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قصر املبارك الذي كان مقرَّ حكم املعتمد بن عبَّاد طوال عهده
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بني يدّي الكتاب

وقد  اآلفاق.  طبَّقت  شهرة  والشاعر،  الملك  عباد،  بن  المعتمد  حاز 
كان من وراء ذلك عوامل عديدة، امتزج فيها األدب بالسياسة، مثلما 
الحاسم  العامل  إن  قلنا  االختزال،  رمنا  وإن  بالتاريخ.  الدين  امتزج 
العربي-  التاريخ  في  فارقة  لحظة  ثمرة  المعتمد،  بروز  في   تمثَّل 
اإلسالمي باألندلس. فالعصر كان عصر حضارة وأدب مزدهرين، إلى 

جانب كونه عصَر أحداث سياسية كبرى. 
العصر، باجتماع ستة  اكتساها  التي  أن نستدّل على األهمية  ويكفي 
شعراء أندلسيين كبار، بالموازاة مع اجتماع ثالثة رجال/ حكام كبار. 
ابن  حمديس،  ابن  عمار،  ابن  زيــدون،  ابن  فهم  للشعراء،  بالنسبة 
اللبانة، ابن عبدون، والمعتمد. أما بالنسبة للّساسة، فهم ملك قشتالة 
تاشفين،  بن  يوسف  المسلمين  أمير  السادس(،  األدفونش)ألفونسو 
ض لهذا العصر، وهو يشهد  وحاكم إشبيلية المعتمد بن عباد. لقد ُقّيِ
كبرى،  سياسية  أحداث  عصر  يكون  أن  الثقافي،  الحضاري-  أْوَجُه 
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األمر،  بداية  في  الزالقة  معركة  في:  دًا  تجسَّ بحدثين عظيمين  جت  ُتّوِ
وترحيل المعتمد ُمْعَتَقاًل إلى المغرب في نهايته.

ُيكتب  كبرى،  ــداث  أح سياق  في  بــاألدب،  السياسة  تلتقي  حين 
مصدره  كان  العمق  نفسه.  اآلن  في  ومثيرة  عميقة  صفحات  للتاريخ 
خيااًل شعريًا جامحًا، ظّلت تسكنه قيم إنسانية قوية وعنيفة، سواء في 
ها ورفعتها، أم في لحظات َضعتها وانحطاطها. ذلك ما  لحظات ُسمّوِ
الشعبي،  التاريخ  الشاعر من  الملك/  اقتراب قّصة  الحظناه من خالل 

بما باتت تهِجس به من خرافة وأسطورة. 
هذا، في حين كان مصدر اإلثارة، تلك االنقالبات الدراماتيكية التي 
الحاصلة،  االنقالبات  من  مجرياتها.  مختلف  في  األحداث  شهدتها 
الحال،  تقّلب  بشأن  مضيئة  ِحَكم  تجريد  فرصة  بالتاريخ  للمعتِبر  كان 
المعتِبرين في  المعتمد، نفُسه، كان في مقدمة  الزمان..  َثّم غدر  ومن 
بالط حكمه،  في  خالطوه  الذين  شعراؤه  بعده  ومن  بأغمات،  سجنه 

وعلى رأسهم ابن اللبانة وأبو بكر بحر بن عبد الصمد.            
شخص  في  والشاعر  الحاكم  بين  الفصل  الصعب  من  ــّل  َظ وإن 
المعتمد، فإن انتصارنا الحقيقي سيكون للثاني، أي بما صدر عنه من 
ُمو اإلنساني والجمالي. وبعبارة أخرى، فإن ما  السُّ شعر في غاية من 
قد ُيالحظ من استفاضة تاريخية في بعض األحيان، ليس من شأنها 

أن تغطي على الجانب األدبي في هذا العمل. 
من  السجن«  »قصائد  ضم  إلى  سْعُينا  قلنا،  لما  تجسيد  خير  َوَلعّل 
الثالث.  الفصل  في  واحد  مجموع  ضمن  وشعرائه،  المعتمد  قصائد 
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المغرب  في  نظمها  لحصول  نظرًا  »مغربيات«،  القصائد  هذه  نسمي 
من جهة، ونظرًا الستيحائها حدث اعتقال المعتمد في أغمات، وكذا 

ظروف ذلك االعتقال وشروط حياته فيه، من جهة أخرى.
إال  لها  نجد  لم  والسياسة،  باألدب  زاخرة  المعتمد  حياة  كانت  لقد 
قْيد  األمر  كان  ومثلما  اإلسالمي.  العربي-  التاريخ  في  قليلة  أمثلة 
نفس  المعتمد  »حياة«  عرفت  فقد  المغرب،  أو  األندلس  في  حياته 
المحيطة  الدراسات  من  الهائل  الكّم  إلى  بالنظر  مماته،  بعد  الزخم 

بطبيعة حكمه وأدبه على حٍد سواء. 
غير أن ما كان يهّمنا من كل ذلك، هو التواصل الثقافي- الحضارّي، 
أخّص.  بوجه  شعره  في  العريضة..  عناوينه  أحد  المعتمد  كان  الذي 
استمراره  المطلوب  فإن  فترة،  أية  في  ينقطع  لم  التواصل  أمر  وألن 
اآلن،  تغّيرت حّتى  كثيرة  أن معطيات  اليوم. الشك في  أقوى  بشكل 
إال أن ذلك ال ينبغي أن يقوم حائاًل.. مادام اإلنسان هو اإلنسان في 

نهاية المطاف، كان في الضفة الشمالية أو في الضفة الجنوبية. 
كثر  دا، السياسي واألدبي، تبدو ُفرص التواصل أ من قراءة التاريخ جّيِ
بين  التقاء  بؤرة  المعتمد  بات  التواصل،  قلب هذا  غنى وعمقًا. وفي 
نزاع  بؤرة  من  كثر  أ تقّض مضجعه  عالم  في  والحضارات،  الثقافات 
اليوم. وَلعّل هذا ما سعت إلى أن تبادر به هذه الدراسة الصغيرة في 

حجمها..

وبالله التوفيق
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مسجد باب املردوم ٔاحد ٔاقدم معالم مدينة طليطلة
 التي خاض املعتمد ووالده حرباً طويلة معها
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قافّي  واُصل الثَّ في التَّ

امَلْغربّي-األندلسّي
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بين المعتمد وابن تاشفين:
قول بيت شعر أم إنقاذ مملكة؟!

- 1 -

هناك قضايا/ أحداث تظّل حّية، مثل الجمر طّي الرماد،  في وجدان 
ترسيخها صورًا  رمزية، جراء  قوة  أن حياتها تكتسب  ويبدو  الشعوب. 
ما  شعب  يصطنعها  صورًا  بكونها  األخيرة  هذه  وتتميز  معينة.  نمطية 
استعادة بعض  مثلما قد يصطنعها عنه آخرون، من خالل  عن نفسه، 
األحداث القوية، في بعض من مفاصل التاريخ الحاسمة. باالستعادة 
على  قدرة  لها  بصدد صور،  نصير  أن  نلبث  ال  الزمن،  في  الُمتجّددة 
األحــداث  وقــوة  أمــة.  أو  لشعب  الجماعي  المخيال  في  االنحفار 
لنفاذه  كثر من غيره، نظرًا  أ لها عالقة بما هو رمزي  المقصودة، هنا، 
عالقتها  في  الــذات،  قراءة  تتم  خالله  من  الذي  الشعور،  تركيبة  في 
تصنيف  أهمية  دون  من  يبدو  ولذلك،  سواء.  حٍد  على  واآلخر  باألنا 
الحدث في خانة الكبير أو الصغير، في خانة السياسي أو الثقافي، ما 
في  ُتْلقى  كلمة  أو  ُيْهدى،  برمزية سيف  »مثقلين«  أنفسنـا  نجد  دمنا 
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سياق ذي حساسية تاريخية ُمعّينة.
عالقاتنا  ُيحّدد  بحيث  فينا،  حّيًا  يستمر  األحداث  من  قليل  غير  إن   
باآلخر من حولنا، سواء أتّم ذلك بصورة إيجابية أم َسلبية. ومن هنا، 
يرخي  أن  عن  يكّف  ال  الذي  الفهم،  سوء  حجم  ر  ُنقّدِ أن  نستطيع 
كانت  إن  خصوصًا  طرفين،  بين  عالقة  أية  تطبيع  وجه  في  بظالله 
لنا غير قليل من مثل تلك  هذه العالقة في صيغة الجمع. وأعتقد أن 
شعورنا،  وال  شعورنا  في  »تعمل«  التي  التاريخية،  »االلتباسات« 
بصور نجد فيها أنفسنا في موقف الدفاع،  أو في موقف جلد الذات 

في حاالت الوعي اإلنساني القصوى.

- 2 -

تطفو  السياسية،  الثقافية-  الطبيعة  ذات  التاريخية،  القضايا  بين  من 
الشاعر. فقد  إشبيلية  المعتمد بن عباد، ملك  الوعي قضية  إلى سطح 
بعثت صورة أسره، من ِقَبل يوسف بن تاشفين، صورًا أخرى من سوء 
األمر  معها  غدا  لدرجة  يتفّهم..  ومن  ُيدين  من  بين  الُمتجّدد،  الفهم 
كبر مما هو ثقافي بالطبع.  محاكمة لتاريخ ما لدى البعض، واإلطار أ
في  المتكررة،  المحاكمة  تلك  من  يق  الضَّ نتلّمس حجم  أن  ونستطيع 
الُمراد  التاريخ،  لذلك  حماة  ينتصبون  ممن  قوية  ردود  من  نلحظه  ما 
وصله بقيم الفخر في الحاضر. فالقضية في بعدها األدبي، ما تفتأ أن 
بيوسف،  المعتمد  عالقة  الرئيسي:  عنوانها  سياسي،  بعد  ذات  تصير 
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بين الحضارة  الماضي والحاضر،  بين  بما تختزله من عالقات أخرى 

الشرق  بين  والبربر،  العرب  بين  والصحراء،  الطبيعة  بين  والبداوة، 

والغرب، بين اإلسالم والنصرانية) 1(، وهكذا.

الموضوع، على كثرته، ستضعنا  ُكِتَب في  إلى بعض ما  َوَلعّل عودة   

اآلخر،  إلفحام  »األسلحة«  مختلف  فيها  اسُتعمل  معركة  أتون  في 

فقد  الموقف،  د  سّيِ َظّل  االلتباس  وألن  نهائية.  بصفة  إلخراسه  بل 

بيت  »قول  بين  المفاضلة  موقف  في  وضعنا  على  يصر  من  وجدنا 

واإلســالم  العرب  ممالك  أزهــى  من  مملكة  إنقاذ  على  الشعر  من 

وأوسعها وأغناها وأعظمها حضارة وعمرانًا وُرِقّيًا«) 2(. بل إن البعض 

ُقتل)أي  إنـــه »لو  اآلخر، بلغ به األمر إلى حد تغليب الظن بالقول: 

الذي  القدر  بغير  ذكر  لقضيته  كان  لما  الحرب  هذه  في  المعتمد( 

3(. أوليس يحتمل مثل الكالم األخير عتابًا مبطنًا  تتيحه األحداث«) 

األخير  هذا  أن  من  بالرغم  المعتمد،  حياة  إعفائه  على  تاشفين  البن 

من  بلغت  مهما  له  المرابطين  بمعاملة  يرضى  أو  ليقنع  يكن  »لم 

بذخ  فيـه من  يعيش  كــان  ما  تقارن  واإلكـرام، السيما حـين  العـناية 

كلمـــة  )عّبـــاس(،  الجـــراري  كـــرر  المعتمـــد،  قضيـــة  عـــن  حديثـــه  ســـياق  فـــي   -1
ـــي  ـــر تدخـــل يوســـف ف ـــًا لتبري ـــرة تقريب ـــع عشـــرة م النصرانية والمســـيحية ومشـــتقاتهما أرب
األندلـــس، بوصفـــه حاميـــًا لبيضـــة اإلســـام فيهـــا. األدب المغربـــي، مـــن خـــال ظواهـــره 

وقضايـــاه، مكتبـــة المعـــارف، الجـــزء األول، الطبعـــة الثالثـــة، الربـــاط، 1986.

2- كنون)عبد اهلل(، النبوغ المغربي في األدب العربي، الطبعة الثانية، الجزء األول، بدون 
تاريخ، ص. 64.

3- الجراري )عباس(، المرجع السابق، ص. 115.
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بإعفائـه  أرحــَم من بعضهم  يــــوسف  يعتبر  ليس  أو   )1 وتــرف«..؟) 
ذاك، تـاركًا المعتمد يتصل بالشعــراء، ويتطارح معهم الشعر، ليورثنا 
مجموع  »المغربيات«:  نسميه  ما  »أغمات«  بـ  األخير  مقامه  في 
القصائد المنظومة في المغرب من ِقَبله، ومن ِقَبل زواره من الشعراء؟ 
أوليس في ذلك قيمة تاريخية لألدب ولإلنسانية كافة، تعالت عن أن 
تكون مجرد »بكاء وعويل«) 2(، كما قال العاّلمة عبد الله كنون وقد 

أخذته الحمية على يوسف، وعلى العروبة واإلسالم؟ 
من  كان  باألندلس،  األمــور  زمام  المرابطين  توّلي  أن  المؤكد  من   
وابن  زهر  وأبناء  طفيل  وابن  رشد  ابن  عقود،  من  تال  ما  في  ثمراته، 
العربي وابن الخطيب) 3(.. لكن من المؤكد، أيضا، أن حياة المعتمد 
وأنفس:  أثمن  أخرى  مع حياة  بالموازاة  أيضا، خصوصًا  ثمينة  كانت 
نصوص من أرقى ما ُانتج أدبيًا وإنسانيًا، في العدوتين على حٍدّ سواء.

أما في الجهة األخرى، فهل كان يستحق ابن تاشفين كل ذلك النَّيل 
دخلها  أن  صادفت  معركة،  في  انتصر  ُمحاربًا  بصفته  شخصه،  من 
أنداده  على  بالمقابل،  المعتمد،  ينتصر  لم  أو  وخسر..  فارس  شاعر/ 
كثر من معركة، اقتضت أن يحتشد المّداحون  من أمراء الطوائف في أ
وإحساسًا؟  شعورًا  الرقيق  وهو  فيه،  المحارب  لشراسة  تخليدًا  ببابه، 
لوال  يوسف،  مدح  عن  األندلس  شعراء  بامتناع  الزعم  جرى  لماذا 
توّسط ابن عباد لديهم بحسب ما حكى الشقندي، في سياق مفاخرته 

1- نفسه، ص.117.

2- كنون )عبد اهلل(، المرجع السابق، ص.63.

3- نفسه، ص.64.
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ألن  حاجة  في  نفُسه،  يوسف،  كان  1(؟ وهل  المغاربة)  على  الشهيرة 
العبارة  صاحب  وهو  قــدرًا،  لُملكه  ويرفعون  ذكرًا  الشعراء  له  يجري 
لماذا  2(؟  ستراه«)  يكون  »الذي  األدفونش:  إلى  ببالغتها  الُمزلزلة 
يتم االقتصار من أبي القاسم المعتمد على شخص الشاعر فيه، ترتيبًا 
إلى  بالمحارب في شخص يوسف، بشكل يؤول األمر فيه  لمواجهته 
مواجهة: بين الكلمة والسيف؟ لماذا يصير يوسف صاحب الشخصية 
في  األثير  بن  الدين  عز  الشيخ  ومنهم  البعض،  نظر  في  التي  الفذة 
العلم  إلى أهل  رًا عاداًل، يميل  السيرة خّيِ الكبير، »كان حسن  تاريخه 
مهم في بالده ويصدر عن آرائهم، وكان يحب  والدين ويكرمهم وُيحّكِ
إلى مجرد طامع في  3(.. يصير  العظام«)  الذنوب  والصفح عن  العفو 
على  اآلخــر  البعض  استدالل  خالل  من  األندلس،  على  االستيالء 
أني  أظن  »كنت  الثقاة:  أصدقائه  من  لثّلة  يوسف  قول  عن  ُحكي  ما 
البالد، صغرت في عيني مملكتي،  تلك  رأيت  فلما  قد ملكت شيئًا، 

ابن تاشفين، وإن لم يصل األمر إلى  أبياتًا للمعتمد يمدح فيها  ُيقال، وجدنا  1- بعكس ما 
حد نظم قصيدة بكاملها فيه. ومن تلك األبيات، ما نسجله، باالعتماد على نفس القصيدة:

ــى يــوســف ــ ــزوٌع إل ــ ــ ــيــِه لــطــاراوَقـــلـــبـــي َنـ ــوال الـــّضـــلـــوُع عــل ــل ف

ــوالَك يـــا يـــوســـُف الــُمــّتــقــى ــ ــ دارا !ول لــلــُكــفــِر  ــرَة  ــزي ــج ال ــا  ــن رأي

رضا  وتحقيق  جمع  إشبيلية،  ملك  عباد،  ابن  المعتمد  ديوان  )المعتمد(،  عباد  ابن   -2
الحبيب السويسي، الدار التونسية للنشر، ص. 159.

- وقيل إنه كتب »الجواب ما ترى ال ما تسمع«، النبوغ المغربي، ص.79.

3- نقله ابن خلكان )أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد(، عن عز الدين بن األثير في 
تاريخه الكبير، في وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق يوسف علي طويل ومريم 
الخامس،  المجلد   ،1998 األولى،  الطبعة  بيروت،  العلمية،  الكتاب  دار  طويل،  قاسم 

ص.482.
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فكيف الحيلة في تحصيلها؟ ) 1(.

- 3 -

اهتمامًا  حازت  التي  القليلة،  القضايا  بين  من  المعتمد  قضية  ُتعّد    
واألدباء  المؤرخين  من  كثير  لدن  من  اليوم،  إلى  اندالعها  منذ  كبيرًا 
األدبي،  بعدها  إلى  باإلضافة  ذلك،  في  يعود  السبب  وَلعّل  والنقاد. 
البعض  على  يفرض  فتئ  ما  الذي  التاريخي،  الثقافي-  بعدها  إلى 
كذلك،  وألنها  وإنسانيًا.  أدبيًا  الثقيلة  المعتمد،  في»تركة«  الحسم 
المغرب،  إلى جانب  المشرق  نفوذ عّدة، شملت  مناطق  توزعتها  فقد 
مثلما شملت العرب إلى جانب األوروبيين. وفي هذا اإلطار، يمكن 
والقومية..  الوطنية،  الدينية،  األدبية،  االعتبارات  مختلف  نتخيل  أن 
َثّم  التباسًا، ومن  كثر  لتنتحي بالقضية انتحاء أ التي يمكن أن تتدخل 
كثر إثارة. وقد لمسنا، في ما سبق، ضيق بعض المغاربة من آراء ُثّلة  أ
من المستشرقين، أولئك الذين لم يدخر أغلبهم جهدًا في إدانة األمير 
وال   .)2 بكاملها)  المرابطية  والحقبة  بل  األحكام،  بأقسى  اللمتوني 
عجب إن ألفينا، بالمقابل، من يعتني بأبي القاسم ابن عباد، باعتباره 
بذكراهم  االحتفال  يستحقون  الذين  األفذاذ،  األندلس  أحد رجاالت 

1- المراكشـــي )عبـــد الواحـــد بـــن علـــّي(، المعجـــب فـــي تلخيـــص أخبـــار المغـــرب، ضبـــط 
وتصحيـــح وتعليـــق وتقديـــم محمـــد ســـعيد العريـــان ومحمـــد العربـــي العلمـــي، دار الكتـــاب، 

الطبعـــة الســـابعة، الـــدار البيضـــاء، 1978، ص.204.

.)Reinhart Dozy( 2- يأتي في مقدمتهم رينهارت دوزي
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ي  وطنيًا في الثامن والعشرين من فبراير من كل سنة، في إطار ما ُسّمِ
الشاعر  حثت  التي  هي  الوطنية،  الروح  نفس  أليست  األندلس.  يوم 
األندلسي »ْبالس إنفانته«)Blas Infante(   على القيام بزيارة قبر 

المعتمد و»حرب الّريف« مشتعلة بشمال المغرب وقتذاك؟
العربي،  التاريخي  السياق  في  معزواًل  ليس  المعتمد  موضوع  إن   
خصوصًا في جانبه األدبي، باعتبار وجود مواضيع أخرى ال تِقّل عنه 
أهمية، مثل موضوع أبي فراس الحمداني في عالقته بالمتنبي وسيف 
بابن عمار  نفسه، في عالقته  المعتمد،  ليس هو موضوع  أو  الدولة.. 
بأرض  جميعًا،  فيها،  يتعّلق  فاألمر   .)1 يوسف؟؟؟)  المرابطين  وأمير 
الوالء  يتقاسمها  ما  بقدر  والسلطة،  والجاه  األدب  يتقاسمها  مشتركة 
مجمل،  بشكل  عنهم،  انفرد  المعتمد  أن  غير  والخيانة.  والطموح 
بغرابة قصته، التي َظّل يسكنها االنقالب من حال لحال في مختلف 
الذي  االنتشار  ذلك  الواسع،  انتشارها  ِسّر  نفهم  هنا،  ومن  ُمجرياتها. 
حافظت  الذي  المتنبي،  فبعكس  ونبراته.  ولغاته  أشكاله  تعّددت 
شعرًا،  والناس  الدنيا  شغل  الذي  وهو  األدبــي،  زخمها  على  قضيته 
من  بتأثير  أخرى،  باتجاهات  كثيرًا  تنحرف  المعتمد  قضية  أن  وجدنا 
حساسية الفترة التي حكم فيها األندلس. وبطبيعة الحال، لم يكن من 
المستغرب أن يواكبها الصراع في وجهات النظر، لدرجة صارت معها 
لغة اإلدانة هي السيدة، لدى البعض من الطرفين، مع ما كان يرافقها 

1- ال ينبغـــي أن ننســـى أن هنـــاك مـــن يشـــبه المعتمـــد بهـــارون الواثـــق بـــاهلل مـــن ملـــوك 
بنـــي العبـــاس، ذكاء نفـــس وغـــزارة أدب، كمـــا هـــو الحـــال مـــع صاحـــب المعجـــب، 

ص.149.
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من ألفاظ تخرج إلى حدود العنف والتطّرف.

- 4 -

في غير مرجع من المراجع، التي اهتمت بالموضوع، تطالعنا مالحظة 
غرابة  لّخص  وقد  غريبة.  المعتمد  قصة  مجريات  أن  مفادها  دالــة، 
المعتمد  »وأشعار  بقولـه:  األعيان«  »وفيات  صاحب  القصة  تلك 
وأشعار الناس فيه كثيرة، وقد جاوزنا الحد في تطويل ترجمته، وسببه 
كانت  فقد  غرابتها،  إلى  إضافة   )1 مثلها«.)  ُيعهد  لم  غريبة  قصته  أن 
تلك  استغرقت  وقد  وموضوعاتها.  أطرافها  تعّددت  كثيرة،  أخباره 
إحدى  سنة  »باجة«  بـ  والدته  منذ  أي  ثالثة وخمسين حْواًل،  القصة 
وثالثين وأربعمئة إلى أن كانت وفاته بـ»أغمات« سنة ثمان وثمانين 

وأربعمئة) 2(.
بين الوالدة والوفاة، جرى عْمر ليس بالمديد حسب التقويم الطبيعي 

1- وفيات األعيان، المجلد الرابع، ص.289.
ــن  ــد بـ ــاس أحمـ ــو العبـ ــي )أبـ ــذاري المراكشـ ــن عـ ــة ابـ ــرأ ماحظـ ــه، نقـ ــار نفسـ ــي اإلطـ وفـ
ــه  ــه عالياتـ ــروب أنحائـ ــه وضـ ــع أفعالـ ــي جميـ ــاد فـ ــار عبـ ــول: »وأخبـ ــث يقـ ــد(، حيـ محمـ
وســـافاته غريبـــة بعيـــدة«، البيـــان المغـــرب فـــي أخبـــار األندلـــس والمغـــرب، الجـــزء 
الثالـــث، تحقيـــق ومراجعـــة ج. س. كـــوالن وإ. ليفـــي بروفنســـال، دار الثقافـــة، بيـــروت، 

الطبعـــة الخامســـة، 1998، ص.207.

ـــدة العصـــر،  ـــدة القصـــر وجري ـــد بـــن حامـــد(، خري ـــد اهلل محم ـــو عب ـــاد األصفهانـــي )أب 2- العم
ـــد  ـــادة محم ـــح وزي ـــوش، تنقي ـــاش آذرن ـــق آذرت ـــس، ، تحقي ـــرب واألندل ـــعراء المغ ـــم ش قس
المرزوقـــي ومحمـــد العروســـي المطـــوي والجيانـــي بـــن الحـــاج يحيـــى، الـــدار التونســـية 

للنشـــر، 1971ص.25.
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ر زخم تلك  للزمن. غير أن األمر ليس كذلك، على اإلطالق، حين ُنَقّدِ
الحياة من الناحيتين، السياسية واألدبية لبطلها الملك الشاعر) 1(. وإن 
مون حياة صاحبنا إلى مرحلتين، وهما حياة  كان بعض الدارسين ُيقّسِ
استعادتهما  باإلمكان  فإن   ،)2 األسير)  حياة  ثم  الَمِلك،  فحياة  األمير 
عبر الحديث عن مرحلتي ما قبل األسر واإلقامة في المنفى. وتكمن 
سيرة  في  االنقالب  إلى  االنتباه  تركيز  جدوى  في  ذلك،  من  الِعّلة 
الشخصي  التاريخ  طبعت  التي  الغرابة  جوهر  باعتباره  القاسم،  أبي 
كثر من مستوى، يمكن  له. والمالحظ أن ما نسميه االنقالب يمس أ

تشخيصه في الثنائيتين التاليتين:
- المعتمد- ابن عمار،

- المعتمد- ابن تاشفين،
ومن الطبيعي، ونحن نكتفي بتينك الثنائيتين الضديتين الكبريين، أن 

نشير إلى إمكانية تمددهما، بحيث تضمان ثنائيات أخرى، من ُقبيل:
المعتمد- األدفونش،

المعتمد- المعتصم بن صمادح.
المواقف:  د  سّيِ إشبيلية  ملك  كان  األطراف،  مختلف  مع  وبالمقارنة 
أدبًا، وشجاعة، وأخالقًا، وِحنكة سياسية. وحّتى في لحظات َضعفه، 

1- يقـــول المراكشـــي فـــي المعجـــب: »فكانـــت مـــدة واليتـــه إلـــى أن خلـــع وأســـر: عشـــرين 
ســـنة، كانـــت لـــه فـــي أضعافهـــا مآثـــر أعيـــا جمعهـــا فـــي مئـــة ســـنة أو أكثـــر، كانـــت لـــه 

رحمـــه اهلل همـــة فـــي تخليـــد الثنـــاء  وإبقـــاء الحمـــد«، ص.150.

2- جرى هذا التقسيم من لدن جامع ديوانه ومحققه الدكتور رضا الحبيب السويسي. 
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كان المعتمد الكريم، العفيف، العزيز نفسًا) 1(. وكثيرًا ما حاز صفات 
عالية، سواء من ِقبل شعرائه، أم من ِقبل غالبية المؤرخين ممن تداولوا 
سيرته. وال يخفى كم كان ذلك يبلغ من السمو والرفعة ما ال يضاهى، 
ما  وحّتى  أسطورية.   شخصية  بصدد  أننا  معها  نعتقد  كدنا  لدرجة 
ف في سياق اإلعالء من شأنه، كسبًا  تعّرض له من ذلة في األسر، ُوّظِ
لقلوب ُقّراء سيرته وشعره. إن عملية اإلعالء الُمبالغ فيها تلك، كانت 

تستهدف تقرير حجم السقوط الُمدّوي في العقول والنفوس.
ومن الجدير اإلشارة إلى أن »أسطرة« شخصية المعتمد، كانت تتكئ 
على أسلوب الرُّؤيا/ الُحلم، بهدف تحشيد مختلف المالمح الضرورية 
بين  ضحية  إسماعيل  النبي  م  ــّدِ ُق فمثلما  المرجوة.  الغرابة  لتحقيق 
يدي أبيه، كان األمر نفسه بالنسبة للمعتمد، حين رد على أبيه قائاًل: 
فكانت  بك  ينزله  أن  يريد  مكروه  كل  بي  وأنزل  فداك  الله  »جعلني 

دعوة وافقت المقدار«.) 2( 
في  جاءت   أبيات،  ُتجسدها  أخرى  رؤيا  هناك  سبق،  ما  إلى  إضافة 
سياق حلم رجل رأى في منامه، قبل الكائنة العظمى على بني عباد 

بأشهر يسيرة. واألبيات، كما رواها صاحب المعجب، هي:

1- يتم الحديث، في هذا السياق، عن عدم استعطافه يوسف بن تاشفين في أسره، طلبًا 
النفراج كربته.

يستطلع  وقت  كل  في  المعتضد  »وكان  يلي:  ما  في سياق  بـ»المعجب«   الرد  ذلك  2- جاء 
عنده  كانت  ملحمة  في  يراه  كان  لما  وذلك  مراكش،  رحبة  البربر  نزل  هل  العدوة:  أخبار 
أن  هؤالء القوم خالعوه أو خالعوا ولده ومخرجوه من ملكه. فلما بلغه نزولهم جمع ولده 
بًا ويقول: يا ليت شعري من تناله معرة هؤالء القوم، أنا  دًا وُمصوِّ وجعل ينظر إليهم ُمصعِّ

أو أنتم «، ص.148.    
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ِعيَســـُهْم أنــاخــوا  قــد  ركــب  ـََســْقُربَّ  ب حــنَي  ُم  َمـجــِدهـِ ُذرى  يف 

عنُهم ــًا  ــان ـــ زم ــُر  ـــ الـــــّدهـــ َنَطـــــْق !ســكــَت  حــنَي  ــًا  دم أبكاهم  ثــمَّ 

كيد قَدر كان مقررًا من قبل       هكذا، َتّم توظيف أسلوب الرؤيا لتأ
قوة متعالية. فالمسألة ليست في ضعف المعتمد، وهو يواجه أعداءه، 

وإنما في ضعف الشرط اإلنساني بصورة عامة، حين يكون في 
مواجهة قوة ساحقة، وإن تجّسدت في شخص األدفونش مرة، أو في 

شخص يوسف بن تاشفين مرة أخرى.  

- 5 -

من  ينْل  لم  المـدّوي  عباد  ابن  سقــوط  أن  يبـدو  ِكَر،  ُذ مما  انطـالقًا 
فوق-  مشيئة  تدبير  من  مــادام  شــيء،  أي  في  »الكامل«  شخصـه 
إلى  إضافة  وتراجم،  سير  من  التاريخ  كتب  لنا  حفظت  وقد  طبيعية. 
نصوص الشعر، غير قليل من مصادر فخر شخصية المعتمد. وعمومًا، 

يمكن إحالة تلك المصادر إلى ما يلي:
- المصدر الُملوكي، باعتبار مآل نسبه إلى النعمان بن المنذر اللخمي 
قبل  من  شعرًا  النسب  شرف  ــف  ُوّظِ وقد   .)1 »الحيرة«)  ملوك  آخر 
ينسب  الذي  الداني(  عيسى  بكر  )أبو  اللبانــــة  ابن  ومنهم  الشعراء، 

إليه ابُن األّبار هذين البيتين:

1- وفيات األعيان، المجلد الرابع، ص.274.
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عـّبـــــاِد ِمـــن َبنـــي امُلنذريـــَن َوهـــو انـِتســــاب َبـنــــو  فـْخــــــرِه  يف  زاَد 

)1(ِفتيـــٌة لـــْم تِلـــْد ســــواها الـَمعــــالي األْوالِد  َقـليلــــــــُة  والـمعــــالي 
)1 (

في  جغرافيًا  د  ُحّدِ حيث  الّلخمي،  لنسبه  تبعًا  المشرقي،  المصدر   -
العريش، المدينة القديمة الفاصلة بين الّشام والديار المصرية في أول 
الرمل من جهة الشام. ويقوم  األصل العربي نقيضًا للبربري، باعتبار 
د من صراع ضاٍر على السلطة بين آل عباد وبني حمود/ البربر  ما َتجسَّ
2(. أما بالنسبة لألصل األندلسي، بعد دخول نعيم  من أصل إدريسي) 
أرض  من  طشانة  إقليم  من  »يومين«،  قرية  في  د  ُحّدِ فقد  وعطاف، 
من  بكونها  توصف  واألخيرة   .)3 ابن خلكان)  تعبير  إشبيلية على حد 

1- والشاعر الحصري يركز، هو اآلخر، على نسبه حين يقول:
يا فرَع الُمنذِر والنُّعما     ِن بلغَت الّنجَم فُطل وزد

ُمر وافَتح باقي أندلٍس    ما في صبب أو في صعد

2- كان عنوان ذلك الصراع موضوع الخافة، الذي انتهى بتدبير القاضي أبي القاسم محمد 
وعن  حمود.  بني  على  للطريق  قطعًا  المرواني،  الحكم  بن  هشام  المشبه  قصة  عباد  بن 
ذلك، يحكي ابن القطان، حسب ما جاء في »البيان المغرب«: »وكان قد ذكر أن هشامًا فّر 
القاسم  أبو  القاضي  إليه  فخرج   )...( نفسه  وأخفى  أمره  وكتم  الملك  ورفض  الفتنة  من 
أثواب  ومعه  وعبيده  خاصته  وجميع  إسماعيل  وولده  هذا  عباد  بن  إسماعيل  بن  محمد 
الخلفاء ومابسهم وزيهم ومراكبهم )...( وألبسوه الكوة الخافية ووضعوا القانس على 
رأسه وأركبوه ومشى القاضي وجميع من جاء معه أمامه وكان هذا الرجل يقال له خلف 

الحصري وكان يشبه هشامًا..«، ص،ص.199 - 200.

3- ترجمة المعتمد وردت في أكثر من مصدر، منها »وفيات األعيان«: »المعتمد على اهلل أبو 
محمد  القاسم  أبي  باهلل  المؤيد  الظافر  بن  عباد  عمرو  أبي  باهلل  المعتضد  بن  محمد  القاسم 
قاضي إشبيلية بن أبي الوليد إسماعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن 

عطاف بن نعيم اللخمي...«، المجلد الرابع، ص.274.
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أعظم مدن األندلس، بحسب ما حكى »المقري« عن بعضهم) 1(.
ثراء  القاسم من  أبو  به  يتميز  كان  انطالقًا مما  الشخصي،  المصدر   -
تناولوا سيرته.  ِمّمن  قليل  غير  نظر  في  فاق كل حّد  ورجولي،  خلقي 
والثراء المقصود يتجّسد في مختلف الخصال المجتمعة في شخصه، 
تحوزه  بما  المثالية،  العربية  الشخصية  نموذج  ل  ُيشّكِ ما  إطار  ضمن 
من شجاعة، كرم، أدب، ِحلم، حسن صورة،) 2(... ومما قيل في حّق 
صه صاحب »المعجب« في هذه الفقرة  المعتمد، بهذا الشأن، ما لخَّ
وهبه  وقد  إال  رجل  في  ُتحمد  أعلم خصلة  فال  الُجملة  البليغة »وفي 
ت حسنات  الله منها أوفر قسم، وضرب له فيها بأوفى سهم، وإذا ُعدَّ
بل  أحدها،  هذا  فالمعتمد  الوقت  هذا  إلى  فتحها  لدن  من  األندلس 
على  ِخصال  من  صاحبنا  عليه  ُجِبَل  ما  تعديد  ويمكن   .)3 كبرها«)  أ

النحو التالي:

إنها  إشبيلية:  وصف  من  بعض  »وقال  التلمساني(:  محمد  بن  )أحمد  المقري  لدى  جاء   -1
مدينة عامرة على ضفة النهر الكبير المعروف بنهر قرطبة، وعليه جسر مربوط بالسفن، 
متاجرهم  وأكثر  عظيمة،  أموال  ذوو  وأهلها  رابحة،  وتجارات  قائمة،  أسواق  وبها 
الزيت)...( يمشي بها السائر في ِظّل الزيتون والتين- فيما ذكر بعض الناس- قرى كثيرة، 
وكل قرية عامرة باألسواق والديار الحسنة والحمامات وغيرها من المرافق«، نفح الطيب 
بيروت،  صادر،  دار  األول،  المجلد  عباس،  إحسان  تحقيق  الرطيب،  األندلس  غصن  من 

1988، ص،ص.158 - 159.

كالشجاعة  ُيحصى،  ال  ما  الذاتية  الفضائل  من  فيه  »وكان  يلي  كما  المراكشي  حددها   -2
والسخاء والحياء والنزاهة، إلى ما يناسب هذه األخاق الشريفية«، المعجب، ص.149. 

3- نفسه، ص.150.
هذا  في  ابن صمادح  إلى  إضافة  المعتمد،  عن  نفسه،  تاشفين،  ابن  قاله  ما  ننسى  ال  كما 

السياق»هذان رجا هذه الجزيرة«، نفسه، ص.201.
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أ- السخاء: يأتي في المقدمة، وقد كان موضوع الشعراء األثير ممن 
دفينًا.  بعُد  ومن  أسيرًا،  »أغمات«  بـ  عليه  ووفــدوا  بالطه،  خالطوا 
الرخاء  أوقات  تفارقه في  قيمة أصيلة، ال تكاد  المعتمد  والسخاء في 
والشّدة. وقد بلغتنا في األمر حكايات كثيرة، منها ما حكاه ابن اللبانة 
إلى  يبعث  أن  على  األخير  فقد حرص  في سجنه.  المعتمد  زار  حين 
شاعره بـ »عشرين مثقااًل مرابطية، وثوبين غير مخيطين، وكتب معهما 

أبياتًا، منها:

كـوِر  ـَنْزَر مْن كـّف األســــير            وإْن تــقــــنـْع تكْن عنَي الشَّ إليَك اّل
ْل مـــا يذوُب لُه حـــــــيــاًء           وإْن عـذَرتـُه حاالُت الفقيــِر) 1( تقبَّ

زًا  ُمرّكِ ومما يهّمنا في األمر حقيقة، هو ما أجاب به أبو بكر الداني، 
على قيمة سخاء ممدوحه وكرمه:

َيتشــّكى فقرًا وقــْد َســــدَّ َفقـــرا) )( حاَش هلِل أن ُأجيَح كريــــمــــًا  
كـيَف ُألغي ُدّرًا وأطــلـــُب تـــبـــــرا طُب نيـــاًل   وَكفاني كالُمك الرَّ

ال، سقى اهلُل بعدَك األرَض قْطرا ا املـكــــارُم مــاَتـْت   لْم مُتت إنَّ

ويقول الشاعر ذاُته:

1- نفح الطيب، المجلد الرابع، ص،ص.96 - 97.

2- تعرف المصادر، التاريخية واألدبية، التي نقلت شعر الداني كثيرًا من االختافات في 
الرواية. ولإلشارة، فإننا نقلنا كل بيت أو مقطع، في هذا القسم، مثلما ورد كل منهما في 
المعتمد  في  المنظومة  القصائد  جمعنا  حيث  الثاني،  القسم  في  أما  به.  المستشهد  المصدر 
مصطفى  منجد  بتحقيق  أساسيًا،  مصدرًا  الديوان  اعتمدنا  فقد  شعرائه،  قبل  من  بالمغرب 

بهجت.   
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ـَهـــا وزُر ومْن َرَمْتُه مَن األّيـــام حـــادثـــٌة         فلــيـَس غ`ـيُر ابن عّباد لـ
زُق َمبعوثًا على يدِه       وَظلَّ يجري على أْحكاِمِه الـقـَدُر ملٌك غدا الرِّ

ِكْلني إلى أحِد األبناِء ُينِعُشنــي        ما لْم َيكْن منَك بحٌر فليكْن نهــُر) 1(

الشعراء  هم  عباد،  بني  حكم  زوال  من  المتأثرين،  كبر  أ ولعل 
ر المعتمد حاميًا لهم من غوائل الزمن، إلى درجة  بالتحديد. فقد ُصّوِ
اجتمع له من الشعراء وأهل األدب ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك 
األندلس) 2(. وفي هذا األمر بالذات، كانت حملة كثير من المؤرخين 
ضياع  عن  مسؤوليته  باعتباره  باألندلس،  المرابطي  الحكم  على 
مع  مدى  أقصى  الحملة  بلغت  وقد  الجزيرة.  في  والفن  األدب  دولة 
فترة  أعَدم  الذي   ،)Reinhart Dozy( دوزي  رينهارت  المستشرق 

حكمهم بكاملها، من خالل وصفها بالجهل والظالم) 3(. 

1- خريدة القصر، ص.117.

2- المعجب، ص.149
وفي نفس المعنى، يقول ابن خلكان في وفياته، حكاية عن أبي الحسن علي بن القطاع 
وأرحبهم  راحة،  األندلس  ملوك  »أندى  المعتمد:  حق  في  الملح«  »لمح  كتاب  في  السعدي 
وموسم  الرجال،  ملقى  حضرته  كانت  ولذلك  عمادًا،  وأرفعهم  ثمادًا،  وأعظمهم  ساحة، 
الشعراء، وقبلة اآلمال، ومألف الفضاء، حتى إنه لم يجتمع بباب أحد من  ملوك عصره 
من أعيان الشعراء وأفاضل األدباء ما كان يجتمع ببابه، وتشتمل عليه حاشيتا جنابه«، 

المجلد الرابع، ص.277.   

المستشرقين، بل  قبل  بالظام فقط من  المرابطية  الفترة  لم يكن وصف  أنه  3- والحقيقة 
شاركهم في ذلك الرأي غير قليل من العرب، ومنهم األوسّي )حكمت علّي( الذي ذهب إلى 
األندلس  المرابطون،  يعرف  كان  وهكذا  الملثمين،  الصحراء  برابرة  دخول  يكن  »لم  أنه 
ضربة سياسية قاضية لاستقال األندلسي حسب، بل كان كذلك كسوفًا ثقيل الظل للشعر 
األندلسي وشعرائه في هذه الفترة«، األدب األندلسي في عصر الموحدين، مكتبة الخانجي، 

القاهرة، بدون تاريخ، ص.11. 
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ألسنة  على  سواء  قليل،  غيُر  صورها  من  وصلنا  وقد  الشجاعة:  ب- 
الشعراء أم المؤرخين. فقد كان ابن عباد بطاًل من أبطالها، الذين ال 
ُيشّق لهم غبار. ونلمس ذلك في ما يقوله عبد الجليل بن وهبون في 

قصيدة يمدحه بها، مذكرًا بثباته في معركة الزالقة:

الَعوالـــي َتلحظَك  بحيُث  ُهيــــــاُموقفَت  ــا  ــوارِدهـ مـ إلـــى  ــّن  ــ وُه

إاّل األشيــــاِع  مـــــَن  َيــثــبــْت  احُلســـاُم            ولـــْم  صارُمك  وهــَو  شقيُقَك 

ميـــان مــــاٍض  يــــدْي  يف  كــَهــــــــاُم               ميــــاٌن  الـــغـــراِرِ وال  َنــابــي  ــال  َفـ

ُفــــــؤاد           بْل  طرُفك  َيحملَك  احِلمــاُمولْم  ِبــِه  ُيـــــخــاَض  أن  د  ــعــوَّ َت

ملــّــا الــقــطــِب  ــاَت  ــب ث ــِه  بـ ــراُم  ثــبــتَّ  ـــ ـُــ يـــ ال  ــٌب  ــط خ ــاُه  ــ رحـ أداَر 
ِـّعــاِن فـمـا ُيــــالُم) 1(  وعـادُتــك الطــعـان فإن ُيــــخـــّروا       جــواَدك بالط

المعتمد  القاسم  أبي  شأن  من  ُيعلى  كان  ما  كثيرًا  أنه  والمالحظ 
وليس  األول  بطلها  لكأنه  حتى  »الــزالقــة«،  معركة  في  عباد  بن 
موضع  غير  في  األمر  هذا  وُنلفي   .)2 تاشفين)  بن  يوسف  يعقوب  أبا 

المستشرق كراتشكوفسكي من أن يكـــــون »أكثر دقة  غير أن هذا لم يمنع آخرين، ومنهم 
نور وحضارة،  بأنه عصر  إياه  واصفًا  المرابطي  العصر  على  حكمه  أصدر  حين  وعلمية 
المثقفين من شعراء وأدباء فيه«، نقًا عن السعيد )محمد مجيد(،  مستداًل على ذلك بكثرة 
الطبعة  للموسوعات،  العربية  الدار  باألندلس،  والموحدين  المرابطين  عهد  في  الشعر 

الثانية، 1985، ص.61. 

فتقّدم  به،  كبا  أن  درجة  إلى  طعن  من  فرسه  أصاب  ما  إلى  إحالة  األخير،  البيت  في   -1
إليه بعض من ثبت معه فرسا فركبه. يمكن العودة، في هذه اإلحالة، إلى »خريدة القصر 

وجريدة العصر«، ص. 99.

وعلى  عباد،  بني  حكام  جميع  مثل  أحيانًا،  المفرطة  بالقسوة  لديه  الشجاعة  ارتبطت   -2
رأسهم المعتضد باهلل، والد المعتمد، الذي كانت له خزانة »مكنونة جوف قصره أودعها هام 
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ابن خاقان، عن  فيها  يتحّدث  التي  الفقرة  الحال في  واحد، كما هو 
كان  السياق،  أن  والمالحظ  يوسف.  دون  الزالقة  في  المعتمد  بالء 
على  اإلسالم  ومشايخ  الفقهاء  اجتماع  بعد  لألندلس،  األخير  نجدة 
ضرورة الكتابة إلى أمير المرابطين. ومما جاء في تلك الفقرة، تصوير 
ذلك  في  المعتمد  »وثبت  جراحاته  من  بالرغم  إشبيلية  ملك  ثبات 
له  ثباتًا عظيمًا، وأصابه عدة جراحات في وجهه وبدنه، وُشهد  اليوم 

بالشجاعة«) 1(. 
ومن الُمقرَّر في شجاعة المعتمد، أنها كانت مقرونة بالذكاء والحكمة 
كبير  فإن  الزالقة،  في  المسلمين  انتصار  إلى  وبالعودة  السياسيين. 
الفضل في ذلك يعود إلى حيطة ابن عباد، الذي شّك في أمر تأجيل 
ه ذاك  يوم الزَّحف إلى االثنين من قبل األدفونش. وقد كان في شّكِ
فيه  خرج  الذي  الوقت  في  أصحابه،  رأس  على  لالستعداد  مدعاة 

يوسف والمرابطون في ثياب الّزينة للصالة يوم الجمعة) 2(.

الفتنة ورؤوس  البرزالي شهاب  اهلل  منها رأس محمد بن عبد  أبادهم بسيفه  الذين  الملوك 
الحجاب ابن خزرون وابن نوح وغيرهم الذين قرن رأسهم برأس إمامهم الخليفة يحيى بن 
البيان  علي بن حمود الحسني)...( ولما خلع المعتمد وجد في جوالق له تلك الرؤوس«، 

المغرب، ص.206.

1- ومما يرويه المعتمد، نفُسه، شعرًا عن شجاعته ما قاله أثناء اقتحام إشبيلية:

ِنزالهــــــــــْم يـــوَم  رمـــُت  الــــــــــدُّروُعكـــم  ننـــي  ُتحصِّ ال  أن 
القمـــي ســـوى  ليـــَس  َدفـــوُعوبـــرزُت  درٌع  الحشـــى  علـــى  ِص 
يكــــــــــْن لـــم  َتأّخــــر  والخشــــــــــــوُعأَجلـــي  ُذلِّـــي  بهـــواَي 
القتـــــــا إلـــى  قـــطُّ  ســـرُت  الرُّجـــــــوُعمـــا  أملـــي  مـــن  وكاَن  ِل 
منهـــــــــــم أنـــا  األلـــى  الفـــــــــــــروُعِشـــَيُم  َتتبعـــُه  واألصـــُل 

2- يصف األمر بكثير من الدقة المراكشي في »المعجب«، ومما قاله: »فلما كان يوم الجمعة 
شاكي  وأصحابه  هو  فركب  بالحزم،  عندهم  أمارة  وال  الجمعة  لصاة  المسلمون  تأهب 



29

يتميز  أن  الطبيعي  فمن  السياسية،  بالِحكمة  الشجاعة  تتَّصل  وحين 
إلى درجة يصير  الطوائف،  بتغلُّبه على مختلف ملوك  المعتمد  حكم 

معها أكثرهم بالدًا) 1(،وأكثرهم جرأة في إحكام التدبير لسلطانه. 
سلطتي  بين  الجمع  بفعل  المعتمد  شخصية  ارتبطت  الشاعرية:  ج- 
الُمْلك والشعر. في هذا الجمع، َظّل يكمن ِسّر انتشاره بين المؤرخين 
جزءًا  كانت  بل  زائدًا،  ترفًا  تكن  لم  شاعريته  أن  والمالحظ  والنقاد. 
أصياًل من تكوينه الشخصي. فالشعر، قواًل وسماعًا، إلى جانب تدبير 
قْيد  المعتمد،  انشغاالت  من  األوفــر  القسط  ال  َشكَّ الحكم،  شؤون 
يستوزر  يكن  لم  المعتمد  أن  وُيحكى  تقلُّباتها.  مختلف  في  حياته، 
ما  الشعراء  الــوزراء  من  له  »فاجتمع  شاعرًا  أديبًا  يكون  أن  إال  وزيرًا 
وُذكر  إال  المعتمد  كر  ُذ كلما  َظّل  2( وهكذا،  قبله«.)  يجتمع ألحد  لم 
ابن  اللبانة،  ابن  زيدون،  ابن  عمار،  ابن  أمثال  من  كبار،  شعراء  معه 
الدارسين،  كثير من  ُعني  3(. وقد  كثير)  الحصري، وغيرهم  حمديس، 
لما  نظرًا  الشعرية،  بمقطوعاته  وأوروبيين،  عربًا  ومحدثين،  قدامى 

الساح، وقال ألمير المسلمين: َصلِّ في أصحابك، فهذا يوم تطيب نفسي فيه، وها أنا من 
ورائكم، وما أظن هذا الخنزير إال قد أضمر الفتك بالمسلمين«، ص، ص.197 - 198.

له في  انتظم  أن  إلى  المعتمد والدهر يؤازره ويعاضده،  »َظّل  أيضًا:  1-  وعن ذلك، نقرأ 
المتغلبين، ودخلت في طاعته مدن  ملكه من باد األندلس ما لم ينتظم لملك من قبله من 
من مدائنها أعيت الملوك وأعجزتهم، وامتدت مملكته إلى أن بلغ مدينة مرسية..«، خفاجي 
)محمد عبد المعجم(، األدب االندلسي، التطّور والتجديد، دار الجيل، بيروت، ط1، 1992، 

ص.544.
2 - نفسه، ص.535.

3 - هناك كتاب يتطرق إلى هذا الموضوع لـ يكن )زهدي(، وهو بعنوان »المعتمد بن عباد 
وشعراء عصره«، تحقيق وتعليق يكن )محمد زهدي(، دار يكن للنشر، بيروت، 1975.
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إنساني  ِحّس  وأكثر من ذلك من   ،)1 عالية)  فنية  به من جودة  تميزت 
أسيرًا  القضاء  العرش، وكذا  المدوي عن  السقوط  أذكته تجربة  رفيع، 

بأغمات ما بقي في حياته) 2(.
بهما  بزَّ  اللذان  وبداهته،  طبعه  عنه  ُعرف  الشعري،  نظمه  إطار  وفي 
من  بُنَتف  المصادر  من  قليل  غير  وقد حفل  شعراء عصره.  من  كثيرًا 
بدائهه تلك، وأساسًا في فترة ُحْكمه. وبموازاة ذلك، كان الشاعر لديه 
على  يتحامونه،  الشعراء  غدا  درجة  إلى  ثاقب،  نقدي  بحس  دًا  ُمعضَّ
حد  ما جاء في قصة أبي محمد عبد الله بن إبراهيم) 3(، حين توجه 

إليه بقصيدة مادحًا، منها:

ِرحاِبهــُم يف  ِســربــا  اهلُل  َرّوَع  وإبعــــاِدال  بــَتــرويــٍع  َرَمــْونــي  وإْن 

عّبـــاِدوال َسقاُهْم على ما كاَن مْن َعطٍش ابــِن  َكــفِّ  َنــدى  ببعِض  إاّل 

باهتمام  حظي  أسره،  بعد  المعتمد،  شعر  أن  نالحظ  الُمحّصلة،  وفي 

1 - نقرأ البن بسام الشنتريني، نقًا عن وفيات األعيان، هذا التقييم لشعر المعتمد عمومًا 
الشعر  جعل  عمن  مثله  صدر  لو  الزهر،  عن  الكمام  انشق  كما  شعر  عباد  بن  »وللمعتمد 

صناعة واتخذه بضاعة، لكان رائقًا معجبًا ونادرًا مستغربًا«، ص.277.

».. وقد ذاق هوانا بعد مجد، وذاًل  بقوله:  )زهدي(  الحقيقة، بقوة، يكن  2- عبر عن هذه 
تركه وهذا  الذي  الجمال  بعد عز، وضيقًا بعد سعة. ولكن شيئًا واحدًا ال يضيع، هو هذا 
التي  الغربة  وهذه  خلده،  الذي  اإلنسان  وهذا  أبدعه،  الذي  الفن  وهذا  خلفه،  الذي  الشعر 

غناها أي غناء.«، المرجع السابق، ص. 14.

3- ومما ورد في تعليق الشاعر وهو يروي لقاءه بالمعتمد »ثم أخذ البطاقة وجعل يجيل 
النظر والفكر فيه القصيدة، وأنا مترقب لنقده، لكونه في هذا الشأن من أئمته، وكثيرًا ما 
كان الشعراء يتحامونه لذلك إال من عرف من نفسه التبريز، ووثق بها،..«، نفح الطيب، 

المجلد الرابع، ص.571.
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ُمستوجبًا  إنساني عميق،  لما حازه من صدق فني، وحس  بالغ، نظرًا 
العصور. وبالطبع،  قّرائه على تعاقب  لُدن  التأثر والتعاطف من  بذلك 
عليه،  وفدوا  الذين  الشعراء  وقصائد  قصائده،  اإلطار  هذا  في  تندرج 
القصائد صدقًا وحرارة  تلك  يوازي  راثين. وال  أو  ُمواسين  أو  زائرين 
تظّل  التي  الحمداني،  فراس  أبي  »روميات«  إال  العربي،  الشعر  في 

قراءة قصائد المعتمد في ضوئها حاجة قائمة االعتبار.

- 6 - 

األنظار  جعلت  ملك،  أنه  خصوصًا  المعتمد،  بمواصفات  رجاًل  إن 
للشخصية  الحي  المثالي  النموذج  بوصفه  إليه،  تهوي  واألفــئــدة 
تنكسر تحت أي ضغط، سواء كان من  أن  ينبغي  التي ال   ،)1 العربية) 

ِقَبل األدفونش الرومّي أم يوسف البربرّي.
وال ننسى أن شاعرنا، إضافة إلى ذلك، َظّل يمثل الفئات األرستقراطية 
القائمة في المجتمع األندلسي، وهي فئات مثقفة »لم تكن ترى في 
قلياًل،  إال  العربية  من  يعرف  يكن  لم  الذي  المرابطي  األمير  يوسف 
وِقّلة  جهله  على  كافية  دالئل  َقــّدم  فّظا  بربريًا  إال  فيه  ترى  تكن  لم 

اللبانة، نقف منها، بالتحديد، عند هذين  المثالية قصيدة البن  1- يترجم شخصية المعتمد 
البيتين:

ــي ردى ــَك فـ ــل، ُيعينـ ــي محـ ــَك فـ  َيروُعـــك فـــي ردى، يروُقـــَك فـــي بـــــــــــــــرِدُيغيثـ

وصولــــــٌة وســـبٌق  وإجمـــاٌل  ـــِد  َجمـــاٌل  ـــرِق، كالّرع ـــزِن، كالب ـــى، كالُم ح ـــمِس الضُّ  كش

القصيدة، ككل، في خريدة القصر، ص.161.   
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وحياة  المعتمد،  القاسم  أبي  حياة  جّسدت  وبالمقابل،   .)1 ثقافته«) 
عالية  ثقافة  األرستقراطية:  مظاهر  مختلف  جميعًا،  الطوائف  ملوك 
ما  وبالرغم من كل  وترف ومجون.  ببذخ  للفنون، مصحوبان  وتذوق 
كان يتهددها، شمااًل وجنوبًا، فإنها لم تكن بقادرة على التنازل، قْيد 
أنُملة، عن نمط عيشها ذاك) 2(. وأعتقد أن في ذلك النمط، ارتسمت 

تلك الُمفارقة الصارخة، لدى كثير من المؤرخين والمثقفين، بين:
وصليل  الفقهاء،  أصــوات  إال  ُتسمع  ال  حيث  التقشف،   ــة  دول  -

السيوف.
الشعراء،  ونشيد  العلماء،  مساجالت  تسود  حيث  الحضارة،  دولة   -

وغناء أهل الموسيقى) 3(.
وفي إطار التراجيديا التي عرفتها الفترة المعنية، آل األمر إلى انتصار 
المرابطية، بدعم من أهل الدين في المشرق والمغرب،  دولة الفقهاء 

1- األوسي )حكمت علّي(، المرجع السابق، ص.11.
وتحكى حكايات عن قلة ثقافة يوسف، منها رده على قصيدة ابن زيدون.. وهي أمور ال 
ال  إمبراطورية  اعتبرت  منظمة،  كبيرة  دولة  أسس  ملك  بحقيقة  األخرى،  تقّل جهًا، هي 

ُتجارى في زمانها.

أن يوسف سأل  مفادها  الحياة،  من  النمط  ذلك  ُتعبِّر عن  الموضوع  في  2- وهناك قصة 
عن  أحوال المعتمد في لذاته »هل تختلف فتنقص عما هي عليه في بعض األوقات فقيل له 
: بل كل زمانه على هذا« ولعّل ما استنتجه يوسف من أمر المعتمد، تلخصه عبارته التالية 
الملك،  من  يده  في  لما  مضيع  أنه  المعتمد،  يعني  الرجل،  هذا  أمر  من  يلوح  »الذي  بدقة: 
أخذ هذا  يمكن  أرباب ال  لها  يكون  أن  األحوال البد  تعينه على  هذه  التي  األموال  ألن هذه 
القدر منهم على وجه العدل أبدًا، فأخذه بالظلم وأخرجه في هذه الترهات، وهذا من أفحش 

االستهتار...« ، وفيات األعيان، المجلد الرابع، ص. 477.     

المرابطين  عهد  في  العربي  »الشعر  كتاب  عن  نقًا  دوزي،  للمستشرق  العبارات   -  3
والموحدين باألندلس، ص.61.            
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وعلى رأسهم أبو حامد الغزالي.
أن  المؤرخون  يذكر  عباد،  بني  ملك  عاصمة  إشبيلية،  على  وبالتركيز 
العبث والمجون، في وسط اعُتِبر  الحياة فيها مثلت مختلف تفاصيل 
األرستقراطية  وسط  وهو  الحياة،  من  النوع  ذلك  لممارسة  طبيعيًا 
مبانيها  حسن  إلى  إضافة  المدينة،  في  االعتدال  َفمناخ  اإلشبيلية. 
اثنين  فيه  المّد  يصعد  الذي  األعظم  نهرها  وكذا  بساتينها،  وكثرة 

وسبعين مياًل ثم ينحسر، والذي فيه يقول ابن سفر:  

فاْنســـاَب ِمـــْن َشـــّطيِه َيطلُب ثـــــــارهَشـــقَّ الّنســـيُم عليِه جيَب َقميصــــِه

ُهـــزءا فَضــــمَّ مـــَن احَليــــــــاِء إزارهفتضاحكـــْت ُورُق احَلمام بدوِحهـــــا

ُضرب  الحياة،  من  معين  نمط  لبروز  الظروف  بتهييء  قام  ذلك،  كل 
باإلشبيليين المثل، بحسبه، في الخالعة »وانتهاز فرصة الزمان الساعة 

بعد الساعة«) 1(.
بالقصص  القاسم تضّج  أبي  يومّيات  الُمترف، كانت  المناخ  في هذا 
الغريبة عن مظاهر سقوطه في أتون البذخ واللذة. ومن تلك المظاهر 
بركة  لها  صنع  التي  الرميكية«،  »اعتماد  زوجته  مع  قّصته  خصوصًا، 
بها  لتمشي  الــورد،  ماء  وماؤها  الطيب،  »طينها  حديقته  في  واسعة 

األميرة حافية بين جواريها«) 2(.

1 - نفح الطيب، المجلد األول، ص.159. 
والعبارة المنقولة هي لصاحب مناهج الفكر حسب المقري.           

بمصر،  المعارف  دار  األندلسي،  عباد  بن  المعتمد  قصة  ملك،  شاعر  )علّي(،  الجارم   -  2
ط2، 1953، ص.82.
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في  اختزل  عباد  بن  المعتمد  إن  سبق،  مما  انطالقًا  القول،  يمكن 
له من قيم قومية واجتماعية وثقافية  شخصه عدة أطراف، بما كان ُيمّثِ

وبيئية. ويمكن تلخيص تلك األطراف في:
- العرب من أصول مشرقية، في مقابل البربر، أدارسة ومرابطين.

وشظف  المغاربة،  فقر  مقابل  في  ودعتهم  سعتهم  في  األندلسيين   -
عيشهم) 1(.

غير  البدو  األعــراب  مقابل  في  المثقفة،  األندلسية  األرستقراطية   -
المتعلمين.

بهم. - ثقافة األندلس وتسامح أهلها، في مقابل ِفقه المغاربة وتعصُّ
بفعل  األندلسيين،  ُهويتين، جعل  بين  الحاّد  التقابل  ذلك  عناصر  إن 
ما هو  ترى في كل  المرابطين من بالدهم، ذوي روح وطنية،  ن  تمكُّ

أندلسي مدعاة للعّز واالفتخار) 2(.
المعنوي، كان سيعتبر-  المعتمد  القول إن االعتراف بسقوط  نستطيع 
راكمها  قيمًا  اختزلت  التي  القوية،  ــروح  ال لتلك  سقوطًا  ــّم-  َت لو 
وقد  إليها.  زياد  بن  منذ جواز طارق  أعراقهم،  بمختلف  األندلسيون، 
يعقوب  أبي  استعطاف  عدم  في  المتجلية  صاحبنا،  أَنَفة  ساعدت 
الملك  ِمحنة  اشتداد  من  الرغم  على  الروح،  تلك  إذكاء  في  يوسف، 

كانوا  قوم  هم  »إنما  البربر:  في وصف  بن صمادح  للمعتصم  قائًا  المعتمد  عن  ُيروى   -1
في بادهم في جهد من العيش، وغاء من السعر، جئنا بهم إلى هذه الباد نطعمهم حسبة 

وائتجارا، فإذا شبعوا أخرجناهم عنها إلى بادهم«، المعجب، ص، ص 202 - 203. 

2-  مثاالن على ذلك، رسالتا الشقندي وابن حزم.
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األسير) 1(. ولعّلها نفس الروح التي كانت تغض الطرف عن كثير من 
عيوب المعتمد، ومنها بالتحديد:

- أداؤه الجزية لألدفونش ملك الروم، واالستعانة به على خصومه من 
أمراء الطوائف) 2(.

- قتل رسول األدفونش وهو في حوزته، وإن كان الرسول قد ماحك 
المرسل إليه في تمام الجزية، وهو أمر ال يماشي أخالق الملوك، وما 

تجري به األعراف في ما بينهم وقتي السلم والحرب.
- بشاعته في الفتك بصديقه الشاعر ابن عمار بيديه، على الرغم من 
عبد  قال  كما  أو  الحديد،  تها  لرقَّ يلين  بقصائد  له  األخير  استعطاف 
لنزع عن جوره،  الدهر  إلى  بها  ل  توسَّ لو  المراكشي »قصائد  الواحد 
لم  ودعــواٍت  تنفع،  لم  ِرقى  فكانت  دوره،  عن  لكّف  الفلك  إلى  أو 
يقول  التي  القصائد، قصيدته  تلك  3(. ومن  تنفع«)  لم  ُتسمع، وتمائم 

1 - وخير معبر عن ذلك قصيدته، التي يقول في بعض أبياتها:

الدمــــوع تماســـكِت  الّصديـــــــــُعلّمـــا  القلـــُب  وَتَنْهَنـــَه 
سياســـٌة الُخضـــوُع  فليبـــُد منـــَك لهـــْم ُخضــــــوُعقالـــوا 

الُخضــــو َطعـــِم  مـــن  ــيُعوألـــذُّ  ــّم النقـــ ـ ِع علـــى فمـــي السُّ

الدُّنـــــا عنِّـــي  تســـتلْب  الُجمـــوُعإن  وُتســـلمني  ُملكـــي 

ُضلوعـِـــــه بيـــن  لــــوعفالقلـــُب  لـــم ُتســـلِم القلـــَب الضُّ

ــا بـ ــرَف الطِّ ــتلْب شـ ــْم ُأسـ ـــرف الرفيـــُع                                                                                                                                         2 - لـ ِع أُيســـلُب الشَّ

- والحقيقة أن أمراء الطوائف، في معظمهم، كانوا يستعينون على بعضهم البعض بالروم.   

3- المعجب، ص.185.
 وفي السياق ذاته، يقول بن خاقان)أبو نصرالفتح بن محمد(: »وكتب إليه بهذه القصيدة 
األحقاد«،  وتشفع  الغوائل  سخائم  بها  وتنحل  وينقاد،  الرضي  مثلها  إلى  ينساق  التي 
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في مطلعها:
َسجاياَك إن عافيَت أْندى وأْسجُح        وعذُرك إْن عاقبَت أْجلى وأْوضُح

- 7 -

إليه  أشار  أمر  وهو  االنقالب،  َطَبَعها  المعتمد  حياة  مسار  أن  ّكدنا  أ
قة،  المسار كانت شّيِ قليل مّمن تفّحصوا سيرته. وألن قصة ذلك  غير 
األزمنة  توالي  على  عليها  اطلعوا  مّمن  العديدين،  اهتمام  نالت  فقد 
وصُف  تلخيص،  أحسن  االنــقــالب  هــذا  لّخص   وقــد  والعصور. 
النباهة،  بعد  الخمول  المعتمد هذا من  آلت »إليه حال  ما  المراكشّي 

والضعة بعد الرفعة، والقبض بعد البسط«) 1(. 
مظاهر  إلى وصف  عناياتهم،  والشعراء  المؤرخين  من  كثير  سلَّط  وقد 
ه  ُشّبِ وقد  عليه.  القصر  اقتحام  منذ  عباد،  ابن  حياة  في  االنقالب 
االقتحام بيوم الكائنة العظمى، والطاّمة الكبرى، حيث »الناس )...( 
سياحة،  السبل  يقطعون  الهلع،  قلوبهم  وخالط  الجزع،  خامرهم  قد 
ويعبون النهر سباحة، ويتولجون مجاري األقذار، ويترامون من شرفات 

األسوار...« ) 2(.
حياة  إلى  الملك  حياة  من  االنقالب،  مجريات  استعراض  ويمكن 

المنار، الزرقاء-  قائد العقيان ومحاسن األعيان، تحقيق حسين يوسف خربوش، مكتبة 
األردن، 1989، الطبعة األولى، الجزآن 1و2، ص.285.

1- المعجب، ص.240.

2- نفسه، ص.207.
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األسر، على النحو التالي:      
-أسر المعتمد »أخذ هو قبضًا باليد«) 1(، على حد تعبير المراكشي، 

ونهب قصوره.
حصنيهما،  عن  للنزول  بالله  والراضي  بالله  المعتد  ابنيه  -استعطاف 
عند  ُقتل  فقد  الثاني  وأما  يملك،  ما  كل  على  ُقبض  فقد  األول  فأما 

خروجه غيلة، وتّم إخفاء جسده) 2(. 
»الناس  مرأى  تحت  أموات  كأنهم  سفين  في  أهله،  بمعية  -جمعه، 
وقد حشروا بضفتي الوادي، يبكون بدموع الغوادي، فساروا والنوح 

يحدوهم، والبوح ال يعدوهم«) 3(.    
»إلى  أشهرًا  أقام  حيث  »مكناسة«،  إلى  ثم  »طنجة«،  إلى  ترحيله   
توفي  أن  إلى  بها  فأقاموا  أغمات،  مدينة  إلى  بتسييرهم  األمر  نفذ  أن 

المعتمد، رحمه الله، ودفن بها فقبره معروف هناك«) 4(.

- 8 -

حال  من  انقالبها  بفعل  عباد،  ابن  حياة  شهدته  الذي  التناقض  إن 
عنه،  المؤرخين  ــات  رواي شهدته  الــذي  التناقض  نفسه  هو  لحال، 
ذلك  من  نكتفي  أن  ويمكن  أسره.  بظروف  يتعّلق  ما  في  وباألخص 

1- نفسه، ص.208.

2- نفسه، ص.209.

3- وفيات األعيان، المجلد الرابع، ص. 283.

4- المعجب، ص.214.
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بروايتين مختلفتين، عن كيفية تعامل المرابطين معه، وهو تحت األسر 
بغاية الترحيل.

أ- الرواية األولى تذُكر عناية آسريه به وبأهله، وهي لـ ابن بسام على 
النحو التالي: »ثم ُاخرج المعتمد في ذلك اليوم إلى أن أطلقت إليه 
ر  جميع أمهات أوالده وبنيه، وكل ما ُيختّص به من أقاربه وذويه، وُعّمِ
بهم مركب فركبوا البحر وُرزقوا السالمة فيه، إلى أن وصلوا إلى أمير 
فبقوا  الله،  رحمه  تاشفين،  بن  يعقوب  أبي  الدين،  وناصر  المسلمين 
هنالك في كنفه وذرى فضله، تحت إحسان عظيم، وبذل نائل جسيم، 
حتى انقرضت هنالك أيامه، ووافاه ِحمامه، بعد مرض شديد أصابه، 
وكانت وفاته في ربيع األول سنة ثمان وثمانين، وكان مولده في ربيع 

األول سنة إحدى وثالثين«) 1(. 
بالشعراء  يتصل  القاسم  أبي  تْرُك  الحسنة،  الرواية  هذه  د  ُيَعّضِ ومما 
هم  ضين بيوسف أحيانًا أخرى، دون أن َيَمسَّ بحرية، مادحين إياه، وُمَعّرِ
ذلك،  إلى  إضافة   .)2 أغمات)  أو  مكناس  أو  طنجــة  في  سواء  أذى، 
ُيحكى عن عالج الطبيب  الوزير أبي العالء زهر بن عبد الملك بن 
زهر السيدة الكبرى، مع أن سياق مجيئه إلى مراكش كان بغاية عالج 
الطبيب  كان  ما  األخير،  رضى  فلوال  أصاًل.  يوسف  المرابطين  أمير 

الجزيرة،  أهل  محاسن  في  الذخيرة  علي(،  بن  الحسن  )أبو  الشنتريني  بسام  ابن   -1
تحقيق إحسان عباس، القسم الثاني، المجلد األول، الدار العربية للكتاب، ليبيا- تونس، 

1978،ص، ص.56 - 57.

اجتمع به شعراء طنجة وأدباؤها  العّامة كنون في نبوغه: »وقد  األمر  2- يقول عن هذا 
وطارحوه أحاديث الشعر واألدب كما وفد عليه ُجّل أدباء األندلس وهو في أغمات، وكانوا 

يقضون معه األوقات الطويلة«،  ص.63.
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دة في أغمات، بعد أن كاتبه المعتمد في األمر.  ليعوَد السّيِ
التي  المحن  على  تركز  فهي  الثانية،  بالرواية  يتعّلق  ما  في  أما  ب- 
قاساها ابن عباد منذ اقتحام قصره. ونجد صدى لهذه الرواية في ما 
استئصال  بعد  وآله،  بالمعتمد  ل  »وُرّحِ المراكشي:  الواحد  عبد  قاله 
السفين،  فركب  زاد،  بلغة  ه  كّلِ ذلك  من  يصحب  ولم  أحواله،  جميع 

وحل بالعدوة محّل الدفين«) 1(. 
ولإلشارة، فإن هذه الرواية تأتي في سياق ما َتعرَّض إليه َملك إشبيلية 
ابنه  اغتيال  ذلك  من  وأكثر  قصوره،  انتهاب  جراء  ومعاناة،  قهر  من 
كان  ما  ُسلب  أن  بعد  بالله  المعتّد  على  والقبض  بالله،  الراضي 
يملكه ) 2(. ومما جاء في ذلك السياق »فشنت الغارة في البلد، ولم 
المعتمد  لبدًا، وانتهبت قصور  البربر ألحد من أهلها  سبدًا وال  يترك 

نهبًا قبيحا«) 3(.
المعتمد،  ِقَبل  من  شعرًا  ُنظم  ما  باألساس،  الرواية،  هذه  ُيزّكي  ومما 
ومن ِقَبل الشعراء ممن خالطوا بالطه، وخصوصًا شاعره ابن اللبانة) 4(، 
بن  بكر  أبو  أغمات،  عليه  »وورد  المعجب:  صاحب  فيه  قال  الذي 

1- المعجب، ص.211.

التي  القصيدة  هذه  منه  والمأمون،  الراضي  أي  ولديه،  رثاء  في  كثير  شعر  للمعتمد   -2
نختار منها البيتين التاليين: 

بِر َسأبكي وأْبكي ما َتطاوَل مْن ُعمريَيقولوَن صبرًا، ال سبيَل إلى الصَّ

يزيُد، فهل بعَد الكواكِب من َصبــْـِرهوى الكوكباِن الفتُح ثمَّ شقيقـــــُه

3- المعجب، ص.208.

4- هو أبو بكر محمد بن عيسى من أهل مدينة دانية، وهي على ساحل البحر الرومي.
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فسر  النعمى،  شكر  من  عليه  يجب  ما  قاضيًا  الذكر،  الُمتقّدم  اللبانة 
تركز  أنها  القصائد، نالحظ  تلك  إلى  وبالعودة   .)1 بوروده«)  المعتمد 

على ما يأتي:
في  اللبانة  ابن  ذلك  عن  َعّبَر  وقد  بالصياغة،  أبنائه  أحد  اشتغال   -1

إحدى قصائده، منها:

َعُظمـــاَشكاُتنا لَك يا فخَر الُعال َعُظَمــْت َقدُرُه  ْن  ِمَّ َيعُظُم  ْزُء  والرُّ

ــة هٍر ُمْخُنَقً ْقَت من  نائباِت الدَّ ْقَتنا ِنَعمــــاُطوِّ ليك وَكْم َطوَّ ضاقْت َعَ
وعاَد طوُقــَك يف ُدكاِن قـــارعــــٍة       ِمْن بعِد ما ُكنَت يف َقصٍر َحكى ِإَرما) )(

2- اشتغال بناته بغزل الصوف للناس، وعنهّن يقول المعتمد:
َمأسورافيما مضى كنَت باألعياِد َمسرورًا أغماَت  يف  العيُد  فساءَك 
جائعـــًةً األْطماِر  يف  بناتَك  ِقطميـرًاَترى  مَيلكَن  ما  للّناِس،  َيغِزلَن 

)( ها لْم َتطأ ِمسكًا وَكافـــورا)  يطْأَن يف الّطني واألقداُم حافيــٌة      كــأنَّ
3- معاناته من جراء القيد، وعن ذلك يقول هو نفسه:

ُمسِلمــًا َتعَلُمني  أَمـــا  ــيــدي !  َترحمــاَق أو  ــشــفــَق  ُت أْن  ــَت  ــْيـ َأبـ
قــْد والــّلــحــم  لـــَك  ــراٌب  ــ َش ــي  األعُظمـــاَدمـ ــهــشــِم  َت ال  ــُه،  ــت ــل أك

)( ُهّشمــا!)  قد  والقلُب  فينثني  َهــاِشــــــم       أبو  فــيـَك  ُيبـــصـــُرني 

4- عدم تمكينه من خباء، بعد أن اعتذرت له حواء بنت تاشفين بأن 
ليس لديها شيء منها. وفي هذا األمر، يقول بألم شديد:

1- المعجب، ص.231.

2- نفح الطيب، المجلد الرابع، ص.97.

3- ديوان المعتمد بن عباد، ص، ص.168 - 169.

4- الديوان، ص.181.
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نـــارًا جنبْيَك  بــنَي  أْوقـــدوا  اسِتعـــارًاُهــم  َحشاَك  يف  بها  أطالوا 

ُيرحـــلو أن  املــجــُد  يْخجُل  ُمعـــارًاأَمــا  ِخباًء  ولْم ُيصحبوَك  َك 
)1 ــارا)  وَع ِخزيًا  منَك  وحاشاهم-  ذاَك     كـــاَن  إْن  املجَد  َقّنعوا  فقْد 

5- مكابدة الّشوق إلى بالده، وإلى الحياة في قصوره، ومن ذلك ما 
نختاره من هذه األبيات:

بـِه ُمستأنٌس  وامللُك  زمــٌن  َنفــــوُرمضى  وهــَو  اليوَم  منُه  وأصبَح 

ليلــًة أبينتَّ  هل  ِشعري  ليَت  وغديــــُرفيا  روضــٌة  وخلفي  أمامي 

الُعلـــى ُمورثِة  الّزيتوِن  ُطيـــــوُرمبنبتِة  َتـــرنُّ  أو  َحــمــاٌم  ُيغّني 

رى جادُه احَليا وُنشيـــــُرِبزاهِرها الّسامي الذُّ نحونا  رّيا  الثُّ ُتشيُر 

   )( َغيـــُور)  امُلبُّ  والّصبُّ  غيورين،       ْ ُسعــودِهَ وَسْعُد  الّزاهي  وَيلحُظنا 

ـــب  ـــد، حس ـــي المعتم ـــرت ف ـــة أّث ـــاك حكاي ـــبق، هن ـــا س ـــى م ـــادة عل زي
ـــة فـــي إطـــالق ســـراح  ـــل هـــذه الحكاي ـــان. وتتمث ـــاه ابـــن خاق مـــا حكــ
طائفـــة مـــن أهـــل فـــاس، ُوِصفـــوا بكونهـــم »قـــد عاثـــوا فيهـــــا )أي 
ــقوا،..«) 3(.  ــاة واتسـ ــلك الطغـ ــي سـ ــوا فـ ــقوا، وانتظمـ ــاس( وفسـ فـ
فـــي حيـــن َظـــّل المعتمـــد أســـيرًا، بعـــد أن اســـتأنس بأعضـــاء 
مـــن تلـــك الطائفـــة. وِمّمـــا جـــاء مـــن عبـــارة فـــي وْقـــع ذلـــك 
ــلى  ــه يتسـ ــه اللـ ــد رحمـ ــكان المعتمـ ــي »فـ ــا يلـ ــا، مـ ــى صاحبنـ علـ

1- نفسه، ص.159.

2- نفسه، ص.172.

3- القائد، الجزآن1و2، ص100.



42

بمجالســـتهم، ويجـــد أثـــر مؤانســـتهم، ويســـتريح إليهـــم بجـــواه، 
ويبـــوح لهـــم بســـره ونجـــواه، إلـــى أن شـــفع فيهـــم، وانطلقـــوا مـــن 
وثاقهـــم، وانفـــرج لهـــم مبهـــم أغالقهـــم، فبقـــي المعتمـــد فـــي 

مجلســـه يتشـــكى مـــن ضيـــق الكبـــل...«) 1(.  

- 9 -

ـــرْت لقصـــة المعتمـــد، منـــذ اعتالئـــه عـــرش إشـــبيلية، عـــدة  توفَّ
عوامـــل ســـاهمت فـــي منـــح كثيـــر مـــن مجرياتهـــا عناصـــر التشـــويق 
ـــُره،  ـــبق ذك ـــا س ـــى م ـــادًا عل ـــك، اعتم ـــص ذل ـــن تلخي ـــارة. ويمك واإلث

فـــي مـــا يأتـــي:
ـــن  ـــا م ـــي مجرياته ـــل ف ـــالب الحاص ـــل االنق ـــداث بفع ـــة األح - درامي

ـــض. ـــى آخـــر نقي حـــال إل
ــن  ــذا مـ ــذخ، وكـ ــن بـ ــه مـ ــا تعرفـ ــكل مـ ــور بـ ــاة القصـ ــد حيـ - رصـ

دسيســـة ومؤامـــرات) 2(.
ــًا بيـــن العـــرب  - التركيـــز علـــى التناقـــض فـــي الهويـــات، خصوصـ

ــرب. ــن األندلـــس والمغـ ــر، بيـ والبربـ
- توظيـــف األســـلوب القصصـــي فـــي ســـياق فجائعـــّي/ قيامـــّي، 

1- نفسه، ص،ص.100 - 101.

المعتمد  أوشك  أن  بعد  ابن عمار،  قتل  اإلطار، عن دسيسة  هذا  نتحّدث، في  أن  يمكن   -2
لتأليب  بن صمادح  المعتصم  دسيسة  عن  أيضًا،  نتحّدث،  أن  يمكن  كما  عنه.  العفو  على 
رأي يوسف على المعتمد. والدسيستان حاسمتان في تغيير مجرى األحداث بين األطراف. 
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ــرًا. ــعرًا ونثـ ــة شـ ــة المهولـ ــر المبالغـ ــى عناصـ ــز علـ يركـ
االعتقاد  لترسيخ  /الحلم  الرؤيا  استخدام  تم  سبق،  بما  عالقة  في   -

بحتمّية األحداث الُمرعبة، وكأنها من تدبير قوى غيبية قاهرة.
- إشاعة أجواء البكاء والّنحيب، في سياق ما يذهب باألحاسيس إلى 

أقصى مدى في التأثر واالنفعال.
أجواء  خلق  بغاية  المتضاربة،  اإلنسانية  القيم  مختلف  استحضار   -

الصراع بين طرفي الخير والشر.
على  التأثير  في  أهميته  باعتبار  والِحَكم،  الِعَبر  أسلوب  اعتماد   -

النفوس والعقول.   
األساس  حركتها  مجال  يكون  حين  خصوصًا  السابقة،  العناصر  إن 
غرف  من  يشمله  بما  سردابّي،  فضاء  إلى  ِلُتحيل  تتكاثف  القصر، 
سرية، وطرق ملتوية وحدائق خلفية. وأعتقد أن فضاًء من هذا القبيل، 
األخير  واالغتيال. يصير هذا  الّدسيسة  ليرادف فضاء  أكثر  مهيأ  يصير 
عن  وصلتنا  التي  واألمثلة  أجوائه.  في  الغابة  بفضاء  يكون  ما  أْشَبَه 
ذلك عديدة، مما حَوته كتب التاريخ والّتراجم، منها »حديقة الرؤوس 
البربر،  بأعدائه  نكاية  المعتمد،  والد  المعتضد  أنشأها  التي  اآلدمية« 
ابن  مع  فقصته  شاعرنا،  يخّص  ما  في  أما  حّمود.  بني  من  خصوصًا 
عمار طريفة غريبة. ويمكن القول إن مسار المعتمد يكاد يطابق مسار 
صديقه وشاعره األثير، في كثير من جوانبها ومآالتها. إن األمر، هنا، 
الدور  اإلنسانية  الدراما  فيها  لعبت  كبر،  أ قصة  ضمن  بقصة  يتعّلق 

األكبر والمتكرر على َمّرِ الحقب والعصور.



44

 
- 10 -

مع  تشابهها  إّن  القول  يمكن  القتيل،  عمار  ابن  قصة  على  وبالّتركيز 
أما   .)1 والُحْكم)  الشعر  سلطتْي  أساس  على  تنهض  المعتمد  قصة 
عمار  ابن  رؤيا  الرؤيا،  استخدام  إلى  تستند  فهي  التشابه،  مقومات 
ولعّل   .)2 قاتُله ال محالة)  ابَن عّباد  أن صديقه  التي مفادها  الشخصية 
ع انقالب دراماتيكي  وجود تلك الرؤيا، كان من مهمته التأشير إلى توقُّ
عجائبي/  بطابع  تنطبع  األخيرة  هذه  جعل  بشكل  ــداث،  األح في 

غرائبي.          
الِعّز  إلى حال: من  ابن عمار من حال  انتقل  االنقالب ذاك،  بفعل   
ويمكن  والهوان.  ل  الذُّ إلى  إشبيلية،  لملك  صداقته  بقوة  والمجد، 

عها على الحالْين معًا:     التمثيل بعدة صور، ُنوّزِ
- حال العّز والمجد: ونستند في توصيفه إلى نّصْين، هما:

1- هو أبو بكر محمد بن عمار بن الحسين بن عمار المهري.

واحد-  وساد  على  معي  رأسك  لتقضين  عليه:  المعتمد  أقسم  النوم  وقت  جاء  »فلما   -2
تعجب- فكان ذلك. قال ابن عمار: فهتف بي هاتف في النوم يقول: »ال تغتر أيها المسكين؛ 
إنه سيقتلك ولو بعد حين- تعجب-  قال: »فانتهبت من نومي فزعًا، وتعوذت، ثم عدت، 
فهتف بي الهاتف على حالته األولى، فانتبهت، ثم عدت، فسمعته ثالثة؛ فانتبهت فتجردت 
من أثوابي والتففت في بعض الحصر، وقصدت دهليز القصر مستخفيًا به حتى آتي البحر 
فأركبه وأقصد باد العدوة فأكون في بعض جبال البربر حتى أموت )...( فقصصت عليه 
قصتي من أولها إلى آخرها، فضحك وقال: يا أبا بكر، أضغاث أحام، هذه آثار الخمار، 
ثم قال: وكيف أقتلك؟ أرأيت أحدًا يقتل نفسه؟ وهل أنت عندي إال كنفسي؟«، المعجب، ص، 

ص.175 - 176.
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العماد  فيه  ويقول  »الــخــريــدة«،  من  نقتطفه  األول:  النص   -1
خصيصًا  »كان  القوية:  عمار  بابن  المعتمد  عالقة  عن  األصفهاني 
بالمعتمد في زمن إمارته وكالهما نقي العذار، من ثوب الوقار، فلما 

صار األمر إليه، حافظ عليه، وامتزج به امتزاج الماء بالعقار«) 1(.
2- النص الثاني: نأخذه عن صاحب المعجب، ومما جاء فيه: »وله 
ليلة  معه أيام كونهما بشلب خبر عجيب؛ وذلك أن المعتمد استدعاه 
تلك  في  أنه  إّلا  به،  جارية  العادة  كانت  ما  على  أنسه،  مجلس  إلى 
النوم  فلما جاء وقت  المعتاد،  له على  والبّر  به  التحفي  زاد في  الليلة 
فكان  وساد واحد!  على  معي  رأسك  لتضعن  عليه:  المعتمد  أقسم 

ذلك«) 2(.
عبد  ما حكاه  إلى  اإلطــار،  هذا  في  ونرجع،  والهوان:  ّل  الــذُّ حال   -

الواحد المراكشي، حين َتسلَّم ابن عباد صديَقه السابق:
1- النص األول: وفيه يتم استعراض خبر اعتقال ابن عمار، ومن ُثمَّ 
المجيء به إلى إشبيلية ُمقيَّدًا »وأمر المعتمد الذين تسلموا ابن عمار 
أن يزيدوا في االحتياط  عليه وتقييده؛ فخرجوا به حتى وافوا قرطبة، 
ووافق ذلك  كون المعتمد بها، فدخلها ابن عمار أشنع دخول وأسوأه، 

على بغل بين عدلي تبن، وقيوده ظاهرة للناس«) 3(.
2- النص الثاني: وفيه يتم التركيز على كيفية قتل المعتمد البن عمار 
الغرفة  صعد  حتى  الطبرزين  وبيده  حِنقًا  المعتمد  »فخرج  شخصيـًا 

1- الخريدة، ص.82.

2- المعجب، ص. 174.

3- نفسه، ص. 184.
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التي فيها ابن عمار، فلما رآه علم أنه قاتله، فجعل ابن عمار يزحف 
والمعتمد  ُلهما،  ُيقّبِ المعتمد  قدمي  على  انكّب  حتى  ُتثقله،  وقيوده 
يزل يضربه حتى  ولم  يده،  الذي في  بالطبرزين  فَعاله  يثنيه شيء،  ال 

برد«) 1(.
االنقالب  إلى  أّدى  أساسي  عنصر  هناك  النقيضين،  الحالين  بين 
على  إلينا  ورد  ما  ُصوره حسب  من  بعضًا  لمسنا  الذي  الدراماتيكي، 
فإن  دائمًا،  السلطة  إلى  بالطموح  يتعّلق  األمر  وألن  المؤرخين.  لسان 

دت في نوعين: هذه األخيرة تجسَّ
-سلطة الُحْكم، وتجلَّت في طمع ابن عمار في حكم »مرسية«، بعد 
المعتمد. وبالفعل، فقد تمّكَن من حكمها  توّلى فتحها لمخدومه  أن 
لفترة قصيرة، إال أن عدم ترسيخ سلطانه عليها، انتهى به طريدًا ُيطلب 

ن منه صاحُبه في األخير) 2(. رأُسه، إلى أن تمكَّ
إلى  عمار  ابن  وجهها  التي  األبيات  في  وتجلَّت  الشعر،  سلطة   -
عمار،  ابن  امتلكها  التي  الشعر  سلطة  أن  وأعتقد   .)3 هاجيًا)  المعتمد 
كانت  الحال،  بطبيعة  الحكم  سلطة  دون  واستحقاق،  جــدارة  عن 

1- نفسه، ص.190.

2- يصور هذا الوضع ابن عمار شعريًا في األبيات التالية:

ـــى ـــادى عل ـــوِق ُين ـــي الّس ـــُت ف المـــــاِلأصبح مـــَن  بأنـــواٍع  رأســـي 

مالــــــــــــــِه علـــى  جـــاَر  مـــا  الغالـــيواهلل  بالّثمـــن  ضمنـــي  مـــْن 

الوليد  وأبو  »وهو  معلقًا:  عمار،  ابن  أي شاعرية  السلطة،  هذه  عن  األصفهاني  يقول   -3
بن زيدون في حسن الشعر فرسا رهان، ورضيعا لبان، وقد ذكر أكثر أدباء األندلس أنهما 

أشعر أهل عصرهما«، الخريدة، ص.71.
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تركز  أنها  خصوصًا  وقسوتها،  األبيات  لقوة  نظرًا  هالكه،  في  السبب 
إلى  بالنظر  نثبتها،  المعنّية  واألبيات  المعتمد.  زوجة  اعتماد  على 

داللتها، رغم طولها النسبي) 1(:

ــازوا َجمــــــاالأال حـــي بالغـــرب حيـــا ِحـــــــــالاًل ــااًل وحـ ــوا ِجمـ أناخـ

الُقــــــــرى ُأمِّ  بيومـــني)1(  ْج  ، فعســـى أْن َتراهـــا َخيـــــــاالوعـــرِّ وَنْ

ــاد ــاكنيها الرمــــــ ــن سـ ــأَل عـ ــَر للّنـــار علْيهـــا اْشِتعـــــــاالِلتسـ ــْم َتـ ولـ

حميـــَت احلمـــى وأَبحـــَت الِعيـــــاالأيـــا فـــارَس اخليـــِل يـــا زْيـــــــَدها

ســــــــا النِّ بحـــبِّ  ي  ُتـــورِّ جــــاالأراَك  وِقدمـــًا َعهدتـــَك تْهـــوى الرِّ

رَتهـــا مـــْن بنـــاِت الِهجــــــــان ِعقــــــــاالَتخيَّ ُتســـاوي  ال  ُرميكّيـــًة 

جاريـــِن َعّمـــًا وَخـــــــاالفجـــاءْت بـــكلِّ َقصيـــٍر الـــــــذراِع َلئيـــِمِ النِّ

ُأسَتـــــــها كأنَّ  الُوجـــوِه  رماُهـــم َفجـــاؤوا َحيـــارى َكســـــالىبُصفـــِر 

هـــــــــْم ولكنَّ الُقـــدوِد  ِطـــــــواالِقصـــار  ُقرونـــًا  َعليهـــا  َأقاُمـــوا 
)2 (

السبب  كانا  آخرين  بيتين  أن  خلكان  ابن  يرى  ذلــك،  إلى  إضافة 
الرئيسي في وغور صدر ابن عباد على صديقه:

دنـــي يف أرِض أندلــــٍس ـــا ُيزهِّ ـــِدِمّ ـــا وُمعتمــــ ـــٍد فيه ـــُب ُمعتض َتلقي

ــا ــِر َموضِعهـ ــٍة يف غيـ ــاُب َملكـ كالِهـــرِّ َيحكـــي َصولـــَة األسـَــــِـــدألقـ

1- نفسه، ص.82 - 83.

2- كما جاء في »الخريدة« عن »يومين« ما يلي: »قرية باألندلس كانت أولية المعتمد منها، 
يذكره بها«، ص.82.
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لة، نقول إن ابن عمار تميَّز على مستوى نظم الشعر، إال أنه  في الُمحّصِ
لم ُيكتب له النجاح في الظفر بالُحكم. وبالطبع، كان من نتائج هذا 
االختالل بين السلطتين، أن ُقتل شّر ِقتلة بيد من توافر فيه فعل الجمع 
الشاعر في ابن  انتصر الحاكم في ابن عباد على  1(. وهكذا،  بينهما) 
عمار، على الرغم من قصيدة االستعطاف القوية، تلك التي لم تستطع 
والقصيدة  فيه.  القاسي  حكمه  المعتمد  تنفيذ  دون  حائاًل  تقف  أن 

المعنية طويلة، نثبت منها، بتصرف، األبيات التالية) 2(:

وأْوضـُحسجاياَك، إن عافيَت أْندى وأْسجـُح أْجلى  عاقبَت  إن  وعذُرك 

َمزيـّـــة اخُلــّطــتــنِيِ  بــنَي  كــاَن  َتنــُحوإن  اهلِل  مَن  األْدنــى  إلى  فأنت 

، ال ُتِطــْع ِعداَي، ولو اثنْوا عليَك وأفصحواَحنانْيَك يف أْخذي ِبرأيَكَ

ــُدوا أْن يتزيَّ الواشوَنَ  ُحوماذا عسى  ُمتصـحِّ واضـــٌح  ذنبي  أّن  ــوى  ِس

حِللمــــه أّن  غير  ــٌب  ذن لــَي  فيسفـُحنعْم  َعْنها  الّذنُب  َيــِزلُّ  صفاًةٍ 

1- قال عنه ابن وهبون بيتًا فيه مفارقة عجيبة: 

َمدامعي ِملَء  َأبكيِه  لُه  القاتِلَعجبًا  يميُن  ُشلَّْت  ال  وأقوُل 

2- المعجب، ص، ص. 185 - 186.
األخير يزري على  البغداديين حين جعل  أحد  المعتمد، رد على  القصيدة على  ولما وردت 

قوله: 

ستنفع لو أن الحمام يجلـــــحوبي ضلوعي من هواه تميمة
رد عليه كالتالي: »مهما سلبه اهلل المروءة والوفاء، فما سلبه الفطنة والذكاء، إنما اقتبس- 

قلب- بيت الهذلي، فأحسن ما أراد:
وإذا المنية أنشبت أظفارهــــا      ألقيت كل تميمة ال تنفـــــــع

قائد العقيان، الجزآن1و2، ص.288.
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بنفس  حْتفه  لقي  عمار  ابن  أن  القتل،  حدث  درامية  من  يزيد  وما 
إلى  القتيل  أهداه  ثم  إليه،  أهداه  قد  األدفونش  كان  الذي  الطبرزين 
إشبيلية  أن ملك  المعتمد في وقت سابق، بل األكثر غرابة من ذلك، 
بالقصر  ودفنه  عليه  وصلى  وتكفينه  بغسله  »أمــر  من  نفسه،  هــو، 

المبارك«) 1(.  
من  كثير  في  غريبة  يجدها  الرَّجلْين،  قصة  على  لع  اطَّ من  كل  إن 
المراكشي، حين  الواحد  عبد  إليه  انتهى  ما  هذا  أن  والحّق  جوانبها. 
عجيبة  أخبار  هذا  عمار  »والبــن  التالــي  النحو  على  تعليقه  كان 
خيانة  في  العجب  يكمن  فهل  ــدلــس«.  األن أهــل  بجمعها  ُعِني 
في  يكمن  هل  بمرسية؟  االستفراد  في  طمع  حين  للمعتمد،  األخير 
وكبريائه  مّسه في شرفه  إليه، خصوصًا حين  الذي وجهه  الُمّر  الهجاء 

الملوكّي؟
كبر  أ إلى  تحتاج  ال  وهي  األمــور،  هذه  مثل  عند  كافيًا  وقوفنا  كان 
دليل. ولكن، مع ذلك، يبقى السؤال التالي ُمشرَّعًا: هل تكون، هناك، 
دوافع أخرى للقتل غير التي ُذكرت؟ إذا ما رجعنا إلى التأمل في ثنايا 
على  أم  القتيل،  الشاعر  لسان  على  ورد  مما  سواء  النصوص،  بعض 
ب  لسان غير قليل من المؤرخين، سنجد أنفسنا ُملزمين بالوقوف الُمترّيِ
عند بعض العبارات الُمحيلة إلى قوة العالقة »الحميمة« التي ربطت 

الشاعرين برباطها. ومن ذلك، نذكر ما قدرنا على االنتباه إليه:
- »أقسم المعتمد عليه: لتضعن رأسك معي على وساد واحد«.

1 - المعجب، ص.190.
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- »وامتزج به امتزاج الماء بالعقار«.

الــنــســا بــحــب  تـــــوري  أراك  الــرجــاال-  تــهــوى  عهدتك  وقــدمــا 
بينهما...  السمعة  وساءت  شديدة،  غلبة  عمار  ابن  عليه  »فغلب   -

فاقتضى نظر المعتضد التفريق بينهما«) 1(.
- »فاستمرت والية ابن عمار عليها)أي شلب Silves( إلى أن اشتّد 
شوق المعتمد إليه، وضعف عن احتمال الصبر عنه، فاستدعاه وعزله 
مع  يحيى  بن  جعفر  بحال  شبيهة  معه  حاله  فكانت  واستوزره؛  عنها 

الرشيد«) 2(.
- »فاستدعاه المعتمد، وقّربه أشَد تقريب، حتى كان يشاركه فيما ال 

يشارك فيه الرجل أخاه وال أباه«) 3(.
أقبَح  عمار  ابن  حدث  نشروا  الراضي  مجلس  من  قاموا  »فلما   -
فبلغ  ذكرها،  الكتاب عن  ُصنت هذا  قبيحة  زيادات  فيه  وزادوا  نشر، 

المعتمد ذلك..«) 4(.
للمراكشي  وهي  األخيرة،  ضوء  في  السابقة  العبارات  قرأنا  ما  إذا 
أي  عمار،  ابن  قتل  في  المباشر  للسبب  التعّرض  سياق  في  جاءت 
إفشاء ما دار بين األخير والمعتمد، في اللحظات األخيرة، حين ترقق 
صاحبه..  ذنب  من  تقّدم  عما  يعفو  األخير  كاد  حتى  آلسره،  األسير 
كأس  أفــاض  ما  أن  نفهم  بعض،  ضوء  في  بعضه  ذلــك،  نقرأ  حين 

1- نفسه، ص. 174.

2- نفسه، ص.176.

3- نفسه، ص.174.

4- نفسه، ص.189.
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إعراض  إلى حد  بالقبيحة،  ُوصفت  التي  الزيادات  تلك  هو  الغضب، 
زيادات  هناك،  أن،  يبدو  كتابه.  لحرمة  صونًا  ذكرها،  عن  المراكشي 
عمار  ابن  لسان  بينها  ليس  ألسنة،  على  ولو  القاسم،  أبا  أزعجت 
ولو  ذلك،  عن  يِنمُّ  ما  مثل  أخالقية،  طبيعة  من  هي  هل   .)1 بالطبع) 

بشكل ُمضمر، تعليق المراكشي؟ 
مما ال شك في أن تلك الزيادات، كانت قاسية بحق المعتمد أكثر من 
لحظة  في  بسرعة،  ي صديقه،  ُيَصّفِ عباد  ابن  كان  ما  وإال  عمار،  ابن 
تأثيرها فعاًل، سرعة ندمه على فعله  أنه كان تحت  غضب. وما يفسر 

»الشنيع«، إضافة إلى الصالة عليه، ودفنه بالقصر المبارك. 

-12-

المأساوية  الخاتمة  ابن عمار، كرَّسْته  المعتمد ومصير  إن تشابه مصير 
مما  انطالقًا  الخاتمة،  تلك  يفسر  ما  أن  ويبدو  معًا.  لها  تعّرضا  التي 
معًا،  الشخصين  أهمية  الحقب،  توالي  على  اهتمام  من  به  حظيت 
أيدينا  وبين  األدبــي.  المستوى  أم  السياسي،  المستوى  على  ســواء 

وبين  بينه  دار  بما  يخبره  باهلل  الراضي  إلى  كتب  أنه  في  تجّلت  عمار  ابن  مسؤولية   -1
والده، فصادف أن كان بحضرة الراضي»قوم كانت بينهم وبين ابن عمار إحن قديمة؛ فلما 
مجلس  من  قاموا  فلما  سيتخلص)...(  إال  عمار  ابن  أرى  ما  لهم:  قال  الكتاب  الراضي  قرأ 
المعتمد ذلك، فأرسل إلى ابن عمار  الراضي نشروا حديث ابن عمار أقبح نشر )...( فبلغ 
وقال له: هل أخبرت أحدًا بما كان بيني وبينك البارحة؟ فأنكر ابن عمار كل اإلنكار، فقال 
له: الورقتان اللتان استدعيتهما، كتبت في إحداهما القصيدة، فما فعلت باألخرى؟«، نفسه، 

الصفحة نفسها. 
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َعدَّ  حين  تاشفين  ابن  ذكره  ما  منها  األهمية،  لتلك  دة  مؤّكِ إشــارات 
المعتصم بن صمادح.  إلى  المعتمد أحد رجلي األندلس، أي إضافة 
ومن جهة أخرى، نجد نفس اإلشارة تكررت على لسان األدفونش، 
 .)1 بامتياز)  الجزيرة  رجل  باعتباره  المرة،  هذه  عمار  ابن  لتزكي  لكن 
إليها ابن عمار، إال أن قضيته  التي انتهى  النهاية األليمة،  بالرغم من 
بيوسف.  عالقته  في  المعتمد  قضية  عرفته  الذي  االنتشار  تعرف  لم 
وأرى أن السبب في ذلك، يعود إلى أن قضية األول كان يغلب عليها 
أما  وتاريخه.  األدب  سياق  عن  تخرج  لم  ولذلك  األدبــي،  الطابع 
ثقافي- سياسي في األصل، غير  بعد  الثاني، فقد كانت ذات  قضية 
أن هذا البعد استفاد مما هو أدبّي، من خالل تفعيل أبعاده الجمالية 

واإلنسانية.
قضيته  ظّلت  أطــراف،  عــدة  بــؤرة  كــان  عباد  ابــن  إن  القول  يمكن 
د الّنزعة  تستقطبها في مختلف المراحل. وقد أشرنا إلى أنه َظّل يجّسِ
الوطنية األندلسية، ممثلة في طبقتها األرستقراطية، بما كانت تعبر عنه 

من قيم اجتماعية، حضارية وجمالية.

1- هذه العبارة قرأناها في كتاب »األدب األندلسي، التطور والتجديد، ص.540.
األخير  حنكة  على  تركز  كلها  طريفة،  حكايات  هناك  عمار،  بابن  األدفونش  عاقة  وفي 
شرَّه  بذلك  مستبعدًا  حين،  إلى  الروم  ملك  يستميل  أن  استطاع  حاذقًا،  مفاوضًا  بصفته 
مباراة  حكاية  بينها  من  بينهما،  طريفة  قصص  هناك  ذلك،  إلى  المسلمين.إضافة  على 

الشطرنج، وكذا الرِّهان الذي ُوضع بينهما للتَّباري.  
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خالل  من  المعتمد،  تاشفين-  ابن  بعالقة  نرقى  أن  مؤقتًا،  سنحاول، 
عالقة  على  البعد  هذا  ينهض  أن  ونرى  شمولية.  كثر  أ بعدًا  منحها 
بينهما،  العالقة  جوانب  بعض  تتبُّع  من  انطالقًا  بالمغرب،  األندلس 
مجال  سيشمل  آخر،  وبمعنى  الموضوع.  بأصل  ذلك  يمسَّ  أن  دون 
على  اعتمادًا  استجماعها،  استطعنا  التي  اإلشارات  مختلف  اشتغالنا 
نفس المادة األدبية والتاريخية، التي ما فتئنا نقف على أرضيتها منذ 

البداية. 
المغرب  بين  للعالقة  يؤسس  َظــّل  الــذي  التنافس،  من  الرغم  على 
هذا  أن  إّلا  المرابطي،  بالحكم  األخيرة  التحاق  منذ  واألنــدلــس، 
شهدت  فقد  بالمطلق.  والقطيعة  الفهم  سوء  إلى  يحتكم  لم  التنافس 
األدبــاء  بين  المتبادلة  الــزيــارات  شحنته  مستمرًا،  تواصاًل  العالقة 
والعلماء من الَبرَّْين. فمثلما كانت وفود المشرق، ُممثَّلة في شخصيات 
عظيمة  آثار  ذات  وزرياب،  البغدادي  وصاعد  القالي  علي  أبي  مثل 
ملموسة  اآلثار كانت حقائق  فإن ذات  األندلسية،  الثقافة  على نهضة 
ابن  رشــد،  ابن  حــزم،  ابن  وفــود  جــّراء  من  المغربية،  الثقافة  على 
وفود  هو  اإلطــار،  هذا  في  يعنينا  ما  ولعّل  كثير.  وغيرهم  الخطيب، 
مع  نتعاطى  فإننا  ولإلشارة،  كيد.  بالتأ عباد  ابن  الشاعر  إشبيلية  ملك 
شارك  دؤوبة،  حركة  عنوان  باعتباره  أي  الجمع،  بصيغة  األخير  هذا 
في استمرارها كثير ممن زاروه: ضيفًا أو أسيرًا أو دفينًا. والُمالحظ أن 
هذه الحركة لم تتوقف إلى اليوم، لالعتبارات التي وقفنا عند بعضها 
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حّتى اآلن.  
العسكرية  الفتوحات  سياسة  بفعل  العربية،  الجغرافيا  تمّدد  إن 
أن  غير  ومغرب.  مشرق  إلى  الجغرافيا  هذه  توزع  إلى  أدى  والدينية، 
بصفته  والوجدان،  الُمخّيلة  في  فعله  يفعل  كان  األصل،  إلى  الحنين 
هذه  عن  عبَّر  وقد  البعيدة.  المسافات  اختزال  على  القادر  الوحيد 
منسوبة  أبيات  في  الداخل  الرحمن  عبد  ر،  ُمبّكِ وقت  في  الحساسية، 

إليه:

أرضــــي ــُم  ــمِّ ــي امُل ــُب  ــّراكـ الـ ــا  ــه ِلبعـضيأيُّ الَم  السَّ َبعضي  من  اقــرْأ 

بــــأرٍض َتـــراُه  َكــمــا  ِجسمي  بــــــأرِضإنَّ  ومــالــكــيــِه  وُفـــــؤادي 

فاْفترْقنــــــا بيننا  الــبــنْيُ  َر  َغمـضيَقـــدَّ ُجفوني  عن  الَبنْيُ  وَطوى 
قـــْد قضـى اهلُل بالــبـعـاِد َعلينـــــا        َفعسى باقتراِبنا سوَف َيقضــي) 1(

األبيات.  في  ملموسة  حقيقة  بالشرق  النفسي  االندماج  حالة  تظهر 
نين  الّسِ تعاقب  بفعل  حين،  بعد  حينًا  ستخّف،  الحالة  هذه  أن  إال 
ألخرى،  مكانها  األولــى  الحالة  تترك  أن  كان  ثّم،  ومن  والعصور. 
القول  ويمكن  حّتى.  التفوُّق  عاء  اّدِ بل  التنافس،  بل  الحوار،  قوامها 
األندلسية،  الشخصية  ل  لَتَشكُّ حتمّية  نتيجة  هي  الثانية،  الحالة  إن 
صرنا  السابقة،  األبيات  بدل  وهكذا،  والرمزية.  المادية  بمقوماتها 

1- كما تنسب إليه األبيات التالية:

الرُّصافِة نخـــــلٌة النَّخِلَتبدَّت لنا وسَط  بلِد  عن  الغرِب  بأرِض  تناءْت 

ِب والنَّوى أهلــيفقلُت: َشبيهي في التََّغرُّ وعْن  َبني  عن  الثَّنائي  وطول 

غريبـــــٌة فيها  أنِت  بأرٍض  ِمثلـِـينشأِت  والُمنتأى  اإلقصاِء  في  فمثُلك 
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نقص.  ب  ُمركَّ بدون  بكبريائها  الذات  فيها  ن  تتحصَّ أخرى،  بصدد 
وبطبيعة الحال، من الَبَدِهي أن يتحيَّز ذلك الكبرياء، بوقوف المغرب 
)الغرب اإلسالمّي( شامخًا في وجه المشرق. ونلمس هذا اإلحساس 
تْين معًا. وقد وصل إلى درجة من  لدى غير قليل من المغاربة في الضفَّ

الوضوح، بالقدر الذي نلمسه في أبيات ابن حزم التالية:
ولكنَّ عْيبي أنَّ َمطلعَي الغـــرُب مُس في َجّوِ الُعلوِم ُمنـيرًة   َانا الشَّ

طالــع رِقٌ  الشَّ جانِب  من  ني  أنَّ هـُبولْو  جلدَّ على ما ضاَع من ِذكرَي النَّ

صبابـــٌة الــِعــراِق  ــاِق  آف نحَو  بُّولــي  وال غرَو أْن َيستوحَش الَكِلُف الصَّ

بينهـــْم رحلَي  الّرحمُن  ُينزِل  والكـــرُبفإْن  ف  أسُّ التَّ يبدو  فحينئذ 

حاضـــٌر وهو  أغفلُتُه  قائٍل  الكتــُبفكْم  بِه  تيُء  عنُه  ما  وأطلُب 

ِقصــــًة للعبِد  أنَّ  يــدري  الُقــــرُبُهنالَك  آفتُه  العلِم  كساَد  وأن 

قـوا َذنـُبفيا عجبًا َمْن غاَب َعنهم َتشوَّ ــرِء من داِرهـــْم  امل وُدُنـــوُّ  لــُه، 

ـــٌق َلَضيِّ ي  عنِّ ضــاَق  مكانًا  َسهــــُبوإنَّ  َمهاِمُهُه  ِفــيــٌح  ــه  أنَّ على 
ـــــــــٌع          وإنَّ زمانًا لْم أنـْل خصبُه َجـدُب) 1( ـَعـــوني َلُضيَّ وإنَّ ِرجــااًل ضّي

وإن َظّل التقابل بين المشرق والمغرب قائمًا، ولو بشكل عَرضي، فإن 
حضور األول استمر بصفته مجااًل تصويريًا فاعاًل. ومن أمثلة ذلك، ما 

1- القطعة أخذناها عن نفح الطيب، المجلد الثاني، ص.81.
وفي نفس السياق، يمكن قراءة أبيات ابن دراج القسطلي التالية:

وأنكرني فيها خليٌط وجيــــراُنفإن َغربْت أرُض المغارب موطني

بَمقدمـي العراِق  أرُض  َرُحبت  وأجزلِت الُبشرى علي خراساُنفكْم 

لُعطــّــــــــــل أخرجتني  ِبادًا  وأّن زمانًا خاَن عهدي لخـــّواُنوأّن 
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نقرؤه في بيت ابن زيدون التالي:
)1 املــذهــب)  ــاق بــي يف حبك  يا قــــمـرًا مطـلـعـــه املــــغـــــرب      قــد ض

أو في بيت ابن اللبانة التالي:  
ُب      وَمشـــرُق ُأفــٍق لْم َتُلْحِ فيه َمغرُب) )( ُبروُق األمـــاني دوَن ُلقياك ُخلَّ

أو في بيته:
)( ِمشكاُة)  رِق  الشَّ ِبدياِر  لُه  فهْل  َأَملي      َدجا  الُقصوى  الُعدوِة  مبغرِب 

أو في أبيات أبي العرب الصقلي:

باعي لألماني الكــــــــواذِب        وهذا طريُق امَلجِد بادي املذاهــِب؟ إالَم اتِّ
ِـّرٌق         وآخـــُر َيثـني ِهــّمتي لــلمــغـــــارِب َأُهمُّ ولي عزماِن: عزٌم ُمـــشــــــ
هـا والـَغــــــوارِب وال ُبدَّ لي أن أسأَل الِعيس حاجـًة        َتُشقُّ على أخــفـاقـِ
ــــهــــا        ِبــــالدي وكلُّ العــاملـنَي أقاربـــي) )( إذا كاَن أصلي من ُتراٍب فـكـلُّ

التقابل  سيتحّول  للمرابطين،  »االمبراطوري«  الحكم  تأثير  تحت 
الشمالي  أي  الَبرَّْين،  بين  تقابل  إلى  والمغرب  المشرق  بين  الرئيسي 
الحوار  عالقة  رهين  َظــّل   األول  التقابل  كــان  وإذا  والجنوبي. 
َحدَّ  وصل  التطرُّف،  من  آخر  بعدًا  سيأخذ  الثاني  فإن  والتنافس، 

1- خريدة القصر، ص.50.

2- نفسه، ص.108.

وموشحاته  شعره  مجموع  األندلسي،  اللبانة  ابن  ديوان  مصطفى(،  )منجد  بهجت    -3
الطبعة  بماليزيا،  العالمية  اإلسامية  الجامعة  وأدبه،  لحياته  دراسة  مع  ونثره، 

األولى،2011 ص.116.

4- نفح الطيب، المجلد الثالث، ص، ص.569 - 570.
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التجريح لدى البعض، مثل إسماعيل بن محمد الشقندي في مفاخرته 
على أهل المغرب) 1(.

-14-

الوافدين  ألغلب  عبور  محطة  َظّل  المغرب  أن  التاريخ  حقائق  من 
إدريــس  يكون  االعتبار،  هــذا  على  وبناء  األنــدلــس.  إلــى  العرب 
العهد  )في  المغربية  الدولة  مؤسس  هو  التيار،  مجرى  بعكسه  األول، 
السلطة، وإنما بتأسيس فكرة  اإلسالمي(. ليس لألمر عالقة بتأسيس 

اإلقامة في األرض المغربية. 
عهدْي  على  المغرب،  في  السلطة  مركز  استمرار  أن  كما  ــذا،  ه
سلطة  في  األندلس  استدماج  بعد  حتى  والموحدين،  المرابطين 
الحكم المغربي، أعطى لتلك الدولة قوتها الرمزية والثقافية باألساس. 
بعد  المغرب،  في  اإلقامة  فكرة  انتعاش  بفعل  القوة،  هذه  وستترسخ 
زوال الحكم العربي باألندلس. وكان من دواعي نجاح تلك الفكرة، 
أطيافها  تعّدد  على   المغرب،  إلى  األندلسية  العائالت  معظم  نزوح 
أحيانًا،  يأخذ،  التقابل  كان  التاريخ،  ذلك  فقبل  وهوياتها.  وثقافاتها 

الطنجي،  المعلم  ابن  يحيى  أبي  المغربي  على  مفاخرته  في  وحده  ليس  والشقندي   -1
الحسن  على  فيها  يرد  بن حزم  محمد  ألبي  الموضوع،  نفس  في  أخرى،  رسالة  هناك  بل 
فضل  بيان  في  تقصيرهم  األندلس  أهل  على  عاب  الذي  القيرواني،  الربيب  بن  محمد  بن 
األندلسي،  األدب  )مصطفى(«  الشكعة  كتاب  في  موجودتان  معًا،  والرسالتان،  علمائهم. 
ص،   ،1983 بيروت،  الخامسة،  الطبعة  للمايين،  العلم  دار  وفنونه،  موضوعاته 

ص.614 - 620.
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بعدًا إثنيًا بين العرب والبربر. وال ينبغي أن نغفل أن العنصر البربري، 
لم يكن يشكل طرف المعادلة التقابلية بين األندلس والمغرب فقط. 
والبربر،  العرب  بين  موزعين  عاشوا  أنفَسهم،  األندلسيين،  أن  ذلك 
كما  يهودية.  وأقلية  مسيحية  غالبية  من  األصليين  السكان  إلى  إضافة 
شهدته  الذي  الصراع  أن  نغفل  أن  ذلك،  سياق  في  ينبغي،  ال  أنه 
الضفتان، هو نفس ما شهده األندلسيون، في ما ُعِرَف بفتن البربر في 

تاريخ الجزيرة. 
عباد  بني  حكم  أن  سنجد  هنا،  المعتمدة،  المصادر  إلى  رجعنا  إذا 
قامت على  التي  الخطة  وما  بني حّمود.  بالقضاء على  إال  يترسْخ  لم 
اختالق قصة المدعي المشبه بـ »هشام بن الحكم«، إال تدبير محكم 
سبقت  وقد   .)1 بالبربر)  الموسومين  حمود  بني  خالفة  على  للقضاء 
اإلشارة إلى قصة حديقة الرؤوس التي أنشأها المعتضد نكاية بأعدائه 

البربر، وعلى رأسهم علي بن حمود الحسني) 2(. 

1- جاء في»البيان المغرب« أن ابن القطان قال: »وكان ذكر أن هشامًا َفّر من الفتنة ورفض 
إشبيلية يؤذن  قرى  قرية من  مدة طويلة واستقر في  نفسه في  أمره وأخفى  الملك وكتم 
في مسجدها ويعمره ويتقوت من العمل في الحلفاء«، ص. 199. وفي موضع آخر، نقرأ 
األنباء باألندلس  اتصلت  أتيح  ما  بالخضراء وأعمالها  الظفر  له من  »أتيح  لما  المعتضد  أن 
الذي  الرجعة  صاحب  الحكم  بن  هشام  إمامه  ذكر  عن  أعماله  جميع  في  منابره  بصموت 

اتصل الدعاء له على منابره من عهد قيام والده..«، الجزء الثالث، ص.199.

بأس  عن  حكاية  من  المغرب،  البيان  عن  نقًا  بسام،  ابن  لسان  على  ماجاء  لنتأمل   -2
البربر  أمراء  من  يليه  كان  فيمن  بعد  يده  المعتضد  »ثم غمس  بالبربر:  الفتك  في  المعتضد 
بينه  الحرب،  نار  رت  َتسعَّ عندما  وكان  بعمرهم،  زيدهم  وضرب  بشرهم،  شرهم  فصدم 
ليقتلهم  بعطن،  لهم حتى ضربوا حوله  على دخن، ومنح  هادنهم  الغرب،  وبين رؤساء 

بسيوفهم، ويستدرجهم إلى حتوفهم«، نفسه، ص.214.
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البربر  بروز  خطر  كان  فقد  المغرب،  في  أي  الُمقاِبلة،  الجهة  في  أما 
يستطلع  المعتضد  كان  كيف  بنا  مّر  أن  وسبق  لحظة.  أية  في  ُمترقبًا 
أخبار العدوة، في كل وقت، عن نزول البربر َرْحبة مراكش، على حد 
البربر  هؤالء  أن  يتوقعه،  كان  ومما   .)1 المراكشي)  الواحد  عبد  تعبير 

خالعوه أو خالعوا أحد أبنائه »فكانت دعوة وافقت المقدار«) 2(.  
هكذا، استمر قدر البربر محتومًا في القضاء على بني عباد، بل على 
العنف  من  كبير  بقسط  البربر  ُقرن  وقد  الوطنية.  روحها  في  األندلس 
والفتن، سواء من البربر األندلسيين أم البربر المرابطين. وإن استطاع 
بربر صنهاجة  من  مناوئيهم،  كبر  أ على  القضاء  في  النجاح  العباديون 
من  عليهم،  كان  الدور  فإن  »قرمونة«،  في  المجاورين   برزال  وبني 
االنتصار  رمزية  يرسخ  ما  ولعّل  اللمثونيين.  البربر  أيدي  على  بعُد، 
المرابطي/ البربري، أن تسلمت سبيعة حفيدة يحيى بن علي بن حمود 
عم  بكر)ابن  أبي  سير  اللمتوني  األمير  بعلها  من  األخير  هذا  رأس 
يوسف أو ابن أخيه؟( »فدفنته في المسجد الذي ُقِتل فيه عبد العزيز 
بن  يحيى  اسم  فيها  براءة  الرأس  أذن  في  وكان  نصير  بن  موسى  بن 

علي«) 3(.  

عمار  ابن  قصيدة  إحداها  عن  وتعبر  بالبربر،  أوقعها  كثيرة  وقائع  للمعتضد  كانت   -1
الرائعة، التي مطلعها:

رى أدِر الزجاجَة فالّنسيُم قِد انبرى    والنَّجُم قد صرَف الِعناَن عن السُّ
وتستمر األبيات إلى أن يصل إلى قوله:

ْوا َبربرا َشِقَيْت بسيفَك أّمٌة لْم َتعتِقْد       إاّل اليهوَد وإن َتَسمَّ

2- المعجب، ص.148.

3- البيان المغرب، الجزء الثالث، ص.199.
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المشرق،  مقولة  إغفال  إطــار  في  بالمغرب،  االهتمام  عن  يتوّلد 
األندلسيين  تفكير  كان  وإذا  والمغرب.  األندلس  بين  حــاّد  تقابل 
المغاربة  تفكير  فإن  خطر،  من  يمثله  ما  في  ينحصر  المغرب،  في 
التقابل،  إن  ثقافي- حضاري.  هو  ما  لكل  يتسع  بات  األندلس،  في 
يرى في  من  وبين  أحدهما موضوعًا عسكريًا،  في  يرى  بين من  هنا، 
اآلخر موضوعًا ثقافيًا. وإن لم نعدم أمثلة تاريخية على خطر المغرب 
العسكري، فإن األصل في نظرة المغاربة لألندلسيين كان يحكمها ما 

هو ثقافي في الغالب.
دة  ومثلما قلنا، فإن المغاربة/البربر اقترنوا، خصوصًا لدى الفئة الُمتسّيِ
معظم  في  العنيف  العسكري  والتدخل  بالفتنة،  األندلسيين،  من 
األحوال. وبالرغم مما عبَّر عنه حاكم إشبيلية، في سياق المقارنة بين 
القبول  فإن  الشمالي/المسيحي،  والخطر  الجنوبي/المرابطي  الخطر 
 .)1 باألول لم يكن ليذهب إلى حد االعتراف بسلطته على اإلطالق) 
كثر من ذلك، بعض المصادر التاريخية تذكر تآمر ملوك  بل وجدنا، أ
األدفونش،  مع  التنسيق  تاشفين، سواء من خالل  ابن  على  الطوائف 
بأداء الجزية إليه، أو من خالل دفع المرابطين إلى تحمل ُكْلفة الحرب 

الملثمين،  أمر  لنا فأهون األمرين  المعتمد قوله: »إن دهينا من مداخلة األضداد  ُأِثر عن   -1
األعيان،  وفيات  اإلفرنج«،  خنازير  يرعوا  أن  من  إليهم  أحب  جمالهم  أوالدنا  يرعى  وألن 

المجلد الخامس، ص.473.
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ضد الروم وحدهم) 1(.  
ُمحتماًل،  أو  قائمًا  خطرًا  باعتباره  للمغرب،  لبية  السَّ للنظرة  استمرارًا 
والتغريب/  للغربة،  للموت،  فضاء  بصفته  يتحيَّز  المغرب  هذا  وجدنا 
في  عليه  وقفنا  مما  األمثلة،  بعض  عند  نقف  أن  ويمكن  النفي. 
كان  فقد  ذكرها.  م  المتقّدِ عّمار  ابن  رؤيا  ومنها  المعتَمدة،  مصادرنا 
يد  على  له،  يتعرض  أن  الممكن  من  أن  رأى  الذي  القتل،  هاجس 
في  أي  األندلس،  خارج  نفسه  نفي  في  التفكير  إلى  دفعه  المعتمد، 
التالية  عبارته  ذلك،  تفكيره  عن  َيبيُن  ما  ولعّل  بالتحديد.  المغرب 
إذا  أني  على  أزمعت  وقد  به،  مستخفيًا  القصر  دهليز  »وقصدت 
بالد  وأقصد  فأركب  البحر  آتي  حتى  مستخفيًا  خرجت  أصبحت 
أن  يبدو   .)2 ــوت«)  أم حتى  البربر  جبال  بعض  في  كون  فأ العدوة 
ُتعاكس  برحلة  القيام  في  تفكيرًا  المتحقق،  غير  عمار  ابن  قرار  في 
دم  َتقَّ وإن  الجنوب.  إلى  الشمال  من  رحلة  باعتبارها  أي  المجرى، 
فإن  النجاة،  ثم  ومن  للخالص،  بدياًل  صاحبنا،  رؤيا  في  المغرب، 
الَمِلك  صديقه  جانب  له  ُيشّكِ غدا  ما  سياق  في  إال  يحصل  لم  ذلك 
من خطر ُمحدق. يتعّلق األمر، هنا، برحلة ُمْكَره فيها ابن عمار، قراره 
إليها جرى توقيعه حفاظًا على دمه. ومما ينبغي االلتفات إليه، عبارة 
وإن  البحر،  فركوب  »الركوب«.  بفعل  اقترانها  إطار  في  »البحر«، 

يفرون  األندلس  ملوك  »أن  أوهموه  تاشفين  ابن  أن خواص  أيضًا،  الوفيات،  في  جاء   -1
المجلد  قوُلهم«،  نفسه  في  وعمل  كامهم  إلى  فأصغى  األدفونش  وبين  بينه  ويخلون  عنه 

الخامس، ص.484.

2- المعجب، ص.175.
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تحمله  مما  كثر  أ الخطر  معنى  من  تحمل  مجازي،  سياق  في  جاءت 
ينبغي  ذلك،  إلى  إضافة   )1 آخر.)  سياق  في  السفين«  »ركوب  عبارة 
أم  إليه سابقا،  أشرنا  ما  البربر«، سواء في سياق  تقدير عبارته »بالد 
العرب. ولعّل  الداللة على بالد األغيار، أي غير األهل من  في إطار 

في المعنى األخير، يندرج المغرب بصفته بلَد غربة ومنفى. 
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الرأي،  هذا  حسب  الُعْدوة،  في  باإلقامة  ُيغري  شيء  ال  أن  الحقيقة 
تعبير  حد  على  العربان«  وأجالف  بربر  »بالد  األخيرة  هذه  مادامت 
ابن خلكان في وفياته) 2(. أما في ما يتعّلق باقتران المغرب بالموت، 
الواحد  عبد  لسان  على  ورد  ما  منها  صريحة،  إشارات  نعدم  ال  فإننا 
بالعدوة  »وحّل  بالمغرب  القاسم  أبي  نزول  على  قًا  ُمعّلِ المراكشي، 
اللبانة شعرًا، راثيًا المعتمد،  َعّبَر عنه ابن  3(. وهذا ما  محّل الدفين«) 

من خالل اإلشارة إلى أغمات على النحو التالي:

ــرَة الــعــالــِم الــعــلــوي أغــمــاُت ــري  وُقْل لعامِلها األرضيِّ قد َكَتَمْت       َس

والحقيقة أن ابن عباد، منذ نزوله بالمغرب، أحّس أن آخر فصل من 

الخطر  على  داللة  الظلمات،  ببحر  المغرب  اقتران  إغفال  ينبغي  ال  اإلطار،  هذا  في   -1
والمجهول.

2- وفيات األعيان، المجلد الرابع، ص. 282.

3- المعجب، ص.211.
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حياته ُيكتب في المغرب. ولعّل هذا ما عبَّرت عنه أبياته التالية: 
هــــــا ذو َدَرِن   ـِ هــــــذي ِجـــــبـــــــاُل َدَرِن          َقــلـــبــي بـــ

نــــي يـــا َلـيـــتـــِني لـــــْم َأَرهـــا          وَلــيـــتــهــــا لـــْم َتَرَ
ـَهــــا ُتـخــــبـُرنـــــي          ِبأّنــــَهــا ُتــقـــــِبــــُرنـــــي) 1( ـَأّنـــ كـــ

قاد  معينة  تجربة  إطــار  في  معينة،  فردية  بحالة  تعلَّق  األمــر  أن  ولو 
أن  ولكن،  عناية.  كبير  الموضوع  استحق  لما  قــَدُره،  إليها  صاحبها 
وذي  عظيم  لكل  قبرًا  أرضه  من  يجعل  بما  الموت،  المغرب  يرادف 
على  داللته  في  الرمزية،  قوته  المغرب  هذا  ُيكسب  مما  فذلك  مجد، 
الموت.. وأي موت؟ إنه موت العظماء نفيًا وسجنًا) 2(. وهذا ما ذهب 

إليه أبو عيسى بن لبون في أبياته هاته:
 َكْم باملغارِب من أشــالِء ُمحــتــرٍم        وعـاثِر اجلدِّ َمصبوٍر على الهـوِن

ــوِن  ـَّباد وَمســـلــــمـــــٍة         واحُلميرينْيِ باديَس وذي النُّ أبناُء َمعٍن وعـ
راحوا، لهْم يف ِهضاِب الِعزِّ أبنيـٌة         وأصبحوا بنَي َمقبوٍر وَمسجـوِن) )(

1- الديوان، ص.151.

2- هناك قصة طريفة، في سياق المعنى الذي نتحّدث عنه، وقعت ألبي محمد عبد اهلل بن 
إبراهيم، مما جاء فيها على لسانه: »وكنت ممن زاره بسجنه بأغمات، وحملتني الحمية له 

واالمتعاض لما حّل به أن كتبت على حائط سجنه متمثًا:
فإْن َتسجنوا الَقسريَّ ال تسجنوا اسَمُه    وال َتسجنوا َمعروَفُه في القبائِل

ثم تفقدت الكتابة بعد أيام، فوجدت تحت البيت: لذلك سجناه:
رغاَم في الّصيد باَزُه    َتصيََّده الّضرغاُم فيما َتصيَّـــــدا ومن يجعِل الضِّ

فما أدري من جاوب بذلك، ثم عدت له ووجدته قد محي، وأعلمت بذلك ابن عباد، فقال: 
صدق المجاوب، وأنا الجاني على نفسه، والحافر لرمسه..«، نفح الطيب، المجلد الثالث، 

ص،ص.571 - 572.

3- قائد العقيان، الجزآن1و2، ص.410.
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  من المالحظ أن اإلحالة إلى المغرب، تِتمُّ من خالل أسماء ُمتعّددة، 
تلك  مختلف  أن  إّلا  وغيرها.  درن،  جبال  أغمات،  طنجة،  قبيل  من 
األسماء، ال تفترق في الداللة على فضاء المنفى والموت. ويبدو أن 
أهم عامل في هذا التَّكريس، ما حفلت به قصة المعتمد من أحداث 

وقصائد. 
تتضمن  أنها  نجد  السجن،  قصائد  من  »المغربيات«  إلى  وبالعودة 
مدنها.  بعض  ذكــر  خــالل  مــن  الجنوبية،  ــْدوة  ــُع ال ــى  إل ــارات  إشـ
على  الداللة  سياقات  عن  مجموعها،  في  تخرج،  لم  واإلشـــارات 
شعر  بؤرة  أغمات  تحتّل  المتقدمة،  درن  جبال  إلى  فإضافة  لب.  السَّ
في  ذكرها  جاء  وقد  الديوان.  محقق  تقسيم  حسب  األســر،  مرحلة 

األبيات التالية على النحو اآلتي:
إذا قيَل يف أغـمـــاَت مــــاَت جـــوُدُه       فما ُيرتى للجوِد بعُد ُنشـــُور) 1(
أضاَء لنا أغـــــمات قــُربَك ُبــرهـــًة       وعــاَد بها حنَي ارحتلَت ظــالُم) )(
ها بعـُد لصُتم من سجِن أغماَت واْلَتَوْت       عـــلي قـيـــوٍد لم َيِحـْن َفكُّ َتخَّ

َغــــّنــتــَك أْغــــمـاتـُيـــة األحلــــان       َِثـُقـلْت على األرواِح واألبـــــداِن) )(
فيما مضى ُكنَت باألعياِد َمسرورًا         فساءَك العيُد يف أغماَت َمُأسورا) )(
َـَّجِر) )( ِغربان أْغمات!ال َتـعـــدَمنَّ طيبة         ِمَن الّلــيالي وأفـنانًا مَن الش

1- الديوان، ص.171.

2- نفسه، ص.177.

3- نفسه، ص.183.

4- نفسه، ص.168.

5- نفسه، ص. 190.
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تسييره  يتم  أن  قبل  أواًل،  المعتمد  بها  َحّل  التي  لـ طنجة،  بالنسبة  أما 
 ،)1 الحصري)  بالشاعر  لقائه  سياق  في  ذكرها  ورد  فقد  أغمات،  إلى 

وهو لقاء تسامع به الشعراء، فتعرضوا له سائلين عطاياه.   

ِـّهم وامَلغـــــــرِب         ذهـــبوا من اإلْغــراِب ُكلَّ َمذهـــِب ُشعراُء طنـــجَة ُكلـ
َحقُّ ِمنهْم فاْعجــِب) )( ـُه         بسؤاِلهْم أَلَ سألوا العسيَر مَن األســـــيِر، وإنَّ

أن  بعد  باأللم،  ُمفَعم  سياق شعري  في  فاس،  لــ  ذكر  ورد  كما  هذا، 
المعتمد في سجنه  َظّل  المدينة، في حين  أسرى من  اإلفراج عن  َتمَّ 

أسيرًا. والسياق الشعري، يِنمُّ عنه البيت التالي:

مُد الَفْرُد!) )( َهبوا دعوًة يا آَل فـــــاَس مِلُبَتٍل      مبا ِمنُه قْد عافاُكُم الصَّ
غير هذا، ورد ذكر المغرب، بوصفه فضاء عاّمًا، بصيغة المفرد، مقترنًا 

بـ طنجة في السابق، أو بصيغة المثنى، كما في:
َغريٌب بأرِض امَلـــــغــــــربنِي أسيُر       َســيــبكي عـلــيِه ِمـنـبــٌر وَسـريُر) )(

أو بصيغة الجمع، كما هو الحال في مراجعته لــ ابن اللبانة في خمسة 
أبيات، منها هذا البيت:

ـَريب َوفــــــــاًء       ال َعــدمــناَك يف املـغـارِب ُذخــرا! ) )( يا أبــا َبــْكـــٍر الغـــ

الغربة  داللة  إلى  باإلحالة  المغرب  كلمة  تعضدت  ذلك،  على  زيادة 

1- هو أبو الحسن علي بن عبد الغني الحصري الفهري الضرير.

2- الديوان، ص.154.

3- نفسه، ص.185.

4- نفسه، ص.171.

5- نفسه، ص.175.
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بكثافته  دال  اشتقاقي  سياق  في  اإلغـــراب(،  الغربان،  )الغريب، 
شملت  بإسارها،  الحياة  الغربة  شملت  ومثلما  الفجائعية.  اإليحائية/ 

بذات اإلسار الموت. ويتجّلى المعنى األخير في قوله:
قَبر الغريِب سقاَك اّلرائُح الغادي          حّقًا ظفرَت بأشالِء ابِن عّباِد!) 1(

- 17 -

سياقات  وهي  »المغرب«،  ذكر  فيها  ورد  التي  السياقات  هي  هذه 
من  بات  ولذلك،  القسرية.  لإلقامة  مكانًا  باعتبارها  البالد  م  ُتقّدِ

الطبيعي أن يصير ذلك المكان رديفًا للنفي والموت.  
المعنى، بل  لم يعمل، وحده، على تكريس هذا  المعتمد  أن  والواقع 
ساهم في ذلك كل من زاره من شعراء بالطه وأصدقائه. ويأتي على 
رأس هؤالء، شاعره الوفّي ابن اللبانة الّداني. فقد خلَّف هذا الشاعر 
كثر مما  قصائد قوية، جسدت ملحمة النفي/ الموت لدى بني عباد، أ
داللتها،  تقّوت  الملحمة  تلك  أن  وأرى  نفسه.  عن  عباد  ابن  خّلفها 
ما  التي  الحكمة  تلك  اإلنسانية..  الحكمة  من  إطار  في  سوقها  جّراء 
انطلقت سهام  هنا،  بزواله. من  ثم  اإلنسان بضعفه، ومن  ر  ُتذّكِ فتئت 
وما  الشاعر  إشبيلية  ملك  موضوعها  الَحيَّة:  القلوب  لتقتحم  قصائده 
تعرَّض له، بفعل سطوة الزمان الفاجع، وتقلُّبه الغادر من حال لحال. 
ومن تلك القصائد، وهي غير قليلة بالطبع، تأتي »تائية« الداني أثناء 

1- نفسه، ص.193.
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زيارة المعتمد في سجنه) 1(:

ميقـــاُت األشياِء  مَن  شــيٍء  غايـــــاُتلكلِّ  مناياهنَّ  من  وللُمنى 

هُر يف صبغِة احِلرباِء ُمنغمٌس استحـــــاالُتوالدَّ فيها  حاالتِه  ألواُن 

يـدِه يف  ْطرجِن  الشَّ ُلعِب  من  الّشـــــاُةونحُن  بالَبيدِق  فخرْت  ــا  وُرمبَّ
ـْفـــرْت والّناُس قْد ماُتـوا) )( نـــيـــا وســـاكــِنـهــا         فاألرُض قـْد أق ُانفْض يــديــَك مَن الــــدُّ

هذه  نقرأ  الفجائعي،  الِحَكِمّي/  النَفس  بنْفس  أخرى،  قصيدة  وفي 
األبيات )بتصرُّف(:

غـــادي رائٍح  مُبزٍن  الّسماُء  ـّــاِدتبكي  عبـ أبناِء  من  البهاليِل  على 

ْت َقواعــُدها أوتـــاِد  على اجلباِل اّلتي ُهدَّ ذاَت  منهْم  األرُض  وكانِت 

عـدٌة له  تخلف  لم  الوقُت  َدنا  وميعــــــاِدمَلّا  ملــيــقــاٍت  شـــيٍء  ــلُّ  وكـ

وقْد خلْت قبَل ِحمٍص أرُض بغداِدأن ُيخلعوا، فبنو العّباِس قد ُخِلعـوا
ـُلـــبـــوا       سيقوا على نسٍق يف حبِل ُمقتاِد) )( حموا حرميهُم حـّتى إذا غ

ـــب الزمـــان، لـــم  هـــد والِعبـــرة مـــن تقلُّ َفـــس، الُمخَتـــَرق بالزُّ ذلـــك النَّ

1 - اعُتبر ابن اللبانة شاعرًا ُمجيدًا، ومما جاء لدى صاحب »الخريدة« في الموضوع »كنت 
أعتقد أن في طبع المغاربة يباسة، يأبى لشعرهم ساسة، حتى أنشدت شعر ابن اللبانة 
وأنفى  الضرب،  من  وأحلى  اللبن  من  أصفى  وهو  باللبانة،  ورونقه  رقته  من  فحصلت 

للكرب، وأجلى للطرب«، ص.123. 
التقابل  ذلك  إلى  إشارة  من  تخلو  ال  أنها  إال  إيجابي،  في سياق  جاءت  وإن  والماحظة، 

السائد بين مقولتي المشرق والمغرب.

2- المعتمد بن عباد وشعراء عصره، ص، ص.66 - 67.

3- نفسه، ص، ص. 65-66.
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نعدمـــه لـــدى المعتمـــد فـــي قصائـــده أيضـــا. والمالحـــظ أن النَفـــس 
المعِنـــّي، لـــم يجـــئ نتيجـــة فطنـــة أو ذكاء مـــن الشـــاعر، بـــل جـــاء 
ــاة.  ــه إلـــى الحيـ نتيجـــة تجربـــة قويـــة زلزلـــت كيانـــه، وقلبـــت نظرتـ
وممـــا نجـــد لديـــه فـــي هـــذا اإلطـــار، مـــا يلـــي مـــن أبيـــات مبثوثـــة 

كثـــر مـــن قصيـــدة. فـــي أ

ُتواتــــــي، ال  َة  الدنيَّ نيا  الدُّ ــالِبأرى  والطِّ ِف  صرُّ التَّ يف  فَأجِمْل 

بـُــرٍد حــســُن  ِمنها  ــررَك  ــغ َي ــِب الــّذهـــــاِبوال  ــ ــُه عــلــمــاِن مــن َذَه ل
ــا ِرداٌء مــن ُتـــــــــــراِب) 1( ــُره ــراٍب،          وآخ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــاٌءْ مــن ســـ ـــ فــأّوُلــهــا رج

ويقول، أيضًا، في األبيات التالية:

عليـــــــُل َأَبـــلَّ  قد  ُفـــؤادْك،  ــْل  ياتَك، فالبقاء قليـــــُلَعــلِّ واغنْم َحُ

كامـــــل عـــاٍمٍ  ــُف  أل ُعــمــرَك  أنَّ  طويـــــُللــْو  ُيقال:  أن  حّقًا  كاَن  ما 

الـــّردى نحَو  األسى  بك  َيقوُد  شمـــوُل؟َأَكذا  مُل  والشَّ عوٌد،  والَعْوُد 

ُعنـــــوًة نفسَك  الَهمُّ  َيستبيَك  والكأُس سيف يف يدْيَك صقيــُلال 
)( ُعقـــوُل)  زول  َتَ أن  عندي  فالعقُل  ـَشــا      احلــ على  الهــموُم  َتزدحُمُ  بالعقِل 

1 - الديوان، ص.152.

2 - نفسه، ص.66.
اخترناها لتمثيل شعر الحكمة عند المعتمد، نظرًا لقوتها، مع أن محقق الديوان ال يدرجها 

ضمن قصائد األسر.



69

-18-

أن  غير  تاشفين.  ابن  حكم  انتهى  مثلما  عباد،  ابن  حكم  انتهى  لقد 
عبر  تطاوله  السابقة  األبيات  مثل  تظّل  أن  »األبــدّي«،  المغرب  قَدر 
العصور. فالحرارة اإلنسانية في عباراتها، إضافة إلى األلم الكامن في 
القدرة على وْصل الحاضر  بة، لها  ُمتوّثِ الذاكرة  ثنايا صورها، يجعالن 
يأتي  فالخطر  الشبيهة.  السياقات  بعض  بوجود  خصوصًا  بالماضي، 
ع ذاك الخطر في  من الجنوب، وإن تغيَّرت أشكاله وأبعاده. ولعّل توقُّ
البرَّْين،  بين  الفهم  استدامة سوء  الالشعور على  في  يعمل  لحظة،  أية 

الشمالي والجنوبي. 
بتأشيره  ماديًا،  شاهدًا  أغمات  بـ  المعتمد  قبر  يبدو  اإلطار،  هذا  في 
واألخرى.  الفينة  بين  برأسها  تطّل  قد  التاريخ،  من  مرحلة صعبة  إلى 
أزمته  َاْوج  في  وهــو  برمزيته،  اختزل  المعتمد  إن  القول  ويمكن 
الشخصية، تواصاًل ثقافيًا راقيًا، من خالل ربطه بين الشعراء والعلماء 
من الجانبْين) 1(. وأعتقد أن قبره هناك، ما فتئ يضطلع بنفس الدور 

أغمات من غير  إلى  الزيارات  تلك  الثقافي، ومنها  التواصل  لذلك  1- وجدنا إشارات مهمة 
قليل من الشعراء حتى بعد وفاة المعتمد. ومن اإلشارات، ما جاء في الذخيرة على النحو 
أبو  منهم  مطوالت،  بقصائد  ورثوه  بأغمات،  األدب  أهل  من  له  يومئذ  »وتنازعت  التالي: 

بحر بن عبد الصمد، رثاه بقصيد أوله:
 َملَك الُملوِك َأسامٌع فأنادي )ثاثة أبيات(

وأنشد على قبره وفعل ما ذكر: قبَّل الترب ومرَّغ جبينه وعفر، فأبكى من حضر«، القسم 
الثاني، المجلد األول، ص،ص.57 - 58.           

قوله:  في  إبراهيم  بن  اهلل  عبد  بن  محمد  أبو  قاله  ما  أثبتنا  أن  سبق  ذلك،  إلى  وإضافة 
»وكنت ممن زاره بسجنه بأغمات«.
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المثقفين.  من  قليل  غير  ِقَبل  من  التواصل  ذلك  استدامة  أي  اليوم، 
وبحوزتنا أدبيات غير قليلة بهذا الشأن، وضعناها تحت عنوان: قصائد 

السجن/المغربيات. 
عند  لنقف  وغيِرهم،  الشعراء  من  أصدقائه  زيارات  نتجاوز  أن  نريد 
بعُد،  من  األخير  لزيارة  كانت  فقد  الخطيب.  ابن  مثل  زيارة شخص 
كثر من رمزية بالنسبة لما نتحّدث عنه في هذا السياق. ِذْكر الزيارة،  أ
»وقفت  التالي:  الخطيب  ابن  لسان  على  الطيب«  »نفح  في   جاء 
على قبر المعتمد بن عباد بمدينة أغمات في حركة راحة أعملتها إلى 
الجهات المراكشية، باعُثها لقاء الصالحين ومشاهدة اآلثار سنة 761، 
به سدرة، وإلى  وهو بمقبرة أغمات في نشز من األرض، وقد حفت 
ومعاناة  التغّرب  هيئة  وعليهما  رميك،  موالة  اعتماد حظيته  قبر  جانبه 

الخمول من بعد الُملك، فال تملك العين دمعها عند رؤيتها«.
المالحظ أن الحديث عن الغربة َظّل مستمرًا حتى عهد ابن الخطيب. 
بغربة  يتعّلق  األمر  فهل  قضى.  غربة شخص  قبر،  غربة  هنا،  والغربة، 
المعتمد في  أن يعيش نفس معاناة  له  ر  ُقّدِ أنه  الزائر نفسه، خصوصًا 
من  نوع  إطار  في  كملها،  بأ األندلس  غربة  هي  هل  أوجهها؟  بعض 
رثاء المجد البائد، بعد انحسار الحكم العربي هناك؟ لماذا الحديث 
وذهاب  الُمْلك  ذهاب  ِظّل  في  للقبر،  بالنسبة  الخمول  معاناة  عن 
ليس  أو  سيان؟  والّنِ لإلهمال  رديفًا  نفسه،  الموت،  أليس  صاحبه؟ 
ق  ُتحّلِ قصائد  ُمجملها  أخــرى،  حياة  النبثاق  باعثًا  الشخص  موت 

بأجنحة من خيال؟ 
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وحّتى لو هيأنا لدفين أغمات ضريحًا يليق بمقامه، فليس يضمن له ما 
يِشعُّ به من حضور، كما تشع به قصائده، ُمالِمسة هشاشة اإلنسان إزاء 
اغتناؤه  مِلكا،  التاريخية بصفته  رمزيته  المعتمد،  إنها قصائد  الموت. 
بغير قليل من القيم، هي ما يدفع ابن الخطيب ألن يبكي، ألن يكتب 

شعرًا، به يستمر حضور ابن عباد.

بأغماِت طوٍع  عْن  قبَرَك  ُزرُت  امُلهمــّــاِتقْد  أولــى  مــن  ذلــَك  رأيـــُت 

يــدًا امُللوِك  أْندى  يا  أزورَك  ال  ـــــاِتِلْم  املدلهمَّ يالي  اللُّ ِســراَج  ويــا 

هُر َمصرَعُه أبياتـــــيوأنَت َمْنْ لو تخّطى الدَّ فيِهْ  جلادْت  َحياتي  إلى 

ِـّـُزُه مُييـ َهضب  يف  قــبــُرك  الّتحيـــــــاِتأنـــاَف  َحفّيات  تنتحيه  َفِ

ـَال ع واشتهرَت  وميتًا  َحّيًا  وأمـــــواِتَكُرْمَت  أحياٍء  ُسلطاُن  فأنَت 
ما ريء مثلك يف ماض، ومعتقدي         أن ال يرى الدهر يف حاٍل ويف آت) 1(      

دفينه  شخصية  دامت  ما  تنقطع،  أال  لها  مكتوب  للقبر  زيــارات  إن 
ماتزال تشكل رمزية التقاء بين الشرق والغرب، بين الشمال والجنوب، 
والحقيقة،  الخيال  بين  والشاعر،  الحاكم  بين  والضعف،  القوة  بين 
َعّد  أيدينا غير  المنظور، ليس بين  بين االنغالق والتسامح. ومن هذا 
زيارة »إنفانته« )Infante( البن عّباد، استمرارًا لزيارة ابن الخطيب 
األندلس،  يــوم  في  البرتغاليون،  احتفل  لماذا  وإال  روحــهــا..  في 
جنثالث  »آنخل  به  احتفى  لماذا  1928؟  سنة  العربي  بالشاعر 
»تاريخ  كتابه  في    )Angel Gonzalez Palancia( بالنثيا« 

1- نفح الطيب، المجلد الرابع، ص.98.
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»سيرجيو  الشيلي  الشاعر  سيرته  تناول  لماذا   )1 األندلسي«؟)  الفكر 
ماسياس« )Sergio Macias(؟ لماذا.. لماذا؟؟؟

  وإن قضى المعتمد غريبًا عن موطنه األندلس، 
 ،)Silves( عن مسقط رأسه شلب

عن أصل أجداده بـالعريش، 
شخصه.  في  اإلثني  الثقافي/  التعّدد  يحيا  أن  ذاك،  قدره  في  فإن 
التسامح.  ويسود  الحوار،  يحيا  التعّدد،  ذلك  إطار  في  أن  وأعتقد 
الروحية، ينتعش اإلبداع  ومما ال شك أن بالغربة، سواء الجسدية أم 
والفكر، في طريقهما إلى مالمسة األسئلة الوجودية األكثر شراسة. إن 
أن  إلى  الشاعر  دعا  ما  هي  والممات،  الحياة  في  بالغربة،  االعتراف 

يوصي بكتابة تلك األبيات على قبره.

عّبـــــاِدقبَر الغريِب سقاَك الّرائُح الغــادي ابِن  بأشالِء  ظفرَت  َحّقًا 

، صـلْتِ عمى إذا اتَّ يِّ للّصاديباحِللِم، بالعلِم، بالنُّ صب، إن َجدبوا، بالرَّ باخِلِ

العاديبالّطاعِن الّضارِب الّرامي إذا اْقتتُلوا، بالّضرغامِة  أحمَر،  باملوِت 

ـــٍم، نِعَ ِنَقٍم، بالبحِر يف  ْهِر يف  بالبدِر يف ُظَلٍم، بالصدِر يف الّنـاديبالدَّ

َقـَدٌر ِبــِه  وافاني  ــقُّ  احَل هو  مليعـــاِدَنــَعــْم،  فــوافــانــي  ــمــاِء  الــسَّ مـــَن 
)( أْعــــــــواِد)  ــوَق  ف تــهــادى  اجلــبــاَل  أنَّ  َأعلُمـــُه     عِش  النَّ ذاَك  قبل  أكـــْنَ  ــْم  ول

1- سيتم التعرض للكتاب في الجزء الثاني المخصص للمغربيات من القصائد األندلسية.

2- الديوان، ص.193.
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إن الحديث عن الغربة، بوصفها فضاء حتميًا لكل إبداع حقيقي، ال 
األندلس  تستمّر  الجنوبية  الضّفة  في  أن  يلتفَّ على حقيقة  أن  ينبغي 
بل  المشترك،  الماضي  من  معناها  تكتسب  ال  هنا،  والحياة،  حّية. 
على  األندلس  صور  فيه  تتعّدد  الذي  العربّي  المغربي-  الحاضر  من 
جميع المستويات. وبالفعل، فإذا تجاوزنا األندلس، باعتبارها مجااًل 
تنبثق  الحضارية،  الثقافية-  أبعادها  األندلس في  فإننًا نجد  جغرافيًا، 

من كل صغيرة وكبيرة، في تمثالت العرب الثقافية والوجدانية. 
عاء، اآلن، بأن اإلقامة الحضارية في األندلس ساهمت  هل يمكن االّدِ
نستطيع  إلينا،  بالنسبة  الماضي؟  في  الفهم  سوء  بات  ُمترّتِ تالفي  في 
الجواب بنعم، مادامت مقومات الشخصية األندلسية قائمة، خصوصًا 
أن  ذلك،  على  دليل  أبرز  ولعّل  الرفيعة.  الحضارية  القيم  ناحية  من 
أن  في  النجاح  لها  ُيكتب  لم  البربر،  العرب-  قبيل  من  معادالت، 
في  الماضي  منه  يسلم  لم  الذي  الدموي،  الصراع  ذلك  إلى  تؤدي 

أزهى عصوره. 
في هذا السياق، يمكن أن يتحّول فضاء الغربة، بالنسبة للمعتمد، إلى 
كثر من ذلك،  فضاء إقامة دائمة، يعيش فيه »أندلسيته« ِبُحرية.. واأل
أن يعيش بين أهله من المغاربة/األندلسيين، في مناخ ثقافي أندلسي 
حقيقي، في أدبه وموسيقاه ومعماره، في طبخه ولباسه ورسم حروفه، 

وغير ذلك.
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أما األندلس، باعتبارها الجغرافي، فمن المطلوب أن نقرأها في سياق 
مجااًل  بصفته  البحر،  في  التفكير  ينبغي  وهنا،  مشترك.  ثقافي  هو  ما 
عامة.  بصفة  والجنوب  الشمال  بين  الضفتين..  بين  المتبادلة  للحركة 
موضوعًا  بصفتها  األندلس  تنتهي  أن  ينبغي  التفكير،  مجرد  من  كثر  أ
موضوعًا  بصفته  المغرب  ينتهي  أن  ينبغي  مثلما  الفاتحين،  لجواز 

»كولونياليًا«.
شخصًا  المعتمد،  لـ  جديدة  لقراءة  بحاجة  نكون  الطريقة،  بهذه 

وشعرًا.. في ضوء اإلرث األندلسي المشترك.
فهل نعتِبر بالشعر.. 

 نعتِبر بالتاريخ؟؟؟  
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ِعنَد َقبِر امُلعتِمد

الُبكاُء على أْطالِل دولِة َبني عّباد
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ضريح املعتمد بن عباد
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ـــد  ـــن زوار المعتم ـــر م ـــة للكثي ـــة ِقبل ـــات« المغربي ـــدة »أغم لت بل ـــكَّ ش
فـــي ســـجنه. وبيـــن أولئـــك الـــزوار، كان مـــن الوافديـــن شـــخصيات 
أندلســـية رفيعـــة، خصوصـــًا ممـــن كانـــوا يتعاَطـــْون العلـــم والمعرفـــة 
واألدب. وســـواء بدافـــع الوطنيـــة األندلســـية حينـــًا، أو بدافـــع قضـــاء 
ــار بحـــال  ــًا، أو بدافـــع االعتبـ ــًا ثانيـ واجـــب الصداقـــة والوفـــاء حينـ
األســـير الطـــارئ حينـــًا ثالثـــًا، فقـــد ألفينـــا المعتمـــد، فـــي ُمعتقلـــه، 
يحـــوز مختلـــف معانـــي التعاطـــف مـــن ِقبـــل كل مـــن انشـــغل 

بقضيتـــه، التـــي كان لهـــا أكثـــر مـــن ُبْعـــد. 
وفـــي الوقـــت الحاضـــر، وحّتـــى يومنـــا هـــذا، مـــا يـــزال ضريـــح 
الملـــك/ الشـــاعر يســـتقطب الـــزوار مـــن مختلـــف الجنســـيات، فـــي 
ــة  ــن محنـ ــر مـ ـ ــم الُمتفّجِ ــة. فاأللـ ــياحة الثقافيـ ــن السـ ــوع مـ ــار نـ إطـ
ـــره القـــوي  ـــه تأثي ـــع المـــدوي، كان ل األســـر، التـــي ســـبقها حـــادث الخل
ـــّددة  ـــة وُمتع ـــاة غني ـــة حي ـــة تجرب ـــعرية، خالص ـــوص ش ـــاق نص ـــي انبث ف
فـــي مســـاراتها. ولذلـــك، لـــم تكـــن قصائـــد الســـجن ِلَتفتِقـــد، وهـــي 
هـــد  ليـــة المســـكونة بالزُّ تبكـــي دمـــًا حـــارًا دافقـــًا، تلـــك النزعـــة التأمُّ

ــة. كمـ والِحِ
فـــي هـــذا الســـياق، ينهـــض المعتمـــد بـــؤرة تواصـــل بيـــن الشـــمال 
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ـــده مـــن »جـــروح« تاريخيـــة،  والجنـــوب، بالرغـــم ممـــا بـــات ُيجّسِ
ــم.  ــوء الفهـ ــك بسـ ــر الُمنَهـ ــى الحاضـ ــا علـ ــي بظاللهـ ــزال تلقـ ــا تـ مـ
ــر أن يتـــواّله اإلحســـاس بالثقـــة فـــي المســـتقبل،  مـــن شـــأن الحاضـ
ـــوان،  ـــن عن ـــر م ـــتعرضهما أكث ـــن يس ـــاون اللذي ـــراكة والتع ـــّل الش ـــي ِظ ف
بفعـــل االحتـــكام إلـــى الجغرافيـــا والتاريـــخ واالقتصـــاد، وحتـــى 
ــًا  ــي، وخصوصـ ــأن الماضـ ــا شـ ــط. أمـ ــي المتوسـ ــي ضفتـ ــن فـ األمـ
ــازه،  ــه وإنجـ ــن قولـ ــا يمكـ ــض ممـ ــا بعـ ــي، فلدينـ ــده األدبـ ــي ُبعـ فـ
بخصـــوص المعتمـــد وزواره مـــن رجـــاالت األدب والعلـــم فـــي 

األندلـــس.  
إن الماضـــي األندلســـي- المغربـــي، الـــذي كان بطلـــه المعتمـــد فـــي 
ــى  ــرف إلـ ــة تنصـ ــذات اآلن. والعنايـ ــا بالـ ــا يعنينـ ــو مـ ــات، هـ أغمـ
ــى أرض  ــي علـ ــل األدبـ ــًا للتواصـ ــاره موضوعـ ــا، باعتبـ ــد هنـ المعتمـ
الجنـــوب. ويمكـــن تجســـيد ذلـــك التواصـــل فـــي الحـــوار الشـــعري 
الـــذي جـــرى، بيـــن المعتمـــد وضيوفـــه مـــن الشـــعراء علـــى امتـــداد 
أندلســـيًا  شـــعريًا  موضوعـــًا  المغـــرب  يســـتمر  هكـــذا،  التاريـــخ. 
ـــا  ـــيرًا.. إنه ـــدوة أس ـــد أرض الع ـــئ المعتم ـــرد أن وط ـــاز، أي بمج بامتي
ــع،  ــم أجمـ ــة العالـ ــات ِبُمكنـ ــا بـ ــم وجودهـ ــة، بحكـ ــة عظيمـ لمفارقـ
ـــالع علـــى مجموعـــة نصـــوص  أدبـــاء ومثقفيـــن وحّتـــى قـــّراء، االّطِ
ـــات«،  ـــارًا »المغربي ـــميها اختص ـــة، نس ّق ـــال والّرِ ـــن الجم ـــة م ـــي غاي ف

ــجن. ــد السـ أي قصائـ
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وبالنظر إلى هذه المجموعة من قصائد السجن، فإنه يمكن الحديث 
عن قسمين منها:

التي نظمها  الشعرية  النصوص  يُضمُّ مجموعة من  أ- األول، هو قسم 
أنها  والمالحظ  أغمات.  في  لديه  األسر  محنة  من  بتأثير  المعتمد، 
ها العام، إلى التعبير عن واقع الحال الطارئ:  نصوص تتَِّجه، في خّطِ

وصف الغربة، وصف القْيد، وصف فْقر األهل، رثاء األبناء، إلخ. 
قالها  التي  الشعرية  النصوص  مختلف  يشمل  قسم  هو  الثاني،  ب- 
الشعراء األندلسيون، زائرين المعتمد قْيد حياته أو وفاته. وألن األخير 
ُعرف بكونه شاعرًا كبيرًا، احتشد ببالطه كبار الشعراء على عهده، فإن 
وبباب  أواًل،  سجنه  بباب  وإن  بأغمات،  مستمرًا  َظّل  االحتشاد  ذلك 
جاء  ما  التقاطها،  يمكن  التي  اإلشــارات  بين  ومن   .)1 ثانيًا)  ضريحه 
في وفيات ابن خلكان من أنه »اجتمع عند قبره جماعة من الشعراء 
فرثوه بقصائد  المنائح،  لهم  بالمدائح، ويجزل  كانوا يقصدونه  الذين 
أسماء  استقصاء  إن   .)2 عليه«)  وبكوا  قبره  عند  وأنشدوها  مطوالت، 
الشعراء الذين وفدوا على المعتمد، حيًا وميتًا، ومن ثم خّلفوا قصائد 

السجن، أمر منذور للتتبُّع والبحث المشرَّعين على المستقبل. 

1- هناك كتاب يعرض لمختلف الشعراء الكبار الذين التقوا بالمعتمد في باطه، وهو كتاب 
والشعراء  )زهدي(.  يكن  الدكتور  لمؤلفه  عباد وشعراء عصره«  بن  »المعتمد  عنوان  يحمل 
الذين يتناولهم الكتاب، هم على التوالي: ابن زيدون، ابن عمار، ابن اللبانة، ابن حمديس.

2-  وفيات األعيان، المجلد الرابع، ص.289.
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ونظرًا لما اكتسبته تلك القصائد من قيمة فنية- إنسانية رفيعة، إضافة 
الفنية،  والرؤية  الموضوع  حيث  من  متماسكة  مجموعة  تشكيلها  إلى 
واحد.  مجموع  في  ها  ضمُّ ثم  ومن  جمُعها،  المفيد  من  بات  فقد 
الباحثين  أيدي  بين  تصير،  أن  يمكن  الضّم،  وذلك  الجمع  وبذلك 
دها أكثر من عنوان موضوعي وفني. ونعتقد  ين، نصوص ُيوّحِ والمهتّمِ
وتاريخه  باألدب  للُمهتّم  ل  َتتحصَّ الشعري،  المجموع  هذا  بصنع  أن 

عدة مزايا.. نعرضها على النحو التالي:
المعتمد  لدى  الموت  األســر/  تجربة  حول  الشعري  الموضوع  تبئير 

بأغمات.
-توجيه النظر إلى تميز قصائد السجن، في أبعادها الفنية واإلنسانية، 

بالمقارنة مع النصوص األندلسية.
وزواره  المعتمد  بين  الناشئ  الشعري  التواصل  طبيعة  عن  -الكشف 
ثانية، خصوصًا  جهة  من  واألندلس  المغرب  وبين  من جهة،  الشعراء 
والفنون  لألدب،  المرابطين  معاداة  عن  المزعومة  الدعاوى  ِظّل  في 

بصفة عامة.
على  التركيز  خالل  من  الملتبسة،  العالقة  جوانب  بعض  -إضــاءة 
نصوص  تقدمها  مثلما  والتاريخية،  والثقافية  االجتماعية  أبعادها 

المجموع الشعري، ناطقة بمعانيها ودالالتها.         
وُيغّطي المجموع الشعري، الذي نقترح نصوصه في هذا الجزء، مدة 
أربع سنوات بشكل رئيسي. ولإلشارة، فإن المدة المعنية تبدأ من سنة 
الفترة  الوفاة(. هذه هي  488هـ )سنة  إلى سنة  الخلع(  484هـ )سنة 
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الُمبِدع  الشعري  التواصل  المعتمد، من حيث قوة  األساسية من حياة 
معنيون  نحن  كيد  فبالتأ الفترة،  هذه  تال  ما  بخصوص  أما  والخاّلق. 
بعُد  ومن  راثيًا..  المعتمد  قبر  على  الصمد«  عبد  بن  »بحر  بوقوف 
بزيارة ابن الخطيب أغمات، بعد مرور عشرات العقود، معتبرًا بقصة 
الَمِلك وبشعره) 1(. وإذ نقوم باستدعاء الحدث األخير، إنما نستحضر 
محنة لسان الدين، التي لها أكثر من عنوان مشترك مع محنة المعتمد، 
بأيدي  السقوط  على  أشــرف  باألندلس  للعرب  معقل  آخــر  حيث 

النصارى.  
المعتمد،  شعر  بجمع  المهتمين  أن  إلى  اإلشارة  يمكن  عامة،  وبصفة 

إضافة إلى دارسيه، درجوا على تقسيم هذا الشعر إلى قسمين:) 2( 
الدهر  وإقبال  ملكه  أيــام  قاله  »مــا  أي  سعوده،  في  المعتمد  شعر 
 Angel( بالنثيا«  جنثالث  »آنخل  المستشرق  تعبير  بحسب  عليه«، 
يسميه  ما  يوازي  الشعر  من  القسم  هذا   .)Gonzalez Palancia
اإلمارة  شعر  السويسي  الحبيب  رضا  الدكتور  ومحققه  الديوان  جامع 
الُمَعبَّر عنها، نحن ال  نظرنا  الحال، حسب وجهة  بطبيعة   )3 فالملك.) 
نهتم بشعر هذه المرحلة إال من بعيد، أي في إطار ما قد يضيء بعض 

الجوانب، التي لها صلة بموضوع دراستنا هاته.

1- تمت زيارة ابن الخطيب إلى ضريح المعتمد سنة 761هـ ، حسب ما ورد لدى صاحب 
النفح، المجلد الرابع، ص96.

2- آنخل جنثالث بالنثيا، تاريخ الفكر األندلسي، نقله عن اإلسبانية حسين مؤنس، مكتبة 
النهضة، القاهرة، 1955.

3- سبقت اإلشارة إلى الديوان في موضع سابق من الدراسة.
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الشاعر في أغمات »أصدق  المعتمد في منفاه، حيث قال  ب- شعر 
يوازي هذا  1(. ومن جهته،  أثرًا«)  النفس  وأبلغها في  أشعاره عاطفة، 

القسم الثاني من الشعر، حسب رضا السويسي، شعر الَمِلك األسير. 
مدة  استغرقت  فاصلة  مرحلة  عن  الحديث  يمكن  القسمْين،  بين 
المغرب  إلى  الترحيل  ثم  أواًل،  الحكم  الخْلع عن  َتمَّ خاللها  قصيرة، 
ثانيًا.) 2( وتضمُّ هذه المرحلة، على ِقَصرها الشديد، تلك القصائد التي 
أو  القصر(  اقتحام  )لحظات  الخلع  ُقبْيل  شعراؤه  أو  المعتمد/  نظمها 
في أثنائه.) 3( وفي هذا اإلطار، تندرج قصيدته التي قالها، مخاطبًا أبا 
كما   )4 تاشفين.)  ابن  عليه جيش  دخل  الخوالني، حين  المنجم  بكر 
تندرج في ذات اإلطار قصيدة ابن اللبانة الشهيرة، التي صدرت تعبيرًا 

عن هول صدمة الَخْلع) 5(.

1- جنثالث آنخل بالنثيا، المرجع السابق، ص.101.

القصائد  تلك  استبعاد  بهدف  قبلنا،  من  مقصود  المعتمد  حياة  من  المرحلة  هذه  تمييز   -2
التي نظمت خالها، تحت طائلة عدم نظمها بسجنه في أغمات.

3- بالمناسبة، اقترحنا للقصائد عناوين من عندنا، تسهيًا لعملية التداول والتواصل.

4- وهي القصيدة التي جاء مطلعها على النحو التالي:
 أرمدَت أْم بنجومَك الّرمُد؟                  فقْد عاَد ِضّدًا كلُّ ما َتِعُد 

وإلى جانبها، يمكن الحديث عن قصيدته التي جاءت، بعد حادث الرؤيا الذي تم فيه نعي 
ُملكه. والقصيدة، في مطلعها، هي: 

 َمْن عزا المجَد إلينا قْد صدْق              لم ُيَلْم َمْن قاَل- َمهما قاَل- حّق

5- القصيدة طويلة وقوية، في مطلعها نقرأ:
 تبكي السماُء بدمٍع رائٍح غاِدي              على البهاليِل من أبناِء عّباِد
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مة، يهمنا من شعر المعتمد  بالنظر إلى مختلف تلك المالحظات الُمقدَّ
لصلتها  أن  والمالحظ  أغمات.  في  بسجنه  نظمها  التي  القصائد 
يقوي  مما  ها،  أهمَّ ولعّل  وسبب.  وشيجة  من  كثَر  أ الجنوبية،  بالعدوة 

صنع هذا المجموع الشعري، أنها:
ثناياها،  ضمن  اإلحالة،  ذلك  على  مؤشرها  المغرب،  في  منظومة  أ- 

إلى بعض المدن المغربية، مثل: فاس، طنجة، أغمات، وغيرها.
تفاصيل  اقتضت  معاناة  معاناة األسر، وهي  ب- مستوحاة من صلب 
األندلسيين  من  الزوار  بالحديث عن  مرفوقًا  السجن،  واقع  دقيقة عن 
من جهة، وعن رفاق السجن من أهل فاس، مثاًل، من جهة ثانية. وفي 
أثناء هذه المعاناة، ال يجوز عدم االلتفات إلى ازدياد الحاجة والفقر، 

ما أدى بالشاعر إلى وصف حال بؤس بناته.
بعض  ذكر  أو  كتابتها،  تاريخ  إلى  اإلشــارة  خالل  من  زمنيًا،  ُمؤرَّخة 
سياقاتها في السجن بأغمات، مثلما نستشّف ذلك من كتابات بعض 

مؤرخي األدب األندلسي في المرحلة المقصودة) 1(.
قصائدهم  فإن  الشعراء،  من  المعتمد  على  الوافدين  بخصوص  أما 

1- نستثني من ذلك قصيدة ابن حمديس التي مطلعها: 
         جرى بك جد بالكرام عثور         وجار زمان كنت فيه تجير

فالقصيدة جد متعالقة مع قصيدة المعتمد:
         غريٌب بأرِض الَمغربْيِن أسيُر    سيبكي عليِه ِمنبرٌُ وسرير

محقق  لدى  إشارة  أية  لذلك  نجد  ال  بحيث  القصيدة،  كتابة  مكان  إلى  يحيل  شيء  ال  ثم 
ديوان ابن حمديس الدكتور إحسان عباس.
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والجالء  الوضوح  ويرجع  وأوضــح.  أجلى  اإلطار  هذا  في  المكتوبة 
في األمر، إلى ثبوت الزيارة تاريخيًا من جهة، وثبوت قصائد تناولت 

موضوعة المعتمد أسيرًا من جهة ثانية.
بالنسبة للمعتمد وابن اللبانة وابن حمديس، فقد اعتمدنا على ما َتمَّ 
مصطفى  منجد  السويسي،  رضا  من  كل  ِقَبل  من  نصوص  من  جمُعه 
الرجوع  كــان  حين  في  هــذا،  بالتَّرتيب.  عباس  وإحــســان  بهجت 
بجمع  يتعّلق  ما  في  والتراجم،  والتاريخ  األدب  مصادر  إلى  ضروريًا 
ر أنهم ال يتوافرون على  ُزّوار المعتمد، ممن نقّدِ نصوص الشعراء من 
من  لسبب  دواوينهم  على  الحصول  يتعّذر  ممن  أو  مجموعة،  دواوين 

األسباب.) 1(
تْحسُن  المعتمدية،  وغير  المعتمدية  جن،  الّسِ قصائد  بين  وبالمقارنة 
اإلشارة إلى أن األولى تتضمن ثمانية وثالثين عنوانًا شعريًا، في حين 
كثر من ثالثة عشر عنوانًا شعريًا.) 2( غير أنه بالرغم  ال تتضمن الثانية أ

إلى  اإلشارة  المناسب  من  أغمات،  في  المعتمد  الوافدين على  الشعراء  لقصائد  بالنسبة   -1
أننا سنعتمد على المصادر التي تتوافر فيها تلك القصائد على أكبر عدد من األبيات. وألن 
الملحوظ في وجود بعض  الطرف عن االختاف  بالتحقيق، فإننا سنغض  األمر ال يتعّلق 

الكلمات بدل أخرى، من مصدر إلى آخر.

شعر،  من  المعتمد  كتبه  ما  لكون  نظرًا  الشعرية،  العناوين  عن  هنا،  الحديث،  نحبذ   -2
أو  الثاثة  األبيات  تتعدى  مثناة، وثالثة ال  أبياتًا مفردة، وثانية  القسمين معًا، يضم  في 
أن أطول شعر  العشرة.. غير  منها ممن تجاوز  القليل  الخمسة. وبذلك، يكون  أو  األربعة 
كتبه في القسم األول من حياته، قصيدته التي توجه بها إلى أبيه، مستعتبًا له. والقصيدة 

تتضمن أربعين بيتًا، ومطلعها هو:
ْن فؤادَك ال تذهْب بَك الِفَكُر            ماذا ُيعيدَُ عليك البثُّ والَحذُر؟ َسكِّ

أما أطول شعر قاله المعتمد في القسم الثاني، وهو أسير في أغمات، فيتمثل في القصيدة 
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في  يفوق عددها  المعتمدية«  األبيات في »غير  فإن عدد  ذلك،  من 
ُمطوَّالت  وجود  ره  يفّسِ أمر  وهو   )250 مقابل   291( »المعتمدية« 
بن  بحر  بكر  أبي  قصيدة  الثانية، خصوصًا  للمجموعة  بالنسبة  شعرية 
عبد الصمد. وبالنظر إلى شعراء القصائد غير المعتمدية، يمكن حصر 

أسمائهم في ما يلي:
- أبو بكر بن اللبانة ) 1(.

- أبو بكر بحر بن عبد الصمد.
- ابن حمديس الصقلي.

- أبو العالء زهر بن عبد الملك بن زهر.
- أبو عبد الله بن إبراهيم الحجاري.

- لسان الدين بن الخطيب. 

بيتًا،  عشر  ثمانية  تتضمن  والقصيدة  القتيلين.  والراضي  المأمون  ابنيه  راثيًا  قالها  التي 
مطلعها هو:

بِر        سأبكي وأبكي ما َتطاوَل من ُعمري يقولوَن َصبرًا ال سبيَل إلى الصَّ

1 -  هناك قصيدتان أخريان، غير ما سنعتمده في هذا الباب، نظمتا بعد الخلع من قبل ابن 
اللبانة،إحداهما شهيرة شهرة واسعة، وهي التي ينهض مطلعها على النحو التالي:

     تبكي الّسماُء بمزن رائٍح غادي       على البهاليِل من أبناِء عّباِد
والثانية ينهض مطلعها على النحو التالي:

      ُبروُق األماني دوَن ُلقياَك ُخلَّب       وَشرُق أفٍق لْم َتُلْح فيِه َمغرُب
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ــدول/  ال ــاء  رث غــرض  إطــار  في  المغربيات  من  وفير  جــزء  يــنــدِرج   
اإلمارات. وإن ألفينا لهذا الغرض نماذَج من شعر العصور الُمتقّدمة، 
معالمه  في  واضحًا  المذكور  الغرض  غدا  األندلسي  العصر  في  فإن 
الُمتالحقة،  األحداث  من  بتأثير  استقراره  إلى  إضافة  الكبرى،  الفنية 
رثاء  إلى  إضافة  أنه  والُمالحظ   .)1 األندلسية)  الُعدوة  شهدتها  التي 

اإلمارات، هناك شكالن آخران، هما) 2(:
أ- رثاء المدن؛

ب- رثاء الديار.    
اإلمارات،  المدن سقوَط  يرادف سقوُط  كان  ما  كثيرًا  فإن  ولإلشارة، 
التشرذم  لطبيعة  فنظرًا  الطوائف.  ملوك  ي  ُسّمِ ما  حكم  سيادة  بفعل 
على  إمــارة،  محتضنة  أندلسية  مدينة  كل  باتت  عصرذاك،  الحاصلة 
رأسها أمير ال يفتأ أن  يدخل في صراعات مع أمراء/ ملوك مجاورين، 
حساب  على  نفوذها  تقوية  ثم  ومــن  إمــارتــه،  تــراب  توسيع  ألجــل 

اإلمارات األخرى.
من جهة أخرى،  يمكن الحديث عن مرحلتين من رثاء المدن:

كبر سقوط  األ وعنوانها  األولى،  االسترداد  ي حركة  ُسّمِ ما  مرحلة  أ- 

البحتري  بالمشرق، يمكن مراجعة قصيدة  العربي  الشعر  الدول في  ما يخص رثاء  1- في 
الرثاء..  أكثر من  إطار االستعبار  تندرج في  القصيدة  أن هذه  إيوان كسرى. والحقيقة  في 

االستعبار بالدول المنفرطة، وصنيع الدهر بها.

2- الشكعة )مصطفى(، المرجع السابق، ص.512.
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ظهور  أن  غير  478هـــ.  سنة  القشتاليين  أيدي  في  »طليطلة«  مدينة 
المرابطين على مسرح األحداث، في تلك الفترة، كان بمثابة العامل 

الحاسم الذي وقف حائاًل أمام تمّدد حركة االسترداد إلى حين.
نفسه  عن  يعلن  المدن  رثــاء  غدا  طليلة،  غزو  أي  ــار،  اإلط هذا  في 
بسقوطها،  ِجعوا  ُفُ الذين  طليطلة  أهم شعراء  ومن  وقويَّة.  َجِليَّة  بصورة 
نجد الشاعر المعروف بابن الغسال، أي عبد الله بن فرج اليحصبي. 
المدوي لمدينة كبيرة، مثل طليطلة، كان بمثابة  السقوط  أن  والغريب 

باعث على األسى من استمرار األندلس بأيدي العرب المسلمين.
 يا أهَل أندلٍس ُشّدوا ِرحالكُم فما الُمقاُم بها إّلا مَن الغلِط إضافة إلى 
488هـ. وقد نهض لرثائها  طليطلة، وقع سقوط مدينة »بلنسية« سنة 
شعراء كبار، من قبيل ابن خفاجة، ابن الزقاق، والرصافي الرفاء. ومما 
ابن  حّولت  التي  األبيات  هذه  مثل  مدينته،  في  الطبيعة  لشاعر  نقرأ 

خفاجة من شاعر جمال ورقة إلى شاعر ألم وحسرة.

ـّاُر     لى والنــ ـِ عاثْت ِبساحـتـِك الــّظــــبا يــا داُر          وَمــحــا َمحــاسَنِك البــ

فيها  شهدت  التي  المرحلة  وهي   ،)1 الثانية)  االسترداد  مرحلة  ب- 
حركة االسترداد َاْوَجها، بفعل النكبة التي شهدها المسلمون إثر معركة 

»العقاب« الشهيرة. 
في هذه األثناء، سيتم غزو بلنسية للمرة الثانية سنة 635هـ. وقد كان 

حيث  المرابطين،  حكم  ضعف  فترة  إبان  الثانية  االسترداد  حركة  قامت  الواقع،  في   -1
أخذت أوراق األندلس تتساقط الواحدة تلو األخرى، مثل سرقسطة وطرطوسة وشنترين 
فترة  مدن. هي  أخذه من  تم  ما  بتحرير  الموحدين عجل  قيام حكم  أن  إال  وماجة وغيرها. 

قصيرة إذًا، لم يكن لها تأثير كبير، ومن ثم كان ذلك عامًا على التغاضي عنها.  
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ذلك سببًا في أن يستصرخ أمير بلنسية زيان بن مردنيش أبا زكريا بن 
قال  الذي  القضاعي،  األبار  ابن  والشاعر  العالم  إليه  موِفدًا  حفص، 

قصيدته الشهيرة بين يدي حاكم إفريقية، والتي مطلعها:

أندلسًا! اهلِل  خيَل  بخيلَك  َدَرســًاَأدرْك  َمنجاتها  إلــى  السبيَل  إّن 

عشر  بعد  »إشبيلية«  مدينة  سقوط  سيكون  بلنسية،  مع  بالموازاة 
أحد  سقوطها  لرثاء  تصدى  وقد  645هـــ.  سنة  بط  وبالضَّ سنوات، 
شعرائها األفذاذ، وهو إبراهيم بن سهل اإلسرائيلي، وذلك برائيته التي 

أتى مطلعها على النحو التالي:

املــصــدِر جنـــاُح  ــمــْضــمــوٌن  َف امَلشِر وردا!  وَفــوُز  نيا  الدُّ ِعــّزة  هي 
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أشرنا إلى تماهي رثاء المدن مع رثاء اإلمارات، بدعوى أن سقوط 
األولى هو بمثابة سقوط للثانية. غير أن هذا التماهي سرعان ما تخفُّ 
درجته، نتيجة لبروز اإلمارة بصفتها عنوانًا للقّوة والجاه والحضارة. 

اإلمارة يجري اختزالها، هنا، في األْسرة الحاكمة. في هذا اإلطار، ال 
يكون معنى لمدينة إشبيلية بدون أسرة بني عباد. وبحسب هذا الفهم، 

يعتبر سقوط المدينة مدويًا، خصوصًا حين تكون األسرة الحاكمة 
فعة وُعُلّو الشأن. ممن يحسب ألهلها حساب، في ُسلَّم الّرِ

األندلس.  إمــارات  ــّلِ  أَج من  إمارتين  عن  الحديث  يمكن  هنا،  ها 
فدائرتها  الثانية،  أما  عباد.  بني  حكم  تحت  إشبيلية،  دائرتها  األولى 
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المظفر. ولعّل من  »بطليوس« و»ماردة« تحت حكم بني األفطس/ 
القوة  سلطة  فيهما  ترادفت  أن  اإلمارتين،  هاتين  أهمية  أسباب  بين 
يتولى  أن  ض لدولة بني عباد  ُقّيِ مع سلطة األدب والعلم والفن. وقد 
أما  المعتمد بن عباد.  يأتي في مقدمتهم  شؤون حكمها شعراء كبار، 
أدب  رجاالت  حكمها  توّلى  فقد  األفطس،  بني  دولة  يخص  ما  في 
بن  محمد  العالم  األديب  األول  ُمنشئها  شأنًا  أهمهم  من  أيضًا،  وعلم 

المنصور بن األفطس التجيبــي )الملقب بالمظفر(.
كان سقوط المدن من  من المثير لالنتباه، بهذا الصدد، القوُل إنه إذا 
المسلمين  توقيع  من  كان  اإلمارات  سقوط  فإن  قشتالة،  ملوك  توقيع 
أنفسهم، على أيدي المرابطين بقيادة ابن تاشفين. وبمعنى آخر، فقد 
قام سقوط المدن سببًا في سقوط اإلمارات. فمثلما تّمت اإلشارة إليه 
من  األندلس  إلنقاد  المسلمين  تنادي  فإن  السابق،  الفصل  ثنايا  في 
ي  الضياع الكامل، كان ذريعة ألمير لمتونة للقضاء على حكم ما ُسّمِ

ملوك الطوائف.
هكذا، كان رثاء اإلمارات رثاء لاُلَسر التي حكمتها من جهة أخرى. 
اإلمارات  بكاء  فإن  المسلمين،  أيدي  في  َظّل  األمر  أن  من  وبالرغم 
الغاربة على أيدي المرابطين تميَّز بحرارة قوية.. ال توازيها إال حرارة 
انتهى  كذلك،  والنهائي.  الّتاّم  سقوطها  بفعل  قاطبة،  األندلس  بكاء 
أهم  اجتماع  ر  وفَّ التي  الدولة  تلك  عباد،  بني  لدولة  بالنسبة  الحال 
ما  أحّر  من  بقصائد  ُتبكى  ألن  فرصًا  وقتذاك،  فيها  األندلس  شعراء 

ُنِظَم في رثاء اإلمارات وأصدقه على اإلطالق.
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ابن  الوزير  الشاعر  ُغرَّة  األفطس،  بني  دولة  نصيب  من  كان  لقد      
القصيدة،  أبيات  مجموع  ومن  ــدارس.  ال ملكهم  رثــاء  في  عبدون 

نكتفي بهذه األبيات داللة على الغرض الُمراد:

باألثـــِر العنْيِ  بَعد  يفجُع  ــوِر  َالّدهُر  والصُّ األشباِح  على  البكاُء  فما 

موعظـــًة آلــوَك  ال  أْنهاَك  ُفــِرأْنهاَك  والظُّ الّليِث  ناِب  بنَي  نومِة  َعن 

ُمساملــًة أبدى  وإْن  حرب  هُر  ِمرَفالدَّ ْمر مثُل البيِض والسُّ والِبيُض والسُّ

أخــــذه َتُ أِس  الـــرَّ بــنَي  ــوادة  َه كـــِروال  الذَّ الّصارِم  وبنَي  راِب  الضِّ َيُد 

َنومتهــــا ُدنياَك  ِمْن  تغرّنَك  هــِرفال  السَّ سوى  عينيها  صناعُة  فما 

تبدأ  ال  ُغرر  عدة  نصيبها  من  كان  فقد  عباد،  بني  لدولة  بالنسبة  أما   
بما نظمه شاعر المعتمد ابن اللبانة، وال تنتهي بما نظمه شاعره اآلخر 
تّم ضمها في  قد  الخصوص،  بهذا  الُغرر  أهم  الصمد. وألن  ابن عبد 
المغربيات، فإن هناك قصيدة ذات قيمة فنية عالية لم يجِر ضمها في 
الرثائية  القصيدة  مباشرة.  المعتمد  ُبَعيد خلع  المجموع، بفعل نظمها 
أبياتها  ترد  باألندلس،  اللبانة  ابن  لسان  على  نظمها  جاء  التي  هاته، 

األولى على النحو التالي:) 1( 

غـــادي رائٍح  مُبزٍن  الّسماُء  َـّــاِدتبكي  عب أبناِء  من  البهاليِل  على 

ْت قواعُدهـــا أوتــاِدعلى اجلباِل اّلتي ُهدَّ ذاَت  منهم  األرُض  وكانِت 

1- ديوان ابن اللبانة، من ص. 129 إلى ص. 132.
 والقصيدة طويلة، بلغت أبياتها ستة وخمسين بيتًا، تنتهي على النحو الدال التالي:

لقاكُم اهلُل خيرًا إنَّكم َنفـَــــــــــــــــٌر     لْم َتعِرفوا غيَر فعِل الخيِر ِمن عاِد   
إْن كاَن بعدكُم في العيِش من َأَرِب     فكان من ُغصص عيشي وأنكـــــاِد          
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َذَوْت اليانـــعاُت  عليها  أوهـاِدوالرابياُت  خفِض  يف  وغدت  أزهاُرها   

علـــــى الّنائباُت  دخلتها  ــهــم فــيــهــا وآســــــــــــــــــــاِدعريسٌة  ــاوٍد ل ــ ــ أس

َتخُدُمهــــا ــاُل  اآلم كانِت  بــــاديوكعبٌة  وال  فيها  عاكٌف  ال  واليوَم 

َثّقفهـــا اخلطِّ  رماُح  ماُح  الرِّ ُمعتــــاِدتلَك  غَير  ِثقافا  ماِن  الزَّ َصرُف 

ْت مضارُبهـا بى ُفلَّ وَثنتها دوَن أغمـــــاِدوالبيُض بيُض الظُّ دى  الرَّ أْيدي 

يعني غياب االستعانة  الشعري، ال  المجموع  القصيدة عن  إن غياب 
إمارة  رثاء  اإلمــارات..  رثاء  فن  بتحديد  يتعّلق  ما  في  فيها،  جاء  بما 
بني عباد موضوعنا اآلن. من جهة أخرى، ال ينبغي أن يغيب أن رثاء 
دولة بني عباد كان من اختصاص المعتمد نفسه، قبل غيره من شعراء 
بالطه بمعنى من المعاني) 1(. على األقل، ذلك ما يمكن استنتاجه من 

م أبا بكر الخوالني:  قصيدته، مخاطبًا الُمَنّجِ

الّرمــــــُد؟ بنجومك  أم  َتِعــــُدأرمــدَت  مــا  ــلُّ  ك ــّدًا  ــ ِض عـــاَد  فــقــْد 

إلى أن يقول في نهاية القطعة:

أحـــــــٍد، على  ُيبقي  ال  ــُك  ــل ــُه أَحــــــــــــــُدَامل ــ َل واملـــــوُت ال َيــبــقــى 

أن  بعد  لدولته، وذلك  المعتمد  رثاُء  كثَر  أ يتضح  أخرى،  وفي قصيدة 
رأى في منامه انفراط عقد إمارته.

في  نظمهما  عدم  بحكم  السجن،  قصائد  إدراجهما ضمن  يتّم  لم  بقصيدتين  يتعلق  األمر   -1
في  عباد  بني  عقد  انفراط  قبل  نظمت  الرؤيا،  عن  جوابا  جاءت  التي  قصيدته  المغرب. 
مه، فإنها نظمت في أثناء  التي جاءت خطابًا موجهًا إلى ُمنجِّ األندلس.. في حين قصيدته 

دخول جيش ابن تاشفين عليه.  
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صـــدق، قَد  إلينا  املجَد  عزا  لم ُيَلْم من قاَل- مهما قاَل- َحــــْقَمْن 

مجَدنـــــــا، إلينا  الناعي  ــهــا  هل َيُضرُّ املجُد أن خطٌب َطــــَرْق؟أيُّ

آماِقــنــا يف  ــِع  م ــدَّ ــل ل ُنـــــَرْع  احلـُـــــــَرْقال  أيــدي  ــَدٍم،  ِب َمَزَجْتُه 
            

- 6 -

ائتالف  في  خصوصًا  واحدًا،  شعريًا  مجموعًا  السجن  قصائد  ل  ُتشّكِ
قصائد  هناك  أن  غير  عباد.  بني  دولة  رثاء  موضوع  حول  معظمها 
قصائد  بعض  في  يظهر  ما  ذلك  غيرها.  من  كثر  أ بالرثاء  تختص 
يتعّلق  مما  أخــرى،  لجوانب  تفرغت  التي  تلك  بالتحديد،  المعتمد 
بحياة األسر في أغمات. والواقع أنه حّتى هذه القصائد، في خطوطها 
العريضة، ظّلت ترتبط بسبب من األسباب باإلطار العام. فحياة الشقاء 
في السجن، كانت تدعو إلى الرثاء بصورة من الصور. فمما الشك أن 
يستدعي بؤس بناته مثاًل، حياة القصور السالفة في إشبيلية، ومن ثم 

رثاء ما كان يسودها من نعيم وسعادة.
المعتمد،  فيها  التي خاض  الموضوعات،  أبرز  محاولة الستعادة  وفي 

يمكن االستعانة بالتصنيف اآلتي:
اليد،  قلَّة ذات  القْيد،  التركيز على  أ- وصف حياة األسر، من خالل 
فاس،  أهل  من  بأسرى  العالقة  الزوجة،  إلى  الحديث  البنات،  بؤس 

وغير ذلك من جوانب لصيقة بيومّيات السجن.
ما  مع  الُخلَّص،  شعرائه  من  عليه  للوافدين  الشعرية  مراسالته  ب- 
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كانت تقتضيه من جواب ورد جواب. والمالحظ أن تلك المراسالت 
لم تُكفَّ عن أن َتِنمَّ عن ِعّزة نفس، وأخالق كريمة.   

يرافق ذلك  كان  ما  مع  فيها،  القصور  الديار، وحياة  إلى  الحنين  ج- 
كثيرًا  الحنين  هذا  فإن  ولإلشارة،  أغمات.  في  بالغربة   إحساس  من 
ما كانت تواكبه أبيات، يبثها المعتمد بكاءه على دولته ورثاءه لملكه 

الغابر.
مجدهم  سابق  في  ســواء  عباد،  لبني  التليد  بالماضي  الفخر  د- 
قيم،  عدة  حول  يدور  الفخر  ذلك  كان  وقد  باألندلس.  أم  بالمشرق 

عناوينها: عراقة النسب، شدة البأس، سعة الكرم وقوة الدين. 
الذي استدعى  الِعّز والمجد، األمر  الطارئ بعد  بالحال  هـ- االعتبار 
إلى  تؤول  كانت  ما  غالبًا  التي  التأملية،  النزعة  من جوانب  قليل  غير 

نوع من الزُّهد، المختلج ِحَكما وِعَبرًا وأمثااًل.
و-رثاء األبناء، ومنهم الّراضي والمأمون بالخصوص. وقد تمثَّل ذلك 
خالل  في  المعتمد  كتب  ما  أرّقِ  بين  من  تعتبر  قصائد،  ثالث  في 
شيء  أي  من  الُمجرَّدة  األبوّية  العاطفة  على  تركيزها  باعتبار  سجنه، 

آخر.
على  ُتكتب  أن  أمر  التي  قصيدته  في  تجّلى  مثلما  النفس،  رثاء  ز- 
ضريحه. والعجيب أن الرثاء اقترن بالفخر القوّي هنا، حتى لكأّن في 

ذلك تحديًا للموت.
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رثاًء  ألبنائه،  حتى  أو  لنفسه،  المعتمد  رثاء  يكون  أن  في  غرابة  ال   
إلى  مرتبطين  األمران  يبدو  صحيح.  والعكس  فيها..  ولُمْلكه  لدولته 
حد بعيد، نتيجًة الرتباط المعتمد الشخص بالمعتمد الَمِلك. ومن ثّم، 
كان يفصح عنه  مثلما  رثاء لآلخر،  أحدهما  رثاء  كان يصير  ما  فغالبًا 
الخصوص،  بهذا  قصائده  كانت  وإن  الشعرية.  األبيات  من  قليل  غير 
لبعض  قصائد  فإن  عام،  بشكل  إال  الدول  رثاء  إطار  في  تستقيم  ال 
هذا  ر  تطوُّ في  الكبير  الفضل  لها  كان  ببالطه،  اختصوا  ممن  شعرائه 

الفن وُنضجه واكتماله.
التي اقتصرت على  وإن شئنا تضييق مجال قصائد السجن، في تلك 
قصيدتين  في  حصرها  غير  سبيل  ال  فإن  دولته،  رثاء  وعلى  المعتمد 
شيء..  »لكل  هو  عنوانًا  لها  وضعنا  اللبانة،  البن  إحداهما  مهمتين: 
وضعنا  الذي  والعنوان  الصمد،  عبد  البن  فهي  الثانية  أما  ميقات«، 
بفن  بسبب  إال  ترتبط  ال  األخرى  القصائد  الملوك«.  »ملك  هو  لها 
في  يتمثل  السبب  هذا  حياته.  قْيد  والمعتمد  صدورها  بدليل  الرثاء، 
كون الخلع بات يرادف الموت بمعنى ما. ذلك أن ملك إشبيلية جرى 

رثاؤه، بعد أن تمَّ خْلعه عن كرسي حكمه مباشرة) 1(.
األشخاص،  برثاء  الــدول  رثــاء  المتزاج  بالنسبة  األمــر،  اتَّضح  وقد 
القصائد  في  الــرثــاء  فن  خصوصية  تفّحص  غير  هناك  سبيل  فال 

1- خير ُمعبِّر عن ذلك، قصيدة ابن اللبانة المشار إليها آنفًا: تبكي السماء بدمع رائح غادي )إلخ(.
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الرثاء، بوصفه أحد فنون  الحديث عن  المذكورة. وقبل ذلك، يمكن 
والهجاء.  الفخر  الغزل،  المدح،  جانب  إلى  الرئيسية،  العربي  الشعر 
لة  الُمشّكِ القيم  تلك  المذكورة،  الفنون  مختلف  مدار  أن  والمالحظ 
الكرم،  وقــتــذاك.  العربي  المجتمع  في  المثالية  الشخصية  لبنية 
َظّل  التي  القيم  من  بعض  تلك  النسب،..  التديُّن،  الِحلم،  المروءة، 
قيمة  من  الرفع  سواء  يتوّخى  وهو  عينْيه،  نْصب  الشاعرالعربي  يضعها 

الشخص، أم الحّط منها، أم البكاء عليها. 
المدح، وإن كان  إطار  أنفسنا في  كنا نجد  ما  من جهة أخرى، كثيرًا 
الذي  السياق،  يحكمه  بينهما  الفرق  أساسًا.  رثاء  مقام  األول  المقام 
اندرجت في كنفه القصيدة. والسياق ذو بعد خارجي، ُيسميه البعض 
معظمها،  في  القصائد،  تبدو  الحقيقة،  هذه  وأمام  آخر.  حينًا  مقامًا 
كأنها استمرار لقصائد المدح، التي كانت ُتلقى بحضرة المعتمد في 
أبيات  لبعض  إضافة  القصائد،  بمقامات  المعرفة  فلوال  ُملكه.  َاْوِج 

البكاء الصريحة، لبتنا بصدد المديح بالنسبة لمعظم تلك القصائد. 
بنيته  في  بالمديح  يمتزج  الرثاء  إن  القول  يمكن  سبق،  مما  انطالقًا 
بين  التمييز  غير  أيدينا  بين  فليس  كثر،  أ الدقة  التزمنا  وإن  العميقة. 
بنيتين متجاورتين، ولكن يهيمن المديح فيهما على الرثاء. سواء كان 
الممدوح حيًا أم ميتًا، ال يحدث األمر أي فرق جوهري، اللهم بعض 
يمكن  كذلك،  والحال  الماضي.  بصيغة  والحكي  البكاء،  عبارات 
الشروع، اآلن، في حصر خصال المرثّي/ الممدوح، ضمن سياق عام 

أال وهو رثاء دولة بني عباد.
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مختلف  لدى  َتكرَّس  عما  المديح  بنية  تشذ  ال  آنفًا،  ذكرنا  مثلما 
ما  أرقى  من  صفات،  إضفاء  في  يكمن  والموضوع  العرب.  الشعراء 
يمكن  القديم.  العربي  الوسط  في  مثالية  تحوزها شخصية  أن  يمكن 

تتبُّع تلك الصفات، لدى شعراء المعتمد، في مختلف قصائدهم. 
أنفسهم،  بالُمّداح  يتصل  مما  خصوصًا  الشأن،  بهذا  صفة  أهم  ولعّل 
هي صفة الكرم. وال يجوز أن ننسى، في هذا اإلطار، ما تمَّ اإللماع 
إليه من أن المعتمد كان ِقبلة الشعر المزدهرة في عصره، نظرًا النبساط 
يده في ما يتعّلق بإكرام الشعراء. ما يؤكد ذلك أن بعد انفراط حكم 
بني عباد، سيعاني الشعراء ركودًا من حيث رواج شعرهم، إلى درجة 
هناك  الحقبة.  تلك  شعراء  لدى  شعريًا  موضوعًا  الركود  ذلك  غدا  أن 
وأهله،  الشعر  عن  المرابطين  إدبار  مع  خصوصًا  كثيرة،  حيَّة  قصص 

كثر من مؤرخ. حسب ما يحكي أ

ــاِد والـــــــُوّراِد ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــّص ــُق ُمــــــّداِح وال واِر والـــ    مْن َيبُذُل اآلالَف للــــــــزُّ

ُمــراِد  ــوَت  ق عِر  الشِّ بــقــوِل  ــدرْك  ُيـ لو أصبَح الّطائي يف ذا العصِر لْم   

طبيعة  ما هي  المعتمد موضوعها؟  كان  التي  الكرم  أمثلة  ما هي  إذًا، 
قدر  يتضح  بيت البن حمديس،  في  ما هي خصوصيتها؟   صورها؟ 

الكرم لدى ملك إشبيلية، بصفته كرمًا ال حدود له. 
الوفِر يأتي على  منُه  تملُّ عطاًء  وأنَت ال      منَك  الجوَد  أملُّ  وكنُت 
بملل  مقترنًا  جاء  أنه  والخيال،  الذهن  في  الكرم  ذلك  يقرر  ومما 
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من  الرغم  على  المانح،  ملل  دون  العطايا..  تلقي  كثرة  من  الممنوح 
الملل، في  تردد عطاياه وسعتها. كيف يمل من ليس هو في موقف 
من  غاية  في  فنية  تلك صورة  موقفه؟  في  واقع  هو  من  يمل  ال  حين 
ليس  الذي  الممدوح،  لدى  الكرم  قدر  تقرير  في  نجحت  المفارقة، 
يرتبط  العطاء،  الملل من  البيت. وعدم  ما جاء في  له حدود بحسب 
أصالة  على  داللة  عطاؤه،  يتم  ما  نسيان  النسيان..  هو  آخر  بمعنى 

الجود في نفس صاحبه. 
وفي هذا اإلطار، يأتي بيتا أبو عبد الله بن إبراهيم الحجاري، وقد زار 

المعتمد في سجنه بأغمات:
ُمسي َقــد  عراكم  قــْد  فيما  هــُر  والــدَّ آليُت أال أقبَل إحــــســاَنــــكـــم 
ُنــســي ــْد  ــ ق ــم  ـــ ــدك ــن ع ــْن  ـــ ـــ ــك َي وإن  ففي اّلذي أسلفــتـم ُغــــنيــــٌة 

وأما شاعره األثير ابن اللبانة، فقد جاء في إحدى صوره ما يلي:

الّطوافا ــــي             كنُت أستطيُع الستطعُت  أنِّ ولو  للفضِل كعبٌة  أنــَت 

ليس أْبعَد مدى من أن يصير الفضل كْعبة، يكون الممدوح في قلبها 
إليه عبر  التوسل  تمَّ  الذي  المعنى،  للّطواف. من خالل هذا  موضوعًا 
التصوير البصري، يكتسب المعتمد بعدًا دينيًا، باستحقاقه الطواف.. 

كأنه كعبة، ليست قبلة للدين وإنما للعطاء والكرم.
إن الكرم خصلة أصيلة في المِلك/ الشاعر، ال تكاد تفارقه في أوقات 
جوده  على  دليل  من  كثر  أ م  قــدَّ األخير  أن  والواقع  وشّدته.  َسعته 
حسُبنا  ذلك،  ومع  واألدب.  التاريخ  كتب  تناقلته  ما  حسب  وعطائه، 
بعض ما جاء من صور لدى شعرائه، الذين خبروه في سعته بإشبيلية 
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متعففًا  يقول  الذي  نفسه،  اللبانة  ابن  ومنهم  بأغمات..  أو في محنته 
من عطاء المعتمد، وهو في غربته يعاني شظف العيش: 

ــًا ــرمي َك ــَح  ــيـ ُأجـ أن  هلِل  ــاَش  ــ َفقراح َســدَّ  وكــْم  فــقــرًا  َيتشّكى 
كما يقول كذلك، ُمتحّدثًا عن استمرار ممدوحه على سْمت العطاء، ال 
يقصر له حبل إلى ذلك، ال في القديم/ الِعّز وال في الحاضر/ األْسر:

ومثلها قدميًا،  عمى  النُّ ِعظاُمَأُملبسي  الزماِن  وأحداُث  حديثًا، 
تشّكلت  ســمــة  ــو  ه بالمعتمد،  ــط  ــب ارت ــذي  الـ ــكــرم  ال أن  يــبــدو 
مــجــاوزة  يعني  هــنــا،  ــالق،  ــ اإلط ــالق.  ــ اإلط ــه  وْجـ لتقرر  شــعــريــًا 
المعنى بــصــورة حــْرفــيــة، كما  ــذا  ــرد ه ي ــد  ــكــرم. وق ال الــحــّد فــي 
التفضيل. صيغة  ُمستعِماًل  الخطيب،  ــن  اب بيت  فــي  نــالحــظ 

امُلدَلِهّماتِلْم ال أزورَك يا أندى امُللوِك يدًا يالي  اللَّ ِســـراَج  ويــا 
بل إن اإلصرار على المبالغة في مجاوزة الحّد، ينتهي بابن اللبانة إلى 

أْن ليس للمكارم بعد ممدوحه حياة.

ــارُم مــاتــْت ــكـ ــا املـ ــ ــْت إّن ــْم متـ ــ ال سقى اهلُل بعدَك األرَض َقْطراَل

التي  تلك  قــصــيــدَتــه،  المعنى  نفس  الــشــاعــر  ــن  ضــمَّ أن  وســبــق 
هما: بيتين،  فــي  جــاء  والمعنى  مــبــاشــرة.  الخلع  بعد  نظمها 

الــّزِاد فضلَة  واجمْع  رحلَك  َضمِّ  يف  يا ضيُف أقفَر بيُت امَلكُرماِت فخْذ     
ـُنـــــــُه     َخفَّ القطنُي، وجفَّ الزرُع يف الوادي َل واديهم ِلَيْســــكـــ ويا ُمؤمِّ

كما  جميعًا،  جرَدها  نتوخَّ  لم  عديدة،  المعتمد  في  الكرم  صور  إن 
شأوًا  نبلغ  فكيف  المجموع..  هذا  شعراء  من  بعض  لدى  وردت 
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منها لدى شعراء آخرين، من قبيل ابن زيدون، ابن عمار، الحصري، 
المعتمد،  صديق  عمار  ابن  قاله  ما  ذلك،  من  وحسبنا  وغيرهم؟؟؟  
يد  على  عمار  ابن  مقتل  إلى  ويــؤول  بينهما،  الحال  يعتكر  أن  قبل 
صديقه المِلك. ومن إحدى قصائده الشهيرة، نختار التمثيل باألبيات 

المادحة التالية:) 1(

ــِه ــرُّ نـــــائــــــــُل كــفِّ ــخــضـــ األْغــبـراعــّبــاد امُل داَء  الــرِّ لبَس  قْد  واجَلــوُّ 

كاِعبا اخلريدَة،  يهُب  إذ  مجوهـرايختاُر،  واحلساُم  أجرد،  رف  والطَّ

مبـورٍد، امُلــلــوُك  ازدحـــَم  إذا  يصــدراملٌك  حّتى  َيــردوَن  ال  ونحاُه، 
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تحلية  إلى  حثيث  سعي  في  بالشجاعة،  الجود  يرتبط  كان  ما  كثيرًا 
أهمية  ال  بأنه  القول  ويمكن  العربية.  المروءة  قيم  بأعّز  الممدوح 
ينبغي  الحرب.  في  والشّدة  بالبأس  التحّلي  غياب  ِظّل  في  للجود، 
ُيعينه على تدبير ُمْلكه، حسن  كيد أننا بصدد مِلك، ال غرو أن مما  تأ
َوَقر  ومما  الِعظام.  األمور  على  اإلقبال  في  شجاعته  وكذا  سياسته، 
لدى بعض الدارسين، بالنسبة لمِلك إشبيلية، أنـــه »كان بطل موقعة 
الزالقة«) 2(، غير مبالين باستعانة األخير بابن تاشفين، الذي شهد له 

1   - القصيدة المعنية، مطلعها هو:
رى أدِر الّزجاجَة فالّنسيُم قِد انبرى    والنَّجُم قد صرَف الِعناَن عِن السُّ

والقصيدة مأخوذة من كتاب الدكتور يكن )زهدي(، المرجع السابق، ص.56.

2- الشكعة )مصطفى(، المرجع السابق، ص.533.
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كثر من مْوقعة. كثر من مجد في أ التاريخ أ
أحد  لسان  على  جاء  ما  المعتمد،  لدى  الشجاعة  صور  أمثلة  ومن 
الشهيرة  رثائيته  في  الصمد  عبد  ابن  أي  به،  الُمختّصين  شعرائه 

لشخصه ولُمْلكه:

فــو الرايــاُت  حولَك  تخفُق  واألجنـــــاِدأّيــاَم  ؤســاِء  الــرُّ َكتائِب  َق 
َتنحنــي والفوارُس  مترُح  امَليـّـــــاِدواخليُل  والقنا  ــوارم  الــصَِّ ــنَي  ب
يانعــًا روضــًا  الهيجاَء  حتسُب  وصعـــادإْذ  ُظبى  مْن  ــَر  األزاه وترى 
الطلى على  املرهفات  بيض  شــوادوكأن  الغصون  على  احلمام  ُورق   
بها العطف من طرب  األزرادولكم هززت  مــــن  ــااًل  ـــ أذيـــ وجـــررت 
الهــــادوسقيت رمحك ثمَّ من ماء الطلـى بنات  من  حسامك  ورعى 
ربيعـــة منك  رع  الـــدِّ يف  عبــادوكــأنــا  بن  واحلـارث  م  ُمكـدِّ بيـن 

إن من يقرأ تلك األبيات، يخال نفسه في ساحة حديقة وليست ساحة 
المقطع  تفيض من جنبات  تكاد  والغصون،  والطيور  فاألزاهر  حرب. 
مادام  بالحرب،  المعتمد  بليغ عن المباالة  معنى  ذلك  وفي  الشعري. 
َدها األوحد الذي تخفق حوله الرايات..هذا، في حين ظلَّ المرح  سّيِ
يأخذ بتالبيب الخيل. في المباالته تلك، شجاعة ال تضاهيها شجاعة، 

ومن ثم يصير إقباُله على الوغى كأنه إقبال على الروض.
ومن  كذلك.  المعتمد  في  مطلقًة  سمًة  الشجاعة  كانت  الجود،  ومثل 
يكون  عمن  ب،  التعجُّ من  بنوع  الشاعر،  نفُس  يتساءل  أن  الطبيعي 

أهاًل لشجاعته بعد فْقده.
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األْغمـــاِدإّني ألعجُب بعِد َفقـِدَك كيَف ال يف  األْســيــاُف  َتتكّسُر 
ثغــرُه بعدَك  اخلطيُّ  الهــادي؟أيخضُب  فــوَق  الهنديُّ  يركُع  أو 
جعاُنَ حتت عجاجٍة َجـواِدأو يلتقي الشُّ َســْبــَق  املــيــداُن  يقتضي  أو 
ُمحّمـٍد؟ بعَد  األْمصاَر  يفتُح  للقــــواِد؟َمْن  الــّرايــاِت  َيعقُد  ــن  َمْ

السيوف  ر  تكسُّ عدم  من  ُبه  تعجُّ المقطع،  في  معانيها  أجود  من  ولعّل 
في أغمادها.. حزنًا وَكَمدًا على فقدان أشجع من كان يحملها. ومن 

بدائع ابن اللبانة، أن جمع بين الندى والبأس في بيت واحد.
ُهنيـــــــــداُت أنصُله    هنديٌة وعطايــاُه  النَّدى والبأِس  بيَن  مْن كاَن 

والجمع بين الندى والشجاعة، هو ما ذهب إليه شاعره اآلخر ابن عبد 
الصمد بقوله:

ِجــالِد ويــوُم  نــدى  ــوُم  ي يــومــاُه  رئيُســها       الــبــالَد  َيحمي  وِريــاســة 
الجمع وحدهما.  ذلك  على  يقتصرا  لم  المذكورين  الشاعرين  أن  غير 

فهذا المعتمد، نفسه، يِجُد الطريق إليهما في هذا البيت:
الِكفـــاِح يــوم  األرواِحَ  ولقبِض  الَعطـــايا،     ــوَم  ي للبذِل  مييني  ِإْذ 
قيمة  التركيز على  في حال  باللَّْيث،  التشبيه  من  أفضل  وألن ال شيء 
بالليث/ األسد.. مثل  المعتمد  الشعراء يصفون  الشجاعة، فقد وجدنا 

ابن اللبانة في قوله:

عاديًة منُه  فخافوا  لْيثا  عــاداُتَدروُه  يِث  اللَّ فلعدوى  عذرُتهْم 

ــذٌة ــاُت بــــــاألرواِح آخـــ ــاب ــه ــُه امل املهـاباُتلـ منُه  ُأخـــذْت  تكْن  وإن 

والمالحظ أن استحضار شجاعة المعتمد، كان يوازيه استحضاٌر لحالة 



102

له.  تعرَّض  الذي  السجن  هوان  من  بسبب  عليها،  بات  التي  عف  الضَّ

جعلْت التي  اخليِل  فارَس  يا  وأعــداِدوأنَت  منهـم  ــدٍد  ُع يف  َتختاُل 

فْقد املشريف  ــلِّ  وَخ الــّســالَح،  يغِم العادي ألــِق  أصبحَت يف لهواِت الضَّ

تصل  ال  فإنها  شعرّيًا،  المعتمد  في  ثابتة  الشجاعة  كانت  وإن 
ظّلت  األخــيــرة  هــذه  أن  والسبب  الــجــود.  صفة  وصلته  مــا  مــدى 
ت  كفَّ ــى  األولـ أن  حين  فــي  وأْســــره،  ُملكه  فــتــرتــْي  فــي  تــالزمــه 
منقطعًا  الشجاعة  باتت  ثــم،  ومــن  أســيــرًا.  أغمات  إلــى  بترحيله 
اللبانة: ابــن  لسان  على  التمّني  إال  إليها  سبيل  ال  عنه..  حبُلها 

ــٍة آون بعض  عنُه  ــفــرُج  ُي كــاَن  ــْو  اجَلماداُت ل حّتى  بدعوتِه  قامْت 

ــّقِ إقـــــدام الــمــعــتــمــد،  وإلــــى جــانــب مـــا قــالــه الـــشـــعـــراء بـــحـ
ــة كــيــف  ــرف ــع ــم ــر ل ــ ــي ــ ــى قـــصـــائـــد األخ ــ ــن الــــعــــودة إلـ ــك ــم ي
ــي: ــال ــت ــك، قـــولـــه ال ــ ــن ذلـ ــ ــة. وم ــاع ــج ــش ــال ــرًا ب ــخـ ــر فـ ــجَّ ــف ــت ت

فريضــٌة، حلــرٍب  حانْت  إذا  ُطــبوُل،وُكّنا  ــالِة  الــصَّ بــأوقــاِت  ــادْت  ون
ُسيوُفنـــا ْت  فظلَّ رنا  فكبَّ َفتطيــُلَشهدنا  الــِعــدى  بهاماِت  ي  ُتصلِّ
متابــع كــوِع  الــرُّ إثــِر  على  َتسيـــُلُسجوٌد  الــُكــمــاة  ــأرواِح  ــ ب ــنــاَك  ُه

الــمــعــتــمــد،  ــي  فـ ــظــهــر  ت ــا  مـ لـــشـــدَّ  ــة  ــاع ــج ــش ال ــة  ــف ص أن  إال 
في  ــارون  ــب ــت ي ــراء  ــع ــش ال ــه  حــول مملكته،  عـــرش  عــلــى  ــًا  ــع ــرّبِ ــت م
ــي رائــعــتــه: ــن حــمــديــس ف ــك بــالــطــبــع، ابـ ــئ ــن أول مــديــحــه. ومـ

ظامئــٌة واألرماُح  مِح  الرُّ ُمْرِوَي  ِم الَهـــَدِريا  مَن اأُلسوِد الّضواري بالدَّ
ـَــت ركب ما  الهيجاَء  قك  تعشُّ بك العزميُة فيها صهوَةَ اخلَطــــِرلوال 
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ـَدِرإذا التظْت ُشَعُل األرماِح وانغمـسْت َغـ يف  األرواِح  على  روِع  الدُّ مَن 
ـِه بـِ يوِف  السُّ بيُض  َقْت  َمزَّ باإلَبــــــِرومأزٍق  اآلســوَن  ُعُه  ُيرقَّ ال  ما 
كالى ِطشَن ِمْن َحـَررحَتدو عذاَبَك فيه للوغى َعـــَذٌب َتهفو كأيدي الثَّ
َيفترُّ ِمنها ُدخاُن النقِع عْن َشـــَررجاءْت صدوُر العوالي فيِه حاقـدًة
َمَراجُلهــا جاشْت  لها  ُقلوٌب  عِن يف الّنــَقِرَفَكْم  مّلا َتساقَط جمُر الطَّ

-10-

في جزء  المغربية،  السجن  ز قصائد  ُترّكِ والشجاعة،  الكرم  إلى  إضافة 
منها، على معنى اإلشراق. وقد ورد المعنى في سياق تقابله مع معنى 
إلى  الخطيب  ابن  يرجع  عصور،  عدة  مرور  بعد  وحّتى  االنكساف. 

نفس المعنى، في أثناء زيارته لضريح ابن عباد:
امُلدلِهّماِت الّليالي  ســـراَج  ويــا  ــدا     يـ ــلــوِك  امُل ــدى  أن يــا  أزورَك  ال  ــْم  ِل

بالنسبة  خصوصًا  سراجًا،  المعتمد  ُيشكل  أن  يمكن  شيء،  أي  في 
بينهما،  المحنة  تشابه  أن  في  شك  ال  الجراب«؟  »نفاضة  لصاحب 

يجعل األخير يستلِهم من ملك إشبيلية كثيرًا من الِحَكم والمعاني.
من  قليل  غير  ففي  شعراء،  من  المعتمد  عاصر  بمن  يتعّلق  ما  في  أما 
اإلشراق  الوجه.  وَتَهلُّل  اإلشــراق  صفة  على  تركيزًا  نجد  نصوصهم 

ُيرادف الهدى هنا، كما جاء لدى ابن اللبانة:
ــاَك إّنـــُه ــّي ــح ُر حَلــظــي يف ُم ــرِّ ــ َقساُمُأكـ عليَك  فيِه  الــُهــدى  لــنــوِر 

غير أن الهدى ال يكون له معنى، بدون قيامه على الدين. وبالرغم مما 
يمكن أن يقال بخصوص األمر األخير، في دولة بني عباد وفي قلبها 
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التالي: التقرير  المعتمد، فإننا ال نعدم شاعرًا مثل ابن حمديس يقرر 
صيانٍة خيَر  اهلِل  ديَن  ُصنَت  ضميُرلقْد  وهـــو  فــيـــــِه  قــلــٌب  كــأّنــَك 

في  يتجسد  َظّل  الظالم،  مع  تقابله  في  النور،  فإن  أخرى،  جهة  ومن 
بينما  مشرق،  فالماضي  والحاضر.  الماضي  بين  التقابل  عام:  إطار 

الحاضر مظلم. 
مشرٍق لك  مضى  عصٍر  يف  ُر  بِح عندَي ُمظلماُأفكِّ فيرجُع ضوُء الصُّ

اللبانة،  ابــن  أي  الــشــاعــر،  نفس  يــقــول  أخـــرى،  قصيدة  وفــي 
ــر الـــدولـــة: ــْخ ــه عـــن ابـــن الــمــعــتــمــد ف ــث ــاق حــدي ــي وإن فـــي س
بُح قد َظلما  َشـــقيُقَك الّصبـــُح إْن أْضحـــى بشـــارقٍة        وأنـــَت يف ُظلمـــٍة فالصُّ
ومع ذلك، فإن صفة اإلشراق تظّل مالزمة للمعتمد، حتى وهو يعاني 
معنويًا..  طابعًا  يأخذ  النور  أن  يبدو  الهدى،  نور  ومثل  السجن.  ظلمة 
لدى  رأينا  مثلما  المعتمد،  وفاة  بعد  حتى  جه،  توهُّ استمرار  ِسرُّ  وهذا 

ابن الخطيب سابقًا.. ومثلما نرى في بيت ابن اللبانة التالي:

أّنـــَك يف ظـــــالٍم ُنـــوِروأعجـــُب منـــَك  َمنـــــــاَر  للُعفـــاِة  وترفـــُع 

انبعاث  الرجاء من عودة  المعتمد، فإن  وألن اإلشراق هو األصل في 
نوره ليس ببعيد في أية لحظة. ولذلك، نجد نفس الشاعر يوجه إليه 

الخطاب، مع ما يتخلل ذلك من الثقة في المستقبل.
ــوع ــل ُط إلـــى  ــوَد  ــعـ َتـ أن  ـــْب  الُبدوِرَتـــأهَّ ُملتزَم  الخسُف  فليَس 

العودة  لوع:  الطُّ ّك في  للشَّ تترك مجااًل  بالبدر، ال  المعتمد  إن مماثلة 
لنفس  قصيدة  في  مثياًل  له  نجد  المعنى،  ونفس  إشبيلية.  حكم  إلى 

الشاعر:
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ــْمٍ ــي ــغ ِب غــــاَب  ــالُل  ــهـ الـ ــا  مـ انِكسافاوإذا  املــغــيــُب  ذاك  يكن  لـــْمَْ 

واستمرارًا على نفس المنوال، يقول كذلك:

ة إذ رأى ُكسوَفَك شمسًا كيَف أطلَع أجُنمـــا وأعــجــُب مــن أفــِق املــجــرَّ

ُمطبق.  ظالم  من  حلَّ  ما  إلى  بالنظر  كثر،  أ مطلوبة  النور  عودة  تبدو 
بدولة  إطاحة  باتت  به  اإلطاحة  فإن  انبثاقه،  مصدر  المعتمد  وألن 
أقوى  بعدًا  يأخذ  واألمر  أنقاضها.  على  الظالم  دولة  وإقامة  النور، 
بفعل  بالمعتمد،  حياتهم  ارتبطت  الذين  أولئك  للشعراء،  بالنسبة 
سلطة  عودة  فإن  آخر،  وبمعنى  والمنائح.  العطايا  لهم  األخير  إجزال 
ال  الشعر.  سلطة  نسميها  أن  يمكن  أخــرى،  عــودة  توازيها  المعتمد 
الشعراء، عن محنتهم ومحنة  إلى ما حكاه  للرجوع مرة أخرى  مجال 
المعتمد  ظلمة  أضحت  فقد  هنا،  ومن  المرابطين..  فترة  في  الشعر 
البؤس. ظلمة  في  وأولئك  السجن،  ظلمة  في  ذاك  للشعراء:  ظلمة 
َعمى على  َسَرْينا  دمناه  َعُ فلّما  ــرى     الــسُّ بــِه  نحمُد  ُكّنا  َصباُحهم 

كثر من تجّلٍ شعري في  أ له  بالمعتمد،  الشعراء  ارتباط هؤالء  أن  غير 
لن  المستقبل  فإن  حدبه،  على  شاهدًا  الماضي  كان  وإذا  قصائدهم. 
هذا  نقرأ  أن  يمكن  الُمْلك.  عودة  ب  ترقُّ سياق  في  ذلك،  عن  يشذ 

المعنى في بيت ابن اللبانة: 
للّسريــِر   ارتــقــاؤَك  عـــاَد  مــا  إذا  ُســـــرورًا     توسعني  ســـوَف  ــدَك  ــ ُروي
الُقصــوِر تــلــَك  ــلُّ يف  ــ حَتُ ــداَة  ــ ــي     غ ـــ ــال ــع امل ُرَتــــَب  ــنــي  ــلُّ حُتِ ــوَف  ــ وس

ــمَّ عــلــى جــريـــــِر  ــِن مـــــرواَن عـــطـــاًء    بــهــا وأزيـــــُد ثـ ــ تــزيــُد عــلــى اب
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وعلى نفس الطريق، سار ابن حمديس بقوله:
جسر              ذا  عندك  كان  جناحي  وكسر  ضاحكًا     بك  لي  كان  زمانًا  بكيت 

وابن عبد الصمد بقوله:
ثماد    كل  ورود  الظـــمـــاء  مـنـــع  الــذي     الطامي  بحرك  يف  أغرقتني 
ال  أهميتها  بأن  القول  يمكن  اإلشــراق،  عن صفة  الحديث  ختام  في 
العكس  الشجاعة. على  أو  الكرم  قبيل  من  ُمحّددة،  تتحّدد في صفة 
الصفات  جميع  بين  الجمع  إمكانية  في  أهميتها  تتحّدد  ذلك،  من 
فاإلشراق،  الممدوح.  شخص  يحوزها  أن  يمكن  التي  اإليجابية، 
في  الهدى:  إلى  دلياًل  يصير  الصبح،  أو  النجم  أو  النور  في  دًا  ُمجسَّ
عامة  اإلشراق صفة  فإن  آخر،  وبتعبير  سواء.  على حد  والدنيا  الدين 
تتفّرع عنها صفات جزئية، مثل ما تحّدثنا عنه من شجاعة وكرم. وفي 
ومثال  المْجد.  مع  تطابق اإلشراق  إلى  إشارات  نْعدم  سياق ذلك، ال 

ذلك، ما ورد عند ابن زهر:

جنم ــد  ــجـ املـ ــاء  ــمـ سـ يف  ــه لــنــواظــر الــدنــيــا جـــــــــــالءألنــــك  بـ

تتجّسد  صفات  عــّدة  حصيلة  المطاف،  نهاية  في  المْجد،  يكون 
أن  الــمــْجــد،  مــراتــب  مــن  مرتبة  أعلى  ولــعــّل  بعينه.  شخص  فــي 
شدة  الشجاعة،  ــوة  ق ــجــود،  ال سعة  الشخص:  ــذا  ه فــي  تتجسد 
الصفات،  هذه  ومجموع  البصيرة.  ونفاذ  النسب،  شرف  الدين، 
مدحهم  فــي  معنى  منها  يــتــركــوا  ــم  ل لــلــشــعــراء،  مــواضــيــع  كــانــت 
أجلى  مــن  كانتا  والــشــجــاعــة،  الــكــرم  صفتي  أن  غير  للمعتمد. 
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اتصل  مــا  هــي  أخـــرى،  صفة  إضــافــة  ويمكن  ــا.  ــواه وأق الصفات 
ما  ــك،  ذل ومــن  الفــتــًا.  صــدى  له  ألفينا  ــذي  ال األصــيــل،  بالمحتد 
المعتمد. نسب  أصالة  إلــى  إشــارتــه  في  اللبانة  ابــن  الشاعر  قاله 
ماِء أبى ُسقيا احَلشى الّصادي َمْن لي بكْم يا َبني ماِء الّسماِء إذا       ماُء السَّ

-11-

إضافة إلى اشتغال بنية المديح، نجد بنية أخرى تمثل الملمح الرئيسي 
البكاء.  بنية  تسميته:  يمكن  ما  في  هذه  تتجّلى  ــدول.  ال رثــاء  لفن 
فالسياق ال يتعّلق بمدح في ِظّل دولة قائمة، بل يتعّلق بمدح في ِظّل 

دولة زائلة. وهنا، يكمن الفرق بين المديحين أساسًا. 
األولى يعرض مديحه، ممتلئًا  الحالة  فالشاعر في  األمر كذلك،  وألن 
بحاضره، ال تشغله غير اللحظة التي يعيش في أثنائها. أما نظيره في 
من خالل  بالماضي  ممتلئًا  مديحه  في  يصُدر  فالشاعر  الثانية،  الحالة 
عبر  يبكي  فهو  ولذلك  فجيعة،  له. حاضره حاضر  اُلمسِتمرة  استعادته 
هو  األول  حاضر  أن  حين  في  هذا،  الماضي.  معاني  بعض  استعادة 
بوجود  أي  أساسًا،  لقصيدته  موضوع  بوجود  وســرور،  حبور  حضور 
نًا بالنظر إلى شّدة تنافس الشعراء في  ممدوح له.. وهو أمر لم يكن هّيِ
ما بينهم.) 1( وإن تّمت استعادة الماضي، فإن ذلك يتحّقق من خالل 

يلي:  ما  ونشأته  الحصري  مولد  عن  جاء  سابقًا،  المذكور  يكن،  الدكتور  كتاب  في   -1
األبيات  التزم في  فقال وقد  المعتمد عنه  فأبطأ  إلى إشبيلية  أوفد غامه  أنه  »ويروى عنه 

لزوم ما ال يلزم:
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وْصله بالحاضر: الماضي ُمتَّصاًل بالحاضر.
العام  اإلطار  ل  ُتمّثِ البكاء  بنية  إن  القول  يمكن  سبق،  مما  انطالقًا 
لقصيدة الرثاء. غير أن ضمن هذه البنية- اإلطار، تتحرك بنية أخرى 
العودة  تبدو  كثر،  أ الموضوع  من  ولالقتراب  المديح.  في  دًة  ُمجسَّ
أوضَح شيء يمكن  ولعّل  الناحية.  مفيدًا من هذه  أمرًا  النصوص  إلى 
فن  على  المهيمن  نفسه،  البكاء  معجم  من  أمثلة  انتزاع  به،  الُمباَدَرُة 
السجن،  وإن كانت من غير قصائد  اللبانة،  الرثاء. ففي قصيدة البن 

تطالعنا في أول مطلعها كلمة »تبكي«.
عــّباِد أبـنــاء  من  البـهــــاليِل  على  غــادي     رائٍح  بدمٍع  الّسماُء  َتبكي 
الشاعر، منذ البداية، يعلن عن موضوع قصيدته. األمر ال يحتمل أي 
تورية أو تأخير، في ِظّلِ جسامة الحدث الطارئ وجلله. وليكون لذلك 
فمهما  تبكي.  التي  هي  الّسماء  الشاعر  جعل  فقد  المناسب،  وقعه 
بكى الشاعر، ومعه الَخْلق جميعًا، فإن مقدار ما يذرفونه من دموع ال 

يوازي جزءًا بسيطًا مما تنقشع عنه السماء. 
آخر.  نــوع  ومــن  أخــرى  مبالغة  األمــر  في  يبدو  ذلــك،  من  كثر  أ     
والمبالغة تكمن في التقابل الذي يمكن رسُمه بين السماء واألرض. 
من  الذي  التعاطف  ذلك  اإللهي،  بالتعاطف  يوحي  السماء  فبكاء 
معانيه رفض سقوط دولة بني عباد. وبمعنى من المعاني، ُيعتبر فعُل 

ماء..!!!  القيام بذلك مخالفًة بحّقِ رْغبة السَّ

َنبِِّه الركَب الَهجوعا      وُلِم الّدهَر الَفجوعــــًا
حمص الجّنُة قالــْت      لُغامي ال ُرجوعــــًا

رحم اهلُل غامـــــي       ماَت في الَجنَِّة جوعًا  
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كان بكاء ابن اللبانة قوّيًا فاجعًا. ال شك في ذلك، خصوصًا أن نفس 
التي  الرائعة األخرى..  البكاء سرعان ما سيحصل افتقاده في رثائيته 

مطلُعها:

ميقاُت ــاِءُ  ــي األش مــن  شــيٍء  ــن َمــنــائــيــهــنَّ غــايــاُت     لكلِّ  ولــلــُمــنــى م

خْلع  إثر  بالتاريخ،  الُمعتِبر  البكاء  في  دموعه  الشاعر  استنفد  أن  فبعد 
الزمان  بتقلبات  ر  والتبصُّ االعتبار  أوان  أن حلَّ  كان  مباشرة،  المعتمد 
على  بكاء  من  يتحّول  البكاء  تقريبًا.  بكاء  بدون  أحواله..  وتبّدالت 
األول  البكاء  المعتمد.  ماضي  على  بكاء  إلى  شخصه  في  المعتمد 
أحيانًا،  تاريخيًا  َلبوسًا  تلبَّست  وإن  بأن تجيش،  الذاتية  للعاطفة  سمح 
تنطلقا. بــأن  والِحكمة  للِعبرة  المجاَل  فسح  الثاني  البكاء  بينما 
ثاء.  يمكن القول إن قصيدتْي ابن اللبانة تتكامالن في الداللة على الّرِ
الفرصة  ستواتيه  الصمد،  عبد  ابن  وهو  آخر،  شاعرًا  هناك  أن  غير 
ُمعجم  إلى  لنعد  واحــدة.  قصيدة  في  واالعتبار  البكاء  بين  ليجمع 

البكاء، ونقرأ األبيات التالية من رثائيته:

أدمعـي َد  ــبــرِّ ُت أْن  أرجـــــو  كنت  ــْدُ  بُفــؤاديق ُأضِرمْت  ُحــزٍن  نيراُن 

َأجــرْيــُتـــــُه مــا  ُكلَّ بــدْمــعــي  األْكبــــاِدفــــــــإذا  ــرارِة  حـ علي  زادْت 

والـ هتاِن  والتَّ سكاِب  التَّ يف  واإليـقاِدفالعنُي  اإلحـــراِق  يف  أحشاُء 
    

أية تورية  السماء. ليس في األمر  التي تبكي، هنا، ليست عيَن  العْين 
تحتاج إلى تحليل. من يبكي في األبيات الثالثة، هو الشاعر ابن عبد 
الصمد بلحمه ودمه. يشهد على ذلك وقوُفه على قْبر المعتمد، مثلما 
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ق  أعلن عن ذلك في مطلع رثائيته. غير أن اإلضافة لدى شاعرنا، تتحقَّ
في أن دموع العين الُمنسِكبة ليست غير أدلة على ما ُيصيب األكباد 

من حرارة، بل ومن إحراق.       
إطار  ُمتواترة، في  الزَّمان بصورة  البكاء، يحضر معجم  ُمعجم  بموازاة 
ّقة، يبدو الحديث  ل شؤونه. وإن شئنا الّدِ داللته على تقلُّب الحال وتبدُّ
صفة  على  وقف  من  خيُر  اللبانة  ابن  لموضوعنا.  أْنسَب  هر  الدَّ عن 

الدهر وحقيقته في قوله:
استحــاالُت حاالتـــِه  ألــواُن  منغمٌس     احِلــربــاِءُ  ِصبغِة  يف  هــُر  والــدَّ
في  مرتْين  تظهر  هر  الدَّ لفظة  نجد  الُمراد،  المعنى  عن  بعيد  وغير 

قصيدة ابن عبد الصمد.
ــراِر ذو أحقــاِد ــألح ل هــُر  والــدَّ ـــقـــده     ِحُ أظــهــَر  ــُر  ــّده ال مــا  إذا  حــّتــى 
عــن شـــّداِد األرِض  ُمــلــَك  وأزاَل  وُجــمــوَعــُه     ــعــًا  ُتــبَّ ــَب  أذهـ والــّدهــُر 

الزمان.. كما جاء في قصيدة  غير أن األمر يؤول إلى مقادير، مقادير 
ابن اللبانة:

أحٍد على  ُتبقي  ال  املقاديُر  آلمـــاِدهي  فيهــا  نــفــس  ذي  ــلُّ  ــ وُك

حينًا  وبالدنيا  حينًا،  بــالــزمــان  الــدهــر  ــة  ــرادف ُم حـــال،  كــل  على 
بينها،  الجامع  لذلك،  غ  والــُمــَســّوِ القصائد.  في  سائد  أمــر  آخــر.. 
ــا، يتمثل  ــن ــحــال. وه ــبــدال حـــال ب ــة عــلــى الــحــيــف، اســت ــدالل ال
ــك،  ذل وفــي  واإلمـــــارات.  الـــدول  ــاء  رثـ معاني  مــن  آخــر  معنى 
التحديد: ــه  وْج على  الثاني  الشطر  فــي  الصمد  عبد  ابــن  يقول 

األجــواِد سوى  ُيــردي  ال  هُر  والدَّ باملـنى       قاطعــاٌتُ  الـــَمنــايا  فإذا 
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ويقول ابن زهر، أيضًا، في نفس المعنى:
ــُه اعــتــداُء   ل ــريــِف  ــرِّ الــشَّ ــٍع        على احُلـ ــبـ الــّزمــاَن بلـــؤِم طـ ولــكــنَّ 
فبعد  الصمد.  عبد  ابن  الشاعر  إلى  نرجع  الحال،  ل  تبدُّ أمثلة  ومن 
على  بتركيزه  جديد  مسار  سيحلُّ  وفضائله،  الماضي  حسنات  تعديد 

معطيات الواقع األليم.

ضـاحٌك طــلــٌق  وْهو  مبلكَك  ـّاِد عهدي  ُمتــهـــلُل الّصـفــــحــاِتُ للقـص

ــذاذ والــّنــــــــدى ــ ُم ُمذاِدواملــــاُل ذو شــمــٍل  غيُر  املجِد  وشمُل  َيهمي 

فــو الــرايــاُتَ  حــولــَك  تخفق  واألجنـاِدأيــام  الــرؤســاِء  كتائِب  ق 

يستمر الحال على هذا النحو إلى أن ينقلب المسار رأسًا على عقب. 
موضوع  يصير  الحاضر  بينما  األول،  المسار  موضوع  كان  الماضي 
المعهودة..  النحوية  صيغه  في  يتمثل  ال  الزمن  مؤشر  الثاني.  المسار 
البنيتين. بين  التمييز  فــي  الفعلي  المؤشر  هــو  الــداللــي  السياق 
أحقـــــاِد  ذو  لــألحــرار  والــدهــُر  ــدُه       ــق ح أظَهر  الــّدهــر  ما  إذا  حّتى 
واآلســـــاِد الــُعــقــبــاِن  مــن  ُملئْت  ألقْت بأيديـــــها َمـعـــاقــلك اّلتــي      
ِعمـــــاِد كلُّ  امللِك  حــوَل  وانــهدَّ  رئـــــاســــــٍة     ُكــــلِّ  أركــاُن  دَمْت  وَتهَّ
طْبعه،  في  ل  المتأّصِ الحْيف  باعتبار  هر،  الدَّ عن  الحديث  يتمُّ  حين 
كيد حقيقة ُمطلقة. تكمن هذه الحقيقة في قوَّة هذا الدهر  ُيراد منه تأ
الالمحدودة، التي ليس بإمكان أحد أن يقف في وجهها. فإن أصاب 
الوحيدة في مسار ضحاياه. ها هنا،  المعتمد في مْقتل، فليست  دولة 
ينهض معنى آخر من معاني رثاء الدول. سقوط دولة بني عباد ليس 
على  وِحكمته  هر  الدَّ لمشيئة  بل  تدبيرها،  أمــور  من  أمر  في  لخلل 



112

األصّح) 1(. 
العودة إلى ابن عبد الصمد مفيدة بهذا الخصوص.

بــاِد للّنـواظـِر  احلـــقـائـق  نـوُر  ــٌل     ــواط ب ــي  وْه ــزَم  احل ــاَع  أض قالوا 
بالنسبة  المشتركة  القاعدة  هي  هذه  الفناء،  طريق  على  يسير  الجميع   
للدول واألفراد على حد سواء. والقاعدة يترجمها، شعريًا، ابن اللبانة 

في قوله:
غــايــاُت َمنائيهنَّ  من  وللُمـــنـى  مــيــقــاُت     األشــيــاِء  من  ــيٍء  ش لكّل 

أو في قوله:
وميعاِد ملـيـــقــاٍت  شـــــيٍء  وكــــلُّ  ــدٌة     ِع لُه  ُتخلْف  لم  الوقُت  دنا  مّلا 

أو في قوله:
آلمــاِد فـيهــا  نـــفــــٍس  ذي  ــلُّ  وك ــٍد     أحـ على  ُتبقي  ال  املقاديُر  هي 
التاريخ.  من  األمثلة  تعديد  أمر  يهون  القاعدة،  بالمبدأ/  التسليم  بعد 
وفي هذا اإلطار، ينهض معنى آخر من معاني رثاء الدول. ففي شعر 
النوع، ال تكاد تخلو قصيدة من إشارة إلى ما أصاب  ثاء من هذا  الّرِ
أمثلة  اللبانة  ابن  دالية  في   .)2 وكــوارث)  مصائب  من  السالفة  الدول 
مع  بالمقارنة  وخياله،  بفكره  يأخذ  عباد  بني  َظّل سقوط  وإن  لذلك، 

أي شيء آخر.

اللبانة في بيت معزول عن  ابن  الخصوص، ما ورد عند  بهذا  المثال االستثناء  أن  1- غير 
سياقه العام:

          َتمّسكْت بُعرى اللَّذاِت ذاتهُم    يا بئَس ما جنِت الّلّذاُت والّذاُت

2- يمكن االستثناء من ذلك ثائية ابن اللبانة: لكل شيء...ميقات.
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َحُســـَنت غيِرهْم  يف  لهْم  ــوٌة  وُحسـّـــــاد    وُأْس ــداٍء  أعـ شماتُة  فما 

وقد َخَلْت قبَل ِحمٍص أرُض بغــداِدإن ُيخلعوا، فبنو العباِس  قد ُخِلعـوا

َبراِمكـــٍة أعلى  وهْم  فيهم،  إفساٌد كإفســــاِد  تقوُل  فاحلاُل كاحلاِل، 

أيضًا  الصمد  عبد  ــن  اب ــدى  ل قــويــًا  منحى  يأخذ  المعنى  نفس 

ـٍة ُأمــيَّ ُملَك  العّباِس  بنو  واألمـــــداِدحــازْت  ــداِد  األعـ ذوو  وُهـــْم 

هاِلكـــــــًا عــلــّيــًا  مــعــاويــٌة  العـــاديورأى  الــهــزْبــُر  الليُث  وعــلــيٌّ 

وجموعـــــه ُتّبعًا  أذهب  شـــدادوالدهر  عــن  األرض  ملك  وأزال 
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ول والممالك، وجدنا في  هر، وِفعله في الدُّ في سياق الحديث عن الدَّ
إلى  النور  تركيزًا على معنى االنقالب من حالة  الرثاء  بعض نصوص 
وْجه  الحاضر  يشكل  بينما  النور،  وْجه  ل  ُيَشّكِ الماضي  الظالم.  حالة 

الظالم. وفي هذا المعنى، نقرأ أبياتًا ُمتفّرقة البن اللبانة:

نعمتـــه بــعــد  فــهــذا  وَنــــْور  ــور  إيقـــاِدُنـ بعد  من  خبا  وذاك  ذوى، 
ــا أيــهــا الــقــمــر املــنــيــر أهـــ،ـــكــذا ميحـــى ضيـــاء النيـــر الوقـــــــــادي
وســـــــــوادأفقـــدت عينـــي مـــذ فقـــدت إنــــــارة ظلمـــة  يف  فمجالهـــا 
مشرق لــك  مضى  عصر  يف  فيرجع ضوء الصبح عندي مظلمـاأفكر 
الســـرى نحمد  به  كنا  فلما عدمناهم سرينا على عمــىصباحهم 

المعنية.  القصائد  في  الصور  مشهد  تكتسُح  تكاد  الظالم  صورة  إن 
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ئ.  وتوّطِ باتجاهه  د   ُتمّهِ ما  في  تكُمن  الصورة  أهمية  أن  والالفت 
والمآل ليس غيَر قيام القيامة بعد زوال ُمْلك بني عّباد. الظالم مجرد 
ورد  القيامة  لفظ  أن  والمالحظ  آخر.  بمعنى  القيامة  من صور  صورة 
ل، جاء  اللبانة. فبالنسبة لألوَّ مرتْين، لدى كل من ابن حمديس وابن 

قوله: 
ــل رضــــوى مــنــكــم وثــبــيــــــــــــــُر ــق ــل وُق وملا رحلتم بالندى يف أكــــفـكم 
تسيــُر اجلــبــال  ــذي  ه فــانــظــروا  أال  رفعت لساني بالقيامـة أن أتت 
الحياة بعدهم ال قيمة  القيامة.  ارتبط رحيل بني عباد بحلول  هكذا، 
لها، بالتركيز على خصلة الجود. لقد كان الرحيل بمثابة استحالة من 
ر عن  ُيَعّبِ حيث الحصول. ومادام هذا األخير قد حدث، فعاًل، فليس 
ذلك غير حصول أمور غريبة في غاية االستحالة هي األخرى.. تقلُقل 

رضوى وثبير من جهة، وأكثر من ذلك مسير الجبال من جهة أخرى.
أما بالنسبة البن اللبانة، فقد ورد لفظ القيامة في قصيدته.

قيامُتهم قامت  أْن  بعَد  َنرى  وميــــالِدُترى  فينا  لهم  َبعٍث  َيــوِم  ِمن 

وإن وردت القيامة في سياق التساؤل عن إمكانية البْعث، فإن األبيات 
ُمختِلف  وأساس  ُمتعّددة.  بصور  الُمهِول  الحزن  َمناخ  تؤكد  الموالية 

تلك الصور، الجنوُح إلى اعتماد أسلوب المبالغة.

أزبـــــاِدوالناُس    قْد مألوا   الَعبريِن    و اعتبـروا فــوَق  طافياٍت  لؤلٍؤ  من 

رة ُمخـــــدَّ تستر  فلم  القناُع  أبـــــراِدحّط  متــزيــَق  ــٌه  أوجـ ــت  ق ــزِّ وُم

أكبــــاِدكْمَ سال يف املاِء من دمٍع وكْم َحملت قطعاِت  من  القطائُع  تلَك 
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إال أن صور القيامة َلَشدَّ ما تظهر في التائية، كما نستشفُّ من األبيات التالية:
ــد أقــفــرْت والـــّنـــاُسْ قــد ماتوا   نــيــا وســاكــِنـــــــــــهــا       فـــاألرُض ْق ــَن الــدُّ ــك م ــدْي ــفــْض  َي أن
أغمــــاُت العلوي  العالِم  ســـريــرَة  َكَتـَمـــْت     قد  األرضــيِّ  لعامِلها  وُقْل 
أما بالنسبة البن عبد الصمد، فالحديث يصير بصدد »مسخ الزمان« 
إطباق  األخيرة،  هذه  صور  ومن  القيامة.  حلول  عن  نتيجة  بوصفه 

الظالم على كل شيء.. بالموازاة مع الجدب.

ــاُن وأْقــحــَطــت أّيــاُمــُه ــّزم ــا ال ــدٌب مــوجــــــــوٌد بــكــلِّ ُمـــرادودج ــاجل ف

الفراغ.  معنى  من  االقتراب  على  القيامة  تشرف  أخرى،  جهة  ومن 
تكّررت  استنكارية،  استفهامات  عدة  من  استشفافه  يمكن  ما  ذلك، 
في سياق عدم وجود بديل للمعتمد، في: الشجاعة، الكرم، النباهة،.. 
، فبغياب المعتمد ُيطبق الفراغ، مثلما ُيطبق الظالم الدامس.  ومن ثمَّ

ن ذلك، نختار األبيات التالية: ومما ُيبّيِ

ُمحّمـــٍد؟ بعَد  األمصاَر  يفتُح  للُقــــّواِد؟مْن  الــرايــاِت  يعُقد  ــْن  م

أْو امُلــّراق  يف  جالَء  النَّ َيطعُن  ـُـّراِد؟من  املـــ يف  ــدوَد  اأُلخـ يضرب  من 

واألجيــاِد؟مْن يترُك األْسطاِر يف األوراِق مثـ اِت  اللبَّ يف  احِللى  َل 

لــُه ومن  اخَلفّي،  املعنى  يفهُم  اإليـراِد؟من  وصّحُة  احلديِث  ِصــدُقِ 

من  البصيص  ذلك  يكن  لم  القيامة،  قيام  من  بالرغم  أنه  والحقيقة 
األمل  من  البصيص  بالمرة.  ِلُيْفَتَقد  عباد  بني  حكم  عودة  في  األمل 

َظّل يراود ابن اللبانة إلى حين.

ـــُل عـــودًة ــل ُتـــؤمِّ ــم ه ــ ْ ماُمـــؤّيـــُد خَلٍ ُسلَّ جِح  النُّ إلى  أْضحى  أمٌل  فكْم 
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خالل  من  حمديس  ابن  قيامه  على  استدلَّ  الذي  األمل  ذات  وهو 
ي الّتالي: التصوير الفّنِ

ُبــدوُر قْد َتنتخي الّساداُت بعد خموِلها الُكسوِف  بعِد  من  وتخرُج 

ــو أســـيـــرًا في  ــ ــمــد، ول ــمــعــت ــًا فـــي حــيــاة ال ــم ــائ ظـــل األمــــل ق
ــب الــمــلــك/ الــشــاعــر، فــالــرجــاء ســرعــان  ــّيِ ــات. أمـــا وقـــد ُغ ــم أغ
ــك، يــكــون األمــــل قـــد تــالشــى  ــذلـ ــى كـــســـوف. وبـ ــ ــا آل إل مـ
ــد الــصــمــد: ــة.. حــســب مـــا يــحــكــيــه ابـــن عــب ــعـ ــر رجـ إلـــى غــي

ِقـــيـاد ــّل  ــ ُك األّيـــــام  بــهــا  تــعــطــي  ة    ُل أْن نــــــرى لَك َكــــرَّ ُكّنا نؤمِّ
ــواِد ــوى األْجـــ هــُر ال ُيـــردي ِس ــدّ فإذا املنايا قاطـــعـاٌت بامُلنــــى     وال
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ت أمامنا مركزية المعتمد: ملكًا وشاعرًا  إذا تأملنا قصائد السجن، تبدَّ
كثر من ذلك، أبيات ابن  وإنسانًا. ذلك ما تؤكده قصائد شعرائه.. واأل
إن ضياع  القول  ويمكن  عدة عصور.  مرور  بعد  قالها  التي  الخطيب 
أغمات.  في  األبد  إلى  وفقدانه  المعتمد  بخلع  كان  ل،  األوَّ األندلس 
ل ذلك الخلع نهاية مرحلة أولى من تاريخ األندلس. القصائد  لقد َشكَّ
توازيها  إلى جانبهم، ال  األفطس  وبني  بني عباد،  رثاء  المنظومة في 
سقوطها  في  األندلس  رثاء  في  المنظومة  القصائد  إال  وحــرارة  فنية 
هائّي. التاريخ كان بالِمرصاد: سقوط اإلمارات بات إيذانا بسقوط  الّنِ
بقوله  ُمرعبًا  كان  الغّسال،  ابن  الشاعر  بيت  كُكّل.  األندلسية  األمة 
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الحقيقة الُمرَّة.. لنستعْده رفقة بيتْين آخرْين:

الَغـــَلِط ــن  م إاّل  بــهــا  امُلـــقـــاُم  فــمــا  يا أهَل أندلٍس ُشّدوا رحـــالكــــُم   
الَوَسِط من  منثورًا  اجلــزيــرِةَ  سلَك  لُك ُينثُر من أطرافــــــِه وأرى    السِّ
َسَفِط يف  ــاِت  احلــيّ مع  احلياُة  كيَف  ـَـُه    من جاوْر الشرَّ ال يأمْن عواقبـ

كان بروز الشخصية األندلسية قويًا، ما فتئ أن استحال ُجرحًا غائرًا. 
من  الجدد  الُحّكام  إلى  التوجه  غير  غلوائه،  من  يخفف  يكن  لم 
رسالة  تبدو  آخر.  حينًا  واالستهزاء  والِحقد  حينًا،  باللْوم  المرابطين 
إطار  خارج  عليها  الرَّّد  عدم  الخصوص.  بهذا  بارزًا  عنوانًا  قندي  الشَّ
األدب، بات عنوان تساُمح من ِقَبل ُحّكام الُعْدوة. وهل كانت الرسالة 
الشهيرة وحيدة في تعريضها بُحّكام المغرب؟ لنتأمل بيتي ابن اللبانة 

اآلتْيين:

ملغاُت اهلِل  كتـاِب  فـي  ُلغاتهـم  طائفًة      الّصحراِء  آخــِر  يف  واعظُت 
ِمشكـــاُة الّشرِق  بدياِر  لُه  فهْل  أَملي     دجا  القصوى  الُعدوِة  مبغرِب 

التعريض  نتيجة  المرابطين،  بحّق  قسوًة  البيتين  في  أن  شك  ال  مما 
معًا،  منهما  وأكثر  بلغتهم.  التعريض  ذلــك  من  وأكثر  ببالدهم، 
ذلك  ينهض  أليس  باألندلس..  وليس  بالمغرب  يحصل  فالتعريض 
دلياًل، من بين أدلة أخرى، على تسامح المرابطين؟ الرياسة والحكم 
الشعراء  استبقاه  الــذي  فما  المعتمد،  بيت  استوطنت  والشجاعة 
المعتمد  إلى  يفدون  الشعراء  صار  حين  ذلك؟  كّل  من  للمرابطين 
بأغمات، كان األمل ال يفارقهم بعودة حكم بني عباد في أثناء ذلك. 
ألم يكن ذلك تجاوزًا من المرابطين، مع علمهم بما بات يجري على 
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عبد  ابن  قصيدة  من  فبعض  ذلك،  كل  ومع  الشعراء؟  هؤالء  ألسنة 

ته من وفاء للمعتمد. ق خفيفًا، بعد أن أّدى ما بذمَّ الصمد كان ُيحّلِ

بُرقـــاِد أجــفــاُنـــــُكــْم  َتكتحـْل  لـــــْم  لْوال أميُر امُلسلمنَي وفــــضــُلـــُه  

ُفـــؤادي يخـاف  حــادثـــــٍة  كـــــلِّ  ِمـــــْن  واهلُل ُيبقيِه لكْم ليصــــوَنُكــــم   

ِلألْمـجاِد       األمـــــجـــــاُد  شـفق  ُتُ قـــــْد  أْلقى عليكم ِســترُه وأقـــاَلكـــْم  
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ْجن:امَلْغِرِبّيات صاِئُد السِّ     َقَ
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ْعَتِمد َقصاِئُد امْلُ

األْصُل َتْتبعُه الُفروع

مــــــــــــــوُع، الدُّ تماســـكِت  الصـّــــــــــــديُع،َلّمـــا  القلـــُب  ـــَه  وَتَنبَّ

ِلمـــــــــــــــا ِهَممـــي  الَفظـيــــــــُعوتناَكـــَرْت  الَخْطـــُب  يْســـتاُمها 

سياســــــــــٌة، اْلخضـــوُع  َفْلَيْبـــُد منـــَك لهـــْم ُخضـــــــــــوُعقالـــوا: 

ـــمُّ الَنقيـــــــــــُعوَاَلـــذُّ مـــن طْعـــم الُخضــــــــــوع علـــى َفمـــي، السُّ

العـِــــــــــــدى القـــوُم  َيْســـَلِب  الُجمــــــوُعإن  وُتْســـِلُمني  ُمْلكـــي، 

ضلوِعــــــــــــــه، بيـــَن  لـــــــــوُعفالقْلـــُب  الضُّ القلـــَب  ُتْســـلِم  لـــم 

بــــــــــــا ُاْســـَتَلْب شـــرَف الّطِ الرَّفيـــــُع؟لـــْم  ـــرُف  الشَّ أُيســـلُب  ع، 

ِنزاِلهـــــــــــــــم يـــوَم  ُرْمـــُت  الــــــــــــذروُعقـــد  ننـــي  ُتَحّصِ أّلا 

الَقميــــــــ ســـوى  ليـــس  ـــــــــص عن الحشـــى شـــيٌء دفــــــوُعـوبـــرزُت 

َتســـيــــ  كـــْي  نفســـي  ْلـــُت  َذَ ــــــــَل إذا يسيــــــــــــُل بهـــا النَّجيـــــــُعـوَبَ

ـــَر، لـــم يُكـــــــــــــــن واْلُخشـــــــــــوُعَاَجلـــي َتَاخَّ ـــَي  ُذّلِ ِبَهـــواَي 

ــا  ــى الِقتــــــــــ ــطُّ إلـ ــْرُت َقـ ــا ِسـ الرُّجــــوُعمـ أَملـــي  مـــْن  وكان  ِل 

الـــــُفـــــروُعِشـــَيُم اْلُالـــى أنـــا ِمْنُهـــــــــــــــم، تتبعـــُه  واألصـــُل 
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ِجباُل َدَرن

َدَرن،  ِجـــــــبــــــــــــــــاُل  َدَرِنَهـــذي  ِبـــــهـــــــــــــا ذو  قـــــْلبــــــي 

َاَرهــــــــــــــا، َتَرنـــــــــــــــي!يـــا ليـــْتــنــــي لـــْم  لـــــــــْم  ولْيـــــتها 

ـــهـــــا    ُتخِبُرنـــــــــــــــــــــــــــي ُتِقبُرنـــــــــــــــــــيكأنَّ ــــــــهـــــــــا  بأنَّ

نيَّة ْنيا الدَّ الدُّ

ـُواتــــــــي، َة ال تــ ِنيَّ نيا الــــدَّ ـــــالب !أرى الدُّ َفَاجِمل في التََّصرُِّف والّطِ

ُبـــــْرد ُحـــــْســــُن  مْنها  يغُرْرَكَ  هـــــــابوال  الذَّ َذَهــِب  من  َعَلماِن  َلُه 

ُلها رجــــاٌء ِمــــــن ســـــــــــراب، وآخــــُرهــــــا ِرداٌء ِمن ُتـــــــــــــرابفأوَّ

ة ِشْعر رَّ في الصُّ

ــم ــَع الِعلـــــــــــــ ــْن َجَمـ ــْل ِلَمـ ـــى َصواَبــــــْه:ُقـ ـــا أْحصــ ومـــــــــــ

ِشْعــــــــــــٌر ـــرَِّة  الصُّ فـــي  ــهكاَن  ــا جـــََوَاَبــــــــــــــــ َفـَتـَنـّظــْرنـــ

َفَهـــــــــــــــــــــّلا َاَثْبنـــاَك  َثوابـَــــــــــْه؟!َقـــْد  ـــعُر  الّشِ جلـــَب 
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ُشعراُء َطْنَجة

ُهْم والَمْغــــــــــــِرِب، َذَهبوا من اإلْغراِب أْبعَد َمـــــــْذَهِب !ُشـــعراُء َطْنَجَة ُكلُّ

ـــــــــــُه ِبســـؤاِلِهْم َلَاَحـــقُّ ِمْنُهْم فاعـْــــَجـــــِب!َســـألوا اْلعســـيَر مَن ااَلسيِر، وِانَّ

ــــــــــــــــــــٌة ٌة َلْخِميَّ َطـــيَّ اْلَحشـــا، َلَحكاُهـــُم في الَمــــْطَلِبلـــْوال الحياُء وِعـــزَّ

ريـــُخ ِبباِبـــِه: اْركـــْب.. َيْرَكـــِبقْد كاَن إْن ُسِئَل النَّدى ُيْجــــــــــــِزْل وإْن نـــادى الصَّ

َح الّدهر ُقّبِ

ـــح الدهـــر فمـــاذا صنـــــــــــــــــعا؟ ُكلَّمـــا أْعطــــى َنفيســـا َنَزعــــــــــــــاُقّبِ

ـــه ـــن عاداُتـــــــــ ـــوى ُظْلمـــا ِبَم ـــا«!قـــْد َه ـــوى »َلَع ـــْن يْه ـــادي كلَّ م أن ُين

ـــْم، وإن ـــا، َصـ ـــَل اْلَخن ـــْن ذا إذا قي ــاَم ــًا، َسِمعــــــ ــوَن َهْمسـ ــَق العافـ َنَطـ

ــعا!َمـــْن إذا الغْيـــُث َهَمـــى ُمْنَهِمــــــــرًا، ــُه فاْنقطـــــــــــــــ ــ ــُه َكفُّ أْخَجَلْتـ

ـــعاَمـــْن َغمـــاُم الُجـــوِد ِمـــْن راحتــِـــــــه ـــِه فاْنقشـــــــــــــ ـــٌح ِب ـــْت ري َعَصَف

ـــه: ـــي ناِئِلــــــــــ ـــْع ف ـــن َيطم ـــْل ِلَم ــعا!ُق مــــــ ــأُس ذاك الطَّ ــد أزاَل اليـ قـ

إاّل دعـــــــــــــــوًة، ــــــــــــــعا!راَح ال يملـــُك  يَّ ــاَة الضُّ ــُه الُعفـ ــَر اللـ َجَبـ
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في دْمعَك َمقنع

خرُجوا ِلَيْسَتْسقوا فقلُت لهــــــم:     »دْمعي ينوُب لكْم عِن األنواِء«
قالوا: حقيٌق !.. في َدمِعك َمْقنٌع،      َلِكنَّها مْمزوجٌة ِبِدمـــــــــــــــاِء

أبى الدهر

ويْندما، الحياء  َيْقنى  أن  الّدهُر  قدمـاَاَبى  كاَن  الَّذي  الّذنَب  يْمحَو  وأن 

وجُهـــــــه َعْتبَي  وجَه  ى  يتلقَّ ُـّــــماوأن  َذم التَّ َصفحتْيه  ُيْغشي  ِبُعذر 

ـُــــه ُسيوف تكوُن  َمْن  بْعدي  ُسلَّما!ستعلُم  مراقيَك  من  َصْعٍب  ُكّلِ  إلى 

ـَــًة َفْتكــ دونَي  حاولَت  إْن  ـَـــــــماسترجُع  أْحجـ الُمباِرز  من  بأخجَل 
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َشَغَلْتني األْشجان

مــــــاِح واألرواِح!كنـــُت َحِلـــَف الّندى وربَّ السَّ فـــــــــوِس  النُّ وحبيــــَب 

ولقْبـــض األرواِح يـــوَم الكــِــــــفاِحِاْذ يمينـــي للبـــْذِل يـــوَم اْلعطــــــــــــايا،

ـــان ـــض ُكّلِ ِعنــــــــــــ ـــمالي لقْب مــــــاِحوِش ُيقِحـــم الخْيـــل فـــي َمجـــال الّرِ

ـــر، ـــر وفقـــْــــــ ـــُن أْس ـــوَم َرْه ـــا الي ـــاِحوأن ـــُض الَجن ـــى، َمهي ـــتباُح الِحم مس

ـــا َـّـ ريـــَخ إْن حضـــر النـ ـــُب الصَّ مــــاِح!ال أجي ُس، وال الُمعتفيـــَن يـــْوَم السَّ

شـــرى الـــذي عهـــدَت ُعبــــوسا، َشـــَغَلْتني األْشـــجاُن عـــن أْفراحـــــيعـــاَد ِبُ

ـــٌه، ـــون َكريــــــــ ــاِح !فاْلِتماحـــي إلـــى الُعي ــَة اللَّمــــــــــــ ــْد كاَن ُنزهـ ولقـ
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أما يْخجُل المجد؟

ـــارا ـــَك نــــــــ ـــاراُهـــْم أْوقـــدوا بيـــن َجنبْي ـــوا ِبهـــا فـــي َحشـــاَك اْسِتعــــ أطاُل

ـــلو ـــُد أن ُيرِحـــــــ ـــُل المج ـــا يخج َك ولـــم ُيصحبـــوَك ِخبـــاًء ُمعــــــــارا؟أم

ـــاَن ذا ـــوا المجـــَد إْن كـــــــ ـــد قنَّع ك- وحاشـــاهم- منـــَك ِخْزيـــًا وعـــارًافق

ــَك أن يْجعلــــــــــــــــوا ــلُّ لعْينيــ ـــارا! يقـ ـــم  شعــــــــ ـــن عليُك ســـواَد الْعي

ـــفا ـــْزَت القـــ ـــن ُج ـــوا حي ـــم َنَس َر َحنينـــًا إليهـــم وُخضـــَت الِبحـــارا!ُتراه

ــا ــل الوفـــــــــــــ ــزوم لُسبـُـ ــد ُلـ إذا َحـــاَد عْنهـــا وَجـــــــــــــــــــارابَعْهـ

ــوسٍف ــى يــــــــــ ــزوٌع إلـ ــي َنـ فلـــوال الضلـــوُع علْيـــه لطــــــــــــاراوقْلبـ

نصـــرَت الُهـــدى وأبْيـــت الِفـــــــراراويـــْوم العروبـــِة ذدَت العـِـــــــــدى

لـــوِع لتْابـــى الِفــــــراراَتَثبَّـــت هنـــاَك وأن القلـــــــــــــــــو َب بْيـــَن الضُّ

ــر دارا!ولـــوالك يـــا يوســـُف المتَّقــــــــــى، ــرَة للكْفـــــــــــ ــا الجزيـ رأْينـ
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َيقوُلون صْبرا

َـّـبِر! الصـ إلى  سبيَل  ال  صْبرا  ُعْمري!يقولوَن  من  تطاوَل  ما  وأْبكي  سأْبكي 
ليلـــة، كلَّ  مأتٍم  في  زْهرها  ـَــْدِرَنرُى  الــــبـ َصْفحَةَ  ُه  ْوسَطَ َلْهفا  ْشن  ْ ُيَخّمِ
ـْن ذا وذا، أْثَكلـ ُعْذِر! يُنْحَن على َنجمْين  مْن  الّصبر  في  للقْلِب  ما  صبُر  ويا 
ُمصـاَبُه الغماُم  َفْلَيْبِك  الّدهر،  الّدْهـر! مدى  مَدى  الُبكاء  في  ُيْعذر  بِصْنَوْيه 
دمِعـها َقطر  واِكٍف  سحاِب  رِبَعْين  الَقْطْ أخو  فيه  حلَّ  َقبٍر  ُكل  على 
مـا كأنَّ ـّـى  حت الناِر  ذكّيِ  ـْروبرٍق  الَجمـ من  فؤادي  في  مما  ُر  ُيسعَّ
شقيُقــُه ُثمَّ  الفتُح  الكْوكباِن:  َصْبـر؟َهَوى  من  الكواكِب  بعَد  فهْل  يزيُد 
رحمــٍة باَب  لي  فتَّْحَت  لقد  أْجـري! أفْتٌح !  زاَد في  اللُه قد  ِبيزيد،  كما 
أمْت ولـم  ي  عّنِ المقداُر  بُكما  الغـــْدِر! هوى  إلى  نكصُت  قد  َوِفّيًا  وُاْدعى 
صغــيرٌة، بعُد  ّن  والّسِ ـَـْدريتوّلْيُتما  قــ رْت  َصغَّ أن  األّيام  تْلبِث  ولم 
الــُعلى ما  ِبِكُ انتهْت  حيَن  يْجــريتوّلْيُتما  غايٍة  إلى  كلٌّ  غايٍة،  إلى 
الثَّرى في  العْود  الْخَتْرُتما  ُعدُتما  ـْـِرفلْو  األس في  أبصْرُتماني  أنُتما  إذا 
نشيـــَده الحديُد  سْمعي  على  ـْرُيعيُد  والّنقـ ّسِ  بالِجِ الَعْيُن  فتْبكي  ثقياًل، 
ـــُكما ـــكاُت عليـ ـــواُت الهال ـــي األخ َـّــْدِرمع الصـ الُمَضرَّمُة  الّثكلى  وأّمُكما 
كـــرى فتفـــزُع للُبـــــــكا لهـــا الّذِ وتصِبرُ- في األْحيان- ُشّحاً على األْجـرُتَذّلِ
ـُه، ِمثلـــــ ر  للَقْطْ ليس  بدْمع  الزَّجـرفتبكي  إلى  فُتصغي  التَّْقوى  وتزُجرُها 
ـــالدا، ـــثَّ خــــــ ـــي الَب ـــٍد أْورْثَتن ـــا خال َنْصري! أب َعني  َودَّ عَت  ُوّدِ ُمْذ  النَّصِر  أبا 
عمرووَقبلُكمـــا مـــا أْوَدَع القلـــَب حســـــــرٌة أبي  ثكُل  الدهر  طول  ُتجّدُد 
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أم القلب صخرة؟

ُهما وْكـــــــُر هــــُربكْت أن رأت إلفْيِن َضمَّ مساًء، وقد أْخنى على إلِفها الدَّ

يقُصُر عنها الَقْطر مْهما َهَما القْطــــُربكْت ولم ُتِرْق دمعا وأْسبلْت َعــــبرة

ها، بسّرِ واستراحْت  فباحْت  ِســـــــرُّوناحْت  به  يبوح  َحرفا  نطقْت  وما 

وكم صخرٍة في األرض يْجري بها نهُر؟فمالي ال أبكي أِم القلُب صخــرة؟

ـْده، !بكْت واحدا لم ُيْشِجها غيُر َفقـــ ـْــــــُر  ُكثـ عديدُهُم  وأبكي ألالٍف 

ـــــق، ـِ ُموافــ خليل  أو  صغيٌر،  بْحـــــــُرُبَنٌي  ذا  وُيْغِرُق  قْفٌر،  ذا  ُق  ُيمّزِ

احتواهما للزَّمان  َزْيــٌن  ذا  ـْـــــــــُر!ونْجمان  بقرطبَةَ للنَّكداء أو ُرْنَدَة القبـ

بقطـــرٍة جفني  َضنَّ  إن  إذًا  بـــُرُعذرُت  وإن لُوَمت نفسي فصاِحُبها الصَّ

معــي، َتبكيهما  ْهر  الزُّ للنُّجوم  ـْــــُر!فُقْل  ه الزُّ األْنجُم  فلتحزِن  لِمثلِهما 
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أْبكي لُحزني

أبكـــي لُحزنـــي ومـــا ُحمْلـــُت أحزانــــــايـــا غيـــُم عينـــَي أْقـــوى منـــك َتهتانـــــــا

ـــا، دِتهـــــــ ـــَك تْخبـــو إثـــَر وْقْ ونـــار قلبـــي تبقـــى الدهـــَر ُبركانــــــــــــاونـــاُر برِق

ـــا، ـــب أصُلهمــ ـــُم القل ـــاٌر ومـــاٌء صمي متـــى حـــوى القلـــُب نيرانًا وُطوفانـــــًا؟ن

هـــر ألوانـــــــــــــــــاِضـــّدان أّلـــَف صـــْرُف الّدهـــر بْينهمـــا، َن فـــي الدَّ لقـــد تلـــوَّ

ثـــوى يزيـــُد فـــزاد القلـــَب نيرانـــــــــــــابكيـــُت َفْتحـــًا فـــإذ ُرمـــُت َسلوتـــــــــــُه

ِمـــن َوْجدهـــا بكما ما عشـــُت ُسلوانــــا!يـــا فلذتـــْي كبـــدي ! يأبـــى تقّطعهــــــــا

إال مـــن الُعْلـــو ِباأللحـــاِظ ِكيوانـــــــــــالقـــد هـــوى بُكمـــا نْجمـــان مـــا َرَمَيــــــــا

ـــٌف عـــن فـــؤادي أن َثِكْلتمــــــــــا ـــاُمخفَّ ـــٌل لـــَي يـــوم الحْشـــر ِميزانــــــــــ ُمَثقَّ

ماعـــة فـــي ُلقياك جْذالنــــــا!يـــا فتـــُح قد فتحْت تلك الشـــهادُة لـــــي بـــاب الطَّ

أن يشـــفَع اللـــُه باإلحســـاِن إحسانــــــا!ويـــا زيـــُد لقـــد زاد الرَّجـــا بُكمــــــــــــا

ـــالمـــا شـــفعَت أخـــاك الفتـــَح تتبعـُــــــــُه، ـــا وَرضوانـــــــــ ـــُه ُغفران ـــا الل لقاُكم

ـــة عــــــــ ـــن أّمٍ ُمَفجَّ ـــالُم وم ـــي الس ـــاِمّنِ ـــى وِوحدانــــــــ ـــدا مْثن عليُكمـــا، أب

ـــًا ـــا أسفـــــــــــــ ـــاأبكـــي وتبكـــي غيرن ـــوانًا وُولدانــــــــ ـــر، نس ـــدى التذكُّ ل
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في أغمات مأسورا

فســـاءَك العيـــُد فـــي أغمـــاَت مأســـــورافيمـــا مضـــى ُكنـــَت باألعيـــاِد مسـْـــــرورًا

ـــاس، مـــا يْملكـــَن ِقطميــــــراتـــرى بناِتك فـــي األْطمـــار جائعـــــــــــًةٌ يغِزلـــن للنَّ

ـــًةٌ ــرابـــرْزن نحـــَوك للتَّســـليم، خاشعـــــــــ ــيراٍت مكاســـيـــ ــن، حسـ أبصاُرهـ

ســـكًا وكافـــــــــــــورايطـــأن في الّطيـــِن واألقداُم حافيــــــــــٌة هـــا لـــم تطـــأ ِمِ كأنَّ

ى الجدَب ظاهــــــــــرُه ـــوراال خدَّ إال تشـــكَّ ـــاِس مْمطـــــ ـــع األْنف ـــس إاّل م ولْي

ـــرا!أفطـــرَت فـــي العيِد، ال عادْت إســـاءُتُه، ْكبـــاد َتْفطيــــــــ فـــكان ِفطـــُرَك لأل

ـــوراقـــد كان دْهـــُرك إن تأمـــْرُه ُممتــــــــــِثاًل ـــًا ومأمـــــــــــ ـــر َمْنِهّي ه َك الدَّ ـــَردَّ ف

ـــرورامـــن باَت بعَدك في ُملٍك ُيَســـرُّ بـــِــــــِه، ـــالم مْغـــــــــ ـــاَت باألْح ـــا ب م فإنَّ

ض ِبساقي يعُّ

بـــُذّلِ الحديـــِد وِثقـــل الُقيــــــــــــودتبدلـــُت مـــن عـــّزِ ظـــّل الُبنـــــــــود،

وعْضبـــًا دقيقـــًا صقيـــَل الحديـــــــدوكان حديـــدي ِســـنانًا ذِلقــــــــــًا،
ــودفقـــد صـــار ذاك وذا أْدَهمــــــــــا، ــضَّ ااُلســــــ ــاِقي َعـ ــضُّ بسـ يُعـ
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غريٌب بأرِض المغربْين

أِسيـــــــــــُر المغربْيِن  بأرض  وسريــــــــــــُرغريٌب  ِمْنبٌر  عليِه  سيْبكي 

وارُم والَقنــــــــا، غزيـــــــــــــــــُروتنُدُبُه الِبيُض الصَّ بينهنَّ  دمٌع  وينهلُُّ 

ـَدى، َنكيــــــــــــــــُرسيْبكيِه في زاهيه والزاهر الّنـــ ثم  والَعرف  وُطالُبُه 

فما ُيْرتجى لْلجود بعُد ُنشــــــــــور.إذا ِقيل في أغماَت قد ماَت جــــوُدُه،

ــِه، ـِ َنفـــــــوُرمضى زمٌن والمْلُك ُمستأِنٌس بـــ وْهــو  اليوَم  منُه  وأصبَح 

هر الُمضلل فاســــــــــٍد ُدهــــوُر؟!ِبرأٍي من الدَّ للّصالحيَن  َصُلحت  متى 

زماُنـــــــــــــــــهْم، السماِء  بني  كبيــــــــــــُر؟َاَذلَّ  السماِء  ماء  بني  وُذلُّ 

ُبحــــــــوُرفما ماُوها إال بكاًء عليــــــــــــــــهم منُه  األكبِاد  على  يفيُض 

ـــــِه ـِ َنفـــــــــوُرمضى زمن والُمْلُك ُمستأنٌس بـ وْهو  اليْوَم  منُه  وأْصبَح 

وغديـــــُر؟!فيا لْيت ِشعري هل أبيتنَّ ليلــــــــــــًة روضٌة  وخْلفي  أمامي 

الُعلــــــــــــى، ُمورثة  الّزيتوِن  طيــــــــــــــوُربمنبَتة  نُّ  َتِرِ أو  حماٌم  ي  ُيَغّنِ

رى جاَدُه اْلَحــيا وُنشيــــــــــــُربزاهِرها الّسامي الذُّ نْحونا  الثرّيا  تشيُر 

يـــوُرويلحُظنا الّزاهي وسْعد سعـــــــــوده َغَ الُمِحبُّ  بُّ  والصَّ َغيورْين، 

مناُلـــــــــــــُه، يسيرًا  أو  َعسيرًا  يسيـــــــــــــُرُتراُه  اإللُه  شاَء  ما  كلُّ  أال 

ُقبــــــــــــــــوُرقضى اللُه في حمَص الِحمام وُبعِثرت للنُّشوِر  ِمّنا  هنالَك 
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أنَت ابُن َحْمديس

فاْصغ َفَدْتَك النَّفس سْمعا إلى ُعذريُحِجبَت فال واللِه، ماذاَك عن أْمــري،

وال داَر إخجاٌل لمثلَك في صــــْدريفما صار إخالُل المكارِم لي هــوى،

هـــِر!ولكنَّه َلّما أحالت َمحاِسنـــــــــــــــي هر، ُشلَّت عنَك دْابا َيُد الدَّ يُد الدَّ

ب ـْـــــــــــــِرُعدمُت من الخّداِم كّل ُمهـــــــــذَّ أشيُر إليه بالَخِفّيِ من األم

ـَــــــــّرِولم يْبَق إاّل كل أدكَن ألكــــــــــــــٍن فال آذٌن في ااِلذن يبرُا من عـ

ق ـِّ ُمحلـــــــ وَنْسٌر  يْمشي،  إذا  ْســــــــــِر!حماٌر  إذا طاَر، ُبعدًا للحميِر وللنَّ

ـُـــــم، حماُرهــ َاتانا  بمحتاٍج  ـْــــــــِرولْيس  وال ِنسُرهم مما يحنُّ إلى وك

البه يشتفي الظمآُن من ُغّلة الصدر؟!وهل كنَت إال البارَد العذَب إنمــــــا

كنتها الخْمَر  يشرب  مّمن  كنُت  لّذة الخمـــــِرولو  إلى  إذا نزَعت نفسي 

حــِروأنَت ابن حمديَس الذي كنَت ُمْهديًا حَر إن لم نأِت في زمِن الّسِ لنا الّسِ
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إليَك النَّزر من كّفِ األسير

األسيـــــــر كــّفِ  من  النْزر  ـُوِر!إليك  كـــــــ الشَّ عيَن  تكْن  تقنْع  فإن 

حيـــــــــــــاًء له  يــذوُب  ما  الفقـــــــــــيِرتقبْل  أحــواُل  عَذَرْته  وإن 

منــــُه غــّض  لخطٍب  تعجْب  ـُدوِر؟!وال  البـــ ملتزَم  الَخسُف  ألْيس 

اه نـــــــــــــَدَ ُعْقبى  بَجْبره  كِسيــــــِر؟!وَرجَّ  من  يداُه  جبَرْت  فكم 

حضيض؟! من  ــالُه  ُع أْعلت  أِميـــــــِر؟!وَكــم  من  ُظباه  حّطت  وكم 

؟! شِهيــِر؟!وكــم أْحــظــى رضـــاُه مــن حــّظــّيٍ من  ــاله  ُع شهرْت  وكــم 

إليـــــــــــِه حنَّت  ِمنبر  من  سريـــــِر؟!وكــم  ــن  وِم ُمرتقاُه،  أعالي 

منـْـــُه الحّظِ  في  تنافسْت  ــاٌن  هــــــوِرزم الدُّ على  تجوُر  قد  ملوٌك 

جانبيــــــْه عــن  تراجعت  الُمبــــــــيِرزمــان  بالموِت  الخيِل  جياُد 

ُذْعـــــر، باألبطاِل  يطيُر  ثِبــــــــــيِربحيث  من  ــُح  أرَج ثم  وُيلفى 

نــــحٍس عيوُن  إليه  نــظــَرْت  النَّظــــــــيرفقد  بَمعدوِم  منه  مضْت 

ُسعـــــوٍد ُعقبى  في  كــنَّ  الَقديــــــــــِرُنحوٌس  ــداُر  أق تــدوُر  كــذاك 
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ي بْغيا َرّد ِبّرِ

ـــــــــــّرًا ـِ وبـــ عليَّ  َبْغيـًا  ِبّري  وُشكـــــــــــرا!َردَّ  لْومًا  فاْستحقَّ  وَجفا 

كيَد ضّري، تأ إذ خاف  َنْزري  َنْزراحاط  فاْستحقََّ الجفاَء أن حـــــــــاط 

َحمــــدا البْعض  يُت في  ما طَوِ ّرًا وَجْهــــرًافإذا  عاَد لْوِمي في البعض ِسِ

وفــــــــــــــــاًء الغريب  َبكر  أبا  ال عدْمناك في المغاِرِب ُذخـــــــرا!يا 

شفيــــــــق احتياُط  ُيجدي  َنفع  ـَــــّرا؟أيُّ  ضــ أرَهب  فكيف  ُضّرًا  ُمّت 
  



134

دعا لي بالبقاء

يْهــــــــــوى وكيف  بالبقاِء  لي  البقـــــــــــــــاُء؟دعا  به  يُطوَل  أن  أسيٌر 

حيــــــــاٍة من  أروَح  الموُت  الّشقــــــاُء؟ألْيس  بها  قّيِ  الشَّ على  يطوُل 

قـــــــــاُء!فمن َيُك من َهواُه لقــــــاُء ِحــــّب، الّلِ َحْتفي  من  َهواَي  فإّن 

بنــــــــاتي أرى  أعيَش  أن  الحفـــــــاُء؟!أأرغُب  بها  أضرَّ  قد  َعوارَي 

أعــــــــلى قْد كان  بنت من  ـــــــداُء؟!خواِدَم  ـِّ النـــ أبدو-  إذا  مراتبه- 

ي، َمَمــــــّرِ يدي  بْين  الناس  الِفنـــــــــــــــــاُءوطْرُد  غصَّ  إذا  وكّفهم 

ِشمـــــــــال، أو  يميٍن  عن  ــــــــــواُءوركٌض  الّلِ ُرِفع  إن  الجيِش  لنْظم 

وراء، أو  أمـــــــــــــــــــــاٌمٌ  يِه  الـــــــــــــوراُءُيَعّنِ أِو  األماُم  اختلَّ  إذا 

دعــــــــــــــــــاُه إذا  الدعاَء  عــــــــــــــاُءولكنَّ  الدُّ َنَفَع  خالٌص  ضميٌر 

ـَـــــــــّرٍ بـ جزاء  العالء  أبا  العــــــــــالُء !ُجزيَتَ  ّرا وصاحَبَكَك  ِبِِ نوى 

ِعلمـي فاَت،  عّمن  النفَس  الفنــــــــــــــــاُءسُيْسلي  ُيدركُه  الكلَّ  بأن 
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         كالُمك ُحّر

ـُـــــــــالم، غـ والكالُم  حرٌّ  َحــراُم! كالُمك  فيه  لْيَس  ولكْن  وِســحــٌر 

بحـــــره، َجنبْيَك  بيَن  ولكْن  ِكمـــــــــــاُموُدرٌّ  الفؤاد  ولكّن  وزْهــر 

بَخداعـــٍة ْعــتــنــي  ودَّ ــإْن  ف َـّــالُموبــعــُد،  السـ عليِه  َيْجني  أن  ي  فحّقِ

أْسهلي، بتزِويد  نفسي  على  ي  حــراُمَاِعّنِ عليَّ  شــيء  ال  وقــوٌل  بلى 

، حيلـــــــًةً لي  أجْد  لم  إْذ  طعـــاُمفُدوَنكُه  الطعام  في  فاعلْم  وقلبَي 

َرْقــــْـدة، در  الصَّ وفــي  زادا  ئُته  َغـَــراُمفُهّنِ الــُفــؤاِد  دون  من  بِر  وللصَّ

مْونـس، سماِئك  من  فأٌل  كان  ِرمــــــاُملقد  والــعــراُء  ــّدًا  ِض عــاد  فقد 

ُمباعـــــــــد، َتمــــــــاُم!تحليَت بالّداني وأنت  تالُه  لو  بــْدٍء  طيَب  فيا 

تخوُنني، السماُت  حّتى  عجبا  َمنــــاُمويا  للّصديِق  انتباهي  وحتَّى 

ُبرهــــــة، قرُبك  أغماَت  لنا  َظــــالُمأضاَء  ارتحلَت  حين  بها  وعــاَد 

ُمضغة، كنَت  بها  أرض  إلى  ِعظاُمتسيُر  منك  باللحِم  اكتسْت  وفيها 

غربٍة، أرِض  في  الذلَّ  ُاساُم  ُاســـاُموأْبقى  ذاَك  الغدُر  لوال  كنُت  وما 

وغبطــــــــٍة أمٍن  ِظّل  في  !فُبلغُتها  ســـــالُم  يعوُق  مّما  لي  ــَي  وُســّنِ
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يف كذا يهلُك السَّ

جْفِنـــــِه في  الّسيُف  يْهلُك  !كذا  الحنــــــيِن  طويُل  كّف  هزَّ  إذا 
أعتقْلـــُه لم  الّرمُح  يعطُش  يميــــــني!كَذا  نجيِع  من  تــرِوه  ولم 
الشكيـــ علَّك  الّطرف  يمنُع  كمـــــــــيِن!ــــــكذا  في  ِغرَّة  ُمرتِقيًا  ـَم 
ُليــــــــــوٌث فيه  الفوارَس  عِريــــــِنكأّن  في  فرائَسها  تراعي 
الُمشرفــــــ ــرحــُم  َي شــرٌف  ــيَّ مّما بِه من شماِت الوتـــــــيِن !؟ــــــأال 
السْمهــــــــرّي ُينعُش  ــَرٌم  َك !؟أال  دفيـــــِن  داٍء  ُكّلِ  من  وُيشفيِه 

َمحنـــــــــــــــيَّة الْبن  َحنٌَّة  شديَد الحنين ضعيَف األنيـِن !؟أال 
ضّمــــــــًة صدرها  من  ــل  معـــــــــيِنُيــؤّمِ ــْفٍء  ُك صــدَر  تبوُئه 
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ُبنيَّتــي

ــرَّة ــه بــــــــــــــ ــوني بـ ــي كــ هـــُر بِاْسعافـــــْه !ُبنيَّتـ فقـــْد قضـــى الدَّ

لك الحــْمد

ـــيوف ُكبول ـــجوِن ُحُجــــوُللـــك الحمـــُد ِمـــن بعـــِد السُّ بســـاقّي منهـــا فـــي السُّ

ـــا إذا حانـــت لحـــرٍب فريضـــٌة،  ونـــادت بأوقـــاِت الّصـــالة ُطبـــــــــوُلوكنَّ

ــا ــت سيوُفنـــ ــا فضلَّـ ــِهدنا فكبَّرنـ ـــيُلشـ ـــدى فُتِطــــــــــ ـــام الِع ـــي به ُتَصّلِ

هنـــاك بـــأرواح الُكمـــاة تســــــــــــــيُلســـجوٌد علـــى ِاْثـــر الرُّكـــوع ُمَتاَبـــع
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أنباء أسرك

مـــن ِجهـــاِت األرِض إقالقا!أنبـــاء أســـِرك قد طبَّقـــن آفاقــــــــــــــــًا بـــل قد َعمَّ

حّتـــى أتـــْت شـــرَقها تْنعاك إْشراقـــــــــاســـارت مـــن الغرِب ال ُتطـــوى لها قَدم

كبـــادًا وأفــــــــــــئدًة وأغـــرق الدمـــُع آماقـــًا وأحداقـــــــــــــافأحـــرق الفجـــُع أ

وقيـــَل: إن عليَك القيَد قد ضـــــــاقــــاقـــْد ضـــاَق صـــدُر المعالـــي إذ ُنِعيَت لها

هر ذا غــــــــلٍب ـــى ُغلبَت وكنَت الدَّ ـــباق سبَّاقــــــــــــــــــا؟أنَّ للغالبيـــن وللّسِ

ـــاقلـــت: الخطـــوُب أذّلْتنـــي طواِرُقـــــها، ـــداِء َطراَّقــــــــــ ـــَي لألع وكان عْزِم

هر تاركـــــــًة إذا انبـــرْت لذوي األخطاِر أْرماقــــا؟!متـــى رأيـــَت صـــروَف الدَّ
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قْيــدي

ـــًا؟ ـــي ُمْسلمـــــــ ـــا تعلُمن ـــدي ! أم أبْيـــَت أن ُتشـــفق أو تْرحـــــمـــــــًا !قْي

ـــِم األْعُظمـــــــــــــا !دمـــي شـــراٌب لـــك واللحـــُم قــــــــــــْد كلَتـــُه، ال ُتهّشِ أ

ـــو هاشــــــــــــــٍم، ـــًا !يبصُرِنـــي فيـــك أب مــــــــــ ـــُب قـــد ُهّشِ ـــي والقل فينثن

ـــُه، ـــــــــــــ ـــًا ُلبُّ ـــاًل طائش ـــم ُطَفْي لـــم يخـــَش أن يأتيـــَك ُمستْرِحمـــــــاِارح

ـــاٍت لـــه مثَلـــــــــــــــــه ـــمَّ والعلقمــــــــــــــا !وارحـــْم ُاخيَّ جرعتهـــنَّ السُّ

ـــْد ـــيئًا فقــــــــــ ـــم ش ـــن يفه ـــّن م ِخفنـــا عليـــِه للُبكــــــــا العمـــــــــــــــىِمنه

ــا ــيئًا فمـــــــــــ ــُم شـ ــُر ال يفهـ ــاوالغيـ ــاِعِ فمـــــــــــــــــ ــُح إّلا للرضـ يفتـ
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ف في ساقي َتعطَّ

ـــَف أرقـــــِم،  ُيســـاوُرها َعّضـــا بأنيـــاِب ضْيغــــِمَتعّطـــَف فـــي ســـاِقي تعطُّ

َتَضـــرَّم منهـــا كلُّ كـــّفٍ وِمعصـــــــِمإليـــَك، فلـــْو كانـــْت قيـــوُدَك أْســـعَرت

ــِه ــال بسْبِيـِــ ــن كان الرجـ ــَة مـ وِمـــن ســـْيُفه فـــي جّنـــة أو جهنـــــِم!مخاَفـ
    

 أغماتيَُّة األْلحان

ـــاِن، ـــُة األلحـــــــــــــــ ـــك أغماتي َثُقَلت على األرواح واألْبـــــــــــــداِنغنَّت

فغـــدا عليَك القْيُد كالثُّعبـــــــــــــــــاِنقد كان كالثُّعبان رمُحك في الوغــــى

د، دًا يحِميـــَك ُكل تعـــــــــــــــدُّ فـــًا ال رحمـــَةََ للعـــــــــــــــــــانيُمتعـــّدِ ُمَتَعّطِ

ـــــــــــه، ما خاَب مْن يشـــكو إلى الرَّحمــــــاِن!قْلبـــي إلى الرَّحماِنِ يشـــكو بثَّ

مـــا كان أْغنـــى شـــأَنه عـــن شـــانــــــي!يا ســـائاًل عن شـــأِنه ومكاِنـــــــــــــــه،

ـــٍة ـــزة روِميـــــــــــــ تحكي الحمائَم في ُذرى األغصــــاِنمـــن بعـــِد كّلِ عزي
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ل فْرحة ُتؤّمِ

ـــًة ـــجيِة َفْرحـــــــــــ ـــل للنَّفـــس الشَّ ـــوُد إاّل تماديـــــاتؤّمِ وتأبـــى الخطـــوُب السُّ

كمـــا َصحَبـــت قبِلـــي الملوُك اللَّياليــــــالياليـــَك فـــي زاهيـــَك أْصفـــى َصْحَبَتَها،

وبعدُهمـــا نْســـُخ المنايـــا األماِنيـــــــــــانعيـــٌم وبـــؤٌس ذا لذلـــَك ناِســـــــــــــــٌخ

أما الْنسكاِب الّدمع

مـــع فـــي الخـــّدِ راحــــٌة؟ !أمـــا ِلانســـكاب الدَّ ـــدُّ ـــِه الَخـــــ ـــى ب ـــى وَيفن ـــْد آن أْن َيفن لق

ـــْرُد!َهُبـــوا دعـــوًة يـــا آل فـــاٍس لُمْبتـــــــــــــــَـٍل، ـــُد الفـــ ـــُم الّصَم ـــْد عافاُك ـــُه ق ـــا من بم

ـــُدتخلَّْصتـــم مـــن ســـجن »أغمـــاَت« واْلَتَوت ـــا بعـــــــــــ ـــن فّكه ـــم يِح ـــوٌد ل ـــيَّ ُقي عل

ـــاِوٌد ـــا فأســـــــــــ ـــا ِخلُقه هـــم، أمَّ ـــن الدُّ َتَلـــوَّى، وأّمـــا األْيـــُد والبطـــُش فاألْســـُد!م

كــــــــــُـــم ئُتـــم النُّعمـــى ودامـــت ِلُكّلِ ســـعاَدُته، إن كان قـــد خاننـــي سعـــْـــُدفهّنِ

ــُد!خرجُتـــم جماعـــاٍت وُخلَّفـــُت واحــــــدا، ــم الحْمــــــ ــري وأمركـ ــي أمـ ــه فـ وللـ
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رهـن أدهـم مـبهم

نــازح، أهــِلــِه كــلُّ  وَطــرا من  ــجــواِرِحقضى  ــة فــي ال ــداوي ِعــلَّ ــّر ُيـ وَكـ

ُمبهــِم أدهــَم  ــُن  رْه ي  فإّنِ بالُمبــــارِحِســـَواَي،  آخــٍذ  نجاتي  سبيَل 

سْرب اْلقطا

ـُْلبكْيُت إلى ِسرِب الَقطا إذ َمرْرن بــــي كبــــ وال  َيعوق  ال سجٌن  َسوارَح 

حســـــــادًة المعيُد،  والله  تُك،  ولِكن حنينًا: إن َشكلي لها شـــــْكُل!ولم 

وجميع، وال عْيناَي ُيْبِكيهما ُثـــــكُلفاَسرْح، فال شْملي صديٌع وال الحشا

وال ذاق منها البعَد عن أْهلها أهـــــُل!هنيئا لها أن لْم ُيَفرَّق جميُعــــــــــها

ْت- مْثلي- تطيُر قلوُبهــــا جن أو َصْلَصَل الُقفُلوأن لم َتِبِ إذا اهتزَّ باُب الّسِ

مـــــــــــا وإنَّ يعتِريني  ا  ِممَّ ذاَك  َوَصْفُت الذي في ِجْبلة الخلِق من قـبُلوما 

ٌف، تشـــــوُّ الِحمام  ُلقيا  إلى  ـُْللنْفسي  ِسواَي يحبُّ العيَش في ساقِه كبــــ

ــــــل!أال عَصَم الله القطا في فراِخــــــها، ـِّ فإن فراِخي، خاَنها الماُء والظ
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غرباَن أْغمات

بــــًة جــــــــِر!غرباَن »أغماَت« ال َتْعَدَمن طّيِ الشَّ من  وأْفنانا  اللَّيالي  مَن 

المــــطِرتظلُّ زغَب فراخ تستِكنُّ بهـــــــــــــا أَذى  الَحرور، وتكفيها  من 

الخــــــــبِركما نِعْبُتنَّ بالفأل ُيعجبــــــــــــــــني أْطَيب  عن  به  راٍت  ُمَخّبِ

القــــــــــمرأن النجوم التي غابت، قِد اقتربــــت إلى  تْسري  منا مطالُعها 

ق الرَّحمان ما زعمــت عّن من قْوسي وال وتــــــري!عليَّ إن صدَّ أّلا يرّوِ

رُت واِقعـــــــــــــها بالعـــــــــــــَوِروالله، والله ال نفَّ الغرباُن  تطيََّرت  وال 

ـرِر !ويا عقارَبها ال تْعدمي أَبــــــــــــــدًا ا وَعْقرا، وال نْوعًا من الضَّ شجَّ

َـّـــــهِركما مألُتنَّ قْلبي مذ حللُت بـــــــها، الس إلى  أسلمُت عْيِني  مخافًة 

ــــــــــــدي ـِ من ُنْبِلهنَّ وال راَم سوى القــــــــَدِر!ماذا رمْتَك به األياُم يا كِب

أؤمــــــــــــلُه، ُيْسٌر  وال  وُعْسر  أستْغفُر اللَه ! كْم لله من َنَظـــــــــِر؟أْسر 
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عر يا سائَل الّشِ

بالذهــــِب التَّزويِد  على  أستطيُع  فعلُت، لكن عداني طارُق النـــــوِب!لْو 

عر يْجتاب الفالَة بــــــِه! ـــَغِب!يا سائَل الّشِ تزويُدَك الشعَر ال ُيغني عن السَّ

يِح ال رّي وال ِشَبــــــــــٌع غدا له ُموِثــــــــــــرًا ذو اللُّّبِ واألدِبزاٌد من الّرِ

ا تجود بــِه، ما أعجَب الحادَث المقُدوَر في َرَجب!أصبحُت ِصْفرًا يدي ِممَّ

وِغنـــــــــــى ة  عزَّ أزااًل  وفقٌر  ُنعمى الليالي من البْلوى علـــى َكَثـِبُذٌل 

ُمْهجَتـــــــــُه الجّباَر  يستلُب  بطشي، ويْحيا قتيُل الفقِر في طلبـــي!قد كان 

واِهـــــبـــِه ظّلِ  في  يْحُرُسُه  ُغْلب من الُعْجم  أو ُشمٌّ ِمَن العــــــَرِبوالُمْلُك 

ينَزُعـــــــــــُه، أتاُه  الذي  لم يجْد شْيئًا، َفَراَع السمر والُقُضـــِبفحين شاء 

ـَـــــدًا، ِوي لها حس ِكها ِقْطعًة يْطْ ـُــــــــبفها  يُف أصدق أْنباًء من الُكت السَّ
  

أيَن جاُهنا؟

ُهنـــــــــــــا ُهّنـــا  لقـــد  مـــوالَي، أيـــــــــن جاُهنــــــــــــا؟قالـــْت: 

هنـــــــــــــا،  إلـــى  لـهـــــا:  إلـُهــــــنــــــــــــــــــــــا!قلـــُت  ــــَرنا  صــيَّ
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َيد الُخطوب

سيوَفهـــا، الخطوِب  يُد  عليَّ  َفَجَذْدَن من َجَلدي الخطيَف األْمَتَناسّلت 

مـا وإنَّ الُخُطوب  أيدي  بها  الُمنـى!َضَرَبت  بها  اآلِملين  ِرقاَب  ضربت 

َنفحاِتنــــــــا من  العاداِت  آملي  نـــــــا!يا  ُكفَّ أ َكفَّ  هَر  الدَّ فإنَّ  وا !  ُكفُّ

ك ِاقنْع ِبحّظِ

كــــــاَن! َك في دنياَك ما  أْوطـــــانــااقنْع بحّظِ فارقَت  إْن  نفَسَك  وعّزِ 

وإيمـــــــانا!في اللِه مْن ُكّلِ مفقوٍد مضى ِعــَوٌض، سْلوانا  القلَب  فأْشعر 

لهــــــا َطِرْبَت  َسَنَحْت ذكرى  كلما  يَك طوفـــانا؟أ ت ُدُموعك في خدَّ مجَّ

قـــــــْد بُسلطان شِبيهَك  ُسلطانــا؟أما سِمْعَت  هِر  الدَّ خطوِب  سوُد  ْتُه  بزَّ

ْن على الُكْرِه وارُقْب إْثَرُه َفَرجــا! ُغفــــرانــا!وّطِ منُهَ  تغنْم  اللَه  واْستْغِفِر 
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قْبـر اْلَغريـب

اْلغــادي! الرائُح  الغريب سقاك  ـّاد!قبَر  عبــــ ابِن  بأشالء  رَت  َظَفَْ حّقًا 

َصَلت، ـاديبالِحلم، بالِعلم، بالنُّعمى إذا اتَّ بالِخصب إن جدُبوا، بالرَّّيِ للصَّ

ارِب الّرامي إذا اقتتلـوا، العادي!بالّطاِعِن الضَّ بالضْرغامة  أحمَر،  بالمْوت 

ـَــــم، هر في ِنَقم، بالبْحر في ِنع ـَـاديبالدَّ در في الّنـــ بالبْدر في ُظَلم بالصَّ

ـَـــــــــَدٌر لميــــــــــــــعاِدنَعم، هو الحقُّ وافاني به ق فوافاني  الّسماء  مَن 

كْن قبَل ذاك النَّْعش أعلُمــــــــــُه بال تهادى فْوق أْعـــــــــواِد!ولم أ أنَّ الِجِ

ُطوب البْرق رّعـــــــــــاِد!كفاَكَ فارُفق بما استْودْعَت من َكَرم، رّواك كل َقَ

ـَُه واِبلــــــــ ْبَت  الذي غيَّ فيِح بدْمٍع رائٍح غـــــــادييبكي أخاُه  تحَت الصَّ

ُمنهـــــِمرًا الّطّل  دمُع  يجوَدك  الزَّهر لم تبَخْل بإْســعـــاِدحّتى  أْعيِنِ  من 

دائمـــــــــــًة الله  صلواُت  تزال  على دفيِنَك ال ُتْحصى بِتعـــــــــداِد!وال 
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 َقصاِئُد اْلواِفدين 
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1- أبو َبكر بُن اللبانة  ))

أ- لُكّلِ شيٍء.. ميقات  ))
                               

في سياق زيارته للمعتمد بأغمات، حكى ابن خاقان )قالئد العقيان، 
الجزآن 1 و 2، ص. 103.( عن ابن اللبانة وهو يرثي حال المعتمد: 
طريقًا  لالحتفاء  فيها  سلك   )...( األكباد  ُيلهب  مقال  بكل  »ندبه 

الحبًا، وغدا بها لذيول الوفاء ساحبًا، فمن ذلك قوله«:

1- جاء في  المعجب عن ابن اللبانة ما يلي »وابن اللبانة هذا هو أبو بكر محمد بن عيسى، 
من أهل مدينة دانية، وهي على ساحل البحر الرومي، كان يملكها مجاهد العامري وابنه 

علي الموفق على ما تقّدم.
يرَض  لم  العزيز  عبد  أن  إال  شاعرين،  وكانا  العزيز،  عبد  اسمه  أخ  هذا  اللبانة  والبن     
الشعر صناعة وال اتخذه مكسبًا، وإنما كان من جملة التجار؛ وأما أبو بكر فرضيه بضاعة 
عندهم؛  الرتب  أسمى  ونال  جوائزهم  فأخذ  الملوك  به  وقصد  منه   وأكثر  مكسبًا  وتخيره 
وشعره نبيل المأخذ، وهو فيه حسن المهيع، جمع بين سهولة األلفاظ ورشاقتها، وجودة 
إال  يفْد عليه  لم  المعتمد، معدودًا في جملة شعرائه،  إلى  منقطعًا  كان  المعاني ولطافتها؛ 

آخر مدته؛ فلهذا قّل شعره الذي يمدحه به.«، ص.219.

2- ديوان ابن اللبانة األندلسّي، من ص. 114 إلى ص. 117.
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ميقــــــــاُت األشياِء  من  وللُمنى من َمنائيهّن غايــــــــــــــاُتِلكّلِ شيٍء 

ُمنغــمٌس الحرباِء  ِصبغِة  هُر في  ألواٌن حاالتِه فيها استـــــــــــحاالُتوالدَّ

ـّــــــــــــاُةونحُن من ُلَعب الّشطرنِج في يــــدِه وربَّما ُقِمرت بالبْيدق الشـ

وساكِنهــــا نيا  الدُّ من  يدْيك  فاألرُض قْد َاْقفرت والّناُس قْد مـاتواانفْض 

كَتـــــَمت قد  األرضّيِ  لعالِمها  سريرَة العالِم الُعلوّيِ أغمــــــــــــاُتوقْل 

مذّلُتـــــــــــــها بل  ال  مظّلتها  من لْم تَزل فوقُه للعّزِ رايــــــــــــــاُتطوت 

ـُُه ُهَنْيــــــــــــــــــداُتمْن كاَن بْين النَّدى والبأِس أنصـلـ وعطاياُه  ِهندّيٌة 

دهٌر مصيباتُه نبٌل ُمصيبـــــــــــــــاُترماُه من حيُث لم تسترُه سابــــــغــٌة

ُتبصـــــــــرُه العْين  عياِن  ِملَء  مـــــــــــــــــــرآُةوكاَن  َمرآُه  في  ولألمانّي 

ـــــِه ـِ بـ القيوِد  التواءاِت  إال  وكيف ُتنكُر في الرَّْوضاِت َحـــّياُت؟أنكرْت 

لــــــــــه ُعِقدن  وبيَنها فإذا األنواُع أشتــــــــــــــاُتغِلطُت بين هماييٍن 

ُعكـسـت فَكْم  ذؤاباٌت  ُهنَّ  من رأسه نحو رجلْيه الذؤابــــــــاُتوقلت: 

تــــــــــــــــِه أعنَّ أو  قناُه  من  آالُتحسبتها  المــــجِد  لثقاف  بها  إذا 

عاديــــــــــــًة منُه  فخافوا  لْيثًا  عذرُتُهم فلعدوى الليِث عـــــــاداُتَدَرْوُه 

آِونـــــــٍة بعَض  عنُه  ُيفرج  كاَن  الجمـــــــاداُتلْو  حتَّى  بدعوتِه  قامْت 

آخـــــــــذٌة بــاألْرواِح  المهاباُت  وإن تُكن َاخذْت منُه المهابــــــــاُتلُه 
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لــــــــــُه ارِة السبع المحيطــــــــاُتبحٌر محيٌط عِهدناه تجيُء  كُنقطة الدَّ

ســبع األقاليُم والّسبُع السمـــــاواُتوبدُر سبٍع وسبٍع تستميد بـــــــــه الـ  ـ 

راُر ســـــــــنًا السَّ أْخفاه  جنـــــــاُتبه وإن كان  باِح ِبِه ُتجلى الدُّ قبل الصَّ

َـّـــــــــــــهُم فإن عّباٍد  آل  على  أِهلٌَّة ما لها في األْفق هــــــــــــــاالُتَلَهفي 

ِمحـــــــواُةقاموا على األْمن حيُث البْغُي مسَبَغٌة والِغلُّ  حولي مضاجُعُهم 

يا بئَس ما جنِت الّلذاُت والــــــــــّذاُتتمّسكْت بُعرى الّلّذاِت ذاتـــــــــــــهُم

كانْت لنا ُبَكر فيها ورْوحـــــــــــــــاُتراح الحيا وغدا منهم بمنِزلــــــــــــٍة

ُسُرجـــــــا أقطاِرها  على  كأّن  قد أوَقَدتُهنَّ باألذهاِن أنبــــــــــــــاُتأرٌض 

ُربـــــــا رياُض  واديها  ْلَتها من األنشاِم دْوحـــــــــــاُتوفوق شاطئ  قد ظلَّ

ِتـــــــــــــــــــــها ــــــــــــــاُتكأنَّ واديها سلٌك ِبُلبَّ وغايُة الُحسن أسالٌك وَلبَّ

صــــــــــوٍر على  ِبَعْبَرْيه  ُبت  ْ شِرِ كانت لها فيَّ قبل الّراح ســــــــْوراُتنهٌر 

ورقــــــــــا أْيكاتِه  في  أورُق  عر أصواُتوكنُت  تْهوى، ولي من رقيق الّشِ

محاسٍن للهوى فيهنَّ وْقفـــــــــــــاُتوكم جَرْيُت بشّطي طعنتْيه إلـــــــــى

ـُـــــــهـــا ت منابت من النَّعيم غروساٌت َجِنّيــــــــــــــاُتوبالُغروسات ال جفَّ

ي قبَل ُفرقِتــــــــــــهـــا قد متُّ والّتاركوها لْيتهْم ماتـــــــــوا معاهٌد ليَت أّنِ

وفي الخليج ألْهل الّراح رْوحــــــاُتوربَّما كنُت أْسمو للخليِج بــــــــــــــِه

واألرُض فيها من اإلخواِن آفـــــاُتفجئُت مْنها بإخوان ذوي ِثقــــــــــــٍة
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لغاُتهم في كتاِب اللِه ُملغـــــــــــــاُتواَعْظُت في آخِر الّصحراِء طائفـــــًة

ِمشكاُة   بمغرب العدوة األقصى دجا أملــــــي ــرِق  الشَّ بديـــــــــار  له  فهل 

كناٌف بسيـــــــطاُترْغٌد من العْيِش مالي أرتقيِه ولـــــــي عند ابن أْغلَب أ

ـٌَة ساعـــاُتإْن لْم يُكْن عنده كْوني فال َسعـــــــــ لألنِس  وال  عندي  زق  للّرِ

رخاوة عندها بيٌض ُمِضـــــــــــاّلُتهو المراُد ولكن دونه َخْلـــــــــــــــــٌج

فليس تضرُب في وْجهي الُمِلّمــاُتوإن َتُكن وْجنتي من فوقه مْذَهبـــــــــِه

ـٍَف وجــــــــــــــــّناُتُهناَك آوي من النُّعمى إلى َكنـــــــــ وأمواٌه  ِظالٌل  فيه 

ذاَك الحصاُر من المحذوِر َمنجـــاُةبين الحصاِر وبين الُمرتضى عُمـــــٌر

كرى قديمــــــاُتهل يذكُر المسجُد المعموُر َشْرَجَبــُه أم الُعهوُد على الّذِ

رســــــــــــاالُتعندي رساالُت شْوٍق عندُه فعـــسى ُتوافيِه  الرياِح  مع 

ْحب من حزن ُمْسَتــــــِهـــــالُتصارت مياِسُمهم والسُّ عليها  دموٌع  لها 
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الم  )) ب- َتنّشْق َرياحيَن السَّ

تمت   أنها  بأغمات،  في سجنه  للمعتمد  اللبانة  ابن  زيارة  الثابت عن 

257( أن  4، ص.  المجلد  الطيب،  486هـ. وقد ورد في )نفح  سنة 

هذه القصيدة »عملها في المعتمد وهو بأغمات سنة 486هـ«.

ـــــــــــــــما أفضُّ بها ِمسكا عليَك ُمختَّمــــــــــــاَتَنّشْق رياحيَن الّسالم فإنَّ

لعلَّك في ُنعمى فكم كنَت ُمْنِعمــــــــاوقْل لي مجازًا إن عدمَت حقيقــــــــًة

ُمظِلمـــاأفكر في عْصر مضى لَك ُمشـــــــِرٍقٌ عندَي  بِح  الصُّ فيرِجُع ضوُء 

ُكسوَفك شْمسا كيَف أْطلَع أْنُجمـــــــاوأعَجُب من ُافِق المجــــــــرَّة إذ رأى

ـّــــــــــنــا ريَّة إنـ مــــــــاَلِئْن َعُظمت فيَك الزَّ وجدناَك ِمنها في الَمِزيَّة َاعَظَ

ـَـــــَفـــْت عن حّتى تقصَّ رَب حّتى تثلَّمـــــــاقناٌة سعت للطَّ وسيٌف أطاَل الضَّ

أمـــــــُره الّشواهِق  في  مــــــــــــــاوطوٌد غريٌب  َبنى ِظلَُّه مْن قْد بنى وتهدَّ

فإْذ َعِرَيْت عادت مع النَّبع أْسُهمــــــامناِبُتُه زادْت على النَّبِع بالجــــــنـــى

وأبنـــــــاَءه صوُب السحائب إْذ َهَمىبكى آل عّبــــــــــــــاد وال كُمـــــحّمٍد

»عسى وطــٌن يدنـــو بهـــم ولعلَّما«حبيٌب إلى قـــلبي، حبيٌب لقـــــــولِه:

1- الديوان، من ص. 179 إلى ص. 182.
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ــــــــــــرى نا به نحَمد السُّ فلّما عِدمناُه سرْينا على عمـــــــــــىصباُحهم كَّ

فقْد أْجدَب المْرعى وقد أْقفَر الِحمـىوُكّنا رعْينا الِعّز حْول ِحماُهــــــــــــُم

ـــهــا ـِ مـىُقصوٌر َخَلْت من ساِكنيها فما ب سوى ااُلْدم تْمشي حْول واقفِة الدُّ

ــــــــــمــاُتجيب بها الهاُم الّصدى وَلطاَلـــــمــا أجاَب الِقياُن الطائَر الُمترّنِ

َعَرْمَرمــاكأْن لْم يكْن فيها أنيٌس وال اْلَتـــــــقى بها الوفُد جْمعا والخميُس 

با ـِ فقامْت ِاليها المكرماُت لماِلـــــــــماوال جـــالِت اآلمـــاُل فيها َثباثـــــــ

أنُعمـــــــاوال اخضرَّ روض في ُرباها فِخلتـــه النور  من  ال  منهم  توّشح 

مـــــــــاوال اْنعَطَفْت فيها الُغصوُن فعانـقــــْت َوشيجًا بأْيدي الّدارعيَن ُمقوَّ

مــــــــاولم تْخفق الراياُت فيها فأشبـــــهــْت قوائَم طير في ُذرى الجّوِ ُحوَّ

بى في ِفَرْنِدهـــا مــــــــــــاوال حسبْت بيُض الظُّ سوالُف بات الدرُّ فيها ُمنظَّ

لُّ أْتَبُع ضْيَغمــــــــــاوال جرَّ فيها َصْعَدَة الرُّمِح خلفــــــــُه َفتاها فُقلنا: الّصِ

ـُـــــــــُه كما َصَدَع الّظلماَء برٌق تضرَّمــــــــاولم يْصدِع النقَع الُمثاَر ِسنان

رُع شكَلهـا فأشبَه مما صورْت فيه أْرقمــــــــــــاوال صوَرت في ِجْسِمِه الّدِ

ُمبَرمــــــــاجرى الَقَدر الجاري إلى َنْقِض أمــــِره كاَن  ما  منُه  فعاَد سحياًل 

راِت من الُعــــــــال  ولم يبَق في أرِض المكارِم َمْعلـــــمامصاٌب هوى بالنّيِ

ــــــــــــــــُل عودًة فكْم أَمٌل أْضحى إلى النَّْجِح ُسلَّمــــــاُمؤّيُد لْخٍم هْل تؤّمِ

َمــــًا«َحِكيَت وقد فارقت ُمْلَكَك ماِلكــــــــــًا ومن وَلهي أْحكي عليَك »ُمَتّمِ
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َـّــــــمــا ُخِلقُت وإياها ِسوارا وِمعصــــــــــما تضيُق َعَليَّ األرُض حّتى كأن

والَدمــاَندْبُتَكَ حّتى لْم ُيَخّلِ ِلَي الُبكـــــــــــــا عليَك  أْبكي  بها  ُدموعها 

سأترُك للباكيَن رْسمَي ُمَرّســــــمــــاوإّني َعَلى رسمي ُمقيٌم فإْن َاُمـــــــْت

ـَـــــها عليَك وناَح الرَّعُد ِباسمَك ُمْعِلمـــــــابكاَك الحيا والّريُح شّقت ُجيوب

جـــى ِحدادًا وقامْت أنُجُم اللَّيـــِل مأتمـــــاومزَّق ثوَب الَبرِق واكتسِت الدُّ

وغاَر أخوَك الَبحُر غْيظًا فما َطمـــــىوحاَر بَك األصباُح وْجدا فما اْهتــدى

ّمِ بعدَك هالـــــــــــــًة وال أظهَرْت شمُس الظهيرِة َمْبِسمـــأوما حلَّ بدُر التَّ

وَك عن َمْتِن أشقــٍر ْوَك أشأَم أْدَهمـــــــــــــاقضى اللُه أن َحطُّ أشّمٍ وأن أْمَطَ

لقْد كاَن منُهم بالسريرِة أْعلمــــــــــــاعجبت ألن اَلَن الحديُد وأن َقَســــوا

قيوُدك منهْم بالمكارِم أْرحمـــــــــــاقيوُدك دانْت فانطلقَت لقْد غــــــــدت

وُيؤويَك من آوى المسيَح ابَن مْرَيمــا سُيْنجيَك من َنّجى ِمَن الُجّبِ يوُسفـــا

مـــــــــــــــــــــافما كاَن قيٌس هلُكه هلُك واحـــــــــٍد  ُه ُبنياُن قْوٍم َتَهدَّ ولكنَّ
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ج- ُلْح كوكبًا  )) 

ص.  )المعجب،  المراكشي  لدى  هي  كما  القصيدة،  هذه  مناسبة 
في  نفسه  »أسلم  الدولة  فخر  بـ   الُملّقب  المعتمد  َوَلــد  أن   )237
اللبانة  بن  محمد  به  فَمّر  ّواغ،  الصُّ صنعة  الصنائع  من  وتعّلم  السوق، 

المتقدم الذكر شاعر أبيه فقال في ذلك: 

كى القلوَب أسى أبكى العيون دمـــا خطٌب وجْدناَك فيِه ُيشبُه العَدمـــــــاأْذ

وعقد ُعروتنا الُوثقى َقِد اْنفَصـــــمــاأفراد ِعقد الُمنى منَّا قد انتثــــــــــرْت

َعُظمــــاشكاُتنا فيَك يافخَر الُعال َعُظـــــــــَمت قدُرُه  َمْن  في  يْعُظم  ْزُء  والرُّ

ُمْخُنَقـــــًة الّدهر  نائباِت  من  ْقَت  ْقَتنا ِنَعمـــــــا !ُطّوِ ضاَقْت عليَك  وكْم طوَّ

من بعِد ما كنَت في قصٍر حكى إَرمــاوعاد طْوُقَك في دكاِن قاِرعـــــــــــــٍة

لم تدِر إال الّندى والسيَف والَقَلمـــــاصّرفَت في آلة الصوّاغ أنمــــــــــــلًة

ـُــــــــــــــــها فتستقلُّ الثرّيا أن تكوَن َفمــــــــــــــايٌد عهدتَك للتقبيل تبُسط

َحْليا وكان عليِه الَحْلُي ُمنتِظمــــــــًا        يا صاِئغا كانِت العليا ُتصاغ لـــــــــــُه

ور هوٌل ما حكاه سـوى هوٍل رأيتَك فيِه تنُفُخ الَفَحمـــــــــــاللنَّفِخ في الصُّ

1- الديوان، ص.ص. 183 - 184.



156

ِه ـِ لو أّن عينَي تشكو قبَل ذاَك َعَمــــــىوِددُت إذ نظرْت عْيني إليَك بــــــــــ

وال تحّيَف من أخالِقَك الكَرمـــــــــاما حّطك الدهُر لما َحّط من شــــــَرف

وُقْم بها ربوًة إن لْم تُقْم َعَلمــــــــــــاُلْح في الُعال كْوكبًا، إْن لْم َتُلْح قمــــرًا

من يلزِم الّصبر يحمْد ِغّب ما لــزمــاواصبْر فُربََّتما أحمدَت عاقبـــــــــــــًة

ولْو َوفى لَك دمُع الَغْيِث الْنســـجمـاواللِه لو أنصفتَك الشهُب النكســــفْت

يحكيَك رهطًا وألفاظًا وُمبتــــــسمـابكى حديُثك حتى الدرَّحيَن َغــــــــدا

ُحزنًا عليَك ألْن أشَبهتها ِشيمــــــــــاوروضة الحسن  من أزهارها عِرَيْت

ريحاَنَك الغضَّ يْذوي بعَد ما نِعمـــــابعَد النَّعيم ذوى الريحاُن حيـــــَن رأى

مْن ليَس يرحُم ذاك الفضَل ال ُرِحمالم يرحِم الّدهر فضاًل أنَت حامـــــــُلُه

بُح إن أْضحى بشارقــــــٍة بُح قد َظلمـــــاشقيقَك الصُّ وأنَت في ظلمٍة فالصُّ
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د- الماِجُد الّسمْيدع  ))

شطرها  في  يأتي  التي  بقصيدته،  اللبانة  ابن  على  المعتمد  رد  حين 
بقصيدة  الثاني  راجعه  وبرا«،  علّي  بغيا  بري  »رد  المطلع  من  األول 

هًا إليه خطابه:  أخرى، ُموّجِ

ـُـــــــذرًا ع السَمْيدُع  الماِجُد  بــــــــــــرَّاأيُّها  كــاَن  إنما  البرَّ  صرفَي 

كِريمــــــــــًا ُاجيَح  أن  للِه  فــــــــــْقراحــاَش  سدَّ  وكْم  فْقرًا  ى  يتشكَّ

ُشقوقـــــــــا فيِه  الجفاَء  ــُد  أزي ُعذراال  رمــــُت  لئْن  بي  الّدهُر  غدَر 

لركـــــــــٍن آوي  أَو  قــوًة  لي  ســـــّرًاليَت  مــّنــَي  ــاِء  ــوف ــل ل ــرى  ــت ف

حّتـــــــــى يادَة  الّسِ علَّمتني  قـَـْراأنَت  الكواكِب  على  أْرقــى  ــْرُت  ِس

ُبــــــــُرودًا ــُل  أزي صفقٌة:  فخــــــــرًاُربحت  وألبَس  بها  أديمي  عن 

نيـــــــاًل الّرطُب  كالُمَك  ِتبـــــــــرًاوكفاني  وأطلُب  ُدّرًا  ُالِقي  كيَف 

مــــــاتـْت المكارُم  ِاّنما  َتُمْت  ـْرًالْم  َقطــ األرَض  بعدَك  اللُه  َسقى  ال 

1-  الديوان، ص 136.



158

هـ- أقوُل سالم  ))

 ،2 القسم  اللبانة )الذخيرة،  ابن  في تقديم القصيدة، نقرأ على لسان 
التقريب  من  عنده  حالي  »وَبَلَغت  يلي:  ما   ).65 ص.   ،1 المجلد 
والترحيب أن أفرطت في اإلدالل، وانبسطت في االسترسال، وخاطبته 
في أن يكون زادي من نعمائه، وأن يحاول صنعه بعض إمائه ، حرصًا 
المعروف، فكان  إلى االستزادة من شكر  التشريف، وسعيًا  مني على 

ذلك على أحسن وجه )...(، وكنت خاطبته في ذلك بهذه القطعة:

ـَـــــــــــــــــالُم ِحمـــــــاُموداٌع ولكّني أقوُل س الوداِع  وللنَّفس في ذكِر 

ـــــــــوى َمقـــــــــاُمأخادُع نْفسًا إن تحققِت النَّ لوع  الضُّ بين  لها  فليَس 

وكرهنَّ حمــــــــاُمقد ائتلفْت أهواؤها بَك ُجملــــــــــــًة في  ائتلفت  كما 

ـُــهـا ت عن النُّصح الُمبيِن جيوبـ كمــــــــاُموشقَّ زهرهنَّ  عن  قت  شقَّ كما 

ر لحظي في محّياَك إّنــــــــــــــه كّرِ َســــــــــــاُمأ َقَ فيِه عليَك  الُهدى  َلنوِر 

1- الديوان، ص. 186. 
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ـُـــــــــؤددًا َك س ُحســــــــاُموأحِمُل من تقبيِل كّفِ منُه  الجْوزاِء  عاِتق  على 

ـَها ِعظــــــامَامْلِبسَي النُّعمى قديمًا، ومثُلـــــــــ ماِن  الزَّ وأحداُث  حديثًا، 

غـــــــالُمألجلْستني حتى اتكأُت ولم يـــــــَزْل الكريِم  المْولى  ُيِدلُّ على 

ُيهيَّأ من زادي لديَك طـــــــعـــــــاُمعسى عند حمِلِ الِعيِس رحلَي في غٍد

ليثبت لي في وصِف ذاَك كـــــــالُمومْيلي إلى الطاهي وطـــــــيب إرادٍة

نيـــــــــــــاُموكيَف أزيُد المجَد صحف محــاسٍن والعالموَن  لها  سهرُت 
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و- أْدرى بفْضلك  ))

كان المعتمد قد بعث، من سجنه، إلى ابن اللبانة قصيدته    »إليك 
بغدادي.  رازي  مثقااًل وشقة  بعشرين  النزر من كّف األسير«، مرفوقة 
بسام  ابن  لدى  جاء  كما  تلك،  صلته  عن  اعتذر  اللبانة  ابن  أن  غير 
)الذخيرة، القسم 2، الجزء 1، ص. 63(، من خالل قوله: »فرددت 

عليه صلته وكتبت إليه مع ذلك:

فذْرنـــي والـــذي لك في ضميــــــــــــريســـقْطَت مـــن الوفـــاِء علـــى خبــــــــــير

ت بـــُرودي عـــن غــــــــــــُدوِرتركـــُت هـــواَك وْهـــو شـــقيُق دينــــــــي لئـــن ُشـــقَّ

ـــا ـــن الرزايـــــــــ ـــَق م ـــُت الطلي لئـــن أصبحُت أجحـــُف باألســـيـــــــــِروال كن

معـــاذ الله مـــن ســـوء المصـــــــــــيــــــرأســـير وال أصيـــر إلـــى اغتـــــــــــــنام

ـــكُر كاَن وإْن تناهــــــــــى علـــى نعمى فما فضُل الشكـــــــــــــوِرإذا مـــا الشُّ

لبســـُت الظّل منُه في الحــــــــــــــــرورأنـــا أْدَرى بفضلـــَك منـــَك إنـِّـــــــــــــي

ْيَك حـــاالُت الفقيـــــــــــــــــِرغنـــيُّ النفـــِس أنـــَت وإن َاَلّحــــــــــَـت علـــى كفَّ

ُف فـــي النـــدى ِحَيـــَل المعالــــــي فتســـمُح من قليٍل بالكثـــــــــــــــــــــيِرُتَصـــّرِ

1-  الديوان، ص،ص.144 - 145.
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ُث منـــَك عـــن نْبـــٍع غريـــــــــــــٍب ـــَح عـــن َجَنى زْهٍر نضـــــــــــيــــــــِرُاحـــّدِ تفتَّ

ـــْت ر عـــْن قصـــــــــيــــــِرجذيمـــُة أنـــت والزبـــاُء خانـــــــــــ ومـــا أنـــا من ُيقّصِ

وترفـــُع للُعفـــاِة منـــاَر نــــــــــــــــــــــــوِروأعجـــُب منـــَك ِاّنـــَك في ظـــــــــــــالٍم

َـّــــــــــــريـــــــِررويـــَدَك ســـوَف توســـُعني سـُــــــرورًا إذا عـــاَد ارتقـــاؤَك للسـ

نـــي ُرَتـــَب المعــــالـــــــي غـــداَة تُحلُّ في تلَك الُقصــــــــــــــــوِروســـوَف ُتحلُّ

ـــاًء ـــرواَن عطـــــــ ـــِن م ـــى اب ـــُد عل مَّ على جريــــــــــــــــــــــِرتزي بها وأزيـــُد َثَ

ـــوع ـــى ُطـــــــلـــــ ـــوَد إل ـــْب أن تع فليَس الخســـُف ملتزَم البـُــــــــــــــدوِرتأهَّ
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ة لْلَمعاِلي  )) ي- ُدرَّ
     

بهذه  المعتمد  مادحًا  اللبانة  ابن  قام  بأغمات،  له  زيارته  أثناء  في 
األبيات:

ِشغافـــــــــــالْم أقْل في الثقاِف كــاَن ِثقافـــــــــــًا وكــاَن  لُه  قْلبًا  كنَت 

ِقطافـــــــايمكُث الّزهر في الكمام ولكـــــــــن يدنو  الكماِم  مكِث  بعد 

بغيـــــــــــــــٍم الهالُل غاَب  اْنكسافــــــاوإذا ما  المغيُب  ذلَك  يكْن  لم 

للَمعالــــــــــــــــــــي دّرٌة  أنَت  ما  أْصدافــــــــــــاإنَّ ها  فوَقَ الّدهُر  ب  ركَّ

الفـــــــاحجَب البيُت منَك شخصًا كريمــــًا السُّ الدناُن  تحجب  مثَلما 

ــــــــــــي ـِّ أن ولو  كعبٌة  للفضِل  الّطوافــاأنَت  الستطعُت  أستطيُع  كنُت 

1- الديوان، ص. 159.
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2 - ابُن حْمديس  ))

أ- أِمثُلَك مْولى  ))

هذه القصيدة جواب من ابن حمديس على قصيدة اعتذار المعتمد، 
التي يقول في مطلعها: »ُحجبَت فال واللِه ما ذاَك عن أْمري«. وعن 
سياق الحوار الشعري بينهما، نقرأ في تقديم قصيدة المعتمد اآلنفة، 
يلي  ما   ،)270 ص.  )الديوان،  حمديس  ابن  بشعر  إرفاقها  تّم  التي 
المعتمد في أغمات فصرفه بعض خدمه  لزيارة  الجبار  »ومضى عبد 
فأخبر  منزله،  إلى  الجبار  عبد  فرجع  الوقت.  ذلك  في  يوجد  ال  بأنه 

1   - في ديوان شعره، هناك مقدمة تناول فيها الدكتور إحسان عباس حياة الشاعر بكثير 
من التفصيل. ومما ورد فيها »في مدينة سرقوسة الواقعة على الساحل الشرقي من جزيرة 
هكذا  أزدي،  عربي  أصل  من  1055م  سنة447هـ/  حمديس  بن  الجبار  عبد  ولد  صقلية 
تنسبه المصادر إال أنه ال يفتخر في شعره بهذا النسب مثلما يفتخر بأنه من »بني الثغر« أي 

يعتز بوطنه أكثر من اعتزازه بالقبيلة«.
وقد قسم د. إحسان عباس حياة ابن حمديس إلى ثاثة أقسام، هي:

أ- في صقلية، من 447 إلى 471هـ )حياة النشأة والشباب( 
ب-  في األندلس، من؟؟؟ إلى 484 )سنة خلع المعتمد(

جـ- في إفريقية، من 484هـ إلى 527 )االلتحاق باألهل بسفاقس بعد ضياع صقلية(
صادر،  دار  عباس،  د.إحسان  له  وقّدم  صححه  حمديس،  ابن  ديوان  حمديس،  ابن   

بيروت، بدون تاريخ.

2- الديوان، ص، ص.271 - 272.
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وكتب  خدمه،  وعّنف  عليه،  ذلك  فعسر    ، ورجوعه  بمجيئه  المعتمد 
إليه بالغداة بهذا الشعر يعتذر إليه«.

بغيـــِر انقبـــاٍض منَك يجـــري إلى ذكـــــــــِرأمثُلـــَك مْولـــى يبُســـُط العبـــَد بالعـــــــــــذِر

بــــــــــــرَلَهـــدَّ قريـــَض الفضـــِل مـــا هدَّ من قــــــــوى وحـــلَّ بـــِه ما حـــلَّ من ُعقـــدِة الصَّ

ـــرٍة ـــة ُمستمـــــــــــ ـــي امـــرٌو فـــي َخْجل يـــذوُب لهـــا فـــي المـــاِء جامـــدُة الّصـــــخِروإّنِ

ـــريأتتنـــي قوافيـــَك اّلتـــي جـــلَّ قدُرهــــــــــــــا ـــٌة َبْحـــــــــــ ـــنَّ ُمغِرق ـــٌة منه ـــا نقط بم

ـــك إذ أغنْيَتنـــي منـــَك بالنـّـــــــــــــدى أردَت الِغنـــى لـــي مـــن مديِحـــك بالفْخــــرلعلَّ

ـــًة ـــي مـــا توهمـــُت ريبـــــــــــــ ـــِرلعمـــرَي إن ـــدَك بالّنكــــ ـــْرِف عن ـــَه الُع ـــَع وْج فتدف

ـــُه َر الفضـــُل مْحَضــــــ ـــٌر ســـحَّ ـــَك ِتْب ـــِروطبُع هـــــــ ـــُه أن يســـتحيَل مـــَع الدَّ وحاشـــا ل

تمـــّل عطـــاًء منـــُه يأتـــي علـــى الوفــْـــــــــِروكنـــُت أَمـــلُّ الُجـــوَد منـــَك وأنــــــــــــَت ال

ــرٍَّا ــّر مَبــــــــــ ــنَّ غيـ ــنُّ الظـ ــَف أظـ -َتواضـــَع تيهًا كوكُب الجّو عْن قـــَـْدري-فكيـ

كمـــا خـــفَّ ُهـــْدٌب فـــي الُعيـــوِن على شـــفِريخـــفُّ علـــى خـــّداِم ملـــكَك جانبـــــــــــي

ـــِة َســــــــــــْوَذٌق ـــريإذا طـــاَر منهـــم بالوصيَّ ـــِه القمــــ ـــي إفصـــاِحِِ منطق ـــَك ف فذل

ُث عينـــي عيَنـــُه باّلـــذي يـــــــــــــرى بوجهـــَك لـــي مـــْن ُحســـِن مائّيـــة البـِشـــــــرُتحـــّدِ

قًا ـــرليالـــَي ال أشـــدوَك إال ُمطــــــــــــــــــوَّ ـــَك الُخضـ ـــاِن روضات ـــي أْفن ـــاَك ف بُنعم

نـــــــــــي ـــرومـــا زال صـــْوٌب مـــن نـــداَك يُبلُّ ـــن الوْكـــــ ـــْزُت ع ـــى عَج ـــي حّت وُيثقُلن

ــْـربكيـــُت زمانـــًا كاَن لـــي بـــَك ضاحــــــــــكًا ـــدَك ذا ِجســــ ـــُر جناحـــي كاَن عن َوكْس
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ـــرًة ـــَر مْنهـــا عالـــُم الّنفـــِس فـــي صــــــْدريوأْطرْقـــُت لمـــا حالـــِت الحـــاُل َحْيـــــــ تحيَّ

ـــري ـــا أْدري وإن َكلَّ خاِطـــ ـــا َكم وإْن لـــْم يكـــْن مْنهـــا البديـــُع اّلـــذي تـــْدريفُخذه



166

ب- رفعُت ِلساني  ))

      في هذه القصيدة، يرّد ابن حمديس على قصيدة المعتمد، التي 

يقول في مطلعها: »غريٌب بأرِض الَمغربيِن أسيُر...«. ولإلشارة، فإن 

السجن«، إال من حيث  ترتبط بمجموع   »قصائد  القصيدة ال  هذه 

كونها تستحضر المعتمَد في سياق سجنه بأغمات.

ُتجـــــــــيــُرَجَرى ِبَك َجدٌّ بالكراِم َعثـــــــــــــوُر فيِه  كنَت  زماٌن  وجاَر 

ذكـــــوُرلقد أصبحْت بيُض الظبا في ُغمودها وْهي  رِب  الضَّ ِلترِك  إناثًا 

ُامــــــــــــوُرنا لألموِر  خالفًا  ويجــــــوُرتجيُء  الورى  في  دهٌر  ويعِدُل 

تـــدوُرأتيأُس في يوٍم ُيناقض أمَســــــــــــُه الُبروج  في  الــّدراري  وُزْهــر 

ـُـــــدوُروقد تْنتخي الساداُت بعد ُخموِلهــــا ب الُكسوِف  بعِد  وتخرُج من 

عَمْرَتهــــا بداٍر  مْقصورًا  كنَت  هصــوُرلئْن  وْهو  رغاُم  الّضِ ُيْقَصر  فقد 

أســـــــــيُرأغرَّ األسارى أن ُيقاَل محمـــــــــــٌد المغربيِن  بأرِض  غريٌب 

ذكـــــــــوُرتنافس من أغاللها في فكاكــــــــها بالمصاِب  منها  وُيْقَصُم 

ـها ـِ بالظبا من سجونـ ى  ُقبـــــــــــوُروكنت مسجَّ جوَن  السُّ إن  لها  بسوٍر 

ُمغــــــــــــيُرإلى اليوِم لم َتذَعْر َقطا الليِل ُقــــــرٌَّح الّصباِح  عند  بها  يغيُر 

1- الديوان، ص،ص.268 - 269.
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فقيــــــــــــــــــُروال راَح ناٍد بالمكارِم للِغنــــــــــــى الّراحتين  في  يقلبه 

َضمـــــــــــــيُرلقد صنَت دين اللِه خيَر صيــــــــانٍة وهو  فيِه  قلٌب  كأنك 

كفــــــــكْم ا رحلُتْم بالنَّدى في أ وثبيــــــــــــُرولمَّ منكُم  رْضوى  ـُْلِقَل  وق

تســــــيُررفعت لساني بالقيامة قد أتـــــــــْت الجباُل  هذي  فانُظروا  َااَل 
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َمد  )) 3- أُبو َبْكر َبْحر بُن عْبُد الصَّ

َمِلَك الُملوك  )) 

إطار  في  بهجت  مصطفى  منجد  ق  الُمحّقِ أدرجــهــا  القصيدة    -
بانتساب  إقـــراره  من  الرغم  على  اللبانة«،  ابــن  بشعر  »الُملحق 
القصيدة،  سياق  وفي  الصمد.   عبد  بن  بحر  بكر  أبي  إلى  القصيدة 
ما   )289 ص.   ،4 المجلد  األعيان،  )وفيات  خلكان  ابن  لدى  نقرأ 
يقصدونه  كانوا  الذين  الشعراء  من  جماعة  قبره  عند  »واجتمع  يلي: 
وأنشدوها  مطّوالت،  بقصائد  فرثوه  المنائح،  لهم  ويجزل  بالمدائح، 

1   - ترجم له صاحب الذخيرة، في القسم الثالث من الجزء الثاني، على النحو اآلتي »وهو 
مالك  بن  السمح  كان  األول  الصمد، جدهم  عبد  بن  أحمد  بن  القاسم خلف  أبي  بن  يوسف 
بن خوالن، أحد أمراء األندلس في ذلك األوان، قبل دخول بني مروان، من تقديم عمر بن 
أهل  الكتابة وأدوات  الهيئات، متقدمون في  الصمديون قوم من ذوي  العزيز. وهؤالء  عبد 

النباهات«، ص.809.  
الثاني،  الجزء  المغرب«،  حلى  في  »المغرب  كتابه  في  سعيد  ابن  ذكره  أخرى،  جهة  من 
فقال: »أثنى عليه صاحب السمط والمسهب. وكان في زمان ملوك الطوائف. ورثا المعتمد 
بن عباد بما تقدم إنشاده في ترجمته«، تحقيق وتعليق شوقي ضيف، ط3، دار المعارف، 

القاهرة،1980، ص.203. 

2-  ديوان ابن اللبانة األندلسّي، من ص. 201 إلى ص. 206. 
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الُمختّص  الصمد شاعره  بحر عبد  أبو  فمنهم  عليه،  وبكوا  قبره،  عند 
به، رثاه بقصيدة طويلة أجاد فيها... 

أْم قْد عدْتَك عن الّسماِع َعـــــَواِد؟َمِلَك الُملوِك، أساِمٌع فُانــــــــــــادي

َكما قد ُكنَت في األْعيـــــــــاِدلّما خلْت ِمنَك الُقصوُر فلم تُكـــــن فيها 

اإلنشــــــاِدأقَبْلُت في هذا الّثرى لَك خاضعــــًا مْوِضَع  قبَرَك  وَتِخذُت 

أدُمعــــــــي د  ُتَبّرِ أن  أرجُو  كنُت  بُفــــــؤادي قد  ُاْضــِرَمــت  ُحــزٍن  نيراُن 

أجرْيُتــــــــــــــــُه كلَّما  بدْمعي  األْكبـــــــــــــاِدفإذا  حرارُة  عليَّ  زادْت 

واإليَقــــــــاِدفالعيُن في التَّسكاِب والتَّهتاِن والـــ اإلْحــراِقِ  في  أحشاُء 

َاَهَكـــــــــــــذا المِنيُر  القمُر  أيُّها  ـــــــــــــاِديا  الوّقَّ ِر  ّيِ النَّ ضياُء  ُيْمحى 

وســــــــــــواِدأفقدُت عيني ُمْذ فقدُت إنــــــــــارًة ُظلمٍة  في  فمجاُلها 

ي قبَل موتـــــَك أن أرى كاَن ظّنِ ـْـــــــــواِدما  األْط شوامَخ  َيُضمُّ  قْبرًا 

ضريحــــــــِه بين  اُء  الشمَّ واألْزبـــــــــــاِدَالهضبُة  التيَّار  ذو  والبحُر 

للُقّصـــــــــــــاِدعهدي ِبُمْلِْكَك وْهو طْلٌْق ضاِحـــــٌك الصفحاِت  ُل  ُمَتهّلِ

ـّــــــَدى والنـ ُمذاٍد  ذو شْمل  ُمــــــذاِدوالماُل  غيُر  الَمْجِد  وشْمُل  يْهِمي 

واألْجنــــــــاِدأّياَم تخِفُق حوَلَك اآلياُت فـــــــــــو الرُّؤساِء  كتائِب  َق 

ـــــــــر مَبّشِ والّزماُن  ــُرَك  أْم بممالٍك قد أْذَعَنْت وِبـــــــــــــــــــالِدواألمــُر 
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تْنحنــــي  والفوارُس  تمرُح  المّيــــــــــــــاِدوالخيُل  والَقنا  واِرِم  الصَّ بْيَن 

يانعـــــًا روضًا  الهيجاَء  تحسُب  وصعـــــاِدإذ  ُظبى  من  األزاهــَر  وترى 

ـْيرها دخاَن الفدفـــــــــــد ـّـــــــــاديوتخاُل عث فغم األُنوف وَعاَم فوَق الن

ُـّلــى ُورق الحماِم على الُغصون شـــــواِدوكأنَّ بيَض الُمرهفاِت على الط

بها الَعطف من طرٍب  األْزراِد ولكْم هززُت  مـــــــــــــَن  أذيااًل  وجررُت 

ورعى حسامك من بناِت الهـــــــــاِدوسقيت رمحَك ثمَّ من ماِء الطلـــــى

ـّـــــــــــاِدوكأّنما في الدرِع منَك ربيعـــــــــــٌة م والحارِث بِن عب بين ُمَكّدِ

أْحقـــــــــــــــاِدحّتى إذا ما الدهُر أظهَر حقــــــــــدُه ذو  والّدهر لألحراِرِ 

ُملئْت مَن الُعْقبـــاِنِ واآلســـــــــــــاِد                  ألقْت بأْيديها َمعاقلَك اّلتــــــــــــــي

رئاســـــــــــــٍة كّلِ  أركاُن  مْت  وانهدَّ حوَل الُملِك كل ِعمـــــــــــــاِدوتهدَّ

بواطــــــٌل وْهي  الحزَم  أضاَع  بــــــــــــــــاِدقالوا  للّنواظِر  الحقائِق  نُور 

واإلعــــــــــــــداِد وإذا انقضْت أّياُم ُملك فالعنـــــــــــا اإلكثاِر  غايِة  في 

َـّــــــــٍة أميـ ملَك  العّباِس  َبُنو  وُهُم ذوو األعداِد واألمــــــــــــــداِدحازْت 

ـــــــــــــكــًا ـِ هال علّيًا  معاويٌة  اْلعـــــــــــاديورأى  الهزْبُر  الليُث  وعليٌّ 

وجموَعــــــــــُه ُتبَّعا  أْذهَب  وأزاَل ملَك األرِض عن شـــــــــّداِدوالّدهر 

ي ألستحييِه من قْولي حــــــــــوى حْزَم الُمهّلب في ُنفوِذ زيـــــــــــــاِدإّنِ

دوٌل ُمخلَّدٌة إلى آمـــــــــــــــــــــــاِدوهَو اّلذي يدريِه كلُّ محقــــــــــــٍق
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ي ألعجُب بعَد فقدَك كْيــــــــَف ال تتكّسر األسياُف في األْغمــــــــــاِد؟إّنِ

ثغــــــــــرُه بعدَك  الخطيُّ  ُب  أو يركُع الهنديُّ فوق الهــــــــــادي أيخضَّ

ـَـــــواِدأو يلتقي الشجعاُن تحَت عجاجــــٍة أو يقتضي الميداُن سْبَق جــ

ـَـــــــا هـ في كّفِ أّيِ ُمميٍز نّقــــــــــــــــــــاِدقْد كانِت األْمداُح يجعل ُدرُّ

ــــــــٍد؟ ـُـــــــــــــــّواِد؟َمْن يفتح األمصاَر بعَد ُمحمَّ مْن يعقد الراياِت للق

أْو المــــّراِق  النَّجالَء في  ـُــــّراِدَمْن يطعن  من يضرُب األخدوَد في المــ

مثـ األْوراِق  في  األسطَار  يترُك  َل الِحلى في اللَّّباِت واألجيـــــــــاِد؟مْن 

لـــُه المْعنى الخفّي، ومن  صدُق الحديِث وصحة اإليـــــــــراِد؟من يفهُم 

حصينــٌة وْهي  الحصداَء  يلبُس  ـَــــــــــراِد؟مْن  ما ِهَي ِمْن عيوِن جـ وكأنَّ

َـّــــــــٌق ُمنمــ وْهو  الّصمصاَم  ُد  يفرند إفرنٍد وحلى ِنجـــــــــــــــــاِد؟وُيقّلِ

ـُــــــــــــــــــراِدمْن ذا يمنُّ على العفاة ظاللــــــــــُه مـ ُكلَّ  اآلماَل  ُغ  وُيَبّلِ

والـــــــــــ للّزواِر  اآلالَف  يبذُل  والـــــــــــــــــرّواِد؟ من  والُقّصاِد  اِح  مدَّ

ـــــــــٍد فســـــــــــــاِدهيهاَت ماَت الجوُد بعَد ُمحمَّ الفهم كلَّ  بزَّ  وأصاَب 

أّيامــــــــــُه وأقحطْت  الّزماُن  فالجدُب موجوٌد بكّلِ مـــــــــــــراِدودجا 

ـَـْم ل العصِر  ذا  الطائي في  أصبَح  مـــــــــراِدلْو  ُقوَت  عِر  الّشِ بقوِل  َيدرك 

َفتعوَّضـــــــــوا بأهلِه  الّزماُن  باإلفســــــــــــاِدمسَخ  ِمْن ذلَك اإلصالِح 

ـُــــــــــــُه األعضـــــــاِديا ساكَن القبِر الذي فقدان في  وَفتَّ  الّرجاَء  َقَتَل 
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َكـــــــــــــرًَّة لَك  نرى  أْن  نؤمُل  ِقيــــــــــــــــاِدُكّنا  ِبها األّياُم ُكلَّ  ُتعطي 

علــــــى مراِبطها  في  خيُلَك  واإلنجــــــــــــــاِدوتبيُت  اإلتهاِم  مَن  وعٍد 

للـــــــ األقطار  في  السلطان  د  واألوالِدوُتمّهِ والحــــــــــــفداِء  أصهاِر 

ـْـــــواِد فإذا المنايا قاطعاٌت بالمنـــــــــــــى األج سوى  ُيردي  ال  والّدهُر 

وأبى الحساُم العضُب من َاغمـــــاِدقْد كاَن هّز الرمح عطفي قــــــــــده

لألنجــــــــــــاِدوَتصاهلْت قبُّ الجياِد إلى الوغــــى األنجاُد  وتضاحَك 

بالِمرصـــــــــــاِدإذ حاَن حيُن الحين َادركَك الــــّردى كاَن  موَتَك  فكأنَّ 

بنعشَك حاضـــرًا إذ ساروا  كنُت  األعـــــــــــواِدلو  على  ثهالنًا  لرأيُت 

ي ألعجُب من ضجيعِتَك اّلتــــــي ـّــــاديإّنِ قْد كاَن قرُبَك  أْنسها في النـ

مـــــــــــــــا ميعــــــــــــاِدجاَوْرَتها في قْبرها فكأنَّ على  ذا  في  ُكنتما  قْد 

غــــــــادراحْت وأقلقَك الهوى ِمْن بعِدهــــــا َنعشَك  فوق  إليها  فمشى 

َـّــذي رِب الـ ِوســــــــــــــــادَجمعْتُكما أغماُت في التُّ بأّيِ  منُه  ْدُتما  ُوّسِ

وِوداِدُامَّ الُملوِك أما علمِت بزائــــــــــــــٍر ُمخلــــــــــٍص  وفاٍء  ذي  لِك 

َـّذي ـُما الـ ــــــــــداِدأْبكى الُعلى والمجَد فقُدك حـِ ثياَب  نيا  الدُّ لُه  لبسْت 

هــــــــــــا ـْـــــــــراِدَلَهفي على تلَك الّسجايا إنَّ األب ُة  الموشيَّ الرُّبا  زهُر 

وأيــــــــــــــــــاِدكْم ِنعمٍة خضراَء قْد ألبسَتنـــــــــــي واليتها  ومواهبا 

باستعبـــــــــــاِدناديُت كفَك ظامئًا ُمستمِطــــــــــــرًا نداك  عليَّ  فقضى 
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إيـــــــــاِدأخجلَت في الجوِد اّلذي وّفقَت، حــا كعَب  وفضحَت  ٍء  طّيِ تَم 

البحاَر مناهــــاًل ِمهــــاديقد كنُت ال أرضى  الّسماَء  أرضى  وال  زْهوا 

عّبادّيـــــــــــــــــــة غّراَء  دولٍة  ِعنـــــــــــــاِدفي  فلَّت من األمالك كلَّ 

رئيُسهـــــــــا البالَد  يْحمي  يوماُه يوُم ندى ويوُم ِجــــــــــــــالِدورياسٍة 

مْعقلـــــــــي والثرّيا  ُترسي  بُح سْيفي والرياُح ِجيـــــــاديوالبدُر  والصُّ

َـّــذي ال الّطامي  ِثمــــــــــــاِدأْغرقتني في بحِرَك  ُكّلِ  ورود  الّظماء  منع 

مكـارٍم سيوَف  نصري  في  ــــــداِدوسللت  ـِ الهنِد غير حـ تركْت سيوُف 

إذ رفعَت وهـــــاديعادْت ِبحارًا إذ سقيَت ضحاضحي وغدْت ِهضابًا 

ي للكواكِب قاعـــــــــدًا مصـــــــــــاديومددُت كّفِ غدوُت  لّما  َفَبَلْغـُتها 

قتني والّدهُر يبخُس قيمتـــــــــــي وكســـــادينفَّ به  رخصي  في  وأفقَت 

الـــــــــ إقعـــــــــــــاِديوأقمَتني لّما رأيَت حوادَث  في  أسرفَن  قْد  أّياِم 

وسهـــــــــــــــــاِدفالجفُن بعدَك ليَس يْدري ما الكرى ُمنهلَّة  دمعٍة  في 

طائــــــــــٍر مخالِب  في  قْلبي  َقتــــــــــاِدوكأنَّ  َشْوِك  فْوق  َجنبي  وكأنَّ 

نــــــا الميـــــــــــــالِدإْن لْم َتِطْب فيَك المراثي والثَّ ب  بطّيِ فلسُت  ِمّني 

ُحزَتهــــــــــا قد  اّلتي  السياداِت  ـْـــــــــــداِدإّن  أنــ بال  ُمنفردًا  ترَكْتَك 

خـــــالـــٌد ِذكَرَك  فإنَّ  مضيَت  واآلبـــــــــــــــــاِدولئْن  األّياِم  مَع  يْبقى 

بغـــــــــداِديا صاحَب القْبر اّلذي قْد أْصبحــْت بضفتْي  الرياِض  زهُر 
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َكِت اّلتــــــي أصــــــــــالدراقت وجوُه الُكْتِب بالنُّ من  ثّم  زناَدَك  منعْت 

األضــــــــداِدلما فقدت المثَل آثرَك الـــــــــــّردى تنافُر  الصحيِح  ومَن 

ـُـــــــْم دوا أحزاَنك وا الثياَب وَجّدِ ـّــــــــاِدشقُّ عبــ بني  يا  َف  الّتلهُّ وِصُلوا 

َم الـــــــ وُر الُمنيُف وَجفَّ بحُر الّصـــاديأَفَلْت لكْم شمُس الُعال وَتهَدَ سُّ

ــــــــه عـــــــاِدَكْم َرّد لْفَح الَخطِب عنُكْم ظلُّ عاصِف  مثِل  ِمن  وَحماُكم 

ـُــــــُه وفضــــل المسلمين  أميُر  لْم َتكتِحْل أجفاُنُكْم برقــــــــــــــــاِدلوال 

ـُـــــــؤاديواللُه ُيبقيِه لكْم لَيصوَنُكــــــــــــــــْم فـ يخاُف  حادثٍة  ُكّلِ  ِمْن 

قْد ُتشفُق األمجاُد لألْمجــــــــــــــاِدألقى عليُكْم ستره وأقالكـــــــــــــــْم

ــــــــــرًا ـِ ُمسف عّباٍد صباحًا  ابن  ـَــــــــــــــت ودآِدكاَن  ِلغياهٍب إْن أظلمــ

والطوُد ذو الهضباِت فوَق ِوســــاِد!كْم باَت منُه البحُر تحَت سكينــــــــٍة

كان إاّل الّروُض موشَي الحلــــى عهــــــــــــاِدما  بَصْوِب  أزاهُره  ُسِقيْت 

ـّــــــاِديهتزُّ عند الَمدِح معطفُه كمــــــــــــا الَميـــــــ األْملِد  عطُف  يهتزُّ 

قاِء على ذوي اإللحـــــــاِد يا موُت لم تترْك َحنيفا ُمسلمــــــــــًا صعب الّلِ

ـّــــــــــاِدقْد كاَن ِمْن أعلى الُملوِك رياســـــــًة هـــــ الزُّ أروِع  مْن  وُفؤاُدُه 

األْوالِد يا موُت لم ُتشفْق لُغربتِه ولــــــــــــْم ـــــَن  ـِ م َتخلَّــــــــــــُفُه  ما  َتَر 

َث األبناَء إال مجــــــــــــــــَدُه ـَـــــــــــواِدما َورَّ جـ كّلِ  ميراُث  الُعلى  إنَّ 

ي موتُه ِبُنفوِسنـــــــــــــــــــا ُنَفّدِ لْو كاَن يقبُل فيِه ِمّنا فـــــــــــــــاديُكّنا 
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ــٍد قبَل احتاللَك كاَن في اْستعـــــــــداِديا موُت كْيَف رأيَت صبَر ُمحــــمَّ

ـــــــدًا ـِ والَحّظ ليَس يناُل دوَن ِجهـــــــــــاِدكْم راَم في َرَجٍب لقاَءَك جاه

أَذّلنــــــــي فْهو  هور سواُه  الشَّ وأَحّب أّيامي ِسوى اآلحـــــــــــــــاِدأْهوى 

فُربَّمــــــــــــــا بنيِه  يا  جمياًل  ناَل الُمنى قوٌم ِبال ميعـــــــــــــــــاِدصبرًا 

ي نظمُت لكْم آللَى قولـــــــــــــــٍة ِوداديإّنِ صْفو  األوهاِم  على  عرضت 

باألجســــــــــــاِدولقْد تمازج ُحّبُكْم بجواِنحــــــــــي األرواِح  كتمازِج 

غــــــــــــــــــاِدفسقى انسكاُب الغْيِث قبَر أبيكــــــُم َاْو  ٍق  ُمتدّفِ رائٍح  ِمْن 

ـُـــــُم ـُـــــــــــــــؤاديولقْد َرثيُت وما قضيُت ُحقوَقكـ واللُه يعلُم ما ُيِكنُّ فــ
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 4 - أبو عبد الله بن إبراهيم؛  ))

آليــــــــُت

)نفح  الشاعر  لسان  على  جاء  أغمات،  في  عباد  بابن  صلته  وعن 
بسجنه  زاره  ن  ِممَّ »وكنت  يلي:  ما   )572 ص.   ،3 المجلد  الطيب، 
أن كتبت  به  لما حّل  له واالمتعاض  الحمّية  بأغمات، وحملتني شدة 

اًل: على حائط سجنه ُمتمّثِ

القبائـــِلفإْن َتســـجنوا الَقســـريَّ ال َتســـجنوا اسمُه يف  َمعروفـــُه  َتســـُجنوا  وال 

لذلك  البيت:  تحت  فــوجــدت  ــام،  أيـ بعد  الكتابة  تــفــّقــدُت  ــّم  ث
سجناه:)البيت للمتنبي(.

ـــدا ومـــن يجعـــِل الّضرغـــاَم يف الّصيـــِد بـــاَزُه     َتصّيـــدُه الّضرغـــــــاُم فـــيـمـــــا َتَصيَّ

البديع«، و»هوعم  المغرب« أنه صاحب كتاب »الحديقة في  1- جاء في »المغرب في حلى 
الدولة ملك دانية، ومدحه«،  إقبال  المسهب، أجلته محنة بلده في شبابه، وقصد  صاحب 

الجزء الثاني، ص.34. 
ولدى المقري، نقرأ أيضًا:

قال: وفيه أقول من قصيدة:
يا طالب اإلنصاِف ِمْن َدهرِه       طلبَت أمرًا غيَر ُمعتاِد   

فلو يكوُن العدُل في َطبعِه         لما َعدا ُملَك ابِن عّباِد
نفح الطيب، المجلد الثالث، ص.572.
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فما أدري من جاوب بذلك، ثم عدت له ووجدته قد محي، وأعلمت 
نفسه،  على  الجاني  وأنا  المجاوب،  صدق  فقال:  عباد،  ابن  بذلك 
ما  قدر  على  بإحسان  لي  أمر  وداعــه  أردت  ولما  لرمسه،  والحافر 

استطاع، فارتجلت: 

إحساَنـــــــــــــــــُكم أقبـــُل  ال  والدهـــُر فيمـــا قـــد عراكـــم قـــد ُمِســـيآليـــُت 

ــٌة ــلفتُم ُغنيـــــــــــــ ــذي أسـ ــي الـ ــيففـ ــد ُنســــــــــــ ــُم قـ ــن عندكـ وإن يكـ
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5 - أُبو الَعالء بُن ُزهر؛  ))

َتناَفَسِت الَمراِتب  ))

والسياق  بالبقاء«.  لي  »دعا  المعتمد  قصيدة  على  جواب  القصيدة 
بعض  عالج  زهر  ابن  من  طلب  المعتمد  أن  القصيدة،  لهذه  العام 
صحة  على  منه  إشرافًا  المغرب،  إلى  األخير  قدوم  أثناء  في  كرائمه، 
 ،2 )القسم  بسام  ابن  »ذخيرة«  في  ُمثبت  هو  ومما  تاشفين.  ابن 
227(، نطالع »فالطف عالجها ورفع قدر المعتمد  1، ص.  المجلد 
بالتبجيل، ودعا له بالبقاء الطويل، وكتب إليه المعتمد إثر ذلك بهذه 
أخرى،  بأبيات  عليه  رّد  أن  إال  زهر  ابن  من  كان  فما  األبيات«... 

نذكرها في ما يأتي:

ـّـــى حتـ فيَك  المراتُب  الشقــــاءتنافسِت  نَجَب  إذ  العسر  حللَت 

ِنْهــــــٌي البحَر  يــنــال  أن  شــاءعــزيــز  الّرِ الــعــذَب  الكوثَر  وتسقي 

جانب  إلى  العلوم  هذه  أتقن  الطب.  علوم  في  اسمه  اشتهر  زهر،  بن  العاء  أبو  هو    -1
قرطبة. شيوخ  أيدي  على  ولحديث  األدب  من  بنصيب  األخذ  بموازاة  والمنطق،  الفلسفة 

ألحق  أن  وبعد  بباطه.  استلحقه  الذي  المعتمد  إلى  فوصلت  اآلفاق،  شهرته  طبقت 
المرابطون األندلس بسلطانهم، استدرج ابن تاشفين الطبيب ابن زهر لخدمته في باطه.  

2   - القصيدة في الذخيرة، القسم الثاني، المجلد األول، 228.
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مـــاٌء ــل  ــّرم ال مــتــون  فــي  السمـــــاءوُيــلــقــى  المْحِل  غايَة  وتشكو 

طْبـــــــــع بــلــؤِم  ــاَن  ــزم ال اعتــداءولكن  لــه  الشريف  الــُحــّر  على 

عظيــــــــــٌم قسم  إنــه  اعتــداءومــجــِدَك  ولــه  الّسنــــا  ــَد   ُوِجـ به 

ى تـــبدَّ مْحل  إْن  الغيض  اللقــــــاءلكنَت  عــنَّ  إن  الليَث  وكنَت 

مثيــل عــن  قـــدُرَك  ــزَّ  ع البقــــــــاءومــثــُلــَك،  لــه  يطول  أن  ــُل  يــؤمَّ

نْجــــٌم المجد  سماء  في  ــكَ  جــــــــــــالءألنَّ الدنيا  لنواظر  بــه 

النتهـــــــاء شــيء  ــّلِ  كـ ــة  انتهــــــــاءوغــاي المجِد  لغاية  ــت  وأن
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ابن الخطيب؛  ))

زرُت قبَرك  ))

 :)57 الجراب، ص.  )نفاضة  الخطيب  ابن  يقول  األبيات،  هذه  عن 
»وزرت بخارجها قبر المعتمد على الله أبي القاسم محمد بن عباد، 
أمير حمص وقرطبة والجزيرة وما إلى ذلك الصقع الغربي، رحمه الله، 
غير  نشزا  توقل  قد  البلد،  من  الخارج  يسار  عن  القبلية  بالمقبرة  وهو 
سام وإلى جانبه قبر الحرة حظيته وسكن نفسه اعتماد إشراكًا السمها 
معها  بشأنه  المتولعة  موالها،  رميك  إلى  المنسوبة  لقبه،  حروف  في 
أخبار القصاص وحكايات األسمار إلى أجداث من ولدهما. فترحمنا 

الدين،  لسان  »هو  الرياض  أزهار  في  المقري  لدى  نقرأ  الخطيب،  بابن  تعريف  في   -1
اهلل  عبد  )بن  بن سعيد  اهلل  عبد  بن  فنقول: هو محمد  باألندلس في عصره،  اإلسام  وفخر 
اهلل،  عبد  أبا  يكنى  َلْوِشيَُّه،  ثم  األصل،  قرطبي  السلماني،  أحمد  بن  علي  بن  سعيد(  بن 
ويلقب من األلقاب المشرِّفة بلسان الدين، الوزير الشهير، الطائر الصيت، المثل المضروب 
األول،  الجزء  اهلل«،  رحمه  أنواعها،  اختاف  على  بالعلوم  والمعرفة  والشعر  الكتابة  في 

ص.186

أحمد  د.  وتعليق  نشر  االغتراب،  غالة  في  الجراب  ُنفاضة  الخطيب،  بن  الدين  لسان   -2
مختار العبادي، دار النشر المغربية، الدار البيضاء، 1985، ص.57.
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عليه وأنشدته«:

رأيُت ذلَك من أْولى المهمـــــــــاِتْقد ُزرُت قبَرَك عن طْوع بأغمـــاِت

ـَــدًا الُمدلِهّمـــــــــاِتِلْم اَل أزوُرَك يا أْندى الملوِك يـ اللَّيالي  ِسراَج  ويا 

مصرَعُه الّدهُر  تخّطى  لْو  مْن  إلى حياتي لجادْت فيِه أْبيـــــــــاتيوأنَت 

ــــــــُزه ـِّ َيَمي هْضٍب  في  قبرَك  التحيــــــــــــــــّاِتأناَف  َحفيَّاُت  فتنتحيِه 

ُعـــاًل واشتهرت  ومْيتا  حّيًا  وأمــــــــــواِتكُرْمَت  أحياٍء  سلطاُن  فأنَت 

هَر في حــال وال آِتما ريَء مثُلَك في ماض، ومعتقـدي أْن ال يرى الدَّ
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بني يديّ اخلامتة

    

مجرد  السياق.  هذا  في  الخاتمة  عن  الحديث  المناسب  من  ليس 
بوصفه  التواصل،  استمرار  مطلب  ُيعاكس  عنوانًا،  تكون  أن 
وبخالفها،  الدراسة.  هذه  خيوط  مختلف  في  المتحكمة  الــروح 
إلى  لتوجهها  نظرًا  لحديثنا،  أنسب  الفاتحة  تكون  الخاتمة،  أي 
المستقبل.. وليس إلى الماضي. والسؤال الذي يمكن طرحه بهذا 
كان  مثلما  المستقبل،  موضوع  المعتمد  يكون  كيف  هو:  الصدد، 

موضوع التاريخ في أقوى لحظاته؟
إرثًا حضاريًا-  المعتمد  اعتبار  عبر  يتّم  المستقبل،  إلى  التوّجه  إن 
األندلس  أن  خصوصًا  جديد،  من  ذلك  في  هل  مشتركًا.  إنسانيًا 
الواقع في  الخيال، كما على مستوى  الجميع على مستوى  تسكن 
قلبه  وفي  األندلسي،  اإلرث  إن  الحضارية؟؟؟  تجلياته  مختلف 
فإذا  العربية.  الهوّية  ُمقّومات  من  رئيسيًا  مًا  ُمقّوِ ُيشّكل  المعتمد، 
كانت الجغرافيا قد آلت إلى ما آلت إليه، فإن األندلس باعتبارها 

المعنوي- الحضارّي ما تزال حيَّة في نفوسنا نضرة. 
بالحضور  الوعي  من  أقــّل  ليس  الشأن،  بهذا  المطلوب،  إن    
من  كثر  بأ شخصيتنا  يخترق  الذي  التعّدد  لبعد  خدمة  األندلسي، 
واقع  ِظّل  في  خصوصًا  التسامح،  رديف  التعّدد  ليس  أو  عنوان. 

دولي يكاد يطبق عليه سوء الفهم، بل التطّرف والعنف؟.
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   ال معنى للغربة بأي وجه كان في الوقت الحاضر.. تلك الغربة 
فاألندلس  الهوس.  َحّد  المعتمد  بها  اإلحساس  في  أفاض  التي 
العربية.  البالد  مختلف  وإلى  المغرب،  إلى  بمعظمها،  انتقلت، 
الحضارية  القيم  مادامت نفس  اليوم،  إلى  فينا  قائمة  األندلس  إن 
في  يقيما  أن  عن  يكفان  مشرقه،  كما  المغرب،  بيننا.  مستمرة 
االنغالق  نحو  بوجهيهما  يشيحان  حين  التاريخية،  األندلس 

ب. والتعصُّ
صوت  برفع  االهتمام  الجدير  من  ذلــك،  استمرار  سبيل  وفي     
أنسب  ولعّل  الجميل.  اإلنساني  الشعري  صوته  عاليًا..  المعتمد 
مكان يرتفع منه ذلك الصوت، هو مكان إقامته بأغمات تحديدًا. 
شبه  في  به  االحتفاء  يتم  مثلما  بالمعتمد،  االحتفاء  بنا  فحرٌي 

الجزيرة اإليبيرية. 
   بهذا االحتفاء، تطيب روح المعتمد مقامًا..

   وما من شك في أن تطيب به كل بالد العرب بالنتيجة..
   أرضًا لإلبداع والتواصل الحضاريين.
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ترجمة: مصطفى صفوانمقالة يف العبودية املختارة )إيتيان دي البويسيه(34

د.بنسامل ِحّميشعن سريَت ابن بطوطة وابن خلدون35

ابن طفيلحي بن يقظان - تحقيق: أحمد أمني36

ميشال ساراإلصبع الصغرية - ترجمة: د.عبدالرحمن بوعيل37

محمد إقبالمحمد إقبال - مختارات شعرية38

الت يف الحضارة، والدميوقراطية، والغريية( 39 ترجمة: محمد الجرطيتزفيتان تودوروف )تأمُّ

أحمد رضا حوحومناذج برشية40

د.زيك نجيب محمودالرشق الفنان41

ترجمة: ياس شعبانتشيخوف - رسائل إيل العائلة42

إلياس أبو شبكة “العصفور الصغري” - مختارات شعرية43

األمري شكيب أرسالنملاذا تأخر املسلمون؟ وملاذا تقدم غريهم؟44

عيل املكمختارات من األدب السوداين45

ُجرجي زيدانرحلة إىل أوروبا46

د.عبد الدين حمروشامُلعتمُد بُن عبَّاد يف سنواته األخرية باألس47
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