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  أسلوب البكاء و الحنين في شعر الس 

Compassion and Sigh of Tenderness in the Prison Poetry of 
Mu’tamid b. ‘Abb┐d al- Andalusi   

 د.سيد سيار على 
Abstract 

Mu’tamid b. ‘Abb┐d was the ruler of Taifa of Seville in Andalusia. Being a benevolent 
ruler, he also became known for his literary capabilities. In his own right, he is 
considered one of the greatest poets of Andalusia. Mu’tamid sent a delegation to 
Morocco, seeking for Yusuf b. Tashfin’s assistance to save his vulnerable state from the 
looming threats of Christians, fearing its collapse. Due to his effective administration 
Tashfin took control of the kingdom, however, as he was significantly inspired by the 
beauty and historic legacy of Andalusia, he fought several battles and conquered Seville 
putting Mu’tamid and his family in prison. Living in utter destitution in the prison of 
Aghm┐t, Mu’tamid passed away in miserable conditions after 4 years. While in prison, 
Mu’tamid mourned his piteous existence in fine verse, lamenting his cruel detention. 
This article focuses on Mu’tamid’s grievance over the loss of his off springs and poor 
conditions of life in the prison of Aghm┐t.  It also discusses compassion and sigh of 
tenderness made by him in his this poetry.  

Keywords: Mu’tamid b. ‘Abb┐d prison poetry, compassion and sigh of 

tenderness 

وتنقسم هـ على ید طارق بن زايد ومعاونة موسى بن نصري، وحكمه حنو مثامنائة سنة، 92فتح املسلمون األندلس سنة 
دولة املسلمني يف األندلس إىل ستة عصور، وهي: عهد الوالة، واألمویّة )اإلماراة(، وملوك الطوائف، واملرابطني، 

دین، وبين األمحر.    واملوحِّّ
هذا وقد كانت بينهم احلروب يف ما بينهم ابلشعر و األدب، و بناء القصور العالية، وقد تنافس ملوك الطوائف 

و استوىل األذفونش ملك الفرجنة على طليطلة و كتب  ،ياسّية، حّّت تفرق أمر املسلمني يف األندلسالختالفاهتم السِّّ 
له و جيعل زمام دولته يف یده، فكتب املعتمد إىل صاحب مراكش یوسف بن  ليخضعرسالًة إىل املعتمد بن عباد 

لكّن صاحب باد و یوسف بن اتشفني، على ید املعتمد بن ع 1اتشفني یستنجده، فاهنزم األذفونش بوقعة الزاّلقة
مراكش أعجب مبا رآه من مجال األندلس وجباهلا الشاخمات ومياهها الصافية وحدائقها البهيجة، املليئة ابألزهار، 
وبِّركاهتا وعيوهنا وأشجارها، وقصور الزاهي واملبارك والثُّراّي، فأراد االستيالء على إشبيلّية، فاستوىل عليها، وسىب املعتمد 

 بن عباد وأسرته الكرمية، وزوجته اعتماد الرُّميكّية وبناته ومنهن بثينة: األمرية الشاعرة.

                                                 


 .حماضر الدِّراسات اإلسالمّية جبامعة صوايب، صوايب 
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ل املعتمد بن عباد مع أهله و عياله مقيِّداً و أم  راكش و أمري دولة املرابطني، دخل على یوسف بن اتشفني صاحب ممحم
جن و أعتقله وراء القضبان  ، فسمجن2فأمر إبرساله و من معه مِّن أمسرته و أصدقائه إىل أغمات يف غياهب السِّّ

جن سنة      3ه.488احلدیدیّة حّّت مات يف زنزانة السِّّ
 :التعريف ابلشاعر امللك املعتمد بن عباد

هو حممد بن عباد املّلقب ابملعتمد، أشهر ملوك الطوائف ابألندلس، وآخر ملك دولة بين عباد، كان شاعرًا وأدیباً، 
وجودته وفنَّه، وزوجته الرُّميكّية امللقّبة ابعتماد، كانت شاعرة ذات حسن ومجال، وحالوة كالم، ویعرف حماسن الشعر 

وشرافة أدب وبيان، وحبيبة امللك، فصارت أسرية القضبان، وابنة املعتمد امسها بثينة، فهي األمرية األسرية، كانت 
هب والفّضة، وعاشت عيش الرتف والنعيم، شاعرة، تعّلمت الشعر واألدب يف بالط أبيها وشربت يف أواين الذ

 وحمبست حينما أحيط أببيها وأمها وأسرهتا، وهلا قصيدة مشهورة، مطلعها:
 فهي السُّلوك بدت من األجياد  إمسع كالمي و استمع ملقاليت
 4بنتم   مللٍك   من   بين عّباد  ال تنكروا أبين سمبيتم و أّنين

لرشيد عبد هللا، و الراضي ابهلل، و املأمون و املؤمتن، و الظافر و عبد اجلبار و و كان املعتمد كثري األوالد منهم، ا
 5شرف الدولة و فخر الدولة.

املعتمد بن عباد يف عصر دولته و خالفته قصوراً كثرياً، منها الزاهي، و الثُّراّي، و املبارك، و الوحيد، و أنشد الشعر  بنى 
 أبواب السوداء و يف زنزانة الدامسة. لقي خلفما أم  يف راثء هذه القصور عند

كان حيبُّ الشعر و الشعراء و األدب و أهله، كما قال املقري " كان املعتمد أندى ملوك األندلس راحًة، و أرحبهم 
ساحًة، و أعظمهم مساداً، و أرفعهم عماداً، و لذلك حضرته ملتقى الرِّحال، و موسم الشعراء، و قبلة اآلمال، حّّت إنّه 

كابر الشعراء و األدابء، ما كان جيتمع يف بالطه و أيف بالط أحد من امراء عصره يف األندلس من تمع مل جي
  6".حاشيته

 :شاعريَّة املعتمد بن عباد
كان املعتمد بن عباد سّيد الشعراء يف ملوك األندلس، وزوجته الرُّميكّية كانت شاعرة، وابنته بمثينة، وهكذا بنوه شعراء، 

،  وكان جيتمع حوله من الوزراء 7على متيز شاعریة املعتمد، أنّه كان یدرِّب أوالده على الشعر واألدبومما یدُّل 
حد من قبله عند ملوك الطوائف، كما نعلم أنَّ ابن عّمار وأاب بكر الداين َعَلم الوفاء، كانوا من  والشعراء ما مل جيتمع ألِّ

 أجود الشعراء يف األندلس مدحاه مدحياً مجياًل.
وكما ذكرتم أنًّه من أعظم الشعراء وكان ینشد من أجود الشعر، وعند إمعان النظر جند شعره يف خمتلف املعاين 

 وتعبرياته حسب معانيها وأاّيم حياته، فيمكن أن نقسمه يف ثالثة مراحٍل:
وله يف الغزل،  لس األنس، : الشعر اّلذى أنشده يف أاّيم شبابه مليًئ ابللهو و اجملون، یصف اخلمر و جمااملرحلة األوىل

  كما قال يف جاریة له:
 نشوانم من مخرِّ اشتياقك  أان يف عذاٍب من فراقك
 8وثقي فقليب  يف  وِّاثقِّك  فصلي مجيل  الظنِّ  يب



جن لمعتمد بن عباد األندلسي 1،العدد8پشاوراسالميكس: اجمللد ِّ
 2017يونیو _ینایر أسلوب البكاء و الحنين في شعر الس 

 

125 

 

الشعر اّلذى أنشده يف أاّيم ملكه وال خيتلف كثريًا يف أغراضه عن شعره يف املرحلة األوىل، إاّل  :املرحلة الثانية
جل اختالطه مع أعظم الشعراء، وتعّلق بكونه  أشّد أسرًا، وأكثر جزالًة وأعمق جتربة شعریة، ونضج شعره ألِّ

ابلكتب والرسائل ومساع الشعر من أفواه الشعراء اّلذین لعبوا أدوارهم يف األدب العريب األندلسي، كما أرسل 
  قصيدًة إىل ابنه الراضي ابهلل:
 عن قودِّ العساكرفتخّل   امللكم يف طيِّ الَّدفاتر
 9و ارجْع  لِّتودیعِّ  املنابر  طمف ابلسریر مسّلماً 

جن و خلف األسوار، وصف حاله يف سجن أغمات، و رثى  ه: إنَّ شعر املرحلة الثالثة  الَّذى أنشده يف غياهب السِّّ
 ، من الزاهي و الثُّراي و املبارك، و بكى على أهله و أوالده، كما قال:ابناه اليتقصوره الّ 

 سأبكي و أبكي ما تطاول من عمري  ولون صرباً، ال سبيل إىل الصربیق
 10بصنویه یعذر يف البكاء مدى  الّدهر  مدى الدهر فليبكِّ الغمام مصابةً 

م املعتمد بن عباد يف سجن أغمات  :أَّيَّ
أنفذته كان املعتمد بن عباد يف سجن أغمات، املقّيد ابلّسالسل واألغالل، وبقي حمبوساً أربع سنوات حّّت 

املنّية، وأثقلت القيود على رجليه حني اثر ابنه عبد اجلبار يف األندلس، وهو ال یعلم من أمر أسرته أن بناته كمّن یغزلن 
: جن یذكر فيها أحواهلنَّ  للناس الصوف على املغزل أبجرٍة، وملا أخرب به املعتمد فأنشد قصيدًة يف السِّّ

 لّناس، ال ميلكن قطمريایغزلن ل  ترى بناتك يف  األطمار  جائعةً 

 أبصارمهمنَّ حسرياٍت  مكاسريا  برْزَن  حنوك   للّتسليم   خاشعةً 
 11كأهّنا مل تطأَ مِّسكاً و كافورا  یطأن يف الطِّّني و األقدامم حافيةً 

جن و تسّمى تلك القصائد ابألسرايت، عرّب هبا عن جتربٍة حقيقّيٍة حلياة الذل الَّيت  عاشها كان ینشد القصائد يف السِّّ
 هذا امللك يف سجنه بعد حياة العّزة و الكرامة و اجملد و الكربايء.

  األشعار: ههذاملعتمد بعد أسره يف سجن أغمات و أنشد  12أبو بكر بن لبانة الشاعر زار
 على البها ليٍل من  أبناء  عّباد  تبكي السَّماء بدمٍع رائٍح  غادي
 13األرض منها حتت أواتروكانت   على اجلبال اّليت همّدت قواعدمها

 :قرضت هذه القصيدةقال لسان الدین ابن اخلطيب وقفت على قرب املعتمد أبغمات، و يف جانبه قرب اعتماد، ف
 14رأیتم ذلك من أوىل املهّمات  قد زمرتم قربَك عن طوع أبغمات

 :صيغ البكاء يف شعر السُّجون للمعتمد بن عّباد
م، حّّت مات فيه، و نرى الشاعر 1095م إىل 1091حنو أربع سنوات، من كان املعتمد بن عباد يف سجن أغمات 

جني يف هذه الفرتة احلزینة الباكية و املؤملة، و یسكب الدموع و یعرّب عن آالمه اّليت تلقاه.  امللك السِّّ
جني أورد صيغة " بكى" يف شعره اّلذي أنشده خلف القضبان احلدیدیة، والفرتة األليمة ا حلزینة ستاً والشاعر السِّّ

 وعشرین مرًة يف صور متباینة وهي كما یلي:
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بكى املبارك، بكى الوحيد، بكى الزاهي، بكْت، سأبكي، و أبكي، فيبكِّ الغمام، البكاء، تبكي العني، تفزع للبكاء، 
ف، تبكيها، أبكي حلزين،  الِّ بكيتم تبكي بدمٍع، بكت ما يل ال أبكي؟، بكْت واحداً، بكْت مل تمرق دمعاً، أبكي ألِّ

، یبكي.  فتحاً، أبكي و تبكي، سيبكي، سيبكيه، بمكاء، بكيتم
مع العلم أنَّ املعتمد بن عباد مل یقف أمام یوسف بن اتشفني ابكياً مسرتمحاً، فما استعطف وما اعتذر له قطُّ إىل أن 

 مات، لكنَّ الشاعر یذكر عن آالمه وصعوبة الدهر وحوادثه، وثقل القيود وحاله.
جن على القصور بكاء املعتمد  :يف السِّّ

شعر العريب اجلاهلي و انتقل هذا الهذا اللون يف  مثل وجدیم  ، وعلى الدول و القصوروامللوك یكون بكاء الشعراء 
 عصر اإلسالمي و العباسي و هكذا يف األندلس.الاألسلوب إىل 

جن قصائد راثئيًة وهو یبكي على قصور مملكته عند ما طال  والشاعر امللك املعتمد بن عباد أنشد يف السِّّ
 عليه األسر واشتّد عليه البالء وصعب عليه أمر االعتقال واحلبس، فقال:

 بكى على أثرِّ غزالن و آساد  بكى  املبارك  يف إثر  ابن عباد
 مبثل نوءِّ الثُّراّي  الرائح  الغادي  بكت ثمراّيهم  ال  غممَّت كواكبها
 هر و التَّاج كلُّ ذملُّه  ابديوالنَّ   بكى الوحيدم،بكى الزاهي وقـمبَّته
ّة البحر دمومي ذات أزابد  ماءم  السَّماء  على  أبنائه  دمرر    15اي جلم

لُّ على أّن ، و بكاءه یدم انَّ املبارك، و الثُّراّي و الوحيد و الزاهي من أمساء القصور قد رثى هبا املعتمد و بكى عليهإ
فارق من قلبه إىل أن مات، و عند مرور وقته يف سجن أغمات فما ترك بكاءه على قصوره حسرة سقوط دولته مل ت

 ليها.عاملشّيدة بل عندما هو یذكر منها فيضاعف و یزداد من حنينه 
ففي هذه األبيات جند كلمة "بكى" وردت مكررًة و التكرار ال أييت إاّل للتأكيد على شيٍء فيؤكد هنا على احلنني، و 

 یرید هبا أنّه مغموم و یتمن إىل الرجوع. 
جني یذكر هذه القصور و القباب و  أصبح غریبًا و أسريًا منفيًا يف املغرب و إّن منرب خطابته و عرش  قدالشاعر السِّّ

 مارته ليبكيانه:إ
 سيبكي  عليه  منرب  و سریر    غریب    أبرض    املغربني    أسريم 
 تمشريم   الثُّراّي   حْنوان  و نشري  بزهرها الّسامي الذُّرى جادهم احليا
غيمورین والصَّبُّ واحملبُّ غيمورم   و یلحظنا الزّاهي و سعدم  سعوده

16 
أمساء راي و سعد السعود، و الزاهي اّلاليت ذكرت يف هذه األشعار من الثُّ  أنَّ  "قال ابن بسام بعد ما نقل هذه األبيات

 17."كان أتّنق يف بنياهنا من قصور إشبيلّية  القصورقباب و ال
نَّ الشاعر املعتمد یبكي إمارته و دولته و ما كان فيه من عزٍّ و سلطان و أهبة و حياة مرفهة، و إقال شوقي ضيف: 

 18الدمع مدراراً.هو یبكي و یظل و یذرف 
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 :بكاء املعتمد و احلنني على نفسه املعتَقل
جن وعرّب عن آالمه النفسّية  جنيات وأغماتيات يف زنزانة السِّّ جني و امللك احلزین القصائد السِّّ أنشد الشاعر السِّّ

من ذكرى و قيده سرب القطا، فهّيج كوا 19 وصعوابت حبسه وحمنه ونكباته اعتقاله، كما مّر عليه يف موضع حبسه
  احلریّة يف نفسه، و بكى على حاله، فقال:

ربِّ القطا إذ مرْرن يب  سوارَح، ال سجن  یعموق و ال كبلم   بكيتم إىل سِّ
 و لكن حنيناً أنَّ شْكلي هلا شكلم   و مل تكم  وهللا   املعيذ    حسادةً 
 وجيعم و ال عيناي  یمبكيهمما  ثمكلم   فأسرعم ال مشلي  صدیعم  وال احلشا

 20فإنَّ فراخي  خاهنا  املاءم و  الظلُّ   عصَم  هللا القطا  يف   فراخها  أال
ْرهبا تطري يف اهلواء، وصّوتت: قطا قطا، وتقطع املسافة  فقد رأى الشاعر املعتمد بن عباد مجاعات القطا وسِّ

جني هذه األبيات وعرّب عن حریّة القطا، وعن نفسه امل عتقل، ووصف طرياهنا بال مشّقة وكئٍب، فأنشد الشاعر السِّّ
 وبكى على قيده وحبسه.

قد ضمن الشاعر البيت األّول بشعر جمنون، اّلذي جلس مّرًة مفكر حزینًا مّث هام على وجهه، فبينما هو  
 سائر إذ مّر بِّسرب من قطا یتطایر، فقال:

 فقلتم و مثلي ابلبكاء جدیر  شكوت إىل سرب القطا إذ مررن يب
 لعّلي إىل من قد هویتم أطريم   جناحه أسرب القطا هل من  معرٍي 

 21فعاشت بضر واجلناح كسري  و أيُّ  قطاٍة  مل   تعرين   جناحها
فأقول يف حتقيق املقام أنَّ املعتمد إن كان هو يف االعتقال واحملنة والنكبة لكّن فكره وذهنه وضبط األشعار 

ابلورثة القدمية، وخاصة ابألدب العريب القدمي، وإن كان  العربية اجلاهلية ومتابعة األسلوب البالغّي یدل على قوة علمه
 هو يف أاّيم احلریّة مشغول يف أمور الدولة واحلروب والسَّهر على رعيته.

نَّ شعراء العرب تصف طري "القطا" حبسن املشي لتقارب  وذكر "قطا" يف شعر املعتمد ليس غریبًا ألِّ
 ن زید األسدي:خطاها، وتشبه مشي النساء، كما وصف ذلك كميت ب

 قب البطون رواجح األكفال  ميشني مشي قطا البطاح أتوُّداً 
 22ینقلن  أرجلهّن  من أوحال  و إذا   أردن   زايرًة    فكأمّنا 

جني مالزمة للصدق و اهلدایة، كما يف املثال:  و ذكر طري "قطا" و صوته يف شعر الشاعر السِّّ
طئها، و "أهدى من قطاة" یعين هي تقطع املسافة البعي دة لياًل لورود املاء مث تعود إىل مفحصها و فراخها دون أن ُتم

"من بن مسجدًا كمفحص قطاة أو أصغر بن هللا له بيتًا يف و اله وسّلم هكذا يف حدیث الرسول صلى هللا عليه
سجد مع ذكر مفحص قد أشار كثري من أهل العلم إىل النُّكتة يف ذكر الرسول صلى هللا عليه وسلم بناء املو  23اجلّنة"

ّن القطاة مالزمة  للصدق، و كذلك من أراد بناء مسجٍد فال بمدَّ من الصدق و اإلخالص يف ذلك.  القطاة، ألِّ
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جن على أهله و عياله و أوالده  :بكاء املعتمد يف السِّّ
جن بفقد ولده املأمون، الذي یكّن أبيب الفت ح، حينما لقد حزن ونكب املعتمد بن عباد قبل دخوله يف السِّّ

هـ. فتضاعفت آالمه وأحزانه ملا قمتل ابنه الراضي على ید 484واّله املعتمد قرطبة، وقد قمتل يف إاّبن األحداث، سنة 
جن ببكاٍء شدید وعرّب  جني يف غياهب السِّّ املرابطني، وأحيط ابملعتمد وأسرته وبناته األمريات، فبكى الشاعر امللك السِّّ

 لتالية: عن بكائه وحنينه ابألبيات ا
 سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري  یقولون صرباً ال سبيل إىل الصرب
 یزیدم، فهل عند الكواكب  من  خرب  هوى الكوكبان الفتحم مث شقيقه
 ثقيالً فتبكي  العني  ابجلسِّّ  و الّنقر  یمعيدم على مسعي احلدید نشيدهم 
 24ىل الزجرو تزجمرها التقوى فتمصغى إ  فتبكي بدمع ليس للقطر  مثلمه

فكيف ميكن الصرب؟ وكيف ال ینشق القلب؟ إذا یفقد الوالد ولَدین معاوَنني له يف شؤون الّدولة وسياستها، 
وكيف ال یبكي الوالد إذا أحميط أبسرته امللكّية، وزوجته احلبيبة، وبناته األمريات، یغزلن للّناس لينفقن على أنفسهنَّ، 

ألغالل، يف غياهب زانزین سجن أغمات، كما دخل عليه ابنه أبو هاشم، وهو وأوالده اآلخرین ما بني الّسالسل وا
، فبكى املعتمد وأنشد:  مكبول  مغلول 
 مل خيش أْن أيتيًك ممسرتمحاً   ارحم  طمفياًل  طائشاً  لمبَّه
 جرعًتهّن  السم  و العلقما  و ارحْم  أمخّيات  له مثله

 25اء العمىخفنا عليه   للبك  منهّن من یفهم شيئاً فقد 
جن مبراكش، فی و هو أبغمات، قال ابن خاقان: و أّول عيد أخذ املعتمد يمسّلم عليه و ل أوالدهفدخل عليه من  السِّّ

ياع فقد غريًّ  یهّنيه و فيهم بناته و عليهّن أطمار كأهنّن كسوف و هنَّ أقمار، و یمبدین اخلشوع بعد الّتخایل، و الضِّّ
 فقال: 26امهنَّ حافيًة،صورهنَّ، و حرّي نظرهّن، و أقد

 فساءك العيدم يف أغمات مأسوراً   فيما مضى كنتم ابألعيادِّ مسروراً 
 یغزلن للّناس ما  ميلكن  قطمريا  ترى  بناتَِّك يف  األطمار  جائعةً 
 أبصارمهنَّ   حسرياٍت  مكاسريا  برزن   حنوك   لتَّسليم   خاشعةً 
 27تطأ مسكاً و  كافوراكأهّنا مل   یطأن يف الطني و األقدام حافيةً 

، فبكت خلف األسوار  جني يف نفسه األسى واألمل، فتحوّلت فرحة العيد ابهلمِّّ و الغمِّّ لقد حّرك مظهر الشاعر السِّّ
وبقرب القضبان احلدیدیة مجيع األسرة األمريیّة، وسالت الدموع، وفاضت عيوهنا، فكيف ال یبكي هناك أبوها؟ اّلذى 

وال یستطيع أن خيرج من االعتقال، فبكى يف زنزانته الدامسة، وعرّب عن هذه اآلالم  ال ميلك دفع الضُّر عنها،
جن، ومسحت املنّيةم  والنكبات واحملن املهينة، بشعره وكتب األبيات مبداد الدموع، فبكى إىل أن مات يف غياهب السِّّ

 دموعه، وسكت انسكابه مبوته.
... مسكاً وكافورا" إىل قّصة مشهورٍة و هي أنَّ الرُّميكّية زوجة امللك  و یشري الشاعر يف البيت األخري "یطأن يف الطني

املعتمد رأت الفتيات ابئعات اللنب، ميشني يف الطني فأرادت املشي فيه، فأمر زوجها املعتمد، فجمعت األزهار، 
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وصب فيها ماء الورد، وأوراق اليامسني ومن أنواع الطيب، وذمّرت ونثرت يف صحن القصر وعمته مث نمصبت الغرابيل، 
وعمجنت وعودت كالطني، وتوجلتها مع بناهتا، فأشار املعتمد إىل هذه احلادثة يف السُّجن حينما رأى بناته حافيات 

  28.الرجلني
 ، و أمامها وكر  فيه طائران یغرِّدان ترُّمناً، فقال:انئحة و حنينة يف عشهاقال ابن خاقان: أنَّ املعتمد رأى قمریّة 

 مساًء و قد أخن على إلفها الدهر رأت  إلفني  ضمهما  وكر   بكْت أن 
 یمقصرم عنها القطر مهما  مها القطر بكْت و مل یرق دمعاً، و أسلبت عربةً 
 29و ما  نطقْت حرفاً  یبوحم به   سرم  وانحت و ابحت و اسرتاحت بسرَّها

جني املغموم، نرى يف هذه األبيات تكرار كلمة "بكى" و هذا التكرار یدملُّ على كثر  ة بكاء الشاعر السِّّ
وهكذا أورد كلمة "القطر" بعد "دمع" و هو یشّبه دموعها بقطرات املطر، وأّما كلمة "انحت" أیضاً فتدملُّ على صوت 
البكاء احلزین الذي یصدر من فم القمري، فمن املثري يف بكاء املعتمد أوالده أنَّه ال یبكيهم وحده، و لكنه یشرك يف 

يور أیضاً، وهو یلوم نفسه أبن دموعه ال تسيل كمثل املطر الغزیر، على فقدان أوالده، وكيف ال تسيل بكائه الط
نَّ له قلباً حزیناً كما قال:  دموعه؟ ألِّ

 و كم صخرة يف األرض جيري هبا هنر فما يل ال أبكي أم القلب صخرة؟
 و  أبكي   ألألف   عدیدهم   كمثرم   بكت واحداً مل یشجها غري فقده
 و إن لؤمت نفسي فصاحبها الصربم   غدرتم إذن إن ضنَّ جفين بقطرةٍ 

 30ملثلهما   فلتحزن    األجنم   الزُّهر فقل للنجوم  الزهر  تبكيهما معي
 نرى أنَّ الشاعر هو یبكي مهومه وغمومه وفقدان أوالده، وهو یقول كيف ميكن يل أن ال أبكي عليهم؟

نَّ قلبه ليس حبجر، وإن كان من ا ألحجار من ُترج منها املياه الصافية، وهو ال یبكي بنفسه فقط بل یقول إنَّ جنوم ألِّ
السَّماء أیضًا تبكي معه، وجند كلمات البكاء مكررة يف أبيات الشاعر وهذا یدل على كثرة انسكاب الدموع ال من 

 عيين الشاعر بل من عيون الكون أیضاً.
نَّ من األحجار اقتبس الشاعر من آي القرآن الكرمي ليقوي هب ا املعن ویستدُّل على أنّه ال یتأنب وال یمعتاب ببكائه ألِّ

أَشدُّ  أیضًا یشّقق وخيرج منها املاء، كما قال هللا سبحانه وتعاىل: "مثمَّ َقَسْت قـملموبمكمم مِّن بـَْعدِّ َذلَِّك َفهَِّي َكاحلَِّجاَرةِّ أوْ 
َا یـَتَـَفجَّرم 

اء َقْسَوًة ط َو إنَّ مَِّن احلَِّجاَرةِّ مل
َ
ا َیشَّقَّقم فـََيخرمجم مِّنهم امل

َ
َها مل نـْ  31"مِّْنهم األهنارمط َو إنَّ مِّ

ى مموسى  نفجر املاء من حجر موسى عليه السَّالم ملا ضربه بعصاه، و قال سبحانه و تعاىل " َو إذِّ اسَتسَقىى او كما 
ْنهم اثنَـ  طلَِّقومِّهِّ فـَقملَنا اْضرِّْب بِّعََّصاَك احَلَجَر   32"طَتا َعَشَرَة َعيناً َفانـَْفَجَرْت مِّ

نَّ احلجر هو أشدُّ قسوًة و صالبًة من قلب اإلنسان، لكّن بعض اف ستدالله آبايت القرآن الكرمي من وجه املعن، ألِّ
 القلوب من حيث قبول األثر و قطع النظر من حيثية املادیّة أشدُّ غِّلظًة و صلبًة من احلجر.

جني الباكي یقول:   و قال الشاعر السِّّ
 أبكي حلِّمزين، وما محمِّّلتم أحزاانً  عنيم،  عيين  أقوى  منك  هتتاانً اي 

 ثوى یزیدم  ففزاد  القلبم  نرياان بكيتم  فتحاً  فإذا ما رمْت سْلوته
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 33لدى الّتذكر  نسواانً و وِّلداان أبكي و تبكي و نبكي غريان أسفاً 
جني خياطبه ویقول: اي فالشاعر املعتمد بن عباد یبكي يف راثء األوالد حينما رأى  املطر ینهمر فاجته إليه الشاعر السِّّ

ّنين فقدتم األوالد  عنيم أي املطر، عيين أقوى منك ذرفًا لدمعها املنهمر، والفرق بيين وبينك أّنين أبكي حمزاًن وأملًا ألِّ
 واألسرة، وأنت تبكي من غري حمزٍن وحسرٍة.

واليًا بتوايل املصائب عليه، فيقول: فقدت ولدي الفتح وبكيته وعندما وهذه األبيات تدملُّ على بكاء الشاعر بكاًء مت
أوشكت على السلوان قضى أخوه یزید حنبه، وبلغين خرب مقتله فازداد احلزن، مثم یدعو هلما ابملغفرة والرضوان، ویلقي 

 لبكائهما.عليهما سالماً منه ومن أمهما الثكلى بعد أن بكى عليهما، وبكت أیضاً معه وأبكيا غريمها 
أقول يف حتقيق املقام أنَّ الشاعر قال "ايعني" قال مرتضى الزبيدي: هو جراين املاء و الدَّمع كما یقال: عان املاء و 

  34الّدمع یعنيم عيناً و عيناانً أي جرى و سال.
 قال عنرتة بن شداد:، كما 35قال أیضاً: إذا كان املطر من انحية القبلة فهو مطر العني، و هكذا العني مبعن الّسحابة

 36فرتكن كملَّ حدیقٍة كالدِّرهم جادت عليها كلُّ عنٍي ثّرةٍ 
يف هذه القطعة الشعریّة، فتكرار اللفظي یدملُّ على   ارٍ و نرى الشاعر املعتمد بن عباد یستعمل صيغة "بكى" مخسة مر 

 الشاعر املخزون و املكبول. سيالن الدموع و انسكاهبا من عيينكثرة البكاء و 
جن ببكاء الشعراء السُّجناء األندلسية يف احلبس و االعتقالم  :وازنة بكاء املعتمد يف شعره السِّّ

جن هو املوضع اّلذي یعتقل فيه اإلنسان، وحيبس فيه البشر، وأسباب الدخول والقيد خمتلفة، بني  كما نعرف فإنَّ السِّّ
ياسة والعشق واحملّبة والّدین والقبض على أموال الغري و  الظلم والضرب ... ومهما یكن من سبٍب، فقد اعتقل كثري السِّّ

من الشعراء واألدابء يف سجون األندلس، لكّنهم أوقدوا قنادیل الشعر بدموع بكائهم وأبنواع املعاين وتعبرياهتم، وابملدح 
 واالعتذار واحلنني والراثء ووصفوا أحواهلم وأغالهلم.

عصر اجلاهلي إىل عصران اليوم بتعبريات متنوِّعة ومبعاين متفّرقة حسب وجند انسكاب الدموع يف شعر السُّجون منذ ال
جني ونكبته وكربته، وقد تعّددت أساليب البكاء واحلنني يف شعر السُّجون ومعانيه ابختالف  قّوة فكرة الشاعر السِّّ

أقوى وأعمق من بكاء أحوال الشعراء، لكن عند إمعان النظر وجدان بكاء بعض الشعراء السُّجناء يف األندلس أشد و 
جن ببكاء املعتمد يف سجن أغمات.  غريهم، فلذلك سنوازن بكاءهم الشعري يف السِّّ

قال املعتمد بن عباد يف راثء األوالد حّّت أغرق يف خياله وأنزل النجوم مبنزلة العاقل وجعلها ابكيًة معه، مبالغًة يف 
  التعبري عن حزنه وآالمه:

 37ملثلهما فلتحزن األجنم الزُّهر  يفقل للنجوم الزهر تبكيهما مع
 قال أیضاً:و 

لَت أحزاانً   اي عنيم، عيين أقوى منك هتتاانً   أبكي حلِّمزٍن، و ما محمِّّ
 38و انرم قليب تملفى  الّدهر  بمركاانً   و انرم برقك  ُتبو  إثر  وْقدهتا
 خلف القضبان: 39و يف مثل هذا املعن قال أبوبكر بن عّمار

 و يّف و إال  ما  نياحم   احلمائم  كاءم  الغمائم؟علّي و  إال  ما  ب
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 لثأٍر، و هّز الربق صفحة صارم  و عيّن أاثر الّرعد صرخة طالبٍ 
 40لغريي، و ال قامْت له يف مآمت  وما لبسْت زمهرم النجوم حدادها

جن:41قال الوزیر هاشم بن عبد العزیز األندلسيو   ، مقتول السِّّ
 یمسرُّ مبا أیدیه شنآنم كاشحم  نفكم عّضة ابلّدمع هننهتم خوف أ

وم الثراّي والدُّموع سوانح حتاملتم  عنهم مثَّ  اندمتم  يف الدُّجا  42جنم
 يف راثء عمر بن عبد العزیز: أنشديف شعر جریر أیضاً، كما  ہو هذا األسلوب جند

 43تبكي عليك جنوم الّليل و القمرا  و الشمس كاسفة  ليست بطالعةٍ 
وابن عّمار وهاشم بن عبد العزیز أثر بكائهم فقد أشركوا معهم يف بكاءهم بكاء جنوم الّسماء  نرى يف أبيات املعتمد

 والربق والغمام، والثُّراي، ويف شعر جریر التعقيد اللفظي معروف يف علم الفصاحة والبالغة.
ففي هذه األبيات یوجد  44.والتعقيد هو الكالم اّلذي غري ظاهر الداللة ملعن املراد به، ویكون يف اللفظ أو املعن

  التعقيد اللفظي.
 قال املعتمد حينما رأى قمریّة انئحًة وأمامها وكر  فيها طائران یغردان:

 مساًء و قد أخن على إلفها الدهر بكْت أن  رأت  إلفني  ضمهما  وكر  
 یمقصرم عنها القطر مهما  مها القطر بكْت و مل یرق دمعاً، و أسلبت عربةً 

 45و ما  نطقْت حرفاً  یبوحم به   سرم  و اسرتاحت بسرَّها وانحت و ابحت
 و هو يف احلبس و االعتقال:46و قال یوسف بن هارون الرمادي 

 و من جزعي تبكي احلمام و هتتف على كربي هتمي السَّحاب و تذرمف
 47و تلك على فقدي  نوائح  همّتف كأنَّ السَّحاب الواكفات  غواسلي

جن: 48د امللك بن شمهيد األندلسيو يف هذا املعن ما قال عب  و هو يف زنزانة السِّّ
 على القصر  إلفاً و الدُّموع جتمود و قلتم   لصّداح  احلمام  و قد  بكى
بُّه  كالان    ممعًن   ابخلالء   فرید أال   أیّها   الباكي   على   من   حتم
 قودوللشوق من دون الضُّلوع و  و ما  زال  یبكيين  و  أبكيه   جاهداً 
 49و أجهش ابب  جانباه حدید إىل أن بكى اجلمدرانم من طمول شجوان

جن مرة سرب قطا، هتوي يف اهلواء، فأنشد:  و رأى املعتمد يف السِّّ
 سوارح ال سجن  یعوقم و ال كبلم  بكيتم إىل سرب القطا إذ مررن يب
 50وجيع و ال عيناي یمبكيهما ثكلم   فاسرح ال مشلي صدیع  و ال احلشا

نوا يف إسناد فأقول يف جن واالعتقال قد تفّن  حتقيق املقام أنَّ املعتمد والشعراء اآلخرین اّلذین نكبوا مبحنة السِّّ
ّن قطرات املطر  ة، والّسحاب واملطر والّسماء، ألِّ هذا البكاء إىل أشياء خمتلفة، منها: النجوم، واحلمامة والقمرّی
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فيمصريون الشعراء السُّجناء بطریق اجملاز إمياًء إىل  تشبه بقطرات الدموع، وانصباب ماءه ابنصباب العني،
احلقيقة، وإثبات البكاء للجمادات والكون و الطيور و الغمام و السًّحاب بطریق االستعارة و التشبيه، و هذا 

لم على إغراقهم يف احلزن.   یدُّ
جن حتت عنوانوقد ذكر شاعر الشرق العالمة حممد إقبال يف شعره استغاثة املعتمد وبكاءه يف ا د اخےن"  :لسِّّ ي

 

ںیم  ق

 " یقال:دمتعم ىك رفيياد
 وہا، اجیت ریہ  اتریث  یھب یھب رتصخوسز   اک  اغفِن   ےب رشر   ےنیس   ںیم   ابیق   رہ  یئگ

 ںیم امیشپں وہں،امیشپں ےہ رمی دتریب یھب  رمِد رح زدناں ںیم ےہ ےب زینہ و ریشمش آج

 یھت  ایس  وفالد  ےس  اشدی  رمی  ریشمش  یھب  اجات  ےہ دل  وخد  وخبد  زریجن  ىك  اجبن  اچھک

وشخ  و  ےب رپوا   ےہ انتک   اخقل  دقتری یھب  وج  رمی  غیت  دو  دم یھت  اب رمی زریجن یھب

51

 

 :امللخص
جن املریر أربع سنوات حّّت مات يف  استخلصت من هذا البحث أّن الشاعر امللك املعتمد بن عباد ذاق طعم السِّّ
سجن أغمات، وقد اعتقله أمري املرابطني وصاحب مراكش یوسف بن اتشفني، وحمبست أسرة الشاعر خلف األسوار 

جني أتثراً شدیداً. جن، وقمتل له ولدان معاوانن يف شؤون الدولة واحلكومة، فتأثَّر الشاعر السِّّ  وقضبان السِّّ
جن والنكبات واحملن اّليت دارت حول املعتمد بن عباد يف آخر أاّيم حياته أثرًا ابلغًا يف شعره اّلذى  وجند أتثري السِّّ

أنشده وراء القضبان احلدیدیِّّة، حّّت حولت طبيعة الشاعر إىل البكاء واحلنني، فأنشد القصائد البكائية، والقطعات 
 األسرايت، وحنن نسمع بكاءه اليوم يف صورة شعره.

ألغماتيات تدور حول املعاين املختلفة لكّن نكتة الرتكيز وحمورها وعند إمعان النظر جند شعره وقصائده االعتقاليات وا
 هي بكاؤه على نفسه وأهله وأوالده وعلى القصور اّليت بناها يف إشبيلّية، من الزاهي واملبارك والثُّراي والوحيد.

يف صورٍة وهكذا انسكبت دموعه فأصبحت قصائده أصدق عاطفة وأشدُّ أتثريًا يف النفوس، وأورد صيغة "بكي" 
متباینٍة بسّت وعشریَن مرٍة يف شعره اّلذى أنشد خلف القضبان احلدیديِّّ ويف زنزانة سجن أغمات، ومع أنَّه مل یقف 
أمام یوسف بن اتشفني ابكيًا مسرتمحاً، ما استعطف وما اعتذر له قطُّ إىل أن قبضته املنّية ونمزعت الروح من جسمه 

 جن وصعوابت الّدهر وحاداثته، وبثقل القيود وحاله وبفراق أوالده.الفاين، بل إنَّه بكى على آالم السِّّ 
ونرى أنَّه ما خرج من شعور اإلنسانّية والقيم األخالقّية اّليت تالزم عظماء الّرجال، وإن كانت هذه الكرابت والنكبات 

عوره، لكّنها ما أذهبت عقل واحملن وقتل األوالد وزوال احلكومة وتذليل البنات احملصنات تذهب ابلعقل اإلنساين وش
 املعتمد وما خبط، وأّما بكاؤه فهو من الطبائع اإلنسانّية اّليت تدُّلم على رِّّقة القلب والرَّمحة واللطف واللني.    

 واملصادر اهلوامش
 5/22م، دار صادر بريوت، ص 1970ابن خلكان، أمحد بن حممد. وفيات األعيان. ط:  -1 

حدمها املوسویة، من أصحاب ابن ورصند، و : أغمات موضع من أرض املغرب قرب مراكش، و أهلها أغمات -2 فرقتان، یقال ألِّ
الغالب عليهم جفاء الطبع و عدم الرِّقة، و الفرقة األخرى مالكّية حشویة، و بينهما القتال الدائم، و كل فرقة تمصّلى يف اجلامع 

 1/225صادر بريوت، ص م، دار 1977منفردة بعد صلوة األخرى. انظر: احلموي، ايقوت بن عبدهللا. معجم البلدان. 
 22/ 5وفيات األعيان. ص  -3
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