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مقدمة

الرحيم الرمحن اهللا بسم

١

خالفة يف الهجرة من وتسعني اثنتني سنة األندلس جزيرة إىل الزقاق بحر املسلمون جاز
امللك. عبد بن الوليد

حصينة مدينة وهي التالية؛ السنة يف ُطَليطلة مدينة عىل استولوا فاتحنيحتى وساروا
وراءها. ما فتُح عليها االستيالءَ لهم يرسَّ املنال صعبة

بني الفاصلة الجبال الربانس) (جبال الُربتات جبال بلغوا حتى الفتح بهم وامتد
مدينة وفتحوا (٩٩–١٠١ه) العزيز عبد بن عمر خالقة يف اجتازوها وفرنسا، إسبانيا
سنة (طولوز) طالشة فتحوا ثم فرنسا، يف غزواتهم مبدأ وجعلوها (ناربون) أربونة

فرنسا. جنوبي ففتحوا ومائة سبع سنة إىل الفتح بهم وامتد ومائتني، اثنتني
بالط موقعة كانت بواتيي، ومدينة تور مدينة بني ومائة، عرشة أربع سنة رمضان ويف
واضطر مارتل، شارل املسيحيني وقائد الغافقي الرحمن عبد املسلمني قائد وكان الشهداء،
األصقاع تلك يف الحاشدة الجحافل بهذه لهم ِقبَل ال أنهم رأوا إذ الرتاجع؛ إىل املسلمون
سنة إىل أربونة بمدينة احتفظوا ولكنهم فرنسا، يف املسلمني فتح منتهى كان وهذا النائية،

األندلسية. األموية الدولة عهد يف فرنسا ملك عليها استوىل حني ومائة وأربعني اثنتني



َعبَّاد بن املعتمد

٢

املسلمني بأمر وقام الهجرة، من ومائة وثالثني اثنتني سنة املرشق يف األموية الدولة زالت
عبد أمية بني شباب من فرَّ فيمن وكان وترشيًدا، تقتيًال أمية بني فأتبعوا العباس، بنو
املنصور؛ جعفر أبو به لقَّ قريش؛ صقر ب امللقَّ امللك عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن

وسياسته. وعزيمته، بهمته، إعجابًا
األندلس إىل البحر اجتاز األقىصثم املغرب حتى أفريقية شمال يف الرحمن عبد رضب
أن حاولوا حينما العباسيني جيوش عنهم ورد أمرهم فجمع عليهم أمريًا الناس فبايعه

اإلسالمية. البالد سائر عىل امتد كما األندلس عىل سلطانهم يمدوا
يف سلطانها وامتد وتمكنت الدولة قويت قرون، ثالثة زهاء أمية بني دولة ودامت
عبد حفيد هشام إىل الداخل الرحمن عبد من أمراء عرشة تدبريها عىل وتواىل والبحر، الرب
أربعة عليها فتواىل الدولة أمر اضطرب ثم سنة، ومائتي وستني إحدى النارصيف الرحمن

سنة. وعرشين ثالٍث يف حاكًما عرش
يف أيامها وأنرض أعوامها أزهر الحضارة وبلغت وعزها، مجدها أوج الدولة وبلغت
الشمال يف األعداء فرد ٣٥٠ه إىل ٣٠٠ سنة من امللك دبر الذي النارص الرحمن عبد والية
دولته، األمن وَعمَّ سلطانه، وتمكن امللك له فاستتب املغرب، يف الطامعني وأرهب خائبني،
مدينة النارص فبنى العمران، واستبحر املدنية وازدهرت صيته، وبَُعد هيبته، وعظمت
وبلوغ وعظمتها الدولة غنى عىل وبرهانًا العمران، يف آية قرطبة ضواحي يف الزهراء

غايتها. فيها الصناعات
متسقة الدول وأمور عرشعاًما املستنرصستة الَحكم النارصابنه الرحمن عبد وخلف
رجل األمور مقاليد إىل فتطلع صبي، وهو هشام، ابنه فخلفه الحكم ومات مستتب، وأمنها
أبي بن محمد ودينه: وخلقه وشجاعته وحزمه طموُحه للسلطان له أَهَّ التاريخ، عباقرة من
وأخاف هيبتها ومكَّن تدبريها وأحكم كلها الدولة أمور عىل عامر أبي ابن تسلط عامر،
من أكثر غزا األموية، الدولة عرص يف بلغت ما أبعد الشمال صوب مغازيه وبلغت أعداءها،
فُدفن سالم مدينة إىل ونُقل الشمال يف غازيًا مات حتى واحدة يف يُهزم لم غزوة خمسني

٣٩٢ه. سنة بها
باألمر، دونهم استبد بما األموي البيت أضَعف ولكنه الدولة أركان عامر أبي ابن ثبَّت
امللك هيبة فزالت أمية، لبني أقروا بما عامر لبني الناس يُقر ولم بنيه، السلطان وأورث

٤٢٢ه. سنة كلها الدولة زالت حتى العلويون حمود وبنو أمية بنو وتنازعه
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مقدمة

٣

الطوائف ملوك

واحد كل وظفر رقعتَها تنازعوا أمراء — األموية الدولة زوال بعد — األندلس بالد م تقسَّ
زهاء عرصهم واستمر الطوائف، ملوك ُسموا أمراء توالها إمارات فقامت عليه، قدر بما

عاًما. خمسني
يحتاج وال لذكرها، املجال يتسع ال البالد أرجاء يف دولة عرشة أربع للطوائف وكان

بينهم. من عباد بني إىل قصدنا فإنما تعدادها، إىل املقال هذا

٤

عباد بنو

واألدب التاريخ يف ذكًرا وأكثرهم صيتًا وأبعدهم ملًكا وأفسحهم الطوائف ملوك أعظم كان
وقرطبة. إشبيلية ملوك عباد بني

يف حمود بني ملك عىل فاستولت اتسعت ثم ٤١٤ه، سنة إشبيلية يف دولتهم قامت
شملت حتى وامتدت ٤٦١ه، سنة قرطبة يف جهور بني ملك وعىل ٤٥٠ه، سنة الجزيرة

الرشق. يف مرسية
أبو وابنه محمد، القاسم أبو ثالثة: منهم وتوالها سنة سبعني عباد بني دولة ودامت

باملعتمد. امللقب عباد بن محمد القاسم أبو هذا وابن باملعتضد، امللقب عباد عمرو
وعرشين ثمانيًا الثاني وُملك (٤١٤–٤٣٣ه)، سنة عرشة تسع األول ُملك استمر

(٤٦١–٤٨٤ه). وعرشين ثالثًا املعتمد ُملك واستمر (٤٣٣–٤٦١ه)،
عالية، منزلة األدب ويف ذائع، صيت الجود ويف عظيم، بالء الجهاد يف للمعتمد وكان
املآيس يف كأنها — تأتي كما — وقصته موفور. نصيب الحدثان ومصائب األيام ِغرَيِ ومن

تاريخ. حادثات ال كاتب وافتنان واقع، حقيقة ال شاعٍر خياُل
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وأقوال أقوالهم يف النسب هذا ذكر تردد الحرية، مناذرة إىل ثم لخم، إىل عباد بنو ينتمي
مدحوهم: أو لهم أرَّخوا من

ع��ب��اد ب��ن��و ف��خ��ره��م ف��ي زاد ان��ت��س��اب وه��و ال��م��ن��ذري��ن ب��ن��ي م��ن
األوالد ق��ل��ي��ل��ة وال��م��ع��ال��ي ال��م��ع��ال��ي س��واه��ا ت��ل��د ل��م ف��ت��ي��ة

إشبيلية، إقليم واستوطنا األندلس، إىل العريش من عطَّاف وابنه نعيم جدُّهم وفد
عامر أبي بن باملنصور اتصل املعتضد، جد وهو عباد، بن إسماعيل جدهم أن ويعلم
الهجري، الرابع القرن أوائل يف األموية الدولة اضمحلت أن إىل قاضيًا فلبث القضاء فواله
مكانته عظمت املعتمد، القايضجد إسماعيل بن محمد ابنه والرياسة القضاء يف خلفه ثم
قرطبة عىل تغلَّب باملستعيل، امللَقب الحسني حمود بن عيل بن يحيى وكان قاٍض، وهو
القايض وبايعوا أهلها فاجتمع ا، محاِرصً إشبيلية إىل فذهب األموية الدولة اضطراب أيام
عبد بن املستنرص الحكم بن املؤيد هشام أنه ادعى برجل مُللكه مكَّن وقد اإلمارة، عىل
يف حي إنه قيل: ثم سنة وعرشين نيف منذ انقطعت أخباره وكانت — النارص الرحمن
وثبَّت سلطانه، به ووطد امللك اسم له وجعل القايض فدعاه — األندلس قالع من قلعة
وكان بامُللك، إسماعيل بن محمد القايض فاستبد هشاًما املدعو الرجل تويف حتى إمارته

السياسِة. َحسَن جواًدا شاعًرا أديبًا

و«قالئد األنفس» «مطمح صاحب خاقان بن للفتح بجمل عباد بني يف الكالم وأبدأ
املعتمد ِذكر املقال هذا يف والقصد محقق، مؤرخ ال متنوق كاتب كالم وكالمه العقيان».
األدب معرض يف عباد بني أخبار من طرف وإثبات وبؤسه، نعيمه حاَيلْ يف عباد بن
بني القارئ ليجمع للحقائق؛ تحريف وال بالتاريخ إخالل غري يف والنثر الشعر زينة ويف

العرص. ذلك يف األندلسيني أدب من وصور األندليس، التاريخ حوادث
محمد القاسم أبا الوزير يذكر وهو األنفس مطمح كتابه يف خاقان بن الفتح قال

منهم: ملك من أول وهو عباد بن
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مقدمة

ماء بن املنذر وجدهم ضخم، مفخر إىل ومرتماها لخم،1 يف منتماها بقية هذه
السماء. تلك جو يف ومطلعهم السماء،

وعمروا الزهر، أعبق عن منهم وتنفس الدهر، بهم أَِنس ملوك عباد وبنو
والُهلك. بالحياة وأمروا امللك، َربع

وافرتش واقتعد، اإلرهاب كاهل وتبوأ وأقعد، أقام من أحد ومعتضدهم
وأخمل طود، كل وهدَّ بَعود، وزاحم فريسته، مكايد من وافرتس ِعرِّيَْسته، من

وإشارة. بوحي وقتل وشارة، زيٍّ ذي كل
األفالك. تلك نريات وأحد األمالك، أجود كان ومعتمدهم

يقول: أن إىل

لهم اقتنص الذي وهو مجدهم، سفر وبه جدهم، هذا القاسم أبو والقايض
جبابر، أيدي من الرياسة أخذ فإنه الوافر، بالحظ منه واختصهم النافر، امللك
سمته وغدت حصة، بأوفر امللك من وفاز … أكابر أعيان ظاللها من وأضحى2
النفوذ ذلك مع امللك بسمة يتسم ولم القضاء، رسم يمُح فلم مختصة، صفة به
منه وخلت الرجام، حوته حتى غرته، ويجلو حوزته، يحمي زال وما واملضاء،

اآلجام. تلك
وتسمى … ونُضد له ق روضنُمِّ يف منه وحل املعتضد، ابنه إىل امُللك وانتقل
يف بطش لوال وأواله، أناله بما الجود غايات أبعد إىل وارتمى باهلل، باملعتضد
وما والنهل، العل صفو ذلك أثناء يف وعكَّر املنهل، ذلك كدَّر النفوس اقتضاء
الطائر اختطاف أعداءه يخطف رابًضا، عليها وللوثوب قابًضا، لألرواح زال
املعتمد ابنه إىل امُللك أفىض أن إىل واملكر، بالدهاء منهم وينتصف الوكر، من
به ونال ونجدة، بأس أي منه وتقلد مجده، وأحمد الرَِّمد، طرفه منه فاكتحل
فيها له تُعدم لم سنة وعرشين ثالثًا امُللك يف وأقام سناه، وجدد مناه، الحق
أوطانه، من به وذُهب سلطانه، عىل غلب أن إىل مستحسنة، سرية وال حسنة،

أغمات. تربُة ووارته مات، أن إىل كذلك وأقام اعتُقل، حيث إىل فنُقل

املناذرة. املسمون الحرية أمراء كان ومنها لخم قبيلة إىل عباد بنو ينتسب 1
مظللني. غري للشمس بارزين أي ضاحني سريهم أضحى: 2
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َعبَّاد بن املعتمد

الويف، الشاعر وهو — الشاعر اللبانة ابن قول كذلك هنا وأثبت الفتح، كلمات هذه
املعتمد. يف شعره من طرف وسيأتي — أسريًا وواساه به وأشاد أمريًا، املعتمد مدح

عباد: بني يف قال

مناقبهم تجل القوم فهم أوليهم، الجاللة من منقبة وأي وأحلِّيهم، أصفهم بماذا
ُزيِّنَِب بهم ملوك واالستقصاء، باالستيفاء لها يُتعرض وال واإلحصاء، العدِّ عن
يوقف فعليهم الحروب ذكرت إن وحلَّت، شاءت حيث وترقت وتحلَّت، الدنيا
أصبح السابقني، درجة يف ذلك يف فهم املآثر ُعدَّت أو اليقني، الخرب عىل منها
الِحمام، بهم أناخ حتى وابتسام، بهجة ذات واأليام الَقسام، مرشق بهم امُللك
بأسهم يرَع ولم وجودهم، العدم إىل فنَقل واألمام، الوراء محاسنهم من وعطل

معدود. ألجل إال نؤخره وما فمفقود، آدمي ملك وكل وجودهم،
وسابقة األكرب، عظيمهم ِملكهم، تحت األمر ومحصل ُملكهم، ناشئة فأول
والخنرص، بالوسطى الفضائل يف يعد الذي وزينهم األشهر، األجلُّ رشفهم

إسماعيل. ابن القاسم، أبا ويكنَّى عباد بن محمد

أمرائهم: ثاني وهو خاصة، املعتضد يصف اللبانة ابن وقال

من أعدائه يف أيامه تخُل لم — تعاىل هللا رحمه — عباد عمرو أبو املعتضد
باب يف كانت لقد حتى دم؛ وسفك روح قبض من سيفه عطل وال قدم، تقييد
نظره فكان ومرءوًسا.3 رئيًسا إال تنبت وال رءوًسا، إال تُثمر ال حديقة داره
فبكى وروحاته، بُكَره جل استعمل إليها التلفت ويف مقرتحاته، أشهى إليها
تُصان أن ينبغي ما التجرب أوصاف من عنه ُحكي ولقد وفرَّق، وشتَّت وأرَّق،

إملاع. وال بترصيح له يتعرض وال األسماع، عنه

املرَّاكيش: ويقول

عوًضا والرؤساء امللوك برءوس جللها قرصه حديقة يف خشبًا اتخذ قد وكان
فليُتَنَزَّْه. البستان هذا مثل يف يقول: وكان القصور، يف تكون التي األشجار عن

عباد. بن املعتمد ترجمة خلكان، ابن عن منقول 3
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مقدمة

قلب، وشجاعة ورصامة شهامة عرصه أوحد كان أنه الرجل هذا أمر وجملة
وكان العباس، بني ملوك من املنصور جعفر بأبي يشبهونه كانوا نفس، وحدَّة
وأكرب ابنه َقتََل منذ سيما ال والبعيد القريب ومهابته فخامته يف استوى قد

عهده. لوالية املرشح أوالده

رءوًسا! إال تثمر ال حديقة داره باب يف كانت الفتح: قول تفسري املراكيش كالم ويف
«الذخرية»: يف ام بسَّ ابن وقال

وسباطة الهيئة وفخامة الِخلقة، وتمام الصورة جمال من أيًضا أوتي قد وكان
نظرائه. عىل فاق ما الحدس وصدق الخاطر، وحضور الذهن، وثقوب البنان،
أدنى — السلطان طلب إىل به الهوى ميل قبل — األدب يف ذلك مع ونظر
غري من علقها وافرة قطعة عىل ذهنه لثقوب منه حصل طبع، بأزكى نظر،
منافسة وال مطالعتها، من إكثار وال غمارها، يف النظر إمعان وال لها، تعمد
وقرض الكالم تحبري من شاء ما ذلك عىل سجيته أعطته صحائفها، اقتناء يف
فيها وبلغ الطبيعة، فيها أمدته معاٍن يف ظاهرة طالوة ذات الشعر من قطع
بارى كف جود إىل الظاهرة الخالل هذه جمع للرباعة، األدباء واكتتبها اإلرادة،

بها. السحاب

أعداءه، وأرهب سلطانه، ومكَّن ملكه، ع وسَّ أن بعد ٤٣٣ه سنة املعتضد وتويف
شعرائه. ولسان بلسانه ذكره األدب يف وخلد

الكتاب وأولع ومآثره، مناقبه يف الشعراء افتَنَّ وقد كثريون، فالواصفوه املعتمد وأما
وآثاره. بأخباره

اللبانة:4 ابن يقول

جيد، وللنظم لبَّة للملك به تحىل وهمام ُمجيد، الحقيقة عىل وأديب َمجيد، ملك
أيامه فأطلع عباد، بن الحارث ِذكر بسيبه وأنىس وآد؛ بسيفه الطغاة أفنى
يف وشيد ودرًرا، جواهَر أجيادها يف معاليه ونظم وغرًرا، حجوًال الزمان يف
وآناءه، أوقاته مستظرفة وبادرة مستغربة نادرة بكل وعمر فناءه، َمعلُّوة كل

ص٣٧٦. ج٥، الطيب نفح 4
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َعبَّاد بن املعتمد

وقرى، منع بسوق، أيَّ إحسانه ثمرات وبسقت سوق، للمحامد به فنفقت
وفرى. ووصل وبرى، وراش

ذلك سماء بهم وزين السلك، نظم نظمهم أقمار عدة أبنائه من له وكان
كهيئته، الزمان استدار أن إىل وتالده، طارفه وُحماة بالده معاقل فكانوا امُللك،
وشهر، سيفه الشتات وسلَّ وظهر، الخالف وأثمر فيئته، يف البؤس وأخذ
تلك بني بالثبات ذلك أثناء يف نفسه يطلب — تعاىل هللا رحمه — واملعتمد
عىل الخرق واتسع بالواقع، القطب بُدل أن إىل امَلقام، ذلك يف وامُلقام الثُّبات،

الراقع.
فكر إليه فثاب بالوفاء، يشعر كتابه عليه فورد تاشفني؛ بابن فاستعضد
أن إىل نَزال، حربه رام من ودعا للنزال، املدة تلك خالل وثبت وفاء، خاطره
العرش، ذلك َفثُلَّ وهبته، ما منه تسرتجع واأليام نهبته، قد والحروب أصبح
بطون إىل الخيول صهوات من فنُقل األرش، من أمنت حني الليايل واعتدت
أغنت فما فاٍن، عليها من وكل زائل، لديها ما جميع الدنيا وهذه األجفان،5
له معجَّ يلقى وكل نفعت، تكن لم إذ رضت؛ ما وليتها َدَفَعْت، وما اململكة تلك

أجله. الكتاب ويبلغ له، ومؤجَّ

عباد: بن املعتمد عن امُلَلح» «لَُمح كتابه يف القطاع بن عيل قول املقري ونقل

عماًدا، وأرفعهم سماًدا، وأعظمهم ساحة، وأرحبهم راحة، األندلس ملوك أندى
ومألف اآلمال، وقبلة الشعراء، وموسم الرحال، ُملقى حرضته كانت ولذلك
الشعراء أعيان من عرصه ملوك من أحد بباب يجتمع لم إنه حتى الفضالء؛

جنابه. حاشيتا عليه وتشتمل ببابه يجتمع كان ما األدباء وأفاضل

الطِّيب»: «نَْفِح ويف

ذكر حني — تعاىل هللا رحمه — خميس بن بكر أبو القايض الفقيه وقال
إىل كثرته مع يبلغ ال ما أوصافه من للمعتمد الناس ذكر وقد عباد: بني تاريخ

السفن. من نوع 5
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مقدمة

منظومات من عليه وقفت بما وأردفها أخباره، من نبذة أذكر اآلن وأنا إنصافه،
فائقه.6 النظم عايل رائعه، األدب جم — تعاىل هللا رحمه — فإنه أشعاره،

املعجب: كتاب يف املراكيش ويقول

نفس ذكاء العباس، بني ملوك من باهلل الواثق بهارون يشبَّه هذا املعتمد وكان
وأهل الشعراء من له واجتمع ة، املنرشَّ الحلل كأنه شعره وكان أدب، وغزارة
عىل العلوم من مقتًرصا وكان األندلس، ملوك من قبله مللك يجتمع لم ما األدب

إليه. وينضم به يتعلق وما األدب علم
والسخاء كالشجاعة يحىص؛ ال ما الذاتية الفضائل من هذا مع فيه وكان
أعلم فال الجملة ويف الرشيفة، األخالق هذه يناسب ما إىل والنزاهة، والحياء
بأوىف فيها له ورضب قسم، أوفر منها هللا وهبه وقد إال رجل يف تُحمد خصلة
هذا فاملعتمد الوقت؛ هذا إىل فتحها لدن من األندلس حسنات ُعدَّت وإذا سهم،

أكربها. بل أحدها

يمدح ال بقرنني املعتمد بعد السابع، القرن يف عاش املغرب من مؤلف كالم هذا
عىل إشهاًدا غريه؛ وقول قوله أنقل ولكني قال، ما كل يف أوافقه ولست رهبة، وال رغبة
كان وما عباد، بن املعتمد يف ومؤرخوها وشعراؤها واملغرب األندلس أدباء اعتقده ما

تلته. التي والعصور عرصه، أهل نفوس يف األثر من لسريته
املعتمد: أخبار من طرف نقل بعد الطيب نفح مؤلف وقال

وما وباٍد، حارض كل يف والعز امُللك من رآه وما عباد، بن املعتمد وأخبار
العاقل به يتعظ عجيب أمر العيش، وسوء والعرس الضيق من األرس، يف قاساه
وملكه وعرسه، يُِرسه حاَيلْ يف لهم وأجوبته الشعراء، به مدحته ما وأما األريب.
نظيم منه التاريخ كتب ويف كثري، فهو وِبرشه، وتجهمه ونرشه، وطيه وأرسه،

ويثري.7 االعتبار يبعث ما الكتاب هذا يف منه قدمنا وقد ونثري،

ص٣٧٧. ج٥، الطيب نفح 6

ص١٠٥. ج٦، الطيب نفح 7
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َعبَّاد بن املعتمد

«الذخرية»: يف بسام ابن وقال

ممن مثله صار لو الزَهر، عن الِكمام انشق كما شعر عباد بن للمعتمد كان
… مستغربًا ونادًرا معِجبًا رائًعا لكان بضاعة، واتخذه صناعة، الشعر جعل
خاطره ودعا فصاب، حالتيه كلتا يف سحابه مري أنه املعتمد من والعجب
الشأن هذا يف يومه بل الخلع، بعد وال امللك يف طبٌع، له تََراَجَع وال فأجاب،

عرش. الديوان هذا يف وحسنته دهر،

العقيان:8 قالئد يف خاقان بن الفتح وقال

تتعطل لم هدى، بَدر الدنيا عىل وطلع والندى، الباس وجمع العدا، قمع ملك
وثغور مواسم، أيامه وكانت سنانه، وآونة يراعه آونة بنانه، وال ه كفُّ يوًما
سمات من يُغفلها لم وغرًرا، أحجاًال وللزمان درًرا، كلها ولياليه بواسم، برِّه
أثرها بقي مأثرة من عطَّلها وال وارف، إيناس ظل من يُِضحها ولم عوارف،
للهمم، مطمًحا حرضته وكانت هاديًا، الفضل إىل منها معتفيه ولقي باديًا،
من تخُل لم ، حميٍّ أنف لذي ومقذًفا ، كميٍّ لكل وموقًفا األمم، آلمال ومرسًحا
الُكماة، جماهري من لوائه تحت فاجتمع ِرفد، انسجام من جوُّها يصُح ولم وفد،
واملضاء، النفوذ بهم يُزهى وأنجاد الفضاء، بهم يَغص أعداد الُحماة، ومشاهري
ميدانًا حرضته فأصبحت منتقد، فهم ذي وكل متقد، نجم كل سمائه يف وطلع
كل يف َخصل، إلحراز ومضماًرا البيان، هدف لرمي وغاية األذهان، لرهان
إال نظامه يف يتسق ولم نجد، بطل إال زمامه يف يرتسم فلم وفصل، معنى
فيه تسفح مرص، أكمل مرصه وغدا عرص، أجمل عرصه فأصبح ومجد، ذكاء
ذي أيام وصفه يف الريضُّ ويفضح وقلم، سيٍف لسانا فيه ويُفصح الكرم، ديم

سَلم.9
خلت ركبوا إن عينًا، الجملة ولتلك زينًا، الحلبة لتلك وبنوه قومه وكان
أحجم أقدموا وإن َسجوًما، الغمام رأيت وهبوا وإن نجوًما، يحمل ُفلًكا األرض

عباد. بن املعتمد ترجمة «القالئد»، 8
غزله. يف الريض الرشيف يعني 9
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مقدمة

فألوت األيام انحرفت ثم األويس. َعرابة أقرص فخروا وإن العبيس، عنرتة
املنن تلك تنفع ولم الحسام، وال الرمح يدفع فلم إيراقه، يانع وأذَوْت بإرشاقه،

الُفلك. إىل فلكه من وُحطَّ امُللك، بعد فتَُملََّك الجسام،
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واألدب املعتمد

بالعلوم َزَهر عرص وهو الهجري، الخامس القرن يف األندلسية الطوائف دول نشأت
األموية الخالفة بدولة أطاح سيايس اضطراب من فيها كان ما عىل األندلس، يف واآلداب

وانتشاًرا. شدة الخالفة سقوط وزاده
فيه اضطربت اإلسالمي؛ املرشق يف الرابع كالقرن األندلس يف الخامس والقرن
واألدباء، العلماء دعوة يف تنافست صغرية دول منها ونشأت ظلها وتقلَّص الخالفة دولة
حسن يف رغبة لهم؛ العطاء وإغداق الشعراء، من إليها يفد بمن االحتفاء يف وتبارت

الصيت. وبُعِد السمعة،
دول املرشق يف نشأت كما الخامس القرن يف األندلس يف الطوائف دول نشأت

وغريها. والحمدانيني والغزنويني والبوبهيني السامانيني
فكبار املرشق، يف سريه عن قرنًا يتأخر األندلس يف واألدب العلم سري أن وأرى
املرشق يف نظرائهم عن الجملة يف يتأخرون األندلسيني والُكتَّاب الشعراء ونوابغ الفالسفة

املجال. هذا لها يتسع ال أسباب ولهذا قرنًا،
ويف األبنية، تشييد ويف واملفاخر، املكارم يف األندلس يف الطوائف دول تنافست
مآثرها تخليد يف ويتنافسون ظاللها يف ينعمون الذين والشعراء واألدباء بالعلماء االعتزاز

واألدب. والعلم التاريخ كتب يف ذكرها وتسيري

الصيت، وبُعد السلطان وسعة القوة من حظٍّا الطوائف ملوك أكثر كانوا عباد وبنو
إشبيلية عىل تسلطوا بما إليهم؛ والعلماء والشعراء األدباء وفود يف نصيبًا وأوفرهم
ثالثة واآلداب العلوم ومركز األموية الخالفة حارضة قرطبة وكانت يتبعهما، وما وقرطبة

أوجها. األندلس يف اإلسالمية العربية الحضارة فيها وبلغت األمويني، عهد يف قرون،



َعبَّاد بن املعتمد

نظم سيما وال األدب، حب وورثوا والعزة السيادة ورثوا لخم من عرب عباد وبنو
عليه. واإلثابة فيه واملشاركة به واإلعجاب الشعر

األندليس»:1 الفكر «تاريخ كتابه يف بالنثيا األستاذ يقول

فيها الشعر طغى إذ امِلريَّة؛ يف عليه كان بما شبيًها إشبيلية يف الحال وكان
واملعتمد املعتضد كان ولقد عباد، بني ظل يف األدب أُرضب من عداه ما عىل
تخرج مدرسة بالطهما يكون أن نستغرب ال ثم ومن الشعراء، أعالم من
درجات أعىل والغزل النسيب وشعر الخمريات وصلت وقد اآلداب، أهل فيها
عيل طبقة من — مجيدون شعراء عجز حيث املصقول؛ البالط هذا يف الكمال
اللبانة بن بكر وأبي زيدون بن بكر وأبي الصقيل حمديس وابن حصن، بن
الذكر النابه املعتمد وزير عمار ابن إليه وصل ما إدراك عن — كثريون وغريهم
اعتماد مالحقة يف كذلك وقرصوا الشعر، سماء يف تحليق من الحظ املنكود
مجاراة عن فضًال قبله، اإلشبييل التاجر ُرميك وجارية املعتمد زوِج نفسها
أيام َق ُوفِّ املعتمد أن والحق القصيد، رائع من أبدعه فيما املعتمد الشاعر امللك
أبواب يف بشعره يصل أن ِمن له مكَّنت التجويد من درجة إىل وسعوده مجده
استدرت آفاق إىل والنرص الحرب ووصف الرسور مجالس ووصف الغزل

أنفسهم. البدو إعجاب

الشعر تقارض من الشعراء وكبار املعتمد بني كان فيما القارئ ينظر أن هذا وثبَت
وابن عمار وابن زيدون ابن مجاراة يقرصيف لم املعتمد أن القارئ سيجد شتى، أحوال يف
تقارض من كثري بالقارئ وسيمر أحيانًا، عليهم مربًزا يجده بل اللبانة وابن حمديس

ومحنته. وبؤسه ودولته نعيمه يف وشعرائه املعتمد بني الشعر
عن قال الصرييف، ابن عن نقله وما الخطيب، بن الدين لسان شهادة هنا وحسبنا

املعتمد:

الذكر، الشهرية األخبار ذو البليغ، الشجاع الجواد وهو القاسم، أبو كنيته
الصرييف: ابن قال الدهر، عىل املوروثة واألنباء

مؤنس. حسني الدكتور ترجمة 1
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واألدب املعتمد

وأصلب الجود، يف وحده نسيج عباد بن محمد هللا عىل املعتمد
بارع والكتابة، الشعر يف طِرف البالغة، يف فذ عود، مكرس نظرائه
املآخذ، حسن املعاني، كثري األلفاظ، جزل األدب، كثري والنثر، النظم
رائق البديع، كثري املتن، كثيف الحاشية، رقيق الكالم، معاطف لدن
من ينشده لم التوليد، َجم اإلشارة، َحسن االستعارة، الئق الديباجة،
أعالمه من إليه اجتلب ما كثرة عىل منه، أشعر والشعراء الوزراء
القريض.2 حرِّ من يديه يف ووضع الحمد، ُدر من عليه ونثر الثناء،

عواطفه، عن بالشعر يعرب الحس، مرهف الطبع، رقيق مجيًدا شاعًرا املعتمد كان
وهزله. وجده وترحه، فرحه يف خواطره به ويسجل

له ترجم من ومنهم شعراء، بنوه وكان شاعرة، أوالده أم والرميكية شاعًرا هو كان
األندلسيات. الشواعر يف ذُكرت شاعرة بثينة بنته وكانت األندلس، أدباء بني
اآلتية. الفصول يف شعرهم من وأمثلة وزوجه املعتمد أوالد ذكر وسيأتي

املجيد. عبد وحامد بدوي، أحمد لألستاذين: املعتمد ديوان مقدمة من منقول 2
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دولته يف املعتمد شعر

فيها احتواه التي السنني أربع يف وحرساٍت زفراٍت املعتمد نظم مما بكثري القارئ سيمر
املغرب. يف األرس

معاهد يف ودولته، املعتضد أبيه دولة يف وصولته عزته أيام نظم ما بعض هنا وأثبت
الخلطاء. ومالطفة األدباء خطاب ويف أدبه، ومجالس سمره وأندية أنسه

ماَلقة إىل جيش قائد أرسله حني إليه أرسلها أبيات املعتضد أبيه عهد يف نظم مما
واللعب: باللهو الحزم ضيَّع أنه واتهمه وعنَّفه شديًدا غضبًا أبوه فغضب فانهزم

وت��ر وال ك��أس م��ا أع��رف ف��ل��س��ت ب��ه أل��ذ ش��ي��ئً��ا زم��ن��ي م��ن أوَت ل��م
َح��ور وال ُغ��ن��ج خ��َل��دي س��ب��ا وال خ��ف��ر وال َدل ت��م��ل��ك��ن��ي وال
أدخ��ر ل��ل��ده��ر ال��ذي ال��ع��ت��اد ف��ه��و ب��ه ف��ج��ع��ُت ال ن��ف��س��ي راح��ة رض��اك
ال��ِف��َك��ر ق��ل��ب��ي ف��ي وق��دْت ع��دم��تُ��ه��ا ف��إذا ب��ه��ا أس��ل��و ال��ت��ي ال��م��دام وه��و
ت��ن��ت��ث��ر وال��ه��ام ال��ق��ن��ا ف��ي ال��ك��ل��ى ن��ظ��ُم ب��ه��ا ك��ل��ف��ت أخ��رى راح��ة ل��ي أج��ل

املرية ملك ُصمادح بن املعتصم من رسوًال أرقم بن األصبغ أبو الوزير إليه وتوجه
إشبيلية قارب فلما األحباس، صاحب بن بكر أبو والقايض البكري عبيد أبو الوزير ومعه

منها: أبياًت املعتمد إىل أرسل



َعبَّاد بن املعتمد

أم��م أث��واب��ه ف��ي وه��و وواح��ًدا وال��ع��ج��م ال��ع��رب ع��ظ��م��ت��ه م��ال��ًك��ا ي��ا
ال��ظُّ��َل��م ��ت ال��ت��خَّ م��ا إذا ي��رج��ى وال��ب��در م��ظ��ل��م��ة واألق��ط��ار وردن��اك إن��ا

إليه: املعتمد فكتب

ع��َل��م ل��ك��م ب��ش��ري وم��ن ت��ض��ل��وا ف��ل��ن ب��م��ج��ه��ل��ة ل��ي��ًال ول��و ال��م��ط��يَّ ح��ثُّ��وا
ف��م ال��خ��ط��اب ف��ص��َل ي��ص��ب ي��ق��ول��وا وإن ق��ل��م يُ��ِج��د خ��ط��وا إن ال��ق��وم ألن��ت��م
ح��ك��م��وا إذا ج��ور وال ي��ن��ت��دون إذ ح��َص��ر وال ك��ت��بً��ا رق��م��وا إن ع��يَّ ال
س��أم ب��ه ي��زري ال ال��م��ودة ه��ش ف��ت��ى ت��ل��َق ال��م��ودود األص��ب��غ أب��ا أق��دْم
ال��رس��ُم ��ادة ال��وخَّ ت��ن��ق��ل��ك ك��ن��ت إن ب��ه ال��س��رور ط��ار ق��د ف��ؤادي ه��ذا
ي��ب��ت��س��م ح��ي��ن ع��ن��ك��م ال��ص��ب��ح وأس��أل ب��ع��د م��ن أل��ق��اه م��ا ال��ل��ي��ل س��أك��ت��م

إشبيلية: يف وأنسه نعيمه معاهد يف املعتمد وقال

رداء ال��ظ��الم م��د ق��د وال��ل��ي��ل ن��وره��ا ي��س��ط��ع ال��راح ش��رب��ت ول��ق��د
وب��ه��اء ب��ه��ج��ة ت��ن��اه��ى م��ل��ًك��ا ج��وزائ��ه ف��ي ال��ب��در ت��ب��دَّى ح��ت��ى
ال��ج��وزاء ف��وق��ه ال��م��ظ��ل��ة ج��ع��ل غ��رب��ه ف��ي ت��ن��زًه��ا أراد ل��م��ا
ال��ألالء ف��اس��ت��ك��م��ل ألالؤه��ا ي��ح��ف��ه ال��ن��ج��وم ُزه��ر وت��ن��اه��ض��ت
ل��واء ع��ل��ي��ه ثُ��ريَّ��اه��ا ُرف��ع��ْت ح��ول��ه ك��ال��م��واك��ب ال��ك��واك��ب وت��رى
وس��ن��اء س��ن��ا ج��م��ع��ت وك��واع��ب م��واك��ب ب��ي��ن األرض ف��ي وح��ك��ي��تُ��ه
ض��ي��اء1 ال��ك��ئ��وس ه��ذي ل��ن��ا م��ألت ح��ن��ادًس��ا ال��دروع ت��ل��ك ��رت ن��شَّ إن
غ��ن��اء ال��ت��ري��ك ع��ل��ى ت��ل��ك ت��أُل ل��م ِم��زَه��ر ف��ي ه��ذه ت��غ��نَّ��ت وإذا

يعني الرتيك؛ عىل الغناء األخري البيت يف وذكر التايل، البيت يف الدروع ذكر ولذا الجيش؛ باملواكب يعني 1
الحرب. يف البيض عىل السالح وقع
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تسقيه: كانت جارية فارتاعت الربق ملع وقد وقال

��اع ل��مَّ ال��ق��ه��وة م��ن ب��رق ك��ف��ه��ا وف��ي ال��ب��رق ي��روع��ه��ا
ت��رت��اع األن��وار م��ن ك��ي��ف ال��ض��ح��ى ش��م��س وه��ي ش��ع��ري ل��ي��ت ي��ا

وارتجاًال، رويًَّة النظم يف عنهم يتخلف ال أنه عىل تدل مساجالت شعرائه مع وله
مدح قصيدة ختام يف حمديس ابن ويقول ومعناه، لفظه يف الشعراء كبار دون يقع وال

املعتمد: بها

ب��ال��ِف��َق��ر ُح��لِّ��ي��َن ال��ت��ي ال��ق��واف��ي رب ي��دْي ب��ي��ن اإلن��ش��اد ف��ي ل��ن��خ��ج��ل إن��ا
ك��ال��ح��َج��ر ع��اد ُح��ْج��ر اب��ن رآه ف��ل��و ِم��ْق��وَل��ه ال��ق��ول ُح��س��ن ال��ل��ه م��لَّ��ك م��ن

من ألوان ففيه ديوانه؛ إىل القارئ فلريجع املعتمد، شعر عىل الكالم يف أطيل وال
بارع.2 واأللفاظ املعاني يف وترصف بعيد، وخيال شاعر، طبع عىل تدل الشعر

املعتمد صحبوا الذين الشعراء (1)

املعتمد: يف القطاع ابن قول آنًفا نقلت

الفضالء، ومأَلف اآلمال وقبلة الشعراء، وموسم الرحال، َملقى حرضته كانت
وأفاضل الشعراء أعيان من عرصه ملوك من أحد بباب يجتمع لم إنه حتى

ببابه. يجتمع كان ما األدباء

ملًكا — واألدب الشعر فيه زها عرص يف — واألدباءُ الشعراءُ يقصد ال وكيف
وزراء منهم ويتخذ ويُجلُّهم، ويصادقهم العطاء، عليهم ويغدق بهم، يأنس شاعًرا أديبًا

وندماء.
ذهبوا ثالثة هؤالء ومن األندلس؛ شعراء من املعتمد بصحبة عرفوا من ذكر وهذا
حمديس، وابن اللبانة، ابن وهم: املعتمد؛ محنة يف ذكرهم وسيأتي الوفاء، يف سائًرا مثًال

الصمد. عبد بن بحر وأبو

وافية. حسنة مقدمة له وكتبا املجيد، عبد وحامد بدوي، أحمد األستاذان: الديوان نرش 2
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َعبَّاد بن املعتمد

اللبانة بابن املعروف الداني بكر أبو (1-1)

لألمري وفاؤه مفاخره وأكرب الشاعر هذا مآثر وأعظم املعتمد. شعراء جملة يف هنا أذكره
أقول: أن هنا فحسبي املحنة، هذه أيام يف ذكره وسيأتي محنته، يف ومواساته أرسه، يف

جزاءه. وأحسنوا مدحهم وأحسن املعتضد أيام منذ عباد ببني اتصل إنه
أولها:3 موشحة مدائحه ومن

ب��األرق ب��ل��ي��ت��ه ال ص��ح��اح م��رض��ى ح��دق ذو ي��ؤرق��ن��ي ذا ك��م
أك��ت��م��ه ب��م��ا دم��ع��ي ب��اح ق��د
ي��ظ��ل��م��ه ل��م��ن ق��ل��ب��ي وح��نَّ
ف��م��ه «ال» ف��ي ت��م��رن رش��أ
أل��ِث��م��ه أب��ًدا ب��ال��م��ن��ى ك��م

ال��ع��ب��ِق ب��ن��س��ي��م��ه �اِح األق� �ن م� ن��س��ِق ف��ي ل��ؤل��ؤ ع��ن ي��ف��ت��ر

فيها: يقول

ال��ص��ب��اح خ��د يَ��َق��ق ف��ي ُح��م��رة ل��ن��ا أب��دى
ال��ش��ف��ق ح��م��رة ف��ي��ه

ع��ب��اد ب��ن��ي ب��م��دح ل��ي م��ن
إح��م��ادي ��ده��م م��ح��مَّ وم��ن
م��ي��ع��اد ب��ال ال��ه��ب��ات ت��ل��ك
ح��س��ادي أج��ل��ه��ا م��ن ع��ذرت

ج��ن��اح��ي راش��وا ال��َوَرق ب��ي��ن ال��ُوْرق ح��ك��ت��ن��ي
ع��ن��ق��ي ط��وق��وا ث��م

اع��ت��م��دا ع��ل��ي��ه َم��ل��ك ل��ل��ه
ي��دا أس��ن��اه��م وه��و ي��ع��رب م��ن

ص٤١٥. ج٢، املغرب 3
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وف��دا وف��د ع��نَّ إذا وه��م
أُس��دا وص��الُ��وا ب��ح��اًرا س��ال��وا

�راح ب� �وا راح� ف��س��ق ف��ي دع��وا أو ح��ارب��وا إن
وال��ع��ل��ق ل��ل��ن��دى

املعتمد: بن الرشيد مادًحا فيها يقول أخرى موشحة وله

ال��ن��اس ف��أن��س��ى ع��ب��اد ب��ن��ي رش��ي��د �اد وج� �ا �ط� س�
ال��ع��ب��اس ب��ن رش��ي��د

يف كتابًا ألف كما عباد»، بني أخبار يف «االعتماد سماه كتابًا الشاعر هذا ألف وقد
امللوك». مواعظ يف السلوك «نظم سماه نكبتهم بعد أخبارهم

حمديس ابن (2-1)

ابن أفيائها، يف وغرَّدوا ظاللها، يف فنعموا عباد، بني دولة أظلتهم الذي الشعراء ومن
الصقيل. حمديس

من َرسقوسة بلده الصقيل حمديس بن محمد بن بكر أبي بن الجبار عبد فارق
وانتهى ه، وأربعمائة سبعني سنة الجزيرة عىل النرمانديون استوىل حينما صقلية جزيرة
قصائده، مدحه يف وسريَّ باألمري، هو وأشاد عباد، بن املعتمد فقرَّبه إشبيلية، إىل املسري به

أرسه. يف واساه ثم وحربه، ِسْلمه يف وصحبه
قال: أنه حمديس ابن عن الطيب نفح صاحب روى

يعبأ وال إيلَّ يلتفت ال مدة عباد، بن املعتمد عىل قدمتها ملا بإشبيلية، أقمت
فإني عقبي، عىل بالنكوص وهممت تعبي، فرط مع لخيبتي فطنت حتى بي
أجب يل: فقال ومركوب، شمعة معه بغالم إذا منزيل يف الليايل من ليلة لكذلك
يل: وقال فنَك، مرتبة عىل فأجلسني عليه، ودخلت فوري من فركبت السلطان.
من تلوح والنار بُعد، عىل زجاج بكور فإذا ففتحتها تليك. التي الطاق افتح
اآلخر، وفتح أحدهما سدُّ دام ثم أخرى، وتسدُّهما تارة تفتحهما وواقدة بابيه،

أجز: يل: قال تأملتهما فحني
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ن��ج��م��ا ق��د ال��ظ��الم ف��ي ان��ظ��ره��م��ا

فقلت:

األس��د ال��دج��ن��ة ف��ي رن��ا ك��م��ا

فقال:

ي��ط��ب��ق��ه��ا ث��م ع��ي��ن��ي��ه ي��ف��ت��ح

فقلت:

رم��د ج��ف��ون��ه ف��ي ام��رئ ف��ع��ل

فقال:

واح��دة ن��ور ال��ده��ر ف��اب��ت��زه

فقلت:

أح��د ص��روف��ه م��ن ن��ج��ا وه��ل

خدمته. وألزمني سنية بجائزة يل وأمر ذلك فاستحسن

تضمنها غراء قصائد حروبه؛ ووصف الشاعر الجواد األمري املعتمد مدح يف وللشاعر
ديوانه.

أغمات يف إليه وذهب الفاجعة، به حلت حني ألمريه الوفاء يف حمديس ابن يقرص ولم
اللبانة. ابن ذهب كما

املحنة، هذه يف معه الشاعر أخبار من َطَرٌف املعتمد محنة عىل الحديث يف وسيأتي
وتفجًعا. لألمري، توجًعا الشعر؛ من أنشأ ما وبعُض
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الصمد عبد بن بحر أبو (3-1)

قوله: مديحه ومن الصمد، عبد بن بحر أبو املعتمد شعراء ومن

أس��ود وه��ي األب��ط��ال ل��ك وَع��نَ��ْت ال��ص��ي��ُد ال��م��ل��وك ل��ع��زت��ك خ��ض��ع��ت
وري��د ��م��اك ال��سِّ أن ول��و واض��رب ثُ��غ��رة ال��ث��ري��ا أن ول��و ف��اط��ع��ن
ج��ن��ود ال��ن��ج��وم أن ول��و واه��زم م��ع��اق��ل ال��س��م��اء أن ول��و واف��ت��ح

وجهه ومرَّغ باكية قصيدة وأنشد قربه عىل ووقف ممدوحه الشاعر هذا رثى وقد
هذا. ذكر وسيأتي الحارضين، فأبكى الرتاب، يف

زيدون ابن (4-1)

ثم واستوزره، به فاحتفى ٤٤١ه سنة املعتمد والد العبادي باملعتضد زيدون ابن اتصل
من جنابه يف لقي ما وفاء ومدحه؛ عاًما، عرشين زهاء كنفه يف فلبث الوزارتني؛ ذا سماه

ونعماء. عزة
دولته، وزينة عينه قرة فكان باملعتمد؛ واتصل زيدون، ابن رثاه املعتضد مات وملا
ثم مكانته، وعلت املعتمد كنف يف بلده إىل رجع زيدون ابن بلد قرطبة املعتمد فتح وملا
زيدون ابن فمات املعتمد أبناء أحد ومعه بها وقعت لفتنة إشبيلية إىل املعتمد أرسله

٤٦٣ه. سنة هناك
هي قصيدة منها الشعر، بها ويزهو الذكر، بها يسري املعتضد مدح يف قصائد وله

فيها: يقول … املعتضد به مدح ما أول الديوان ترتيب يف

م��ه��اد ي��ط��م��ئ��ن أن ذك��راه��ُم أب��ت إذ األح��ب��ة؛ ع��ن��ي ُم��ب��ل��غ م��ن
ب��ع��اد إل��ي��ه أدى ق��د ل��ل��ش��م��ل ج��ام��ٍع دار دن��و ُرب ي��أس. ال
أرت��اد ب��روَق��ه ش��م��ُت ال��غ��رب ف��ي ال��ذي ال��ك��رم ف��م��واق��َع أغ��ت��رب إن
ع��ب��اد م��ل��ي��ك��ه��م ال��ع��ب��ي��د ف��ه��م ب��ج��ان��ب��ي ال��م��ل��وك ِص��ي��د ع��ن أن��أ أو
تُ��ش��اد ك��ي��ف م��ن��ه ال��م��ص��ان��َع ل��ي��رى ن��أى ل��م��ن ال��ف��راق ف��ي ُع��ذر ال��م��ج��د
األض��داد ب��ي��ن��ه��ا ��ع ت��رجَّ ش��تَّ��ى ف��ظ��ن��ون��ه ب��ي ظ��نَّ م��ن أت��ى ه��ل ي��ا

31



َعبَّاد بن املعتمد

ف��س��اد يُ��ح��ل��ه ل��م ُم��ل��ك ك��ون ف��ي ك��ل��ي��ه��م��ا ال��م��ن��ذَري��ن َرأي��ت إن��ي
األب��راد تَ��خ��لُ��ق إذ يَ��خ��ل��ق��ا؛ ل��م م��ح��رِّق إرث ب��ال��بُ��ردي��ن وب��ُص��رت
يُ��ك��اد ح��ي��ن ��اح ال��وضَّ ل��َج��ذي��م��ة ث��أَره ع��م��ٍرو ال��طَّ��وق ذي م��ن وع��رف��ُت
ال��م��ي��الد س��ع��ده ت��ل��ق��ى ن��ج��ٌم ن��ع��ي��م��ه ي��وَم ال��ن��ع��م��اَن ب��ي وأت��ى
ف��ي��ك��اد ��ًة أمَّ ي��ك��ن��ه��م إال واح��د ف��ي أش��ت��اتُ��ه��م أُلِّ��ف��ْت ق��د

كان إذ املناذرة؛ ملوك من وهم والنعمان وجذيمة وعمًرا ومحرًقا املنذرين ذكر وقد
إليهم. ينتسبون عباد بنو

أخرى: قصيدة يف ويقول

َم��ع��ك��ف ال��ب��ري��ة آلم��ال ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ي ال��ق��ب��ل��ة ع��ب��اٍد ب��ن��و أل��ي��س
م��خ��لَّ��ف ث��ن��اء م��وت��اه��م ويَ��خ��ل��ف ده��ره��م ف��خ��َر أح��ب��اؤه��م يُ��رى م��ل��وك

إحماد عن تُعرب وإمارته، أبيه إمارة يف كثرية مدائح فيه زيدون فالبن املعتمد وأما
ابن إىل يطلب الشعر من أبيات عن باإللغاز املعتمد أولع وقد نعمته، وشكر صحبته،

منها. كثري زيدون ابن ديوان ويف بيانها، زيدون
شعر عن جوابه تأخر عىل بها يعاتبه قصيدة املعتمد إليه يكتب أن الشاعر وحسب

فيها: يقول به، بعث

ال��ه��دى ف��ي��ه ب��ال��ظَّ��رف ت��ش��ب��ث م��اج��ٍد م��ن أف��دي��ك ذاك ع��ل��ى
م��س��ج��دا ب��ه أح��ي��ي وح��ي��نً��ا روض��ًة ب��ه أزور ف��ح��ي��نً��ا
ال��م��وردا أح��م��ِد ب��ه ألُْرَوى ب��ح��ره أَِرْد م��ه��م��ا ال��ع��ل��م ل��ك
م��ف��ردا ب��ه��ا ف��ص��رَت ط��رٍّا ال��م��أث��رات ت��ج��م��ع��ت وف��ي��ك
ال��ع��دا ش��م��ل ب��ال��رأي ن��ث��رك ال��ه��م��وم ش��م��َل ت��ن��ثُ��ر ش��م��ائ��ل
س��رم��دا م��ؤن��ًس��ا ل��ي زل��ت وال م��ن��ك ب��ال��ح��ظ ال��ل��ه ف��م��تَّ��َع��ن��ي
ال��ف��رق��دا ال��ف��رق��د ي��ص��ح��ب ك��م��ا ح��ال��ن��ا ع��ل��ى ودم��ن��ا ودم��ت
ال��ص��دى ف��ي��ه��ا ت��ج��اوَب م��ن��ي ال��س��رور رب��وع ك��ان��ت ف��ل��والك
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منها: بقصيدة زيدون ابن فأجاب

أوك��دا م��ف��ت��رض ك��ل م��ن أراه ف��رض أم��رك وط��اع��ة
أل��ح��دا ل��ق��د ع��ص��اك ق��د ف��ل��و ال��ض��م��ي��ر دي��ن أص��ب��ح ال��ش��رع ه��ي
ب��دا ع��م��ا ال��ك��ف��ر ب��ي ف��ي��ع��دو ال��ص��راط أض��لَّ أن م��ن وح��اش��اي
م��وع��دا ب��ه إال ل��ده��ري أرى ال َم��ن ب��ال��وع��د وأُخ��ل��ف
أس��ه��دا ال��ك��رى ن��ش��وات ف��ي أوك��ده م��ت��ى ع��ت��اب أت��ان��ي

عن النظم يف يقرص ال املعتمد أن القارئ يُري ما زيدون وابن املعتمد أبيات ويف
يف وللمعتمد له شعر من زيدون ابن ديوان يف نراه فيما هذا ويطَّرد الكبري، الشاعر

أمثالها. للمعتمد نجد ال التي املطولة القصائد عدا ما ومساجالتهما، مراسالتهما
يعرِّض شعًرا املعتمد إىل أرسل زيدون ابن حساد أحد أن هنا ذكره ينبغي ومما
قتل يف أبيه سنة ويتبع فيه يرتاب من كل وقتل بقتله املعتمد ويغري زيدون، بابن فيه

الشعر: وأول أعدائه،

ي��ن��س��م ب��اٍغ ك��لِّ وري��َدي اق��ط��ع األع��ظ��م ال��ع��ل��يُّ ال��م��ل��ك ي��أي��ه��ا
ي��ك��ت��م ذل��ك وض��دَّ ال��ج��م��ي��َل ي��ب��دي م��ن��اف��ق ك��لِّ داءَ ب��س��ي��ف��ك واح��س��م
تَ��ْك��ِل��م س��ي��وف ل��ه ال��ك��الم إن ق��ل��ي��ل��ه ال��ك��الم م��ن ت��ح��ق��رنَّ ال

بيتًا. وعرشون سبعة وهي
الشعر: فيها التي الورقة ظهر عىل املعتمد فكتب

أك��رم وال��س��ج��ي��ة أم��ت��ن ال��دي��ن ج��م��ج��م��وا أو ص��رَّح��وا ُم��ن��اك��م ك��ذب��ت
ي��ل��م��ل��م يُ��س��ت��خ��فَّ أن ح��اول��ت��ُم وإن��م��ا أخ��ون أن ورم��ت��م ُخ��ن��ت��م
تُ��َح��طَّ��م ال��ص��دور ثُ��َغ��ر ف��ي وال��س��م��ُر يَ��ض��ق ل��م ص��در ت��ض��ي��ي��ق وأردت��م
ف��ي��ه��زم ل��ل��م��ح��ال ي��ث��ب��ت زال م��ا ل��م��ج��رِّب ب��م��ح��ال��ك��م وزح��ف��ت��م
ي��ظ��ل��م ال م��ن وظ��ل��َم ال��وف��اءَ م��ن��ه ج��رَّب��ت��ُم م��ن غ��در رج��وت��م أنَّ��ى
يُ��ث��َل��م ال��ص��ن��ي��ع��ة م��ب��ن��ى وال ع��ن��دي غ��رُس��ه يُ��ث��م��ر ال��ب��غ��ُي ال ذاك��ُم أن��ا
ف��ي��ح��لَّ��م ب��م��ث��ل��ه��ا ال��س��ف��ي��ُه يُ��ل��َق��ى ب��ط��ش��ة ل��ي ف��ارق��ب��وا وإال ��وا ك��فُّ
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تخييب عىل ويشكره املعتمد يمدح بيتًا خمسني فأنشأ زيدون ابن القصة وبلغت
منها: الساعني، مسعاة

ال��ُم��ش��ِج��م ال��س��ح��اب وب��ل ك��م��ا وبَ��َل��ْت ال��ت��ي أن��ع��م��ك ف��رض أؤدي أنَّ��ى
يُ��زَح��م ال ع��زه��ا م��ن��ك��ُب ع��ل��ي��اء ب��رت��ب��ة ��م��اك ال��سِّ م��ت��ن أم��ط��ي��تَ��ن��ي
يُ��رغ��م وأن��ف ي��ذوي ح��ش��ا ش��اك��ي وك��ل��ه��م ع��ل��ي��ك ح��س��ادي وت��رك��َت
ُم��دَغ��م ال��ن��ص��ائ��ح ب��ع��ض ف��ي وال��غ��ش ف��وق��م��ت��ه��م زع��م��ه��م ف��ي ال��ع��دا ن��ص��ح
يُ��ع��َج��م إذ ع��وده��ا؛ يَ��ص��ل��ب خ��ل��ق��اء أن��ات��ه ق��ن��اُة ث��ب��ٌت وث��ن��اه��ُم
تُ��ن��َظ��م م��ن��ه ال��س��ح��ر ع��ق��ود ن��ظ��ٌم ��ه��م ف��ك��فَّ ال��ُه��راء ن��ظ��م وزه��اُه��م

عمار ابن (5-1)

فيهما وله املعتضد، أبيه أيام يف وباملعتمد عباد بن باملعتضد عمار ابن الشاعر اتصل
بن بكر أبا هناك ولقي ٤٤٤ه سنة ففتحها ِشلب إىل جيًشا قاد املعتمد وكان مدائح،
بني سارت بليغٍة بقصائَد وصديقه أمريه الشاعر ومدح املودة بينهما وتمكنت عمار،

وذاعت. األدباء
ابنه شغل املعتضد أنكر أن إىل معه فأقام إشبيلية إىل املعتمد عمار ابن وصحب

ُقسطة. َرسَ إىل فنفاه الشاعر بهذا
فاختار ها يَُوالَّ والية يف ه وخريَّ الشاعر صديقه دعا أبيه وفاة بعد املعتمد توىل وملا

شلب.
حروب يف عمار ابن وشارك واستوزره، حرضته إىل فدعاه عنه املعتمد يصرب لم ثم
سيف حروب يف الطيب أبو قبُل من شارك كما إشبيلية عن اإلسبان بها دفع التي املعتمد

الدولة.
فيه ارتاب حتى األمراء بزيِّ وتزيا الُعجب، فملكه للمعتمد مرسية عمار ابُن وفتح

املعتمد.
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دولته يف املعتمد شعر

أمريها، عىل الثورة عىل بلنسية أهل ويحرِّض فيها يفخر قصيدة عمار ابن ونظم
القصيدة: وأول املعتمد صديق وكان

ال��ن��ار س��واء ف��ي ت��دل��ت ق��د أن ج��ن��ة وك��ان��ت ب��ل��ن��س��ي��ة ب��ش��ر

فيها: ويقول

ع��م��ار ب��ن��ي م��ن ال��ح��ق��ي��ق��ة رج��ل ي��دْي م��ن ب��ال��خ��دي��ع��ة ال��ت��ف��ل��ت ك��ي��ف

عمار. ببني سخرية فيه بشعر قصيدته وعارض عمار ابن عىل املعتمد فغضب
مقذًعا. هجاءً الرميكية أوالده وأم املعتمد به هجا شعًرا وأنشأ الشاعر فثار

ابن بأرس الحادثات وانتهت املعتمد، يد يف عمار ابن بخط الشعر من نسخة ووقعت
وقتله. فحبسه املعتمد إىل آرسه فأسلمه مغامراته بعض يف عمار

صداقتهما: أيام عمار ابن للوزير املعتمد كتب ومما

ع��ل��ي��ه4 رج��ع��َت ل��م��ا ورددتَ��ه ن��اظ��ري ع��ن ال��ك��رى ن��أى ن��أي��َت ل��م��ا
إل��ي��ه واع��ت��ذرت ق��ل��ب��ي ف��وه��ب��ت ب��ه��ا يُ��ج��زى ب��ش��ارة ال��ب��ش��ي��ر ط��ل��ب

الطيب:5 نفح ويف
يسايره، عمار بن بكر أبو والوزير الجامع قاصًدا األيام بعض يف املعتمد ركب

املعتمد: فقال املؤذن؛ أذان فسمع

ب��أذان��ه ب��دا ق��د ال��م��ؤذن ه��ذا

إليه. انرصفت ملا الطيب: نفح يف 4

ص١٤٩. ج٥، 5
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َعبَّاد بن املعتمد

عمار: ابن فقال

رح��م��ان��ه م��ن ال��ع��ف��و ب��ذاك ي��رج��و

املعتمد: فقال:

ب��ح��ق��ي��ق��ة ش��اه��د م��ن ل��ه ط��وب��ى

عمار: ابن فقال

ك��ل��س��ان��ه ض��م��ي��ره ع��ق��د ك��ان إن

يستدعيه: عمار ابن إىل فكتب نرجس باكورة يوًما املعتمد عىل وأدخلت

ال��ع��ش��ّي ي��وم��ن��ا م��ن وآن ال��ذك��ي ال��ن��رج��س زارن��ا ق��د
رّي وف��ي��ه ظ��م��ئ��ن��ا وق��د أن��ي��ق م��ج��ل��س وع��ن��دن��ا
ال��س��م��ّي6 س��اع��د ل��ي��ت��ه ي��ا س��م��ي��ي غ��دا خ��ل��ي��ل ول��ي

عمار: ابن فأجابه

وال��ن��دّي ال��رح��ب ال��ن��دى ل��ه م��ن��اٍد م��ن ل��ب��ي��ك ل��ب��ي��ك
ال��س��ن��ّي وج��ه��ك ِق��بْ��ل��ت��ه ِق��ّن ع��ب��ُد ب��ال��ب��اب ه��أن��ا
وال��ن��ب��ّي أن��ت ش��رف��ت��ه ب��اس��م وال��داه ش��رَّف��ه

املعتمد عىل عمار ابن وعتب الحادثات، بعض يف عمار ابن عىل غضب املعتمد وكان
أولها: قصيدة يف الصفح ويطلب يعتب إليه فكتب

محمد. اسمه كالهما عمار وابن املعتمد 6

36
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ص��ع��ب م��رك��ب ع��ل��ى أم��ري م��ن ص��رُت ف��ق��د ال��رك��ب ع��ن أع��وج أم ق��ص��دي أأس��ل��ك
ال��ق��رب ف��ي ال��ح��ظ أم ح��ظ��ي ف��أج��ع��ل��ه راح��ت��ي ال��بُ��ع��د أف��ي أدري ال وأص��ب��ح��ت

فيها: ويقول

ق��ل��ب��ي ف��ي ل��ك ال��ذي ل��ل��ح��ب وأرج��وك دم��ي ف��ي ل��ك ال��ذي ل��ل��ح��ق أه��اب��ك
ال��ع��ض��ب ال��ص��ارم ص��ف��ح��ة ب��ك��ف��ي وت��ن��ب��و ال��دج��ى ق��م��ُر ك��ذا وج��ه��ي ف��ي أيُ��ظ��ل��م

يقول: أن إىل

ال��رط��ب ال��غ��ُص��ن ف��ي ال��م��اء ج��ري��ان ج��رت ال��ت��ي ع��وارف��ك ل��وال إن��ه أم��ا
ذن��ب��ي ج��رى ف��ي��م��ا ال��ذن��ب إن ق��ل��ت وال األذى م��ن أس��وم م��ا ن��ف��س��ي ُس��م��ت ل��م��ا

عباد: ابن فأجاب

ال��َع��ت��ب م��ن ح��ج��ابً��ا ال��ُع��ت��ب��ى ت��ل��ق��ك وِرْد ال��رح��ب م��ن ع��ن��دي اع��ت��دت م��ا إل��ي ت��ق��دم
��ح��ب ال��صَّ ع��ل��ى رءوًف��ا ال��ج��ان��ي ع��ن َص��ف��وًح��ا ب��ل��وت��ه ق��د ال��ذي ت��ل��َق ت��ل��ق��ن��ي م��ت��ى
ذن��ب م��ن ك��ان إن ك��ان ع��م��ا وأص��ف��ح ال��رض��ا م��ن ع��ه��دَت م��ا م��ن��ي س��أول��ي��ك
ش��ع��ب��ي م��ن ��ة األذمَّ ن��س��ي��ان ص��ار وال ق��س��وة ق��ل��ب��ي ال��رح��م��ن أش��ع��َر ف��م��ا
ال��ل��ب م��ش��ت��رُك ال��ش��ع��ر ي��ع��ان��ي وك��ي��ف س��ل��وة ل��ك ب��ه أب��غ��ي ت��ك��ل��ف��ت��ه

الحوادث أسلمته حتى نفاره عىل فاستمر املعتمد، إىل العودة من أشفق الشاعر ولكن
مطلعها: املعتمد فيها هجا التي عمار ابن وقصيدة املعتمد، يد إىل

ج��م��اَال وح��ازوا ج��م��اًال أن��اخ��وا ح��الَال ح��يٍّ��ا ب��ال��غ��رب ح��ي أال
خ��ي��اَال ت��راه��ا أن ف��ع��س��ى ون��م ال��ق��رى أم ب��يُ��وم��ي��ن وع��رَّج

عباد. بني أولية منها كان بإشبيلية قرية ويومني

37



َعبَّاد بن املعتمد

املعتمد: أوالد أم الُرَميكية عن فيها ويقول

ع��ق��اال ت��س��اوي م��ا رم��ي��ك��ي��ة ال��ه��ج��ان ب��ن��ات م��ن ت��خ��ي��رتَ��ه��ا
وخ��اال ��ا ع��مٍّ ال��ن��ج��اري��ن ل��ئ��ي��م ال��ع��ذار ق��ص��ي��ر ب��ك��ل ف��ج��اءت
ط��واال ق��رونً��ا ع��ل��ي��ه��ا أق��ام��وا ول��ك��ن��ه��م ال��ق��دود ق��ص��ار

يقول: أن إىل

ف��ح��اال ح��اًال س��رك وأك��ش��ف ف��ش��ي��ئً��ا ش��ي��ئً��ا ع��رض��ك س��أه��ت��ك

ومنها:

ال��ع��ي��اال وأب��ح��َت ال��ِق��رى م��ن��ع��ت زي��ده��ا ي��ا ال��خ��ي��ل ع��ام��ر ف��ي��ا

املعتمد عىل يخفى أنه وظن الهجاء هذا أنشأ وُحمق، نعمة كفران عمار ابن من وهذا
حتفه. فيه فكان قيل، كما عمار ابن بخط فبلغه

أولها: قصيدة — سجنه يف وهو — املعتمد به استعطف ومما

وأوض��ح أج��ل��ى ع��اق��ب��َت إن وع��ذرك وأس��م��ح أن��دى ع��اف��ي��ت إن س��ج��اي��اك
أج��ن��ح ال��ل��ه م��ن األدن��ى إل��ى ف��أن��ت م��زيَّ��ة ال��خ��ط��ت��ي��ن ب��ي��ن ك��ان وإن

فيها: ويقول

م��ف��تَّ��ح ب��اب ال��ل��ه َرْوح ن��ح��و ل��ه رض��ا م��ن وب��ي��ن��ك ب��ي��ن��ي ب��م��ا أق��ْل��ن��ي
وت��ص��ف��ح ت��م��ح��و م��ن��ك ُرح��َم��ى ب��ه��ب��ة ج��ن��ي��ت��ه ُج��رم آث��ار ع��ل��ى وع��فَّ
ي��رش��ح ف��ي��ه ب��ال��ذي إن��اء ف��ك��ل وق��ول��ه��م ال��وش��اة رأي ت��ل��ت��ف��ت وال

بقوله: ويختمها

ف��ي��ن��زح ع��ل��يَّ أو ف��ي��دن��و، إل��يَّ ال��ه��وى ب��ه دار ك��ي��ف ع��ل��ي��ه س��الم
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م��ب��رَّح إل��ي��ه ش��وق ول��ي أم��وت ف��إن��ن��ي ال��س��ل��و م��تَّ إن ويَ��ه��ن��ي��ه

وهبون بن الجليل عبد (6-1)

الشاعر بالوزير متصًال كان إنه الشاعر: هذا ترجمة يف العقيان قالئد صاحب يقول
ما استخالصه من وطوَّقه الكساد، بعد ونفقه بجملته وألحقه بدولته «فأعلقه عمار ابن
به تمييزه مع أنه إال َقَدمه، الشعراء بنوايص ويعقد تقدمه، يعتقد كان الحساد، به أغاظ
إال منه ينله ولم حظ، إىل املعتمد عند يوصله لم االقتضاء، عند إياه وتجويزه باإلحظاء،

لحظ.» كرَّة
ترجمته: يف أيًضا ويقول

فلما وهجره، أبعده حتى وأضجره، هللا عىل املعتمَد أحرج وقد املرية ودخل
عبد يف بعث ووزراؤه، ُكتَّابه واجتمع شعراؤه، املعتصَم وحرض العيد يوم كان
أو منتَدى؟ أحرض املعتمد أبعد وقال: وسخر، بالحال وزرى فتأخر الجليل
إال األمداح تحسن أو فنائه؟ يف إال األعياد تروق وهل ندى؟ أو جوًدا أستمطر

سنائه؟ يف

ي��ع��رب ذؤاب��ة م��ن ال��م��ع��ال��ي ورك��ن ال��م��ن��ى ك��ع��ب��ُة ل��ن��ا ت��دن��و ل��و ال��ع��ي��د دن��ا
��ب ال��م��ح��صَّ وب��ي��ن ب��ي��ن��ي م��ا بُ��ع��د وي��ا ِج��م��اره تُ��رَم��ى ل��ل��ش��ع��ر أس��ًف��ا ف��وا

جرؤ كيف يسأل: القارئ ولعل املرية. أمري ُصمادح ابن هو املذكور املعتصم أقول:
ال إنه قال: وكيف بلده؟ يف وهو عيد يوم املعتصم حرضة عن االمتناع عىل وهبون ابن
ثم املرية، يف القول بهذا جهر وهبون ابن أن نعلم ال أنَّا والجواب: عباد؟ ابن إال يمدح
أمراء يهابه أمريًا املعتمد كان إذ املعتصم؛ نقمة من يحميه به، جهر ولو املعتمد مدحه

إليه. ويتوددون الطوائف
يف الشعراء فاستحثَّ عليه تُعرض والبزاة يوًما جلس املعتمد أن الطيب7 نفح ويف

بديًها: وهبون ابن فصنع وصفها،

ص٢٩٣. ج٦، 7
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األش��ي��اء أب��دع ب��ك ل��ك��ن��ه��ا م��أث��ورة س��نَّ��ة ق��ب��ل��ك ل��ل��ص��ي��د
ال��ش��ع��راء ب��خ��واط��ر ع��اط��ي��تَ��ه��ا أم��ض��ي��ت��ه��ا وك��ل��م��ا ال��بُ��زاة تُ��م��ض��ي

عبد فقال بركة، إىل فمه من املاء يتدفق الفضة، من فيل املعتمد قرص يف كان وأنه
وصفه. يف قصيدة وهبون بن الجليل

كنفه. يف وعاشوا باملعتمد اتصلوا الذين الشعراء من وهبون ابن يُعد وهكذا
الناس، هنأه حني املعتمد حرضمجلس ممن كان أنه قة الزالَّ وقعة أخبار يف وسيأتي

قصيدته. احتقر القارئ سمع فلما هذا؛ يف قصيدة أعد وأنه

آخرون شعراء (2)

ُعبادة. بن محمد القزاز ابُن املعتمَد مدحوا الذين الشعراء ومن
— ذكرها قدمنا التي — الزالقة وقعة يف املعتمد يد جرح فيها يذكر قصيدة وله

فيها: يقول

��ف��اح وال��صِّ األس��نَّ��ة ب��راث��نُ��ه��ا غ��اٍب أُْس��َد األع��ادي إل��ى ج��ل��ب��َت
ان��ف��س��اح ال��رح��ب ل��ب��اع��ك وف��ي��ه ض��ن��ك ال��ه��ي��ج��اء وم��وق��ُف وق��ف��ت
ب��راح8 ال ال��م��ؤيَّ��د ظ��ه��ر إذا ق��ائ��الٌت األس��نَّ��ة وأل��ِس��ن��ة

ومنها:

ال��ج��راح ت��واف��ق��ه��ا أع��ادي��ه ف��ق��ل��ن��ا ُج��ِرَح��ت ��ه ك��فُّ وق��ال��وا
وال��رم��اح ال��م��ن��اص��ل ف��ت��وه��نَ��ه��ا رأي��ت��م م��ا ال��ج��راح��ة أث��ر وم��ا
ان��س��ي��اح ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ف��أم��س��ى ف��ي��ه��ا ال��ج��ود س��ي��ل ف��اض ول��ك��ن

ص١٣٤. ج٢، املغرب 8
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وال��س��م��اح م��ن��ه��ا ال��ج��ود وف��اض ب��األم��ان��ي ��ت وس��حَّ ص��ح��ت وق��د

النرصاني املرعز وابن املصييص، الوليد وأبو مواله، مرزقان ابن املعتمد شعراء ومن
وغريهم. اإلشبييل،9

ومدحه باملعتمد اتصل إال البالد من يقاربها ما أو األندلس يف شاعًرا تجد أن وقلَّ
جوائزه. ونال

بن عيل مثل املعتمد، إمارة يدركوا ولم ومدحوه، باملعتضد اتصلوا شعراء إىل هذا
به.10 فتك ثم املعتضد استوزره وقد حصن،

من «املستحسن كتاب للمعتمد ألَّف كان الشاعر، الحرصي أن يُروى ما غريب ومن
أسريًا. طنجة إىل اجتاز حني إىل املعتمد لقاء له يُقدَّر فلم األشعار»،

النفح: صاحب يقول

فوهللا تحته، ما فخذ البساط ذلك ارفع للحرصي: قال الكتاب املعتمد أخذ فلما
فأخذه.11 مال جملة تحته فوجد غريه! أملك ما

ص٢٦٤. ج١، املغرب 9
ص٢٤٥. ج١، املغرب 10
ص٣٧٩. ج٥، املغرب 11
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الشامل الطوائفونصارى ملوك

عامر؛ أبي بن واملنصور النارص الرحمن عبد بعد األندلس، يف املسلمني سطوة ضعفت
وسنة ١٣٨ سنة بني ما مهيبة قوية البالد عىل سيطرت التي األموية الدولة ضعفت إذ

٤٢٢ه. سنة زالت حتى زلزلت ثم ٤٠٠ه،
وُملكه، بنفسه يهتم كلٌّ متنازعني، متنافسني بينهم البالد الطوائف ملوك م وتقسَّ
الجزية، عليهم وفرض العدو فيهم طمع حتى بساحته؛ نزلوا إذا وحده العدو ويلقى

بالسالمة. راضني العافية، مؤثرين هائبني فأدَّوها
األندليس»:1 «الفكر كتابه يف بلنثيا األستاذ يقول

أمره؛ ضياع سبب كان الطوائف دول يف أمره وتفرق األندلس عقد انتثار إن
أن معها تستطع لم الضعف من حال عىل كانت الصغرية الدويالت هذه ألن
املسلمون عليه كان عما تختلف خطة انتهجوا الذين النصارى لهجمات تثبت
الخصومات تتوقف لم الذين املسلمني أمام قواهم توحيد إىل واتجهوا ذاك، إذ
٤٧٨ه سنة طليطلة عىل استيالئه بعد السادس ألفونسو أصبح بل قط، بينهم
بعض عىل الطوائف ملوك بعض يُعني أن من له مكَّن مركز يف (١٠٨٥م)
املسلمني عىل خطره واشتد قوته وعظمت بلنسية، مملكة شئون يف ويتدخل

بناته!2 إحدى وزوَّجه املعتمد خافه حتى

مؤنس. حسني الدكتور ترجمة 1
الذل! هذا ذُل املعتمد أظن وما عربي، كتاب يف عليها أطلع لم غريبة رواية 2



َعبَّاد بن املعتمد

وساموا الجزية، يف فاشتطوا واجرتاءهم، وألفاِفهم اإلسبان طمَع الخنوُع هذا وزاد
يطلب عباد بن املعتمد إىل الفرنج ملك السادس ألفونسو أرسل حتى الهوان، املسلمني
وهو الحرب، عىل وعزم الرسل وقتل املعتمد فغضب مطالبه؛ يف ويشتط الجزية، زيادة
امللوَك هؤالء ففاوض جميًعا، الطوائف بملوك اعتضد وإن بالعدو؛ له ِقبََل ال أنه يعلم
فتية املغرب يف دولتهم قامت الذين املرابطني سلطان تاشفني بن بيوسف االستنجاد يف
الرتف، يطفئها لم اإلسالمية الحماسة وفيها وخشونتها، وشظفها البادية قوة فيها قوية

العاقبة. وإيثار الدعة إىل السكون يوهنها ولم
ليقص املعطار»؛ «الروض صاحب األندليس الحمريي هللا عبد ألبي هنا الكالم وأدع
أقص أن املقال هذا كل يف أوثر وأنا بعدها، وما الزالقة موقعة إىل مفصلة القصة هذه
الكتاب أقوال من وأمثلة األدب، من صوًرا التاريخ إىل ألجمع أهله؛ بلسان األندلس حوادث

العرص. ذلك يف واملؤرخني
املعطار»: «الروض صاحب كتبه ما وهذا

فإن املعتمد؛3 وبني الطاغية بني املنعقد الصلح فساَد ذلك يف السبب وكان
فيه يؤديها عادته صارت الذي الوقت يف الرضيبة أداء عن اشتغل املعتمد
فتأخر ذلك؛ بسبب يديه يف ما واستنفاذه املرية صاحب صمادح ابن بغزو
فطلب وتشطط غضبًا الطاغية فاستشاط وقتها، عن اإلتاوة أداء ذلك ألجل
امرأته دخول يف فسأل التجني يف وأمعن الرضيبة، عىل زيادة الحصون بعض
إليه أشار حيث بها؛ كان حمل من فيه لتلد قرطبة؛ جامع إىل الُقمطيجة
معظَّمة منه الغربي الجانب يف كانت كنيسة ملكان واألساقفة؛ القسيسون بذلك
املذكورة امرأته تنزل أن وسأل األعظم، الجامع عليها املسلمون عمل عندهم،
املذكور الجامع إىل منها فتختلف بها تنزل قرطبة، مدينة غربي الزهراء بمدينة
املوصوف املوضع ذلك وفضيلة الزهراء نسيم طيب بني الوالدة تلك تكون حتى
عليه أشار كما الزهراء يف بالوالدة عليه أشاروا األطباء أن وزعم الجامع، من
فتكلم فرذلند البن وزيًرا كان يهودي بينهما بذلك وسفر بالجامع، القسيسون

الطاغية مكَّن العهد هذا وأن طليطلة، يف النون ذي بني رش به ليدفع ألفونسو؛ عاهد املعتمد أن يروى 3
الندم. ينفع لم حني عباد ابن فندم طليطلة؛ عىل االستيالء من
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جميع من عباد ابن فأيأسه صاحبه، ِعند من به جاء ما ببعض املعتمد يد بني
عباد ابن فأخذ يحتمله، لم بما وشافهه القول يف اليهودي له فأغلظ ذلك؛
وأمر حلقه، يف دماغه فألقى اليهودي رأس عىل فأنزلها يديه بني كانت محربة

بقرطبة. منكوًسا فُصلب به

باليهودي، فعله ما حكم عن الغضب عنه سكت ملا الفقهاءَ عباد ابُن واستفتى
ما إىل الرسالة حدود الرسول لتعدي ذلك؛ يف بالرخصة الطالع بن محمد الفقيه فبادره
بادرت إنما خرجوا: حني للفقهاء وقال فعل، ما يفعل أن له ليس إذ القتل؛ له يستوجب
يف يجعل أن هللا وعىس العدو، منابذة من عليه عزم عما الرجل يكسل أن خوًفا بالفتوى؛

فرًجا. للمسلمني عزيمته
قرصه، يف ويحرصه بإشبيلية ليغزونَّه بآلهته فأقسم عباد ابن صنع ما ألفنسو وبلغ
باجة كورة عىل يسري أن وأمره كالبه، مساعري من كلبًا أحدهما عىل جعل جيشني فجرد
وجعل إشبيلية، إىل َلبلة عىل يمر ثم والجهات التخوم تلك عىل ويغري األندلس، غرب من
عرمرم، آخر جيش يف بنفسه فرذلند ابن زحف ثم معه، لالجتماع طريانة إياه موعده
حتى ودمر، وخرَّب املسلمني بالد يف عاث وكالهما صاحبه. طريق غري طريًقا فسلك
إىل كتب هناك مقامه أيام ويف عباد، ابن قرص ِقبالة األعظم النهر بضفة ملوعدهما اجتمعا
من فألقني ، الحرُّ عيلَّ واشتد الذبان، مجلس يف مقامي بطول «كثر عليه: زاريًا عباد ابن
بخط عباد ابن له فوقع عني» الذباب بها وأطرد نفيس عىل بها ح أروِّ بمروحة قرصك
من مراوح يف لك وسأنظر وإعجابك، خيالءك وفهمت كتابك «قرأت الرقعة: ظهر يف يده
فلما هللا.» شاء إن عليك ح تروِّ ال منك ح تروِّ املرابطية الجيوش أيدي يف اللمطية الجلود
ببال. ذلك له يخطر لم من إطراق أطرق الجواب، يف عباد ابن توقيع فرذلند البن ترجم
إجازة عىل العزيمة من أظهر وما عباد ابن توقيع خرب األندلس بالد يف وفشا
أبواب لهم وُفِتَحت الناس فاستبرش فرذلند، ابن عىل بهم واالستظهار الصحراويني
ملوك ورأت تاشفني، بن يوسف مداخلة من عليه عزم ما بتدبري عباد ابن وانفرد اآلمال،
كلهم شافهه، من ومنهم إليه، كتب من فمنهم ذلك؛ من عليه عزم ما باألندلس الطوائف
واحد. غمد يف يجتمعان ال والسيفان عقيم، امللك له: وقالوا ذلك عاقبة سوء يحذره
أن أي الخنازير. رعي من خري الجمال رعي مثًال: السائرة بكلمته عباد ابن فأجابهم
البن ممزًقا كونه من خري الصحراء، يف جماله يرعى أسريًا تاشفني البن مأكوًال كونه
لعذاله وقال االعتقاد، برزانة مشهوًرا وكان قشتالة، يف خنازيره يرعى أسريًا فرذلند
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أحدهما، من يل بد وال شك، وحالة يقني، حالة حالتني: عىل أمري من أنا قوم، يا ولوَّامه:
يفيا أن املمكن ففي فرذلند ابن إىل أو تاشفني ابن إىل استندت إن فإني الشك حالة أما
استندت إن أني فهي اليقني حالة وأما الشك، حالة فهذه يفعال أال ويمكن عيلَّ، ويُبقيا يل
كانت فإذا هللا، أسخطت فرذلند ابن إىل استندت وإن هللا، أريض فأنا تاشفني ابن إىل
أقرص وحينئذ يسخطه؟! ما وآتي هللا يريض ما أدع يشء فألي عارضة فيها الشك حالة

لومه. عن أصحابه
بن هللا وعبد بطليوس، صاحب محمد بن عمر املتوكل جاَريْه: خاطب عزم فلما
منهما واحد كل إليه يبعث أن يأمرهما غرناطة صاحب الصنهاجي ماكسن بن حبوس
أدهم بن هللا عبيد بكر أبا بقرطبة الجماعة قايض استحرض ثم ففعال، حرضِته؛ قايض
بكر أبا وزيره إليهم أضاف بإشبيلية عنده القضاة اجتمع فلما زمانه، أهل أعقل وكان
ما القضاة إىل وأسند تاشفني، بن يوسف إىل رسله أنهم أربعتهم وعرَّفهم زيدون بن
تلك يف منه بد ال ما زيدون ابن إىل وأسند الجهاد، يف وترغيبه يوسف وعظ من بهم يليق
وفود عليه تفد تزال ال تاشفني بن يوسف وكان السلطانية.4 العقود إبرام من السفارة
بفقهاء مستنجدين واإلسالم، هللا ناشدين بالبكاء، مجهشني مستعطفني األندلس ثغور
رسل عربت فما لهم، نفسه وترقُّ لقولهم ويُصغي إليهم فيستمع دولته، ووزراء حرضِته
وتشوقه الغزو بقصده سبتة صاحب آذن وقد باملرصاد يوسف ورسل إال البحر عباد ابن
عليه، فتعذر املجاز، يف تجوز الجيوش يخيلِّ أن وسأله باألندلس، اإلسالم أهل نرصة إىل

سبتة. صاحب يرس ال بما أجمعني فأفتوا الفقهاء إىل يوسف فشكاه
يف الفتوى ُدوا وجدَّ مثواهم، وأكرم عليهم، أقبل تاشفني ابن إىل الرسل انتهت وملا
سبتة صاحب نحو أسطوًال إشبيلية من فوجه عباد بابن ذلك واتصل سبتة، صاحب حق
مرسلها. إىل انرصفت ثم مراوضات الرسل وبني بينه جرت ثم يوسف، سلك يف فانتظمت
وخرج له ففتحوا الخرضاء الجزيرة أتى حتى هنيئًا عبوًرا البحر يوسف عرب ثم
جلبوا سوًقا فيه أقاموا سماًطا وجعلوا والضيافات، األقوات من عندهم بما أهلها إليه
فامتألت فيها، والترصف البلد دخول يف للغزاة وأذنوا املرافق، سائر من عندهم من عليه

خريًا. بهم وتواصوا املتطوعني بضعفاء والرحبات املساجد

املراكيش. من وهًما هذا وأحسب يوسف. الستنجاد املغرب إىل عرب نفسه املعتمد إن املراكيش: يقول 4
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جيًشا الهيئات أحسن عىل إشبيلية إىل انزعج الجيوش وجميع يوسف عرب فلما
وأمر يوسف، لقاء إىل ابنه املعتمد وبعث قبيل، بعد وقبيًال أمري، بعد وأمريًا جيش، بعد
وتواردت طه، ونشَّ ه رسَّ ما ذلك من يوسف ورأى والضيافات، األقوات بجلب البالد عمال
فارس مائة يف إشبيلية من يوسف لقاء إىل املعتمد وخرج إشبيلية، يف أمرائها مع الجيوش
يوسف إليه فربز نحوه، وركضوا القوم نحو فركض يوسف محلة فأتى أصحابه، ووجوه
والخلوص، املودة منهما واحد كل وأظهر وتعانقا، وتصافحا منفردين والتقيا وحده
أهل غزو من استقباله بما نفسهما وبرشا والرحمة، بالصرب وتواصيا هللا، نعم فشكرا
فعاد وافرتقا، إليه، مقرِّبًا لوجهه خالًصا ذلك يجعل أن يف تعاىل هللا إىل وترضعا الكفر،
وتحف هدايا من أعده كان ما عباد بابن ولحق جهته، إىل عباد ابن ورجع ملحلته، يوسف

الليلة. تلك وباتوا تاشفني، ابن محلة بها أوسع وألطاف
إشبيلية، إىل بالتقدم يوسف عىل عباد ابن وأشار الجميع، ركب الصبح صلوا فلما
باألندلس الطوائف ملوك من يبَق ولم هم، رسَّ ما سلطانه عزة من الناس ورأى ففعل،
من صقع بكل يوسف مع الصحراويون فعل وكذلك وأخرج، وخرج وأعان بادر من إال

وصابروا. رابطوا أصقاعه
وما يليها وما بالده أهل جميع استنفر يوسف، جواز فرذلند ابن تحقق وملا
له فاجتمع أناجيلهم، ونرشوا صلبانهم، واألساقفة والرهبان القسيسون ورفع وراءها،
املسلمني أنباء عىل يصغي وجعل عدده، يحىص ال ما يليهم وما واإلفرنجة الجاللقة من
بني مرتددون فريق كل وجواسيس له، متوعًدا عليه، ذلك جافيًا عباد، ابن عىل متغيًظا
بالده، من تعنى قد يوسف صاحبكم «إن عباد: ابن إىل فرذلند ابن وبعث الجميع،
يف وألقاكم إليكم أميض تعبًا، أكلفكم وال بقي فيما العناء أكفيه وأنا البحور، وخاض
من أمكنتهم إن رأيت «إني ووزرائه: وده ألهل وقال عليكم». وتوفريًا بكم رفًقا بالدكم
البالد فيكتسحون عيلَّ، الدائرة كانت وربما ُجدرها، بني فناجزوني بالدي إىل الدخول
عيلَّ كانت فإن بالدهم، حوز يف معي يومهم أجعل لكن غداة، يف فيها من ويحصدون
صون ذلك يف فيكون أخرى، أهبة بعد إال وراءهم الدروب يجعلوا ولم نالوه بما اكتفوا
أنا خفت ما بالدهم ويف فيهم مني كان عليهم الدائرة كانت وإن ملكارسي، وجرب لبالدي

وسطها.» يف ناجزوني إذا بالدي، ويف يفَّ منهم يكون أن
وقال خلفه، جموعه بقية وترك دربه، باب عىل جموعه أنجاد من باملختار برز ثم
فاملقلل السماء. ومالئكة واإلنس الجن أقاتل بهؤالء جموعه: من اختاره ما إىل نظر حني
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أن صفته هذه ملن بد وال دارع. ألف أربعني أجناده من املختارون هؤالء كان يقول:
الكل واتفق ويقوله، ذلك5 يزعم ممن فيتعجبون النصارى وأما اثنان، أو واحد يتبعه
عىل راكب كأنه نومه يف فرذلند ابن ورأى املرشكني، عدة من أقل كانت املسلمني عدة أن
أحد، يجبه فلم والرهبان القسوس عنها وسأل رؤياه فهالته طبل نقرية فرضب فيل
إىل ونسبها عليه فقصها عابر عىل فدل املسلمني من تأويلها يعلم من إىل يهوديٍّا ودسَّ
وإال صاحبها َمن تخربني أن بد وال لك، الرؤيا هذه ما كذبت العابر: له فقال نفسه
أنه علمت قد العابر: فقال فرذلند. بن ألفونسو هو ذلك؛ اكتم له: فقال لك. أعربها لم
بصلبه تؤذن فادحة ومصيبة عظيم بالء عىل تدل وهي لغريه، تكون أن ينبغي وال رؤياه
… اْلِفيِل﴾ ِبأَْصَحاِب َربَُّك َفَعَل َكيَْف تََر ﴿أََلْم تعاىل: هللا قال فقد الفيل أما قريب؛ عما
يَْوٌم يَْوَمِئٍذ َفٰذَِلَك * النَّاُقوِر ِيف نُِقَر ﴿َفِإذَا تعاىل: هللا قال فقد النقرية رضب وأما السورة،
خاطره وافق ما له وذكر له وجمجم فرذلند ابن إىل اليهودي فانرصف اآلية، … َعِسريٌ﴾

له. يفرسها ولم
من الغربية الجهة إىل بجيوشه ومال الدروب، عىل ووقف فرذلند ابن خرج ثم
أثره يقفو انزعج ثم األمر لبعض عباد ابن وتأخر فقصده، يوسف فتقدم األندلس، بالد
وهو وسار مقدمته عىل هللا عبد ابنه وجعل األندلس، ورؤساء الثغور حماة فيه بجيش

(كامل): املشهور البيت مكمًال لنفسه يتفاءل

ال��ع��ج��ي��ب ب��ال��ع��ج��ب ي��أت��ي��ك ق��ري��ب ف��رج م��ن ب��د ال
ال��ق��ري��ب ب��ال��ف��ت��ح س��ي��ع��ود م��ب��ارك ع��ل��ي��ك غ��زو
ال��ص��ل��ي��ب دي��ن ع��ل��ى ن��ك��س إن��ه س��ع��دك ل��ل��ه
ال��ق��ل��ي��ب ي��وم ل��ه أًخ��ا ي��ك��ون ي��وم م��ن ب��د ال

املتوكل صاحبها إليهم وخرج بظاهرها فأناخوا بطليوس كلها الجيوش ووافت
جاءهم ثم مجهوده؛ وبذل والضيافات األقوات من يجب بما فلقيهم محمد بن عمر
يف عيونه املعتمد أذكى بعض إىل بعضهم ازدلف وملا إليهم، فرذلند ابن بشخوص الخرب
بالبالد، لهم علم ال غرباء هم إذ فرذلند؛ ابن مكايد من عليهم خوًفا الصحراويني محالت

كله. ذلك من أكثر أنهم ويرون النفح: 5
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طرق عن يخرج كان الصحراويني من الرجل إن قيل: حتى بنفسه ذلك يتوىل وجعل
ترتيب بعد باملحلة مطيًفا بنفسه عباد ابن فيجد حاجته لقضاء أو لبعضشأنه محالتهم
يخطئ املحلة عن منهم الخارج يكاد فال محالتهم طرق أفواه عىل خيل من الكراديس

عليهم. تطوافه لكثرة عباد؛ ابن لقاء من ذاك إذ
فامتأل بحربه، يأذن أو الجزية أو اإلسالم إىل يدعوه فرذلند ابن إىل يوسف كتب ثم
ونرشوا صلبهم فرفعوا والرهبان األساقفة وقامت شقائه، عىل يدل بما وطغا وعتا غيًظا
الفقهاء وقام أصحابهما، عباد وابن يوسف ووعظ املوت، عىل يتبايعون وخرجوا أناجيلهم
بخرب الطالئع وجاءهم الفرار، ويحذرونهم الصرب عىل ويحضونهم الناس يعظون والعباد
أخذوا قد املسلمون فأصبح األربعاء، يوم وهو يومهم صبيحة عليهم مرشف العدو أن
وباتوا محالتهم إىل الناس ورجع الخديعة إعمال إىل ورجع فرذلند ابن فكع مصافهم،
يقول: عباد البن فبعث الحيلة إعمال يف فرذلند ابن فأخذ الخميس يوم أصبح ثم ليلتهم،
يوم وهو بينهما لقاؤنا فليكن عيدنا؛ وهو األحد وبعده عيدكم، وهو الجمعة يوم غًدا
ابن من خديعة هذه املعتمد: له فقال نعم، فقال: يوسف بذلك املعتمد فعرَّف السبت،
يوم طول له استعداد عىل الناس وليكن إليه، تطمنئ فال املسلمني غدر يريد إنما فرذلند؛
من خائفني املحالت بجميع واحرتاس أهبة عىل ليلتهم الناس وبات النهار. كل الجمعة
رميلة بن أحمد العباس أبو الناسك الفقيه انتبه الليل من جزء ميض وبعد العدو، كيد
فبرشه ملسو هيلع هللا ىلص النبي رأى إنه يقول: مرسوًرا فرًحا عباد) ابن محلة يف (وكان القرطبي
إىل ذلك وانتهى وتطيب رأسه ودهن ودعا وتأهب غد، صبيحة يف له والشهادة بالفتح
فحذروا فرذلند ابن غدر من توقعه ملا تحقيًقا بها؛ فخربه يوسف إىل فبعث عباد ابن

الغدر. من حاوله ما فرذلند ابن ينفع ولم أجمعني
ابن محلة عىل أرشفا أنهما يخربان املعتمد طالئع من فارسان الليل يف جاء ثم
محققني الطالئع بقية تالحق ثم األسلحة، واضطراب الجيوش ضوضاء وسمعا فرذلند
اسرتقنا يقولون: فرذلند ابن محلة داخل من الجواسيس جاءت ثم فرذلند، ابن بتحرك
وهؤالء الحروب، هذه مسعر عباد ابن ألصحابه: يقول فرذلند ابن فسمعنا الساعة السمع
البالد بهذه عارفني غري فهم الجهاد يف بصائر وذوي حفاظ أهل كانوا وإن الصحراويون
عليكم هان لكم انكشف فإن واصربوا، عليه واهجموا فاقصدوه عباد، ابن قادهم وإنما
بعث ذلك وعند الحملة. صدقتموه إن لكم يصرب عباد ابن أرى وال بعده، الصحراويون
فعرفه تاشفني بن يوسف جاء حتى املحالت يطوي القصرية بن بكر أبا كاتبه عباد ابن
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بعض يوسف وأمر تعاىل. هللا شاء إن منك سأقرب إني له قل له: فقال األمر، بجلية
ابن دام ما ناًرا فيرضمها النصارى محلة يدخل حتى له رسمها بكتيبة يميض أن قواده

عباد. ابن مع مشتغًال فرذلند
فرذلند، ابن جنود غشيته وقد إال يصله فلم املعتمد إىل القصرية ابن وانرصف
ابن ومال بينهما، الحرب فحميت له، ينكشف ولم أمله قطعت صدمة عباد ابن فصدمها
ابن وصرب فيهم، القتل فاستحر جهة كل من به وأحاطوا بجموعه املعتمد عىل فرذلند
الحرب وعضته طريقه، يالحظ وهو يوسف واستبطأ ألحد، مثله يعهد لم صربًا عباد
وفيهم بعضهم وانكشف أصحابه، ظنون وساءت الصحراويون عليه وأبطأ البالء واشتد
حتى هامته َفَلَقْت رضبة رأسه عىل ورضب جراحات عباد ابن وأثخن هللا، عبد ابنه
أفراس ثالثة تحته وعقرت جانبيه أحد يف وطعن يديه، يمنى وجرحت صدغيه إىل وصلت
يف وتذكر وشماًال، يمينًا ويرضب املوت حياض يقايس وهو آخر، له قدم واحد هلك كلما
أبو وكنيته العالء اسمه عليًال بإشبيلية تركه به مغرًما كان صغريًا له ابنًا الحالة تلك

(متقارب): فقال هاشم

األوار ل��ذاك ص��ب��ري ول��ل��ه ال��ش��ف��ار ه��ش��م��ت��ن��ي ه��اش��م أب��ا
ل��ل��ف��رار ذك��ره ي��ث��ن��ن��ى ف��ل��م ال��ع��ج��اج ت��ح��ت ش��خ��ي��ص��ك ذك��رت

بطًال وكان عائشة، ابن داود تاشفني ابن قواد من عباد ابن واىف من أول كان ثم
فلما الجو، تصدع وطبوله ذلك بعد يوسف أقبل ثم عباد، ابن عن بمجيئه فنفس شهًما
ذلك حساب عىل كان وقد جنوده، بمعظم وقصده إليه أشكولته وجه فرذلند ابن أبرصه
وصدمهم يوسف إليه فبادر جنوده، معظم وهي األشكولة هذه له وأعد النهار، أول من
بالنرص، وتبارش الظفر ريح ووجد عباد ابن شمل به وانتظم مركزهم إىل فردهم بجمعه
والغبار، بالعجاج النهار وأظلم خيلهم، األرضبحوافر فتزلزلت الحملة جميًعا صدقوا ثم
يوسف إىل عباد ابن تراجع ثم عظيًما، صربًا الفريقان وصرب الدماء، يف الخيل وخاضت
علموا حني عباد ابن أصحاب من املنهزمون وتراجع النرص، معها نزل حملة معه وحمل
يف طعن وقد منهزًما، هاربًا ومر الطاغية، فانكشف الحملة، فصدقوا الفئتني، بالتحام
محلته ييل كان تل إىل فلجأ منها، يخمع فكان عمره، بقية أثرها بقي طعنة ركبتيه إحدى
أصحابهم، من عداهم َمن واألرس القتل وأباد مكلوم، كلهم فارس الخمسمائة نحو يف
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إىل ينظر فرذلند وابن عليها، يؤذنون صوامع رءوسهم من ذلك بعد املسلمون وعمل
وبأصحابه. به محيًطا نكاًال إال يرى فال الهزيمة ومكان الوقيعة موضع

عرشين املويف الجمعة يوم املحلة من هذا كتابي بإشبيلية: ابنه إىل عباد ابن وكتب
املرشكني وأذاق املبني، الفتح لهم وفتح املسلمني ونرص الدين، هللا أعز وقد رجب من
العظيمة الهزيمة هذه من وسنَّاه يرسه ما عىل هلل فالحمد الجسيم، والخطب األليم، العذاب
بعد العظيم، الوبال أعدمه وال الجحيم، نكال هللا أصاله إذفونش هزيمة الكبرية واملرسة
وقواده، وحماته وأجناده، أبطاله جميع يف القتل واستئصال محالته، عىل النهب إتيان
صنعه، جميل عىل الحمد عليها، يؤذنون صوامَع هاماتهم من املسلمون اتخذ حتى
ذلك، بعد قرحت لكنها آملت، يسرية جراحات إال — تعاىل — هللا بحمد يصبني ولم

وظفرت. وغنمُت
يجد فلم السفن، قبل من أنباء عليه تواردت الجمعة يوم وقيعة من يوسف فرغ وملا
نحو ونهض أيام، ثالثة بظاهرها فأراح إشبيلية إىل فانرصف الكرة، رسعة من ا بدٍّ معها
جراحاته وكانت الرجوع، يف يوسف عليه فعزم وليلة، يوًما معه عباد ابن ومىش بالده،
يعُرب حتى املجاز فرضة إىل يديه بني باملسري ابنه وأمر فرجع رأسه، َكْلم وتورَّم تَثَعب،

بلده. إىل البحر
عىل وقامت القراء وقرأت بالفتح وُهنِّئ الناس جلس إشبيلية عباد ابن دخل وملا
قصيدة وأعددُت اليوم ذلك ُت حَرضْ وهبون: بن الجليل عبد قال فأنشدوه، الشعراء رأسه
ولشعري! يل بعًدا فقلت: اآلية. هللاُ﴾ ُه نََرصَ َفَقْد وُه تَنُرصُ ﴿إِالَّ القارئ: فقرأ إياها أنشده

به. وأقوم إليه أحرضه معنى اآلية هذه يل أبقت ما وهللا

كثري. قول فيها املعتمد وبالء الزالقة وقعة يف وللشعراء
أولها: قصيدة حمديس البن

راغ��م��ا ب��ال��ذل ال��ك��ف��ر أن��ف وغ��ادرت س��ال��ًم��ا أُبْ��َت أن اإلس��الم ب��ن��ي ل��يَ��ه��ِن��ئ
خ��وات��م��ا ه��واك م��ن ع��ل��ي��ه��ا وض��ع��ت ك��أن��م��ا ق��ل��وب ع��ن ك��روبً��ا ك��ش��ف��ت
ال��ع��ظ��ائ��م��ا ف��ي��ه واس��ت��ص��غ��رت ال��دي��ن ع��ن ذائ��ًدا وال��ض��رب ال��ط��ع��ن ل��ح��ر ص��ب��رت
راح��م��ا ال��ل��ه ح��ف��ظ��ك ف��ي ل��ن��ا ف��ك��ان وال��ق��ن��ا ال��ص��وارم وق��ع م��ن رح��م��ن��اك
واس��م��ا ب��ال��ش��ج��اع��ة م��ن��ه��ا ال��ح��س��ن ل��ك ي��زل ل��م وج��ه��ك ح��ر ف��ي ش��ج��ة وك��م

51



َعبَّاد بن املعتمد

املرابطني: وجنده تاشفني بن يوسف يف ويقول

ن��اق��م��ا ال��ح��ق خ��ال��ف م��م��ن زل��ت وم��ا ب��ي��وس��ف آس��ف��وك م��ن ع��ل��ى ن��ق��م��ت
ال��خ��ض��ارم��ا إل��ي��ك ش��ق��وا م��ا ق��رب ف��ي��ا ب��ح��رب��ه��م ال��ق��ف��ار ��ار ُع��مَّ وآذن��َت
ال��ع��الق��م��ا إال م��ن��ه ي��س��ت��ط��ي��ب��وا ول��م ثُ��ِديِّ��ه��ا ل��ب��ان غ��ذت��ه��م ال��ح��رب ب��ن��و
ص��الدم��ا ب��زًال ال��ب��ي��داء ف��ي ويُ��ن��ض��ون س��اله��بً��ا ُج��رًدا ل��ل��ه��ي��ج��اء ي��ح��ثُّ��ون
أراق��م��ا ب��ال��ق��ل��وب تُ��غ��ري ض��راغ��م خ��ل��ت��ه��م ب��ال��س��م��ه��ري��ة ط��ع��ن��وا إذا
الث��م��ا6 ب��ال��س��ي��ف ال��ه��ي��ج��اء ل��ف��م غ��دا م��ص��م��م ل��ث��ام ذو م��ن��ه��م ك��ر وإن

األبيات: بهذه القصيدة حمديس ابن ويختم

ض��راغ��م��ا وُص��ل��ت��م ب��ه��ال��ي��ًال، وُس��دت��م أك��ارًم��ا وُج��دت��م م��راج��ي��ًح��ا، َح��لُ��م��ت��م
ال��ك��م��ائ��م��ا ال��زك��ي ال��زه��ُر س��ك��ن ك��م��ا م��ح��ب��ة ال��ع��ارف��ي��ن ق��ل��وب س��ك��ن��ت��م
س��ال��م��ا7 ال��َع��روب��ة ي��وم م��ن إي��ابُ��ك ق��ض��اءه��ا ف��اق��ت��ض��ان��ي ن��ذوًرا ن��ذرت
ص��ائ��م��ا أص��ب��ح��ت ث��م ل��رب��ي س��ج��دت راح��ت��ي أع��وز ال��وف��ر وج��دُت ول��م��ا

مطلعها: أخرى قصيدة الزالقة يوم يف وللشاعر

ال��رس��وم ع��ل��ى خ��ل��ع��ن م��ا م��ح��اس��ن ال��ك��روم بُ��نَ��يَّ��ات ع��ل��ى خ��ل��ع��ت

فيها: ويقول

ال��ص��م��ي��م ال��ح��س��ب م��ط��ال��ع ب��دور ول��خ��ٌم ل��خ��م، م��ن ال��ص��ي��د ف��ي��اب��ن
ال��ح��ل��وم ف��أط��واُد ح��لُ��م��وا وإن ال��ع��ط��اي��ا ف��أن��واء ج��ادوا إذا
ال��ح��ري��م َص��ون ب��ب��ذل��ه أدم��َت م��ش��رف��ي ي��م��ي��ن��ك ف��ي وأح��َرم

امللثمني. ويسمون يتلثمون، كانوا املرابطون 6
الزالقة. وقعة فيه وكانت الجمعة، يوم العروبة: 7
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ال��غ��ري��م8 ن��ف��س م��ه��ل��ًك��ا غ��ري��ًم��ا ف��ي��ه ال��ُف��ن��ش ت��ل��ق��ى وم��ع��ت��رك
ظ��ل��ي��م س��ام��ع��ت��ي ش��ق ك��روع خ��وًف��ا وف��رَّ ب��ال��ظ��الم ت��س��تَّ��ر
ال��ن��ع��ي��م ُح��ل��و ع��ن��ده ف��م��رَّر ب��ؤس��ي ال��ب��أس ذي ب��ي��وس��ف وض��اق
ال��س��ل��ي��م ع��ن ال��س��ل��ي��م ل��ي��ل س��ل��وا ال��ع��وال��ي ح��ي��ات ن��ه��ش��ت��ه وق��د

يقول: أن إىل

ال��ع��ق��ي��م ال��ري��ح ب��ص��رص��ر أت��ي��َت ع��اد ب��ق��وم أت��اك أن ول��م��ا
ال��ج��ح��ي��م ق��ط��ع زف��راتُ��ه��ا ح��ك��ت ح��ت��ى ال��ح��رب ن��ار ض��رَّم��ت وق��د
ال��ص��ري��م9 ع��ل��ى ال��ص��ري��م ب��ه خ��ل��ع��ن َق��ت��ام ُش��زِّي��ه��ا ب��رك��ض وث��ار

بابن املعروف عبادة بن محمد الشاعر يقول الزالقة موقعة يف املعتمد أصاب وفيما
القزاز:10

��ف��اح وال��صِّ األس��نَّ��ة ب��راث��نُ��ه��ا غ��اٍب أُْس��َد األع��ادي إل��ى ج��ل��ب��َت
ان��ف��س��اح ال��رح��ب ل��ب��اع��ك وف��ي��ه ض��ن��ك ال��ه��ي��ج��اء وم��وق��ف وق��ف��ت
ب��راح ال ال��م��ؤي��د ظ��ه��ر إذا ق��ائ��الت األس��ن��ة وأل��س��ن��ة

∗∗∗
ال��ج��راح ت��واف��ق��ه��ا أع��ادي��ه ف��ق��ل��ن��ا ُج��رح��ت ��ه ك��فَّ وق��ال��وا
وال��رم��اح ال��م��ن��اص��ل ف��ت��وه��ن��ه��ا رأي��ت��م م��ا ال��ج��راح��ة أث��ر وم��ا
ان��س��ي��اح ج��وان��ب��ه��ا ف��ي ف��أم��س��ى ف��ي��ه��ا ال��ج��ود س��ي��ل ف��اض ول��ك��ن
وال��س��م��اح م��ن��ه��ا ال��ج��ود وف��اض ب��األم��ان��ي ��ت وس��حَّ ص��ح��ت وق��د

املوقعة. هذه يف النصارى قائد السادس ألفونس الفنش: 8
الرمال. عىل رماًال الغبار من ألقت الخيل أن يعني سائره، من منرصمة الرمل من القطفة الرصيم: 9

املذكور. الشاعر ترجمة ج٢، املغرب حىل يف املغرب 10
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الزالقة: يوم يذكر وهو العقيان قالئد يف الفتح ويقول

متكاثف جال مشهور، وغناء ظهور، فيه — هللا رحمه — للمعتمد وكان
وكَلم مره؛ وسقي حرَّه، لقي ما بعد وفجاجه، غيطانه من الروم وجال عجاجه،
سنان، فيه لهم يعمل فلم األندلس رؤساء فيه وتخاذل عدده، وثلم يده، العدو
وتنثني بلبانه، أسنتهم يلقى واملعتمد ُعثان، قتامه من جفونهم يكحل ولم

عنانه.11 من يَثنى وال الذوابل

الزالقة موقعة بعد (1)

وأثنوا تاشفني بن يوسف وحمدوا استبشاٍر، أيَّ به واستبرشوا باالنتصار، املسلمون فرح
بالده. إىل عاد حتى وتكريمه تعظيمه يف وبالغوا عليه،

مرة يوسف استنجاد إىل يعود أن الطوائف ملوك كبري عباد بن املعتمد واضطر
جميًعا. الطوائف ملوك خلع عىل وعزم األندلس إىل البحر يوسف فعرب أخرى،

األندلس، عاود ثم املغرب إىل عاد يوسف بأن يُشِعر ال الروضاملعطار صاحب وكالم
غايتها. بلغت حتى الزالقة وقعة منذ تتابعت الحوادث أن يوِهم بل

عىل أرسدها أموٌر الحني؛ ذلك يف األحوال تقتضيه ومما عدة، روايات من ويؤخذ
اآلتي: النسق

ما هذا ويؤكد سلطانه، وعظم ملكه اتسع حني األندلس إىل تاشفني ابن تطلع (١)
إىل يوسف بتطلع سمعوا األندلس ملوك أن املعطار الروض عن الطيب نفح صاحب نقله

قائلني: متوددين إليه فأرسلوا به، االستنجاد قبل بالدهم

أجبنا وإن عجز، إىل تُنسب ولم كرم إىل نُسبُت عنا أعرضت إن فإنك بعد، أما
نسبتينا، أجمل ألنفسنا اخرتنا وقد وهن، إىل نُنسب ولم عقل إىل نُسبنا داعيك
إىل فيه تُسبق أن يجب ال الذي باملحل فإنك نسبتيك، أكرم لنفسك فاخرت

والسالم. ألمرك، دوام من شئت ما البيوت ذوي استبقائك يف وإن مكرمة،

ص١٢. القالئد 11

54



الشمال ونصارى الطوائف ملوك

يوسف: فأجاب

عليكم، وسلَّم ساملكم َمن تحية وبركاته، تعاىل هللا ورحمة عليكم سالم
إيثار بأكرم منا مخصوصون إباحة، أوسع يف امللك من أيديكم يف مما وإنكم
إخائكم، بإصالح إخاءنا واستصلحوا بوفائكم، وفاءنا فاستديموا وسماحة،

والسالم. ولكم، لنا التوفيق ويل وهللا

رأوا وما ولهوهم، األندلس ملوك ترف من سمعوا ما وجنده تاشفني ابن وكره (٢)
ببالدهم: حلوا حني بذخهم من

موقعة بعد إشبيلية يف تاشفني ابن نزول ذكر بعد الطيب نفح يف املقري يقول
والرتف: والرفاهية األبهة من املدينة يف رآه وما الزالقة

وما وتأملها الحال تلك ُحسن عىل ينبهونه له أصحاب تاشفني ابن مع وكان
فائدَة إن له: ويقولون مثلها باتخاذ ويغرونه واألتراف، النعمة من عليه هي
يوسف فأنكر وأصحابه، املعتمد هو كما واللذة بالتنعم فيه العيش قطُع امللِك

وقال: هذا

يده يف ملا مضيِّع أنه — املعتمد يعني — الرجل هذا أمر من يل يلوح الذي
يكون أن بد ال األحوال هذه يف تُرصف التي الكثرية األموال هذه ألن امللك؛ من
بالظلم فأخذه أبًدا، العدل وجه عىل منهم القدر هذا أخذ يمكن ال أرباب لها
الحد هذا يف همته كانت ومن االستهتار، أفحش من الرتهات هذه يف وإخراجه
وحفظها بالده ضبط يف همة يستجدُّ متى األجوفني يعدو ال فيما الترصف من

ملصالحها.12 والتوفري رعيته وصون

املقري: ويقول

فتنقص تختلف هل لذاته: يف املعتمد أحوال عن سأل تاشفني بن يوسف إن ثم
أفكل فقال: هذا. عىل زمانه كل بل له: فقيل األوقات؟ بعض يف عليه هي عما

ص١٠٩. السادس، الجزء الطيب، نفح 12

55



َعبَّاد بن املعتمد

فقالوا: ذلك؟ من حظٍّا ينال امللك، عىل ومنجديه عدوه، عىل وأنصاره أصحابه
وسكت، فأطرق عنه. منهم رضا ال فقالوا: عنه؟ رضاهم ترون فكيف قال: ال.

أياًما. الحال تلك عىل املعتمد عند وأقام

الطيب:13 نفح ويف

أحد بكر أبي بن سري األمري ترك بالده إىل تاشفني بن يوسف السلطان عزم وملا
املذكور األمري فاسرتاح الفرنج، غزو يرسم جيًشا معه وترك املشاهري، قواده
الحصون وفتح وسبى ونهب الغارة، وأطلق األذفونش، بالد ودخل قالئل، أياًما
وذخائَر أمواًال وحصل البالد، يف وتوغل العويصة، الصعبة واملعاقل املنيعة
يوسف للسلطان وأرسل أخذه، ما جميع يف وفرسانًا رجاًال ورتب عظيمًة،
مكايدة عىل مقيمة بالثغور الجيوش أن يعرفه له وكتب له، حصَّ ما جميع
يف األندلس وملوك وأنكده، العيش أضيق يف والقتال، الحرب ومالزمة العدو،

… مرسومه وسأله وأطيبه عيش أرغد يف وأهليهم بالدهم

له ة عدَّ يكونوا أن وأراد الثغور يف للمرابطة جنًدا أرسل يوسف إن املراكيش: ويقول
األندلس. أخذ عىل يعزم حني

فهؤالء واألحوال، األحداث تلك به تقيض عما صادق إعراب وشبهه الكالم هذا
وأسخطتهم النرضة الخصبة البالد تلك اطَّبَتهم قد الخلَّص املسلمون الصحراويون
الحني بني والعدو تنتابهم والقوارع كلمتهم، وافرتاق األندلس، أهل من املرتفني عيشة

وحرثهم. نسلهم من يشاء ما ويأخذ ديارهم، خالل يجوس والحني

يستوثق أن وأراد األندلس أمر وتدبري الطوائف ملوك خلع عىل تاشفني ابن عزم لهذا
املرتفني؛ امللوك هؤالء خلع بجواز فأفتوه العلماء فاستفتى به، همَّ فيما الرشع حكم من

الجهاد. عىل لهم وتقوية املسلمني، لكلمة جمًعا
تاشفني ابن أفتَوا األندلس علماء أن خلدون ابن وحكى الطيب: نفح صاحب يقول

امتنعوا. إن وقتالهم الطوائف ملوك من وغريه املعتمد خلع بجواز

ص١٠٤. ج٦، الطيب نفح 13
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بلنثيا:14 األستاذ ويقول

أمراء انرصاف هو إنما البالد اضمحالل سبب أن يعتقدون الفقهاء وكان
استعانوا إذا الحال تصلح أن لهذا لوا فأمَّ وحدوده، الدين عن الطوائف
إنهم إذ املعارضة؛ استطاعوا ما بهم االستعانة يف األمراء وعارض باملرابطني،
أن الغالب ولكن األندلس، يف السلطان عىل لهم مزاحمتهم من ا رشٍّ توجسوا
من مؤلف وفد بالفعل وتوجه املرابطني، استقدام يف ألحوا الناس جمهور
إىل زيدون بن بكر أبي إشبيلية ووزير وقرطبة وغرناطة بطليوس قضاة
إىل فأجابهم األندلس، لنجدة واسترصخوه تاشفني بن يوسف وقابلوا إفريقية

طلبوه. ما
منرصف وهو حوله تنعقد وأخذت مرات15 ثالث إسبانيا إىل يوسف وعرب
الطوائف ملوك دبَّره األول واحد: وقت يف تدبرييْن ِشباك األندلس يف الحرب إىل
إسالم إىل ورائه من ورموا الفقهاء الثاني أطراف وعقد وأذاه. به لإليقاع
بأمراء وسعوا ذلك، يف الفقهاء واجتهد تاشفني، بن يوسف إىل جملة األندلس
وعقد برأيهم، باالقتناع األمر وانتهى خلعهم، يف األمري مع وتكلموا الطوائف
عجزهم تبني إذ عروشهم؛ عن األندلسيني الطوائف ملوك استنزال عىل النية
فاستصدر العمل، هذا يف يؤيده كبريًا جمهوًرا أن ووجد النصارى، مقاومة عن

عزلهم. ورضورة للحكم الطوائف ملوك صالحية بعدم فتوى الفقهاء من
املرابطني. دولة يف دخل أن جميًعا األندلس يلبث ولم

استنجدوه فهم األمر؛ أول بيوسف لإليقاع دبروا الطوائف ملوك إن ا حقٍّ ليس أقول:
خلعهم. عىل عزم أن إىل وبينهم بينه املودة تدوم أن وتمنوا بنرصته، وفرحوا واستنرصوه

ص٤٨. مؤنس، حسني الدكتور ترجمة األندليس، الفكر 14
خلع سنة ٤٨٤ سنة والثالثة ،٤٨١ سنة الروايات بعض يف والثانية الزالقة، سنة ٤٧٩ سنة األوىل املرة 15

الطوائف. ملوك
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األندلس إىل الثاني العام يف عاد تاشفني ابن أن الزالقة موقعة ذكر بعد خلكان ابن روى
عىل وعرب عنه، فرحل عليه يقدر فلم الفرنج حصون بعض وحارص املعتمد إليه وخرج
قرص ودخل البلد ودخل يوسف به فغدر بلكني بن هللا عبد صاحبها إليه فخرج غرناطة
ويف مراكش إىل عاد وأنه ، يُعدُّ وال يُحىص ال ما والذخائر األموال من فيه فوجد هللا عبد
بن سري قائده فأرسل سبتة إىل وسار الجيوش جهز وأنه األندلس، عىل يستوىل أن نيته

الطوائف. بملوك فعل ما ففعل بكر أبي
عاد أنه رووا الذين يتفق وال األندلس، إىل يوسف َعود يف واضحة الروايات وليست
سرية من بصدده نحن فيما خطر ذا الخالف هذا وليس العودة، هذه سنة عىل إليها

عباد. بن املعتمد
السلطان إىل أرسل األندلس يف املرابطني قائد بكر أبي بن سري أن الطيب نفح ويف
جهاد يف العناء املرابطني واحتمال واللهو الدعة الطوائف ملوك بإيثار يخربه يوسف
أرض إىل والرحيل بالنقلة يأمرهم أن إليه فكتب امللوك، هؤالء يف رأيه وسأله العدو،
«ولتبدأ قاله: ومما عليه، تنفس وال وقاِتله فحاِرصه أبى ومن فذاك، فعل فمن الُعدوة،
بلد وكل البالد، عىل استيالئك بعد إال عباد بن للمعتمد تتعرض وال الثغور واىل بمن

عساكرك.» من أمريًا فيه فولِّ أخذته
كرًها أو طوًعا ديارهم من ويخرجهم معاقلهم من امللوك ينزل املرابطني قائد رشع
يعرض أن فأمره عباد ابن يف أمره يسأله تاشفني ابن إىل فكتب جميًعا، منهم أدال حتى
فعل كما قًرسا ويأخذه فليقاتله أبى فإن وعشريته، أهله يف العدوة بر إىل النقلة عليه

بنظرائه.
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الطيب:1 نفح صاحب روى كما الحوادث نسق وهذا

قلعة وهي — بروطة وكانوا هود، بنو األندلس ملوك من به ابتدأ ما فأول
األقوات من وفيها أعالها، من ينبع وماؤها الذُّرى، عاصمات من منيعة
ورحل عليها، يقدر فلم فحارصهم — األزمان تفنيه ال ما املختلفات والذخائر
ويغريوا يقصدوها أن وأمرهم وزيِّهم، الفرنج هيئة عىل أجناًدا وجنَّد عنها،

منها. بقرب وأصحابه هو وكمن عليها،
القلعة، صاحب ومعهم إليهم، فنزلوا استضعفوهم القلعة أهل رآهم فلما

الحصن. وتسلم باليد وقبضه املذكور2 سري عليه فخرج
الُعدوة، برب ولحقوا البالد له فأسلموا األندلس، برشق طاهر بني نازل ثم
وملا بهم، وضيق فحارصهم حصينة قلعة ولها باملرية، ُصمادح بني نازل ثم
املرية عىل واستوىل القلعة فأخذ ا، غّمٍّ ومات أَِسَف الغلب صمادح ابن علم

أعمالها. وجميع
املتقدم — األفطس بن محمد بن عمر املتوكل بها وكان بََطْليوس، قصد ثم

وماله. أعماله جميع عىل واستوىل وأخذه فحارصه — ذكره
فعل بما يعرفه يوسف للسلطان فكتب عباد بن املعتمد إال له يَبَْق ولم
لرب النقلة عليه يعرض أن يأمره إليه فكتب عباد، ابن يف مرسومه ويسأله
به وأرِسْل وُخذْه ه فَحاِرصْ وإال ريض فإن والعشرية، األهل بجميع العدوة

أصحابه. كسائر
يجب فلم الجواب، وسأله يوسف، السلطان به رسم بما وعرفه فواجهه

إثبات. وال بنفي
ودخل شهًرا الحصار فأقام عليه، وألح بها وحارصه إشبيلية نازل إنه ثم

قهًرا. البلد

ص١٠٤. ج٦، 1

املرابطني. جيش قائد إبراهيم بن سري 2

60



الطوائف ملوك خلع

املرابطون أخذ حني ٤٨٣ه، سنة شوال يف بدأت الفتنة إن املعجب: يف املراكيش ويقول
املعتمد بن املأمون عنها فدافع قرطبة إىل زحفوا ثم ظاهرة، مقدمة دون طريف جزيرة

٤٨٤ه. سنة صفر يف ُقتل أن إىل
الرايض أخبار يف كذلك ويأتي ٤٨٤ه، سنة رجب يف كان إشبيلية أخذ أن وسيأتي
عىل االستيالء بعد هذا وكان وقتله، فهزمه ُرندة يف وهو إليه توجه جيًشا أن املعتمد بن

إشبيلية.
من تاشفني وابن عباد ابن بني كان ما تفصيل كتب، من فيه اطلعت فيما أجد لم

وحرب. وعداوة، قطيعة، ثم مراسلة،
املعتمد أن اللبانة وابن خاقان بن الفتح عن الطيب نفح صاحب نقله مما ويتبني
يُفجأ ولم وخانوه، له وكادوا عدوه مع مالوا دولته رجال بعض وأن إشبيلية يف حورص
جرى ما املعتمد وبلغ الطوائف بملوك قبله بدءوا فقد تاشفني؛ ابن بجيوش املعتمد
يف خاقان بن الفتح به سجع ما نصدق وال املأمون، ابنه وقتلوا قرطبة أخذوا ثم عليهم،

قوله:

ما بعد ومظالته، فساطيطه وظاهرته ومحالته املسلمني أمري جيوش فأزلته
زاٍه وسيم، ومحيا براح الٍه ونسيم، بروض ساٍه وهو … وقالعه حصونه نثرت

هادمه. هو أنس هدم عن ناٍه تنادمه، بفتاة

وقوله:

بعواديه، الدهر عليه وكرَّ بواديه، املكروه من وبدت واديه، من البلد دخل حتى
مغرت جواريه، بني ملقى بذاته، فيها منغمس ملذاته، بعرى مستمسك وهو

وعواريه.3 ملكه بودائع

هذا، يفعل ال عاقًال فإن ولهوه، لعبه يف وهو الخطر به أحدق املعتمد أن نصدق ال
الفرنج خطر أحس الذي الزالقة موقعة بطل الشجاع الحازم الهمام املعتمد عن فضًال

املغرب. من املرابطني واستنجد األندلس ملوك عليهم فألَّب

املعتمد. ترجمة القالئد: 3
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الرجل أن ريب وال والنساء، الخمر بني وهو به أحيط عباد بن املعتمد أن نصدق ال
خانه وقد قرصه، إىل ثم مدينته إىل ألجئ حتى وقدرته، شجاعته ُوْسع ملكه عن دافع
الخيانة فلحقته ألمره يحتال أن إىل قرصه يف يستعصم أنه وحسب يده، يف فُسقط رجاله

غاللة. يف العدو يلقى درعه عن ُمْعجًال فخرج فيه،
ابن فيه قال كما كان بل خاقان، بن الفتح أسجاع صورته كما املعتمد يكن لم

حمديس:

ف��ق��ص��ُروا أردت ك��م��ا ال��م��ل��وك وج��رى ج��ه��اده ح��ق ال��رح��م��ن ف��ي ج��اه��دَت
ُر وَس��نَ��وَّ ش��وذب ح��ول��ك وي��ب��ي��ت ح��ول��ه��م وع��وٌد ن��اج��وٌد ف��ي��ب��ي��ت
وِع��ْش��يَ��ُر ب��ردت��ي��ك ف��ي دٌم وه��م��ا وذَري��رة ب��ه��م غ��ال��ي��ة وت��ف��وح

عرصه: يف والعراق مرص وملوك الدولة سيف يف الطيب أبي بقول يذكِّر وهذا

ال��ش��م��ول ت��دار ع��ن��ده ك��ال��ذي ال��م��ن��اي��ا ت��دار ع��ن��ده ال��ذي م��ا

وقوله:

وال��ن��غ��م واألوت��ار ال��م��دام��ة ش��رب ب��ه ق��ف��ل��ت ف��ت��ح ع��ن ال��م��م��ال��ك أل��ه��ى

املعتمد: يف حمديس ابن يقول وكذلك

ق��س��اط��ِل��ه ُم��ث��اِر م��ن ع��ل��ي��ه ت��م��ور س��م��اؤه��ا ح��ي��ث ال��روع ب��أرض م��ق��ي��م
ق��ب��ائ��ل��ه أدن��ى ال��ه��ن��د وب��ي��َض إل��ي��ه، رب��وع��ه أش��ه��ى ال��ح��رب م��ق��ام ك��أن

أغمات: يف زاره حني حمديس ابن إىل أرسلها أبيات يف يقول واملعتمد

ال��خ��م��ر ل��ذة إل��ى ن��ف��س��ي ن��زع��ْت إذا ك��ن��تَ��ه��ا ال��خ��م��ر ي��ش��رب م��م��ن ك��ن��ُت ول��و

خاقان. بن الفتح يصفه بحيث والرتف اللهو من كان املعتمد أحسب فما
امللك. ويل منذ الخمر برشب جهر ما أنه الطيب نفح صاحب وروى
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السلوك نظم كتابه يف اللبانة ابن شاعره كتبه ما وأرسه املعتمد حصار يف ونختار
النكبة: حارض الوقعة، شاهد كان أنه كالمه ويدل امللوك، مواعظ يف

عن له وُكِشَف باعتقادها، فأُعلم عليه، خامرت املعتمد أصحاب من طائفة إن
األثيل، مجده ذلك فأبى دمها، بسفك وأغِري ُحَرِمها، هتك عىل وُحضَّ مرادها،
الدين وصحة اليقني، حسن من به — تعاىل — هللا خصه وما الجميل، ومذهبه
مستبرص، غري بجمع وقاموا مستنرس ببغاث فانترصوا الغرة أمكنتهم أن إىل
يف يتلظى وسيفه جسده، عىل ترفُّ غاللة عليه ألمره، متالفيًا قرصه من فربز

… يده

يف فوجئ وأنه خانته املعتمد أصحاب من جماعة أن عىل غريه اللبانة ابن يوافق
أمرها نمى حني برش الجماعة لهذه يعرض لم املعتمد ولعل ة، ُعدَّ غري يف فخرج قرصه

الشدة. وقت يف الجماعة وافرتاق الكلمة اختالف خيفة إليه؛
قول وهو به، تحيط والنذر وغفلته املعتمد لهو ِذكر اللبانة ابن كالم يف نجد وال

الكهان. كسجع الفتح به سجع باطل
اللبانة: ابن يقول ثم

برمح الفارس فرماه بنجدة، مشهوًرا فارًسا املدينة أبواب من باب عىل فلقي
الفارس عاتق عىل سيفه هو وصب منه، تعاىل هللا وعصمه غاللته، عىل التوى
األسوار تسنَّموا عندما القائمني فرأيت رسيًعا، رصيًعا فخر أضالعه إىل فشقه
طريق، غري عىل وأخذوا عنها، تخلوا األبواب أمسكوا وبعدما منها، تساقطوا
صفا، قد أقذائه من البلد أن فظننا سحيق، مكان يف الهيبة ريح بهم وهوت
من والعرشون الحادي األحد يوم كان أن إىل ضفا، قد علينا العصمة وثوب
ودخل الراقع، عىل الخرق واتسع الواقع، األمر يف الخطب فعظم رجب،4 شهر
دفاع من ظهر أن بعد باديه، بعادية حارضه وأصيب واديه، جهة من البلد
َخلق انتهى وال عليه، مزيد ال ما بنفسه، املوت عىل وتراميه وبأسه، املعتمد

ويقول ٤٨٤ه، سنة رجب من العرشين األحد يوم إشبيلية عىل هجموا املرابطني أن خلكان ابن يروي 4
رجب. ٢١ يف الثاني الهجوم وكان األول، الهجوم كان رجب منتصف الثالثاء يف املراكيش:
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من الناس وخرج لُبَد، وال َسبَد عىل فيه يُبَْق ولم البلد، يف الغارة فُشنَّت إليه،
ورأيت العذارى، املخدرات وجوه وُكشفت بأناملهم، عوراتهم يسرتون منازلهم
جميع استئصال بعد وآله، باملعتمد وُرحل بسكارى، هم وما سكارى الناس
اتباعه يف عزيمتي فأمضيت مراد، بغية وال زاد، بلغة معه يصحب لم ماله،

ا.ه. بأغمات. إليه فوصلت

أعداءه أن وعىل املعتمد أصحاب من جماعة غدر عىل اللبانة ابن الفتح ويوافق
الباب وأغلق فهزمهم عدة غري عىل إليهم فخرج القرص، أبواب أحد من داخلني فجئوه
املرابطني. من كانوا الداخلني إن ويقول: الفرج باَب الباب ي ويسمِّ بالقرص، واعتصم

الشأن: هذا يف الفتح أسجاع من طائفة وهذه

وكثرت ُوالته، عليه ودلَّس أنصاره، املدافعة عن وعجز حصاره، اشتد وحني
من عليه فدخلت الهرج، ُشواظ لَفح وقد الفرج، باب ُفتح وعالته، أدواؤه
بها وسهل اضطرامها، تأجج جمرة، التغلب من واشتعلت زمرة، املرابطني
مفاضته، من حاًرسا خرج عليه الخرب سقط وعندما وإرضامها، الفتنة إيقاد
يف انترشوا وقد املذكور، الباب عند أوائلهم فلحق رياضته، قبل كاملهر جامًحا
والهام، للطَُّىل يتلمظ يده يف وسيفه جهاته، أكثر من البلد عىل وظهروا جنباته،
َمطاه، وجاوز تخطاه برمح الداخلني أحد فرماه االستبهام، ذلك بانفراج ويعد
وقصمه فرضبه ثانيًا ولقي شمسه، وأغربت نفسه أذهبت برضبة فبادره
بالباب فأمر منه، فراًرا وولوا عنه فأجلوا وحسمه، الداء ذلك حشا وخاض

ُهدَّ. ما منه وبُنى َفُسدَّ
ذلك ويف ونفاها، املالمة عنه هللا وأبعد وشفاها نفسه أراح وقد انرصف ثم

أودع: ما املكروه من وأودع ُخلع، عندما يقول

ال��ج��م��وع وتُ��س��ل��م��ن��ي م��ل��ك��ي ال��ع��دى ال��ق��وم ي��س��ل��ب إن
ال��ض��ل��وع ال��ق��ل��ب تُ��س��ل��م ل��م ض��ل��وع��ه ب��ي��ن ف��ال��ق��ل��ب
ال��دروع ��نَ��ن��ي ت��ح��صِّ أالَّ ن��زال��ه��م ي��وم ُرم��ت ق��د
َدف��وع ش��يءٌ ال��ح��ش��ا م��ن ـ��ص ال��ق��م��ي��ـ س��وى ل��ي��س وب��رزت
وال��خ��ض��وع ذل��ي ب��ه��واي ي��ك��ن ل��م ت��أخ��ر أج��ل��ي
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ال��رج��وع أم��ل��ي م��ن وك��ان ل ال��ق��ت��ا إل��ى ق��ط س��رت م��ا
ال��ف��روع ت��ت��ب��ع��ه واألص��ل م��ن��ه��ُم أن��ا األَُل��ى ِش��يَ��ُم

أي الوادي، من أخرى مرة البلد دخلوا املغريين أن بعد فيما الفتح كالم من ويؤخذ
هزم حتى الحرب يف استبسل املعتمد وأن الكبري، الوادي املسمى إشبيلية نهر جهة من
فحارب األبواب أحد من ُدخل فالبلد غرق، من فيه فغرق النهر إىل وألجأهم املغريين
كذلك، أعداءه املعتمد فرد الوادي من ُدخل ثم الباب، وسد الداخلني ردَّ حتى املعتمد

الثانية: الوقعة ذكر بعد الفتح يقول

القرص إىل وعاد وارتحاله. ملكه وذهاب حاله، بانتهاء أيقن وقد انرصف ثم
عىل عزم وقد عزته، عن للذل دافًعا لحوزته، مانًعا وليلته يومه فيه واستمسك
همَّ أنه (يعني نواه عما تُقاه رصفه ثم عمرو. بيد ال بيدي قائًال: أمر، أفظع
له وحان للحني، فقيد األرس، قبضة إىل بالقرس القرص من فنزل باالنتحار)

… يحني أنه ظن ما رشٍّ يوُم
كأنهم جوانحها وضمتهم املنشآت، الجواري وحملتهم وأهله هو جمع ثم
ُحرشوا قد والناس العرص، منهم وراق القرص، منهم ضاق ما بعد أموات،
والبوح يحدوهم، والنَّوح فساروا كالغوادي، بدموع وبكوا الوادي، بضفتي

يعدوهم. ال باللوعة

الثالثاء كان إياهم املعتمد ودفع الباب من جماعة دخول إن املراكيش: ويقول
الوادي، ومن الرب من اليوم ذلك عرص املدينة دهمت الجيوش إن ويقول: رجب. منتصف
بعساكر تاشفني، بن بكر أبي بن سري املرابطني قائد جاء أن إىل أياًما القتال ودام
الجزع، خامرهم قد األيام هذه خالل يف والناس متوافرة، الرعية من وحشود متظاهرة،
مجاري ويتولَّجون سياحة، النهر ويعربون سباحة، بُل السُّ يقطعون الهلع، قلوبهم وخالط
عىل املقيمون بالعهد واملوفون الحياة، عىل حرًصا األسوار؛ رشفات من ويرتامون األقذار،
السنة من رجب من خلت ليلة وعرشين إلحدى األحد يوم كان أن إىل ثابتون الود رصيح
الخرق واتسع الواقع، األمر ُحمَّ فيه الكربى، والطامة العظمى الكائنة يوم وهذا املذكورة،

الراقع. عىل
تقدم. الذي الفتح كالم ناقًال وصفه بعد املراكيش ويستمر

يقول: ثم
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معاقل من بمعقلني وكانا باهلل، والرايض باهلل املعتد ابنه مخاطبة عىل وأجرب
الحصنني أحد إليهما، أحد يصل لم بها يمتنعا أن شاءا لو املشهورة األندلس
أمهما الكربى السيدة وكتبت هللا رحمه فكتب مارتلة، واآلخر ُرندة يسمى
فأنفا بثبوتهما، مسرتهن منهم الكل دم أن معلمني مسرتحَمني مستعطَفني
عطفتهما ثم أبيهما، بعد الناس من أحد يد يف يديهما وضع وأبيا الذل، من
— وجل عز — هللا بحق املقرتنة أبويهما حقوق يف ونظرا الرحمة، عواطف
مربمة عهود بعد الحصنني من ونزال دنياه، ونبذ بدينه منهما كل فتمسك
عىل نزوله عند قبض إليه الواصل القائد فإن باهلل املعتد فأما محكمة، ومواثيق
وأخفي غيلة ُقتل قرصه من خروجه فعند باهلل الرايض وأما يملكه، كان ما كل

جسده.

أبيات ثالثة روايته يف املراكيش عليها يزيد تقدم فيما الفتح رواها التي واألبيات
قبلها:

ال��ص��دي��ع ال��ق��ل��ب ونُ��ه��ِن��ه ال��دم��وع ت��م��اس��ك��ت ل��م��ا
خ��ض��وع ل��ه��م م��ن��ك ف��ل��ي��ب��ُد س��ي��اس��ة ال��خ��ض��وع ق��ال��وا
ال��ن��ق��ي��ع ال��س��م ف��م��ي ع��ل��ى ِع ال��خ��ض��و ط��ع��م م��ن وأل��ذَّ

نعم كما محنته، يف لصاحبه أخلص الذي اللبانة بن بكر أبو الويف الشاعر ووقف
فقال: الحرش ويشهد القيامة يرى الويف الشاعر وقف دولته، يف بعطاياه

ع��ب��اد أب��ن��اء م��ن ال��ب��ه��ال��ي��ل ع��ل��ى غ��اِد رائ��ح ب��م��زن ال��س��م��اء ت��ب��ك��ي
أوت��اد ذاَت م��ن��ه��ا األرض وك��ان��ت ق��واع��ده��ا ُه��دَّت ال��ت��ي ال��ج��ب��ال ع��ل��ى
وآس��اد ف��ي��ه��ا ل��ه��م أس��اود ع��ل��ى ال��ن��ائ��ب��ات دخ��ل��ت��ه��ا ِع��رِّي��س��ة
ب��اد وال ف��ي��ه��ا ع��اك��ف ال ف��ال��ي��وم ت��خ��دم��ه��ا اآلم��ال ك��ان��ت وك��ع��ب��ٌة
ال��زاد ف��ض��ل��ة واج��م��ع رح��ل��ك ض��م ف��ي ف��خ��ذ ال��م��ك��رم��ات ب��ي��ت أق��ف��ر ض��ي��ف ي��ا
ب��ال��واد ال��زرع وج��فَّ ال��ق��ط��ي��ن خ��فَّ ل��ت��س��ك��ن��ه وادي��ه��م م��ؤم��ل وي��ا
وأع��داد م��ن��ه��م ُع��دد ف��ي ت��خ��ت��ال َج��ع��ل��ت ال��ت��ي ال��خ��ي��ل ف��ارس ي��ا وأن��ت
ال��ع��ادي ال��ض��ي��غ��م ل��ه��وات ف��ي أص��ب��ح��ت ف��ق��د ال��م��ش��رف��ي وخ��لِّ ال��س��الَح أل��ِق
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يقول: أن إىل

ب��أل��ح��اد ك��أم��وات ال��م��ن��ش��آت ف��ي ك��ونَ��ه��م ال��ن��ه��ر غ��داة إال ن��س��ب��ت
أزب��اد ف��وق ط��اف��ي��ات ل��ؤل��ؤ م��ن واع��ت��ب��روا ال��ع��ب��ري��ن م��ل��ئ��وا ق��د وال��ن��اس
أب��راد ت��م��زي��َق أوج��ٌه وُم��زق��ت م��خ��درة تُ��س��ت��ر ف��ل��م ال��ِق��ن��اع ُح��طَّ
ف��اد وم��ن اة م��ف��دَّ م��ن وص��ارخ ص��ارخ��ة ك��لُّ ف��ض��ج��ت ال��وداع ح��ان
ال��ح��ادي ب��ه��ا ي��ح��دو إب��ل ك��أن��ه��ا ي��ص��ح��ب��ه��ا وال��ن��وح س��ف��ائ��ن��ه��م س��ارت
أك��ب��اد ِق��ْط��ع��ات م��ن ال��ق��ط��ائ��ُع ت��ل��ك ح��م��ل��ت وك��م دم��ع م��ن ال��م��اء ف��ي س��ال ك��م

حتى الظلمات؛ بحر يف ثم الكبري، الوادي نهر يف وأتباعه وآله باملعتمد السفن سارت
املغرب. ساحل عىل أرست

يستجدون وَّال السُّ إليه اجتمع الصنديد، األبيُّ الجواد األمري السفني من خرج وملا
وقصيدة بها، مدحه قد كان قديمة أشعاًرا إليه فرفع الشاعر الحرصي جاءه ويُلحفون،

املعجب: كتاب يف املراكيش يقول استجدَّها،

وثالثني ستة من أكثر بلغني فيما به ُزّود ما اليوم ذلك يف املعتمد عند يكن ولم
من سقطت قلتها من يعتذر شعر بقطعة معها وكتب عليها، فطبع مثقاًال،
عىل الشعر سهولة عىل القطعة عىل يجاوبه فلم إليه، بها ووجه حفظي،
الناس أرسع األعمى، الحرصي أعني الرجل، هذا كان — عليه وخفته خاطره،
عىل هللا عىل املعتمد فحرَّكه — منه الجيد قليل كان أنه إال خاطًرا الشعر يف

أولها: بقطعة الجواب

ص��واب��ه أح��ص��ى وم��ا ال��ع��ل��م ج��م��ع ق��د ل��م��ن ق��ل
ج��واب��ه ف��ت��ن��ظ��رن��ا ش��ع��ر ال��ص��رة ف��ي ك��ان
ث��واب��ه؟ ال��ش��ع��ر ج��ل��ب ف��ه��ال أث��ب��ن��اك ق��د

رحمه املعتمد صنع ما الُكدية أهل وُملحفي الشعراء بزعانف اتصل وملا
يف فقال عميق، فج كل من وقصدوه طريق، بكل له تعرضوا الحرصي مع هللا

هللا: رحمه ذلك
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م��ذه��ب أب��ع��د اإلغ��راب م��ن ذه��ب��وا وال��م��غ��رب ك��ل��ه��م ط��ن��ج��ة ش��ع��راء
ف��أع��ج��ب م��ن��ه��م ألح��ق ب��س��ؤال��ه��م وإن��ه األس��ي��ر م��ن ال��ع��س��ي��ر س��أل��وا
ال��م��ط��ل��ب ف��ي س��اواه��م ال��ح��ش��ا ط��يُّ ل��خ��م��ي��ة وع��زة ال��ح��ي��اء ل��وال
ي��رك��ب ارك��ب ب��ب��اب��ه ال��ص��ري��خ ن��ادى وإن يُ��ج��زل ال��ن��دى س��ئ��ل إن ك��ان ق��د

مدينة إىل انتقل ثم ذكرها تقدم التي الحال عىل أياًما بطنجة املعتمد وأقام
أغمات. مدينة إىل بتسيريهم األمر نفذ أن إىل أشهًرا بها فأقام مكناسة

مكناسة من الطريق يف وهما شديًدا عتبًا الرشيد ابنه عىل عتب أنه املعتمد ديوان ويف
إليه: الرشيد فكتب أغمات إىل

واألرواح ال��ن��ف��وس وح��ب��ي��ب ال��س��م��اح وربَّ ال��ن��دى ح��ل��ي��ف ي��ا
ال��وض��اح ج��ب��ي��ن��ك م��ن ل��م��ح��ة ال��ت��م��اح��ي ع��ل��يَّ ال��ن��ع��م��ى ت��م��ام م��ن
وال��م��ص��ب��اح ال��ص��ب��اح ض��ي��اء ع��ن وس��ن��اه ب��ب��ش��ره غ��ن��ي��ن��ا ق��د

املعتمد: فأجاب

واألرواح ال��ن��ف��وس وح��ب��ي��ب ال��س��م��اح ورب ال��ن��دى ح��ل��ف ك��ن��ُت
ال��ك��ف��اح ي��وم األرواح ول��ق��ب��ض ال��ع��ط��اي��ا ي��وم ل��ل��ب��ذل ي��م��ي��ن��ي إذ
ال��رم��اح م��ج��ال ف��ي ال��خ��ي��ل يُ��ق��ح��م ِع��ن��ان ك��ل ل��ق��ب��ض وش��م��ال��ي
ال��ج��ن��اح م��ه��ي��ض ال��ح��م��ى م��س��ت��ب��اح وف��ق��ر أس��ر َره��ن ال��ي��وم وأن��ا
ال��س��م��اح5 ي��وم ال��م��ع��ت��ف��ي��ن وال ال��ن��اس ف��زع إن ال��ص��ري��خ أج��ي��ب ال
أف��راح��ي ع��ن األش��ج��ان ش��غ��ل��ت��ن��ي ع��ب��وًس��ا ع��ه��دَت ال��ذي ب��ش��ري ع��اد
ال��ل��م��اح تُ��رف��ة ك��ان ول��ق��د ك��ري��ه ال��ع��ي��ون إل��ى ف��ال��ت��م��اح��ي

تحريًفا. وأحسبها الناس، حرض إن الديوان: يف 5
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ياقوت: يقول كما أغمات ومدينة

أجمع بلد زعموا فيما باملغرب وليس … الخري كثرية … متقابلتان مدينتان
بني تجمع منها خصبًا وال حظٍّا أوفر وال ناحية أكثر وال الخريات ِمن ألصناف

… والجروم1 الرصود فواكه

أغمات كانت هناك، جبل سفح يف وهي فراسخ ثالثة ومراكش أغمات مدينة وبني
أنشئت حينما عمرانها وَقل مكانتها وفقدت مراكش، مدينة إنشاء قبل اإلقليم مدن كربى

٤٥٤ه. سنة مراكش
وبها ٤٨٤ه، سنة املعتمد إليها ونفوا ٤٤٩ه، سنة املرابطون عليها استوىل وقد

هناك. املعتمد وقرب كثرية، ومقابر قديمة مدرسة أطالل
الظالل. وارفة املياه عذبة الثمار، كثرية واسعة وبساتني مزارع اليوم وهي

وقد البلية، هذه من املنية أنقذته حتى سنوات أربع أغمات يف عباد ابن البطل بقي
جزع وقد األندلس، يف الجبار عبد ابنه ثار حني رجليه عىل القيود وأثقلت عليه ضيق

معتقله. من فراره يخىش أو ابنه بجريرة يؤخذ أن وتوقع لهذا املعتمد
الفتح: ويقول

معرب. فاريس اللفظني وكال جرم، جمع والثانية رصد، جمع األوىل والربد، الحر والجروم: الرصود 1



َعبَّاد بن املعتمد

ما عليه املسلمني أمري حقد من وأثار ثار، حيث ابنه ثار ملا أثقه: من يل وقال
وجعل متورًطا، الرش أنشوطة يف صار قد أنه وعلم مفرًطا، جزًعا جزع أثار،
للمحن، بي عرض ويقول: ويتألم، منه ويتوجع ويتكلم، فعله، من يتشكى
ويتحيفه بَعدي أتخلفه من انكشاف إال أبكي ما ووهللا أمتحن، أن يل وريض

بُعدي.2

الفتح: ويقول

وإن كرب له يثور وال آمنًا، يكن لم وإن رسب له ع يُروَّ ال برهة بالعدوة وأقام
بأركش. بنيه أحد ثار أن إىل كامنًا، ضلوعه يف كان

الذلة عليهن األطمار يف بناته ومنظر رجليه يف األداهم وعض وبؤسه أرسه يف وله
الحزينة، واألحوال األليمة املرائي هذه يف له القوت. ليحصلن يغزلن وهن العزة بعد

منها: طرًفا وإليك الجامدة، العيون وتسيل القاسية، القلوب ترقق أشعار
أرجاءها، بالرسور وعَمر تزيينها، يف وافتن بناءها أشاد التي قصوره يذكر قال

ومساءها: صباحها النعيم ظل يف وحمد

وس��ري��ر م��ن��ب��ر ع��ل��ي��ه س��ي��ب��ك��ي أس��ي��ر ال��م��غ��رب��ي��ن ب��أرض غ��ري��ب
غ��زي��ر ب��ي��ن��ه��ن دم��ع وي��ن��ه��ل وال��ق��ن��ا ال��ص��وارم ال��ب��ي��ض وت��ن��دب��ه
ن��ف��ور وه��و ال��ي��وم م��ن��ه وأص��ب��ح ب��ه م��س��ت��أن��س وال��م��ل��ك زم��ن م��ض��ى
ده��ور ل��ل��ص��ال��ح��ي��ن ص��ل��ح��ت م��ت��ى ف��اس��د ال��م��ض��ل��ل ال��ده��ر م��ن ب��رأي
ك��ب��ي��ر3 ال��س��م��اء م��اء ب��ن��ي وذلَّ زم��انُ��ه��م ال��س��م��اء م��اء ب��ن��ي أذلَّ
وغ��دي��ر روض��ة وخ��ل��ف��ي أم��ام��ي ل��ي��ل��ة أب��ي��ت��ن ه��ل ش��ع��ري ل��ي��ت ف��ي��ا
ط��ي��ور ت��رنُّ أو ح��م��ام ي��غ��نِّ��ي ال��ع��ال م��ورق��ة ال��زي��ت��ون ب��م��ن��ب��ت��ة
ون��ش��ي��ر ن��ح��ون��ا ال��ث��ري��ا ت��ش��ي��ر ال��ح��ي��ا ج��اده ال��ذرى ال��س��ام��ي ب��زاه��ره��ا

ج٥. الطيب نفح 2
السماء. ماء ملوكهم من وكان الحرية، ملوك املناذرة قوم لخم إىل املعتمد ينتسب 3
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غ��ي��ور ال��م��ح��ب وال��ص��بُّ غ��ي��وري��ن س��ع��وده وس��ع��د ال��زاه��ي وي��ل��ح��ظ��ن��ا
ي��س��ي��ر4 اإلل��ه ش��اء م��ا ك��ل أال م��ن��ال��ه ي��س��ي��ًرا ال ع��س��ي��ًرا ت��راه

وقال:

وآس��اد غ��زالن إث��ر ع��ل��ى ب��ك��ى ع��ب��اد اب��ن إث��ر ف��ي ال��م��ب��ارك ب��ك��ى
ال��غ��ادي ال��رائ��ح ال��ث��ري��ا ن��وء ب��م��ث��ل ك��واك��ب��ه��ا ��ت ُغ��مَّ ال ث��ري��اه ب��ك��ت
ب��ادي ذل��ه ك��لٌّ وال��ت��اج، وال��ن��ه��ر وق��ب��ت��ه ال��زاه��ي ب��ك��ى ال��وح��ي��د، ب��ك��ى

اضطررن قد وكن — نرضتهن وذوت حالهن حالت وقد عيد يوم بناته عليه ودخل
بأية عيد — أبيهن خدمة يف كان رشطة لصاحب غزلن وقيل: قوتهن، لتحصيل الغزل إىل

املعتمد: فقال عيد. يا عدت حال

م��أس��ورا أغ��م��ات ف��ي ال��ع��ي��ُد ف��س��اءك م��س��رورا ب��األع��ي��اد ك��ن��َت م��ض��ى ف��ي��م��ا
ق��ط��م��ي��را ي��م��ل��ك��ن م��ا ل��ل��ن��اس ي��غ��زل��ن ج��ائ��ع��ة األط��م��ار ف��ي ب��ن��ات��ك ت��رى
م��ك��اس��ي��را ح��س��ي��رات أب��ص��اره��ن خ��اش��ع��ة ل��ل��ت��س��ل��ي��م ن��ح��وك ب��رزن
وك��اف��ورا م��س��ًك��ا ت��ط��أ ل��م ك��أن��ه��ا ح��اف��ي��ة واألق��دام ال��ط��ي��ن ف��ي ي��ط��أن
م��م��ط��ورا األن��ف��اس م��ع إال ول��ي��س ظ��اه��ره ال��ج��دب وي��ش��ك��و إال خ��دُّ ال
وم��أم��ورا م��ن��ه��يٍّ��ا ال��ده��ر ف��ردَّك م��م��ت��ث��ًال ت��أم��ره، إن ده��رك، ك��ان ق��د
م��غ��رورا ب��األح��الم ب��ات ف��إن��م��ا ب��ه يُ��َس��رُّ م��ل��ك ف��ي ب��ع��دك ب��ات م��ن

موقعة يف القتال احتدام حني ذكره الذي الصبي هذا هاشم، أبو ابنه عليه ودخل
تقدم: كما فقال الزالقة،

األورار ل��ذاك ص��ب��ري ف��ل��ل��ه ال��ش��ف��ار ه��ش��م��ت��ن��ي ه��اش��م أب��ا
ل��ل��ف��رار ذك��ره يَ��ث��ن��ن��ي ف��ل��م ال��ع��ج��اج ت��ح��ت ش��خ��ي��ص��ك ذك��رت

إشبيلية. يف قصور واملسعد والثريا والزاهي الزاهر 4
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األسود، عض بساقيه عضت قد «والقيود سجينًا أسريًا أبيه عىل هاشم أبو دخل
فقال: السود» األساود التواء عليه والتوت

ت��رح��م��ا أو ت��ش��ف��ق أن أب��ي��ت م��س��ل��ًم��ا ت��ع��ل��م��ن��ي أم��ا َق��ي��دي!
األع��ظ��م��ا ت��ه��ش��م ال أك��ل��ت��ه، ق��د وال��ل��ح��م ل��ك ش��راب دم��ي
��م��ا ُه��شِّ ق��د وال��ق��ل��ب ف��ي��ن��ث��ن��ي ه��اش��م أب��و ف��ي��ك ي��ب��ص��رن��ي
م��س��ت��رح��م��ا ي��أت��ي��ك أن ي��خ��َش ل��م ل��ب��ه ط��ائ��ًش��ا ط��ف��ي��ًال ارح��م
وال��ع��ل��ق��م��ا ال��س��م ج��رْع��ت��ه��ن م��ث��ل��ه ل��ه أخ��يَّ��ات وارح��م
ال��ع��م��ى ل��ل��ب��ك��اء ع��ل��ي��ه خ��ف��ن��ا ف��ق��د ش��ي��ئً��ا ي��ف��ه��م م��ن م��ن��ه��ن
ف��م��ا ل��رض��اع إال ي��ف��ت��ح ف��م��ا ش��ي��ئً��ا ي��ف��ه��م ال وال��غ��ي��ر

وقيده: أرسه من التوجع يف قاله ومما

واألب��دان األرواح ع��ل��ى ث��ق��ل��ت األل��ح��ان أغ��م��ات��ي��ة غ��نَّ��ت��ك
ك��ال��ث��ع��ب��ان ال��ق��ي��ُد ع��ل��ي��ك ف��غ��دا ال��ورى ف��ي رم��ُح��ك ك��ال��ث��ع��ب��ان ك��ان ق��د
ل��ل��ع��ان��ي رح��م��ة ال م��ت��ع��ط��ًف��ا ت��م��رد ك��ل ي��ح��م��ي��ك م��ت��م��رًدا
ال��رح��م��ن إل��ى ي��ش��ك��و م��ن خ��اب م��ا ب��ث��ه ي��ش��ك��و ال��رح��م��ن إل��ى ق��ل��ب��ي

وقال:

إق��الق��ا األرض ج��ه��ات ع��َم��ْم��ن ق��د ب��ل آف��اق��ا ط��بَّ��ق��ن ق��د أس��رك أن��ب��اء
وأح��داق��ا آم��اًق��ا ال��دم��ع وأغ��رق وأف��ئ��دة أك��ب��اًدا ال��ف��ج��ع ف��أح��رق
س��ب��اق��ا ول��ل��س��ب��اق ل��ل��غ��ال��ب��ي��ن غ��ل��ب ذا ال��ده��ر وك��ن��َت ُغ��ل��ب��ت أنَّ��ى
ط��رَّاق��ا األع��داء إل��ى غ��رب��ي وك��ان ط��وارق��ه��ا أذاق��ت��ن��ي ال��خ��ط��وب ق��ل��ُت:
أرم��اق��ا األخ��ط��ار ل��ذوي ان��ب��رت، إذا ت��ارك��ة ال��ده��ر ص��روف رأي��َت م��ت��ى

تصوير يف خاقان بن الفتح كلمات هنا وأنقل معتقله، يف وهو قطا رسب عليه ومر
الحال: هذه
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من بها تعلق وال َجناح لها يقلق لم قطا رسب اعتقاله موضع يف عليه ومر
وهي األراك، وال البَشام أعوزها وال األرشاك، أفراخها عن عاقها وال ُجناح، األيام
دون وما الوثاق من فيه هو بما فتنكَّد ، النوِّ مواقع يف وترسح الجو يف تمرح
وخبله، وجده من ويعانيه َكبله، من يقاسيه وما واألغالق، الرقباء من أحبته
فقال: وشهدنه، حرضنه وحبور عهدنه، نعيم إىل وافتقارهن بناته يف وفكر

ك��ب��ل وال ي��ع��وق س��ج��ن ال س��وارح ب��ي م��ررن إذ ال��ق��ط��ا س��رب إل��ى ب��ك��ي��ُت
ش��ك��ل ل��ه��ا ش��ك��ل��ي أنَّ ح��ن��ي��نً��ا ول��ك��ن ح��س��ادًة ال��م��ع��ي��د، وال��ل��ه ت��ُك، ول��م
ث��ك��ل ي��ب��ك��ي��ه��م��ا ع��ي��ن��اي وال وج��ي��ع، ال��ح��ش��ا وال ص��دي��ع، ش��م��ل��ي ال ف��أس��رح
أه��ل أه��ل��ه��ا م��ن ال��بُ��ع��د ع��ن��ه��ا ذاق وال ج��م��ي��ع��ه��ا ي��ف��رَّق ل��م إذ ل��ه��ا؛ ه��ن��ي��ئً��ا
ال��ق��ف��ل ص��ل��ص��ل أو ال��س��ج��ن ب��اب اه��ت��ز إذا ق��ل��وب��ه��ا ت��ط��ي��ر م��ث��ل��ي ت��ب��ت ل��م وإذ
ق��ب��ل م��ن ال��خ��ل��ق ِج��ب��ل��ة ف��ي ال��ذي وص��ف��ت وإن��م��ا ي��ع��ت��ري��ه م��م��ا ذاك وم��ا
ِح��ج��ل س��اق��ه ف��ي ال��ع��ي��ش ب��ح��ب س��واي ت��ش��وُّق ال��ِح��م��ام ل��ق��ي��ا إل��ى ل��ن��ف��س��ي
وال��ظ��ل ال��م��اء خ��ان��ه��ا ف��راخ��ي ف��إن ف��راخ��ه��ا ف��ي ال��ق��ط��ا ال��ل��ه ع��ص��م أال

لهم ييرس أن السجان إىل فرغبوا أغمات يف فاس أهل من جماعة وُسجن
أُطلقوا أن إىل محادثتهم إىل ويسرتيح بمجالستهم يتسىل وكان املعتمد لقاء

فقال: يودعونه، عليه فدخلوا سجنهم من

ال��خ��د ب��ه وي��ف��ن��ى ي��ف��ن��ى أن آن ل��ق��د راح��ة ال��خ��د ف��ي ال��دم��ع الن��س��ك��اب أم��ا
ال��ف��رد ال��ص��م��د ع��اف��اك��م ق��د م��ن��ه ب��م��ا ل��م��ب��ت��ًل��ى ف��اٍس آل ي��ا دع��وة ه��ب��وا
ب��ع��د ف��ك��ه��ا ي��ح��ن ل��م ق��ي��ود ع��ل��يَّ وال��ت��وت أغ��م��ات س��ج��ن م��ن ت��خ��ل��ص��ت��م
ف��األس��د وال��ب��ط��ش األي��د وأم��ا ت��ل��وَّى ف��أس��اوٌد َخ��ْل��ق��ه��ا أم��ا ال��دُّه��م، م��ن
س��ع��د خ��ان��ن��ي ق��د ك��ان إن س��ع��ادت��ه، ل��ك��ل��ك��م ودام��ت ال��ن��ع��م��ى ف��ه��ن��ي��ت��م
ال��ح��م��د وأم��رك��م أم��ري ف��ي ول��ل��ه واح��ًدا وُخ��لِّ��ف��ت ج��م��اع��ات، خ��رج��ت��م

القطا يغبط فهو سعيًدا، حرٍّا يعيش أن خلق لكل وتمنى نفسه، رقت كيف انظر
ويدعو سبيلهم، ُخيل من يغبط وهو فراخها، يف هللا يعصمها أن لها ويدعو حريتها عىل

البالء. هذا من للخالص الدعاء ويسألهم ُحرمها، التي السعادة لهم تدوم أن لهم
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شعره: من بيشء يزوده أن رجل إليه طلب حني أنشأها التي األبيات هذه يف وتأمل

ال��س��غ��ب ع��ن ي��غ��ن��ي ال ال��ش��ع��ر ت��زوي��دك ب��ه ال��ف��الة ي��ج��ت��اب ال��ش��ع��ر س��ائ��ل ي��ا
واألدب ال��ل��ب ذو م��ؤث��ًرا ل��ه غ��دا ش��ب��ع وال ري ال ال��ري��ح م��ن زاٍو
رج��ب5 ف��ي ال��م��ق��دور ال��ح��ادث أع��ج��ب م��ا ب��ه ت��ج��ود م��م��ا ي��دي ص��ف��ًرا أص��ب��ح��ت
ك��ث��ب ع��ل��ى ال��ب��ل��وى م��ن ال��ل��ي��ال��ي ن��ع��م��ى وغ��نً��ى ع��زة أزاال وف��ق��ر ذل
ط��ل��ب��ي ف��ي ال��ف��ق��ر ق��ت��ي��ل وي��ح��ي��ا ب��ط��ش��ي م��ه��ج��تَ��ه ال��ج��ب��ار ي��س��ت��ل��ب ك��ان ق��د
ال��ع��رب م��ن ُش��م أو ال��ُع��ج��م م��ن ُغ��ْل��ب واه��ب��ه ظ��لٍّ ف��ي ي��ح��رس��ه وال��م��ل��ك
وال��ق��ض��ب ال��س��م��ر ق��راع ش��ي��ئً��ا يُ��ج��د ل��م ي��ن��زع��ه آت��اه ال��ذي ش��اء ف��ح��ي��ن

وأشفق جزع الجبار عبد ابنه ثورة بلغته ملا املعتمد أن خاقان بن الفتح ويروي
القوة ذكرى نفسه إىل أعادت يبدو فيما الثورة هذه أخبار ولكن ولده، بجريرة يؤخذ أن
ورجوع خالصه من ضئيل بأمل له ولوَّحت واإلقدام، العزة كوامن فيه وأثارت والسلطان،

إليه. ملكه
ابنه: لثورة املعتمد جزع ذكر أن بعد به يثق عمن الفتح يروي

استجمع، قد ورأيته مرسته، وظللته ته، أَِرسَّ تهللت وقد رأسه ورفع أطرق ثم
إىل وأوبة سلطانه، إىل عودة رجا أنه فعلمت وتطلع، السماء إىل وتشوف
قال: حتى حائرة مقلة تلتفت أو دائرة، تنداح ما بمقدار إال كان فما أوطانه،

ال��ح��ن��ي��ن ط��وي��ل ك��ف��ي ه��ز إل��ى ج��ف��ن��ه ف��ي ال��س��ي��ف ي��ه��ل��ك ك��ذا
ي��م��ي��ن��ي ن��ج��ي��ع م��ن تُ��روه ول��م أع��ت��ق��ل��ه ل��م ال��رم��ح ي��ع��ط��ش ك��ذا
ك��م��ي��ن ف��ي ِغ��رة م��رت��ق��بً��ا ـ��م ال��ش��ك��ي��ـ ع��ل��ك ال��ط��رف يُ��م��نَ��ع ك��ذا
ع��ري��ن ف��ي ف��رائ��س��ه��ا ت��راع��ي ل��ي��وث ف��ي��ه ال��ف��وارس ك��أن
ال��وت��ي��ن6 ش��م��ات م��ن ب��ه م��م��ا ال��م��ش��رف��يَّ ي��رح��م ش��َرف أال

.٤٨٤ سنة رجب يف املصيبة به حلت 5

الحرب. يف منه قطع ما قطع أن بعد قطعه عن عجز إذ املعتمد؛ بسيف الوتني شمت 6
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دف��ي��ن داء ك��ل م��ن ويَ��ش��ف��ي��ه ال��س��م��ه��ري يُ��ن��ع��ش ك��رم أال
األن��ي��ن7 ض��ع��ي��ف ال��ح��ن��ي��ن ش��دي��د م��ح��ن��ي��ة الب��ن َح��نَّ��ة أال
َم��ع��ي��ن8 ك��ب��ر ص��در ت��ب��وئ��ه ض��م��ة ص��دره��ا م��ن ي��ؤم��ل

املاجدة، والسرية الحبيسة، والهمة املقيدة، والعزة املصفدة، البطولة نفثات تأمل
األرس. عليها ويضيق السجن، يحدها

أمًال نفسه يف أرسَّ قد نكبته، وعظم محنته، شدة عىل الرجل يكون أن بعيًدا وليس
قال: كما رجاء، الحادثات يف وأضمر

غ��ف��ران��ا م��ن��ه ت��غ��ن��م ال��ل��ه واس��ت��غ��ف��ر ف��رًج��ا إث��ره وارق��ب ال��ك��ره ع��ل��ى وطِّ��ن

اللبانة: ابن قال كما األمل نفسه يف يبعثون شعراؤه وكان

ل��ل��س��ري��ر ارت��ق��اؤك ع��اد إذا س��روًرا ت��وس��ع��ن��ي س��وف روي��دك
ال��ق��ص��ور ت��ل��ك ف��ي ت��ح��ل غ��داة ال��م��ع��ال��ي رت��ب ت��ح��ل��ن��ي وس��وف
ج��ري��ر ع��ل��ى ثَ��مَّ وأزي��د ب��ه��ا، ع��ط��اء م��روان اب��ن ع��ل��ى ت��زي��د
ال��ب��دور م��ل��ت��زم ال��خ��س��ف ف��ل��ي��س ط��ل��وع إل��ى ت��ع��ود أن ت��أه��ب

محبسه: يف وقال

ن��زع��ا ن��ف��ي��ًس��ا أع��ط��ى ك��ل��م��ا ص��ن��ع��ا ف��م��اذا ال��ده��ر ق��ب��ح
ل��ع��ا ي��ه��ِوي: م��ن ك��ل ي��ن��ادي أن ع��ادات��ه ب��م��ن ُظ��ل��ًم��ا ه��وى ق��د
س��م��ع��ا ه��م��ًس��ا ال��ع��اف��ون ن��ط��ق وإن َص��مَّ، ال��َخ��نَ��ى ق��ي��ل إذا م��ن
ال��ط��م��ع��ا ذاك ال��ي��أُس أزال ق��د ن��ائ��ل��ه ف��ي ي��ط��م��ع ل��م��ن ق��ل
��يَّ��ع��ا ال��ضُّ ال��ُع��ف��اة ال��ل��ه ج��ب��ر دع��وة إال ي��م��ل��ك ال راح

السهم. محنية: ابن 7
معني. كفر صدر رواية: يف 8
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هذه يف خطوبها عينيه عىل وتقلبت رصوفها، عرف أن بعد الدنيا وصف أجمل وقد
األبيات:

وال��ط��الب ال��ت��ص��رف ف��ي ف��أج��م��ْل ت��وات��ي ال ال��دن��ي��ة ال��دن��ي��ا أرى
ال��ذه��اب ذَه��ب م��ن ع��َل��م��ان ل��ه بُ��رٍد ح��س��ن م��ن��ه��ا ي��غ��ررك وال
تُ��راب م��ن رداء وآخ��ره��ا س��راب م��ن رج��اء ف��أول��ه��ا

يلجأ كان أغمات، وأسري الزالقة وبطل وقرطبة إشبيلية ملك عباد بن املعتمد أن عىل
النفس ويعلل ويتصرب، ويتعزى سلوان، كل به اإليمان يف ويجد الرحمن، إىل مصيبته يف

قوله: اقرأ … وِعَربِه وخطوبه وِغرَيِه، الدهر برصوف ويتسىل والقدر، بالقضاء

أوط��ان��ا ف��ارق��َت إن ن��ف��س��ك وَع��زِّ ك��ان��ا م��ا دن��ي��اك ف��ي ب��ح��ظ��ك اق��ن��ع
وإي��م��ان��ا ُس��ل��وانً��ا ال��ن��ف��س ف��أش��ِع��ر ع��وض م��ض��ى، م��ف��ق��ود ك��ل م��ن ال��ل��ه ف��ي
ط��وف��ان��ا خ��دي��ك ف��ي دم��وع��ك ��ت م��جَّ ل��ه��ا ط��رب��ت ذك��رى س��ن��ح��ت أك��ل��م��ا
س��ل��ط��ان��ا ال��ده��ر خ��ط��وب س��وُد ب��زت��ه ق��د ش��ب��ي��ه��ك ب��س��ل��ط��ان س��م��ع��ت أم��ا
غ��ف��ران��ا م��ن��ه ت��غ��ن��م ال��ل��ه واس��ت��غ��ف��ر ف��رًج��ا إث��ره وارق��ب ال��ك��ره ع��ل��ى وطِّ��ن

ويقول:

ت��م��ادي��ا إال ال��س��ود ال��خ��ط��وب وت��أب��ى راح��ة ال��ش��ج��ي��ة ل��ل��ن��ف��س ت��ؤم��ل
ال��ل��ي��ال��ي��ا ال��م��ل��وك ق��ب��ل��ي ص��ح��ب��ت ك��ذا ص��ح��ب��تَ��ه��ا أص��ف��ى زاه��ي��ك ف��ي ل��ي��ال��ي��ك
األم��ان��ي��ا ال��ل��ي��ال��ي ن��س��ُخ وب��ع��ده��م��ا ن��اس��ُخ ل��ذل��ك ذا وب��ؤس، ن��ع��ي��م

أغمات يف املعتمد عيشة (1)

نكبته يف األيام ِغرَيِ من لقي وما وبؤسه، شقائه يف املعتمد أحوال من مر ما بنا مر
ال املعتمد؟ عيشة كانت كيف يسأل قارئًا لعل ولكن به، مر ما القارئ وحسب ومحنته،

والحرمان؟ الضيق من مبلغها كان ما ولكن ضنًكا، عيشة كانت أنها ريب
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خباء، عندها ليس أن إليه فاعتذرت ِخباء تاشفني بنت حواء سأل املعتمد أن بنا مر
اللبانة ابن به ومرَّ صائغ حانوت يف عمل له ابنًا وأن للقوت، غزلن بناته أن بنا ومر

آنًفا. أثبتُّ التي الباكية قصيدته فأنشأ
:٤٨٤ سنة حوادث يف األثري ابن ويقول

أحد يفعلها وال قبله، كان ممن أحد يسلكها لم أفعاًال بهم املسلمني أمري وفعل
يُْجِر فلم سجنهم أنه وذلك الرذيلة؛ بهذه لنفسه ريض من إال بعده؛ يأتي ممن
عىل ينفقنها بأجرة للناس يغزلن املعتمد بنات كان حتى بهم، يقوم ما عليهم
املسلمني أمري فأبان وفاته، ذكر عند تَِرُد أبيات يف املعتمد ذلك وذكر أنفسهن،

قدرة. ولؤم نفس ِصغر عن الفعل بهذا

كذلك األخبار يف نجد ولكنا عيشته، وضيق املعتمد بؤس عىل تدل األخبار هذه كل
أرسل وأنه املنفى، إىل طريقه يف وهو طنجة يف قصده حني الشاعر الحرصي أعطى أنه
وردها، اللبانة ابن فاعتذر قيمة ذات هدية أغمات من السفر أزمع حني اللبانة ابن إىل
فيها يعتذر أبياتًا املعتمد وأنشأ الخادم فحجبه زاره الشاعر حمديس ابن أن كذلك ونقرأ
ملكه يف وهو كانوا ما خدمه كان أن بعد وجهلهم خدمه غباوة ويذكر حمديس البن

ودولته.
ريب ال وضيق، وبؤس شقاء يف عاش الرجل أن املختلفة األخبار هذه بني والجمع
أمدوه النكبة من سلموا الذين أنصاره أو أصهاره أو أقاربه بعض أن يبعد وال هذا، يف
فليس وكربته شدته يف له ووفوا الشعراء قصده وقد كرامته؛ ويحفظ أوده، يقيم بما
الفاقة، وقسوة األرس، شدة عنه يخفف ما إليه أرسل أو قصده غريهم يكون أن بعيًدا
منها، فأنفق ونفائسه جواهره بعض ادخر املعتمد إن أقول: وال أحيانًا، حاله فصلحت

صائغ. كري يف ابنه نفخ وال للناس بناته غزلت ما األعالق من بقية عنده كان فلو

املعتمد أخالق (2)

املراكيش: قول أسلفنا

والحياء والسخاء كالشجاعة يحىص؛ يكاد ال ما الذاتية الفضائل من فيه وكان
خصلة أعلم فال الجملة ويف الرشيفة، األخالق هذه يناسب ما إىل والنزاهة،
سهم. بأوىف فيها له ورضب قسم، أوفر منها هللا وهبه وقد إال رجل يف تُحمد
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هذا فاملعتمد الوقت هذا إىل فتحها لدن من األندلس حسنات عدت وإذا
أكربها. بل إحداها؛

عرصه يف املؤرخني عند املعتمد مكانة عىل دليل فهو غلوٌّ القول هذا يف يكن وإن
فالقارئ عباد، بن املعتمد أخالق من كثري السابقة الفصول من ويتبني التالية، والعصور

رشيفٍة. وشمائَل كريمٍة أخالٍق عن تبني وبؤسه، نعيمه يف سريته يرى
من فيها فصل ما وإجمال األخرى، الفصول يف تفرق ما جمع الفصل هذا ويف

ومناقبه: الرجل شمائل

إىل ويتوسل العطاء، ويلذ الجود، إىل يرتاح جواًدا أمريًا كان املعتمد أن ريب ال (١)
الطيب أبو يقول كما إليهم اإلحسان يف ويفتنَّ شتى، وسائل اده وقصَّ أصحابه مواساة

فاتك: شجاع أبي يف

ي��ح��ت��ال ال��ع��ل��ي��اء ع��ل��ى ال��ك��ري��م إن وت��ك��رم��ت��ي ب��ري ف��ي رأي��ك ل��طَّ��ف��ت

صوب. كل من والكتَّاب الشعراء قصده ولهذا
ما إىل أحوج وهو وفقره، بؤسه أيام يف باملال والسماح للعطاء، األريحة تفارقه ولم
معتقله، إىل به يسار أسري وهو طنجة يف لقيه حني الشاعر الحرصي أعطى فقد يده، يف

الشاعر. فردها أغمات يف زاره حني هبة الواني بكر أبي الويف شاعره إىل وأرسل
نفسه: عن قال حني املعتمد صدق فقد

ال��م��ط��ر م��س��ت��أِخ��ر إل��ى أرض ح��ن��ي��ن ك��رم م��ن اع��ت��دُت م��ا إل��ى ح��ن��ن��ت وق��د
ال��وت��ر ن��غ��م��ة أي��ًض��ا األذن ��ت وم��جَّ غ��ض��ب ك��أس��ه��ا ع��ن ي��دي ت��ن��اه��ت وق��د
األث��ر ع��ل��ى ب��األخ��رى ال��ح��م��د وأس��م��ع ب��ه ت��ج��ود م��ا ه��ذي أم��لَّ��ك ح��ت��ى
ب��ال��ِب��َدر ال��ش��رب أك��ف ف��ي م��ح��ف��وف��ة ب��ه��ا ال��س��م��اح أُرض��ي ِخ��َل��ًع��ا ف��ه��ات��ه��ا

أبيٍّا األهوال، عىل ويقدم املعارك يخوض مقداًما، شجاًعا هللا عىل املعتمد وكان (٢)
الهوان. عىل املوت يؤثر

حاًرسا وخروجه إشبيلية، عن الدفاع يف وبسالته الزالقة، موقعة يف بالؤه وحسبنا
األبيات: يف وصفها التي الحال وهي بلده، يف العدو فجأه حني
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ال��ج��م��وع وت��س��ل��م��ن��ي م��ل��ك��ي ال��دن��ي��ا م��ن��ي ت��س��ت��ل��ب إن
ال��ض��ل��وع ال��ق��ل��ب تُ��س��ل��م ل��م ض��ل��وع��ه ب��ي��ن ف��ال��ق��ل��ب

األبيات. تقدمت وقد
لهم. ويتواضع أصحابه، يكرم العريكة، لني املعارشة، حسن وكان (٣)

الرعية، ال األصدقاء مخاطبة مخاطبتهم يف أصحابه مع سريته تقدمت وقد
معهم. والتلطف ومداعبتهم،

عىل املعتمد مجلس يرفع أن املعتضد أمر وقد زيدون، ابن يف قصائده وحسبنا
املعتمد: فكتب زيدون ابن مجلس

م��ج��ل��س أع��ل��ى ال��ن��ف��س ف��ي ول��ه م��ج��ل��ًس��ا ع��ن��ي ال��م��ن��ح��ط أي��ه��ا
األرؤس ف��وق ت��ح��م��ل تُ��رى أن ي��ق��ت��ض��ي ح��ب ل��ك ب��ف��ؤادي

اده. وُقصَّ وأصدقائه لشعرائه كتب فيما تجده وهكذا
املعتمد إن الخادم: له فقال أغمات يف زاره حينما حمديس البن اعتذاره وسيأتي
يف حاله هذه يُقل: وإن هناك، شعر من اللبانة ابن وبني بينه كان وما الدار. يف ليس
قال حني املعتمد كذب فما ودولته. سلطانه يف وهو ديدنه كان هذا بل أقل وبؤسه أرسه

عمار: البن

ال��ص��ح��ب ع��ل��ى رءوًف��ا ال��ج��ان��ي ع��ن ص��ف��وًح��ا ب��ل��وت��ه ق��د ال��ذي ت��ل��َق ت��ل��ق��ن��ي م��ت��ى
ذن��ب م��ن ك��ان، إن ك��ان، ع��م��ا وأص��ف��ح ال��رض��ا م��ن ع��ه��دت م��ا م��ن��ي س��أول��ي��ك
ش��ع��ب��ي م��ن األذم��ة ن��س��ي��ان ص��ار وال ق��س��وة ق��ل��ب��ي ال��رح��م��ن أش��َع��ر ف��م��ا

وله عنده، ورجوه منه، املعتمد أصحاب عهد ما خالف فهو عمار ابن قتله وأما
يف غلوه بعد صاحبه املعتمد يقتل وال عمار، ابن عن الكالم يف تقدم فيما ذكرته سبب

بيده. صديقه قتل عىل وحمله طبعه، عن املعتمد أخرج ألمر إال ومودته محبته
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املعتمد صدق وقد زيدون، ابن حديث يف قدمنا ما وحسبنا ألصحابه، وفيٍّا وكان (٤)
به: بالفتك أغروه ملن جوابًا قوله يف

ي��ظ��ل��م ال م��ن وظ��ل��م ال��وف��اء م��ن��ه ج��رَّب��ت��ُم م��ن غ��در رج��وت��م أنَّ��ى
يُ��ث��َل��م ال��ص��ن��ي��ع��ة م��ب��ن��ى وال ع��ن��دي غ��رُس��ه يُ��ث��م��ر ال��ب��غ��ُي ال ذاك��ُم أن��ا

زالوا وما قرونًا الناس به تحدث ما الكوارث من به نزل صبوًرا، املعتمد وكان (٥)
وأصاب أصابه ما عىل املعتمد ونجد املصائب، هذه به نزلت ملن ويرثون به يتحدثون
الذين طنجة شعراء يذكر املنفى، إىل طريقه يف الشعر ينظم شاعر طبع ذا وبناته بنيه
حمديس ابن ويجيب شعره، عن يجب لم أنه عىل الحرصي ويعاتب سؤاله، يف ألحفوا
ويذكر والذل، األرس يف بناته ويصف بنيه، ويرثي أبيات، من له ينظمان عما اللبانة وابن
جرٍّا. وهلم السجن، من أُطلقوا حني فاس أهل من السجناء ويودِّع بساقيه، القيود عض
أبو يقول دهاه، فيما َجلد بلواه، عىل صابر إال األحوال، هذه يف الشعر ينظم وال

الطيب:

غ��راًرا إال ال��ن��وم ح��م��ى ه��مٌّ ال��ق��ل��ي��ل إال ال��ش��ع��ر ح��م��ى ول��ك��ن

املعري: ويقول

ال��خ��ل��ي ال��ف��ك��ر ب��ه وأواله��ا م��غ��اٍن ل��ه ال��ق��ري��ض ول��ك��ن

الحزن به ينطق الشعر هذا فبعض بالشعر، أنطقاه والجزع الحزن إن قيل: وإن
وتجلد. تعزٍّ عىل بل وجزع حزن عىل يدل ال الشعراء كمحاورة بعضه ولكن والجزع

ويمازحهم. ويالطفهم رعيته، أحوال يتعرف عباد ابن وكان (٦)
الطيب: نفح رواهما كما القصتني هاتني اقرأ

والفكاهة التندير كثري كبري شيخ بباب عمار ابن وزيره مع يوًما املعتمد مر
هذا عىل نرضب تعاَل عمار: البن فقال الثكىل، يضحك بإغراق ذلك يمزج

الباب. عليه فرضبا معه. نضحك حتى بابه الساقط الشيخ
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لو فقال: الفتيلة. له تُصلح أن يرغب إنسان عباد: ابن فقال هذا؟ من فقال:
فقال: عباد. ابن فإني فقال: له. فتحت ما الوقت هذا يف بابي عباد ابن رضب

صفعة. ألف مصفوع
أن قبل بنا امِض لوزيره: وقال األرض عىل سقط حتى عباد ابن فضحك

ركيك. شيخ فهذا الفعل، إىل القول من الصفع يتعدى
من هذه له: قل ملوصلها: وقال درهم، ألف له وجه الليلة تلك غد من كان وملا

البارحة. كانت التي صفعة األلف

الثانية: والقصة

كل الرسقة يف له وكان األشهب، بالبازي املشهور السارق املعتمد زمان يف كان
مصلوب؛ وهو رسق أنه رسقته من وبلغ البادية، أهل عىل مسلًطا وكان غريبة،
عىل هو فبينما إليه، لينظروا البادية أهل ممر عىل بصلبه أمر عباد ابن ألن
حوله يبكني وجعلن وبناته، زوجته إليه جاءت إذ الحال؛ تلك عىل خشبته
ثياب حمل وتحته بغل عىل ببدوي وإذا بعدك. نضيع ترتكنا؟! ملن ويقلن:
فيها حاجة عندك ويل أنا، حالة أية يف انظر سيدي، يا عليه: فصاح وأسياب،
رميت الرشط أرهقني ملا البرئ، تلك إىل انظر قال: هي؟ وما قال: ولك. يل فائدة
يمسكن وبناتي زوجتي وهذه إخراجها، يف تحتال فعىس دينار، مائة فيها
ما بعد البرئ، يف نفسه ودىل حبل إىل البدوي فعمد تخرجها، ما خالل بغلك،

منها. النصف يأخذ أن عىل معه اتفق
يصيح، حائًرا وبقي الحبل السارق زوجة قطعت البرئ أسفل حصل فلما

… به وفرَّت بناتها مع البغل عىل كان ما وأخذت
األشهب البازي بإحضار وأمر منها فتعجب عباد ابن إىل القصة هذه وُرفعت
لو سيدي، يا له: فقال الهلكة؟ قبضة يف أنك مع هذا فعلت كيف له: وقال
ثم منه وضحك فلعنه بها! واشتغلت ملكك خليت الرسقة يف لذتي قدر علمت

له: قال
الصنعة هذه من أتتوب يقلك؛ رزًقا عليك وأجريت إليك، وأحسنت حتك رسَّ إن

الذميمة؟
القتل؟ من تخلصني وهي التوبة أقبل ال وكيف موالي، يا فقال:

املدينة. أحواز حراس جملة من وصار أنجاد، رجال عىل وقدمه فعاهده
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وتفكهه أحوالهم، ومعرفة برعيته، الرجل صلة عىل داللتهما لهما قصتان هاتان
معهم.
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الشعراء من واألوفياء إساره يف املعتمد
وغريهم

١

اللبانة بابن املعروف الداني عيىس بن محمد بكر أبو

يف ومواساته نكبته يف للصديق الوفاء من كريم َمثل عباد، بن للمعتمد اللبانة ابن وفاء
مصيبته.

صحبتهم، وحمد املعتمد، أبي املعتضد أيام منذ ومدحهم عباد ببني الشاعر اتصل
ما بعد وكتب عباد» بني أخبار يف «االعتماد كتاب تاريخهم يف وكتب نعمتهم، وشكر
أصاب فيما واملوعظة العربة يبني امللوك»؛ مواعظ يف السلوك «نظم الفاجعة: بهم حلت

الكرماء. األدباء األمراء هؤالء
حال إجمال فيها العقيان» «قالئد كتابه يف خاقان بن للفتح كلمات هنا وأنقل

ومحنته: دولته يف عباد بن املعتمد مع الشاعر

الغريب، النادر من به يأتي ما ويستعذب بالتقريب، يميزه هللا عىل املعتمد كان
ِصعاده، نبت فلما ونيسانًا،1 آذاًرا كله الزمان ويريه وإحسانًا، إنعاًما ويوليه
املغرتب، النازح محل فيه وحلَّ املغرب، إىل به وُرحل إسعاده، دهره من وأعوزه
وفاء إليه بالرحلة بكر أبو له وىفَّ بقتيبة، خراسان أهل غدر األيام وغدرته

ربيًعا. كله زمانه يجعل أي الربيع؛ شهور من ونيسان آذار 1
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سلوَّه واستوىف نفسه، املعتمد بها شفى بأشعار هناك وتراسال لعتيبة، الظعينة
حق بذلك له وصار مواالته، عقد وحمد مسالته، من ناله ما له وشكر وأنسه،

الدهور. تبليه ال وفخر مشهور،

تدل أنبائه، من نبذ فهذه الكريم الرجل هذا وفاء يف اإلطناب إىل حاجة يف ولست
وفائه: عظيم عىل

قصيدته وأنشأ يؤرسون، وآله املعتمد العني رأي ورأى إشبيلية يف الواقعة هول شهد
قدمت: التي

ع��ب��اد أب��ن��اء م��ن ال��ب��ه��ال��ي��ل ع��ل��ى غ��ادي رائ��ح ب��م��زن ال��س��م��اء ت��ب��ك��ي

معه يصحب لم ماله، جميع استئصال بعد وآله باملعتمد «وُرحل الشاعر: يقول
ثقاف عقب بأغمات إليه فوصلت اتباعه، يف عزيمتي فأمضيت مراد، بغية وال زاد، بُلغة
بعينه الشهر يف ذلك مثل له اتفق صديق يف يل كان شعًرا به فذكرُت منه،2 هللا استنفذه

وهو: الصفار، بن هللا عبد األمري وهو املايض، العام من

ش��غ��اَف��ا وك��ان ب��ه ق��ل��بً��ا ك��ن��ت ث��ق��اف��ا ك��ان ال��ث��ق��اف ف��ي أق��ل ل��م

الحبيب، رشفات من وأشهى الرقيب، غفالت من ألذ مخاطبات وبينه بيني وجرت
الصباح.» فجر من السماح، عىل وأدل

املغرب، يف أغمات إىل األندلس يف إشبيلية من صاحبه إثر يف يذهب ويفٌّ شاعر فهذا
الذمام، عىل حفاًظا الخطر؛ ويركب املشقة يحتمل بل مغنًما، يأمل وال خريًا يرجو ال وهو

للصديق. ومواساة بالعهد، ووفاء
السفر، وأزمعت الصَدر، قاربت فلما بأغمات، املعتمد مع كنت اللبانة: ابن ويقول
أحسن بنيه من وهذا — ولده الدولة رشف مع إيلَّ وبعث ِقبَله، ما واستنفد حيَله رصف
األدب، طلب عىل حريص اللحظة، وتجرحه اللفظة، تُخجله صمتًا، وأكثرهم سمتًا، الناس
الرياحني َزهر خطه من فيها مفتح الدواوين، نسخ عىل مثابر الكتب، اقتناء يف مسارع

منها: أبياتًا معها وكتب مخيطني، غري وثوبني مرابطية مثقاًال بعرشين —

السجني. بها يصفد التي واألغالل القيد الثقاف: 2
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ال��ش��ك��ور ع��ي��ن ت��ك��ن ت��ق��ن��ع وإن األس��ي��ر ك��ف م��ن ال��ن��زر إل��ي��ك
ال��ف��ق��ي��ر ح��االت ع��ذرت��ه وإن ح��ي��اء ل��ه ي��ذوب م��ا ت��ق��بَّ��ل

منها: بأبيات وأجبته عليه ذلك من فامتنعت

َغ��دور ع��ن ب��رودي ��ت ُش��قَّ ل��ئ��ن دي��ن��ي ش��ق��ي��ق وه��و ه��واك ت��رك��ت
ب��األس��ي��ر أج��ح��ف أص��ب��ح��ُت إذا ال��رزاي��ا م��ن ال��ط��ل��ي��ق ك��ن��ُت وال
ق��ص��ي��ر ع��ن ��ر ي��ق��صِّ م��ن أن��ا وم��ا خ��ان��ت وال��زب��اء أن��ت، ج��ذي��م��ة
ب��ال��ك��ث��ي��ر ق��ل��ي��ل م��ن ف��ت��س��م��ح ال��م��ع��ال��ي ح��يَ��ل ال��ن��دى ف��ي تُ��َص��رِّف
ن��ور م��ن��ار ل��ل��ُع��ف��اة وت��رف��ع ظ��الم ف��ي أن��ك م��ن��ك وأع��ج��ب
ل��ل��س��ري��ر ارت��ق��اؤك ع��اد إذا س��روًرا ت��وس��ع��ن��ي س��وف روي��دك
ال��ق��ص��ور ت��ل��ك ف��ي ت��ح��ل غ��داة ال��م��ع��ال��ي رت��ب تُ��ح��ل��ن��ي وس��وف
ج��ري��ر ع��ل��ى ثَ��مَّ وأزي��د ب��ه��ا، ع��ط��اء م��روان اب��ن ع��ل��ى ت��زي��د
ال��ب��دور م��ل��ت��زم ال��خ��س��ف ف��ل��ي��س ط��ل��وع إل��ى ت��ع��ود أن ت��أه��ب

منها: أبياتًا وأتبعتها

ف��ق��را س��د وك��م ف��ق��ًرا ي��ت��ش��ك��ى ك��ري��ًم��ا أج��ي��ح أن ل��ل��ه ح��اش
ت��ب��را وأط��ل��ب درٍّا أل��ف��ى ك��ي��ف ن��ي��ًال ال��رط��ب ك��الم��ك وك��ف��ان��ي
ق��ط��را األرض ب��ع��دك ال��ل��ه س��ق��ى ال م��ات��ت ال��م��ك��ارم إن��م��ا ت��م��ت ل��م

هو أجاب التي واألبيات الهدية مع املعتمد أرسلها التي األبيات اللبانة ابن اخترص
اخترص وكذلك معتذًرا، الهدية رد حينما إليه أرسلها التي املعتمد أبيات أغفل كما بها،

املعتمد. أبيات عن هو بها أجاب التي األبيات
من هذا يف ما عىل أغفلها، والتي الشاعر اخترصها التي األبيات أثبت أن فرأيت
الشاعر بها راسل وما أرسه أيام يف املعتمد نظمه بما القارئ تعريف عىل حرًصا إطالة؛

خاصة. اللبانة ابن الويف
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أولهما: للمعتمد بيتني اللبانة ابن أثبت

… … … … األس��ي��ر ك��ف م��ن ال��ن��زر إل��ي��ك

األبيات: هذه وبعدها

ال��ب��دور؟ م��ل��ت��زم ال��خ��س��ف أل��ي��س م��ن��ه غ��ضَّ ل��خ��ط��ب ت��ع��ج��ب وال
ك��س��ي��ر م��ن ي��داه ج��ب��رْت ف��ك��م ن��داه ُع��ق��ب��ى ل��ج��ب��ره ورجَّ
أم��ي��ر م��ن ُظ��ب��اه ح��طَّ��ت وك��م ح��ض��ي��ض م��ن ع��اله أع��ل��ت وك��م
س��ري��ر وم��ن م��رت��ق��اه، أع��ال��ي إل��ي��ه َح��نَّ��ْت م��ن��ب��ر م��ن وك��م
ال��ُم��ب��ي��ر ب��ال��م��وت ال��خ��ي��ل ج��ي��اُد ج��ان��ب��ي��ه ع��ن ت��زاح��ف��ت زم��اَن
ال��ن��ظ��ي��ر ب��م��ع��دوم م��ن��ه م��ض��ت ن��ح��س ع��ي��ون إل��ي��ه ن��ظ��رت ف��ق��د
ال��ق��دي��ر أق��دار ت��دور ك��ذاك س��ع��ود ع��ق��ب��ى ف��ي ُك��نَّ ن��ح��وس
ش��ه��ي��ر م��ن ع��اله ش��ه��رت وك��م َح��ِظ��يٍّ ِم��ن رض��اه أح��ظ��ى وك��م
ال��ده��ور ع��ل��ى ت��ج��ور ق��د م��ل��وك م��ن��ه ال��ح��ظ ف��ي ت��ن��اف��س��ت زم��اَن
ث��ب��ي��ر م��ن أث��ب��ت ثَ��مَّ وي��ل��ف��ى ذع��ر ب��األب��ط��ال ي��ط��ي��ر ب��ح��ي��ث

األبيات: بهذه اللبانة ابن فأجاب

ض��م��ي��ري ف��ي ل��ك وال��ذي ف��ذْرن��ي خ��ب��ي��ر ع��ل��ى ال��وف��اء م��ن س��ق��ط��َت
َغ��دور ع��ن ب��رودي ��ت ُش��قَّ ل��ئ��ن دي��ن��ي ش��ق��ي��ق وه��و ه��واك ت��رك��ت
ب��األس��ي��ر أج��ح��ف أص��ب��ح��ت ل��ئ��ن ال��رزاي��ا م��ن ال��ط��ل��ي��ق ك��ن��ُت وال
ال��م��ص��ي��ر س��وء م��ن ال��ل��ه م��ع��اذ اغ��ت��ن��ام إل��ى أص��ي��ر وال أس��ي��ر
ال��ش��ك��ور؟ ف��ض��ل ف��م��ا ن��ع��م��ى، ع��ل��ى ت��ن��اه��ى، وإن ك��ان، ال��ش��ك��ر م��ا إذا
ق��ص��ي��ر م��ن ��ر ي��ق��صِّ م��ن أن��ا وم��ا خ��ان��ت وال��زب��اء أن��ِت ج��ذي��م��ة
ال��َح��رور ف��ي م��ن��ه ال��ظ��ل ل��ب��س��ت إن��ي م��ن��ك ب��ف��ض��ل��ك أدرى أن��ا
ال��ف��ق��ي��ر ح��االت ك��ف��ي��ك ع��ل��ى ��ت أل��حَّ وإن أن��ت ال��ن��ف��س غ��ن��يُّ
ب��ال��ك��ث��ي��ر ق��ل��ي��ل م��ن ف��ت��س��م��ح ال��م��ع��ال��ي ِح��يَ��ل ال��ن��دى ف��ي ت��ص��رف
ن��ض��ي��ر َزه��ر ج��نَ��ى ع��ن ت��ف��ت��ح غ��زي��ر ن��ب��ع ع��ن م��ن��ك أح��دِّث
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… … … … ظ��الم ف��ي أن��ك م��ن��ك وأع��ج��ب

إلخ.
اللبانة. ابن رواية يف الذي النسق عىل األخرية األبيات خمسة تأتي

الهدية: قبول اللبانة ابن أبى حني املعتمد أنشأها التي األبيات وهذه

وش��ك��را ل��وًم��ا ف��اس��ت��ح��ق وج��ف��ا وِب��رٍّا ع��ل��يَّ ب��غ��يً��ا ِب��رِّي ردَّ
ن��زرا ح��اط أن ال��ج��ف��اء ف��اس��ت��ح��ق ض��ري ت��أك��ي��د خ��اف إذ ن��زري ح��اط
وج��ه��ًرا س��رٍّا ال��ب��ع��ض ف��ي ل��وم��ي ع��اد ح��م��ًدا ال��ب��ع��ض ف��ي ط��وي��ُت م��ا ف��إذا
ذخ��را ال��م��غ��ارب ف��ي ع��دم��ن��اك ال وف��اء ال��غ��ري��َب ب��ك��ر أب��ا ي��ا
ض��را أره��ب ف��ك��ي��ف ض��رٍّا م��ّت ش��ف��ي��ق اح��ت��ي��اط ي��ج��دي ن��ف��ع أي

اللبانة: ابن فأجاب

ب��را ك��ان إن��م��ا ال��ب��ر ص��رف��ي ع��ذًرا ال��س��م��ي��دع ال��م��اج��د أي��ه��ا
ف��ق��را س��دَّ وك��م ف��ق��ًرا ي��ت��ش��ك��ى ك��ري��ًم��ا أج��ي��ح أن ل��ل��ه ح��اش
غ��درا رم��ت ل��ئ��ن ب��ي ال��ده��ر غ��در ع��ق��وًق��ا ف��ي��ه ال��ج��ف��اء أري��د ال
س��را م��ن��ي ل��ل��وف��اء ف��ت��رى ل��رك��ن آوي أو ق��وة ل��ي ل��ي��ت
ق��درا ال��ك��واك��ب ه��م��ت��ي ن��اه��ض��ت ح��ت��ى ال��س��ي��ادة ع��ل��م��ت��ن��ي أن��ت
ف��خ��را3 وأل��ب��س ب��ه��ا أدي��م��ي ع��ن ب��روًدا أزي��ُل ص��ف��ق��ة رب��ح��ت
ت��ب��را وأط��ل��ب درٍّا أل��ق��ى ك��ي��ف ن��ي��ًال ال��رط��ب ك��الم��ك وك��ف��ان��ي
ق��ط��را األرض ب��ع��دك ال��ل��ه س��ق��ى ال م��ات��ت ال��م��ك��ارم إن��م��ا ت��م��ت ل��م

محبسه: يف زاره حني وأمريه الشاعر عن خاقان بن الفتح يقول ما واستمع

رابحة. صفقة وهي الربد بعد الفخر لبست يقول: فالشاعر ثياب، املعتمد هدية يف كان 3
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يميزه هللا رحمه املعتمد وكان اللبانة، بن بكر أبو األديب زاره الحالة هذه ويف
الكبل وحَلقات رآه فلما الشأن، هذا فرسان عىل زه ويجوِّ واإلحسان، بالشفوف
ال وهو السود، األساود التواء عليه والتوت األسود، عض ساقيه عضت قد
منرب فوق عهده ما بعد بدم، ممزوًجا إال دمًعا يريق وال قدم، إعمال يطيق
وتَِكف األندية، منه وترشق األلوية، عليه تخفق وحرير، جنة ووسط ورسير،
أوامره من الدهر ويرتاع ساحته، بحلول األقدار وتَرشُف راحته، من األمطار
األكباد، يُلهب مقال بكل ندبه يضاهيه، أو يقارنه أن النرس ويقرص ونواهيه،
من للكبد وأصدع َمعبَد، أناشيد من أبدع عباد، بن الحارث لوعة فيها ويثري
وغدا الحبًا، طريًقا لالحتفاء فيها سلك باملربد، الرمة ذي بكاء أو أربد4 مراثي

قوله: ذلك فمن ساحبًا، الوفاء لذيول فيها

م��ات��وا ق��د وال��ن��اس أق��ف��رت ق��د ف��األرض وس��اك��ن��ه��ا ال��دن��ي��ا م��ن ي��دي��ك ان��ف��ض
أغ��م��ات ال��ع��ل��وي ال��ع��ال��م س��ري��رَة ك��ت��م��ت ق��د ال��س��ف��ل��ي ل��ع��ال��م��ه��ا وق��ل
راي��ات ل��ل��ع��ز ف��وق��ه ت��زل ل��م م��ن م��ذل��ت��ه��ا ب��ل ال م��ظ��ل��تُ��ه��ا، ط��وت
ه��ن��ي��دات وع��ط��اي��اه ه��ن��دي��ة، أن��م��لُ��ه وال��ب��أس ال��ن��دى ب��ي��ن ك��ان م��ن
م��ص��ي��ب��ات ن��ب��ٌل م��ص��ي��ب��ات��ه ده��ٌر س��اب��غ��ة ت��س��ت��ره ل��م ح��ي��ث م��ن رم��اه
ح��ي��ات ال��روض��ات ف��ي ت��ن��ك��ر وك��ي��ف ب��ه ال��ق��ي��ود ال��ت��واءات إال أن��ك��رُت
أش��ت��ات األن��واع ف��إذا وب��ي��ن��ه��ا، ل��ه ُع��ق��دن ه��م��اي��ي��ن5 ب��ن غ��ل��ط��ُت
ال��ذؤاب��ات رج��ل��ي��ه ن��ح��و رأس��ه م��ن ُع��ك��س��ت ف��ل��م ذؤاب��اٌت ه��ن وق��ل��ت
آالت ال��م��ج��د ل��ث��ق��اف ب��ه��ا إذا أع��ن��ت��ه م��ن أو ق��ن��ا م��ن ح��س��ب��تُ��ه��ا
ع��ادات ال��ل��ي��ث ف��ل��َع��دو ع��ذرت��ه��م، ع��ادي��ة م��ن��ه ف��خ��اف��وا ل��ي��نً��ا دَروه
ال��ج��م��ادات ح��ت��ى ب��دع��وت��ه ق��ام��ت آون��ة ب��ع��َض ع��ن��ه يُ��ف��رج ك��ان ل��و
ال��م��ح��ي��ط��ات ال��س��ب��ُع ال��دارة، ك��ن��ق��ط��ة ل��ه ت��ج��يء ع��ه��دن��اه م��ح��ي��ط ب��ح��ر
ه��االت األف��ق ف��ي ل��ه��ا م��ا أه��لَّ��ة ف��إن��ه��م ع��ب��اد آل ع��ل��ى ل��ه��ف��ي

موجًعا. رثاء أخوه رثاء الشاعر؛ لبيد أخو وأربد املعروف، املغني معبد 4

الوسط. عىل ويُشد املال فيه يوضع أجوف عريض حزام وهو هميان، جمع همايني 5
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وَرْوح��ات ف��ي��ه��ا بُ��َك��ر ل��ن��ا ك��ان��ت ب��م��ن��زل��ة م��ن��ه��م وغ��دا ال��ح��ي��ا راح
أن��ب��ات ب��األده��ان أوق��دت��ه��ن ق��د ُس��ُرًج��ا أق��ط��اره��ا ع��ل��ى ك��أن أرض
دوح��ات6 األن��ش��ام م��ن ظ��ل��ل��ت��ه��ا ق��د ُربً��ا ري��اض وادي��ه��ا ش��اط��ئ وف��وق

عباد: بني ديار يف واللهو الرسور مواطن تعديد بعد يقول أن إىل

م��ات��وا ل��ي��ت��ه��م وال��ت��ارك��وه��ا م��تُّ ق��د ف��رق��ت��ه��ا ق��ب��ل أن��ي ل��ي��ت م��ع��اه��د
آف��ات اإلخ��وان م��ن ف��ي��ه��ا واألرض ث��ق��ة ذوي ب��إخ��وان م��ن��ه��ا ُف��ج��ع��ُت

أغمات يف الشاعر كان بسنتني، املعتمد أرس بعد وأربعمائة وثمانني ست وسنة
والزفرات، اللوعات من وقوافيها أوزانها القصائد وينظم حظه، ويندب األمري، يوايس

منها: طويلة قصيدة هناك أنشأ

أع��ظ��م��ا ال��ب��ري��ة ف��ي م��ن��ه��ا وج��دن��اك إن��ن��ا ال��رزي��ة ف��ي��ك ع��ظ��م��ت ل��ئ��ن
ت��ث��ل��م��ا ح��ت��ى ال��ض��رب أط��ال وس��ي��ف ��ف��ت ت��ق��صَّ ح��ت��ى ل��ل��ط��ع��ن س��ع��ت ق��ن��اٌة

ومنها:

ه��م��ى إذ ال��غ��م��ام��ة ص��وب وأوالِده ك��م��ح��م��د وال ع��ب��اد آل ب��ك��ى
ول��ع��ل��م��ا»7 ب��ه��م ي��دن��و ط��ل��ل «ع��س��ى ل��ق��ول��ه: ح��ب��ي��ب، ق��ل��ب��ي إل��ى ح��ب��ي��ب
ع��م��ى ع��ل��ى س��ري��ن��ا ع��دم��ن��اه��م ف��ل��م��ا ال��س��رى ن��ح��م��د ب��ه ك��نَّ��ا ص��ب��اح��ه��م
ال��ح��م��ى أق��ف��ر وق��د ال��م��رع��ى أج��دب ف��ق��د ح��م��اه��م ح��ول ال��ع��ز رع��ي��ن��ا وك��ن��ا

ومنها:

شجر. وهو نشم جمع األنشام 6
الشاعر. تمام أبو … حبيب 7
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ُم��ت��م��م��ا8 ع��ل��ي��ك أح��ك��ي َوَل��ه��ي وم��ن م��ال��ًك��ا م��ل��ك��ك ف��ارق��ت وق��د ح��ك��ي��ُت
َم��ْع��ل��م��ا ال��م��ك��ارم أرض ف��ي يُ��ب��َق ول��م ال��ع��ال م��ن ب��ال��ن��يِّ��رات ه��وى م��ص��اب
وم��ع��ص��م��ا س��واًرا وإي��اه��ا خ��ل��ق��ُت ك��أن��م��ا ح��ت��ى األرض ع��ل��يَّ ت��ض��ي��ق
دم��ا وال ع��ل��ي��ك أب��ك��ي ب��ه��ا دم��وًع��ا األس��ى ل��ي يُ��خ��لِّ ل��م ح��ت��ى ن��دب��ت��ك
م��وس��م��ا رس��م��ي ل��ل��ب��اك��ي��ن س��أج��ع��ل أم��ت ف��إن م��ق��ي��م، رس��م��ي ع��ل��ى وإن��ي
م��ع��ل��م��ا ب��اس��م��ك ال��رع��د ون��اح ع��ل��ي��ك، ج��ي��وب��ه��ا ش��ق��ت وال��ري��ح ال��ح��ي��ا، ب��ك��اك
م��أت��م��ا ال��ج��و أن��ج��م وق��ام��ت ح��داًدا ال��ض��ح��ى واك��ت��س��ت ال��ب��رق ث��وب وم��زِّق
ط��م��ى ف��م��ا ف��ي��ًض��ا ال��ب��ح��ر أخ��وك وغ��ار اه��ت��دى ف��م��ا وج��ًدا اإلص��ب��اح اب��ن��ك وح��ار
م��ب��س��م��ا ال��ظ��ه��ي��رة ش��م��س أظ��ه��رت وال دارة ب��ع��دك ال��ت��م ب��در ح��لَّ وم��ا

القصيدة: يف هذا إىل فأشار عنه انفكت املعتمد قيود وكانت

أرح��م��ا ب��ال��م��ك��ارم م��ن��ه��م ق��ي��ودك غ��دت ل��ق��د ف��ان��ط��ل��ق��ت ذاب��ت ق��ي��ودك
أع��ل��م��ا ب��ال��س��ري��رة م��ن��ه��م ك��ان ل��ق��د َق��س��وا وإن ال��ح��دي��د الن ألن ع��ج��ب��ت
م��ري��م��ا اب��ن ال��م��س��ي��ح آوى م��ن وي��ؤوي��ك ي��وس��ًف��ا ال��س��ج��ن م��ن ن��ج��ى م��ن س��ي��ن��ج��ي��ك

الدولة أصحاب وهم آرسيه ويلوم أرسه، يف بممدوحه يُشيد الويف الشاعر هذا
لعقاب وتعرض بنفسه، مخاطرة هذا ويف ملكه، إىل والعود النجاة له ويؤمل والسطوة،
الرثاء ولكنه شكوًرا، وال جزاءً يريد ال كله هذا يف والشاعر سلطانهم، يف وهو املرابطني

املعروف. لصاحب والوفاء للصديق،
الطيب: نفح يف املقري قال

مقطعات عدة نظامهم وانتثار أيامهم عىل البكاء يف املذكور الداني بكر وألبي
لطيف جزء عليها اشتمل وقد الرائد، ونجعة الطالب، عني قرة هي وقصائد
املعتمد عىل ووفد امللوك»،9 وعظ يف «السلوك سماه تصنيف هيئة يف عنه صدر
«هذه إحداها: يف وقال إفادات، من جميعها يف يخل لم وفادات عدة بأغمات

اجتداء.» وفادة ال وفاء وفادة

مبكية. بقصائَد متمم أخوه رثاه نويرة بن مالك 8

امللوك. مواعظ يف امللوك نظم باسم آنًفا ذكر 9
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نقل من أو املقري فقول نكبته، بعد املعتمد من شيئًا ينال أن أبى أنه تقدم أقول:
َسنده. ما أدري ال إفادات»، من جميعها يف يخُل «لم عنه:

املعتمد، أبناء من ابن فإذا األسواق؛ أحد يف اللبانة ابن مر الفظيع: املرأى هذا وتصور
يخدم أن إىل الزمان، وقسوة الدنيا نكد اضطره الدولة، بفخر أبيه سلطان يف يلقب كان
الصديق يقول فماذا النار، ليشعل الفحم يف ينفخ رآه قوته، ليحصل صائغ؛ حانوت يف
يف النار ينفخ — والسؤدد النعمة ظالل يف رآه وكم — املعتمد ابن يرى حني الشاعر

قال: … الزمان عرب ويُميل األحزان، يهيج مرأى أيُّ صائغ؟! حانوت

َع��ُظ��م��ا ق��دره ف��ي��م��ن ي��ع��ظ��م وال��رزء َع��ُظ��م��ت ال��ع��ال ف��خ��ر ي��ا ل��ك ش��ك��ات��ن��ا
ن��ع��م��ا ط��وَّق��ت��ن��ا وك��م ع��ل��ي��ك ض��اق��ت م��خ��ن��ق��ة ال��ده��ر ن��ائ��ب��ات م��ن ُط��وَِّق��ت
إرم��ا ح��ك��ى ق��ص��ر ف��ي ك��ن��َت م��ا ب��ع��د م��ن ق��ارع��ة دك��ان ف��ي ط��وق��ك وع��اد
وال��ق��ل��م��ا وال��س��ي��ف ال��ن��دى إال ت��دِر ل��م أن��م��ل��ة ال��ص��وَّاغ آل��ة ف��ي ص��رَّف��ت
ف��م��ا ت��ك��ون أن ال��ث��ري��ا ف��ت��س��ت��ق��ل ت��ب��س��ط��ه��ا ل��ل��ت��ق��ب��ي��ل ع��ه��دت��ك ي��د
م��ن��ت��ظ��م��ا ال��ح��ْل��ي ع��ل��ي��ه وك��ان َح��ل��يً��ا ل��ه تُ��ص��اغ ال��ع��ل��ي��ا ك��ان��ت ص��ائ��ًغ��ا ي��ا
ال��ف��ح��م��ا ت��ن��ف��خ ف��ي��ه رأي��ت��ك ه��ول س��وى ح��ك��اه م��ا ه��ول ال��ص��ور ف��ي ل��ل��ن��ف��خ
ال��ع��م��ى ذاك ق��ب��ل ت��ش��ك��و ع��ي��ن��ي أن ل��و ب��ه إل��ي��ك ع��ي��ن��ي نَ��ظ��رت إذ وددت
ال��ك��رم��ا أخ��الق��ك م��ن ت��ح��ي��ف وال ش��رف م��ن ، ح��طَّ ل��م��ا ال��ده��ر، ح��ط��ك م��ا
ع��ل��م��ا ت��ق��م ل��م إن رب��وة ب��ه��ا وق��م ق��م��ًرا ت��ل��ح ل��م إن ك��وك��بً��ا ال��ُع��ال ف��ي لُ��ح
ل��زم��ا م��ا غ��بَّ ي��ح��م��د ال��ص��ب��ر ي��ل��زم م��ن ع��اق��ب��ة أح��م��دت ف��ربَّ��ت��م��ا واص��ب��ر
الن��س��ج��م��ا ال��غ��ي��ث دم��ع ل��ك وَف��ى ول��و الن��ك��س��ف��ت ال��ش��ه��ب أن��ص��ف��ت��ك ل��و وال��ل��ه
وم��ب��ت��س��م��ا وأل��ف��اًظ��ا ره��ًط��ا ي��ح��ك��ي��ك غ��دا ح��ي��ن ال��در ح��ت��ى ح��دي��ث��ك أب��َك��ى

العز معاهد يذكر الشاعر نظمها بأبيات التعيس، واألمري الويف الشاعر حديث وأختم
عباد: بني ديار من والجذل

ح��ل��ك��ا بُ��دل��ت ف��ي��ه��ا ال��ص��ب��ح ب��ش��ائ��ر وض��ح��ت ع��ن��دم��ا أرًض��ا ال��ل��ه أس��ت��ودع
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ف��ل��ك��ا10 ع��ل��ي��ائ��ه��ا وف��ي ال��ن��ع��ي��م يُ��ج��ن��ى ب��س��اح��ت��ه��ا ب��س��ت��انً��ا ال��م��ؤي��د ك��ان
م��ل��ك��ا ب��م��ا م��ل��ك ذو ي��غ��ت��ر ف��ل��ي��س م��ع��ت��ب��ر ال��ده��ر ل��م��ل��وك أم��ره ف��ي
ه��ل��ك��ا ب��ط��ح��ائ��ه ف��ي ك��ان م��ن ف��ك��ل ق��واع��ده خ��رَّت ج��ب��ل م��ن ن��ب��ك��ي��ه

٢

حمديس ابن وفاء

بن الجبار عبد الشاعر محنته يف وواسوه أرسه، يف للمعتمد وفوا الذين الشعراء ومن
حمديس.

وتنطق ولوعة، حزنًا تنبض قصيدة الشاعر أنشأ أغمات، إىل وأخذ املعتمد أرس ملا
النازلة: هذه يف الشاعر كرب بما

ع��ان��ي��ا ق��ي��ودك ف��ي م��ق��ي��م وأن��ت س��ال��ي��ا ك��ن��ت إن ال��م��وت ح��ي��ات��ي أب��اد
ال��غ��وادي��ا م��ن��ه��ا س��ق��ي��ُت ف��ال ع��ل��ي��ك ب��أدم��ع ق��ط��ًرا ال��م��زن أُب��اِر ل��م وإن
ب��واك��ي��ا إال األج��ف��ان أل��ب��س ف��م��ا ض��اح��ًك��ا ك��ان ال��ذي ق��ل��ب��ي م��ن ت��ع��رَّي��ت
ع��اص��ي��ا ال��م��س��اءة ي��وم َح��َزن��ي وال ط��ائ��ًع��ا ال��م��س��رة ي��وم َف��َرح��ي وم��ا
ال��م��ع��ال��ي��ا ب��ال��ن��ج��ي��ع تُ��ب��ك��ي أح��ادي��َث س��ام��ع ع��ن��ك س��ائ��ل إال أن��ا وه��ل

يقول: أن إىل

ق��اس��ي��ا ال��ده��ر ص��ائ��ب ع��ل��ي��ه ي��م��ي��ل م��ح��م��د ي��ق��ال أن أخ��ش��ى ك��ن��ت وم��ا
ع��اري��ا ال��ري��اس��ة َح��ْل��ي م��ن وأص��ب��ح ُم��غ��م��ًدا ال��س��ج��ن ف��ي ب��ات ك��ف��اٍح ح��س��اُم
راس��ي��ا؟ ال��ع��ز ف��ي ب��ال��ت��م��ك��ي��ن ك��ن��َت أم��ا ه��ض��اب��ه ال��زم��ان َه��دَّ ج��ب��ًال ف��ي��ا
ح��اف��ي��ا ل��ك راج��ًال ف��ي��ه��ا ال��ده��ر ج��رى ال��ت��ي ح��اج��ت��ك ت��ق��ض ول��م��ا ق��ص��رَت

هللا. عىل املعتمد هو املؤيد 10
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ويقول:

م��ن��اج��ي��ا ال��ض��م��ي��ر ف��ي ع��ن��ه��ا ب��ان ل��م��ن وأغ��ت��دي ال��ق��ص��ور ب��أب��واب أم��رُّ
ال��خ��وال��ي��ا ال��رس��وم ب��ال��دوِّ ح��يَّ أال م��ن��ش��ًدا ف��ي��ه��ن ك��ن��ت م��ا ال وأن��ش��د
ب��وال��ي��ا رم��اًم��ا أض��ح��ت ب��ع��ده��م وم��ن س��ي��د ب��ع��د س��ي��ًدا ب��ن��ي��ه��ا وأدع��و
ال��م��غ��ان��ي��ا ال��رب��ي��ع وش��َي أل��ب��س��ْت وق��د أق��ش��ع��ت ك��ال��غ��م��ام��ة ح��م��ي��ًدا م��ض��ي��ت
ال��ج��واري��ا ال��دم��وَع ع��ن��ك وق��ف��ْت إذا ع��ق��وب��ًة ب��ال��س��ه��اد ج��ف��ون��ي س��أدم��ي
ال��م��راث��ي��ا ت��س��ت��ح��ق ح��يٌّ ألن��ك ه��ن��ي��ئ��ة ح��ي��اة م��ن ن��ف��س��ي وأم��ن��ع

أولها: التي األبيات حمديس ابن إىل املعتمد وكتب

وس��ري��ر م��ن��ب��ر ع��ل��ي��ه س��ي��ب��ك��ي أس��ي��ر ال��م��غ��رب��ي��ن ب��أرض غ��ري��ب

تقدم. فيما أثبتُّها وقد
الشاعر: فأجاب

ت��ج��ي��ر ف��ي��ه ك��ن��ت زم��ان وج��ار َع��ث��ور ب��ال��ك��رام َج��دٌّ ب��ك ج��رى
ذك��ور وه��ي ال��ض��رب، ل��ت��رك إن��اثً��ا غ��م��وده��ا ف��ي ال��ظُّ��ب��ى ب��ي��ض أص��ب��ح��ْت ل��ق��د
وي��ج��ور ال��ورى ف��ي ده��ر وي��ع��دل أم��ور ل��ألم��ور خ��الًف��ا ت��ج��يء
ت��دور ال��ب��روج ف��ي ال��دراري وُزه��ر أم��س��ه ي��ن��اق��ض ي��وم م��ن أت��ي��أس
ب��دور ال��خ��س��وف ت��ح��ت م��ن وت��خ��رج خ��م��ول��ه��ا ب��ع��د األق��دار ت��ن��ب��ه وق��د
ه��ص��ور وه��و ال��ض��رغ��ام ي��ق��ص��ر ف��ق��د ع��م��رتَ��ه��ا ب��دار م��ق��ص��وًرا ك��ن��ت ل��ئ��ن
أس��ي��ر ال��م��غ��رب��ي��ن ب��أرض غ��ري��ب م��ح��م��د ي��ق��ال: أن األس��ارى أع��زَّ

يقول: أن إىل

م��غ��ي��ر ال��ص��ب��اح ع��ن��د ب��ه��ا يُ��غ��ي��ر ق��رَّح ال��ل��ي��ل ق��ط��ا ت��ذع��ر ل��م ال��ي��وم إل��ى
ف��ق��ي��ر ال��راح��ت��ي��ن ف��ي ي��ق��لِّ��ب��ه ب��ال��غ��ن��ى ال��م��ك��ارم ن��ادى م��ن راح وال
ض��م��ي��ر وه��و ف��ي��ه ق��ل��ب ك��أن��ك ص��ي��ان��ة خ��ي��ر ال��ل��ه دي��ن ص��ن��َت ل��ق��د
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وثَ��ب��ي��ر م��ن��ك��م َرض��وى وُق��ل��ِق��ل أك��ف��ك��م ف��ي ب��ال��ن��دى رح��ل��ت��م ول��م��ا
ت��س��ي��ر ال��راس��ي��ات ال��ج��ب��ال ف��ه��ذي أت��ت ق��د ب��ال��ق��ي��ام��ة ل��س��ان��ي رف��ع��ت

ذلك يف يوجد ال بأنه خدمه بعض فرصفه أغمات يف املعتمد لزيارة الشاعر وذهب
عليه ذلك فعرس ورجوعه، بمجيئه املعتمد فأخرب منزله، إىل الجبار عبد فرجع الوقت،

إليه: يعتذر الشعر بهذا بالغداة إليه وكتب خدمه، وعنف

ع��ذري إل��ى س��م��ًع��ا ال��ن��ف��س ف��دت��ك ف��أص��غ أم��ري ع��ن ذاك م��ا وال��ل��ه ف��ال ُح��ج��ب��َت
ص��دري ف��ي ل��م��ث��ل��ك إخ��ج��ال دار وال ه��ًوى ل��ي ال��م��ك��ارم إخ��الل ص��ار ف��م��ا
األم��ر م��ن ب��ال��خ��ف��ي إل��ي��ه أش��ي��ر م��ه��ذب ك��ل ام ال��خ��دَّ م��ن ع��دم��ت
ي��ب��ري األذن ف��ي آذن ف��ال أل��ك��ن أدك��ن ك��ل إال ي��ب��َق ول��م
ول��ل��ن��س��ر ل��ل��ح��م��ار ب��ع��ًدا ط��ار، إذا م��ح��ل��ق ون��س��ر ي��م��ش��ي، إذا ح��م��ار
وك��ر إل��ى ي��ح��ن م��م��ن ن��س��ُره��م وال ح��م��اُره��م أت��انً��ا ب��م��ح��ت��اج ول��ي��س
ال��ص��در ُغ��ل��ة م��ن ال��ظ��م��آن ي��ش��ت��ف��ي ب��ه إن��م��ا ال��ع��ذب، ال��ب��ارد إال ك��ن��َت وه��ل
ال��خ��م��ر ل��ذة إل��ى ن��ف��س��ي ن��زع��ْت إذا ك��ن��تَ��َه��ا ال��خ��م��ر ي��ش��رب م��م��ن ك��ن��ُت ول��و
ال��س��ح��ر زم��ن ف��ي ي��أِت ل��م إذ ال��س��ح��ر ل��ن��ا ُم��ه��ديً��ا ك��ن��َت ال��ذي ح��م��دي��س اب��ن وأن��ت

منها: بأبيات حمديس ابن فأجابه

ال��ص��خ��ر11 ج��ام��دة ال��م��اء ف��ي ل��ه��ا ي��ذوب م��س��ت��م��رة خ��ج��ل��ة ف��ي ام��رؤ وإن��ي
ب��ح��ري ُم��غ��رق��ة م��ن��ه��ن ن��ق��ط��ة ب��م��ا ق��دره��ا ج��ل ال��ت��ي ق��واف��ي��ك أت��ت��ن��ي
ب��ال��ف��خ��ر م��دي��ح��ك ِم��ن ل��ي ال��غ��ن��ى أردَت ب��ال��ن��دى م��ن��ك أغ��ن��ي��ت��ي إذ ل��ع��ل��ك
ب��ال��ن��ك��ر ع��ن��دك ال��ع��رف وج��ه ت��ب��رق��ع ري��ب��ة ت��وه��م��ت م��ا إن��ي ل��ع��م��رك

ومن الطاقة، قدر صححتُها وقد — محرفة الديوان قصائد وكل — الديوان يف محرفة األبيات هذه 11

تجري، معروفة منهم نقطة بما الديوان: يف جاء الثاني البيت من الثاني الشطر أن التحريف أمثلة
القارئ. يرى كما وصححتها
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∗∗∗
ال��وف��ر ع��ل��ى ي��أت��ي م��ن��ك ع��ط��اء ت��م��ل ال وأن��ت م��ن��ك ال��ج��ود أم��لُّ وك��ن��ُت
ق��در ع��ن ال��ج��و ك��وك��ب ف��ي��ه��ا ت��واض��ع م��ب��رأ غ��ي��ر ال��ظ��ن أظ��ن ف��ك��ي��ف
ش��ف��ر ع��ل��ى ال��ع��ي��ون ف��ي ُه��دٌب خ��فَّ ك��م��ا ح��ج��اب��ت��ي َم��ل��ك ُخ��دام ع��ل��ى ي��خ��ف

يقول: أن إىل

ال��خ��ض��ر روض��ات��ك أف��ن��ان ف��ي ب��ن��ع��م��اك م��ط��وًق��ا إال أش��دوك ال ل��ي��ال��َي
ال��وك��ر ع��ن ع��ج��زت ح��ت��ى ويُ��ث��ق��ل��ن��ي ي��ب��ل��ن��ي نَ��داك م��ن ص��وٌب زال وم��ا
ج��ب��ر ذا ع��ن��دك ك��ان ج��ن��اح��ي وك��س��ر ض��اح��ًك��ا ب��ك ل��ي ك��ان زم��انً��ا ب��ك��ي��ت
ص��دري ف��ي ال��ن��ف��س ع��ال��م م��ن��ه��ا ت��ح��يَّ��ر َح��ي��رة ال��ح��ال ح��ال��ت ل��م��ا وأط��رق��ت
ت��دري ال��ذي ال��ب��دي��ع م��ن��ه��ا ي��ك��ن ل��م وإن خ��اط��ري َك��لَّ وإن أدري، ك��م��ا ف��خ��ذه��ا

٣

أغمات يف زهر وابن املعتمد

املغرب»: أخبار تلخيص يف «املعجب كتاب يف املراكيش يقول

استدعاه قد بمراكش، زهر بن امللك عبد بن زهر بن العالء أبو الوزير وكان
ومطالعة السيدة عالج يف راغبًا املعتمد إليه فكتب لعالجه، املسلمني أمري

بنفسه. أحوالها
يف له ومسعًفا رسالته، عن له ومجيبًا حقه، مؤديًا الوزير إليه فكتب
ذلك: يف املعتمد فقال البقاء، بطول الرسالة أثناء يف له دعا أن واتفق طلبته،

ال��ب��ق��اء ب��ه ي��ط��ول أن أس��ي��ٌر ي��ه��َوى وك��ي��ف ب��ال��ب��ق��اء ل��ي دع��ا
ال��ش��ق��اء ب��ه��ا ال��ش��ق��يِّ ع��ل��ى ي��ط��ول ح��ي��اة م��ن أروَح ال��م��وُت أل��ي��س
ال��ل��ق��اء ح��ت��ف��ي م��ن ه��واي ف��إن ِح��بٍّ ل��ق��اء ه��واه م��ن ي��ُك ف��م��ن
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ال��َح��ف��اء ب��ه��ا أض��رَّ ق��د ع��وارَي ب��ن��ات��ي أرى أع��ي��ش أن أأرغ��ب
ال��ن��داء — أب��دو إذا — م��رات��ب��ه أع��ل��ى ق��د ك��ان َم��ن ب��ن��ت خ��وادَم
ال��ف��ن��اء غ��صَّ إذا وك��ف��ه��م م��م��رِّي ي��َدْي ب��ي��ن ال��ن��اس وط��رُد
ال��ل��واء ُرف��ع إن ال��ج��ي��ش ل��ن��ظ��م ش��م��ال أو ي��م��ي��ن ع��ن ورك��ض
ال��وراء12 أو األم��ام اخ��ت��ل إذا وراء أو أم��ام ي��ع��ن��ي��ه
ال��دع��اء ن��ف��ع خ��ال��ص ض��م��ي��ر دع��اه إذا ال��دع��اء ول��ك��ن
ال��ع��الء وص��اح��ب��ك ب��رٍّا، ن��وى بَ��رٍّ ج��زاء ال��ع��ال أب��ا ُج��زي��َت
ال��ف��ن��اء ي��درك��ه ال��ك��ل ب��أن ع��ل��م��ي ف��ات ع��م��ا ال��ن��ف��َس س��يُ��س��ل��ي

لها. ليغزلنه املعتمد بنات إىل صوًفا بنته أرسلت وقد الرشطة، عريف يعني أنه الظاهر 12
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واجتماع وأدبه وجوده وشجاعته املعتمد ذكر بعد العقيان قالئد يف خاقان بن الفتح يقول
بساحته: واألدباء والشعراء األنجاد

األرض خلت ركبوا إن عينًا، الجملة ولتلك زينًا، الَحلبة لتلك وبنوه قومه وكان
عنرتة أحجم أقدموا وإن َسجوًما، الغمام رأيت وهبوا وإن نجوًما، يحمل فلًكا

األويس. عرابة أفحم فخروا وإن العبيس،
اللبانة:1 ابن ويقول

امللك، ذلك سماء بهم وزين السلك، نظم نظمهم أقمار عدة بنيه من له وكان
وتالده. طارفه وُحماة بالده، معاقل فكانوا

من طرًفا أذكر املعتمد أوالد سرية يف األخبار شتات من جمعته ما أثبت أن وقبل
يف ولها بقربه، وقربُها بنحسه ونحُسها املعتمد، بسعد سعُدها اقرتن التي أمهم، أخبار

وأشعار. سائرة أخبار األدب
الطيب: نفح يف قال

وتُشهر أوالده وأم عباد بن املعتمد جارية اعتماد باألندلس املشهورات ومن
بالرَُّميِْكية.2

ص٣٧٦. ج٥، الطيب نفح 1
جواريه. من كانت إشبيلية، يف تاجر رميك إىل نسبة 2
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وكلفها بالنادرة ولوعها عىل تدل عبارات طرائفها من النفح صاحب يقص ثم
سيدي يا له: قالت بأغمات وُسجن املعتمد ُخلع «وملا قال: املحنة: أيام يف حتى بالجناس

أيًضا: مجنًسا فقال ُهنَا. ُهنَّا لقد

ج��اه��ن��ا أي��ن م��والي ُه��نَ��ا ُه��نَّ��ا ل��ق��د ق��ال��ت:
ه��ن��ا إل��ى ص��ي��رن��ا إل��ه��ن��ا ل��ه��ا: ق��ل��ت

َمَرضاتك. يف َمرضاتك عىل قدرة لنا ما سيدي، يا مرض: وقد له قالت أنها وحكى
به املعتمد أغرت والرميكية املعتمد يف الشهرية الالمية قصيدته عمار ابن قال وملا

رأسه. يف الطربزين وترك رأسه ففلق بالطربزين ورضبه قتله حتى
هدهًدا. عمار ابن صار الرميكية: فقالت

عمار. ابن ترجمة يف القصيدة هذه خرب قدمُت وقد
قوله: سعيد ابن عن النفح صاحب ينقل ثم

معرفة لها تكن ولم نوادرها، ويستظرف بها يأنس ما كثريًا املعتمد كان
كثرية النادرة، حلوة الحديث، حسنة الوجه، مليحة كانت وإنما بالغناء،

محكية. نوادر ذلك كل يف لها الفكاهة
منها أبدع وهي الرحمن، عبد بن محمد بنت والدة عرصها يف وكانت
باملستكفي ويُلقب قرطبة أمري أبوها وكان منصبًا، وأجل افتنانًا وأحسن ُمَلًحا،

مشهورة. فيها وأشعاره معها زيدون بن الوليد أبي وأخبار باهلل،

سعيد. ابن عن املقري نقله ما هذا
النفح: صاحب ويقول

يوم وال لها: املعتمد فيها قال التي املشهورة القصة الرميكية أخبار ومن
الطني.

قرصها من أطلت الرميكية أن القصة، هذه يف وغريه املقري ذكره ما وخالصة
الجرار، رءوسهن وعىل إشبيلية، طرق يف الوحل يف يمشني مطري، يوم يف القرويات فرأت
ثم القرص ساحة يف الطيب من أنواع فُسحقت املعتمد فأمر بهن، تتشبه أن فاشتهت
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الرميكية فمشت كالطني، صارت حتى باأليدي وُعجنت غرابيل، من الورد ماء عليها ُصب
الوحل. هذا يف وجواريها

الطني؟! يوم وال فقال: قط! خريًا منه تَر لم أنها فأقسمت يوًما املعتمد غاضبت وقد
واعتذرت. فاستحت

وتناقل جواره، يف وُدفنت صحبته، يف املحنة أيام وقضت زوجها، مع الرميكية أُرست
املغرب يف شائعة أخبارهما وكانت وفاتهما، بعد عصوًرا وأخبارها املعتمد أخبار املغاربة

١٠٤١ه. سنة املتوىف الطيب نفح مؤلف املقري عرص حتى

املعتمد أوالد (1)

كأبيهم وكانوا املعتمد، أوالد أخبار من شتى أخبار واألدب، األندليس التاريخ كتب يف
شعراء. أجواًدا أنجاًدا

وبنيه: املعتمد يمدح اللبانة بابن املعروف الداني بكر أبو الشاعر يقول

ب��رد ف��ي ي��روق��ك درع، ف��ي يَ��روع��ك َرًدى ف��ي ي��ع��ي��ن��ك َم��ْح��ل، ف��ي يُ��غ��ي��ث��ك
ك��ال��رع��د ك��ال��ب��رق ك��ال��م��زن ال��ض��ح��ى ك��ش��م��س وص��ول��ة وس��ب��ق وإج��م��ال ج��م��ال
لُ��دِّ َج��ح��اج��ح��ة ب��أب��ن��اء ب��ن��اءً زاده��ا ث��م ال��ع��ال ش��اد ب��م��ه��ج��ت��ه
ال��َع��دِّ وال��ش��رف ال��م��ج��د ج��س��م ل��ت��ع��دي��ل ت��رك��بُّ��وا ال��ط��ب��اع م��ث��ل ب��أرب��ع��ة

ابن روى كما واملؤتمن واملأمون يزيد والرايض هللا عبد الرشيد هم األربعة هؤالء
نجد آخرون أوالد وللمعتمد املعتمد، بني من الكبار كانوا هؤالء أن وأحسب خلكان،
هاشم وأبا الجبار وعبد ومالًكا واملعتد الظافر نجد واألدب، التاريخ كتب يف أسماءهم

الدولة. وفخر الدولة ورشف وبثينة
أخبار من نُتًفا أثبت ثم اللبانة، ابن عدهم الذين األربعة هؤالء عن بالحديث أبدأ

اآلخرين.
يرتجم ولم أبيه، ترجمة بعد خاقان بن الفتح له ترجم إذ بالرايض؛ األربعة من وأبدأ

الفتح. لهم يرتجم الذين الشعراء درجة بلغ أنه عىل فدل إلخوته؛
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املعتمد بن يزيد خالد أبو الرايضباهلل (1-1)

خاقان: بن الفتح يقول

ساللة من وتحدَّر السماء، يف وفرعها ثابت أصلها سناء، دوحة من تفرع ملك
وإفاضة معارف، دراسة بني شبيبته أثناء ف وترصَّ ومنابر، ة أرسَّ وُرقاة أكابر،
منه يسرتيح ال أجفانه، وروضة لسانه، ملهج صار حتى بالعلم وَكِلف عوارف،
بغرته ويحاسن الرياح، به يسابق ة، األرسَّ ميمون الُغرَّة، سائل فرس إىل إال
ولد من واإلرقال، الوخد رسيع االقتناء، عتيق السناء، يف عرنني اللياح، البدر

العقال. لذي ُولد أو أعوج
الغراء. ُرندة إليها وضم الخرضاء الجزيرة أبوه واله أن إىل

تدبري إىل الدراسة، عن وأقلع األعواد، ذروة إىل الجواد متن من فانتقل
غدت حتى ُمناه، فيها اآلمل ويُورد ونهاه، بجوده يدبرها زال وما السياسة،
فيها وخاب اتفق، ما الجزيرة أمر يف اتفق أن إىل إرشاًقا، وامتألت ِعراًقا،
فانتقل لَُجتها، الحوادث من عليها وأحالت بهجتها، واستحالت وأخفق، الرجاء
حصار، رهني فيها وأقام منتسب، السماك إىل ومنزل أِشب، معقل ُرندة إىل
الخطوب سهام رمته حتى إعصار، كلَّ ريُحه ولقيْت وأنصار، ُحماة وَمهني
أمسه، غده عن وطواه رمسه، فحواه ُمسيِّها، يدى منه وأمكنت ِقِسيِّها، عن

ا.ه. أبيه. أخبار من مر فيما القول بسطنا حسبما

ومما األندلس، إىل تاشفني بن يوسف عرب حني الخرضاء الجزيرة وايل الرايض كان
هذا أخبار يف تقدم كما ٤٧٧ سنة شقورة يف عمار ابن عىل قبض أنه أخباره: من يؤثر

الشاعر.
شعره، من يؤثر ومما بالشعر، مولًعا والدواوين، الكتب بمطالعة َكِلًفا الرايض كان
العدو وكان دفاتره، عىل وعكوفه العدو، لقاء عن قعوده إليه َعتب حني أبيه إىل كتب ما
ابنه املعتمد فوجه فتلكأ، إليه بالخروج املعتمد فأمره ُرندة؛ يف والرايض لُورقة قصد
الرايض فكتب الرايض؛ عىل املعتمد غضب واشتد املعتد، جيش فهزم العدو للقاء املعتد

إليه:
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ع��ار م��ن ال��خ��ط��ب ب��ذاك ع��ل��ي��ك ف��م��ا ال��ج��اري ال��ح��ادث َخ��ط��ب يَ��ك��ِرث��ن��ك ال
وأظ��ف��ار أن��ي��اب ح��دَّ خ��ان��ه إن ع��زي��م��تَ��ه أم��ض��ى َض��ي��غ��م ع��ل��ى م��اذا
ال��ض��اري ال��ض��ي��غ��م ن��ح��و ال��ع��ي��ر ي��ن��ه��ض ق��د َخ��َور وم��ن ُج��ب��ن ف��م��ن أت��وك ل��ئ��ن
أق��دار إس��ع��اد ل��ه��م ع��ل��ي��ك وم��ا ل��نُ��ص��رت��ه��م تَ��ب��ق��ى أن ل��ل��ن��اس ع��ل��ي��ك
ع��اري ��ب��ا ال��صِّ ث��وب م��ن ألن��ك ب��ك��وا ل��ه��م ت��دوم أن ف��ي��م��ا ال��ن��اس ي��ع��ل��م ل��و
أع��م��ار غ��ي��ر ب��ش��يء يُ��ت��ح��ف��وك ل��م ح��ي��ات��ه��م م��ن ان��ت��ق��اًص��ا أط��اق��وا ول��و

به: ساخًرا إليه كتب ثم زلته، له غفر وال عنه، أبوه يرَض فلم

ال��ع��س��اك��ر ق��ود ع��ن ف��ت��خ��لَّ ال��دف��ات��ر ط��ي ف��ي ال��م��ل��ك
ال��م��ن��اب��ر ل��ت��ودي��ع وارج��ع م��س��لِّ��ًم��ا ب��ال��س��ري��ر ُط��ف
ال��م��غ��ام��ر ال��ح��ب��ر ت��ق��ه��ر رف ال��م��ع��ا ج��ي��ش إل��ى وازح��ف
ال��م��ح��اب��ر ثُ��َغ��ر ف��ي ن��ص��رت ال��ي��راع ب��أط��راف واط��ع��ن
ب��ات��ر ال��ح��د م��اض��ي م��ك��ان ال��دواة ب��س��ك��ي��ن واض��رب
األك��اب��ر ال��ف��الس��ف��ة ذك��ر إن ِرس��ط��ال��ي��س أَول��س��َت
ح��اض��ر ت��ك��ون ح��ي��ن ال��رأي ف��ي س��اق��ٌط ح��ن��ي��ف��ة وأب��و
وش��اع��ر ن��ح��ويٌّ ف��أن��ت ال��خ��ل��ي��ل ذُك��ر إن وك��ذاك
ت��ن��اظ��ر إذ ف��وَرك اب��ن َم��ن س��ي��ب��وي��ه َم��ن ُه��رم��س َم��ن
ش��اك��ر ح��اب��اك ل��م��ن ف��ك��ن ح��وي��َت ق��د ال��م��ك��ارم ه��ذي
م��ف��اخ��ر م��ن ه��ل وق��ل ك��اس، ط��اع��م ف��إن��ك ف��اق��ع��د
س��اف��ر ت��ل��ق��اه ق��د وك��ن��َت ع��ن��ك رض��اي وج��ه ل��ح��ج��ب��ُت
ط��ائ��ر ثَ��مَّ وق��ل��ب��ك ل��ورق��ة وق��ت ت��ذك��ر أول��س��َت
خ��ادر ك��ال��ض��رغ��ام وأب��وك م��ك��ان��ه ي��س��ت��ق��ر ال
آم��ر ك��ان إذ وأط��ع��ت��ه ب��ف��ع��ل��ه اق��ت��دي��َت ه��ال
وال��م��ص��ادر وال��م��وارد ب��ال��ع��واق��ب أب��ص��َر ك��ان ق��د
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الرايض: إليه فكتب

ال��دف��ات��ر ت��ح��وي م��ا ب��ج��م��ي��ع ك��اف��ر أص��ب��ح��ت ق��د م��والي
ك��اس��ر ل��ألق��الم وَظ��ْل��ت ال��دواة س��ك��ي��ن وف��ل��ل��ُت
وال��ب��وات��ر األس��ن��ة ب��ي��ن م��ا ال��ُم��ل��ك أن وع��ل��م��ت
ب��ال��ع��س��اك��ر ال��ع��س��اك��ر ض��رب ف��ي وال��ع��ل��ي��اء وال��م��ج��د
م��ن��اك��ر ض��ع��ي��ف��ات ـ��وال ب��أق��ـ أق��وال ض��رب ال
ال��م��ف��اخ��ر أص��ل أن��ه��ا س��ف��اٍه م��ن أح��س��ب ك��ن��ت ق��د
ع��اذر ل��إلن��س��ان وال��ج��ه��ل ل��ه��ا ف��رع ب��ه��ا ف��إذا
وب��ات��ر ��ال ب��ع��سَّ إال ال��ف��ت��ى ال��ش��رَف يُ��درك ال
أك��اب��ر أن��ه��م وج��ح��دت س��م��ي��تَ��ه��م م��ن وه��ج��رُت
ه��اج��ر ل��ل��ع��ي��ش ل��وج��دت��ن��ي م��ي��ت��ت��ي ت��ه��وى ك��ن��ت ل��و
ض��ائ��ر غ��ي��ر ت��ؤم��ل، إذا ب��ال��ع��ب��ي��د، ال��م��وال��ي ض��ح��ك
س��ات��ر ال��ن��ور ل��ذاك وه��ل ف��م��ن��ك ف��ض��ل ل��ي ك��ان إن
غ��ام��ر ال��ف��ض��ل أن غ��ي��ر ف��م��ن��ي ن��ق��ص ب��ي ك��ان أو
ذاك��ر ع��اش م��ا ل��ه��ا ي��ب��ق��ى س��اع��ة ع��ب��دك ذكَّ��رَت
ال��م��ق��اب��ر إح��دى ع��ن��ده��ا غ��يَّ��بْ��ت��ه ق��د ل��ي��ت��ه ي��ا
غ��ادر ال��ده��ر ف��ي غ��دا ك��م��ن َن أك��و أن م��ن��ي أت��ري��د
واألواخ��ر األوائ��َل يُ��ع��ي��ي م��ط��م��ع ذل��ك ه��ي��ه��ات
ف��اخ��ر ق��ول ال ض��ارع ل��ة ق��و — م��والي ي��ا — ت��ن��َس ال
ال��ع��س��اك��ر ب��َع��ق��وت��ه��ا ن��زل��ت ح��ي��ن��م��ا ال��ج��زي��رة ض��ب��َط
ن��اص��ر ال��ل��ه غ��ي��ر ل��ي��س ـ��ًدا ف��ري��ـ ب��ه��ا َظ��ل��ت أي��ام
وال��ب��وات��ر األس��ن��ة ل��م��ع ن��اظ��ري يُ��ع��ش��ي ك��ان إذ
ب��ال��ح��واف��ر ال��ح��ج��ارة ق��رُع ب��ه��ا أس��م��اع��ي ويُ��ص��م
م��خ��اط��ر ب��ه��ا ث��ب��تُّ ل��ك��ن س��ه��ول��ًة ال��ح��ض��ي��ض وه��ي
آخ��ر ال��ع��ت��ب ل��ه��ذا أم��ا ُت، أس��أ ك��م��ا أس��أت ه��ب��ن��ي
غ��اف��ر ال��ل��ه ف��إن واغ��ف��ر ل��ب��ن��وَّت��ي زل��ت��ي َه��ْب
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الفتح: يقول

جناه. كان عما وصفح وأدناه فقربه

ويستعتب، فيعتذر والحني الحني بني يلومه كان أباه أن الرايض سرية من ويؤخذ
عىل العكوف يف الرايض سرية أن ويظهر عليه، إخوته لتقديم أبيه عىل يعتب كان وأنه

أبيه. وبني بينه خالف منشأ كانت أحيانًا، الدولة أمور عن بها واالشتغال الكتب
العقيان: قالئد يف الرايض ترجمة يف الفتح يقول

فربما بسهامه، ويُصميه بمالمه، يرميه ما كثريًا هللا رحمه املعتمد وكان
كان فإنه الَحزون، روض من وأملح املزون، دمع من أفصح بمقال استلطفه
فمن … وحقوًدا سخائَم النفوس من تسلُّ وعقوًدا، آللئَ القول بديع من ينظم

وأقعدهم: إخوته من جماعة أنهض وقد قوله ذلك

أف��ول وب��ن��ا غ��ي��ُرن��ا وي��ط��ل��ع خ��م��ول ب��ن��ا ي��ك��ون أن أع��ي��ذك
ج��م��ي��ل ج��رم��ي ع��ن ال��ص��ف��ح ف��إن ق��ب��ي��ًح��ا ُج��رم��ي ي��ك��ن إن ح��ن��انَ��ك،
األص��ول خ��ان��ت��ه ال��ف��رُع ��ي ي��رجِّ وم��اذا ال��زاك��ي ب��ف��رع��ك أل��س��ُت

بعدوا صباه يف فه أُالَّ من جماعة فيه ركب به مر وقد الرايض شعر ومن
زمنًا: عنه

إي��ق��اد أي ق��ل��ب��ي ن��ار ف��أوق��دوا م��ي��ع��اد غ��ي��ر م��ن أُص��ًال ب��ن��ا م��رُّوا
وإح��م��ادي ب��إي��ث��اري ف��ف��ازوا ف��ي��ه��ا ب��ه��م ل��ه��وُت أي��اًم��ا وأذك��رون��ي
ال��ص��ادي غ��ل��ة تُ��ذك��ي ال��م��اء ف��رؤي��ة م��روُره��م وج��دي ف��ي زاد أن غ��رَو ال

األندلس إىل عبورهم حني يحتلوها أن املرابطون طلب إذ الجزيرة؛ الرايضعىل وكان
بتسليمها. فأمره الخرب أبيه إىل فطري

بني بساحة نزلت التي القوارع يف املرابطون قتله أن إىل الرايض أمر انتهى وقد
دهمهم. ما املرابطني من دهمهم حني عباد
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الرفيعة السامية وقواعدها املنيعة األندلس معاقل إحدى — ُرندة يف الرايض كان
واملعقل الحصني البلد يف وهو حربه يف يطمع لم املرابطني جيوش من جيش فقصده —
ليسالم الرايض ابنه إىل يكتب أن املعتمد أمر كان ما إشبيلية يف كان فلما األِشب،
عاقدهم أن «بعد وذويه أبيه عىل إشفاًقا إليهم فنزل معقله، من إليهم وينزل املرابطني،
به مالوا يديهم، يف وحصل إليهم، وصل فلما وموثًقا، هللا من عهًدا عليهم وأخذ مستوثًقا

الردى.» وجرَّعوه الحصن عن
الحديث يف بَعُد أُثبتُها فيهما. مرثية وللمعتمد قرطبة، يف املأمون أخاه قتلوا وكانوا

املأمون. عن

املعتمد بن هللا عبد الرشيد (2-1)

الطيب: نفح صاحب قال

الناظر يقيض الكرم يف أخبار وله النجباء، املعتمد أوالد أحد هذا الرشيد وكان
إخوته.3 وكذلك عجبًا، أمرها من فيها

للمعتمد وزر الذي الشاعر عمار بن بكر أبا أن الحوادث، غريب من به مر ومما
بن الرشيد يَرهن أن مغامراته إحدى يف اضطرَّ حينًا. دولته يف شأن له وكان عباد، بن
عىل األمري هذا يعينه أن عىل األسُطب رأس امللقب املسيحي برشلونة أمري عند املعتمد

عليه.4 اتفقا ماًال املعتمد إليه يؤدي أن إىل طاهر، ابن يد من مرسية أخذ
الطيب نفح يف متفرقة قليلة أخبار له شاعر، أديب وإخوته، وأمه كأبيه وهو،

والذخرية. واملغرب
املسمى املجلس فوق السعود سعد املسماة قبته يف مرصاًعا أنشأ أباه أن منها

الزاهي:

ال��زاه��ي ف��وق ي��ت��ي��ه ال��س��ع��ود س��ع��د

ص٨. ج٦، الطيب نفح 3
ص٩١. األندليس الفكر 4
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الرشيد: فقال فعجزوا الحارضين واستجاز

م��ت��ن��اه��ي ح��س��ن��ه ف��ي وك��اله��م��ا
األش��ب��اه ع��ن ال��ع��ل��ي��ا ف��ي ج��ل ق��د م��ح��م��د ل��م��ث��ل س��ك��نً��ا اغ��ت��دى وم��ت��ى
دواه��ي5 ال��خ��ط��وب م��ن ِع��داه وده��ْت ش��اءه م��ا ف��ي��ه��م��ا ي��ب��ل��غ زال ال

وزنهما فجاء فصيغا، ذهب من وهالل غزال بصياغة أمر أنه املعتمد أخبار ويف
وقال: الرشيد ابنه إىل والهالل مجاهد ابنة السيدة إىل الغزال فأهدى مثقال سبعمائة

ب��ال��ه��الل ال��م��ن��ي��رة ول��ل��ش��م��س ال��غ��زال إل��ى ب��ال��غ��زال ب��ع��ث��ن��ا

القصة.6 آخر إىل
اللبانة: ابن عن النفح صاحب وحكى

بن يوسف بأخذ الخرب فورد أنسه مجلس يف املعتمد بن الرشيد يدي بني كنت
قرص وذكر وتأسف، واسرتجع وتلهف فتفجع ٤٨٣ه سنة غرناطة تاشفني
بكر أبا ذلك عند وأمر األيام، برتاخي ومللكه بالدوام، لعزِّه فدعونا غرناطة

فغنى: بالغناء اإلشبييل

ال��ط��ل��ل أص��ب��ح ح��ال أي ع��ل��ى ف��ان��ظ��ر ل��م��ص��ط��ب��ر ص��ب��ًرا ت��رى أال ش��ئ��ت إن

بالغناء أخرى مغنية وأمر وتغريه، وجهه اربداد واشتد تطريه، فتأكد
فغنت:

ال��م��روءات أه��ل م��ن ال��م��ق��ل��ي��ن ع��ل��ى أف��رق��ه م��ال ع��ل��ى ن��ف��س��ي ل��ه��ف ي��ا
ال��م��ص��ي��ب��ات إح��دى م��ن أم��ل��ك ل��س��ت م��ا ي��س��أل��ن��ي ج��اء م��ن إل��ى اع��ت��ذاري إن

ص١٤٦. ج٥، الطيب نفح 5
الطيب. نفح عن املعتمد، ديوان مقدمة 6
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قلت: بأن الحال فتالفيت قال:

ال��ل��ه ش��تَّ��ت ال م��أث��ُرة وش��م��ل م��ب��ن��اه ُه��دَّ ال م��ك��رم��ة م��ح��ل
رك��ن��اه ال��م��ع��ت��د م��ع ال��رش��ي��د أن ش��رًف��ا ذا زاد ل��ك��ن ك��ال��ب��ي��ت، ال��ب��ي��ت
م��س��راه ال��س��ع��د س��ب��ي��ل ف��ي وراح��ل م��ق��ع��ده ال��ج��وزاء أن��ج��م ع��ل��ى ث��اٍو
وي��س��راه ي��م��ن��اه وال��غ��رب ب��ال��ش��رق ُوص��ل��ت وق��د ي��ق��وى أن ل��م��ل��ك��ك ح��ت��م
ع��ذاراه ف��اخ��ض��رت ش��ب ون��ائ��ل ل��واح��ظ��ه ف��اح��م��رت ت��وق��د ب��أس

وقعت أني عىل أنسه، بعَض عليه وأعدت نفسه، من بسطت لقد فلعمري
كالبيت. البيت لقويل: الكل فيه وقع فيما

فغنى: بكر أبا ذلك إثر وأمر

ال��رك��ائ��ب ت��زم أن إال ي��ب��َق ول��م ح��اج��ة ك��ل م��ن��ى م��ن ق��ض��ي��ن��ا ول��م��ا

التغري.7 يعقبه التطري، هذا أن فأيقنا

موشحته: يف قوله اللبانة ابن الشاعر أخبار يف قدمت وقد

ال��ع��ب��اس ب��ن��ي رش��ي��د ال��ن��اس ف��أن��س��ى ع��ب��اد ب��ن��ي رش��ي��د وج��اد س��ط��ا

بسام: البن الذخرية عن النفح صاحب ونقل

مجلس حرضت قال: اإلشبييل، بن بكر أبو املطرب النديم الحكيم أخربني
الكأس دارت فلما عمار، بن بكر أبو الوزير وعنده عباد بن املعتمد بن الرشيد
فارتجل مذهب كل عمار بابن الطرب ذهب أصواتًا وغنيت األنس وتمكن

الرشيد: يخاطب

ص٢٣٤. ج٥، الطيب نفح 7
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وإس��ح��اق9 ح��م��ص وذي أن��ت أن��ت ه��ا وم��وص��ل��ه8 إس��ح��اق ق��ي��ل أن ض��ر م��ا
وأع��راق أخ��الق ت��ش��اب��ه وإن ب��ه س��م��ع��ت ق��د م��ن ف��دع ال��رش��ي��د أن��ت
س��اق ب��ن��ا دام��ت م��ا ب��س��اق��ي��ك واح��ض��ر م��ش��ع��ش��ة دارك��ه��ا درك ل��ل��ه

أولها: التي الرشيد أبيات املعتمد سرية يف تقدمت وقد

واألرواح ال��ن��ف��وس وح��ب��ي��ب ال��س��م��اح ورب ال��ن��دى ح��ل��ي��ف ي��ا

املعتمد بن املأمون (3-1)

أيًضا. نرص وأبا الفتح أبا ويكنَّى عباد اسمه
عباًدا. وسماه املعتضد أبيه حياة يف له ُولد أوالده، أكرب هو املراكيش: يقول

أمريًا وبقي املأمون ولقبه ٤٧١ه سنة ثانية عليها استوىل حينما قرطبة أبوه واله
ُقتل حتى املأمون فقاتل ٣٨٤ه سنة امللثمني بغارات العبادية الدولة دهيت أن إىل عليها

السنة. هذه من صفر يف
الشاعر،10 املصييص الوليد أبو منهم األندلس، كتَّاب بعض إمارته أيام استكتب وقد

العقيان: قالئد يف خاقان بن الفتح ويقول

املرابطون نازل ذيلها، الهدنة بهجة عىل وانسحب سيلها، وسال الفتنة بدت وملا
ما طريًا، وأيمنهم خريًا، زمانه ملوك أشهر وكان املأمون، ابنه وفيها قرطبة
شهوًرا، عليها فأقاموا ندامة، شعب للعصيان توغل وال املدامة، بمعاطاة اشتغل
األراقم، مساورة يساورونها ستوًرا، عليها والتضييق محارصتها من وأرخوا
وتوقع خيفة، نفسه يف أوجس قد واملأمون فاقم، الحصار من بداء ويباكرونها
بالعدد ومأله حصنه، أن بعد املدور إىل وأهله ماله فنقل مطيفة، داهية منهم

العبايس. الرشيد عهد يف املعروف املغني املوصيل إسحاق يعني 8
حمص. األندلس: عرب سماها إشبيلية 9

.٣٨٥ ج١، املغرب 10
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يوًما صبحوه أن إىل مرتقبًا، نَبْأة وألول مضطربًا، بقرصقرطبة وأقام وشحنه،
… وأغوارها أنجادها م وتقحُّ أسوارها، تسنم يف أهلها وبني بينهم كانت لِعَدة

رأسه فقطع … فليل وحدَّ قليل بعدد خرج املأمون بهم أحس فلما يقول: أن «إىل
يف به وطيف رمح سن عىل رفع باملحلة استقر وملا وأجيز، النهر به وخيض وحيز،

مجانبها.» قلب به وأخيف جوانبها،
من باكية قصيدة قبًال ذكرناه الذي الرايض وأخيه هذا املأمون رثاء يف وللمعتمد

نكبته. يف املعتمد أنشأه الذي األحزان شعر أبلغ
القالئد: يف خاقان بن الفتح قال

بَفنَِنها نائحة بشجنَها بائحة قمرية رأى وقد يرثيهما، املعتمد يقول ذلك ويف
وترنًما: ترحة ويغردان نغًما يرددان طائران فيه وكر وأمامها سَكنها، عىل

ال��ده��ر إل��ف��ه��ا ع��ل��ى أخ��ن��ى وق��د م��س��اء وك��ر ض��م��ه��م��ا إل��ف��ي��ن رأت أن ب��ك��ت
س��ر ب��ه يُ��ب��اح ح��رًف��ا ن��ط��ق��ت وم��ا ب��س��رِّه��ا واس��ت��راح��ت ف��ب��اح��ت ون��اح��ت
ن��ه��ر؟ ب��ه��ا ي��ج��ري األرض ف��ي ص��خ��رة وك��م ص��خ��رة؟ ال��ق��ل��ب أم أب��ك��ي؟ ال ل��ي ف��م��ا
ُك��ث��ر ع��دي��ُده��م ف ألالَّ وأب��ك��ي ف��ق��ده غ��ي��ر يَ��ش��ُج��ه��ا ل��م واح��ًدا ب��ك��ت
ب��ح��ر ذا وي��غ��رق ق��ف��ر، ذا ي��م��زِّق م��واف��ق ح��ب��ي��ب أو ص��غ��ي��ر، ب��ن��يٌّ
ال��ق��ب��ر رن��دة أو ال��ن��ك��داء ب��ق��رط��ب��ة اح��ت��واه��م��ا ل��ل��زم��ان زي��ن ون��ج��م��ان
ال��ص��ب��ر11 ف��ص��اح��ب��ه��ا ن��ف��س��ي ل��وَّم��ت وإن ب��ق��ط��رة ج��ف��ن��ي ض��نَّ إن إذن، غ��درُت
ال��زُه��ر األن��ج��ُم ف��ل��ت��ح��زن ل��م��ث��ل��ه��م��ا م��ع��ي ت��ب��ك��ي��ه��م��ا ال��زه��ر ل��ل��ن��ج��وم ف��ق��ل

عمرو، أبي ابنه إىل فيها أشار أخرى أبيات والرايض املأمون رثاء يف املرزأ ولألمري
رثائه عن فشغل املعتمد، دولة يف ُقتل الظافر أنَّ تقدم وقد ذكره، يأتي الذي الظافر وهو
رندة، يف الثاني ثم قرطبة يف األول املرابطون؛ فقتلهما والرايض املأمون وأما ثأره، بطلب

بعدها. ورندة إشبيلية قبل قرطبة أخذوا وقد

نفسه. لومت وقد إال الصرب يصاحبه فال به يليق ال الصرب أن يعني 11
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األبيات: وهذه

ع��م��ري م��ن ت��ط��اول م��ا وأب��ك��ي س��أب��ك��ي ال��ص��ب��ر إل��ى س��ب��ي��ل ال َص��ب��ٌر، ي��ق��ول��ون
ال��ب��در ص��ف��ح��َة وس��ط��ه ل��ه��ًف��ا يُ��خ��م��ْش��ن ل��ي��ل��ة ك��ل م��أت��م ف��ي ُزه��ره��ا ت��رى
ع��ذر م��ن ال��ص��ب��ر ف��ي ل��ل��ق��ل��ب م��ا ص��ب��ر وي��ا وذا ذا أث��ك��ل��ن ن��ج��م��ي��ن ع��ل��ى ي��ن��ح��ن
ال��ده��ر م��دى ال��ب��ك��اء ف��ي يُ��ع��ذر ب��ص��ن��وي��ه ُم��ص��اب��ه ال��غ��م��اُم ف��ل��ي��ب��ك ال��ده��ر م��دى
ال��ق��ط��ر أخ��و ف��ي��ه ح��ل ق��ب��ر ك��ل ع��ل��ى دم��ع��ه��ا ق��ط��ر واك��ٍف س��ح��اب ب��ع��ي��ن
ال��ج��م��ر م��ن ف��ؤادي ف��ي م��م��ا ��ر يُ��َس��عَّ ك��أن��م��ا ح��ت��ى ال��ن��ار ذك��ي وب��رٍق
ص��ب��ر12 م��ن ال��ك��واك��ب ب��ع��د ف��ه��ل ي��زي��د ش��ق��ي��ق��ه ث��م ال��ف��ت��ح ال��ك��وك��ب��ان ه��وى
أج��ري ف��ي زاد ق��د ال��ل��ُه ب��ي��زي��د ك��م��ا رح��م��ة ب��اب ل��ي ف��تَّ��ح��ت ل��ق��د أََف��تْ��ُح
ال��غ��در إل��ى ن��ك��ص��ُت ق��د وف��يٍّ��ا؟ وأُدَع��ى أم��ت ول��م ع��ن��ي ال��م��ق��دار ب��ك��م��ا ه��وى
ق��دري ��رت ص��غَّ أن األي��ام ت��ل��ب��ث ول��م ص��غ��ي��رة ب��ع��د وال��س��ن ت��ول��ي��ت��م��ا
األس��ر ف��ي أب��ص��رت��م��ان��ي أن��ت��م��ا إذا ال��ث��رى ف��ي ال��َع��وَد الخ��ت��رت��م��ا ع��دت��م��ا ف��ل��و
وال��ن��ق��ر ب��ال��ج��سِّ ال��ع��ي��ن ف��ت��ب��ك��ي ث��ق��ي��ًال ن��ش��ي��ده ال��ح��دي��د س��م��ع��ي ع��ل��ى ب��ع��ي��د
ال��ص��در ال��م��ض��رَّم��ة ال��ث��ك��ل��ى وأم��ك��م��ا ع��ل��ي��ك��م��ا ال��ه��ال��ك��ات األخ��وات م��ع��ي
ال��زج��ر إل��ى ف��تُ��ص��غ��ي ال��ت��ق��وى وي��زج��ره��ا م��ث��ل��ه ل��ل��ق��ط��ر ل��ي��س ب��دم��ع ف��ت��ب��ك��ي
ن��ص��ري13 ودع��ن��ي ودع��ت م��ذ ال��ن��ص��ر أب��ا خ��ال��ًدا ال��ب��ث أورث��ت��ن��ي خ��ال��د أب��ا
ع��م��رو14 أب��ي ث��ك��ل ال��ده��ر ط��ول تُ��ج��دِّد ح��س��رة ال��ق��ل��ب أودع م��ا وق��ل��ب��ك��م��ا

أولها: الديوان يف أخرى قصيدة رثائهما يف وللمعتمد

أح��زان��ا ��ل��ت ح��مَّ وم��ا ل��ح��زن��ي أب��ك��ي ت��ه��ت��ان��ا م��ن��ك أق��وى ع��ي��ن��ي غ��ي��ُم ي��ا
بُ��رك��ان��ا ال��ده��ر ت��ب��ق��ى ق��ل��ب��ي ون��ار وق��دت��ه��ا إث��ر ت��خ��ب��و ب��رق��ك ون��ار
وط��وف��ان��ا ن��ي��رانً��ا ال��ق��ل��ب ح��وى م��ت��ى أص��ل��ه��م��ا ال��ق��ل��ب ص��م��ي��م وم��اء ن��ار

الرايض. هو ويزيد املأمون، هو الفتح 12
املأمون. النرص وأبو الرايض، خالد أبو 13

الظافر. هو عمرو أبو 14
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املعتمد بن الظافر (4-1)

جهور: بن محمد الوليد أبي ترجمة املغرب كتاب يف

أبي (ابنا فاستغاثا طليطلة، من لقرطبة محاًرصا النون ذي بن املأمون وجاء
عنهم، املأمون فأقلع بعسكر، الظافر ابنه لهم فوجه عباد، بن باملعتمد الوليد)
هناك، فُسجنوا َشْلطيش إىل وحملهم منهم، قرطبة وأخذ الظافر فغدرهم
فقتله، عكاشة بن ُحَريز بالليل عليه دخل أن إىل قرطبة عىل ملًكا الظافر وأقام

النون. ذي بن للمأمون قرطبة وصارت

املرة قرطبة عىل املعتمد استيالء وكان النون، ذي ابن أنصار من هذا عكاشة وكان
كما الرايض ابنه عليها ووىل ٤٧١ه سنة أخرى مرة عليها استوىل ثم ٤٦١ه، سنة األوىل

تقدم.
وقتله: قرطبة الظافر تويل يف العقيان قالئد يف الفتح بها سجع أسجاًعا وإليك

أعطى بملكه واتسمت املعتمد) سلك يف قرطبة (انتظمت سلكه يف انتظمت وملا
أمده عىل وزاد نداه، فيها فأفاض وإبرامها، نقضها وواله زمامها، الظافر ابنه
آمًرا فيها يزل ولم فنائه،15 عن بأعبائها واشتغل حبائه، بكثرة وجملها وَقداه،
روَّاه ما بهم واغرتاًرا اعتقده، بأهلها ظن ُحسَن ساهيًا، املكر عن غافًال وناهيًا،
عرش من وكم بذمائه، ودفنوه بدمائه، كفنوه ملك من كم وهيهات انتقده، وال
وويًال، حربًا إليها وجر ليًال، عكاشة ابن فيها ثار أن إىل أذلُّوه، وعزيز ثلوه،
يف وهاديه يمينه، يف وسيفه ُحماته، عن عاريًا ُكماته، من منفرًدا الظافر فربز
الحسن وألحفه بأندائه، الشباب بلَّله كما ُغالًما كان فإنه جبينه، نور الظلماء
أمكنهم حتى وخيله، َرْجله تالحُق منه ُمِنَع وقد ليله، أكثر فدافعهم بردائه،

سعى. وال منها استقل وال لعا، لها: يَُقل لم عثرة منه

يقول: أن إىل

الشباب. والفتاء: فتائه، عىل بأعبائها واستقل وصوابها: محرفة، الجملة وأحسب القالئد، يف كذا 15
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علم، عىل كنار يرشق وهو رمح سن عىل ورفع رأسه ُحزَّ الغد من كان وملا
واألنصار، الحماة وتحققته األبصار رمقته فلما بألم، ناظر كل نفس ويرشق
ومنهم وَجاله، ِفراره اختار من فمنهم أجنحتهم، للفرار وسووا أسلحتهم، رموا

رجاله. حينه إىل به أتت من

يف إليه إشارة إال ثأره، بطلب الظافر ابنه رثاء عن ُشغل املعتمد إن الفتح: ويقول
املرثية. هذه وتقدمت واملأمون، الرايض أخويه تأبني

املعتمد بن الجبار عبد (5-1)

عباد، بني سلطان يعيد أن وتمنى املرابطني عىل ثار الجبار عبد اسمه ابن وللمعتمد
األمنية. دون املنية فحالت

إليه فسار إشبيلية، من قريب منيع حصن وهو أرُكش، حصن يف الجبار عبد امتنع
عبد أصاب حتى شهوًرا الحصن عند جيوشه فرابطت بكر، أبي بن سري املرابطني قائد
فنزلوا الجوع أجهدهم حتى بمعقلهم ممتنعني وأنصاره أهله وبقي أصماه، سهم الجبار

خاقان: بن الفتح يقول املرابطني، حكم عىل

وتقسمهم الحيف، فوسمهم املمات، غصة يف وحصلوا امللمات، قبضة إىل فوصلوا
السيف.

فضيقوا فيه املرابطني أرابت هذا ابنه ثورة أن املعتمد أخبار يف وقدمت
وأمًال. أمًلا املعتمد عىل الثورة هذه وقع وبينت والقيود، باألغالل وأرهقوه عليه

الفتح: يقول

فسد، قد والبعض الكل صالح يرُج ولم األسد، سورة خيفت الشبل زأر وملا
وفناءها، الخطوب ساحة وأحل أثناءها، ويف الحال تلك خالل املعتمد فاعتقل

قال: معاوًدا، له بات حزنًا وأورثوه أساوًدا أركبوه وحني

واألب��دان األرواح ع��ل��ى ث��ق��ل��ت األل��ح��ان أغ��م��ات��ي��ة غ��ن��ت��ك

املعتمد. محنة عىل الكالم يف األبيات أثبتُّ وقد
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أركش: عىل الكالم يف «املغرب» ويف

بن املعتمد ولد فيها ثار وقد املستورة، املنيعة األندلس معاقل من
بسهم. ُقتل حتى ا رشٍّ إشبيلية فأذاق عباد

بني دولة انقضاء بعد املعتمد ابن ثورة من إشبيلية ذاقته الذي الرش ما أدري وال
إشبيلية بأهل املرابطني أرابت الجبار عبد ثورة لعل أغمات؟! يف ملكها واعتقال عباد،

ابنه. ثار حني نفسه باملعتمد فعلوا كما عليهم، فضيقوا

املعتمد بن املعتد (6-1)

الرشيد مجلس يف اإلشبييل بكر أبو نظمها أبيات يف ذكر متفرقة، نتف يف املعتد ذكر يأتي
الرشيد. عىل الكالم يف أثبتها وقد املعتمد، بن

املعتد: فيه ذكر الذي البيت وهذا

رك��ن��اه ال��م��ع��ت��د م��ع ال��رش��ي��د أن ش��رًف��ا ذا زاد ل��ك��ن ك��ال��ب��ي��ت ال��ب��ي��ت

عدو إىل بالخروج أبوه أمره حينما ُرنَْدَة، أمري الرايض أخيه أخبار يف كذلك وذكر
املعتد. ابنه يقوده جيًشا املعتمد فوجه فتََلكَّأَ،

ِشلب: مدينة عىل الكالم يف املقري كتاب ويف

استقل وملا مملكتها، املعتضد أبوه وواله فيها نشأ عباد بن املعتمد أن تقدم قد
املعتد. ابنه شلب عىل وىل بإشبيلية املعتمد

أبوه توىل حني شلب لوالية أهًال كان إذ املعتمد؛ أبناء كبار من أنه عىل يدل وهذا
امُللك.

ليستسلما واملعتد الرايض ابنيه إىل كتب إشبيلية يف به أحيط حني املعتمد أن وتقدم
حكم عىل النزول إال وأخوه هو يسُعه فلم مارتُلة، حصن يف املعتد وكان للمرابطني،

أهليهما. وعىل عليهما إشفاًقا أبويهما؛
إن يقول: للمرابطني، يستسلم أن املعتد ابنه إىل املعتمد كتابة ذكر الذي واملراكيش

الرايض. أخاه قتلوا كما قتلوه أنهم يذكر ولم ماله كل أخذوا املرابطني
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هاشم أبو (7-1)

أبو اسمه له طفًال الزالقة يوم الوطيس وحمي البأس اشتد وقد تذكر املعتمد أن قدمت
بيتني: فأنشد هاشم

األورار ل��ذاك ص��ب��ري ف��ل��ل��ه ال��ش��ف��ار ه��ش��م��ت��ن��ي ه��اش��م أب��ا
ل��ل��ف��رار ذك��ره ي��ث��ن��ن��ي ف��ل��م ال��ع��ج��اج ت��ح��ت ش��خ��ي��ص��ك ذك��رت

أبيات فأنشأ برجليه القيود ثقلت وقد عليه دخل هاشم أبا ابنه أن كذلك وقدمت
والزفرات: الحرسات من

ت��رح��م��ا أو ت��ش��ف��ق أن أَبَ��يْ��َت م��س��ل��ًم��ا ت��ع��ل��م��ن��ي أم��ا ق��ي��دي
األع��ظ��م��ا ت��ه��ش��م ال أك��ل��ت��ه ق��د وال��ل��ح��م ل��ك ش��راب دم��ي
ت��ه��ش��م��ا ق��د وال��ق��ل��ب ف��ي��ن��ث��ن��ي ه��اش��م أب��و ف��ي��ك ي��ب��ص��رن��ي
م��س��ت��رح��م��ا ي��أت��ي��ك أن ي��خ��َش ل��م ل��ب��ه ط��ائ��ًش��ا ط��ف��ي��ًال ارح��م

األبيات. آخر إىل …

الدولة وفخر الدولة رشف (8-1)

املعتمد زار أنه حدث وشقائه، املعتمد بؤس عن أحاديثه يف الشاعر اللبانة ابن ذكرهما
ابن وقال الدولة، رشف ولده مع هدية املعتمد إليه أرسل الرحيل أزمع فلما أغمات، يف

اللبانة:

وتجرحه اللفظة، تخجله صمتًا، وأكثرهم سمتًا، الناس أحسن بنيه من وهذا
نسخ عىل مثابر الكتب، اقتناء يف مسارع األدب، طلب عىل حريص اللحظة،

الرياحني. زهر خطه من فيها مفتح الدواوين،
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كمًدا قلبه فتقطع الفحم يف ينفخ صائغ دكان يف الشاعر رآه الذي الدولة وفخر
ومنها: أغمات»، يف «املعتمد فصل يف قدمتها التي األبيات يف زفرات نفسه وصعدت

ال��ف��ح��م��ا ت��ن��ف��خ ف��ي��ه رأي��ت��ك ه��ول س��وى ح��ك��اه م��ا ه��ول ال��ص��ور ف��ي ل��ل��ن��ف��خ
ع��م��ى ذاك ق��ب��ل ت��ش��ك��و ع��ي��ن��ي أن ل��و ب��ه إل��ي��ك ع��ي��ن��ي ن��ظ��رت إذ وددت

املعتمد بنت بثينة (9-1)

األندلس: أديبات يذكر وهو الطيب نفح صاحب قال

السابقة. الرميكية وأمها عباد، بن املعتمد بنت بثينة ومنهن

بأبيها أحيط وملا الشعر، ونظم والنادرة الجمال يف أمها من نحًوا هذه بثينة وكانت
يف عليها والرميكية املعتمد يزل ولم ُسبي، من جملة يف كانت قرصه يف النهب ووقع
الناس بني املتداول املشهور بالشعر إليهما كتبت أن إىل أمرها آل ما يعلمان ال دائم وله

واملغرب.
من فنظر البنه، ووهبها رسية جارية أنها عىل اشرتاها إشبيلية تجار أحد وكان
إال لك أحل ال وقالت: نسبها، وأظهرت امتنعت بها الدخول أراد فلما له، وهيئت شأنها
وانتظار ألبيها ِقبلها من كتاب بتوجيه عليهم وأشارت بذلك. أبي ريض إن نكاح بعقد

صورته: ما نظمها من بخطها كتبته الذي فكان جوابه،

األج��ي��اد م��ن ب��دت ال��س��ل��وك ف��ه��ي ل��م��ق��ال��ت��ي واس��ت��م��ع ك��الم��ي اس��م��ع
ع��ب��اد ب��ن��ي م��ن ل��م��ل��ك ب��ن��ٌت وأن��ن��ي ُس��ب��ي��ت أن��ي ت��ن��ك��روا ال
ل��إلف��س��اد ي��ؤول ال��زم��ان وك��ذا ع��ص��ره ت��ول��ى ق��د ع��ظ��ي��م م��ل��ك
زاد م��ن األس��ى ط��ع��م وأذاق��ن��ا ش��م��ل��ن��ا ف��رق��ة ال��ل��ه أراد ل��م��ا
ب��م��راد ي��ك��ن ول��م ال��ف��راق ف��دن��ا م��ل��ك��ه ف��ي أب��ي ع��ل��ى ال��ن��ف��اق ق��ام
ب��س��داد أف��ع��ال��ه ف��ي ي��أِت ل��م ام��رؤ ف��ح��ازن��ي ه��ارب��ة ف��خ��رج��ت
األن��ك��اد م��ن إال ص��ان��ن��ي م��ن ف��ض��م��ن��ي ال��ع��ب��ي��د ب��ي��ع ب��اع��ن��ي إذ
األن��ج��اد ب��ن��ي م��ن ال��خ��الئ��ق ح��س��ن ط��اه��ر ن��ج��ل ل��ن��ك��اح وأرادن��ي
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رش��ادي ط��ري��ق ف��ي ت��ن��ظ��ر وألن��ت ال��رض��ا ف��ي رأي��ك ي��س��وم إل��ي��ك وم��ض��ى
ل��وداد ي��رت��ج��ى م��م��ن ك��ان إن ب��ه ت��ع��رف��ن��ي أب��ت��ي ي��ا ف��ع��س��اك
واإلس��ع��اد ب��ال��خ��ي��ر ل��ن��ا ت��دع��و ب��ف��ض��ل��ه��ا ال��م��ل��وك رم��ي��ك��ي��ة وع��س��ى

هو ُرسَّ واألزمات، الكروب رشاك يف واقع بأغمات وهو ألبيها شعرها وصل فلما
كرسها، وجرب أمرها مآل علما إذ أمنياتها؛ أحسن من للنفس ذلك أن ورأيا بحياتها، وأمها
عىل وأشهد زين، حجاب منه القلب سرت قد الكرب كان وإن الرضرين، أخف ذاك إذ
ُحسن عىل يدل ما كتابه أثناء يف إليها وكتب املذكور الصبي من نكاحها بعقد نفسه

املشكور: صربه

ب��إس��ع��اد ال��ده��ر ق��ض��ى ف��ق��د ب��رة ب��ه ك��ون��ي ب��ن��ي��ت��ي

آخرون أوالد (10-1)

الشحوب يكسوهن أطمار يف وهن أغمات يف عيد يوم عليه دخلن املعتمد بنات أن وقدمنا
أولها: التي أبياته فأنشأ والحزن، والذل واالكتئاب

م��أس��ورا أغ��م��ات ف��ي ال��ع��ي��د ف��س��اءك م��س��روًرا ب��األع��ي��اد ك��ن��ت م��ض��ى ف��ي��م��ا
ق��ط��م��ي��را ي��م��ل��ك��ن م��ا ل��ل��ن��اس ي��غ��زل��ن ج��ائ��ع��ة األط��م��ار ف��ي ب��ن��ات��ك ت��رى

للناس. يغزلن كبار بنات معتقله يف وهو له كان فقد
مغلول وهو هاشم أبو ابنه عليه دخل حني أنشأها التي األبيات يف املعتمد ويقول

لقيده: يقول مكبل،

م��س��ت��رح��م��ا ي��أت��ي��ك أن ي��خ��َش ل��م ل��ب��ه ط��ائ��ًش��ا ط��ف��ي��ًال ارح��م
وال��ع��ل��ق��م��ا ال��س��م ج��رع��ت��ه��ن م��ث��ل��ه ل��ه أخ��يَّ��ات وارح��م
ال��ع��م��ى ل��ل��ب��ك��اء ع��ل��ي��ه خ��ف��ن��ا ف��ق��د ش��ي��ئً��ا ي��ف��ه��م م��ن م��ن��ه��ن
ف��م��ا ل��رض��اع إال ي��ف��ت��ح ف��م��ا ش��ي��ئً��ا ي��ف��ه��م ال وال��غ��ي��ر

ًعا. ُرضَّ يزالون ال وأطفال ترعرعوا، أطفال املحنة أيام له كان أنه عىل يدل فهذا
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العقيان: قالئد يف خاقان بن الفتح قال

ونفسه والعثرات النكبات بني يرتدد وخلده بالزفرات تتوقد كبده تزل ولم
فدفن أمنيته، بها وجاءته منيته شفته أن إىل والحرسات باألشجان تتقسم

األزمات. تلك من وأريح بأغمات

ع��اله��ا م��ن ال��م��ف��اخ��ر وأف��رزت ح��الل��ه��ا م��ن ال��م��آث��ر وع��ط��ل��ت

يف عربة أمره وصار األعالق، نفائس وكسدت األخالق مكارم ورفعت
مرصه. يف عربة أندى وصاب عرصه،

املتوصل به املتصل شاعره الصمد عبد بن بكر أبو وافاه أيام وبعد
متواٍر كل وظهر ضحى الناس وانترش العيد يوم كان فلما بسببه، املنى إىل
وحالهم، بزينتهم واختيالهم مصالهم من انفصالهم عند قربه عىل قام وضحى

ولثمه: تربه عىل وخرَّ والتزمه بقربه طاف أن بعد وقال

ع��واد ال��س��م��اع ع��ن ع��دت��ك ق��د أم ف��أن��ادي أس��ام��ع ال��م��ل��وك م��ل��ك
األع��ي��اد ف��ي ك��ن��ت ق��د ك��م��ا ف��ي��ه��ا ت��ك��ن ول��م ال��ق��ص��ور م��ن��ك خ��ل��ت ل��م��ا
اإلن��ش��اد م��وض��ع ق��ب��رك وج��ع��ل��ت خ��اض��ًع��ا ل��ك ال��ث��رى ه��ذا ف��ي أق��ب��ل��ت
ب��ف��ؤادي أض��رم��ت ح��زن ن��ي��ران أدم��ع��ي ت��ب��دد أن أح��س��ب ك��ن��ت ق��د
األك��ب��اد ح��رارة ع��ل��يَّ زادت أج��ري��ت��ه ك��ل��ه ب��دم��ع��ي ف��إذا



َعبَّاد بن املعتمد

واإلي��ق��اد اإلح��راق ف��ي واألح��ش��اء وال��ت��ه��ت��ان ال��ت��س��ك��اب ف��ي ف��ال��ع��ي��ن
ال��وق��اد ال��ن��ي��ر ض��ي��اء ي��م��ح��ى أه��ك��ذا ال��م��ن��ي��ر ال��ق��م��ر ي��أي��ه��ا
وس��واد ظ��ل��م��ة ف��ي ل��ح��ج��اب��ه��ا إن��ارة ف��ق��دت م��ذ ع��ي��ن��ي أف��ق��دت
األط��واد ش��وام��خ ي��ض��م ق��ب��ًرا أرى أن ق��ب��رك ق��ب��ل ظ��ن��ي ك��ان م��ا
واإلزب��اد ال��ت��ي��ار ذو وال��ب��ح��ر ض��ري��ح��ه ت��ح��ت ال��ش��م��اء ال��ه��ض��ب��ة
ل��ل��ق��ص��اد ال��ص��ف��ح��ات م��ت��ه��ل��ل ض��اح��ك ط��ل��ق وه��و ب��م��ل��ك��ي ع��ه��دي
ب��داد غ��ي��ر ال��م��ل��ك وش��م��ل ي��ه��م��ي وال��ن��دى ب��داد ش��م��ل ذو وال��م��ال
واألج��ن��اد ال��رؤس��اء ك��ت��ائ��ب ق ف��و ال��راي��ات ف��وق��ك ت��خ��ف��ق أي��ام
وب��الد أذع��ن��ت ق��د ب��م��م��ال��ك م��ب��ش��ر وال��زم��ان أم��رك واألم��ر
ال��م��ي��اد وال��ق��ن��ا ال��ص��وارم ب��ي��ن ت��ن��ح��ن��ي وال��ف��وارس ت��م��رح وال��خ��ي��ل

وأحفلوا إليه الناس فانحرش وشادها، اللواعج بها وبنى إنشادها أطال قصيدة وهي
البكاء مديمني الحجيج، طواف به مطيفني نهارهم أكثر وأقاموا وأعولوا لبكائه وبكوا

والعجيج.
نهاية وهذه شئونهم، بفيض مآقيهم وأقرحوا عيونهم، ماء نزفوا وقد انرصفوا ثم
تطرق طيٍّا، نرش كل تألو وال حيٍّا، تدع ال واأليام وجيش، ملك كل وغاية عيش، كل
مشيد كل وترمي ونهي، أمر ذي كل وتصمي جمع، كل مناياها وتفرِّق سمع، كل رزاياها

الحقيقة.» تلك يف مجازها ولوت الشقيقة، بن النعمان طوت قبله ومن بوهي،

الطيب: نفح مؤلف وقال

الغريب» عىل «الصالة جنازته: عىل نودي أنه الغريب النادر من واحد: غري قال
وشأنه، أمره وعظم وحبشانه صقالبه وكثرة أوطانه وسعة سلطانه عظم بعد
املعتمد ولقضية حصة، األدب يف لهم الذين األقوام من جماعة قربه عند واجتمع

إلخ. … غصة صدورهم يف
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تُكتب أن املعتمد أوىص أبيات الباكية القصة وتلك الدامية الحوادث هذه وخاتمة
قربه: عىل

ع��ب��اد اب��ن ب��أش��الء ظ��ف��رت ��ا ح��قٍّ ال��غ��ادي ال��رائ��ح س��ق��اك ال��غ��ري��ب ق��ب��ر
ل��ل��ص��ادي ب��ال��ري أج��دب��وا إن ب��ال��خ��ص��ب ات��ص��ل��ت إذا ب��ال��ن��ع��م��ى ب��ال��ع��ل��م ب��ال��ح��ل��م
ال��ع��ادي ب��ال��ض��رغ��ام��ة أح��م��ر ب��ال��م��وت اق��ت��ت��ل��وا إذا ال��رام��ي ال��ض��ارب ب��ال��ط��اع��ن
ال��ن��ادي ف��ي ب��ال��ص��در ظ��ل��م ف��ي ب��ال��ب��در ن��ع��م ف��ي ب��ال��ب��ح��ر ن��ق��م ف��ي ب��ال��ده��ر
ل��م��ي��ع��اد ف��واف��ان��ي ال��س��م��اء م��ن ق��در ب��ه ح��اب��ان��ي ال��ح��ق ه��و ن��ع��م
أع��واد ف��وق ت��ه��ادى ال��ج��ب��ال أن أع��ل��م��ه ال��ن��ع��ش ذاك ق��ب��ل أك��ن ول��م
رع��اد ال��ب��رق ق��ط��وب ك��ل رواك ك��رم م��ن اس��ت��ودع��ت ب��م��ا ف��ارف��ق ك��ف��اك
غ��ادي رائ��ح ب��دم��ع ال��ص��ف��ي��ح ت��ح��ت واب��ل��ه غ��ي��ب��ت ال��ذي أخ��ا ي��ب��ك��ي
ب��إس��ع��اد ت��ب��خ��ل ل��م ال��زه��ر أع��ي��ن م��ن م��ن��ه��م��ًرا ال��ط��ل دم��ع ي��ج��ودك ح��ت��ى
ب��ت��ع��داد ت��ح��ص��ى ال دف��ي��ن��ك ع��ل��ى دائ��م��ة ال��ل��ه ص��الة ت��زال وال

مبالغة إىل تفتقر ال حزينة وقصيدة ناثر، افتنان إىل تحتاج ال مأساة املعتمد قصة
شاعر.

مزار قربه وبقي بعده، من العصور إىل ورست عرصه أهل يف سارت أنها ريب وال
العلماء. ومقصد األدباء

املعتمد: أخبار ذكر بعد املقري ويقول

ملا إال ذلك وما جموح، بعض عباد بن املعتمد ترجمة يف القلم بنا جمح وقد
جعل وقد الطموح، شديدة تعاىل هللا رحمه أخباره إىل األدباء نفوس أن علمنا
وخصوًصا القلوب يف رقة رَيَاء» السِّ «الُحلَّة يف األبار أمني قال كما له تعاىل هللا
ألعظم فيها وإن بينهم، متداولة اآلن إىل الرميكية وأخبار أخباره فإن باملغرب،

الجميع.1 هللا رحم عربة،

ص١. ج٦، الطيب نفح 1
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كتابه املقري ألف الذي وأديبها وعاملها األندلس وزير الخطيب بن الدين لسان فهذا
وذكر الرطيب، األندلس غصن من الطيب، «نفح فسماه ولسريته األندلس لتاريخ الواسع

مكانة. وِعظم شأن نباهة بهذا وناهيك الخطيب»، بن الدين لسان وزيرها
شعًرا. عنده وينشد وفاته من سنة ٢٧٣ بعد املعتمد قرب يزور هذا الدين لسان

الخطيب:2 بن الدين لسان قال

إىل أعملتها راحة حركة يف أغمات بمدينة عباد بن املعتمد قرب عىل وقفت
وهو ٧٦١ه، سنة اآلثار ومشاهدة الصالحني لقاء باعثها املراكشية الجهات
اعتماد قرب جانبه وإىل سدرة به ُحفت وقد األرض من نشز يف أغمات بمقربة
فال امللك، بعد من الخمول ومعاناة التغرب هيئة وعليهما رميك، موالة حظيته

الحال: يف فأنشدت رؤيتهما، عند دمعها العني تملك

ال��م��ه��م��ات أول��ى م��ن ذل��ك رأي��ت ب��أغ��م��ات ط��وع ع��ن ق��ب��رك زرت ق��د
ال��م��دل��ه��م��ات ال��ل��ي��ال��ي س��راج وي��ا ي��ًدا ال��م��ل��وك أن��دى ي��ا أزورك ال ل��م
أب��ي��ات��ي ف��ي��ه ل��ج��ادت ح��ي��ات��ي إل��ى م��ص��رع��ه ال��ده��ر ت��خ��ط��ى ل��و م��ن وأن��ت
ال��ت��ح��ي��ات ح��ف��ي��ات ف��ت��ن��ت��ح��ي��ه ي��م��ي��زه ه��ض��ب ف��ي ق��ب��رك أن��اف
وأم��وات أح��ي��اء س��ل��ط��ان ف��أن��ت ع��ًال واش��ت��ه��رت وم��ي��تً��ا ح��يٍّ��ا ك��رم��ت
آِت وف��ي ح��ال ف��ي ال��ده��ر ي��رى أال وم��ع��ت��ق��دي م��اض، ف��ي م��ث��ل��ك رئ��ي م��ا

بقوله: الخرب هذا الطيب نفح صاحب ويتبع

فيه ورأيت ١٠١٠ه، سنة أغمات بمدينة املعتمد قرب أنا زرت وقد
ملكه، يبيد ال من فسبحان تعاىل، هللا رحمه الدين لسان ذكره ما مثل

هو. إال إله ال

أن وأحسب قرون، خمسة من بأكثَر وفاته بعد املعتمد قرب يزور مؤرخ عالم فهذا
إىل الهجري الخامس القرن يف مات منذ والعلماء األدباء ُسنة سارت املعتمد قرب زيارة

أخرى. عصوًرا بعُد من استمرت ولعلها عرش، الحادي القرن املقري عرص
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