()1
قال رجل من بين مازن:
 - 1نبارش يف احلرب املنااي وال ترى * لمن ال نبارشها من املوت مـهـرب
 - 2أخو غـمـرات ما يـورع جـأشـه * اذا املوت بملوت ارتدى وتعـصبا
ــــــــــــــــــــــــــــــ
()1
الـموازن يف العرب أربعة :مازن تممي ومازن قيس ومازن األزد ومازن ربيعة ،واملقصود
هنا مازن تممي ،ومه بنو مازن بن ماكل بن َعرو بن تممي.
والبيتان يف «األوائل» أليب هالل العسكري لرجل اكن مع سعيد بن عامثن بن عفان يف
حروبه ،وذكر أبو هالل يف خَبهام أن سعيد بن عامثن بن عفان هو أول من عَب َنر بلخ،
وذكل أنه طلب من معاوية أ ْن يوليه والية ،فواله خراسان ،فسار حىت قدم نيسابور مث
قطع الَّنر مث أىت سـم ْرقنْد ،وأقام علهيا ،وحلف ال يَبح حىت يدخلها ،خفرج اليه أهلها ثالثة
أايم ،فقاتلوه ،فقال بعض أحصابه:
بارشها من املوت مهرب
فبارش يف احلرب املنااي وال ترى * لـمن مل ي ْ
أخو غـمـرات ال يـروع جـــأشـه * اذا املوت بملوت ارتدى وتعصبا
والبيتان يف «مجموعة املعاين» أيضً ا لبعض بين مازن ،والبيت الثاين يف «ادلُّ ر الفريد» غري
منسوب ،ويه يف شعر ماكل بن الريْب املازين يف املوسوعة الشعرية ،ومل أجدها يف ديوانه
اذلي جـمعه نوري محودي القييس ،ومل أقف عىل مجموع أخر لشعره ،وماكل بن الريْب من
مازن تممي.
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 - 1يف «مجموعة املعاين»:
(يبارش) يف احلرب املنااي وال (يرى) * لـمن (مل) (يبارشها) من املوت مهرب
وأما هذا اذلي يف املنت:
(نبارش) يف احلرب املنااي وال (ترى) * لـمن (ال) (نبارشها) من املوت مهرب
بارشها) من املوت مهرب) ،كام يف
فالذلان يف العجز أكَنام َتريف ،وصواُبام( :لمن (مل) (ي ْ
«األوائل» و«مجموعة املعاين» ويف ش ْعره.
وأما الذلان يف صدر البيت فلعل صواُبام ما يف «مجموعة املعاين» وما يف ش ْعره ،ألن س ياق
األبيات يف ش ْعره هكذا:
ودونـكــهـــا نــــــ ْجــــالء يــــنــضــح فـرغـها * نـجي ًعـا د ًمـا من داخل الـجوف مثعبا
حـبـاك بـــهـا مــن ال يـــصــــرد كــــأســــه * اذا ما سـقـاهـا مـن اىل الـمـوت ثـوب
أخـــو غـــــمــــرات ال يـــــروع جــــأشـه * اذا الـمــوت بلـمـوت ارتـدى وتعصبا
الس يوف وال (يرى) * لـمـن لم يـباشـرها من الـمـوت مهرب
(يباشـر) يف احلرب ُّ
واذلي يف «األوائل» جائز أيضً ا( ،فبارش) :يعين نفسه ،وقد يكون اذلي يف الـم ْنت (نبارش)
محرفًا عَّنا ،و(نبارش) لها وجه أيضً ا ،وال (ترى) :أي ال ترى أنت أّيا الـمخاطب أو
السامع من سائر الناس.
 - 2يف «األوائل» ويف شعره( :يروع) ،ويه أدَن اىل الصواب ،ويف «مجموعة املعاين»:
(يوزع) ،وقد تـحتـمل يه ورواية الـمنت وجـهًا بعيدً ا.
وهذه املقطوعة أكَنا من حامسة أيب هالل ،راجع الـمقـدمة.
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