
  
  خاطرات تثيرها كثرة االستشهادات

  ّ بأبيات البن المعتز
  عبد القادر زمامة. أ

الباحثون والدارسون والناقدون واملهتمون باألدب العريب يف هذا العصر، 
َِنصوصا وأعالما وموضوعات وعصورا ومميزات إقليمية وتارخيية، ألفوا أن جيدوا  ٍ ًٍ ً ً

ارب وتعابري ومؤلفات ونصوص شعرية فيما مير أمام أعينهم من أفكار وآراء وجت
ُألسنتـهم أحيانا تتحرك مبا نسوه أو تناسوه مما كان قد خزن يف ... ُوأخرى نثرية َ ُ َ ً ُ ََ َ

م اليقظة تئن من تزاحم هذه اخلاطرات األدبية  م، كما ألفوا أن جيدوا ذاكر ُّذاكر َ ِ

م مرات يف آفاق  قدمية وحديثة، ضيقة :ٍوالفكرية والنقدية، اليت تأىب إال أن حتلق 
ا خافضة، تبعا ملالبسات ومناسبات  ا رافعة، وختفضهم  ًومتسعة، ترفعهم  َّ
ًوظروف، تقتضي منهم أحيانا تشبيها أو متثيال أو استشهادا أو مجعا ضروريا  ً ً ًً ً

  .ألشباه ونظائر تأتيهم من هنا ومن هناك

ُفهذا البيت من الشعر العريب العباسي، مسعته وحفظته م . نذ صباي املبكرُ
ُواستشهدت به مرات، كما مسعت غريي يستشهد به يف عدة مناسبات، ألنه  ُ
ُكان يف نظري ونظر غريي إذ ذاك منوذجا ألدب خياطب املشاعر ويرضي األذواق  ً

ُّويسمو يف التعبري وال يسف يف التصوير ِ ويصح أن يستشهد به اإلنسان األديب . ُ
  .يف املكان املناسب

يأت  ة النصوص األدبية يف مصادرها وربط فروعها بأصوهلا، فوجدت ُمث  ُا ّ
ْنفسي تبحث عن صاحب هذا البيت وديوانه، واملصادر اليت ذكرته، واألقالم اليت 

- ٣ -  
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ً قدميا وحديثا، ألربط بني هذا البيت والقصيدة اليت جاء فيها بهْاستشهدت  ً
ًواملضامني اليت جاء هذا البيت معربا عنها ّ.  

  : فأقول إن هذا البيت هووأسارع
ُوكان ماكان مما لست أذكره َ ُ َِّ َ ََ ِفظن خريا وال تسأل عن اخلرب   َ ْ َ ْ َ ً َ َّ ُ 

ُفالبيت كما هو معلوم للشاعر العباسي ابن املعتز
، يقع ضمن قصيدة ال )١(

  .تتجاوز عشرة أبيات كان هذا البيت آخرها

ب مشس الدين ابن ُوقد أثارت هذه األبيات العشرة اهتمام املؤرخ األدي
وفيات األعيان يف ترمجة : هـ فنقلها بتمامها يف كتاب٦٨١َّخلكان املتوىف سنة 

  .)٢(ابن املعتز بعد التنويه بالقصيدة وصاحبها

ُومنذ ذلك اليوم الذي عرفت فيه القصيدة يف مصادرها، وتفهمت  ُ
ذا البيت من إمجال وإ ام موضوعها، وما كان يقصده الشاعر ابن املعتز 

ُللموضوع الذي خاض فيه كما خاض فيه آخرون، صرت إذا صادفت هذا البيت  ُ ِ

يف كتاب قدمي أو حديث، أو يف حبث أديب، أو مقال نقدي، أو رسالة جامعية، 
ذا البيت، أجتاوزه بعد قراءة الكلمة األوىل، ألنه يف  ُوما أكثر ما يستشهد الناس 

ا يف ُرأيي اخلاص، كان قد وضع مع كثري من األ َبيات املبتذلة عند املستشهدين  َ
ًوهي الزاوية اليت أضع فيها اجتهادا مين . كل مناسبة، يف زاوية من زوايا ذاكريت

ٍكل ما أريد أن أنساه، أو أتناساه، من أشعار وكلمات وأفكار وموضوعات،  َّ
ز ولشهرة بيت ابن املعت. َّاستهلكها التكرار واالبتذال عند السابقني والالحقني

َّيـقع االستشهاد به ال عند عامة أهل املعرفة والثقافة، بل وكثري من خاصة  ٍ َّ َ ّ ُ ُ ََ
                                                            

  .٢١٩ -٢١٨يوان ابن املعتز ص د    (١)
  .م١٩٤٨حتقيق حميي الدين عبد احلميد . القاهرة. ط. ٢٥٦ص . ٢ُوفيات األعيان ج(٢)  
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م عرفوا كل ما يتعلق به وكل ما قصد به  م أ َالباحثني، والدارسني، ممن يظن  َ ُّ َ ُ
ًقائله يوم نظمه، وجعله خامتة ملا حتدث به يف موضوع خاص به، كان معروفا يف  ٍ ً ََ ََ ُ َ

  .عصره

ٍنسى أن االستشهاد به جاء يف فصول مهمة ومفيدة، من كتب وإننا ال ن

َّرجال التصوف، واإلرشاد، والتذكري، وما كان يسمى بكتب: ُمؤلفوها من ّ ّّ :
ِاحلقائق، والرقائق، وغريها َِّ ََ.  

ُِّكما جاء االستشهاد به يف كتب ورسائل، مؤلفوها من أهل التاريخ،  ُ ٍ

  .ٌؤلفيها إشعاعات خمتلفةواألدب، والنقد، والرحلة، وغريها، ومل

ذا البيت وجدوا فيه ضالتهم املنشودة، حينما يريدون  ُوكأن املستشهدين  َ َ َّ
امه لتذهب نـفس  ام ما يقتضي املقام إ ُطي بساط احلديث يف موضوع، وإ َْ َ َ ْ َِ ُ َ َ ِ ّ

ِ مذاهب شىت، اقتداء بالشاعر الذي ختم موضوع قصيده - كما يقولون-القارئ  ِ ِ َ ً َْ
  .ّل مرة، يف القرن الثالث اهلجريبه ألو

ُومن باب غلبة الظن أن الذين أسرفوا على أنفسهم، وعلى قرائهم بكثرة  ْ َ َّ ََ
ذا البيت، وقلد  َ منهم السابق، يف املوضوعات املختلفةَّالالحقَّاالستشهاد  ّجدية : َّ

َّوهذلية، موضوعية وذاتية، لو تأملوا يف املوضوع، وتعمقوا يف املقاصد َّ ّ ، لكان هلم رأي ّ
ذا البيت   .آخر يف االستشهاد 

ُوبطبيعة المنهاج الذي ننهجه في مقالنا هذا ال ننتقد خاصة، وال 
القدامى : َّعامة، من الذين استشهدوا بهذا البيت، وال نعيب المؤلفين

ٍوالمحدثين، وإنما نريد فقط التنبيه بلباقة، واتزان، وموضوعية على أن يكون 

ًأدبي مناسب للموضوع يزيده إيضاحا، ويكسبه إشراقا االستشهاد بنص  ًُ ُ
ًوأن يتصرف الكاتب تصرفا جيعله حذرا . ُوتألقاً، ويبعده عن مرجعية ال تليق به ً
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ِال يسوق ذلك النص املقتطع من أصله املعروف كما يسوق احلكمة الشهرية بني  َ َ َّ ُ
َّالنَّاس، أو املثل املضروب بينهم، ومير على ذلك مر الك مهما كان املوضوع . رامّ

ُالذي يكتب فيه، أو يتحدث، أو خيرب عن أشياء هلا مكانتها، وتقديرها ُ ِّفلكل . ُ
ٌمقام مقال، كما يقولون، ولكل موضوع منهاج يليق به، واستشهاد يناسبه ملزيد  ٌ ٌ

  .من اإليضاح

ْإن هذا البيت جرى مجرى المثل، كما :  وال ينبغي أن نقول هنا- َ َ َ َّ

ً أخرى، مجرى األمثال، فيصبح االستشهاد بها جائزا، ولو كانت ٌجرت أبيات
ْفي عمق الداللة مغايرة، أو مناقضة لما قيلت فيه أول األمر ً ً ُ.  

 وال ينبغي أن نحاول هنا تضييق تلك القاعدة المعروفة، والتي -
َّكان يعرفها بعض المؤلفين والدارسين، والتي قـعدها أهل الرأي السديد،  ُ َ َ َّ َ

  :ّهم الرشيد للنصوص، والتي تقولوالف

ََّالعبرة بعموم اللفظ، ال بخصوص السبب(( ّ ُ ُ َّ ويـرددون ذلك مرات، )).ِْ فتلك ُّ
ُقاعدة حمرتمة، تطبق يف نصوص وموضوعات حمرتمة، مسلمة، هلا مكانتها اخلاصة،  ََّ ُ ٍ َّ ُ ُ

  .فوق كل اعتبار، وال جمال للحديث اآلن عنها

 وبعض - وصاحبه، ...وكان ما كان:  عن بيتللحديثوقد آن األوان 
  .  احلديث- ًّ موضوعيا -املالمح اليت جير إليها 

َّ فالشاعر هو ابن املعتز الشهري بأشعاره، وتشبيهاته، ومركباته النـَّفسية، -  ِ ِْ َّ ُ ُ
ا، وشغل الناس عنها، منذ أصيب  ُوعقده الذاتية، اليت كان يعانيها، وحياول نسيا ّ ْ َ َ ُ َّ َُ

ِز مبأساة خلعه، وقـتلهاملعت: ُوالده َِِِْ ْ َ ِ َ َّوبقيت املأساة تنتظره هو حىت حل به ما حل . ْ ََّ َ َّ ْ َِ

ّبوالده املعتز وجده املتوكل وما حل مبن جاء بعدمها من العباسيني يف تارخيهم  ِّ َّ ِ ِ ِ
َ

  .الطويل، املعروف مع املتغلبني عليهم
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لشاعر ابن وقد حتدثت كتب التاريخ، واألدب، والنَّقد، والطبقات عن ا
ًاملعتز، ونال حظا البأس به من الدراسة عند املهتمني بتاريخ األدب العريب يف 
ُالقرن الثالث اهلجري، مما هو معروف، متداول، يربز مكانته الشعرية يف األدب  َّ

  .العريب اليت ال جدال فيها

يف آخرها، موجودة يف ديوان ) وكان ما كان: ( والقصيدة اليت جاء بيت-
َُّسر ( فيها عن دار سكناه اليت كان يسكنها بالقرب من يتحدث، وكان الشاعر
املطرية((: ، والواقعة باملكان املعروف باسم)َمن رأى

َ
َّ احملاط بالبساتني واملتنـزهات ))

ِاملطرية((وكانت هذه . يف ذلك العصر، ويف تلك املنطقة بالذات
َ

ْ قريبة من دير )) َ
ُدير عبد((: وهو. شهري هناك َْ ْ  الذي سجل الشاعر ابن املعتز امسه يف هذه ))ونَ

ُالقصيدة، كما سجل شعراء آخرون أمساء أديرة أخرى معروفة، كانوا يرتددون  َّ َِ ْ ُ َّ
ا، واملزنرين من  ََُّعليها، وهلم فيها أخبار وذكريات وأحاديث ووقائع مع رهبا ُ ٌ ٌ

ٍقصادها، الذين يتسابقون إليها سحر كل يوم، يف هيئ َّ َ َ َ
ِ َّ مُ   .)٣(ة وطقوس خاصة 

ُوابن املعتز حتدث بأسلوبه اخلاص، ومشاعره اخلاصة عن داره باملطرية،  ْ
ْودير عبدون القريب منها، وما كانت جتيش به نفسه، وهو يتابع نشاط وحركات  َ

ْرواد هذا الدير، كما كان يفعل أمثاله من شعراء ذلك العصر َّ ُ.  

معجم : (احلموي يف كتابه ومن اجلدير بالذكر هنا أن جند ياقوت -
َِّ، ويذكر دير عبدون، ويـعرف قراء معجمه هذا ))املطرية((يذكر هذه ) البلدان ُ َ ْ َ

بعبدون، وأخيه صاعد، ومعلومات أخرى، بل إنه يأيت بنص قصيدة ابن املعتز، 

                                                            
  .م١٩٥١بغداد .  انظر كتاب الديارات أليب احلسن الشابشيت، ط (٣)
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  :)٤(اليت ختمها بقوله فيها
ُوكان ما كان مما لست أذكره َ ًفظن خريا وال تسأل عن اخلرب َ ُ 

ًوحنن بطبيعة عملنا الدراسي والنقدي يف هذا العصر ال نظن شرا، وال  ُّ
َِخريا، وال نسأل عن اخلرب، استجابة لرغبة شاعرنا املفن ابن املعتز، بل إننا : ً

  ً.نسكت عن هذا املوضوع الذي جاء يف شعره، ويف شعر غريه سكوتا

ّاملستحسن أال  وهذا ال مينعنا من أن نبدي يف هذا العصر ملحوظة ترى من - 
ذا البيت يف كل املوضوعات السيما حينما . اجلدية، واهلزلية: نكثر من االستشهاد 

ًيكون البون شاسعا بني شاعرنا ُ ابن املعتز العباسي ومقصده، وبني مقاصد اآلخرين : َ
  .املستشهدين ببيته بكثرة، ويف كل املوضوعات

يد أن بيت ابن املعتز يف  وأظنين بعد هذا ال أحتاج إىل االعرتاف والتأك-
ّحد ذاته ومن الناحية النقدية املوضوعية له إشراقة أدبية بيانية ال ختفى، عندما 

  .ُنضع املوازين وحندد املفاهيم

ام والطي، أو ما -  ِّ فمن ناحية املضمون، حقق الشاعر بدقة هدفه يف اإل َُ َّ ُ َّ
َّيسمى يف عرف عصرنا هذا بالتعتيم ُ َّ َفجاء باحتش. ُ ِ َام ذايت، حاول به أن جير ذيل ْ َْ ََُّ

ُالتناسي والتسرت، وأال يرتك هناك ثغرة للفضوليني الذين حيلو هلم أن حيرجوا الشعراء  ً
م، كما حيلو هلم أن حياولوا تفسري ما ال يفسر، وتفصيل ما  م، وسيئ ظنو َّبتساؤال ُ

ٍال يـفصل، عند هؤالء الذين يهيمون يف كل واد
ُ َّ َُ.  

ٍن حقق بذوق، ولباقة فاملضمو- َ َْ ٍ َ ُّوهذا سر مجال املضامني اليت تروق . ُ
                                                            

َ انظر ما ذكره عن املطرية يف حرف امليم، وما ذكره عن دير عبدون يف حرف الدال م (٤) ْ ن َ
/ وجاءت أبيات ابن املعتز يف معجم البلدان عند احلديث عن دير عبدون. [معجمه
لة   ].ا
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 يضعون األسس املوضوعية، لتكون أحكامهم الذينالنقاد واحملللني والدارسني، 
َِحمرتمة عند خماطبيهم ُ.  

ّ ومن ناحية الشكل، عمد الشاعر إىل فعل معروف يف اللغة، والنَّحو، -
َّكان التامة: وهو َّوكرر هذا الفعل، كأنه قال. قوعالو: ، اليت تعينَّ َوقع ما وقع، مث : َّ َ

َسكت َ َ.  

َّومعلوم أن كلمة ُ، يف اللغة العربية هي من صيغ العمومما: ٌ َ ِ ُوقد استعملت . ّ
ُكثريا يف فصيح النثر، وبليغ الشعر، واألمثلة يف ذلك ال حتصى ً.  

ِ وهناك يف الشطر الثاين من البيت مجلتان-  َُْ ًفظن خريا، : وهياألوىل منهما : َّ َّ ُ
ا إليها، وهي ِتوحي بالثانية، وجتذ ََوال تسأل عن اخلرب: ُ ٌفكأن اجلملة األوىل مقدمة، . َْ ِّ َّ

ٌوكأن اجلملة الثانية نتيجة َمع إجياز جيد أعان على مجال البيت وإشراقه. َّ َ ٍ ٍ.  

َّ ولعل ما ذكرنا هنا عن مضمون البيت، وشكله، هو الذي جعل احلظ  َّ
َّ منذ قرون، ويقع االستشهاد به عند السابقني والالحقنيُيصاحبه وقد قدمنا . ُ

  .َّملحوظتنا ورأينا اخلاص يف ذلك

ْ بعد هذا ميكننا أن نتعرض لألشياء األخرى اليت أثارت هذه اخلاطرة حول -  َّ ُ َ
ا يف عدة موضوعاتبعض   : أبيات ابن املعتز اليت ألف الناس االستشهاد 

م حمرومون يف هذه ُ ونبدأ بالبيت الشه َري احملظوظ أيضا عند من يزعمون أ َ ً
م جاءهم  َالدنيا، وحرما ْ من أن الدهر له تقدير كبيـر ملن هم - كما يزعمون–ِ ُ ْ ٌ ٌ َّ َّ

  :َراسخون يف اجلهل والبالدة والغباوة، ولذلك وجدوا يف بيت ابن املعتز هذا
ُْكن جاهال أو فتجاهل تـفز َ ْ ً َّللجهل يف ذا الدهر   ْ ٌ جاه عريضْ

)٥( 

                                                            
  .٢٥٩ ديوان ابن املعتز ص  (٥)



  ١٠   عبد القادر زمامة-خاطرات تثريها كثرة االستشهادات بأبيات البن املعتز            

ِّضالتـهم املنشودة، ومتـنـفسهم الدائم، ليعربوا به، عن طريق نصح السامع، عما  َ َّ ََ َْ ُ َّ َ
م،  ٍأصاب أهل اجلاه واملعرفة واملقدرة والعلم، من إبعاد عن كل ما حيقق رغبا ِ َ
ٌخبالف أهل اجلهالة الراسخني يف البالدة والغباوة، فلهم جاه عريض، يتمتعون به 

ْيف ده َّرهم، أو هكذا يقصد ابن املعتز، ليتهكم، ويستخف باحلياة واألحياءَ ُ ُ ِ َ.  

ٍ وهذا البيت من شعر ابن املعتز هو يف واقع األمر رسالة مفتوحة من رجل -  ٌ ٌ َ ْ
َّحمروم مهمش يف جمتمعه رغم أدبه، ونسبه، واطالعه، وانغماره يف حياة أهل األدب  َ ُ

َُداللة وعمق التحليل، ملركبات ابن املعتز، ُوهذا شيء نفهمه يف عمق ال. والثقافة ُ
َُوعقده النَّفسية اليت تظهر بشكل واضح يف ديوانه ويف مؤلفاته األخرى كما تظهر 

  .تردده، وتناقضه

ذا البيت على أنه   َّأما فيما يرجع إىل االستشهاد  ، ))ٌجتربة((، أو ))ِحكمة((َّ
ٌخربة((أو  ْ َّ ال يف الذوق السليم وال يف الواقع ُ مما ال يسوغ- يف رأيي–، فهذا ))ِ َّ

ُالذي عاش فيه، ويعيش اإلنسان مهما كانت األحوال ومهما كانت أزمة املفاهيم  َ َْ ُ ْ
ًيف تاريخ احلضارات قدميا وحديثا ُوالشاعرية توحي يف أحوال صعبة، ويف ظروف . ً

َْخاصة، حتيط بالشاعر فيشعر بالغنب، والتهميش، واإلحباط فسه مث خيلو بن. ُ
َليصب مشاعره، ورسائله املفتوحة إىل عصره، ومن يظنهم حرموه حقوقه، يف  ِ َ

ِ َّ
شكل قصائد، ومقطعات، وأبيات، هلا وجود بارز يف كثري من دواوين الشعر 

  .القدمي واحلديث: العريب

فإننا ننبه هنا على مراعاة مقاصد أصحاب النصوص قبل وكما قلنا قبل 
  .إقحامها في باب االستشهاد

َ فصاحب النص يف هذا البيت عاش مهيض اجلناح، فهو من شخصيات ذلك - 
ْ إقصاؤهم يف نظر احلاكمني بأمرهم عن مراكز األمر والنَّهي، ينبغيالعصر الذين كان  ِ َْ ُ
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ْوالصدارة، والرتشيح للحكم املعروف يف ذلك العصر ُ َّ.  

 أخرى ً من شعر ابن املعتز، جند أبياتا))اجلهلي(( ومن قبيل هذا البيت -
ا عند كثريين، منها على اخلصوص قوله ِيستشهد  ُ َ ْ َ ْ ُ

)٦(:  
ِمن يشرتي حسيب بأمن مخول َ َِ َ

 َمن يشرتي أديب حبظ جهول   

َفكأن الشاعر ابن املعتز دخل سوقا من أسواق بلدته، حياول أن يقوم  ً
ٌبعملية جتارية مرحبة، فيها بيع وشراء َ ُِْ:  

َ يبيع ما ورثه من جاه وق-  ٍ َُِ َ َدر، وما يكلفه ذلك من هلع وخوف وحسد، ُ َ ََ ُ ْ  

َأمن مخول(( ليشرتي بذلك - َْ((   

  . فرييح نفسه، ويريح اآلخرين-

ذا  َوبطبيعة عقد ابن املعتز ومركباته النفسية، مل جيد أي غضاضة يف القيام  َ َّ َّ َُ
ذا الع َالعرض يف هذه السوق اليت ال أظن أنه وجد فيها مشرتيا، أو مهتما  ًَ   . رضً

انني، فيقول، مما :  ومنها- َِّبيت آخر يتحدث فيه عن لذة الناس ا ّ ِ َّ َ ٌ
ُيستشهد به كثريون ِ ْ َ ْ َ

)٧(:  
ُجننت بال شك فقلت لهم: قالوا ٍّ َّما لذة العيش إال للمجان   :ُِْ ُ  ن يّ

َيزعم ابن املعتز يف هذا البيت أنه وجدها يف َّفما هي هذه اللذة اليت َ َ ُ :
  َّ حىت يقع االستشهاد بالبيت؟المجانين كما وجدها غريه من ،الجنون

از البياين وال التصوير  َحنن موضوعيا ال نستنكر اخليال الشعري، وال ا َ ًّ
ا فنا مجيال تتوارثه  ا من عناصر اجلمال اليت كان الشعر  ًالفين عند الشعراء، بل إ ً

                                                            
  .٣٤٥ ديوان ابن املعتز ص  (٦)
  .٣٧٧ الديوان ص  (٧)



  ١٢   عبد القادر زمامة-خاطرات تثريها كثرة االستشهادات بأبيات البن املعتز            

ِّالثقافات واحلضارات ويثري يف اإلنسان على ممر ُ العصور كامن املشاعر َ
  .َّواإلحساسات بألوان شىت من التعبري

واستشهاد كاتب أو مفكر أو ذي رسالة في الحياة ٌوهذا شيء 
  :االجتماعية واإلنسانية بقول ابن المعتز هذا

  .))ما لذة العيش إال للمجانين((

فابن املعتز وغريه من . ولو كان ذلك من باب التهكم! شيء آخر
َسائل املفتوحة وهذه االنفجارات املتوالية ينبغي أن تـفهم على أصحاب هذه الر َ ْ ُ

ُأقواهلم وتصرفاتـهم، فهي رد فعل نفسي، وفن من القول له حدوده : حقيقتها ٌّ ُّ ُ ُ ُُ
َّوظروفه اخلاصة ُ.  

ًوهذا البيت بأسلوبه احلواري شكليا ّ َ
ُوقلت... قالوا: ِ ُيذكرنا بأسلوب ... ُ

ي كان فارس هذا امليدان وله فيه جوالت معروفة عمر بن أيب ربيعة الذ: الشاعر
  .متداولة

ُكما يذكرنا سابقه يف هذا املقال ّ:  
ُْكن جاهال أو فتجاهل تـفز َ ْ َ ً ٌللجهل يف ذا الدهر جاه عريض   ْ َّ َ ِ 

بأبيات وأقوال عديدة لشعراء مرموقني معروفني، وهلم مكانة يف األدب العريب، 
  .ية، واإلشراقات الفنيةودواوينهم تفيض باملعاين اإلنسان

م إلينا اآلن شاعر املعاين أبو الطيب املتنيب الذي له بصمات معروفة يف -  ٌ وأقر ُ
 ))انفجارته املعهودة((: فنجده يقول يف. عدة موضوعات من حماسن احلياة ومباذهلا

ً اليت بثها يف ديوانه مؤرخا ))رسائله الشعرية املفتوحة((و ُ  ال ختلو يف  حياته، اليت))أطوار((َّ
َفـردية، وأنانية، وتربم باحلياة واألحياء: مجلتها من ٍُّ َِّ َْ.  
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ّذو العقل يشقى يف النعيم بعقله َ ْ َ ِ  )٨(وأخو اجلهالة يف الشقاوة ينعم   ُ
ًَْحظوة((ُوبيت املتنيب هذا ال يقل   يف االستشهاد به عن أبيات ابن املعتز ))ُ

نذ مسعه السامعون وقرأه القارئون يف عند املؤلفني، واملتحدثني، والكاتبني، م
َّديوانه، الذي شرق وغرب، ومنذ القرن الرابع اهلجري حىت صار   مع بعض –ََّ

َ وأبيات شعراء آخرين، من االستشهادات املبتذلة، اليت -أبيات الشاعر ابن املعتز َ
ا، يف موضوع  َنتجاوزها عندما نسمعها، أو نـراها مكتوبة عند من يستشهد  ً ََ ْ َ ما ُ

  .يف عصرنا هذا
َّ ولعل القارئ الكرمي أدرك من هذه املقالة املوجزة، أن األمر يتعلق - َّ

َّباإلكثار من هذه االستشهادات، وال يتعلق بأصحاب األبيات، إال بإيضاحات، 

َّفالبن املعتز مكانته الشعرية اليت ال تنسى، وال تـنسى. وإشارات الئقة باملوضوع َُ ُ .
ْويوم قتل بـعد ال َ َفتـنة الشهرية ببغداد، وكانت فتنة عمياء صماء ال ندخل اآلن يف ُ ًَّ َ َِ ْ ِ

ْتفاصيلها التارخيية وقد أودت حبياة هذا األمري الشاعر األديب املؤلف كما أودت  َْ ََ
.  يف يوم وليلة األديب املعروف حممد بن داود بن اجلراح))وزيره((حبياة زميله و
  ...تداول املطبوع امل))َالورقة((: صاحب كتاب

  :)٩(َّ رثاه الشاعر ابن بسام البغدادي ببيتني شهريين-
ٍلله درك من ميت مبضيعة ِْ ْ ْ ُّ  ِناهيك يف العلم واآلداب واحلسب   ِ

ِوإمنا أدركته حرفة األدب   تنقصهفُّما فيه لو وال ليت  ْ)١٠( 

                                                            
ُهلوى النفوس سريرة ال تعلم((: ضمن قصيدة مطلعها:  ديوان املتنيب (٨) ٌ((.  

وله ترمجة شهرية يف .  هـ٣٠٣د بن نصر بن منصور املتوىف سنة أبو احلسن علي بن حمم(٩) 
 ٣٥عدة مصادر وقد سبق للمرحوم مصطفى صادق الرافعي أن ذكر البيتني يف ص

  . من كتابه تاريخ آداب العرب١ج
  .م١٩٥١القاهرة . ط. ٥٠٦ ص١ انظر البيتني يف فوات الوفيات ج (١٠)
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َّويظهر حسب االستقراء والتتبع أن هذا الشاعر ابن بسام كانت له 
اورات ومساجالت مع الشاعر ابن املعتز الذي عاصره وتتبع صالت وحم

  .خطواته وإنتاجاته حسبما ورد يف مصادر شىت
 دون أن نقف ))أدركته حرفة األدب((: وال ينبغي أن نتجاوز هذا التعبري

  .ًعنده قليال
 يف املضاف )١١(مثار القلوب((: فقد حتدث أبو منصور الثعاليب يف كتابه

  :التعبري فقال عن هذا ))واملنسوب
َحرفة األدب(( ُحرفة األدب آفة األدباء: ُقال اخلليل. ِ َ : ويف كتاب... ِ

ِاملبهج((
ُ

((
ٌ حرفة األدب حرفة)١٢( ْ ُ َ ُ َ ِ...(( )١٣(.  

َّمث استشهد أبو منصور الثعاليب ببيت ابن بسام يف رثاء ابن املعتز بعد أن 
  .حلت به نكبته الشهرية

شاعر الوحيد الذي رثى ابن املعتز ُومل يكن ابن بسام البغدادي هو ال
ًالشاعر األديب الكاتب املفن، بل إننا جند يف مصادر أخرى شعورا باخلسارة  ّ َِ
ُاألدبية اليت جتلت يف نفس ابن بسام كما جتلت يف الوسط األديب، فبكاه ابن  َّ

ورثاه من شعراء . ُبسام وكانت بينهما عالقة خاصة، كما أشرنا إىل ذلك قبل
  .ونالعصر آخر

 وجند يف كتب األدب وفنون البالغة واملوازنات واملقارنات بني مشاهري -
ٌالشعراء مكانا بارزا لالستشهاد بأبيات للشاعر ابن املعتز بعضها قمة يف َّ ِ ً التشبيه : ً

                                                            
  .م١٩٠٨القاهرة . ط. ٥٢٩ ص  (١١)
  .ري أمساء شعراء احلماسة البن جين يف تفس (١٢)
َ احلرفة (١٣)   .ِاحلرمان، وسوء الطالع: ُ
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َّبأنواعه، واالستعارة بأصنافها، والوصف بأساليبه، مع االنسجام والدقة يف اإلشارة  ِّ
  .إىل املعاين الطريفة

  :وحيضرنا هنا قوله
ْعجبا للزمان من حالتيه َ َّ ُوبالء دفعت منه إليه   ً ْ ِ ُ ُِ 
َّرب يوم بكيت منه فلما َّ ُصرت يف غريه بكيت عليه   ُ َ َ ُ ِ 

َّ إىل اإلشارة إىل ما قدمه ))اخلاطرات((ُولعل قرائي هنا ال حيتاجون يف هذه 
رواها عن ابن املعتز  يف أجزاء موسوعته من أشعار وأحلان ))األغاين((ُصاحب 

َِبواسطة األسانيد اليت يستعملها، وبذلك أنصف هذا الشاعر املفن الذي كان يف 
ُعصره عارفا باألحلان واملوسيقى ووقف صاحب  ً وقفات فنية أدبية شعرية ))األغاين((ً ً ٍ

َّحول ما أجاد فيه ابن املعتز وما توسط فيه وما قصر فيه من قصائده، ومقطعاته،  َّ َّ
  .وذلك شيء كثري. اتهوأبي

َّولقد سار يف نفس االجتاه األديب النقدي البياين األخوان اخلالديان يف  ِ ِ َ ِ َ َ َِّ ِّ ّ َ
ما ْ حيث إن هذا الكتاب اشتملت أقسام جزأيه على ))األشباه والنَّظائر((: كتا ْ ُ

ّكثري من أبيات ومقطعات الشاعر ابن املعتز مع مقارنات ومتابعات وتناول أديب  َ ٍ ٍ

َّاملبتكرة، والصفات املستحدثة بل إن األمر بلغ بصاحيب كتاب األشباه والنظائر َْه تقدير وتفهم ألشعار هذا الشاعر العباسي املغبون، والسيما من جهة املعاين في
ما هذا على َّإىل أن نصا يف كتا ْ:  

ما ألفا كتابا معروفا باختيار شعر ابن املعتز والتنبيه على معا- َّ أ ً ً َّ   . )١٤(نيهَّ

 البن املعتز ألنه يف نظرمها أغفل بعض ))البديع(( وعلى انتقاد كتاب -
  . من البديع)١٥(األنواع

                                                            
  ...!!.ً عن هذا الكتاب شيئا- اآلن–وال نعلم . ٧٧ وص٥٣ ص ٢ انظر ج (١٤)
  .٣١٠ ص ٢ انظر ج (١٥)
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 وإذا أمكننا أن نرجع إىل الوراء لنشاهد حظ بعض أمصار املغرب العريب -
ِوما هلا من اهتمام بأدب ابن املعتز األمري الشاعر الكاتب، فإننا نكتفي هنا 

  :باإلشارة إىل

  زهر اآلداب ومثر األلباب أليب إسحاق احلصري،: ب كتا-

ِاملصون يف سر اهلوى املكنون وإننا لنجد عند هذا :  وكتابه اآلخر-

ًاألديب املؤلف الذي عاش يف القرن اخلامس اهلجري مبدينة القريوان، نصوصا 
ًحية من أدب ابن املعتز شعرا ونثرا مع تعليقات ومقارنات مما يدل على أن  ً

ًكان ريان من أدب ابن املعتز عارفا ملؤلفاته وآثارهاحلصري  َّ.  

ما  ْومن الطريف أنه ذكر بيتني البن املعتز يهجو    :ومها ))َّابن بسام((ْ
 ُفشعره قد كفاه   ًّمن شاء يهجو عليا
ِلو أنه ألبيه ُما كان يهجو أباه   ََّ ُ 

ا ابن رش- ُ ولقد كانت أبيات الشعر اليت استشهد  ُ َ ْ َ ََ ْ  ))ُالعمدة((يق يف كتابه َ
ْوافرة حمظوظة، حيث إننا جند هذا املؤلف كان على اطالع واسع على شعر عبد  ِ ً
ُاهللا بن املعتز فاستشهد بنحو اخلمسني بيتا من شعره، منها قوله يف وصف نسوة ً:  

ٍ أشرن على خوف بأغصان فضة َّ ِ َ ٍ ْ َ َ ْ َ ُمقومة أمثارهن عقيق   َ َ َّ ُ ُ َ ٍ َّ َ ُ 

  :وقوله
ْلئن  ْنزهت مسعك عن كالميِ َ َ َْلقد نزهت يف خديك طريف   َّ َ ْ َ ُ َّ 

ُله وجه به يصيب ويضين ُ ٌ ْومبتسم به يشقي ويشفي   َُ َ ُ ُِ
ٌ َ َْ 

ًوقوله يصف خيال َ..)١٦(:  
َصببـنا عليها ظاملني سياطنا ا أيد سراع وأرجل   َََْ ُوطارت  ُ َْ ٌَ ِ ْ 
                                                            

  .١٩٣٤القاهرة . ط. ٥٢ ص٢ وج٢٩٥ وص ٢٦٩ ص ١ج:  انظر العمدة (١٦)
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محد بن زيادة اهللا َّكما أن معاصر ابن رشيق أبا الطاهر إمساعيل بن أ
 ))املختار من شعر بشار((: التجيبـي الربقي يف كتابه الشهري املفيد الذي شرح فيه

ًاختيار اخلالديـني، يستشهد كثريا أثناء شرحه وتعليقه ونقده بأبيات ومقطعات  ْ َّ ِ َ
ٍذات معان وتشبيهات وكنايات واستعارات لطيفة البن املعتز، وذلك يف حنو 

  .ابه املذكورثالثني مرة من كت

  :)١٧(منها قول ابن املعتز
 تعاونت فيه من قرن إىل قدم
 قادحماسن بدع تستوقف احل

 فكم حتيـر من عقل ومن نظر
 فيه وكم تاه من قلب وكم خفقا

  :ومنها قوله يف حاسديه
 ْد وتلك من خري املناقب   ما عابين إال احلسو
د مل ْمتلك مودات األقارب   فإذا ملكت ا ّ 
د واحلساد مقـ  ْرونان إن ذهبوا فذاهب   وا
ْـن فقدت يف الدنيا األطايب   َوإذا فقدت احلاسديـ ِ َ 

َّولو فرضنا أن مؤرخا من الباحثني يف عصرنا هذا استشارنا لندله على مصدر  ً َّ َ
معاصر لعهد املعتضد العباسي ومعاركه والسيما مع الزنج، وموقفه من عدة شخصيات 

 أن ندله عليها - ً بناء على معرفتنا مبنظومة ابن املعتز - َّيف عصره، ملا ترددنا حاكمة 
ا يف تصوير أحداث وأشخاص وأعمال  ٍوعلى عدة أبيات منها يصح االستشهاد  ٍ ٍ

                                                            
  .٢١ و٦٩ – ٦٨ املختار من شعر بشار ص  (١٧)
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ا عهد اخلليفة  ّوحماسن ومباذل كان ابن املعتز قد مجعها يف منظومته الرجزية اليت أرخ 
  . من األبيات٣٦٣غ العباسي املعتضد، واليت تبل

َوإذا كنَّا ال جنهل أن رجزية ابن املعتز يغلب عليها طابع التاريخ والتسجيل 
ا يغلب عليه الطابع األديب  َوربط األحداث بغمرات املعتضد فإن بعض أبيا َ َ

  .واخليال واملبالغة وما إىل ذلك

ا تسري مع تاريخ معاصره امل ؤرخ وأبيات ابن املعتز يف هذه الرجزية كأ
الشهري ابن جرير الطربي يف خط واحد، واألمر حيتاج إىل مزيد من املقارنة 

  .والتعمق يف االستنتاج

ُطه حسني حينما كان حياضر عن . ومن الطريف يف هذا العصر أن جند د
ِ ُ

  :ً، قائال)١٨(ّشاعرنا ابن املعتز يقدم لسامعيه ما يأيت

َِّوكان ابن املعتز رفيقا يف فـنه هذ... (( ً ِّ
ُ َّا، ويف حبه، ويف هلوه، زعموا أن ُ ّ

ًأصحابه اجتمعوا إليه ذات يوم وكانت تغنيهم جارية قبيحة الوجه جدا، وكان  ّ ُِ ُ ٌ َ َِّ ْ ٍ

ا فكان يداعب هذه اجلارية القبيحة،  ا عذبا، وكان ابن املعتز مفتونا بصو َصو َ ُ ً ًُ ْ َ ُ
ِويسرف يف مداعبتها، فلما قامت قال له بعض ندمائه ُ ْ ُ ُُ ْ:  

َّا الذي حتب يف هذه اجلارية الشوهاء؟ م- ُّ ُ  

ْ فقال الشاعر ابن املعتز هذين البيتني- ُ:  
َقـليب وثاب إىل ذا وذا َ ٌ َّ ُليس يرى شيئا فيأباه   َِْ َ ً 
َْيهيم باحلسن كما يـنبغي ُ َِ ُويرحم القبح فيهواه   ُ َ ْ َ َ ُْ َ َ 

                                                            
دار املعارف .  ط١٥٨طه حسني ص . د. من حديث الشعر والنثر:  انظر كتاب (١٨)

  .م١٩٦٩بالقاهرة 
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