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لد   ووااالخترااعع   ااالْبدااعع   كثيیر  نسب   اانَن   حتى   االحيیل   وَوااسع   ووااالستنباطط   وواالتوَّ  
   بعض   ووذذكر   دديینهھ   في   بالطعنانن   عليیهھ   ووكثر   االكيیما   ووعمل   االسحر   االيیهھ

االحريیر  ]ففسد  [على   االريیش   نفسهھ   فكسا   جثمانهھ   تطيیيیر   في   ااحتالل   اانهھ   االمشيیخهھ  
َ    قدررهه   تقديیر   ووززنن   على   جناحيین   لنفسهھ   وومد االجو   في   ااستطارر   اانن   لهھ   فتهھيیا  
   مكانن   في   ووقع   حتى   فيیهھ   فحلق   االهھواا   في   ووااستقل   االرصافهھ   ناحيیة   من   فطارر
   ]بعج[   في   تاذذىى   لما   موقعهھ   ذذلك   على   ووساءَ    بعيیدهه   مسافة   على   مطاررهه
   يیقعُ    اانما   االطاٮر   اانن   يیقدرر   وولم   ووقوعهھ   في   ااالحتيیالل   يیحسن   لم   ااذذ   ذذنبهھ
   أأهھھَھل   من   مطاررحح ] ددنن   نم] [ أأَفزعع  [كانن   ووقد   ذذلك  عن  ] فلمى [هھئززمكا    على
�    ]منؤم [   فيیهھ   قالل   وولذلك   شانهھ   وواليیعلمونن   منهھ   عايینواا   امع] مهھترخن[  بكثر   ء]االصحراا[  
  oo   بيینهھما   جرىى   ما   بعض   في   قرنهُھ   االشاعر   سعيید   اابن
]     مجشق[  رريیش   جثمانهھ   كسى   ما   ااذذاا   ططيیراانهھا   في   االعنقاءِ    على   يیطم   ؞    o  

هھھھيیئَة   بيیتهھ   في   فرناسس   بن   عباسس   صنع   لما   قالل   االعزيیز   عبد   بن   يیحيیى   بن   محمد   ووذذكر  
َءااالتت   فيیهھا   ووااقامم   اافالكهھا   فيیهھا   وومثل   ةاالحكم   منهھاجج   على   رركبهھا   االتى   االسما  
فاررااهھھھَا   ووررعودد   ووبرووقق   وَوغيیومم   نجومم   اانهھا   فيیهھا   االناظظر   االى   تخيیل  
   ووحديیثهھم   االناسس   في   ذذكرهھھھا   شاعع   بحكمتهھ   عليیهھم   مفتخراا   االناسس   عيیونن   من   كثيیراا
   لفْعلهھ   بالذمم   ذذااكريیهھ   ووعاررضض   االشاعر   سعيید   بن   مومن   قولهھ   ذذلك  ] اممف[  عنهھا

  قولهھ   منهھا   باالفحاشش   االسخريیة   فيیهھا   شابب   كثيیرهه   ااشعارراا   ذذلك   في   ووقالل   دديینهھ   في   وواالطعنانن
  o       ررااسس   على   دَدااررتت   ررحا   اانن   فخلت   فرناسس   البن   سما   تحت   قعدتت   ؞
  o        ووااضرااسسِ    اانيیابب   ذذااتت   حيیة  ] ووحيیفهھا  سوااهھھھا   اانوكك   مما[   ؞
  o      االناسس   أأحمق  ] اهھيیلااِ [  نظرتت   ااذذاا   خالقهھا  أأنَن  تنبى   نجومم   لهھا   ؞
  o    ووووْسوااسس   ووتفكيیر   ]هھھھم  ىتجن[  بصنعتهھا   شغل   من   وويیصبح   يیمسى   ؞
  o     االرااسس   على   منهھا ] بهھ   رحُ ديیف[  رَرااققٍ    بهھا   ]إإِليیهھ   ااِليیهھ٬، [ يیرقى  ننابريیدجلاا  كانن   ؞
ااألوَولل   االبيیت   هھھھذاا   غيیر   قد   قالل   كذاا   ليیس   معهھ   لمن   قالل   فرناسس   اابن   على   ووررددتت   فلما   قالل  
  o          ؞  ؞   هھھھاكذاا   مروواانن   اابو   قالهھ   اانما   رففووحُ    مروواانن   اابي   على
  o         ررااسسِ    على ] ااربش[  ناتيیا   فخلتهھ   فرناسسِ    البن  ]عودد   ٬،ددرع[  فوقق   من   قعدتت   ؞

اابن   عباسس   ووكتب   قالل   عنهھ   االصحيیح   فهھو   لكم   ااقولل   كما   كذاا  ]هھھھا   ااال[  قرووووهه   فلما  
بهھا   يیهھاززلهھ   اابيیاتا   ااتخذهھھھا   ما   الوولل   هھھھذهه   ]هھئسما  [ شانن   في   سعيید     بن] منؤم [   االى   فرناسس  
     o   صوااعقهھا   من   االخوفف   ووااستشعر   خالقهھا   يیاخلق   ]يئامسلِ [ دِدنن   ؞   أأوَولهھا
  ِمنهھَا  ] زأأج[   فيیهھا   حشااف   منهھا   ااكثر   بابيیاتتٍ    عنهھ   ووااجابهھ   هھھھذاا   بشعرهه   ]منؤم [  فهھاجج


