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 امرؤ القيس بن ُحْجر:
 رحلته إلى الشرق أو إلى الغرب؟

 "القسم  اآلول"
 

 ليلى توفيق العمري د.
 األستاذ المساعد في قسم اللغة العربية

 الجامعة الهاشمية
 

التي  –ر إلى أن رحلة امرىء القيس بن ُجح   (1)يذهب بعض الجغرافيين
ن إلى القسطنطينية عاصمة كانت إلى الهند ولم تك - رافقه فيها عمرو بن َقِميئة

بالد الروم، ويستدّلون على زعمهم هذا من تحديدهم موقع بعض المواضع التي 
 في السفر. هوردت في شعر ابن قميئة رفيق

فدي  القديس وللوصول إلى الحقيقة ال بدد  مدن معرفدة الطريدق الدذي سدلكه امدر 
ه، ومدن ََدم  كاندت لده هذه الرحلة، والذي انتهى بده إلدى الموضدع الدذي َحدط  فيده قدميد

التدي تندازج جوهَرهدا وتجداذب أطراَفهدا  –فيه أخبار وأشعار ونهاية حياة. هدذه الحقيقدة 
تشدددّكل  - َالَددُة محدداور يبخددذ بعضدددها برقدداب بعددض، يشددّده حينددداخ، ويدد ازره حيندداخ  خددر

 األساس الذي يقوم عليه هذا البحث.
لعدام بخاصدة، وكتدب فبّول هذه المحاور: يعتمدد علدى مدا ذكرتده كتدب األدب ا

القيس، والديار التي مر  بها في طريقه إلى  امرىءاألخبار والتاريخ عن سبب رحلة 
 قيصر ملك الروم.

انيها: يحتّج بما يزّودنا به ديوانا امرىء القيس وعمرو بن قميئة من أشعار  َو
تبّين بعض المواضع التي سلكاها وجابا خاللها أو مر ا بها، بحيث تقطع في 

ا إلى ملك الروم، وكذلك بما تزّودنا به كتب األدب مواها ومضمونها بمسيرهمحت
العام والتاريخ والطبقات والتراجم من أحوال وأخبار مرافقة لشعر هذين الشاعرين 

                                                           

 (  سيبتي الحديث عن ذلك في موضعه.1)
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الذي قيل في هذه الرحلة، تنتهي بنا إلى الغاية التي قصدنا إَباتها، وأردنا الوصول 
 إليها.

ي كتب الجغرافيين من أقوال تشير إلى اختالفهم، وَالَها: يقوم على ما ورد ف
أو اتفدداقهم فددي تعيددين موقددع بعددض المواضددع التددي سددلكها امددر  القدديس وعمددرو بددن 
قميئة في رحلتهما إلى قيصدر، والخدروم منهدا بدرأي واضد  قطدع العلمداء فيده القدول، 

 وفصلوا فيه الخالف بينهم.

* * * 
(1) 

راخ لم يكن  لىإ في خبر يرّده (1)يذكر صاحب األغاني ابن الكلبي أن ُحج 
راضياخ عن ابنه امرىء القيس، فطرده من عنده "و لى أال  يقيم معه َأَنَفةخ من قوله 
الشعر، وكانت الملوك تبَنف من ذلك، فكان يسير في أحياء العرب ومعه أخالٌط 

أو فإذا صادف غديراخ أو روضةخ  ؛وكلب وَبكر بن وائل طيِّىءالعرب من  ذمن ُشذ ا
موضع صيد، أقام فذب  لمن معه في كل يوم؛ وخرم إلى الصيد فتصي د، َم عاد 
فبكل وأكلوا معه وشرب الخمر وسقاهم وغن ته ِقياُنه، وال يزال كذلك حتى َين َفَد ماُء 

                                                           

، قراءة َانية فدي 252: 1، نشوة الطرب 515-515: 1، وانظر الكامل في التاريخ 78: 1( 1)
، تددداريخ العدددرب قبدددل 111-117: 1، تددداريخ  داب اللغدددة العربيدددة 18شدددعر امدددرىء القددديس: 

 .181، العرب قبل اإلسالم لحسين الشيخ: 252: 3اإلسالم 
فين العرب المحدَين، حَين والم لّ وقد تحّدث عن رحلة امرىء القيس إلى قيصر عدد من البا

في م ّلفات ودراسات متخّصصة عرضت لحياته وشدعره؛ منهدا: امدر  القديس لسدليم الجنددي: 
-11، امر  القيس شاعر المرأة والطبيعدة: 113-85، امر  القيس حياته وشعره: 12-25
، امدددر  القددديس 11-11      ،35-21، امدددر  القددديس الملدددك الّضدددّليل: 18-22، 15، 11

، أميدر الشدعر فدي 12-37، امر  القيس يقدف علدى المسدر : 311-371منتخبات شعرية: 
، عددددالء الدددددين ومسددددرحيته 21-15، الشددددوامخ امددددر  القدددديس: 211-281العصددددر القددددديم: 

ر:   .151-115امر  القيس:     ، الملك الّضّليل 22-18الشعرية: امر  القيس بن ُحج 
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ذلك الغدير، َم ينتقل عنه إلى غيره". واستمّر امر  القيس في هذه الحياة العابَة 
من أرض اليمن، أتاه به رجٌل من بني  (2)وهو ِبَدمُّون (1)لهحتى "أتاه خبر أبيه ومقت

 :(3)ِعجل يقال له عامر األعور أخو الَوص اف. فلما أتاه بذلك قال

 َدمُّوُن إن ا معشٌر يمانون      َتَطاَوَل الليُل َعَلى َدمُّون        

ن ندا أله                           هدا ُمِحبُّدون  لِ وا 

َو اليددوم، وال ُسددكَر غددداخ، اليددوَم َددم قددال: َضددي   عني صددغيراخ وحم لنددي َدَمدده كبيددراخ، ال َصددح 
 :(1)خمٌر، وغداخ أمر، فذهبت  مَالخ. َم قال

حخ   وال في َغد  إذ  َذاَك ما كان ُيش َربُ       ِلشاِرب   ىخليلي  ال في اليوِم َمص 
      

يشدددددرَب خمدددددراخ، وال َيدددددد ِهَن َدددددم شدددددرب سدددددبعاخ، فلدددددم َصدددددَحا  لَدددددى أال  يبكدددددَل لحمددددداخ، وال 
 .(1)بُدهن، وال يصيَب امرأةخ، وال يغِسَل رأسه من جنابة، حتى ُيدرك بَبره"

                                                           

، الكامددل 75-72: 1، األغدداني 57-58، 51-51 :( انظددر خبددر مقتلدده فددي الشددعر والشددعراء1)
: 1، المختصدر فدي أخبدار البشدر217-215: 1، نشدوة الطدرب 515-511: 1في التداريخ 

امدر   ، 11-11، امدر  القديس حياتده وشدعره: 583-582: 2، تاريخ ابن خلددون 81-85
القيس امر    ، 23-21، امر  القيس الملك الضليل: 11-1القيس شاعر المرأة والطبيعة: 

، تدداريخ  داب اللغددة العربيددة 281، أميددر الشددعر فددي العصددر القددديم: 31يقددف علددى المسددر : 
، العددرب قبددل اإلسددالم لحسددين الشدديخ: 215، العددرب قبددل اإلسددالم لجرجددي زيدددان: 117: 1

181. 
ددون: مددن حصدد2) ددَرَمو  و ( َدمُّ ددون: قُددرخ ن َحض  َيددر، وفددي روايددة أن َدمُّ ددِدِف بحضددرموتت لحم   ،ى للص 

 أن دمُّون من أرض كندة. 217: 1. وفي نشوة الطرب 558ر معجم ما استعجم: انظ
ِلنا".311( انظر ديوان امرىء القيس: 3) " و "أَله   ، ويروى: "َعَلي َنا َدمُّون 
 ، ويروى: "خليلي  ما في الدار" و "إذ  كان" و "َمش رُب".312: المصدر السابق( انظر 1)
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راخ طرد ابنه امرأ القيس "ِلَما َصَنع في الشعر بفاطمة  وفي رواية أخرى أن ُحج 
مددا صددنع، وكددان لهددا عاشددقاخ، فطلبهددا زماندداخ فلددم يصددل إليهددا، وكددان يطلددب منهددا ِغددر ة 

 :(3)ما كان، فقال (2)ن منها يوَم الغدير بَدارِة ُجل ُجل  حتى كا

 * ِقَفا َنب ِك ِمن  ِذك َرى َحِبيب  وَمن ِزِل*"

َصددى مددولى لدده يقددال لدده ربيعددة بقتلدده، َددم طددرده ددراخ غضددب، وَأو  ، (1)فلمددا بلددك ذلددك ُحج 
 .(5)وقيل: إنما طرده ألنه تغز ل بامرأة من نساء أبيه

ول فددددددي اجفدددددداق يجمددددددع إليدددددده طائفددددددة مددددددن فلمددددددا طددددددرده والددددددده، صددددددار يتجدددددد
وكلددددب وبكددددر، وأخددددذ يتنّقددددل بهددددم  طيِّددددىءالصددددعاليك والددددذ بان والشددددذاذ مددددن أحيدددداء 

                                                           

 

ذكدددر ابدددن قتيبدددة أنددده  57، وفدددي  : 52الشدددعر والشدددعراء: ، وانظدددر 77-78: 1( األغددداني 1)
، حلف ال يغسدل رأسده  راخ، وأفلَت امر  القيس يومئذ  عندما قتل ِعل باء بن الحارث األسدي ُحج 

، نشدددوة الطدددرب 515: 1 وال يشدددرب خمدددراخ حتدددى يددددرَك َدددبره ببندددي أسدددد، الكامدددل فدددي التددداريخ
، تددداريخ  داب 583: 2بدددن خلددددون ، تددداريخ ا85: 1، المختصدددر فدددي أخبدددار البشدددر 217:1

، العدددرب قبدددل اإلسدددالم 253-252: 3، تددداريخ العدددرب قبدددل اإلسدددالم 111: 1اللغدددة العربيدددة 
 .181-181لحسين الشيخ: 

. ودارة ُجل ُجدل: موضدع بدديار 55-55، الشدعر والشدعراء: 11انظر مغامرته بدارِة جلجل في ديوانده: ( 2)
 .371ُجل عند عين كندة، انظر معجم ما استعجم: ُجل   دارة ِكندة يقال له الِحَمى، وقيل:

َمِل*"7( انظر ديوان امرىء القيس: 3)  .، وتمامه: "* ِبِسق ِط اللَِّوى بين الد ُخوِل َوَحو 
، تددددداريخ األدب العربدددددي 11، وانظدددددر امدددددر  القددددديس الملدددددك الضدددددليل: 51( الشدددددعر والشدددددعراء: 1)

مخترعددة علددى امددرىء القدديس، علددى ، وكددان يددرى أن هددذه القصددة 155-155: 1لبروكلمددان 
 في صغرهم. لغرار ما يحكى عن مشاهير األبطا

( قدددددال 1حاشدددددية رقدددددم ) 11، وانظدددددر شدددددر  ديدددددوان امدددددرىء القددددديس: 385: 1( خزاندددددة األدب 5)
السندوبي: "وزعم بعض الرواة أن أباه طرده ألنه كان يتعش ق امدرأة أبيده المسدم اة هدّر"، امدر  

، تداريخ العدرب قبدل اإلسدالم 11، امر  القيس الملك الضليل: 51-51القيس حياته وشعره: 
3 :251. 
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فددددي منددددازل العددددرب، ويغيددددر بهددددم علددددى أحيائهددددا، ويقاسددددمهم مددددا تنالدددده أيددددديهم أو مددددا 
يقدددددع لهدددددم مدددددن الصددددديد، َدددددم يدددددذهب بهدددددم إلدددددى المناهدددددل والغددددددران والريددددداض، يدددددذب  

رهم الخمدددددددر، وينشددددددددهم الشدددددددعر، وتغّنددددددديهم قيانددددددده، حتدددددددى لهدددددددم، ويددددددد اكلهم، ويعددددددداق
جدددداءه خبددددر مقتددددل والددددده، فنبددددذ هددددذه الحيدددداة وصددددّمم علددددى األخددددذ بالَددددبر مددددن َقَتلددددة 

 .(1)أبيه

ولدددددم يدددددزل امدددددر  القددددديس مدددددع صدددددعاليك العدددددرب حتدددددى أتددددداه نبدددددب مقتدددددل والدددددده 
وهددددددو بدددددددمُّون مددددددن أرض الدددددديمن علددددددى روايددددددة ابددددددن الكلبددددددي، وفددددددي روايددددددة أخددددددرى 

دددددا ُقتِدددددل أبدددددوه كدددددان غالمددددداخ قدددددد تنسدددددب إلدددددى ا لهيدددددَم بدددددن عددددددي "أن امدددددرأ القددددديس لم 
ددددَره كانددددت امددددرأةخ مددددنهم. فلمددددا بلغدددده  ترعددددرج، وكددددان فددددي بنددددي َحنظلددددة مقيمدددداخ ألن ِظئ 

 :(2)ذلك قال

 يدددددددددا َله دددددددددَف هندددددددددد  إذ  َخِطدددددددددئ َن كددددددددداهالَ 
َهبُ   شدددددددددددديخي بدددددددددددداِطالَ  تاللددددددددددددِه ال َيددددددددددددذ 

 فواِضددددددددددال -َعِلُمددددددددددواقددددددددددد  -وخيددددددددددَرُهم  
 اِبالوالَوِشددددددددددديَج الدددددددددددذ  وحدددددددددددي  َصدددددددددددعب  

 

 القدددددددددددددددددددداِتليَن الَمِلددددددددددددددددددددَك الُحالِحددددددددددددددددددددالَ 
 يددددددددددا خيددددددددددَر شددددددددددديخ َحَسددددددددددباخ ونددددددددددداِئال

 واأَلَسددددددددددددددددددددَل الن ددددددددددددددددددددواِهال َيحِمل ننددددددددددددددددددددا
َ ِفرات  بالَحَصددددددددددى َجددددددددددَواِفال" ددددددددددَت  (3)ُمس 

 
 :(1)وقيل: إن امرأ القيس حين نِعي إليه أبوه وهو بدمُّون من حضرموت قال

                                                           

 .12، وانظر شر  ديوان امرىء القيس: 255: 3( تاريخ العرب قبل اإلسالم 1)
باسدتَناء البيتدين الخدامس والسدابع، وهمدا فددي  -135-131( الرجدز فدي ديدوان امدرىء القديس: 2)

(، األول زاده ابددددن النحدددداس والَدددداني زاده )تحقيددددق روايددددة الددددديوان قصددددائده وأبياتدددده 117 : 
و        بدددداختالف فددددي ترتيددددب األبيددددات، ويددددروى: "واللددددِه" و "خيددددَر َمَعددددد  حسددددباخ"  -السددددكري 

َتف ِرَماِت "  بالَحَصى".ُمس 
 .71-77: 1( األغاني 3)
، تدداريخ العددرب 215-215، وانظددر شددر  ديددوان امددرىء القدديس: 313( ديددوان امددرىء القدديس: 1)

، وفيه يروي جواد علي هذا الشدعر فدي الخبدر السدابق الدذي ينسدب إلدى 255:3سالم قبل اإل
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لَ   (1)ع  أتَدددداني وأصددددحابي علددددى رأ ِس َصددددي 
لدددددددددددددددددي  بعيدددددددددددددددددد  م ُبدددددددددددددددددُه:  فقلدددددددددددددددددُت ِلِعج 

ددددددرٌ  ددددددَن، َعم   و وكاِهددددددلٌ فقددددددال: َأبيددددددَت اللع 
 

َم َعنِّدددددددددي   َبن َعَمدددددددددافحدددددددددديٌث َأَطددددددددداَر الن دددددددددو 
َجمددددا  َأِبددددن  لددددي وَبدددديِّن  لددددي الحددددديَث الُمَجم 
دددددددَلَما دددددددَبَ  ُمس  دددددددر  فَبص   أباَحدددددددا ِحَمدددددددى ُحج 

 
ا بلغدده نبددب مقتددل ويفهددم مددن هددذه األبيددات أن امددرأ القدديس كددان فددي "صدديلع" عندددم

ل، وُيع رف بعامر األعور أن  (3)، ويذكر ياقوت الحموي(2)والده، أتاه به رجل اسمه ِعج 
ر.  في "صيلع" ورد الخبر على امرىء القيس بمقتل أبيه ُحج 

وفي خبر  خر يفيد أنه نزل في "بني دارم"، وبقي عندهم حتى قتل عمه 
ر ، وفي رواية مرجعها الهيَم بن عدي (1)شرحبيل في  -أيضاخ أنه كان مع والده ُحج 

عندما هاجمته بنو أسد وقتلته، وأنه هرب على فرس له شقراء،  -جمع من قومه كندة
 .(5)وتمّكن من النجاة

راخ ولم يجهز عليه، أوصى ودفع  ويروي ابن السكيت أنه لم ا طعن األسديُّ ُحج 
حتى يبتي     امرأ القيس،  منه أن يستقري أوالده واحداخ واحداخ  كتاَبه إلى رجل، وطلب

أتى امرأ القيس وجده "مع نديم له يشرب الخمر وُيالعبه بالن رد؛ فقال له:  ففعل، فلما
ر. فلم يلتفت إلى قوله؛ وأمسك نديمه. فقال له امر  القيس: اضرب  فضرب.  ُقِتَل ُحج 

ر أبيه ُكلِّه سبل الرسوَل عن أم. َم (5)حتى إذا فرَغ قال: ما كنُت ألفسد عليك َدس تك
قُتل من بني أسد مائة وأُجز  نواصَي أفَبخبره. فقال: الخمُر علي  والنساء حراٌم حتى 

 :(8)مائة. وفي ذلك يقول
                                                           

 

ددا ُقتِددل أبددوه،  الهيددَم بددن عدددي، والددذي ذكددر فيدده أن امددرأ القدديس كددان مقيمدداخ فددي بنددي حنظلددة لم 
 .115العقد الَمين: 

َلع: موضع من اليمن كَير الوحش والظباء. انظر معجم ما استعجم: 1)  .717( َصي 
 .255: 3خ العرب قبل اإلسالم ( تاري2)
 .117: 3( معجم البلدان 3)
 .12-11، وانظر امر  القيس الملك الضليل: 255: 3( تاريخ العرب قبل اإلسالم 1)
 ما يقرب من ذلك. 57، وانظر ما ورد في الشعر والشعراء: 75: 1( األغاني 5)
 الدست: المجلس، وهي كلمة فارسية.( 5)
 .155: (قيس )تحقيق رواية الديوان قصائده وأبياتهانظر ديوان امرىء ال( 8)
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 (1)وهام لي الشوَق الهموُم الروادُج" أِرقُت ولم يبَرق  ِلَما بَي نافعُ 
ق  منها تنسب إلى الهيَم بن عدي، (2)وتناقض رواية ابن السكيت رواية أَو

التي تقّرر أن امرأ  -من بين روايات أربع ذكرها أبو الفرم -وهي الرواية الوحيدة 
وأنه هرب على فرس له شقراء، وأعجزهم  القيس شهد لقاء كندة مع بني أسد،

اللحاق به. ونستطيع أن نوّفق بين هذه الروايات جميعها، إذا ذهبنا في التبويل إلى 
ومه، وقبل أن يقتل أبوه، وأن الخبر جاءه هارباخ أنه فر  من المعركة بعد أن ُهزم ق

 .(3)في َدمُّون
بعدد أن أتداه  -ويذكر ابن الكلبي ويعقوب بدن السدكيت أن امدرأ القديس ارتحدل 

، فسددبلهم النصددر علددى بنددي أسددد، فبعددث (1)حتددى نددزل بكددراخ وتغلددب -نبددب مقتددل والددده
                                                           

. يددذكر الددرواة مددنهم الخليددل بددن أحمددد 515: 1، وانظددر الكامددل فددي التدداريخ 78: 1األغدداني ( 2)
وقبدل -الفراهيدي أنه َقِدم على امرىء القيس رجال من قبائدل بندي أسدد بعدد مقتدل أبيده حجدر 

ليعتددذروا إليدده وليسددووا قضددية قتددل والددده،  -م تنّقلدده فددي قبائددل العددرب مسددتنجداخ بهددا للَددبر مددنه
در فدي دم،  مدن بندي أسدد قدائالخ لهدم: " مفدرفض إال االنتقدا َء لُحج  لقدد علمدت العدرُب أن  ال ُكدف 

ندددي لدددن أعتددداض بددده جمدددالخ أو ناقدددةخ فبكتسدددَب بدددذلك ُسدددب َة األبدددد وفَدددت  الَعُضدددد. وأمدددا الن ِظدددرة  وا 
طدون ُأمهاتهدا، ولدن أكدون لَعَطبهدا سدبباخ، وسدتعرفون طالئدع )المهلة( فقد أوجبت ها األِجن دُة فدي ب

 كندَة من بعد ذلك، تحمل القلوب َحَنقاخ وفوق األِسن ة َعَلقاخ )الدم(".
وفي رواية أخدرى تنسدب إلدى أبدي عبيددة فدي هدذا المعندى تقدول: إن بندي أسدد اجتمعدت " بعدد 

ر بن عمرو، والَد امرىء القيس، إلى امرىء القي س ابنه على أن يعطوه ألدف بعيدر قتلهم ُحج 
فقددال: أمددا الديددة فمددا  ؛يدددوه مددن أي رجددل شدداء مددن بنددي أسددد، أو ُيمهَلهددم حددوالخ ديددة أبيدده؛ أو ُيقِ 

لدي  ألدٌف مدن بندي أسدد مدا َرضديُتهم إظننت أنكم تعرضونها علدى مَلدي، وأمدا القَدوُد: فلدو ِقيدد  
ر، وأما الن ِظدرة فلكدم، َدم حُ وال رأيتهم كف اخ ل حكِّدم فديكم ُظَبدا فدي فرسدان قحطدان، أُ  فوننيسدتعر ج 

دفي نفسد ، 115-113: 1           وأنداَل َدبري". األغداني يالسيوف وَشَبا األسدنة، حتدى ُأش 
 .257: 3   ، تاريخ العرب قبل اإلسالم 135على الترتيب، وانظر ديوان عبيد:  72: 22

 .85، 11-18حياته وشعره:  انظر حديث الطاهر أحمد مكي عنها في كتابه: امر  القيس( 3)
 .85( انظر المرجع السابق: 1)
 -فيمدا ذكدره المفضدل -األخبار التي تحّدث بها الرواة قبل نزول امرىء القيس على َبك ر وتغلب  من( 1)

قدالوا: إن  ؛أن َعلبة بن مالك من بندي عمدرو بدن معاويدة مدن كنددة نازعده علدى عدرش أبيده بعدد مقتلده
علبددة أصدداب ، دا الُمل ددك بعددد َقت ددل حجددر، فددنِفَس َعلبددُة علددى امددرىء القدديس منزلتَدده مددن نجددامددرأ القدديس َو
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أ ر كنانددة، َددم علمددوا أن امددبددالعيون ولجددبوا إلددى بنددي  (1)العيددوَن علددى بنددي أسددد َفَنددِذروا
بهم، فدددارتحلوا عدددن بندددي كناندددة لددديالخ دون أن يشدددعروا، فلمدددا وصدددل امدددر  القددديس يتعقّددد

القدديس بمددن معدده مددن بكددر وتغلددب إلددى بنددي كنانددة ظاّندداخ بنددي أسددد بيددنهم، نددادى: يددا 
ِلَددارات الملددك  يددا ِلَددارات الُهمددام  فددبخبروه أن بنددي أسددد قددد تركددوهم وارتحلددوا عددنهم، 

 :(2)ذلكفقال في 
م  أَ  دددددددددددد  إَدددددددددددَر قَدددددددددددو   ال يدددددددددددا َله دددددددددددَف ِهن 

 وقدددددددددددددداُهم  َجدددددددددددددددُُّهم  ِبَبنِددددددددددددددي َأبِدددددددددددددديِهم  
 وَأف لَدددددددددددددددددددددَتُهن  ِعلبددددددددددددددددددددداٌء َجريضددددددددددددددددددددداخ 

 

دددددددددفاَء فلدددددددددم ُيصدددددددددابوا  ُهدددددددددُم كدددددددددانوا الشِّ
دددددددددددددَقي َن مدددددددددددددا كدددددددددددددان الِعقدددددددددددددابُ   وباأَلش 
َنددددددددددددده َصدددددددددددددِفَر الِوطدددددددددددددابُ  َرك   ولدددددددددددددو َأد 

 

                                                           

 

دَرَقي ن،فبقبل يقدود الخيدل إليده، وهدو يريدد قتالده، فبلدك ذلدك امدرأ القديس، فخدرم ببصدحابه ليلقداه بدين   األَب 
متقددم علدى حتى إذا كان قريباخ منه قال لجنده: اكمُنوا في َغيابة مدن األرض )أي ُمن َهدِبط منهدا( فدإني 

فرسي حتى أبُرز للقوم لعلِّي أغَترُّهم ) تيهم على ِغر ة(، فَبط ُعن بعَضهم وهم غداّرون )غدافلون(، فدإنهم 
وا بكدددم متفدددّرقين  وقدددد انهزمدددُت لهدددم، وانقطدددع  -سددديركبون فدددي أَدددري ويعجلدددون عدددن أداتهدددم، فدددإذا مدددرُّ

امددر  القدديس علددى        وخددرم حملوا علدديهم حملددة رجددل واحددد، فددانكمنوا لهددم، وخرجددوا افدد -نظدداُمهم
فرسه، ومعه سيُفه ورمحه، وقد لبس ِدر َعه تحت َيابه حتى مر  على راعدي غدنم، فسدبله عدن معسدكر 
َعلبة بن مالك، فدل ده عليده، فسدار نحدوه تعدُدو بده فرسده، حتدى خدالط القدوم، فلمدا كدان فدي طدرف مدن 

بهددم خديُلهم، لدديس علديهم كَيددر أداة، حتددى القدوم طعددن رجدالخ مددنهم، َدم انهددزم، فخرجدوا فددي أَددره، تعددو 
حاذو ا أصحاب امدرىء القديس وهدم ال يشدعرون بالمكيددة التدي دب رهدا لهدم هدو وأصدحابه. فلمدا حداذو هم 

ِلدم )أي أعلدم مكاندد-وفديهم َعلبدة بددن مالدك  حملدوا عليدده  -فدي الحدرب بعالمددة أعلمهدا( هوهدو يومئددذ ُمع 
ليدده وطعندده طعنددة شددديدة فددبذراه عددن فرسدده، وانهددزم حملددة رجددل واحددد، وكددر  امددر  القدديس، فحمددل ع

وفدي ذلدك يقدول قصديدته  ؛امدر  القديس صدبراخ    أصحابه، وأسروا مدنهم كَيدرين، وأسدر َعلبدة، َدم قتلده
 التي مطلعها:

   ر  در ِء ما يب َتمِ دى المَ دُدو علدوَيع         ر  دِ ي َخمدو كَبنِّ ر  دَعم   نَ داِر بدأح              
 .285-285، وانظر أمير الشعر في العصر القديم: 158-153القيس: ديوان امرىء 

 ( نذروا: علموا فحذروا.1)
 .51، العقد الَمين: 137( انظر ديوان امرىء القيس: 2)
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رحى والقتلى فيهم، وحجز الليل وتتّبعهم امر  القيس حتى أدركهم فقاتلهم فكَرت الج
بينهم، وهربت بندو أسدد، فلمدا أصدبحت بكدر وتغلدُب َأَبدو ا أن يت بعدوهم، وقدالوا لده: "قدد 
أصددبَت َددبَرك. قددال: واللدده، مددا فعلددُت وال أصددبُت مددن بنددي كاهددل وال مددن غيددرهم مددن 
 بندددددددي أسددددددددد أحدددددددداخ. قددددددددالوا: َبلَدددددددى، ولكنددددددددك رجدددددددل مشدددددددد وم، وكرهدددددددوا قتددددددددالهم بنددددددددي 

 .(1)"نصرفوا عنه، ومضى هارباخ لوجهه حتى لحق بحميرَ كنانة، وا

                                                           

، وفيدده ذكددر ابددن قتيبددة أندده 52، الشددعر والشددعراء: 117: 22، وانظددر 12-11: 1( األغدداني 1)
در أتدى امدر  القديس ذا أنده  51-57استجاش بكر بدن وائدل، وذكدر فدي  :  عنددما ُقتِدل ُحج 

من َجَدن  الحميرّي "فاستمّده فبمّده، وبلك الخبُر بني أسد فانتقلوا عن منازلهم، فنزلوا على قوم 
امددرىء القدديس إلدديهم، فطددرقهم فددي جنددد  بمسدديرِ  نبددن ُخَزيمددَة، والكنددانيون ال يعلمددو  ةَ بنددي كناندد

ليسدوا هدم،  مظدنُّ أنهدم بندو أسدد، َدم تبدي ن أنهد، وهدو يمعظيم، فبغار على الكندانيين وقتدل مدنه
 فقال:

 )األبيات(   …………   أال يا لهَف نفسي إََر قوم  
 َم تبع بني أسد فبدركهم وقتل فيهم قتالخ ذريعاخ، وقال:

 )األبيات اجتية( …………          العصا ُقواَل ِلُدوَداَن: عبيدِ       
ى مدن ملدوكهم، بصداب مدنهم، وأسدر اَندي عشدر فتخدَم إن المندذر بدن مداء السدماء غدزا كنددَة ف

ُر األمدالك، وكدان امدر  القديس يومئدذ ف دلده جَ  فبمر بهم فُقِتلوا بمكان بين الحيدرة والكوفدة، يقدال
دد الكامددل فددي  …".باب اإليددادي، سددّيد إيدداد، فبجددارهمعهددم، فهددرَب حتددى لجددب إلددى َسددع د بددن الضِّ

: 1       المختصددر فددي أخبددار البشددر، 251-217: 1، نشددوة الطددرب 518-515: 1التدداريخ 
امددرىء        المندذر بددن ، وأشدار إلددى أن امددرأ القديس سددار إلددى583: 2، تداريخ ابددن خلدددون 85

القيس ملك الحيرة بعد أن فاته بنو أسد، وأوقع في كنانة، َم سار فدي اتبداج بندي أسدد، ولدم يظفدر 
: 3لعدرب قبدل اإلسدالم ا ، تداريخ371-377: 1، معاهد التنصدي  581منهم بشيء، و  : 

 .181، العرب قبل اإلسالم لحسين الشيخ: 255
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إلى أن امرأ القيس سار إلى بني أسد عندما لجبوا إلى  (1)ويشير ابن قتيبة
 :(2)بني كنانة، فبوقع ببني كنانة، ونجت  بنو كاهل من بني أسد؛ فقال

 

 الحِدالالقاِتِلديَن الَمِلَك الحُ        يا َله َف َنف ِسي إذ  َخِطئ َن كاهِدال
َهُب شيخي باِطال    تاللِه ال َيذ 

 :(3)وذكر امر  القيس في شعره أنه ظفر بهم، فتبب ى عليه ذلك الشعراء؛ قال َعبيد
ُفنددددددددددددددددددددددددددا ِبَقت ددددددددددددددددددددددددددد  يددددددددددددددددددددددددددا َذا الُمَخوِّ
ددددددددددددددددددَت َأن ددددددددددددددددددك قددددددددددددددددددد َقَتل ددددددددددددددددددد  َأَزَعم 

 

َندددددددددددددددددددا     ددددددددددددددددددددِل أِبيدددددددددددددددددددِه إذالالخ َوَحي 
 دددددددددددددددَت َسدددددددددددددَراتنا َكدددددددددددددِذباخ َوَمي ندددددددددددددا   
 

يرجعها اإلخباريون إلى ابن السكيت: "أن امرأ القيس لما أقبل مدن  وفي رواية
وُأّمدده هنددد بنددت  –الحدرب علددى فرسدده الش ددقراء لجددب إلددى ابددن عمتدده عمددرو بددن الُمنددذر 

ر بن  كل الُمرار، وذلك بعد قتل أبيه وأعمامه وَتفرُِّق ُملِك أهدل بيتده،   عمرو بن ُحج 
فمدحده وذكدر  -بَبق دة وهدي بدين األنبدار وِهيدتَ  وكان عمرو يومئذ  خليفةخ ألبيه المنذر

ِصددهَره ورحمدده وأندده قددد تعلددق بحبالدده ولجددب إليدده، فبجدداره، ومكددث عنددده زماندداخ. َددم بلددك 
ََ مكاُنه عنده فطلبه، وأنذره عمرو فهرب حتى أتى حمير"(1)المنذرَ 

(5). 

                                                           

 .251: 3، وانظر تاريخ العرب قبل اإلسالم 52الشعر والشعراء: ( 1)
"     و  131انظر ديوان امدرىء القديس: ( 2) بداختالف فدي ترتيدب األبيدات، وتدروى: " َله دَف ِهن دد 

 أن بني أسد قتلت أباه."والله". وفي خبر األبيات: أنه قالها حين بلغه 
: 1، تداريخ اليعقدوبي   135، والبيتان فدي ديدوان عبيدد: 178، وانظر: 52الشعر والشعراء: ( 3)

، والخبددددر مدددع البيتددددين فدددي تدددداريخ العدددرب قبددددل 81-87، امدددر  القددديس حياتدددده وشدددعره: 217
 .251: 3اإلسالم 

 ابن ماء السماء.( 1)
 .255: 3اإلسالم  ، وانظر تاريخ العرب قبل12: 1األغاني ( 5)
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امرأ  : إن    (1)ويقول ابن الكلبي والهيَم بن َعدي وعمر بن شب ة وابن قتيبة
إلى  -بعد امتناج بكر بن وائل وتغلب من اتباج بني أسد–القيس خرم من فوره 

اليمن " فاستنصر أزَد َشُنوءَة؛ فَبَبو ا أن ينصروه وقالوا: إخواننا وجيراُننا. فنزل بَقي ل  
ََد الخير بَن ذي َجَدن الحميرّي، وكانت بينهما َقرابة، فاستنصره واستمّده  ُيد عى َمر 

أسد؛ فبمّده بخمسمائة رجل من ِحمَير؛ ومات َمَرد قبل رحيل امرىء  على بني
َمل ابن الُحَمي م وكانت  القيس بهم، وقام بالمملكة بعده رجٌل من حمير يقال له َقر 

 :(2)أّمه سوداء، فرّدد امرأ القيس وطو ل عليه حتى هّم باالنصراف؛ وقال

َََد الَخي ِر َرب نا ُعو َمر  ن َند  ذ  َنح   وا 
 

َملِ  ُن ال ُند َعى َعبيداخ ِلَقر  ذ  َنح   وا 
 

 

                                                           

، الكامددددل فددددي 131: 2، معجددددم البلدددددان 51-51، وانظددددر األصددددنام: 13-12: 1األغدددداني ( 1)
، وذكر ابن سعيد أن امرأ القديس انصدرف إلدى حميدر 251:1، نشوة الطرب 518:1التاريخ 

ََد الخير من ذي َجَدن، فاستنصدرهم فبمددُّوه بخمسدمائة رجدل، ولدم يدذكر  فنزل بقبيلة تدعى َمر 
دد وقيدام قرمدل بدن الحمديم بالمملكدة بعدده، وأشدار ابدن خلددون )تداريخ  في هدذا الخبدر مدوت مَر

( إلى أنه بعد أن رجعت بكر وتغلب عن       امرىء القيس سار إلدى 583: 2ابن خلدون 
ُم َِِر الخير بن ذي جدن من ملوك حميدر صدريخاخ بنصدره بخمسدمائة رجدل مدن حميدر بجمدع 

( هدذا الخبدر علدى استقسدام 211: 1بدن كَيدر )البدايدة والنهايدة   من العدرب سدواهم، واجتدزأ ا
امرىء القيس عند ذي الخلصة، وعلى إغارته على بني أسد وقدتلهم قدتالخ ذريعداخ، بلدوغ األرب 

، المستشدددددرقون والشدددددعر 258-255: 3، تددددداريخ العدددددرب قبدددددل اإلسدددددالم            218:2
 .115، 111الجاهلي: 

 .312يس: انظر ديوان امرىء الق( 2)
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فبنفَذ له ذلك الجيَش؛ وتِبعه ُشذ اٌذ من العرب، واستبجر من قبائل العرب رجاالخ، 
وبها صنم للعرب تعظِّمه يقال له ذو  (1)فسار بهم إلى بني أسد. ومر  بَتَبالةَ 

لناهي والمترّب ، فبجالها عنده بِقداحه وهي َالَة: اجمر وا (3)؛ فاستقسم(2)الَخَلصة
فخرم الناهي، َم أجالها فخرم الناهي، َم أجالها فخرم الناهي؛ فجمعها وكسرها 
َت َبظ َر ُأّمك  لو أبوك ُقِتل ما ُعقَتني. َم  وضرب بها وجَه الصنم وقال: َمِصص 

 خرم فظِفر ببني أسد".
 : (1)فلما أوقع بهم، وأدرك َبر أبيه فيهم؛ قال

 عبيددددددددددددِد الَعَصددددددددددددا (5)انَ قُدددددددددددواَل ِلددددددددددددُدودَ 
 (5َ  )قدددددددد قَدددددددر ِت الَعي نددددددداِن مدددددددن ماِلدددددددك  
 إذ   (5)ومددددددددن َبنددددددددي َغددددددددن م بددددددددِن ُدودانَ 

....... 
دددددددددَرأخ  دددددددددُر وكندددددددددُت ام   َحل دددددددددت  لدددددددددَي الَخم 
ِقب   دددددددددددَتح  دددددددددددَر ُمس  دددددددددددَقى َغي   فددددددددددداليوَم ُأس 

 

ُكم  باأَلَسددددددددددددِد الباِسددددددددددددِل   مددددددددددددا َغددددددددددددر 
ددر    (5)وِمدددن  كاِهدددلِ  (5)وومددن َبندددي َعم 

 علددددددددددى الس دددددددددداِفلِ  َنق دددددددددِذُف أعالهددددددددددم  
 

ِبها فدددددددي ُشدددددددُغل  شددددددداِغلِ   عدددددددن ُشدددددددر 
 إَمددددددددددددددداخ ِمدددددددددددددددَن اللددددددددددددددده وال واِغدددددددددددددددلِ 

 

                                                           

َتَبالددُة: بلدددة مشددهورة مددن أرض تهامددة فددي طريددق الدديمن، وبددين تبالددة ومكددة نحددو مسدديرة َمانيددة ( 1)
 .11: 2أيام. انظر معجم البلدان 

َوة بيضاء منقوشدة، عليهدا كهيئدة التدام، وكاندت بَتَبالدة بدين مكدة والديمن علدى ( 2) ذو الخلصة: َمر 
 .51-11مسيرة سبع ليال  من مكة. انظر األصنام: 

 االستقسام: طلب الِقسم الذي ُقِسم له وُقدِّر مما لم ُيق َسم ولم ُيَقد ر، لسان العرب: )قسم(.( 3)
 باختالف في رواية بعض األلفاظ. 257-255و  122، 121-111ديوان امرىء القيس: ( 1)
يداء مددن ُدودان: قبيلدة مدن بندي أسدد، وكدذلك بندو مالدك وبندو عمدرو وبندو كاهدل وبندو غدنم: أح (5)

 بني أسد.
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ويفهددددددم مددددددن هددددددذه األبيددددددات أندددددده أوقددددددع فددددددي بطددددددون بنددددددي أسددددددد، فددددددي: "بنددددددي 
دودان" و "بنددددددددي مالددددددددك" و "بنددددددددي عمددددددددرو" و "بنددددددددي كاهددددددددل" و " بنددددددددي غددددددددنم بددددددددن 

ددددراخ  بددددن الحمدددديم ، قالهددددا بعددددد أن أنجددددده قرمددددل (1)دودان"، وهددددي التددددي قتلددددت أبدددداه ُجح 
، فبدددددددّر (3)، وأندددددده "ألبسددددددهم الدددددددروج البدددددديض محمدددددداة، وكّحلهددددددم بالنددددددار"(2)الحميددددددري

 .(1)بيمينه، وحّل له شرب الخمر

ددددده الجيدددددوش فدددددي طلبددددده مدددددن  "وألدددددّ  المندددددذر فدددددي طلدددددب امدددددرىء القددددديس ووج 
إيدددداد وَبهددددراء وَتنددددوم ولددددم تكددددن لهددددم طاقددددة، وأمددددّده أنوشددددروان بجدددديش مددددن األسدددداورة 

قدددت ِحمَيدددُر ومدددن كدددان معددده عنددده. فنجدددا فدددي ُعصدددبة مدددن  فسدددر حهم فدددي طلبددده. وتفر 
بنددددي  كددددل الُمددددرار حتددددى نددددزل بالحددددارث بددددن ِشددددهاب مددددن بنددددي َيربددددوج ابددددن َحنظلددددة، 
ددددددنة والخريددددددق  ومدددددع امددددددرىء القدددددديس أدراج خمسددددددة: الفضفاضدددددة والضددددددافية والمحصِّ

َدددددوا عندددددد وُأم الدددددذيول ُكدددددن  لبندددددي  كدددددل المدددددرار يتواَرونهدددددا َمِلكددددداخ عدددددن ملدددددك. فقل مدددددا لبِ 
الحددددارث بددددن شددددهاب حتددددى بعددددث إليدددده المنددددذر مائددددة مددددن أصددددحابه ُيوِعددددده بددددالحرب 
ددددلم إليدددده بنددددي  كددددل الُمددددرار فبسددددلمهم؛ ونجددددا امددددر  القدددديس ومعدددده يزيددددد بددددن  إن لددددم ُيس 
معاويدددددة بدددددن الحدددددارث وبنتددددده هندددددد )بندددددت امدددددرىء القددددديس( واأَلدُرج والسدددددال  ومدددددال 

؛ وقيددددل: بددددل (5)يِّددددىءكددددان بقددددي معدددده؛ فخددددرم علددددى وجهدددده حتددددى وقددددع فددددي أرض ط

                                                           

  .58 2: 3تاريخ العرب قبل اإلسالم  (1)
 .182شر  ديوان امرىء القيس:  (2)
، تاريخ العدرب قبدل اإلسدالم 182، وانظر شر  ديوان امرىء القيس: 131: 2معجم البلدان  (3)

3 :258. 
 .258: 3تاريخ العرب قبل اإلسالم  (1)
 أجب وسلمى. صار إلى جبلي طيِّىء 51في العقد الَمين:  (5)
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ددددددباب اإليددددددادي سدددددديِِّد قومدددددده فبجدددددداره" ، ومدحدددددده (1)نددددددزل قددددددبَلهم علددددددى سددددددعد بددددددن الضِّ
 .(2)امر  القيس

َم إن امرأ القيس تحول عنه فنزل برجل من َبني َجديلة طيِّىء يقال له 
المعل ى بن تَي م، وكان أجاره والمنذر بن ماء السماء يطلبه فمنعه وَوَفى له، ولم يكن 

كين: ملك العراق وهو المنذر، وملك الش م وهو الحارث بن أبي شمر الغساني للمل
 :(1)، وفي ذلك يقول(3)اقتدار عليه

 كددددددددددددبني إذا نزلددددددددددددُت علددددددددددددى الُمَعل ددددددددددددى
 فمدددددددددا َمِلدددددددددُك العدددددددددراِق علدددددددددى المعل دددددددددى
دددددر    أَقدددددر  َحَشدددددا امدددددرىء القددددديس بدددددن ُجح 

 

 نزلدددددددُت علدددددددى الَبدددددددَواِذِم مدددددددن َشدددددددمامِ 
 بمقتددددددددددددددددددددددر  وال َمِلدددددددددددددددددددددُك الشددددددددددددددددددددد مِ 
 بندددددددددددددو تَدددددددددددددي م  مصدددددددددددددابيُ  الظدددددددددددددالمِ 

 

                                                           

 1، نشدوة الطدرب  517-518: 1، الكامل فدي التداريخ 117: 22، وانظر 13: 1األغاني  (1)
، معاهدددد 581، 583: 2، تددداريخ ابدددن خلددددون 85: 1، المختصدددر فدددي أخبدددار البشدددر 251:

، وجدداء فددي العقددد الَمددين: 257-258: 3، تدداريخ العددرب قبددل اإلسددالم 371: 1التنصددي  
على هانىء بن مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعدة قبدل سدعد أن امرأ القيس نزل  83

بن الضباب فاستجاره فلم يجرُه، فبتى سعد بن الضباب، فبجاره، فقدال يمدحده ويهجدو هدانىء 
 بن مسعود قصيدته التي مطلعها:

ُرَك ما َقلب        لِ دِ لَعم   رّ  دي ِبقُ داخ فيب تيندوال ُمق صدر  يوم    ه بُحرّ  دي إلى أه 
: 1، األغاني  51، الشعر والشعراء: 251، 218، 113-112انظر ديوان امرىء القيس:  (2)

 .517: 1، الكامل في التاريخ 11
 .111ديوان امرىء القيس:  (3)
 ، وبعد البيتين األوليين:111-111ديوان امرىء القيس:  (1)

َني ِن حتىدَ د  َنشدَأصَ          امِ دِلِك الُهمَ دالمَ  اِرُض دى عدَتَول       اَ  ذي الَقر 
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، فخدددددرم وندددددزل ببندددددي (1)وقدددددد لبدددددث عندددددده زمانددددداخ، َدددددم اضدددددطّر إلدددددى االرتحدددددال عنددددده
، فكدددددان عنددددددهم مدددددا شددددداء (2)نبهدددددان مدددددن طيِّدددددىء علدددددى خالدددددد بدددددن أصدددددمع النبهددددداني

اللدددده، َددددم خددددرم فنددددزل بعددددامر بددددن ُجددددَوي ن وهددددو يومئددددذ  أحددددد الُخَلعدددداء الُفت دددداك قددددد تبددددر أ 
، فبقددددي عنددددده زماندددداخ، َددددم أحددددس  مندددده مددددا رابدددده، إذ أراد أن يغلددددب قوُمدددده مددددن جرائددددره

امدددددرأ القددددديس علدددددى مالددددده وأهلددددده، ففِطدددددن امدددددر  القددددديس لدددددذلك بشدددددعر كدددددان عدددددامر 
 ينطق به، وهو قوله: 

ددددددعيِد مددددددن ِهجددددددان  مَ ب لَدددددده    فكددددددم بالص 
ددددددددددله َتِمض   أردُت بهددددددددددا َفتكدددددددددداخ فلددددددددددم َأر 

 

َسددددددَله    َتسدددددديُر ِصددددددحاحاخ ذاَت قيددددددد  وُمر 
 نفسددددي بعدددددما كدددددُت َأف َعلَدددده   ونهنهددددتُ 

 

                                                           

، وكان سبب تحّول امرىء القيس عن المعل ى بن َتي م كمدا يدذكر األصدفهاني 11: 1األغاني  (1)
(: أن امرأ القيس عندما أقام عند المعل ى زماناخ "اّتخذ إبدالخ هنداك. فغددا قدوٌم مدن 11-15: 1)

يس رواحدل ُمقي ددة عندد البيدوت بني َجديلة يقال لهم بنو زيد فطردوا اإلبل. وكاندت المدرىء القد
خوفاخ من أن َيدَهمه أمٌر ليسبق عليهن. فخرم حينئذ  فنزل ببني َنب هان من طيِّىء، فخرم نفدر 

 ة، فرجعوا إليه بال شيء. فقال في ذلك:دمنهم فركبوا الرواحل ليطلبوا له اإلبل فبخذتهن َجديل
ددددددددددددُي الُحُزق ددددددددددددِة خالددددددددددددد        َجَبنِدددددددددددي َمش   وَأع 

 نددددك َنه بدددداخ ِصدددديَ  فددددي َحَجراتِددددهِ فَددددَدج  ع
 

دددددددددددددي أتدددددددددددددان  ُحلِّئدددددددددددددت  بالَمَناِهدددددددددددددل       كَمش 
 ولكددددددددن  حددددددددديَاخ مددددددددا حددددددددِديُث الرواِحددددددددلِ 

 
قاخ من ِمعزخى يحلُبهدا..."، وانظدر المحبدر:  ، الكامدل فدي 251-353ففر قت عليه بنو َنب هان ِفر 

 .252: 3، تاريخ العرب قبل اإلسالم 517: 1التاريخ 
 .11ىء القيس: ديوان امر  (2)
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ََُعل يقال له حاِرَة بن  فلما خافه على أهله وماله تغف له وانتقل إلى رجل من بني 
َُّعلي (1)ُمرّ   .(2)فاستجار به، فوقعت الحرب بين عامر وبين ال

أن امرأ القيس تحّول عن  (3)وفي ديوان امرىء القيس من رواية األصمعي
َُعلخالد بن أصمع النبهاني  ، (1)فنزل على جاريَة بن ُمّر بن حنبل أخي بني 

 فبجاره وأكرمه.
فلما وقعت الحرب بين طيِّىء من أجل امرىء القيس، خرم من عندهم، 
ونزل برجل من بني َفزارة يقال له: عمرو بن جابر بن ماِزن، وكان كَير الترّدد 

جوار حتى يرى على قيصر امبراطور بيزنطة والنعمان ملك الحيرة، فطلب منه ال
، فبشار عليه الَفزاري بالذهاب إلى السموأل بن عادياء بتيماء، فوافق، (5)ذات َعيبة

وأرسله في صحبة رجل  من بني َفزارة يقال له: الر بيع بن ُضَبع الَفزاري كان ممن 
يبتي السموأل فيحِمُله وُيعطيه، فوفد الفزاري بامرىء القيس إليه، فنزل عنده وأكرمه 

                                                           

َُّعلدددي فدددي: المحبدددر:  (1) ، وفيددده: "الَعلبدددي"، الشدددعر 352هدددو: أبدددو حنبدددل جاريدددُة بدددن ُمدددّر الطدددائي َدددم ال
، وفي الكامل 111، العقد الَمين: 135: 1، بلوغ األرب 315، 131، فصل المقال: 51والشعراء: 
 "حاَرة بن ُمّر" بالحاء المهملة. 517: 1في التاريخ 

أن المندددذر بدددن مددداء السدددماء بعدددث فدددي إَدددر  212، وفدددي ديدددوان امدددرىء القددديس: 15-15 :1األغددداني  (2)
امرىء القيس جيشاخ "فلجب إلى المعل ى، وكان في طيِّىء، َم في بني جديلة، َم أحد بني َعلبة، وكدان 
سدديِّداخ منيعدداخ فمنعدده مددن المنددذر... َددم خددرم مددن فددوره ذلددك حتددى جعددل المنددذر يطلبدده فددي كددل مكددان؛ 

أن امدرأ  51أن يصيَبه فلدم ُيَنه ِنده دون أن أتَدى قيصدر ملدك الدروم..."، وفدي الشدعر والشدعراء:  فَخِشيَ 
القيس تحول عن َسع د بن الضباب اإليادي إلى َجَبَلي  طيِّىء، فنزل على قوم مدنهم عدامُر ابدن ُجدَوي ن 

ونددزل بعددامر بددن أندده رحددل عددن المعل ددى بددن تدديم الطددائي،  517: 1الطددائي، وفددي الكامددل فددي التدداريخ 
 .252: 3جوين الطائي، وانظر تاريخ العرب قبل اإلسالم 

( في المَل: "همدا سداَقا غدادر  َشدّر" قصدة       امدرىء 315، وروى البكري )فصل المقال: 11 :  (3)
القيس وأبي حنبل جارية بن ُمّر الطائي، ويقال: إن صاحب الخبدر عدامر بدن ُجدَوي ن الطدائي، وانظدر 

نة، وقصددة أبددي حنبددل فددي المحبددر:  ، وقددال131 :  ، بلددوغ 352األصددمعي: المَددل لعبيددد بددن َشددج 
 .135-135: 1األرب 

 ( من هذه الصفحة.1انظر الحاشية رقم ) (1)
 أي: ينظر في أمره ويصل  من شبنه. (5)
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ه حق ه. َم إنه طلب إليه أن يكتب له إلى الحارث بن أبي َشِمر الغس اني وعرف ل
بالشام ليوصله إلى قيصر، فاستنجد له رجالخ، واستودج عنده ابنته هنداخ وأدراعه 
وأمواله، وأقام مع ابنته "يزيد بن معاوية بن الحارث" ابن عمه، وخرم حتى انتهى 

 .(1)إلى قيصر
                                                           

، طبقددات فحددول        الشددعراء:  8، شددعر السدموأل: 111-117: 22، وانظددر 11-15: 1األغداني  (1)
، وفيه ذكر ابن قتيبة أن امرأ القيس " لدم يدزل ينتقدل مدن 51، الشعر والشعراء: 311بر: ، المح281

 ، قوم إلى قوم بجبَلدي  طيِّدىء، َدم سدمت بده نفسده إلدى ملدك الدروم. فدبتى السدموأل بدَن عاديداَء اليهدودي 
مدع األمَدال ملك تيمداء، وهدي مديندٌة بدين الشدام والحجداز، فاسدتودعه مائدة درج  وسدالحاخ كَيدراخ..."، مج

. ويقددرب مدن خبدر الشددعر والشدعراء مددا 517: 1، الكامدل فددي التداريخ 135: 1، المستقصدى 111:2
، 85: 1، وأبددو الفددداء فددي المختصددر فددي أخبددار البشددر 251: 1ذكددره ابددن سددعيد فددي نشددوة الطددرب 

، بلددوغ األرب 311-371، 377: 1، معاهددد التنصددي         581، 583: 2تدداريخ ابددن خلدددون 
، تدداريخ 212، تدداريخ األدب العربددي لبالشددير: 117: 1، تدداريخ  داب اللغددة العربيددة 135-138: 1

. أما اليعقوبي فإنه يروي في 215، العرب قبل اإلسالم لجرجي زيدان: 252: 3العرب قبل اإلسالم 
ددر إلددى أن وصددل إلددى  –( عددن امددرىء القدديس 221-218: 1)تاريخدده  منددذ أن بلغدده مقتددل أبيدده ُحج 

رواية تختلف في كَير من أحداَها وتفاصيلها عن رواية صداحب األغداني، يقدول  -الرومقيصر ملك 
فيها: "فلما بلغه مقتل أبيه جمع جمعاخ، وقصد لبني أسد، فلم ا كان في الليلة التي أراد أن َيغير عليهم 

لبداء: في صبيحتها نزل بجمعه ذلك، فذعر القطا، فطار عن مجاَمه، فمدر  ببندي أسدد، فقالدت بندت ع
ما رأيت كالليلة قطا أكَر  فقال علبداء: لدو تُدرك القطدا لَغَفدا وندام، فبرسدلها مدَالخ. وعدرف أن جيشداخ قدد 
قرب منه، فارتحل، وأصب  امر  القيس، فبوقع بكنانة، فبصاب فيهم وجعل يقول: يا للَدارات  فقدالوا: 

 والله ما نحن إال من كنانة  فقال:
،دد قدي، َبع  دَف نفسدا َله  دأال ي    .....          )األبيات(.....    وم 

... ومضددى امددر  القدديس إلددى الدديمن لمددا لددم يكددن بدده قددّوة علددى بنددي أسددد ومددن معهددم مددن قدديس، فبقددام 
ِمن مع َنَداَمى له، فبشدرف يومداخ، فدإذا براكدب مقبدل، فسدبله: مدن أيدن أقبلدت  قدال: مدن  زماناخ، وكان ُيد 

 ت منه الخمرة رفع عقيرته، وقال:نجد  فسقاه مما كان يشرب، فلما أخذ
ر بن حارث       رأ القيس بن ُحدج  َد بالَقه دددرِ      سقينا ام   ك وَس الش جا حتى َتَعو 
    ، ُب ناِعدم  وقراقدددر  رِ      وَأل َهداُه شدُر  ياُه ََبٌر كدان َيط ُلُب في ُحددج   وَأع 
رِ عل     وذاك َلَعم ري كدان َأس هَدَل َمش َرعاخ      واِرِم والّسم   يه ِمَن الِبيِض الص 
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القيس أتى السموأل لم ا تنك رت له القبائل في  ويرى جرجي زيدان أن امرأ
اليمن ونجد والحجاز، فلم يجرُه أحد "فاستجاره فبجاره... وهو ال يرى من يستنصره 
على أعدائه إال  قيصر الروم، ألن ملوك الحيرة عمال الفرس نصروا أعداءه على 

ولتين استنصروا جاري عادة العرب في ذلك العهد، إذا تظل موا من إحدى هاتين الد
ر أن يذهب إلى (1)األخرى" . في حين يزعم بعض الم رخين أن امرأ القيس َقر 

القسطنطينية ليستنجد بملك الروم ألن قبائل العرب رفضت نصرته خوفاخ من بني 
 -في شّقه األول  –، وهو زعم يحتام (2)أسد، وخوفاخ من إغضاب المناذرة والفرس

 له.إلى إعادة النظر، ليس هذا محّ 

                                                           

 

ففزج امر  القيس لذلك، َم قدال: يدا أخدا أهدل الحجداز  َمدن  قائدل هدذا الشدعر  قدال: َعبيدد بدن 
األبر . قال: صددقت  َدم ركدب، واسدتنجد قومده، فبمدّدوه بخمسدمائة مدن مدذحج، فخدرم إلدى 

يِّد بندي أسدد، وشدرب فدي أرض معّد، فبوقع بقبائل من معّد، وقتل األشدقر بدن عمدرو، وهدو سد
 قحف رأسه، وقال امر  القيس في شعر له:

 .   )األبيات(......ا،         ....دِد الَعصَ دُدوَداَن: َعبيدِ وال لدُ ق
وطلددب قبائددل معددّد امددرأ القدديس، وذهددب مددن كددان معدده، وبلغدده أن المنددذر ملددك الحيددرة قددد نددذر 

دا علدم أنده  دمه، فبراد الرجوج إلى اليمن، فخاف حضرموت، وطلبته بنو أسد وقبائل معدد، فلم 
ال قددّوة بدده علددى طلددب المنددذر واجتمدداج قبائددل معددّد علددى طلبدده، ولددم يمكندده الرجددوج، سددار إلددى 
سعد بن الضباب اإليادي، وكان عامالخ لكسرى على بعض كور العراق، فاستتر عنده حينداخ، 

ي  طيِّدىء، ... فندزل حتى مات سعد بن الضباب، فلما مات سعد خدرم امدر  القديس إلدى جبلَد
بقددوم مددن طيِّددىء َددم لددم يددزل ينتقددل فددي طيِّددىء مددّرة، وفددي جديلددة مددر ة، وفددي نبهددان مددر ة، حتددى 
صددار إلددى َتي مدداء، فنددزل بالسددموأل بددن عاديدداء... فبودعدده أدراعدداخ، وانصددرف عندده يريددد ملددك 
 الددددروم، حتددددى صددددار إلددددى قيصددددر ملددددك الددددروم، فاستنصددددره، فوّجدددده معدددده تسددددعمائة مددددن أبندددداء

 البطارقة".
 .215، وانظر العرب قبل اإلسالم للم لف نفسه: 117: 1تاريخ  داب اللغة العربية  (1)
، 21-27، وانظددر امددر  القدديس الملددك الضددليل: 181العددرب قبددل اإلسددالم لحسددين الشدديخ:  (2)

 .18الشوامخ امر  القيس: 
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وَمة تبويل  خر نذهب إليه أن امرأ القيس رّبما فك ر خالل إقامته في بني 
أن يطلب العون والمدد من امبراطور  -عند عمرو بن جابر بن مازن –فزارة 

، وقد يكون الذهاب إلى قيصر اقتراحاخ من (1)بيزنطة، ولعله سمع عنه كَيراخ منه
عه  مجيره الفزاري، وقو اه الحارث الغس اني. إذ يوحي الخبر السابق أن الحارث شج 

على الرحلة، وَقِبل أن يقّدمه إلى قيصر، لوجود هدف مشترك يجمع بينهما، فكان 
الغساسنة، ممَلو بيزنطة في الشام، أعداء ألداء للمناذرة في الحيرة، وقد كان له الء 

، (3)القيس ومالحقة امرىء (2)الدور الكبير في تحطيم ملك كندة -بمعاونة الفرس –
األمر الذي جعل كلمتهم هي النافذة بين القبائل الضاربة في شرق الجزيرة الشمالي 
ونجد، وكان للغساسنة وبيزنطة مصلحة عامة في دعم امرىء القيس الستعادة 

 .(1)سلطانه، كي يصب  شوكة في ظهر المناذرة خصومهم التقليديين

                                                           

السدم ال، إذ يدوحي  ه لده: "جئدت قيصدر وجئدت النعمدان" فدي سدياق حديَده عدندوذلك عند قولد (1)
الخبر أن الفزاري كان يترّدد على قيصر وعلى النعمان، وأنه لدم يدَر مَدل السدم ال فدي إغاَدة 
تَدددد  مَلَددده وال مَدددَل صددداحبه"، وربمدددا عندددى بهدددذا  الضددديف؛ قدددال: "فلدددم أَر لضددديف ندددازل وال لُمج 

ِملُدده وُيع طيدد ه. ولعددل الخبددر الصدداحب الربيددع بددن ُضددَبع الفددزاري، كددان ممددن يددبتي السددموأل فَيح 
انطوى على أقوال أخرى في حّق قيصدر شدج عت امدرأ القديس علدى الدذهاب إلدى بيزنطدة، ولدم 

 .18-15: 1يذكرها الرواة في الخبر الذي أورده صاحب األغاني 
وذلدك عنددما عداد المندذر بدن مداء السدماء إلدى ملكده فدي الحيدرة فدي عهدد أنوشدروان، إذ هدرب  (2)

، وانظدر 71-71: 1يدل المندذر، وقتدل أهلده. المصددر السدابق الحارث بدن عمدرو، وتبعتده خ
 .21امر  القيس الملك الضليل: 

امرأ القيس عندما لجب إلدى ابدن عمتده عمدرو  -بمساعدة الفرس –وذلك منذ أن الحق المنذر  (3)
-12: 1بن المنذر، وبعد أن هرب إلى حمير، ومن َم نزوله فدي بندي حنظلدة. األغداني    

، 271، أمير الشدعر فدي العصدر       القدديم: 27القيس الملك الضليل:  ، وانظر امر 13
 .18الشوامخ امر  القيس: 

 .78، 75انظر امر  القيس حياته وشعره:  (1)
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أكرمه، وصارت له منزلة ويذكر اإلخباريون أن قيصر َقِبل امرأ القيس و 
، وأنه دخل معه الحمام، وأن ابنته نظرت إليه فعشقته، فكان (2)ونادمه (1)عنده

أنجد امرأ القيس وبعث معه جيشاخ  (1). ويذكرون كذلك أن قيصر(3)يبتيها وتبتيه
كَيفاخ فيهم جماعة من أبناء ملوك الروم، إذ طمع أن يكون له قوة في العرب يقاوم 

كان   امر   (5). ولكن  رجالخ من بني أسد يقال له الط م ا (5)كاسرةبها نفوذ األ
، لحق بامرىء القيس حتى أتى إلى بالد الروم فبقام (8)القيس قد قتل أخاخ له

: "إن العرب قوُم (7)مستخفياخ، فلما ارتحل امر  القيس قال لقيصر قوم من أصحابه
، وال تبمن أن يظفر بما يريد َم يغزوك بم ن بعََت معه". وفي رواية البن غدر 

نه لم ا انصرف عنك  الكلبي أن الطم ا  قال لقيصر: "إن امرأ القيس َغِويٌّ عاهٌر وا 
بالجيش ذكر أنه كان يراسل ابنَتك ويواصلها، وهو قائل في ذلك أشعاراخ ُيشهِّرها بها 

                                                           

، 212، أميدددر الشدددعر فدددي العصدددر القدددديم: 251: 1، وانظدددر نشدددوة الطدددرب 11: 1األغددداني  (1)
 .181شيخ: ، العرب قبل اإلسالم لحسين ال17الشوامخ امر  القيس: 

 .51الشعر والشعراء:  (2)
 .212، وانظر تاريخ األدب العربي لبالشير: 53المصدر السابق:  (3)
. ويرسدم أيضداخ: 181هو االمبراطور يوستينياُنس، انظر العرب قبدل اإلسدالم لحسدين الشديخ:  (1)

 جستنيان ويستنيان ويوستنيانوس ويوسطنيانوس.
 .21امر  القيس لسليم الجندي:  (5)
ددا  بددن قدديس األسدددي"، وانظددر الشددوامخ امددر  القدديس:  53فددي الشددعر والشددعراء:  (5) ، 17"الط م 

ددا   117وجدداء فددي ديددوان امددرىء القدديس:  ددا  قولدده: إن الط م  مددن روايددة األصددمعي عددن الط م 
ن الددذي َوَشددى بددامرىء القدديس عنددد قيصددر هددو رجددل مددنهم، يقددال لدده:  رجددل مددن بنددي أسددد، وا 

ددا  مددن حبيدب، وقددال بعضدده ددا  بقددول امددرىء القدديس: "لقددد طمدد  الط م  م:منقذ، وقددد سددمي الط م 
ددا  رجددل مددن بنددي أسددد أرسددله إليدده قيصددر بَوبدده المسددموم.  بعددد أرضدده". وزعددم " قددوم أن الط م 

 وقيل: الذي سار إليه بالَوب هو الط م ا  األسدي".
راخ قتل أباه. 53في الشعر والشعراء:  (8)  أن ُحج 
ِقيددَل لقيصددَر: "إّنددك أمددددت بببندداِء ملددوك أرضددك رجددالخ مددن العددرب،  52شددعر والشددعراء: فددي ال (7)

، فإذا استمكن مما أراد وقهر بهم عدو ُه غزاك".  وهم أهُل غدر 
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نسوجة في العرب فيفَضُحها ويفضحك". فبعث إليه حينئذ  بُحل ة َوشي  مسمومة م
بالذهب وقال له: " إني أرسلت إليك بُحل تي التي كنت َألَبُسها َتكِرمةخ لك، فإذا 
". فلما  وصلت  إليك فالبسها بالُيمن والبركة، واكتب إلي  بخبرك من منزل  منزل 
وصلت إليه لِبسها واشتد  سروره بها؛ فبسرج فيه السّم وسقط جلده؛ فلذلك سّمي ذا 

 .(2)احُتضر بها (1)لى بلدة من بالد الروم ُتدعى َأن ِقرةَ القرو ، فلما وصل إ

ويرى اليعقوبي في وشاية الطم ا  األسدي بامرىء القيس ر ية أخرى تغاير 
رواية صاحب األغاني، فهو يزعم أن امرأ القيس مد  قيصر فسار  -كل المغايرة–

شعره وزعم أنك : "إن امرأ القيس شتمك في (3)الطم ا  األسدي إلى قيصر؛ فقال له
علج أغلف. فوّجه قيصر إلى امرىء القيس بُحل ة قد نضج فيها السّم، فلما ُألبسها 
تقطع جلده وأيقن بالموت". في حين يذكر ابن كَير أن      امرأ القيس "امتد  
قيصر ملك الروم يستنجده في بعض الحروب ويسترفده، فلم يجد ما ي مله عنده 

 .(1)سقاه سّماخ فقتله" فهجاه بعد ذلك، فيقال إنه
: "وقد (5)أما أبو الفداء فيشكك في صحة الخبر المروي عن الحلة، فيقول

قيل إن ملك الروم َسّمه في حلة وهو عندي من الخرافات"، ويستنكر جرجي زيدان 

                                                           

 .252: 1، وانظر نشوة الطرب 322: 1اسم للمدينة المسماة: أنكورية، معجم البلدان  (1)
، الشددددددعر 213-212، 117، 8ء القدددددديس: ، وانظددددددر ديددددددوان امددددددرى111-11: 1األغدددددداني  (2)

، نشدددوة 511-517: 1، الكامدددل فدددي التددداريخ 322: 1، معجدددم البلددددان 52، 53والشدددعراء: 
، 111-113: 2، المزهدددددر 583: 2، تددددداريخ ابدددددن خلددددددون 371، 252-251: 1الطدددددرب 

، تداريخ العدرب قبدل 212، تاريخ األدب العربي لبالشدير: 117: 1تاريخ  داب اللغة العربية 
 .181، العرب قبل اإلسالم لحسين الشيخ: 251: 3سالم اإل

، العددرب قبددل اإلسددالم 117: 1، وانظددر تدداريخ  داب اللغددة العربيددة 221: 1تدداريخ اليعقددوبي  (3)
 .215لجرجي زيدان: 

 .211: 1البداية والنهاية  (1)
 .85: 1المختصر في أخبار البشر  (5)
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: "وال نعرف سّماخ يفعل هذا  الفعل، (1)مدى فاعلية هذا السّم في القتل، فيقول أيضاخ 
امرأ القيس قتل ولم ينل أرباخ"، ويفنِّد أحد محّرري دائرة المعارف  وعلى كل حال فإن

                                                           

. وقدد تنداول 117: 1انظر تاريخ  داب اللغة العربيدة ، و 215العرب قبل اإلسالم لجرجي زيدان:  (1)
روايددة الحلددة المسددمومة عدددد مددن البدداحَين؛ فمددنهم مددن أنكرهددا ورفضددها، ومددنهم َمددن  كددان محايددداخ 

فكانوا يرون أن امرأ القيس ُأصيب بمرض نتجدت عنده  -وهم األكَر –حيالها، فبما الفريق األول 
الَدداني فقددد ربددط بددين القددرو  التددي ظهددرت فددي جسددمه  قددرو  التهبددت فددبودت بحياتدده، وأمددا الفريددق

 :-باإلضافة إلى ما ذكر في المتن –والحّلة المسمومة؛ وهم 
( الدذي اتكدب فدي ترجمتده  المدرىء 311-313البستاني )امدر  القديس منتخبدات شدعرية:  -

القيس على بعض األخبدار التدي نقلهدا عدن المد رم نونوسدوس، فهدو يدذكر أن نونوسدوس 
ما تناقلته كتب األدب العربدي مدن أن امدرأ القديس عشدق ابندة قيصدر، ونظدم لم يشر إلى 

فيهدددا الشدددعر، وأنددده عنددددما علدددم قيصدددر بددداألمر بعدددد رحيدددل الشددداعر أرسدددل إليددده بالحلدددة 
المسددمومة، التددي لددم يكددد يلبسددها حتددى تندداَر لحمدده ومددات. بيددد أن المعددروف أن الشدداعر 

بمدرض كالجدددري، فتدوفي هندداك،  -وهدو عائددد إلدى ديدداره مدن بيزنطددة –أصديب فدي أنقددرة 
ولعل  البَور والقرو  الناتجة من هذا المرض أَارت مخيلة الرواة العرب، فرأوا أن حادَة 
الحلددددة المسددددمومة أكَددددر تشددددويقاخ وأوفددددر شدددداعرية مددددن هددددذا المددددوت العددددادي، فددددبلفوا تلددددك 

 األسطورة الجميلة، وسموا الشاعر "ذا القرو ".
 -هو اجخدر –( فقد أنكر 213عر في العصر القديم: أما محمد صال  سمك )أمير الش -

مسبلة الحلة، وكدان رأيده فيهدا ممداَالخ بعدض الشديء لدرأي جرجدي زيددان؛ قدال: ونحدن ال 
نعرف حلدة مسدمومة كهدذه الحلدة لهدا هدذا التدبَير العجيدب، ولدذلك فهدي فدي نظدري أشدبه 

فدي شدعر امدرىء القديس بالخيال منها بالقول اليقين، بل إنها من خرافات التاريخ، ولديس 
مددا يدددل علددى أن موتدده كددان بسددبب حلددة مسددمومة، وكددل مددا دّل عليدده شددعره أندده قددد تقددّر  
ددا  وشددى بده إلددى قيصددر ال غيدر. والددرأي عندددي أن    امدرأ القدديس مددات  بدنده، وأن الط م 

 بالجدري كما ذكر ذلك نونوسوس الم رم الروماني.

ر موتددده بالحلدددة المسدددمومة علدددى نحدددو ( فقدددد فس ددد25وأمدددا سدددليم الجنددددي )امدددر  القددديس:  -
مغاير، دون أن يشكك في الخبر المروّي عنها، فيذكر أن موته بالحلة المسدمومة يجدوز 
أن يكدون أصدابه قدرو  مدن احتكداك الَيداب بجسدمه فخالطهدا السدّم، كمدا يجدوز أن تكددون 

 تلك القرو  التهبت فبودت بحياته.
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: "وتزعم (1)اإلسالمية رأي القدماء في موت امرىء القيس بالُحل ة المسمومة بقوله
الرواية العربية أن يوستينياُنس أراد أن يَبر لشرفه الذي لوَه امر  القيس بتغريره 

ه قرو ، ومن َم عرف بذي القرو ، والحق بابنته فخلع عليه حل ة فظهرت في جسم
أنه لم يكن ببالط يوستينياُنس أو ببالط خلفه يوستنيوس أميرة لها نفس األوصاف 

 التي ذكرها امر  القيس".

القائلة بموت امرىء القيس مسموماخ بالُحل ة، وعالقته  –ويبدو أن هذه الرواية 
المستشرقين في ترجماتهم قد شغلت بعض  -بابنة القيصر التي كانت وراء حتفه

أن فجور هذا الشاعر بإحدى بنات ملك الروم،  (2)المرىء القيس؛ فيرى بروكلمان
مخترج عليه؛ ألنه كَيراخ ما كان  –َم أمره بقتله في أنقرة وهو في طريق عودته 

، وأن قصة موته محترقاخ ألنه لبس حلة مسمومة (3)يفاخر بمغامراته مع النساء

                                                           

ض هددذا الددرأي مددا ذهددب إليدده الطدداهر أحمددد مكددي . ويددنق115: 1دائددرة المعددارف اإلسددالمية  (1)
(، فهدددو يدددرفض أن يكدددون االمبراطدددور غضدددب علدددى 12-11)امدددر  القددديس حياتددده وشدددعره: 

شاعرنا ألنه شب ب بابنته، إذ ال يستبعد أن يكون عندما ر ها أعجب بهدا، ومدن َدم تغدّزل بهدا، 
د الحديث عن النساء والتشدبيب بهدن، ولدم يكدن التغدزُّل  وهو أمر ليس مستغرباخ من شاعر تعو 

في امرأة جميلة مما يعاب في بيزنطة في عصر امرىء القديس وال بعدده. ويحدتّج لدذلك بخبدر 
( عن شداعر عربدي وهدو يحيدى الَغدَزال، جداء بدالط 251-257: 2رواه المّقري )نف  الطيب 

بهددا،  قيصددر سددفيراخ لعبدددالرحمن الناصددر خليفددة األندددلس، فبعجبتدده زوجددة االمبراطددور فتغددز ل
 وكان االمبراطور مسروراخ بما قيل عن جمال زوجته، وكانت زوجته أكَر منه سروراخ.

 .155: 1تاريخ األدب العربي  (2)
، 32-21، 17-13، وانظدددر: 12-11أوضددد  مَدددال علدددى ذلدددك: يدددوم دارة ُجل جدددل، ديوانددده:  (3)

، امدددر  القددديس حياتددده 55-55، الشدددعر والشدددعراء: 211-212، 231-231، 157-151
، امددر  القدديس الملددك الضددليل: 11، امددر  القدديس شدداعر المددرأة والطبيعددة: 51-57وشددعره: 

 .55-52، مجلس المرأة وزينتها في العصر الجاهلي: 53-55
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سوء فهم  -عند َمن  ذهبوا هذا المذهب –، ويعّلل منشب ذلك منحولة عليه أيضاخ 
 .(1)بعض األبيات من قصيدته: وُبدِّل ُت قرحاخ دامياخ بعد صحة

ولعل من أفضل اجراء في هذا الباب رأي األستاذ حسن السندوبي الذي 
: "من تضارب هذه األقوال (2)عرض لمسبلة الُحل ة وموت امرىء القيس، فهو يقول

ذا كان القيصر يريد إهداءه شيئاخ لقّدم إليه  يرّج  أن مسبلة الُحل ة ال أصل لها: وا 
الهدية وهو عنده ولم يرسلها مع رسول بعد انفصاله عنه، وأن وشاية الطم ا  لم 

ال  لما أقام له هذا التمَال . ومن المعروف أن (3)تترك لها أَراخ في نفس القيصر وا 
ن إلى العرب ويتبلفونهم ليكونوا في جانبهم ضد  أكاسرة قياصرة الروم كانوا يتود دو 

الفرس الذين كانوا معهم في نزاج دائم. والظاهر أن الطم ا  هو الذي ُأصيب بداء 
وسرت عدواه منه إلى امرىء القيس فتبَر به أشّد تبَر حتى قضي  (1)الجدري

ي ذلك يقول امر  عليه. ولذلك سّماه في بيتيه اجتيين داءخ ولم يسّمه سّماخ، وف
 :(5)القيس

ِضددددهِ  ددددِد َأر  دددداُ  ِمددددن  ُبع   َلقَددددد  َطَمددددَ  الط م 
 َفلَددددددددددو  َأن هددددددددددا َنف ددددددددددٌس َتمددددددددددوُت َسددددددددددِوي ةخ 

 

 ِلُيل ِبَسدددددددددني مدددددددددن َدائِدددددددددِه مدددددددددا َتَلب َسدددددددددا
 ولكن هدددددددددددا َنف دددددددددددٌس َتسددددددددددداَقُط َأن ُفَسدددددددددددا "

 

                                                           

 ، وسيبتي الحديث عنها.13-11، األبيات 117-118انظر ديوان امرىء القيس:  (1)
 .21-27شر  ديوان امرىء القيس:  (2)
 في خبر لألب لويس شيخو اليسوعي. -عم ا قريب–ك سيبتي الحديث عن ذل (3)
 انظر الحاشية السابقة. (1)
. بدداختالف فددي روايددة األلفدداظ وبتقددديم البيددت الَدداني 117-118انظددر ديددوان امددرىء القدديس:  (5)

 على األول.
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ّماه داءخ. : "عب ر عن العدوى باإللباس ولذلك س(1)ويعّلق على البيت األول بقوله
وقال: ما تلبسا، يريد ما ُأصيب به في هذا الداء. ولعل الرواة قد أخذوا بظاهر 

 اللفظ فتوهموا أن هناك حلة تلبس".
إن ما انتهى إليه السندوبي من تفسير لبيت امرىء القيس، وما ترت ب عليه 

أن  من نتيجة قد قال به الم رخون قبله وبعده، في القديم والحديث، فذكر بعضهم
 -كما ذكر أبو الفداء –، ويغلب على الظن أنه (2)امرأ القيس كان مصاباخ بداء قديم

، وأن هذا الداء عاوده في بالد (1)، وقد ذكر ذلك في شعره(3)قرحة قد طالت به
، فلما وصل إلى أنقرة ََُقَل واشتّد عليه المرض، (5)الروم بعد منصرفه عن قيصر

. وفي رأي  خر يفيد (8)ك به، فتوّفي في هذه المدينة. أو أن السم  فت(5)فمات هناك
أن امرأ القيس كان مصاباخ بخلل جنسي في بنيته، وانعكس ذلك في التهاب جلدي 
ألن العالقة بين أمراض الجنس وأمراض الجلد مقّررة علمياخ، وأن المرض هو الذي 

بعد  –لك أنقرة . وفي رواية لألصمعي أن امرأ القيس لم ا ب(7)أودى به في الحقيقة
 .(1)ُطِعن وُقِتل وارفض  عنه أصحابه -وشاية األسدي به إلى قيصر

                                                           

 (.1، الحاشية رقم )27شر  ديوان امرىء القيس:  (1)
 .181العرب قبل اإلسالم لحسين الشيخ: ، وانظر 251: 3تاريخ العرب قبل اإلسالم  (2)
 .85: 1المختصر في أخبار البشر  (3)
، وسدديبتي الحددديث 85: 1، وانظددر المختصددر فددي أخبددار البشددر 118ديددوان امددرىء القدديس:  (1)

 عن ذلك.
 (.2( انظر الحاشية رقم )5)
سدددالم ، العدددرب قبدددل اإل251: 3، وانظدددر تددداريخ العدددرب قبدددل اإلسدددالم 53( الشدددعر والشدددعراء: 5)

 .181لحسين الشيخ: 
 .251:3( تاريخ العرب قبل اإلسالم 8)
 .12( امر  القيس حياته وشعره: 7)
 .117( ديوان امرىء القيس: 1)
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أن امرأ القيس ُأصيب بمرض هلك  -من تجميع هذه األخبار –والذي يبدو 
فيه، سواء أكان داءخ قديماخ أو عدوى سرت إليه من غيره؛ ألنه يترّدد صدى هذه 

كرت موته بغير المرض هي من قبيل الحادَة في شعره، وأن األقوال األخرى التي ذ
بعد  –االحتمال والتبويل والظن أو من نسج الرواة العرب. ويذكر أنه            

رأى قبر امرأة من أبناء الملوك ماتت هناك فُدفنت في سف  جبل يقال له:  -ذلك
. (1)َعسيب؛ فسبل عنها فبخبر بقصتها، َم مات فُدفن إلى جنب المرأة فقبره هناك

 :(2)ر البحتري إلى قبره ببرض الروم في إحدى قصائده؛ فقالوأشا

َت الُخُيوَل َقب ر "ام ِرىء الَقي د َن منددددددده ِبَطدددددددداءَ  وَأَزر   ِس" ِسدددددددَراعاخ فُعددددددددد 
 

وفي الخبر الذي ضم نه األب لويس شيخو اليسوعي ترجمة امرىء القيس 
مرة فلسطين، إضافة جديدة لنا عن رحلة هذا الشاعر إلى قيصر، ومن َم توّليه إ

ودائه الذي كان سبباخ في موته، وقد رأيت أن أذكر قوله كامالخ ألهميته في هذا 
المجال؛ فهو يشير إلى أن امرأ القيس قد جاء ذكره في "تواريخ الروم مَل نونوز 
وبركوب وغيرهما وهم يسّمونه قيساخ، وقد ذكروا أنه قبل وروده على قيصر 

وفداخ يطلب منه  (3) الحارث الخامس الغساني[ يوستينياُنس أرسل إليه ]بواسطة
النجدة على بني أسد وعلى المنذر ملك العراق، ]دفعه إلى ذلك ما كان يعرفه عن 

                                                           

، 511: 1، الكامددددل فددددي التدددداريخ 53، وانظددددر الشددددعر والشددددعراء: 111-111: 1األغدددداني  (1)
العددرب قبددل اإلسددالم ، تدداريخ 211: 1، البدايددة والنهايددة 85: 1المختصددر فددي أخبددار البشددر 

3 :251. 
 .155: 1، وانظر تاريخ األدب العربي لبروكلمان 17ديوانه:  (2)
، وذلدك كمدا ذكدر فوطيدوس ناقدل خبدر 312الزيادة من كتاب: امر  القيس منتخبات شدعرية:  (3)

 سفارة نونوسوس إلى الحبشة والحميرين وقبائل البادية.
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، وكان (1) العهد المعقود بين جّده الحارث وانسطاس قيصر، االمبراطور األسبق[
كتب قيصر مع الوفد ابنُه معاوية سي ره امر  القيس إلى قيصر ليبقى عنده كرهن. ف

إلى النجاشي يبمره أن يجنِّد الجنود ويسير إلى اليمن ويعيد الملك لصاحبه، ولعل  
هذا الوفد أرسله امر  القيس لم ا كان عند بني طيِّىء وطال عندهم مكَه. َم أخبر 
الم رخون المومب إليهم أن امرأ القيس لم يلبث أن سار بنفسه إلى قسطنطينية، 

قد ذكر نونوز الم رم أن يوستينياُنس قل دُه إمرة فلسطين، إال  فرغبُه قيصر ووعده. و 
عادة ملكه، فضجر امر  القيس وعاد إلى بلده  أنه لم يسَع في إصال  َأم ره وا 

م. أصابه مرٌض كالُجَدري في طريقه كان سبب موته، 555وكانت وفاته نحو سنة 
وفاة امرىء القيس أمر  وُذِكر في كتاب قديم مخطوط أن ملك قسطنطينية لم ا بلغهُ 

ت له تمَال وينصب على ضريحه، ففعلوا وكان تمَال امرىء القيس هناك دببن ينح
إلى أيام المبمون، وقد شاهده هذا الخليفة عند مروره هناك لم ا دخل بالد الروم 

 .(2)ليغزو الصائفة"

لك إن إرسال امرىء القيس وفداخ قبله إلى القيصر أمر لم نعرفه من قبل، وكذ
لم يذكر أحد من الرواة العرب ذلك العهد الذي أشرنا إليه، والغريب أن رواية هذا 
الخبر من أوله إلى منتهاه، وغيره من األخبار التي وردت في تواريخ الروم، ال 
أصل لها في الروايات العربية، وهي في ظني ال أساس لها من الصحة؛ ألنها 

ريين العرب عن رحلة امرىء القيس من جهة، تخالف ما تناقله جمهرة الرواة واإلخبا
                                                           

،    المشدرق: 255: 3ر تداريخ العدرب قبدل اإلسدالم ، وانظ312الزيادة من المرجع السابق:  (1)
، وذكددددر األب لددددويس شدددديخو اليسددددوعي أن القيصددددر انسددددطاس أرسددددل جددددّد نونوسددددوس 1115

 الم رم إلى الحارث ليعقد عهداخ معه.
، امدددر  القددديس منتخبدددات 12، وانظدددر امدددر  القددديس حياتددده وشدددعره: 35: 1شدددعراء النصدددرانية  (2)

، تدددداريخ  داب اللغددددة 211لشددددعر فددددي العصددددر القددددديم: ، أميددددر ا311، 313، 312شددددعرية: 
، 17-18، الشدددوامخ امدددر  القددديس: 255: 3، تددداريخ العدددرب قبدددل اإلسددالم 117: 1العربيددة 
 .1115المشرق: 
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وألنها قد تكون صيغت وقيلت لتحّقق مطالب عندهم توافق مذهبهم من جهة َانية، 
فقد ُذِكر أن يوستينيانس أجاب طلب امرىء القيس لسببين، أولهما: كون الطالب 

انيهما: وهو األهم  ا كم–نصرانياخ، إذ كان يوستينيانس من الُغّير على الدين، َو
أن عدّو امرىء القيس كان المنذر، والمنذر من عمال  -يظهر من قول بركوب

 .(1)األكاسرة منافسي القياصرة في بسط السيطرة على أطراف الجزيرة العربية

ويضيف أحد محّرري دائرة المعارف اإلسالمية سبباخ  خر جديداخ تفر د به، 
ا في وصف هذه الرحلة، لرحلة امرىء القيس إلى الملك الرومي نختم به حديَن

فيروي أن االمبراطور يوستينياُنس أخذ بنصيحة الحارث بن أبي َشِمر الغساني 
م ليستعين به 531والي بادية الشام، فدعا امرأ القيس إلى القسطنطينية حوالي عام 

على الفرس، ومكث هذا الشاعر طويالخ في القسطنطينية، َم استعمله على الشام 
أي الوالي،  Phylarckتعيش على الحدود، وُلقب بلقب فيالرق  وعلى القبائل التي

أَناء رحيله لتوّلي منصبه  (2)م511و  531ولكنه توّفي في أنقرة فيما بين عامي 
 .(3)هذا

وأرى أن ما ُروي عن دعوة الملك الرومي المرىء القيس إلى القسطنطينية، 
منحول عليه لألسباب  –وجعله أميراخ على قبائل فلسطين ليستعين به على الفرس 

. (1)التي ُذِكرت  نفاخ، وأضاف بروكلمان أنه حدث حقيقة البن عمه: قيس بن سلمة
 وهذا ما لم يقل به أحد من الم رخين والرواة العرب أيضاخ.

                                                           

 .312انظر امر  القيس منتخبات شعرية:  (1)
ام . وقيدل: كاندت وفاتده عائدداخ مدن القسدطنطينية نحدواخ مدن عد21وانظر الشوامخ امر  القيس:  (2)

، أمير الشعر في العصر     القدديم: 12م، قريباخ من أنقرة. امر  القيس حياته وشعره: 555
213. 

 .31-21، وانظر شر  ديوان امرىء القيس: 115: 1دائرة المعارف اإلسالمية  (3)
 .155: 1تاريخ األدب العربي  (1)
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فإذا كان وصف رحلة امرىء القيس قد سار على هذا النحو، فذلك ألن 
لت المظاّن التي اعتمدنا عليها في هذا السرد وزّود تنا باألخبار السابقة، قد فص 

القول في تنّقل امرىء القيس بين القبائل في داخل الجزيرة العربية واليمن، وفي 
ذكر األماكن التي أقام فيها إقامة قصيرة أو طويلة، وأجملته في خارجها إلى أن 

ن تضاربت بعض اجراء –وصل إلى قيصر، وهو وصف يدل   -في عمومه وا 
عر ابتدأ رحلته من الجزيرة العربية، َم اتجه في سيره إلى الغرب على أن هذا الشا

إلى أن انتهى به المطاف إلى عاصمة الروم، وي رم بعض المستشرقين هذه الرحلة 
 531فيذكر أن ذهاب امرىء القيس إلى القيصر يوستينياُنس كان حوالي سنة 

 .(1)للميالد

من أجل أن تكون  –ها ويبدو من األخبار التي عرضنا لها أنه كان يعوز 
الشعر الجاهلي، ونعني به شعر        امرىء  -دليالخ قائماخ على صواب استنتاجنا

ل فيه بعض األحداث التي حدَت معه، أو األماكن التي مر  بها  القيس الذي سج 
في طريقه إلى بالد الروم، وفي إقامته عندهم، وفي طريق عودته إلى دياره بعد 

انتهت به العودة إلىبن ِقَرة التي كانت نهايته فيها؛ وكذلك شعر  منصرفه عنهم، حيث
 عمرو بن قميئة رفيقه في السفر.

فإذا كان ذلك كذلك، فإن هذا يسهِّل علينا االنتقال في الحديث إلى المحور 
 الَاني المتعّلق باألشعار التي أومبنا إليها.

*  *  * 

                                                           

ة المعددارف اإلسددالمية. ، وانظددر الخبددر السددابق مددن دائددر 255: 3تدداريخ العددرب قبددل اإلسددالم  (1)
ويقّرر الطاهر أحمد مكي أن بداية رحلة امرىء القيس إلى القسطنطينية تقع فدي زمدن قريدب 

م. انظدددر حديَددده عدددن ذلدددك وطدددرق اسدددتدالله فدددي كتابددده: امدددر  القددديس حياتددده 553مدددن عدددام 
 .71-77وشعره: 
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(2) 

امرأ القيس في سفره إلى قيصر يذكر الرواة أن عمرو بن قميئة كان رافق 
 :(2)، وقد أشار إلى ذلك امر  القيس في شعره؛ فقال(1)ملك الروم

َب ُدوَنددددده دددددا َرَأى الدددددد ر   َبَكدددددى َصددددداِحِبي َلم 
ُندددددددددددَك إن مدددددددددددا دددددددددددِك َعي   َفُقل دددددددددددُت لددددددددددده: ال َتب 

 

 وَأي قَدددددددددددددَن أن دددددددددددددا الِحقَددددددددددددداِن بَقي َصدددددددددددددَرا
دددددددددَذَرا  ُنحددددددددداِوُل ُمل كددددددددداخ أو َنُمدددددددددوَت َفُنع 

 

رون أنه كان من ُقدماء الشعراء في الجاهلية، وهو أقَدم من امرىء القيس، ويذك
ر أبيه، وَلِقيه امر  القيس في  خر ُعمره فبخرجه معه إلى َقي صر  قيل: كان مع ُحج 
ه إله يستمّده على بني أسد، فمات معه في طريقه، وَسم ت ه  في بالد الروم لم ا توج 

راخ الضائع لموته  بة وفي غير َأَرب وال َمط لبالعرُب ُعم   .(3)في ُغر 
                                                           

 ( في الصفحة التالية.1انظر المصادر في الحاشية رقم ) (1)
( مدددن روايدددة السدددّكري أن الحدددارث بدددن حبيدددب 318وان امدددرىء القددديس ) : وقدددد ورد فدددي ديددد

َلمي كان خرم معه إلى الشام، ولكنه لم يكمل الرحلة، فمات في الطريق قريباخ من بصرى  السُّ
 في تلك الديار؛ فقال يَريه:

ددددددددَرى  َف ُبص   ََددددددددَوى عنددددددددد الَوِدي ددددددددة َجددددددددو 
ِمدددددددددددي الُمَضددددددددددداَف إذا َدَعددددددددددداهُ   َفَمدددددددددددن  َيح 

 

 اأَليتدددددددددددددددداِم والكددددددددددددددددلِّ الِعجددددددددددددددددافِ أبددددددددددددددددو      
ددددددددددددعافِ  ِمددددددددددددُل ُخط ددددددددددددَة اأَلَنددددددددددددِس الضِّ  َوَيح 

 
 .78وانظر امر  القيس حياته وشعره: 

ددل الّضددّبي ) : 55-55ديددوان امددرىء القدديس:  (2) (: أن الددذي خددرم 212، وفددي روايددة للمفض 
مددع امددرىء القدديس إلددى قيصددر رجددل مددن بنددي َسددُدوس، ويقددال إندده مددن ُضددَبي عة هددو عمددرو بددن 

أن هذين البيتين قالهمدا امدر  القديس فدي الربيدع  371: 1قميئة، وجاء في معاهد التنصي  
: 3ابن ُضَبع الَفزاري لم ا لجب إلى السموأل بن عاديداء، وانظدر تداريخ العدرب قبدل اإلسدالم    

252-253. 
، ديوان عمرو بن 212، ديوان امرىء القيس: 111، وانظر  : 131: 17األغاني  (3)

 212، الشعر والشعراء: 151، طبقات فحول الشعراء: 11، فحولة الشعراء: 155قميئة:
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: "َم سار ومعه عمُرو (1)ويروي ابن قتيبة في ترجمته المرىء القيس، فيقول
بن َقِميئة أحد بني قيس بن َعلبة، وكان من خدم أبيه، فبكى ابن قميئة وقال له: 

رَت بنا، فبنشب امر  القيس يقول:" وروى أبياته ن . ويشكك بعض المستشرقي(2)َغر 
في مرافقة عمرو هذا لشاعرنا، فيذكر أن خروجه إلى الروم مع امرىء القيس ملك 

، دون أن يقدم دليالخ واحداخ أو شاهداخ مقنعاخ على صّحة رأيه، الذي (3)لألسطورة
خالف فيه ما أتى به الرواة قديماخ وحديَاخ، والذي نقض فيه قصيدة صحيحة النسبة 

هو األصمعي، من أبياتها أبيات تذكر عمرو بن المرىء القيس من رواية عالم َقة 
 قميئة وصحبته له واألحداث التي حصلت معهما في هذه الرحلة.

وتبّين هذه الرواية وسابقتها أن بين امرىء القيس وعمرو بن قميئة سابق 
معرفة، وأن هذه المعرفة نمت وتطورت بحيث تمّكن شاعرنا من أن يعرض الرحلة 

يئة، فيوافق هذا اجخر ويكون رفيقه في سفره ذاك. في وسببها على عمرو بن قم
حين نجد صاحب األغاني يروي رواية أخرى عن سفر امرىء القيس إلى قيصر 

                                                           

 

، 525: 2، نشوة الطرب 32، الموّش : 1، معجم الشعراء: 251الم تلف والمختلف: 
، امر  القيس لسليم الجندي: 112: 1، خزانة األدب 85: 1المختصر في أخبار البشر 

، الملك 85ة َانية في شعر امرىء القيس: ، قراء31، امر  القيس الملك الضليل: 23-21
 .118، 115الضليل امر  القيس: 

 .51-51الشعر والشعراء:  (1)
 روى البيتين السابقين )بكى صاحبي...( بزيادة بيتين  خرين عليهما، هما: (2)

ددددددددددددددُت ممل كدددددددددددددداخ  ددددددددددددددٌن إن  َرَجع  نددددددددددددددي َأِذي   وا 
 علددددددى ظهددددددِر عددددددادي  َتَحدددددداُر بدددددده الَقَطددددددا

 

َوَرا ِبَسدددددددددددي ر  تَدددددددددددَرى منددددددددددده  الُفَرانِدددددددددددُق َأز 
َجدددددددددددَرا ُد الددددددددددددِّياِفيُّ َجر   إذا َسددددددددددداَفُه الَعدددددددددددو 

 
 .275انظر تاريخ األدب العربي لبالشير:  (1)
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: "نزل (1)وجود المعرفة بين هذين الشاعرين، يقول أبو الفرم -في محتواها –تنفي 
ر ببكر بن وائل، وضرب قب َته، وجلس إليه وُجوُه بَ  ك ر بن وائل، امر  القيس بن ُحج 

فقال لهم: هل فيكم أحد يقوُل الشِّعر  فقالوا: ما فينا شاعر إال شيخ قد خال من 
رو بن َقميئة وهو شيخ، فبن َشَده فُبعِجب به،  عمره وكبر، قال: فب توني به، فبتو ه بَعم 

ي اه َعَنى امر  القيس بقوله:  فخرم به معه إلى َقي صر، وا 

 )البيتان(      .....        بكى صاحبي ...

وقال م رِّم في هذا الخبر: إن امرأ القيس قال لعمرو بِن َقميئة في سفره: أال تركب 
ي د  فقال عمرو  :(2)إلى الص 

 َشدددددددددددددكوُت إليددددددددددددده َأن ندددددددددددددي ُذو جاللدددددددددددددة  
 فقددددددددال لنددددددددا: أهددددددددالخ وَسدددددددده الخ ومرحبدددددددداخ 

 

 وأنِّدددددددددددي َكِبيدددددددددددٌر ُذو ِعيدددددددددددال  ُمَجنِّدددددددددددبُ 
شِ  َكُبوا" إذا َسر ُكم  لحٌم ِمَن الَوح   فار 

وسواء كان بين امرىء القيس وعمرو بن قميئة سابق معرفة أو لم تكن هذه المعرفة 
موجودة أصالخ، فإن امرأ القيس استصحبه معه في رحلته إلى قيصر في بالد 

                                                           

، 155-155، ديددوان عمددرو بددن قميئدددة: 55، وانظددر ديددوان امددرىء القددديس: 111: 17األغدداني  (1)
نحدو  خدر، حيدث تقدول  ( من ديوان ابن قميئة على11وروي هذا الخبر في مقدمة القصيدة رقم )

دددر الكنددددي ببكدددر بدددن وائدددل، فضدددرب ِقباَبددده؛ فقدددال: أمدددا فددديكم  الروايدددة: "وَمدددر  امدددر  القددديس بدددن ُحج 
َتن َشددَده،  َلبددة فسددبلهم أن يددبتوه بدده. فلمددا َأتدداه اس  ََع  شدداعر  فقددالوا: َبَلددى  َبِقددي لنددا شدديخ مددن قدديس بددن 

َحب ني  ففعدل؛ فدانطلق دائع،  فبعجبه. فقال له امر  القيس: اص  دراخ الض  معده، َفَهلدك؛ ولدذا ُسدمِّي َعم 
 .23فقال عمرو بن قميئة:".  )البيتان(، امر  القيس لسليم الجندي: 

 ، ويروى: "ُمَحن ُب".155انظر ديوان عمرو بن قميئة:  (2)
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. تذّكر (1)الروم، فبجابه إلى صحبته، وأنه لم ا صار إلى ساِتيَدَما وهو جبل هناك
 :(2)إليهم؛ وفي ذلك يقولأهله ودياره فبكى شوقاخ 

و َعدددددِن ال دددددد دددددر  دددددُت َعم   قَدددددد  َسدددددَبَلت ِني ِبن 
، ددددددددددددَتع َبَرت  ددددددددددددا َرَأت  سدددددددددددداِتيَدَما اس   َلم 
ضددددددددددددداخ ِبهَدددددددددددددا َأه ُلهددددددددددددددا  تدددددددددددددذك َرت  َأر 

 

الَمهَدددددددددددددددا ِض ال تدددددددددددددددي تُن ِكدددددددددددددددُر َأع   َأر 
مَ –للدددددددددِه َدرُّ   َمدددددددددن  اَلَمهدددددددددا  -الَيدددددددددو 

ماَمهَددددددددددددددددددددا َواَلهددددددددددددددددددددا ِفيهَددددددددددددددددددددا وَأع   َأخ 
 

ظاهر البيت األول الرواَة إلى تعيين الشخ  الذي بكى في هذه  وقد استدعى
الرحلة، خاصة أن اإلخباريين لم يشيروا إلى أن عمرو بن قميئة قد اصطحب ابنته 

: "سبب (3)معه؛  فقال أبو محمد األسود األعرابي في تفسيره عن أبي الن َدى
د الروم بكت، وندمت على بكائها... أنها لم ا فارقت  بالَد قوِمها، ووقعت إلى بال

نما كن ى عن نفسه بها.  نما أراد عمرو بهذه األبيات نفَسه ال ِبن َته، وا  ذلك، وا 
وساتيدما: جبل بين َمي افاِرِقين وَسَعر ت... وقال عمرو هذا الشعر حين خرم مع 

 ، وقصتهما معروفة".(1)امرىء القيس إلى الروم

نما أراد ومما ي يد القول إن عمرو بن قميئة لم  ُيِرد  بهذه األبيات ِبن َته، وا 
نفسه قول امرىء القيس: "بكى صاحبي..."، حيث أشار إلى بكاء عمرو عندما 

                                                           

 سيبتي الحديث عن "ساِتيَدما" فيما بعد. (1)
 .171-171المصدر السابق:  (2)
 –، وفيده قدال األعلدم الشدنتمري     11: 1نظر تحصيل عدين الدذهب ، وا78ُفرحة األديب:  (3)

وهدو جبدل  -:"وصف امرأة نظرت إلى سداتيدما -(117: 1ونقله عنه البغدادي في الخزانة )
فدذكرت بده بالدهدا فاسدتعبرت شدوقاخ إليهدا، َدم قدال: للده دّر اليدوم مدن  -بعينده بعيدٌد مدن ديارهدا

علدددى الئمهدددا، ألنهدددا اسدددتعبَرت بحدددق ، فدددال ينبغدددي أن  المهدددا علدددى اسدددتعبارها وشدددوقها، إنكددداراخ 
تُددداَلَم"، وعقّدددب البغددددادي علدددى كدددالم األعلدددم، فقدددال: "هدددذا كالمددده. ولددديس هدددذا معندددى الشدددعر 

 .118: 1، خزانة األدب 111: 3فتَبم ل"، معجم البلدان 
 لخبر.في معجم البلدان وخزانة األدب: "ملك الروم" مع اختالف يسير في بعض ألفاظ ا (1)
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صحبه في رحلته، فهما لم ا جاوزا بالد العرب وصارا ببالد الروم، وأيقن عمرو 
أنهما الحقان بقيصر حن  إلى بالده فبكى، وكذلك قول ابن قتيبة في ترجمته 

 القيس، وأبي الفرم األصفهاني في ترجمته لعمرو بن قميئة السابقين. المرىء

فإذا كان شعر عمرو بن قميئة قد زّودنا بببيات يسيرة عن هذه الرحلة، دل ت 
على الموضع الذي كانت إليه الرحلة وانتهت فيه؛ فإن هذا  -في مضمونها –

لى أي يدفعنا إلى التسا ل: أي الطرق َسَلك، وما هي األماكن الت ي مر  بها، وا 
ه  ولعل شعر امرىء القيس أوفر حّظاخ في اإلشارة إلى شيء من ذلك   الجهات توج 

ال منا  من أن أشير إلى بيت  -قبل أن نمضي في الحديث عن ذلك –ولكن 
لعبيد بن األبر  شاعر بني أسد، وكان معاصراخ لألحداث، يذكر فيه رحلة امرىء 

عيده، ويدعو عليه بالهالك وأن يلقى مصيره وهو القيس إلى قيصر، ويسخر من و 
 : (1)بالشام؛ يقول

َف تدددددبتي قيصدددددراخ  دددددَت َأن دددددَك َسدددددو   َأَزَعم 
 

 َفلَدددددددددددددته ِلَكن  إذن وأندددددددددددددَت شددددددددددددد مي)2(
 

إن خبر امرىء القيس مع الغساسنة في طريقه إلى قيصر ال نعلم عنه شيئاخ، 
، (3)سط في الوصول إليهوليس في شعره هو ما يشير إلى أنه ذهب إليهم رجاء التو 

سوى ما ذكرناه عن صاحب األغاني وغيره من أنه طلب إلى السموأل بن عادياء 
صاحب النفوذ عند  –أن يكتب له إلى الحارث بن أبي َشِمر الغساني بالشام 

ليوصله إليه، ففعل، واستصحب معه رجالخ يدّله على  – (1)قيصر الروم يومئذ
 يصر.الطريق، ومضى حتى انتهى إلى ق
                                                           

 .11، وانظر امر  القيس حياته وشعره: 121ديوان عبيد:  (1)
 وأنت ش مي: أي وأنت بالشام قبل أن تصل إلى قيصر. (2)
 .253: 3تاريخ العرب قبل اإلسالم  (3)
 .215، وانظر العرب قبل اإلسالم لجرجي زيدان: 117: 1تاريخ  داب اللغة العربية  (1)
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وكذلك لم تشر األخبار العربية إلى سفره إلى القسطنطينية، وال إلى كيفية 
، وليس "في كتب الروم أو السريان الواصلة إلينا إشارة إلى (1)وصوله إلى قيصر

هذه الحوادث التي يرويها اإلخباريون عن ذهاب امرىء القيس إلى القسطنطينية، 
، وال عن الشعر الذي قاله في حّق وطلبه النجدة من القيصر وموته في أنقرة

القيصر، وفي حق القبر الذي شاهده، وما إلى ذلك مما يذكره اإلخباريون. فبمور 
، وأنه مر  (3). ويبدو من شعره أنه سلك طريق الشام(2)مَل هذه ال يعرفها ه الء"

َران" على "َحو 
َلَبّك " (1) ، وقال في (8)و "َحماة"  و "َشي َزر" (5)و "ِحم  " (5)و "َبع 

 :(7)مسيره قصيدته المشهورة التي مطلعها
 َسددددددما لَددددددَك شددددددوٌق بعدددددددما كددددددان أق َصددددددَرا

 
 وَحل دددددددت  ُسددددددددَلي َمى َبط ددددددددَن قَددددددددو  َفَعر َعددددددددَرا

 
أم ا ما بعد ذلك من األماكن التي مر  عليها حتى وصل إلى عاصمة الروم، فال 

 نعرف عنها شيئاخ.

من الشعر الذي يتصل  (1)ائدوقد حفظ لنا ديوان امرىء القيس َالث قص
بالرحلة إلى قيصر، يلتقي في روايتها العالمان الجليالن األصمعي والمفض ل 

                                                           

 .253: 3تاريخ العرب قبل اإلسالم  (1)
 .255: 3المرجع السابق  (2)
، تاريخ ابدن 111، 117: 22سيبتي الحديث عن القصيدة، وانظر باإلضافة إليها: األغاني  (3)

 .311، 377: 1، معاهد التنصي  581: 2خلدون 
 مدينة بالشام. (1)
 قرية بالشام بين دمشق وحم . (5)
 مدينة بالشام. (5)
فدي:  -باإلضدافة إلدى القصديدة –مدروره فدي هدذه األمداكن  موضعان في ناحيدة الشدام، وانظدر (8)

 .85: 1المختصر في أخبار البشر 
، 85: 1، وانظددر المختصددر فددي أخبددار البشددر 81-55القصدديدة فددي ديددوان امددرىء القدديس:  (7)

 .71-88، العقد الَمين: 11-15: 1شعراء النصرانية 
 رواية األصمعي من نسخة األعلم. (1)
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وردت في زيادات ملحق الطوسي من المنحول  (2)، وقصيدة(1)الّضّبي و خرون
، لم تَبت في رواية المفضل واألصمعي وأبي ُعبيدة، ونسبها غيرهم إلى (3)الَاني

عة تفّرد الضّبي بروايتها، ومقطوعتان مما زاده السّكري على امرىء القيس، ومقطو 
 غيره من الرواة.

، وعدد أبياتها أربعة وخمسون (1)والقصيدة األولى هي الرابعة في الديوان
بيتاخ، وقد سبقت اإلشارة إلى أنه قالها في الطريق إلى قيصر. جمعت هذه القصيدة 

نه شب ب فيها بصويحباته، وذكر ، فإ(5)صفات شعره في الطور األول من حياته
األماكن والديار التي مر  بها، ووصف الطرق التي سلكها. وهي تصّور شخصية 
امرىء القيس أصدق تصوير في النزوج إلى الماضي والتطّلع إلى المستقبل، وتعّبر 
عن مشاعره المتلّونة أوض  تعبير وهو يتبرج  بين جزر اليبس ومّد األمل، فهي 

                                                           

ا  بذلك في ديوان امرىء القيس: "تحقيدق روايدة الدديوان: قصدائده وأبياتده" انظر الفصل الخ (1)
 .11، امر  القيس حياته وشعره: 115، 111، 311في المواضع: 

 مطلعها: (2)
َت َنف َسددددددددددَك َمددددددددددا لَددددددددددن  َيُعددددددددددوَدا  َأَأذَكددددددددددر 

 
 فهددددددددددددددداَم التدددددددددددددددذكُّرُّ قلبددددددددددددددداخ َعِميدددددددددددددددَدا

 
 .251-251انظر ديوان امرىء القيس: 

الدددذي ألحقددده شدددار  النسدددخة بهدددا، وسدددّماه "المنحدددول الَددداني" ممدددا كتبددده عدددن غيدددر وهددو الشدددعر  (3)
َبديِّن، وتكداد  -وعدددها سدّت وعشدرون –الطوسي، والن حدل فدي قصدائد هدذا القسدم ومقطوعاتده 

 )المقدمة(. 12تكون نسبتها المرىء القيس معدومة. انظر المصدر السابق: 
، 81-55: هددذا البحددث،   الددذي اعتمدددت عليدده فدديو  الددذي حّققدده محمددد أبددو الفضددل إبددراهيم، (1)

وهددي الرابعددة فددي مخطوطددة األعلددم الشددنتمري، والخامسددة فددي مخطوطددة الطوسددي )فيمددا قددرأه 
الطوسدددددي علدددددى ابدددددن األعرابدددددي مدددددن روايدددددة المفّضدددددل(، والخامسدددددة فدددددي مخطوطدددددة السدددددكري 

طوطة ومخطوطة البطليوسي، والسادسة عشرة في مخطوطة ابن النحاس، واألربعون في مخ
، امر  القديس شداعر المدرأة والطبيعدة: 11-11أبي سهل. وانظر امر  القيس حياته وشعره: 

، قددراءة َانيددة فددي شددعر امددرىء 312-315، أميددر الشددعر فددي العصددر القددديم: 115-212
 .112، 131، 111، 85، 81، 51القيس: 

 الطور األول قبل مقتل أبيه، والَاني بعده. (5)



 155 

لواقع قائم، وتجربة قاسية مر  بها، وحياة مبهولة بالمتاعب خاضها  صدخى حقيقي
متحدياخ لها. بدأها بمقدمة طللية هي أطول مقدمة في ديوانه، وتالئم موضوج الرحلة 
وتنسجم معه، فقد َبُعدت صاحبته وقومها، وحّلوا في موضعين متباعدين عن دياره، 

نية القبيلة يعمرية الحي، انقطعت فاشتّد لذلك شوقه وتضاعف حزنه، وصاحبته كنا
عنه وجاورت غسان، ومع ذلك فإن وّدها باق في صدره ال يذهب وال يتالشى، فلما 

اتّبعهم بنظره حزناخ لفراقهم حتى غابوا وراء  -عن المرتبع الذي جمعهم –ارتحلوا 
ر –األنهار من َجن ب َتي مر. وتراءى للشاعر  مظهر  -وهو في هذا الموقف المَ 

ائن الجميل وهي تغادر الديار، فبرسل خياله في تصوير هذا المنظر تصويراخ الظع
ينّم عن الشعور بالجمال واإلحساس بروعة األشياء، فهوادجهن عالية مختلفة 

حدائق دوم أو سفيناخ مطلياخ بالقار  -من بعيد –األلوان، تغّذ السير، فتبدو للرائي 
غمر أسافلها الماء، من نخيل ابن ياِمن  تدفعه الريا ، أو نخيالخ عاليات باسقات ي

فا وبعد الُمَشق ر . ولكن هذه الظعائن الجميلة الموشاة ببلوان (1)في َهَجر دون الص 
م أو السفين المطلي أو النخيل  من الصوف األحمر واألصفر ال تشبه حدائق الد و 

نما تشبه تماَيل من تماَيل َسق ف على قوائم  ،(2)ذا األلوان المختلفة وحسب، وا 
بنقش ملّون، أو صور مزخرفة على جدر  (3)مرمرية تكسو وادي الساجوم المزبد

 مطلية.
 َسددددما لَددددك شددددوٌق بعدددددما كددددان َأقَصددددَرا
ِر ُودُّهددددددا ددددددد   ِكناِنّيددددددٌة باَنددددددت  وفددددددي الص 
لُدددددددوا دددددددا َتَحم  دددددددُن الحددددددديِّ َلم  َندددددددي  ُظع   ِبَعي 
دددددددددا َتكم شدددددددددوا  فَشدددددددددب ه ُتُهم  فدددددددددي اجِل َلم 

 عدددداِت ِمددددن  َنِخيددددِل ابددددن يدددداِمن  أو الُمك رَ 
َمدددر    كدددَبن  ُدَمدددى َسدددق ف  علدددى َظه دددِر َمر 

 وَحل ددددددت ُسددددددَليَمى بطددددددَن قَددددددو  َفعر َعددددددَرا
ُمدددددددددددرا  مجددددددددددداِورةخ غس ددددددددددداَن والحدددددددددددي  َيع 
 لَددَدى جانِددِب اأَلف ددالِم ِمددن  َجن ددِب تيمددرا
م  أو َسددددددددددددددددفيناخ ُمَقي ددددددددددددددددرا  حدددددددددددددددددائَق َدو 

ددددفا الال ئِددددي يِلدددديَن ا ددددَن الص   لمشددددق راُدَوي 
دددددياخ ُمَصدددددو را بِدددددَد الس ددددداُجوِم َوش   َكَسدددددا ُمز 

                                                           

 مة.قصران بناحية اليما (1)
 سقف: موضع فيه صور. (2)
َبد. (3)  المزبد: ذو الز 
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وأتبع الشاعر الحديث عن رحلة الظعائن بغزل حيي وقور على غير ما 
عرف عنه من الغزل اإلباحي والخالعة والمجون والتهّتك الخلقي الفاحش، ولعّل 
ج انشغاله بما يقّض عليه مضجعه، ويستحوذ على عقله صرفه عن التفكير بنواز 

رضاء شهواته، والتلذذ بها ولو على سبيل الذكرى. فالنسوة في الظعائن  ف اده وا 
وبقطع من الذهب المصوغ على هيئة ِفقار  (1)منّعمات مصونات يتحلين بالياقوت

، ويتطيبن بالطيب الذكي الرائحة الذي انتشرت رائحته العطرة في أرجاء (2)الجرادة
قد ُفتقت نافجُته فانتشرت  (1)رميت بمسك إذفر (3)المكان، كما لو كان حّقه حميرية

رائحته وقويت. وبضروب أخرى من الطيب والعطور كالبان واللبنى وأعواد من 
. ه الء النسوة ذهبن بقلبه، واستولين عليه، (5)البخور الهندي كاألَُلو ة والر ند والكباء

ه تد عيه َم وعلقن بحّب حبيب ال يستطعن االنفكاك عنه، وكانت ُسليمى صاحبت
فارقته وذهبت هي األخرى بقلبه، وقطعت ما بينه وبينها من حبل الوصال، وكان 
هذا الحبيب لها فيما خال من الدهر خليالخ، يختلس النظر إلى خبائها ذي األستار 
َ ِمل إذا نظر  الصفاق مخافة الرقباء، إذا فجبها فنظر إليها َفِزَج قلُبه وَخَفق، َكَفَزج ال

ر فاستفظعها ورهب منها مع محبته فيها وحرصه على التلذذ بالسُّك ر إلى الخم
منها. وكانت فاترة نشوى، إذا قامت ألمر تمايلت متَنية تداري ف ادها لتشتّد، 

                                                           

، الزيندددة فدددي الشدددعر الجددداهلي: 111-111انظدددر مجلدددس المدددرأة وزينتهدددا فدددي العصدددر الجددداهلي:  (1)
 .151-111التزّين بالحلي: 

(، الزينددة فددي 2والحاشددية رقددم ) 151، 138انظددر مجلددس المددرأة وزينتهددا فددي العصددر الجدداهلي:  (2)
 .158التزين بالحلي:  الشعر الجاهلي:

هي أداة أو وعاء لحفظ الطيب والحلدي، وتكدون مدن الخشدب والعدام. انظدر مجلدس المدرأة وزينتهدا  (3)
 .218-215في العصر الجاهلي: 

 اإلذفر: القوي الرائحة. (1)
لمزيددد مددن التفصدديل فددي الحددديث عددن هددذه األنددواج مددن الطيددب والعطددور، انظددر المرجددع السددابق:  (5)

الجدداهلي: زينددة الطيددب والعطددور:  ، الزينددة فددي الشددعر172، 171، 188-187، 157-182
211 ،211 ،211- 221 ،228-227 ،251-251 ،258 ،251-253. 
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وتحمل نفسها على التماسك، وتتكلف الَجَلد لئال تنهار. ولقد تغّير وّدها، فإن 
الت بهواها    إلى  خر، فله قطعت ما بينه وبينها لبعده عنها، ووصلت غيره، وم

العذر حينئذ أن يستبدل بها غيرها، وأن يميل بهواه إلى امرأة أخرى، فالجزاء من 
نما يقول هذا عند خروجه إلى قيصر، ومفارقته أهله ودياره. وربما  جنس العمل، وا 

الجمال( في تجربة من  –"مزم َنائية )الحرمان  -في هذه األبيات – َر الشاعر 
–ليبرز بهذا المزم التقابل بينه وبين المرأة، فهو يتمناها من ناحية، لكنه تجاربه؛ 

يهّيىء لفراقها من ناحية أخرى، وهذا التقابل يبدو جلّياخ في  -على غير المبلوف
تجربة مزدوجة بين سلمى وأسماء، حيث يستخلصهما من بين نسائه لهذه المغامرة 

 .(1)المميزة"
 اخ ُمَفق ددددددددددددددراُيَحل ددددددددددددددي َن ياقوتدددددددددددددداخ وَشددددددددددددددذ ر 

فَدددددرا دددددِك َأذ   ُتَخددددد ُّ بَمف دددددروك  مدددددن المس 
َنددددددددددددى والِكَبدددددددددددداَء المَقت ددددددددددددرا ددددددددددددداخ وُلب   وَرن 
ُلهدددددددا قدددددددد َتَبت دددددددرا  ُسدددددددَلي مى فَبمَسدددددددى َحب 
ِف الِخبددددددداَء الُمَسدددددددت َرا  ُيسددددددداِرُق بدددددددالط ر 
دددَرا دددُبو  المخم   كمدددا َذَعدددَرت  كدددب ُس الص 
َ  َأال  َتَخت دددددددرا  ُتراِشدددددددي الفددددددد اَد الدددددددر خ 

دددددددددددَدل ِت بدددددددددددالُودِّ  َخدددددددددددراسددددددددددد  ُنبِدل إن َأب 
 

َمددددددددة   ن  وَنع   َغرائِدددددددُر فدددددددي ِكدددددددن  وَصدددددددو 
َيِرّيددددددددددة    وِريددددددددددَ  َسددددددددددناخ فددددددددددي ُحق ددددددددددة  ِحم 
ددددددددددد َذاِكيدددددددددداخ   وباندددددددددداخ وُأل ِوّيدددددددددداخ مددددددددددن الهن 
 َغِلق ددددَن بددددَره ن  ِمددددن  َحِبيددددب  بدددده اد َعددددت  
 وكدددددان لهدددددا فدددددي سدددددالف الددددددهر ُخل دددددةخ 
 هُ إذا َنددددددددداَل منهدددددددددا َنظ دددددددددَرةخ ِريدددددددددَع َقل ُبددددددددد
ددددددددده  تمايلَدددددددددت    نِزيدددددددددٌف إَذا قامدددددددددت  لَوج 
َسدددددددددى ُودُّهدددددددددا قدددددددددد َتَغي دددددددددرا ددددددددماُء َأم   َأَأس 

 
 

 

وانتقل بعد ذلك إلى تذكر أهله الصالحين، وما هو عليه من سفر واغتراب، 
مسّجالخ في األبيات التالية أحزانه و المه النفسية التي اعتورت ف اده، ورافقته في 
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فارق أهله ودياره، فهو عندما صار إلى بعض مسيره إلى أرض الروم منذ أن 
َجر" وقد َبُعد عن أهله وعن ديار محبوبته،  (1)مواضع الشام إلى "َخَمَلى" و "َأو 

ران" فبدت له في اجل تذّكرهم واشتاق إليهم، ولما دنا من "َحو 
دون أسماء لم يَر  (2)
يصله به نسب وال  شيئاخ يسرُّ به، إذ كان كل ما ر ه جديداخ عليه غريباخ عنه، ال

، فكبن كل ما ر ه غير مرئي لحقارته وقبحه في عينه، فلما (3)تشدُّه إليه عاطفة
جاوز حماة وَشي زر تقطعت به أسباب الحاجة إلى َمن  أحب يبساخ من اللقاء، وشغالخ 
بما لقيه من الشدة والعناء. ولطول المسافة وبعد الديار كانوا يسيرون متعجلين، فقد 

فلة تغّذ السير، وتجهد نفسها بسرعة فوق طاقتها، حتى ضّجت اإلبل أخذت القا
المسّنة من سرعتهم، فكان َمن  تخّلف منهم لشيء أصابه لم يترب   عليه حتى 

لم  (1)يدركهم. ورغم األهوال التي ألم ت به، وما لقي من عناء السفر، وُبع د الشُّق ة
ل، خضراء اللون كبَل وادي ينس نساءخ في هوادم مرتفعة، جّللت حمولتهن  بالَخم 

األعراض، فارقته عند انقضاء المرتبع والرجوج إلى المياه، مررن "ببيشة" وخلفن 
 "الغمير" قاصدات "غضور".

َجدددرا كددداِب وَأو   علدددى َخَملَدددى ُخدددوُ  الرِّ
ددددددَك َمن ظددددددرا َت فلَددددددم  َتن ظُددددددر  بعي َني   َنَظددددددر 
َندددددددددددا َحمددددددددددداَة وَشدددددددددددي َزرا  َعِشدددددددددددي َة جاَوز 

 َجه ددِد ال ُيل ددِوي َعلَددى َمددن  َتَعددذ َراَأُخددو ال
ددددددددالخ لهددددددددا كددددددددالَقرِّ يومدددددددداخ ُمَخددددددددد َرا  َوخم 
دددددددددَوَرا دددددددددِر عاِمددددددددددات  ِلَغض   وُدوَن الُغَمي 

لددددددي الصدددددداِلِحيَن وقددددددد َأتَددددددت   ُت أه   تَددددددَذك ر 
راُن فدددددددي اجِل ُدوَنهدددددددا  فلّمدددددددا َبدددددددَدت  َحدددددددو 
ددددددددددددددَباُب اللُّباَنددددددددددددددِة والهَددددددددددددددَوى  َتَقط ددددددددددددددَع َأس 

ُد منددددددددددده َيُمنُّدددددددددددهُ  ِبَسدددددددددددي ر  َيِضدددددددددددجُّ   الَعدددددددددددو 
 ولدددددددم ُين ِسددددددددِني مددددددددا قَددددددددد  َلِقيددددددددُت َظعاِئندددددددداخ 
دددددَراض ِمدددددن  دون ِبي َشدددددة   َ دددددل  مدددددن اأَلع   كَب
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لى الفخر بنفسه، حتى  (2)الذ ُمول (1)وخرم من هذا إلى وصف ناقته الَجس رة وا 
إذا أرضى نفسه في وصفها بستة أبيات أشار إلى أنها تحمل على ظهرها فتخى لم 

ألرض مَله، وفاء بما عاهد، وصبراخ على ما يجد. ويفخر بنفسه على بني تحمل ا
أسد ويخّوفهم منه، فيذكر األعمال التي قام بها للَبر ألبيه، فهو الُمن ِزل األلوف من 
حصن ناعط ببرض همدان، فإذا أرادوا النجاة ببنفسهم فعليهم أن ينزلوا بما َغُلظ 

ل. ويزعم أنه لو شاء لغزاهم من أرض من األرض وخشن، وأن يتحّصنوا بالجبا
ن منه، تشنيعاخ  حمير بقومه وأصحابه، ولكنه استنجد بملك الروم، وطلب الَعو 

بالغاخ في نهِكِهم، وتبيين شرفه وفضله لمشاركة ملك الروم له.  عليهم، وا 

ددددددددددددَرا  َذُمددددددددددددول  إذا صدددددددددددداَم الن هدددددددددددداُر وَهج 
 
 

ددددددددددددددددَبَرا فَددددددددددددددددى وَأص   َأبددددددددددددددددر  بِميَدددددددددددددددداق  وَأو 
َعدددددددَرابنِدددددددي َأَسددددددد نددددددداخ ِمدددددددن اأَلرِض َأو   د  َحز 

وِم َأن فَدددددددددددَرا دددددددددددداخ إلدددددددددددى الدددددددددددرُّ  ولكن ددددددددددده َعم 
 

دددددددَرة   دددددددَك بَجس   فدددددددَدج  َذا وَسدددددددلِّ الهَدددددددم  َعن 
 .......... 

َ َلدددددددهُ  ُض ِم  عليهدددددددا َفتخدددددددى َلدددددددم َتحِمدددددددل األر 
 هدددددددو الُمن دددددددِزُل اأُلال ِف مدددددددن َجدددددددوِّ َنددددددداعط  

َير   ِض حِدم  ُو ِمن  أر   ولو شاَء كان الَغز 

، (3)عمرو بن قميئة، وكان شيخاخ كبيراخ  -كما َأخبرنا–افقه في هذه الرحلة وير 
وقد أحس  عمرو خالل هذه الرحلة الشاقة بقسوة الغربة، وعذاب الوحدة، ووحشة 
الدار، فعندما جاوز وصاحبه بالد العرب إلى بالد الروم، مخلَِّفي ن وراءهما أرضاخ 
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صائر إلى قيصر ال محالة، حن  إلى بالده عزيزة وذكريات جميلة، وأيقن عمرو أنه 
فبكى، فيسّليه امر  القيس عن البكاء، ويخّفف من  المه وأحزانه ببن يصبر على 
ما يجد حتى يدركا ما يطلبان من  الُمل ك، بالوصول إلى قيصر والرجوج إلى قتال 

را ف ي بني أسد، إال  أن يحول الموت دون ذلك، فيكون لهما العذر إذ لم يقصِّ
الطلب. ويطيب خاطره ويهدىء من روعه فيذكر له لئن استجاب له قيصر، ورجع 
من عنده بجيش عظيم يستعيد به ملكه، فإنه كفيل ببن يسير سيراخ شديداخ، يطوي 

 األرض طّياخ، فيبلغا ديارهما في زمن وجيز.

 وَأي قَددددددددددددددَن َأن ددددددددددددددا الِحقَدددددددددددددداِن بَقي َصددددددددددددددَرا
ددددددددددذَ   َراُنحدددددددددداِوُل ُمل كدددددددددداخ أو َنُمددددددددددوَت َفُنع 

َوَرا (1)بَسددددددددي ر  تَددددددددرى مندددددددده الُفرانِددددددددقَ   َأز 
 

َب ُدوَنددددده دددددا َرَأى الدددددد ر   َبَكدددددى َصددددداِحبي َلم 
 فُقل دددددددددددُت لددددددددددده ال َتب دددددددددددِك َعي ُندددددددددددَك ِإن مدددددددددددا
دددددددددددددُت ُمَمل كددددددددددددداخ  نِّدددددددددددددي َزِعددددددددددددديٌم ِإن  َرَجع   واِ 

 

َم أعقب ذلك في وصف الطريق الذي سلكه، فهو طريق غير مسلوك ليس 
ى به، إذا شّمته اإلبل المسّنة رغت لبعده وما تلقى من فيه َعَلم وال منار فيهتد

مشّقته، على فرس قوي مقصو  الذنب استعمل من قبل في سير البريد، خمي  
البطن كذئب الغضا، ماض في الجري، يتحدر العرق من جوانبه لشدة السير 

ر من جانبيه كليهما تبختر في مشيه، وم ال في ومشّقته، إذا حركه بالر ك ض وبالز ج 
 أحد جانبيه، َم حّرك فمه باللجام عبَاخ ونشاطاخ.

فإذا اطمبن الشاعر إلى أنه خفف عن رفيقه ألم الغربة، وهّون عليه ُبع د 
الشُّق ة، واصل مسيره حتى إذا جهدا وشق  عليهما السير دعا امر  القيس الفرانق 

من المشّقة  إلى الغناء والتطريب ليرّو  عنهما، ويسّليهما عن بعض ما يجدا
 والعناء، فبرّن وهو على فرس قوي شديد، ليِّن العروق والمفاصل، مقطوج الذنب.
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َجددددددددَرا ُد الن َبدددددددداِطيُّ َجر   إذا سدددددددداَفُه الَعددددددددو 
ددددِل َبربددددرا ددددل مددددن َخي   َبِريددددَد السُّددددَرى بالل ي 
طاِفدددده قددددد َتَحددددد َرا  تَددددَرى المدددداَء ِمددددن  أع 
فَدددددَرا دددددَدَبى فدددددي َدفِّددددده َدددددّم َفر   َمَشدددددى الهي 

 لددددددى َجل َعدددددددد  واِهددددددي اأَلباِجدددددددِل أب تَدددددددَراع
 

 علدددددددددددى اَلِحدددددددددددب  ال ُيه تَدددددددددددَدى بَمنددددددددددداِرهِ 
 َعلَددددى كددددّل َمق ُصددددوِ  الددددذَُّناَبى ُمعدددداِود  
 َأقددددددددددب  كِسددددددددددر حاِن ال َغَضددددددددددا ُمَتَمطِّددددددددددر  
ددددددددددددِه ِكَلي ِهَمددددددددددددا تَددددددددددددُه ِمددددددددددددن  َجاِنَبي   إذا ُزع 
ندددددددددددددددددددا َأَرن  ُفرانِدددددددددددددددددددقٌ   إذا قلدددددددددددددددددددُت َروِّح 

 

لشام متنّقال في قراها في مواضع كان فيها غريب ويواصل الشاعر سيره في ا
َلَبّك فبنكره أهلها، وكان أهل حم  أش د  إنكاراخ داليد واللسان، إلى أن صار إلى َبع 

له، وذلك لعدم معرفتهم به، وحينئذ  أرسل خياله يرود  فاق الوطن فتذّكر األحبة 
أن يكون في ديار  فبخذ يراقب هطول المطر ليعلم أين وقعه ومصّبه، طمعاخ منه

، فيشتفي بذلك، ولكن ال شيء يشفيه من الشوق إلى ابنة عفزر والحنين  َمن  ُيِحبُّ
إليها. هي من المتحّببات إلى أزواجهن الالئي ال تطم  أعيُنهن إلى غيرهم تعّففاخ 

 وحسن صحبة، ناعمة رقيقة لو مّرت نملة صغيرة فوق َوبها ألَّرت في جلدها.

التي  -من بين النساء الالئي عرفهن –لمرأة الوحيدة وليست ابنة عفزر ا
نما كان لصاحبتيه أّم هاشم والبسباسة ابنة  تذك رها والتي كانت تشّده إلى وطنه، وا 
يشكر ماض  معه وذكرى، فهو يلوم نفسه إن َمَضت  به الرحلة وأمسى بعيداخ عنهما، 

 ليهما.نائياخ عن ديارهما، لما يلقى من الوجد بهما واالشتياق إ

 

 

دددَ  َأنَكدددَرا  َوالبدددُن ُجدددَري ج  فدددي قُدددَرى ِحم 
ددددِك يابَنددددَة َعف دددددَزَرا ددددِفي ِمن   وال َشدددديَء َيش 
َ دددددَرا  مدددددن الدددددذ رِّ فدددددوَق اإلت دددددِب منهدددددا أَل

َلَبددددددددددددددددددكُّ وَأهُلهددددددددددددددددددا  َلَقددددددددددددددددددد  َأن َكَرت نددددددددددددددددددي َبع 
ِن َأيددددددددددَن َمصدددددددددداُبه  َنِشدددددددددديُم ُبددددددددددروَق الُمددددددددددز 

ددددِولٌ مددددن ال ِف لددددو َدب  ُمح   قاِصددددَراِت الط ددددر 
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باَسدددددددددُة ابندددددددددُة َيشدددددددددُكرا  قريدددددددددٌب وال الَبس 
 

سدددددددددددى وال ُأمُّ هاشددددددددددددم   دددددددددددُل إن  أم   لددددددددددده الَوي 
 

ولم يزل امر  القيس كذلك ينتقل من بلد إلى  خر، حتى إذا أمضى خمس 
عشرة ليلة سيراخ وراء الِحساء من أعمال قيصر، بدا له أن أّم عمرو بن قميئة تبكي 

  (1)صبرها قبل فراقها لهعليه لبعدها عنه وشوقها إليه، وما كان أ

ويبدو أن امرأ القيس لم يلَق في الديار الجديدة ما يسّره ويقّر عينه، فبخذ 
يشكو حظه من الدنيا، ويتبلم لتغّير الدهر له، فهو كلما لقي إنساناخ ورجا منه حسن 
الصحبة خانه وتغي ر عنه، وأخلف ظّنه، فانتقل إلى  خر واستبدل به غيره، ولكن 

 اسية في هذا الُخُلق.الناس سو 

ددددَبرا و ومدددا كدددان أص  ددددر   بكددداءخ علدددى َعم 
 َوراَء الِحسدددددددداِء مددددددددن َمددددددددَداِفِع َقي َصددددددددرا
 وقَددددددددر ت  بدددددددده الَعي نددددددددداِن ُبدددددددددِّل ُت  َخدددددددددَرا
 مدددددددددددن الن ددددددددددداِس إال  خددددددددددداَنني وَتَغي دددددددددددَرا

 

ُعهدددددددددا قدددددددددد َتحدددددددددد را و َدم  دددددددددر   أَرى ُأم  َعم 
لَددددددةخ  ددددددرَة َلي  نا َخمددددددَس َعش   إذا نحددددددن ِسددددددر 

 هددددددذا صدددددداِحٌب قددددددد َرِضدددددديُتهُ  إذا قلددددددتُ 
 كدددددَذِلك َجددددددِّي، مدددددا ُأصددددداِحُب صددددداحباخ 

 

ويختم الشاعر قصيدته مفتخراخ بقومه في أصلهم البعيد، فقد كانوا قبل غزوة 
في  –قرمل يتواَرون الغنى والمجد كابراخ عن كابر، ولئن تراخى أصحابه عن اللقاء 

عليهم، ولكنهم ذكروا فليس ذلك لجبن أدركهم، أو ضعف استولى  -أحد األيام
المواطن واألهل، وحّنت نفوسهم إليها، فرجعوا عن العدّو حرصاخ على اللحاق 

و  (2)باألهل، ولتشفى النفوس بلقائهم. وما أكَر األيام التي شهدها في "تبِذف"

                                                           

أو وما كان عمرو أصبر من أمه حين بكى لما رأى الد ر ب دونه، بعيدداخ عدن صدحبه وأمداكن  (1)
 لهوه.

َطر. 311في معجم ما استعجم:  (2)  دون همز، موضع ِقبل َطر 
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مَل يوم  -في حياته  –"طرطر" فكانت له فيها الظفر والغلبة، ولكن ليس يوم 
ن كان قد "قذاران" حيث كان ظفره  في هذا اليوم أشد  ظفراخ، وغلبته أقوى غلبة، وا 

أصاب حاجته وأدرك َطِلبَته، فقد كان وأصحابه فيه على حذر وقّلة طمبنينة كبنهم 
على قرن َظب ي. ويزهو بعادة كانت موجودة عندهم أنهم كانوا يشربون حتى ُيذ هَب 

 نماخ، والسُّود حمراخ.السكُر عقولهم، ويحّير أبصارهم فيحسبوا الخيل حولهم غ

َبدددددددَر َأكبدددددددَرا  َوِرَ َندددددددا الِغَندددددددى والمجدددددددَد أك 
َبِعيَ  وَمي َسدددددددددَرا  َمَراِبَطهدددددددددا مدددددددددن َبدددددددددر 
َطددددرا ِق َطر   ِبتَددددب ِذَف ذاِت الت ددددلِّ ِمددددن  فَددددو 

ددددد فَدددددرا نِ حابي علدددددى قَدددددر  كدددددَبنِّي وَأص   َأع 
دددددَقرا َن َأش   ِنقددددداداخ وحتدددددى نحِسدددددَب الَجدددددو 

 

َوِة  ددددددددددَل َغددددددددددز  َمددددددددددلوكن ددددددددددا ُأناسدددددددددداخ َقب   َقر 
لدددددددي ولكدددددددن  تدددددددذك َرت    ومدددددددا َجُبَندددددددت  َخي 
ُتهُ  م  َصدددددددددداِل   قددددددددددد َشددددددددددِهد   أال ُرب  َيددددددددددو 
م فدددددددددي قُدددددددددذاَراَن ِظل تُدددددددددهُ  َ دددددددددَل َيدددددددددو   وال ِم
َلنددددا ددددَرُب حتددددى َنحِسددددَب الخيددددَل َحو   وَنش 

 

إن انتقال الشاعر انتقاالخ مفاجئاخ من الحديث عن رحلته إلى قيصر، وعن 
ه في سفره هذا إلى الفخر بقومه، يجعلنا نشعر بوجود المتاعب واألهوال التي واجهت

فجوة كبيرة بين الموضوعين تحول دون ترابطهما في المعنى والمضمون، وفي 
تسلسل األحداث، إم ا ألن الشاعر لم يحسن االنتقال من موضوج إلى  خر، ولم 

ما  نذهب وهو احتمال  –يبِت ببداة يربط بها بينهما ولو كانت محاولة متكلفة، وا 
أن تكون أبيات بينهما قد ضاعت، ويقّلل من قيمة هذا االحتمال أن أحداخ  -إليه 

 من الرواة الَقات لم ينّ  على ذلك.
ويبدو أن أخبار امرىء القيس مع قيصر كانت قليلة، أو أنه لم يسّجل في 
شعره ما دار بينه وبين الملك الرومي من أحاديث شت ى عن منادمته له، وبيان 

ه عنده، أو عشقه البنته، وقد نجد له العذر في عدم االهتمام بتضمين هذه منزلت
، ألنه كان مشغوالخ بإقناج قيصر بتقديم العون والمدد له  األحداث في شعره وقتئذ 
على بني أسد َقَتلة أبيه، ورّبما استغرق اقناعه وقتاخ، ألن "النجدة التي طلبها  امر  
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ي لم يكن مستعداخ للقتال في الصحراء، َم إن القيس كبيرة جداخ، والجيس الروم
كانت بعيدة  -وهي األخذ بَبر رجل واحد –الغاية التي جاء من أجلها امر  القيس 

عن سياسة الروم ومبلوفهم، فضالخ عن أن االمبراطورية الرومانية كانت مهد دة 
بهجمات البرابرة، ومن َم فاالمبراطورية كانت في حاجة إلى الدفاج عن 

لم يذكرها  -التي هي هدف الرحلة–. حتى هذه الحادَة (1)براطوريتها بنفسها"ام
 امر  القيس في شعره إاّل ذكراخ يسيراخ، كما هو الحال في هذه القصيدة.

 -عندما رحل إلى القسطنطينية–والذي يبدو لي أن امرأ القيس لم يكن َمع نياخ 
ناقله الرواة واإلخباريون قد يكون في األخذ بَبر أبيه، وأن الدافع إلى الرحلة كما ت

َبر ألبيه،  -في الحقيقة–وهماخ وقع فيه القدماء، وتبعهم المحدَون على ذلك، ألنه 
وقتل أناساخ كَيرين وهو في داخل الجزيرة العربية، واحتمال أن يرحل إلى 
 االمبراطور البيزنطي من أجل هدف كهذا يبدو أمراخ مستهجناخ حّقاخ. والواقع أن امرأ
حياء عرش أبيه وأجداده، بحيث يصب  ملكاخ  القيس كان يسعى الستعادة سلطانه وا 
موفور الجانب، مسموج الكلمة، في منطقة تضّم العديد من القبائل العربية، ويذّل 

 ، وقد صر  بهدفه هذا في قوله لرفيقه:(2)خصمه المنذر بن ماء السماء
دددددددددَذَرا  نحددددددددداوُل ُمل كددددددددداخ، أو َنُمدددددددددوَت َفُنع 

 
دددددددددِك عيُندددددددددك إنمدددددددددا فقلدددددددددتُ   لددددددددده: ال َتب 

 

والقصيدة الَانية التي تتصل برحلة امرىء القيس إلى قيصر هي القصيدة 
، وهي أقصر من األولى ومن التي تليها، عدد أبياتها (3)الَالَة عشرة في الديوان

                                                           

 .181العرب قبل اإلسالم لحسين الشيخ:  (1)
، 11، امددر  القدديس شدداعر المددرأة والطبيعددة: 11انظددر فددي ذلددك امددر  القدديس حياتدده وشددعره:  (2)

امر   ، الشوامخ     283، أمير الشعر في العصر القديم: 11امر  القيس الملك الضليل: 
 .115، الملك الضليل امر  القيس: 15القيس: 

، وهددي الَالَددة عشددرة فددي مخطوطددة األعلددم الشددنتمري، والرابعددة عشددرة فددي 115-117 :  (3)
مخطوطددة الطوسددي )فيمددا قددرأه الطوسددي علددى ابددن األعرابددي مددن روايددة المفّضددل(، والتاسددعة 
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أربعة عشر بيتاخ، ويبدو منها أنه قالها لما شارف على أنقرة في طريق عودته إلى 
الرواة في مناسبتها أن قيصر أرسل معه جيشاخ كَيفاخ، فلما قفل به  دياره. ويذكر

راجعاخ إلى دياره، َوَشى به الطم ا  عنده، فبرسل قيصر في طلبه رسوالخ، فبدركه 
دون أنقرة بيوم، ومعه حل ة مسمومة منسوجة بالذهب، فلبسها في يوم صائف فرحاخ 

ذا القرو ، فقال هذه القصيدة يصف  بها، فتناَر لحمه، وتفط ر جسده، فسمِّي لذلك
 ما به، على أن مضمونها يوحي بغير ذلك، ويناقض هذا الخبر مناقضة واضحة.

بدأ القصيدة بمقدمة طللية قصيرة ال تتجاوز َالَة أبيات، يدعو فيها 
صاحبيه إلى النزول على الطلل مساعدة له حتى يسبله عن أهله، وقد ناداه 

بنه ينادي أو يكلم أخرساخ، خلت الديار من أهلها فال وتحّدث إليه فلم يجبه، وك
أنيس بها يستقّر عندهم، ويقيم فيهم، ولو أن أهل الدار فيها كما عهدهم زمن 
المرتبع لنزل فيهم ظهراخ واسترا  عندهم ليالخ. أنكره أهلها لم ا أتاها فلم يجد فيها ما 

 تبعوا فيها َغو الخ وألعس.يوافقه ويسّر عينه، وهو الذي عرفوه وصحبوه أياماخ ار 

َرسددددددددددددا  كددددددددددددَبنِّي ُأندددددددددددداِدي َأو ُأَكلِّددددددددددددُم َأخ 
َسددددددددددا  وجدددددددددددُت َمقدددددددددديالخ عندددددددددددهم  وُمَعر 
 َليدددددددداِلَي َحددددددددل  الَحدددددددديُّ َغددددددددو الخ َفَبل َعَسددددددددا

 

َعَسددددددددا ددددددددِع القَددددددددِديِم ِبَعس  ب  ددددددددا علددددددددى الر   أِلم 
ددددددددَل الددددددددداِر فيهددددددددا كَعهددددددددِدَنا  فلددددددددو أن  َأه 
 مُ فدددددددددددال تُنِكروندددددددددددي ِإن ندددددددددددي َأَندددددددددددا ذاُكددددددددددد

 
                                                           

 

ي، والسادسدة والَالَدون عشرة في مخطوطدة السدكري، والرابعدة عشدرة فدي مخطوطدة البطليوسد
فدددي مخطوطدددة ابدددن النحددداس، والَالَدددة واألربعدددون فدددي مخطوطدددة أبدددي سدددهل. وانظدددر الشدددعر 

، 511: 1، الكامل فدي التداريخ 111: 1، األغاني 221: 1، تاريخ اليعقوبي 52والشعراء: 
-33: 1، شدددعراء النصدددرانية 85: 1، المختصدددر فدددي أخبدددار البشدددر 252: 1نشدددوة الطدددرب 

، 137-135، امدر  القديس الملدك الضدليل:   111-111يس حياتده وشدعره: ، امر  الق31
قراءة َانية في  21-17، الشوامخ امر  القيس: 311-312أمير الشعر في العصر القديم: 

 .112، 131، 51، 53شعر امرىء القيس: 
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والمقّدمة ذات صلة بموضوج القصيدة، أراد الشاعر فيها أن يبّين أنه أصب  
بعيداخ عن دياره، غريباخ عن أهله وقومه، في مواضع ال يعرفه أحد، وال يعرفهم، وال 
يجد فيهم من يواسيه، ويخفف من  المه وأوجاعه، ولذلك كان انتقاله إلى ذكر 

المقدمة، فهو يتحدث عن داء فيه منها يمنعه  مرضه انتقاالخ طبيعياخ مّهدت له هذه
فينعس. ومع ظلمة  (1)النوم، ويدفعه إلى السهر، فال ينام منه شيئاخ إال  أن ُيِكبّ 

يعاوده فيها هذا المرض،  (2)الليل يتذّكر داءه القديم ويخشى أن يصاب بنكسة
فيما يلي  –ويبدو أن امرأ القيس أصيب في هذه الديار بداء ذكر شيئاخ من أعراضه 

يختلف عن دائه القديم، الذي عاوده كذكرى مع الليل، وهو الوقت  -من أبيات
الذي ينفرد فيه اإلنسان بنفسه، ويتذكر همومه و المه. ويظهر أن في هذين البيتين 
فصالخ بين نوعين من الداء الذي أصيب به شاعرنا، داء جديد أصيب به في ديار 

ياره، وأن الداء الجديد كان وراء موته، ولكن ال الروم، وداء قديم أصيب به في د
مانع من التبويل أنه بعد أن ترّدت صحته وصار إلى حالة من الب س والعجز 

 عاوده مرضه القديم فاجتمع االَنان، فكانت نهايته بهما.

 

 

 مددددددددددن الل يددددددددددِل إال َأن ُأِكددددددددددب  فَبنَعَسددددددددددا
 ُأحددددددددددداذُر أن يرتدددددددددددد  دائدددددددددددي فُبنكَسدددددددددددا

 

دددددددددددُض سددددددددددداعةخ  فِإّمدددددددددددا َتَري نِدددددددددددي  ال ُأغمِّ
َبِني دائدددددددددددددددي القدددددددددددددددديُم َفَغل َسدددددددددددددددا  تدددددددددددددددبو 

 

ومع إحساس الشاعر بالعجز والضعف يفّرم عن نفسه ويخّفف من مصابه 
باستعادة ذكرياته أيام الشباب والقوة، فيتبادر إلى ذهنه األعمال التي قام بها وهو 

                                                           

 اإلكباب: مالزمة الشيء مع انعطاف  عليه وانحناء. (1)
 ُنِكَس الرجل: إذا ضعف وعجز. (2)
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أصحاب  سليم معافى، فما أكَر ما أنجد مكروباخ، عطف من ورائه وطاعن عنه
حتى أفلت منهم، وما أكَر األيام التي كان ُيع نى فيها  -وهو هارب منهزم –الخيل 

الخ شعره، فيبدو شاباخ ناعماخ حبيباخ إلى الصبايا، يشّدهن صوته، فيرجعن  بنفسه مرجِّ
إليه حّباخ وكلفاخ به، كما ترجع النوق الفتية إلى الفحل. ولكنه اليوم غيره باألمس فقد 

شاب شعره وتقو س ظهره، وهذه أمارات الِكَبر وعالمات الهرم تنّفر النساء قّل ماله و 
منه، ومن أي إنسان، على أن امرأ القيس إذا لجب إلى التعميم كان كالمه ِحَكماخ 

 .(1)وأمَاالخ 

 وطاعندددددُت عنددددده الخيدددددَل حتدددددى تنّفَسدددددا
َلَسددددا  َحِبيبدددداخ إلددددى البِدددديِض الَكواِعددددِب َأم 

َيسدداكمددا َتر َعددِوي ِعدديٌط إلددى َصدد ِت َأع   و 
َسدددددددا ددددددَن الش دددددددي َب فيدددددده وَقو   وال َمددددددن  َرَأي 

 

 َفَيددددددددددددددا ُرب  َمكددددددددددددددروب  كددددددددددددددررُت وراَءهُ 
م  قددددددددددددد َأُروُ  مددددددددددددرج الخ   ويددددددددددددا رب  َيددددددددددددو 
تي إذا مددددددا َسددددددِمع َنه َن إلددددددى َصددددددو   َيددددددِرع 
بِدددددددددب َن َمدددددددددن  َقدددددددددل  مالُدددددددددهُ   أَراُهدددددددددن  ال ُيح 

 

مل البرء منه ولكنه ويعود الشاعر بعد ذلك إلى مرضه، ويبدو أنه كان يب
طال واشتّد عليه في تلك اجونة، فهو ال يخشى أن تقسو عليه الحياة، حتى ولو 

عليه المرض بحيث يعجز معه عن ارتداء َيابه بنفسه، وأسوأ ما  (2)ضعف وَشق  
يمّر عليه في مرضه أن نفسه ال تخرم مر ة واحدة، ولكنها تموت شيئاخ بعد شيء، 

أنفس تموت الواحدة منها تلو األخرى، وفي ذلك أبرج  وكبنها م ّلفة من عدة
. لقد بّدل بصحته مرضاخ، وتناَرت (3)تصوير لطول عذاب النفس في مرض الموت

القرو  على جسده، ولعل ما به من شدة الحال والبالء عوض من الموت أو بدٌل 

                                                           

 .21الشوامخ امر  القيس:  (1)
 أي ََُقل عليه. (2)
 .21المرجع السابق:  (3)
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منه. انتقلت عدوى هذا المرض إليه من رجل يدعى الطم ا ، كان أصيب بداء 
 تبَر به امر  القيس أشد  تبَر حتى ُقضي عليه.

ورغم ما لحق به من عناء السفر، وقسوة المرض، وتغّير الحال، فإنه يتعلق 
ٌر ومستمتع.  باألمل في أن يعقب الشّدة رخاء، والفقر غنخى، والشيب ُعم 

 َتِضددددددددديُق ِذراعدددددددددي أن  َأقدددددددددوَم فَبلَبَسدددددددددا
 ولكن هددددددددددددددا َنفددددددددددددددٌس َتسدددددددددددددداَقُط َأنُفَسددددددددددددددا

ل َن َأبُ َسددددددددددددددالعددددددددددددددل  مَ   ناياَنددددددددددددددا تحددددددددددددددو 
 ِلُيل ِبَسددددددددددني مددددددددددن دائِددددددددددِه مددددددددددا َتَلب سددددددددددا
ددددر  وَملَبَسددددا  وبعددددد الَمشددددِيِب طُددددوُل ُعم 

 

ددددددِريَ  الحيدددددداِة كمددددددا َأَرى  ومددددددا ِخف ددددددُت َتب 
 فلدددددددددو َأن هددددددددددا نفدددددددددٌس تُمددددددددددوُت َجِميعددددددددددةخ 
ة   حددددددددداخ داِميدددددددداخ بعدددددددددد ِصدددددددددح   وُبدددددددددِّل ُت َقر 
ددددِد َأرِضددددهِ   لقددددد َطَمددددَ  الط ّمدددداُ  مددددن ُبع 

ددددددددددددوةخ أَ  ِم للَمددددددددددددر ِء ِقن  ددددددددددددَد الُعددددددددددددد   ال إن  َبع 
 

والقصيدة الَالَة التي تتصل برحلة امرىء القيس هي القصيدة التاسعة في 
، وهي أقصر من األولى وأطول من الَانية، عدد أبياتها سبعة عشر بيتاخ، (1)الديوان

. (2)لمرضويبدو منها أنه قالها في أَناء عودته إلى بالده لم ا َقل واشتّد عليه ا
بدأها بمقدمة طللية قصيرة يدعو فيها رفيقيه إلى الوقوف في ديار محبوبته، والبكاء 
عليها، والتعّرف إليها، فقد تغّيرت معالمها ودرست  َارها. تعاورتها السنون، وَبُعد 
أهلها باألنيس حتى تغي رت رسومها وعفت  ياتها، فبصبحت كالكتاب خفاءخ ودّقة. 

                                                           

، وهددددي التاسددددعة فددددي مخطوطددددة األعلددددم الشددددنتمري، والَامنددددة فددددي مخطوطدددددة 71-13 :  (1)
الطوسددي )فيمددا قددرأه الطوسددي علددى ابددن األعرابددي مددن روايددة المفّضددل(، والحاديددة عشددرة فددي 

لبطليوسي، والَانية والخمسون في مخطوطة ابدن مخطوطة السكري، والعاشرة في مخطوطة ا
 النحاس، والَالَة والَالَون في مخطوطة أبي سهل.

ذكر األب لويس شيخو اليسوعي في مناسدبة القصديدة: أنده أنشددها  55: 1شعراء النصرانية  (2)
فدي طريقدده إلددى قيصدر وكددان أصددابه مددرض، وذكدر الطدداهر أحمددد مكدي )امددر  القدديس حياتدده 

 نه يبدو من جّو هذه القصيدة أنها كانت تالية في الَخل ق للقصيدة األولى.( أ11وشعره: 
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بالحي مجتمعين زمن المرتبع، وتهّيج بقايا ألم في الف اد لم  -رسومهذه ال –تذّكره 
ذات  (1)يستطع إخفاءه، فتسيل دموعه سيالناخ يبّل رداءه، كما يسيل الماء من مزادة

 خروق وُرَقع.

َمدددددددددانِ  دددددددددم  َعفَدددددددددت   ياتُددددددددده مندددددددددُذ َأز   َوَرس 
َبدددددانِ   كخدددددطِّ َزُبدددددور  فدددددي مصددددداحِف ُره 

ددددد  جانِ َعقاِبيدددددَل ُسدددددق م  مدددددن َضدددددِمير  وأش 
 ُكلخددددى ِمددددن  َشددددِعيب  ذات َسدددد   َوَته تددددانِ 

 

فددددانِ  ددددَرى َحبيددددب  وِعر  ددددِك ِمددددن  ِذك   ِقفَددددا َنب 
 أتَددددت  ِحَجددددٌج َبعددددِدي عليهددددا فبصددددبحت  
ُت بهددددددا الَحددددددي  الجميددددددَع فهي جددددددت    َذَكدددددر 
َداء كبن هددددددا  فسددددددح ت  ُدُمددددددوِعي فددددددي الددددددرِّ

 

ير، يحمله وانتقل من هذه المقّدمة إلى وصف حاله مريضاخ يحمل على سر 
، قد ذوى جسمه، واتسعت عليه َيابه، فهي (3)في ِرحالِته (2)جابر بن ُحَنّي التغلبي

تضطرب الستقبالها الري  وتحريكها لها. وفي مَل هذه الحالة من الضعف والعجز 
يفس  لخياله مجاالخ للعودة به إلى الماضي، يسترجع به ذكرياته، وأيام شبابه 

ليه وقد أحاط به العدو، وقاتل عنه واستنقذه، وأسير وفتّوته، فكم محصور رجع إ
فداه بماله فُحّل وَاقه وسّر ، ولو كان أسيره من  عليه وأطلقه، وأصدقاء له أيقظهم 

، وأرض واسعة تتخر ق فيها الريا  (5)ونشوان (1)مبكرين، فقاموا وهم بين عاث  
ول أصابتها سحب ، وسه(5)قطعها على ناقة قوية الخلق، لينة المشي، ِمذ عان

                                                           

 قربة الماء. (1)
كددان جددابر بددن ُحَنددّي وعمددرو بددن قميئددة يحمالندده، وفددي الشددعر  11فددي ديددوان امددرىء القدديس:  (2)

 أن جابر بن ُحَنّي التغلبي هو الذي كان يحمله. 53والشعراء: 
مَ  (3)  ل عليها امر  القيس وكان مريضاخ، وهي الَحَرم.الرِّحالة: خشبات كان ُيح 
ددا  (1) العدداَي: المتندداول للشدديء، وكَددر ذلددك فددي كالمهددم حتددى اسددتعملوه فددي الفسدداد، وأراد أندده لم 

 أَارهم من نومهم تناول هذا َوبه ليلبسه، أو ناَول غيره وهو كالسكران من النُّعاس.
 نشوان: سكران. (5)
 لمطاِوعة.الِمذ عان: المذل لة ا (5)
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، هبطها على (1)قوية، شديدة الصوت، فبعطت نبتاخ مختلف األلوان كبلوان الفنا
فرس ضخم كهيكل النصارى، يعطيك ما عنده من الجري قبل أن ُتكلَِّفه ذلك وتسبله 

 إياه.

فَدددددداني  علددددددى َحددددددَرم  كددددددالَقرِّ َتخِفددددددُق أك 
دددددددُت الُغدددددددل  عنددددددده َففدددددددّداني  وعدددددددان  فَكك 

دددددَوانِ  فقددددداموا جميعددددداخ بدددددين  عددددداث  وَنش 
َعانِ  دِي ِمدذ  ث  َسه َوِة الَمش   على ذاِت َلو 
َطدددددددددَف َحن دددددددددانِ   تعددددددددداَوَر فيددددددددده كدددددددددلُّ أو 
 أفدددددددددانيَن َجدددددددددر ي  َغيدددددددددَر َكدددددددددز  وال وانِ 

 

 فإّمددددددددددا َتَري نددددددددددي فددددددددددي ِرحالَددددددددددِة َجدددددددددداِبر  
ُت وراَءه ددددددددددددددروب  َكددددددددددددددَرر   فيددددددددددددددا ُرب  َمك 
رة   َ دددددددددددددُت بُسدددددددددددددح   وِفت يددددددددددددداِن ِصدددددددددددددد ق  َبَع

ق  َبعيدددددددددد  قدددددددددد قَ  دددددددددُت ِنياَطدددددددددهُ وَخدددددددددر   َطع 
دددددددددث  كدددددددددبل واِن الَفَندددددددددا قدددددددددد َهَبط تُددددددددده  وَغي 
 علددددددددى َهي َكددددددددل  ُيعطيددددددددَك قبددددددددَل ُسددددددددَ اِلهِ 

 

بببيات ال تعكس من  -إلى نهاية القصيدة –َم يبخذ في وصف الحصان 
 .(2)واقع الرحلة شيئاخ، وال تمت إليها بصلة

 "يتبع في القسم الَاني"

 

                                                           

 الفنا: عنب الَعلب، وقيل: هو نبت يشبهه. (1)
 .111انظر امر  القيس حياته وشعره:  (2)


