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  )) أصحاب الواحدة((

   ))ُّأبو البقاء الرندي(( و))ابن زريق البغدادي(( و))اإلربلي البحراني((
  الفجيعة باإلنسان، والفجيعة بالحياة، والفجيعة بالوطن

  )*(عبد الكريم األشتر. د

 -١-  
، يريدون ))أصحاب الواحدة((: ًيتناقل أهل األدب تعريفا يقولون فيه

لى ألسنة الناس قصيدة واحدة من شعرهم، طغت ًأناسا من الشعراء شاعت ع
أو لعل بعضهم ضاع جمموع شعره فلم يتبق منه إال . ًعلى ما قالوه مجيعا

  .القليل، وفيه هذه القصيدة اليت أعجبت الناس، على اختالف العصور
ُ شاعر ينسب إىل مدينة إربل، من أعمال ))أصحاب الواحدة((فمن 

يوصف يف . )١(ها، وإن كان ولد يف البحريناملوصل يف العراق، ألنه نشأ في
عاش أيام حروب اإلفرنج . مصادرنا القدمية، جبودة الفهم ودقة النظر يف الشعر

، واتصل بصالح الدين األيويب يف دمشق، ومات بعد حترير )احلروب الصليبية(
  .بعامني) ھ٥٨٣(بيت املقدس 

إليه منها، وهو ً فقد مات منها أيضا اجلانب الذي قصد ))واحدته((أما 
كذلك يكون . ، وبقي اجلانب اإلنساين الذي نقف هنا عنده)٢(جانب املديح

ًاألمر يف احلياة ويف الشعر مجيعا، ال يبقى من األفعال واألقوال فيهما إال ما 
مومهم وأوجاعهم، على مر األيام   .ينفع الناس، أو ما يتصل 

. اهلية، ببكاء األطاللتبدأ القصيدة، على عادة الشعراء، منذ أيام اجل
                                                            

 . والنقد يف جامعة حلب أستاذ األدب)*(
 .  مديح صاحب مدينة إربل)٢(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٢  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ِّعلى أنه يصور . َّوهو البكاء الذي صور حنينهم إىل األرض اليت نشؤوا عليها
  .ًأيضا حنني اإلنسان إىل ماضي صباه

وقد خلع اإلربلي عليه، من سهولة التعبري، ويسره، واستجابته حلرارة النفس، وقوة 
  :اته يف احلياةنزوعها إىل املاضي اجلميل، ما استوىف حزنه على كل ما ف

 ِطال بالها،)٣(رب دار بالغضا  عكف الركب عليها فبكاها
ا مث حماها ٍدرست إال بقايا أسطر  مسح الدهر  ْ 
 كان يل فيها زمان وانقضى  !فسقى اهللا زماين وسقاها

ولكنه ما لبث أن التفت إىل ما يشغله ويثري حزنه العميق الذي لفحتنا 
: ل، فكأنه قصد إىل بكاء كل مجيل يف حياة اإلنسانحرارته يف بكاء األطال

  :ِالصبا واحلب ووفاء الضمري
ُكلما أحكمتها رثت عراها ّ ُمواثيقهم: ٍقل جلريان  ُ ُ 

: ّفاملسألة إذن تدور من حول املوقف اإلنساين السائر على مر الزمان
ا القدمية ّاملاضي اآلفل، وحتول القلوب عن مودا ّ.  

ً سببا، جيعله، يف ذاته، معىن من املعاين اإلنسانية ولكنه خيتار هنا
اخلالدة، ألنه يربطه حبرص اإلنسان على الكرامة، والرتفع عن ورود املوارد 
ِالسهلة اليت تكثر فيها دالء الناس، وحيوم حوهلا الواردون من كل صنف، 

الطبع، وقد بلغ اإلربلي فيها من االستجابة لقوة . والطامعون يف املوارد القريبة
ا معا، وسطوع األمل، واالعتزاز بالنفس، ما جعل هذه  ًوقرب الصورة وقو

أصحاب ((األبيات تسري على األلسنة، وترفع صاحبها إىل مراتب املذكورين يف 
  :))الواحدة

                                                            
 .أهل جند لكثرته هناك: وأهل الغضا.  شجر صلب، واحدته غضاة)٣(



  
٥٤٣  عبد الكرمي األشرت.  د– ))أصحاب الواحدة((

ُشجرا ال يبلغ الطري ذراها ُكنت مشغوفا بكم، إذ كنتم  ً ً 
ُحرس ترشح باملوت ظباها ٌ َ اال تبيت الليل إال  َ   دو
ُكف جان قطعت دون  ٍ ُّ ا  َّوإذا مدت إىل أغصا ُ 

  :ّتلك هي صور املاضي اليت يشيعها اإلربلي، إىل احلاضر القائم
ًمهال يطمع فيها من يراها  فرتاخى األمر حىت أصبحت  ََ

  : مل يتبق له منها إذن إال ما ال يقبله الرجل الغيور
 ال يراين اهللا أرعى روضة  سهلة األكناف من شاء رعاها
ّرائدا إال إذا عز محاها  ختصب األرض فال أطرقها  !ً

ًمل جيد اإلربلي، يف التعبري عن خيبته وأمله وأنفته مجيعا، خريا من صورة  ً
ولكن النفس ما تزال . َاألرض اليت يعيش عليها، اللتصاقها به وقوة داللتها

فع الكالم اجلميل يف خديعة القلوب، وليس ين. ويف القلب ندوب كثرية. تغالبه
فليستدع إذن عالجها بقوة البأس، وليقف من نفسه مواقف الرجولة اليت تليق 

  :ّبالرجال، وليستعن يف ذلك بطب القلوب وتفسري أهوائها الغالبة

 وإذا ما طمع أغرى بكم  عرض اليأس لنفسي فثناها
 افصبابات اهلوى أوهل  !طمع النفس، وهذا منتهاها

ُوليضع الفأس إذن، آخر األمر، يف أصل الشجرة، بعد أن امتدت فروعها 
ْيف القلب، وليحكم، على نفسه، إغالق الباب، وسد املنافذ من كل جهة ِ ُ:  
 ًال تظنوا يب إليكم رجعة  عماها كشف التجريب عن عيين

إن ما أعجب الناس يف هذه األبيات موصول بالعجز عن اختاذ هذا املوقف 
إن الفجيعة . فلهذا حفظوها ورددوها. نساين الصعب يف حياة كثري منهماإل



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٤  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

  .ّباإلنسان، يف آخر املطاف، ختتزل أمر فجائع احلياة، وتغذي تربة كل الفنون
- ٢ -  

ِّواحدة أخرى لعلها أكثر شيوعا على األلسنة، إذ تصور جتربة الغربة  ً
يت تتعدد صورها يف حياة وهي، يف معىن من معانيها، حتمل اخليبة ال. واحلنني

  .ُالناس، وتبقى، يف جوهرها، تعىن بتصوير حس الفجيعة باحلياة نفسها
َ، وقد أغفل ذكره )٤()َُْابن زريق البغدادي(صاحب هذه الواحدة يدعى 

ولكن ما نعرفه، من خرب القصيدة، وما نقرؤه فيها، يكاد . ِّأكثر مؤرخي األدب
رجل كان يضرب يف األرض . ارهايكفي يف استجماع بعض ما فات من أخب

ًوقد خلف، يف بغداد، يوما حبيبته وسافر إىل األندلس، فيما . ًسعيا وراء الرزق ّ
ًتقول الروايات، القليلة اليت تبقت لنا، ليسرت فاقة أصابته، أو ليجمع بعض  َّ

  .املال ويعود به إليها
ه فلما وقف بني يدي عبد الرمحن أيب اخليرب األندلسي وأنشده مدحي

فيه، أحب عبد الرمحن، فيما تقول بعض الروايات، أن خيتربه، فزعم له أن 
فلم ميلك ابن زريق إال أن يعود إىل . الشعر منحول، وأعطاه القليل من املال

ِخان املسافرين الذي ينـزل فيه، مغموما حزينا لما أحس من خيبة مسعاه، مع  ً ً
ايل له وذكره وأرسل الرسل مث ملا فطن الو. شدة الشوق إىل احلبيب البعيد

  .ًوراءه، وجدوه ميتا يف اخلان، ووجدوا، عند رأسه، هذه القصيدة
ًالشك أن يف الرواية أثرا، قد يكون كبريا، من خيال الرواة، على حنو ما  ً
ًوقع للعذريني، من الشعراء الذين أحبوا حبا بعيدا عن التفكري يف متعه احلسية ً .

م سيقت على هذا النحو الذي عرفناه يف قصيدة ًفإن كثريا من أخبار قصائده
                                                            

ُيعرف بالكاتب الكويف، وإن كان سكن الكرخ من ). ھ٤٢٠ت حوايل (ّأبو احلسن علي بن زريق  )٤(
 .٢ - ٩٠/ ٣انظر تاريخ األدب العريب لعمر فروخ . عمل يف ديوان الرسائل. بغداد



  
٥٤٥  عبد الكرمي األشرت.  د– ))أصحاب الواحدة((

إذ إن تلك القصائد، مثل هذه القصيدة، حتمل من حرارة ). ابن زريق البغدادي(
  .الوجدان ما يغري اخليال بتوشيتها، وإذكاء نار العاطفة فيها

مل يكن يشغل ابن زريق، وقد قطع هذه الطريق الطويلة، من شرق 
ا، إال التفكري ا ابنة عمه( يف احملبوبة األرض إىل غر ) ويف بعض الروايات أ

وكانت فيما تقول القصيدة، مانعت . ّاليت خلفها يف بغداد تنتظر عودته إليها
مث أدركه الندم بعد أن خاب . يف سفره وتشبثت به، وبكت، فبكى معها

مسعاه، فأخذ يسرتجع كالمها ويستذكر لومها بعد فوات األوان، وقد أضنته 
  :ّيبة، واستبد به احلننيالغربة واخل

ْقد قلت حقا ولكن ليس يسمعه ً  ال تعذليه، فإن العذل يولعه  ِ
ِمن حيث قدرت أن اللوم ينفعه ّجاوزت يف لومه حدا أضر به  ّ ً ِ 
 ًفاستعملي الرفق يف تأنيبه بدال  ُمن عنفه فهو مضىن القلب موجعه

ًوإذن فكم كلفه الرحيل من بلد إىل بلد، سعيا و ما يكاد يؤوب ! راء الرزقّ
ًحىت يعود فيشد الرحال، مضىن مزعجا عن أحبابه، ال يفوز من سعيه مبا يكفيه،  َ ّ

ًفكأن األقدار كتبت عليه أن يسعى أبدا ليقيس فضاء اهللا العريض
)٥(:  

 ما آب من سفر إال وأزعجه  عزم على سفر بالرغم يزمعه
ُ إال أن تكلفهتأىب املطالب  ًللرزق سعيا ولكن ليس جيمعه َّ ُ 
ََكأمنا هو يف حل ومرحتل  !ّموكل بفضاء اهللا يذرعه َ 

عذبة، يسطع وجهها : ولكن صورة احلبيبة ماتزال تلوح من وراء األفق
  :بالنور، تشد على يديه، وتتشبث به وهي تبكي يف صمت

                                                            
 !القياس بالذراع: الذرع )٥(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٦  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

ًأستودع اهللا يف بغداد يل قمرا  بالكرخ من فلك األزرار مطلعه َ ُ 
 ّودعته وبودي لو يودعين  اة وأين ال أودعهصفو احلي

 ًضحى وكم تشبث يب يوم الرحيل  ّوأدمعي مستهالت وأدمعه
 ّعل الليايل اليت أضنت بفرقتنا  ًجسمي ستجمعين يوما وجتمعه

ذه الرقة، وهذا النفوذ يف اإلحساس،  ذا القرب يف التعبري والتصوير، و
 البوح مبا يعمر القلب من القهر واحلزن، وصل واحلرارة يف الروح، والصدق يف

ابن زريق إىل قلوب الناس اليت طحنتها الغربة وأضناها احلنني، فرددوا أبيات 
  .قصيدته على مر الزمان، ورفعوها إىل مرتبة التفرد

َّوقد بلغ من إعجاب النقاد بصورته احلية اليت تصوره يقيس بذراعه فضاء 
م بنفوذ مؤداها، وسطوع اهللا، حدا وقف عنده نقادن ا القدامى فكادوا من إعجا

على أن لذعة الفراق، وضىن . احلركة فيها، وقوة أثرها يف النفس، أن يفردوها
ا أبيات القصيدة وصورها كلها   .االرحتال، وحرقة احلنني، تقطر 

- ٣ -  
 األندلس، )٦()ُّأبو البقاء الرندي( ثالثة بكى فيها صاحبها ))واحدة((و

َّعلى وشك السقوط، فكأنه بكى األوطان اليت توشك أن تسقط كلها، وهي 

ولكنه مل يكن يريد بكاءها، قدر ما كان يريد . وحذر من مغبة القعود عنها
ا ممن  ا، واستدعاء جند تنبيه الغافلني عنها، وإيقاظ النائمني عن نصر

  .يستطيعها، يف املغرب واملشرق

                                                            
ُينسب إىل رندة، إىل الغرب من ) ھ٦٨٤ت (من شعراء القرن السابع  )٦( ُوصف، يف ). مالقة(ُ

وكانت له صلة مبحمد بن األمحد أمري غرناطة، وله . ))منظوم الكالم ومنثوره((عة يف مصادرنا، بالربا
 .فيه مدائح



  
٥٤٧  عبد الكرمي األشرت.  د– ))أصحاب الواحدة((

دخلت حاضرة ذكرها رأيته وقد كنت زرت األندلس، فكنت كلما 
ا، ومسعت صوته احلزين ينوح يف داخلي، حىت وقفت يف  ًمشبوحا على حيطا
ُْمرسية، أمام إحدى النواعري اليت أقامها العرب يف بساتينها، تصب املاء يف 
ا  اري الطويلة، حتمله وتدور به، وتعود تصبه يف صرب وسكون، وهي تئن كأ ا

  .ّعنها، وخلفوها وحدها يف الفضاء الشاسعتشكو أهلها الذين رحلوا 
ففي تلك الوقفة احلزينة، عند غروب الشمس، مسعته يصرخ يف 

  !األحجار القدمية
َّتراه كان حيس عمق املأساة وطوهلا، يف حياة الذين استكانوا للدعة، 
م، لبعدهم عنها، ناجون منها، فربط بني مأساته ونواميس احلياة،  وظنوا أ

  : كل إنسان يقعد عن وطنه، على امتداد الزمانفجعلها مأساة
َّفر يـغر، بطيب العيش، إنسان  ّلكل شيء، إذا ما مت، نقصان  ُ
ا، دول  !ّمن سره زمن ساءته أزمان ٌهي األمور، كما شاهد َُ َ 

ّفأين ملوك اليمن، وشداد : وشواهد التاريخ ناطقة، يستنطقها من أرادها
  :قحطانُْإرم، وملك قارون، وعاد، و

ْحىت قضوا، فكأن القوم ما كانوا  َّأتى على الكل أمر ال مرد له  َ

فمن هاهنا تقع مأساة األندلس اليت تفككت ممالكها، فسقطت معظم 
ّبلنسية، ومرسية، وشاطبة، وجيان، وقرطبة، وإشبيلية: حواضرها ُ:  

ّقواعد كن أركان البالد، فما  عسى البقاء إذا مل تبق أركان؟ ٌ 

ا الصارخ يف اآلفاق، وبكاءها وحنينهافامس   :عوا اليوم صو
 حىت احملاريب تبكي، وهي جامدة  !حىت املنابر ترثي، وهي عيدان



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٨  )٣(اجلزء ) ٨٣( ا

  ُْهل تظنون أنكم خترجون من ملك الزمان وحكم التاريخ؟! فيا أيها الغافلون

ٍإن كنت يف سنة فالدهر يقظان  وله يف الدهر موعظة! ًيا غافال  ِ
َ تغر املرء أوطان؟)٧(ٍأبعد محص ُّ ًوماشيا مرحا يلهيه موطنه  َ َِ ً 

لو قعدمت عنا، فسنكون حنن : هذا حكم التاريخ! ويا أيها القادرون
  :الطريق إليكم

ا، يف جمال السبق، عقبان  ًيا راكبني عتاق اخليل ضامرة  كأ
ا، يف ظالم النقع، نريان  ًوحاملني سيوف اهلند مرهفة  كأ

م عز وسلطانهلم بأ ٍوراتعني وراء البحر يف دعة  ّوطا َ َ 
 ٍأعندكم نبأ من أهل أندلس؟  فقد سرى حبديث القوم ركبان
  وهمكم يستغيث بنو املستضعفني  أسرى وقتلى فما يهتز إنسان

  :مث يأخذ يتلفت يف كل اجتاه
ٌأال نفوس أبيات هلا مهم  أما، على اخلري، أنصار وأعوان؟ ّ 

ًّأذلة يباعون يف : ذ يصف حال األندلسيني يف الديار اليت سقطتويأخ
ُاألسواق بيع العبيد، يفرق بني األم وابنها، وتقاد البنات إىل  فيئن . ))املكروه((َّ

  :يف حرقة ذهبت يف التاريخ مذهب األمثال
ٍملثل هذا يذوب القلب من كمد  !ٌإن كان يف القلب إسالم وإميان ِ 

علين أذكره اليوم، هذا الشاعر الذي بكى األندلس، ولكن، ما الذي جي
ُْبعد أن تركته يوما، عند الغروب، يف أحد بساتني مرسية؟  ً ُ  

                                                            
 .إشبيلية )٧(


