق وأجاد في ارتيادها فنال الكثير من العطايا ، وفتح وقد ع

لنفسه باباً من أبواب الرزق ، فدخل على الوالة والحكام ثم انتقل إلى الخلفـاء فحـاز   
إعجابهم األمر الذي يستدعي الوقوف على منهجه في المدح ، ومعانيه التي كانت تعجب 

  :انطوت على عدة عناصر هي  الممدوحين ، ونقول إن مدائحه
  

الحجاج بن يوسـف   –أشهرهم  –ومن ممدوحيه :العناية بتصوير شخصية الممدوح  ©
الثقفي ، الذي أبرزه بصورة المدافع عن خالفة المسلمين ، القامع للفـتن والثـورات ،   

  :الذي يحاول إرساء الخالفة وتوطيد أركانها 
ــ  مه ــي ضمي اتــر ــى الغَم ــاْضٍ علَ مه  

ــربٍ  ــار حـ ــةُ نَـ ــعر الخَليفَـ   ِإذَاْ سـ
ــه ــب طَرفَـ ــازِي يقَلـ ــبح كَالبـ   وَأصـ

  

  واللَيــُل مختَلــفُ الطَراِئــق داْجِــي     
ــا شــــهاباً   رَِأى الحجــــاج َأثْقَبهــ
ــل   اخود ــه ــر منْ الطَيــٍأ و برــى م   علَ

  

  :لذي يفتك باألعداء أما خالد بن عبد اهللا القسري ، فقد أظهره بصورة البطل ا
ــه ظَالَمـــةَ ــاس منْـ ــا َأراد النَـ   ِإذَا مـ
   ــه ــيئاً منعتَ ــاس شَ ــروم النَ ــفَ ي   وكَي
     ِإذَا ما لَقيـتَ القـرن فـي حـارة الـوغَى     

      لَـى كُـلِّ قَاِئـدـى عصتَعفَاس ميى الضَأب  
 ارِدــو الح ثــو ــابِ اللي ــين َأنْي ى بــو ه  

ــن جِ ــنَفَّس مـ ــدتَـ ــة ذَات عانـ   ياشَـ
  

هذا وينبغي أن نقول إن مدائح جرير للوالة أقوى من مدائحه للخلفـاء ، ولعـل   
مرجع ذلك ما وجده جرير من تقريب الوالة ، أما الخلفاء فكانوا يقربونـه ويخلصـون   
لغيره ، فعبد الملك بن مروان كان يفضل األخطل على جرير ، والوليد بن عبد الملـك  

ىدبن الرقاع العاملي ، وسليمان بن عبد الملك يقرب الفرزدق   يفضل ع...  
  

، وهـو لهـم   حرب على الثائرين –مثالً  –فالحجاج : ذكر أعمال الممدوح العظيمة  ©
  :بالمرصاد يحاول أن يقضي على هؤالء المنافقين 

  مــن ســد مطَّلــع اِلنفَــاق علــيهم    
ــنْهمِ  ــفيتْ مـ ــراق شُـ ــتُ العـ   عفارِيـ
ــالَ    ع ــد ــراق وقَ الع ــران ــَأ ني   وَأطْفَ

  

ــاجِ ؟     جالح لَةــو ُل كَصــو صي ــن م َأم  
  فََأمســـوا خَاضـــعين لَـــك الرقَابـــاْ
ــقُ  ــاطعٍ وحريـ ــانِ سـ ــن دخَـ   لَهـ

  



وخاصـة   –وباختصار نه مدح الوالة بأعمالهم التي تتصل بإخمـاد الثـورات   
  ...أو أعمالهم العمرانية والفتن ونشر األمن ،  –الحجاج 

أما إذا كان الممدوح ال يحتل من قلب الشاعر مكانة بل يطمع الشاعر في العطاء فقط  ©
، فإن الشاعر يبحث عن المعاني وهي ال تسعفه ، األمر الذي يجعلنا نقـول إن مدحـه   

من  للخلفاء أقل في المستوى من مدحه للوالة ، إذا يكتفي فيه بنسبتهم إلى قريش وبأنهم
مروان خاصة ويستطرد في وصف أصلهم وحسبهم الرفيع ، وبذلك ال تتسم قصائده أو 

  :أبياته في الخلفاء بسمة فنية محببة إلى النفس 
     ـعقـريشِ فَلَـم تَض يـيح ـنم عالفَر لَك  
  ــد ــم تَجِ ــبغَينِ فَلَ ــتَ اَألص يــتَ ب عتَفَر  
   ــة رِفْع ــت يب ــن م انوــر م مهــر تَخَي  

  

ــدراْ     ــاً وال ب نَجم ــعاة ــدت المس ِإذَا ع  
ــراْ   مين وال عغــب ــوقُ اَألص ــاء يفُ   ِبنَ
  وكَــان لَهــم كُفْــواً وكَــان لَهــم صــهراْ

  

وتظهر الناحية الدينية في مدائحه ظهوراً بيناً ، فهو يجاري طبيعته المتدينـة فتغلـب    ©
وتعبيره من القصص القرآنـي والتعبيـر   عليه السمات الدينية ، ويستمد أكثر تصويره 

  :القرآني ، فكثيراً ما يشبه المارقين بقوم هود وعاد وثمود ونوح وكذلك باليهود 
   ــود ه ــاْء عد اقــر ــَل الع ــاْ َأه عد  
ــوحِ    ــاْء نُ عــَل د ــاج مثْ جــاْ الح عد  
ــم   نين لَهــْؤم ــرِ الم ــوثَ َأمي عــوا ب   القُ

  

ــالَلْةَ     ــلوا ض ض ــد ــود وقَ مِ هــو   قَ
ــتَجاباْ  ــارِجِ فَاسـ ــمع ذا المعـ   فأسـ
ــى عــاد ــتْ نَحســاً علَ   كــالريحِ إذ بعثَ

  

  ...إلى غير ذلك من المعاني الدينية واستهامة لآليات واألحاديث النبوية الشريفة 
  

ثم بعد ذلك نجد التزلف والشكوى إلى الممدوح والعمل على استدرار عطفه بأكثر من  ©
  ...ل الدافع إلى التفنن في شكواه وتأثيره على الممدوح هو معاناته الفقر وسيلة ولع

  

 :الغزل  - ٢
لم يتعلق جرير بإنسانة واحدة بعينها كما فعل العذريون ، بل هو ككل الرجال يعجب 
بالمراة الجميلة ويهتف باسمها ، لذلك نجد الكثير من أسماء النساء في شعره الغزلـي ،  

  :ليه بقوله وجرير يؤيد ما ذهبنا إ
  ــد ــد هنـ ــك بعـ ــد علقتُـ ــد قَـ   َأخَالـ

  

    دــو ــد والهِنُــ ــي الخَوالــ   فَبلَتْنــ
  

فصواحبه كما يوحي الشطر الثاني من هذا البيت كثيرات كلهن خالدة أو كلهن هنـد ،  
وأنهن جميعاً صور حية في الطبيعة محببة إلى نفسه ، ال يود أتختفي إحداها من اإلطار 

  .في مخيلته بل كلهن عزيز عليه بهنالذي يحيط 



ولكنه لم يرسم لكل واحدة صورة خاصة بها تتميز عن األخرى بمالمح وسمات 
تميزها تمييزاً تاماً أو إلى حد ما عن صاحبتها ، بل كان وصفه عاماً يعبر عن شعوره 
 نحوهن جميعاً ، مركزاً في واحدة يختار لها أي اسم من األسماء الكثيرة التي تتعدد في

وهو في حبه متوازن العاطفة لم تسيطر على كيانه واحدة بالتحديد بـل إن  ... ذاكرته 
حبه عادي كحب الرجل لزوجه التي تعاشره معظم وقته فال يشـعر بحبهـا إال حينمـا    

  ...يفارقها 
وجرير لم يفرد للغزل قصيدة كاملة ، ولك يكن الغزل فـي شـعره موضـوعاً      

بن أبي ربيعة ، بل جاء في مقدمات قصائده ، األمـر  مستقالً كما هو الحال عند عمر 
الذي جعل البعض يقولون إن غزله ما هو إال لون من ألوان الصنعة والتقليد خاصة أنهم 

وقد بينا ذلك حينما قلنا إنه متـوازن فـي   ... لم يقفوا في مقدماته على عاطفة جارفة 
  ... بل يتعفف  – الفرزدق –نظرته للمرأة ال يتعهر مثلما كان صاحبه يفعل 

وقوف على الطلـل وتصـوير حقيقـة    : وقد انقسمت المقدمة الغزلية عنده إلى   
شعوره في تلك اللحظة ثم تصوير محبوبته والتغلغل في حقيقة شـعورها وتصـويره ،   

يخاطبـه  .. وهو كباقي شعراء الغزل العذري قد يذكر بعض الطيور في غزله كالحمام 
الوشاة والعذال ، وقد يتحـدث عـن الوعـود واألمـاني      ويبثه نجواه ، كذلك قد يذكر

أي أن معانيه هي المعاني التـي  ... واألحالم واحتجاب المرأة عن ناظره وبخلها عليه 
  .استخدمها شعراء الغزل العذري كما سنعرفها فيما بعد 

  

 :الرثاء  - ٣
اختلفت نظرة جرير إلى لموت عن نظرة الفرزدق ، فالفرزدق نظر إلى الموت 

إال أن نفس جرير اهتزت كثيراً لمن ماتوا مـن   –كما سبق أن رأينا -حادث عادي كأي
األعزاء عليه في حياته ، فرثاهم وكأنما يرثي نفسه ن وأظهر حزنه على زوجه وعلى 
ابنه سوادة ، بقطعتين من الرثاء تعدان من أروع ما قال ، ورثى أيضاً أخويه وبعـض  

  ...ال عشيرته من اتصل به من الخلفاء والوالة ورج
وقد ترددت العاطفة بين القوة والضعف حسب درجة المرثى ومكانته من قلـب  
جرير ، وفي شعر جري نجد الندب والعزاء والتأبين ، ومن مراثي جرير الرائعة نذكر 

  :هذه األبيات التي قالها في البكاء على جبير بن عياض الكلبي 
   ــة ــاة حيي ــن فَتَ ــاْ م يَأح ــان ــى كَ ــدما      فَتَ ــانِ مقَ ــث بخَفَّ لَي ــن م عــج   وَأشْ



ــه إذا ــفَ لَحم ــم يلْ ــزاد ل ــان ال   اللَحــم كَ
  قْــضِ دونَــهي لَـم ــيالح نَــاب ِإذَا اَألمـر  

  

  جميعاً ولكـن شَـاع فـي الحـي ألْحمـا     
ــما   سالً تَبــي ــيافُ لَ ــرقَ األض   وإن طَ

  

ذباً حلو النبرات ، يسـتبكي  فهو في هذه األبيات يصف شمائل المرثي وضعاً ع
ويكفي أن نقول إن لحظة الموت تهيج مشاعر ... عليه العيون استبكاء ويستنعي األكباد 

جرير وتثير أحاسيسه ، وهنا نذكر هذه األبيات التي قالها عندما مرت به جنازة وهـو  
  :ينشد في الهجاء فقطع الهجاء وقال 

   ــبِالت ــاِئز مقــ ــا الجنَــ   تُروعنَــ
ــبعٍ  كَر ــارِ سـ ــة لُمغـ ــة هجمـ   وعـ

  

      بِراتــدم بن تَــذْهــيفَنَلْهــوا ، ح  
 ــات ــادتْ راِئعـ ــاب عـ ــا غَـ   فَلَمـ

  

ولجرير الكثير من القصائد الرائعة التي قالها في البكاء على بعـض أزواجـه   
وأقاربه وخاصة األبناء ونذّكر في هذا المقام بمطلع القصيدة التي بكى بها زوجه خالدة 

:  
ــو ــتعبارلَـ ــاجني اسـ ــاء لَهـ   الَ الحيـ

  

    ارــز ي ــب ــرك ، والحبي تُ قَبرــز   ولَ
  

  :ونذكر بقصيدته التي بكى بها ابنه والتي منها قوله 
 ــم ــتُ لَه ــرٍ فَقُلْ أج ــن ك مبــي ــالْوا نَص   قَ
ــتْ ــه منـــي ِإذَا غَلقَـ   فوكُنْـــتُ َأعرِفُـ

  

  مــن للعــرين ِإذَا فَارقْــتُ َأشْــباِلي     
ــاِلي   ــة الغَ ــد الغاي وم ــاد ــن الجي هر  

  

، ولكن اهتمامنا ق جميع األغراض الشعرية المعروفةبقى أن نقول إن جريراً طر
  :بالهجاء يجعلنا نُحيل عليها في الكتاب المذكور آنفاً 

  

 :الهجاء  - ٤
يقال إن أول ما نطق به جرير من الشعر هو شعر الهجاء ، وذلك حينما ترامى 

في بيته وقومه على أثر مشاحنة وخصومة قامت بين " غسان السليطي"ء إلى سمعيه هجا
  :مما فتق لسانه بقوله " غسان"وكان هجاء . سليط وكليب : فرعي يربوع 

ــافالً   ــليط غَـ ــن سـ ــبني عـ   الَ تَحسـ
ــواهالَ ــاً والَ صــ ــقَ َأقْرانــ   الَ تَلــ
  َأبلــغْ ســليطَ اللــؤم خــبالً خَــابالً    

ــا  ــم مــ ــد لَهــ ــي لمهــ   حالَإنــ
  

ــازِال    ــليط نـ ــيالً بسـ ــشْ لَـ   ِإن تَعـ
ــاجِال ــازِلين عــ ــرى للنــ   وال تَــ
  َأبلــغْ َأبــا قــيسٍ وَأبلــغْ باســال    
ــابال  ــحاج والقنــ ــة والشــ   زغبــ

  



وكأنما شاء اهللا أن تتفتح عيناه على هذا التهاجي الذي اندفع في تياره حتى يذود 
كثر المالحاة ويضطر جرير إلى وتتجدد المواقف وت... عن قومه ، ويدفع عنهم الغوائل

  :أن ينازل شعراء عديدين منهم البعيث الجاشعي ، والذي قال فيه جرير 
  مهـــالً بعيـــثُ فَـــِأنِ ُأمـــك فَرتَنَـــاْ

  

  حمـــراء َأثْخَنْـــتَ العلُـــوج رِدامـــا  
  

ثم تمتد مالحاته إلى الفرزدق ، بعد أن نزل الفرزدق مع النـوار عليـه وهمـا    
للهجرة ، واعتذر إليه جرير عما بدر فـي شـعره ،    ٦٤لحج حوالي سنة قافالن من ا

قاتله اهللا ، ما أرق نسيبه ، وأنشد هجاءه : وأعجبت النوار بشعر جرير ونسيبه ، وقالت 
أترين هذا ؟ أما أني لن أمـوت حتـى أبتلـى    : "ال الفرزدق وقد دخلت الغيرة قلبه، فق

  " .بمهاجاته
، وكـان  خطل ، وتنصب له الشباك فيقـع فيهـا  ر لألوتمر األيام لتعد كميناً آخ

بمناجاة عن الدخول في ذلك التالحي الذي اشتد أواره واندلعت نيرانه ، وتسامع الناس 
انحدر إلى العراق ، حتى تسمع منها ، وتأتيني بخبرها ، : به ، ذلك أنه قال البنه مالك 

والفرزدق ينحت من صخر ، جرير يغرف من بحر ، : فلقيها فاستمع ثم أتى إليه فقال 
  : فجرير أشعرهما ، وقال : فقال األخطل 

 ــف ــر ذى جنَ ــاء غَي تُ قَضــي ــي قَض   ِإن
ــه  ــالَتْ نعامتَـ ــد شَـ ــرزدقَ قَـ   أن الفَـ

  

    ــر ــاءني الخَب ــا ج تُ ولَمــمع ــا س لَم  
   ــر ــه ذَك ــن قَوم ــةَ م يح ــه   وعض

  

جريـر ،  : والتقى ثالثـتهم عنـده   ) ر بن مروانالكوفة على بشي(ثم قدم األخطل 
احكم بين : الفرزدق ، األخطل ، وأخذ يغرى بين الشعراء على عادته ، فقال  لألخطل 

احكم بينهما ، فاستعفاه بجهده فأبى : أعفني أيها األمير ، فقال : الفرزدق وجرير ، فقال 
ت من صـخر ، وجريـر   الفرزدق ينح: هذا حكم مشئوم ، قال : إال أن يقول ، فقال 

يغرف من بحر ، فلم يرض جرير بذلك، وكان هذا هو السبب في الهجاء بـين جريـر   
  :واألخطل ، فقال جرير 

ــى    قَض ــد ــرا قَ ــةَ ِإن بش ــاذا العباي ي  
ــا   هــن أهل م ــتم ــة لَمس ــدعوا الحكوم   فَ
  همــار ــة جـ ــبكُم بلقحـ ــوا كليـ   قتلـ

  

  أال تَجــــوز حكومــــةَ النَشــــوانِ  
ــيبانِإن الحك   ومـــةَ فـــي بنـــى شـ

ــتُم بِهِجِــانِ     ــبٍ لس ــزر تغل ــا خَ ي  
  

ومن الطبيعي أن يكون لهذه المعركة أشياع يؤازرون من أطراف الخصومة هذا 
أحد هؤالء الذين ظاهروا الفرزدق علـى  ) عبيد بن حصين(أو ذاك، فكان راعي اإلبل 

  :وله وتلحظه في ق" عرادة النميري"جرير بتحريض من رواية شعره ونديمه 



ــيرا    ــيُل فَس ــا األص ــاحبِي دنَ ــاْ ص ي  
  

ــراْ   ــاء جري ــي الهج ــرزدقُ ف ــب الف   غَل
  

  :وقال عرادة 
ــبٍ   ــي كلي ــشْ بن حــشَ ج ــتُ الجح َأير  

  

  تَمــيم حــوض دجلــة ثُــم هابــا      
  

وقد أراد عبيد بن حصين أن يعتذر لجرير في المسجد الجامع بالبصرة ، ولكن 
ديد ، وكان على جرير أال يسكت عن إهانة تتلوها أخرى ، ابنه أثار الفتنة بينهما من ج

مما حدا به أن يعيش هذه األحداث بشاعريته المرهفة وإحساسه المشـحوذ ، وعاطفتـه   
المكلومة ، فكان أن أنفق ليلته في معالجة الموقف بما يتدفق على خاطره من شعر هـز  

على مسـامع الراعـي    –دة اسم القصي –" دامغته"الدنيا به في المربد حيث راح ينشد 
  :والفرزدق بجانبه 

ــا    ــاذُل والعتابـ ــوم عـ ــىِ اللـ   َأقلـ
  

  وقُـــوِلي ِإن َأصـــبتُ لَقَـــد َأصـــابا  
  

-٨١٣نحيل عليها في الديوان ص  –بيتاً  ١١٤وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها 
 تلك القصيدة التي لقبتها العرب بلقب الفاضحة ، وكان جرير يسـميها الدماغـة   ٨٢٥

والمنصورة ، ومن هذه األسماء تدرك إلى أي مدى كان حظ هذه القصيدة مـن المـد   
وحسبها من ذلك أن صاروا يتناشدونها ، بعد أن كانت ملهاة إلى أن صارت . واالنتشار 

  .وابنه بالسب والمشأمة " عبيداً"األلسنة تتناول 
انتابه مـن   ولم يقف الراعي من القصيدة موقف الالئذ بالصمت ، المستسلم لما

جرائها من لعنات صبت عليه ، بل حاول أن ينقض الدامغة بما هجا به جريراً من قوله 
 :  

ــبٍ   ــي كُلَيـ ــش بنـ ــاني أن جحـ   َأتَـ
ــو   ــد يطْفـ ــَل العبـ ــَأولَى َأن يظَـ   فَـ

  

ــا      ــم هاب ــة ث ــول دجل ــرض ح   تع
ــحابا  ــاء السـ ــازِع المـ ــثُ ينـ   بحيـ

  

لم يكتب له النجـاح أو الـذيوع ،   على أن هذا الهجاء لم يلبث أن تفرق بددا ، ف
على العكس من الدامغة التي سار بذكرها الركبان ، وكانت نغماً على الشفاه ، وكـان  
على الفرزدق هو اآلخر، والسيما بعد أن لفحة قيظ الدامغة بأبياتها الكُثَّر أن يدلي بدلوه 

  :، وأن يتصدى لجرير بنقيضته التي منها قوله 
  ين بنــي تَمــيمٍ  َأنَــاْ ابــن العاصــم  

  

ــا    ــدثانِ نَابـ ــم الحـ ــا أعظـ   إذا مـ
  

وهنا يجدر القول بانه ال ينبغي ألحد أن يظن أن وراء صمود جرير أمام كل من قابلوه 
نفساً قوية تقتحم المصاعب وتحرص  –وقيل إنهم أكثر من ثمانين  -من شعراء عصره 



والمالبسات التي اكتنفتـه   على مواجهة األهوال والشدائد ، ال ، فمن يدرس حياة جرير
ل مكان ، أو أن يصول في نشأته وطفولته وشبابه يعجب أن يوزع جرير سالحه في ك

، وقد يكون لذلك عوامله وأسبابه ، ومن بينها أن جريراً كان من الضـعة  في كل ميدان
بما أحسه من وخز واستشعره من هوان ، ولوال خشيته أن يراق ماء وجهه أو ال تبقى 

  :ويدل على ذلك ما يأتي ... لكف لسانه عن الخوض في التهاجي  له بقية
: ما وصف به من عفة ، على الرغم من حسن تشبيهه ، مما جعل الفرزدق يقول  -

 .ما أحوجه مع عفته إلى صالبة شعري ، وما أحوجني مع عهري إلى رقة شعره 

كنت قاعداً  :يقول" أبو عمرو بن العال"، وهذا ما يروى عنه من نزوع إلى الدين  -
 :عند جرير وهو يملي 

ــُل حير ــك ــان منْ ح ــه ع ُأمامدو  
  

ــلُ    يقَل ــب تُح ــن ِلم اعدــو   إن ال
  

فألي شـيء  : فمرت به جنازة ، فترك اإلنشاد ، وقال شيبتني هذه الجنازة ، قلت 
  .يبدءونني ثم ال أعفو : تشتم الناس ؟ قال 

ومن ثم ترى في شعره مـا  " كليب"لته الدنيا شعوره بعقدة النقص النحداره من قبي -
 :حين قال ) أخي كليب(يؤكد ذلك من أمثال فخرة ببني رياح 
  َأتُوعــدني وراء بنــي ريــاحِ  

  

ــي    ــداك دون ي نــر ــذَبتُ لتقص   كَ
  

ما هجانا أحد قط بأشد مما : إذ قال له بنو كليب عندئذ وقد أحسوا بهذه المنقصة 
فرغبت عن آبائك عن " بني كليب"وراء : ستوى لك أن تقول هجوتنا به ، حين ا

  .أعمامك 
ما يروى عنه من قصص ، تؤيد استمساكه بالقيم ، وحرصه على األخالقيـات   -

الفاضلة ويذكر أبو عبيدة أن خامس الراشدين عمر بن عبد العزيز رضـي اهللا  
مـا ،  عنه أراد اختبار الفرزدق وجرير عن طريق جارية بعث بها إلى كل منه

وكم كان الفرزدق فاجراً إذا أراد أن يثب على الجارية وهي عنده ، ولهذا نفـاه  
عمر عن المدينة ، في حين أن جريراً أني أن تغسل الجارية رأسه ، وقال عمر 

عجبت لقوم يفضلون الفرزدق على جرير مع عفة بطن جرير وفرجه : لساعتها 
 .وفجور الفرزدق وخبثه 

  !!لى شعر جرير ومكانته بين الفرزدق واألخطل بقى أن نسأل النقاد ع



u    أما ابن سالم فقد عده في الطبقة األولى من اإلسالميين ، ونقل أخباراً تـدل علـى
  :رسوخ قدمه في مضمار الشعر ، منها ما قاله 

لـم يكـن   : فقـال  –جرير والفرزدق واألخطل  –عن الثالثة " بشاراً العقيلي"سألت 
عة تعصبت له ، وأفرطت فيه ، فقلت فجرير والفـرزدق ،  األخطل مثلهما ولكن ربي

جريـراً  "وفضـل  . كان جرير يحسن ضروباً من الشعر ال يحسنها الفرزدق : قال 
  :، ومرة أخرى يذكر عنه قوله" عليه

بيوت الشعر : فقال –أي الفرزدق وجرير  –سالمة عنهما  يوسألت األسيدي أخا بن
  :وفي كلها غلب جرير ، في الفخر بقوله  فخر ومديح ونسيب ، وهجاء ،: أربعة 

ــيمٍ  ــو تم ــك بنُ لَيتْ عــب إذا غَض  
  

ــاباْ    ضغ ــم كلَّه ــاس ــبتَ الن سح  
  

  :وفي المدح قوله 
  َألَستُم خَيـر مـن ركـب المطَايـا    

  

ــون راْحِ    طب ــاِلمين ى العــد   وَأن
  

  :وفي الهجاء قوله 
   نَم ـنم فَ ِإنْـكالطَـر فَغُض ـري  

  

ــاْ     الَ كَالَبــتَ و ــب بلَغْ ــالَ كَع   فَ
  

  :وفي النسيب قوله 
  رـوهـا حالتي في طرف ونيالع إن  

  

ــاْ    ــين قَتْالَنَ ــم يحي ــم لَ ــا ثُ   قَتَلنْنَ
  

  " .وإلى هذا يذهب أهل البادية 
والواقع أن هذه نظرة نقدية مسرفة ، فإذا صح أن تلك األبيات المأخوذة من قائد 

ب بحظ من الجمال والروعة فال ينبغي أن يكون بها جريراً سباقاً أو غالبا ، جرير تضر
ذلك ألن لكل شاعر ما يستجاد من شعره ومع ذلك ال يمكن أن ترتقـي هـذه األبيـات    
المستجادة لكي تكون هي المعيار الذي على أساسه يتفاضل الشعراء ، ويتفاوتون منزلة 

  .أو مرتبة 
u مـا يصـيب    –في الكتاب الذي بين أيديكم  –شوقي ضيف  ولعل فيما ذكره الدكتور

شاكلة الصواب حين ذكر أن جريراً كان ال يباري في جميع الموضوعات التي تتصـل  
بدقة األحاسيس ورقة المشاعر ، وهو لذلك يسبق األخطل والفرزدق في الرثاء والغزل 

ا كان يعرف كيف وعواطف الزوجية واألبوة ، وهو كذلك يسبقها في الهجاء الخالص إذ
يريش سهامه ، ويسددها على نحور خصومه ، محالً لها كل ما يمكن من سموم وليس 
ألحدهما موضوع يتقدم به عليه سوى ما كان من فخر الفرزدق ، إذ لم يكن لجرير مادة 



أو إلى تميم عامة ، حينئذ تنـد  " يربوع"يبني منها فخره ، إال أن يرتفع من عشيرته إلى 
  :ائعة كقوله عنه أبيات ر

ــيمٍ  ــو تم ــك بنُ لَيتْ عــب إذا غَض  
  

ــاباْ    ضغ ــم كلَّه ــاس ــبتَ الن سح  
  

  "ولكنه على كل حال يقصر عن الفرزدق في هذا المجال 
u  ئل الفرزدق عن جرير فقالأ  –أعن ابن الخطفى تسألني ، ثم تنفس حتى قلـت  : س

فما أخشن ناحيته ، وأشرد قافيته ، واهللا قاتله اهللا ، : انشقت حيازيمه ، ثم قال  –السائل 
لو تركوه ألبكى العجوز على شبابها والشابة على أحبابها ، ولكنهم هروه فوجدوه عنـد  
الهراش نابحاً وعند الجراء قارحاً ، وقد قال بيتاً ألن أكون قلته أحب إلي مما طلعـت  

  :عليه الشمس 
ــيمٍ  ــو تم ــك بنُ لَيتْ عــب إذا غَض  

  

ــبتَ ا   ساْحــاب ضغ ــم كلَّه ــاس   لن
  

ويبدو أن هذا البيت أطار لب الخصوم الذين وقفوا إلى جوار الفرزدق ، فما لبث 
أن شمر بعضهم عن ساعد الجد ، وراح يتأهب للثأر من جرير في هذا البيت ، وممـن  
هجا جريراً ونقض قصيدته التي منها البيت السابق ، العباس بن يزيد الكندي حيث قال 

  :اً عن الراعي مدافع
ــيمِ  ــي تم ــوفُ بن ــتْ أن غمَأالَ ر  
ــيمِ ــو تم ــى بن ــبتَ عل ــد غَض   لَقَ
ــيمِ ــرب علــى تم ــع الغ   لــو اطل

  

ــابا   ضــانُوا غ ــر َأنَ ك ــاةُ التم   قُس
  فمــا نــأت بغضــتها ذبابــا   
  وما فيهـا مـن السـوءات شَـابا    

  

u  من جزالة واألصبهاني يرى أن الذين قدموا الفرزدق على جرير فباعتبار ما يطلبونه
للشعر وفخامته وشدة أسره ، وأما من كان يميل إلى أشعار المطبوعين وإلـى الكـالم   

  .السمح السهل الغزل فيقدم جريراً 
ومع هذا نجد من تعصب من النقاد على جرير ، وأسرف في الطعـن عليـه ،   
اً ، ذريعة إلى تقديم الفرزدق عليه ، وليس هذا من النقد في شيء ، فما كان النقد مغرض

يقدم شاعراً على سواه من اجل ما يسوقه المرزباني عن البحتري الشـاعر العباسـي   
  :المعروف ، إذ أورد عنه قوله

ال أريد أن أكلم من يفضل جريراً على الفرزدق ، وال أعده من العلماء بالشعر ، فقيل له 
يقول مـن ال  وكيف وكالمك أشد انتساباً إلى كالم جرير منه إلى كالم الفرزدق ، كذا : 

يعرف الشعر ، لعمري أن طبعي بطبع جرير أشبه ، ولكن من أيـن لجريـر معـاني    



الفرزدق وحسن اختراعه ؟ جرير يجيد النسيب ، وال يتجاوز هجاء الفـرزدق بأربعـة   
  .بالقين وقتل الزبير ، وبأخته جعثن ، وإمرأته النوار : أشياء 

وله كل الحق  –ان صادقاً وعجيب أن يصدر هذا الكالم عن البحتري ، ولئن ك
لقد هنا في أن جعل جريراً ضيق العطـن فـي شـعره ،     –في وصفه بإجادة النسيب 

والسيما هجاؤه الذي رمى الفرزدق والذي الشك فيه أن الهجاء مما يسـتلزم أن يقـف   
الشاعر أمام المعاني التي تضع من قيمة المهجو وتزري بقدره ، وليس ثمة من المعاني 

قيمة الهجو أكثر من المعاني التي ذكرها جرير ، وجعلها محاور للدخول  ما يضائل من
في أهاجيه المقذعات ، ومع ذلك فلم يفت جريراً أن يهجوه بدنياه التي إرتكس فيهـا ،  
وأشيعت عنه أو ال تراه ، يقول معرضاً بالفرزدق في حادث إخراجه عن المدينة ونفيه 

  :منها 
هالرِ وجيا َأ سَله دينة فاحذرواالم  

  عنكمـو  الفـرزدق  إخراج انلقد كَ
  

  عـالمِ  بالخبيثـات  رجـسٍ  مداخَل  
 ـ طهوراً لما بـين الم لى واقـمِ ص  

  

  :أما سكينة بنت الحسين فتعقب على قول جرير  •
  طرقتك صائدة القلـوب ولـيس ذا  

  

ــالم   ــارجي بس ــارة ف ــت الزي   وق
  

  :لت دونها حجاباً ، أال قلت جعلتها صائدة القلوب حتى إذا أناخت ببابك جع: بقولها 
ـ فمرح القلـوبِ  صـائدةُ  كتُطرقُ اًب  

  

ــداُؤ   ــي ف ــادخلنفس ــالمِبِ يك ف   س
  

إلى غير ذلك مما تبعثر في كتب األدب والنقد من آراء ونظرات في شعر جرير   
والفرزدق والتي في معظمها نقود جزئية ، نستغني عنها بإيراد بعض النماذج من هجاء 

واألخطل وبعض من تعرض لجرير من الشعراء ، بغية التعرف على جرير والفرزدق 
معاني الهاجي وأسلوبه ، ثم الوقوف على لباقة المهجو في الدفع عن نفسه ونقص تلـك  

  .)٧.. (المعاني ، أو االنسحاب من الميدان إن عجز عن الرد ورأى في الهروب مغنماً 
  

                                            
 .لم نذكر شيئاً عن حياة األخطل وذلك ألننا سنخصه بدراسة مستقلة : مالحظة ) ٧(



  صور من النقائض
  

â اً قال غسان بن سليط يهجو جرير:  
  لَعمرِي لَئن كانـت بجيلـةُ زانَهـا   
  إذا فَزِغت يومـاً كليـب وسـومتْ   

  م رِيحهـا رَأيتُ كُلَيباً يعـرف اللَّـؤْ  
  ومــا يــذْبحون الشَّــاةَ إال بِميســرٍ
  رميتَ نَضاال عن كليـب فَقَصـرتْ  
   ـرِضعوم يـدعـي مغْنما ي تَعلَمس  

  

   بقد َأخْـز ـ جرير باً جريرهـا ى كُلَي  
ـ تَقَاعس في ظهر اَأل   ان مغيرهـا تَّ

  إذا اسود بين اَألملحـين جعورهـا   
  )٨(طويالً تَنَاجيها صغَاراً قُـدورها 
  )٩(مراميك حتَّى عاد صفْراً جفيرها
  )١٠(إذا ما سليطٌ غَرقَتْـك بحورهـا  

  

  

â  فأجابه جرير:  
ـ  تْ سكَرـا  َأالَ بكُورهب ـدى فَجلْم  

---------------------  
 تَجِـد ليط َألَمعري عن سأالَ بيت ش  
ةوءصاحب س منَّوا اَألحسابلَقد ض  

ـ ونُبئتُ غَسان بن واهصة الخُ ىص  
  ستعلم مـا يغْنـي حكَـيم ومنْقَـع    
  أال ساء ما تُبلـى سـليط إذا ربـت   
ــى ــليط وتتق مــى سها تَربأســتاه  
    ـتُمنَحبـازٍ ج ـكص الَكُـمولما ع  
  عضاريطُ يشُوون الفراشِ بالضحى
  فما في سـليط فـارس ذو حفيظـة   

  )١١(وشَقَّ العصا بعد اجتماع َأميرهـا   
---------------------  

  سليطٌ سوى غَسان جـاراً يجيرهـا  
  يناجي بهـا نفسـاً لئيمـاً ضـميرها    

  )١٢(ةٌ ال يحيرهـا يلَجلج منِّي مضـغَ 
ــلح   ــع بص ــم يرجِ ــرب ل إذا الح

  )١٣(ســـــــــــــفيرها 
  )١٤(رضا ظهورهاعجواشِنُها وازداد 

راالً عن كُلَيـب جريرهـا  مويضي ن  
  )١٥(بَأستاه خربانٍ تَصـر صـقورها  

ــاً    ــثَّ ركْض ــرايا ح ــا الس إذا م

                                            
 أي تشاورها: تناجيها  –أي يشتركون في الشاة كما يشترك األيسار في الجذور ) ٨(
 الفارغ: الصفر  –الجعبة : الجفير  –السهام : المرامي  –ى أن تُرمي وتُرم: النضال ) ٩(

 من أخوال جرير وكان يحمقَّ: معرض  –جد جرير أبو أمه : معيد ) ١٠(

 الذي تؤامره وهو زوجها أو أبوها : أميرها  –التفرق : شق العصا ) ١١(

: يجيرهـا   –يديرها في فمـه  : يلجج  – الشدخ أي شدخ خصى الغنم تمهيدها لشويها وهو فعل يقوم به الخدم: الوهص  ) ١٢(
 يستصيغها

 المصلح بين القوم: السفير  –أعوان غسان على جرير : حكيم ومفقع ) ١٣(

 يريد أنها انتفخت رئاتها من الجبن فمألت صدورها وظهورها) ١٤(
بأستاهكم كما أن الحبارى ليس ليس عندكم دفع إال : والمعنى . تصيح : قصر - -ذكور الحبارى : الخربان . الميل : الجنوح ) ١٥(

 عندها دفع إال أن تسلح على البازي



  

  )١٦(مغُيرهــــــــــــــا
  )١٧(ومعقلَها يوم الهيـاج جعورهـا  

  

  

â لمقلدي غسان على جرير ، بقوله اقبة بن مليص ع الورقاء فناصر أبو:  
ــا  ــر بِالَدن ــعى بح ــذَّي يس   إن ال
ــةٌ ــا مــن معــد قبيل   ومــا حاربتن
ــٍل   ــدرٍ وكلْكَ ــا بص   وإالَّ رميناه
 معـرض معيدو نَيا الخُطْفى وابَأب  

  

ــا    هثيرــفٍّ ي ــاراً بكَ ــث ن تَحبكَم  
  لع إالَ وهـي تـدمي نحورهـا   فتنق
ـ لشَّر حتَّى مـا ي من ا   ر عقُورهـا ه

  )١٨(تُسدى ُأمـوراً جمـة تُنيرهـا   
  

  

â  ًوقال غسان أيضا:  
   ــه ــه وخلْعتَ ــاْء بايعتُ ــن شَ م  
كُمخْبِـــرـــاً فَيبـــَألُون كُلَيال تَس  

ــ ــإن اللَّ ــب فَ ــا كُلَي ــاْؤَأم الَفَهح م  
  

  إذا جنَى الحرب بعد السـلم جانيهـا    
ــا  َأي اليهوت عــز ــاحِ إذَا ه مالر  

  )١٩(ما ساَل في حفْلَة الزباء واديهـا 
  

  

â  فأجاب جرير:  
  َأسَأْل سليطاً إذَا ما الحرب أفْزعهـا 
ــا    ــى داعٍ أعنَّته ــون إل فَعرالَ ي  
  وما السـليطي إالَّ سـوءةٌ خُلقَـتْ   

  

  )٢٠(هواديهـا ما شَْأن خَيلُكُم قُعسـاً    
ــا يهافجي اءا دــنْه اشوــي ج   )٢١(وف
وي ا سترلَه سلَي ـا افي اَألرضرِيه  

  

  

â  قال الراعي:  
  يا صاحبي دنـا األصـيل فسـيرا   

  

ـ رِج في الهجـاء  رزدقُالفَ بلَغَ   يار  
  

  

â  فأجاب جرير:  

                                            
أي أنهم ال يأكلون إال شر ما في الجزور وبأنهم ال يركبون مع النـاس إذا  . أحفاف اإلبل : الفراش  –األتباع : العضاريط ) ١٦(

 .ركبوا الغارة أو فزع 

يج الناس أحد ثواهم فزعاً وجبناً فلم يستعن بهم أحد ، فـذلك  أي إذا تها –ملجأ قومها : معقلها  –ذو غضب : ذو حفيظة  ) ١٧(
 ٨٩٠والنص طويل نحيل غليه في الديوان ص ... منجاهم يوم الهياج ونجواهم به 

 .    إلى أخواله وما شهروا به من حمق وهو هنا يشير إلى جد جرير ولعله يعرض بما شهر به ، وكذلك يشير ) ١٨(

 ويعني كثرة السيل واجتماعه –كثرته : حفلته  – ماء لبني سليط: الزباء  ) ١٩(
 أعناقها: هواديها  –دخول الظهر وخروج الصدر : القعس  ) ٢٠(

 أي في صدور بني سليط انتفاخ من الجبن والفزع ، ألنهم ال يثبتون على متون خيلهم ) ٢١(



---------------------  
ــيم   ــو تم ــك بن ــب علي   إذا غض

ـ      ن نميـر فغض الطـرف إنـك م
ــت   ــت وقل ــة خبث ــل دمن   أتجع

  

  -------------------)٢٢(  
ــابا  ــم غض ــاس كله ــبت الن   حس
ــا   ــت وال كالب ــاً بلغ ــال كعب   ف
  إلــى فــرعين قــد كثــرا وطابــا

  

  

â  وهو يريد نقضها فقال الراعي:  
ــب  ــي كلي ــن بن ــاني أن جحس   أت
ــو  ــد يطف ــل العب ــأولى أن يظ   ف
ــه  ــرب جانبي ــر يض ــاك البح   أت

  

  تعــرض حــول دجلــة ثــم هابــا  
ــث ــحابا بحي ــاء الس ــازع الم   ين

ــر  ــر ت ــا  ىأغ ــه خباب   لجريت
  

  :فكف الراعي ورأي أن ال يجيبه ، فأجاب عنه الفرزدق على روى قوله 
  أنـا ابــن العاصـمين بنــي تمــيم  

  

ــا     ــدثان ناب ــم الح ــا أعظ   إذا م
  

  :فغلبها جرير بنصه السابق ، وقيل إن الراعي سمع جرير ينشد قوله 
  وعاوٍ عوى من غير شيء رميتـه 

ــروج  ــا خ ــرواه كأنه ــأفواه ال   ب
  

ــة أن   ــدما فبقافي ــر ال ــا تقط   اذه
  قــرى هنــدوإني إذا هــز صــمما

  

  . )٢٣(ما لجرير لعنه اهللا ، ثم قال عالم يلومني الناس أن غلبني هذا: فقال الراعي 
  

â  فقال جرير يهجو الراعي بعد أن لطمته بغلته:  
ــا   ــاذَل والعتاب ــوم ع ــى الل   أقلَِ

  

  ــولي إن أصــب ــ تُوق ــَأ دلقَ صااب  
  

وهي قصيدة مفرطة الطول نـذكر  ... وهي القصيدة التي سميت بالدامغة والمنصورة 
  :منها 

ــه ــاد من ــت يك ــد طوي   ووجــد ق
ــفتنا   ــا ش ــفاء وم ــألناها الشِّ   س

  ي لـي مـا مضـى فـي تمـيمٍ     بأ
ــ ــاًوســتعلم مــن يصــير َأب   ه قين

ــاً  ــتُ حي ــا القي ــك م ــال وَأبي   ف

ــا    ــب التهاب ــب يلته ــمير القل   ض
ــا  ــد والخالب ــا المواع   )٢٤(ومنتن

ــا   وفــي فَرعــى خزيمــةَ أن ُأعاب
ــت قصــا ــاومــن عرف   ئده اجتالب

ــا ــوا العقاب ــوعٍ إذا رفع   )٢٥(كيرب

                                            
 .تركنا ثالث أبيات لقبح معناها ) ٢٢(

 .أمام الناس ولكن حدثت وقيعة جعلت الفرزدق ينشد قصيدته الدامغةقيل إن الراعي أراد أن يعتذر لجرير  ) ٢٣(
 الكذب في مواعيدهن ، وقول الباطل: الخالب ) ٢٤(

 الراية : العقاب . جد من أجداد جرير : يربوع  ) ٢٥(



ــا ــوك أعــز من ــا وجــد المل   وم
ــبح اإللَــ  ــال أال قَ ــي عق   ه بن

    لقـد خـزى الفـرزدقُ فـي معــد  
  فما هبـتُ الفـرزدق قـد علمـتُم    
ــي  ــعراء منِّـ ــد  اهللا للشـ   َأعـ
ــر ــد بنــى نَمي ــد عب ــتُ العب   قَرنْ
  أنا البـازي المـدلَّ علـى نُميـر    

  

ــنا اســتالبا وأســرع مــن فوارس  
ــا  ــذرهم ارتياب ــم بع ه٢٦(وزاد(  

ــ ــا ىفأمس ــرتَه أغتياب ــد نُص   جه
  )٢٧(وما حق ابن بروع ألن يهابـا 

  يخْضـعون لهـا الرقابـا    صواعقَ
ــينِ إذ غُ  ــع القين ــا م ــا وخَاب بل  

  )٢٨(أتحتُ من السماء لها انصـبابا 
  

  
â  ًقال الفرزدق يهجو جريرا:  

  إن الذي سمك السـماء بنـى لنـا   
  بيتاً بنـاه لنـا المليـك ومـا بنَـى     
  بيتـــاً زرارةُ محتـــب بِفنَائـــه
  يلجون بيتَ مجاشـع وإذا احتَبـواْ  
  ضربت عليك العنكبـوتُ بِنَسـجِها  
ــةً  ــاَل رزان ــزن الجِب ــا تَ   أحالمن
ــا  ــك إن َأردت بناءن ــادفع بكفِّ   ف

  نا ابـن حنظلـةَ اَألغـر وإننـي     وَأ
ـ فرعان قد بلـغ السـماء ذُراه     ام

ــوُل   ــز وَأطْ ــه َأع ــاً دعائم   )٢٩(بيت
ــُل ــه ال ينْقَ ــماء فإن ــم الس   )٣٠(حكَ
  )٣١(ومجاشع وأبو الفـوارس نَهشَـل  

  )٣٢(زوا كــَأنَّهم الجبــاُل المثَّــلبــر
  وقضى عليك بـه الكتَـاب المنْـزل   

ــا  ــاً إذا م ــا جنّ ــلجنَوتخالُنَ ٣٣(ه(  
  )٣٤(ثَهالَن ذا الهِضبات هل يتَحلْحَل؟
  )٣٥(في آل ضـبةَ للمعـم المخْـوِل   
  )٣٦(وإليهما من كـل خَـوف يعقَـل   

                                            
 قوم الفرزدق: بنو عقال  ) ٢٦(

. الفرزدق  –قصيدة كما نالحظ أكثر من شاعر الراعي النميري ، وبروع اسم أمه ، وجرير من يهجو في هذه ال: ابن بروع  ) ٢٧(
 وقد هزم الثالثة في هذا النص –األخطل .الراعي 

  الذي له السلطة على القوم: المدل . طير من جوارح الطيور يستخدم في صيد الطيور : البازي ) ٢٨(
à  هذا ما اخترناه من النص وقد أهملنا أبياتا بين هذه األبيات لقبح في معناها... 
 رفعها: سمك السماء   )٢٩(

 اهللا سبحانه وتعالى: المليك  ) ٣٠(

. جلسته تدل على شرفه وعظمته وكبريائه : محتب بفنائه  –زرارة ومجاشع ونهشل أوالد دارم بن مالك جد عشيرة الفرزدق ) ٣١(
 .وقد اشتمل بثوبة بطريقة خاصة

 اشتملوا بالثوب: احتبوا . يدخلون : يلجون  ) ٣٢(

 الوقار: الرزانة . عقل واألناة ال: الحلم  ) ٣٣(

 يتحرك أو يزول: يتحلحل . جبل عظيم بنجد : ثهالن ) ٣٤(
 أخوال الفرزدق: آل ضبة  –هو ابن مالك بن يزيد من رهط الشاعر وأمه من ضبة : حنظلة ) ٣٥(

 يلجأ : يعقل ) ٣٦(



  يابن المراغَة أيـن خالـك ؟ إننـي   
  خالي الذي غصب الملوك نفوسـهم 

  ومـابنوا  الكرامِ وشغلتُ عن حسبِ
  

  )٣٧(ذو الفَعال األفضـلُ  شْخالي حبي
ــا ــه ك ــُلوإلي ــه ينع ــاء جفن   ن جب
ــيم ــ إن اللئ عــارمِ ن ــغَل المك   يشَ

  

  
â  ًفأجابه جريراً ناقضا:  

  أخزى الذي سمك السماء مجاشـعاً 
  بيتــاً يحمــم قيــنُكم بفنائــه   

  يبتَنَــى َأخَــس بيـت ولقـد بنيـتُ   
  أنّى بنىلـي فـي المكـارِم َأولـى    
ــة  ــال رزان ــزن الجب ــا ت   أحالمن

  إنهـم فارجع إلـى حمـى قـريش    
  وقضت لنا معـز عليـك بفضـلنا   

إن الذي سمك  وبنـى لنـا   السـماء  
ــومهم  ــان َأن حل ــي وقْب ــغ بن   َأبل
  ألهى َأياك عـن المكـارم والعـال   

  

ــيضِ     ــي الحض ــاءك ف ــى بن وبن
ــفِل   )٣٨(اَألســــــــــــ
  )٣٩(ودنا مقاعـده خبيـث المـدخلِ   

ــذْبل   ي ــى ــتكَم بمثلَ ــدمتُ بي   فه
  )٤٠(ونَفَخْتُ كَيك في الزمـان األول 

  )٤١(فوق جاهلنـا فَعـال الجهـلَ   وي
ــزل   ــاب الم ــوة والكت ــل النَّب   أه

  ربيعـةُ بالقضـاء الفيصـل    تْضوقَ
  عزا عـالك فمـا لـه مـن منْقـل     

ـ زِخفتَّ فال ي   )٤٢(ون حبـة خـردل  نُ
  )٤٣(لي الكتائف وارتفـاع المرجـلِ  

  

  
â ال، ق) ٤٤(أما األخطل فنكتفي بإيراد ما قاله في تفضيل الفرزدق على جرير:  

ــم ــب أذاتُه ــومٍ ال تغ ــال ق ــا ب   م
  هم هيجوا حربي ومـا لَهـم بهـا   
  حرب امرئ ما إن تَـرِثُّ سـالحه  

  )٤٥(قُعسِ الظُّهور من الحبين بطان  
ــدانِ   ــاء ي ــتْهم باللق هاجــو و   ل

ــدا وال يغْتَــر با    )٤٦(لحــدثانِب

                                            
 ابن دارم من ضبة: حبيش  –في هذا المكان  مكان تتمرغ فيه الدابة فكأنه ولد: يقصد جريراً ، المراغة : ابن المراغة  ) ٣٧(
 أسفل الجبل: الحضيض . قوم الفرزدق : مجاشع  ) ٣٨(

 الحداد: القين  –يدخن : يحمم  ) ٣٩(

 منفاخ الحداد: الكير ) ٤٠(

 السفيه الخفيف العقل: الجاهل  –الثبات والوقار : الرزانة ) ٤١(

 طاشت: خفت  –لحمق والجنون يقصد بني مجاشع وهو لعن لهم ووصف با: بني وقبان ) ٤٢(

  القدر: المرجل . قتل الجبال : لي الكتائف . المجد والرفعة : العال . شغل : ألهى ) ٤٣(
 يكفي كما سلف ا، قلنا –الكتاب  –ما في شوقي ضيف  ) ٤٤(
 عظام البطون : بطان . وجع في البطن : الحبين . ضد األحدب : قعس الظهور . ما حصل لهم : ما بالهم ) ٤٥(

 ال تأخذه النوائب على غرة الستعداده: اليغتر بالحدثان . النوائب : الحدثان . تبلي : ترث  ) ٤٦(



ــم  ــب إنه ــي كلي ــه بن ــبح اإلل   قَ
ــال   ــارم والع ــودب للمك   وإذا تن
  أجرير إنـك والـذي تسـمو لـه    
ــتْ  وِليــا ع ــا فلم ــت لربتَه   حمل
ــا  ــرك فخره ــأثرةً لغي ــد م   َأتُع

ـ     م فـي دارمٍ رهتاج الملـوك وفخ
  ة حبقيــةدفــي بــر متلفِّــفٌ 

  مــةيغــذو بنيــه بثلــة مذْمو  
  ــعبِكـلَّ فَجم قُوا أبــاكـبس تَلعــة  

  اخسأ كليب ، إليـك ، إن مجاشـعاً  
ـ      مهمورقوم إذا خَطَـرتْ عليـك قُ

  

  )٤٧(ن محـارِم الجيـران  وال يحفظ
  )٤٨(لم ينـدبوا لتـرادف األعـوان   
  )٤٩(كأسيفَة فحرت بِحـدج حصـان  
  )٥٠(نسلت تُعارضها مع األضـعان 

  وســناُؤها فــي ســالف األزمــانِ
ــان ــع الرعي ــوع م ــام يرب   )٥١(أي

ــاء ــوان بفن ــة وه ــت مذَلَّ   )٥٢(بي
ــانِ ــه رِبق مه ٥٣(ويكــون أكبــر(  

  )٥٤(ند مواقـف الركبـانِ  بالمجد ع
ـ وأبا الفوارس نه   )٥٥(الً أخـوانِ شَ

  )٥٦(طرحوك بين كالكـل وجـرانِ  
  

  
 

                                            
 جمع محرمة أي ما ال يحل انتهاكه: محارم . رهط جرير : بنوكليب  ) ٤٧(

 .أي ال يصلحون للمكارم والمعالي . التعاون : الترادف . ندب الناس ودعوا: تنودب  ) ٤٨(

الحرة وهي ضد : الحصان . مركب النساء على البعير : الحدج . األمة : األسيفة . علق به من مفاخر ليست لك تت: تسمو له  ) ٤٩(
 .أي إن فخرك بما ليس لك كفخر األمة بحدج سيدتها . األمة 

 أي تعدو لها : تعارضها . أسرعت : نسلت . علت الحدج : عوليت . أي حملت لسيدتها ) ٥٠(
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 قبيلة من تميم كمجاشع: نهشل . قبيلة الفرزدق : مجاشع . تنح وابعد : إليك . ابتعد محتقراً : أخسأ  )٥٥(
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