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  املقدمة

   يف أثناء اجللسات الدراسية اليت كان يعقدها األستاذ الدكتور عبد اهللا محادي مع دفعة طلبة الدراسات العليا

تناول شخصية املعتمد بن عباد بالذكر و أشار إىل أا شخصية تفردت بالعديد من  -شعبة األدب القدمي -

م من قبل الباحثني األوروبيني والعرب ألا تكرس املواقف و السلوكات و بالكثري من احلفاوة و االهتما

  .الرتعات الفردية اليت متثل أجلى مظاهر احلرية اإلنسانية

العديد من و الزلت أتذكر كيف حتدث أستاذنا محادي عن املعتمد حديثا ممزوجا باإلعجاب توقف خالله عند 

ها له األقدار والظروف أحيانا أخرى، فكانت احملطات واملواقف الغريبة اليت كان يصنعها بنفسه أحيانا وتصنع

إذ جتمع بني الواقع واخليال؛ فكأمنا هي سرية بطل ملحمي ختلع عليه الروايات حياته مألى باإلثارة البالغة 

  .واألخيلة صفات البطولة اخلارقة والقوة اجلبارة اليت ختذهلا األقدار واحلظوظ

تشكل يف عصر تزامحت فيه األحداث وانقلبت فيه املوازين بشكل واحلق أن سرية املعتمد إمنا هي صنيعة خيال 

أذهل العقول وأطاش النفوس فتفجرت وسالت مطامعها ومطاحمها رخيصة غريبة الحتتكم إىل منطق أو خلق أو 

عرف أو دين، وبعد ضياع األندلس وسقوطها يف يد النصارى ازداد بريق شخصية املعتمد ألن ضياع األندلس 

كما استفاق ضمري املعتمد حني جترد من ملكه وضحى به يف  أنه لو استفاق ضمري كل أحدكشف للجميع 

  .سبيل مصلحة األمة كي يعيد هلا أنفاسها املخنوقة من جديد ملا حدث ما حدث

عباد كافيا إلبراز العديد من جوانب ثراء شخصيته بن كان حديث الدكتور محادي عبد اهللا عن املعتمد لقد 

ني اليت كان األستاذ محادي يوعنصر عريب أصيل ينحدر من ساللة اللخم  حميط أندلسي طائفي، ومكوناا من

  .كثريا ما يتلو علينا اعتزاز املعتمد ا

اليت يفجر امسها بداخلي جمموعة مشاعر . عبق شخصية املعتمد إمنا هو جزء من عبق األندلس الفردوس املفقودو

 يف خميليت مشاهد ا أرى آثار األندلس املاثلة عمرانا وآدابا وحضارة ترتسمساحرة، وال أبالغ إن قلت إنين حينم
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وحضارة خصبة مستها يد البلى واالندثار يف غفلة من أبنائها تستحق أن تكون وقائعها دروس  أسطوريجمد 

  .كاءحد الب يتملكين حنني طفويل تكدره مرارة الفقدكما  ،ومواد تاريخ يعيد تشكيل الوعي من أملها املمض

إن الوهج األندلسي الزاخر قد تدفق مع احلديث الباهر ألستاذنا محادي، ليوجه رغبيت لدراسة شخصية املعتمد 

دراسة أكادميية، رغم تشتت إراديت وتوزعها بني العديد من املواضيع النقدية القدمية ولوال أن حياة املعتمد 

والنفس ملا استقر رأيي يف اية املطاف على سربها  أكثر املواضيع حضورا يف الذهن اوشخصيته الغرائبية ظلت

  .ودراسة جوانب ثرائها ومنابع تفردها

هو األصلح من بني كل املناهج لتحقيق املبتغى، "املنهج النفسي"ومل يكن اختيار املنهج حيتاج إىل حبث فقد كان

  .الشعر إىل شريعته يف احلياة فاجلانب البارز يف املوضوع هو الشخصية اليت جعلت حياة املعتمد شعرا وحولت

وقد استقر خياري يف بداية األمر على دراسة شعر املعتمد دراسة نفسية فتقدمت للمجلس العلمي املوقر 

املعتمد بن " باملشروع للتسجيل وبعد دراسته أقره مع تعديل رأيته طفيفا يومها ألنه مس العنوان الذي أصبح 

إال أنين أثناء البحث اكتشفت " دراسة نفسية يف شعر املعتمد بن عباد  "بعدما كان "  -دراسة نفسية  -عباد 

خلدته سريته السياسية اليت اختزهلا التاريخ يف دوره البارز " قيمة هذا التعديل ألن امللك الشاعر املعتمد بن عباد 

انقالب ابن تاشفني  يف معركة الزالقة واستنجاده بيوسف بن تاشفني غري مبال بتحذيرات من نبهوه إىل إمكانية

عليه ألنه أدرك أن محاية األندلس أوىل من محاية عرش مملكته؛ فالسرية الشخصية هي اجلانب األبرز يف هذه 

  :الدراسة اليت جاءت مقسمة إىل قسمني مها

  .النظري لاملدخ -

 .القسم التطبيقي -

الذي كان املعتمد أحد  -يف حملة موجزة عن عصر الطوائف وفق منهج  تارخيي ويف القسم األول حتدثت 

وحتدثت  ومتيز بنهضة أدبية كبرية صنعتها ممالك الطوائف الباحثة عن اد السياسي واخللود التارخيي، - ملوكه 
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إحدى هذه املمالك اليت نال اململكة اليت أدار الشاعر آخر صفحاا، وباعتبارها باعتبارها مملكة بين عباد عن 

قدير حيث راجت بضاعتهم، وعال قدرهم، ذلك أن العباديني بذلوا كل ما يف الشعر والشعراء فيها أكرب الت

وسعهم الحتضان لواء اخلالفة الساقط، فأحيوا كل مناقب العرب وحتلوا بسيماهم يف ترصيع البالط بأكابر 

الشعراء، واإلنفاق عليهم، وجعلهم وزراء وندماء ملوكهم تأكيدا منهم على أم األحق واألوىل من بني 

اجلميع بإرث اخلالفة املنتهب ألم عرب متأسبنون مل يستطع ال التاريخ وال اجلغرافيا أن ينسياهم تلك املناقب 

الرمزية والصفات العريقة عراقة األصل واحملتد، مث رصدت حياة املعتمد من املنشأ إىل النهاية وذكرت كل 

ال ميكن فصل بسيكولوجيا شخص ما عن " نه العوامل اليت رأيت أا أسهمت يف تكوين هذه الشخصية ذلك أ

  . 1"تارخيه الشخصي 

مث حتدثت " حتدثت عن عالقة األدب بعلم النفس ولكي حيافظ هذا القسم من البحث عن سياقه النظري فقد 

، وبعدها عرفت العقدة النفسية البارزة على شخصية املعتمد وهي عقدة اخلصاء وبينت "النقد النفساين " عن 

يتحدث عن هوامها أكثر من احلديث عنها، ورأيت أنه البد من بيان منشئها حيث تبني يل أن  أن البحث

وحاولت قدر املستطاع أن " املنصور بن أيب عامر " هو مسة عصر ساحق أحسبه تتوجيا لعصر " هوام اخلصاء "

" را إن قلت إن بعض األقوال واألشعار واملمارسات املعربة عن ذلك، وال أخفي سمن هذه الفترة  أرصد

كان مبثابة اندثار عنوان الرجولة األندلسية اليت عاش مجيع ملوك الطوائف حتت وقعها إما " سقوط اخلالفة 

هاربني من معرا أو ساعني إلثبات صدق توجههم وعزمهم على استرجاعها، وال أستبعد أن يكون وصف 

عن عدم أحقية أي من هؤالء باملكانة اليت تبوءوها إثر  إال تعبريا" باملنتزين " املؤرخني ملؤسسي العصر الطائفي 

اليت كبلت هذا اجليل " عقدة اإلمثية " صحت هذه الدعوى فإنه من املمكن أن نبحث عن سقوط اخلالفة وإذا 

   "أللبورت" الدور" مث حتدثت عن نظرية  ،وأورثته العجز واخلور رغم ما يظهره من بطش وفتك
  

 .14ص. 2003. قسنطينة. منشورات خمرب الترمجة يف األدب واللسانيات جامعة منتوري. ترمجة مخيسي بوغرارة. هيدي إىل ما بعد البنيوية وما بعد احلداثةدليل مت. مادان ساروب -1
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" G.W.ALLPORT"  ا تفسر سر التجاذب الوجداين الذيوهي إحدى نظريات الشخصية اليت رأيت ا

ة اإلمارة وأدار امللك بنفسية وعقلية الشاعر الفنان فكانت سلوكاته ميز امللك الشاعر حيث أنه عاش مرحل

كثريا ما تنفلت عن مقتضى مقامه وكانت مقتضيات املقام الذي يديره كثريا ما تتناقض وطبعه ومسات 

  .شخصيته

ذار استقصيت مظاهر العقدة أو هوامها من خالل شعر الغزل واالعتأما القسم الثاين فكان تطبيقيا حمضا حيث 

لدى املعتمد ممثلة يف املعتضد قد لعبت دورا بارزا يف تكوين هوام اخلصاء " السلطة األبوية"واملدح فتبني يل أن 

وألن املعتضد كان مدركا للتحديات والظروف  ،لتسيري اململكةه ءأبنا إذ كان يعد ،القاسية التربيةبفعل 

ديث مشاعره ويف كثري من األحيان ال تسمح حىت باحلواألجواء اليت ال تتيح ألحد أن ينساق وراء عواطفه أو 

وقد تدرج  فقد متيزت تربيته بالقسوة والصرامة فكان يف نظر املنهج النفسي أبا ساحقا،  عن األخالق واملبادئ

ذا الثالثة هل فصولالوهي وفق مراحل حياة الشاعر من اإلمارة إىل امللك إىل األسر يف جانبه التطبيقي  البحث

خالل مسار حياته  أهم الظواهر النفسية الكفيلة باإلحاطة جبوانب شخصية املعتمد تتبعحيث ت ،القسم

    .رصدا للظواهر النفسية املميزة لكل مرحلة، وقد انطوى كل فصل على جمموعة من العناصر تعد احلافل

ملرهق و الظروف وقد واجهتين مصاعب مجة أمهها عدم التفرغ للبحث والتشتت بني أعباء وظيفة التعليم ا

الشرط " حىت إن االجتماعية القاهرة إضافة إىل صعوبة املنهج النقدي الذي يتطلب تكوينا وتدريبا متخصصا 

األساسي الذي تفرضه معاهد اإلحتاد الدويل للتحليل النفسي للحصول على عضويته هو إجراء حتليل نفسي 

فاملمارسة العملية هلذا  1"اليب العالج ويتدرب عليهعلى كل طالب على يد أستاذ يف هذا الفن قبل أن يلقن أس

منه للتمكن منهج ال تكفي املطالعة املتخصصة وال القراءة املعمقة ملصادره و مراجعه املنهج ضرورية ألنه 

  . هذا االحسب علماء  2)وحشيا(واإلحاطة بتقنياته وإجراءاته فاإلقدام عليه ذا الشكل خيرج لنا حتليال 

     1981نيسان. 01العدد. جملة الفكر العريب املعاصر. عبقرية فرويد. زيور مصطفى. د -1
 " دون أن يكونوا تلقوا اإلعداد النظري والتقين الضروري ميارسون التحليل الوحشي) فكرة عن اكتشاف التحليل النفسي( الذين لديهم ...كل " ... -2
     . 396، 395ص. 2002.ط األوىل.بريوت.دار الفكر املعاصر. ماضيه ومستقبله. ليل النفسيالتح. حممد أمحد النابلسي. ود.حسني عبد القادر. د:انظر -



 

5

حني يستنطق نصوص أدبية خيتلف كثريا عن التحليل النفسي السريري ولوال اقتناعي بأن النقد النفساين 

  . ملا أقدمت على هذه اازفة -إذ شتان بني الناقد واملعاجل -للمبدعني 

تفهم األستاذ املشرف وتشجيعه يل من خالل إمدادي باملصادر واملراجع وتزويدي بالتوجيهات ال واحلق أنه لو

  .بحثالفله مين أمسى آيات التقدير والتمنيات بالدوام يف خدمة  .القيمة ملا كتب هلذا البحث أن يرى النور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

6

  عصر الطوائف

 نودي يف األسواق واألرباض ال يبقى بقرطبة«  ، حىتاسي التامانتهت دولة بين أمية يف األندلس باإلفالس السي

 وهو من  وكان اخلليفة هشام بن حممد امللقب باملعتد باهللا آخر خلفائهم. 1»أحد من بين أمية وال يكنفهم أحد 

فة املهان أساء أميا إساءة إىل دولته احلاملة للواء اخلالإذ  السرية يف الرعية،وا ومل حيسن األندلس،الذين حكموا 

اجتمع املأل على خلعه وهتفوا بإبطال « فتفاقمت نقمة الناس، واشتعل سخطهم فما كان إال أن  ،املمرغ

خلع منها يوم الثالثاء الثاين عشر لذي « ومت األمر بتنفيذ ما خرج به املأل و 2»اخلالفة مجلة لعدم الشاكلة

ين أمية يف األندلس، وانتهاء عصر اخلالفة، لتدخل ، وهو تاريخ سقوط دولة ب3»احلجة من سنة اثنني وعشرين 

طوائف من املوايل « رمسيا عصرا جديدا خطريا هو، عصر ملوك الطوائف، الذي آل فيه أمر األندلس إىل 

، مستغلني 5»واقتسموا خطتها وتغلب بعض على بعض« 4»والوزراء وأعياص اخلالفة وكبار العرب والرببر

كل  «فاقتطع كل من واتته هذه األجواء نصيبه من الكعكة األندلسية، فلما نال  ل،أجواء الفتنة والضعف والذبو

وظفر مبا استطاع أن جيمع ويقتطع ، بدأت األطماع تتوسع وتكرب ، فامتدت  6»متغلب منهم ما تغلب عليه

ملوك ...ااستقل أخري« طلبا لإلستقواء، فـ األيدي املتغلبة ال للتصاحل والتحالف، ولكن للتعارك والتناحر

عشرين دويلة -يف لظى هذه األجواء-بعدما بلغ التناحر مبلغه، وعرفت األندلس7»استفحل أمرهم وعظم شأم

  : 9كما قال ابن رشيق 8»ألقاب اخلالفة تقسموا«لكة تداول عليها مثانون متغلباما بني إمارة ومم

 لَكَةمر مـي غَيف ةسلطَن ألقاب          حكَالْهِرِ يدلةَ األسوا صفاختني اك      
  

  .152ص .3ج.1980. 2ط. دار الثقافة بريوت. ليفي بروفنسال. حتقيق ومراجعة ج س كوالن وإ. البيان املغرب .عذاريابن  -1
 . 150ص . م ن -2
 .145ص .م ن -3
 .336ص .4مج. القسم األول .1968. اللبناين بادار الكت. كتاب العرب وديوان املبتدأ واخلرب. ابن خلدون -4
 .105ص. اجلزء األول 1998. 1بريوت ط. دار الفكر. حتقيق يوسف الشيخ حممد البقاعي. نفح الطيب .املقري -5
 .105ص. 1978. 7ط. الدار البيضاء. دار الكتاب. حتقيق حممد سعيد العريان وحممد العريب العلمي. املعجب .املراكشي -6
 .339ص. 1ج .نفح الطيب .املقري -7
 .105ص. املعجب .املراكشي -8
 .05ص.1ج.2001. 1ط. بريوت.املكتبة العصرية. عبد احلميد هنداوي.حتقيق د. العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده .ابن رشيق -9
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  .1» كل واحد منهم خيطب له باخلالفة مبوضعه وتلك فضيحة مل يرى مثلها« فصار 

مث إن أهل ... ة ومدت يدها إىل أوربااستيقظت إسبانيا النصراني« ويف مقابل هذا التحول الطائفي يف األندلس 

وهكذا وجد ملوك  2»نظموا أمورهم يف صحرائهم وأقاموا ألنفسهم دولة» الزقاق « املغرب فيما يلي 

وإذا كانت التحديات  3»بني ناري النصارى يف الشمال والرببر يف اجلنوب « الطوائف أنفسهم يعيشون 

فإن ملوك الطوائف على نقيض ذلك راحوا  -و إىل حني ول -واألخطار تقرب الفرقاء، وتوحد البعداء 

ف مع ليتناحرون ويتصارعون حىت وصل التناحر والتطاحن وطلب اإلستقواء على بعضهم إىل حد التحا

واستغالل  نصارى الشمال املتربصني م الذين استثمروا هذا التحول، واستغلوا حال هؤالء امللوك أميا استثمار

نني ئساعدام عليهم مبيزن خمططام اإلستردادية اليت جدوا يف جتسيدها ميدانيا مطمحيث شجعوهم ووزعوا م

قد أزفت  4»بالتضريب بني ملوكها، وإغراء بعضهكم ببعض ... االستيالء على ثغور املسلمني« إىل أن ساعة 

ن اجلزية للنصارى بالضرائب اليت جعلت املسلمني يدفعو اقتصادياوحان أواا؛ فراحوا يرهقوم ويضعفوم 

غري شاعرين بأم أحق وأوىل ا، وال متفطنني إىل أم خيدمون ا أعداءهم ويسعون إىل حتوفهم بأظالفهم، 

النصارى مشاريعهم وحققوا أهداف خططهم الرامية إىل اإلضعاف  زا يف غيهم وغفلتهم حىت أجنفتمادو

والتزامهم بدفع الضرائب  للنصارى،د ملوك الطوائف اقيحقا أن جند إذعان وان -مل ؤوامل. للمسلمني االقتصادي

واجلزى السنوية حيسب نصرة للدين، ويدرج ضمن حسنات وغرر أعمال هؤالء املنتزين حىت استحقوا املدح 

اإلتاوات،  حسان بن املصيصي ميدح املعتمد ويهون عليه تلك« على ذلك من قبل بعض الشعراء، فقد وجدنا 

  :5»من مجلة أبيات

اَومكْرتل اتسفنالْم امرك هنيرةً            تيذَخ منيلِسملَْ تطِْوُ دونَ الْم  
 

 .نقال عن أعمال األعالم والقول البن حزم يف شأن ملوك الطوائف 258ص . 1978. دار النهضة العربية. يف تاريخ املغرب واألندلس .خمتار العبادي .د   - 1
 .44ص. 1956. 2ط. القاهرة. مكتبة النهضة املصرية. ترمجة حسني مؤنس. الشعر األندلسي .يليو غرسيه غومسإم -  3 - 2
 .111ص. ط، اجلزء األول. د. االستقصاء ألخبار دول املغرب األقصى .أمحد بن خالد الناصري -4
 .248ص . الد األول/ القسم الثاين. 1981. سليبيا تون. الدار العربية للكتاب. إحسان عباس. د. حتقيق. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .ابن بسام -5
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    ـي فك األسارى وإِحتيل فناــا            تعاقد كفارا لتطلق مسلمـم  

                    وا كُمنت ممن شالْبِ حـاــوالقنا         فتكرت دينارا وتركز هلذم الِم  

  ماذوإن خالفوا أرسلت أبيض خم فترسله للصفر أصفر عسجـدا               

  : 1كما وجدنا أبا بكر الداين يقول يف هذا السياق

  تلقى النصارى مبا تلقى فتنخدع    يف نصرة الدين الأعدمت نصرته                             

  سيستضر ا من كان ينتفــع    تنيلهم نعما يف طيها نقـــم                              

م للنصارى كما قال ذكانت إستفاقة املعتمد يف اية عهده وعهد الطوائف قد جعلته يرسل بيضه املخاولئن 

كما تنبأ أبو بكر الداين بذلك، جمامال ومداهنا إال أن هذا ابن املصيصي، لتأيت الزالقة بعدها لتضر النصارى 

العار فضيلة حممودة والذل  الشعر سيظل صورة صادقة النتكاس عصر الطوائف وانقالب زمانه حيث صار

حيلة مقبولة، إنه ومهما أخرت استفاقة املعتمد سقوط األندلس، ومهما غسلت شرفه وشرف آل عباد، فإن 

تلك الضرائب ستظل من أكرب األخطاء السياسية اليت وقع فيها ملوك الطوائف بال استثناء ويف املقابل سيظل 

 2»غرور،وشاهد زور، وملق معتف سائل، وخديعة طالب نائل مدح  «أمثال هذين الشاعرين ومثل هذا الشعر

رأيهم اإلذعان، ودأب ... «رة كان تملوك الطوائف يف هذه الف نألن الواقع التارخيي والسياسي يؤكدان أ

فلقد كانت سياسة الكف عن العدوان أو اإلعانة مقابل اجلزية تعين بالنسبة  3»النصارى التسلط والعناد 

      إمنا يقتلون أعداءهم على املدى البعيد ويقبضون مثن ذلك ذهبا وفضة... «احدا هو أم للنصارى شيئا و

  فاجلزى كانت وسيلة استرتاف  4»...نقدا، وسالحا ومالبس ومواشي وأغذية وخيال وبغاال تساق إليهم عيناو

  
  
 .249ص.د األوللا/ القسم الثاين. الدخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .إبن بسام -1
 .ص ن. م ن -2
 .248ص . ن. م -3
 .11ص.  2004أكتوبر 15). األندلس( 58كتاب العريب رقم . مخسة قرون على اخلروج من األندلس. الطاهر أمحد مكي. د -4
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  .استصفوا الطريف والتالد وأتى على حىت" قتصادي رهيب مارسه النصارى االسترداديون على املسلمني ا

والالفت لالنتباه عند النظر يف ملوك الطوائف وما  .اآلخر ليهم الواحد تلومث أجهزوا ع 1"الظاهر والباطن النفاذ

كانوا عليه من استكانة للعدو أم كانوا يعيشون خمدرين هاربني من ذهلم واستكانتهم باإلفراط يف اللهو 

والقصف وجمالس األنس وما يتبعها من قيان وغناء ومخور ونفقات مبذرة بالحساب، ظنا منهم أن هذه 

االس من مقتضيات األة امللوكية اليت تكسبهم املهابة واإلجالل فمما تذكره املصادر التارخيية أن املظفر بن 

 «ازم أمام غرميه املعتضد بن عباد اإلشبيلي شر هزمية حيث عاث يف أرضه فسادا ) ملك بطليوس(فطس األ

. 2»الا وأوقع رعيته يف ااعة الطويلة ة أفسد غعودمر عمارات واس... وفتح عدة حصون ضمها إىل عمله

وصائف ملهيات يأنس ن  «هزوم ما يرد به مشاتة، األعداء سوى إرسال رسوله ليجلب لهفلم جيد املظفر امل

رسوله  ملا اشترى اجلاريتني عجز عن العودة ما إىل سيده ألن  نواألدهى أ 3»نافيا بذلك الشماتة عن نفسه

والطريف يف فلسفة  4»مجيع الطرق «تعيش حصارا فرضه املعتضد حىت سدت خيله مملكته كانت ال تزال 

شيع خبيل كثيفة ومضى ... «األة الطائفية أن رسول املظفر ظل بقرطبة يراقب الوضع فلما فك احلصار   

ء على فحول هار النساطلوا النهى يعجبون ويعجبون مما شهر به نفسه من البطالة أيام احلروب احملرمة ألوما وأ

وذه الفلسفة التفاخرية املتكالبة على املظاهر كثر بناء القصور واملىن وظهرت . 5»الرجال العاقدة لألزرة 

بينما العكس  ،الناس يعيشون أشهى وأحلى أيامهم نحىت خييل إىل من يطلع عليها أ 6املنتزهات، وكثر وصفها 

قتطع من عرق الرعية اقتطاعا يغرس األضغان واألحقاد فقد كان هذا الترف والبذخ واالنفاق ي ،هو الصحيح

  املظفر بن  أن فيكفي أن نذكر... «إذ الشك أن احلروب الداخلية واخلارجية حتتاج إىل نفقات يف نفوسها،

  

  
 .248ص.د األوللا/القسم الثاين. إبن بسام الدخرية -1  

  .35ص.د األوللا/القسم الثاين. بسام الدخرية ابن -3،4، 2
  .36،  35ص . ن. م -  5
  .قالئد العقيان .الفتح إبن خاقان: وانظر. 2ج.نفخ الطيب .املقري: ر مثالظنا -  6
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أنفق ألخذ وادي آش ستة بيوت من املال واجلزى دراهم ثلثية يف البيت الواحد منها مليون دينار باديس 

علمنا مدى ما تكون عليه الرعية، من  فإذا أضيفت إىل نفقات احلرب واجلزى نفقات اللهو والترفه 1»ثلثية

  .جورو بؤس، ومدى ما يقع عليها من حيف

ويبدو أن يوسف بن تاشفني قد استدل بكثرة النفقات اليت تستهلكها قصور األمراء؛ على وقوع الظلم على 

ورأى من  ا يف الزالقة ـمالناس فحينما استضافه املعتمد بن عباد يف مملكته ـ عقب انتصار املسلمني بقياد

هل ختتلف فتنقص  « :صنوف النعم واخلريات اليت خصه ا مستضيفه إضافة إىل مارأى من أحواله ولذاته سأل

أفكل أصحابه وأنصاره على عدوه  :بل كل زمانه على هذا، فقال:عما عليه يف بعض األوقات؟ فقيل له

ال رضى هلم عنه : ضاهم عنه؟ فقالواقال فكيف ترون ر. ال: ومنجديه على امللك ينال حظا من ذلك؟ فقالوا

  .2» ...فأطرق وسكت

وا يدركون أن عصرهم هو عصر سوء وهوان وأم كانوا نإن ملوك الطوائف فيما يبدو من سريهم أم كا

يستطع أي منهم أن يتخلص من عار التمزق والتفرق وإلغاء اخلالفة،  ومليسكن أعماقهم،  باخلزيعرون شي

إن املباين ... « :اء اد الذي حسبوه مظاهر جوفاء، وقصور مشاء ولسان حاهلم يقولهلذا راحوا يتسترون ور

من الضعف واهلشاشة اليت ال جند أبلغ من قول بن عذاري ملكهم  متناسني أن 3» دالة على عظيم قدر بانيها

دسوا رؤوسهم إذ مة ، وهلذا جند أم كانوا يعيشون مبنطق النعا4» أسرع من حلسة الكلب أنفه « ن زوالهه إفي

يف اللهو واألنس والبطالة توهيما للغري باستقرار حاهلم، وخلوا حيام من املنغصات واملكدرات حىت إذا ما 

  .اجنلى الغبار أدركوا أن فرسهم محار

  إننا مهما حاولنا تفهم منطق ملوك عصر الطوائف فإننا لن حنكم عليهم إال باملكابرة اجلوفاء اليت يتمادى 

  

  .عن مذكرات األمري عبد اهللا نقال 41ص. 1981. 6لبنان ط. دار الثقافة بريوت. عصر الطوائف و املرابطني .تاريخ األدب األندلسي .إحسان عباس .د -1
  .279 ص .5ج. نفح الطيب .املقري -2
 30 ص. 2ج. م ن -3
 .ص. 3ج.البيان املغرب .إبن عذاري -4
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تدبري والتفكري يف حال أمتهم اليت مرغوها، ألن اد صاحبها حىت يلقى مصرعه، ولن حنكم عليهم إال بسوء ال

يظهر من خالل هذه الشكليات واالنتفاشات الفارغة، وإمنا يظهر من حسن التحكم يف شؤون رعيتهم،  ال

  .ودفع املخاوف عنها، ومحاية حدودهم ورفع املظامل عن كاهل الناس الذين أثقلتهم الضرائب واجلزى

ف على مظاهر اد، وعالئم العظمة والسؤدد قد انعكس باإلجياب على األدب غري أن افت ملوك الطوائ

واألدباء، كتابا وشعراء ذلك أن امللوك هم أكثر الناس إحساسا بأمهية الشعر ودوره يف ختليد املآثر واالجنازات، 

هم اهلزيلة ألم وال شك أن ملوك الطوائف كانوا يف أمس احلاجة إىل من يضخم ممالكهم الصغرية، وخيلد مآثر

 «يدركون أن كل من ربح يف صفه شاعرا فقد ربح ذكرا وخلودا ومن خلت مملكته من الشعر والشعراء

، لقد أدى هذا 1»شذت مساعيه وإن كانت مشهورة، ودرست على مرور األيام وإن كانت جساما 

ر أدبية رسي القامت، فظهرت داإلحساس وهذا الوعي واإلدراك إىل طلوع ضة أدبية من حتت ذاك الركام السيا

عراء لتحلية زمان امللوك املر وتنشيط شاستطاعت أن تضئ مساء األندلس احلالك، وكانت فرصة الشعر وال

نفوسهم املغلولة باجلرائر واجلرائم، وتغطية نقائصهم، وستر عورام املنكشفة للجميع وقد مر بنا منوذجان هلذا 

  .من أمر دفع اجلزية بل مدح دافعيها على فعلتهم القاتلةالدور الذي لعبه الشعر عندما هون 

عصرا عظيما للشعر «إن تنافس ملوك الطوائف على الشعر حيسب يف ميزان حسنام التارخيية فلقد عد عصرهم

 القزويين إن أي فالح حيرث بأثوار يف أصبح أهل األندلس كلهم شعراء حىت قال«إىل حد أن  2»والشعراء

وقد وصف الشقندي عناية ملوك الطوائف 3»ت من األشعار فيما شئت من املوضوعاتلب يرجتل ما شئش

الشاعر الفالين خمتص ..:فما كان أعظم مباهام إال قول«:م الشعراء واستمالتهم إليهم فقالضوتنافسهم يف 

   4»الدهربنائميف املكارم ونبهت األمداح من مآثره ما ليس بطول  وليس منهم إال من بذل وسعه بامللك الفالين
  

  .185ص. 5ج.الد األول) ط.د(دار الكتاب العريب .عيون األخبار .إبن قتيبة -1
 .45ص.الشعر األندلسي .إمليو غرسيه غومس -2
 .78ص.القاهرة .مكتبة الثقافة الدينية .حسني مؤنس. ترمجة د .تاريخ الفكر األندلسي. أخنل جنثالث بالنثيا -3
 .30.29ص.4ج. الطيب نفح، املقري -4
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هبت فاغتنموها، مشجعني امللوك على التنافس أن رحيهم  اد استغل الشعراء هذه العناية أميا استغالل، ورأووق

والشعر خاصة يف  ،على بضائعهم اليت عملوا ما استطاعوا من أجل جتويدها واتقاا، فكانت ضة األدب عامة

إذا أردنا أن نضيف منوذجا يبني روح مثرة التنافس والتشجيع بني العارضني والطالبني، و ،عصر الطوائف

االهتمام الطائفي بالشعراء فلن جند أفضل من قصة أحد الشعراء الذين استغلوا رواج الشعر وتنافس امللوك على 

االبداع إىل املنتهى، والالفت  قصائده وأمداحه فلم يتورع عن حتديد مثن القصيدة مبائة دينار رافعا بذلك سقف

ضد بن عباد على ما اشتهر من سطواته وإفراط هيبته كلفه أن ميدحه بقصيدة فأىب حىت يعطيه أن املعت «لالنتباه 

 خياطب امللك مبنطق املمنت 2» وقد توقف مرتبه عند العامل «وجند الشاعر ابن وهبون ،1»ما شرطه يف قسمه

  :3قائال املهدد

  ــديمل يكـن بالشعر تقيتضل إن         يا صاحب اد إن اد سائمه                   

يترك جماال ملن يستهني بالشعراء  وال جيد ابن وهبون غضاضة يف أن يبني مكانته وحيددها بنفسه حىت ال

  :4وشعرهم فيقول لصاحبه

  العقد إال النحر واجليد ايبدي سن      وما املدائح إال بامللوك وهـل                      

  .حنورهم ونظم مآثرهم يف عقود الشعراءوهكذا تبارى امللوك على ترصيع 

: عن امللوك العربية...و...كان بني الفتيان العامرية...«ولئن بلغ التنافس بني مجيع الطوائف أشده، فسمعنا عما

كان كل ملوك األندلس املعروفني  «ومهما .5»هود اذي النون وبنو اس وبنووبنوا ألفطصمادح  ابنو عباد وبنو

فإن ملوك دولة بنو عباد ظلوا أكثر هؤالء حضورا وخلودا ملا . 6»نازعوا يف مالءة احلضرمبلوك الطوائف قد ت

  .متيزوا به من رعاية لألدب ومشاركة يف فنون العلوم، ومواقف تدل على كرم األصل، وصفاء األرومة
  

  .30.29ص.4ج. نفح الطيب، املقري -1
 .502ص.الد األول/ لثاينالقسم ا. الدخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، إبن بسام -2
  .503ص.الد األول/ القسم الثاين. الدخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، إبن بسام  - 4، 3
  .30ص.4ج.نفح الطيب، املقري - 6، 5
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  رعاية بين عباد لألدب

 عاصمة تأسست دولة بين عباد العربية يف إشبيلية عند بداية الفتنة يف قرطبة حيث كشفت أحداثها عن ضعف

اخلالفة ومقرها وهو ما أوحى للنواحي واألطراف القوية بإمكانية االستقالل واالنفصال، فاستغل آل عباد 

ممثلني يف القاضي إمساعيل هذه املرحلة ليؤسس دولته أي مملكة بين عباد اليت دام حكمها مدة سبعني سنة من 

تائج مهمة جدا على سري ن... كان الستقالل إشبيلية« و]. م1091/هـ484[إىل] م1023/هـ414[

؛ فقد استطاع آل عباد أن يتميزوا عن سائر امللوك واملمالك بالتأسيس 1»النشاطني االقتصادي واألديب

املتصدعة بفعل استفحال داء العصبيات املختلفة، من بربرية،  النفصال سياسي يهدف إىل إعادة بناء اخلالفة

من أهل البالد الذين استقروا ... «أوىل بلواء اخلالفة ألم  فسهمنوصليبية، وعربية، فكان بنوا عباد يرون أ

، وبالتايل كانوا 2»فيها من قدمي والذين تأسبنوا أو انصهروا يف البوتقة اإلسبانية مبرور الزمن وصاروا أندلسيني 

، إضافة إىل يرون أم مجعوا بني األصل العريب العريق عراقة اللخميني، وبني النشأة يف األندلس منذ تأسيسها

ناهيك بتارخيها السياسي قبله إذ  3العريقة اليت كانت العاصمة األوىل للمسلمني عند الفتحةإدارم ملدينة إشبيلي

وهلذا حاولوا أن جيمعوا كل املظاهر املادية . 4»قاعدة ملك الروم وا كان كرسيهم األعظم ... « كانت 

ألدب متميزة، فأول مؤسس للمملكة وهو القاضي أبو القاسم واملعنوية املسوغة لطموحهم فكانت عنايتهم با

ممن له يف العلم واألدب باع، ولذوي املعارف عنده سوق وارتفاع، وكان يشارك ... « حممد بن عباد كان 

، أما ابنه امللقب بعباد املعتضد الذي حكم اململكة 5»هلم الشعراء والبلغاء يف صنعة الشعر وحوك البالغة بسطاً

، ومن أكرب مظاهر عنايته باألدب عامة وبالشعر خاصة أنه 6فقد قرض الشعر وخلف ديوانا مجعه ابن أخيهبعده 

  وقد لفتت عناية بين عباد بالشعر  7»ال يدخل فيه على امللك غريهم ... « جعل للشعراء يوما خاصا م

  .111ص .1965بريوت. دار الثقافة. إشبيلية يف القرن اخلامس اهلجري.صالح خالص. د -1
  ص. يف تاريخ املغرب واألندلس .خمتار العبادي.د -2
 .237ص.1ج.نفح الطيب .املقري -3
 .232ص.حرف األلف.1ج.1990. 1ط.بريوت. دار الكتب العلمية. حتقيق فريد عبد العزيز اجلندي. معجم البلدان .ياقوت احلموي -4
 .13ص.الد األول/القسم الثاين. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة، إبن بسام -5
 .29ص . م ن -6
 .167ص.5ج.نفح الطيب .املقري -7
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هلم من احلنو على األدب ما مل يقم به " يقول إن  شقنديلوالشعراء نظر اجلميع فشهدوا هلم بالتميز والتفوق فا

قلما ... « ففي هذه اململكة  1»وزراؤهم صدورا يف بالغيت النظم والنثرو بنو محدان يف حلب، وكانوا هم 

كما يقول ابن  2»غري ماهر، وال شاعرا غري قاهر، دعوا حر الكالم فلىب، وأرادوه فما تأىب رأيت فيها ناثرا 

كان أمرا ... «  فإن ذلك ميليو غرسيه غومس أنه مهما كان ملوك الطوائف قد اهتموا بالشعرإبسام، ويؤكد 

كن عناية بين عباد ل« إال أنه خيص بين عباد بالذكر فيقول 3»مشتركا بينهم مجيعا يلقى منهم كل رعاية

  .4»أصحاب إشبيلية به كانت أعظم وأمشل

إال أن  - وتتفق اآلراء اليت بني يدي البحث على تفسري هذه العناية بأا تنافس سياسي كما سبق الذكر 

... «الدكتور صالح خالص يضيف عامال آخر فيدرجها ضمن احلرص األرستقراطي على استكمال كل 

على ... « ومن هذه الصفات أن يكون الفرد منهم قادرا  5»األرستقراطيني صفات الرجل النموذجي لدى

، واملؤكد أن بين عباد الذين ظلوا يفتخرون بنسبهم العريب 6»...كتابة رسالة وغري ذلك مما تتطلبه احلياة 

تلك .عراءاللخمي الصريح، كانوا يستثمرون كل الرموز احملركة للمخيال اجلمعي األندلسي، برعاية الشعر والش

الرعاية املعزرة هلذا النسب، واملقوية حلضوره، فأرادوا أن يكون بريق الشعرمبثابة الدرة العربية فوق تاج 

« طهم مركز استقطاب شعري المملكتهم باألندلس، وجنحوا يف مسعاهم هذا أميا جناح إذ استطاعوا أن جيعلوا ب

ويكفي هذه اململكة  7»لعراقية، وأنسى بلغاء الدولة الديلميةما باهى األقاليم ا... حىت اجتمع يف اجلانب الغريب 

شعراء األندلس أمجعني بل شعراء الغرب اإلسالمي كله فإىل بالطه جلأ شعراء « عتمد قد مجع شهادة أن امل

 ، فانتظم يف بالط 8»إفريقية وصقلية، عندما غزا النورمان بالدهم واستولوا على بعضها، وددوا الباقي

  .30 ص.4ج.نفح الطيب .املقري -1
 .12ص. 1مج/  2ق. الذخرية .ن بساماب -2
 .45ص. حسني مؤنس. ترمجة د .الشعر األندلسي .إميليو غرسيه غومس - 4، 3
 .136ص، إشبيلية يف القرن اخلامس اهلجري .صالح خالص -5
 .ص ن .م ن -6
 .12ص. 1مج/2ق. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .إبن بسام -7
 .47ص. ر األندلسيالشع .إميليو غرسيه غومس -8
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، وعبد اجلليل بن )أبو بكر الداين ( بين عباد أبرز شعراء العصر وأدبائه مثل ابن زيدون، وابن عمار وابن اللبانة 

وهبون، وأمحد بن األبار، وابن محديس، وحسان بن املصيصي، وعلي بن حصن االشبيلي، وابن القصرية، 

  .واألعلم الشنتمري ، وآخرين غريهم

الشعر بوابة اخللود واد، رهام على أن ح بنو عباد يف استقطاب هذه القامات األدبية، جنحوا يف ومثلما جن

ذلك أن حضورهم ظل قاهرا لعاديات الزمن اليت استطاعت أن تسلط يد البلى على مملكتهم لكنها عجزت عن 

ممالك العصر الطائفي إال  لكحمو هذا االسم ومنعه من ختطي حجب الزمان واملكان، فإذا كان التاريخ يدين 

، ألنه استطاع بسريته أن جيمع بني حياة من الذاكرة السقوط أن التاريخ األديب ينتشل آخر ملوكها من وهدة

مبثابة  -وهو آخر أو ثالث ملوك دولة بين عباد –ملوك هذا العصر، وبني براءة األديب الفنان، فكان املعتمد 

  .ألن خلوده هو خلود هلا نالشاعر احلامي للمملكة من النسيا

البوابة بفضل الشعراء الذين تكرموا عليها هذه لقد سعت املمالك إىل اخللود بالشعر، فتمكنت من أن تدخل 

ا مماالبتزاز بمقابل املال وهو ما جعل العالقة تلتبس بالتكسب واالستجداء ويف بعض األحيان  ته األسطوريةبتفاح

ة اد، غري أن مملكة بين عباد اليت ضمت واستقطبت من ذكرنا مل تترك عكر صفاء الود، وطعن يف مصداقي

فقد أخذت على  –على كثرم وشهرم  -طها وحدهم لاللتباس أن يشوه صورا، ومل تترك الراية لشعراء بال

من عامل  التخليد، إذ رأينا مؤسس الدولة شاعرا، مث رأينا ابنه بعده كذلك لوال أن السياسة سرقته ءعاتقها عب

يتخطى بأسلوب حياته حاجز التاريخ « اإلبداع، ليأيت آخر أعمدا متوجا ملسارها، خملدا المسها فاستطاع أن 

وفتح مبتعة مشاعره بوابة اخليال واخترق بكل ما أويت من تفرد سواحل األسطورة املعبقة بالبهيج املمتع واملبني 

، فرغم غياب األدب 2»حياته نفسها كانت شعرا حيا إن « حيث كان الشعر أسلوب حياته بل  1»املعجب

  ختضع شخصيته وسرية ... مل حيل دون حتول املعتمد إىل بطل أسطوري «أدبنا العريب فإن ذلك امللحمي يف 

  .193ص. 1996أكتوبر. 397العدد. جملة املعرفة .الشاعر والرمز. املعتمد بن عباد .محاديعبد اهللا . د -1
 .89ص. اريخ الفكر األندلسيت .آخنل جنثالث بالنثيا -2
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لإلضافات أو للتعديل أو إىل غري ذلك مما يدخل يف هذا النمط األديب املعروف يف اآلداب العاملية وهو  حياته

  .1»أدب املالحم 

ومن البداية أحب أن أوضح إن دراسة شخصية املعتمد نابعة من تفرده وغرائبيته اليت مكنته من اختراق 

قط حاكما عظيما حبال، فقد توىل مقاليد ... فهو مل يكن « حول إىل بطل أسطوري؛ سواحل األسطورة، والت

لقد كان  2»شعب أفسد طبعه الترف، فلم يصرف شيئا من العناية إىل أمور رعيته، وترامى على ملذات نفسه 

ى بأسا املعتمد رهينة قلب ظمآن ال يشبع على طول الشرب والعب من الشهوات واملباهج، وهلذا مل يكن ير

أقام برهة بقرطبة « يف إضاعة أموره ومهماته، وتعطيلها تلبية وإرواء هلذا القلب املتعطش، فمما يروى عنه أنه 

يرفع بعض األمور السلطانية، فسئم طلقه، وتذكر ـ على عادته ـ خلقه، ودعته دواعي نفسه، إىل قينته 

اللذات صربا وأشار عليه بتعطيل الثغر  وكأسه، فاستشار يومئذ ابن عمار فوجده أهتك سترا، وأقل عن

، والذي يبدو من حياة املعتمد أن هذا احلادث ال يعد شذوذا انتقيناه انتقاء بل هو منط 3»... وإضاعة األمر

ابن  زجه« يتكرر ويالزم املعتمد أمريا وملكا، فقد وجدناه يف آخر مراحل ملكه وعند ساعة خلعه حني 

إال والعسكر ... يشعر فلم... د يف حصارها، واملعتمد مع ذلك منغمس يف لذاته تاشفني القطائع اإلشبيلية، ج

وهو ساه بروض نسيم، اله براح « ، إن املنطق املعتمدي ال يرى ضريا يف أن حياصر ويطوق 4»معه يف البلد 

 طبعت تكتمل الصورة الغرائبية اليت ، ومل5»وحميا وسيم، زاه بفتاة تنادمه، ناه عن هدم أنس، هو هادمه

شخصية املعتمد بالتفرد، إال إذا نبهنا من يتعجل باحلكم على هذه الشخصية بالرداءة، أو اإلمهال إىل أا مل 

  تكن حتسب هذا السهو، وهذا اللهو من خوارم الفروسية أو الشجاعة أو حىت السياسة الرشيدة، فالرجل صورة  

  
 .102ص. 2003جويلية 15].كلمات من طمي العزاة.[ 53رقم . كتاب العريب. بعات اسبانيةاملعتمد بن عباد والبيايت يف ط .حامد أبو أمحد. د -1
  .107ص .تاريخ الفكراألندلسي .آخنل جنثالث بالنثيا -2
 .133ص. 2ج. 1963. 1ط.القاهرة. الشركة العربية للطباعة والنشر. حسني مؤنس. حتقيق د، احللة السرياء .ابن اآلبار -3
 .170،171ص. 5اجلزء. نفح الطيب، املقري -4
 .22ص. 1996. تونس. املكتبة العتيقة. تقدمي حممد العنايب. قالئد العقيان. ابن خاقان -5
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إمنا  به، للشخصية األندلسية يف هذا اجلانب فهو بعد ما رأيناه عاكفا على ملذاته، وشهوات نفسه، واخلطر حييط

وحسامه يف يده، وليس عليه إال ثوب بعدها ركب فرسه، « مستجيبا خلاصية الطبع، مث كان يؤدي حق القلب 

فق العسكر قد دخل من باب الفرج، وواىف هنالك طباال فضربه بسيفه فقسمه نصفني، ففر الناس اواحد فو

وهكذا أدى حق البطولة واد ومل ير بعدها غضاضة أن  1»أمامه، وتراموا من السور ووقف حىت بان الباب 

  : 2يقول

  وعــكي وتسلمين اجلملـم      القوم العــدى        إن يسلب                    

  وعــفالقلب بني ضلوعـــه              مل تسلم القلب الضلـ                    

  :3يقول عن نفسه إنينإن راحة ضمري املعتمد نابعة من كونه مل يشعر أنه ختلى عن املناقب األصيلة فهو 

  عــب الشرف الرفيلا               ع، أيســطبب شرف اللمل أست                   

  ــروع ـم                واألصل تتبعه الفــشيم األىل أنا منهــ                   

فاملعتمد آخر ملوك بين عباد شخصية تنفلت من ضوابط العقل واملنطق، وإذا اقتضى األمر أن نردها إىل منطق 

ال يتحرج من قبول التناقض، بل إنه يذهب إىل ... « ، ألنه منطق ما، فلن جند أفضل من منطق العواطف

كما  – 5»أسلوب حياته  «، وسر ثراء وخلود املعتمد هو 4»العاطفية  اةالقول بأن التناقض هو قانون احلي

 ناعبد اهللا محادي يف حتليله لشخصيته، ذلك أن هذا األسلوب جعله شخصية أسطورية حتدث. ذهب إىل ذلك د

من الشعر عجز عنه صديقه ورفيقه ابن عمار،  املصادر بأا تزوجت من غسالة استطاعت أن جتيز بيتعنها ا

واليت صنعت جزءا من أساطريه  6»ده امللوك النجباء ولدت له أوال «تصبح الغسالة سيدة القصر األوىل اليت ل

  أشياء من  «من أن تفتت هلا  فلم ير املعتمد أمرا أفضل 7»اشتهت املشي يف الطني ...  «وأسطوريته حني 
 .171ص. 5نفح الطيب ج .املقري   -1
  .150ص.1975.الدار التونسية للنشر. رضا احلبيب السوسي. د.مجع وحتقيق. الديوان.املعتمد بن عباد- 3، 2
 ".ك"الصفحة . الطبعة الرابعة .القاهرة .دار املعارف، األسس النفسية لإلبداع الفين. مصطفى سويف. د -4
 .193ص. 397العدد. جملة املعرفة. املعتمد بن عباد الشاعر والرمز .هللا محاديا/ع.د -5
 .138ص. 5نفح الطيب ج .املقري -6
 .193.ص. ج ن. م ن -7
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الطيب، وذرت يف ساحة القصر حىت عمته، مث نصبت الغرابيل، وصب فيها ماء الورد على أخالط الطيب، 

إن من يتأمل قصة هذا الزواج السريع من  .1» وخاضتها مع جواريها ،وعجنت باأليدي حىت عادت كالطني

لكنه سيتراجع عن حكمه مبجرد ما ، عليه بأنه نزوة عابرة -بلغة املنطق -أمري مع غسالة سيبادر إىل احلكم

  . يرى الغسالة متشى يف الطيب بدل الطني

، ائف وإسرافهمالطو فريى فيها سفه ملوك عصر -2كما مساها هو نفسه-»يوم الطني «وقد يقرأ البعض قصة 

شاء املزيد من مناذج هذه غري أننا نقول إن من يكيف ال وهي من أقوى الدالئل على الترف والتبذير والفساد 

سينظم إىل صف يوسف بن تاشفني الذي قال إنه بل ، العديد من أمثاهلافإنه لن يتعب يف احلصول على القصة 

صرف يف هذه األحوال البد أن يكون هلا أرباب الميكن إن هذه األموال الكثرية اليت ت... «:يف هذا الشأن

، فأخذه بالظلم وإخراجه يف هذه الترهات من أفحش اإلستهتار، أخذ هذا القدر منهم على وجه العدل أبدا

ومن كانت مهته يف هذا احلد من التصرف فيما اليعدو األجوفني مىت يستجد مهة يف ضبط بالده 

هذه النماذج حيث يلقى يقف هذا املوقف إىل اإلنصاف حينما جيد نقيض  إال أننا ندعو من 3»...وحفظها؟

مضحيا بترفه وبذخه وهو يردد أمام من حذروه من انقالب يوسف بن تاشفني ، املعتمد متجردا من نعمائه

فآثر  4»رعي اجلمال خري من  رعي اخلنازير «:قائال -حينما استدعاه واستنجد به ملواجهة النصارى- عليه

املعتمد لى ع -يف أثناء حبثه- وسيقف الباحث عن مناذج التبذير، والسجن على الترف والذل للنصارى األسر

عقرت حتته ثالثة  «وهو أحرص ما يكون على استئصال شأفة النصارى اإلسترداديني يف معركة الزالقة حىت 

داعيا إبن تاشفني إىل  5»ويضرب ميينا ومشاال، وهو يقاسي حياض املوت، أفراس كلما هلك واحد قدم له آخر

  أن يهلك العدوالذي من أجله استدعاه  « ولوال خوف ابن تاشفني من، استرتافهم قبل أن يسترجعوا أنفاسهم
  

  .194.193ص  .م ن  – 2، 1
  .279ص. 5ج. نفح الطيب. املقري -3
 .266ص. 5نفح الطيب ج. املقري .وانظر.85ص.ط.د.يفي بروفنسالل.تصحيح.منتخبة من كتاب الروض املعطار .صفة جزيرة األندلس .مرييحممد بن عبد اهللا احل -4
 .272ص. 5ج.نفح الطيب. املقري -5
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وهكذا جيد الباحث املتبصر أن شخصية ، ومصري األندلس أحسن، أكرب لكان أثر الزالقة 1»فيقع اإلستغناء عنه

، مساحة حياا املتناقضاتوتعايشت يف ، املعتمد أكرب من اإلختزال سلبا أو إجيابا ألا مجعت املتباعدات

وضمت يف جوانبها من عناصر الثراء واخلصب ما يغري بالدراسة والتنقيب عن سرها وسر خلودها أو 

  .وهجها الدائم الذي ترك بعضا من نقاط الضوء يف ليل عصر هو أشبه ما يكون بعصرنا

ا العصر من أثر وتأثري ذا هلفاملعتمد حينما ندرس شخصيته إمنا ندرسه بكل هذا الثراء والتناقض وبكل م

وترعرع يف ظل دولة ، وقبل ذلك فقد ولد فيه مع تداعيات بدايته، فهو أحد صانعي ايته، متبادلني بينهما

وكيف كانت نشأته تلك وترعرعه ذاك؟ وماهي العوامل ، ؟وعليه فمن هو املعتمد. هحتسب من أقوى دول

ومن أسراملاضي إىل عتبات ، فلتة من أسر واقع العصروالظروف املؤثرة اليت أخرجت هذه الشخصية املن

  األسطورة وامللحمية؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 .92ص. صفة جزيرة األندلس: احلمريي -1
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  املعتمد بن عباد حياته ومساره التارخيي

حممد بن عباد بن حممد بن امساعيل بن قريش بن عباد بن عمرو بن أسلم بن عمرو بن  «املعتمد بن عباد هو 

لتتفق ، مث تلقب باملعتمد كلفا جباريته اعتماد ملا ملكها، الظافر...« له عدة ألقاب أوهلا،  1»يم عطاف بن نع

  .2»حروف لقبه حبروف امسها لشدة ولوعه ا 

 وقيل أنه ولد 4»مبدينة باجة من بالد األندلس... يف ربيع األول « 3»سنة إحدى وثالثني وأربعمائة  «ولد يف 

وهذان التارخيان يوافقان على التوايل أوائل  5»هر ربيع األول سنة اثنني وثالثني يف العشر اآلخر من ش «

أو أواخر نوفمرب من عام ألف وأربعني ) م1039(ديسمرب من عام ألف وتسع وثالثني ميالدية

 ،الدفء، التفاؤل... « املتميزة بطبائع  7والقوس من األبراج النارية،فهو من برج القوس، 6)م1040(ميالدية

  . 8»والروح املرتفعة املثالية هلذه األبراج ، احلماسة، الطباع احلادة 

  

  

  

  

  

  

  

  
 .14ص. 1955.بريوت. دار العلم للجميع. أمحد أمحد بدوي. ايد ود/حامد ع. ياري ودبحتقيق ابراهيم األ .املطرب من أشعار أهل املغرب .ابن دحية -1
 .109ص. 1974.القاهرة .مكتبة اخلاجني .الد الثاين .اهللا عنان/مد عحتقيق حم. اإلحاطة يف أخبار غرناطة .ابن اخلطيب -2
 .14ص. املطرب من أشعار أهل املغرب .ابن دحية -3
 .390ص. بريوت. دار إحياء التراث العريب. اجلزء الثالث. شذرات الذهب يف أخبار من ذهب. ابن العماد احلنبلي -4
 .52ص.1963. 1ط.الشركة العربية للطباعة والنشر .اجلزء الثاين .حسني مؤنس. د.حتقيق .احللة السرياء .ابن األبار -5
 .14ص. 1997. الطبعة الثالثة. بريوت. دار املشرق. جدول السنني اهلجرية ومايوافقها من السنني امليالدية .أنطوان بشارة قيقانو -6

. 1999 .بريوت.دار الراتب اجلامعية. يوميات األبراج .هزار الزيات -8، 7  .157ص
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فقد دخلت األندلس قادمة ، تنحدر من نسب عريب أصيل،  1د أسرة بين عباد من أهل اجلماعة باألندلستعو

أهل  «مع  3»الداخل منهم  هو «وكان اجلد عطاف  2»طالعة بلج بن بشر القشريي  «من الشام ضمن 

بن معد من إىل قنص  «إذ يصل هذا النسب ويطرد  5»خلمي النسب صرحيا « وهو  4»محص من عرب الشام 

من إقليم طشانة على ضفة النهر  «وهي قرية  7»عطاف بقرية يومني ... كان نزول «وقد  6»ابنه عجم 

مث انتقل بعضهم منها إىل ، مدة ن الزمان، تناسل ولده ا «واستقر ا حيث  8»األعظم من أرض إشبيلية 

فكثرت فيهم ، فوهم يف األمور العليةوتصدوا خلدمة امللوك من بين أمية فصر... مدينة محص وهي إشبيلية

  . 9»الوجاهة 

الشرطة الوسطى هلشام إبن ..... وهو القاضي املشهور بالفضل و الدهاء - امساعيل بن قريش« فقد تقلد 

....  «إمساعيل قد واله إبن أيب عامر ويذكر إبن عذاري أن 10»إىل صالة اجلمعة  ةاحلكم وخطة اإلمام

و قد عرف  ،11»األمانةفأقام على خطة القضاء و ..... نزول الفتنة..... له ذلك إىل خطةالقضاء بإشبيلية فدام

     و كان واسع اليد..... ينفق من ماله و غالته، أيسر مكور باألندلس وقته «إمساعيل بثرائه وسعة يده فكان

   بوفور العقل...... « إضافة إىل ثرائه فقد متيز حبس سياسي راق و قدرات فائقة إذ عرف  12»و املشاركة 

، و ظل جنم أسرة بين عباد يف صعود،  13»ةطسرقمع الدهاء و بعد النظر و إصابة ال، كانةربوغ العلم و السو 

العائلة العبادية يف سجل  14» ذو الوزارتني أبو القاسم  «يورث السابق منهم الالحق اد واملآثر حىت كتب 

  ان قاضيا ا يدين بالوالء للقاسم بن محود الذي توىل اخلالفة حيث ك، امللوك بانفراده مبلك إشبيلية

 .255ص .يف تارخ املغرب واألندلس .أمحد خمتار العبادي. د -1
 .14ص. الد األول/القسم الثاين. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .ابن بسام - 3،  2
  .195ص. بريوت.دار الثقافة. ليفي بروفنسال. إ.حتقيق، اجلزء الثالث.البيان املغرب. ابن عذاري املراكشي - 5، 4
  . 14ص. املطرب .ابن دحية  -6
  .195ص. 3ج .البيان املغرب .ابن عذاري املراكشي  -7
  .108ص. 2مج . اإلحاطة يف أخبار غرناطة. ابن اخلطيب  -8
  .195ص. 3ج. البيان املغرب .ابن عذاري  -9

  . 108ص. 2مج .اإلحاطة .ابن اخلطيب  - 10
  .194ص. 3ج. البيان املغرب .عذاريابن  - 11
  .15ص. 1مج/2ق. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .ابن بسام  -14،  13،  12
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ورأى عرشه يتهاوى يف قرطبة اليت طرد منها  فانقلب أبو القاسم عليه مبجرد ما سنحت له الفرصة، بقرطبة

شيوخ  عاالتفاق م «ابن عباد من دخوهلا بعد فلما جلأإىل إشبيلية منعه  1»قتل من قتل من أصحابه فيها «بعدما 

تدرج يف تدبري  «دونه، ليخلو له وجه إشبيلية وملكها إذ  2»البلد والقاضي ابن عباد على إغالق أبواب البلد 

مث أفضى «  3»ذلك أوال أوال، ومارسه شأنا شأنا، إىل أن استوىل على أمده ومهد قواعد سلطانه وشد أواخيه 

وعباد هذا هو املعتضد، والد شاعرنا امللك املعتمد، وعليه خنلص إىل  4»بنه سنة ثالث وثالثني األمر إىل عباد ا

ة، وهذا ما هيأ له كل عوامل ينشأ يف ظل أبيه امللك، ويف ظل مملكة بين عباد االشبيلية الفت املعتمد القول بأن

عليهم أحسن قيام، واملصادر التارخيية ال ة والتكوين واإلعداد والتأهيل ليكون أحد أركاا الذين تقوم ئالتنش

تسعفنا بتفاصيل متكننا من رسم صورة واضحة ملرحلة الصىب والطفولة، وهي من األمهية مبكان ألننا من خالهلا 

ن، ومع من نشأ ودرج، إال أن عدم وجود معلومات ال يعين تعذر وتكو املعتمد عرف على يد من ترىبتن

لة ، ذلك أن النظر إىل شخصية املعتضد والده، وماذا كان يريد ألبنائه أن تشكيل مقاربة حول هذه املرح

كل  -، ومن هم الذين كانوا يف بالطه يشرفون على هذا الشأن ؟ ؟، وماذا كان بإمكانه أن يوفر هلم؟يكونوا

  .عتمدوالضرورية ملعرفة شخصية امل –كفيل بإعانتنا على تركيب صورة تقرب لنا هذه املرحلة اهلامة  –هذا 

أكثر شغله فيها شب احلروب وكياد  «كان املعتضد ابن عباد ذا طموح واسع، سخر كل مهه لدولته فكان 

كانت هذه وترية  6»نتهائه إومل يزل ذلك دأبه منذ ابتدائه إىل ...  « 5»امللوك، وإهراج البالد، وإحراز التالد

الحتواء على اجلزيرة حمتفزا هلا تشمريه الذيل أطمع ما كان يف ا «مساره السياسي بال انقطاع حىت مات وهو

  كشفه بنفسه. منطلقا من قناعة، وهدف حمدد ينشده 7»بفتنة ال كفاء هلا 

 

  .196ص . 3ج. ابن عذاري البيان املغرب - 2،  1
 .ومابعدها. 111ص.  القرن اخلامس اهلجرياشبيلية يف.صالح خالص. د.أنظر. وملزيد من التفصيل. 16ص. 1مج/2ق. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .ابن بسام -3
 .23ص . 1مج/2ق. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .ابن بسام -4
 .26ص. 1مج/2ق .الذخرية .ابن بسام -5
 .27ص. م ن -6
 .25ص. م ن -7
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  :1فقال

  والبد يوما أن أسود على الورى             ولو رد عمرو للزمان وعامر

  رـمن             وال اجلود إال من مييين ثائاـفما اد إال يف ضلوعي ك

  الندى بني كفي زاخر ىفجيش العال ما بني جنيب جائل              وحبر

ة عدة هذا الطموح وأدواته ئمبثل هذا الطموح والتصميم ال نشك أنه كان أحرص ما يكون على ي إن رجال

ين حيرص امللوك على االستكثار منهم والعناية بتربيتهم وأركانه، يف مقدمة هذه العدة واألركان جند األبناء الذ

  .وتأهيلهم لتحمل أعباء امللك

واملعتضد كان يدرك أن عصره، املضطرب القلق، عصر تفجرت فيه نفوس اجلميع طموحا لالستيالء والسيطرة 

ون، وأبيدت ة والدنيئة، فكثرت اخليانات، وانتشر الوصوليفعلى اإلمارات والواليات بكل الوسائل النظي

ص ونصح فالبديل له عن األبناء مما حتم عليه أن األخالق وزالت املعايري العامة املتعارف عليها من والء وإخال

  .تكون عنايته بأبنائه دقيقة وكبرية تالئم وتواكب طموحه السابق

قفز من املهدإىل سرير  «واحد منهم  ليته بأبنائه، فكان يتمىن لو أن كذا األمر، وعناهلوقد بني املعتضد إدراكه 

إعداده لويل العهد بذلك طريقة  اكاشف ف هو بنفسهركما اعت 2»اجلد، ودرج من األدرع إىل احملل األرفع 

وميكننا باالستقراء أن . وهذه الطريقة اليت نرى أن املعتمد قد خضع هلا. الذي قتله بيده -امساعيل - األول

لمني متزاوجني مها التكوين العلمي والثقايف حيث تلقى علوم العصر نستبني معامل هذه الطريقة ونلخصها يف مع

علم الثاين وامل... وأمهها األدب والفقه والتفسري والتاريخ واحلديث، والنحو والفلسفة والفلك ورمبا املوسيقى، 

  .خيص التكوين العسكري السياسي وفنونه

  ملعرفة معاصريه -يف نظري  - نية، وقد يعود ذلك واملصادر التسعفنا بتفاصيل شافية عن هذه املرحلة التكوي

  
 .38ص. 2ج.احللة السرياء: رابن األبا -1
 .246ص. 3ج. البيان املغرب: ابن عذاري -2
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الطبقة األرستوقراطية حيث يتميز التكوين العلمي مبستواه الرفيع داخل أبناء وإحاطتهم بطبيعة تكوين وتعليم 

بني ملوك الطوائف واجتهادهم يف استثمار  ب أديب بفضل املنافسةالبالط الذي رأينا أنه كان مركز استقطا

ب واللغة عنوان الشخصية، وال دالذهنية األندلسية فالتمكن يف األالزعامة األدبية وما متثله من ثراء رمزي يف 

ن فيه يرتعون منذ الطفولة يف وسط مالئم يستطيعو «شك أن املعتمد مل يشذ عن قاعدة أبناء هذه الطبقة الذين 

تعلم هذه اللغة يف شكلها األكثر نقاء، وتتهيأ هلم الفرص الستيعاب تاريخ األدب العريب واالطالع على مراحل 

وعليه ال نتردد يف اجلزم بأن املعتمد قد تلقى تعليمه و تكوينه على يدي أكرب علماء وأدباء  1»تطوره املختلفة 

قد عول على هذه الرؤية  "رم بكاعلي اجل" ا يكون األستاذ وشيوخ العصر الذين اجنذبوا للبالط العبادي، ورمب

حيث انتقى أعالم كل  » - قصة املعتمد بن عباد األندلسي -شاعر ملك  «يف كتابه عن املعتمد املوسوم بـ 

... أحضر له  «كل علم وفن وراح يرصفها لتكون مبثابة نياشني علمية فوق صدر املعتمد، فذكر أن املعتضد 

ري األساتذة باألندلس لتثقيفه وتلقينه، فكان يعيش بن دينار يدرس معه فقه اإلمام مالك وبقي بن يف القصر خ

خملد تفسري القرآن، وحممد بن أمين احلديث، وامساعيل بن القاسم األدب والتاريخ والنحو وأبو القاسم الصفار 

استمرت دراسته ستة سنني خرج وقد ... التنجيم، ووكل إىل رئيس قواده تعليمه الفروسية وعلوم احلرب 

املعتمد تلقى تعليمه على يدي مثل هذه ن لئن كنا النشك يف أو ، 2»بعدها كامل التثقيف وافر العدة والرياسة 

  .الثقيلة فإننا نشك يف أن تكون هذه األمساء قد عاصرت املعتمد أصال... األوزان العلمية واألدبية 

لطوائف بقرن أو أكثر فمحمد بن أمين ذكره املقري ضمن العلماء فقد تبني يل أن معظمها عاش قبل عصر ا

أما ،  3»بقرطبة  330وتويف يف ذي القعدة سنة ...  274سنة « الذين رحلوا من األندلس إىل املشرق 

  و املعروف أنه  -صاحب األمايل  -األستاذ امساعيل بن القاسم  أستاذ األدب و التاريخ  فهو أبو علي القايل 

  

  
 .136ص. 1965. بريوت. دار الثقافة. اشبيلية يف القرن اخلامس اهلجري .الح خالصص.د -1
 .39. 38.ص. مصر. مطبعة املعارف ومكتبتها. شاعر ملك .علي اجلارم -2
  .367. 366ص. 2ج. نفح الطيب .املقري -3
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ه  356نة وقيل مجادى األوىل س -يف شهر ربيع اآلخر« دخل األندلس يف عهد اخلليفة الناصر وتويف بقرطبة 

أما األستاذ ، 1» 280وقيل سنة  288سنة ... ومولده ... خلون من الشهر املذكور  ليلة السبت لست

فإنين أرجح أن يكون  2»قد عرف ببقي بن خملد غري واحد من العلماء « بقي بن خملد وعلى الرغم من أنه 

الكتاب الذي « حزم عن تفسريه بأنه اجلارم قد قصد املفسراملشهور ذا االسم يف األندلس والذي قال ابن 

 3»أقطع قطعا ال أستثين فيه أنه مل يؤلف يف اإلسالم تفسري مثله وال تفسري حممد بن جرير الطربي وال غريه 

واالمام أمحد عاش  4»وكانت له خاصة مع االمام أمحد بن حنبل رمحه اهللا تعاىل « وهو ممن رحلوا اىل املشرق 

أما أستاذ التنجيم أيب القاسم الصفار فقد وجدنا كنيته الصحيحة  5)855 -780/ه 241-164(مابني 

 7») 980/1034(سم أمحد بن عبداهللا بن عمر اأمحد بن الصفار أبوالق« وهو  6بأيب القاسم بن الصفار

  .وأكرب الظن انه هو املعين بكالم األستاذ علي اجلارم، ألنه جعله معلم التنجيم

مات سنة ثالثني ... ابراهيم بن سعيد أبو احلسن احلويف مث املصري النحوي األوحد علي بن « أما احلويف فهو  

ومل يبق سوى يعيش بن دينار ونرجح أن يكون اجلارم قد قصد عيسى بن دينار القرطيب الذي  ، 8»وأربعمائة 

دلس سنة املعروف بعبد الرمحان الداخل واملعروف أنه دخل األن 9عاش يف عهد عبد الرمحان بن معاوية 

ومما يدفعين إىل هذا الترجيح هو أن عيسى بن دينار من فقهاء املذهب املالكي ورأينا علي اجلارم جيعله ه 138

  .لفقه املالكي املعتمد يف ا أستاذ

  واحلقيقة أنه مهما يكن من تشابه األمساء فإن اتفاق وتطابق هذه املعطيات يسمح يل أن أحكم بأن األستاذ
  

  .342ص . 3ج .يبنفح الط .املقري -1
 .215ص. 2ج. م ن -2
 .16. 15ص. 4ج. م ن -3
 ص. 2ج. م ن -4
 .6ص. 1991. 31ط. دار املشرق). أ( .مادة .قسم األعالم .املنجد يف اللغة واألعالم -5
 .178ص.  4ج. نفح الطيب .املقري -6
 .450ص. تاريخ الفكر األندلسي .آخنل جنثالث بالنثيا -7
 .71. 70ص. بريوت. ةدار الكتب العلمي. طبقات املفسرين .السيوطي -8
 .41ص. 1989. اجلزائر. ة للكتابطنياملؤسسة الو. امساعيل العريب. حتقيق وتعليق. تاريخ افتتاح األندلس. أبو بكر بن القوطية -9
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    وقد يعود ذلك لطبيعة وهدف تأليف قصته لعامة القراء ضمن، علي اجلارم مل يوفق يف اختيار هذه األمساء 

واملصورة ، ف نسبة التحري والتوثيق ويقوى جانب املعلومات التارخيية احلاشدة حيث تضع» قرأ اة لسلس« 

  .لألجواء التارخيية اليت تكون موضوع الكتاب

كما يقول  - إال أنه ميكن أن نستأنس، توفيق األستاذ علي اجلارم يف اختيار هذه األمساء لومهما جانب ا

وأدباء ، ى تعليمه وتكوينه على يدي أبرز علماء وشيوخبرؤيته حيث ال نشك أن املعتمد قد تلق - الفقهاء 

بل حنسبهم رأوا الشرف يف التنافس ، البالط العبادي الدين حنسب أم ما خبلوا على جنل ويل نعمتهم املعتضد 

  .على رعاية و تربية وتعليم فلذة كبد امللك 

نستطيع أن نشكل  1»يها أهل اآلداب مدرسة خترج ف« وعند النظر إىل من كانوا يف بالط املعتضد الذي كان 

حيث جند جمموعة من األعالم واألدباء نذكر منهم ، نظرة تساعدنا على االقتراب أو تقريب هذه املرحلة إلينا 

  .من نزعم أم من ضمن أساتذة املعتمد ولو بالعشرة واالحتكاك 

عاش يف إشبيلية وتقول  وهو صاحب احلماسة االعلمية وقد ׃ 2)1084- 1019(األعلم الشنتمري  -أ

فقد استجاب ألمر املعتضد ، ن عالقتة باملعتضد كانت قوية تقوم على االحترام والتقدير والطاعةإاملصادر 

الذي شرح فيه ، » علم جمازات العرب  حتصيل عني الذهب من معدن جوهر األدب يف« بتأليف كتابه 

عناية منه ... وذيبه و ختليصه املعتضد باهللا ، لخيصه هذا كتاب أمر بتأليفه وت«  ׃فقال  سيبويهشواهد كتاب 

فقد ، والتقتصر هذه العالقة على املعتضد وحده 3»ومما بعلم لسان العرب وحرصا عليه ، باألدب وميال

ديني اولعل مكانة األعلم يف بالط العب 4يف مقدمة تأليفه عتضدأهدى شرح ديوان امرئ القيس إىل امساعيل بن امل

  ومل ال يكون،  5»عتمد زعيم البلد وأستاذ ولد امل« بن ابسام إنه كان يف إشبيلية اية من قول و جلدتب

  .15ص. تاريخ الفكر األندلسي: آخنل جنثالث بالنثيا -1
 .53ص .1991 .31ط. دار املشرق). أ( مادة .قسم األعالم .املنجد يف اللغة واألعالم -2
 .111ص. 1986. 2مؤسسة الرسالة ط .ديب يف األندلستيارات النقد األ .مصطفى عليان عبد الرحيم. د -3
 .58ص. 1974. اجلزائر. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع. ابن أيب شنب. تصحيح. ديوان أمرىء القيس بن حجر الكندي .األعلم الشنتمري -4
 .474ص. 1مج/2ق. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .ابن بسام -5
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» املسهب « يلجأ إليه كلما أشكل عليه أمر مثلما أشكل عليه يف قضية  املعتمد قد تعلم على يديه وقد وجدناه

حيث التبست عليه حركة عينها هل هي الفتحة فنقول املسهب ؟ أم الكسرة فنقول املسهِب ؟ فبعث إليه 

 وال شك أن تدقيقات املعتمـد النقدية و تعليقاته اليت جنـدها بني 1برسالة يسترشده إىل مظاا ورأيه فيها

إمنا هي إرث وأثر هـذا العلم الذي كان أحد أركان سياسة آل عباد الرامية إىل تنمية ، الفينة واألخـرى

هات اليت ااالهتمام باآلداب وباألصول العربية واستثمار رمزيتها العالية يف زمن انقلبت فيه التراتبيات والوج

  .على إرث اخلالفة » املنتزون« داسها 

ناجذها الذي « وقد كان حينما تقلد املعتضد أمور مملكة اشبيلية  ׃ 2حلسن اهلوزينأبو حفص عمر بن ا - ب

كان بينه وبني «وكانت العالقة بينهما أوثق ما تكون حيث ، 3»مربوواحدها الذي بيده ينقض وي، عنه تبسم

وأبو  4»ذن بالعنيال األصعباد قبل إفضاء األمر إليه ومدار الرياسة عليه ائتالف الفرقدين وتضافر اليدين وات

كان صاحب صالة اجلماعة بقرطبة على عهد عبد الرمحان بن معاوية وهشام الرضي « حفص هو العامل الذي 

ووعي ديين ، وكان له حس سياسي عالٍ «6ادى عجائب الشام والعراق« وبلغت شهرته الشرق حىت  5»ابنه

أن يكون قد أشرف على تربية وتعليم املعتمد يف ومهما كانت ايته على يد املعتضد فإننا ال نستبعد . صادق

  .سنواته األوىل اليت تعد السنوات الصانعة واملؤثرة يف ما يأيت من مراحل عمر اإلنسان

بديع « بـ بسام ابن وزراء املعتضد الذين وصفه وهو من ׃أبو الوليد أمحد بن عبد العزيز املعلم -  جـ 

ومدح املعتمد بعدها وله قصيدة يف ، ان حيا حىت وفاة املعتضدوقد ك 8»الكتاب األعيان«  بـو 7»الزمان

   9.كاشة على يديهعمدحه إثر فتح قرطبة وقتل ابن 
  

  .24ص. 5ج. نفح الطيب .املقري  -1
  .81ص . 1مج/2ق. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .ابن بسام  -2
 .82ص .م ن -  4 -3
  .ص ن .م ن  -6 -5
  .112ص. 1مج/2ق.الذخرية .ابن بسام -8 -7
  .123ص. م ن   -9
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حبر علم ال « وقد كان  ׃)ه 508(سليمان املعروف بابن القصرية أبو بكر حممد بن  –د 

من بعض من « ولئن كان متهيبا من املعتضد فإنه كان مع املعتمد  1»...ويسّرللعلم فتعلمه وعلمه ...يرتح 

فال مينع  - ومن تاريخ وفاة ابن القصرية  على مايبدو -فهما وان كانا متقاربني يف السن  2»يداخله ويصافيه

وحينما تقلد املعتمد فيما بعد أمر اململكة صار ، أن يكون احتكاكهما وتصافيهما ضربا من التعلم والتعليم 

  .3من سفرائه وكتابه

 4»إحدى و أربعني وأربعمائة« التحق ببالط املعتضد سنة ، وهو من وجوه قرطبة ׃أبو الوليد بن زيدون - ه 

 أن ׃وحيدثنا الفتح، 5»صار من خواصه وصحابته جيالسه يف خلواته « غم التحاقه املتأخر باملعتضد فقد ور

منحطا عن جملسه يف القعود « وقد شعر باحلرج الكبري حينما رأى جملس ابن زيدون ، املعتمد كان جيله وحيترمه

   ׃7له سوى بيتني من الشعر فما وجد وسيلة لرد االعتبار املعنوي 6»إلنفاذ أوامر أبيه املعتضد

  س ـجملسا                وله يف النفس أعلى جمل ـيأيها املنحط عن               

  بفؤادي لك حب يقتضي               أن ترى حتمل فوق األرؤس               

  .ورغم جود املعتمد وكرمه فإنه يرى أن حق ابن زيدون أكرب من أن يوىف

   :8تذرامثلما قال له مع

  اــمفروضـال حقك ال         زرا       ـك  نـد منحتـوق

  ا  ـــمن قدرك املخفوض         دي      ــوسوف أرفع جه

  
  

 .123ص. 1مج/2ق.الذخرية .ابن بسام -1
 .239ص. م ن  -2
 .240ص . م ن - 4  -3
 .339ص. 1مج/1ق. م ن  -  6 .5
 .120ص. الديوان .املعتمد -7
  121ص. م ن  -8
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التأكيد على أن املعتمد قد خترج من البالط نضيف شيئا سوى فإننا لن ،  هذه املقاربةنه مهما إجتهدنا يفإ

كثريا من « الذي كان قبلة األدباء والعلماء الذين ال نشك يف قدرم على جعله مدرسة وجد فيها شاعرنا 

خترجه أدبيا خالصا  وقد كان اجتاه املعتمد وملمح1»عناصر الغذاء األديب الذي حيتاجه ويوجهه يف اجتاه خاص

  .2»كان مقتصرا من العلوم على علم األدب وما يتعلق به وينضم إليه« صرفا ألنه 

واإلعداد املوجه للمهام امللوكية ، فهو اآلخر مل خيرج عن إطار الرعايةالعالية، أما التكوين العسكري والسياسي

قالوا كلهم؛ « فقد، وشجاعته، تها على فروسييفيته لكنها جتمع كلهفاملصادر إذا كانت التشري إىل ك، اجلليلة

وهو ، 4»ملك قمع العدى ومجع البأس والندى « ؛ فهو3»فارسا شجاعا بطال مقداما -رمحه اهللا-كان املعتمد 

حىت ، ع إليه كلما قرعت عصا عصافزوي، ماانفك يدير عليه الرحى« شوكة ورأس حربة جيش اململكة فأبوه 

  :ا ملتون خيلهاوحلس، صار أسوة لنجوم ليلها

  5»وال يبيت له جار على وجل           ال يشرب املاء إال من قليب دم 

ويبدو أن شجاعته وفروسيته هي اليت ، 7»وأحد أفراد الدهر شجاعة«  6»كان بطال شجاعا « واملعتمد 

... ومشاهري احلماة ... وكل ذي أنف محي...،كل كمي« جذبت كل عشاق البطولة فاجتمع يف حضرته

وعليه فالتكوين العسكري والسياسي كان عاليا وساميا بدليل هذه الشهادات اجلامعة ،  8»كل بطل جند ] و[ 

  .وامعة على نوعيته

  
  

  
 .135ص .اشبيلية يف القرن اخلامس اهلجري .صالح خالص. د -1
 .149ص .املعجب .املراكشي -2
 .109ص. اجلزء الثاين .اإلحاطة يف أخبار غرناطة .ابن اخلطيب -3
 .04ص. قالئد العقيان .لفتح بن خاقانا -4
 .41ص. 1مج/2ق. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .ابن بسام -5
 .358ص. 2ج. 1985، 1ط. بريوت .دار الكتب العلمية. حتقيق حممد السعيد بن بسيوين زغلول .العرب يف خرب من غرب .احلافظ الذهيب -6
 .181. 6ج. 1995مايو .11ط.دار العلم للماليني .األعالم .خري الدين الزركلي -7
 .05و 04ص. قالئد العقيان .الفتح بن خاقان -8
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يف خرب قيادة ويبدو أن هذا التكوين العسكري اجليد هو الذي جعل املؤرخني ال يتحفظون أو يشككون 

وهو ، ه 444سنة  - وهي من أهم إمارات الغرب بعد إشبيلية -  وإشرافه على فتح شلب، تمد جليش أبيهعامل

هل كانت فروسية ونوعية تكوين املعتمد مسوغا لقبول :مما جيعل التساؤل يف حمله إن قلنا، شر عاماإبن الثالثة ع

هذا اخلرب بال حتفظ؟ وعموما إن تويل املعتمد هلذه املهمة يف هذه السن يؤكد على أنه تلقى تكوينه العلمي 

كان ، قيادة اجليش يف فتح شلب ذلك أنه قبل أن يتقلد، ت األوىل من عمرهايف العشر سنووالعسكري األديب 

 2»ال كبري مؤنة  «بعدما تسلمها أبوه بال قتال و، 1ه 443 قد توىل زمام إدارة إمارة صغرية تدعى ولبه سنة 

اإلنطالقة السياسية ومهما يكن فاملعتمد قد توىل مهاما سياسية تنفيذية وهو صغري وعليه ف، من بين البكري

من قبل  «شلب حيث توىل زمام أمرها وتسيريها بعدما أسندت إليه  - بنا كما مر - الفعلية جاءت إثر فتحه

حتدثنا عن حنني املعتمد لشلب فعبارات الفتح بن خاقان  ؛وميكننا اجلزم بأن املعتمد يومها كان صغريا. 3»أبيه 

 حيثليه تدل داللة واضحة على ما ذهبنا إ ، وهيأعماهلا 4بعدما توىل امللك وأرسل صديقه ابن عمار لتفقد

فإنه ، ا ومألفه هوجتدد له معلق، ملا خرج ابن عمارإىل شلب ثار للمعتمد هيامه القدمي وكلفه... « :يقول

ا هضاب السرور ورباهعم 5»... وبرد عمره قشيب وشبابه غض مل يرعه شيب ، رها يف ظل صباه وفرع.  

للهو احملب مالمح األمري الشاعر ظهرت عليه  أثناء تسيري املعتمد هلذه الوالية ويف هذه السن املبكرةويف 

وسلم  « 6»ل والارياليستغين عنه ساعة من ل «وفيها متتنت عالقته بابن عمار حىت صار، املنغمس يف القصف

ومل تكن عني املعتضد غافلة عما يقترفه ابنه الشاب وصديقه  8»غلب عليه غلبة شديدة « إذ 7»إليه مجيع أموره

  وتعد هذه . 9» فاقتضى نظر املعتضد التفريق بينهما ونفى ابن عمار...عنهماءت السمعة سا«ابن عمار فلما

 .89ص. تاريخ الفكر األندلسي .آخنل جنثالث بالنثيا  -1
  .240ص. 3ج.البيان املغرب .ابن عذاري  -2
 .174ص. املعجب .املراكشي  -3
بينما صاحب املعجب يذهب إىل تولية املعتمد البن عمار تلبية منه " مفتقدا ألعماهلامسددا ألغراض عماهلا... خرج " ية ديوحي سياق الكالم يف القالئد بأن الزيارة تفقُ -4

ورجعت رواية الفتح ألا جاءت على لسان كاتب املعتمد أبو بكر ابن . 176املعجب ص" فأجابه املعتمد إىل ذلك وواله إياها... سأله ابن عمار والية شلب . لرغبة صديقه
 .05أنظر القالئد ص. قصريةال
 .05ص). ط.د.(تصحيح سليمان احلرايري. قالئد العقيان .الفتح بن خاقان -5

  .174ص .املعجب .املراكشي -9، 8، 7، 6
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 -السحر -املعتمد حىت ناصية شعره يف شراك الشعر« حياة شاعرنا ففيها وقع املرحلة من أكرب املنعطفات يف 

وقد ظلت ذكرياا  1» احلياة هي انتهاج رأي القلب وليس رأي العقل ليتحول إىل فريسة تكون سنتها يف

جيدد حنينها إليها وهو يدير أمر اململكة بعد وفاة أبيه -وظل قصر الشراجيب بشلب ،الغامرة تلهب شاعريته

  :2لةمدى األثر ومبلغ الكلف ذه املرح -وتبني رسالته الشعرية اليت ودع ا ابن عمار حينما وجهه إىل شلب

  هل عهد الوصال كما أدري: وسلهن    ر         ـابكــأالحي أوطاين بشلب أب

  رــــله أبدا شوق إىل ذلك القص    وسلم على قصر الشراجيب عن فىت         

  رـــصبة اخلدها            مبخضبة األرداف جمــم جنحـوكم ليلة قد بت أنع

  رـعال الصفاح البيض واألسل السميت             فــمهجـفاعالت ب روبيض ومس

اململكة العبادية ف ية ثانية من حيث الربوز؛صهو حضور املعتمد كشخ اإلمارة مرحلة إن أهم ما يلفت النظر يف

وهلذا اختار املعتضد ابنه  ستقرار اإلقليميكانت يف مرحلة توسع يهدف إىل تأمني حميطها السياسي وغرس اال

أقوى من حضور كان حضور املعتمد يف املصادر إال أن ، على هذه السياسة شرفاومن وليا للعهد وكليإمساعيل 

  .إمساعيل املقدم من قبل أبيه أخيه

ويفجر طاقات شبابه الغض يف ، وهو يعب املسرات واألفراح عبا، ظل املعتمد بشلب أمريا تكنفه جمالس األنس

وهو التاريخ الذي قتل فيه ه 450اه والده سنة إىل أن استدع، مباهجها ومسراا حد التخمة املنهكة املوهنة

ليصبح وليا للعهد وهي مسؤولية ذات أعباء ، 3املعتضد امساعيل ابنه وأخا املعتمد إثر حماولتني انقالبيتني فاشلتني

إال أنه ورغم ضخامة هذه املسؤولية فإن شخصية  -بالنظر لطبيعة املرحلة اليت رأينا اململكة ختوضها -ضخمة 

  خصوصا  -املستبدة بكل أمر، أمام وهج شخصية الوالد احلاجبة لكل شيء، ينطمس بريقها وخيبو املعتمد

  

 .198ص. 1996أكتوبر . 397العدد. جملة املعرفة. املعتمد بن عباد الشاعر والرمز. عبد اهللا محادي. د -1
 48. 47ص. الديوان .املعتمد -2
  .148إىل ص 136من ص.1مج/3ة قوانظر الذخري. 244من ص. 3ج. البيان املغرب .ابن عذاري -3
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التوسعات اليت إن كان للمعتمد إسهام يف  وهلذا الجند إجابة عن أسئلتنا، ؤتى من مأمنهيأن  املعتضد بعدما كاد

 ورندة سنةه 451فتح اجلزيرة اخلضراء سنة عرفتها اململكة يف هذه املرحلة فال ندري إن كان له دور يف 

وعموما فاملصادر تعزو هذه اإلجنازات  1؟ـ ه 459سنة  هـ وقرمونة 458رور سنةوموه  457

ملن يقود  - شى املعتضدتتحا وكأا-  لكن هذه املصادر تعزو النكسات. للمعتضد باعتبارها جاءت يف عهدته

لدعوات أهل مالقة املساندة حلكمه أبيه  هـ مع تلبية 458سم املعتمد سنة ااحلمالت ويفشل؛ وهلذا يظهر 

وأطلع عليهم كتيبته البعيد مهها القاسط حكمها ، أنفذ هلم شوكته الوحي مسها« جيشه و تعصبا ومحية فجهز

قرينا للفشل يف الفتح بعدما كاد أن يوفق لوال انقالب املعتمد  سماهنا يظهر  2»معصبة بابنيه جابر وحممد 

اد بشعار وتداعي األجن، صهيل اجلياد« األحداث عليه وهو يف غفلة من أمره فلم يفطن إال على 

 3»لتبت يداه وحلق امساعيل أخاه -كان هنالك-يومئذ برجل من العباد  -زعموا-ولوال أنه استجار ...اجلالد

يصرف محمه الده وه غضب وبت سكفلم جيد املعتمد ماي، وقد تسببت هذه اهلزمية يف انفجار غضب أبيه عليه

  .ا جمددا الوالء والطاعةعنه سوى قصيدة شعرية بعثها رسالة استعطفه ا معتذرا معترف

ن مرده إىل الفراغ الذي اد إىل الظل منذ توليه ملكانة أخيه إمساعيل كموتكشف هذه احلادثة أن تراجع املعت

حلقته هلذا احلادث وفظاعته وطروقه من « تركه هذا األخري يف نفسية أبيه وقاتله؛ فقد مر بفترة فراغ رهيبة و 

فاملعتضد حىت وإن  4»، وعمدة ثقاته لديه خشعة فلت عزمه وحريت قلبه مأمنه، وفساد ألكرم أعضائه عليه

 عنه نانه ورضاه على إمساعيل الذي قالئنا لسريته وال راضيا عنها اطمئعني املعتمد وليا للعهد فإنه مل يكن مطم

وشهامة كنت  جلزالة كنت أتومسها فيه كانت عيين ا قريرة،...على من هو أسن منه« نين اخترته وليا للعهد إ

  املعتمد أن وهلذا جند . لكنه وجد نفسه أمام ويل عهد خمتلف 5»أتومهها منه كانت نفسي ا مسرورة 
  . وما بعدها .126ص. اشبيلية يف القرن اخلامس .صالح خالص -1
 .50ص. 1مج/2ق.الذخرية .ابن بسام -2
 .م ص. م ن -3
 .146ص. 1مج/2ق.الذخرية .ابن بسام  -4
 .138ص. ن م -5
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ل وخفر، ديالحظه عليه من يرميه به ويربئ ساحته مما شاعرا مبوقف أبيه منه هلذا كان لة كان هذه املرحيف 

 ذات األربعني بيتا اليت استعطف ا أباهوقد برز هذا يف قصيدته وانغماس يف اللذات، وافتتان وكلف بالنساء، 

  : 1وفيها قال-كما مر-عند فشله يف فتح مالقة 

  ه                 فلست أعهد ما كأس وال وترمل أوت من زمين شيئا أسر ب

  ر                 وال سىب خلدي غنج وال حور ـل وال خفدملكين ـوال ت

 السيئ على نفسية املعتمد ومما الشك فيه أن هذه املالحظات القاسية والنظرة املستريبة املهونة هلا أثرها ووقعها

بوفاة املعتضد يوم السبت لليلتني خلتا من مجادى األخرية سنة  ول فلم يظهر بعدها إالمعاد امسه إىل اخلإذ 

  .حني توىل أمور اململكة اليت آلت مقاليدها إليه 2»ئة اإحدى وستني وأربعم

  .الشاعر الالهي ..امللك اهلش

وهو يف «  3»استقرت دولته ليومها وألقت مراسيها « توىل املعتمد أمور مملكة إشبيلية فور وفاة والده فـ 

  .4»ن تسع وعشرين سنة وشهرين وأيام زائدة ابيعان شبابه وكمال مجاله ر

تعيش استياء صامتا، وسخطا شعبيا  -فيما يبدو - واختلف أسلوب تسيريه عن أسلوب أبيه؛ فقد كانت اململكة

    لهخمنوقا، وكان املعتمد يدرك أن هذا االستياء والسخط تركة ثقيلة وخطرية على اململكة؛ فوالده وإن ترك 

يف املقابل  هلكن 5»مستقرة يف الداخل مهيبة اجلانب يف اخلارج  سبيا قوية الدعائم متينة البنيانمملكة واسعة ن« 

بالغ إلوجتاوز احلدود وا" تركة أخرى من األحقاد جراء أسلوب أدائه القائم على القسوة والدموية  له خلف

رد مجاعة ممن نفى أبوه «ا راح املعتمد يعاجل هذا الوضع فـوهلذ ،6»مةذيف املثلة، واألخذ بالظنة واإلخفار لل

  .املتصفة باللطف وعفة السيف املؤثرة للعفو، وهي سياسة فيها بصمة شخصيته املتساحمة،7»روسكن وما نفّ

 .102ص. الديوان: املعتمد -1
 .53ص. 2ج.احللة السرياء .ابن األبار -2
  .54ص. 2ج.احللة السرياء .ابن األبار -3
 .ن ص. م ن -4
 .129ص. اشبيلية يف القرن اخلامس .صالح خالص .د -5
 .25ص. 1مج/2ق.الذخرية .ابن بسام -6
 .54ص. 2ج.احللة السرياء .ابن األبار -7
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أما على الصعيد اخلارجي فقد فتر إيقاع الفتوحات، وانكفأت موجة التوسع، فباستثناء أول إجنازحققه املعتمد 

 نر املعتمد حيقق يف هذا اجلانب فإننا مل1توليه اململكة بعد عام من –عاصمة اخلالفة سابقا  –وهو ضم قرطبة 

حسدا آلل « وضم قرطبة مل يكن مشروع املعتمد وإمنا هو مشروع أبيه الذي وضعه . ذا بال اشيئ –بعدها  –

على استقرار دولتهم وحسن استثمارهم لبعدها الرمزي يف القلوب والنفوس، وقد أدرك املعتمد  2»جهور 

فلما واتته الفرصة  3»عمله  ىقرطبة منتهى أمله وروم أمرها أشه« الرمزي جيدا، فجعل قيمة هذا البعد 

 –بعد عام من توليه اململكة   –كما مر   -إذ فتحها  –وفتحها باحليلة والكياد يف ظرف مميز بالنسبة إليه 

ناء الفترة السابقة، انفجرت بداخله مشاعر البطولة، وتعززت أناه اليت التزال مهزوزة بفعل شخصية أبيه أث

  :4وجتاوبت حناياه تردد الصدى اللذيذ، والوقع املميز هلذا النصر فقال

  األصيد البطل               هيهات جاءتكم مهدية الدول شأوبمن للملوك 

  عرس امللوك لنا يف قصرها عرس               كل امللوك به يف مأمت الوجل

أبوه املعتضد وآخرهم  مأوهليف ذلك، وألنه جاء إثر فشل امللوك اآلخرين جاء فتح املعتمد لقرطبة نصرا مميزا 

وهو ما كان فأل خري بالنسبة إليه، فراح يف غمرة االندفاع واحلماس يبشر مبشاريع توسعية . 5ابن ذي النون

  :6تليق مبقام البطل الفاتح

  .فراقبوا عن قريب ال أبالكم              هجوم ليث بدرع البأس مشتمل

إال أن هذه املشاريع كانت مشاريع شاعر يقول مااليفعل إذ سرعان ما انطفأت جذوة محاسه، وذبلت نشوة 

  .املعتضد وبطشته دور الينكر بةامللك اجلديد الذي دشن عهده بنصر كبري كان فيه جل

  فقد ثار ارواالنكس د يف فترة توليه احلكم انتصارات هشة سريعة االنتكاسمواملالحظ أن انتصارات املعت
 .257ص. 3ج. البيان املغرب .ابن عذاري -1
 .609ص. 2مج/1ق.الذخرية .ابن بسام -2
 .12ص. قالئد العقيان .الفتح بن خاقان -3
  .105ص. الديوان .املعتمد -4
 .257ص. 3ج. البيان املغرب .ابن عذاري -5
 .105ص. الديوان .املعتمد -6
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مث مل يلبث املعتمد أن 1 467سنة  -عتمد ابن امل -ابن عكاشة بقرطبة من قبل ابن ذي النون وقتل الظافر

بطلب ثأره ونصب احلبائل « استرجعها وانتقم البنه الذي تأثر ملقتله أميا تأثر حىت أنه شغل عن تأبينه ورثائه 

اختفت بعدها  3» 471يوم الثالثاء لسبع بقني من صفر سنة « وكان ذلك  2»لوقوع ابن عكاشة وعثاره 

اخلارجية، وظلت سريته يف الرعية تصنع احلدث؛ بني ناظر إىل ما يعيشه من بذخ ة يجنازات السياساإلأخبار 

وإسراف يف اللذات، وتبذير للخريات على حميطه امللتف به، وناظر إىل أجواء االستقرار وانقشاع روع وهول 

  .السطوة املعتضدية

ميز حقيقة النظرتني لكن تأمل نلفترة لكانت عليه إشبيلية العميقة يف هذه ابتفاصيل ضافية عما واملصادر المتدنا 

رون الذين مل يستطيعوا نسيان بطشة املعتضد، وسياق األحداث ميكننا من القول بأن النظرة األوىل ميثلها املوت

يت الوميثلها الفقهاء الواعون الذين أزعجهم اماك املعتمد يف لذاته وانغماسه فيها مع أصدقائه وزوجته اعتماد 

أما النظرة  4»هاء ورموها بأا ورطت املعتمد فيما ورطته من اخلالعة واالستهتار وااهرة أبغضها الفق« 

واحلق أن ولع املعتمد باخلمر  5»أحسن السرية وملك فأسجح « الثانية فيمثلها عامة الناس الذين رأوا ملكا 

ونقطة  - أوال  -ذا خلصومه كان منف  6 -كما يقول ابن األبار-وانغماسه يف اللذات وعكوفه على البطالة 

  .ال تليق مبقام من هو على رأس أقوى مملكة يومها-ثانيا  - ضعف 

بعدما وجه إليها  بعد عشر سنوات من تويل املعتمد ألمور اململكة حقق إجنازا آخر هشا متثل يف ضم مرسية

أن يظفر بابن عمار بعد  وزيره وصديقه ابن عمار، لكنه مترد عليه واستقل ا لنفسه، ولئن استطاع املعتمد

  إال أن هذه الوالية ويقتله بعدها بيده،  7»سبعني  يوم اجلمعة لست بقني لربيع اآلخر سنة سبع« ست سنوات 

 .07ص. الديوان .املعتمد  -1
 .13ص. القالئد. ابن خاقان -2
 .191ص.املعجب .املراكشي -3
 .95ص. تاريخ الفكر األندلسي .آخنل جنثالث بالنثيا -4
 .54ص. 2ج.لة السرياءاحل .ابن األبار -5
 . م ص. م ن -6
  .417ص. 1مج/2ق.الذخرية .ابن بسام -7
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فدعا ... رجل من أهل مرسية يقال له ابن رشيق كان أبوه من عرفاء اجلند ا « يف يدي  وقعت بعد ذلك 

تزامن مع إلقاء القبض على ابن  -وجه بنصر صغريالويبدو أن املعتمد قد حفظ ماء  1»رشيق هذا لنفسه ابن 

  .2إذ دخل حصن بياسة بتواطؤ من أهلها فكان هذا مبثابة فتح على فتح بالنسبة إليه -مار ع

  .استيقاظ لساللة امللوك

قبل إلقاء القبض على ابن عمار بعامني استيقظ بداخل امللك الشاعر، البطل السادر والنخوة العربية املطأطئة 

ة وصل اليهودي ابن شالب لقبض اجلزية املعلومة مع سنة مخس وسبعني وأربع مائ« الرأس أمام النصارى، ففي 

واهللا ال أخذت هذا العيار، وال آخذ : فقال اليهودي... فوجه هلم املعتمد املال ... قوم من رؤساء النصارى 

ال مشجرا وبعد هذا العام ال آخذ منه إال أجفان البالد، ردوه إليه فرد املال إىل املعتمد وأعلم بالقصة، إمنه 

اسجنوا النصارى واصلبوا اليهودي : ففعلوا وجاؤوا م، فقال... ائتوين باليهودي وأصحابه : اجلند وقالفدعا 

فقال واهللا لو أعطيتين العدوة واألندلس ما قبلتها منك . هباذالتفعل وأنا أفتدي بزنيت : امللعون، فقال اليهودي

ديه وضرب ا رأس اليهودي فأنزل دماغه يف أخذ حمربة كانت بني ي« ويف رواية أخرىأن املعتمد  3»فصلب 

إن اجلزية يف حياة ملوك الطوائف هي أشد نقطهم السوداء سوادا، . 4»حلقه وأمر به فصلب منكوسا بقرطبة 

هـ  455اليت التزم ا والده املعتضد مع فردناند األول منذ سنة املعاهدات واملعتمد بن عباد وجدها ضمن 

ملتزمة ا حىت يف فترات قوا، غري أن النصارى كانوا يرون أن اجلزية قد ، وظلت اململكة 5)م1063(

لوك فبدأوا مرحلة املعلى ة عامالحققت مثرا املادية، واسترتفت طاقة املسلمني باألندلس، واستجلبت نقمة 

  أى أنه من جاءت الفرصة ر اّطماع احلقيقية ومل يكن هذا التفكري غائبا عن بال املعتمد، فلماألالكشف عن 
  

 .195ص. أنظر املعجب. لح ابن تاشفني عند دخوله األندلس بني ابن رشيق واملعتمد فسلم له مرسيه مقابل مال وتولية يف اشبيليةصوقد أ. 181ص.املعجب: املراكشي -1
 .416. 1مج/2ق.الذخرية: ابن بسام -2
ر ظأن. بأجزاء أخرى من األراضي كغرامة تأخري النصارى عن موعد دفع اجلزية فطالب أن املعتمد تأخرتقول ب هناك رواية أخرى. 170ص.5ج.نفح الطيب. املقري -3

 .266. 265ص. 5ج.النفح
 .266ص. 5ج. نفح الطيب .املقري -4
 .131ص. اشبيلية يف القرن اخلامس .صالح خالص. د -5
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ى بقيادة الذل مرتني من هنا جاءت ثورته على سفراء النصارمكبال ا وهي جترعه  ىيبقغري املعقول أن 

 األنا املعتمدية، فكانت هذه احلادثة مبثابة عالج لصراع إىلإعالنا بعودة قطاع البطولة وامللوكية  ياليهود

ك لالتناقضات والتجاذبات اليت كان يعيشها كشاعر منهمك يف مباهج احلياة ولذاا حد البطالة، ويعيشها كم

  .زامات وسهر على حسن سريهايدير أوسع مملكة أندلسية وأقواها وما تفرضه من الت

إن هذه احلادثة وماترتب عليها بعد ذلك من تداعيات سياسية، وعسكرية حربية هي اليت أخذت بيد املعتمد 

للجميع بأن حياته الالهية، مل تكن حائال بينه وبني حقيقته الوجودية، وهويته  تذلك أنه أثب. إىل، عامل اخللود

ذلة من هو أعلى للذي هو أدىن؛ كما أن هذه احلادثة كانت داعيا كافيا  اإلسالمية الراسخة اليت ال تقبل

تفجر  ، وملا بلغ خرب فعلة املعتمد مع مبعوثي النصارىظر يف حياة املعتمد الشاعر امللكللجميع ألن يعيدوا الن

، والالفت  1»أقسم النصراين أن يأيت من اجلنود بعدد شعر رأسه حىت يصل إىل حبر الزقاق«الغضب الصلييب و

أدرك أن حشد النصارى لقواهم البد أن حيث لالنتباه هو سرعة حتول املعتمد وتكيفه مع املعطيات اجلديدة 

ر يف أنه قصمعترفا بكان يرى أن األندلسيني مشتتون وال أمل يف عالجهم، ألنه و. يقابله حشد يكافئ حشدهم

أوجب القعود على نصرم « ساب املسلمني مما حقهم يوما ما؛ يوم كان ملتزما بعهوده مع النصارى على ح

ونسأل اهللا سبحانه املغفرة  فيما آتيناه يف أنفسنا وفيهم ... «  :فقال وقد أصابه الندم لذلك 2»تدبري أمورهم و

إن إخواننا وجرياننا ملوك « : إذ قال فيهممل ينتظر منهم خريا فإنه  3»من ترك احلزم وإسالمهم ألعاديهم 

سوى أمامه حل كن يم لف 4»فيهم نفع، وال يرجى منهم نصرة وال حيلة إن نزل بنا مصاب  األندلس ليس

العدوة، وال يكون ذلك إال بالتحالف مع يوسف بن تاشفني فلم يتردد يف  طلب اإلمداد جبيوش املسلمني يف

  جاز املعتمد إليه ووعده بنصرته فرجع وحث ملوك األندلس « اإلستنجاد به و
  .170ص. 5ج. لطيبنفح ا .املقري -1
 .25ص. 1ط. تونس .مطبعة التقدم االسالمية. البشري الفوريت .تصحيح. احللل املوشية .لسان الدين بن اخلطيب -2
 .م ص. م ن -3
 .27ص. م ن -4



 

38

أن سلوكه السابق مع سفراء النصارى مل يكن انزالقا،  يكشف إن إصرار املعتمد على املواجهة 1»على اجلهاد 

ا كانت قطرة أفاضت كأس الغضب املختزن منذ سنني وهو ما ينم عن نفس فورة غضب عابرة، وإمن وال

فقد كان يرى شرف ساللة . تعتجن بداخلها متناقضات قاهرة تركتها يف حالة جتاذب وجداين معذب مؤرقة،

من ال ميكن مقاواته « : امللوك يدنس، وعزة البطل الفارس تكسر فال جيد سوى اجلزية مالذا يلوذ به وهو يردد

وقد عد استنجاد املعتمد بيوسف ابن تاشفني من أكرب حسناته الشافعة  2»وخماشنته فليس إال مداراته ومالينته 

ومما يؤثر من فضائله ويعد يف زهر مناقبه، استعانته « : يقول ابن األبار. له اجلابرة لكل كسور املرحلة الالهية

وقد جاءت معركة  3»وسعيه يف استقدامه  على الروم مبلك املغرب حينئذ ـ وهو يوسف بن تاشفني ـ

الثاين عشر من شهر « أو  4»هـ  479الزالقة مثرة هلذا السعي العبادي، يف الثاين عشر من رجب سنة 

مل يكن استنجاد املعتمد بابن تاشفني استنجاد ملك ضعيف متضعضع، بآخر ، إذا من نفس السنة 5»رمضان 

ت املرحلة، ومتطلبات الصراع، وقد أثبت حبسن بالئه يف املعركة أنه قوي وإمنا كان تدبري ملك بصري مبقتضيا

قائد خبري بالتنظيم العسكري خربة متناهية مع التفاين واحلرص على دماء املسلمني عامة ودماء املرابطني خاصة 

ه أو لقضاء حاجته، فيجد ابن نحىت قيل إن الرجل من الصحراوين كان خيرج عن طرق حمالم لبعض شأ« 

عباد بنفسه مطيفا باحمللة بعد ترتيب الكراديس من خيل على أفواه طرق حمالم؛ فال يكاد اخلارج منهم عن 

  كما أثبت حسن بالئه يف املعركة أنه من طينة 6»احمللة خيطئ إذ ذاك من لقاء ابن عباد لكثرة تطوافه عليهم 

  

  

 اعتذر فيها ابن حيث ملعتمد بيوسف بن تاشفني مل تكن وليدة هذه الفترة وإمنا تعودإىل سنوات مضت يبدو أن فكرة استنجاد ا. 170ص. 5ج. نفح الطيب .املقري  -1
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فتواصوا باستهدافه وأمروا  1»احلروب  مسعر هذه« الشجعان، والفرسان األبطال فقد اعترف له أعداؤه بأنه 

، ويبدو أن  2»اقصدوه واهجموا عليه، فإن انكشف لكم هان عليكم الصحراويون من بعده « جيوشهم أن 

ه وطلعت له من مخوهلا السابق؛ فاستيقظ بداخله ابن عباد سليل امللوك ساملعتمد هو اآلخر قد انكشفت له نف

« : ول عن هذا اإلرث امللوكي املؤثل، حينها قال لألدفنوش احلمد هللا الذي طاملا تغىن به، ووجد أنه مسؤ

الزالت  وكأنه أدرك أن حلظة إضافة حلقة أخرى إىل أجماد األجداد 3»الذي جعل عقوبتنا توبيخك وتقريعك 

  :4]كامل[وهو يتفاءل لنفسه مكمال البيت الشهور«  يفت أواا فاندفع فرصتها قائمة ومل

  يأتيك بالعجب العجيب     ب        البد من فرج قري

  ب ـارك             سيعود بالفتح القريـغزو عليك مب

  ه             نكس على دين الصليب ـــهللا سعدك إن

   »ب ـله يوم القلي ن  أخا  و            ـالبد من يوم يك

تحملة لكل التبعات واألعباء ابن عباد معركة الزالقة بنفسية متحررة من كل األثقال مفال عجب أن خيوض 

 « :كلمته السائرة مثال مهما ثقلت ألنه رأى تباشري اد تلوح له من هذا القرار الذي وقعه بالعبارة اخلالدة و

إن رجال يهون عليه ملكه أمام مايراه من حلول حلظة اخللود لن نعجب  5»ري اجلمال خري من رعي اخلنازير

أبطأ عليه الصحراويون وساءت ظنون أصحابه  «اليبايل باألهوال حىت وإن  منه حينما نراه وقد محي الوطيس

حىت ، جراحات وضرب على رأسه ضربة فلقت هامته... وفيهم ابنه عبد اهللا وأثخن ، وانكشف بعضهم

وجرحت ميىن يديه وطعن يف أحد جانبيه وعقرت حتته ثالثة أفراس كلما هلك واحد قدم  وصلت إىل صدغيه

  ، نعم يبطل العجب أمام هذا املشهد البطويل 6»يقاسي حياض املوت ويضرب ميينا ومشاال وهو ، له آخر
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  :1القزازويصح قول ابن 

  نا               أعاديه تواقعها اجلراحـوقالوا كفه جرحت فقل

  الرماح م              فترهبها املناصل وـجراحة مارأيتـوماأثر ال

  سياح نففيها من جماريه ا       ولكن فاض سيل البأس منها      

وأخبار بطولته وشجاعته وكل ، 2»مل يعهد ملثله أحد  «املعتمدي الذي الصرب تطايرت أخبار، باجنالء املعركة

ابن  استئصال عدوه حينما دعا واستبان الناس صدقه يف، وتعزيز ذاته ومكانته، ذلك كاف لتهوين جراحاته

وتبدد كيانه فتكون القاصمة للعدو قبل أن يسترجع ، تاشفني إىل كرة أخرى تسترتف ما تبقى من طاقة العدو

وهنا البد أن  3»ستغناء عنه االفيقع  خاف أن يهلك العدو الذي من أجله استدعاه «أنفاسه لكن ابن تاشفني 

بيني اليت جنحت مع األذفونش واملقدر عددها ينصف التاريخ املعتمد وحيكم له بصواب الرأي ألن بقايا الصلي

        كان يكفي قليل من املطاردة فقط للقضاء عليها فقد كان 4»حنو اخلمسمائة فارس كلهم مكلوم «  ـب

إال من سيلتهمه البعد ... مل خيلص منهم  «ألنه  5»املفلت من سيوف اهلند بسيوف اجلوع والبعد مقتول« 

له عند رأيه والتاريخ البد أن ينصف املعتمد ألن استشارته البن تاشفني ونزو، 6»ه اجلهد تويأيت على حشاش

  .وانضباط تنظيمي مميز، ضرحتدليل على حس سياسي م

     كانت مبثابة وثبة بسيكولوجية بالنسبة إليه إذ فيها  -وهي من تداعيات انتفاضة املعتمد -إن معركة الزالقة

، وخاطبوه مجيعا بالتهنئة، ومالت إليه القلوب وساملته ملوك الطوائف، وشهد جمده، ...طار ذكر ابن عباد «

  .7».. .معظماومل يزل ملحوظا 
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  :فجيعة اخللع ومأساة األسر

ورغم ، رأينا أن املعتمد ملا استنجد بابن تاشفني كان مؤمنا أن سلوكه هذا حتمية استراتيجية المناص منها

أنه وظف البعد الديين الذي حتذيرات وزرائه وأبنائه وسائر ملوك الطوائف من احتمال انقالب صرخيه عليه إال 

يا قوم أنا من  «هون عليه احتمال خسارة امللك يف مقابل ربح رضى اهللا فقال جميبا عن التحذيرات السابقة 

أما حالة الشك فإين إن استندت إىل ابن ، والبد يل من إحدامها، وحالة شك، حالة يقني، أمري على حالتني

وأما حالة ، فهذه حالة الشك، وميكن أال يفعال، أن يفيا يل ويبقيا عليتاشفني أو إىل ابن فرذلند ففي املمكن 

، وإن وإن استندت إىل ابن فرذلند أسخطت اهللا، أرضي اهللا افهي أين إن استندت إىل ابن تاشفني فأن، اليقني

ضوح إضافة اىل هذا الو 1»مايسخطه ؟  يتفإذا كانت حالة الشك فيها عارضة فألي شيء أدع مايرضي اهللا وآ

واجب إسالمي بني املسلمني، خصوصا إذا كان ضد عدو كافر، ومثرته  »النصرة  «نظر إىل أن يكان املعتمد 

تكون إحياء دعوة اخلالفة والشريعة، كل هذه املعاين كانت ماثلة يف ذهن املعتمد وبعث ا إىل ابن تاشفني 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إىل حضرة  بسم اهللا الرمحان الرحيم وصلى اهللا على سيدنا حممد «: قائال 

حنن أهل هذه األندلس ليس ألحد منا طاقة على نصرة ... اإلمام أمري املؤمنني وناصر الدين حميي دعوة اخلليفة 

تنصرت سوأنت أيدك اهللا سيد محري ومليكها األكرب وأمريها وزعيمها نزعت ميت إليك وا... جاره وال أخيه 

وال شك أنه كان  2»... حبرمكم لتجوز جلهاد هذا العدوالكافر وحتيون شريعة اإلسالم  باهللا مث بك واستغثت

غري أن  يعتقد أن هذه املعاين ستكون حمفزات البن تاشفني، وقواسم مشتركة تسهل التقارب والتفاهم بينهما

  ا ما يالئم مصلحة ابن تاشفني ينظر إىل هذه املعاين نظرة رجل سياسي حيمل يف جعبته عدة مبادئ خيتار منه

مشروعه السياسي، ويدع ما يكبل أو يعوق جناحه، وبني هاتني النظرتني يربز سؤال مهم هل سحرت األندلس 

  ابن تاشفني جبماهلا املتنوع، وخرياا حىت نسي عهوده إزاء إخوانه؟ تقول بعض املصادر إن ابن تاشفني ملا قدم 
 .267. 266ص . النفح اجلزء اخلامس وانظر .86ص .صفة جزيرة األندلس: احلمريي  -1
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عند ملك، فكان هذا أول ما أوقع يف نفس يوسف ... ما مل يظنه  «إىل األندلس تلقى هدايا من املعتمد فرأى 

 تملككنت أظن أين قد  :أصحابهقال لبعض ثقاته من وجوه  «وأنه  1»التشوف إىل مملكة جزيرة األندلس 

وبعد مشاورة اهتدى إىل  2»شيئا فلما رأيت تلك البالد صغرت يف عيين مملكيت فكيف احليلة يف حتصيلها ؟ 

رغبوا يف الرباط يف األندلس وجماهدة العدو،  «التستر دف ديين وهو الرباط يف سبيل اهللا حيث ترك رجاال 

تقول يف سياق واضح وافق املعتمد على ذلك، وف 3»... والكون ببعض احلصون املصاقبة للروم إىل أن ميوتوا 

شفني قد مكث بعد الزالقة يف ضيافة املعتمد فرأى إشبيلية وغالا، ورأى الكرم اتابن ن إمصادر أخرى 

 «: فقال هلم 4»ويغرونه باختاذ مثلها  «املعتمدي وخدمته، وكان مع ابن تاشفني أصحابه ينبهونه إىل كل هذا 

ن هذا أمعلال رأيه ب 5»لك املأنه مضيع ملا يف يده من  -يعين املعتمد  - ذا الرجل الذي يلوح يل من أمر ه

: لذاته ن يوسف بن تاشفني سأل عن أحوال املعتمد يفإمث  «النعيم البد أن يكون قد أخذ ظلما من أصحابه، 

صحابه أفكل أ: فقال. زمانه على هذا لبل ك: هل ختتلف فتنقص عما عليه يف بعض األوقات؟ فقيل له

فكيف ترون رضاهم عنه؟ فقالوا : وأنصاره على عدوه ومنجديه على امللك ينال حظا من ذلك؟ فقالوا ال، قال

إنه مهما يكن الغطاء أو القناع  6»فأطرق وسكت، وأقام عند املعتمد على تلك احلال أياما . الرضى هلم عنه

 من كل عالقاته السابقة، فإن املتأمل يستطيع أو املربر الذي سوغ البن تاشفني الدخول إىل األندلس متنصال

ها؛ فاملعتمد صورة جلية يرابطية من خالل تصرف زعيممالحظة الفارق احلضاري بني الدولتني العبادية وامل

جب أن تكون دولته كان يرى أنه من الوا حيثحلضارة األندلس وتقاليدها السياسية والدبلوماسية العالية 

قد بلغ التحضر مداه ففس الطائفي على تلقف كل ما يعلي الشأن ويزرع اهليبة واألة، موئال هلا يف زمن التنا

  كتفاء به مسة بارزة، أما ابن تاشفني فهو صورة معربة لألمة اليت تكون يف طور الستقرار يف الوطن واالا وكان
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ال تتكيف مع املستقرين  -ذلك ابن خلدون ؛ فاألمم املتوحشة للتوسع كما يذهب إىل املقتضي  -التوحش 

يترتلون من األهلني مرتلة املفترس من احليوانات «املكتفني بأوطام فإذا حدث وأن ترتلوا عندهم فإمنا 

  .1»العجم

ومن  -من األندلسيني عامة  لني كليهما أنفق من إنائه احلضاري؛ وعليه فابن تاشفني ترتوهلذا جند أن الرجل

يلزمه بإرغام  ‼مرتلة املفترس حيث أصدر أمره إىل قائده الذي تركه باألندلس اهدة الكفار  -املعتمد خاصة 

  صره وقاتله وال تنفس النقلة والرحيل إىل أرض العدوة فمن فعل فذاك، ومن أىب فحا «ملوك الطوائف على

ها يف شوال ؤبدمثارت الفتنة على املعتمد وكان  «ا بدأ العد التنازيل ململكة إشبيلية وملكها إذ نوه 2»عليه 

مث سقطت  3»بأخذ جزيرة طريف املقابلة لطنجة من العدوة دون مقدمة ظاهرة توجب ذلك  483من سنة 

واتسعت  5»فزادت اإلحنة واحملنة  «ل ابنه املأمون توق 4» 484يف مستهل صفر الكائن يف سنة  «قرطبة 

يوم األحد إلحدى وعشرين ليلة خلت من  «الرقعة لتمتد إىل إشبيلية مركز وعاصمة الدولة اليت سقطت 

ه، وتراميه على املوت بنفسه، ما المزيد ئوظهر من دفاع املعتمد رمحه اهللا وبال... رجب من السنة املذكورة 

دا وال لبدا، بألحد من أهلها س ية للنهب والسلب إذ مل يترك الرببرلفتعرضت إشبي 6»إليه  قلعليه، وال تناه خل

حينما رأى أطماع صرخيه وندم ه فصح بذلك تنبؤ 7»وانتهبت قصور املعتمد با قبيحا وأخذ هو قبضا باليد 

الكأس الذي أسقى به عبد اهللا نا من يواهللا البد له أن يسق: حلليفه املتوكل بن األفطس «على استدعائه فقال 

  إال 9»إذ أخذ يف بناء األسوار وعمل القنطرة  «ورغم أنه حاول أن يستدرك األمر ،  8»ابن بلقني 
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 .276ص. 5ج. نفح الطيب .املقري -2
 .205ص.املعجب .املراكشي -3
  .ص ن. م ن -4
  .ص ن. م ن -5
  207ص. م ن -6
  .208ص.املعجب .كشياملرا -7
 .144ص. 4ج. البيان املغرب .ابن عذاري -8
 .ص ن. م ن -9
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 حينما المه على عدم إصغائه - عبد الرشيد -فكان جوابه إلبنه ، أنه فيما يبدو كان مسلما بقرب النهاية

  ولعل هذا ، 1»يابين الينجي حذر من قدر « - كان جوابه -لنصيحته باالعراض عن االستنجاد بابن تاشفني

  فأفاق من نومه... مل يشعر  «ر عودته لالماك يف هلوه ولذاته حىت دخلت عليه جيوش ابن تاشفني وهو هو س

وبعد مقاومة مشهودة أظهر فيها املعتمد فروسيته وبطولته إال أن ، لكن بعد فوات األوان 2»وصحا من سكره 

وأعدت له مراكب واجتاز إىل  ،فطلب األمان له وملن معه فأمن ومجيع من له« األحداث كانت أكرب منه 

ولعل «  4»مث انتقل إىل مدينة مكناسة فأقام ا أشهرا إىل أن نفذ األمري بتسيريهم إىل مدينة أغمات«  3»طنجة

وإىل أنه يتعذر على املعتمد النجاة منها أو إحداث ، اختيارها يعود إىل كوا غري بعيدة عن مراكش العاصمة

ميال إىل اجلنوب من مدينة  شرينعسة ومخوتقع أغمات على بعد حنو ، ه السابقةالقالئل للمرابطني يف مملكت

وتعد فترة 6»يف شهر ربيع األول سنة مثان ومثانني« ودامت مدة أسره أربع سنوات حيث تويف  5»مراكش

، د من األبناءاألسر أغىن فترات املعتمد من الناحية اإلبداعية ألا فترة أمل واصب غري منقطع؛ إذ فيها فقد العدي

ورأى ، وسلب عزه وذاق الذل والقهر وجترع مرارة النفي ومسع نشيد القيود املكبلة لرجليه، بعدما فقد ملكه

فصار ، أكثر من إشارة بإصبعه ليتحرك إىلعبدا مطيعا اليطمح  مرتهإحتت أبوها كان امرأة بناته عامالت لدى 

  .سيدا عليه الحيفظ له عهدا وال ودادا

وكل مشهد ، شعره يف هذه املرحلة كل أحاسيسه وذكرياته تصويرا تفيض منه املأساة مع كل كلمةوقد صور 

، وأيب حبر عبد الصمد) ابن اللبانة(واملالحظ أن مكان أسره ظل مزار شعراء بالطه كأيب بكر الداين . يصفه

إن مكانه ظل مزار شعراء  بل. مما يدل على صدق حمبتهم ووفائهم له،وأيب حممد الصقلي املعروف بابن محديس

  وجاءوه ،تعرضوا له بكل قارعة طريق... مجاعة من زعانف الشعراء  «االستجداء أمثال احلصري املكفوف و
  .144ص. 4ج. البيان املغرب .ابن عذاري  -1
 .171ص. 5ج. نفح الطيب .املقري -2
 .ص ن. م ن -3
 .214ص.املعجب .املراكشي -4
 .190ص. اريخ املغرب واألندلسدراسات وحبوث يف ت .أمني توفيق الطييب. د -5
  55ص. 2ج.احللة السرياء .ابن األبار -6
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وكان اليردهم إال بعدما جيود مبا استطاع ، فلم ييأسوا من تدفق كرمه وفيض أرحييته،  1»من كل فج عميق 

  .وهو يعتذر ويتأسف ويتأمل لتقلب احلال

    :صفات املعتمد النفسية واجلسمية

 2»يف ريعان شبابه وكمال مجاله  «توىل احلكم عقب وفاة أبيه فقال إنه كان  وصف ابن األبار املعتمد حينما

كان املعتمد من  « قيلو 3»كان مثل أبيه يف حسن القوام وروعة املظهر، وعنفوان الصبا  «ووصف بأنه 

ن مولعا إال أنه كا... األسخياء املأمونني، عفيف السيف والذيل  دامللوك الفضالء والشجعان العقالء واألجوا

أوالد  تخلع عن مثامنائة امرأة، أمها «وقد  4»باخلمرة، منغمسا يف اللذات عاكفا على البطالة خملدا إىل الراحة 

وكان له يف األدب باع واسع  «. 5»وجواري متعة، وإماء تصرف ورزق من الناس حبا فهم يبكونه إىل اليوم 

كان متمسكا من األدب  «و  6»منه وال أوسع مادة ومل يك يف ملوك األندلس قبله أشعر ... ينظم وينثر 

... ال جيد إال راثيا، وال جييد إال عابثا ... بسبب وضاربا يف العلم بسهم وله شعر كما انشق الكمام عن الزهر 

والعجب من املعتمد أنه مرى سحابه يف كلتا حاليه فصاب، ودعا خاطره فجاب، وال تراجع له من طبع وال 

وكان املعتمد هذا يشبه ارون الواثق باهللا من ملوك بين العباس،  « 7»يومه يف هذا الشأن دهر بعد اخللع، بل 

وكان مقتصرا من العلوم على علم األدب وما يتعلق به وينضم إليه، وكان فيه من ... ذكاء نفس وغزارة أدب 

الشريفة، ويف  قناسب هذه األخالء واحلياء والرتاهة إىل ما ياالفضائل الذاتية ما ال حيصى، كالشجاعة والسخ

اجلملة فال أعلم خصلة حتمد يف رجل إال وقد وهبه اهللا منها أوفر قسم، وضرب له اهللا فيها بأوىف سهم، وإذا 

  وقالوا كلهم كان  8»عدت حسنات األندلس من لدن فتحها إىل هذا الوقت فاملعتمد هذا أحدها بل أكربها 
  .67ص. 1مج/2ق.الذخرية .ابن بسام -1
 .54ص. 2ج.احللة السرياء .بن األبارا -2
  .60. 59ص. 1983. 3ط. القاهرة. مكتبة اخلاجني. دول الطوائف .العصر الثاين. دولة االسالم يف األندلس .حممد ع اهللا عنان -3
 .54ص. 2ج.احللة السرياء .ابن األبار -4
 .55ص. م ن -5
 .ص ن. م ن -6
 .42. 41ص. 1مج/2ق.الذخرية .ابن بسام -7
 .150. 149ص.املعجب .املراكشي -8
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 ملك قمع «وهو  1»املعتمد رمحه اهللا، فارسا، شجاعا، بطال مقداما، شاعرا ماضيا مشكور السرية يف رعيته 

العدا ومجع البأس والندى، وطلع على الدنيا بدر هدى، مل يتعطل يوما كفه وال بنانه آونة يراعه وآونة أسنانه، 

لك جميد وأديب على احلقيقة جميد، ومهام حتلى به م «وهو أيضا  2»وكانت أيامه مواسم وثغوره بواسم 

لملك لبة، وللنظم جيد، أفىن الطغاة بسيفه وأباد، ونظم معاليه يف أجيادها جواهر ودررا وشيد يف كل معلوة ل

وكان له مائة وثالث وسبعون ولدا وكان  3»فناءه، وعمر بكل نادرة مستغربة وباردة مستظرفة أوقاته وآناءه 

وجزم لنا ابن مخيس أن أوصاف املعتمد مهما اجتهدنا يف مجعها فلن  4»وم مثامنائة رطل من اللحم راتبه يف الي

وعليه ال يكفي هذا  5»وقد ذكر الناس للمعتمد من أوصافه ما ال يبلغ مع كثرته إىل إنصافه  «: ننصف فقال

  .احلشد وال يستكثر هذا الرصف ملا قيل يف حق هذه الشخصية

  :عشر صفات ترسم ملا مالمح املعتمد املعنوية واجلسمية وهي ميكننا أن نستخلص

  .حسن القوام وروعة املظهر وكمال اجلمال: الصفات اجلسمية -1

الشجاعة، اجلود، الولع باخلمر واللذات وما يترتب عليها من حب الراحة والبطالة، : الصفات املعنوية - 2

عمر بكل نادرة مستغربة وبادرة مستظرف  « لشخصية غرائبية، ايبشاعر ناثر غزير األدب، احلياء، القبول الشع

  .، اإلسراف يف األكل والنكاح»أيامه مواسم  «رخاء عهدة حكمه  »أوقاته وآناءه 

  أهم العوامل املؤثرة يف شخصية املعتمد بن عباد  

ارجية، وال افر وتفاعل جمموعة من االستعدادات الداخلية واملؤثرات اخلضإن شخصية اإلنسان هي حمصلة ت

ميكن االقتراب من أية شخصية إال إذا أحاط الباحث ذه االستعدادات واملؤثرات علما ، وعليه سنحاول مجع 

  .أهم االستعدادات واملؤثرات اليت أخرجت شخصية املعتمد وأثرت فيها
 

 .109ص. الد الثاين. االحاطة يف أخبار غرناطة .ابن اخلطيب -1
 .04ص.  نقالئد العقيا .ابن خاقان -2
 .169. 168ص. 5ج. نفح الطيب .املقري -3
 .359ص. 2ج. 1985. 1بريوت ط. دار الكتب العلمية. حممد السعيد  زغلول. حتقيق .العرب يف خرب من غرب .احلافظ الذهيب -4
 .169ص. م ن -5
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ينحدر املعتمد بن عباد من ساللة نبيلة ال ترضى بأقل من أصل ملوكي فنسبه يصل  :الساللة اللخمية .1

، فهي ساللة ليست 1»ناذرة وآهلم من ولد قنص ن ملوك احلرية من املإل يوقد ق «قنص بن معد إىل 

امرؤ القيس بن النعمان بن  «واغلة يف امللك، وهي ساللة شاعرة ال تقبل بغرية إمارة الشعر إذ منهم 

والشك أن هذه الشجرة العائلية كانت من مغذيات شخصية  2»امرئ القيس بن عمرو بن عدي 

املعتمد خصوصا يف عصر ملوك الظوائف حيث غاض ماء السالالت النبيلة ومخل، حىت طمع يف امللك 

كل من واتته الظروف، فناله السفلة والكبار، وحاول خاملوا الذكر الدوس على هذا املؤهل، مما جعل 

ىت يف أشد د حوقد كان املعتمد كثريا ما يستند إىل هذا العنصر املاج، وةعائلة بين عباد يف مركز ق

 :3ن أن ملكه على وشك الزوال قالقيفترات األمل، فحينما أ

  حق -مهما قال - دق                مل يلم من قالــمن عزا اد إلينا قد ص

  قــا                 من يرم ستر سناها مل يطـجدنا الشمس سناء وسنـم

  قــموسا فعشـورأى منا ش        نا          ــما كلف امللوك بـوقدي

  روا                  شهرة الشمس جتلت يف األفقــقد مضى منا ملوك شه

  دق ـحـحنونا تطمع أحلاظ ال     ماء            ـــاء السم بين حنن أبناء

إن هذا احلضن الدافئ الذي يؤوب إليه املعتمد، يبني بوضوح أثره الكبري يف هذه الشخصية، فهو مبثابة املرتكز 

  .ي احلامل هلاالنفس

 الوالد الساحق .2

لئن واتت األقدار املعتمد بساللة نبيلة، فإا عاكسته بوالد دموي ساحق متعطش للملك، إرتوى بدماء 

  ة القسوة و سوء اإلام على دو ش ةاعة السطوظف« بـ االصدقاء واألهل إلشباع هذا التعطش فقد عرف 
  .10ص. 1962. مصر. دار املعارف. السالم هارون حتقيق حممد عبد. مجهرة أنساب العرب.ابن حزم  -1
 .423ص. م ن -2
 .147ص .الديوان .املعتمد -3
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، صالبة العصى و شناعة السطا  « بـكما عرف  1»الطاعة سجايا من جبلة مل حياش فيها ذي رحم واشجة 

الشخصية  يذكر لنا إبن بسام إحدى غرائب هذه 2»مبهوالت يذعر من مسع ا فضال عن من عاينها.... فجاء

و إنه لغائب عن ، و من نادر أخباره املتناهية يف الغرابة أن نال بغيته و أهلك تلك األمم العاتية« فيقول

ما إن مشى إىل عدو أو ، منفذ حليلها من جوف قصره، مدبر فوق أريكته، مشاهدا مترفه عن مكابدا

 ل لنا صاحب املعجب إحدىصو يف، 3»لهاأمورهمث لزم عريسته يدبر داخ، ثنتنيامغلوب من أقتاله غري مرة أو 

ألنه إغتصب ماله  4»قتل رجال أعمى مبكة كان يدعو عليه ا« هذه احليل و الغرائب حيث أن املعتضد

فاستدعى بعض ، ورحل إىل مكة فلم يزل يدعو على املعتضد ا إىل أن بلغه عنه ذلك، فتقرا حىت« بإشبيلية 

سلم ىت تدفعه إىل فالن األعمى مبكة وال تفتح هذا ح: دنانري مطلية بالسم و قال من يريد احلج و ناوله حقا فيه

عجب لرجل بقاصية املغرب اف، متكن منه السم فما جاء الليل حىت مات« فلما تسلم الرجل دنانريه 5»عليه عىن

جة فضيعة من و املؤكد أن املعتضد شخصية عدوانية عدوانا سيكو باثيا بلغ در 6»يعتين بقتل رجل باحلجاز

ة تطلع كل وقت مثرا من رؤوسهم املهدا« فكانت، فقد زين حديقته برؤوس أعدائه الذين فتك م، الدموية

و اخللق ، أن ترتاح نفسه ملعاينتها« و املقزز حقا و املرعب   7»إليه مقرطة اآلذان برقاع األمساء املنوهة خباملها

وحرميه دون شفقة وال رمحة، واملعتمد  -كما مر بنا  -ابنه  ويكفي أن نقول إنه قتل 8»لتماحهاايضرعون من 

 9»ما انفك يدير عليه الرحى ويقرع إليه كلما قرعت عصا عصا « نشأ يف لظى هذا الوالد وحتت سطوته؛ إذ 

منها، هلذا جند شعره مع أبيه كبريا فال نشك يف أثر السطوة املعتضدية على شخصية ابنه الذي كان يعيش رعبا 

  بالتضرع واجلهد يف إظهار الوالء التام، والتودد مبظهر الشخصية الشجاعة الفاتكة مثله، يف يفيض 

  .25ص. 1مج/2ق.الذخرية .ابن بسام -1
 .26ص. م ن -2
 .ص ن. م ن -3
  .144ص. املعجب .املراكشي -6، 5، 4
  .27ص. 1مج/2ق. الذخرية .ابن بسام    -7
  .ص ن. م ن    -8
  .41ص. 1مج/2ق. الذخرية .ابن بسام -9
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  :1بالوالد الساحق من ذلك هعملية متا

  حا ــــأصبح قليب به قري        ك داء     ــــموالي أشكو إلي

  حاـــين             فلست أدري له مريــــ توجه رضاك عملإن 

  حاــالرضى مسي فابعث إيلّ        ما      اــي سقـسخطك قد زادن

  :2ومن أشعاره إىل أبيه

  ويا واحدا قد فاق ذا اخللق أمجعا        اخلطب مفزعا    أال يا مليكا ظل يف 

  حيز من األعداء ليثا وأخدعــاجد عبدا شكورا وصارما           ـأقلين ت

  :3وال ختفي أشعاره أنه وصل إىل حالة من التضعضع مع أبيه حد املرض

  بـــطبي من ي            ومايل غري عفوكــتسخطك املمض أعل نفس

  بــليس من الغريفوإن تصفح    ي        ــــ فجزاء مثلفإن عاقبتين

  :4فهو ميدحه بقوله وال خيلو البيتان اآلتيان من داللة على صورة املعتضد يف خيال االبن

  حجرـها الـها           لوال نداها لقلنا إنــــد كل جبار يقبلـله ي

  ين الناب والظفري فإـهونـرسا            ال تـيا ضيغما يقتل األبطال مفت

امعىن احلجر لطيفا فإن املعىن احلقيقي للحجر يسوغ األخذ به ألن السياق  4ومهما يكن ختريج ابن دحية

  .هو سياق القسوة واحلدة

امليل وال يقتصر جانب أثر املعتضد يف شخصية ابنه على القسوة، وإمنا هناك جانب آخر ال خيلو من أمهية،وهو 

  1منه ن املعتضد يؤثره على سائر إخوته،حىت قدمه لوالية العهد على من هم أسنفقد كا.املعلن إلمساعيل
 .96ص .الديوان .املعتمد -1
 .97ص. م ن -2
 .98ص. م ن -3
 .101. 100ص . م ن -4
 ... ".ملسجد احلرام يريد احلجر األسود الذي جيب تقبيله على مجيع الطائفني با:" حيث يفسر هذا البيت قائال. 16ص. املطرب من أشعار أهل املغرب .ابن دحية -5
  .138ص. 1مج/3ق. الذخرية .ابن بسام -6
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ومل يتورع عن تعليل مميزات إمساعيل عن سائر إخوته ـ ومنهم املعتمد ـ  مما يكشف عن نظرة وينية، 

تقزميية هلم، فتفضيل الوالد ألحد أبنائه على حساب اآلخرين يشكل صدمة وجرحا نفسيا قد ميس األنا 

أو شخصية ذات شفافية وحساسية . كانت الشخصية ذات قابلية للتهلهل واالنطواء ويهزها خصوصا إذا ما

  .كما هي شخصية املعتمد الفنان

إنه ومهما ميكن تعليل قسوة املعتضد، وصرامته، بظروف العصر وتقلباته العاصفة اليت جعلت القيم واألخالق، 

ال ترى له أثرا وال ذكرا، إال أن احلديث عن أثر هذه  ات االجتماعية، قاعا صفصفايبواملعايري السياسية، والترات

من قيمة املعتضد واختياره ملنهج التعاطي ينكر من جهة، وال ينقص القسوة والصرامة يف شخصية األبناء ال 

، ذلك أن هذا األثر السيئ ميكن ملسه وتشخيصه من خالل سلوكات األبناء من جهة أخرى السياسي

  .ليه من خالل النتيجة ال من خالل النيةإعتضد إمنا وصل البحث وشخصيام فاحلكم على امل

فالشعر يف بين عباد من ، رأينا أن الساللة اليت ينحدر منها املعتمد ساللة ملوكية شاعرة:األم الشاعرة -3

أما ، وشواهد عراقة أرومتهم فجده القاضي أيب القاسم كان ينفث باألبيات من الشعر، خصائص تركيبتهم

يف األدب قبل ... نظر « فقد، ضد أبوه فيبدو أنه كان شاعرا اغتال حبه للملك موهبته الشعرية واختطفهااملعت

أدىن نظر بأذكى طبع حصل منه لثقوب ذهنه على قطعة وافرة علقها من غري ، ميل اهلوى به إىل طلب السلطان

أعطته نتيجتها على ، اقتناء صحائفها والمنافسة يف، وال إمعان يف غمارها والإكثار من مطالعتها،  تعهد هلا

واكتتبها األدباء ، بلغ فيها االرادة... وقرض قطع من الشعر ذات طالوة ، ذلك ماشاء من حتبري الكالم

ويبدو أن سطوة الشعر ، 2»ديوان  مجع شعر عمه يف« بل إن أشعاره تكفل ا ابن أخيه امساعيل و 1»للرباعة

  خلفها 3»سبعني جارية « أحب اجلواري من بني  -ليت نرجح أا أم املعتمدا -وسحره هي اليت جعلت العبادية

   
  .28.29ص. 1مج/2ق. الذخرية: ابن بسام -1
 .29ص. م ن -2
 .ص ن. م ن -3
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كاتبة شاعرة ذاكرة ، كانت أديبة ظريفة« فقد ،  1»حرته احلظية لديه الفذة من حالئله « وجعلها ، املعتضد

وصاحب األذن ، ا بنت جماهد العامري أمري دانية ذي األصول السالفيةوإذا ما عرفنا أ 2»اللغة لكثري من 

ال يزال ... أشد الناس يف الشعر « املوسيقية اليت نغصت على الشعراء وأفسدت بضاعتهم لديه إذ كان 

صاحب كما كان  3»لفظة أو سرقة فال تسلم على نقده قافية  كلمة كلمة كاشفا ملا زاغ فيه من... يتعقبه 

وتارة يعود خليعا فاتكا ، أكثر التخليط يف أمره فطورا كان ناسكا« وسرية مذبذبة حيث ، متقلب مزاج

  .4»واليستفيق من شراب وبطالة وال يأنس بشيء من احلقيقة ، اليساتر بلهو وال لذة

ة غنية إذا عرفنا كل هذا استطعنا أن نتصور مدى اخلصوبة العرقية والكثافةالشعرية اليت ورثها املعتمد ثري

  .يومها ملتقى األجناسكانت األندلس أن  يبني دست من أعراق متنوعة تنوع ثراء، متنوعة

  :الزوجة الفاتنة -4

ركب املعتمد يف النهر معه إبن عمار و « إذ، زواجا على سنة األدب و شريعته، تزوج املعتمد إعتماد الرميكية

  ] .الرمل: [أجز: اربن عمبن عباد الافقال ، الريح النهر تو قد زرد،وزيره

  .صنع الريح من املاء زرد         

  :مرأة من الغساالتافأطال إبن عمار الفكرة فقالت 

  .أي درع لقتال لو مجد    

........ و نظر إليها فإذا هي صورة حسنة فأعجبته، بن عباد من حسن ما أتت به مع عجز إبن عمارافتعجب 

  5». اءو ولدت له أوالد امللوك النجب، فتزوجها

  

 .28ص. 1مج/2ق. الذخرية: ابن بسام -1
 .202ص. 5ج. نفح الطيب: املقري -2
 .156ص. 3ج. البيان املغرب: ابن عذاري -3
 .ص ن. م ن   -4
 .138ص. 5ج. نفح الطيب: املقري -5
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و املعتمد حينما يضرب بكل اإلعتبارات الطبقية عرض احلائط ليتزوج بغسالة من الغساالت إمنا يكشف عن 

و كان «  1»أفرط يف امليل إليها و غلبت عليه" فقد، الصارخ الذي هون عليه أمر ما كانت عليه إفتتانه جبماهلا

، حلوة النادرة، حسنة احلديث، كانت مليحة الوجه... و ... املعتمد كثريا ما يأنس ا و يستظرف نوادرها 

ملا  ا جباريته إعتمادلفك، عتمدتلقب بامل« و من شدة كلفه ،  2»هلا يف كل ذلك نوادر حمكية ، كثرية الفكاهة

  3»ملكها لتتفق حروف لقبه حبروف إمسها لشدة ولوعه ا

يطرا عليه سفقد وصل حد ، مثرة يف قراراته، مثرية خلياله، ملهبة لعواطفه، و الشك يف أا كانت ملهمة له

ذكرته « ستغلتها بدهاء وأا كانت سببا يف إقدام املعتمد على قتل صديقه احلميم إبن عمار يف حلظة سكر إ

و كيف يكون ذلك بعدما نازعك ، هقد شاع أنك تعفو عن: وقالت له، الرميكية به و أنشدته هجاءه فيه

.... فثار عند ذلك و قصد البيت الذي هو فيه، ونال من عرض حرمك؟ و هذا الحتتملهما امللوك، ككلم

بل إنه من الواجب أن نقول  4»د تركته كاهلدهدو رجع إىل الرميكية و قال لق، فضربه بطربزين شق به رأسه

أن متشي يف الطني فمأل ..... إشتهت « فقد، بدالهلا و طلباا الغريبة، صانعات شخصيته الغرائبية ىإا إحد

  .5»فيه اعتماد وجواريها  تصحن القصر مسكا و كافورا ورشه بالورد ومش

     كان بصفة خاصة من الوضوح حبيث الحيتاج إىل تأكيد إن أثر البيئة بصفة عامة وامل :املكان الساحر -5

مجاليات البيئة عنصر « فالبيئة تعد إحدى روافد ومغذيات النفس وانفعاالا و  6»فلسنا نعرف من ينكره « 

   أن ، لم النفس البيئيعوتؤكد دراسات  7»حالتنا املزاجية تعتمد على املكان احمليط بنا ف، عامل مهم يف حياتنا

   8»الكيفية اليت تبدو عليها البيئة اخلارجية أو الداخلية اليت حييا فيها االنسان تؤثر يف خرباته على حنو مباشر «
 .428ص. 4ج. بريوت. دار صادر. إحسان عباس. ختقبق د.وفيات األعيان .ابن خلكان -1
 .193ص. 5ج. نفح الطيب .املقري -2
 .108ص. ثاينالد ال. االحاطة يف أخبار غرناطة .ابن اخلطيب -3
 .310ص. 1ج. 1997. 1ط. بريوت. دار الكتب العلمية. حتقيق خليل املنصور. املغرب يف حلى املغرب .ابن سعيد الغرناطي -4
  . 169ص. الديوان .املعتمد -5
 .08ص. 1970. الطبعة األوىل. بريوت. املكتب التجاري للطباعة والنشر. الشعر والبيئة يف األندلس .ميشال عاصي. د -6
 .380ص. 2001. 267رقم . الكويت -الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب. عامل املعرفة. التفضيل اجلمايل. عبد احلميد شاكر. د -7
 381ص. م ن -8
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لفهم التأثريات اخلاصة بالبيئة يف التفكري « وتذهب هذه الدراسات إىل ضرورة االهتمام باجلاليات البيئية 

حىت نتصور مدى أثرها يف ليه البد لنا من االقتراب من بيئة اشبيلية وع 1»والسلوك ) االنفعاالت(والوجدان 

  . تغذية خيال املعتمد ومزاجه ونفسيته

وبأهلها يضرب املثل يف ، من أحسن مدن الدنيا« فهي . ساحرةمدينة ا أ إشبيلية هي أقل ما يقال عن إن

حسن املباين وتزيني اخلارج والداخل « وقد عرفت ب ، 2»اخلالعة وانتهاز فرصة الزمان الساعة بعد الساعة 

   3»لو طلب لنب الطري يف إشبيلية وجد : ومتكن التمصر حىت أن العامة تقول

فقد كان آية يف اجلمال إذ فاق كل  «4رها األعظم الذي يصعد املد فيه اثنني وسبعني ميال مث حيسر« أما 

 5»م واألنسام متصل ذلك اتصاال اليوجد على غريه كون ضفتيه مطرزتني باملنارة والبساتني والكرو« األار 

ما ، غري منكر الناه عن ذلك وال منتقد، وأن مجيع أدوات الطرب وشرب اخلمر فيه، الخيلو من مسرة« فصار 

والسكر يف إشبيلية قد يكون بلنب تتغذى أعنازه على نوع من اخلروب خيرج  6»مل يؤد السكر إىل شر وعربدة 

« وقد طبعت البيئة اإلشبيلية إنساا بطابعها احملفز على اللهو فخرج اإلنسان اإلشبيلي  .نيلبنا سائغا للشارب

قد مرنوا على ذلك ، فصار هلم . وأمحلهم ملزاح بأقبح ما يكون من السب، أخف الناس أرواحا وأطبعهم نوادر

  . 7»ل فيه وال يتالعن ممقوتا ثقيالذتـبديدنا حىت صار عندهم من ال ي

وة شوقه للجهاد حينما ذن نقول إن عبد العزيز بن موسى بن نصري، انكسر محاسه الديين وانطفأت جويكفي أ

حىت قتل متهما باملروق  8»ية لسكن ا يف كنيسة إشبي «دخل إشبيلية إذ تزوج أم عاصم زوجة لذريق و

  واالفتتان باجلمال على حساب الدين والواجب
 

 .381ص. يلالتفضيل اجلما. شاكر عبد احلميد. د -1
 .139ص. 1ج. نفح الطيب .املقري -2
 .47ص. 4ج. م ن -3

  .ص ن. م ن - 5، 4
  .48ص. م ن   -6
  .48ص. 4ج. نفح الطيب .املقري    -7
  .224ص. 1ج. نفح الطيب: املقري   -8
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كان توطد العالقة بني املعتمد وابن عمار يف شلب حينما توالها املعتمد من قبل أبيه سنة : الصديق املغامر -6

وجد نفسه قريبا من  1هـ منعطفا كبريا يف حياما معا؛ فابن عمار الطالع من قرية خاملة وأسرة مغمورة445

يف ظل صديق مغامر  -املراهق  دفء اإلمارة، وعسلها، واملعتمد املتحرر من سطوة أبيه وجد نفسه وهو الفىت

ل العصم وإن هجا رتإذا مدح استشاعرا ال جيارى، وساحرا ال يبارى، "ساحر إن طلب عنده الشعر وجده 

، وإن أسند إليه إدارة 2"أمسع الصم، وإن تغزل، وال سيما يف املعذرين من الغلمان أمسع سحرا ال يعرفه البيان

مكن يف دهره من تدبري اإلقليم وانبسطت بنانه يف التأخري "فقد  3"أضطلع به وكان فيه كالسكة احملماة"شيء 

كان  -زعموا– راح ورحيان، أمله عزير قيان وغلمان، وصري"نسا وقصفا وجده ، وإن طلب عنده أ4"والتقدمي

فاعتلق به اعتالق الصغري جيد كبريا  5"بني شرب كاس، وشم آس، وجذله يف نصب حبالة، لغزال أو غزالة

تطور ى مبخاض اإلبداع ينتظر من يفجر طلقه وشرارة إبداعه، ونعيأخذ بيده، والندمي يبحث عمن ينادمه، واملُ

وصار ابن عمار ألزق باملعتمد من "، 6"يستغين عنه ساعة من ليل وال ار"عتالق إىل التعلق فلم يعد املعتمد اال

 8"حىت كان يشاركه فيما ال يشارك فيه الرجل أخاه وال أباه" 7"شعرات قصه، وأدىن إليه من حبل وريده

قامسه اهتمامه ويستوعب خصائص شخصيته ويبدو أن ابن عمار قد أدرك حاجة املعتمد إىل سند عاطفي ي

بفعل قسوة أبيه وميله إىل أخيه امساعيل، فتلقف ابن عمار فرصته مستغال فارق السن  -يف هذه املرحلة-الواهنة 

   10"اجلماعة السيكولوجية"، فكان مبثابة 9)1085-1031/477- 422(بعشر سنوات فهو من مواليد هإذ يكرب

  .282ص. 1970. 2ط. القاهرة. مكتبة اخلاجني. سالميةتراجم ا: حممد عبد اهللا عنان -1
 .369ص. 1مج/2الذخرية ق: ابن بسام -2
 .176ص. املعجب: املراكشي -3
 .373ص. 1مج/2ق: الذخرية: ابن بسام -4
 .ص ن. م ن -5
 .174ص. املعجب: املراكشي -6
 .ص ن. م ن -7
 .ص ن. م ن -8
 .282ص. تراجم اسالمية: حممد عبد اهللا عنان -9

 .74ص. 1971. مصر. دار املعارف. اإلبداع والشخصية :عبد احلليم حممود السعيد -10
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غري أن هذه العالقة قد جتاوزت حدودها األوىل لتتحول إىل حديث مشبوه . املثمنة لشخصيته وسلوكه وإبداعه

، ولئن عمل املعتضد على التفريق بينهما، فإن تعلق املعتمد بابن 1"ساءت السمعة عنهما"تلوكه ألسنة الناس إذ

مل تكن قائمة على أسس واحلق أن هذه العالقة ته الفراق، فعاود اإلتصال به مبجرد تسلمه احلكم عمار مل مي

صحيحة وال متكافئة، فابن عمار خبصائص شخصيته الساحرة واخلصبة واملتعددة املواهب استطاع أن جيذب 

قته بنفسه وبالناس، مما فوضاعة أصله ظلت تكبل ث ؛املعتمد إليه ويبهره، لكنه مل يكن يوما ما يشعر بصدقها

جعله عاجزا عن بناء عالقة صحيحة واحلفاظ عليها، فانكب على أناه، يليب كل رغباا ونزواا، انكباب غري 

إىل  -حتت ضغط هذا الشعور- ابادرممن سرعة انقالب الزمان والناس عليه،  افواملصدق مبا هو فيه خ

ان صادقا يف حبه البن عمار بل إن حبه صار مرضيا حينما كفاإلنقالب على كل من حيسن إليه، أما املعتمد 

اشتد شوق  "من والية شلب بعدما  -يف مرحلة امللك - قالهأنه أوجد نفسه غري قادر على فراقه إىل حد 

، فاجتمع بني هذا التباين والتناقض من 2"واستوزره... املعتمد إليه وضعف عن احتمال الصرب عنه فاستدعاه

ف عالقة غريبة وشخصية تعد هي األخرى من العوامل املؤثرة يف شخصية املعتمد تأثريا بالغا، املؤهالت ما خل

  .ستحاول الدراسة التطبيقية كشف أبعادها النفسية

  أمهية هذه العوامل ودورها يف بناء شخصية املعتمد -

لة نبيلة، وأم شاعرة، جمموعة من العوامل اإلجيابية والسلبية؛ من سالاملعتمد  ةافرت على إخراج شخصيضت

وطبيعة ساحرة، وزمان قاهر، ووالد ساحق، وصديق متلون مغامر، وهي عوامل كفيلة بإخراج شخصية 

متناقضة، تعيش جتاذبا وجدانيا عنيفا جعلها تأيت بالعجائب والغرائب، فكانت عند غلبة العوامل اإلجيابية عليها 

نها عند غلبة العوامل السلبية عليها وسيطرة نوازع النفس تأيت باألجماد، وتطبع العصر بطابع البطوالت، لك

  الغريبة تسم نفسها وعصرها مبيسم الفرادة الشاذة، والتميز املغايل يف اإلختالف؛ وقد زادت فاجعة النهاية 

 .174ص. املعجب: املراكشي -1
  .176ص. م ن -2
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ملأساة، واحلس املعذب، فعلت أصوات ريا ملونا بلون اعاملأسوية يف عبق هذه الشخصية حيث أبدعت فضاء ش

األنني واألمل واحلزن واحلسرة لتصنع من كل هذا صورة بطل أحب احلياة مبباهجها فأعطته كل ما أراد، مث 

وبعدها انتحت جانبا تسمع وتسمع حنيبه وترجيعه، ولئن كان هذا  هانقلبت عليه فانتزعت منه كل ما أعطت

ه اإلنساين، فإنه يف بعده اإلبداعي قد رمى بإشارة التحدي لكل من حياول الشعر يف هذه املرحلة مؤثرا يف بعد

  .لعق الصرب طلبا للخلود واد
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تعراضنا حلياة املعتمد وعصره ومملكته اليت نشأ فيها نستطيع أن نالحظ أن شخصيته مل تكن سمن خالل ا 

 تعصي على القياس مبعايري وضوابط الواقعسيبة تشخصية عادية، وال سوية، فهي تتفرد بسلوكات ومواقف غر

واملنطق والعقل، وال تتكيف مع روح املرتلة اليت احتلها، واملكانة اليت تبوأها، وهي وإن ندت عن املعايري فإا 

تكنه غور سمل تغرق يف الشذوذ املرضي أو اجلنون العقلي بل إا ظلت حتتفظ امش املقاربة ملن يريد أن ي

  .و يسرب أعماقه البعيدةصاحبها أ

بل ال أبالغ إن قلت إا ظلت حتتفظ بعالمات الرباءة الطفولية والغواية األدبية اليت تتخصب بنداها أغرب 

فال عجب إن قلنا إن كثريا من املواقف  االستقامة،مواقف املبدعني، وتتقنن بفحواها أبعد السلوكات عن 

  .ال مبعايري واقع الناس الثابت. ملنشود املبدعواألفعال تستحق أن تقاس مبعايري العامل ا

ذلك العامل املنشود؛ إنه بقدر ابتعاده عن  لتحقيقوالواقع أن ثراء حياة أي مبدع متوقفة على فعالية حراكه 

وتفهمه  هذا إذ يقترب يشذ وينأى، فمن نظر إىل عاملهالراهن املألوف يقترب من الغرابة والعجائبية، وهو 

د أمامه أفق التأويل، سله ورأى أا منجزات، ومن مل ينظر إىل ذلك العامل زلت به قدمه، واناستوعب كل أفعا

  .دانة مبعايري الواقعإلفلن جيد أمامه إال احملاكمة وا

ندلسية اليت عاشت حياا خبيال املبدع، وأرادت لعاملها املنشود أن يتدافع مع واقعها ألوأمام هذه الشخصية ا

ألننا نراه األقدر على استيعاب  - كما ذكرنا  –ي سإال مبنهج التحليل النفاالقتراب منها  املألوف، ال ميكن

جوانب ثرائها وغرائبيتها وتفردها وعليه نبدأ ببيان العالقة بني األدب وعلم النفس، مث نتحدث عن النقد 

اخلصاء " د وهي عقدة اين وأسسه وخصائصه، مث نعرف أهم عقدة ميزت املرحلة األوىل من حياة املعتمسالنف

عصر بأكمله، وبعدها نتعرف عند عند املعتمد وإمنا  سمع حماولة حتديد بداية تشكل هذه العقدة لي" وهوامه 

 جاذباتاليت نرى أا كفيلة بتفسري الكثري من الت"  G.WALLPORT " "أللبورت" نظرية الدور " إىل 

  .طرع الواقع واخليال يف مواقفه وسلوكاتهقادرة على تقريب حقيقة اصيف حياة املعتمد، وأا 
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  األدب وعلم النفسالعالقة بني  

يف ساحة النص األديب تركد الرغبات .. .ملبدعهاألدب مرآة تنجلي عليها مشاعر األديب، والنص صورة نفسية 

كن أن تأىب االندثار، وتصر على تكبيل شخصية صاحبها يف اخلفاء، ويف تربة هذه الساحة مي اليت املقموعة

لتقط هويتها اجلديدة بفعل القمع حيث غدت عقدا وحصارات وهجاسات ننسمع حسيس املشاعر املخنوقة و

رواء فتنتفض ورهابات عالقة بألفاظ وصور ورموز النص األديب الذي يعطيها بعض التحرر ويرويها بعض اإل

ذيبا وتثقيفا وتلطيفا كي ترضى عليها إمنا يردعها بالكتابة  يعطيها بعض التحرر ويرويهاإذ  متفلتة واملبدع

إال وهو نفثة األعلى، فما خيرج النص للعلن  سة باألنارتتواملُسلطات القيم االجتماعية والثقافية املتربصة 

  .مصدور

ب ما استطاع من ذخائر األعماق الالشعورية للمبدع، وكأنه ينتقم منه إال أنه حني خروجه إىل العراء يهر

 وال ذمة وال يكون أمام املبدع حينها إال اإلقرار واإلذعان، وكيف وتشرحيها دون أن يرقب فيه إال بتعرية نفسه

التملص؟ والكلمات والصور تكشف أعز ما حرص على إخفائه، بل إا لتحصي ما نساه فيجده أمامه حمضرا؟ 

ألف " فإن  1"عرا أو يألف كتابا ال يزال املرء يف فسحة من أمره ما مل يقل ش"  وقد أدرك القدماء هذا فقالوا

  .قة بني األدب وعلم النفسيأن تتضح صورة العالقة الوث نيف هذا اإلطار ميك 2"تهدف سفقد ا

وبفهم هذه العالقة . ابر أغوارهاسهو دارسها و)  سعلم النف( فاألدب هو حديث النفس وبوحها والثاين 

. دب إذ مل جيد مالذا إال يف اإلبداع حيث وجد ضالته فيهندرك سر جلوء علم النفس يف بدايته األوىل إىل األ

    وكان مبثابة املنهل املتدفق خبصائص النفس، وتقلبات أهوائها واستبداد رغباا حىت ليمكن التأكيد على أن 

 األوائل الذين سلموا ملن جاء بعدهم من علماء العصور احلديثة اكتشاف أقانيم سالشعراء هم علماء النف" 

  الشعراء والفالسفة هم الذين اكتشفوا" يؤكد أن  - سأبو علم النف-فرويد ف 3"فس اإلنسانية املعتمة الن

  .05ص ) لف وال تاريخ الطبعة ؤدون ذكر اسم امل. ( القاهرة. مكتبة ومطبعة املشهد احلسين. شرح مقامات احلريري -1
 .07ص  1991 1ط. وتبري. دار اآلداب. الكتابة ضد الكتابة .عبد اهللا حممد الغدامي. د -2
  .29ص  1991 1ط. بريوت. دار اجليل. يف النقد األديب والتحليل النفسي: جنم وخريست. د -3
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بل إنه ملا اطلع على روايات  1"الالشعور من قبلي أما أنا فقد أنشأت املنهج العلمي الكفيل بدراسته

كي لكنت ختليت عن بعض سويفلو أتيح يل االطالع املبكر على كتابات دوست: " دوستويفسكي علق قائال

بالعارفني " ، ومن هنا مل يتردد يف وصف األدباء2"كتابايت ألن دوستويفسكي سبقين إىل ذلك مواضيع 

هو علم  وال يعين كالمنا هذا أن األدب 3"الضليعني بالنفس االنسانية الذين اعتدنا تكرميهم باسم الشعراء

لوم أن هامش حترك األدب هو ضباب النفس وعتمتها وحينما النفس، أو أن علم النفس هو األدب فمما هو مع

يتحرك األدب يف هذا اهلامش املعتم يتبع العلم خطواته إلنارا، فلوال خطوات األدب ولوال هذا اهلامش لظل 

  .علم النفس يبحث عن مسارب وكوات خيترق من خالهلا احلجب

لية، لكنها ال تفكر سعسلها مبقتضى طبيعتها العيكون كالنحلة تنتج  -حني حتركه يف هامشه  -إن األديب 

البتة يف مكونات منتوجها الذي يتلقفه الصيادلة والعلماء من األطباء ليخرجوا منه ما هو شفاء للعاملني، فاألدب 

إن احمللل النفسي هو الذي حيول .. .الكاتبليس هو بالضرورة عند .. ].لكن" [ جمال معرفة " ميكن أن يكون 

فاألديب مستمع جيد ألصوات النفس، أما عامل النفس فمراقب يقظ . 4.. ".السبقيةعرفة الشاعر إىل علم م

  .ملصدر هذه األصوات وداللتها

     وقد كانت هذه القدرة السمعية لدى األديب سندا قويا لعلم النفس، ووجهة وىل فرويد وجهه شطرها 

، ةيآلثار األدبية قد سبقته بظالهلا وإحياءاا النفسحيث وجد ا 5"يتقدم بأدلة جديدة على صحة نظريته "  لـ

  مع نظريته، وهلذا عد األدب يف هذه املرحلة  6"مسبق  ؤوشهادة مثينة ينتفي فيها كل تواط" حجة  افاختذه
 

  

  .250ص . 1976. دمشق. منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي. بدر القاسم. ترمجة د. النقد واألدب .جان ستاروبنسكي -1
 .82ص . 1990. تشرين األول. 04. العدد. الد األول .جملة الثقافة النفسية. التحليل النفسي لألدب .خريستوجنم. د -2

 Freud. S. délivre et rêve dans la gradiva de Jensen: نقله عن فرويد 29ص  .يف النقد األديب والتحليل النفسي .خريستوجنم. د -3

 .30ص . 1982. 1ط. دار الفكر. فهد عكام. ترمجة د. ديب والعلوم اإلنسانيةالنقد األ .جان لوي كابانس  -4

 .241ص . النقد واألدب .نسكيبتاروسجان  -5

  .242ص . م ن -6
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    تينة وتعد هذه املرحلة أجلى صورة للعالقة امل 1"أحد أركان التحليل النفسي  -ولو على نطاق ضيق  -.. ".

إن لعلم النفس : أحد علماء النفس قائال" ، وهي عالقة عرب عنها نفسبني األدب وعلم ال - والشفافة يف آن -

  .فعلم النفس موجود بالقوة يف األدب حىت جاء فرويد ليجعله موجودا بالفعل 2"ماض طويل وتاريخ قصري 

عضا يرفد بعضهما ب" وميكن أن حندد طبيعة العالقة بني األدب وعلم النفس بالعالقة الترافدية التكاملية ألما 

  .3"ويكمل أحدمها اآلخر 

  النقد النفساين 

 األديب حينما رأى هذا العلم يثبت إذا كان علم النفس قد اختذ األدب أداة إلثبات صحة نظرياته، فإن النقد

إخل مل .. .والدينخطواته يف ميدان العلوم، ويوسع جماالت تطبيقاته إىل فضاءات الثقافة واالجتماع واحلضارة 

سياق االنبهار يف وهذا  -تعني ا على مواجهة غمار األدب واإلبداع سذه أداة نقدية ييتوان يف اختا

حني يغدو " واحلق أن علم النفس  - باالكتشافات العلمية ومنجزاا، وما صاحبها من زخم علمنة االنسانيات 

، وكيف يكون 4) "يانا كما قيل أح( أداة من أدوات النقد إمنا يرد إىل األدب أمانته ولن يكون دخيال عليه 

منذ القدم؛  نظرات نفسية وظفها النقددخيال عليه وهو ما هو من متانة العالقة، ووجود بالقوة؟ يف شكل 

من خالل نظرية التطهري، وما تركه  5"املصدر األول لعلم النفس والنقد النفسي لألدب " فأرسطو طاليس يعد 

ألن عامل  -ما يبدويف -املسحة النفسية اليت مل خيل منها نقد  والنظرات النقدية ذات. من املؤلفات الفلسفية

  ؛ فقد عرف نقدنا القدمي مثل هذه النظرات حيث ظهرتساألدب يستمد وجوده ومادته من النف

  
  

  .234ص . النقد واألدب  .نسكيبتاروسجان  -1
 .11ص . 1982. ديوان املطبوعات اجلامعية. مقدمة لعلم النفس األديب .خري اهللا عصار. د -2

 .81ص . 1990رين األول شت. 04العدد . الد األول. الثقافة النفيسة. التحليل النفسي لألدب .خريستوجنم. د -3

 .234ص . النقد واألدب .جان ستاروبنسكي -4

 .259ص . 1ج  .1981.بريوت. دار الثقافة. يوسف جنم. إحسان عباس ود. ترمجة د. النقد األديب ومدارسه احلديثة .ستانلي هامين -5
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ري ابن قتيبة لبناء القصيدة العربية القدمية بدءا باملقدمة سفتف 1"ذات أبعاد سيكولوجية  نقديةأحكام .. ". 

على عهد اجلاهلية األوىل بإيناس ما ابتدعه الشعراء العرب " حىت ختلص الشاعر إىل املدح تفسري نفسي و الطللية

 قصة غرام معها أمل يكن ذلك ضربا من السلوك النفسي النفس وإيالفها بالنسيب بامرأة من النساء واخلوض يف

 -  نفسيةومعلوم أن سلوك الشعراء اجلاهليني إمنا جاء موجها بنظرة نقدية  2"الذي يتحدث عنه لدى شكسبري 

  .ون هم أصحاا فالشاعر يومئذ ناقد ال ترد أحكامهيكون عادة ما

... اخلطوة العظمى يف النقد النفسي" مهما تكن غري أن هذه النظرات ومهما جد الباحث يف إحصائها، و

      فإا ال تتعدى سقف النظرة االنطباعية التأملية، وال ميكن 3"حققها كولوردج يف السرية األدبية ] اليت [ 

  .اعتبارها نابعة من رؤية منهجية متكاملة األدوات واإلجراءات -البتة  -

حني نشر "... نقد املعتمد على نظريات التحليل النفسي إمنا كانت وإن البداية املنهجية للنقد النفسي أو ال

غري  5"وعليه يعد فرويد أول من أخضع األدب للتفسري النفسي  4" 1900فرويد كتابه تفسري األحالم سنة 

هو البحث عما يعزز صحة النظرية  -يومئذ-أن هذه البداية مل تكن خالصة لوجه النقد األديب ألن غرضها 

ألا نتاج  6"حربت بفكر طيب حمض " ية، مما جعل هذه احملاوالت تصنف ضمن اآلثار النقدية اليت الفرويد

  .أو جمموعة من األطباء طبيب

فهو أول " " شارل مورون " أما النقد النفساين الذي جاء يقلم ناقد ال طبيب فإنه بدأ على يد الناقد الفرنسي 

  مة يومهما كانت ق 8" رميه ال ماشر سنوات من أعماله على عد بع 7"  1948" من ابتكر هذا املصطلح سنة 
  

  .148ص . 2001 - 2000. جامعة وهران. قسم اللغة العربية .)خمطوط. رسالة دكتوراه( الشعر اجلاهلي يف ضوء القراءات العربية احلديثة  .حممد بلوحي. د -1
 .148ص . 2002. دار هومة. يف نظرية النقد .املالك مرتاض بدع. د -2

 .260ص . 1ج .النقد األديب ومدارسه احلديثة .ستانلي هامين -3

 .261ص . م ن -4

 .14ص ). ط .د( اجلزائر . ديوان املطبوعات اجلامعية. االجتاه النفسي يف النقد العريب احلديث .أمحد حيدوش -5

 .ل مورونرنقال عن شا. 22ص  .النقد األديب والعلوم اإلنسانية .جان لوي كابانس -6

7- 8- Gérard Gengembre: Les grands courants de la critique littéraire. Edition. Le seuil.1996. P 17  
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 ل األوىل هلذه املقاربة يف أعمالأن جند األصو" حيث ميكننا  قبل هذا التاريخ شارل بودوان اليت قدمها اولةاحمل

انطالقا من " واضحة فإن شارل مورون استطاع أن يقدم منهجية  1" 1929حتليل نفسي للفن .. ].ـه[

) النفسي ( متجانسة مع التحليل " فجاءت هذه املنهجية  2"نظام من الرموز ) األديب ( مفهوم أن العمل 

وما يالحظ ويثمن رؤية مورن النقدية هذه  3"تعطي األولوية للنظرة النقدية ال النظرة االكلينيكية .. .التطبيقي

ال يشخص مرضا وال يتكهن مبآل " اين ذي الرؤية النقدية الذي سلنفأنه كان واعيا بالفروق املميزة للمحلل ا

ويف . وحيذره من اإلخفاق  5"إحكام الصلة بني علم وفن " مث حيدد وظيفته بوضوح وحيصرها يف . 4"مريض 

  7"سهمه متجها دائما حنو الفن " عليه أن يظل  6"إذا ما أضاع االتصال بأحدمها " حالة 

  فساين أسس وخصائص النقد الن

ي لألدب ال خيتلف عن التحليل النفسي يف إطاره سالتحليل النف" إن امليدان التطبيقي ملنهج النقد النفساين أو 

تثمرا تقنياته ملواجهة املنتج األديب واستدراجه سألن النقد النفساين ينطلق من قواعد التحليل النفسي م 8"العام 

يف تبيان املعىن " هو أحد مستويات التحليل النفسي ويتمثل  واألساس األول للنقد النفساين. ف منتجهشلك

لكالم وأفعال شخص ما، وكذلك معىن الالواعي لكالم وأفعال شخص ما، وكذلك معىن إنتاجه اخليايل 

وقد ميتد التأويل التحليلي النفسي ليشمل إنتاجات .. ).من أحالم وهوامات، وهذيانات ( اخليايل  إنتاجه

الالواعي وما بداخله هو هدف الناقد، واكتشافه برموزه هو مناط جناحه، ألنه ميثل العمق، ، ف9.. ".إنسانية

املؤثرات اخلفية يف السلوك الظاهر، دون إمهال  من الوجه احلقيقي لشخصية املبدع، ومكمنكالذي هو م

  التحليل يت قام عليهااملبادئ األساسية ال" من  هيفاملؤثرات األخرى اليت تعد أيضا أسسا يرتكز عليها النقد 
  

1 ،2 ،3- Gerard Gengembre: Les grands courants de la critique littéraire. Edition. Le euil.1996. P 17  
  .نقال عن شارل مورون 51ص . جان لوي كابانس النقد األديب والعلوم اإلنسانية -7، 6، 5، 4
  .75ص . 1990. تشرين األول. الد األول. 04. العدد. ة النفسيةجملة الثقاف. التحليل النفسي لألدب .خريستوجنم. د -8
 .165ص . اجلزائر. ديوان املطبوعات اجلامعية. مصطفى حجازي. ترمجة د. معجم مصطلحات التحليل النفسي .بونتاليس. ب.ج  جان البالنش و -9
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ويتضح  1..".والترميزالتكثيف والنقلة ، الطاقة النفسية الليبيدية الطفلية، الرتوات املتسلطة، و...: النفسي ومنها

عند تأمل هذه األسس أن ربط األثر األديب بصاحبه يعد من أهم خصائص ومميزات النقد النفساين القابلة 

ومع نظرية االستقبال واستجابة .. .املؤلفار دور سواحنمع ظهور أمهية القارئ " لألخذ والرد خصوصا 

فإنه حيمل  -مهما كان موضوعيا  -العمل األديب " يكن دور القارئ فإن غري أننا نؤكد أنه ومهما  2"القارئ 

وترتبط ذه امليزة ميزة أخرى وهي إمهال  3"بذور شخصية صاحبه فاملسافة بني الكاتب وعمله قصرية جدا 

ة أو النقد النفساين للجانب الفين اجلمايل ألنه ليس من طموحه أن حيكم على أثر ما باجلمال أو القبح بالعظم

فهو " قد ال يكون شامال، إال أنه منهج التلقي األفضل بالنسبة إىل األدب " التسفل فالتحليل النفسي لألدب 

إن فائدة  4")هذا االستماع ( قادر على حتسني أسلوب االستماع البديهي لكل نقد أديب أو إعادة أسلوب 

الباطن، وكأنه يزمع أن حيل ليس فقط عصابا توثيق العروة مع النص، ومع العقل " النقد النفساين تكمن يف 

  .5"فرديا، بل عصاب النقد اجلاهد لفهم األدب 

فمثل هذا يكتفي الناقد بالتفنن يف تركيبها وتطبيقها  6"من القواعد ليس جمموعة جاهزة " والنقد النفساين 

وبالتايل تطوير له وإخصاب  يف غري حمله، فأي تطبيق ملنهج التحليل النفسي هو إعادة اختراع" التصور يبدو 

تحليل النفسي عملية بناء مستمرة، لفا.. .بالعقموكل تطبيق يكتفي أن يكون تطبيقا حيكم على نفسه سلفا 

قد يوحي هذا الكالم حبرية منهجية إال أا حرية حمكومة  7"وقد ال يتعدى حظ البناء الواحد لبنة واحدة 

ناء، مما يفرض على صاحبه أن يكون ذا قدرة على اإلبتكار ومن بضابط التطوير واإلخصاب واإلسهام يف الب

  ومن مميزات 8"هو أيضا فنا ذاتيا " العلمية املوضوعية ليغدو هذه الزاوية ميكن هلذا املنهج أن يتخلى عن صرامته

  .93ص ).  1995تشرين األول  - أيلول(  25العدد . الد السابع .كتابات معاصرة -1
 .288ص . 2000 .2ط. الدار البيضاء املركز الثقايف العريب. دليل الناقد األديب .سعد البازعي .ميجان الرويلي ود. د -2

 .11ص . 1983 .1ط .بريوت. دار الرائد العريب. يف أدب نزار قباينالنرجسية  .خريستوجنم. د -3

 .André Green. Un œil en trop:  نقله عنسنيالكالم بني قويو. 37ص . 1994. 1ط. بريوت. دار املشرق. حممود تيمور وعامل الرواية يف مصر .ازبخبيار . د - 4

 .39، 38ص . م ن -5

حليل. املثقفون العرب والتراث .جورج طرابيشي -8  -7 -6   .109ص . 1991 .1ط. اململكة املتحدة. رياض الريس للكتب والنشر. النفسي لعصاب مجاعي الت
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الناقد اجليد هو الذي يكون يف جيبه عدة " فـ  .االنتقائية واألخذ من كل مدرسة بفكرة ورؤية: هذا املنهج

يس من لب أنه سبل إننا حن 1"ح املالئم ليفتح كل أثر أديب على حدى امفاتيح يستطيع أن خيتار منها املفت

ملزما باختيار مفتاح أديب واحد فقط لفتح األثر األديب، ألن استكشاف شخصية الضروري أن يكون الناقد 

تفرض على الناقد أن يساير طبيعتها الديناميكية غري الثابتة واملتفاعلة بني جمموعة من   -من خالل أثره-املبدع 

مما حيتم توظيف عدة مفاتيح ولعل طبيعة الشخصية هذه هي اليت دفعت الدكتور جنم ليقول  واملؤثرات،العوامل 

منهج انتقائي يقبل " ن منهجه معترفا بأ 2..."ال تقتصر على مدرسة نفسية معينة"  يف هذا اال ن منهجيتهإ

، وعليه فليس عيبا أن نرى الفنان يداوي إحباطه ويتسامى بغرائزه 3.. ".الفرويدينيمن الفرويديني وغري 

املقموعة فيكون فنه تعويضا يف حلظة ما أو مرحلة ما، مث ال نلبث أن جنده عصابيا يبحث عن إثبات الذات 

حتجاج الرجويل الذي يتغذى من عقدة نقص معنيه أو قد جنده وتأكيدها فيحسب نصه شكال من أشكال اال

  .مبدعا فاقدا لتوازنه النفسي يبدع نصه من منطلق نرجسي مث يتماهى به مستعيدا توازنه

ما يسهم يف سرب غور الشخصية املبدعة، تقصاء كل سإىل نوع من اإلحاطة وا -دف  -إن هذه االنتقائية 

  .ئية تؤول إىل منهج نفسي تكامليحىت ليمكن أن نقول إا انتقا

  عقدة اخلصاء 

ألن العقدة تعد من أكثر مصطلحات علم النفس " عقدة " يستحسن أن أعرف " عقدة اخلصاء"قبل تعريف  -

استعماال وتداوال بني الناس، وعادة ما تكون املصطلحات الشائعة عرضة لإلفراغ من حمتواها، ولالعتداء على 

مل " ... أنه  -خبصوصها  -طلحات وهذا ما حدث ملصطلح عقدة، ففرويد يرى حمتويات غريها من املص

اليت وضعها التحليل النفسي خلدمة حاجته اخلاصة، شعبية بنفس اتساع يكتسب أي من املصطلحات األخرى 

  ، واجتنابا هلذا4"، وال كان أسوأ تطبيقا منها على حساب مفاهيم أخرى أكثر دقة )أي العقدة ( شعبيتها
  .96ص ). ط . د. ( الدار العربية للكتاب. أسئلة النقد .جهاد فاضل -1
  .12ص . النرجسية يف أدب نزار قباين .جنم خريستو.د  -3  -2
  .353ص 1985 .1اجلزائر، ط. ديوان املطبوعات اجلامعية .مصطفى حجازي. ترمجة د. معجم مصطلحات التحليل النفسي -ب بونتاليس.وجـ -ج البالنش. عن نقال -4
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  .التوظيف املشوه، ورغبة يف أن يكون البحث اجلاد ميدان ضبط ودقة أقدم هذه التعريفات

    :تعريف العقدة

أا مجلة منظمة من التصورات والذكريات ذات القيمة  "يعرفها معجم مصطلحات التحليل النفسي بـ  -

  1"العاطفية القوية، الالواعية جزئيا أو كليا

اجتاهات فرد، هيئته،  ددجمموع امليول الالواعية اليت حت: " بأا -الروس-س ويعرفها معجم علم النف -

  2"إخل .. .أحالمه

أا ذكريات من املاضي، " بـ  Que Sais -jeالصادر ضمن سلسلة " العقد النفسية " يعرفها كتاب  -

اليت حيتمل أن تنمو " ثرة املتخ تاالنفعاال" وامتثاالت ال شعورية مشحونة من الناحية االنفعالية، وضروب من 

  .3"على الوضع احلايل الفعلمنوا مستقال عن األنا الشعورية، وتثري االضطرابات على حنو معني يف ردود 

فريق من األفكار ذات املسحة االنفعالية، وهلا فعاليات : " يعرفها معجم علم النفس للدكتور فاخر عاقل بأا -

  .4"أو كليا  ال شعورية مبعىن أا مكبوتة جزئيا

  :خنرج باالستخالصات التالية من خالل هذه التعريفات

  .العقدة قوة انفعالية مؤثرة يف سلوك الفرد - أ

حيث يبدو التصرف عندها وقد تشكل بفعل بنية كامنة ال " تأثري العقدة يف سلوك الفرد ال شعوري  - ب

ويقينه بأنه متحكم يف أبعاد  حبهمهما كانت درجة وعي صافهي حمرك خفي جيعل السلوك رد فعل  5"تتغري 

  .سلوكاته

  

  .353ص  .1985 1اجلزائر، ط. ديوان املطبوعات اجلامعية .مصطفى حجازي. ترمجة د. معجم مصطلحات التحليل النفسي -ب بونتاليس.وج-ج البالنش -1
2- Norbert Sillamy: Dictionnaire de la psychologie, La rousse 1996, p. 60. 
 .14ص . 1991 2ط. سوريا .ترمجة وجيه أسعد، دار البشائر .عقد النفسيةال .روجر موشيلي -3
 .26ص  .1979، 3ط .دار العلم للماليني .معجم علم النفس .فاخر عاقل. د -4
  .354ص  .س. م .معجم مصطلحات التحليل النفسي .ب بونتاليس.وج-ج البالنش -5
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يف فترة من فترات تاريخ ... خلوفمن حدث يسبب الصدمة أو ا"... العقدة ذات منشأ ماضوي مستمد -ج

  .1"الفرد 

رد فعل مرضي إمجايل، نفسي جسمي وغري شعوري بصورة واضحة وال ميكن " سلوك الفرد املعقد هو  –د 

  .2"صنعه 

. 3..".القضيبصال ئوقد يستعمل للداللة أيضا على است .اخلصاء لغة هو سل اخلصيتني ونزعهما":عقدة اخلصاء

  .واملناقشة يف قضاياها شأن هذا البحث وال من اهتماماته اليت يطمح إىل اإلجابةهذا املعىن ليس من  و

املتعدد الصور واألشكال اليت يكشف عنها حتليل املخاوف " هوام اخلصاء "إن اهتمام هذا البحث ينصب حول 

رموز  "عرب     دالواقعية واخليالية املنغصة حلياة الراشد أو يكشف عنها مبقاربات تدرس وتتبع متويهات العق

  .4... "اخل  أو اقتالع األسنان، ) ب بالعمى يإصابة أو د( متنوعة حيث ميكن إزاحة املوضوع املهدد 

حتقيق رغبة ما، " بغرض  5"سيناريو خيايل يكون الشخص حاضرا فيه " إن مكمن اهلوامات هو املتخيل ألا 

باعتباره " التحوير " انت مادة حتقيق هذا السيناريو هي وملا ك 6"وتكون هذه الرغبة الواعية يف اية املطاف 

فإن مفهوم عقدة اخلصاء يف هذه الرسالة  7"بطريقة تتفاوت يف درجة حتويرها بفعل العمليات الدفاعية " يتم 

وعليه  8"رب الرمزي، ومن مث يضطرب إدراك الواقع يف مستوى املتخيل إذا ما اضطفقدان القضيب .. ".: هو

داللة اخلصاء هنا داللة جمازية أو استعارية لواقع نفسي امتنع عليه النشاط اجلنسي إذ أن املوقف املعاش .. ".فإن 

كل ضعف حيايت، كل فشل وجودي يعاش على " ؛ ذلك أن 9"إمنا هو موقف داخلي يرتبط بعقدة اخلصاء 

  10" املستوى الالواعي كخصاء 

  .13ص  .العقدة النفسية. روجر موشيلي -1
 .15ص . م ن -2
 .641ص . 2002. 1ط. دار الفكر دمشق. ماضيه ومستقبله. التحليل النفسي. حممد أمحد النابلسي. حسني عبد القادر ود. د -3
 .361ص . معجم مصطلحات التحليل النفسي. بونتاليس. ب. جان البالنش وج -4
 .573ص . ن م -7 -6 -5
  .641ص . ماضيه ومستقبله. نفسيالتحليل ال. حممد أمحد النابلسي. حسني عبد القادر ود. د  - 9   -8

  244ص . 2001. الطبعة الثامنة. الدار البيضاء. املركز الثقايف العريب. مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور. التخلف االجتماعي. مصطفى حجازي. د -10
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أي ( نسني اجلواب على اللغز الذي يطرحه الفرق الشراحي ما بني اجل" بإجياد  - إذن-إن هذا البحث ال يعىن 

وهو ال  - وإن كان يستفيد من آثاره وخملفاته وتداعياته  1... "على الطفل) وجود أو غياب العضو الذكري 

مقترن باخلوف من إضاعة األعضاء ] ـال[الشعوري ]الـ[نفسي ] الـ[مركب "بذلك الـ -يعىن أيضا 

  .2"التناسلية أو ما يتصل ا 

اخلوف وصوته عرب أرجاء نفسية امللك الشاعر املعتمد بن عباد موضوع إال أنه يعىن أشد العناية بصدى هذا 

  .الدراسة

  الداللة اازية لعقدة اخلصاء

الصعوبة اليت يعانيها املرء يف تأكيد ذاته شخصيا على حنو مستقل " حتدد عقدة اخلصاء مبعناها اازي يف 

على وجه الدقة  يتوى اإلخضاع واملنع الرغبة تأكيد الذات ضد ق" ويترتب عن هذه الصعوبة  3"ومسؤول 

من " املالحظ أن وعند اصطدام هذه الرغبة بتلك الصعوبة املانعة حيدث اخلصاء و 4"ميارسها اآلباء اخلصاؤون 

 5"وضعية العجز والقصور يفممنوع عليه أن ينافس األب ويضاهيه، ولذلك يظل اخلصاء  يعاين من عقدة

  :كما يأيتة أو مصعدةصور معوضويتجلى هذا اخلصاء يف 

ة ستأكيد الذات منشود من خالل املنازل االجتماعية اليت تتيح بذاا ممار :يف الصور املعوضة لعقدة اخلصاء" 

وإعالء شأن . النظامية وشارة السلطة ةضرب من السلطة اآللية إذا صح القول، واليت تتيحها كذلك بتأثري البز

يف قطاعات سهلة املنال وليست موضع املنازعة كتنمية القوة اجلسدية الذات ميكن له أيضا أن يكون منشودا 

بتدريب كثيف دون فكرة املنافسة بالنسبة ألولئك الذين يتصفون بأم موهوبون جسميا، أو بتجميع 

 ويتم التعويض يف حاالت أخرى، يف حياة مزدوجة  .. .فكرياالديبلومات واأللقاب بالنسبة للموهوبني 

  .361ص .ت التحليل النفسي معجم مصطلحا -1
 .23ص . 1979 3ط. فاخر عاقل معجم علم النفس دار العلم للماليني. د -2
 .70ص . العقد النفسية. روجر موشيلي -3
 .71ص . م ن -4
  244ص . مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور. التخلف االجتماعي. مصطفى حجازي. د -5



 

68

انعدام شباع الصميمي فيه أن يتحمل الفرد حياة ذات منحدر سري صميمي تتيح ضروب اإل وبواسطتها

  .حياة جنسية نشيطة جدا يف اخلفاء، أو كذلك انتماء إىل مجاعات ممنوعة أو مجاعة سرية:التأكيد الرمسي للذات

ويرسم اخلضوع ومتين الطاعة واجبات احلياة،  يصبح االنعزال فضيلة واملهانة قيمة متعالية، :يف صورها املصعدة

دي، وتسوغه فلسفة أو ميتا فيزياء أو ديانة حتيل كل إرادة يف القوة إىل صف األنانية مصدر ونفي الذات قص

  .1"الفسق كله

وهذا ما وميكن أن تكون صور هذه العقدة مغالية يف سلوك ذي تكوين عكسي يتجه إىل إظهار نقيض العقدة 

وميكن أن تتحول  2"تأكيد الذات عقدة اخلصاء يف الواقع ببحث مغال وتفاخري عن القوة و.. ".يفسر جتلي 

اإلعالن ( ل يف اال اجلنسي جإرادة القوة عندئد إىل املظاهرة الدائمة والعرض املغايل، إا الدوجنوانية لدى الر

ونزعة ارتداء احلرير الشفاف عند املرأة، ويف اال االجتماعي، إا الطبع ) بعدد الغزوات الغرامية  عن القوة

ة مغالية واملستبد استبدادا مفرطا، الذي ال تعرف اية لتقدمي الرباهني على قوته، مستمتعا بسلطة املسيطر سيطر

العقاب واإلذالل والظهور مبظهر السيد املطلق استمتاعا ساديا، دون أن جيوز مع ذلك على شخصية أصيلة 

لقاعدة األساسية اليت حتكم هذه وا 3.. ".وحقريقوية، وذلك جيعله يف اية األمر طبعا قاسيا، غري متسامح 

وتعد عقدة  4" كل ضعف حيايت، كل فشل وجودي يعاش على املستوى الالواعي كخصاء" العقدة هي أن 

وهلذا اخلصاء، وهوامه من آثار التربية الصارمة اليت حيرص اآلباء فيها على إرغام أبنائهم علىسلوكات حمددة 

صاء من الناحية النفسية الرمزية هو التعبري عن قانون األب الذي حيد جند احملللني النفسيني يؤكدون على أن اخل

وإمنا غرض  حلرصهم على تربية أبنائهم،وليس يف هذا احلكم إدانة لآلباء، وال  5"من حرية الرغبة عند الطفل 

  تصوغ هذا الوصف هو بيان أثر الصرامة القاسية اليت قد متس أنا األبناء، وتزعزع ثقتهم بأنفسهم، أو قد

  
  
  .73ص . العقد النفسية. روجر موشيلي -1
 .74م ن ص  -3 -2
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نا الدكتور مصطفى لمنهم شخصيات تواكلية خانعة مهها أن ختتزل سلوكها يف الطاعة العمياء وقد بني 

) رمز األب ( ى مستوى التعبري الرمزي، على شكل احترام مفرط للسلطة عل" حجازي أن اخلصاء يبدو 

واحلق أن صرامة اآلباء قد تكون ثقافة  1.. .والتسليموعجز عن توكيد الذات إزاءها يف حالة من الرضوخ 

عصر أو طبقة أو قطاع من قطاعات اتمع، فالعسكري الصارم مع أبنائه إمنا يترجم تكوينه وانضباطه يف 

ثكنة، والفيلسوف واملفكر العقالين إمنا يترجم تأمالته ومناهجه مع أبنائه، دافعا م الكتشاف منط احلياة ال

  .ذا دواليكالذي يالئم تطوراا ومستجداا، وهك

صرامة  أؤكد أنأحب أن وألن البحث سريكز على بيان أثر قسوة املعتضد على شخصية ابنه املعتمد فإنين 

وبطشته إمنا هي تعبري جلي عن ثقافة العصر الطائفي الذي انقلبت فيه املوازين، واارت فيه املعتضد، وقسوته، 

تباعدات واملتناقضات، فأراد ألبنائه أن يكونوا أبناء العصرقسوة وبطشة، وتفطنا ويقظة فال القيم، واجتمعت امل

مللك، وسيادة العصر واملصر، وهلذا أرى ينخدعوا بالقيم وال باملوازين، فالقيمة املطلقة عنده هي متتني دعائم ا

أن عقدة اخلصاء ليست عقدة املعتمد وحده بل هي عقدة عصر الطوائف اليت تشكلت وتكونت مع مسار 

  .ايار اخلالفة والفشل يف حفظ لوائها من التمزق، وميكن أن نتتبع املسار يف هذه اخلالصة املركزة

  ]رجسي مسار اجلرح الن [بداية تشكل عقدة اخلصاء 

بع مسارها، تلن نستطيع أن نقدم صورة واضحة عن عقدة اخلصاء وومياا عند املعتمد بن عباد إال بت

على حتليل أثر احلوادث التارخيية على نفسية  اعتمدم ،وظهرتفيها والرجوع إىل البدايات اليت تشكلت 

يعده هذا البحث عصرا ساحقا خاصيا اإلنسان األندلسي يف هذا العصر املوسوم بعصر ملوك الطوائف، والذي 

ملوك وجرأت كل خامل على اقتحام املراكز واخلصيان أمراء  تاجلسام، وتقلباته املهولة، اليت جعل هبأحداث

  لقد بدأت عقدة اخلصاء يف الظهور مع ظهور عالمات الذبول على اخلالفة اليت مل تعد بيتا يؤوب  .واملراتب

 
  .244ص . مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور. جتماعيالتخلف اال. مصطفى حجازي. د-1



 

70

ة، واألندلسيون حبكم بعدهم عن مركز اخلالفة كانوا حيملون امعبظالهلا اجلعليهم وراية تلقي إليه اجلميع،

وهو أول من " صورة جمللة بالنقاء والقداسة والبياض، عن هذا االسم الرمز حىت أن عبد الرمحان الناصر 

مل جيرؤ على هذا اللقب إال بعدما رسخ يف النفوس أنه ما جاء إال حفاظا 1"ندلس بأمري املؤمنني باأل.. .تسمى

بين  ىعندما التاث أمر اخلالفة باملشرق واستبد موايل الترك عل "على هذه النصاعة والقداسة فلم يتسم ذا إال 

  .2"العباس
ن الراية قد اعتراها االهتراء، وأن الطامعني هذه الصورة قد دخلها االنطماس، وأن الحظ األندلسيون أ 

احد منهم عندما رأوا ووالطاحمني قد بدأو جيتذبون أطرافها، وبدأت صورة أخرى يف التشكل يف خميلة كل 

على أكرب تقدير، وازدادت مالمح هذه الصورة  3" عشرة سنة يتوهو ابن اثن"هشاما املؤيد يوىل ويبايع باخلالفة 

حجر املنصور بن أيب عامر على هشام املؤيد " ملهترئة احلاملة لسمات االهتراء وهم يرون كيف الذابلة الذاوية ا

4"حبيث مل يره أحد منذ ويل احلجابة 
واستقر يف نفوسهم أن خليفتهم ال خيتلف عن بقية عبيده وخصيانه، مهة   

وعلى جواريه مثل ذلك فال  جعل عليه برنسا"...فهاهو املنصور يظهره مىت شاء وكيفما شاء فقد . وتدبريا

تركه معجوز الغناء، خفي الذكر عليل  " اخلليفة حىت -خصي-ومتادى املنصور يف قهر . 5"يعرف منهن 

وكلما ازداد املنصور استبدادا واستيالء  6"ال خياف منه بأس، وال يرجى منه إنعام .. .البابالفكر، مسدود 

كلما ازدادت الصورة الذابلة وضوحا، انغرز يف نفوس الناس على رمز اخلالفة ازدادت تلك الصورة وضوحا، و

جرح نرجسي عميق الغور خفي األثر؛ فاخلالفة هي شرف األمة املنتهك، واخلليفة هو عنوان الفحولة املسلوبة، 

  .ورافع الراية البالية

  
  .277ص  .1ج.املقري نفح الطيب -1
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كان املنصور شاعرا بانعكاس وتداعيات أفعاله على األنا اجلماعية اليت سرى فيها خيط التصدع؛ فهو يعرف أن 

      ثلما قد يعيش أي فرد هذه احلالة مع األب فيكون على اخلليفة م" تثبيت أبوي " املسلمني يعيشون حالة 

حبيث يصعب حتول االهتمام العاطفي من األب إىل أشخاص .. ].به[مفرط على االرتباط  تركيز" ذا 

طيلة مدة حكمه املهيمن على ترميم األنا اجلماعية  - العارف ذه احلالة  -وهلذا عمل املنصور ، 1..".آخرين

اثنتني ومخسني غزوة واحدة يف " وجتلت ترميماته يف غزوات الشتاء والصيف اليت بلغت اليت مسها التصدع، 

إال أن هذه الترميمات اخلارجية  3"يف عامني " "الزاهرة " ويف بناء معظم مدينته  2"الشتاء وأخرى يف الصيف 

ذلك الشعور اهلادر ألن  4"انتشر األمن يف كل طريق واستشعر األمن كل فريق " مل تالمس العمق حىت وإن 

يخرج على لسان لظل ميخر النفوس يف صمت، ويطبع حياة الناس باملرارة والسخط، وقد أفلت هذا الشعور 

  :5]يعرالس[ الدولة مجيعا  وهجو] املنصور[ جوه ... مهس" شاعر 

قْاترالْ بوعد والَاهلْ انَـحك             لُكُو ما تذَحرقَ هأَ داـتك  

 خةٌيفَل لْيعب ــفكْي مبٍت              أُومه حلَبيناك  اضٍقَى و"  

بتحقيق كل احملاذير املتوالية  إن هذا الشاعر يكشف عن انسحاق األمة أمام زمان مل خيلف ميعادا مؤملا بل وىف

ذهول ووجوم، وكان هذا الضاربة يف الصميم، العابثة بكل الرموز؛ كان هذا الشعر شعور أمة صامتة يف 

يقتضي األرواح بغري سوم، وينتضي الصفاح "امللجمة املقهورة وهي ترى احلاجب  الشعور صوت األنا اجلماعية

وكانت هذه األنا  6"على كل روم، ويتلف من ال ينساق للخالفة، وينقاد وخيتطف منهم كل كوكب وقاد 

  مل يدع السمع "بتظاهر بأنه فة قسرا فتنساق وهي تراه اجلماعية مبصرة ترى املنصور يسوق اجلميع إىل اخلال

  
  .1264ص  3ج. 1990مصر  .يةدار النهضة العرب. معجم علم النفس والطب النفسي .ايففد عالء الدين ك/ جابر عبد احلميد جابر. د -1
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أذل قبائل األندلس بإجازة " بالعني نفسها الرجل نفسه قد  - يف املقابل-لكنها كانت ترى  1"خلليفته واإلجابة 

فأىن هلذه األنا أن تثمن تلك  2.. ".اجلمهورحىت تغلبوا على .. .األكابرالرببر، وأمخل م أولئك األعالم 

ظاهر " هذه األنا وترأا؟ أيقن اجلميع أن عمل املنصور عمل متس رميمية؟ وأىن هلذه االجنازات أن االجنازات الت

تعدوا أن تكون جمرد تنوميات أبوية  وأيقنوا أن إجنازاته ال 3"خيالفه الباطن، واسم تنافره مواقع احلكم واملواطن 

  .سكنهم الشعور بالقهر واالنسحاقذا وهل. أصال - 4"والتنومي األبوي يرتبط باخلوف " -بال مصداقية 

إمنا كانت يف هذه الفترة  -اليت يعدها هذا البحث مسة لعصر ملوك الطوائف-فبداية تشكل عقدة اخلصاء 

بأا فترة استقرار،  -كما مر بنا-وهي فترة توصف تارخييا  -السابقة واملمهدة لعصر ملوك الطوائف-العامرية 

  .خط صامت ساحقسر وإال أا نفسيا كانت فترة قه

تل ق" إن قراءة املتخيل النفسي تقودنا إىل اعتبار تعيني املنصور هلشام املؤيد على حساب عمه املغرية الذي 

عمال خصائيا للخليفة  -تقودنا إىل اعتباره- ، مث احلجر على هشام بعد ذلك 5"املرشح ألمره ] وهو... [ليلتئذ

صاء اليت تعززت مع مسلسل اإلبادة اليت سلطها املنصور على رؤساء وتسفيليا للخالفة، إجنرت عنه هوامات اخل

ومن هنا كانت بداية  7"خال اجلو من أولياء اخلالفة واملرشحني للرياسة " حىت  6"الدولة ممن عانده وزامحه 

قال  العقدة، فال عجب أن جند املراكشي يعرب ذه العبارة املوحية عن سقوط اخلالفة وأثرها يف النفوس حيث

مارة وال من تليق به مل يبق من عقبهم من يصلح لإل" نه رأت أ - خصوصا–إن القبائل األندلسية العربية 

  .8"الرياسة 

 فكان لسقوطها جرحا نرجسيا بليغا يف النفوس ألنه مس بالسالمة النفسية لألندلسيني عموما، والعائالت

  صاء، اليت جتلت على سلوكات وسياساتكان هذا اجلرح النرجسي منشأ عقدة اخلوالعربية خصوصا، 
  .389ص  .مطمح األنفس .ابن خاقان  - 3  -2 -1
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مراء عصر الطوائف، فإذا كنا قد أشرنا يف بداية الدراسة إىل تكالب هؤالء األمراء على كل ومواقف إمارات وأ

كد أن اإلنسان املهزوم واروح يلجأ إىل وضعيات عديدة ؤمظاهر العظمة فإن القراءة النفسية هلذه املظاهر ت

أو العار وعدم اجلدارة وهذه من بينها الوضعيات العظامية والنفاجية، وقد يعيش عقدا عديدة، كعقدة النقص 

العقد متارس التلبيس والتخفي والتقنع؛ فاحتماء االنسان باألصل ايد والنسب الشريف ال تعدو عند التحليل 

إوالية دفاعية إزاء حتديات القبل له ا، "هي فالنفسي سوى أن تكون انكفاء على الذات، وهروبا من الواقع، 

، وميكن أن نتتبع كل مظاهر اخلصاء وأثاره 1"مامه آفاق اخلالص املستقبلي تشل مبادرته يف احلاضر وتسد أ

وال . سواء يف مثل هذه الصراعات الداخلية اليت عرفها عصر الطوائف، أو يف الصراعات اخلارجية مع النصارى

إن سعة انتشار  رثاء املماليك الزائلة، بلختفى على الدارس ظاهرة الشكوى من الزمان والدهر اليت ال ختلو منها 

إذا كانت مسة عصر بكامله " عقدة اخلصاء " واحلق أن . هذا النوع الشعري هلا أكثر من داللة يف هذا اال

أن املعتمد ال حيمل جوانب التفرد، وال يتميز خبصوصياته فهو وإن كان يعكس  -أبدا–فإن ذلك ال يعين 

شرق أدبيا وثقافيا، لكنه يف املقابل يعرب عن ذاته املتفردة شخصية األندلسي يف عصر الطوائف القامت سياسيا، وامل

  .اليت تربز بوضوح بعد وفاة أبيه وتوليه أمر اململكة وزوال ملكه

    : نظرية أخرى هي ن خاللمأيضا  ، وإمنا يفهموحده إن تفرد املعتمد ال يفهم من خالل هوام اخلصاء

الدور هو أسلوب بنائي منظم " ترى أن  اليت" G.W.ALLPORT" "ألبورت" لـ  "نظرية الدور"

وأن االنسان يعيش يف حياته اليومية ويف مسار حياته عدة أدوار يف آن واحد  2"اجتماعية يف حياة  ةللمشارك

تتابع من األدوار تربط الفرد بسلسلة معقدة من النظم "... أو يف فترات متباعدة، فحياة االنسان كأمنا هي 

  ، واإلنسان حينما يعيش3"وتتشابك ... تتقاطع ... و... كثريا ما تتصارع " املتعددة  واألدوار 3"االجتماعية 
  

  .103ص . التلف االجتماعي مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور. مصطفى حجازي. د -1
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أن الشخصية تتألف من األدوار اليت " صراع األدوار إمنا يبين شخصيته ففي رأي بعض أصحاب هذه النظرية 

ميثلها الشخص، ويرى البعض اآلخر أن الشخصيةاالجتماعية لفرد ما تتكون من التأليف بني األدوار 

وحتكم هذه النظريات أربعة مفاهيم  1"ده حىت وفاته االجتماعية املختلفة املتتابعة أو املتآنية اليت يأديها منذ ميال

  :2أساسية هي

  .توقعات الدور -أ

  .تصور الدور - ب

  .قبول األدوار -جـ 

  .أداء الدور –د 

 3ونقطة االرتكاز يف هذه املفاهيم ونظريتها حول بناء الشخصية حلظة التقاء نظام الشخصية بالنظام االجتماعي

يتحدد نوع السلوك يف " ويقبله أو يرفضه ) تصور الدور( الدور االجتماعي نظام الشخصية  فحينما يستوعب

من خالل هذه النظرية . متوافقا أو متصارعا أو متجاذبا 4"النظام االجتماعي أي كيف يأدي الفرد هذا الدور

مللك أو ة السياسة واوسط ونستبني خصوصية املعتمد املتفردة، وحناول انتزاعها من سطوة الشعر أ ننستطيع أ

سطوة األسطورة لنعرضها ألشعة منهج التحليل النفسي اليت لن تأبه بكثافة تلك احلجب السياسية واألدبية أو 

ألن غايتها كشف حقيقة الشخصية املعتمدية بعيدا عن كل األقنعة، وإبراز نقاط التفرد بعيدا كل األسطورية، 

  .منذجة
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I - مرحلة اإلمارة  

  التجاذب الوجداين عنوان عصاب القهر  -أ

ليس خيفى على الناظر يف حياة املعتمد أنه ذو شخصية تتميز بالتجاذب الوجداين، والولع بقلب املستحيالت 

والتجاذب الوجداين هو أن يتميز . مسار حياتهحقائق ووقائع ممكنات، فهما ظاهرتان بارزتان من خالل 

فقد رأينا املعتمد حيب ابن عمار ويقربه حد التوحد به  1"تعقيد العواطف أو تذبذب املواقف" الشخص بـ 

من ذلك . وقال فيه شعرا يدل على متانة الصلة وقوة العالقة 2 "وهل أنت عندي إال كنفسي" حىت إنه قال له 

               :3ما جاء فيه

وـلي خا  يلٌلـسغَدي   مي             ا لَييته ـساعالسمي د  

  آخره  كتب من قرطبة إىل بعض كرائمه شعرا يعتذر فيه من اللحاق ا جاء يف..".بل إنه أفرط يف حبه حىت 

" ملعتمد حياة ا ىيشفع خطأ ابن عمار، حيث أ غري أن هذا احلب كله مل 4"إن شاء ريب أو شاء ابن عمار"

  .بيديه دون أن تأخذه به رأفة أو متنعه صداقة وألفة" نفسه 

ومن عالمات التجاذب الوجداين املميز لشخصية املعتمد، ذلك االلتزام األصم والوفاء األعمى بالعهود مع 

دويلة  النصارى حيث رأيناه حريصا على دفع الضرائب السنوية هلم، وقت ما كانوا يلتقمون دويالت املسلمني

دويلة؛ فال يتحرك فيه أدىن شعور متعاطف أو محية إزاء إخوانه، مث ال يلبث أن ينقلب رأسا على عقب، 

فيدوس على أقدس ما تعارفت اإلنسانية عليه من واجب محاية سفراء ورسل األعداء ولو يف أيام احلروب وعز 

  .املعارك الطاحنة

  ا ممكنات فيبدو من خالل قصة زواجه الفريدة، وتعلقه بغسالة أما تعلق املعتمد بقلب املستحيالت حقائق ورده
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  .193ص  2ج. اءريسلاابن اآلبار احللة  -4
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وما يالحظ على هذا . ذ صار ال يرد هلا طلبا وال يعصي هلا أمراوتعجيله بالزواج منها، وسرعة انقياده هلا؛ إ

ومنشأها، إال أنه أنف أن يراها تعود ملاضيها حينما " اعتماد  "أن املعتمد مل يأنف من وضاعة طبقة هو الزواج 

يث العجيب وأنفته املتأخرة ح هاحنين الطني كرة أخرى، وقد رأينا توفيقه الغريب بنيحنت للمشي حافية يف 

فسحقت أشياء من الطيب وذرت يف ساحة القصر حىت عمته، مث نصبت الغرابيل وصب فيها ماء "أنه أمر 

  .1"الورد على أخالط الطيب وعجنت باأليدي حىت عادت كالطني وخاضتها مع جواريها

وهو معلق سرق وأنه ومن ولعه بقلب املستحيل ممكنا، واخليال واقعا أنه مسع باللص املعروف بالبازي األشهب 

: تعجب منها وأمر بإحضار البازي األشهب وقال له "يف الطريق العام تشهريا وعقابا فلما وصلته هذه القصة 

كيف فعلت هذا مع أنك يف قبضة اهللكة؟ فقال له ياسيدي لو علمت قدر لذيت يف السرقة خليت ملكك 

هكذا يف  3مجلة حراس أحواز املدينةمث قدمه على رجال أجناد وصار من  2"واشتغلت ا فلعنه وضحك منه 

حلظة يتحول اللص من ساحة الصلب والتشهري إىل قائد للحرس يطارد أصدقاءه السابقني من اللصوص يف 

  :4مملكة املعتمد، ويف هذه اململكة يرتفع صوت الشكوى والضراعة من الشاعر عبد اجلليل بن وهبون فيقول

  الٍى بلَع وقٍــــلُخمل رمي الَو         دـــحي أَف اهقَلْا تمفَ اُءفَوالْ لَّقَ

وصار عندهم عاَءقَن  مرِغأَ          ةًـــبو لَثْم مـا حثُدوا علْأَ نف الٍقَثْم  

اآلن ...؟ حممد هل عاد اخلرب عيانا ايا أب: " ويبلغ هذا الصوت مسمع املعتمد فيقرر إعطاءه ألف مثقال قائال له

إن هذا التجاذب الوجداين والولع بالغرائب هو عنوان شخصية عصابية نشأت يف بيئة . 5"حدث ا ال عنها 

سياسية وأسرية كل ما فيها يقود إىل العصاب، فاملعتمد وجد نفسه أمريا يكنفه اد وحييط به من كل 

  وخط معلوم، ال ميكنه أن حييد عنه، فإن  رسوم،النواحي، لكنه يف املقابل وجد نفسه مقودا إىل السري يف ج م
  .193ص . 5ج. نفح الطيب .املقري -1
 .68ص. م ن -2
 .صم . م ن -3
 .151، 150ص . املعجب .املراكشي -4
  .151ص . م ن -5
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ونكله  يوضربه بالعص.. .عليهحقد املعتضد "  - ا عند فشله يف فتح مالقةبن مركما -حدثت هفوة أو حاد 

  .ها إال الضراعة والتملق إىل والده حىت ينال عفوه، ويظفر بنظرة رضى منهجيد بعد ، فال1"تنكيل القصي 

ويبدو أن املعتمد قد فهم أنه مرغم على السري يف ركاب اد باملفهوم املعتضدي، دون أن يكون له هامش من 

لطوائف قد شعر بأن أباه هو اآلخر يف قبضة منطق عصر ملوك ا -يكون-احلرية، وحق يف االجتهاد، كما أنه 

البذخ املسرف، واإلجرام السافر من املطامع، والرتوات "بة والتوسع واجلمع بني لاملتناحرين، وهو منطق الغ

تشغله تلك األشياء " ، مما جعل املعتمد يف صراع مع نفسه فشخصيته شخصية فنان 2"ومن اخلناجر والسموم 

 بتلك األشياء عالمة إمهال  ام كربى جتعل اهتمامههأمري مرشح ملك تهومرتل ه، لكن مقام3"اليت تشغل الفنانني 

حتمية العصر مقتضى املقام و  ويواكب حركية ومنطق عصره، وبنيمقتضى مقامه وهذا ما حيتم عليه أن يساير 

برزت صفة التجاذب الوجداين القائد إىل العصابية، اليت تؤكدها الدراسات  ،ومنطقه، وطبيعة املعتمد ونفسيته

تغشاهم بني احلني واآلخر نوبات من تناقض املوقف الوجداين  مأ" مسة متيز الفنانني حيثكأهم  النفسية

)Ambivelence ( أول شيئ تشخص به حال الفنان الصحية أنه عصايب " وأن  4"جتاه املوضوع الواحد

Neurotic "5ا أحست خبناق نتيجة ، إن طبيعة شخصية املعتمد هي طبيعة الفنان وشخصيته اليت ال نشك أ

تناقض وضعها وطبعها وأا رأت املعتضد القاهر الساحق من خالل هذا اخلناق فبدا هلا مقهورا مسحوقا، 

شام احلصري الذي مل يكن سوى تستر أمل يره ي. فبطشه وقهره مل يكن إال تعبريا عن شخصية ضعيفة عاجزة

ته وقدمه للناس مدعيا أنه اخلليفة هشاما حريف ميتهن صناعة، احلصري، فاستجلبه من ورشته، وأضه من وضاع

غياب مستغال أجواء الشك والتلبيس حول حقيقة قتله، فوجد يف تشابه مالمح  املؤيد قد رجع بعد طول

  . ولتلهفه على امللك واخلالفة؟احلصري مبالمح هشام مسوغا لدعواه؟ 
  

  .21ص . قالئد العقيان .ابن خاقان -1
 .78ص . كر األندلسيتاريخ الف .آخنل جنثالث بالنثيا -2
 .107ص . م ن -3
 .202ص . 1999. 1ط. بريوت. رايبادار الف. سيكولوجيا القهر واإلبداع .ماجد موريس إبراهيم. د -4
  .28ص . 1981. 4ط. بريوت. دار العودة. التفسري النفسي لألدب .عز الدين إمساعيل. د -5



 

78

اللخمي العريق لنكون غرة هذا الزمان  أال يكفي نسبنا: يكون قد تساءلإن املعتمد صاحب النفس الشفافة 

األسود؟ أن كان ال يكفي هذا النسب فلم التشبت به؟ وإن كان يكفي فلم اللجوء إىل عامل حقري حنتمي به؟ 

أال يعد قبول الناس و إبقاؤهم على مبايعته إمعية عارا وتلويثا للسمعة؟ أليس اإلحتماء ذا الشكل الذليل املهني 

متملقة من أولئك امللوك الذين إستجابوا لنداء املعتضد فبايعوا كما طلب منهم؟  ية؟ وإنتهازجبانة من اجلماهري

أيبلغ اخلوف من املعتضد هذا احلد من إلغاء العقول و التخلي عن العزة؟ هذا املرعب الدموي أليس هو ذلك 

ملكه على يد الرببر فيجمع املنبئة بسقوط  ماملنجمني و وساوسه سمضاجعه هواج ضالعاجز املذكور اليت تقُ

أليس هذا  1"نا أو أنتمأينظر إليهم مصعدا و مصوبا و يقول ليت شعري من تناله معرة هؤالء القوم " وأبناءه 

إىل عدو أو  ىما إن مش.. .مشاهداوإنه لغائب عن  ،األمم العاتية... نال بغيته و أهلك" املرعب هو الذي

لكنه ال يفتأ يدير رحى احلرب على أبنائه حىت إن أحب أبنائه إليه  2" أو اثنتني ةمغلوب من أقتاله غري مر

فلما مسع مثل هذه الشكوى  3"بعض ما يناله من فضاضة والده وقسوته ورميه املتالف به .. .شكا" إمساعيل 

أغلظ " يرغم أخاه امساعيل على السري إىل قرطبة وحينما تردد لقلة جيوشه أمل يره  ؟وهددهم األبناء استجنب

فكان من آثار هذا اإللزام  4"وعيده وكاد يسطو به، وألزمه املسري لسبيله وأوعده القتل على التواين عنه 

ب أليس عهذا املر ؟5"حقودا كانت له بنفسه كامنة جسرته على معصية أبيه " القاسي أن فجر بداخل الفىت 

فتح مالقة؟ أليس هو ذاك العاجز يف وفق ويهجره ألنه مل ي يهو الذي رآه حيقد عليه شخصيا ويضربه بالعص

 ويذكي نارها بداخلهيطيق أن يسمع من أحد ما يذكره ذه احلقيقة  واخلصاء فالالذي تشله مشاعر العجز 

وطمسه وحما 6"ودفنه بثيابه قتله بيده "  -عمر بن حسن اهلوزينكما فعل صديقه -فإن جترأ أحد على ذلك 

  قد نغصت حياة املعتضد وأخرجت منه شخصية والعجزقول إن عقدة اخلصاء امسه من الوجود؟ مث أال ميكن ال

  .148ص . املعجب .املراكشي -1
 ص. 1مج/ 2ق. الذخرية .ابن سام -2
 .146ص . 1مج/ 3ق. الذخرية .ابن سام -3
 .145ص . 1مج/ 3ق. الذخرية .ابن سام -4
 .ص ن. م ن -5
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رانوية جتد لذا يف رؤية الرؤوس اليت مجعها وزرعها يف حديقته؟ أال يدل التلذذ ذا املنظر على أن الرجل اب

راحة إال يف هذا املنظر البشع الذي حيتال به على نفسه العاجزة فيقدم هلا ال معذب عذابا مؤملا فال جيد شفاء و

رته عساها تؤوب إليه راضية قوية متزنة؟ وهذه احلديقة املمتعة للمعتضد، أمل تكن مرعبة للناس براهني قوته وقد

وألبنائه؟ أال ميكن أن يتحول رعبهم منها إىل رعب منه ومن جه؟ إن هذه األسئلة كلها أو بعضها قد دارت 

شأ العصايب الذي زرع فيه يف رأس املعتمد، ومزقت نفسيته، ومست شخصيته وتركيبتها، وكانت مبثابة املن

  .اإلحباط والعجز والشعور بالقهر، مما جعله مغلوال مشلول النفس

ومما زاد يف شعور املعتمد باإلحباط والقهر والعجز هو أنه وجد نفسه مهمشا غري مقدم من قبل أبيه الذي مال 

 ما هو إال تعبري من هميشأن شعر وكان ي -كما مر بنا- كل امليل إىل إمساعيل وقدمه على من هم أسن منه

ه عن عدم رضاه عن سريته ومالمح شخصيته الغالب عليها طبع الفىت الفنان وقد اتضحت هذه املالمح كثريا أبي

مثرة هلذا اللقاء  1"بدأت مواهبه الشعرية تتجلى " حينما توىل إمارة شلب، والتقى بالشاعرا بن عمار، حيث 

 دعل للحد من غلواء هذا اللقاء وما أبداه املعتمد من ميول التتوافق وما يوحينها مل يرض املعتضد حىت إنه تدخ

   كل هذا املعتجن النفسي كان يثقل شخصية املعتمد ويكبل نفسيته ويغلها، غارسا فيها جذور العصاب. له

الستجابات لاألولية  من املتفق عليه عامة أن العالقة املبكرة غري املشبعة بني الطفل ووالديه، هي احملتمات" إذا 

القة املعتمد بأبيه ؛ فقد كانت ع2)"نواة العملية العصابية ( ...بية فيما بعد، وقد وصفت هذه العالقة االعص

اليت ساعدت على ظهور جمموعة من  بشخصية امللك اجلبار مبثابة اخلربة الضاغطةواصطدام شخصية الفنان 

الغزل واملدح  :لمعتمد وخمتلف فنونه اليت نذكر منهالشعري البداع اإلع صداها رج 3االستجابات العصابية

  .واالعتذار

  .89ص.تاريخ الفكر األندلسي .أحنل جونثالث بالنثيا -1
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  :الغزل - ب

ما  لتفعل ما تريد، ويصلها كديث عن غزل ملك من امللوك منيل إىل اعتباره غزال مترفا فامللوك عند احل 

األندلس يف هذا العصر وتطلب دون أن يعصى هلا أمر، أو يرد هلا طلب فهي ليس عليها رقيب وال حسيب، 

على مظاهر  -فيما بينهم -قد أشاع تنافس ملوك الطوائف ف ؛الطائفي بلغت فيها احلريات والترف مبلغا كبريا

 دورمها يف رواج جتارة الرقيق، وكثرة اجلواريكما كان لالبذخ والترف، أجواء لالنغماس يف املتع وامللذات 

بني املرأة والرجل، مما جعل املعاين اليت يقوم عليها الغزل والنسيب قليلة، فالغزل اخلالد هو مثرة  ل اللقاءيسهت

أو مثرة وصف لقاء اختلست حلظاته اختالسا من بني األعني الراصدة واملترصدة،  أنني املعذبني بالفراق والبعد

واأللسن الواشية اليت تفصل سرابيل العار على مقاس النفوس املريضة لتلبسها احملبني ظلما وعدوانا أو هو مثرة 

كل  لبها وعواطفها،تعبري عن فتوة يذوق نشوا عاشق افتك إعجاب احلبيبة افتكاكا مع كثرة احلائمني حول ق

ال ميكننا أن منين أنفسنا بالعثور عليها عند دراسة غزل  -وراعيه اإلبداع،والد -هذه املعاين اخلالدة بفعل القهر 

معان تقتضي أن تستأثر امرأة واحدة بقلب الرجل ومتلك لبه، ويكون هذا الرجل قانعا ااملعتمد بن عباد أل 

ب معىن إال من خالل قصته الوحيدة املتفردة واحلب ذا املفهوم مفقود ذا احلب مكتفيا به وال يعرف للح

" بسبب طبيعة العصر اليت رأيناها، وبسبب طبيعة الطبقة األرستقراطية اليت ينتمي إليها املعتمد، فيومها كان 

ملرأة احلبيب األوىل أن اإلخالص فيه ال يعين اإلقتصار على ا: حب الرجل األرستقراطي يتميز بصفتني رئيسيتني

الرجل  والثانية أن عالقة احلب بني. يف صالت الرجل اجلنسية وحىت العاطفية وإمنا تفضيلها على غريها

  واملعتمد كما  1.. ".لهاألرستقراطي واملرأة كانت تعين قبل كل شيئ حبه هلا أما شعورها حنوه فهذا ما ال أمهية 

  مما يؤكد صحة الكالم السابق  2"وجواري متعة وإماء تصرف رأينا قد خلع عن مثامنائة امرأة أمهات أوالد، 
  الذي تذهب إليه العديد من الدراسات اجلادة الداعية إىل عدم الطمع يف غري مطمع بطلب املعاين السابقة 

  غضارةليس من املعقول أن نطلب من القصور األرستقراطية الغاطسة يف " والبحث عنها يف الغزل األندلسي إذ 
  
  .101ص . إشبيلية يف القرن اخلامس هجري .صالح خالص .د -1
  .55ص . 2ج. احللة السرياء .ابن اآلبار -2
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" ألنه ال جمال للحديث يف غزل املعتمد عن  1"الصانعة للسموالعيش أن تقدم لنا فنا يتمتع بالبؤرة املأساوية 

مكدس تكدس السلع الوافرة، وحلظة وفاحلبيب موجود . 2"تفقد املسروق، واحلنني إىل برهة الفرح املنهوبة 

  .الفرح تتكرر وتتنوع أساليب صنعها وأجواء حدوثها دفعا لرتابة ساعات األنس الطويلة

وهلذا فإن احلديث يف غزل املعتمد سيكون رصدا ملالمح شخصية املعتمد العاشق أو األمري احملب، وامللك املتمتع 

  :بعذاب النساء العذب وأهم هذه املالمح هي

  شق الشاحبااحملب اخلائر، الع -  1

 يظهر املعتمد أمام املرأة مبظهر العاشق الشاحب اخلائر القوى، الفاقد لكل أمل يف احلياة إن هي مل تطاوعه

  :3وذلك حني يقول

  دــباَأل ولَطُ الَو :لَاــقَ      ي       نِــــــمحرى تتم تلْقُ                      

  دــقَ: الَقَ.. .اةيحالْ نـم     ي       نِـــــــتسأَيأَ دقَ تلْقُ                      

  :4كما يظهر شاحبا مغلوبا على أمره مثل أي رجل مسحوق يستجدي املرأة ويستعطفها قائال

  اتقَدحالْو وبِلُقُالْ ادوي سف            هــــنم  تنأَ فنِدمبِ قفَّرتفَ                      

والالفت لإلنتباه أنه جيعل من عالمات الشحوب دالئل حب صادق، ال يقبل أن ميسه شك أو يكدر صفاءه 

  :5أو ريب فيقول ظن

  رهظْى ينضو وبحش هــيف           ؤري امني أَنع تربخ دـــقَ                      

                      واسفْتهمكُ نْإِ تنذَ تـلَّا عأَ             ةذَ وا اشتاقٍي ناره تســعر  

                      سيدمِي لَت تنصفي عا           أَـــقًاشضى كَحا أَمخبرالْ كمـِبخر  

  .158ص . 1981. اجلزائر .ديوان املطبوعات اجلامعية. الغزل العذري .يوسف اليوسف -1
 .157ص . م ن -2
 .20ص . الديوان .املعتمد -3
 .21ص . م ن -4
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  ربِصا تمفَ قٍوش وأَ...  كا بِم        ؟   فائطَ مٍلَأَ نم لْــه:تلْا قُذَإِ                    

  رـــضحالْو بيغالْ هفُرِعي            يذــال ايوه كالشبِ تملْظَ

وتعداد املالمح الشاحبة وتقدميها آيات شاهدات بصدق حبه، ظاهرة بارزة تتكرر، كما سنرى، يقول مترجيا 

  :1زوجته إعتماد

                    من شأَ كني هائبِ مك مـغرفَ             ملَعى هولَ اكه لَعي الَدلُــئ  

  لُاحن مسجِا وهبائحس تلَطَه             عــامدمو ةٌرفْص هتسكَ نٌولَ                    

  :2ويقول متشوقا

                    يا مثَ نلْكت دنوهم وِوالَصهفَ              مبدلَا عي من الشوبِح حداد  

  :3ويف املوضوع نفسه

  يلُلي عمسجِو يححي صقوشفَ               لُــيلي عنع كدعبي، لبِلْقَلَ                     

مدنف، ضىن يكسوه لون أصفر، جسم ناحل، : إن الظهور مبظهر املريض، وتعداد املظاهر الشاحبة ـ مثل

اعتذاراته ألبيه عندما خيطئ  عليل، عليه من الشحوب حداد ـ طريقة وجدنا أن املشاعر كان يوظفها يف

ووقعه كبري على شخصيته . حيث كان سخطه ذا أثر قوي على نفسيته. األخطاء اجلسيمة اليت تسخط أباه

  :4حىت وجدناه يقول له

                     مالَوأَ يلَو إِكُشــيك أَ                 اًءدصبي بِبِلْقَ حرِقَ هاــــحي  

                     سـطُخقَ كد زنِادقَي سفَ            ا      مابلَإِ ثْعي الرضِسى ماـيح  

  فالبيتان يكشفان عن أصل هذه الظاهرة، فهي وليدة القهر األبوي الذي تعرض له املعتمد، حيث يبدو أنه كان
  

 .38ص .الديوان. املعتمد -1
 .45ص . م ن -2
 .56ص . م ن -3
  .96ص  .م ن -4



 

83

لة هروبه من سخط األب وقد تكرر هذا األسلوب وتكررت الشكوى بتعداد مظاهر املرض أو ادعائه مع وسي

سخط يصبح يف إن هذا السخط أبيه بل باشتداد شتد عليه يه يربر أخطاءه باملرض الذي ناجدفواألب القاهر 

  :1حد ذاته مرضا وعلة يشكوها إليه من ذلك قوله خياطب أباه

                  تسطُخالْ كممأَ ضلَّع ي   ِسفْن          وـمي غَالـير وِفْعبِطَ كيب  

إن الشاعر يقودنا إىل منشأ علته ويدلنا عليه بوضوح، فهو سخط األب الساحق، والالفت لإلنتباه يف هذا 

  .له أو تطيقهمما يكشف أنه سخط حارق يشق على النفس أن تتحم" املمض " البيت هو وصف السخط بـ 

وتعد القصيدة ذات األربعني بيتا اليت وجهها ألبيه معتذرا متملقا مطالبا بعفوه ورضاه إثر إخفاقه يف فتح مالقة، 

بل إن القصيدة تعد مفتاحا ألهم جانب مؤثر يف شخصيته -أهم نص يبدو أثر السخط املعتضدي على املعتمد 

  :2يقول فيها - "الوالد الساحق " وهو جانب 

  ردـحنت نِيعالْ ونؤش نم ةربعو         ةداعص بِلْقَالْ افغي شف ةرفْز مكَ                  

  رـشتنم رالسو عفترم توالصو         ةٌــعامد نيالعو ةٌـعازِج سفْالنفَ                  

                  وزاد هما بِي ماجلمِس من مٍــقَس         وشبت أْرسلَا وم يلُبنِغي ـالكبر  

                  ذُوبذَ الَّإِ تاًءـم في يإَ    ي     نِــكُِسمنهِي عدتك تفُعو حني قْتـتدر  

حال هروبيا من  هاإذا كان تعداد: ية تقودنا إىل التساؤلكل هذه األشعار الراصدة لظاهرة تعداد السمات املرض

مواجهة األب، عند املواقف احلرجة وحاالت سخطه املمض، فمم يهرب املعتمد وهو يواجه املرأة؟ فإن كان 

رأينا أا سلعة تعداد هذه السمات وسيلة استعطاف ومتلق مع أبيه، فلم يستعطف املعتمد ويتملق املرأة وقد 

خصية جتنبية ش هروب املعتمد من السخط املعتضدي املمض قد زرع يف املعتمد بذورأن ؟ نرجح مكدسة لديه

  واالستفسار لدى ظهور حساسية بالغة أمام عالئم الرفض من قبل اآلخرين، واالنتقاد"من مساا أن تكون ذات
  

  .98ص . الديوان .املعتمد -1
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تعيش وضعا وحتيا حالة قريبة هذا اهلروب أصبحت ويف مقابل  1"تمع له أية عالمة تنبئ بتراجع تقدير ا

أو ( بأنه مهمل وال يهتم به أي شخص " مشاعرها من عقدة اخلصاء وهي عقدة التخلي حيث يشعر صاحبها 

وبأنه ليس لديه أي ... ) ذاك الشريك الذي فضله وصمم تصميما ائيا على أن ينتظر منه احلب أو االعتبار

، وهلذا جند املعتمد شديد احلساسية 2) "موضع االعتبار والتقدير( يف أن يكون حمبوبا أو معترفا به  نصيب

للهجر سريع الرجوع إىل ذاته ليحاسبها عما اقترفته من ذنب يوجب اهلجر حىت إذا مل جيد ما يربر تصرف 

  :3احلبيب ضج صارخا مستعطفا واصفا جزعه وتقلب حاله

  ا             يوجب إعراضا وال هجراـيا معرضا عين ومل أجن م                     

  راـقد طال ليل اهلجر فاجعل لنا             وصلك يف آخره فج                     

  :4وقد جنده يناجي ذاته مناجاة متضرع يرجو الصفح من احلبيب

  ا به منصف ـهلوى مال جتزعي واصربي            فإن ا !أيا نفس                     

  اك وال ملطفـوالح حل     حبيب جفاك، وقلب عصاك                             

  زفـا تنـشجون منعن اجلفون الكرى             وعوضنها أدمع                     

ئل ويبدو أن مشاعر عقدة التخلي وما صاحبها من تعداد للصفات الشاحبة وعالمات املرض والسقام كدال

على صدق احلب قد صارت مبرور الزمن واستمرار املمارسات األبوية الساحقة هوام خصاء مقيد ومطارد؛ 

فهو  حلظات الوصال مع احلبيب والتجربة املعتضدية صارت جتربة ضاغطة تطارد وتكبل املعتمد حىت يف

      :5يقول

  ر            والوجد قد جل فما يسترــفما يقص جالقلب قد لَ
  

  .83ص . 1997اإلسكندرية . كمبيوتر والنشر والتوزيعلاملكتب العلمي ل). هكذا ( أصول الفحص النفسي ومبادئه  .أمحد النابلسي. د -1
  .61، 60ص . العقد النفسية .روجر موشيلي -2
 .54الديوان ص  .املعتمد -3
 .55ص . م ن -4
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  جلسم بال ثوبه أصفروالدمع جار قطره وابل          وا                      

  رـهذا ومن أعشقه واصل          كيف به لو أنه يهج                      

املظاهر اخلارجية  جلى من خالل آلية االستعطاف بوصفإن حضور املمارسات األبوية يف هذه األبيات يت

عتمد من الناحية ، وهذا احلضور يكشف عن حال امل)اجلسم بال ثوبه أصفر ( الدالة على اخلوف واملرض 

لكنها حتت اع باحلبيب حلظة الوصال، تلك اللحظة اليت تكون للفرح واحلبور تن االستمعالنفسية فهو عاجز 

   .ضغط التجربة األبوية غدت حلظة عذاب وعجز وبكاء، وانصراف عن احلبيب املوايت الواصل

1..."األنا األعلى والليبيدو الضغط بني" إن التحليل النفسي يؤكد على أن هذه الظاهرة هي وليدة 
 الضغطهذا  

واحلق  2"يكون مولدا للقلق الناشئ من ديد التأديب املستشعر عرب هذا األنا األعلى املؤخلق واملعاقب .. ".

ومما يدل على وقوع املعتمد يف شراك هذه العقدة  3"أن عقدة اخلصاء ميكن اعتبارها كنموذج أصلي من القلق 

     شعره من مشاعر العجز املعذبة، فهو جيد الرغبات بداخله تضطرم معترمة شديدة لكنهوهوامها ما يسجله 

  :4جيد منفسه يف قبضة الوهن فال جيد أمامه إال اإلقرار ذه احلالة املرضية -كما يف املرة السابقة-

  ي جنبه يصغروى         كل هوى فـواهللا ما سقمي إال ه                         

  درــأروم لقياك وال أق     فاعلمي أنين      !غري جسمي                         

إن هوام اخلصاء يكبل نفسية املعتمد ويعذا، ويشتد هذا العذاب حينما جيد احلبيب املوايت، الطيع املكدس، 

ه رعبا ورهابا من ترتعد فرائصه وتصفر مالحموجيد يف نفسه احلب اجلارف واهلوى العاصف إال أنه عند اللقاء 

مسة التجاذب الوجداين، من جهة املرأة ال جيد له تفسريا حىت صار يقدم رجال ويؤخر أخرى وهو سلوك يؤكد 

  :5يقول. الذي رأيناه من أهم مميزات مسار حياته

  في أود وال أود وأغتدي       وأروح أحفظ عهد من قد ضيعاــأس                  

1- 2-  3 - Daco, P: Psychologie et liberté intérieure. Marabout. Alleur. Belgique. 1990.P 156.  
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أضحت هوام خصاء اليت ذرت من خالل مشاعر النبذ رأيناها بمن جهة أخرى وقد  عقدة التخليويؤكد 

املعتضد  ةطلسبة يف العب من متع احلب الرغبة اجلاحماصطدام  مشاعر العجز الناتج عن جلى من خاللتي

وحتت رحى هذه الثنائية الضاغطة ظل املعتمد يعيش، يريد وال يريد . الداعي إىل طريق امللك واد السياسي

  .يقبل و يدبر

  :احملب املقهور -2

م مانعة الذي يكابده املعتمد مل يكن قهر سلطة اجتماعية، ذات عادات صارمة أو قييتضح مما سبق أن القهر 

وإمنا كان قهرا أبويا يريد أن يسوق األبناء إىل ج حمدد تتناقض مقتضياته مع طبيعة الفنان الرتاعة رادعة،

كما مر -  يف مباهج احلياة، ومن هذا التناقض تسرب هوام اخلصاء واستقرت مشاعر العجز سواالنغما للتحرر

املعروف عن الشخصيات ؛ فا عن إظهار سخطهومل يكن املعتمد راضيا ذه احلال وإمنا كان عاجز -بنا

، وينكشف لنا 1"التمرد عليها باطنيا والتطابق معها يف الظاهر" العصابية أا ال متلك أمام الضغوطات إال 

الباطن املقهور الساخط من خالل اإلعتراف الظاهري، واإلقرار الضمين بذنب الولع بالنساء ولعا مضيعا 

  :2هوم املعتضدي، يقولملقتضيات ج اد باملف

  وجرــيت               قليب هلا أحد البـــيا أيها الشمس ال                       

  را                فرش احلرير على السروجـــأك مؤث ملوالك لَ                       

  :3أو يقول

  اجـــليث اهلي ىلبالطّي                نـــم يا غزاال صاد                       

  يعيش حتت ضغط اإلنتقادات القاهرة اليت جعلته يشعر بالذنب وتأنيب النفس وتأثيمها،  واضح أن املعتمد

  
  

  .43ص . 1987. 1ط. بريوت. دار اجليل. ترمجة فؤاد كامل. اجلديد يف علم النفس .خنبة من العلماء -1
 .24ص . الديوان .املعتمد -2
 .21ص . م ن -3
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كنوع من  ى صور اإلقرار واالعتراف بالذنب مع االعتذار املتنصل من حتمل املسؤولية أمام الوالدواألبيات إحد

  .فهو لوال احلبيبة اليت كالشمس أو كالغزال لكان ليث هياج حتمله السروج إىل الوغى كما يريده أبوه، السخط

  :1 حيث يقوليلبطوومن صور االعتراف واإلقرار بالذنب ما جنده من مزج بني الغزل والفخر ال

  ت              عن فؤادي دجنة الكرباتــيا هالال إذا بدا جتل                       

  ياتــها فتكيب              فتكات كأنـــوغزاال ملقلتيه بقل                       

يعيشه املعتمد حد احلضور والفخر بالبطولة بقدر ما هو دليل على مدى القهر الذي إن هذا املزج بني الغزل 

وة ألنه يرد طفهو تعبري عن مترد ال شعوري عن هذه الس. الدائم للسطوة املعتضدية يف كل اللحظات والظروف

أمارس غواييت، فإنين مل أضيع أخالق البطولة ومعانيها  نين إذله إل قوأن يعلى أبيه مه وانتقاداته فكأمنا يريد 

  .ومل أفرط فيها

  :2عتمد غزله باملدح ويوظفها رسالة تطمني يتملق ا أباه املرعب القاهر الساكن فيه فيقولوقد ميزج امل 

                        هشوقا إليي              وبكت مقلتاي فتكت مقلتاه بالقلب من  

  ودمعي له سحاب يديه.فحكى حلظه لنا سيف عبا             د                        

ان البيتان رسالة ال شعورية مفادها أن املعتمد واع بتناقض شخصيته مع شخصية أبيه، وإميانه يتضمن هذ

باستحالة تطابقهما، فاألوىل شخصية فنان عاطفية سريعة الوقوع يف الغواية، والثانية فاتكة جبارة، وبني فتك 

  .ممزوج مبدح يبطن الذمالعيون الساحرة كسيف عباد ودمع عيون املعتمد الكرمية كرم أبيه خيرج غزل 

  :3قرار والتطمني، املزج بني الغزل والفخر بأجماد قومه كوتر مشتركومن صور اإل

  .اـلواعبوأغن يلعب باهلموم كما غدت            أرماح قومي بالعداة                    

  ه الرتعة اإلثباتية مدى اخللخلةكد ألبيه أنه ال يزال على ج اآلباء واألجداد لكننا نستشف من هذؤإن املعتمد ي
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اللذين مسا شخصيته وعندما ندرك هذا املدى ونقدره يسهل علينا رصد جتليات عقدة اخلصاء  واالهتزاز

ن مثامنائة امرأة خلع ع" ريته التارخيية أو يف إبداعه األديب، فحينما جند يف مسار حياته أنه سواء يف سوهوامه 

ميكننا أن جند التفسري النفسي هلذه الظاهرة حيث أن صور ، 1"أمهات أوالد وجواري متعة وإماء تصرف 

يف الواقع ببحث مغال وتفاخري عن القوة وتأكيد الذات، ألن آلية .. .تتجلى" التعويض عن عقدة اخلصاء قد 

أىب في ؛2" تدع أي شيئ منها يظهر أمام أعني اآلخرين الدفاع هذه، ذات غائية مفادها أن تنفي العقدة، وأن ال

ليس بالرضوخ وإمنا باإلفراط يف السلوك التعويضي "    املصاب ذه العقدة االعتراف ا فتكون االستجابة

" وأهم مسة متيز املصابني ذه العقدة هي مسة  ،3"على شكل مبالغة وتضخيم ملظاهر الذكورة والقوة والرجولة

كما أن التحليل  4) "اإلعالن عن القوة بعدد الغزوات الغرامية ( انية لدى الرجل يف اال اجلنسي الدوجنو

  :النفسي يذهب إىل اعتبار الرغبة يف إظهار القور اجلنسية ذه الطريقة ضربا من

  .التعبري عن إحباطات أخرى.. .-1

  .اهلروب من مشاكل أو متاعب -2

  5"سواء يف العالقات الزوجية أو خارجها  -نوثة تدعيم مشاعر الذكورة أو األ -3

يف  -كما يف واقعه ومساره-اء الالئي خلفهن وراءه تبدو أيضا سإن الدوجنوانية بارزة من خالل جيش الن

ية، وامليل اإلستعراضي الذي ينم عن أثر العقدة السابقة اليت جاءت مثرة رخفاشعره الغزيل الطافح باملعاين الت

  :6قال حينما وجه صديقه ابن عمار إىل شلب .للقهر األبوي

  مبخضبة األرداف جمدبة اخلصر       بت أنعم جنحها           قد وكم ليلة 

  
  .55ص . 2ج. احللة السرياء .ابن اآلبار -1
 .74ص . العقد النفسية .روجر موشيلي -2
 244ص. مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان املقهور. التخلف االجتماعي. مصطفى حجازي. د -3
 .ص ن. م ن -4
 .36ص . 1974. بريوت. دار النهضة العربية. علم األمراض النفسية .كمال دسوقي. د -5
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  البيض واألسل السمر  حافمهجيت                فعال الصـر فاعالت بمسوبيض و

  ردــمنعطف البمثل وار سه                بذات ـهوا قطعتـد النهر لسوليل ب

  رـري كما انشق الكمام عن الزهضن    نضت بردها عن غصن بان منعم           

  رـفمن كأسها حينا وحينا من الثغ    ها             ـوباتت تسقيين املدام بلحظ

  م البترـمعت بأوتار الطلى نغـس    ي            ـــوتطربين أوتارها وكأنن

عتمد بصدد استعراض فحولته ورجولته أيام كان بشلب مع صديقه ابن التكثريية هنا تكشف لنا أن امل" كم"إن 

عمار واألبيات تبطن رغبة ال شعورية يف توجيه القارئ إىل عدم تصديق ما شاع عنهما وذلك باحلديث عن 

وال خيفى ما يف البيت األخري من مغاالة يف ، مبختلف ألوان وقدودهن والنساء الكثرياتالعديدات الليايل 

جاعة والبطولة من خالل تشبيه صوت األوتار املوسيقية ونغمها بنغمة السيف حني يبتر رقاب شر الإظها

األعداء وحيزها، وعلى الرغم من ضعف وجه الشبه يف املشبه به، منه يف املشبه، فإننا نكتشف قوة التشبيه إذا 

الوة النغم العذب ال تضاهيها أي أنه تشبيه للمسموع باحملسوس، فح -على طريقة تراسل احلواس -فهمناها 

اقتران الغزل ظاهرة جديدة وهي  تجلى لناتإال حالوة احلز والقطع والتغلب على العدو، وعلى ضوء هذا الفهم 

اهد على مدى استبداد هوام اخلصاء شباحلرب تأكيدا على استمرار احلضور املعتضدي يف هذه اللحظات ك

  .يف جمالس األنس ولقاءاته الغرامية بشاعرنا، فهو يعيش بطوالته وحروبه هواما

  :1يف غزل املعتمد فهو يقولهي األخرى واملالحظ أن مثل هذه التهوميات تتكرر 

  أال رمحة تثنيك يوما إىل سلمي       حلاظك طول الدهر حرب ملهجيت       

  .احلرب، وأجوائها من خالل سهام اللحاظ املعذبة سإنه حضور هلاج

  رــــــشد وثاقا إذ فت        ذي            ـــظ الــة اللحيا رب        :2ويقول
  

 .19ص . الديوان. املعتمد -1
  .         20ص. م ن -2
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فإذا لقيتم الذين " أي سورة حممد" القتال " قوله تعاىل يف سورة " تضمني " وحضور احلرب هنا يربز من خالل

  1" أوزارهامنا بعد وإما فداء حىت تضع احلرب  فشدوا الوثاق فإما متموهثخنكفروا فضرب الرقاب حىت إذا ا

  :2واملعتمد يعيش غزواته الغرامية وميا حربيا إىل حد تساوي الظفر باحلبيب مع الظفر بالعدو، يقول

  رــبالظاف يتمسفمن ذاك         ظفرت بقربك بعد امتناع                               

ة أن يرى نفسه بطال كميا يتعجب من شجاعة احلبيبة املتجرئة وهي وهو حني يعيش احلب حربا فال غراب

   :3هواها بدرعتقتحم ساحة قلبه 

  أومل يروعك اهلزبر الباسل؟    ـد            ياظبية سلبت فؤاد حمم                       

احة الوغى خيتال س احلبيبة فارسا خصما يف -املقابل-ومثلما يرى نفسه بطال كميا، وهزبرا باسال، يرى يف 

  :4يقول. هام تصميسوعدته عيون تبعث ب

  رــختال بني أسنة وبواتت       اح        ــعلقت جائلة الوش                       

  .فما هو تفسري ظاهرة سيطرة مشاعر احلرب والقتال وسيادا غزل املعتمد؟

حياته العاطفية، بقدر ما تكشف عن مدى األثر  إن سيطرة مشاعر احلرب والقتال على عالقات املعتمد وعلى

السيئ للصرامة األبوية اليت ظلت تطارد شاعرنا وجعلته يستحضرها وهو يعيش محيمياته حتت مشاعر التأثيم 

عن الصورة التعويضية لعقدة اخلصاء وهوامه، فالغزوات  -يف املقابل-والتقصري والتفريط، فإا تكشف 

تزاج التجربة متعراض فحويل يغطي ما ظهر على الشاعر من عجز بسبب اسملتنوعة االغرامية، وحلظات العشق ا

األبوية الصارمة بلحظة اللهو املسروقة، فهو ال حيىي تلك اللحظة حرا هانئا وال حيياها مسترحيا من أداء واجبه 

خله إمث التقصري ودوره السياسي، وإمنا حيياها على حساب كل ذلك، وهلذا فحينما خيلو باملرأة ينتفض بدا

  .ورعب السخط األبوي

 04اآلية . سورة حممد -1
  .27ص . الديوان .املعتمد -2
 .38ص . م ن -3
 .27ص . م ن -4
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ق إىل ميادين للطعن والرتال، حىت غدا طعم الظفر فيها شكل هذا يفسر لنا حتول الغزوات الغرامية وحلظات الع

  .خيتلف عن طعم الظفر يف ساحات الوغى واملعاركال 

يل إليه أن هذا االمتزاج قد نغص على الشاعر لذاته وهلوه، مما حرمه من اإلشباع العاطفي واجلنسي، والذي من

فكان ظهور امليول اإلستعراضية عالمة تعويضية دف إىل إثبات الذات أمام املرأة من جهة وأمام الوالد من 

  .جهة أخرى

ه بالفرار إىل امللذات واللهو لكنه بسبب ما فاملعتمد مهما استطاع أن يتخلص من سيطرة أبيه، وخيفف سطوت

فكان الفشل نصيبه يف هذا اال حىت وجدناه يصرف من أبيه ذكرنا وجد نفسه يف مواجهة املرأة متحررا 

  :1يقول. طاقته النفسية واجلنسية ويؤديها يف األحالم

  يادسـإين رأيتك يف املنام ضجيعيت                 وكأن ساعدك الوثري و

  أمنا عانقتين وشكوت ما                  أشكوه من وجد وطول سهاديوك

  راديـوكأنين قبلت ثغرك والطلى                  والوجنتني ونلت منك م

ي ال واقعي، سعد نفبإن األبيات تفيض مبعاين احلرمان، والبعد، واألرق بسببه، وهذا ما دفعنا إىل تقدير أنه 

عجز واخلصاء املعنوي، فالشاعر يعترف ويقر بأنه يعذب حني ال جيد جماال يفجر ن النفسي يعرب عالبعد ذا الوه

  :2فيه طاقته لوال أن األحالم متكنه من ذلك فيقول

  يف الغب يل، ما ذقت طعم رقادي        ر       ــوهواك لوال أن طيفك زائ

النفسي ال يعدو إال أن يكون ضربا من  إن اللجوء يف األحالم الليلية، والتهومي أو التطييف يف نظر التحليل

، 3"أن يعترب كتحقيق مقنع للرغبات املكبوتة .. .ميكناحملتوى للظاهر للحلم " اإلشباع بسبب الكبت ذلك أن 

  وهذا ما يؤكد لنا صحة ما ذهب البحث إليه من اعتبار فشل املعتمد يف تصريف طاقاته النفسية واجلنسية إمنا 
  

  .50 ص. الديوان .املعتمد -1
 .ص ن. م ن -2
3- Freud. Sigmund: cinq leçons sur la psychologie. Edi. Payot. France. 1998. P 41.  
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كان بسبب قوة وعنف الزجر والصرامة األبوية اليت جعلت طاقته تتبدد وتوهن وتنشطر إىل شطرين، إذ رأيناه 

  .يسخط أباه نيعيش غرامياته معارك ووميات حربية تؤكد سعيه إلرضاء ذاته دون أ

تلذ هذا املسلك، فراح حيقق رغباته عرب أحالمه حيث جنده منتشيا بوصف ومياته سويبدو أن املعتمد قد ا

  :1يقول .اجلنسية، اليت حررته من ضغط الرغبات، وعزرت فحولته الواهنة بفعل االنشطار

  ى ورداــفعض به تفاحة واجتن      في طيفها يف الكرى اخلد        يأباح لط

  ممت نداـي شـي أنـممت نسيمه               فخيل لـمتين ثغرا شـوأل

  يب على حره برداـكما قد قت قل     دة        ـسقى اهللا صوب القطر أم عبي

  :2وقد بلغ التلذذ وفق هذا املسلك املقنع حدا مازوشيا يستصحب األمل لتحقيق اللذة فيقول

  وىـالشكوى             فقد قربت من مضجعي الرشأ األح سأسأل ريب أن يدمي يب                  

  جسمي وأن تقوىـمنيت أن تبقى بـة             تـــإذا علة كانت لقربك عل                  

ومن حق أي . اجلنسية، وقوة ضغطها عنده ةإن رضى املعتمد بتحقيق رغباته ذا الشكل يؤكد لنا عمق املعانا

ال أنه ليس قرابة املائيت ولد إمائة امرأة وله  مشكلة جنسية لدى ملك يف حوزته مثانأن يستغرب وجود كان 

من حق أحد أن يشكك يف أن االنسان ميكن أن يقنع ويغطي هفواته ونقاط ضعفه بنقيض ما يشعره ويعيه، 

 هو، فاجلبان ينتفش، ويضخم أضعف مواقفه ومعاركه حىت جيعل من خصومه الصغار أبطاال ال يواجههم إال

ل حيدثك عن كرمه وجيعل من شربة املاء اليت قدمها لضيوفه أحلى العصائر اليت اجتلبها إلكرامهم يوالبخ

  ...وهكذا دواليك

إن حال املعتمد ومشكلته اجلنسية العاطفية الواهنة ميكن أن جند هلا تفسريا عند علماء التحليل النفسي الذين 

  أي أن  3"لية مع حمبة ضعيفة سقوية مع ضعف تناسلي أو قوة تنا ميكن أن نشعر مبحبة" يؤكدون على أننا 

  .49ص . الديوان .املعتمد -1
 .57ص . م ن -2
3- Daco, P: Psychologie et liberté intérieure. P 141.  
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ومما يؤكد أن املعتمد عاش . سي والعكستشعرا لقوة عاطفية يصحبها ضعف جنساإلنسان ميكن أن يعيش م

سياسية متناقضة ومصطرعة وال ميكن ألحد أن يف عصر قلق ويف سياق معطيات  مشكلته هذه هو أنه عاش

يقدر إيقاعها الطاحن أفضل ممن كانوا قريبني منها، بل كانوا صانعيها مثله، فإذا أضفنا املعطيات احلضارية اليت 

امليل إىل الغزل تبعد أن يكون سعرفتها األندلس يف القرن اخلامس اهلجري، وما أتاحته من حريات فردية ال ن

إنه ومهما كانت عليه الطبقة األرستقراطية من تفرد واماك يف . باملذكر تعبريا عن تلك املشكلة وهروبا منها

يدخل ضمن سلسلة التناقضات اليت بنيت على " ...  مثل هذه املمارسات، ومهما كان موضوع الغزل باملذكر

فإننا نرجح أن اجلانب اجلنسي  -؛ مهما كل هذا 1"عنفواا أساسها احلضارة العربية اإلسالمية وخاصة أيام 

يف حياة املعتمد يعد من بني األسرار املؤثرة يف طبيعة شخصيته الثرية وهلذا ال نستبعد أن يكون غزله بالغلمان 

السابقة؛ القهر املتضافرة مع املعطيات  ةية شذوذية تعاطاها املعتمد جراء معاناساعترافا تلقائيا عن احنرافات جن

 2"اجلنسية املثلية تأخذ مصدرها يف الطفولة واملراهقة" فالقهر يف مرحلة الطفولة والصىب دافع لإلحنراف ذلك أن

بداية توتر العالقة األبوية أين شعر بأنه مهمش  املعتمد قد عرفت وحنن نعلم أن هذه املرحلة اخلطرية من عمر

 ريعبتيؤكد أن غزله باملذكر مما وق بينه وبني صديقه ابن عمار، بسبب سريته، وأنه مراقب من قبل أبيه الذي فر

  :3يف مملوكه سيف هلوق عن رواسب شذوذية يكون قد عاشها فعليا يف مرحلة الصىب

  ذانـمسلول وه يهذا لقتل        يفا ويف عينيك سيفان     سميت ـس

  تانحىت أتيح من األجفان ثن       دة       ـأما كفت قتلة بالسيف واح

  يــأسريه فكالنا آسر عان   ه          ـــي غنج مقلتـأسرته وثنان

   ال يبتغي منك تسرحيا بإحسان           ىيا سيف أمسك مبعروف أسري هو

  واحملبوب إن ما يالحظ يف هذه األبيات هو استمرار حضور احلس احلريب، وإثبات العالقة الصراعية بني احلبيب

  .408ص . 1986 .1ط .قسنطينة. دار البعث. سات يف األدب املغريب القدميدرا .عبد اهللا محادي. د -1
2- Daco. P. comprendre les femmes. Marabout. P 258. 
  .59ص . الديوان .املعتمد -3



 

94

املازوشي الذي سبقت اإلشارة إليه، إضافة إىل  سا تأكيدا على احل تلذذليف البيت الثالث مع اإلقرار باهلزمية وا

  :1ومما يؤكد الرواسب الشذوذية قوله متغزال باملرأة" سيف"ته واستسالمه أمام قدرم إقراره بعد

  اـــخامت، فيها فص غالية، خطـغالمية جاءت، وقد جعل الدجى           ل

  نها املعطىسها             وما يف الشفاه اللعس من حـفقلت أحاجيها مبا يف جفون

ذات عينني غالميتني، مث يكشف فيما بعد يكمن يف كوا اعر للمرأة سر اجنذاب الشأن لإلنتباه هو  تالالف

  :2فنجدها معايري ذكورية غلمانيةها عايري اجلمالية اجلذابة فيعن امل

  اـوشاربك املخضر باملسك قد خط   أرى نكهة املسواك يف محرة اللمى        

  اـطخـء مه           على الشفة اللمياء قد جاــــعسى قزحا قبلته فأخال

ار حياته مل سوهذا ما يقودنا إىل إثارة عالقته وصداقته املريبة مع ابن عمار فتعلقه به كما رأينا عند استعراضنا مل

ننا جند املؤرخني يلمحون تلميحات توحي مبا ذهبنا إليه فصاحب املعجب يقول عن إيكن تعلقا طبيعيا، حىت 

  . 3"وساءت السمعة عنهما " ... : لبشهذه العالقة واصفا مرحلة التقائهما ب

شخصية ابن عمار وسريته جتعل   يري شؤون والية شلب غري أنسوء تسمعة يف هذا املقام بسوء السوقد يفهم 

كان بني  - زعموا  -زير قيان وغلمان وصريع راح ورحيان، أمله " مذهبنا واردا وحمتمال، فهو كما رأينا 

وأكثر من هذا فإننا إذا تتبعنا سياق  4... "لغزال أو غزالة حبالة، شرب كأس وشم آس، وجذله يف نصب 

فابن بسام بعدما أى حديثه السابق ، من أسباب ايته و مصرعه السيءشذوده يعد أن  حياة ابن عمار جند

  يف أشعاره وتسمعه أثناء"...  هاكل اهار إىل أن الباحث ميكن أن يراشأه ءمساو دعد و ابن عمارعن سرية  

  
  .58ص . الديوان: عتمدامل -1
 .5ص . م ن -2
 .174ص . املعجب: املراكشي -3
  .373ص . 1مج/  2ق. ابن بسام، الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة -4
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من مسوه وساقه ل ذلك عرشه وأوهن بطشه وطأطأ ثحىت " مث يؤكد كيف أا أودت به فيقول  1"أخباره 

نت بيد املعتمد حينما وصلته أشعاره اليت تصف وحنن نعرف أن اية ابن عمار كا 2"صاغرا إىل يد عدوه 

" وهو شاب يافع حاهلما بشلب، هذه احلال اليت عرب عنها املراكشي فقال إن املعتمد حينما توىل الوالية 

مما يربر ما ذهبنا  3"وقربه أشد تقريب، حىت كان يشاركه فيما ال يشارك فيه الرجل أخاه وال أباه .. .استدعاه

  :4اطب املعتمد قائالخيما ورد من شعر اهلجاء البن عمار صحيحا يف هذا اال فهو اعتبار إليه من 

  وقدما عهدتك وى الرجاال      ا            ـــأراك توري حبب النس

 حيث يقول ابن عمار خماطبا -اليت توزعت بني املصادر-وجند تفصيالت هذا امليل املثلي يف القصيدة نفسها 

  : 5املعتمد

  وأنت إذ حلت كنت اهلالال        ا           ــــأيامنا بالصبأتذكر 

  وأرشف من فيك ماء زالال          أعانق منك القضيب الرطيب         

  الالـفتقسم جهدك أال ح       رام             ــوأقنع منك بدون احل

ه وما عاشه من جتربة االصطدام بأبيه يف يف هذه األبيات لتؤكد لنا أمهية وداللة السن ودور" الصىب " ة فظإن ل

كما  6"مسودة االحنراف .. .هوالعصاب .. ".هذه املرحلة اليت قلنا إا منشأ العصاب لدى املعتمد علما أن 

وهذا ما  7"العصابيني بدايات ميول إىل اللوطية  إننا جند يف الشعور كل: " يذهب إىل ذلك فرويد الذي يقول

بني  تعد إحدى حمطات مسار حياته، وليس تناقضا ما قد يبدوئنني بأن املثلية عند املعتمد يدفعنا إىل اجلزم مطم

ما رصدناه من ميول غلمانية ظهرت يف أشعار املعتمد، وبني ما نراه يف شعر ابن عمار أين جند املعتمد منفعال،  

ال فاعال كما تصرح أشعاره، فاإلنسان املثلي قد يالذي يتميز االرتكاس الثنائي" اجلنسي ضمن  هف شذوذصن  
  .373ص . 1مج/  2ق. الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة .ابن بسام -2 -1
  .174ص . املعجب .عبد الواحد املراكشي -3
  .83ص / القسم الثاين. 1971. الدار التونسية للنشر. حتقيق آذرتاش آذرتوش وآخرون. ريدة القصر وجريدة العصرخ .العماد األصفهاين -4
  .140ص . 5ج. نفح الطيب. املقري -5
  .141ص . 1983. الطبعة األوىل. بريوت. املؤسسة العربية للدراسات والنشر. طريقة التحليل النفسي والعقيدة الفرويدية .روالن دالبيز -7 -6
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، وغري مستبعد أن املعتمد يصنف 1"موضوعام اجلنسية من جنسهم أو من اجلنس املقابل .. .بكونأصحابه 

   .مالمح مسار حياتهمن ذوي االرتكاس الثنائي خصوصا وأن التجاذب يعد أحد أكرب ض

  : إن ما يستخلص من غزل املعتمد ميكن ضبطه يف السمات اآلتية

ا عن عقدة أولية تتتجلى عقدة اخلصاء وهوامه يف غزل املعتمد بوضوح، وهذه العقدة وهوامها تطور -1

فكان التهوين . التهميش األبوي وتفضيل أخيه وتقدميه عليهسابقة وهي عقدة التخلي اليت مسته بفعل 

  والتهميش مبثابة العلة األوىل لعقدة اخلصاء وهو ما تؤكده إحدى قواعد التحليل النفسي اليت تقول إن 

  .2"يف الالشعور على أنه ضرب من خصاء شكل خفض يف قيمة الذات يعا" ... 

النشأة، يف ظل والد ساحق قهر أبناءه على السري يف خطه ار سوعقدة اخلصاء وهوامه نتيجة طبيعية مل -2

اليت كان مع صورة الشخصية  ته؛ تتناقض شخصياوجه، ونال املعتمد قسطا وافرا من القهر، ألنه كان فنان

 .والده يرجوها ويعده لتمثلها مما زرع فيه بذور العصاب، وظهور العقد الضاغطة على سلوكه

كان يظهر أنه سريع الغواية واالفتتان وسبب ذلك استبداد مشاعر العجز  يكشف غزل املعتمد أن الرجل -3

لية اوت هذه اإلسهامشا لصد الضغط األبوي ومقاومة قهره، وقد انعكبه وتكبيلها له، ألنه جعل من الغزل 

الدفاعية يف شكل ومي حريب، وتغن بالبطولة، حىت صار يؤمن بأن االنتصارات الغرامية معادال موضوعيا 

لالنتصارات احلربية اليت يعدها الشاهد الوحيد املثبت لبطولته أمام الوالد، ويف سياق دفعه لقهر أبيه تكون 

قواه العاطفية قد تضاءلت، وقل وهجها؛ فراح يظهر سرعة الغواية واالفتتان، وهذا ما دفعنا إىل اعتبار هذه 

 .دق مشاعره أمام املرأةثبت فحولته وصيرضا الوالد و هكسبي اإلوالية ذات هدف مزدوج،

 ظفرت،: يطرة احلس احلريب على غزل املعتمد أدت إىل كثرة األلفاظ احلربية ومعانيها وعباراا مثلس  -4

 ...،العداة، سيفاحرب، يروع، الباسل، أسنة،البتر،بواتر،سلم اهلياج،فتكات،أرماح،السروج،قتلة،شد وثاق

 

  .35ص. بريوت. دار العلم للماليني. حممد عثمان جنايت .ترمجة د. ثالث رسائل يف نظرية اجلنس. فرويد -1
 .57ص . 1995. الطبعة األوىل. بريوت. دار اآلداب. الروائي وبطله. جورج طرابيشي -2
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مبالحظاته ) والده ( ميكن اعتبار سيطرة احلس احلريب على غزل املعتمد ضربا من عقدة االمثية فاملعتضد  -5

بني واقع مغر ونفس فنانة، وبني مثال مرسوم وج حمدد ال مناص من القاسية تركته يعيش جتاذبا وجدانيا 

 .؛ فحينما ينغمس يف لذاته يستشعر التفريط فيتولد لديه الشعور باإلمث والتقصريالسري فيه

كشف لنا غزل املعتمد عن ظهور عالمات شذوذية أكيدة أرجعنا سببها إىل القهر األبوي أساسا،  -6

رفتها األندلس، حيث كانت نوازع التفرد حقا شخصيا ال تطاله ال القيم الدينية احلضارية اليت عوللمعطيات 

فنا أن خط شلطات االجتماعية ما مل ميس القوانني العامة أو خيل بالصورة املثالية للملك، وكسوال ال

د بالسبب الوحي التجاذب الوجداين ظل بارزا من خالل ظهور مالمح الشذوذ االجيايب والسليب، ومتسكنا

ال يعين أننا ال نبايل بنظرية التحليل النفسي اليت تنظر إىل املثلية على " القهر األبوي " هلذه العلة مقتصرا على 

وإمنا أعرضت عن اخلوض فيها بسبب غياب أدىن املعظيات عن طفولة . أا إحدى مثار العقدة األوديبية

 اليت رجحت أا أمه؟ " العبادية "  املعتمد، وعالقته بأمه وهل هي سيدة قصر املعتضد أم أا

ية، والشذوذ اجلنسي عند ذوذواملؤكد أن غياب هذه املعطيات مل يكن حائال أمام إثبات حقيقة العالمات الش

لضغوط آنية ما قدر يظهر كعالمات ال يعين حبال أنه احنرف مرضي مزمن بل كان استجابة ظرفية  إذاملعتمد 

إال بعدما دبت اخلالفات بينه وبني ابن عمار وسوف تطفح تداعيات هذه  املعتمد قدرها وال أدرك بعدها

من أكرب أسباب أخطر قراراته  - يف نظر البحث- التجربة يف سياق حتوالت كبرية على شخصية املعتمد فتكون

  .مع ابن عمار

  : االعتذار واملدح -ج

 قد رأينا بأن منشأ الشحوب والتعلل االعتذار واملدح مفتاحان هامان من مفاتيح شخصية املعتمد فإذا كنا

باملرض عند احلديث إىل املرأة والتغزل ا عادة اكتسبها وورثها عن عالقته بأبيه، مث نقل هذه العادة إىل غزلياته 

فإن أفضل طريقة لتفحص منشأ هذه . فصارت آلية استعطاف يتجدي ا كل سلطة قاهرة يشعر أمامها بالعجز
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  .ءة شعر االعتذار واملدحهو قرابوضوح لية وااإل

واإلعتذار واملدح غرضان شعريان يدل اسم كل واحد منهما على سلطة قاهرة دفعت املعتذر إىل طلب العفو، 

" يف خانة أصحاب ودفعت املادح إىل طلب العطاء، وعليه فاملعتذر واملادح ال ينجوان من التصنيف واإلدراج 

ومالزمته لإلعتذار فهما يرتكزان على حالة واحدة تولدمها، وهي  وهنا يكمن سر اقتران املدح" اليد السفلى 

  .هي قصيدته إال مادحانحالة الدونية اليت تسكن املعتذر فال ي

والغرضان يف ديوان املعتمد معلمان هامان من املعامل املعينة لنا على فهم طبيعة وحقيقة العالقة األبوية اليت رأينا 

     ية شاعرنا، ومن أبرز املالحظات الالفتة لإلنتباه هي اقتصار الغرضني يف أا من احملددات الكربى لشخص

 -أيضا  -واه كما أن املدح ميكن أن نسميه محدا فهو من قبيل الشكر للوالد سعلى األب دون  -الديوان-

الشاعر تكرميات وهلذا أدرجه حمقق الديوان ضمن شعر املناسبات اليت جرت العادة أو املراسيم امللكية بأن يقابل 

  .والده امللك مبثل هذا الشعر احلمدي

قة وطبيعة العالقة األبوية يوجيه الذي يتبادر إىل الذهن هو كيف هلذين الغرضني أن يكشفا حقالولعل السؤال 

حيث تطغى العواطف املصطنعة ويكثر الزيف والتكلف؟ مث أليست ومها الغرضان امللتبسان بالطابع الرمسي 

تصويرا منوذجيا مثاليا، إذ ال ترضى إال بالنبل، " العالقة األبوية " حريصة على إخراج وتصوير ية الرواية الرمس

مصدر األبوة احلامية؟ فهل جند يف االعتذار واملدح غري هذه الصورة تزم الشكر واألب لم -حسبها  -فاالبن 

  النبيلة؟

يا النصوص وتسليط الضوء على اجلزئيات احلق أن مثل هذه األسئلة تزيد من إصرارنا على الغوص يف خبا

واملعاين اهلامشية، واملؤثرات اخلفية اليت عادة ما تضيع يف زمحة احملتوى الظاهر واملعىن أو املعاين الكبرية، أي أننا 

الالشعور الكامنة يف النص فنحاول تقشري الرمسيات اليت تغطيها إذ ال شك أن تلك اللغة  ننساق إال وراء لغة

بق مؤذنة باإلفتضاض؛ فحينما يعتذر سرية تبحث عن من يكسر عنها القشرة فقط لتهبه قصب الالالشعو
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  :1شاعرنا ألبيه قائال

  أخدعاو أقلين جتد عبدا شكورا وصارما             حيز من األعداء ليتا                     

بنه وبني أنه من صنف اللمعتضد على ابق الذي كشف األثر القوي سملا وصل إليه التحليل ال األيس هذا تأكيد

الوالد الساحق حيث جند اإلبن يف هذا البيت مدركا أنه لن ينال رضا أبيه، إال بامتثالية صماء جتعله آلة صماء 

  .صارمة حيز ا الوالد أعناق أعدائه؟

بوة والتوبة من قبل إن احملتوى الظاهر أجنب من أن يدين الوالد، هلذا يسارع إىل مباركة العفو األبوي وشكر األ

بع لغة الالشعور، ألا اللغة تعلى تاإلبن وهذا منتهى ما تطمح إليه الرواية الرمسية وعليه فإننا سنعمل جاهدين 

  .احق على شاعرناسأثر الوالد القوة  ةاألشف، واألصدق واألقدر على جتلي

  :االعتذار - أ

أما  2للمقطوعة -باملعىن اإلصطالحي -طوعات شعريةاملعتمد أنه يتشكل من مقفت االنتباه يف ديوان لأول ما ي

والبقية فهي بنت مرحلة  ،نظم عشرين منها يف األسر ،كله القصائد فعددها ثالث وثالثون قصيدة يف الديوان

فإن الالفت لإلنتباه يف الديوان هو أن أطول ، وإذا كان أثر األسر بارزا يف شحد قرحية الشاعر، اإلمارة وامللك

  .!!ةعتذار ألبيه حينما خسر رهان فتح مالقإمنا جاءت يف اال قصيدة فيه

وفقدان األبناء وضياع امللك واململكة إال أن أطول ، املعتمد مر بتجارب حياتية ضخمة من خسران املعاركإن 

فهل كان املعتمد حريصا على . عتذار ألبيهت يف االءبل جا، قصيدة مل تأت يف مثل هذه التجارب القاسية

  .الرضا األبوي أغلى من األبناء وامللك وامللكة؟م أن ما سبق؟ أ عفوه أكثر من حرصه على كلو هرضا

  وأعمق ى وأمرسترى أن السخط األبوي كان أق ألا، اإلجابة بالنفيباملنهجية السابقة تقودنا إلى إن القراءة
  

  .97ص . الديوان .املعتمد -1
 :أنظر" ومن الناس من ال يعد القصيدة إال ما بلغ العشر وجاوزهم ولو ببيت واحد ... عة فهي قصيدةوقيل إذا بلغت األبيات سب: "... يقول ابن رشيق -2

  .180ص . 1ج. 2001. 1ط. بريوت. املكتبة العصرية. عبد احلميد هنداوي. العمدة حتقيق د: ابن رشيق -
 .262ص  و 213ص . 1984. 2ط. بريوت. دار العلم للماليني. املعجم األديب: جبور عبد النور -
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الغضبة األبوية املمضة  منسحاق أماأثرا يف نفسية الشاعر اليت تبدو يف قصيدته األطول يف غاية التضعضع واال

  .تضديعاملذوبة بنار السخط امل، واملبعثرة لقطاعات نفس شاعرنا

فهو ، من حياتهمبنية على مجع اإلبداع الشعري الذي قاله املعتمد يف مراحل خمتلفة غري قد تبدو هذه املالحظة 

ليس هو بعدما صار أصلب ، كان شابا غض الشخصية موهو يو، يوم كان أمريا خيتلف عنه بعدما أصبح ملكا

  .عودا وأكثر مسؤولية

راحل األوىل هي ألن التجارب القاسية يف امل، إال أن مثل هذا التحفظ يدعم مذهب البحث أكثر مما يضعفه

وحنن نرى أن التجربة ، ية املرء من التجارب اليت تأيت بعد النضجوضغطا على شخصاألكثر واألعمق تأثريا 

ينطق بذلك طول هذه القصيدة اليت قاهلا  األكثر عمقا وضغطا على شخصيته هي جتربة الوالد الساحق كما

  .وهو صغري يف مرحلة اإلمارة

  هيكل القصيدة وحمتواها الظاهر

ية املهمة واملبينة حلقيقة أثر املعتضد سموعة من املعطيات النفعند النظر يف القصيدة وتأمل معانيها تنجلي لنا جم

بنه املعتمد، حيث جند نصف القصيدة يدور حول هذا األثر الذي ال نتردد يف وصفه باألثر املؤمل، فالشاعر ايف 

ه ارت نفسطعة األوىل كالقائد املذهول يهذي كاحملموم من وقع صدمة اخلسارة اليت أسيبدو يف األبيات الت

وتركت قلبه فارغا يكاد أن يطري من بني جنبيه لوال أن يربط عليه باإلميان بالقدر، وتسلية النفس بأن . شعاعا

من  سافته طويلة ومراحله اليت قطعت ال ختلو من إجنازات تصون النفساخلسارة عثرة يف مسار الزالت م

  :نكسار فيقولاال

  ذر؟ـــذا يعيد عليك البث واحلر              ماــتذهب به الفكال سكن فؤادك 

  .واصرب فقد كنت عند اخلطب تصطرب     ا        ـوازجر جفونك ال ترض البكاء هل

  درـــي به القـما يأتـفال مرد ل    ر          ــوإن يكن قدر قد عاق عن وط
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  1ر؟ــدة              فكم غدوت ومن أشياعك الظفــوإن تكن خيبة يف الدهر واح

طريقه إىل ذلك ق رباطة جأشه، فيشق رِغلشاعر أال يترك لسيل عواطف الرعب أن يغمر اتزانه، ويوحياول ا

  :2بالتساؤل املسكن للروع واالستفهام الزاجر للنفس عن استرساهلا يف اجلزع

  رــفإن عذرك يف ظلمائها قم       إن كنت يف حرية من جرم جمترم       

  ر؟دوعربة من شؤون العني تنح        كم زفرة يف شغاف القلب صاعدة    

  :3جدادهأل النبيلتاريخ الما تسلو به نفسه سوى تفويض أمره هللا، وتعويله على صفح أبيه ووال جيد الشاعر

  رـضد باهللا يغتفتعمـه              وثق بــفوض إىل اهللا ما أنت خائف

  رـينتص فاهللا يدفع واملنصور    وال ترعك خطوب إن عدا زمن           

  إذا أصابتهم مكروهة صربوا    د           ـجل من قوم أويل كواصرب فإن

  :4حنو أبيه وارث أجماد األجداد الذين إذا أصابتهم مكروهة صربوا فيقول لهالشاعر وعند هذا البيت ينعطف 

  ؟ له جمد ومفتخر-أبوك-عمرو          من مثل قومك؟ وامللك اهلمام أبو    

ح سيستجمع الشاعر قواه ويلتقط أنفاسه، ليقترب أكثر من نفس أبيه احملبة للمجد فيم عطافةاالنوعند هذه 

  فيا عليه كل الصفات واملناقب العزيزة عليه، وال جيد أفضل من جعله سيدا كرميا تفيض يداهضأعطافه باملدح م

سيد الكرمي مثلما يفيض جودا باآلالف من العطايا دون أن يشعر بالرضا ألنه يستقلها ويتمىن املزيد، وهذا ال

  فيده الندية مثلما هي قبلة املعتفني طلبا ملواهبها، فإا قبلة اجلبابرة لتأدية اوكرما فإنه يفيض بأسا وجربوت

  

  
  

  .100، 99الديوان ص  .املعتمد -1
 .100ص . م ن -2
 .ص ن. م ن -3
 .ص ن. م ن -4
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  :1مناسك اخلنوع والوالء بتقبيلها يقول

  حتقر ـيستقل عطاياه ويو    ا              الف مقتدراآلمسيدع يهب 

  لوال نداها لقلنا إا احلجر      ا             ــله يد كل جبار يقبله

  :2قائال طبهاومل جيد الشاعر حلظة أفضل من هذه لتمرير اعتذار ألبيه وطلب صفحه فخ

  فري الناب والظـيا ضيغما يقتل األبطال مفترسا              ال توهنين فإن

  ن عبدك القن فهو الصارم الذكرصه              ـصولتحتذر األقران وفارسا 

ذكره الفتا انتباهه فيتحدث عن نفسه لسبغ عليه هذه الصفات، أومل ير املعتمد بأسا أن يستغل نشوة أبيه إذ 

  :3انقضى وما وجهه ألمر إال إىل بركته ومينه؛ فما رقب املعتضد وجه املعتمد إال وكان فأل خري عليه

  هو الذي مل تشم ميناك صفحته              إال تأتى مراد وانقضى وطر

وكأن الشاعر جيد الفرصة مواتية لتقدمي مربرات عثرته وهي ال تناقض مينه وبركته اليت ذكرها سابقا ـ وتقدمي 

من الولدان وعليه أسفه وحسرته وأساه املتجلي من مساته الشاحبات ودموعه اهلاميات، حىت شاب هلوهلا، وهو 

  :4إال الصفح والعفو -بعد هذا-فال يستحق 

  ا صدر مايل: ها               وقال موردهامين صروف أنت تعلتقد أخلق

  ة              والصوت مرتفع والسر منتشرــفالنفس جازعة والعني دامع

  وزاد مهي ما باجلسم من سقم               وشبت رأسا ومل يبلغين الكرب

  أين عهدتك تعفو حني تقتدر              :مسكينـوذبت إال ذماء يف ي
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  :1والشاعر إذ يقر بذنبه كما يقتضي املقام إال أنه ال يلبث أن حيمل غريه إمث ووزر اهلزمية فيقول

  ذر؟ــ، وها هو قد ناداك يعتىبته             عـكم يأيت عبدك ذنبا يستحق ب

  هلم عهدك املعهود إذ غدروا ـىوف   ما الذنب إال على قوم ذوي دغل         

وال شك أن هذه الفئة أو الطبقة العازلة كانت حمل ثقة األب الذي وىف هلا كعهده املعهود معها، إال أن ثقة 

  :2حق من الذم واهلجاء فقالاألب مل تشفع هلذه الفئة أمام الشاعر الذي كال هلا ما تست

  ررــقوم نصيحتهم غش، وصدقهم               مني ونفعهم إن صرفوا ض

  ويعرف احلقد يف األحلاظ إن نظروا    مييز البغض يف األلفاظ إن نطقوا         

  ررـما ذاك من نار القلى شـفإن   إن حيرق القلب نفث من مقاهلم          

يف حالة عجز وشلل أفقدته لذة  هح والعفو حيث يصف أثر سخط أبيه عليه إذ تركمث يعود بعدها لطلب الصف

  :3احلياة وطعمها

  برح ويف راحتيك السلسل اخلضر      مأ        ظملوك به ـدعوة م !موالي

  ه              أسى، وذي مقلة أودى ا السهرــأجب نداء أخي قلب متلك

  وتر الأس وـفلست أعهد ما ك       ه        ـأسر ب ئامل أوت من زمين شي

  ورـر              وال سىب خلدي غنج وال حــل وال خفدملكين ـوال ت

  رــفهو العتاد الذي للدهر أدخ    ي ال فجعت به         سرضاك راحة نف

  رــإذا              عدمتها، عبثت يف قليب الفكـها فـوهو املدام اليت أسلوب

  سين الصغر - لعمري-فلم يفارق         د وال ورع     ما تركي اخلمر من زه

  رـإن             أخفقت فيه فال يفسح يل العمـما أنا ساع يف رضاك فـوإن

  .102، 101الديوان ص  .املعتمد -1
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  رــــيوم أخل يف عيين القص      م      ـما سرين وأحاشي عصر عطفك 

لن ينعم الشاعر باحلياة املألى بامللذات ما مل يعفو الشاعر  مبعاين العجز واحلاجة إىل األب، وفاألبيات تفيض 

األغلى واأللذ من كل تلك امللذات؛ بل إن لذاته الشخصية لتذوب وتتحول إىل لذات  هأبوه عنه ويهبه صفح

  :!!  1األب فيصري اإلبن ملتذا مبا يلتذ به أبوه

  رـنظم الكلى يف القنا واهلام تنتث      ا       هـأجل ويل راحة أخرى علقت ب

  خربـيفىن هلا ال ماتفىن الليايل و       ة     ــكم وقعة يل يف األعداء واضح

  مرـفليس يف كل حي غريها س       رت    شسارت ا العيس يف اآلفاق فانت

املعلوم الذي يرضاه هذا النهج وته أمام أبيه، وعدهلا وفق اخلط املرسوم ئيطوهنا يكون الشاعر قد صحح خ

ء ألبيه، االوالء، وإخالص الدع األب ألبنائه، وبعد هذا التصحيح والتعديل ال يبقى أمام شاعرنا إال جتديد

  :2وإعادة رجائه يف أن يسبغ عليه عفوه ورضاه

  رـوال البص اهم أدناهوة              ال يبلغ الـخـالزلت ذا عزة قعساء شام

  وزرــوى إليه فنعم الكهف والآ        ن حسن رأيك يل      وال يزال وزر م

  رـمينك، ال طل وال مطـندى ي     ا         ـهتإليك روضة فكري جاد منب

  رـمـللمجتين ث اهـفكل أوقات       جعلت ذكرك يف أرجائها شجرا        

ن مطلع القصيدة إىل البيت وعليه فالقصيدة تتشكل من أربع وحدات كربى حيث جند يف الوحدة األوىل م

صدعها، فهي يعزي نفسه ويقدم هلا ما يعيد توازا، ويرأب  ناالعاشر أن الشاعر ال يزال حتت وقع الصدمة واه

  .يف حالة انشطار والشاعر يرممها ويركبها معيدا الثقة إليها

  اعر قد جنح يف رد توازنهأما الوحدة الثانية فتنتهي عند منتصف القصيدة، أي عند البيت العشرين حيث الش 
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  . ، مقرا بذنبهل عثرته، مقدما مربراتهييق نوإعادة الثقة بنفسه؛ إذ خياطب أباه مادحا مستعطفا إياه أ

بنفسه قد ثقة الشاعر فيها بدو تفهي أطول وحدة نتهي عند البيت السادس والثالثني، الوحدة الثالثة اليت تأما و

زادت حيث تربأمن ذنبه ومحله لبطانة أبيه، اليت صب عليها جام غضبه ومل ينس أن يؤكد من جديد ضراعته 

واعتذاره وإخالصه يف طلب الرضا والعفو؛ فكشف أنه فقد طعم احلياة وسرورها ما مل ير أباه عنه صافحا 

  .راضيا

  .والء له متمنيا أن يظل مالذه وركنه الذي يأوي إليهوعند الوحدة األخرية أخلص الشاعر الدعاء ألبيه وجدد ال

إن هذه القصيدة تروي لنا بوضوح حقيقة العالقة األبوية وأثرها يف شخصية شاعرنا الذي يتمثل له أبوه يف كل 

كان؛ فال يرى لنفسه وجودا إن مل ير أباه إىل جنبه راضيا، فإن سخط أو أعرض فقدت الدنيا قيمتها، وفقد م

كما " األب الساحق" ال " األب احلامي " زانه وتذوقه للحياة، وهو ما يوحي بأن املعتمد يرى يف أبيه شاعرنا ات

أو  هل هو أب حام أم أب ساحق؟ .قيقة األب يف هذه القصيدةل عن حؤوهو ما يثري التسا يذهب البحث 

أم أا تكشف وتؤكد  إليها؟ مبعىن آخر هل القصيدة تؤكد مذهب ومطمح الرواية الرمسية العائلية اليت أشرنا

  .فرضية البحث الدامغة للمعتضد بدمغة الوالد الساحق؟

ويف جتارب كرر يف حاالت تإن املناخ النفسي ال ميكن ضبطه إال من خالل رصد الظواهر املختلفة اليت ت

الذي أنتج  واملوقف. ومواقف حمددة، وكلما تكررت الظاهرة عند حمدد ما، دل ذلك على طبيعة املناخ النفسي

ئي حرج ومثل هذه املواقف تبدو فيها شخصية اإلنسان على حقيقتها املتجردة من اهذه القصيدة موقف استثن

 لى الساخن يعلوها دخانعقناع الرمسيات إذ تنفلت من أسر الوعي والتخطيط والتدقيق يف الكالم لتخرج 

التجربة؟ وما هي صورة أبيه الراسخة هذه عتمد يف فما هي الظواهر املميزة لشخصية امل وعليه  اإلنفعال الفائر،

  ؟ىيا تره سيف نف
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  األب املفترس/ الطفل الباكي... القائد املنهزم

أهل مالقة إذا جرى ذكر عباد " بلغت دولة املعتضد أوج قوا فصارت مالذ األرومة العربية عصرئذ حىت كان 

وكانت هذه الصورة  "1م بالصالة عليه والتسليم ارتاحوا إليه ارتياح الغصون حتت النسيم، ورفعوا أصوا

هتزاز، واهتزازها يعين انفجار أعز مطمح يسعى املعتضد لنيله؛ فلم يكن يسمح ألحد أن يعرضها لالاجلليلة 

بركان غضب وسخط دونه املوت، وهلذا كانت اهلزمية تساوي املوت عند ابنه املعتمد الذي عرب عن ذلك 

  :2بقوله ألبيه

  سح يل العمرفنا ساع يف رضاك، فإن             أخفقت فيه، فال يما أـوإن

واملعتمد يدرك أن خسارة معركة يف نظر العقل والعقالء ليست اية الدنيا فاحلياة ليست سلسلة من النجاحات 

  :3املتصلة والعربة باحملصل العام

  ظفروإن تكن خيبة يف الدهر واحدة              فكم غدوت ومن أشياعك ال

إال أنه يعلم أن ال جمال لصوت العقل أمام شبح العجز واخلور املرتسم أمام ناظري املعتضد وهو يرى جيشه 

إن هذه اهلزمية لطعنة جنالء، ال يقل ... يويل الدبر خائبا، ال يغيث مستغيثا، وال حيقق رجاء األصدقاء واألشياع 

  .وابيسه اليت طاملا أرقتهأثرها ووقعها عن وقع أثر ختمينات منجمية وتأويالت ك

كان املعتمد مدركا لنفسية أبيه حميطا مبشاعره، وهلذا مل يكن أمامه إال التقنع مبجموعة من احليل الدفاعية اليت 

  :أيتما ياإلواليات  ذهه أبرزتنجيه من غضبه، وعلها تقيه سخط أبيه و 4"إواليات الدفاع" يسميها علماء النفس
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v  "البارزة يف القصيدة" يات الدفاع الوإ:  

  :التربير -1

محاية  املقبولة لسلوكه، أو هوتقي الفرد من االعتراف باألسباب احلقيقية غري " وهو إحدى احليل الدفاعية اليت 

  :2وتبدو هذه احليلة جلية يف قوله، 1"للفرد من اإلعتراف بالفشل أو العجز 

  وقال موردها ما يل ا صدر         قد أخلقتين صروف أنت تعلمها       

  بت رأسا ومل يبلغين الكربشو      م         ـن سقموزاد مهي ما باجلسم 

أسقام يعلمها الوالد، وال تسعفنا املصادر التارخيية بذلك رغم استقصائها وإحاطتها فالشاعر يتعلل بصروف و

يف هذه املرحلة ومرحلة امللك بعدها، وهذا ما يدفعنا إىل ترجيح فكرة احليلة الدفاعية اليت تنجيه  جبوانب حياته

  :هي أخرى حيلة من اإلقرار باألسباب احلقيقية النقالب نصره إىل هزمية، بل إنه يلجأ إىل

  :اإلسقاط -2

املوضوعات " ينبذ فيها الشخص من ذاته بعض الصفات، واملشاعر، والرغبات وحىت بعض " وهو حيلة دفاعية 

وال شك  3"واء أكان هذا اآلخر شخصا أم شيئا س ه كي ميوضعها يف اآلخر،ساليت يتنكر هلا ويرفضها يف نف" 

إمنا  4"ونفعهم، إن صرفوا ضرر : " ... ة أبيه فيدينها بقولهأن املعتمد حني يتحدث عن الطبقة العازلة أو بطان

ويدينه يتترس حبيلة اإلسقاط؛ حيث يرمي بعيوبه وضعف كفاءته العسكرية اليت هي أسوأ صفة يدينها أبوه 

ر وكان النصر معندما فتحها يف بداية األ -ها، وقد جتلى ضعف املعتمد عسكريا حني نصحه أهل مالقة بببس

  عدل عن انتهاز فرصتهم،" جواسيسه وأال يغفل عن مطاردة املمتنعني باحلصون غري أنه  تن يثببأ -  حليفه
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وإبراء غصتهم إىل االستراحة من تعبه واإلناخة على هلوه ولعبه وتفرق أصحابه يف ارتياد الفتيات وطراد 

" مما يؤكد أنه يرمي نفسه ويدينها أكثر مما يرمي خصومه ومستشاري أبيه حينما قال عنهم  1.. ".اللذات

  .احلزم فأضر ومل ينفعفقد كان غرا ضعيف " ونفعهم، إن صرفوا ضرر 

  :التماهي باملعتدي -3

نفسانية، قد يبدو وصف الوالد باملعتدي وصفا مبالغا فيه، كما أنه قد يبدو انسياقا وراء مصطلحات ونظريات 

ة سإال أن الرجوع إىل تداعيات اهلزمية واإلخفاق يف فتح مالقة يكفينا عناء الرد على مثل هذه التحفظات املتوج

آوى إىل أحد املعاقل، أعرى من احلسام، فحقد املعتضد .. ".ر إن املعتمد عقب اهلزمية حيث تقول املصاد

ليه ولوال هذه إيستعطفه ويعتذر  3.. ".الذكرخاطب املعتمد أباه بالشعر املتقدم " ومن معقله هذا  2.. ".عليه

تدعي هذه اإلوالية الدفاعية، وعليه فاملعتمد كان يف وضعية تس 4"لتبت يداه وحلق إمساعيل أخاه .. ".الطريقة 

يتمثل منوذجيا بانتقاد صادر "خص خبطر خارجي شألنه يدرك جيدا وقع الفشل على نفسية أبيه فحينما جيابه ال

ابه العدوان حبد ذاته وإما من خالل احملاكاة سعن سلطة ما فإنه يتماهى مع املعتدي عليه، إما بأن يتبىن حل

والتأمل يف القصيدة  5"عتدي، أو من خالل تبين بعض رموز القوة اليت تدل عليه الفيزيقية أو املعنوية لشخص امل

  :6يقودنا إىل إدراك هذه احليلة الدفاعية يف قوله

  رثنظم الكلى يف القنا واهلام تنت      أجل، ويل راحة أخرى علقت ا       

وس منها حيث كان أبوه يتلذذ ويترته تتضمن إشارة إىل احلديقة املعتضدية اليت تطلع الرؤ وكأن هذه الصورة

  مبنظرها املرعب الذي يعد من أكرب شناعاته الفظيعة، والشاعر إذ يعرب عن راحته وتعلقه ذه الصورة الدموية
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ألفعال أبيه، على سبيل التطابق مع الصورة احلازمة اليت يريدها املعتضد لكل أبنائه  إمنا يكشف عن متاهيه وتبنيه

ومنهم املعتمد، وإال فإن شخصيته احلقيقية إمنا هي شخصية الفنان؛ فهي أرأف وألطف من أن ترتاح بنظم 

  .كما ذكر ملا وصل إىل ما فيه - حقا – القنا، وباهلامات املتناثرة، ولو كانت الكلى يف

مل يكن دمويا إىل هذا احلد الذي يفصح عنه شعره يف الظاهر فاحملتوى الباطن يقول  -بال شك  -إن املعتمد 

اإلواليات " بعض وهذه القصيدة اإلعتذارية إذ تضمنت . ال يعدو أن يكون متاهيا باملعتديإن مثل هذا الكالم 

وإدانتها حيث جيعل نفسه عبدا قنا " تبخيس الذات " مل ختل من ظواهر نفسية مماثلة هلا لعل أبرزها " الدفاعية 

  :1أمام أبيه فيقول

  .... القنصن عبدك  .............................                               

  :2يف قولهللذات رة باإلدانة الصرحية وتتكرر صفة العبودية يف القصيدة مقررة ومق

  " موالي دعوة مملوك : " 3أو يف قوله" كم يأيت عبدك ذنبا " 

ولئن كان تبخيس الذات عالمة إحباط يقطع النفس، ويزعزع األنا، فإنه يف املقابل باب واسع ندخل منه إىل 

إال املالك املتصرف يف عبده كيفما  ة األبوية، وصورة األب يف ذهن اإلبن الذي ال يرى يف أبيهقحقيقة العال

  .يشاء، وليس أمام العبد إال أن يكون دائما على أهبة االستعداد والتجند، فهو طوع ورهن إشارة السيد املالك

  :4إن هذه الصورة السيئة تتكرر يف الديوان حيث جند الشاعر خياطب أباه ذه اللغة املبخسة قائال

  ردـجـركض الضمر الت             بـة هامـلعبدك مه

  وردـي الـى علياك فـإل          ا  ـويرغب ضارعا منه

  دـــمن به على عبـت           د  ـوإن تقبضه من عب
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يزداد تبخيسه لنفسه أمام  والغريب أنه حني يلىب طلبه" العبد " فهو يعلن عن رغبته يف ألعاب الفروسية بنفسية 

  :1"مسرجا ملجما كتب إليه) جوادا ( بعث إليه "  فعندماأبيه 

  يــعلى العبيد الوف       ي     ـخلعت ثوب الصف

  :2يقولفويف مثل هذه املواقف ال يتأخر املعتمد عن التذكري بأنه مدرك لدوره املرسوم 

  يــحي            عليه قلب الكمـفسوف أورد رم

تعرب بصدق عن عمق الشاعر املقهور، واألمري الذي جيهد نفسه يف التطابق مع اخلط املرسوم " العبيد " ة ولفظ

  :3حىت إنه يعلنها صراحة وهو خياطب أباه

  موالي يا ذا األيادي            كواكفات الغوادي

  سم داء األعاديحلد             ـــأنا عبيد مع

وهو عالمة نفسية حمبطة أمام . ة اليت ندرسهاييف هذه القصيدة اإلعتذار مما يكشف أن تبخيس الشاعر لذاته

 ال تليق بأمري مرشح لتويل أمر الدولة برمتها، وهذا اإلحباط هو الذي ولد. الوالد غري الراضي عن سرية الهية

  ".املالك اجلبار السيد " و" العبيد " احلقري حد التصغري " العبد " صورة يف ذهنه 

دة إىل القصيدة جند العبد مثقال باملهام والواجبات إىل حد أنه مل يعد يطيق محلها مع التعنيف والزجر وعند العو

  :4يقول ألبيهحيث 

  ي الناب والظفرـين فإننال توه ...............              ..........                  

فر يغرزها سيده يف ظهر األعداء، فهي واحلق أن املعتمد أصدق ما يكون حني يرى نفسه جمرد ناب أو ظ

   .تني يشعر مالصورته احلقيقية أمام أبيه تبني مدى الضآلة واالحتقار ال

  لطة راغمةستلك هي صورة العالقة األبوية يف أصدق جتلياا، فالوالد مل يكن حاميا وإمنا كان قاهرا ساحقا و

  .88ص. املعتمد الديوان -2 -1
  .84ص . م ن  - 3
  .101ص . م ن   -4



 

111

ج اآلباء، وال ترضى هلم أن يضي فهي . ه على األشالءاعوا ملكا بنرادعة لألبناء، ال تقبل منهم أن يزيغوا عن

هو أن يعلن ، وهلذا كان ما منتهى ما يتقرب به الشاعر ألبيه معتذرا أ مهما صغر،طشخصية ال ترضى هلم اخل

، هو أهم واجبات الوالء والطاعة، ألنه يدرك أن ذلك، قمع ج األب الساح، تطابقه التام؛ شخصية وسلوكا

  .وأوسع األبواب اليت تفضي به إىل ساحة الرضا املعتضدي

" ظفر" أو" ناب"وهلذا مل يرد أن يكون أكثر من ، يف هذه اللحظة احلرجة، وقد فهم املعتمد هذه احلقيقة جيدا

  : 1مل يرض ألبيه سوى أن يكون لنفسه هذا فإنهوإذا كان قد رضي ، يف يد أبيه" صارم" أو 

  .كالذي يأكل الشوك بأفواه اآلخرينفهو  " ضيغما يقتل األبطال مفترسا". . .  

فال يلبث أن يصري ، ثالثية األضالع يربز فيها قائد اجليش املعتضدي منهزمانفسية إن القصيدة تسودها صورة 

  .طفال باكيا يستعطف رئيسه أو أباه املفترس

الصورة يف املقطوعات اإلعتذارية األخرى؛ فهي تؤكد معاين العبد املطيع مع السيد املالك  وال تتغري هذه 

  2:ألن عبده خيطئ على الدوام وال يستحق إال العقاب، املستبد الساخط أبدا

  وإن تصفح فليس من الغريب         ي       ـزاء مثلـي فجنـفإن عاقبت

الذي أشار إليه البحث عن احلديث عن " املازوشي" هو منشأ احلس  والرضا، إن هذا اإلستسالم املطلق للعقاب

  3:غزل املعتمد حينما قال

  ......................           ي الشكوىـم بـسأسأل ريب أن يدي

  .......................            ةــــفيا عليت دومي فأنت حبيب
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وليس غريبا أمر العواطف وشأن النفس فهي تقبل بالرضا األبوي مقابل األمل تأدبا وحاجة مث ال تلبث أن  

  .تألف احلصول على الرضا باألمل فيصري هذا مطلبا من مطالبها وحاجة من حاجاا

خلفت جمموعة من اآلثار  ،واخلالصة اليت يصل إليها هذا التحليل هي أن العالقة األبوية عالقة قهر وردع

ويف ، وتتمرد عليه يف الباطن، تتطابق مع القهر يف ظاهرها، حيث كان منشأ شخصية عصابية، النفسية البالغة

الذي ظل يطبع سلوك املعتمد " التجاذب الوجداين" من ظواهر ظل هذه الثنائية املتناقضة منا لديها ما عرفناه 

القة األبوية على هذين امللمحني البارزين؛ فقد رأينا من احليل الدفاعية ومل يقتصر أثر الع، حىت أواخر حياته

  .والظواهر النفسية اليت مرت بنا ما يكفي لتأكيد حقيقة شخصية املعتمد وما أثر فيها

  املدح - ب

بيه فإنه يف حلظات استقرار العالقة يتماهى بأ، باملعتدي - يف حلظة الغضب األبوي - لئن رأينا املعتمد متماهيا 

والكرم واجلود؛ فعادة الشعراء يف املدح أن يسبغوا على ، مضفيا عليه كل صفات البطولة والشجاعة، البطل

وللمادح أن يبالغ ، واملناقب املعنوية ما خيلدهم ويعلي كعبهم بني أضرام، املمدوحني من الفضائل النفسية

كيف قال فيه وال كيف أطنب وذلك حممود إذا كان املمدوح ملكا مل يبال الشاعر " خصوصا ويغلو ويفرط 

اخلالل مجيعها هو الشاعر  - حىت أن قدامه بن جعفر يرى أن الشاعر الذي جيمع للممدوح  1"وسواه املذموم

والبالغ يف التجويد إىل ، ال بغريها، املصيب من الشعراء من مدح الرجال ذه اخلالل:"... ايد حيث يقول

ب املادي فإنه مل يسلم من سمرتها عن التكوإذا كان مدح املعتمد ألبيه املعتمد  2"أقصى حدوده من استوعبها

ألن املعتمد تكرست لديه مشاعر الضآلة و الدونية أمام أبيه الذي يبدو أنه قد حكم عليه حكما ، صفقة التملق

  يراه أبوه؛ فقد كمن حياول أن يثبت أنه على نقيض ما -يف مقطوعات املدح -فكان املعتمد يظهر، مبدل له ال
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  :1جاء فيهاكتب قصيدة ميدحه و حيمده 

  شكرك إفحاما نأفحمت ع       أثقلت باإلنعام ظهري فقد              

، تعبري عن شعور األب ال شعوره هواستطالع وكر ألبيه إال أن هذا الكالم ما هو إال فهو مقصر عن أداء الش

أن  حياولو هلذا جند األمري يف األبيات املوالية ، على األمري الفنانامللك خط سفهو جتين األب على إبنه أو هو 

  2:ما يريده امللك فيقول مع يرقى إىل الشخصية املرغوبة املتطابقة

  ا ـكي ترى                 تزيد يف عمرك أعوامي دم فكت إفضاالس

  الماظدى                ماطرد اإلصباح إــفاسلم إلهراق دماء الع

المة إال إذا رأت دماء األعداء مهراقة ال سإن املعتمد واع مبطلب أبيه و يعرف أنه شخصية دموية ال تستشعر ال

و لو اقتضى األمر أن يسفك ، اليقظ لتحقيق هذه الرغبة األبوية و هلذا يبدي جتنده، سيالا صباح مساءينقطع 

  .إن كان ذلك يزيد يف عمر األب - ال فداء- دمه إفضاال

بيل أن يزيد عمره هلو الوالد سإن والدا ذه األنانية اليت ون عليه رؤية دماء أبنائه مسفوكة يف ، و احلق

و من ظواهراملدح أو احلمد الالفتة . إلبن اخلنوع املقموع حقابن الذي يرضى ذا األمر هلو او إن اإل 3القاهر

، تقبال العبد ألوامر السيدسقبل هدايا أبيه إستفاملعتمد ي، و اللفتات القامعة، لإلنتباه كثرة اإلشارات الرادعة

كأن  و، نفسية أبيه القامعة على صفحات هداياه و تشريفاته؛ فقد أهداه املعتضد فرسا أيخيل أنه يقرلحىت 

  4:وم فقالساملعتمد مل ير يف هذه اهلدية إال أمرا صارما بالوالء و بالتطابق مع اخلط املر

  و صنع مجيل يوجب النصح و الودا              انوال جزيل ينهر الشكر و احلمد 

  "بيوج"و" ينهر"ذلك من خاللويتجلى  ،والطاعة من جهة اإلبن،من جهة األبع إن البيت ينطق مبعاين الرد
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   1جيدا فيقول يف املقطوعة نفسهاتمد يفهم مغزى اهلدية و املع

  من عصى أمرك اخلداـفأنعله م                 هــي حقـلعلي يوما أوف

    فالفرس هدية حتمل أمرا مبطنا بالتأهب لتمريغ أعداء أبيه يف التراب، والشاعر يستشف األمر املبطن ويعلن

  .املهمة على أكمل وجه يرضاه أبوهأنه يرجو أن يوفق يف  -متماهيا بالبطل -

 يعرب عن صورة ثابتة تسكن ذهنه هي إن استقبال املعتمد لسلوكات أبيه، ذه النفسية املقموعة اخلانعة،

األب القامع الساحق تلك الصورة اليت ثبتتها صدمات شخصية امللك اجلبار مع شخصية األمري الفنان " إمياغو"

يف الظاهر وتتمرد يف الباطن، أو تكبت متردها إىل حني، وعند تتبع  وأسفرت عن شخصية عصابية تتطابق

حيث قطوعات هي األكثر انتشارا يف معظم هذه املصورة األب القامع، وامللك اجلبار مقطوعات املدح جند أن 

  :2فيقول" بأيب السنان " أباه ويكنيه يصور املعتمد 

  م اجلنانان                من فارس شهـــي السنـهللا در أب

  :3ويقول مهنئا له بعد شفائه من مرض

  حماـفعادة األسد أن ت      ال غرو إن حم منك جسم           

  منك، ويلقى الوالة نعمى                  ىبؤس ةالزلت تلقى العدا

  :4وحني ميدح أباه باجلود جند صورة امللك اجلبار ترافق صورة امللك اجلواد

  اــبصارم أسكنته اهلام                قرنت يف كفك حبر الندى 

  اـصرفت أسيافا وأقالم    فاملوت والعيش بيمناك قد             

  .وعلى هذا املنوال تظل صورة امللك اجلبار يف معظم مقطوعات املدح 
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 -اخلانع أو املقموع يف واقع احلال -لك جند صورة اإلبن املطيع صورة املوهذه الصورة األبوية تقابلها 

  :1ل ألدىن عالمات الرضا الذي يبدو أنه صار غاية املدح عند اإلبنهلِّمـال

  علينا وتترى ىلي ملا رضيت               فجاءت تواـدعونا األمان

  :2وحرفية اتباعه للنهج األبوي تهيمتثالإىل تبشري أبيه با ما إن يشعر أنه نال مبتغى الرضى حىت يسارعفهو 

  سوى أن أقوم بنعماك شكرا      ه       ـجيـفلم يبق يل أمل أرت

إن التبشري باإلمتثالية وحرفية االتباع عند املعتمد، نابع من شعوره بالقصور والضآلة اليت أشرنا إليها أا من 

خيتلف كثريا عن مدح سائر الشعراء، يف إضفاء كل  الوهو عنده أكثر الظواهر الالفتة واملميزة لشعر املدح 

إال أن مدح املعتمد يكرس . الصفات والفضائل النفسية واملعنوية على أبيه املمدوح من جود وشجاعة وعدل

  .صورة امللك اجلبار، تقابلها صورة املادح املقموع الطالب للرضا

ناا وعقدها وظواهرها النفسية اليت رأيناها، إمنا أن شخصية املعتمد مبكو وهذا مايقودنا إىل استخالصٍ مفاده

هي مثرة عالقة أبوية غري سوية؛ فهي مرآة تعكس األثر األبوي الساحق الذي ال يعرف غري القهر منهجا 

وال تقبل من األبناء إال من أطاع ونفذ، واقتفى النهج واألثر، دون أن . لترويض األبناء على اقتفاء منهج اآلباء

الزمان حلوه ومره، وال يريدون ألبنائهم سوى أن يكونوا  اوربأمنله، فهو من صنف اآلباء الذين خحييد قيد 

  .دى خلربة اآلباء، ويعز عليهم أن يكرر أبناءهم أخطاءهم وخربامص

إن تصنيف شخصية األمري ال خيرج عن صنف الشخصيات العصابية املأزومة مبأزم : وبناء على كل هذا نقول

 ة اخلانعة املولدةعهر األبوي، املتجلي يف غرضي االعتذار واملدح الذين جتلت فيهما معاين الطاأو عصاب الق

 موعة اإلواليات الدفاعية من إدانة لآلخرين يف مقابل إدانة الذات وتبخيسها، ومن تربير وإسقاط وتثبيت

  .كاللصورة األب السيد امل
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مل يف هذه اإلواليات إذ يؤكد حقيقة الشخصية العصابية، فإنه يف املقابل يؤكد حقيقة أكرب من كل إن التأ 

احلقائق املفترضة، وهي أن املعتمد قد جنح يف التعايش مع املتناقضات الضاغطة، ومجع بني االستسالم للقهر 

وخبسها لكنه مل يتردد يف إدانة األبوي الساحق، وبني احلفاظ على صورة ذاته؛ فقد رأيناه كيف أدان نفسه 

يف صورة الكمي الذي له مستشاري أبيه وبطانته، كما رأيناه يدين نفسه أمام أبيه إال أنه ال يلبث أن يبديها 

  .مرغ أعداء أبيهـي

إن هذه الظواهر املصطرعة ماهي إال صدى شخصية تتميز باستبصار ذايت انعكست فيها صراعات احلياة 

النفس ونزواا وما تقتضيه املرتلة السياسية ومتطلبام، وهذا ما سهل عليها النهوض من وصدماا مع رغبات 

من قبل، ومن هنا يصح التساؤل عن أسباب ، كأن مل تعان كل العثرات مبجرد انقصاء عوامل الضغط والقهر

ايرة؟ أم أا هي على شخصية مغ اؤشرمالنهوض بسهولة ميكن اعتبار  فهلسرعة التكيف والعودة إىل السواء؟ 

؟ وهل هذه املالمح اجلديدة، وهذا النفس املتحرر قادر على حمو ةمتحرر سنفسها مبالمح جديدة، وبنف

التجارب املاضية وضغطها؟ أم أن هذه التجارب اختذت سبيلها يف حبر النفس سربا مث ظلت يف اخلفاء تفعل 

هذه التساؤالت هو أن ندرس مرحلة مابعد  فعلها؟ إن عجائب النفس ال تنقضي، وخري ما جنيب به عن كل

  .األب الساحق اليت هي مرحلة امللك

II - مرحلة امللك  

إن تصنيف شخصية املعتمد ضمن الشخصيات العصابية يؤشر على شخصية فنان ذي نفس شفافة، قادرة على 

االستكناه  والقدرة على. استكناه غور معطيات الواقع، ومقتضياته، واستشفاف حقيقة الذات وتقديرها

شخصية، فالعصاب ماهو إال حماولة املرضية لل اتضطرابالواالستشفاف هي اليت جعلته مبنأى عن اإلدانة با

تكييف الذات مع الواقع ومع الدور، والظواهر النفسية اليت رأيناها، والعقد اليت رصدناها من خالل عالماا 

الشخصية يف العصاب أثناء حماولتها التكييف مع إن :"تقولإمنا كانت مؤشرات تكيف فالدراسات النفسية 
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، فشخصية اإلنسان ميكن أن تبدو 1"الضغوط الداخلية واخلارجية تلجأ إىل استحداث أعراض نفسية أو جسمية

عليها مظاهر وعالئم اضطرابات معينة غري أن ظهور تلك املظاهر والعالئم ال يكون مربرا لتصنيفها ضمن 

وال ميكن أن نصف شخصا ما بسمة من هذه السمات إال "ية الثباتصاخبيزت العالمات نوعيات ثابتة إال إذا مت

  .ال مرضية3،ومعىن هذا أن العقد السابقة إمنا هي عقد عرضية2"إذا كانت هذه السمة متيز سلوكه معظم الوقت

األنا، يبدو خائرا  مهزوز مسحوقا،، إن هذا الفهم حيل لنا العديد من ألغاز شخصية املعتمد الذي رأيناه مقهورا

  .مث ينقل خوره إىل ميدان عالقاته النسوية فيقف مقهورا خائرا أمام سلطة اجلمال األنثوي لطة أبيه،سأمام 

إال أنه ما إن تلوح له بوادر التحرر من السلطة األبوية حىت جنده يطلع من حتت رماد القهر واالنسحاق، 

  .ج احلياة، املعتزة بنفسها وحاهلا وسلوكهابشخصيته العاكفة على امللذات، العاشقة ملباه

إن سرعة الترجيع عالمة على شخصية مرنة، مل تسقط بضربة السحق األبوي اليت كانت يف قوا وأثرها ميكن 

أن تكون قاضية، لوال أن العصاب لعب دور املصد احلامي لنواة الشخصية، ونواة الشخصية عند علماء النفس 

أنه فنان وأنه واقع بني ب واملتمعن يف شعر املعتمد يدرك أن فكرته عن نفسه. 4" فكرة املرء عن نفسه" هي 

فكي كماشة الواقع السياسي املضطرب، وواقع احلياة الطافحة باملباهج من جهة، وبني طباعه وخصائص 

يطيق شخصيته من جهة ثانية وهلذا جنده يف كثري من األحيان يشكو أعباء تسيري شؤون مملكته، حىت إنه ال 

  :5فراق احلبيبة ألكثر من ثالثة أيام فيصف لنا مشهد الوداع قائال

  وقد خفقت يف ساحة القصر رايات       ة       ـما التقينا للوداع غديـول

  اتــطبول والحت للفراق عالم         وقربت اجلرد العتاق وصفقت     

  مر منها، جراحاتجلري الدموع احل       ا        ـبكينا دما حىت كأن عيونن
  

  .173ص . 2003. االسكندرية. مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع. االضطرابات السلوكية .حسني فايد. د -1
 .172ص . م ن -2
 .18ص. العقد النفسية. روجر موشيلي: انظر -3
 .14ص . ط. د. مكتبة مصر. التكيف النفسي .مصطفى فهمي. د -4
  .45، 44ص . الديوان .املعتمد -5
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  1 !الدموع الدامية، واألكباد املتفطرة إمنا بسبب فراق كان مقررا أال تتعدى مدته ثالثة أيام؟إن كل هذه  

  ......................                  وكنا نرجي األوب بعد ثالثة

  : 2غري أن املدة تغريت 

                 فكيف وقد طالت عليها زيادات......................                        

وهذا ما ال يطيقه امللك الفنان الذي تظهر عليه يف هذه املرحلة جمموعة من الظواهر والعالمات والسلوكات 

  :نذكر منها

  ثنائية الدور والطبع -أ

كافية لكشف معاناة امللك املثقل باألعباء ومقتضياا من جهة، والفنان املنجذب السابقة إن القطعة الشعرية 

  .اهج من جهة أخرىللملذات واملب

  .3"دعته دواعي نفسية إىل قينته وكأسه " وقد مر بنا عند دراستنا حلياته الشخصية أنه قد يهمل واجباته إذا 

إن املعتمد كان مدركا أوعارفا لنفسه كما أنه كان عارفا لدوره، وقد ساعدته معرفته هذه على جتاوز مرحلة 

صية الفنان الالعب لدور امللك، وال شك أن ادون أن متس خاألب الساحق دون أن تغري من طباعه كثريا و

يف حاالت العجز عن  املتجلي تناقض الدور االجتماعي مع الشخصية يعد عامال من عوامل استمرار العصاب

ويف القلق الدائم الذي كان يعيشه ويعرب عنه إذ جنده تعيسا بائسا مهموما موم غامضة  - كما رأينا- العمل 

ألنه ال يدركها إال أنه جيد نفسه يف مواجهتها فيلجأ إىل حلول هروبية ختفف وطأة قلقه فيقول ال حيددها 

  :4نفسهناجيا م

  مولـوالعود عود والشمل ش     أكذا يقود بك األسى حنو الردى        

 هم نفسك عنوة               والكأس سيف يف يديك صقيلـال يستبيك ال

  .45ص . الديوان .املعتمد -2 -1
 .132ص . 2ج. احللة السرياء .ابن األبار -3
 .66ص. الديوان .املعتمد -4
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، 1باشالربتعبري غاستون " والغياب عن الوجود"ومهما جيتهد يف تفسري حاله هذه فإنه ال جيد أمامه إال اهلروب 

  :2ومن هنا يرمتي يف عامل الغياب قائال

  ولـي أن تزول عقفالعقل عند          بالعقل تزدحم اهلموم على احلشا     

ذلك الوجود .. .البشرياملعاناة اجلذرية للشروط األساسية اليت يرتكز عليها الوجود " فكأمنا يعرب عن تلك 

نغصت عليه إقباله على احلياة لوال أا سرعان وهذه اخللفية العدمية ، 3"الذي يقوم أصال على خلفية من العدم 

  :4هاما تتحول إىل حافز من حوافز اإلقبال علي

  لـواغنم حياتك فالبقاء قلي               ؤادك قد أبل عليل     ـعلل ف

  طويل: ما كان حقا أن يقال            لو أن عمرك ألف عام كامل       

بقدر ما يقوم على التأمل والتحليل عميق واحلق إن مثل هذه املعاناة اجلذرية الوجودية ال تعرب عن قلق فلسفي 

، فهو من حيث املنظار االجتماعي كان ملكا بعد وفاة 5"صراع األدوار"يسميه علماء النفس  تعرب عن قلق ما

إال أنه من حيث واقعه كان فنانا الهيا، يغترف امللذات، وساعات األنس اغتراف النهم، وهلذا جند  شكواه أبيه 

ة املتجاذبة اليت يعرب عنها حينما اعتذر احلقيقية اليت تتكرر يف شعره إمنا كانت من هذا الوضع املتناقض، أو الثنائي

  :6عن عدم تلبية دعوة ندمائه قائال

  يـــوما أحاذره من قول حراس        لوال عيون من الواشني ترمقين         

  مشيا على الوجه أو سعيا على الرأس     لزرتكم، ال أكافيكم جبفوتكم            

  :7ا الالفح يف قوله أيضاإن هذه الثنائية املتجاذبة جند صهد صو
   

  .16ص . 1982ط . اجلزائر. ديوان املطبوعات اجلامعية. خليل أمحد خليل. ترمجة. جدلية الزمن. غاستون باشالر -1
 .66ص . الديوان. املعتمد -2
  .05ص . 1980. 1ط. بريوت. املؤسسة العربية للدراسات والنشر. حلظة األبدية. مسري احلاج شاهني -3
 .66ص . الديوان. املعتمد -4
 .179ص . 2001. 1ط. بريوت. دار النهضة العربية. علم نفس الشخصية. حلمي املليجي. د -5
  .64ص . الديوان. املعتمد -6
 .42ص . م ن -7
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  ة                  فثىن بذاك رقيبه مل يشعرــداوى ثالثته بلطف ثالث

  رــله بتوقبتصرب،وخيا   ر، وأواره                ـــراره بتستسأ                 

إن تصرب املعتمد وتوقره تعبري صريح عن صراعه، وعن إدراكه ملا هو فيه، إنه فنان مثقل باألعباء، جنده يف غمرة 

  أدائه لدوره السياسي كقائد يعيش مبشاعره مع ابنه الصغري، يتلو حنينه إليه يف ساحة الرتال، وعند حلظة

  :1لزالقة فيقول لهكبري من أيام األندلس هو يوم ااملعركة يف يوم 

  فلله صربي لذاك األوار          ار         ـأبا هاشم هشمتين الشف

  رارـفلم يدعين حبه للف             ذكرت شخيصك ما بينها        

وتتكرر مثل هذه الشكاوى مع احلبيبة أيضا حىت خييل للقارئ أما ال يعيشان حياة احلضارة واالستقرار يف 

 قال يطيق الفراق، ويضي -كما رأينا -بب ذلك أنه سحياة التنقل والترحال، و ويعيشان كالبد األندلس، وإمنا

دوره؛ فقد غادر إشبيلية متجها إىل يوسف بن تاشفني بأرض العدوة لدعوته إىل نصرة األندلسيني يف  تمبقتضيا

ره هذا فجر بداخله مشاعر املوقف، إال أن سف مواجهتهم للنصارى االسترداديني، ورغم ثقل املهمة، وجسامة

  :2احلنني للحبيبة اليت تركها وراءه فقال

  تين عن دار أهيف أغيد؟قْوكم ع            أدار النوى كم دار فيك تلذذي    

  :3واهليفاء الغيداء اليت خلفها إمنا هي اعتماد اليت يردد امسها كما لو أن فراقهما أبدي

  حل اعتماد من فؤاد حممدـم           ه       ـفما حل خل من فؤاد خليل

وهذا التكرار يدفع  املتناقضني تتكرر كثريا يف شعر املعتمد،" الطبع والدور " إن هذه الثنائية املتجاذبة هي ثنائية 

  .كان املعتمد رافضا لدوره، أم أنه كان راضيا به؟عم إذا  للتساؤل

  ... يتسم :" فشكواه إمنا هي شكوى العصايب الذي ال يعرب عن رفضه لدوره ىواإن شعر املعتمد الطافح بالشك

  .106ص . الديوان .املعتمد -1
 .51ص . م ن -2
 .ص ن. م ن -3



 

121

ملواقف باهلياج " تجيب سفهو قد ي 1"جيب بشدة ملواقف احلياة نظرا للتوتر الشديد الذي يعانيه تبأنه يس

 -بطبعه وشخصيته وعيه  يف مقابل -والتمعن يف شعر املعتمد يقودنا إىل أنه كان واعيا . 2"الضغط العادية 

حنينه البنه الصغري  فإذا ما تأملنا بيتيه اللذين عرب فيهما عن. بدوره مقدرا ملا يقوم به من أعباء ثقيلة عليه

رغم  ،يفقد تقديره ملا يقوم به، بل إنه يفخر ويعتز بأنه ظل ثابتا يف املعركةوشكواه من املعركة جند أنه مل 

  :3فإنه مل يفكر يف الفرار بل ظل ثابتاه نوازع احلنني وجواذب

  رار ــــي حبه للفـم يدعنـا             فلـــصك ما بينهيذكرت شخ

  :4فتقدير املعتمد لدوره جنده مالزما لشكواه اليت يعرب عنها بقوله

  دـكتبت وعندي من فراقك ما عندي           ويف كبدي ما فيه من لوعة الوج

  خط كتاب الشوق يف صفحه اخلدـي           تــدمعوما خطت األقالم إال وأ

  :5لكنه ال يلبث أن يعرب عن تقديره ورضاه بدوره ومقتضياته فيقول

  ولوال طالب اد زرتك طيه                   عميدا، كما زار الندى ورق الورد

  :6ته اعتماد فيقول هلاومثل هذا التالزم بني الشكوى والرضا بالدور يتخذه ذريعة ومربرا يطمئن به حبيب

  وحاضرة يف صميم الفؤاد        أغائبة الشخص عن ناظري             

  يت أين أعطى مراديل فيا         مرادي لقياك يف كل حني              

طبعه ودوره، دون أن يكون هذا  ووضعه املتجاذب املتناقض بني دواعي فهو هنا يكشف لنا عن إدراكه حلاله

  .سم صراعه ومعاناتهحلدافعا للتفكري يف تغليب جانب على آخر التناقض 

  الشكوى " اليت ولدت لديه ثنائية " الطبع والدور " وهلذا فاملعتمد بعدما توىل شؤون اململكة كان يعيش ثنائية 

 .168ص . األمراض النفسية. والترج كوفيل وآخرون -1
 .ص ن. م ن -2
  .106ص . الديوان .املعتمد -3
 .41ص . م ن – 5 -4
  .40ص . م ن    -6
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أثنائه املتربم الراضي مما يؤكد صفة املسار املتجاذب الذي تعايت يف " وأخرجته يف صورة " مع الرضا والتسليم 

  .املتناقضات واملتباعدات والغرائب

ور املقه" أو " املقهور الطائع " " األمري الفنان " هي استمرار نفسي لصورة " املتربم الراضي " إن صورة امللك 

   - رغم تبدل موقعه وانتهاء أمر الدولة إليه -، واملرجح أن املعتمد مل يفقد معاناته "املتماهي بالوالد الساحق 

ا جعلها تزداد شفافية ورهافة أعانته على التقاط نبض احلياة، واستماع مم، ملؤفنفسه مل يربحها توترها وقلقها امل

  .جسامة األخطاء نبض ضمريه احلي رغم ثقل الركام السليب، ورغم

مهما نأت به نزواته بعيدا عن اجلادة، ومهما ابتعدت به األنانية والشهوات، فإنه يظل س إن صاحب هذه النف

يربطانه بالواقع وبالواجب؛ ومهما يرى الناس مثل  نظاليقريبا من األصل، ألن نبض احلياة، ونبض الضمري 

لواجباته فإنه يبقى يعيش على وقع ذاك النبض اجلذاب صاحب هذه النفس بعيدا، ومهما يروه متخليا مهمال 

كان جيمع وجد نفسه ملزما بعهود اململكة مع النصارى فالذي يسهل عليه االنتفاض يف أية حلظة، فاملعتمد 

بينه ال  -قصمه اهللا  -احلال مع العدو : " رعيته على دفعها، متشكيا من فعله بقولهلالضرائب متذلال هلم قاهرا 

املتربمة من جهة ما نفسيته ، وهو ذا يكشف 1.. ".وأحرىأوىل  -ما مل متكن مضاهاته  - مداراته ختفى، و

متكافئة من جهة أخرى ألنه جينب دولته ورعيته حربا غري ، لكنه جيدها راضية ه من مهانة أمام النصارىب يشعر

انت خبروجه تتلف ونعمه فكم حال ك..".: أن العدو لو خرج ألهلك احلرث والنسل حيث يقولب لقناعته

إال أن كالمه هذا يكشف عن نفسية ختتنق مبا هي فيه من ذل وضعف ال خيفيان، بل  2"بأيدي طاغيته تنسف 

 .واألرومة امللوكية الرابطة حللقة األجماد. أمام وقع الضمري احلي املتغذي بنسغ اإلباء العريبيزداد ضغطهما

إن شخصية املعتمد تقبل أن تتحول يف أية حلظة من النقيض إىل النقيض  :أمام املعطيات السابقة ميكننا أن نقول

  كمحصلة طبيعية للتجاذب بني الطبع الذي تشكل من مكونات احلياة الالهية، وبني الدور واملرتلة اليت تقتضي 

  

   .252ص . 1ج/ 2ق. الذخرية .ابن بسام -1
  .253ص . م ن -2



 

123

ب بني النقيضني كانت تتغذى أعماق املعتمد وضمريه ضغط هذا التجاذحزما وصرامة ويقظة دائمة، ومن 

  .لتتخلق من كل هذا مالمح نفسية مستبصرة شفافة تكتنه معطيات العصر، وحوادث الواقع واحمليط

 فال عجب إذا رأينا املعتمد يتقلب من حال إىل حال متساوقا مع ميزان قواه املتباينة ومتلونا بظالل مشاعره

إذ تبدو  ،باال اتلقي هلا بعض الدارستت النفسية اليت قد ال ماالعميكن تفسري بعض الاملكثفة، يف هذا السياق 

ي النفسي ينطلق منها لفهم مرحلة مابعد األب، ويعدها املنفذ األساسالتحليل  نجزئيات ال داللة هلا، إال أهلم 

  ."امللك/املعتمد" شخصية لفهم أعمق ل

  السلوك النفاجي  - ب

ميزته يف جمال األنس مع الندماء، فقد كان يف ومظاهر السلوك االهتياجي على املعتمد  ظهرت يف هذه املرحلة 

ثالث عال، والبدر قد كمل، والتحف بضوئه القصر واشتمل، وتزين ثاين واملمكتس باملعال، وصوت امل" جملس 

  :1بسناه وجتمل فقال

  رداءالم ـا             والليل قد مد الظـولقد شربت الراح يسطع نوره

  هاءـهجة وببـه             ملكا تناهى ـــحىت تبدى البدر يف جوزائ

  جوزاءـه             جعل املظلة فوقه الــــما أراد ترتها يف غربـل

  ألالءـحفه              ألالؤها فاستكمل الــوتناهضت زهر النجوم ي

  واءــواكب حوله              رفعت ثرياها عليه لملوترى الكواكب كا

  وكواعب مجعت سنا وسناء       ب       ـوحكيته يف األرض بني مواك

شعر املعتمد "، وهذا السلوك يتكرر كلما 2"وكية لجو االنبهار والبهجة وأرحيية العزة امل" يشيع يف هذه األبيات

 ، أديرت الراح" حىت وصل به األمر ذات جلسة أن يزحف زحفا حينما  "3اجس النشوة يهزه طربا 

  . 69ص . وانظر األبيات يف الديوان .06ص . هـ1320. الطبعة األوىل. مصر. مكتبة السيد حممد عبد الواحد بك. قالئد العقيان: الفتح بن خاقان -1
  .62ص .2003.عة منتوري،قسنطينةكلية اآلداب واللغات،قسم اللغة العربية،جام.06لة اآلداب،العدد الكواكب يف شعر املعتمد بن عباد األندلسي،جم:عبد اهللا محادي.د -3 -2
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وتعوطيت األقداح، وخامر النفوس االبتهاج واالرتياح، وأظهر املعتمد من إيناسه ما استرق به نفوس جالسه، 

  ):بسيط(متثلها  د أبياتاشصري ينملمث دعا بكبري فشربه كالشمس غربت يف ثبري، وعندما تناوهلا قام ا

  بشاذ مهر، ودع غمدان لليمن      اشرب هنيئا عليك التاج مرتفقا        

 ه                من هوذة بين علي وابن ذي يزنـفأنت أوىل بتاج امللك تلبس

خلفاء وأدناه حىت للفطرب حىت زحف من جملسه وأسرف يف تأنسه وأمر فخلعت عليه ثياب ال تصلح إال 

هذا السلوك املوغل يف التأنس واحلبور ، قد يكتفي من ينظر يف هذين احلادثني بتفسري 1"أجلسه جملس األكفاء 

  :2برد السبب إىل فعل اخلمرة أو الراح، لكننا عندما جنده يعتذر ألحد ندمائه عن عدم حضوره للمجلس بقوله

  يـــوما أحاذره من قول حراس           لوال عيون من الواشني ترمقين     

  لوجه أو سعيا على الرأسمشيا على ا          لزرتكم ال أكافيكم جبفوتكم       

اليت رأينا ابن  -عندما جنده يبالغ يف التعبري عن انتشائه وفرحته بوصف ما يسود جمالسه من غرائب سلوكه 

الذي " السلوك االهتياجي " تطيع حينها أن نضعها يف إطار سن -خاقان يقول عنها أا تسترق نفوس جلسائه 

اإلحساس بالقوة واجلربوت والسطوة على العامل اخلارجي يرافقه  ي وجداين منسعبارة عن رد فعل نف" يكون 

جربوتية ملوكية لنفسه وقد رأينا يف املقطوعة األوىل كيف رسم صورة  3... "مشاعر غبطة ورضى عن الذات 

ن يف ومها يصبا" املصري " مستعينا خبياله املتفاعل مع البدر وسائر الكواكب، مث رأينا البيتني اللذين متثل ما 

ومل ال من كل " ابن ذي يزن " ومن " هوذة بين علي " منحى تعزيز الشعور امللكي اجلربويت األحق بامللك من 

نشاط عارم ومشتت " لوك االهتياجي قد يعرب عن حالة مرضية يتميز فيها املريض بانطالقه يف سلوك؟ والامل

رة إىل أخرى بدون أي ارتباط سوى يرقص، يغين، يركض، يتحرك، يتحدث بدون انقطاع، متنقال من فك

  جود، والرضى وداع األفكار واأللفاظ، كل ذلك يف حالة من النشوة العارمة، الشعور بالسعادة والوفاق مع الت
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، ولئن كنا منيل إىل اعتبار 1"عن الذات وتضخم الذات بشكل يعطي االحساس بنسف كل احلدود والقيود 

فإننا ال نغفل مدى تقاطع  السلوك االهتياجي عند املعتمد ضربا من ردود األفعال بعيدا عن السلوك املرضي 

ة يف جمالس أنسه، والسؤال املهم الذي يطرح مع حاالت املعتمد وسلوكاته احلبوريالعديد من هذه األوصاف 

ما هي داللة السلوك االهتياجي ف داللةاهتياجية، نساألسلوكات يف جمالس أن هلذه الطار بعدما رأينا إليف هذا ا

يؤكد على انتفاء اجلانب املرضي احلاد للسلوك االهتياجي، فإنه إذ إن البحث  امللك؟/ على شخصية املعتمد

الذي مل يستطع حتويل أحالمه  نراج هذا السلوك ضمن ردات الفعل اليت يصدرها اإلنسايؤكد على على إد

 "...2ذا املعىن قد يكون رد فعل على مشاعر العجز والتقصري: "... وأهدافه إىل واقع ملموس، فاالهتياج

هو نتيجة نستند واحلكم على ملك بالعجز ليس جمازفة تورطنا فيها قوالب ومصطلحات املنهج النفسي بقدر ما 

وهنا يبدو لنا سؤال آخر إذا كانت . يف رصدها إىل عالمات سلوكية ال شك يف أن املعتمد قد مارسها

احلوادث والسلوكات السابقة تدرج ضمن السلوك االهتياجي وإذا سلمنا بأن هذا السلوك يعرب عن عجز 

ن ضغط الوالد وقهره؟ أال ميكن أن تكون وتقصري فعم عجز املعتمد وفيما قصر؟ أليس هو امللك الذي ختلص م

واحلق أن احلكم بالعجز والتقصري ال يكتفي عند إصداره بتلك العالمات لندين به  هذه املرحلة مرحلة حترر؟

املعتمد، بل إن شعره يكشف لنا ذلك، فإذا ما جئنا إىل بدايات توليه للحكم جنده يرسم لنا مالمح برنامج 

وقد أعلن . واسترجاع األجماد األندلسية الضائعة يف عصره بسبب التشتت والتشرذمتطغى عليه معاين البطولة 

  :3فقال عقب ذلك"قرطبة"املعتمد عن برناجمه حينما فتح

  دولــهيهات جاءتكم مهدية ال      ل       ـمن للملوك بشأو األصيد البط

  سلخطبها بالبيض واألـمن جاء ي      حسناء إذ منعت      ـخطبت قرطبة ال

  لـفأصبحت يف سرى احللي واحلل       وكم غدت عاطال حىت عرضت هلا     
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  ـلعرس امللوك لنا يف قصرها عـرس            كل الـملوك به يف مأتـم الوج

  ل ـهجوم ليث بدرع البأس مشتمـ            -ال أبا لـكم - فراقبوا عن قريب 

إمنا كان يرسم برناجما وفق صورة مثالية ينشدها وتنشدها  - وهو يف بداية مرحلة جديدة  - املعتمد  نواضح أ

 - مراجعة النفس يف إطار – بدأ يف تشكيلها الصورة اليتاألندلس مجيعا، ومالمح الربنامج املرسوم هي مالمح 

القادرة على إحياء جمد قرطبة رمز اخلالفة وعاصمتها، وملا كان هذا العمل يهم كل تمثل يف اهليبة البطولية وت

أن يكون يف مستوى مقام  ىقصيدته إال بتهديدهم بأنه قادر بقوة البأس والعزمية عل ىامللوك الطائفيني فإنه ما أ

يف أحضان فارسها طيعة بعدما امتنعت عمن خطبوها بالسالح، وفضلت أن  قرطبة التاريخ واألجماد اليت ترامت

ظل حلما يطوف خبيال  -الصورة  -إال أن هذا الربنامج . تظل عطال يف غياب األكفاء حىت جاءها املعتمد

أن ا مل يستطع املعتمد مويف ظل جتاذ" الدور " و" الطبع " شاعرنا دون أن جيسده يف الواقع ففي ظل ثنائية 

بالتغين  - كما هي عادة الفنان-حيول الصورة املنشودة إىل مشروع سياسي واضح املعامل وحينها اكتفى 

بأحالمه لتتحول هذه األحالم مبرور الوقت إىل ثقل نفسي ضاغط جتلت ردة فعله يف السلوكات االهتياجية 

  .السابقة

ويبدو أن هذا الشعور . أعماقه املصطرعةوعليه فالشعور بالعجز والتقصري عند املعتمد حقيقة أخرى تسكن 

الضاغط هو أحد مظاهر الطبع اخلائر أمام ملذات الواقع اليت انغمس فيها غري أن الشعور بالعجز والتقصري يف 

ظل نفس شفافة مستبصرة قد يتحول بني الفينة واألخرى إىل طاقة حترك املعتمد فينتفض ليؤشر ويؤكد حقيقة 

ضيلة من الفضائل، وقوة من القوى ف - بعض األحيانيف -ما جيعل شعوره السابق التجاذب الوجداين، وهذا 

  .املعنوية احملفزة

يف هذا السياق املتجاذب املتناقض تبدو لنا أفعاله وسلوكاته يف غاية االتساق النفسي فحينما يغلب الطبع 

مساء البطولة حد األسطورة دون يرتكس املعتمد حد السقوط، وحينما تشرق النفس املستبصرة حيلق املعتمد يف 
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إن هذا الفهم يقودنا بسهولة إىل فهم . أن يرى أو يشعر باحلرج عند السقوط أو بالتكلف والتصنع عند التحليق

  .التغريات اجلذرية اليت عرفتها سرية املعتمد وحياته

  التحوالت -ج

الفقهاء ظاهر املعتمد فلئن رأى  تصطرع غري بعيدة عن نبض احلياة ونبض الضمري،نفسية املعتمد رأينا أن 

بذلك وبتعطيل صلوات اجلمع عقودا ورفعوها "يغوص يف االستهتار والبطالة وااهرة باملعاصي حىت إم كتبوا 

املستبصرة ما غاب عنه ما يدور يف واقعه ويف نفوس  فإنه يف أعماقه -أي ابن تاشفني - 1"إىل أمري املسلمني 

غريب بني حبر مظلم وعدو جمرم وليس هذه األندلس أنا يف : " إحساسه العميق قائالالناس، وقد عرب البنه عن 

قد تلف جلاؤنا : "... بل إنه وصف مشاعر رعيته مبختلف فئاا وطبقاا قائال 2"لنا ويل وال ناصر إال اهللا 

اجبه ويعترف بضعف واستبصار املعتمد جعله حيدد و ،3"مة واخلاصة اوتدبرت بل تربدت أجنادنا وأبغضتنا الع

وكان بيننا وبينك : "... قائال -قبل الزالقة  -عندما رد على تطاوله  فونشذاإلحزمه وتقصريه، فقد خاطب 

، ونسأل اهللا املغفرة -]يقصد مسلمي األندلس[-من املساملة ما أوجب القعود على نصرم وتدبري أمورهم 

وائف حىت يغوص طكذا يذهب املعتمد يف حتليله حلال ملوك الوه 4"فيما أتيناه يف أنفسنا وفيهم من ترك احلزم 

اهلواء واملاء " احلقيقية اليت أوقعته حتت طائلة العجز حيث يرى أم تركوا احلزم والصرامة ألن يف األسباب 

  .كاشفا بذلك عن ثنائية الدور السياسي والطبع املتراخي املترف 5"منعهم عن ذلك 

تناقض تبدو لنا قصته مع صديقه ابن عمار بنهايتها املفجعة يف غاية االتساق؛ ذلك أن هذا السياق املتجاذب املو

نفسه يسترجع حزمه وصرامته، ويقدر أبعاد احلوادث والوقائع حق التقدير؛ فعند النظر  قاملعتمد حينما تشر

  ادث غري مستبعد وال جند أن هذا احل" مبرسية " فيما أقدم عليه ابن عمار من حماولة االستفراد واالستقالل 
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غريب عن منطق العصر وال عن منطق ابن عمار؛ فالعصر حافل مبئات احلوادث اليت انقلب فيها األبناء على 

واملعتمد يعرف عصره وصديقه ومنطقهما حىت إن  !!واإلخوة على إخوم، ناهيك باألصدقاء واخلالن آبائهم

بعض املصادر تقول إنه ملا أرسل ابن عمار ملرسية ومتكن من االستيالء عليها وصلته أخبار تصف ما ملك ابن 

نفسه وخشي أن يكون  فبدأت الشكوك تساور نفس املعتمد وفوجئ باألمر فتغريت" عمار من فخر وعجب 

  وتذهب بعض املصادر أبعد من ذلك حني تنقل لنا أن املعتمد صارح  1... "مشتغال بالتدبري عليهصديقه القدمي 

 والغريب 2"سر إىل خرية اهللا وال تظن أين خمدوع : " فودعه بقوله" مرسية " صديقه بشكه عندما وجهه إىل 

به كان متوقعا، وكان العفو من اليؤكد لنا أن انق ما وهو 3"خدوع ولكنك مضطرمبلست :"أن ابن عمار أجابه

املعتمد حمتمال وممكنا، نظرا لطبيعة شخصية املعتمد وطبيعة صداقتها املتينة، وقد بدر من املعتمد ما يدل على 

عفوه عن صديقه بعد ما قضى يف السجن عامني أي بعدما هدأت سورة الغضب وحدته، لكنه يف اية املطاف 

إننا عندما نعيد التأمل يف حلظة قتله جند أن الرميكية ركزت يف أثناء حتريضها للمعتمد،  !!على قتله بيديه مدأق

وحرمه مع إنشادها هلجائه على قضيتني؛ األوىل هي منازعة ابن عمار له يف امللك والثانية هي تعرضه لشرفه 

يستعطفه وهو ال ينعطف له " أسره املعتمد ظل ل إن ابن عمار بعدما اصور لنا ابن سعيد احلادثة فقوقد  فيه،

قد شاع أنك تعفو عنه، وكيف : إىل أن كان ليلة شرب فذكرته الرميكية به، وأنشدته هجاءه فيه، وقالت له

ومادام املعتمد قد  4"يكون ذلك بعد ما نازعك ملكك، ونال من عرض حرمك؟ وهذا ال حتتملهما امللوك 

ب واملنازعة على ملك مرسية، فلم يبق أمامنا سوى قضية العرض والشرف أي مال إىل العفو يف قضية االنقال

ه كشف نعالقتهما الشذوذية عالنية، واألخطر أ -ويفصح  -قضية املاضي بينهما أين رأينا ابن عمار يصرح 

  : 5بأنه سيبتز صديقه ذه القضية حينما قال

  فحاال ف سترك حاالشوأك         سأهتك عرضك شيئا فشيئا     
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عتمد قد رأى ببصريته أن هذا التهديد سيكون مبثابة الفتيل الناسف لكل حتول يف شخصيته أو ال شك أن امل

كل تعديل ملساره، خصوصا وهو يرى التحديات الداخلية واخلارجية حتدق به، مما يعين أن ابن عمار قد أغلق 

   1"ع ولكنك مضطرلست مبخدو"أمامه ليصل به احلال إىل أن يقول له كما مر بنا كل هوامش خط الرجعة 

  كله من ديد للصورة املثالية اليت تسكنه وحتركه يف حلظات تفاعلشإن تقدير املعتمد لبعد املاضي السيئ وما ي

إشراق النفس مع مقتضى ومتطلبات املكانة واملرتلة، قد جعله حيسم املوقف مبا يسمح له بالتأقلم والتكيف مع 

عرب املعتمد عن ضيقه من تغري صديقه وانقالبه مل يزعجه شيء  حنيو .دوره وصورته مىت سنحت له الفرصة

  :2كما أزعجه املاضي حيث وجدناه يرمم ما يرمم ويتملص مما رماه به ابن عمار من شذوذ وذلك يف قوله

  ورب خليل غريته احلوادث           حارث    -فيمن تغري  -ي ـتغري ل

  وما بيين وبينك ثالثنعمنا           أحارث إن شوركت فيك فطاملا   

هو إعادة احلديث عن املاضي احلساس، بلغة ال ختلو من إشارة حتط من ابن عمار  إن الالفت يف هذين البيتني

وتدنيه بأنه قد وهب نفسه لآلخرين حىت حتركت غرية املعتمد على هذا احلبيب الذي ال حيب أن يشاركه فيه 

فهذا التعريض يف هذه املرحلة . م كان ينعم بابن عمار وحيداأحد، ومل جيد املعتمد عزاء أفضل من تذكر يو

وهو إوالية " اإلسقاط " يؤكد على حرج املعتمد، ألنه مل يكن إال موقفا دفاعيا يسميه علماء التحليل النفسي 

يثري مشاعر ذنب أو خجل أو عار إذا وعاه الشخص " دفاعية تلجأ إليها الذات حينما يشعر الفرد بتهديد ما 

ىل املعتمد إجلوء إن  3"زء من ذاته، فهو يتهرب منه بإلصاقه بالغري أو اام الغري به يف نوع من تربئة الذات كج

إوالية اإلسقاط يثبت لنا أن ماضيه مع صديقه كان سبب قتله فمما ال شك فيه أن هذا املاضي لو ظل ورقة 

أي صورة ينشدها املعتمد حلظة متتعه بصفاء  ضغط وابتزاز يف يد ابن عمار الستطاع أن مينع أي حتول، ويشوه

  .روحي واستبصار نفسي دفعه لتنفيذ قرار القتل دون أن جتدي شفاعة أو تنفع ضراعة أمام ما قدره

 .140ص . 2ج. احللة السرياء. ابن األبار -1
 .126ص . الديوان: املعتمد  -2
  .235ص . قهورمصطفى حجازي، التخلف االجتماعي مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان امل. د  -3



 

130

وعلى هذا املنوال أدار املعتمد شؤون مملكته يتلقف خصومه وخصوم مملكته حوادث هلوه وبطالته ليتخذوا منها 

شواهد على فساده وسفاهة دولته، بينما يتلقف أصحابه واملوالون لدولته حوادث إشراق نفسه حني يستعيد 

حه وجدارة دولته، وبني هؤالء وأولئك ارتسمت لنا لياقة حزمه، وهيبة دولته ليتخذوا منها شواهد على صال

 أوكأن !!كأن الصورتني ال تلتقيانوصورة املعتمد الفاسد السفيه تناقضها وتقابلها صورة املعتمد البطل 

  .!!اإلنسان خيتزل يف صورة قديس أو صورة إبليس

قد يتحول إىل فضيلة من  -ابل واعترافه م -لقد سبقت اإلشارة إىل أن شعور املعتمد بالعجز والتقصري

وتعد انتفاضة املعتمد . الفضائل، وطاقة من الطاقات اليت تقوي روحه املعنوية فتعينه على االنتفاض والنهوض

خري دليل على صحة هذا احلكم، حيث دخل عامل  يف يدي النصارى االسترداديني" طليطلة " عقب سقوط 

ضمري حي مل تستطع املالهي وجمالس األنس وامللذات أن  اخللود بفضلها ألن انتفاضته هذه كشفت لنا عن

فإن ما . فلئن رأيناه يف جمالسه منغمسا يف لذاته. ختنق صوته أو تطمس إحساسه مبقتضيات املسؤولية والواجب

ميكن اعتباره سلوكا نفاجيا الذي " اجيهتياال"لفت االنتباه يف تلك االس هو ظهور بعض عالمات السلوك 

هو نوع من رد الفعل التعويضي على " "النفاج"حاجة املعتمد إىل ما يثبت قوته وعظيم ملكه، ألن يؤكد لنا 

. 1... "مشاعر نقص ذاتية شديدة، إنه رد فعل مترد خرايف على العجز وهو على صلة ما بعقدة اخلصاء ورفضها

ظل  -مة إال أنه مل يكن يف عتمد كان يعيش رفضا عميقا حلاله، وحال دولته، وحال األندلس عاوحنسب أن امل

قادرا على حتويل رفضه إىل سلوك سياسي أو استراتيجية تترجم رغبته يف  -املعطيات الكثرية املتباينة واملعقدة

اخلالص، فكانت االس الالهية هروبا نفاجيا يكسر فيها حرارة األعماق امللتهبة، وما إن سقطت طليطلة حىت 

باطنه املتوهج املتفلت طلبا لإلنعتاق من حال العجز واخلور إذ مل يبق أمامه  ظهرت أعماقه امللتهبة، وانكشف

  بقدرته االستبصارية وشفافيته  -واملؤكد أن املعتمد . جمال للحلول اهلروبية التعويضية، وال املهدئات النفاجية

  أسرعهم إىل املوافقة علىكان أكثر امللوك شعورا باخلطر، وأبعدهم يف التقدير والنظر؛ فقد رأيناه  - النفسية 
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االستنجاد بابن تاشفني مستهينا بكل املخاطر، دائسا على توجسات مستشاريه ووزرائه ونظرائه، متجردا من 

املصاحل امللك واململكة ألن منطقه هو منطق نعمائه إميانا منه بالتضحية بكل مصاحله اخلاصة، وعلى رأس هذه 

كان مر  إنالنفس املستبصرة اليت ترى العار يف االزام أمام النصارى أما االخنداع للقريب فهو الشرف و

  .املذاق

   ذه البصرية اليت حولت املتوقع واقعا ماثال لعياا، وذا املنطق الذي رأى اهلزمية اآلنية نصرا على املدى البعيد

  .استطاع املعتمد أن يستدرك كل املاضي الغارق يف اللهو والبذخ املسرف

  االنتفاضة والتحرر النفسي -د

ن انتفاضة املعتمد يف وجه النصارى عقب سقوط طليطلة إمنا جاءت تتوجيا لتحول عام على مستوى إ

قتل صديقه ابن عمار،  شخصيته؛ فقد رأيناه حريصا على التحرر من كل ما من شأنه أن يكبلها وذلك عندما

كما تذكر املصادر املختصة بدراسة سريته أنه كان يف تلك املرحلة احلامسة يعمل على حتسني صورته وصورة 

كانا يعمالن على إثبات بطالن " زوجته اعتماد بعدما تعرضا النتقادات الذعة من قبل الفقهاء والعلماء وهلذا 

. 1"املسلم احلق، وهي حبرصها على أن تقيم بامسها املنشآت الدينية  هذه الظنون، هو بدقته يف القيام بواجبات

وعليه فانتفاضة املعتمد هي حمصلة طبيعية لكل هذه الضغوط الذاتية، والداخلية واخلارجية اليت تعاونت على 

  .البطل سليل األجماد امللوكيةاستيقاظ 

 طوهي تدرج تارخييا ضمن تداعيات سقو - " قة معركة الزال" دة يوم ووجتلت للمعتمد صورته املثالية املنش

ففيها ظهر من استبساله وتفانيه ما غري صورته القدمية اليت أنكرها الفقهاء، إذ سرق األضواء من  -طليطلة

اجلميع ألنه تفرد عن سائر امللوك باجلد يف استقبال ابن تاشفني، ويف اإلشراف على تنظيم جيشه ومحايته، 

  وت به على النصارى أالعيبهم وخدعهم، وأكثر من هذا فقد ظهر يف ساحة املعركة وأظهر من اليقظة ما ف

  ضرب على رأسه ضربة فلقت هامته حىت وصلت إىل صدغه، " ...بطال أسطوريا كما صورته املصادر فقد 
    157ص. 1990.االسكندرية. مؤسسة شباب اجلامعة. الدين حليميحممد صالح . ترمجة حممود عبد العزيزسامل، و أ. االسالم يف املغرب واألندلس. ليفي بروفينسال    -1
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وجرحت ميىن يديه وطعن يف أحد جانبيه، وعقرت حتته ثالثة أفراس كلما هلك واحد قدم له آخر، وهو 

صربا مل يعهد مثله ...صرب " ...، وتقول املصادر إن املعتمد يومها 1"يقاسي حياض املوت ويضرب ميينا ومشاال

بنه الذي تمل هذه الصورة األسطورية بتصوير البطل وهو يهون من جراحاته ويصف املعركة الوتك 2"ألحد

  .3" ال جراحات يسرية أملت لكنها فرجت بعد ذلك إومل يصبين واحلمد هللا : " خلفه يف اململكة

امسة يف إن الصورة األسطورية اليت رمست للمعتمد وهو مترام على احلتوف متكننا من قراءة هذه اللحظة احل

. حياته قراءة نفسية تكشف لنا أنه كان واعيا بأبعادها سواء على املستوى السياسي أو على املستوى الشخصي

طوقت اإلمارات املتبقية  ةمحلة استردا ديفمن الناحية السياسية كانت األندلس مهددة بالضياع والسقوط أمام 

املتوثب العازف ألنشودة الكمال  نوب اإلسالميمبا جعل اجلميع بني فكي كماشة الشمال النصراين واجل

  .احلريص على تقومي كل الناقصني

ومن هنا فالترامي على احلتوف يعد ضربا من االستجابات احلرجة اليت يتميز ا الكائن احلي فاإلنسان حينما 

ي يفوقه قوة بشكل يفاجئ املهاجم الذ...يستجيب بسلوك قتايل مذهل يف عنفه وفعاليته" يعيش وضعا حامسا 

منعطف كبري يف " معركة الزالقة"، وال شك أن املعتمد كان يدرك أن وضعيته مصريية مأزقية، وأن 1"وعددا

  .حياته وحياة اململكة واألندلس

حلظة اإلنعتاق من كل الضغوط الذاتية والداخلية أما من الناحية الشخصية فقد كانت هذه املعركة مبثابة 

ه وحتسنت صورته وامنحت سيئاته وهفواته وزالته فما أسرع ما حظي حبب العامة واخلارجية إذ تعززت أنا

رزق من الناس حبا " حيث  4"طار ذكر ابن عباد ذه الوقيعة وشهد جمده ومالت اليه القلوب " وعطفها إذ 

  جماد معلم وقد عد املؤرخون هذه املرحلة اليت استيقظ فيها البطل سليل األ 5"ورمحة فهم يبكونه إىل اليوم 
  .272ص . 5ج . املقري، نفح الطيب  -1
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ومما يؤثر من فضائله، ويعد يف زهر مناقبه، استعانته :" الواشخصيته فتحدثوا من خالهلا عن فضائله فق

وسعيه يف استقدامه، وجده يف مالقاة الطاغية ملك  -وهو يوسف بن تاشفني - الروم مبلك املغرب حينئذعلى

وفوق كل هذا فقد زال اخلطر الصلييب مصدر مشاعر  1..."النصارى واإليقاع به باملوضع املعروف بالزالقة

  .عارالعجز وال

جلس للناس وهنئ بالفتح، وقرأت القراء " وقد ظهر املعتمد بعد املعركة مبظهر األبطال فحينما عاد إىل إشبيلية  

 بذاته واطمئنانه للجميعوهذا ما جعله يسترجع راحته واعتزازه  2"وقامت على رأسه الشعراء، فأنشدوه 

   فمما يروى أنه دعا ابن تاشفنيعذرية السياسية، ضيع عليه فرصة التمتع طويال بالنصر واسترجاع ال اطمئنانا

لزيارة اشبيلية ويف أثناء استضافته له الحظ الناس أن ابن تاشفني وأصحابه يبيتون الشر  - عقب املعركة-

حىت راف، فاستأذن رجل ودخل على املعتمد ناصحا له بأن يقبض عليه ويعتقله سللمعتمد، ملا رأوه من نعيم وإ

مستأسد على امللوك قد حكم على :" هلذا الرجل -كما بدا-فابن تاشفني . 3للجزيرةأال يعود يعطي املواثيق ب

وال يؤمن " وعليه قال الرجل للمعتمد . 4"رفقائه برب العدوة وأخذ امللك من أيديهم ومل يبق على واحد منهم

ورط يف ما يشوه صورته غري أنه أىب يف ظل نشوة االنتصار والتحرر أن يت. 5"أن يطمح إىل الطمع يف ملكك

" ... أن  6"وهو إمام املكرمات " اجلديدة اليت رأى أا تكمل سلسلة من األجماد واملناقب فال يليق باملعتمد 

، وألن املعتمد كان يف غاية النشوة فإنه مل كما بادر أحد أصحابه بالقول 7"يعامل باحليف ويغدر بالضيف 

  .خيامره الشك أو التوجس من صرخيه

  نصر العصايب - هـ 

عاد إىل سابق عهده مستجيبا لداعي الطبع فلم يستفق  - وقد قدم ما يليق مبجده-بعد هذه املرحلة جند املعتمد 

  " من سكرة النصر ونشوة تألق النجم إال بعدما تأكد من نية ابن تاشفني وعزمه على خلع كل امللوك عندها 

  55،  54ص .2ج. احللة السرياء. ابن األبار -1
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خيرجنا هذا أمل أقل لك يا أبت : " وحينما المه ابنه الرشيد قائال 1"أخذ يف بناء األسوار وعمل القنطرة

 جابةويبدو أن هذه اإل 2"يابين ال ينجي حذر من قدر: الصحراوي من بالدنا إن أنت أوردته علينا؟ قال

االستسالمية تعرب لنا بصدق عن شخصية املعتمد فهي وإن حتررت من عقدة العجز والعار إال أن طبعها 

كان كافيا لتحرره وانعتاقه وبالتايل كانت الفرصة أمامه لبناء خطة " الزالقة " العصايب يظل بارزا فانتصاره يف 

ته ملوك الطوائف، وخاطبوه مجيعا بالتهنئة ومل سامل" حتصن اململكة، وحتيي بداخله حلم اخلالفة خصوصا وقد 

  إمنا يأيت على حساب إمهاله لكل ... أي إجناز بارز" لكنه مثل أي عصايب عندما حيقق  3"يزل ملحوظا معظما 

ا يفسر لنا امتناعه عن مم 4"والنتيجة احلتمية لذلك هي الفشل يف حتصيل إجنازات كاملة . جوانب احلياة األخرى

ره الذي أوهى عزميته، وأضعف حذره وحيطته رغم ما كانت تصله من حتذيرات واقتراحات بشأن استثمار نص

مزيق أدميها تب" للمرابطني نصح ةالناقمني عليه من مواطين اشبيلية؛ فحينما ثارت عليه املعارضة الداخلية العميل

حلق أن الضرب بيد من حديد وا 5"فأىب له ذلك جمده األثيل، ورأيه األصيل ومذهبه اجلميل ...وسفك دمها

  .يف شيء، بل إنه حيفظ اد ويؤثله على من يهدد سالمة اململكة ال يتناىف مع اد األثيل

ومل يتوقف إمهال املعتمد عند هذا احلد، فقد غفل عن االحتياط من حساده من امللوك أمثال ابن صمادح 

ه بفساد العالقة بينه وبني ابن صماح، ورغم صاحب املرية الذي أوغر صدر ابن تاشفني عليه، فرغم علم

أي [ ظهرت للمعتمد قبل عبوره " إحساس املعتمد بتغري ابن تاشفني عليه إثر استضافة ابن صمادح له حيث 

  إال أنه مل يتخذ ما يالئم وما يكمل نصره  6" !أشياء عرف ا أنه غير عليه] رجوع ابن تاشفني إىل بالده 

  7):كامل ( كتب إليه " وة حذر فيها ابن صمادح وإجنازه مكتفيا برسال
  مندمـيا من تعرض يل يريد مساءيت           ال تعرضن فقد نصحت ل

  "األرقم  سم انيحت لـي خالئق سهلة             فالسم تـمن غره من
  .144ص . 4البيان املغرب ج. ابن عذاري – 1
  .ص ن. م ن - 2
3 -   
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قة وملعان جنمه بعدها منتهى ما يقتضيه التدبري، ومنتهى ما نصر الزال دإن املعتمد بطبعه العصايب يكون قد ع

تصل إليه اهلمم، وهلذا فقد أمهل املعارضة الداخلية اليت ظلت تتغذى من دموية أبيه ومن آالمه املروعة اليت 

 هلامه،إضافة إىل إت تتغذى من أخطائه وانغماسه يف اللذاتلخلفها ألغاما قابلة لالنفجار يف أي وقت، كما ظ

طبيعة عصره الطافحة باجلرائم واخليانات والوشايات فال عجب بعد ذلك أن يتعاون اجلانبان على تشويه ل

وهو ابن أيب  -القاسم اهلوزين نبايكفي أن نورد ما ذكرته املصادر التارخيية من سعي ؛ ومن جديد تهصور

يه أمري املسلمني يوسف ابن يف فساد دولة املعتمد ابن عباد، وحرض عل"  -حفص عمر بن احلسن اهلوزين

، 2"أليب حفص اهلوزين املذكور ] القاتل هو املعتضد[قتل بين عباد " بسبب  1"حىت أزال ملكه ... تاشفني

ويكفي ما ذكرناه من سعي ابن صمادح يف إغراء ابن تاشفني باملعتمد ومملكته بالنميمة والبهتان حىت إنه زعم 

لو عوجت له إصبعي ما أقام ا ليلة واحدة هو وال :"فني باألندلسأن املعتمد قال يف شأن بقاء ابن تاش

وأي شيء هذا ا ملسكني وأصحابه؟ إمنا هم يف بالدهم يف جهد من العيش وغالء من السعر جئنا ... أصحابه

، كل هذا يكفي إلبراز 3" !نطعمهم حسبة وائتجارا، فإذا شبعوا أخرجناهم عنها إىل بالدهمم إىل هذه البالد 

االحتياط هلا لكنه استهان ا وأمهل . حقيقة أو جسامة األخطار والتحديات اليت كانت حمدقة باملعتمد ومملكته

"... وهذا ما  4"باالنشغال بذاته وعدم القدرة على على إقامة عالقة إنسانية "العصايب يتميز ف ؛بسبب من طبعه

 ياأفض ،ه يف إقامة عالقة ودية مع يوسف ابن تاشفنيوفشل ،ففشل املعتمد يف االحتياط 5"يعوق العمل بفعالية 

وا مضجع ضإىل نتيجة واحدة طاملا انتظرها ويأ هلا منذ الصغر وهي سقوط اململكة على يدي املرابطني الذين قَ

وسبب هذا اهلاجس عند  6"مراكش؟  ةهل نزل الرببر رحب :يستطلع أخبار العدوة"...كان أبيه املعتضد الذي 

، 7"كان يراه يف ملحمة كانت عنده أن هؤالء القوم خالعوه أو خالعوا ولده وخمرجوه من ملكه"ما املعتضد 

  ياليت شعري :ينظر إليهم مصعدا ومصوبا ويقول"وقد رأينا يف القسم األول كيف كان جيمع أبناءه مرعوبا مث

  .226، 225ص . 3ج. نفح الطيب .املقري – 2، 1
  .203، 202ص . املعجب .املراكشي – 3
  .167ص. األمراض النفسية. والترج كوفيل - 5، 4
  . 148ص . املعجب. املراكشي – 7، 6
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جعلين اهللا فداك وأنزل :"والغريب حقا أن املعتمد أجابه من بني إخوته 1"من تناله معرة هؤالء القوم أنا وأنتم؟ 

التارخيية تقودنا إىل احلديث  إن هذه األحداث 2"فكانت دعوة وافقت املقدار !يب كل مكروه يريد أن يرتل بك

الذي يدل على شكل من الوجد املتصف بالعودة الدورية " عصاب املصري:"عما يسميه علماء النفس بـ

لتسلسل متطابق من األحداث البائسة عموما، ويبدو الشخص خاضعا هلذا التسلسل كخضوعه لقدر خرجي 

، واملعتمد مل يكن 4... "النطباع بأن القدر يالحقهميعطون ا"... فاألشخاص املصابون ذا العصاب  3"حمتوم 

عن هذا العصاب أو على األقل عن الشعور خبضوعه لقدر خارجي حمتوم وقد جتلى ذلك يف بعض  مبنأى

وجاء ا إىل " نذكر منها قصته مع جارية مغنية أهداها ابن تاشفني للمعتمد اليت سبقت خلعه املواقف التطريية 

إلرجاف بأن سلطان امللثمني ينتزع بالد ملوك الطوائف منهم، واشتغل خاطر ابن عباد اشبيلية وقد كثر ا

بالفكر يف ذلك فخرج ا إىل قصر الزهراء على ر اشبيلية، وقعد على الراح، فخطر بفكرها أن غنت عندما 

  ]الكامل : [ انتشى هذه األبيات

  هم على األقمار ولووا عمائم         محلوا قلوب األسد بني ضلوعهم     

  أمضى إذا انتضيت من األقدار       ة       ـــوتقلدوا يوم الوغى هندي

  رار ــأو أمنوك حللت دار ق     ة          ـإن خوفوك لقيت كل كريه

  . 5..."فوقع يف قلبه أا عرضت بسادا، فلم ميلك غضبه، ورمى ا يف النهر، فهلكت

ظة تنكشف فيها األعماق اخلفية لإلنسان، فهي حلظة إفضاء خيتلسها إن حلظة االنتشاء بفعل الراح حل

اجلواسيس والعمالء بنصب حبائل االس اخلمرية أين تقتحم اخلمرة مواطن األسرار فتعريها، وها هي 

ومنغصات حياته  همن حياة املعتمد تأيت دون ترتيب ودون نصب احلبائل لتكشف لنا مؤرقاتهذه اللحظة 

  خالل هذا التصرف يف غاية اإلثارة والقلق، ال يتحمل مساع ما يشري إىل املرابطني، وال يطيق  فهو يبدو من

  . 148ص . املعجب. املراكشي - 2، 1
  .344ص. معجم مصطلحات التحليل النفسي. ب بونتاليس. جان البالنش و ج - 4، 3
  .196ص. 5ج . نفح الطيب. املقري -5
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  .ب إىل حد التطريأدىن ما يثري شعوره مبصريه املرتق

واستقبل  رأى يف منامه إثر الكائنة عليهم كأن رجال صعد منرب جامع قرطبة"ومن مواقفه التطريية أن رجال 

  :    الناس ينشدهم

  يف ذرى جمدهم حني بسق       رب ركب قد أناخوا عيسهم       

  مث أبكاهم دما حني نطق     م          ــسكت الدهر زمانا عنه

  .1..."املعتمد أيقن أنه نعي مللكه فلما مسع

هذه النفسية املتطرية هلا داللتان نفسيتان األوىل هي ما سبقت اإلشارة إليه من شدة القلق اليت أجلأته إىل  إن

الكالم الظاهر، أما الداللة الثانية فهي أن التطري يعد آخر خطوط على  عملية إسقاط هلع الباطن على اخلارج و

نسان العاجز عن املبادرة باختاذ الوسائل والتعاطي مع األسباب احلقيقية ملواجهة اخلطر املقاومة لدى اإل

والتحكم يف الوضع، وملا كان املعتمد غري قادر على ذلك فقد ظهرت عليه بوادر االيار واالستسالم للقدر 

  : 2لهإذ قال " أيب بكر اخلوالين"احملتوم وجتلت هذه البوادر يف خماطبته ملنجمه اخلاص 

  فقد عاد ضدا كل ما تعد       أرمدت أم بنجومك الرمد؟                      

  دـأم قد تصرم عندك األم    ه             ـحسابك ما تؤملهل يف            

  شخصك البلد بر                أتراك غيـــفاآلن ال عني وال أث           

  دـواملوت ال يبقى له أح                د ــعلى أح يامللك اليبق           

إنه االيار الذي حتولت معه كل األحالم إىل انتكاسات، وكل اآلمال إىل إحباطات فال جمال للوهم، وال جمال 

  الذي رسخ " عصاب املصري"لالطمئنان إىل دغدغات منجم يريد زرع اإلرادة والعزم يف جنبات نفس سكنها 

  عصوبك عند املعتمد امللْبل إن املُ"امللك ال يبقى ألحد "قناعة ال تتحلحل هي أن لديها يقينا ال يتزعزع و
  

  .58ص. 1مج /  2ق . الذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة. ابن بسام -1
  .148ص.الديوان. املعتمد -2
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  1نظري املوتيغدو 

  د ـال يبقى له أحواملوت             د     ــامللك ال يبقي على أح

 املوت أن يترك احلياة يف متناول اإلنسان إىل األبد، يأىب امللك أن يبقى يف قبضة أحد ال يفلت منها فمثلما يأىب

  .إىل األبد

ويبدو أن هذه القناعة كانت من العوامل اليت ساعدت املعتمد بن عباد على جتاوز صدمة فقدان امللك، 

  .ا البحثوالتعايش مع عذاب وآالم األسر اليت ستكون احملور األخري هلذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  .148ص.الديوان. املعتمد -1
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III - مرحلة األسر  

  االستسالم للمصري -أ

يعد سقوط مملكة بين عباد واستيالء الرابطني على مقاليد اشبيلية خروجا مأساويا للمعتمد من الباب الضيق، 

د ما متلكه مهما كان هينا، واية سياسية قاسية له؛ إذ ال يوجد ما هو أقسى على نفس اإلنسان من أن تفق

على ة خبرياا وغالا ووالياا؟ ناهيك مبا يترتب كفكيف إذا كان املفقود عرشا ملكيا بنعيمه ونعمائه، وممل

فقدان امللك من تبدل احلال من النقيض إىل النقيض أي من العلو السامق إىل احلضيض اهلابط، ومن العز إىل 

   .لغربة، ومن احلرية املطلقة إىل األسر املقيد ألبسط احلركات والرغباتالذل، ومن األنس إىل الوحشة وا

وتزداد قسوة فقدان امللك على املعتمد إذا وضعنا يف احلسبان املرحلة اليت خلع فيها؛ فقد جاءت بعدما حقق 

ممالكها، وهو نصرا استراجتيا ال يقتصر أثره على اململكة اإلشبيلية  فقط وإمنا مس األندلس كلها على اختالف 

أي أن األسر جاء بعدما يأت للمعتمد أسباب اد  –مر بنا  -ما جعل اسم املعتمد يطري يف اآلفاق كما 

واخللود، وحتررت نفسه من ضغوط ومشاعر العجز والعار والتقصري يف استرجاع أجماد األندلس، وهي املشاعر 

اليات الدفاعية واحللول اهلروبية التعويضية، فلما اليت رصدنا آثارها من خالل العديد من السلوكات واإلو

جاءت بدهلا ساعة املصري اليت آذنت باخلامتة املروعة نفسه، حانت ساعة استثمار اللحظة التارخيية اليت صنعها ب

  .حيث خلع من ملكه وأخرج من جنة األندلس ليهبط إىل أرض العدوة مأسورا بأغمات

 ي اليت جتعل املوت ألذ األمنيات، وأحلى الرغبات، ألن أصحاب هذهوالنهايات اليت تكون ذا الشكل ه

النهايات يكتشفون سرابية اآلمال، وبشاعة احلياة، وقبح الدنيا إذ تنكشف هلم حقائقها فريون العامل عاريا 

  .!  بعيدة عنه األقنعة كلها ساقطة جبانبه كل أوراق التوت

على االنتحار هروبا من حقيقة احلياة  - عرفوا مثل هذه النهاياتالذين  -وهذا هو سر إقدام العديد من القادة 

  .نوا يف حبهم هلاااليت أحبوها وتف
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ظالال أسطورية إضافية، ألا أخرجته يف صورة وقسوة النهاية املروعة هي اليت أضفت على شخصية املعتمد 

ا سلب منه ما تبقى له من ملك البطل الذي قدم كل ما لديه ألمته ليحميها من السقوط فلما حقق هلا آماهل

  .ومال وأبناء وهو الذي كان يستعد لتقدمي روحه فداء لسالبيه وخالعيه

هي اليت كانت مبثابة املادة والتجربة الدرامية اليت تغذى منها شعره يف األسر حيث  -أيضا  -وهذه النهاية 

اتساق مالحمها العريضة من خالل أكدت جتلت فيه نفسية وشخصية املعتمد يف صورا النهائية احلقيقية اليت 

ت الدفاعية السابقة من نفاج وتبخيس لقيمة احلياة وامللك ويف املقابل االسمات واملظاهر اخلصائية، واإلوالي

مرتاح الضمري ألنه  - وهو يف األسر - ظهرت على املعتمد نزعة إنكفائية على ذاته فبدا حمتميا بأجماد املاضي

   . فبدا كالذي حتقق له املصري املنتظر منذ مدة قدم ما لديه من جهد،

  اإلحباط واالنتحار النفسي  - ب

الفشل يف حتقيق الرغبات،ويف احلفاظ على املكتسبات بوابة عريضة تدلف منها العديد من أنواع ردود الفعل 

اقع الذي يظلم حىت فالنفس االنسانية حال فشلها ال تطيق مرارة احلقيقة، وال تتحمل كنه الو ؛الظاهرة واملقنعة

ال ترى يف األفق سوى السواد، وال تدرك من أحالمها إال الرماد وهذا الفشل يولد اإلحباط القاتل للنفس 

 1"بالرضة"ورغباا الظاهرة لكنه يستنفر الالشعور كرد فعل يكافئ قوة الصدمة، ويسمى رد الفعل هذا 

ه حىت ال يشعر بآالم اإلحباط، يقطع الصلة مبوضوعات يدير اإلنسان ظهره للعامل، يتعلم أن يقمع رغبت:"حيث

  وتعرضه،واملعتمد بعد خلعه 2"بانعدام القيمة إحساسهذه الرغبة كي ال تثري يف نفسه قلق اخلواء، وما جيره من 

  

  

  
  22ص. املثقفون العرب والثرات. جورج طرابيشي -1
  .101ص. املقهور مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان. جتماعيالتخلف اال. مصطفى حجازي.د -2
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  : 1وجدناه قد أدار ظهره للعامل مبخسا لقيمة امللك وقيمة الدنيا قائال إلذاللا لألسر و

  فأمجل يف التصرف والطالب               ي  ـأرى الدنيا الدنية ال توات

  له علمان من ذهب الذهاب            رد    ـوال يغررك منها حسن ب

  .رابــوآخرها رداء من ت           راب      ــفأوهلا رجاء من س

 ىسميوها هو الذهب مشتق من الذهاب أي أن ال شيء يبقى طوع مالكه، وهذا ما  ها هي الدنيا تغدو دنية،

فقد كان حريصا على العب من ؛ ته هلاعلى احلياة، وهو حتول جذري يف رؤياملعتمد سلطه  قدبالتبخيس، و

  : 2قال حني طابت له شهواا ونعيمها ها، وعلى االستزادة من لذاا حىتمتع

  ما كان حقا أن يقال طويل           لو أن عمرك ألف عام كامل      

يدعو إىل نبذ  كان ذاوهل، وأكثر من هذا فقد كان التفكري يف املوت ينغص عليه حياته، ويفسد صاحل لذاته

     3التفكري يف املوت واألسى وحيض على اإلقبال على احلياة

  ل ـيلواغنم حياتك فالبقاء ق         ل          ـفؤادك قد أبل عليعلل 

وهذا التحول يكشف مدى وقع مأساة اخللع واألسر، وفقدان امللك واألبناء والتحول من العز والنعماء إىل 

  .الذل والفقر

يسميه  احلياة،إن الدعوة إىل نبذ الدنيا ومباهجها وحتقريها إمنا هي سلوك انكفائي، وانسحاب إجباري من 

نوع من االنتحار غري الصريح حيث يزهد البعض يف احلياة متاما "ويعرف بأنه االنتحار النفسي احملللون 

  .4..."ويبغضوا

  وقد تطور هذا النبذ إىل متين املوت حد االنزعاج والتعجب من سطر رسالة بعث ا الطبيب أبو العالء 
  

  .152ص. الديوان.املعتمد - 1
 66ص  .م ن – 3،  2
  .242ص . االضطرابات السلوكية. حسني فايد. د – 4
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  :1زهر، وفيها دعا للمعتمد بطول البقاء فما كان منه إال أن رد عليه

  اء ؟ـــأسري أن يطول به البق      دعا يل بالبقاء وكيف يهوى           

  ها البقاء؟ـيطول على الشقي ب      أليس املوت أروح من حياة            

  اءــفإن هواي من حتفي اللق    ن يك من هواه لقاء حب             فم

إن املعتمد إذ يرتعج من دعاء صديقه، ويتعجب منه ليس غرضه أن يستعرض ذوقا أرستقراطيا يعطي لكل مقام 

طول ما يستحق من األلفاظ والعبارات، فهو ليس بصدد تنبيه صديقه إىل أنه أخل مبا يقتضيه املقام حني دعا له ب

البقاء وهو أسري وإمنا يعرب عن نفسية تتعذب وتتحطم وتدرك أن عذاا ال حل له وال أصل هلا يف انقطاعه 

  :2عنها، ويشتد هذا العذاب حني يرى بناته فقريات عواري

  اءــعواري قد أضر ا احلف                بنايتأرى  أأرغب أن أعيش

 اعر العدوانية بداخل املعتمد فال جيد أفضل من صبها على الذاتوأمام هذه احلال، وهذا العذاب تستيقظ مش

  .بتمين املوت وتفضيله على احلياة

  على الذات  االنكفاء -ج

ختفيف درجة "وهو من احليل الالشعورية، الرامية إىل " االرتداد"أو" النكوص"إوالية من لو خيال إن متين املوت 

ومن مظاهر  3..."مشكلة، وهو يرمي إىل جتنب الشعور بالفشل التوتر الناشئ عن مواجهة الفرد لعائق أو

تراجع الفرد إىل أساليب طفلية أو بدائية من التفكري أو السلوك حني يعجز عن التغلب بطريقة "...النكوص هو 

و ، ومتين املوت ما هو إال حيلة نكوصية يتمىن خالهلا املعتمد ل4"إجيابية ملا يعانيه من كبت أو إحباط أوصراع

أنه يعود إىل مرحلة يستقل ويتحرر من كل مسؤولية فال ضمري يؤنبه إذ يرى بناته عاريات وال أحد يلومه أو 

  .يتشفى فيه إذ يفقد ملكه

  .176ص. الديوان. املعتمد - 2، 1
  .97،  96ص. التحليل النفسي للشخصية. فيصل عباس. د -3
  .97ص .م ن  -4
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يف األساليب الطفلية اليت واجه ا حال األسر، وفواجع  بشكل أوضح من هذاوتتجلى إوالية النكوص 

مل جيد وسيلة أفضل ) هـ484(فحينما قتل ولده املأمون والراضي على  يد جيش ابن تاشفني سنةاألحداث، 

  :1من البكاء والتصريح به واإلصرار عليه أمام من دعوه للصرب حيث قال يف تأبينهما

  سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري           يقولون صربا، ال سبيل إىل الصرب   

وجلوء الراشد هلذا السلوك إمنا هو . إن البكاء سلوك طفلي وحيلة ال شعورية هدفا ختفيف وطأة املصاب

  .نكوص وارتداد ملرحلة الطفولة

رح ات املعتمد تتقنع بقناع اإلسقاط يف كثري من األحيان فهو ال يصيواملالحظة اجلديرة بالتسجيل أن بكائ

ببكائه دائما، وإمنا يتخذ من مكونات املكان وعناصره وسيلة لذلك، فكأن عزة نفسه تأىب عليه البكاء بشكل 

  :2ومن أمثلة بكائه املقنع بقناع اإلسقاط قوله -كما رأيناه-صريح 

  اد ــاد             بكى على أثر غزالن وآســبكى املبارك يف إثر ابن عب

  مثل نوء الثريا الرائح الغاديـب    ا          هـبكت ثرياه ال غمت كواكب

  اديـوالنهر، والتاج كل ذله ب      بكى الوحيد، بكى الزاهي وقبته        

  ادـيا جلة البحر دومي ذات إزب     درر          ه ـمساء السماء على أبنائ

، وال هأي أن الزمان و املكان يبكيانإن القصر و احلصن و النهر و التاج و املساء كلها تبكي يف إثر ابن عباد، 

  .شك أن هذا البكاء إمنا هو وجيب أصداء و حنايا املعتمد الذي صار يرى الكون كله من خالهلا

حر الذي مازال دو بكاء القصور اإلشبيلية و أارها و حصوا هو تعبري عن احلنني إىل املاضي املقهور املن

يال املعتمد، و الصراع يتجلى من خالل الطباقني اللفظي و املعنوي يصارع احلاضر التعيس يف ساحة نفس و خ

  ليات اوإعلى التوايل و ال يكف شعر املعتمد من إمدادنا ب" الزاهي و الوحيد"و بني " الرائح و الغادي"بني 
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جلهود و األتعاب يستحيل إىل هباء ينكسر على صخرة نفيسة احملطمة حتطم األمواج املزبدة اليت رأى فيها ا

   الدهر انكسار عايت األمواج على صخور الشواطئ، و ما متنيه هلا بأن تدوم على تعزيتها إال ضربا من التعزية

  .فموج العزم يستحيل على شاطئ الدهر زبدا !!إن يف انكسار املوج عزاء للنفس:و التسلية و كأنه يقول

  .من ضروب اإلسقاطو هذا ضرب آخر 

يغضب و جيزع  1نه عبد اجلبار بأركشبملا ثار ا هو ميعن املعتمد يف النكوص من خالل آلية اإلسقاط حيث جند

فما كان إال مقدار ما تنداح ...و تشوف إىل السماء و تطلع...لته مسرتهظللت أسرته، و"لكنه سرعان ما 

  :2و تلتفت مقلة حائرة حىت قالدائرة، أ

  إذا هز كف طويل احلنني             السيف يف جفنه       كذا يهلك

  نــــمات الوتيـما به من شـمشريف مـرف يرحم الـأال ش

  ة                 شديد احلنني ضعيف األننيـــحنيـأال حنة البن م

  نـتبوئه صدر كفء معي       ة           ــضميؤمل من صدرها 

ز يف البيتني األخريين من خالل استعطاف الشاعر ملن بإمكانه أن حين على ابنه فالنكوص إىل املرحلة الطفلية يرب

يف أحضان األم لعلها تزوده و تبوؤه صدرا يعينه و يسنده، وواضح أن هذه األمنية اليت  ءامترو ميكنه من اال

فأسقطها عليه، وإذا ما البنه الثائر إمنا هي أمنيته الشخصية اليت عزت عليه نفسه أن يصرح ا  متناها املعتمد

شئنا تتبع آلية النكوص من خالل اإلسقاط فإننا جند أمثلة أخرى كثرية نذكر منها مناجاته للقيد املكبل 

  :3لرجليه

  ماـأو ترح ا؟              أبيت أن تشفق ـي مسلمـقيدي أما تعلمن

  اـهشم األعظمـأكلته ال ت    د           ـدمي شراب لك واللحم ق
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  يبصرنـي فيك أبو هاشـم                فينثنـي والقلب قد هشمـا

  سترمحاخش أن يأتيك مـمل ي  ه              ــرحم طفيال طائشا لبا

  اــجرعتهن السم والعلقم  ه               ــوارحم أخيات له مثل

  ىــخفنا عليه للبكاء العم     د            ـمنهن من يفهم شيئا فق

  ماـــيفتح إال للرضاع ف       ا           ـوالغري ال يفهم شيئا فم

دل بني األب وأبنائه وبناته، حيث يتمىن إا صورة عائلية تطفح بسلوكات الرباءة اإلشفاق والعطف املتبا

املعتمد أن يلني احلديد هلذه احلال املأساوية مث ينهاه زاجرا أال يهشم العظم لكنه ميرر االشتعطاف بتصوير حال 

ويف طيات االستعطاف . الضعيفات الالئي جترعن سم األسر مع والدهن" واألخيات " " الطفيل أيب هاشم " 

  .من بكاءه الدائم حىت إن بنياته ليخشني عليه العمىعلى لسان األبناء يض

إن إوالية النكوص إىل املرحلة الطفلية من خالل البكاء واحلنني إىل صدر األم احلنون جاءت مقترنة بإوالية 

" إسقاطية جلأ إليها املعتمد حفاظا على عزته املمرغة يف تراب األسر، وكل هذا جاء يف سياق عام مسيناه 

وعادة ما يكون مصطحبا بإواليات أخرى كاالعتراف بالذنب وتبخيس الذات وإدانة " لى الذات االنكفاء ع

هو أن الزمن الطائفي هون  -فيما يبدو  -الغري إال أن شعر املعتمد خال من هذه اإلواليات الدفاعية، والسبب 

  1:يب األوىف من ذلك قولهالدهر من إدانة املعتمد النصالزمن أو مثل هذه األحوال املأساوية وهلذا نال 

  اــكلما أعطى نفيسا نزع        ا          ـقبح الدهر فماذا صنع

وهي ذات صلة بعصاب املصري الذي جيعل . ب وأنه يرجع يف عطيته قناعة راسخةلّوقناعة املعتمد بأن الدهر قُ

  .واملصائب املعصوبني به يف حالة انتظار دائم للفجائع

  كتشف أن حسنات الدهر ما هي إال فلتات أو ذنوب سرعان اكمن  -اخللع واألسريف ظل -ويبدو املعتمد 
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. ما يتوب الدهر منها فتتهاطل الفجائع على رأس من أحسن إليه حىت متحى األخطاء وخيرج الدهر بال ذنب

  :1ويف هذا قال

  ميحو الذنب الذي كان قدماوأن              أىب الدهر أن يقىن احلياء ويندما   

  .اليت صار املعتمد يراها ذنوبامن حسناته  وهذه سخرية مريرة من الدهر الذي استرجع عطاياه خجال 

شكل استرجاع وتذكر يوحي بأنه يف للدهر وتقلباته ينطلق من بداية مسار حياته حىت األسر مل املعتمد أتو 

  :2فقال املاضي ليصف صراعه مع الدهر خصمه اللدود طوى مرحلة األحالم ومل يبق أمامه شيئ فعاد إىل

  وراــفردك الدهر منهيا ومأم      قد كان دهرك إن تأمره ممتثال           

  وراـما بات باألحالم مغمـفإن        من بات بعدك يف ملك يسر به        

ف سر إدانة املعتمد اكتشيننا على اهذا ما يعهي للدهر و -ال حمالة -الصراع حمسومة نتائجه، والغلبة هذا  إن

. له وإعراضه عن إدانة اآلخرين، ذلك أنه حني يؤمث الدهر ويوجه إليه أصابع االام إمنا يربئ نفسه من كل عار

  .ام إرادة عليا ال تقهر وال جتابهألنه ازم أم

  القدرية واالنسحاب -هـ

أمام ارادة قوية ال تغلب فهي إرادة قدرية والقدرية يف  إن ذن الدهر وتبخيسه يربئ املعتمد من العار ألنه ازم

يف حالة هروب مقنع من الصراع الذي دخل  هوأن. أن صاحبها قد بلغ العجز منه أقصاهتبني النفسي التحليل 

  3:قولهشعر املعتمد من ذلك حلبته، وتبدو هذه القدرية صرحية غري مقنعة يف 

  وعز نفسك إن فارقت أوطانا    ان          ــاقنع حبظك يف دنياك ما ك

  اـواستغفر اهللا تغنم منه غفران        وطن على الكره وارقب إثره فرجا    

  إن الدعوة إىل القناعة باحلظ وإىل اجلمع بني توقع املكروه مع ارتقاب الفرج هي سلوك أو أسلوب دفاعي 
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م وهتوالرضوخ وبالتايل فهي استجابة استسالمية  الله املنهزمون احملبطون إىل واحة التسليمينسحب من خ

 هار الفرج هلذا الحظ الدارسون أن ظهور هذظالنفس من خالهلا بأا حني تؤمن بالقدر فإا ستكافأ بانت

   و التأثري يف الظروف األحداث يصل عجز اإلنسان مداه، و تنعدم قدرته على توجيهيكون حني  "االستجابة

مما يدخل بعض  ...موروهي تضمن حماولة ذاتية للسيطرة على املصري من خالل القول أن هذه هي طبيعة األ

  .1..."مرة، فالبد أن يأيت بعد ذلك فرج االعزاء إىل النفس و الطمأنينة إىل أن القدر إن قس

وقد على الذات  ءافتعقد النفس البشرية هو خيط اإلنك إن اخليط الرابط بني هذه اإلواليات املتشابكة و املعقدة

  بدأ بتبخيس قيمة احلياة كتربير من املعتمد لدعوته إىل الزهد فيها و عدم احلرص عليها لتفاهتها رأينا بانه قد 

ور أحالمها، و رأينا أن هذه الدعوة ضرب من االنتحار النفسي و تدمري الذات و يف هذا السياق الداعي غرو

املعتمد سلوكات طفلية جتلت من خالل بكائياا الصرحية و املقنعة منها بدت على نبذ احلياة و االنسحاب  إىل

ا  ظحفا طو مسينا هذا السلوك نكوصا أو ارتدادا، و هو ارتداد إىل املاضي القريب مزجه الشاعر بإوالية االسقا

      آالم اإلحباط  فيفو اإلواليات هدفها ختعلى ما بقى من عزته و لو معنويا، و ملا كانت هذه السلوكات 

جد على ضفافها عزاء يعفيه من عار اهلزمية و اخللع و األسر حيث وقدرية الوالفشل فقد انساق الشاعر إىل 

 .جتلت لنا هذه القدرية من خالل إدانة الشاعر للدهر كتربئة للذات أمام اإلرادة الغالبة

  التغين باألجماد -هـ

رج من مظاهر االنكفاء على الذات ميكننا أن ندرج ظاهرة التغين باألجماد و املاضي البعيد يف هذا و مادمنا مل خن
احلديث عن ماضيه البعيد أمامه سوى انسداد األفق وضعه والسياق ذلك أن املعتمد مل جيد مالذا حيتمي به من 

تحالة سبدو مثل اخلبري ارب املدرك الوهو حني يتحدث عن هذا املاضي ي ميو عراقة العائلة يف امللك منذ القد
بقاء أحد يف امللك، و عليه فاخللع ال يعين اية اد بل هو من احلوادث اليت خربها امللوك و النبالء يف شكل 

  رأى يف منامه كأن " حينما مسع بأن رجالالعام  لعراقة األسرة يف اد فخطوب طارقة ال تؤثر على املسار 
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 هإال أن ،وأنشدهم شعرا أوله املعتمد بأنه نعي مللكه متطريا. 1..." رجال صعد منرب جامع قرطبة واستقبل الناس

  :2إذ راح يرددمبجده الشخصي والعائلي مل تتزعزع ته ثقأن ما بني  سرعان

  مل يلم من قال مهما قال حق    دق          ـمن عزا اد إلينا قد ص

  من يرم ستر سناها مل يطـق    ا            ـجمدنا الشمس سناءا وسن

  ا                هل يضر اد أن خطب طرق ـأيها الناعي إلينا مـجدن

  ا تطمع أحلاظ الـحـدقحنون   اء              ـحنن أبناء بين ماء السم

إن إوالية االنكفاء على الذات، والرجوع إىل املاضي ايد هي إوالية هروبية من آالم احلاضر وقد تضافرت مع 

ارتفاع روحه املعنوية عقب ما قدمه لألندلس اليت جاءت أثناء فتهيأ املعتمد للفاجعة املنتظرة، " عصاب املصري"

فاظ املعتمد بصورته الذاتية بعيدة عن التأثيم والتبخيس رغم قساوة احلال، يف الزالقة، كل هذا أسهم يف احت

حيث ظل معتدا بنفسه ال يرهقه عذاب ضمري، وال يثقله أي شعور بالتقصري يف تأدية ما عليه فقد ظل يردد 

حجته أنه و بأنه مل خيضع ومل يلن وأنه قاوم حىت النهاية وال ذنب عليه ما دام أجله قد تأخر دون إرادة منه

  : 2بدال من ذلكمملكته قاوم حىت األسر وكان يتمىن املوت  تعندما هومج

  وع ــفليبد منك هلم خض          اخلضوع سياسة           : قالوا

  عــعلى فمي السم النقي         وألذ من طعم اخلضوع            

  وع ـملكي وتسلمين اجلم       إن يسلب القوم العدى              

  وعـمل تسلم القلب الضل      ه                ـفالقلب بني ضلوع

  ع، أيسلب الشرف الرفيع           مل أستلب شرف الطبا           

  دروعـــأال حتصنين ال     هم                ـقد رمت يوم نزال
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  ى القميـص عن الـحشى شـيء دفـوعو برزت ليـس سـو                

  أجلي تأخر، مل يكــن                  بـهواي ذيل واخلضـوع

  ما سرت قط إىل القتـا                    ل وكان من أملي الرجوع

إن املعتمد بصدد وصف حلظة خلعه اليت أيقن عندها بأن ال جمال للعيش فخرج للدفاع حىت املوت فأبلى بالء 

ومع هذا مل يصب حاسر ليس عليه سوى قميصه ال درع وال ترس يقيه من سيوف وسهام األعداء،حسنا وهو 

ذاته؟ إن حاله قدر حمتوم، وقضاء سابق؛ وعزاءه أنه مل خيل بواجب اد  يبخس ميشعر بالذنب؟ ول ملفَ بأذى،

م حني أدخلهم إىل  عن اململكة، وكان ضحية من وثق دوشرف األرومة، فقد كان فارسا يف معركة الذو

األندلس واستقبلهم أحسن استقبال يليق باد األصيل، والشرف العريق، ويؤكد أن دوره وعمله هذا ما هو 

  :1إال تكملة ملسار اد املتوارث أبا عن جد فيقول

  روعــواألصل تتبعه الف      م          ـــى أنا منهـشيم األل

ة اد هو احتماء باملاضي، وتبدو فاعلية هذا السلوك حني نستحضر ال خيفى أن هذا التأكيد على أصال

معطيات العصر الطائفي أين كثر فيه الدخالء على امللك والواغلون فيه، فكأن املعتمد يتميز عن سائر 

في ث عن املاضي ال يكتال نقول إنه كان يشعر بتميزه عن خالعيه؟؛ فاحلدي م، ولايد ذا املاضي ،املخلوعني

  .ًءالَعتسوإمنا هو أيضا تعريض خبصومه ونظرائه ا ،اًءفَكناباالحتماء 

واخلالصة إن هذه احليل أو اإلواليات الدفاعية هي حيل جديدة بدت على سلوكات املعتمد وتصرفاته، وهي 

ضياما دون أن تنسجم مع بنية شخصيته اليت رأينا أا أمام الضغط والقهر متيل إىل التطابق مع ظروفهما ومقت

  .يف االعتزاز بنفسه والرضى بقدره ومصريه هتترك اال للنيل من تقدير الذات، وهذا سر استمرار

  واحلق أن الزمن القاهر قد صنع للمعتمد أبا قاهرا هيأه للتكيف مع أوضاع القهر، فال عجب إذا وجدناه يف 

  :ونذكر منها فسه يف املاضي األبوي،هذه املرحلة يستعيد بعضا من حيل ن
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  :التماهي باملعتدي -1

مر بنا أن املعتمد يتماهى بسلوكات أبيه اليت كانت تتناقض مع طبعه وشخصيته إال أنه إرضاء ألبيه كان يتبناها 

وميدحها ويعد نفسه للقيام ا بدال من أبيه، وهذا التماهي جنده يتكرر مع يوسف بن تاشفني حيث خلع عليه 

  :1التقى، وعرب عن حبه له ذاكرا بالءه يوم الزالقة فقالصفات 

  اارـــفلوال الضلوع عليه لط       ف         ــوقليب نزوع إىل يوس

  ر داراــجزيرة للكفـرأينا ال           متقى      ـولوالك يا يوسف ال

مشاعر جواز املعتمد إليه إنه ومهما كان احلديث عن يوسف بن تاشفني يف سياق احلديث عن أجواء الزالقة و

بالعدوة مستنجدا فإن التعبري عن حبه له يف ظل األسر، والوفاء والتقدير ملوقفه ووقوفه إىل جانب األندلسيني 

ضد النصارى، يعد متاهيا باملعتدي إذ استعار املعتمد صفات يوسف بن تاشفني وأخرجها يف صورة ذوبانية 

احلديث عنهما واحدا ويصعب متييزمها عن بعض حيث يقول خماطبا ميتزج فيها املقهور بالقاهر حىت يصبح 

  :2يوسف بن تاشفني

  ارارـنصرت اهلدى وأبيت الف         دى        ـويوم العروبة ذدت الع

  ارارـب، بني الضلوع لتأىب الف    و            ـــتثبت هناك وأن القل

  ر داراـــللكف ةررأينا اجلزي       ى         ـمتقـولوالك يايوسف ال

  اراـمثـم وكالليل ذاك الغبار ال         نجو      لرأينا السيوف ضحى كا

  اراــلقد زاد بأسك فيه اشته     ه             ــــفللَّه درك يف هول

  اراـاشتج نح عند التناجز زد        ا         ــتزيد اجتراء إذا ما الرم

  مسك منك انتثاراـب تنثر بال           ا       ـستلقى فعالك يوم احلس
 

  .159ص . املعتمد، الديوان -1
  .160،  159ص . م ن -2
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  اراـحبسن مقامك ذاك النه       ك           ــوللشهداء ثناء علي

  اراــن أال ختاف وال تض        رو          ـهم بك يستبشـوأن

  ي اإلساراوجتين سراحا ينس            ا       قوتلقى نعيما ينسي الش

إذا كان البيت األخري يرشدنا إىل أن القصيدة هي مناجاة ذاتية فإنه ال توجد قرينة لفظية أو معنوية أوسياقية 

نعتمد عليها يف انتقال املعتمد من احلديث إىل يوسف للحديث إىل نفسه ومناجاا، وال يعود هذا إىل عجز 

ن التماهي الذوباين باملعتدي، وهذا التماهي تلجأ النفس إليه فين، أو فقر لغوي عند الشاعر بقدر ما هو تعبري ع

والالفت للنظر أننا إذا شئنا توظيف مصطلح  ال شعوريا يف حالة العجز التام عن التصدي لألخطار اليت تواجهها

اته إوالية حياول الشخص من خالهلا إدخال ذ" وتعرفه بأنه " ميالين كالين " التماهي االسقاطي الذي تستعمله 

1"هواميا داخل شخص آخر 
ملا " من مبالغات احلب ليس للشخص وإمنا فإن القصيدة السابقة تعد ضربا  

وعليه فاملعتمد املولع بالبطولة والفروسية، والشهرة واد قد وجد يف ابن  2"نسقطه عليه من مثالية نرغبها 

  .تاشفني ما يرغبه بغض النظر عن آالمه

  :عقدة اخلصاء -2

ن املعتمد عاش يف مرحلة اإلمارة يف ظل والده حيث عاىن شىت أنواع العجز وعدم إثبات الذات، ورأينا مر بنا أ

أن هوام اخلصاء جتلى يف عالقته مع املرأة إذ بدت عليه عالمات خصائية صرحية أو مقنعة يف سلوكات تعويضية 

  .جبيش من النساء تفاخرية تتغىن بالغزوات الغرامية، وتستعرض قوا العاطفية واجلنسية

تتفعل " واحلق أن فقدان امللك واخللع منه واألسر كلها ظروف مواتية لظهور عقدة اخلصاء ألن هذه العقدة 

واملعتمد يعيش جتربة أقسى من عدم امللك؛ فهي  3"يف كل مرة حييا فيها الفرد جتربة من جتارب عدم امللك 

  ظروف ال تليق مبقامه، منها أنه أصبح يرى بناته حافيات  جتربة فقده واخلروج منه مكبال مستسلما ليوضع يف
  
  .242ص . مصطفى حجازي، التخلف االجتماعي، مدخل إىل سيكولوجية اإلنسان القهور. د – 2، 1
  .160ص . جورج طرابيشي، املثقفون العرب والتراث -3
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  1عاريات يغزلن للناس كما قال

  يغزلن للناس، ما ميلكن قطمريا         ار جائعة       طمترى بناتك يف األ

  وراـكأا مل تطأ مسكا وكاف          يطأن يف الطني واألقدام حافية     

واألقسى من هذا املنظر أن بناته يعملن عند سيدة كان أبوها من حراس املعتمد السابقني الذين كانوا يتذللون 

  :2هأمامه، فلما انقلبت الدنيا عليه وجد بناته أجريات عند بنت

  ي               عوراي قد أضر ا احلفاءـأأرغب أن أعيش أرى بنات

  النداء -إذا أبدو -خوادم بنت من قد كان أعلى                مراتبه 

  اءـوطرد الناس من بني يدي ممري               وكفهم إذا غص الفن

  ءمال                 لنظم اجليش إن رفع اللواـوركض عن ميني أو ش

ويبدو أن هذه الظروف مقصودة ذلك أنه قد أحيط خبدام برابرة سود ال يفهمون عنه، وال يقدرون مقامه؛ 

  :3فهم كاألمحرة اجلرباء اليت أثارت حنقه واستياءه فباح بالشكوى لصديقه ابن محديس قائال

  أشري إليه باخلفي من األمر      عدمت من اخلدام كل مهذب         

  فال آذن يف اإلذن يربأمن عر      أدكن ألكن             ومل يبق إال كل

إن هذه احلال املزرية والظروف القاسية دف إىل تكسري نفسية املعتمد وحتطيمها، والشكوى منها ومتين املوت 

القاعدة الذهبية للتحليل النفسي تؤكد أن كل خفض يف قيمة " بدال من البقاء فيها هو ضرب من اخلصاء ألن 

والالفت للنظر أن هذه العقدة اليت رأينا أن املعتمد  4"يف الالشعور على أنه ضرب من خصاء يعاش  ات الذ

  قبل مل تتغري صور ظهورها فهي قد تبدو يف شكل صريح سافر حني يعلو صوت الشكوى والعجز عاشها من 
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  :1قولهمثل والذل 

  وأبقى أسام الذل يف أرض غربة              وما كنت لوال الغدر ذاك أسام

  :2أو مثل قوله

  اـقلت اخلطوب أذلتين طوارقها                وكان عزمي لألعداء طراق

يزا كرميا شجاعا حيي األرواح بعطائه والتصريح بالعجز واخلصاء يبلغ مداه حني يقارن بني ماضيه يف امللك عز

  :3ويقبضها يف احلرب حبسامه وبني حاضره يف األسر حمطما مهيض اجلناح فيقول

  وس واألرواحــكنت حلف الندى ورب السماح            وحبيب النف

  احـولقبض األرواح يوم الكف           ا ــميين للبذل يوم العطايـإذ ي

  جال الرماحـيقحم اخليل يف م           ان  ـي لقبض كل عنـمالـوش

  حمى مهيض اجلناحـر             مستباح الـــوأنا اليوم رهن أسر وفق

  معتفني يوم السماحـا             س وال الـال أجيب الصريخ إن حضر الن

؛ فحديث وقد تبدو عقدة اخلصاء يف شكل مقنع حبيث تتداخل مظاهرها ومتتزج بإوالية االنكفاء على الذات

الشاعر عن بطولته وشجاعته، وأنه فقيد ساحات الوغى، وميادين العطاء وأن السيوف تبكيه هو صورة 

تعويضية عن حالة اخلصاء والعجز واخلواء واجلذب اليت ختف آالمها وتضعف وطأا أمام هدهدات البطولة 

  : 4املربته على كتف األسري املكبل،من ذلك قوله

  رــسيبكي عليه منرب وسري      ر           ـسيغريب بأرض املغربني أ

  وينهل دمع بينهن غزيـر        وتندبه البيض الصوارم والقنـا        

  وطالبه والعرف مث نكيـر         سيبكيه يف زاهيه والزاهر الندى       

 .177ص . املعتمد، الديوان -1

 .181م ن، ص  -2

     .157م ن، ص  -3

                                  171ص. م ن   -4



 

154

ومهما يبدو التداخل بني إوالية النكوص بتوظيف آليه اإلسقاط، وبني هذه الصورة التعويضية للخصاء، صعب 

أو متناقضا إال أن طبيعة النفس البشرية املعقدة تقبل به فمنطقها خيتلف عن منطق العقل، وإال كيف . الفهم

  .؟ وكيف نفسر تلذذ السادي بتعذيب غريه؟نفسر تلذذ املازوشي باألمل الذي يسلط عليه

إن عقدة اخلصاء املقنعة بالتفاخر البطويل واالستعراض القتايل ليست غريبة عن املعتمد فهو حني يتحدث عن 

املاضي التارخيي فإمنا يتحدث عن املاضي النفسي أيضا يوم كانت بطوالته هواما وتطييفا هروبيا من واقع اللهو 

ت، ويف حال األسر أال ميكن أن نعد هذا احلديث التذكري هروبا من آالم العجز واالنغماس يف اللذا

  ؟1واالنكسار؟ كيف نفسر حديثه عن نفسه

  كم أعلت عاله من حضيض               وكم حطت ظباه من أمري و

  مبريـه               جياد اخليل باملوت الــزمان تراجعت عن جانبي

  ر ـويلفى مث أرجح من ثبي             ر  ـال ذعحيث يطري باألبطـب

  إن العزة اللخمية املمرغة واحملطمة لريضيها هذا التقنع والتستر، فلئن كان واقع احلال جيعل الصرب مستحيال، 

والشكوى والضراعة حتمية، فإن التمويه ذا األسلوب ليهون عليها أن تظل حمافظة على بعض من رزانتها اليت 

  .، وتفوق رزانة كل األبطال الذين يطريون ذعرا من هول املوت املبري"ثبري"كانت ترجح رزانة 

واملعتمد قد ميزج بني الطريقتني يف التعبري عن عجزه وخصائه؛ فيجمع بني الضراعة الصرحية، والتقنع واالختفاء 

  2وراء صور التعويض ومن ذلك

  ن حجوللك احلمد من بعد السيوف كبول            بساقي منها يف السجو

  ولـحرب فريضة             ونادت بأوقات الصالة طبـوكنا إذا حانت ل

  هامات العدى فتطيلـتصلي ب ا            ــشهدنا فكربنا فظلت سيوفن

  .175، 174املعتمد، الديوان، ص -1
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  ل ـسجود على إثر الركوع متابع                 هناك بأرواح الكماة تسي

شاعر كمن يغالب آالمه، ويصارع قيوده وسجنه، فما إن يصرح حباله اليت انقلبت رأسا على عقب، يبدو ال

حىت يستدرك ومينع نفسه من االسترسال يف تالوة مشاعر اخلصاء والقهر فينطلق يف احلديث عن بطوالته 

عقدته اليت مست  وجالده، وعبث سيوفه امات األعداء، وهذا االنطالق يف نظر التحليل النفسي هروب من

  .عنهنفيها أكثر مما يللمحلل هروب يؤكد العقدة و ذاته وه

  :1العقدة ميكن رصدها أيضا يف قوله ءوطريقة املزج بني التصريح والتقنع وإخفا

  ود ــبذل احلديد وثقل القي   ود              ـتبدلت من عز ظل البن

  دـيقا صقيل احلديوعضبا دق    سنانا ذليقا               يوكان حديد

  ودــيعض بساقي عض األس    ا              ـفقد صار ذاك وذا أدمه

غري أن املالحظة اجلديرة بالتأمل يف سياق احلديث عن هذه العقدة وصورها الصرحية واملقنعة واملمتزجة، هي أن 

  رخ للقهر، آخر األبيات اليت قاهلا قبل وفاته وأوصى بأن تكتب على قربه، ال ختلو من حتد صا

  :2وهروب تعويضي من عقدته األساسية حيث قال

  ادـحقا ظفرت بأشالء ابن عب   ادي         ـقرب الغريب سقاك الرائح الغ

  يادت أمحر بالضرغامة العوبامل       بالطاعن الضارب الرامي إذا اقتتلوا     

عرق الكربياء مازال فيه حيا نابضا " ر فإن إن هذه األبيات ستظل شاهدا على املعتمد بأنه رغم األمل ورغم القه

  وقد أىب إال أن يعلي من شأن هذا العرق، ويسمعنا صوته اخلافت ليختاره  3"حىت الرمق األخري من حياته 

  .كآخر وتر يعزف عليه حلن اد والبطولة ولو يف باحة السجن، ويف ساعة املوت
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  اإليقاع ودالالته النفسية

بادئ ذي بدء ينبغي أن أؤكد على أن اإليقاع والوزن كثريا ما يلتبسان ويتداخالن حد التوحد واحللول، إذ 

  .1الوزن جند من يتحدث عن اإليقاع وهو يعين

واجتنابا هلذا اللبس أقول إن احلديث سينصب . ومرد هذا التداخل وااللتباس هو أن الوزن جزء من اإليقاع

حركة األصوات " بأنه هالعديد من الدارسني الذين يعرفوند أساسا على اإليقاع مبفهومه األديب املتداول عن

موسيقى ناجتة عن وسائل متعددة " وأنه 2"العروضيةالداخلية اليت ال تعتمد على تقطيعات البحر أو التفاعيل 

أمهها التكرار، تكرار كلمات معينة أو متشاة أو حرف أو حروف متحدة املخرج أو متقاربته أو ذات صفة 

لن يكون سببا وال  4"التلوين الصويت"إال أن انصباب االهتمام على هذا اجلانب الصويت أو 3"جرسية واحدة

  .عن اإليقاع الفكري وعن البحور واألوزان كلما كانا دالني على نفسية الشاعر مربرا إلغفال احلديث

يكون كاشفا عن لويف هذا السياق التمهيدي أرى أنه من الواجب أن أبني أن اختيار اإليقاع دون الوزن 

لشخصية  نابع من إمياين برأي أتبناه وأعده مثل املسلمة اليت أجل ا باب التحليل النفسي ،شخصية الشاعر

 ...الربط" املعتمد من خالل إيقاع شعره، ومفاد هذا الرأي هو أن اجلانب النفسي يف الشعر إمنا يربز من خالل

، فمثل البحور أو الوزن العروضي 5"بني احلالة النفسية واإليقاع، وليس بني هذه احلالة والوزن

مخة باملسرات واألفراح أو باملآسي واألحزان أنغاما عذبة مض" اجلافة"اليابس األصم تتفجر أوتاره"العود"كمثل

وال يصح القول إن هذا العود يصلح لألحزان وذلك يصلح لألفراح،  فهي تعطيك ما تعطيها من نفسك

  فاملعتمد مثال جنده استعمل أحد عشر حبرا وردت يف مراحل حياته املختلفة من اإلمارة إىل امللك إىل األسر
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نا وهو ما يعين بأن البحور أو األوزان ال ميكن أن نعول عليها يف مد ،باستثناء اتث واملنسرحوعرب ا مجيعا 

وال يعد املعتمد بدعا يف هذا اال  .مبدعناقضة للبنفسية الشاعر ألا قابلة الستيعاب خمتلف احلاالت املت

قد عربوا يف الوزن الواحد عن حاالت انفعال خمتلفة، بل لقد عربوا عن حاالت احلزن والبهجة يف  اءالشعر"ـف

  .متاما كما رأينا عند املعتمد 1"الوزن نفسه

ا ثقيال متراخيا يعرب عن العجز فما هي مالمح نفسيته من خالل اإليقاع يا ترى؟ هل ميكننا أن جند إيقاع

  ...واخلصاء؟ وهل ميكننا رصد إيقاع ذابل يشي باالستسالم واليأس؟ وهكذا دواليك

ن مثل هذه األسئلة تعد تكبيال حلرية البحث والباحث، ألن النتائج اليت يقود إليها التحليل دون توجيهه إاحلق 

سوقا قسريا، وهلذا فاإلجابة عن األسئلة حبثه إليها  هي األكثر صدقا وصدقية من النتائج اليت يسوق الباحث

لنتائج اليت استخلصتها من الفصول السابقة، بل على االسابقة لن تكون بالضرورة تأمينا وتصديقا أعمى 

عي قدر اإلمكان، من غري توجيه وستحاول االنطالق من املعطيات اللفظية والصوتية والفكرية حنو حتليل موض

 -دائما -ء ملثالية استعراضية، ودون نسيان حلقيقة واضحة وهي أن دراسة اإليقاع تبقى مسبق، ودون ادعا

 يرهينة ومتوقفة على قدرة الشاعر وشعره على حتميل إبداعه لشحنة االنفعال املولد للتجربة حبيث يتلقاها املتلق

يف اإلبداع، وتداوال على العملية  بتفاعل جيعله يتماهى بصاحبها املبدع، ولشد ما تبادل املبدع واملتلقي احلضور

  .‼اإلبداعيا سرا وإعالنا

أخرى، ومن غرض آلخر ومن القول بأن اإليقاع يف شعر املعتمد بن عباد خيتلف من قصيدة إىل  يمن البديه

مرحلة ألخرى، غري أن الالفت لالنتباه هو أن اإليقاع خيتزل مراحل حياة الشاعر إىل مرحلتني حيث يتوحد 

جند قصري النفس يف مرحليت  ويتجانس يف مرحليت اإلمارة وامللك تبعا لتقلبات املواقف احلياتية إذاإليقاع 

  املرحلتني مل يقل سوى مثاين  قصائده مل يتجاوز عتبة العشرة أبيات علما بأنه يف هاتني ااإلمارة وامللك فرمب
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 أن القصيدة هي ما وصل عدد أبياا إىل سبعة فما فوق أي أننا ال نعثر إال على قصيدتنيار قصائد مع اعتب

من اموع جاءت األوىل يف مخسة عشر بيتا أما الثانية فجاءت يف أربعني بيتا، موضوع األوىل الغزل ) 25%(

ن ومؤثران ضاغطان على حموران مهما"األب"و"املرأة"أما الثانية فموضوعها االعتذار لألب وال خيفى أن

هما شخصية املعتمد املنشطرة بني الواقع الالهي واملسؤولية الرمسية، ولئن اختلف حبرا القصيدة فإن اتفاق روي

 "الرخوة" حرف الراء يتميز بأنه من احلروف نسيكون مفتاحا مهما للتوغل يف أعماق املعتمد، ذلك أ

تعيش جتاذبا يتجلى من خالل اكتناز  شخصية لتان علىصفتان دا" اجلهر" و "فالرخاوة" 1"اهورة"و

القصيدتني موعة كبرية من احلروف االنفجارية مثل القاف، الباء، الدال، الكاف، التاء، الضاد، اهلمزة، 

واحلروف اليت يتضمنها احلشو ما يكشف صفة التجاذب الوجداين اليت متيز شخصية " يالرو" فكأمنا بني

لكنه خيرجه من بني جمموعة حروف انفجارية شديدة، متاما كما " رخو جمهور"لى حرف الشاعر، فهو يتكئ ع

يف القصيدة  -ضاف إىل هذا اختيار الشاعرنبيني، يارأينا مسة الرفض الداخلي والتطابق اخلارجي اليت متيز العص

رأة، واألمل الذي يسببه للكلمات املشتملة على حروف املد واللني وهو ما يناسب حالة اخلور أمام امل - الغزلية

  2:وقد جاءت القصيدة كما يأيت .هذا اخلور ال خيرجه الشاعر إال باالسترخاء واملطاولة بني املد واللني

  والوجد قد جل فما يستر   ر       ـــالقلب قد جل فما يقص

  رـواجلسم بال لونه أصف    ل      ـــوالدمع جار قطره واب

  رــكيف به لو أنه يهج   ل      ـــهذا ومن أعشقه واص

  يف دوحه والشادن األحور    وى      ــلكن عدتين نائبات الن

  ر ــيف أفقه والقمر األزه      والكوكب الوقاد حتت الدجى     

  رـدى          يف روضه واملندل األذفـوالنرجس الفواح غب الن

  17ص.1976.النهضة العربية بريوتدار . من قضايا اللغة العربية. كالم العرب. حسن ظاطا. د -1
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  ر ـــرؤ          فيه شحوب وضىن يظهــي امـقد خربت عين أن

  رـــي          ومثل ما تبديه ما تضمــفأبدت اإلشفاق من حالت

  رـــة            أو ذا اشتياق ناره تسعـواستفهمت إن كنت ذا عل

  رـــأضحى كما أخربك املخب         قا ـــسيديت مل تنصفي عاش

  أو شوق، فما تصرب؟...ما بك؟  م طائف؟         ـهل من أل :"إذا قلت

  رـــــيعرفه الغيب واحلض  ذي        ــظلمت بالشك هواي ال

  رـــوى          كل هوى يف جنبه يصغـــواهللا ما سقمي إال ه

  درـــــوال أقأروم لقياك          ي  ــفاعلمي أنن !غري جسمي

  رـــــفإن من أظلم يستغف    ي      ــفاستغفري اهللا من الظلم ل

" جار" "فما: "نالحظ أن الكلمات واحلروف الواردة يف القصيدة مليئة باملد واللني حيث ميتد نفس الشاعر يف

  .إخل ..."لقياك" "أروم" "شوق" "شحوب" "الوقاد" "الشادن" "النوى" "نائبات" "واصل" "بال" "وابل"

  .مناذج كافية لرصد الظاهرة الصوتية املنمة عن خور الشاعر وذبوله أمام املرأةوهي 

أما القصيدة االعتذارية ذات األربعني بيتا، وقد سبق إدراجها عند حتليل االعتذار ودالالته النفسية فبالرجوع 

من  ناألمر والنهي حمورياف .م واالستفهامإليها جند أن إيقاعها يتجلى من خالل كثرة األمر والنهي والنداء واجلز

وهي توحي بنفسية " واصرب" "ال ترعك" "فوض" "أزجر" "سكن: "بداية القصيدة إىل غاية البيت التاسع يف مثل

وبني  ،والتفويض الصرب مروعة جازعة يدفعها الرعب واخلوف إىل مهاوي اجلزع واليأس لتستمسك حببل

مواساة نفسه فيتجلى من خالل اجلزم واالستفهام حواره الداخلي وصراعه اجلزع والتماسك يلجأ الشاعر إىل 

  1:مع نفسه املتهاوية أمام خوف األب

  فكم غدوت ومن أشياعك الظفر      وإن تكن خيبة يف الدهر واحدة     
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  رـفإن عذرك يف ظلمائها قم    رم      تجـم مرإن كنت يف حرية من ج

  وعربة من شؤون العني تنحدر    دة     ـزفرة يف شغاف القلب صاع كم

إىل توظيف الكلمات واحلروف يعود  ،حول خطابه إىل أبيهتوالظاهرة الالفتة لالنتباه هي أن الشاعر مبجرد ما ي

  :زميةعند طلب الصفح منه وحديثه عن مرضه وتربئته لذمته من مسؤولية اهلوتربز هذه الظاهرة ذات املد واللني 

  صدر" ا"يل" ما": "موردها" "وقال"  أنت تعلمها         " صروف"قد أخلقتين 

  رــمرتفع والسر منتش" الصوت و"          "ةــدامع"فالنفس جازعة والعني 

  رـــوشبت رأسا ومل يبلغين الكب    باجلسم من سقم        " ما"مهي " وزاد"

  درــحني تقت" تعفو "أين عهدتك     مسكين        ـيف ي" ذماء" "إال"وذبت 

  ذر؟ـــه           عتىب، وهاهو قد ناداك يعتــكم يأيت عبدك ذنبا يستحق ب

" ناداك" "ها" "تعفو" "إال" "ما" "دامعة" "جازعة" "مايل" "قال" "صروف: "إن الكلمات واحلروف من مثل

زن وكل هذا يربز عن طريق اإليقاع الناتج لتشي حبالة الشاعر أمام أبيه فهو يف غاية التضعضع واخلوف واحل

  .عن املدود خاصة حىت ليكاد القارئ أن يسمع اآلهات ويرى صورة االرتباك من خالهلا

واخلالصة األولية اليت نستخلصها من خالل هذين النموذجني هي أن اإليقاع يتطابق فعال مع نفسية الشاعر 

أو التناقض بني الشاعر اإلنسان  ،ر والتقيد باملسؤولية والواجباملتجاذبة بني االنعتاق من مراسيم األب والدو

  .واألمري القائد

فَيف مرحلة امللك جند نالشاعر قد حترر نوعا ما، إذ من جمموع تسع قصائد جند ستا منها جتاوزت العشرة  س

يدتني هلما ، ومن هذه القصائد الست اليت جتاوزت العشرة ال جند إال قص)% 66,66(أبيات أي مايعادل 

مطريات ورسائل أخذ الشاعر ابن زيدون النصيب والقصائد املتبقية فهي إجازات  امأ .عالقة باململكة وشؤوا

  األوىف منها مبعدل ثالثة من أربعة حيث جند إيقاعها خافتا فهي جمامالت خالية من احلرارة مثل 
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    :1هقوله في

  ر ــرك بالسر فأخبـ   ا        ــر أطيـوسألنا صق

  ر ـإذ غدا القرطاس منب        ا     ـر خطيبـوغدا النس

  ر ــوفشا ما كان يست       ى     ـخفـوبدا ما كان ي

قات له أثر سليب إذ يبدو اإليقاع ثقيال التبدو منه حرارة اال شك أن احلرص على توليد املعاين، وتشكيل الطب

  .جتربة، أو انفعال نفس

الذي تقاعس عن مواجهة " الراضي" وىل يف تأنيب ابنه عالقة باململكة وشؤوا فاألأما القصيدتان اللتان هلما 

اجليوش وتلكأ يف تنفيذ أمر أبيه باالجتاه على رأس اجليش حبجة التمارض واالنشغال بالعلم واملطالعة، فجاءت 

دفق للمعاين املتناظرة أبياا تعبرياً عن غضب وسخط املعتمد على ابنه يف أسلوب ساخر متيز بانسياب صويت وت

املتقابلة العاكسة لتناقض موقف االبن مع موقف األب، فاألول يؤثر العلم والدراسة، والثاين يدعوه للملك 

  :  2يقول. تدفقت املعاين املتناظرة املتقابلة يف سيولة صوتية حمملة باملعاين الساخرةمن هذا التناقض ووالقيادة، 

  رــفتخل عن قود العساك       ر     ــملك يف طي الدفاتـال

  رــمنابـا            وارجع لتوديع الـــطف بالسرير مسلم

  رـــمقامـتقهر احلرب ال         وازحف إىل جيش املعارف    

  محابرـع نصرت يف ثغر ال     را       ـــواطعن بأطراف الي

  رــة مكان ماضي احلد بات     دوا        ــواضرب بسكني ال

  رـــذكر الفالسفة األكاب     إن       س ــلست رسطاليأو 

  ر ــحنوي وشاع ـل فأنت     خليـ        ـوكذلك إن ذكر ال
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  ي الرأي حني تكون حاضرـف    طْ            ـــوأبو حنيفة ساق

  ر؟ـفورك إن تناظمن ابن  ـه          من هرمس؟ من سيبويـ       

  رــت فكن ملن حاباك شاك           هذي املكارم قد حويـ       

        رــوقل هل من مفاخ !م               كاســـواقعد فإنك طاع

والقصيدة الثانية املتعلقة باململكة وشؤوا جاءت يف ستة عشر بيتا يف شان صديقه ابن عمار ملا مترد وتصرف 

  1وامر املعتمد فثارت ثائرته وغضب عليه فقال فيهأس يف شؤون مرسية عك

  ارــومتوجا يف سالف األعص      ا   ــــملكـاألكثرين مسودا وم

  اريـــال يوقدون بغريه للس        م ـــمكثرين من الكباء لنارهـال

  ارـــهامة اجلبـم         والضاربني لــمؤثرين على العيال بزادهـوال

  ارــمنهضني الغار بعد الغـوال  ى      ــمهود إىل العلـالناهضني من ال

  ي األحرار ـفمن األكاسر من بن       إن كوثروا كانوا احلصى أو وفاخروا  

  ارــزيز اجلـويبيت جارهم ع     ه      ـــيضحي مؤملهم يؤمل كسب

  ارــــمتدافع التيـكأتيها ال      رة    ــــتبكي عليهم شنبوس بعب

  ارـــشرفته يف خضرة األشج       ألألت  ـمنيف تـا القصر اليبكي هل

  ارـــنضحت جوانبه مباء نض        ه  ـــماضاحكته الشمس إال خلت

  ارـــيف ساحتيه جتاوب األطي       ا   ـــتبكي القيان جتاوبت أوتاره

  دارــــفيه إليك طوارق األق        خلصت  ـيامشس ذاك القصر كيف ت

  ة تبدو من حيث املعىن غامضة اللتباس غرض اهلجاء باملدح، والبتدائها باسم منصوب وغموض العامل فالقصيد
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أمر وزيره أبابكر " حداث التارخيية اليت تقول إن املعتمد الناصب، وإذا حاولنا أن نقدره اعتمادا على سياق األ

ولكن ابن عمار مل يفعل، فتمكن ابن )471(تيالئه على مرسية ار أن يطلق سراح ابن طاهر عند اسبن عم ،

طاهر من الفرار مبساعدة ابن عبد العزيز صاحب بلنسية من عمل مرسية، فملك الغضب ابن عمار ونظم 

  :قصيدة حيض فيها أهل بلنسية على الوثوب بابن عبد العزيز ومطلعها

ارــيف سواء الن أن قد تدلت          ة     ـر بلنسيه، وكانت جنخب  

  .1" وعلم املعتمد باألمر وبلغته قصيدة ابن عمار فغضب عليه ألن ابن عبد العزيز كان صديقا له 

" : أجو"أو " األكثرين مسودا ومملّكا: " أحترض على: " ميكننا القول إن املعتمد يوبخ ابن عمار، فكأمنا يقول

جند الشاعر  -أننا بربط السياق ببعضه -البيت السابع أي  ويتضح لنا املعىن عند" األكثرين مسود ومملّكا " 

ألن شنبوس قرية ابن عمار اخلاملة تشتاق وتز ..." تبكي عليهم شنبوس بعربة " يقول أجو هؤالء الذين 

  .لكرم هؤالء وجمدهم وعزهم

وقد اعتمد ايقاع وعلى هذا الفهم جند أن القصيدة تقوم على التعريض بوضاعة النسب اليت تسم ابن عمار، 

األكثرين، مسودا، : ( املشتقة فقوة املوسيقى الداخلية نابعة من تزاحم هذه املشتقات" األمساء" القصيدة على 

مملكا، متوجا سالف، املكثرين، الساري املؤثرين، الضاربني اجلبار، الناهضيم، املنهضني، مؤملهم املتدافع، 

ه غضب كبري عل صديقه ووزيره الذي أوقعه يف حرج مل جيد ما وتزاحم هذه  املشتقات يشيع من )املنيف 

  .ذكر مع من سولت له نفسه التحريض عليهمي يدفعه به سوى تعيريه بوضاعة نسبه الذي ال

 س،فَيقاع يف هذه املرحلة من حياة املعتمد، هوأن الشاعر كان ضعيف النإللن أهم ما يستخاص من حتليلنا إ

  لك سبعة دى املقطوعات ذات البيتني أو األربعة، فعدد القصائد يف مرحليت اإلمارة واملقليل االنتاج الذي اليتع

  وبغض النظر عما إذا كان بعض. عشرة قصيدة، جند مثان منها يتراوح عدد أبياا ما بني سبعة ومثانية أبيات
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ن الشعر أالنتاج واالعتماد على املقطوعات يكشف ا ةشعر املعتمد مل جيمع بعد أوضاع، فإن ضعف النفس وقل

ا أثناء اماكه يف اللذات وأثناء إدارته لشؤونه سعند املعتمد مل يكن شغله الشاغل، فهو جيد فيه متنف

ومسؤولياته وبالنظر إىل طبيعة العصر وانتشار الشعراء وقول الشعر، فإن الظاهرة السابقة ال ميكنها أن متدنا 

  .ة عن شخصية الشاعربدالالت إضافي

غري أن أننا عندما ننتقل إىل املرحلة األخرية من حياة الشاعر، أي مرحلة األسر جند أن املأساة اليت عاشها قد 

ني وعشرين قصيدة وهو ما يفوق مرحليت اإلمارة وامللك، ومن تفجرت فيه ينابيع القول حيث بلغت قصائده اثن

  .ة تبدأ من عشرة أبيات وتنتهي عند سقف العشرين بيتاهذا اموع نالحظ أن اثنيت عشرة قصيد

يدعونه إىل الصرب  نقاع العويل والبكاء، فالشاعر يبث صرخته يف وجه الذييواإليقاع يف هذه املرحلة هو إ

  : 1عقب أسره ومقتل ولديه

  سأبكي وأبكي ما تطاول من عمري          ر   ـيقولون صربا، السبيل إىل الصب

التكرار  ية منلمث بالواجهة السافرة املتج" السبيل "صرب بالنفي لرها قوية مبجاة الداعني إىل افالصرخة نستشع

من  يل سابقا، الفارس سابقا، الشجاع سابقا، مل يبق امللكأنا مقرونا بضمري املتكلم أي " سأبكي وأبكي"لفعل 

خامتته املفجعة، فبث لنا يقينه عرب  ويبدو أن املعتمد قد أيقن بأن أسره سيكون ،كل هذا شيء سوى البكاء

شحنة إضافية ملعاناته الطويلة املتطاولة " تطاول" ويزيد حرفا الزيادة يف الفعل  ".تطاول" ، "ما " حرف املد 

  :والعويل ميأل أبيات القصيدة ويظل صدى اإلصرار على البكاء

   درــالبخيمشن هلَفًا وسطه صفحة         ة    ـم كل ليلـنرى زهرها يف مأت

  ويا صرب ما للقلب فيب الصرب من عذر        جمني أثكلن ذا وذا   ـينحن على ن

  رـبصنويه يعذر يف البكاء مدى الده       ه   ـالدهر فليبك الغمام مصاب ىمد
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  رـــعلى قرب حل فيه أخو القط       بعني سحاب واكف قطر دمعها     

  جمرـمن ال يما يف فؤادـيسعر م       ما    ــذكي النار حىت كأنوبرق 

مث بعدها خيفت صوت العويل حينما يقف الشاعر مع نفسه لرياجعها لعلها تسمع أصوات العقل الداعية إىل 

  :الصرب

  يزيد، فهل بعد الكواكب من صرب؟        هوى الكوكبان؛ الفتح مث شقيقه   

م احلقيقة املرة، واملصيبة العظيمة، والنفس يف انفسه أمالشاعر د جييعة ويف ذكرها إن الشاعر يذكر اسم الفج

اليت توقظها من غيبوبتها، ويبدو أن الشاعر قد أفلح يف دئة " الصدمة "بعض األحيان ال جتد عالجا أفضل من 

ن بعد ذلك جمال ، فإنه وإن نفى وتعجب ان يكو"هوى الكوكبان " نفسه بعد ما ردد عليها اسم املصيبة 

  :صربت على فقد األبناء هي راح يعزي النفس مبا تناله من أجر إن" فهل بعد الكواكب من صرب؟" للصرب 

  ريـكما بيزيد اهللا قد زاد يف أج      أفتح لقد فتحت يل باب رمحة      

اللوعة بتسليمه وبعدها جند الشاعر يناجي ولديه، ومع املناجاة خيفت اإليقاع متناسبا مع انطفاء مجرة 

  .العودة إىل القرب واستسالمه للمصري، وبتأمله يف حاله اليت لو عاد ولداه ورأياه عليها لفضال

هوى، " فواجعه املتتالية ارداس" املضارعة " و" األفعال املاضية  "توايل بيهدهد نفسه الشاعر  ال شك أن

، يعيد تبكى، تذللها، تفزع، تصرب، تبكي، ، أبصرمتاينتوليتما، صغرت، مل تلبث، انتهت، عدمتا، اخترمتا

  ... "تزجرها، أورثنني ودعت

  .التالية املصيبة اليت قبلها يوبوصف الشاعر حلاله وحال بناته وزوجته تتداعى أمامه النوائب عظيمة تنس

اق ويف موضع  آخر جند الشاعر يقارن ماضيه السعيد حباضره التعيس، ومن تناقض املاضي واحلاضر يطبع الطب

القصيدة بطابع املأساة، ويشي اإليقاع بتعاقب األيام ينكر السابق منها الالحق، ويثور الالحق عل السابق، وال 

  يتوقف هذا اإليقاع املتعاقب إال على عصارة التجربة وخالصة املأساة



 

166

  : 1فيقول 

  وراـفساءك العيد يف أغمات مأس       ا    رفيما مضى كنت باألعياد مسرو

  راــيغزلن للناس ما ميلكن قطمي     ة     ــك يف األطمار جائعترى بنات

  را ـــأبصارهن حسريات مكاسي      ة     ـحوك للتسليم خاشعـبرزن ن

  وراــكأا مل تطأ مسكا أو كاف     ة    ــن يف الطني واألقدام حافيأيط

  راـــفكان فطرك لألكباد تفطي     ه     ـأفطرت يف العيد العادت إساءت

  وراـــفردك الدهر منهيا و مأم      متثال     ـقد كان دهرك إن تأمره م

  روراــمعـفإمنا بات باألحالم        ه    ـمن بات بعدك يف ملك يسر ب

قل انفعاال مما سبق، إذ يبدو أنه تعايش مع املأساة وألف رتابة أيامها، فلم تبق إال أوتبدو نفسية املعتمد 

  نفعال اهتمامه الواضح جبناس االشتقاقاال ةمظاهر قلمن اضي، واملناسبات تثري امل

  راــفكان فطرك لألكباد تفطي           أفطرت يف العيد العادت إساءته  

فمن الواضح أن االهتمام باحملسنات إمنا يايت على حساب صوت التجربة ) عادت =العيد) (تفطريا =فطرك(

  .ووقعها
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إن دراسة االيقاع وداللته النفسية، واعتماده كمنطلق لتحليل نفسي منهجي ميكن ان يكون حبثا منفردا، وهذه 

النماذج اليت حاولت فيها أن أقوم بقراءة نفسية املعتمد من خالل إيقاع بعض قصائده اليت قاهلا خالل مسار 

العملية قائمة شريطة أن تكون متكاملة مع ما توصل إليه  حياته مبراحله التارخيية الثالث، تبني أن إمكانية هذه

  .الدرس الصويت خصوصا والبالغة عموما

صحيح إنه ال ميكن أن تكون الدراسة اإليقاعية مفتاحا لدقائق نفسية املبدع، إال أا ميكن أن تكون مفتاحا 

ي لعبه األب يف شخصية املعتمد، ألهم املالمح وأبرزها، وقد رأينا كيف كان اإليقاع كاشفا لقوة الدور الذ

والدور الذي لعبته املرأة يف حياته وقد رأينا أن شخصيته اخلائرة اليت كشفها التحليل النفسي لشعره جتلت من 

خالل إيقاع أهم القصائد اليت قاهلا يف أبيه ويف زوجه فتبينا لنا مظهر العصابية مع أبيه من خالل تناقض 

يقى اخلارجية؛ فاألوىل وجدناها قوية تعرب عن الرفض والتمرد، والثانية وجدناها املوسيقى الداخلية مع املوس

  .ضعيفة رخوة تعرب عن التطابق الظاهري معه

ومل يستطع اإليقاع يف مرحلة األسر أن يقدم لنا شيئا ذا بال إذ اكتفينا بامللمح العام املتمثل يف وقع املأساة اليت 

  . فجرت عويل الشاعر وبكاءه
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  والنتائج اخلامتة

إن ثراء شخصية املعتمد بن عباد وتعدد أبعادها، وكثافة ظالهلا كانت وراء اجنذايب لدراستها دراسة نفسية 

وأهم هذه . ى أا اقتربت قدر اإلمكان من واقع هذه الشخصيةركاشفة مكنتين من تسجيل بعض النتائج اليت أ

  :النتائج هي

ان مرهف احلس، حمب للحياة، مقبل على لذاا إال أن هذا الفنان شخصية املعتمد بن عباد شخصية فن -1

يناقض كل خصائصه كان كل رغباته، لكنه يف املقابل حقق له وجد نفسه مرغما على لعب دور 

له فرص التمتع باحلياة ولذاا، فإن موقعه حتم عليه أال ينطلق كل االنطالق يف امللك ح اتأالنفسية؛ فلئن 

ل يف اقتناصها كما حيلو للفنان احلر من كل القيود، فلما حاول أن يتفلت من ذلك؛ وأال يسترس

مقتضيات املنصب وقيوده اصطدم بسلطة أب قاهر علمه الزمان الطائفي أن يطلب اد ويقدر مهره 

جيدا، ومن هذا االصطدام تشكل لدى املعتمد العصاب املفجر لشحنة اإلبداع، وبرز التجاذب الوجداين 

  .رزة لشخصيته يف بداية املطافكسمة با

إن شخصية الفنان املبدع شخصية، نزاعة للتحرر وهذه الرتعة هي سر العديد من السلوكات الغرائبية اليت  -2

 شكلت عالمات تفرد املعتمد الذي كسر كل األطر السياسية اليت وجد نفسه فيها، وال شك يف أن مقامه

اقفه، حىت صارت شخصيته مادة أسطورية وسريته حكاية الريادي قد زاد يف هالة وضخامة سلوكاته ومو

  .ملحمية

كنه جمرى األحداث، وتتجه إىل تلقد مارس املعتمد السياسة بعقلية الفنان ذي الروح الشفافة اليت تس -3

جوهر القضايا، وكان هلذه العقلية، وهلاته الروح أثر بارز يف ايته املأساوية من جهة، ودخوله ساحة 

ن تعاطيه السياسي ال أسريته كفنان مل ترض الضمري الشعيب، إفبطال من جهة أخرى؛ اخللود مع األ

خصوصا عند اشتداد الضغط الصلييب قد شفع له أخطاءه وجتاوزاته، ألنه بدا يف اية املطاف أشرف من 
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الذين رشحوا أنفسهم للذوذ عن الشرف العام، وأصدق من الذين ثاروا على زيف وإجرام العصر 

  .يالطائف

إن شخصية املعتمد ميكنها أن تكون مرآة صادقة للعصر الطائفي بسلبياته اجلسيمة وإجيابياته الكثرية؛ فهو  -4

يبدوا منوذجا مللوك انغمسوا يف الشهوات، واسترتفوا خريات ممالكهم يف طلبها ويف احلفاظ عليها ولو 

يبدو املعتمد كما  م وعن أمتهم،دوا يف دفع اهلوان عنهتهبدفع كرامتهم لألعداء بالتقسيط دون أن جي

منوذجا لتصورات ملوك الطوائف وفهمهم ملسألة امللك واد حيث يؤثرون املظاهر الزائفة والعظمة 

 النفاجية ويف هذا السياق قدموا لألدب والعلم خدمات جليلة، فعرفت األندلس يف ظلهم أزهى عصورها

 .يف هذا اال

وخري من ظهرت عليه االستجابة القهرية اخلصائية هو املعتمد نظرا إن العصر الطائفي عصر ساحق قاهر  -5

وقد رصد البحث العديد من . ملكانة مملكة بين عباد ومرتلتها وتاريخ عائلتها ونظرا لطبيعة شخصية املعتمد

هذه العالمات اليت ظهرت بقوة يف مرحلة اإلمارة حيث صادف تفتق موهبته الشعرية مرحلة اشتداد 

كة الطاحمة للتوسع ولبسط النفوذ؛ فكان هلذا التباين والتعاكس بني خط توجهه الشخصي عمود اململ

م لتوجه اململكة الدور الكبري يف ظهور عالمات القهر واخلصاء كنتيجة منطقية تعكس مدى اواخلط الع

مات، التجاذب بني اخلطني، وقد برزت قبضة والده املعتضد لتكون السبب املباشر يف إحداث تلك العال

 .وال شك يف أن يد الوالد إمنا تتحرك حتت وطأة وتأثري العصر

حافظ املعتمد على تقديره لذاته فلم ينل القهر منه رغم حدته والسبب يف ذلك هو قدرته على التكيف  -6

مع الضغوط فقد قضى مرحلة اإلمارة بني إقبال على املهام اليت يهيأ هلا، وبني انغماس يف مباهج احلياة 

، ومهما ختلل هذه الفترة من عقد وهوامات وعثرات فإنه، استطاع يف اية املطاف أن حيافظ على ولذاا

 .شخصيته بعيدة عن العقد النفسية املرضية
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يعد نصر الزالقة منعرجا حامسا يف حياة املعتمد ألنه حرره كليا من كل املشاعر السلبية والعوائق النفسية  -7

نصر ليفعل التحوالت اجلذرية اليت بدأ مسار حياته يعرفها يف سياق اليت كبلت خطاه، وقد جاء هذا ال

سعيه إلعادة صورته الشعبية، كما كان هذا النصر من أكرب العوامل اليت وجدت النفس فيها مالذا حيميها 

بأن حيافظ  –بصورة عامة  –من آالم اخللع واألسر حيث كان االنكفاء على املاضي بأجماده كفيال 

م لساللته، ولو كضرب من ضروب ارباطة جأشه، فظل معتزا بتارخيه الشخصي والتاريخ الع املعتمد على

 .وصور التعويض

يعد شعر املعتمد سجال حلياته، فديوانه من القصيدة األوىل إىل القصيدة األخرية ينطوي على أيامه  -8

مرحلة أو قصيدة  ومراحل حياته، وتقلبات نفسه، وهلذا جاء البحث متدرجا مع حياة املعتمد مرحلة

 .قصيدة

إن املنهج النفسي هو أفضل منهج يستوعب شخصية املعتمد ويستكنه أبعادها ويفسر سلوكاا ومواقفها،  -9

وهلذا فأفضل طريقة لإلحاطة حبياة املبدع، اليت تظل جتارا وأعماقها مترسبة يف ما تنتجه من إبداع هي 

 .التمكن من آليات هذا املنهج وإجراءاته

أن املنهج النفسي يركز على إال ى مرحلة يف حياة املعتمد هي أثراها فنيا وإبداعيا ومجاليا، إن أقس - 10

ما تكون بوظيفة من جيوس أشبه تبدو  تهأمهلها البحث فوظيفوهلذا اجلوانب التارخيية اخلاصة، حبياة املبدع 

 .يف حديقة ورد حبثا عن األشواك وكشفا عن األمراض اليت تشيع يف تربتها

التحليل النفسي الذي مارسته يف هذا البحث ما هو إال حماولة أولية فهو أقرب إىل ما يسميه علماء إن  - 11

وهلذا فاألحكام الواردة تبقى عرضة للتطوير واإللغاء، واملواقف الصادرة " بالتحليل الوحشي " هذا اال 

 .قابلة للتغيري تبعا للتمكن من آليات هذا املنهج مستقبال
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