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Habsiyyat of Mu’tamad Ibn e Abbad: a Techinical Study

*اخالق امحد

ABSTRACT
This research paper encapsulates Moatamad bin Abbad`s
poetry composed during his stay behind the bars. Analytical study of
the relevant literature on the subject shows that Moatamad bin Abbad
was poet par excellence. Poetry was his prime passion. His poetry is
incarnation of his acute observation of bitter realities of life like
sorrow, suffering and ravages of time. This shapped his preference for
elegy as mediem of poetic expression through which he expressed
deep sorrow over his forced dethroning by Yousaf bin Ttashfeen.
He also tried his hands at other genres of poetry, but sorrow,
suffering and unrest dominated all of them, vented his weakness and
helplessness as a prisoner because he was not only feeling the physical
pain of hand cuffs and bars in the jail, but was also subject to
psychological trauma of abject poverty suffered by his daughters.
Besides this he also gave comparison of two different phases of his
life: life as a Royal Elite and his days in the jail.
It is beyond a ting of doubt that he religiously followed rhyme
and rhythem in his poetry. His technical soundness and expertise in
expressing deep – felt emotion have rendered his poetry eternal.
_________________________
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مقدمة

هو املعتمد على اهلل ،الظافر املؤيد ،أبوو الااسوحم حممود بوا يلاعيوع بوا ع واد ،أحود
ملوك يش يلية وقرط ة وجنوو رورا ادلودلو ،وأقووط سوالطك ملووك ال وا و ( .)1ولود عوام
 734ه مبدينة باجة .وقد كوان بنوو ع واد موا أعظوحم امللووك عقعوة ،وأبعودهحم يويتا ،وأكثورهحم
ذكرا يف تاعيخ ادلدلو ،قامو دولوت حم علوى يود الااضوا أا الااسوحم حممود بوا يلاعيوع ،مث
توس ووع ح ووم سل و مرس ووية يف الع وورق ،والت ووى ع وودهحم بت وودخع يوس و ب ووا تاش و ك ،و
بووكل سوجا املعتموود بووا ع وواد يف أرمووا سوونة 787هوو ،وظووع يف هووكا السووجا حووم وافتو
منيت سنة 788هو(.)2
لعأ املعتمد لعأة ملكية عربية خالصة ،وعاش يف جو ما الل و والرتف ،ولكن -
مووذ ذلو  -عأط االضو رابا السياسووية والصوراعا العسووكرية عووا كثوول ،فلووحم يووت مووا
عمره أعبعة ععر عاما يال وعلى كاهل أع اء ومسؤوليا جسام ،فتوىل واليوة مدينوة شولل،
مث اسووتوىل علووى عوورش يشو يلية بعوود وفوواة أبيو  ،ومل يل و علووى عوورش يشو يلة حووم ةاد عقعووة
ملك و باالسووتيالء علووى قرط و  ،واشووت يف حوورو كثووعة مووذ ال ولسووو السوواد  ،واسووتنجد
باملراب ك لدفذ خ ر الروم ،ولكا سرعان ما تغع موق املوراب يك منو اللدفاعو وعاء الل وو
والوورتف حووم جوواء يوس و بووا تاش و ك واسووتوىل علووى عرش و وأسووره ول وواه يىل أرمووا  ،ومل
تسووتعع علوى املعتموود قرحيتو العووعرية هنوواك ،ف اضو لظمووا م عمووا بووان ن والكةبووة )3( .وال
عيل يف أل كان شاعرا م وعا ،مره اإلحسا  ،شاحك ادفكاع ،دقيق املالحظة ،متألاا
يف خيال  ،باععا يف تصويره ،ول ديوان يسمى بديوان املعتمد با ع اد )4(،وقد قسوحم شوعره
في يىل قسمك ع يسك ،أما الاسحم ادول من ما ،ف و يوعة نيات الالهية ،ويحياءا لتلو
الظروف الم مر هبا بكع موا في وا موا تورف ها وع ولعويحم مْلو  ،وأموا املوضووعا فت ورق في وا
يىل أكثر ال نون الععرية التاليدية ما ف ر وهجاء وعثاء ور ل ،وقد أكثر أحيالا ما ويو
مظاهر ال يعة لل يئة ادلدلسية الساحرة ،وقد كان شعره يف هكه ال رتة حوافالا بعوعوع انيواة
النواب  ،موفووع النعوا  ،ولكنو كوان قليوع العاط وة ،متأعج وا بوك التعو ي ا واالسووتعاعا
الرا عة وما يتصع بكل ما الروافد ال الرية وادفالك الععرية وةلا وقافية وفنا ولظموا ،ولكوا
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ه ووكه كل ووا ليس و يال دواف ووذ س و ية ال و وونال ش ووعره ق وووة وعوح ووا وال تكس ووي ل ووا ا ل ووود
()5
وال ااء.
أم ووا الاس ووحم الث ووا  ،ف ووو يع ووتمع عل ووى تلو و الاص ووا د ال ووم لظم ووا خ ووالل أس ووره
بأرموا  ،وهوا لموع يف طيااووا الالوق واالضو را لوكها عرشو ول يو وأسورت عوا وطنو ،
وتعرب عا ان ن العميق والت سر ال ويع ملا القى موا خعوولة الودليا وضويا ا بعود أن كالو
طيّعووة يف يووده ،وتوورتجحم ال ووع والعج و خايووة ملووا عأط بنات و يغ و لا دجووع قووو يوووم ا،
وأي ا جا عا وحافيا  ،ال يسرت أجسادها يال املالبو ا لاة ال الية ،وككل تت ما
اليووأ والسووةمة ،وذل و أن اليووأ قوود س ووي ر علي و فص وواع منغلاووا علووى ل س و حووم ب وودأ
ادما وو يف ل س متعاق ة ،وطال ب العااء ،واستمر مع ال كواء يف شوعر لثوع العاط وة
()6
ادليمة وانالة الكئي ة وا واطر املوجعة.
وقد كان شعره يف هكه ال رتة هو العاء الكي كساه ل ا ا لود وضما ل ال ااء
ادبودي ،وذلو دلو حيموع يلينوا توأثعا مل يكوا آليو ا يو ول موذ الوقو وينت وا بوالاراءة ادوىل،
بع ل داد أملا ولتجدد ح لا كلما لارؤه ،فاد كان شعره يف ادسور بكواءا علوى املاضوا ،وحنينوا
لوطن وشكوط الدهر وتال ات  ،وأيداء بعيدة لتل اللوكا الوم كوان يتمتوذ هبوا طربوا و ووا،
وآها لل الة الن سية والظروف التعسة الم حل ب وجرحتو وجرحو معواعره ،فجواد
ب العاط ة وضع خيال  ،وكثور أملو واةداد ح لو يف شوعره يف أسولو
قرحيت حي ط
()7
ليع يىل س ولة ويتمي ب القة ،ولتاة برقة ومتالة.
سوأحاول يف ثثوا هوكا أن ألاوا ال ووء علوى املنظووع ان سوا وكا العواعر اجلليوع،
لكا أن ي وتال آفاقوا جديودة يف شوعر الرثواء الووطني واننوك يليو ،
حي لرط أن هكا ال
ودعاسة التأثعا العاط ية الم طرأ علي بعد أن قل الدهر ما علو السوماء يىل ح وي
ادعض ،وتصو وووير انيو وواة ادليمو ووة وانالو ووة السو وويئة بعو وود أن كال و و الهيو ووة وعابثو ووة ،مث عو وورض
ادروراض العووعرية الووم لولو عنووده مووا ف وور ورو ل وهجوواء يىل حنووك لوطنو وعثوواء دوالده
ووطنو  ،وشووكوط االسووتع اف .كمووا سأسووعى يىل اسووتجالء خصووا ع أسوولوب ال ووني و ي اتو
يف انو و ،وذلو دلو مل ي وورق هووكا املوضووو – علووى حوود علووحم ال احو  -أحوود يف بووا
مسوتاع عوا شوعره يف ال ورتة الوم حو و في وا ، -ويمنوا تعرضووا لعمووم شوعره
من رد أو م
وخصا ص و بص و ة عامووة ،ويف الن ايووة سووأقدم خاليووة ال و والنتووا ا الووم تويوول يلي ووا،
كما سأقدم بع املارتحا بعأن هكا املوضو للكيا يرر ون يف ت وويره أو الدعاسوة حوول
هكا املوضو .
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خصائص شعره في الحبس

ين أكرب ما لتاة ب شعره يف هكه ال رتة ان سوية هوو الالوق واالضو را اللوكان قود
جثما على معاعره ،وةامحاه فكرا ويحساسا ورل اه عاط ةا وعوح ا ،وذل دل مل يكوا يا وع
هكا االلاال بيسر ،ومل يكوا يت يوأ لالستسوالم وا وو يف ال دايوة ،بوع كوان يوأال االريواع
وينكر االلاياد ويرف الكل وا وان ،فادبيا التالية خوع موا يعكوو لنوا حالتو الن سوية وموا
يعرتي و مووا قلووق واض و را  ،كمووا ياووول د .يووالا خووالع" :فووررحم أن املل و املا وووع يوورط
أمالك تنت من وعرش يتناثر ق عا بك يديو  ،فنلو مل ي اود اعتوداده بن سو وثاتو هبوا ،ف وو
يرف أن خي ذ للواقذ املؤمل املرير .يل يرف أن يعرتف أن جمده ال اذخ قد الت ى وةال هبكه
الس ولة ،وأن املستا ع أمام كاحل مظلحم ،وشعوع مثع هوكا ط يعوا موألوف ،فامللو امل لوو
ال ي ال قريل ع د مبلك  ،وحمت ظا بكربيا ويبا اللكيا مل ل م ما بعد اديام"(.)8
الصديع
القلب
وتنبه
ادلموع
متاسكت
ملا
اخلضوع

قالوا:
وأذل

من

ان

يسلب

فالقلب
مل

طعم
القوم
بني

أس تلب

س ياسة

فليبد

اخلضو

ع

العدا

مليك

ضلوعه
رشف

منك
عىل

مل

الطبا

هلم
السم

مفي
وتسلمين

القلب

تسمل

خضوع
النقيع
امجلوع
الضلوع

ع ،أيسلب الرشف الرفيع

()9

وي ووول بو هووكا الالووق واالضو را وال سوويما ملووا يتووككر أيووام شووجاعت يف انوورو ،
وقوود ظ وور في ووا ب ولتو وفروسوويت م دلو كووان ماووداما حيوول الاتووال ويكووره ال وراع ،وال يتمو
الت ر والرتاجذ ،كما يت ك ذل يف هكه ادبيا :
قد

رمت

يوم

أال

نزاهلم

عىل

وبرزت ليس سوى القميص
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حتصنين
احلشا

ادلروع
يشء

دفوع

ما
ش مي

رست
ا ُألىل،

قط

اىل
أان

القتا

ل واكن من أميل الرجوع

مهنم

()10

واألصل

الفروع

تتبعه

وسورعان مووا يت ووول هووكا الالووق واالضو را عنووده يىل انو ن والت سوور لتالوول هووكا
الدهر وخعولة حيواة انو و ،وقود يو داد هوكا انو ن والت سور ملوا يوككر أيامو ال اهورة وقصووعه
العالية الم بناها ليعمرها ،ف دأ يتجور رصوع املوراعة ،ولثوع لنوا أعو املعوا وأعظوحم املعواعر
جتاه هكه الاصوع الم ألاها "ال اها" و"ال اهر" و"الثريا"( ،)11فاد كال كل ا ت كى ل راق
وتعاعك يف هكا ان ن وادمل(:)12
أسري

سيبيك

عليه

منرب

ورسير

غريب

بأرض

املغربني

وتندبه البيض الصوارم والقنا

ويهنل

دمع

بيهنن

غزير

سيبكيه يف زاهيه والزاهر الندى

وطالبه،

اذا قيل يف أغامت قد مات جوده

مفا يرجتى للجود بعد نشور

مىض زمن واملكل مس تأنس به

وأصبح عنه اليوم وهو نفور

والعرف

نكري

مث

()13

مىت صلحت للصاحلني دهور

برأي من ادلهر املضلل فاسد

فتولوود يف ل س و ال ووع والعج و حينمووا ال الوود مووا الووود ب و  ،وال لل و حووم مووا
يسوتعك بو  ،ويو داد بو هوكا ال ووع والعجو ملووا يأتيو يوووم العيود ،وهووو يووم ال جووة والسووروع،
ويظ وواع ا ووة وان وووع ،ف وونذا ت وودخع عليو و بناتو و  ،وه ووا جا ع ووا وحافي ووا  ،مل يك ووا عل ووى
أجس ووام ا يال املالب ووو ا لا ووة ،فا وود كو و ّا يغ و لا لةج وورة ،ف ووو هن ووا مل يس ووت ذ أن يتمالو و
ل س  ،فأعسع موا ل سو آهوا تعورب عوا أقصوى ح لو وأشود أملو جتواه بناتو  ،وأيوداء تاواعن
حالت ا يف املاضا الكهيب واناضر السيئ ،كما يت دث عوا ذلو الودكتوع يوالا خوالع
يف قولو " :ويمنوا حووال ةوجو وأبنا و  ،وهووحم يااسوون عنو ال اور ويعوالون موراعة انرموان أي ووا.
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فوي حم يف شعره ،وأعر عا تل املعواعر الوم تتو اححم يف قل و وجتتواا ل سو  ،وهوو يوراهحم
جياعا ح اة ،يا ال ؤ على خناق حم ولوتع العوااء دمواءهحم ،فت ور يف ذاكرتو حياتو
املرتفة وماضي السعيد فيعصر ا حم قل وتتدفق دموع ثرقة ويأ "(.)14
فساءك العيد يف أغامت مأسورا
فامي مىض كنت ابألعياد مرسورا
ترى بناتك يف األطامر جائعة

يغزلن للناس ،ال ميلكن قطمريا

خاشعة

ماكسريا

برزن

حنوك

للتسلمي

حسريات

أبصارهن

يطأن يف الطني ،واألقدام حافية

كهنا مل تطأ مساك واكفورا

قد اكن دهرك ان تأمره ممتثال

فردك

ومأمورا

من ابت بعدك يف مكل يرس به

فامنا ابت ابألحالم مغرورا

مهنيا

ادلهر

()15

ومبووا أن املصووي ة مل تكووا يووغعة فت و ول س وريع ا ،ولكن ووا كال و تنمووو يف ل س و كووع
يوووم ،حووم الت و بو يىل ج وواء العاط ووة ،حيو يتووأجا في ووا ادمل باليووأ والعجو بالت سوور
وال ووع بووان ن ،فتن و في ووا ا وواطر ان ينووة والعواطو اجلرحيووة مصو وبة بوادمل والدهعووة
الووم تت ووول عنووده يىل اناوود والنامووة علووى موور اديووام ،كمووا ياووول لوود مرععوولا" :الال و
يوويغة الدهعووة يىل ن ووا مووا انا وود والنامووة عل ووى اديووام الووم أذلت و بعوود ع و  ،وأهالت و بع وود
يكرام"( .)16حي ياول:
لكام أعطى نفيسا نزعا
قبح ادلهر ماذا صنعا
قد هوى ظلام مبن عاداته

أن ينادى لك من هيوى لعا

من اذا الغيث مهى مهنمرا

كفه

أجخلته

()17

فانقطعا

قل

ملن

يطمع

يف

انئهل

قد أزال اليأس ذاك الطمعا

راح

ال

ميكل

اال

دعوة

()18

جرب
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هللا

العفاة

الضيعا

وك ووان املل و و يرس ووع عربات و و ان وواعة يف ش ووعره لت ووئ هب ووا ك و وواما حس و ورت  ،ويع ووتد
يحساس وا وشووعوعا بووأن الاوودع الووكي كووان حلي ووا ل و ط ووال حيات و قوود تغووع ،وبوودأ ينووتاحم من و
ويكل  ،مث ي كر يف انيواة حيو يعورف أن هوكا هوو الاودع الوكي يتصورف يف مصوا ر النوا ،
وتتعاقل في ادفراا وادتراا ،واملسرا وادح ان حي ياول:
()19
حنوس كن يف عقىب سعود
كذاك تدور أقدار القدير
وملووا ض وواق ب و اني وواة يف ه ووكا الس ووجا ،واسووتوىل علي و الي ووأ والال ووق ،وط ووال ب و
االض و را الن سووا ،وافتاوود ادمووع ،وعج و عووا لايووق أقووع عر ووة وأبس و شوواء ،بوودأ يكووره
انياة ،ويستسلحم أمام الادع ،ويتم املو كما لرط ذل يف هكه ادبيا :
أسري أن يطول به البقاء
دعا يل ابلبقاء ،وكيف هيوى
أليس املوت أروح من حياة

يطول عىل الشقي هبا الشقاء

أ راغب أن أعيش أرى بنايت

عواري  ،قد أرض هبا احلفاء

سيسيل النفس معن فات علمي

()20

بأن

اللك

يدركه

الفناء

ويف هووكا السووجا مل يكووا يعووجي يإل أطيوواف حوول وحنووك يىل بلووده ،ذل و دن
يش و يلية كال و تا ل و بعووعره ورنا و و وووه و ووره ،فت وويا يف ل س و هووكه الووككريا اجلميلووة،
في يا يف خياال ماضي حك عج عا انياة يف حاياة حاضرة كما ياول لد مرععولى:
"وبلم ة ا يال هكه يلمال العاعر قصره (امل اعك) ي كيو كوكل ي كوى آعامو وآسواده الوكيا
محلوا على مغاعدت وم ايلة حجرات وعدهات  ،وقد ةال عواؤه ،وةايل هباؤه ،وهتك فيو سوتوع
اجملد ،ومحع عن بنو ع اد"( ،)21كما ياول يف هكه ادبيا :
بىك عىل اثر غزالن وأساد
بىك املبارك يف اثر ابن عباد
بكت ثرايه ال مغت كواكهبا

مبثل نوء الرثاي الراحئ الغادي
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()22

ف ورتاه هنووا يعووتكا مووا تال ووا الوودهر ،وعوودم ث ات و  ،حي و يسووتككر حكووحم الوودهر
والتموورد علي و  ،وينعووأ يف خوواطره يحسووا عميووق قووا حم علووى العتووا جتوواه الوودهر ،وذل و أل و
الت من كع ل يو ،وجعل مستود ادح ان واآلالم ،كام يقول يف البيت التايل:
()23
أىب ادلهر أن يقىن احليا ويندما
وأن ميحو اذلنب اذلى اكن قدما

أغراضه الشعرية في السجن

ملا امت نت انياة ،وضاق ب ادعض عرحم سعت ا وعحابت ا ،وتغع لو الودليا موا
النعيحم يىل ال يق وموا ال ورا يىل انو ن وموا السوروع يىل ادمل ،مل يوتمكا موا ولوو ادبووا
العووعرية املع ووودة كووالغ ل ووي و ا موور ،وال وور علووى سوويادت وواليت و واملوودا ليوس و بووا
تاش و ك الووكط لصووره ضوود العوودو ،كمووا كووان دأب و ق ووع ل ي و حي و كووان ديوال و حووافالا هبووكه
ادرراض الععرية التاليدية.
ولووو استعرضوونا الاصووا د والا ووذ العووعرية الووم لظم ووا يف ان و و ،لرأينووا أرووا كال و
لمع جبملت ا آها وآلا  ،وها مبثابة يرخا أليمة ،لولو عنوده موا االفت واع بن سو
واندي عا املعاعك الم خاض ا ،والنصر الكي كان حلي ا ل في وا دا موا يىل حوال حيسود
علي  ،وسرعان ما داع ب ادعض وتال مع اديام ،فاستسلحم أمام الادع حيو ال طاقوة
لو و جتاهو و  ،ف وودأ يا وواعن ه وواتك ان ووالتك يف ش ووعره ،فنو وراه ي وودخع يف املراث ووا انك ووحم وادمث ووال
واملواعظ.
كان ال ر ما أهحم ادرراض الععرية الم لتع مكالة ك عة يف ديوال بص ة عامة
ويف ان سيا بص ة خاية ،وقد تعرض ل يف كثع ما الاصا د املستالة ،أما ال ور الوكط
لوورط ميالو يف ان سوويا  ،ف ووو خيتلو يىل حوود مووا عووا ال وور الووكي يف رووعه مووا الووديوان،
وين كالو املعووا امل روحووة فيو تاليديووة كالعووعراء اآلخوريا مووا الكوورم والعووجاعة وانماسووة
وال روسووية وال توووة ومووا يىل ذلو  ،ولكن ووا حمصوووعة يف هالووة مووا العاط ووة اليا سووة ،حيو كووان
يت سوور علووى حالو مااعلووا مووا لو ومووا علي و مووا الوودهر ،وذلو دل و يف اناياووة قوود عوواش يف
ادعض يوموا حلووا ويومووا مورا ،ويوموا ملكوا إلشو يلية ويومووا أسوعا يف أرمووا  ،كمووا لوورط ذلو
يف ادبيا التالية.
من يرم سرت س ناها مل يطق
جمدان الشمس س ناء وس نا
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وقدميا

لكف

حنق

ادلهر

املكل

ورأى

بنا

منا

مشوسا

فعشق

فسطا

وكذا ادلهر عىل احلر حنق()24

مث يقول:
تبدلت من عز ظل البنود

()25

علينا

بذل احلديد ،وثقل القيود

أما املودا يف شوعره فلوحم يكوا دجوع التكسول كالعوعراء امل ووعك علوى ذلو  ،ومل
يتناولو حرفووة للتكسوول ،كمووا مل يكووا يف حاجووة يىل طلوول املنصوول ،بووع كووان مدحو يووادعا
عا عر ة وشوق وعاط ة يادقة ويظ ر جليا يف مدح يوس بوا تاشو ك يف معركوة ال القوة
سنة 744هو.
()26
ولوالك اي يوسف املتقى
رأينا اجلزيرة للكفر دارا
ومل ووا ع ل و يوس و ب ووا تاش و ك ع ووا عرش و وأس ووره يف أرم ووا  ،الا ووذ ه ووكا امل وودا
الا اعا را يا ،وحع حملو الرثواء ،وكوان الرثواء لو ثالثوة أقسوام يف هوكه ال ورتة ان سوية ،حيو
كان يرثى ل س وتاعة يرثا أوالده وطوعا يرثا وطن وعرش .
أما الرثاء لن س فاد عأينا أل لوول موا ال ور بن سو لتيجوة العاط وة الصوادعة عوا
ادمل وانو ن والالوق يىل ويو حالو يف السووجا وعثواء أجموواده ال اليوة ،أمووا الرثواء دوالده فاوود
اسووتمر مع و ط ووال فوورتة وجوووده يف السووجا ،فوونظحم قصوويدت الرا يووة ،وكال و تتوودفق بعواط و
ح ينة وخواطر أليمة ،وفيما يلى بع أبيااا:
سأبىك ،وأبىك ما تطاول من معرى
يقولون صربا ،ال سبيل اىل الصرب
هوى الكوكبان :الفتح مث شقيقه

يزيد ،فهل عند الكواكب من خرب

نرى زهرها يف مأمت لك ليةل

ختمش لهفا وسطه صفحة البدر

أاب خادل أورثتين احلزن خادلا

أاب النرص مذ ودعت ودعين
()27
نرصى
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بينم ووا وود أن ش ووعر الرث وواء ال وووطني ه ووو تع ووع ع ووا عث وواء املمالو و ال ا وودة ،لتيج ووة
االلاالبووا السياسووية وت ووويال الوودهر بالوودول ،فوالربط العووعراء واق ووك علووى أطال ووا ينوودبون
ع ها انا ع ،وجمدها ال ا ع ،ويتأملون يف يروف اديام الم ال ت اوى علوى أحود ،فظ ور هوكا
ال ووا عنوود ادلدلسووك فن وا متكووامالا قووام بكات و  ،واسووتار علووى دعووا حم وأيووول ثابتووة ،وين كووان
معروفا يف املعرق على يوعة ما يوعه ،ولكن استاع ب الععراء ادلدلسيون وبرعوا في كع
براعووة مثووع ابووا الل الووة شوواعر املعتموود يف عثا و علووى الع وواديك ،وابووا ع وودون علووى دولووة بووني
أف و ،وأبو ال ااء الرلدط لد حظ ادلدلسوك(.)28أموا املعتمود فاود كوان لو حوظ وافور يف
هكا ال ا ف ال عا الععراء اآلخوريا ،دلو أوالا كوان ملكوا مث شواعرا ،فرثواؤه يف هوكا الصودد
كووان يووادعا عووا قلوول جمووروا ولوعووة يووادقة ،فيغوواف في و يىل حوود رووع ط يعووا كمووا لوورط يف
أبيات التالية:
وعز نفسك ان فارقت أوطاان
اقنع حبظك يف دنياك ما اكان
القلب

سلواان

وامياان

يف هللا من لك مفقود مىض عوض

فأشعر

أ لكام س نحت ذكرى طربت لها

جمت دموعك يف خديك طوفاان

()29

مل يكوا يف ف رتو جانوا يىل انكمووة وال هوود ،يال أن الصوودما الووم تعوورض ووا يف
أخريا أيام ح م يف ل س كع ملكا الدليا ولعيم وا ،روع ألو يف بدايوة أسوره ،عنودما
بعد ب الع د عا ملك  ،مل يستسولحم للاودع ،بوع أهووط يليو بالعتوا  ،ويسوتككر وورده عليو ،
ودفاعا عا ل س  ،ملا أمهع يف تكر مثواه ،وتاديره الكي يست ا كما ياول:
()30
صنعا
ماذا
ادلهر
قبح
لكام أعطى نفيس ًا نزعا

كام يقول أيضا:
من يصحب ادلهر مل يعدم تقلبه

والشوك ينبت فيه الورد واألس

مير حينا وحتلو يل حوادثه

()31

فقلام جرحت اال انثنت اتسو
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وكما يكم الدليا:
واذا ما اجمتع

ادلين

كما ياول أي ا:
ال
ادلنيا
أرى

()32

لنا

حفقري ما من ادلنيا افرتق

تواىت

()33

فأمجل يف الترصف والطالب

عندما لنظر يىل العكوط واالستع اف ومها ما ألوا الععر الم جاد هبا قرا ال
الوةعاء وأعبا السل ة ملا أياهبحم ما ا ا وطواعئ اندثك ،فأمسوا يف ذل بعد ع  ،ولودبوا
ماضووي حم السووعيد متووأوهك علووى اناضوور امل وؤمل ،لوورط أن العوواعر يص و حالت و يف السووجا،
وي لل ما قيوده الرمحة والع اة كما ياول:
قيدى أ ما تعلمين مسلام

أبيت أن تشفق أو ترحام

ديم رشاب كل ،واللحم قد

ألكته،

()34

كام يقول يف األبيات األخرى:
تعطف يف سايق تعطف أرمق

يساورها عضا بأنياب ضيغم

واين من اكن الرجال بسيبه

()35

ال

هتشم

األعظام

ومن س يفه يف جنة وهجمن

أسلوب ابن عباد الفني

ال يكون الععر بليغا وال فصي ا يال بادسلو ال ني الكط هو الدعاموة ادساسوية
لريو وود املعو وواعر وتوظي و و ادفكو وواع ويظ و وواع العواط و و مراعو وواة للا و ووالك العروضو ووية وادوةان
العووعرية ،وكووان املعتموود قوود للووى هبووكه ادويوواف كل ووا ،وذل و دن الارحيووة العووعرية كال و
ملكة عاس ة يف ادسرة الع ادية" ،يذ أن والد املعتمد – املعت د قد كوان شواعرا ،وجوده أبوو
الااسووحم بووا ع وواد مؤسووو دولووة يش و يلية شوواعر كووكل  ،ومل يكووا الا وري وق ووا علووى عجووال
ادسرة فا  ،ويمنا شاعك في النساء ككل  ،يذ أن ةوجوة املعت ود امللا وة بالع اديوة ،شواعرة
ككل "(.)36
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وين أكثوور مووا لتوواة بو شووعره ،هووو الصوراحة وال سوواطة اللتووان ال خيلووو شووعره من مووا،
فاوود كووان سو ع ادسوولو  ،ميوواال يىل السالسووة ،يتعوودط يىل السو ولة والرقووة أكثوور مووا املتالووة
والريالة ،والمذ يلي ما االلسجام مذ العواط الرقياة ،واالمت ا مذ معاعره الانوطيوة ،أموا
العاط ووة فاوود كال و تتوودفق يووادقة وعمياووة تسوويع ب وك أل اظ و وتتجلووى يف ادسوولو ال ووني
اجلميع ،وذل دل أعر عا ح ل وأمل يف الععر( )37كما لرط هنا:
()38
أنباء أرسك قد طبقن أفاقا
بل قد معمن هجات األرض اقالقا
فكووان يسووتجيل للروافوود ال الريووة وادسوواليل ال نيووة الووم يكس وو هبووا شووعره وواال
وحسنا ،وي وا هبوا أعموق العواطو وأدق ا وواطر حيو يعتمود علوى سوالمة الوكوق وحسوا
الس وجودة الرتاكيل وعكوبة الكلما الم تؤثر يف الن و ييااعا يال ويحساسا ل ي ا
وشعوعا عمياا ،وليو املاصود هنا استجالء يذ هكه ال نون ال الرية الم جلأ يلي ا يف هوكا
الصوودد ،يمنووا أقصوود مووا هووكا ال و أن أتلمووو موودط م اعت و يف هووكا ال ووا ،ويب وراة م اعت و
ال نية ويمكاليات ال اععة الم تتجلى ما حك آلخر يف هكه الاصا د ان سية.
وال ش يف ذل أن التع ي هو العنصر ادساسا يف ادسلو ال ني حي يلجوأ
يلي و العوواعر لتاريوول اناووا ق يىل الن ووو والالووو  ،ووثيووع أعظووحم املعوواعر وأكوورب املعوواهد
بادعت ال نية ،على هكا الن و لرط تع ي ا الايود بالثع ان يف االلتواء وادسود يف الو ،،
العع اناا ق أقر يىل الن و  ،وأبلغ تأثعا يف ادفئدة كما يف ال يتك التاليك:
()39
تعطف يف سايق تعطف أرمق
يساورها عضا بأنياب ضيغم
فاد جعع هوكه الايوود مثوع عو ادفواعا وضوراوة السو ا  ،وهوا موا خلات وا مثوع
ادسد يف ال  ،والعن  ،وأرا ال تعرف مع الرمحوة ،وموا مث يورتك هوكا التعو ي أثورا خالبوا
يف الن و ،وينتاوع بنوا يىل يووعة حمسوسوة كيو كالو الايوود تؤملو  ،وكيو كالو انيواة يف
السجا و ا مذ اإلحسا العميق هبكه الايود املؤملة ،ويتجلى ذل يف ادبيا التالية:
ختلصمت من جسن أغامت والتوت

عىل قيود مل حين فكها بعد

من ادلمه ،أما خلقها فأساور

()40

تلوى ،وأما األيد والبطش فاألسد
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كما يع بالثع ان مرة أخرط:
قد اكن اكلثعبان وحمك يف الوغى
ممتددا

حبذاك

لك

متدد

فغدا

عليك

متعطفا

ال

القيد
رمحة

اكلثعبان
()41

للعاين

أمووا االسووتعاعة فاوود كال و قصووا ده حافلووة هبووا ،ولوويو املاصووود مووا هووكا ال و
حصوورها وتعوودادها ،ويمنووا املاصووود هنووا اسووتجالء الاوودعة ال نيووة للعوواعر ويظ وواع يبوودا خيالو
الرا ووذ وم اعت و العووعرية كمووا لووراه أحيالووا يع و ل س و بالغريوول لعوودم االسووتاراع ،علووى س و يع
االسووتعاعة التصوورحيية يف بي و  ،ويف ال ي و التوواف يع و ل س و أي ووا بووانلحم مث ب والنعمى مث يف
عج و ال ي و ب ووالري ،ويف ال ي و ال ووكي يلي و يع و ل س و بال وواعا وال ووررام ،كم ووا يع و
بالدهر وبال دع ،وبالصدع ،مث بالع ايا وبالوابع ،كما يف ادبيا التالية:
حقا ظفرت بأشالء ابن عباد
قرب الغريب سقاك الراحئ الغادي
ابحلمل ابلعمل وابلنعمى اذا اتصل

ابخلصب ان أجدبوا ابلري للصادي

ابلطاعن الضارب الرايم اذا اقتتلوا

ابملوت أمحر ابلرضامغة العادي

ابدلهر يف نقم ابلبحر يف نعم

ابلبدر يف ظمل ابلصدر يف الناى

نعم هو احلق وافاين به قدر

ما السماء فوافا

ملعياد

ومل أكن ذاك النعش أعلمه

أن اجل ال اادط فوق أعواد

كفاك فارفق مبا اس تودعت من كرم

رواك لك قطوب الربق رعاد

يبىك أخاه اذلى غيبت وابهل

حتت الصفيح بدمع راحئ غادي

حىت جيودك دمع الطل مهنمرا

من أعني الزهر مل تبخل ابسعاد
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وال تزل صلوات هللا دامئة

عىل دفينك ال حتىص بتعداد

()42

ومووا هنووا ين غووا لنووا الوقوووف عنوود هووكه الاصوويدة الووم يرثووا في ووا ل س و يف يوووعة
يلوة ،ويويوا بوأن تكتول علووى قوربه ،ولموع هوكه الاصويدة ةهوووه واعتو اةه بن سو موا ج ووة
ولم ووع انس وورة الالذع ووة والت ج ووذ م ووا ج ووة أخ وورط ،حي و أش ووا يف الال ووو والن ووو ب ورا
وعمحووة ،وكووان يعو قووربه باإللسووان ،ومل يووككره بووع ي و ا عليو يو ة مووا يو ات وهووا الرفووق
واللك ،ويوج يلي ا ا وي لل من أن يرمح ويع علي  ،دل دفا في مؤقتا ،ويدعو
ل و و بو ووأن تروي و و الس و و ل الراعو وودة مراعو وواة لن و وواعت وطالوت و و  ،مث عأينو ووا أل و و يسو ووت دم كلمو ووة
"اسوتودع " الووم توودل علووى رايوة وسووك بالووديا والعمووع بو حيو مل يعتاوود أن الاوورب رايتو
ا لم ال راية بعده ،بع تعع هكه الكلمة يىل أل مل يودفا فيو يال أمالوة ،مث يسوتمر يف خيالو
يف ال يو التوواف وخياط و موورة أخوورط وياووول لو مع و ا ل سو أخوا تل و السو ل الراعوودة يف
ال يعووة – علووى يوووعة التع و ي املالووو  -الووم ت ووحم في ووا امل وور الغ يوور الووكي يصووع س و ا
لن اعت ل هكا الارب ،ودن الارب حينما يكون ل را وخ را ،يكون هو أي ا ،وذل دن
هكا الارب أخ ى وريل ع اياه ل هكا انجر الصلد ،وي كى على أخيو بودمو الورا ك
والغاديا الكيا ينوحون وي ي ون علي العربا اناعة الوم تن و من وا ادةهواع والووعود لكثورة
ه ات وعظيحم كرم .
واجلوودير بالووككر هنووا عنوودما يوودعو يىل ل وواعة هووكا الاوورب وطالوت و  ،فنل و يف اناياووة
يوودعو ضوومنا لن س و  ،دن ل وواعة الاوورب وطالوت و ت ووما لن وواعت وطالوت و  ،مث خياطوول موورة
أخ وورط يف ال ي و الالح ووق ،و يع و ال ووع باإللس ووان ،مث ب ووال هوع أي ووا ،وي ل وول أن تن م وور
دمو ال ع الم ختر ما عيون ال هوع مرتقرقة على هكا الاورب الوكي حيويو  ،مث لورط أن كلموة
"ال ووع" ت يوود يف هووكه الصوووعة حسوونا و وواال يذ أن ال ووع يسووا ق وورة ق وورة وال ينا ووذ مثووع
امل ر الغ ير ين مر بكثرة وشدة ويسيع بسرعة ،مث لرط أن الع اعة "مل ت ع بنسوعاد" ،يشواعة
يىل أن ال هوع أسعدت :
رواك لك قطوب الربق رعاد
كفاك فارفق مبا اس تودعت من كرم
حتت الصفيح بدمع راحئ غادي

يبىك أخاه اذلى غيبت وابهل
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()43

حىت جيودك دمع الطل مهنمرا

من أعني الزهر مل تبخل ابسعاد

أمووا االسووتعاعة املكنيووة فاوود كووان حظ ووا أكثوور وأعظووحم يف شووعره ،وذل و أرووا أكثوور
مالءمو ووة وألس و ول يطو وواعا لتصو وووير أعظو ووحم املعو ووا وأعمو ووق العواط و و لتل و و ا و وواطر ادليمو ووة
واالختالج ووا ان ين ووة ،ع ووا طري ووق التجس وويد والتجس وويحم حي و يعو و ه ووكه الاص وووع بص وووع
اإللسووان ومل يووككر اإللسووان ،بووع يووككر الةموا مووا لواةمو  ،وهووو ال كوواء علووى سو يع االسووتعاعة
املكينة:
بىك "املبارك" يف اثر بن عباد

بىك عىل اثر غزالن وأساد

بكت ثرايه ال مغت كواكهبا

مبثل نوء الرثاي الراحئ الغادي

بىك "الوحيد" بىك "الزايه" وقبته

()44

والهنر التاج لك ذةل ابدي

وكووان العوواعر قوود خلووذ عووا شووعره اجلمووود والركووود ثيويووة التعو يع والتجسوويد يف
ثنايا قصا ده ،وكال قصا ده حافلة هبكه الصوعة ال نية اجلميلوة الوم تودل داللوة كاملوة علوى
قوتو و التك وواملا يف ه ووكا ال ووا ،وم اعتو و ال ني ووة ال اعع ووة وقدعتو و ال ا ا ووة ،وب ووع ه ووكا ال ووا
اس ووت ا أن ي ووتالى التكو وراع املم ووع الرتي وول واجلم ووود يف املوض وووعا ووح ووداا بتن ووو الص وووع
والت يال  ،ولكا هكه االستعاعا س ية وسو لة ،فالعالقوة في وا عالقوة ف ريوة ،ال لموع
عماا وال فلس ة ،بع يرا ت و أمام عيولنا مت ركة.
وتوجوود يف قصووا ده يوووع حسووية قوود عل ووا العوواعر بالكلمووا املوحيووة والتع ووعا
الناطاة حي يصوع لنا منظرا أليما ومع دا ح ينا يف ادبيا التالية:
يغزلن للناس ،ال ميلكن قطمريا
ترى بناتك يف األطامر جائعة
برزن حنوك للتسلمي خاشعة

أبصارهن

يطأن يف الطني ،واألقدام حافية

كهنا مل تطأ مساك واكفورا()45
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حسريات

ماكسريا

لرط يف هكه ادبيا يوعة عا عة لل نا اجلا عا الاليت كا بالسجا يف ادطماع
الرثة يف يوم العيد ،وكان هكا أول عيد يا ين يف هكا السجا ،حي يودخلا علوى والودها
ادسووع حافيووا ادقوودام علووى ال ووك خاشووعا ادبصوواع ،وكووا يف ذل و اليوووم يف حالووة ال
للكووا حووم ق موعا ،ويععووا علووى أجوورة الغو ل الووكي يغو لا للنووا  ،وأرووا لعووك يف ال ووك
كأرا مل ي أن مسكا وكافوعا يف حيااا يف الاصور ،وكالو هوكه الصووعة خاليوة عوا أفوالك
ال الرة ،ولكن ا ال تاع خ وعة يف التأثع.
وقلوويال مووا أروورم العوواعر بأمنووا ا سوونا ال ديعيوة ،وأكثوور هووكه ا سوونا ال ديعي وة
شوويوعا لديو هووو اجلنووا  ،وفاوود اسووتغل اسووتغالال فنيووا إلظ وواع مووا طورأ عليو مووا تغووع انالووة،
عندما اليل ةوجت :
()46
هنا
هنا
لقد
قالت:
جاهنا
أين
موالي
يوع هنا هكا ادمل الدفك بروا االستسالم للا اء:
هنا
اىل
لها:
قلت

صريان

الهنا

()47

أما ما يتعلق باملوسياى الععرية ،فاد لظحم العاعر أكثر شعره على ادوةان ال ويلة
وال وووع ال ويلووة ،وذل و أن العاط ووة الووم يوودوع حو ووا شووعره عاط ووة يا سووة أليمووة ختوور مووا
قلل ح يا في وول الووةن موذ أل اسو بوةه انسورة ،فيعورب عن وا و وال مبديود موا قوراع ال فورة يف
ادداء املوسياى" ،وترط شعره يف ادسر يلت م ال وع ال ويلة الم تدل على التأمع وادلواة ال
علووى الثوووعة واجلموووا ،ولوويو يف شووعره يف هووكا الع وود موسووياى تعووعر بسوورعة يال ق عتو الووم
قا ووا يثوور ثوووعة ابنو ع وود اجل وواع ،ف ووا مووا ثوور املتاوواع السوريذ انركووة دروا تعوورب عووا ال عووال
سريذ ،وحركة ت رم يف يدعه ،كما اختاع ال وع ال ويلة ككل يف عثا "(.)48
وما مث يلوا لنا أن أكثر ادوةان شيوعا عنده يف التع ع عا هوكه العاط وة هوو ثور
ال ويع ،مث ال يس والكامع والرمع على التواف ،وقود جواء هوكه ال ووع يف الغالول تاموة،
وخاية يف الرثاء واننك يىل الوطا ،و ا يالحظ على الاافية اإلكثواع موا اسوت دام حوروف
املد واإلطالق ليكون الصو م اباا لةلك والعويع املص و بان ن.
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وكان للرتاكيل وادل اظ الم اختاعهوا للتع وع عوا أحاسيسو ومعواعره دوع هوام يف
بنا و العووعري ،وذلو درووا مصوودع قيمتو اددبيووة وةينووة املعووا  ،ثيو ال تأباهووا الالووو وال
تعمئ من ا الن و  ،وقد سلس ل ادل اظ ول ل املعوا  ،فلوحم يسوتعع علوى لسوال
ل ووظ ومل ت و ر يف أسوولوب ع وواعة ،حيو ووال يف ت وومك عواط و الصووادقة حووم يف الرثوواء
يف تع ووع عقيووق لووك ي خوور بادل وواظ املوحيووة والرتاكيوول السلسووة مووا عجوواء واسووت ام وتعجوول
وتساؤل ،ووكا من ا يف عسحم الوحدة بك العكع وامل مون.

خالصة البحث

يتجلى لنا -ا تادم -أن املعتمد با ع اد كان شاعرا باعع ا ،حيل الععر
والععراء ،وكان المذ يف شعره العاط ة الصادفة الصادعة عا ان ن وادمل لتال ا الدهر
وتغع ادحوال ،فين يىل الرثاء للتع ع عا أقصى ح ل ومدط خساعت الم اعرتت يثر ع ل
عا عرش  ،كما تعرض لغع ذل ما ادرراض الععرية ادخرط الم تأجا في ا اليأ
باالض را والالق بالسةمة ،ويتعدط في ا يىل العج وال ع فيت سر على حيات يف
أن أتت ذ هكه
السجا ويتوجذ لتل الايود ،ويتأمل نال بنات  ،ف اول يف هكا ال
العواط وأق على هكه املعاعر وأحو هبكه ا واطر الم كان لر هبا يف هكه ال رتة
ان سية.
يىل أن أوضال كع الوضوا بأل كان عقياا يف معاعره
وسعي يف هكا ال
عمياا يف خواطره مااعلا بك انياتك السعيدة والعاية ،وكان ماهرا يف املوسياى الععرية عا
طريق حسا التةلي بك انروف وادل اظ ،ف ال عا حسا اختياع ال وع والاوايف الم
تناسل هكه العاط ة ادليمة وان ن العميق ،والكي ي يد شعره شألا ووقاعا يناعت ال نية
ال اععة الم تتدفق في ا عواط ادليمة وأخيلت ان ينة يف يوع فنية يلة.

خاتمة البحث وتوصياته

ومووا خووالل كتابووة هووكا ال و تويوول يىل بعو النتووا ا ا امووة والتويوويا الووم
لكا أن تساعد ال احثك وامل تصك يف هكا اجملال ،وسأذكر فيما يلى أمه ا:
 كان املعتمد بوا ع واد موا ك واع شوعراء الاورن ا وامو ا جوري ،وكالو مدينوةيش يلية مرك ا علميا ذا ثاافة عالية.
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 قام املعتمد بدوع هام يف عفذ ادد العرا وت وعه يف ادلودلو ،وكوان بالطوملتاى الععراء ،ومرك ا حم.
-

كال و الارحيووة العووعرية ملكووة عاس و ة يف ادسوورة الع اديووة ،كمووا أرووحم حي ووون
الععر والععراء.

 وقو وود حظو ووا دي و ووان املعتمو وود مبن لو ووة عاليو ووة يف ادد العو وورا ،والسو وويما تل و والاص ووا د والا ووذ الع ووعرية ال ووم لظم ووا يف ال وورتة ان س ووية ،وق وود تلا و ق وووال
حسنا ولال ش رة واسعة.
-

ين العاط ووة الصووادقة وادسوولو ال ووني مهووا مووا العوامووع ادساسووية الووم كسووتا
شعره ل ا ا لود وال ااء.

 كووان ن و و املعتموود ادثوور ال عووال يف اسووت داث املعووا العووعرية اجلديوودة يفادر وراض ال نيووة ،ويجادت و يف التع ووع عووا عواط و وتصوووير أمل و وح ل و وعثوواء
حال بصوعة عا عة ،وين كال أرراض الععرية تاليدية يف معالي ا ق ع ذل .
ويف رايووة هووكا ال و أود أن أل و ألظوواع الا وراء وال وواحثك يىل أن هووكا املوضووو
لك ووا أن يس وواعدهحم يف كع و و الغ وواء ع ووا ك و وواما الت ووأثعا واملراح ووع العاط ي ووة امل ي ووة
واملعوواعر ال اطنيووة يف ال نووون العووعرية املتنوعووة ،وكمووا يسوواعدهحم علووى ف ووحم ويدعاك الع صووية
اددبية ما املنظوع التاعخيا حي لر مبراحع خمتل ة تغع جمرط حيات  ،وينتاع موا مرحلوة يىل
أخو وورط بتغ و ووع اده و ووداف والغاي و ووا  ،وه و ووكا بالت و وواف لك و ووا أن ي ي و وودلا يف تن و وواول مث و ووع ه و ووكه
املوضوووعا الووم جتعلنووا لت اعووع مووذ ال يئووة العووعرية للوويال وأسوولوبا ومعرفووة وتعماووا وعاط ووة
وشعوعا.
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الهوامش
* كال يش يلية يف ع د ملوك ال وا ل حكحم ب ع اد ،وكالوا ما أعظحم امللوك ملكا وأفس حم
عقعة ،وأبعدهحم ييتا وأكثرهحم ذكرا يف تاعيخ ادلدلو وأدهبا يف هكه ال رتة الم ت دأ بساو الدولة

ادموية وقيام عدة ال مستالة ،تاسم مع ا ادلدلو يىل طوا  ،وعلى كع طا اة مل ،
وقد الت ى هكا العصر باستيالء املراب ك على ادلدلو بايادة يوس با تاش ك سنة 1941م(.
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