
 المحاضرة التاسعة

 نواس()ابو   

هو أبو علي الحسن بن هاني ء بن عبد األول بن الصباح  الحكمي الدمشقي وأمه كانت من 
هجرية  في عهد أبي جعفر المنصور 141األهواز,ولد في باستا ن من كورة خورستان الى  سنة 

 0ثاني خلفاء العباسيين 

يرا ما كان يترنم ولم يكن يرغب إال في العلم وكث ليشتغل عنده ولما مات أبوه ألتجأ  إلى عطار
وما لبث لما كان يسمعه عنه من الشهرة في النظم لحباب  أ في النظم ويود أن يتعرف بواليه بن 

 يوما بالعطار الذي كان عنده أبو علي الحسن بن هاني ن واليه مر  أن تعرف به وكيف ذلك أ
قال قد ظفرت  له عن اسمه ولما عرفه ابن هانيه الذكاء والفطنة وتوقد الذهن وسأفتوسم في

يدي العلماء لي ألى بغداد وهناك صحب الشعراء ودرس عبمنيتي واليه وصحبه إلى الكوفة ثم إ
تى تحدث به كل رائح غزرهم علما وطار ذكره في اآلفاق حوأهل عصره حتى أصبح من اشعر أ

شعاره المطبوعة أي مجموعة  بعض ر ولهذا ترى فاشعوغاد ونسبوا إليه غير ما هو له من األ
وهي التي  بياتا غير عامرة  طر له ببال بيد أن له أكثيرا من الشعر الركيك والنوادر التي لم تخ

ض هنا تولد بقلبه الغرام والتعلق ببعكان ينظمها حال سكره ألنه كان إلى الخمر مياال ومن 
 ها مع كثر شهيرة ونوادر عديدة أ الجواري وله معهن قصص  

 ,والجارية  عنان لرشيد ا ارون ه

يمن استدعاه يوما وكان  يوده أكثر من غيره من ولقب بأبي نواس ألن خلفا األحمر احد عمال ال
كنَّ باسماء الذوين )اي المصدر اسماؤهم بذو (فاختار ذا نواس نت من اليمن فت  الشعراء وقال له أ

 واشتهر بهذه الكنية

رون  " هجرية بين قتل محمد األمين ابن ها111عمره سنة "توفي في الثامنة والخمسين من 00
( 202رون الرشيد في سنة ) هجرية وتولي إبراهيم بن المهدي أخي ها (111الرشيد في سنة )

   0هجرية

 



 )قصيدته في مدح األمين(

 ضام  ت  ليس  ,واأليام  ضامتك  00000000األيام  ما فعلت بك   يا دار  

 رام   ع   ,وللزمان  قاطنين   بك  0000هم دت  ذين عه  على ال   الزمان   م  ر  ع  

  ظالم   ,علي   إال مراقبةا 00000000منزالا  غشى ألهلك  ال أ أيام  

 سامواأ حيث   لهو  الَّ  ح  سر   مت  وأس  0000 م  ه  بدلو   مع الغواة   هزت  ولقد ن  

 تنوفة   بي هول كل   جشمت  وت    أثام   ذاك   كل   صارة  ع   فإذا 000000هبشباب   امرؤ   بلغ   ما وبلغت  
 إقدام   فيها جرأةا  هوجاء  00000

  إمام   وهي   دمهن  تق    صف  000000وراءها فكأنها  المطي   تذر  

  حرام   جال  على الر   ن  وره  فظه  00000 محمداا  بلغن   بنا  واذا المطي  

 مام  وذ  رمة   فلها علينا ح  000000ى الحص   خيرمن وطيء   ن  م  بنن ا قر  

 األوهام   ه  دون   ع  قط  ت   قمر  000  لناظر   لنا فالح   جاب  الح   ع  ف  ر  

ته وأذاه ,أغشى:آتي, نهز بالدلو :ضربها بالماء لتمتلىء ,الغواة :الضال رم الزمان :اشتدت شراسع 
الهوجاء :الناقة التي تجد في السير كأن بها –,أسمت :أرعيت ,السرح :المال السارح ,تجشمت :تكلفت 

  0هوجاء


