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، إذ يكّب شّّلب عمى األقلّ  مذػارىع السيشيّ  ، في بجاياتُيقِمق سػؽ العسل السذتغميغ باألكاديسيا
إجخاءات التػضيف السػُتََّبعة لسلء شػاغخ السشاصب  الجراسات العميا عمى االستعّلـ مغ أساتحتيع عغ

ل أف يتعَّ في جامعة مخمػقة، عمى الصالب  األكاديسّية. تأتي اإلجابة واضحة. فبعج تجريب تعّمسّي جاّد ُيفزَّ
كتخونّية أو مػاقع إل أف يدتصمع سػؽ العسل، غالًبا بترّفح شبكة اإلنتخنت وقػائع البخيج اإللكتخونيّ 

                                                   

 أستاذ الجراسات العخبّية في الجامعة األميخكّية في بيخوت ورئيذ دائخة العخبّية ولغات الذخؽ األدنى.  *
 ة في بيخوت.ة ولغات الذخؽ األدنى بالجامعة األميخكيّ ة وآدابيا مغ دائخة العخبيّ ػراه في المغة العخبيّ حاصمة عمى دكت **

تين في الّدنة عن دار المذرق مجلَّة إلكترونيَّة   تردر مرَّ
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ُيعايغ وضائف ُمتاَحة مشاسبة ويتقّجـ لصمبيا. وُيعّج البحث والتعميع والعسل اإلدارّي التشطيسّي ، لمتخّررة
شمب التػضيف  الستػقَّعة مغ شاغمي السشاصب األكاديسّية في الجامعات. يذتسل ممفّ  مغ أبخز السياـّ 

و جدء مغ عسل مشذػر. ( ورسائل تػصية وأحياًنا عمى عّيشة كتابة أCVعادًة عمى خصاب وسيخة ذاتّية )
ـ الحّظ يحرل عمى عخض، وَفْػر مشاقذة عخض العسل  ويتبع ذلظ كّمو مقابمة شخرّية، وإذا حالف الستقجِّ

ـ والسؤّسدة، عقًجا. وفيسا يدارع ميغ  واالّتفاؽ السبجئّي عميو، يػقِّع الصخفاف، الذخز الستقجِّ بعس الستقجِّ
وض آخخوف سعًيا النتداع شخوط عسل أفزل. بعزيع دوف تعجيل، يفامغ إلى قبػؿ العخض الستاح 

يذغمػف السشرب نفدو شػاؿ مديختيع األكاديسّية وتختبط أسساؤىع بالسؤّسدة التي يعسمػف بيا، أّما 
الصػيمة نفديا  والتقجيعاآلخخ فيتػقػف إلى آفاؽ أرحب ما يزصّخىع إلى خػض تجخبة البحث  بعزيع

حيث الجيج الحي تتصّمبو وكحا مغ حيث األجػر وسػى ذلظ. أّما . تتفاوت السشاصب بالصبع مغ ثانيةً 
بعس الباحثيغ فتسشحيع شيختيع السكتَدَبة مع الػقت حّخية التشّقل بيغ الجامعات، حّتى إّف مشرًبا ما قج 

 ُيعّج وُييّيأ الستجراج باحثيغ محّجديغ.    
ػسيط؟ كيف كاف العمساء واألدباء فيل كانت األمػر تديخ بالصخيقة نفديا في العالع اإلسّلمّي ال

يحرمػف عمى السشاصب في البّلشات؟ وكيف كانػا يشتقمػف مغ بّلط إلى آخخ؟ يعالج ىحا السقاؿ قزايا 
القخف الخابع اليجخّي، وذلظ مغ  شػاؿعّجة حػؿ "سػؽ العسل" في الػَسط األدبّي في العالع اإلسّلمّي 

ألبي مشرػر الثعالبي  ختارات ذائَعي الريتمخّلؿ استعخاض أمثمٍة ُمشتقاٍة مغ كتاَبي 
 (.ٜٖٓٔ/ٜٕٗ)ت.

كاف أبػ مشرػر عبج السمظ بغ محّسج بغ إسساعيل الثعالبي أديًبا، وشاعًخا، وناقًجا، ولغػيِّا، ومؤرِّخ 
 ٔأدب، وعاِلًسا غديخ التأليف، وواحًجا مغ أبخز الػجػه األدبّية ما بيغ القخَنيغ الخابع والخامذ اليجخيَّيغ.

غ في يو الذييخَ يلعّل أىّع إسيامات الثعالبي في السكتبة العخبّية ترشيفو في التأريخ األدبّي سّيسا كتابَ و 
في أربعة مجّمجات تزّع  اليتيمةكتاب . ويقع تتّمة اليتيمةوذيمو  يتيمة الدهرالسختارات، نعشي بيسا 

في العاَلع اإلسّلمّي في الشرف الثاني مغ مختارات شعخّية ونثخّية ُتعتَبخ بسثابة مدٍح شامٍل لِشتاج األدب 
 التتّمة شاعًخا وواضع نثخ. ويتبع كتاب ٓٚٗالقخف الخابع اليجخّي، وىػ كتاب ُمختَّب جغخافيِّا ويذتسل عمى 

األّوؿ. وتكسغ  لكتابَ االتختيب نفدو، إاّل أّنو ُيجِرج مرشِّفيغ عخفيع الثعالبي في حياتو الحًقا بعج تأليفو 
العسَميغ في أّنيسا يتشاوالف األدب السعاصخ )لمثعالبي( حرًخا وأّنيسا يختِّباف ماّدتيسا األدبّية فخادة ىحيغ 

   جغخافيِّا، وليذ عمى العرػر أو السػضػعات.
* * * 

                                                   
مة لو راجع،لتخجسة مُ  ٔ   فرَّ

Bilal Orfali, The Art of Anthology, chaps. 1–2; Everett Rowson, "al-Thaʿālibī, Abū Manṣūr ʿAbd al-Malik b. 

Muḥammad b. Ismāʿīl", EI
2
 X, 426a–427b. 
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األمخاء والػزراء والػالة أو  الشثخ عمى الدػاء، رعايةَ  يمؤلِّفالذعخاء و  مغ مغ األدباء، كثيخ   شمبَ 
وقج كانت بّلشات القخف الخابع اليجخّي عامخة في السجف السختمفة بالعاَلع اإلسّلمّي، في  .العائّلت الشافحة

فييا. ففي ىحا  لمتكّدبَفيء الجويّلت الستشاِحخة التي نذأت في ضّل الجولة العّباسّية، وقج تداحع األدباء 
ع البّلشات بصبيعة الحاؿ في القخف لع يعج بّلط الخميفة العّباسّي في بغجاد ىػ السحّجة. وقج أسيع تشػّ 

دة فييا. عمى أّف  زيادة عجد السشاصب الستػافخة وكحا في زيادة الحاجة إلى أفخاد متعمِّسيغ لمقياـ بسياـّ  محجَّ
الُحّكاـ كانػا انتقائّييغ، وكانت السشافدة بيشيع شِخسة. وقج اختمفت أيًزا شبيعة السشاصب، فكاف ِمَغ 

في البّلشات لفتخات أشػؿ؛ وقج اكتفى بعزيع بسشاصب ثابتة ومحّجدة  يسػف مقأو  زائخوف شارئػف األدباء 
ككاتب في ديػاف الخسائل أو أميغ مكتبة أو مجّخد نجيع، فيسا تصّمع آخخوف إلى َمْكُخمات الُحّكاـ وعصاياىع 

 الفػرّية بيغ الحيغ واآلخخ.

يع في بّلشو أو مدكشو. وِبحا وقج ضّل عجد مغ الذعخاء أوفياء لحاكع راٍع واحج فقزػا معطع حيات
( مكث في ٜٚٙ/ٖٙ٘أّف أبا الفخج اإلصفياني )ت.  ارتبصت أسساؤىع بيحا الحاكع. يحكخ الثعالبي مثًّل 

بغ عبج العديد الجخجاني  ومثمو القاضي أبػ الحدغ عميّ  ٕ(.ٖٜٙ/ٕٖ٘بّلط السيّمبي شػاؿ عسخه )ت. 
( بعج رحّلت ٜٜ٘/ٖ٘ٛغ عّباد )ت. ( الحي استقّخ في بّلط الراحب بٕٔٓٔ/ٖٓٗ)ت. نحػ 

 ٗ( الحي كاف مغ السحطّييغ عشج الراحب.ٜٚٛ/ٖٚٚوأبػ الحدغ عمّي بغ أحسج الجػىخي )ت.  ٖشػيمة،
( فكاف ثانًيا ٜٚٙ/ٖٙ٘( فقج خمز بػالئو لديف الجولة )ت. ٜٓٓٔ/ٜٜٖأّما أبػ العّباس الشامي )ت. 

شرػر يحيى بغ يحيى الكاتب )ت. نحػ ومغ جيتو، كاف أبػ م ٘(.ٜ٘ٙ/ٖٗ٘بعج الستشّبي )ت. 
ًبا مغ األميخ أبػ الفزل السيكالي )ت. ٖٗٓٔ/ٖ٘ٗ ويعبِّخ الثعالبي عغ عّلقات  ٙ(.ٗٗٓٔ/ٖٙٗ( ُمقخَّ

 مساثمة بػ"شجيج االختراص بػ"، و"اختّز بػ"، و"اصصشعو لشفدو".

ف األخيخ عغ التكّخـ وعادًة ما كاف األديب ييّع بتخؾ بّلط ما عشجما تتجىػر عّلقتو براحبو ويتػقّ 
عميو باألعصيات واليجايا. لكْغ قبل االلتحاؽ ببّلط ججيج، كاف األديب أحياًنا يستمظ مغ الحكسة ما يكفي 

يخجـ آؿ " ( مثًّل ٖٖٜ/ٕٖٔلُيخفي مػقفو الحقيقّي مغ حاكٍع يسقتو. فتخى أبا الصّيب الصاىخي )ت. نحػ 
   ٚعاصستيع ُبخارى. أمػروىع وحّتىىع وماؤ وزر ليع كخىو  ناؿ قدًصا مغوقج ساماف جيًخا وييجػىع سخِّا". 

                                                   
 .ٗٔٔ، ٖ( يتيسة) يتيمة الدهرالثعالبي،   ٕ
 .ٖ، ٗ نفده  ٖ
 .ٕٚ، ٗ نفده  ٗ
 .ٕٔٗ، ٔ نفده  ٘
 .ٜٗٔ تتّمة اليتيمة )تتّمة(،، الثعالبي  ٙ
 .ٜٙ، ٗ يتيمة، الثعالبي  ٚ
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 االلتحاق بالبالط
كاف األدباء يتدابقػف لمتكّدب مغ أّي بّلط مغ بّلشات السجف الكبخى. وبصبيعة الحاؿ، كاف 

بجايًة ببّلشات متػاضعة أو محّمّية ثّع متابعة الدعي خمف فخص أفزل قبل  ا إلى الخضاخِّ معطسيع مزص
لى الذيخة، فالسذيػروف مشيع كانػا يتشّقمػف بحخّية ندبيِّا مغ بّلط إلى آخخ. تشّقل أبػ بكخ الػصػؿ إ

وساشة إلى بيغ سّتة بّلشات بّل دعػة تدتقجمو؛ وإف كاف احتاج  ( مثًّل ٖٜٜ/ٖٖٛت. (الخػارزمي 
 [. وىشا نذيخ إلى ما زعسو التػحيجي ]ت.ٖٜٛ/ٕٖٚالراحب بغ عّباد ليدور عزج الجولة ]ت. 

ر أخالق الهزيَرين  [ في كتابوٖٕٓٔ/ٗٔٗ أّف الخػارزمي كاف يتجّدذ لرالح الراحب، وىحا رّبسا ُيبخِّ
وعمى العسػـ، قج يجعػ أميخ عَمًسا مذيػًرا إلى بّلشو  ٛتمّكؤ عزج الجولة في استزافتو في بّلشو.

 ويسكغ رفَس  ٜاؽ الرابي.مذفًِّعا دعػتو باليجايا التذجيعّية، كسا حجث مع الراحب بغ عّباد وأبي إسح
األديب أف يدتثيخ غيظ السزيف صاحب الجعػة، فمع يكغ تحخيس كّل مغ الراحب والسيّمبي األدباَء 

يت إليو  ٓٔي إاّل ألّنو رفس دعػَتييسا.لمكتابة ضّج الستشبّ  وكاف عمى األديب أحياًنا أف يخّد بمباقٍة دعػة ُوجِّ
 اد عخض األميخ نػح بغ مشرػر الداماني )ت.رفس الراحب بغ عبّ  فسثًّل ألسباب عسمّية. 

( تدّمع مشرب الػزارة لجيو بحّجة عجـ قجرتو عمى االنتقاؿ بحسػلة كتبو الثقيمة التي تحتاج في ٜٜٚ/ٖٚٛ
وُيخجَّح أف تكػف ىحه حّجة مفبخكة أو عّلمة عمى أّف العخض بحاتو غيخ  ٔٔنقميا إلى نحػ أربعسائة ناقة.

 عمى أّف بعس األدباء كانػا راضيغ بسشاصبيع ولع يفّكخوا باالنتقاؿ.   كاٍؼ، لكّشيا تبخىغ أيًزا

كاف  ٕٔأّما شمب الخعاية مغ حاكع أو أميخ فسػضػع متػاتخ في األخبار مشح القخف الثالث لميجخة.
 استقباؿ شاعخ في بّلط ما مختبًصا بسجى اّشّلع أميخ ذاؾ البّلط عمى شعخه. وفي القخف الخابع اليجخيّ 

ب كثيخ مغ األدباء اليػاة أو السبتجئيغ دواويغ أو كتًبا مذيػرة ومتجاولة؛ بل عسجوا عػًضا عغ ذلظ لع يكت
إلى إرساؿ نتاجاتيع الستػاضعة إلى الثعالبي في أوراؽ متفّخقة أو رسائل عدى أف يزّسيا إلى ندختو 

اليع ُتتجاَوؿ ما يكدبيع نػًعا مغ فإف ىع ُوفِّقػا إلى ذلظ، تبجأ أعس ٖٔ.التتّمةذيميا أو  اليتيمةمغ الثانية 
االعتخاؼ بتمظ األعساؿ خرػًصا إذا عّمق عمييا إيجاًبا ناقج مذيػر كالثعالبي. مغ ىشا صارت 

                                                   
 . لمتفريل انطخ،ٛٓٔ أخالق الهزيرين ،التػحيجي  ٛ

Erez Naaman, Literature and Literary People at the Court of al-Ṣāḥib Ibn ʿAbbād, 61. 
 .ٕٙٗ، ٕ يتيمة، الثعالبي  ٜ

 .ٖٛٔ، ٖٙٔ، ٔ نفده  ٓٔ
 .ٚ-ٜٙٔ، ٖ نفده  ٔٔ
 لجراسة تعالج ىحا الشػع مغ األخبار وأىّسيتيا انطخ،  ٕٔ

 B. Gruendler, ―Meeting the Patron: An Akhbār Type and Its Implication for Muḥdath Poetry‖ 59–88. 
 نطخ،أ  ٖٔ

 Bilal Orfali, The Sources of al-Thaʿālibī in Yatīmat al-dahr and Tatimmat al-Yatīma, 8. 
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أدب  ٗٔلسرّشفيغ معاصخيغ لو وسيمة لشذخ األدب األصيل، السختارات التي يجسع فييا مؤلِّفيا أعسااًل 
لخئيدة ولع تكغ دواويشيع مذيػرة، لكّشيع كانػا بالخغع مغ أولئظ الذعخاء الحيغ لع يّتخحوا الذعخ صشعتيع ا

 ذلظ ال يدالػف يخجػف االنتذار والػلػج إلى البّلشات. 

كانت تدبق األديَب سسعُتو إذا حالفو الحّظ، لكّشو كاف ُمحتاًجا أحياًنا إلى إقامة )أو تػثيق( ُعخى 
ليبخىغ عمى  - رسالة أو قريجة، أو كتاًبا – التػاصل بيشو وأميخ معّيغ بأف يبعث إليو شيًئا مغ ِنتاجو

أحياًنا بخغبتو في زيارة ىحا البّلط أو ذاؾ؛ أّما إذا كاف عائًجا إلى بّلط فكاف  ا صّخح األديبمػىبتو. ورّبس
ر غيابو ورّبسا أف يعتحر عشو. وقج يحجث في أحياف أخخى أف تصخؽ  ٘ٔيرّح لو في ىحه الحاؿ أف يبخِّ

  ٙٔديب زيارتو، فيبتجئو بإرساؿ دعػة لمقجـو إليو.مدامع األميخ نّية األ

( بخفقة ٛٓٓٔ/ٜٖٛورّبسا يمتسذ األديب وساشة شخؼ ثالث. في صغخه، حزخ اليسحاني )ت. 
وقج ضيخ مع ىحه الػساشات الذائعة آنحاؾ، بحدب بياتخيذ غخونجِلخ،  ٚٔ.والجه إلى بّلط الراحب مثًّل 

 يحكخ الثعالبي مثًّل  ٛٔلػسيط واألميخ الحي َقِبل الػساشة كّلىسا.نػع  ججيج  مغ شعخ السجح وفيو ُيعطَّع ا
[ بسجح الذيخ أبي مشرػر ُكثيِّخ بغ أحع لجفعو ٖٜٜ/ٖٖٛت. أّف الخػارزمي نرح أبا شالب السأمػني ]

وتكػف  ٜٔإلى التػّسط باسسو ليجج لو مكاًنا بيغ األدباء بحاشية أميخ الجير أبي الحدغ بغ سيسجػر.
ًنا تػصية خّصّية. وىشا يػرد الثعالبي أيًزا ثّلث رسائل األولى كتبيا الراحب بغ عّباد الػساشة أحيا

( الحي أراد االنزساـ إلى بّلط عزج الجولة وبأبي ٖٓٓٔ/ٖٜٖمػصًيا بأبي الحدغ الدّلمي )ت. 
[ وبأبي الحدغ ٖٚٓٔ/ٜٕٗالحدغ الجػىخي الحي كاف شامًعا بعشاية أبي العّباس الزّبي ]ت. قبل 

و  20دجدي الشػقاتي الحي سألو أف يكتب لو رسالة مساثمة قبل عػدتو إلى مػششو سجدتاف.ال ولع يػجِّ
                                                   

 في: لسثل ىحه الكتبنطخ تعجاًدا أ  ٗٔ
 Bilal Orfali, The Anthologist’s Art, 30-31. 

، ٖ نفدهالقاسع الدعفخاني مع الراحب بغ عّباد،  يب؛ وأٚٔٔ، ٕ يتيمة  ،تغمب مع عزج الجولة، الثعالبي تجخبة أبي نطخ مثًّل أ  ٘ٔ
ٖ٘ٗ. 

 .ٕٗ٘، ٖ نفدهخبخ الراحب بغ عّباد مع القاضي أبي البذخ الفزل بغ محّسج الجخماني،  نطخ مثًّل أ  ٙٔ
انطخ أ؛ ٜٜٓ/ٖٓٛ العاـ. ال يحّجد الثعالبي مػقع بّلط الراحب، لكّشو كاف في الخّي ٕٚ٘، ٗو ٜٚٔ، ٖ يتيمةالثعالبي،   ٚٔ

ـ لمراحب صبيِّا . ٙٔٔ ،اليميني في شرح أخبار الدلطان يمين الدولةالعتبي،  ويذيخ روسغ مغ جيتو إلى أّف اليسحاني كاف ُقجِّ
 نطخأبعسخ الثانية عذخة، إف نحغ صّجقشا حكاية يػردىا اليسحاني نفدو في ديػانو؛ 

 E. Rowson, ―Religion and Politics‖, 654. 
 نطخأ ٛٔ

 Beatrice Gruendler, Medieval Arabic Praise Poetry, 9. 
؛ ٖٗٔ ،اليميني في شرح أخبار الدلطان يمين الدولةسجػري انطخ العتبي، ي. عغ أبي الحدغ الدٗ-ٖٙٔ، ٗ يتيمةالثعالبي،   ٜٔ

 نطخ أيًزا،أ
 C. E. Bosworth, Tha Ghaznavids, 58. 

ىسا الذاىجاف عمى مػثػقّيتيا.  نذائيّ قػؿ إّف خّصو السسّيد وأسمػبو اإل. ويختع الراحب ىحه الخسالة بالٕٖٗ، ٗ يتيمةالثعالبي،   ٕٓ
 وبحث حػليا انطخ ليحه الخسالة لتخجسة

 = Erez Naaman, Literature and Literary People at the Court of al-Ṣāḥib Ibn ʿAbbād, 69–70.  
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بل إلى كاتبو ووزيخه عبج العديد بغ يػسف  الراحب تػصيتو بالدّلمي إلى عزج الجولة مباشخةً 
ل الثعالبي تمّقي رسالة الراحب:  ٕٔ(.ٜٜٛ/ٖٛٛ)ت.  ويدجِّ

غ خيخ مدتفيس، وجاه عخيس، وِنَعع بيس، إلى أف آثخ ولع يدؿ الدّلمي بحزخة الراحب بي
قرج حزخة عزج الجولة بذيخاز، فجّيده الراحب إلييا، وزّوده كتاًبا بخّصو إلى أبي القاسع عبج العديد 

عخ، ومغ يػَثق بأفّ  :بغ يػسف ندختو حميو  قج عمع مػالي أشاؿ هللا بقاءه أّف باعة الذعخ مغ عجد الذَّ
شبعو، وحممو التي يؤّدييا مغ ندج فكخه أقلُّ مغ ذلظ. ومّسغ خَبختو باالمتحاف  التي ييجييا مغ صػغ

ج بغ عبج هللا السخدومي الدّلمي أّيجه هللا تعالى، ولو فأحسجتو، وَفَخْرتو باالختبار فاختختو أبػ الحدغ محسّ 
صخؼ لخعيو. وقج ة تػفي عمى الخوّية، ومحىب في اإلجادة ييّر الدسع لػعيو، كسا يختاح البجيية قػيّ 

امتصى أممو وُخّيخ لو إلى الحزخة الجميمة رجاء أف يحرل في سػاد أمثالو، ويطيخ معيع بياض حالو. 
فجّيدت مشو أميخ الذعخ في مػكبو، وحّميت فخس البّلغة بسخكبو، وكتابي ىحا رائجه إلى القصخ، بل 

ذلظ ذرائع إيجابو، فعل إف شاء هللا  مذخعو إلى البحخ. فإف رأى مػالي أف يخاعي كّلمي في بابو، ويجعل
 ا وردىا تكّفل بو أبػ القاسع، وأفزل عميو، وأوصمو إلى عزج الجولة، حّتى أنذجه قريجتو...فمسّ  تعالى.

 .ٕٕفاشتسل عميو جشاح القبػؿ، ودفع إليو مفتاح السأمػؿ...

 مقابلة صاحب البالط
ا مغ جانب األديب، ألّف الكمسات األولى تتصّمب مقابمة صاحب البّلط في السّخة األولى أداًء خاصِّ 

ـ بيا نفدو ستزبط إيقاع العّلقة السدتقبمّية بيشيسا. وفي مصالعتيا مقابمة صاحب البّلط عشرخً   االتي يقجِّ
في الكتب السخّررة لمذعخاء مغ القخف الثالث/التاسع مّيدت بياتخيذ غخونجِلخ أدواٍت وشخرّياٍت  يِّاأساس

رة في مذيجّية عغ الذعخاء الحيغ قػِبمػا بالتخحيب، أّما  اليتيمةفي وتشقل لشا األخبار  ٖٕالسقابمة ىحه. مكخَّ
 أولئظ الحيغ لع ُيػّفقػا إلى ذلظ فطّمػا شّي الكتساف في غالب األمخ. 

الثعالبي أّف أبا الحدغ العمػي الػصي  ومغ بيغ كثيخ مغ تمظ القرز السخوّية في األخبار يشقل
أشاؿ التفكيخ والتأّمل بمقائو الراحب أّوؿ مّخة قبل أف يدتعيخ اإلشارة  ٕٗ(ٜٜٛ/ٖٛٛاليسحاني )ت. بعج 

                                                                                                                                                              

حسل معو عّجة رسائل تػصية كتبيا لو الراحب فتحت ( ٓٓٓٔ/ٜٖٓ)ت.   ُدَلف الخدرجي اويذيخ الثعالبي أيًزا إلى أّف أب=  
 . ٖٚ٘، ٖ يتيمةنطخ الثعالبي، ألو أبػاب البّلشات. 

 وما بعجىا. ٖٖٔ، ٕ نفدهعغ عبج العديخ بغ يػسف انطخ  ٕٔ
 .ٕ-ٔٓٗ، ٕ نفده  22
 نطخ،أ  23

 B. Gruendler, ―Meeting the Patron.‖ 
 .ٖٙٔ تاريخ اليمينينطخ العتبي، أ(؛ ٖٓٓٔ/ٕٔٗخ محسػد الغدنػي )ت. وقج خمف الراحب بغ عّباد في بّلط األمي  24
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وبسثمو رّد الراحب بحكاء مدتعيًشا بآية أخخى  ٕ٘إلى يػسف مغ آية قخآنّية إذ قاؿ: "ما ىحا إاّل بذخ كخيع"،
   ٕٙ.أَلَِجُج ِريَح ُيػُسَف َلْػاَل َأْف ُتَفشُِّجوِف﴾ ﴿ِإنِّيمغ الدػرة نفديا: 

 مغادرة البالط

بيغ البّلشات، متحّػليغ بػالئيع بديػلة مغ ىحا األميخ  التتّمةو اليتيمةفي  ف ػ السجرجتشّقل األدباء 
قة اّتفاؽ يؤّدي اإلخّلؿ بأحج شخوشو إلى إنياء العّلأو إلى ذاؾ. وما العير في كشف األمخاء إاّل عقج 

 بيغ شَخَفيو. وقج اخترخ الذاعخ أبػ الحدغ الشػقاتي ىحه الذخوط في البيتيغ التالييغ:

 جاػػػفرِ  مشظَ  لْ أنَ  ولعْ   ّخي ػػبب تَ ػػػػإذا بخم

 27عبجا؟ أخجـُ  وفيعَ   ج  ػػمثمي عب فأنتَ 

ُذِكخت  وفي حاالت كثيخة قج يقع ما ُيغِزب األميخ أو ُيحّؿ األديب فيزصّخ األخيخ إلى الخحيل. وقج
، وىػ ما حرل حػادث مساثمة عجيجة في مجخل الراحب بغ عّباد، كإشّلؽ ريح غيخ مقرػد مثًّل 

اليسحانّي قاؿ: كاف واحج مغ الفقياء ُيعخؼ بابغ الخزيخّي، يحزخ  وحّجثشيمّختيغ في بّلط الراحب: "
وانقصع عغ السجمذ،  ة وخخج مشو ريح ليا صػت، فخجلمجمذ الشطخ لمراحب بالميالي، فغمبتو عيشاه مخّ 

 ي:فقاؿ الراحب: أبمغػه عشّ 

 مثل الشػاي والػعػػدِ  لحادٍث مشظَ   يا ابغ الخزيخّي ال تحىْب عمى خجلٍ 

 داودِ  سػمػيسػاف بػغ لدتَ  إذ أنتَ   بػدػيػاػػػػُع تحػػػصيتال تد حُ ػػػيا الخيػػػػػػإنّ ػػػػػػػف

ب فخجل، وقاؿ: صخيخ التخت، فقاؿ وُحكي أّف مثل ىحا األمخ وقع لميسحانّي في مجمذ الراح
الراحب: أخذى أف يكػف صخيخ التحت. فُيقاؿ إّف ىحه الخجمة كانت سبب مفارقتو الحزخة وخخوجو 

 28إلى خخاساف.

وقج ُجِسع الحادثاف لتذابييسا وألّنيسا وقعا في بّلط الراحب، وىحا ما أتاح لمثعالبي أف ُيدِقط 
اىتسامو إلى افتخاؽ الشتيجة: أضيخ ابغ الخزيخي نجمو فُغِفخ لو، أّما  الجدء األّوؿ مغ الخبخ الثاني صارًفا

 اليسحاني فمع يعتخؼ بفعمتو وكاف عميو أف يخحل. 

مع أحج السدتذعخيغ الحي  ورّبسا يفّخ األديب أحياًنا مغ غيخ أف يشتطخ قافمًة حّتى، كسا حجث مثًّل 
أرعغ مغ أديب متسخِّس، فكحا فعل السيّمبي مع لكّغ األميخ قج يقبل ترّخًفا  ٜٕانتحل مغ شعخ الراحب.

                                                   
 .ٕٔ:ٖٔ يػسف ﴾،َما َىَحا َبَذًخا ِإْف َىَحا ِإالَّ َمَمظ  َكِخيع  ﴿؛ إشارة إلى اآلية: ٕٗٓ، ٖ يتيمة ،الثعالبي  ٕ٘
 .ٕٔ:ٜٗ يػسف ؛ٕٗٓ، ٖ يتيمةالثعالبي،   ٕٙ
 .ٖٖٗ، ٗ يتيمةالثعالبي،   ٕٚ
 .ٕٕٓ، ٖ يتيمةالثعالبي،  ٕٛ
 .ٕٓٓ، ٖ نفده  ٜٕ
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الػزيخ السيمبي إلى  ايػمً  ]ابغ لشكظ[ ودعاه" (. يقػؿ الثعالبي:ٜٓٚ/ٖٓٙابغ لشكظ البرخي )ت. 
أخح زيتػنة مغ قرعة فغسدىا  شعامو، فبيشا ىػ يأكل معو إذ امتخط في مشجيل الغسخ، وبدؽ فيو، ثعّ 

ٖٓ."ب مغ سػء شخىو، واحتسمو لفخط أدبوػزيخ، فتعجّ ى شفخت نػاتيا فأصابت عيغ البعشف حتّ 
 

ح أديب وأميخ عّلقتيسا بعج انقصاع. عمى سبيل السثاؿ، اّترل أبػ محّسج وقج يحجث أف  يرحِّ
( بالراحب بغ عّباد بعج عذخ سشػات مغ البعاد معتحًرا عغ تخكو بّلشو ٜٜٛ/ٖٖٛالخازف )ت. نحػ 

ًثا عغ السحغ التي ابُتم ًدا عمى أّنو عائج اضصخاًرا وعمى أّف  شػاؿَي بيا "شػًعا"، متحجِّ تمظ الدشػات، مذجِّ
   ٖٔالغخبة قج أّدبتو.

بيغ األديب وصاحب البّلط؛ فقج تخؾ  الكّغ ارتحاؿ أديب عغ بّلط لع يكغ سببو بالزخورة تشافخً 
د وجيتو أو سبب مغامغ ابغ الحّجاج بّلط ابغ العسيج وىػ لسػّا يدؿ يسجحو و  حّتى إّف  ٕٖدرتو.دوف أف يحجِّ

األدباء قج يصمبػف اإلذف بالخحيل مغ األميخ. وذاؾ حاؿ أبػ شالب السأمػني بعج أف أفدج أعجاؤه عّلقتو 
أّنو سيطّل يحكي عغ  عمى وىػ الحي أصّخ في قريجتو الػداعّية ٖٖبالراحب )قيل إّنو لعغ السعتدلة(،

بأوقاتيع التي قزػىا في البّلشات لكّشيع كـخ الراحب. أّما بعس الذعخاء فيطيخ أّنيع قج استستعػا 
ببداشة رغبػا بالعػدة إلى الجيار. وىحا ما حجث مع أبي الحديغ محّسج بغ الحديغ الفارسي وأبي الحدغ 
الدجدي الشقصي المحيغ حّرّل إذًنا خّصيِّا مغ الراحب بالسغادرة. في ىحه األذوف، يسجح الراحب 

ومغ  ٖٗة وشبائعيسا، ويؤكِّج أّنو كاف يخجػ استبقاءىسا في البّلط.بيّ دغ، ويثشي عمى مياراتيسا األياألديبَ 
 ٖ٘جيتو، حاز الذاعخ الدّلمي عمى تقجيع إلى بّلط عزج الجولة مغ الراحب بغ عّباد راعيو الدابق.

* * * 
كسا يبخز دور  اليجخيّ  جانب مغ حياة البّلشات في القخف الخابع التتمةو اليتيمةفي يطيخ 
عّسا كاف يبحث أصحاب البّلشات: كيف كانػا يتخّيخوف األدباء يخبخنا . فالثعالبي اأدبيِّ  اخً الثعالبي مؤرّ 

الستقّجميغ لّللتحاؽ ببّلشاتيع، وكيف كانت تبجو آنحاؾ رسائل التػصية، وامتحانات القبػؿ، ومقابّلت 
وُتعشَػف باسسيع العسل، والعخوض، والسفاوضات عمى الذخوط. وقج كانت الكتب تػضع وُتيجى لألمخاء 

                                                   
 .ٕٖ٘، ٕ يتيمة  ٖٓ
 . وعغ ىخوب الخازف مغ بّلط الراحب انطخ، ٖٕٓ، ٖ نفده؛ ألخبار مساثمة انطخ ٕٖٙ-ٕٖ٘، ٖ نفده  ٖٔ

Erez Naaman, Literature and Literary People at the Court of al-Ṣāḥib Ibn ʿAbbād, 58. 
  .ٜٗ، ٖ يتيمة ،الثعالبي  ٕٖ
 . وقج تشاوؿ إيخيد نعساف ىحه الخواية بالتحميل في،ٕ-ٔٙٔ، ٗ نفده  ٖٖ

 Erez Naaman, in Literature and Literary People at the Court of al-Ṣāḥib Ibn ʿAbbād 47ff. 
 .ٖ٘ٛ، ٖ-ٕٖٗ، ٗ يتيمة ،الثعالبي  ٖٗ
 .ٔٓٗ، ٕ نفده  ٖ٘
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أحياًنا. ونخى أّف الثعالبي كاف يبدط القػؿ في تمّقي األمخاء كتًبا مساثمة وفي السكافآت التي كانػا يجدوف 
 بيا مؤلِّفييا. 

وتدّصخ معطع ىحه األخبار قرز نجاح وتػفيقات في الػصػؿ، شاىجة بحلظ عمى ميارة األدباء 
صيع عمى انتقاء أدباء البّلط. واألخبار مستعة مغ جية، ومػىبتيع. كسا وتبخىغ عمى كـخ األمخاء وحخ 

وُيدّجل فييا عجد مغ األقػاؿ والتػاقيع والخسائل القيِّسة مغ جية أخخى. وتؤىِّل ىاتاف السيدتاف ىحه األخبار 
 لُتزسَّغ في كتب االختيارات األدبّية.

شائعتاف في كتب االختيارات  عمى ذلظ، إّف رعاية البّلشات وسعي األدباء في شمبيا ثيستاف عّلوةً 
مغ أىجاؼ اختيارات الثعالبي التخويج ألعساؿ مغ  و. ولعّمو يسكغ القػؿ إنّ األدبّية في القخف الخابع اليجخيّ 

عاصخه مغ الذعخاء واألدباء، وإضاءة الصخيق ليع مغ خّلؿ أخبار ىحه الذخرّية السثاؿ أو تمظ التي 
َعْبخ قرز الشجاح والفذل التي تػضع بيغ أيجييع. لع تكغ  ُيخاد ليع أف يديخوا عمى خصاىا، وكحلظ

كتب االختيارات دائًسا مرّشفات ثانػّية تجسع أجداء مغ دواويغ أصيمة و"كتب" شائع تجاوليا، بل كانت 
ة عاَلع اب، ثسخة تػاصل حيػّي بيغ األدباء. كاف الثعالبي بحلظ يحخس بػّ اليتيمةحاؿ أحياًنا، كسا ىي 

خ الججيخ بالتقجيخ. مغ خّلؿ األخبار التي جسعيا في عسمو، أرشج الثعالبي أدباء عرخه، األدب السعتبَ 
سّيسا أقخانو الخخسانّييغ إلى كيفّية الحرػؿ عمى مشرب في البّلط وكيفّية السحافطة عميو، والعسل عمى 

 استعادتو إف ىع يػًما فقجوه.
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