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املؤلف كلمة

أ

الرتف عرص يف الذهبية الحياة قصص أو العربية، الحضارة ِقصص من القصة هذه
يف واالجتماع، السياسة ُصور من وهي … واألدب الفن ورخاء والطرب، واملتاع والذهب،
والعلماء، لألدباء فكان صورها؛ شتَّى يف العامة الحياة بنواحي السياسة فيه امتزجت زمٍن

نصيب! وأي فيها نصيٌب والفقهاء، والفالسفة
والفرات» دجلة ِضفاف «عىل كتاب يف األوىل الحلقة القصص هذه من ظَهَرت وقد
تقديًرا تهم وعامَّ الُقرَّاء ة خاصَّ من وَلِقيت عامني، منذ صَدَرت ة، ِقصَّ عرشة خمس حوى

ذكره. من أخَجُل بل ُشكره، عن أعَجُز
والفنية السياسية الحياة من ألوانًا ر تُصوِّ واحدة قصة فهي الحلقة هذه ا أمَّ
أمراء أشهر من وأمريًا التاريخ، شخصيات أهمِّ من شخصيًَّة وتُحلِّل واالجتماعية،
قرص يسُكن كان ألنه برَّاق؛ اسم وهو الذهب» قرص «أمري يتُها سمَّ وقد العباس. بني
بَناها التي الشهرية القصور أحد وهو الذهب، بقرص املعروف املنصور جعفر أبي ه جدِّ
تَداوًال وأكثرها َمفاِخره أمَلع من الذهب فكان ذهبيٍّا، عًرصا كان عرصه ألنَّ ثم بغداد. يف
ويف وامُلقتنيات، الُحيلِّ نفائس ويف األلوف، بمئات تُعدُّ كانت التي الدنانري وجوه يف وزخرًفا:

القصور. وبدائع والرياش، األثاث



الذهب قرص أمري

من َمزيًجا حياته كانت فقد الفنان؛ األمري خصائصهذا أبرز هما والثورة الفنَّ أن عىل
وكانت فيه. والطمع امللك أُبَّهة يف والزهد والِجد، واللهو والجديد، والقديم والسياسة، الفنِّ
ًدا ُمجدِّ وزعيًما فقيًها، شاعًرا وكان الطرب، فنَّ األدب فنِّ إىل وجمع ِجسام، وأحالم آمال له
للمسلمني، وخليفًة للمؤمنني أمريًا يكون أن — ذلك إىل — أراد ثم واملوسيقى. الغناء يف

والعجم! للعرب ومِلًكا
هللا عبد ثم األمني، محمد ثم الرشيد، هارون عرصأخيه يف املهدي»1 بن «إبراهيم عاش
أعىل العربية واملوسيقى الغناء فيه بلغ الذي العرص وهو امُلعتصم، إسحق أبي ثم املأمون،
جامع، بن كإسماعيل واملطربني: امُلغنِّني َفطاِحل فيهما وظهر واإلبداع، اإلتقان من مكاٍن
الصوت جمال من ُوِهب بما — كان ولكنه وغريهم. املوصيل، وإسحق امَلوِصيل، وإبراهيم
حركة وهي قبله، أحٌد ْمها يتزعَّ لم حركًة م تزعَّ وقد بينهم. امُلقدِّمة يف — الفني والنُّبوغ
هذا تاريخ له لها سجَّ واأللحان األنغام من ألوانًا وابتَكر َمذهبًا، لنفِسه فابتدع التجديد،

معارك. من امَلوِصيل إسحق وبني بينه وقع مما الرغم عىل الفن
وخلعه، إبراهيم عليه ثار يوَم ُسلطانه وذُروة َمجِده أَْوج يف املأمون الخليفة وكان
أخيه، ابن الجيوشمُلحاَربة وحشد امللك، أِريكة وجلسعىل العراق، يف بالخالفة لنفسه وبايع
أصاب وما حوله، قوَّتهم وضخامة له الُخراسانيني تأييد من عليه كان وما بأسه يَخَش ولم
تلك وكانت العرش، يف أحالمه تحقيق إىل يَدَفعه كان طموحه ألن ورجال؛ وماٍل ٍة ُعدَّ من
بل بًا، وتكسُّ حرفًة يتَّخذه لم ألنه يَعيبه؛ الغناء يُكن ولم الرشيد. مات منذُ تُساِوره األحالم

ومتاًعا. تلذُّذًا تعاطاه

ب

الُخَلفاء بعض كان وقد اإلسالم. يف محبوب وهو الرفيعة، الفنون من وامُلوسيقى الغناء وفنُّ
ويُجِزلون امُلغنِّني، بني املسابقات ويُقيمون أهله، ويُقرِّبون ويَدُرسونه يُمارسونه واألُمراء
يف آواه َمِرض ملَّا أنه «معبد» الشهري للفنَّان اليزيد بن الوليد إكرام من وبلغ العطاء. لهم
األخري. َمقرِّه إىل «الغمر» وأخوه هو جنازته فشيَّع مات حتى رعايته، بُحسن َده وتعهَّ قرصه

سنة. ٦٢ وعمُره امُلعتصم عهد يف ٢٢٤ه سنة وتُويفِّ ١٦٢ه سنة يف إبراهيم ُولِد 1
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املؤلف كلمة

قال: «نعم.» قالت: بَعِلها؟» إىل الفتاَة «أهديِت لعائشة: قال ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ أن وُروي
يُعِجبهم قوٌم األنصار أن عِلمِت أَوَما النبي: فقال «ال.» قالت: يُغنِّي؟» من معها «فبعثِْت

يقول: من معها بَعثِْت أال الغناء؟

نُ��ح��يِّ��ي��ك��م ف��ح��يُّ��ون��ا أت��ي��ن��اك��م أتَ��ي��ن��اك��م
ب��وادي��ك��م نَ��ح��لُ��ْل ل��م ء ال��س��م��را ال��َح��بَّ��ة ول��وال

تُغنِّي: بجاريٍة مرَّ ملسو هيلع هللا ىلص النبيَّ أن وحَدث

ح��َرج ِم��ن ل��ه��ْوُت إن ويْ��َح��ُك��م ع��ل��يَّ ه��ل

هللا.» شاء إن حَرج «ال وقال: النبيُّ فابتَسَم
مؤذِّنًا رباح بن بالل اختار أنه له وتقديًرا الجميل للصوت حبٍّا العربي النبي وحْسب

شجية. حلوٍة بأنغاٍم األذان ويُرتِّل مؤثر، بصوٍت يؤذِّن وكان مَلسجده،
أقَسَمت لقد عائشة: زوجه له قالت غزواته إحدى من ُمنتًرصا ملسو هيلع هللا ىلص النبيُّ رَجع وملا
يف بالرِّقِّ وتِرضب تُغنِّي أن َغزوتك من َمنصوًرا رجْعَت إن ثابت، بن حسان َموالة شريين،

ترى؟ فماذا بيتنا،
وصحابته أهله بعض مع وجلس بيته، يف والعزف الغناء يف لها وأِذَن النبيُّ فابتَسَم

لشريين. يستمعون بكر أبو الصديق ومنهم
يف فالطيور موجود، لكلِّ الوجود ونَشيد والوجدان الحياة لُغة هو الغناء ألن ذلك
عن تُرتِجم أفنانها، عىل والبالِبل أْكنانها، يف والدَّوابُّ َمجاِهلها، يف والوحوش خمائلها،
الوجود. ونشوة الحياة، بجمال ت وأحسَّ نفسها َصَفْت كلما بشعورها، وتَرتنَّم حياتها،
لَقبول النفوس وتهِيئة الِهمم، وإثارة العواطف تنبيه يف واملوسيقى الغناء يَعِدل يشء وال

أفالطون: قال صاِلًحا. حَسنًا توجيًها وتوجيهها الَكماالت،

نورها، خَمد حِزنت إذا النفس فإن الجميلة؛ األصوات إىل فليستِمْع حِزن من
َجُمد. ما فيها وتحرَّك خَمد ما منها اشتََعل يُطِربها ملا استمَعْت فإذا

ُسكانها، جميع وانتظَمت املدينة، أنحاء َشملت خطرية ِفتنٌة بإسبارطة كان وقد
بني وتوزيعهم املوسيقيني َجْمع يف بعضهم ففكر إخمادها، األمور والة عىل واستحال
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الذهب قرص أمري

وطابَت نفوسهم، فَصَفت واأللحان، األنغام بينهم فأشاعوا — وفعلوا — امُلتنازعني
الِخصام. أسباب عنهم وزالت أعصابهم، وهَدأْت قلوبهم،

فقال: شاهَدها حادثًة الدينوري بكر أبو وروى

وأدَخَلني منها رجٌل فأضاَفِني العرب، قبائل من قبيلًة فواَفيُت بالباِدية كنت
وبَِقي ماتت، قد ِجماًال ُقباَلتَه ورأيُت بقيد، ُمقيًَّدا أسود عبًدا فيه فرأيُت ِخباءه،
اليوم موالي ضيُف «أنت الغالم: يل فقال روحه، ينِزع كأنَّه ناِحل جمٌل منها

شفاَعتك.» يَردُّ وال ضيَفه ُمكرٌم فإنه ِعنده، يل تشَفع أن ولك
العبد.» هذا يف ع أَُشفَّ لم ما آُكل ال «وهللا قلت: الطعام حَرض فلما

مايل.» جميع وأهَلَك أفَقَرني، العبد هذا «إن فقال:
هذه ُظهور من أعيش وإني جميًال، صوتًا له «إن قال: فعل؟» «ماذا قلت:
أياٍم ثالثة َمسرية قطَعت حتى لها يَحدو وأخذ ِثقاًال، أحماًال َلها فحمَّ الِجمال،
الجمل. هذا إال كلُّها ماتت أحمالها حطَّت فلما نَغمه، ِطيب من واحدة ليلٍة يف

لك.» وهبتُه فِلكراَمتك َضيفي، أنت ولكن
قويٍّ جَمٍل عىل بي يَحدو أن فأمَره وأصبَْحنا، صوته، أسمَع أن فأحبَبُت
عىل فوَقعُت وجهه عىل الجمل هاَم صوته رفع فلما هناك. بٍرئ من املاء ليَستقي

منه! أحَسَن صوتًا قطُّ سمعُت أني أظنُّ وما األرض،

األمراض،2 من والجسم النفس وعالج الرتبية وسائل من َوسيلٌة واملوسيقى والغناء
االجتماعية الحالة عىل تَحكم أن تستطيع وأنت أفرادها. وُرقيِّ الشعوب لتقدُّم ومقياس
الِهمم ذَوات من كانت فإن وأقوال، أشعاٍر من به تَتغنَّى وما موسيقاها بنوع ٍة أُمَّ لكل
أو وارتقائه غنائها قوَّة يف واضًحا ذلك بدا امُلستضَعفة الذَّليَلة األُمم من كانت أو العالية

وانِحطاطه. َضعفه يف
إبراهيم فيه عاش الذي العرص يف العباسيِّني حياة عىل نَحُكم أن نستطيع ولهذا
واإلباء، َمم والشَّ الكرم وِصفات البطولة تَمجيد فيه يَشيُع غناءً كان فقد بغنائه؛ امَلهديِّ بن

كما بنيويورك، إيرسيمور هاريت سة ُمؤسَّ منها واملوسيقى، بالغناء للعالج ساٌت ُمؤسَّ أمريكا يف أُنِشئت 2
امُلستشفيات. من كثري يف العالج من النوع هذا أُدِخل
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املؤلف كلمة

النواهي، بعض من والتَّحرُّر َف، والرتَّ اللهو إىل امَليل العرصمن طابَع أيًضا فيه شاع ولكنه
امَلالذ. يف واإلغراق

ج

غري سياسية، وِفتٍَن اضطراٍب حقبَة ة القصَّ هذه حوادث فيها وقَعت التي الِحقبة كانت وقد
الرََّخاء فيه ساد الذي العرص لذلك العامِّ الطابَع عىل حاَفَظت االجتماعية الِوجهة من أنها
امَلأكل يف والتأنُّق البذَخ فكان انِصبابًا؛ بغداد عىل فيه تنَصبُّ األموال وكانت بالعراق،
السكان. من الكثريين إىل ياِنهم يَتعدَّ بل واألُمراء، الُخلفاء عىل يقتَِرصان ال وامَلسكن وامَللبس
املنازل وتجميل القصور، بناء يف وتسابَقوا امَلتاع، وألوان اللهِو من رضوٍب يف تناَفسوا وقد
واالسِتكثار النفيسة، بالجواهر والتَّحيلِّ الثمني، والرِّياش األثاث واقتناء البساتني، وتنسيق

والِغلمان. الخَدم ولِطيف الِحسان الجواري من
عىل واإلقبال املالذ، يف أهله تَفنُّن إىل فيه الَعيش وَغضارة العرص هذا رخاء وأدَّى
الُخلفاء وكان العراق، يف ُشيوًعا أكثرها النبيذ وكان واألُدباء، األثرياء بني الخمور ُرشب
واملوسيقى. الِغناء َمجاِلس يف مألوفًة عادًة ُرشبه وصار ُمسكر، غري أنه عىل يَستِحلُّونه

قصورهم يف لألكاِرسة كانت التي والفخامة األُبَّهة أسباب العباسيون وأدَخل
اة، امُلوشَّ والوسائد امُلطرَّزة، والطناِفس مة امُلطعَّ امَلقاِعد فاتَّخذوا أحوالهم، وسائر ومجالسهم
والفضية الذهبية بالرسوم والُجدران السقوف وزيَّنوا البديعة، بالنُّقوش ة امُلحالَّ تور والسُّ
حلَّوا وربما وأنهار، وُمُدٍن وأطياٍر وأشجاٍر حيواٍن من والجوِّ والبحر الربِّ يف ِلَما امُلمثِّلة

واألشعار. الِحَكم وَمأثور النبويَّة واألحاديث الكريمة باآليات ستائرهم
التحيَّة وكانت األمراء. لَغري باالسِتئذان امُلقابالت ونظَّموا اب، الُحجَّ الخلفاء أقام وقد
أماَمه، األرض يُقبِّلون وقد وبركاته»، هللا ورحمة املؤمنني أمري عىل «السالم الخليفة عىل

األقدار. حَسب عىل يََده يُقبِّلون أو
فيجلس هاشم: ِلبَني الَعهد ذلك يف الخليفة يَدي بني الجلوس يف األْفضليَّة وكانت
عىل والوزراء يمينه، عن الكرايس عىل هاشم بنو ويجلس السدَّة، أو الرسير عىل الخليفة

الطبقات. سائر ويليهم يَساره، عن الوسائد أو الكرايس
أحٌد يبدأ وال باالنرصاف، له أِذن أو نَهض إذا إال الخليفة َمجلس من أحٌد يَنِرصف وال
يف للُمناَظرة َمجالسه يف الكالم املأمون الخليفة أباح وقد بَدأه. إذا إال الخليفة ِبُمحادثة
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الحديث وكان والُفكاهة. ة والِخفَّ الظُّْرف ذوي من تخلو ال َمجاِلسه وكانت واألدب. الِعلم
عىل فيه يقتِرصوا ولم اللغة، بهذه كان الِغناء أن كما الُفصحى، العربية باللغة يَجري

الرِّثاء. حتى األغراض من كثريًا تناَولوا بل والُهيام، الحبِّ أشعار
هللا.» بركة «عىل أو شئتم.» «إذا لهم: قال ُجَلساءه يَِرصف أن أراد إذا الخليفة وكان
نحو وَوجُهه الَقهَقرى، َمىش الخليفة َحرضة من انَرصف ومن األحوال. حَسب ذلك غري أو

يَتواَرى. حتى الخليفة
لهم يُحَكم «ثالثٌة أقوالهم: ومن عندهم. النُّبل دالئل من الطِّيب بأنواع التطيُّب وكان
شَمْمَت ورجٌل كالمه، يُعِرب ِسمعتَه وَرجٌل راِكبًا، رأيتَه َرجٌل ُهم: من يُدَرى حتى بالنُّبل
امللوك ٍة وبخاصَّ املالبس، يف يُقلِّدونهم الُفرس حضارة من القِتباسهم وكانوا ِطيبًا.» منه
مع والجواِرب، والِخفاف والطَّياِلسة األْقِبيَة فلِبسوا الثَّراء، وأهل الحكومة ورجال واألُمراء
والعلماء فالُفَقهاء خاص: بزيٍّ طبقٍة كلُّ ت اختصَّ ثم العرب. ألِبَسة عىل ة العامَّ بَقاء
الطُّوال الَقالِنس يلبَسون والُقضاة أسود، وطيلسانًا ومبطنًة سوداء ِعمامًة يلبَسون كانوا

أحوالهم. باختالف مالبسهم فاختلفت الطبقات من غريهم وأما الرِّقاق. والطَّياِلسة
بما العربية الحضارة وعاصمة والغرب، الرشق َعروس الزمان ذلك يف بغداد وكانت
َعَجب فال وجماٍل، وأُنٍس وافتناٍن فنٍّ من حَوت وما وطَرب، وثروة وأَدب علٍم من جَمعْت
أئمًة وكانوا الفنون، يف ونبَغوا العلوم، يف بَرزوا َمن والدنيا الدِّين رجال من فيها يظهر أن
امَلهدي. بن إبراهيم األمَلعيِّ والثائر الفنان كاألمري ثائرين، ونَواِبغ ُمجدِّدين، وقادًة خالدين،

الطناحي طاهر
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النبيل الفنان

اليوم وكان والجمال، والبهجة بالجالل حاِفل َموِكٍب يف بغداد ُربوع عىل الشمس أَرشَقت
الضاِحك الربيع أيام من كان زكيٍّا. َصْفًوا ُمونًِقا وِطيبه َروائه يف وكان نِديٍّا، ُحلًوا باِسًما
وألحان الحياة بأنغام الشاِدي ِفتنته، بسحر امُلختال طلعته، بَهاء يف الرائع الطَُّروب،

الوجود.
يف األَبَنوس من رسيٍر عىل الَوسيم اليوم هذا َمباِهج بني امَلهديِّ بن إبراهيم وجلس
أزهر، ِديباٍج طاِرمة1 فوَقها ُقبَّة وعليه — امَلنصور ه جدِّ قرص — الذهب قرص ُرشفة
الَغضرية2 يف املاء انسياب إىل ِدجلة نهر يف وينظر الحسناء، الطبيعة مجالس ل يتأمَّ وهو
نانري. كالدَّ ِغلمان وحوَله واملرجان، الياقوت كأنهن ِحسان، َوصائُف يديه وبني الخرضاء،
الذهب بصفائح ُجدرانه فحىلَّ صانعه، فيه أبدَع قد يتألَّق، فاتنًا َفخًما القرص وكان
تَسمو خرضاء ُقبَّة وله الدقيقة. والنقوش الجذَّابة، واأللوان النفيسة، والجواهر والفضة
أعاليها. يف ُشدَّ البدر كأنَّ أو فيها، عرََّست الثريا كأن ذراًعا، ثمانني إىل السماء يف ُمتأللئًة
أحياء سائر عىل يُِرشف بحيث ِدجلة من بالُقرب بغداد وسط يف امَلنصور شاَده وقد
بنى ثم كانت. أينما الريح َمهبِّ نحو يتَّجه ُرمًحا يحِمل فارًسا ُقبَّته ُمنتهى يف وأقام املدينة،
الذهب قرص أما بعده. من وخلفاؤه هو يَسكنه وكان الخالفة، َمقرَّ وجعله الُخلد، قرص
تُحيط َزخاِرفه وَروعة بنائه جمال إىل وكان وجدِّه. أبيه بعد امَلهديِّ بن إبراهيم نَزَله فقد
والغزالن. البالبل وأنغام الِحسان، الجواري وتَعمُره الَفيْحاء، والحدائق الغنَّاء، الخمائل به

يباج. الدِّ من رقيق َسرتٌ معناها ُمعرَّبة أعجميَّة كلمة 1

ُحر. ِطني بها التي األرض الغضرية: 2



الذهب قرص أمري

العباس بني ُخلفاء عاَشها التي السعيدة الذهبيَّة الحياة َهناءَِة يف إبراهيم فيه ويَعيش
ُغرف يف يَحيَون كانوا وكأنما ثروتهم، وَضخامة َعظمتهم وذُروة َمجدهم أَْوج يف وأُمراؤهم

الِجنان.
فزاَده الشباب َزانَه الَقدر، رشيف الذِّكر، نَبيه امَلنزلة، رفيع امَلهدي بن إبراهيم وكان
ة وِدقَّ النفس، وُعذوبة الصوت، وحالوة الجسم، َجمال يف له هللا وبَسط وإحسانًا. ُحسنًا
بامَلالحة تَتهلَّل جذَّابة سمراء َطلعة له وكان والطَرب، األدب َفنَّي يف والنبوغ الِحس،

والنَّبَالة. والظُّرف

ويَستمِتع الفنان، امُلفكِّر ل تأمُّ الزمان من ساعًة ل يتأمَّ القرص ُرشفة يف إبراهيم مَكث
أو نُدس السُّ ِرياط3 هي كأنما النهر ة ِضفَّ وعىل الغنَّاء الحدائق يف امُلنبِسطة بالرياض
والطيور السائلة، الذهب سبائك أو الذائبة، ة كالِفضَّ تحتَه تجري وامِلياه َمْقس، الدِّ ُمدنَّرات4
تهِبط أرواًحا تكون أن كادت حتى الرياح ِت خفَّ وقد األلحان. بأعذب األفنان عىل تُغرِّد
العاشقني. أنفاس تحِمل كأنها ِطيٍب ويف وَرشاقة، طَراوٍة يف لتهِبط وتتصاَعد لتتصاَعد

نفسه، أطواء يف النََّغم فاهتزَّ الباِهر الجمال هذا من الطَرب نَشوُة الفنان األمري وأخذَِت
شارية،5 وأقبَلْت أُنسه. َمجاِلس من َمجلًسا له ليُقيموا وِغلمانه جواريَه فناَدى ونَهض
وانتظموا املوسيقى، آالت وحاملو الراقصات ووراءهن ومكنونة، ومعمعة، وَصدوف، وريِّق،
وألحانه أغانيه بعض ريِّق ثم شارية وغنَّت ته، سدَّ عىل إبراهيم وجلس القرص، صْحن يف
األلحان، ِبلذَّة ثَِمل حتى آٍن بعد آنًا لسيِّدها الكأس تُقدِّم مكنونة وكانت اآلالت. عزف عىل
يعِزف معهن وجلس َصدوف، من الُعود وتناَول َمجلسه من فقام الحان، ِبنت ونشوة
ال والتجديد، لالبتكار ُحبٍّا وأشدَّهم ذَوًقا، هم وأدقَّ صوتًا، عرصه أهل أجمل وكان ويغنِّي.

النَّسيج. من الواحدة الِقطعة امُلالءة، وهي َريطة، جمع ِرياط: 3

نانري. الدَّ بشكل مرضوب أي النون: بتشديد ُمدنَّر ثوٌب 4
العزف، تُحِسن وَصُدوف الغناء، تُحِسنان وريِّق شاِرية وكانت امَلهدي. بن إبراهيم جواِري ُكربيات 5

له كأٍس يف منه وتسقيه لسيِّدها تحِمله الَخمر إبريق صاحبة ومكنونة باملزمار، النْفخ تُحِسن ومعمعة
«الضحضاح». تُدَعى
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مكانته علو مع للقديم، به تَعصُّ املوصيل» «إسحق6 عىل ويَعيب والتقليد، امُلحاكاة إىل يَميل
صناعته. يف ونبوغه

سِمعها من كل فهزَّت الفضاء، أجواز يف تَغاريده وانسابت إبراهيم، صوت وعال
يستَِمعون القريبة البساتني ويف ِدجلة شاطئ عىل الناس فجلس نفسه، عليه ومَلكت
أصواٍت من النابغ الفنان هذا ابتَكَر ما ِبُعذوبة والِغلمان الجواري وسِكرت ويطَربون،
نابَها ِلَما تدري ال وهي الَخمر وسالت مكنونة، يَِد من والكأس اإلبريق وسَقط وأوزان،

واألنغام. الطرب نَشوة من

ُعليَّة7 أُخته قرص إىل خرج املساء ويف وتطريبًا. تغريًدا استوىف ما بعد إبراهيم نهض
حينما لوالدها املنصور جعفر أبو بناه جميًال فخًما قًرصا وكان بالرُّصافة، املهديِّ ِبنت
فنِّها يف أمريٌة نَسبها، يف أمريٌة هي بل باِرعة، أديبًة فنانًة كأخيها وكانت للعهد. وليٍّا كان
بالذهب امُلزدانة الَعصائب ألجله تتَّخذ كانت اتِّساًعا الجبهة واسعة الوجه َمليحة وأَدبها،
ذَوقها عن ويأُخذن وِزيِّها، زينتها يف بغداد نساء ويُقلِّدها النفيسة، والجواهر والفضة

الجميل.
ُمزدانٍة ٍة سدَّ فوق العاج من أَِريكٍة عىل جالسًة فوَجَدها أُخته عىل إبراهيم وأقبَل
النضري، الناِعم الزمان ذلك يف العباس بني أمريات بزيِّ تزيَّت وقد يباج، والدِّ بالَوْيش
لتذبَّ أنيقٍة بِمذبَّة ُممسكًة وُظرف، رشاقٍة يف «خلوب» الحسناء جاريتها خلَفها ووقفت
َكِتفه وقبَّلت ُمهلِّلة، بًة ُمرحِّ وحيَّته فحيَّاها القصور. وسيِّدات األرشاف بنات كَعادِة عنها
فداءك. هللا جعَلني أختي؟ يا أنت كيف ولُطف: ٍل تجمُّ يف لها فقال جلس، ثم رأسها وقبَّل

… ورعايته وَفضله أخي يا هللا بحمد وعطف: ٍة ِرقَّ يف فقالت
نفسك؟ وحال جسمك، ة ِصحَّ وكيف لها: قال

راضية. وعيشٌة ُمطمئنَّة، ونفٌس كاملة، وعاِفيٌَة ساِبغة، ٌة ِصحَّ فقالت:
وتنبَّه النظرات، هذه ُعليَّة فالحظت إليها، بالنظر وتشاَغل «خلوب» إىل إبراهيم ونظر
أختي؟ يا حياتك يف هناؤك وكيف وقال: رفعه ثم رأسه وخَفض فاستَحيا، امُلالحظة لهذه

ذكره. وسيجيء العرص، ذلك يف واملوسيقى الغناء زعماء من 6

الُعُمر من ولها املأمون عهد يف ٢١٠ سنة يت وتُوفِّ ١٦٠ه سنة ُولدت الياء): وتشديد العني (بضمِّ «ُعليَّة» 7
العبايس. عيىس بن موىس وتزوَّجت سنة، خمسون
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شاِغل. عنه يَشغلُني وال يشء فيه ينُقصني ال عليه، هللا أشكر عظيٌم هناءٌ –
أُنِسك؟ ومجالس أوقاتك وكيف –

فيها. للشيطان حظَّ ال سارَّة َطيِّبة إنها –
فداءك. هللا جعيل أختي؟ يا أنت وكيف –

وكيف يقول: عاد ثم استحياءٍ يف فَغضَّ أخته، فالحظْت «خلوب» إىل النظر وجذَبه
وحال جسمك ة صحَّ وكيف … أنسك ومجالس أوقاتك وكيف … أختي يا حياتك يف هناؤك

نفسك؟
عنه؟! وأجبْنا أْمُره مىض قد هذا أليس هللا، ُسبحان وقالت: عتاٍب يف إليه فنظَرت

عليك بأس ال وقالت: أختُه فضِحكت ُمستأِذنًا، لينِرصف وهمَّ إبراهيم َخَجل فازداد
ما وأسمع عندي ما تسَمع حتى أتُركك ولن أنِسك، إىل مَلشوقٌة إني فوهللا اجِلس، أخي، يا

عندك!
ُعليَّة. يا هاِت إبراهيم: قال

النفخ يُحِسن وكان امَلهديِّ بن يعقوب أخاها واستدَعت وِغلمانها، جواريها فناَدت
ِشعرها: من وغنَّت ُمؤنًسا بَهيًجا مجلًسا وعقَدت بامِلزمار،

ال��ُق��رِب ُم��س��ت��وِج��ب ار ال��دَّ بَ��ع��ي��د م��ن وك��م ال��ح��بِّ داِع��ي��ُة ال��ُح��بَّ ف��إن ت��ح��بَّ��ْب
ال��ح��بِّ ِم��ن ال��ن��ج��اة ف��ارُج س��ال��ًم��ا، ن��ج��ا ه��ًوى أخ��ا أنَّ ُح��دِّث��َت ف��إن ��ر تَ��ب��صَّ
وال��ُك��ت��ِب ال��رس��ائ��ل َح��الوات ف��أي��ن ِرًض��ا وال ُس��خ��ٌط ال��ح��بِّ ف��ي يَ��ك��ن ل��م إذا

انتهت إذا حتى األغنية، هذه مقاطع من بمقطٍع تغنَّت ا كلمَّ طَربًا يَهتزُّ إبراهيم وكان
شعره: ِمن وغنَّى به فأْمَسك العود ناَوَلته

وأج��ود ب��ال��ه��وى ل��ي��ل��ى وتَ��ب��َخ��ل َس��خ��يَّ��ٍة غ��ي��ر وه��ي ِب��ل��ي��ل��ى أَُج��نُّ

. لتَُغنِّنَيَّ وَحياِتي وقالت: النبيذ من كأًسا وناولته شديًدا، طربًا ُعليَّة فطربت
شعره: ِمن وغنَّى إبراهيم، فعزف

يَ��س��ي��َرا ل��ي��س أم��ُره��ا بَ��الي��ا ال��ح��بُّ َد ج��دَّ
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ص��غ��ي��َرا ح��لَّ إذ ك��ان م��ا وق��د ال��ح��بُّ َك��بُ��ر
ع��س��ي��َرا أْدن��اه��ا ك��ان ِرق��ابً��ا ال��ح��بُّ ذَلَّ��َل
��رورا ال��سُّ ِح��رم��ان��ي غ��ي��ر إل��ِف��ي ح��بِّ ِم��ن ل��ي ل��ي��س

لنا وبارك أخي، يا لك هللا بارك وقالت فِمه، يف وقبَّلته فعانقته وقامت ُعلية، فطِربَت
شانئوك. وبَُعد فوك، ُفضَّ وال فيك،

امتدَّ حتى كذلك، لها ويروي عر والشِّ األدب ِمن له وترِوي معه تتحدَّث جعَلت ثم
الرشيد، مع مرًة َحَججُت إبراهيم: فقال وأيامه، الرَّشيد هارون أخيهما ِذكر إىل الحديث
فسَلَكت عيناي، حمَلتِني إذ دابَّتي عىل وأنا وحدي انفرْدُت وقد الطريق يف نحن فبَينا
عطًشا فَعِطشُت الحرُّ بي فاشتدَّ ة، الجادَّ غري عىل وأنا فانتبهُت الطريق، غري الدابَّة بي
بني وذلك َمزرعة، بُقرب ماءٍ برئ وبجانبها بقبٍَّة فإذا فقصدتُه، ِخباءٌ يل فارتفع شديًدا،
استوى ثم عينيه ففتَح بي فأحسَّ نائم، بأسوَد أنا فإذا القبَّة، يف فاطَّلعُت واملدينة، مكة
أسود يا ُمحاكيًا: فقال املاء، هذا من اسِقني أسود، يا فقلت: الصورة، بَِشع هو فإذا جالًسا،
خبيٌث ِبرذَوٌن تحِتي وكان واَرشب. فانِزل عطشان كنَت إن قال: ثم املاء! هذا من اسِقني
قطُّ الغناء ُعليَّة يا نَفَعني وما الِربذَون. رأس فرضبُت فينِفر، عنه أنِزل أن فخِشيُت نَُفور

اليوم. ذلك يف نفَعني كما
ذلك؟» كان «وكيف ُعليَّة: فقالت

فَلِحق وغنَّيت، َعقريتي ورفعُت رسُت الجواب بهذا األسود أجابَني ملا إبراهيم: قال
وسويًقا؟ ماءً أو وحَده، ماءً أسِقيك أن إليك: أَحبُّ أيُّما وقال: بي،

ويق. والسَّ املاءُ قلت:
رأسه عىل بيِده يِرضب وأقبَل فَسقاني، القَدح، يف ويق السَّ فصبَّ له، ُقعبًا فأخرج
ثم واملاء، السويق وِرشبُت أزيُدك.» وأنا ِزدني موالي، يا قلباه حرَّ «وا ويقول: وصدره
ِقربَتي أمأل لكنِّي العَطش، عليك آمُن ولسُت أمياًال، الطريق وبني بَينَك إنَّ موالي «يا قال:
ِمشيَته يف يَحِجل وهو امي ُقدَّ وسار ِقربتَه فمأل «افعل.» له: فقلت امك.» ُقدَّ وأحِملها هذه،
فأُغنِّيه، َعِطشت.» موالي «يا فقال: عيلَّ أقبََل ألسرتيح أمسكُت فإذا اإليقاع، عن خارٍج غريَ
من َكساك ما َسَلبَك وال هللا َرعاك «ِرسْ قال: ثم الطريق، من الجادَّة عىل أوقَفِني أن إىل
بي فُرسَّ ِلَطَلبي، الربِّ يف الخيل وبثَّ فَقَدني، قد والرَّشيد بالقافلة، فلحقُت النَِّعم.» هذه
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َمثَل حتى يَسريٌ إال كان فما باألسود.» «عيلَّ فقال: األمر، عليه فقَصصُت فأتيته رآني، حني
َقلِبك؟ حرُّ ما ويَلك له: فقال يديه، بني

من فأَمر موالي.» يا «حبشيَّة قال: ميمونة؟» «ومن قال: َميمونة.» موالي، «يا فقال:
أن إال مواليها فأبى له، فاشرتاها عيل، بن الحسن أوالد لبعض أَمٌة هي فإذا يَستَفِهُمه،

له. فَوَهبَها للرشيد، هديًَّة تكون
امُلروءة. عظيم النفس، نَبيل كان فقد الرشيد، أخي هللا رِحم إلبراهيم: علية فقالت

وِركابي. ِخدمتي يف ليكون إياه وهبَنِي الُغالم «طل» فهذا معي، فَعَلها لقد
َفَطلٌّ﴾!8 َواِبٌل يُِصبَْها َلْم ﴿َفِإْن إبراهيم: فقال

انتصف، قد الليل وكان قرصه، إىل وانرصف أخته، وودَّعته نَهض ثم ُعليَّة. فضِحكت
سالم. يف َمخدعه إىل إبراهيم فأوى

القمر ليايل يف

الضاحكة الليايل هذه ما أدراك وما القمر، ليايل من صاِفيًة اءة وضَّ ليلًة التالية الليلة كانت
للتَّزاُور فيها يخرجون الناس كان فقد الحني؛ ذلك يف امَلِرشق عروس بغداد يف الَقْمراء
اللهو من فيأخذون الليل، من أخرٍي وقٍت إىل والرشاب والطَرب األُنس َمجاِلس وُشهود
عىل والرسور اللذائذ بأنواع َزَخرت التي الباسمة الرَِّغدة الحياة لهم شاءت ما الدنيا ومتاع

الرافدين. شواطئ
أو آِله، لبعض زائًرا الليايل هذه يف يخُرج أن اعتاد قد املهديِّ بن إبراهيم وكان
الزمان من حنٌي مىض وقد وألحانه. أغانيه يف لُخصومه ُمناظًرا أو أصدقائه، ألَحد مؤاِنًسا
هزَّ فقد «األمني»9 َمقتل عدا وهناءة سعادٍة من يُظلُّها وما بغداٍد صفو األحداث تُعكِّر لم
فتنٌة أجله من تحُدث وكاَدت أليًما. هزٍّا العراق، جواِنب بل املدينة، جواِنب الحادث هذا

الرشيد فنهاها ِشعًرا، فيه وقالت ُعليَّة فأحبَّته الرشيد، ِغلمان من جميًال ُغالًما كان « «طالٍّ إن يقال 8

تقول: أن وأرادت َفَطلٌّ﴾ َواِبٌل يُِصبَْها َلْم ﴿َفِإْن تعاىل: قوله تقرأ وهي عليها فدخل وتَسميَته، كالِمه عن
لك وهبُت «قد وقال: رأسها وقبَّل عليها الرشيد فأقبَل املؤمنني.» أمري عنه نهانا «فالذي فقالت: «فطل»

الرواية. هذه ة ِصحَّ يف يشكُّ واملؤلِّف تُريدينه.» يشءٍ من هذا بعد أمنُعك وال ، طالٍّ
والُفرات». دجلة ِضفاف «عىل كتاب يف ة قصَّ ومَلقتِله ١٩٨ه، سنة األمني الخليفة ُقتل 9
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فعاَدت والعجم، العرب بني ُسلطان من له وما وعزم، قوٍَّة من املأمون عليه كان ما لوال
السعيد. وحظها الناِعمة حياتها بغداد إىل

العرب، من العامة زيِّ يف امُلغنِّي ُمخاِرق صديقه بيت إىل املساء يف «إبراهيم» وخَرج
َمرآها وجمال ُظرفها ينُمُّ البناء ُمتقنة رشيقٍة بداٍر طريقه يف فمرَّ األمراء، مالبس خَلع وقد
ار تُجَّ ِكبار من وهو هللا» عبد «أبا يُدَعى الثريُّ هذا وكان األثرياء. من كبرٍي ِلثَريٍّ أنها عىل
من نُخبًة دعا وقد األحباش، وبالد واليمن وفارس الهند إىل ِتجارتهم امتدَّت الذين العراق
واملوسيقى بالغناء عامرًة ساِهرًة ليلًة معهم ليُحِيَي أسفاره من أَوبٍَة بعد التُّجار أصدقائه
من الطَرب اق ُعشَّ تَفِتن الليلة هذه أمثال وكانت الِحسان، الجواري ورقص والرشاب
امُلتلذِّذين. الُهواة من أم ين امَلدُعوِّ من أكانوا سواء يَغشونها الفنون وأهل واألعيان األمراء
إذا ثم نوافذها، إحدى من خرجا قد لحسناء وِمعصٌم كفٌّ فإذا الدار إىل «إبراهيم» فنظر
رأى ما فاستهواه كالربق. يَختفي ثم النافذة هذه من يُطلُّ القمر وجه هو كأنما فاِتن َوجٌه
ُمرهًفا، رقيًقا وشعوًرا وشبابًا، حياًة امَلملوء الفنان األديب الشاب وهو فؤاده، واستثار
يف يكون أن عىس وفيما الفاتنة، الجارية هذه تكون أن عىس فيمن ُمفكًِّرا واِجًما فوقف
فسلَّم عليه، وسلَّما أقبَال، قد ين امَلدعوِّ من ِبتاِجَرين إذا ثم وامَلتاع، األُنس من الدار هذه
يكن فلم الدار؛ صاحب أصدقاء من يَظنَّاِنه وهما بينهما، هو فدخل الدار، ودخال عليهما،
لم فإنه هللا، عبد أبو كان وكذلك َكثَب، عن ومعرفته املهدي بن إبراهيم برؤية عهٌد لهما
ورغبًة ًال تفضُّ َمعهما أتى صاِحبَيه صديق أنه وظنَّ عليه ُقدوِمه عند به ورحبَّ يعِرفه،

واألصحاب. األهل سائر مع الغناء وسماع وامُلجاَلسة، امُلؤانَسة يف منه
«خالدة» تُدَعى حسناء جاريٌة وأقبَلت الطعام وانتهى ُمتنكًِّرا، معهم إبراهيم وجلس
وهي لينًا، والُغصن نوًرا القمر بني جمَعت وامِلعصم، والكفِّ الفاتن الوجه صاحبة كانت

بشار: قال كما

وق��م��ر وك��ث��ي��ٍب ُغ��ص��ٍن ب��ي��ن ��َم��ْت ُق��سِّ وث��م��اٍن ع��ش��ٍر ب��ن��ُت

فتُذيب عواطفها عىل تميش كأنما وتَثنٍّ دالٍل يف وتميش استحياءٍ يف تتهاَدى وكانت
الِغلمان وِمالح الِحسان الجواري من َموِكٌب الجارية هذه ووراء األلباب. وتسَحر القلوب
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ويف جميلٍة ِفسقيٍَّة من بالُقرب تَخٍت عىل جميًعا جلسوا ثم والطرب، العزف آالت يحملون
بُرد: بن ار لبشَّ وغنَّت خالدة وسِطهم

أََل��ْم َط��يْ��ٌف ال��َك��َرى ع��نِّ��ي ون��َف��ى أنَ��ْم ل��م ول��ك��ن ل��ي��ِل��ي يَ��ُط��ل ل��م
وَدم ل��ح��ٍم ِم��ن ع��ب��َد ي��ا أنَّ��ن��ي واْع��َل��م��ي ع��نِّ��ي ع��بْ��َد ي��ا ��س��ي نَ��فِّ
الن��َه��َدم ع��ل��ي��ه تَ��وكَّ��أِت ل��و ن��اِح��ًال ِج��س��ًم��ا بُ��ْرديَّ ِف��ي إنَّ
ون��ع��م ال ع��ن ��ْم��ت ب��ال��صَّ َخ��َرج��ْت َل��ن��ا ُج��وِدي ل��ه��ا ُق��ل��ُت وإذا
ال��ذَِّم��م أه��ل ِم��ن ال��َخ��اتَ��م َم��وِض��َع ُع��نُ��ق��ي ف��ي ل��ه��ا ال��ح��بُّ َخ��تَ��م

ثم الغناء. فأعادت واستعادوها والطَرب، الشجُو القوم امتلك حتَّى تنتهي كاَدت فما
فغنَّت: األحنف. بن العباس ِمن خاِلَدة يا أسمعينا إبراهيم: لها قال

ذُن��وب ال��نَّ��اِظ��رات ل��ل��ُع��ي��ون وال ُق��ل��وب ِل��ل��ع��اش��ق��ي��ن م��ا َخ��ل��ي��ل��يَّ
ح��ب��ي��ُب ال��ُم��ِح��بَّ يَ��ل��َق��ى ال ك��اَن إذا ال��ه��وى أْوج��َع م��ا ��اق ال��ُع��شَّ َم��ع��َش��ر وي��ا
ُض��روب ال��ع��اِش��ق��ي��ن َم��ن��اي��ا ك��ذَاك ُم��ط��اِوٌع ِل��ي وال��ه��وى ِل��ِح��ي��ن��ي أم��وُت
نَ��ص��ي��ب ه��واه م��ن ِل��ف��ؤادي أم��ا ال��ه��وى ع��ذَّبَ��ُه ك��ي��َف ف��ؤادي َع��ِدم��ُت

فَعزَّ يشء! عليك بَِقي ولكن جارية، يا وهللا أحَسنِت إبراهيم: وقال القوم، طَرب فاشتدَّ
تُحِرضون ُكنتم متى وصاحت: األرض، ِبعودها وَرضبَت ناِفرًة وقامت ينُقَدها أن عليها

ماع؟! السَّ يُحِسن ال من مجاِلسكم
ِبتلِحينه: يُغنِّي وانَدَفع فأصَلَحه الُعود وأَخذَ وثَبات، هدوءٍ يف إبراهيم فقام وخرَجْت،

ال��ط��اِرِق ال��خ��ي��ال ِم��ن أل��ذَّ ش��ي��ئً��ا أرى وال ال��خ��ي��اُل ِب��خ��اِل��دَة أَس��َرى
ال��واِم��ِق ح��دي��ِث ِم��ن ف��ؤاَدك ف��انْ��َق��ْع ح��دي��ثَ��ُه ت��َم��لُّ َم��ن ال��ب��ِل��يَّ��ة إنَّ
ال��خ��اِف��ِق ك��ال��ج��ن��اح ق��ل��ب��ي ِب��نْ��ِت ُم��ذ يَ��َزْل ول��م ال��نُّ��ف��وس ه��وى ف��وق أْه��واِك
ال��ص��اِدق ب��ال��ح��ب��ي��ِب ال��ُم��ك��ذُِّب ل��ي��َس َم��ودَّت��ي تُ��ج��اِز ول��م إل��ي��ك ش��وًق��ا

تقول: وهي تقبِّلها وجعلْت بيده فأخذت الجارية، خرجِت حتى منها ينتَهي كاد وما
ِمثلك! هذا يُغنِّي أحًدا سمعُت ما وهللا سيِّدي، يا امَلعِذرة
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وقام منك! أجمَل ُمعتِذرًة وهللا َسمعُت وما خاِلدة، يا ِفداءك ُجعلت إبراهيم: فقال
فغنَّى آخر، صوتًا يُغنِّي أن وَرجاه قالت ِمثلما وقال فعلْت ِمثلما ففعل هللا عبد أبو موالها

ار: بشَّ ِشعر من

ُروِد ب��ي��ض��اءَ ِري��ق م��ن واس��ِق��ي��ان��ي ش��راب��ي ُص��بَّ��ا ال��س��اِق��ي��ان أيُّ��ه��ا
بَ��ُرود ث��ْغ��ٍر ِرض��اِب ِم��ن رش��ف��ٌة َدوائ��ي وإنَّ ال��ظَّ��م��ا داِئ��ي إنَّ
ال��بُ��روِد وْش��ي ك��ال��َوْش��ِي وح��دي��ٌث األق��اح��ي َك��ُغ��رِّ ِم��ب��َس��ٌم ول��ه��ا
ال��ُم��س��ت��زي��د ِزي��اَدَة ون��اَل��ْت ـ��ِب ال��َق��ل��ـ��ـ ح��بَّ��ِة ِم��ن ��واِد ال��سَّ ف��ي ن��َزَل��ْت
ج��دي��د ُك��لَّ يُ��ب��ِل��ي��ن وال��ل��ي��ال��ي ل��ي��اٍل ب��ع��َد نَ��ل��ق��اَك ق��ال��ْت ث��مَّ
ال��ح��دي��د ق��ل��َب ي��أُك��ْل��َن َزَف��راٌت وِع��ن��دي ِل��ق��ائ��ي ع��ن ال��ص��بْ��ُر ِع��ن��َده��ا

وهللا هذا … الِغناء وهللا هذا وقالوا: ين ُمكربِّ ُمعَجبني وهتفوا السامعني جميع َفتأوَّه
الِغناء!

فغنَّى: يَزيَدهم، أن إبراهيم وناَشدوا يُذِهلُهم، كاد ما القوم طَرِب من وجاء

َج��َس��ِده ع��ل��ى تَ��ج��ري َم��داِم��ُع��ه ص��ْع��ٌب ك��َم��ِده ع��ل��ى َم��ط��ويٌّ ُم��ِح��بُّ��ِك ه��ذا
َك��ِب��ده ع��ل��ى أُخ��رى ويَ��ٌد ب��ه ��ا م��مَّ راح��ت��ه ال��رح��م��ن تَ��س��أُل يَ��ٌد َل��ه
وي��ِده َع��ي��ِن��ه ف��ي َم��ِن��يَّ��تُ��ه ك��ان��ت أس��ًف��ا ُم��س��تَ��ه��ِت��ًرا َك��ِل��ًف��ا رأى َم��ن ي��ا

انفضَّ ثم الليل، ُمنتصف حتى أخرى أصواتًا إبراهيم وغنَّى شديًدا، طربًا فطِربوا
إبراهيم عدا ما هللا، عبد أبي من ُمودَّعني وساروا للخروج الحاِرضون ونَهض املجِلس،
هللا: عبد أبو له فقال القوم، انرصف حتى فمكث الوقت، ُمالوًة10من يبَقى أن َرجاه فقد

هللا؟ يَرحُمك أنت فمن أعِرفك، ال كنُت إذ باِطًال أيامي من خال ما وهللا ذهب
«هللا وقال: الرجل فبُِهت أخربه، حتى كثريًا عليه فألحَّ نفسه، يُعرِّفه أن إبراهيم فأبى

«… عندي الغناء وأمري العباس، وحفيد الهاشم، َسِليل أكرب،
يف داَرك أغىش أن ينبَغي كان فما … هللا يرحُمك عمُّ يا تْفضْحني ال إبراهيم: قال

الحال! هذه

الوقت. من الُربهة امُلالوة: 10
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داُرك. ار الدَّ فإن سيِّدي يا عليك بأس ال هللا: عبد أبو فقال
طيِّبة! حياة لك وأتمنَّى … هللا عبد أبا هللا إليك أحَمُد إبراهيم: قال

فإنك لك، جاريًة «خالدة» منِّي تقبَل حتَّى وهللا ال هللا: عبد أبو فقال ليخُرج، ونَهض
ِبِضيافتك. فتَني ورشَّ بأُنسك، أكرمتَني

الَحسناء. الهديَّة بهذه إبراهيم فاغتبَط
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الطموح

ُمبتكًرا، ًدا ُمجدِّ وكان واملوسيقى، الغناء يف عرصه رجال أنبَِغ من امَلهديِّ بن إبراهيم كان
رأسهم ويف ِبُزَعمائه د ويُندِّ وأنصاَره، القديم ينتِقد واالبتكار، التجديد بطرائق ُممتاًزا
أعجميٍّ أٍب من — الكاف وُسكون الشني ِبكرس — «ِشْكلة» ه أُمَّ أن ومع امَلوِصيل. إسحق
راِوية. شاعًرا ِمْصَقًعا، خطيبًا َصميًما، عَرِبيٍّا أِديبًا إبراهيم كان فقد افرند.» «شاه يُدعى
عليه ويأخذ الغناء، فنِّ يف إسحق يُناِظر وكان ُمتبذًال. ُمستهرتًا وتََرفه َلْهوه يف يكن ولم
أشتهي! كما أُغنِّي َمِلك أنا قال: ُمستَحَدثاته بعض يف إسحق ه حاجَّ فإذا للقديم، به تََعصُّ
وامُلعتصم. واملأمون واألمني الرشيد عهود يف إسحق وبني بينه الخصومة بَِقيت وقد
األول طريقة وُعرفت امُلحافظني، زعيم إسحق كان بينما امُلجدِّدين، َزعيم إبراهيم وكان

القديم. بالغناء الثاني وطريقة الحديث، بالغناء
وقد امَلوِصيل، إبراهيم وهو فيه، زعيٍم وابن فنِّه يف زعيًما امَلوِصيل إسحق وكان
وأمه َصفوان.» «أبا الرشيد كنَاه ثم محمد» «أبا يُكنَى إسحق وكان عباس. بآِل ا اختُصَّ
الِكسائيِّ عىل واألدب اللغة علوم َدَرس وقد «شاهك».1 تُدعى الرَّي أهل من أعجميَّة
َميزاته. أقلَّ — فيه مكانته ُعلوِّ عىل — الغناء فنُّ وكان وغريهم. ُعبيْدَة وأبي واألصَمعيِّ

األلحان. أجَوِد ِمن لحٍن أربعمائة وَضع وقد
إسحق يَزجَّ فلم الخالفة، عىل واملأمون األمني بني النِّزاع وقام الرشيد هارون ومات

واألدب. الفنِّ ِلخدَمة «بغداد» يف بَِقي بل الخالف، هذا يف بنفسه

املتوكل. عهد يف ٢٣٥ه سنة وتُويفِّ ١٥٠ه سنة يف إسحق ُولِد 1



الذهب قرص أمري

فكان الرشيد؛ أخوه مات ُمنذ نفسية ثورة تُناِزعه كانت امَلهدي بن إبراهيم أن غري
الخالفة توىلَّ املنصور جعفر أبو دام وما واملأمون، األمني من بالخالفة أحقُّ أنه يرى
ال فلماذا الهادي، أخيه بعد كذلك الخالفة توىلَّ الرشيد دام وما العباس، أبي أخيه بعد
ال وهما بعِده ِمن بالخالفة البنَيه الرشيد يَْعهُد حقٍّ وبأيِّ الرشيد؟ أخيه بعد هو ها يتوالَّ
يف عنهما يمتاز كان — يشء كلِّ يف عنهما يَمتاز أنه يرى كان بل يشء؟ يف عنه يَمتازان
يكن ولم والفصاحة، والرِّواية بالِفقه األمني عن ويَمتاز الدين، وعلوم والفنِّ واللغة األدب
يف بثَورٍة ويَشُعر الخالفة يتمنَّى فكان والرشاب. اللذائذ يف ُمرسًفا اللهو يف ِمثله ُمغِرًقا
ُسبًُال لهما إن بل لطان، والسُّ امُللك طريق ليَْستا والِكفاية التمنِّي ولكن أجلها، من نفسه
هذه له فليست هو أما وأموال، وجنود ُقوَّاد واملأمون األمني من لكلٍّ صار وقد أخرى.
نفسه ثورَة وليُخِف إنسان، كلِّ عن ُطموحه وليْكِبت الزمان من حينًا فليَبتِعد الُقوى،

األوان. ويَحني الفرصة تَْسنََح حتى
يُرسُّ فأخذ ظريًفا، شاِعًرا كاِتبًا وكان أميَّة، بن محمد وصديقه نَديمه عليه ودَخل
ك التنسُّ إىل عاد وقد العتاهية، أبو عليهما َدخل إذ يَتسارَّان هما وبينما نفسه. يف ما إليه
عليه وأقبل به، وُرسَّ إبراهيم فرَفعه الزُّهد، يف إال عر الشِّ قول وترك الصوف ولِبس
يُعَرف َمواليك ومن ناِحيتك يف فتًى خَرب بلَغني األمري، أيها العتاهية: أبو فقال ِبوجهه،
وقال: إبراهيم فضِحك فَعل؟ فما فأعجبَني، شعًرا له وأنشْدَت الشعر، يقول أميَّة بابن
هو؟» «أنت وقال: أميَّة ابن إىل العتاهية أبو فالتَفَت منك.» مجلًسا الحارضين أقَرُب «لعلَّه
كما والثالثة والبيتني بالبيت أعبَُث شابٌّ أنا فإنما عُر الشِّ أما فداءك. ُجِعلُت «نعم، فقال:
َغَرُره فهو فيه ِقيل وما عر. الشِّ زمان وهللا «ذاك العتاهية: أبو فقال بَّان.» الشُّ يعبُث
— هللا أكَرَمه — املؤمنني أمري رأى إْن وقال: املهدي بن إبراهيم إىل التفت ثم وعيوبه.»

… محمد يا أنِشْده إبراهيم: فقال عر. الشِّ ِمن ه حَرضَ ما بإنشادي يأُمَره أن
فأنشده:

تَ��ف��ع��ِل ل��م وإن ��ك��ر ال��شُّ أوَج��ب ل��ي أن��س��اه ال ِم��ن��ِك وع��ٍد ُربَّ
تَ��ن��ج��ل��ي م��ا غ��م��رًة وأُج��لِّ��ي ح��َس��ٍن ب��ظ��نٍّ ال��ده��ر أق��ط��ُع
أَم��ل��ي ف��ي ل��ي ال��م��ك��روه ع��َرَض ص��ال��ًح��ا ي��وًم��ا ��ل��ُت أمَّ ��ا ك��ل��مَّ
أَج��ل��ي وتُ��دن��ي م��ن��ك أرتَ��ج��ي ال��ذي تُ��دن��ي ال األي��ام وأرى

األبيات! هذه يُردِّد وجعل أميَّة.» بن يا «أحسنَت إبراهيم: وقال العتاهية، أبو فطِرب
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رشق من يليها وما خراسان إمارة للمأمون وكان أبيه، بعد الخالفة توىلَّ قد األمني وكان
يليه قسم ِقسمني: إىل وفاته عند بينهما الدولة م قسَّ فقد الرشيد، كعهد العباسية الدولة
خراسان وهو املأمون يليه وِقسم املغرب، بالد إىل بعدهما وما والشام العراق وهو األمني
بينهما، الخالف َوَقع أن يلبَث ولم لألمني. الخالفة تكون أن عىل املرشق، بالد وسائر
للمأمون. بالخالفة وامُلبايَعة ببغداد، األمني بَقتل األمر وانتهى اآلخر، يف منهما كلٌّ وطمع
العباس بني نفوس يف سيئًا أثًرا األمني َقتُل فأحَدث «مرو» يف وقتئٍذ املأمون وكان
واعتَربه العباسية، األُرسة يف نَوعه من حادٍث أوَّل كان فقد عامة؛ العرب ونفوس خاصة،

وأنصاره. املأمون2 أخوال للُفرس وانتصاًرا لهم ِخذالنًا العرب
تربَّى وقد العباسيني، يُناِرصون كانوا وإن للعلويِّني، يَتشيَّعون الفرس وكان
يف زاد الِخالفة توىلَّ وملا ألسالفه. خالًفا وحبِّهم العلويِّني احرتام عىل ونشأ فيهم «املأمون»
العلوي» الصادق جعفر بن الكاظم موىس بن «عيل إمامهم واتَّخذ وتقريبهم، احرتامهم
آل من «الرِّضا اه سمَّ وقد وَوَرعه، لتقواه ويُقدِّمه يُحبُّه وكان حبيب.» «أم البنته زوًجا
الشيعيِّ ِلَوزيره وكان العباس. ابنه ُدون بعِده من العهد بوالية له بايع ثم ُمحمد.»
بالعراق، العباس بني أنباؤها وبلغت امُلبايعة،3 هذه يف أصيل دوٌر سهل بن الفضل

العلويِّني. إىل ستَنتِقل بذلك الخالفة ألن األمر فهاَلُهم العرب، من وِشيَعتهم
الفنيَّة ُعزَلته من فخرج ببغداد، العباس آل كبري وقتئٍذ املهدي بن إبراهيم وكان
الوالء عامل عاِمالن: العباسيني يَتناَزع وكان بغداد، يف الحال واضطربت السياسة، إىل
أبَدل قد املأمون أن وصَلهم ما بعد خصوًصا عليه، الثورة وعامل الجديد، للخليفة
األُوىل وأحرق العلويني)، (شعار الخرضاء املالبَس العباسيني) (ِشعار السوداء باملالبس

الناس! من مٍأل يف

األمني َمقتل بعد بالخالفة وبُويع ١٧٠ه سنة املأمون ُولِد وقد َمراجل. تُدعى فاِرسيَّة املأمون أم كانت 2

خاٌل ِبخدِّه ( (أْعنَيُ العينني واِسع واللِّحيَة القاَمة طويل أبيَض َربعًة وكان .٢١٨ سنة وتُويفِّ ١٩٨ه، سنة
وقد وزرائه، كبري أصبح الذي سهل بن الَفضل وُمربِّيه بأُستاِذه ُمتأثًِّرا فقيًها، شاعًرا أديبًا وكان أسود،

األحول. خالد أبي بن وأحمد ُمسَعدة بن عمرو واستَوَزر سهل، بن الحسن أخاه بعَده اْستوَزر
٢٠١ه. سنة العهد بوالية موىس بن لعيل املأمون بايع 3
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من نفسه يف ما ويُطِلق الخالفة يف آماله ق ليُحقِّ إلبراهيم سانحًة الفرصة كانت إذن
إذا الزمان آِخر إىل أو الزمان، ِمن فرتًة الفنَّ فليدَع وإذن والسلطان. امُللك إىل طموح

األحالم! ِت صحَّ

الحانة يف

الحياة وِطيب فيها العيش وجمال نُورها من شيئًا الفتنة هذه ظالم يف بغداد تفِقد لم
كان إذ شديد؛ عاِصٌف بها يَعِصف أن دون بها تمرُّ األحداث هذه كانت فقد أبنائها؛ بني
وكانت والسلطان. والجاه النفوذ يف وأطماعهم السياسة، رجال عىل َمقصوًرا النِّضال
فيها تنصبُّ األموال وكانت البلدان، وزعيمة الحضارة، وعاصمة الرشق، عروس بغداد

والطَرب. واألَدب األُنس مجاِلس فيها فكثُرت انِصبابًا،
أطراف من طَرٍف يف روِميٍّ لرُجٍل حانٍة يف وامُلغنِّني األُدباء من جماعة وجلس
ِدناُن فيها كالُجيوب ُكًوى ُجدرانها ويف وبساتني، أغراٌس بالحانة تُحيط وكانت املدينة،
الحانة صْدر ويف والخشب، الزجاج من وأقداٌح أباريُق عليها ُرفوٌف الُكوى وفوق الخمر،
كئوس ويْحتَسون يتسامرون وامُلغنُّون األَُدباء هؤالء وأخذ واآلالت. واألعواد امَلعازف بعض

الحسان. الِغلمان من قاة السُّ بها يدور الخمر،
عيل بن وَدعبَل األمني، شاعرا الورَّاق بن وعمرو اك4 الضحَّ بن الُحسني بينهم وكان
العرص، ذلك يف العرب وأمراء والفرسان الشعراء أحد الِعْجيل قاسم ِدلف وأبو الُخزاعي،5
البعض وكان العبايس. الُجند ُقوَّاد من نهيك وابن امُلغنِّني؛ من وزلزل وعلوية وعقيد
اك الضحَّ ابن فقال ويتحدَّث. يَرشب اآلخر والبعض الشطرنج، يلعب والبعض النَّْرد يلعب
َمجاِلس عىل وَسالٌم األمني، وأيام األمني، هللا رِحم عمرو، يا هيه الورَّاق: بن عمرو لصديقه
حدائق يف والرسور امَلباِهج وأين والرُّصافة، الُخلد قرص ليايل أين َسْعِده. وَمطاِلع أُنسه،
اك، الضحَّ بن يا أَجل عمرو: فقال باِسم؟! ناِعٌم والعيش ساِكن، ساٍج والدهر املنصور،

قبل مات ولكنه معهما نُواس أبو وكان األمني، شاِعَري الورَّاق بن وعمرو اك الضحَّ بن الحسني كان 4

٢٥٠ه. سنة إىل عاش وقد األوىل، الطبقة ُشعراء من الضحاك ابن وكان األمني. َمقتَل
٢٤٦ه. سنة مات وقد الشعراء، كبار من وكان اليمن، خزاعة من 5

26



الطموح

الَحرَّاقات6 وبدائع الِقيان، وَمغاني الفرسان، ومالعب العني، والُحور البساتني، ِفتنة وأين
أين الساحرة؟ وِزينتها الناِدرة فخامتها يف والُفرات ِدجلة فوق تخُطر امُلنشآت والجواري
وأين السحاب، َسريها يف تسِبق «الُعقاب» وأين والزَّبَد، بالُعباب تفِتك «األسد» سفينة
وَمليكة البحار سيِّدة «الدلفني» وأين الجميل، وُروائها الضخم حجمها يف «الفيل» سفينة

السفني؟!
وأنِعم والرشاب؟ األُنس مجالس يف ِصحاب من لنا كان ما وأين الضحاك: ابن قال

والشباب. الهوى عهد األمني، ِبعهد
ذكرُت ا كلمَّ الَعهد هذا جمال أتَمثَّل — اك الضحَّ بن يا وهللا — زلُت ما عمرو: فقال
عىل معه بالرياضة نأنَس ونحن الحرَّاقات، تلك إحدى عىل األمني يُنِشد وهو نُواس أبا

َطُروب: َفِرٌح واألمني الربيع، شباب يف دجلة مياه

ال��ِم��ح��راب ل��ص��اِح��ب ��ر تُ��س��خَّ ل��م ال��َم��ط��اي��ا ل��ألم��ي��ن ال��ل��ه ��ر س��خَّ
َغ��اِب ل��يْ��َث راك��بً��ا ال��م��اء ف��ي س��ار ب��رٍّا ِس��ْرَن ِرك��ابُ��ه م��ا ف��إذا
األن��ي��اب ك��اِل��ح ��دق ال��شِّ أْه��َوَب يَ��ْه��وي ِذراَع��ي��ه ب��اِس��ًط��ا «أَس��ًدا»
ب��ال��رِّك��اب ِرج��ِل��ه َغ��ْم��ز وال ِط ��و ال��سَّ وال ب��ال��ل��ج��ام يُ��ع��اِن��ي��ه ال
ال��س��ح��اب َم��رَّ ت��م��رُّ ل��ي��ٍث رِة ُص��و ع��ل��ى رأْوَك إذ ال��ن��اس َع��ِج��ب
ال��ُع��ق��اب ف��وق أب��ص��روك ل��و ك��ي��ف ع��ل��ي��ه ِس��ْرَت رأْوك إذ س��بَّ��ُح��وا
ال��ُع��ب��اب ب��ع��َد ال��ُع��ب��اب تَ��ش��قُّ ـ��ن وَج��ن��اَح��ي��ـ َزوٍر7وِم��ن��َس��ٍر ذاُت
وذَه��اِب ِب��َج��يْ��ئ��ٍة ـ��تَ��ْع��ج��ل��وه��ا اس��ـ م��ا إذا ال��س��م��اء ف��ي ال��طَّ��ي��ر تَ��س��ِب��ق
��ب��اب ال��شَّ ِرداء ل��ه وأب��ق��ى ه وأب��ق��ا ل��ألم��ي��ن ال��ل��ه ب��ارك

األمني. وشباب األمني ذَهب فقد أَسًفا اك: الضحَّ بن الُحَسني قال

عدَّة لألمني وكان األعداء، بها يُرمى ِنريان َمرامي بها كان عندهم سفينة اسم الراء): (بتشديد الحرَّاقة 6
والدلفني. والفيل والُعقاب كاألَسد الحيوان بعض بأسماء حرَّاقات

الزَّور». عريض «فرٌس ومنه الصدر، ِعظام أطراف ُملتَقى الزَّْور: 7
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الورَّاق: ابن

بَ��ه��ج��ة ذاَت وك��ان��ت د، بَ��غ��دا بَ��ه��َج��ُة ذه��ب��ت
��ة رجَّ بَ��ع��ِد م��ن ��ٌة َرجَّ ي��وٍم ك��لِّ ف��ي َف��َل��ه��ا

اك: الضحَّ ابن

األب��ِد َط��وال ـ��ب��اِق��ي ال��ـ إل��ى ال��م��اض��ي يَ��رِج��ع ال
أح��ِد ِم��ن َم��ض��ى ق��د ـ��ن ��ـ م��مَّ تُ��ب��ِص��ر ال َه��ي��ه��ات

يلعبها وكان الشطرنج، لعبة عيل» بن «دعبل ترك حتى ذلك إىل يَِصالن كادا وما
أتى خليفٌة عليكما، َهوِّنا … الزمان عليها ى عفَّ ِألموٍر الذِّكريات هذه ما وقال: زلزل، مع

غلب. ِلمن فالدنيا الناس يُبايل وما ذَهب، وخليفٌة
زلزل: فقال

ال��زُّالل ب��ال��م��اء ال��خ��م��ر ي��ش��رب��ون ِع��ن��دن��ا أن��اخ��وا ق��د رك��ٍب ُربَّ
ح��ال ب��ع��َد ح��اًال ال��ده��ر وك��ذاك ف��ان��َق��َرض��وا ب��ه��م ال��ده��ر َع��َص��ف

والُخلفاء الِخالفة ِمن َدعونا زيد، بن عديُّ وهللا وصَدق صدقت، علوية: فقال
واألَُدباء. اق الُعشَّ أخبار من وحدِّثونا

ُمسِلم الغواني َرصيع مع يل وَقَع ظريٍف حادٍث عن ثُكم ُمحدِّ إني دعبل: قال
… هللا قاتََله الوليد بن

من شيئًا فقلُت نَشَوة، وأخذَتْني قلبي، عىل الِفكر فاحتوى الَكْرخ،8 ِبباب مارٍّا كنُت
وهو: َقبل، من وََعيْته ما عر الشِّ

ان��ق��ب��اُض ب��ه َع��ي��ن��ي ونَ��وم ان��ب��س��اط ل��ه��ا َع��ي��ِن��ي دم��وع

املاء. يَسوق الذي والكاِرخ َكرًخا، ساَقه املاء؛ وكَرخ ببغداد. َمحلَّة 8

28



الطموح

البيت، هذا تسَمع وهي باِهر، وَمطلٌع زاِهر، وجٌه لها راِئعة، ِبجاِريٍة أنا فإذا
وقالت: فاعرتَضتْني

ال��ِم��راُض األع��يُ��ُن ِب��َل��ح��ِظ��ه��ا َدَه��تْ��ه ِل��م��ن ق��ل��ي��ٌل ه��ذا

فأجبتُها:
ِق��راُض9 ِدي��ِن��ن��ا ف��ي ف��ال��ِودُّ ق��ل��ٍب ع��ط��ُف ل��َم��والي ف��َه��ل

ِبعذوبَِة األنفاس تقَطع كانت فقد الجنة؛ من هبطْت حوريًة أُخاِطب كأني شعرُت ثم
قدٍّ َرشاقة مع نََغمها، ِبرخيم األلباب وتُذِهب َمنِطقها، برباعِة األرواح وتَختِلس ألفاظها،
شجاعتي، وراجَعتْني عقيل يل ثاب ثم اللسان، وتلجلج فيها، البرص وهللا فحار واعتدال،

فقلُت:

ُم��ش��ت��اق إل��ى ُم��ش��ت��اًق��ا ويَ��ض��مُّ ب��ت��الق��ي يَ��س��رُّن��ا ال��زم��ان أتُ��رى

فأجابت:

ِب��ت��الق��ي َف��ُس��رَّن��ا ال��زم��ان أن��ت وإن��م��ا ف��ي��ه يُ��ق��اُل ل��ل��زم��ان م��ا

الوليد، بن ُمسلم منزل إال يل ما فقلُت — إمالقي أيام يف وذلك — وتَِبعتْني ِرسُت ثم
بما الدنيا يَعِدل صبيح وجٌه معي، الخريَ «أكِمل له: فقلُت فخرج، بابه، إىل بها فِرسُت
«هو فقلت: املنديل.» هذا غري أمِلك ال «وهللا فقال: وُعرس.» ِضيق بي وَقَع وقد فيها،
وذهبُت ِعنده، الجارية فرتكُت شيئًا.» ِبثمِنه لنا فاْشَرتِ «ُخذه فقال: وتناولتُه. البُغيَة»
الزَّهر كأنه َحديثًا مَعه تَتساَقط فَوجدتُها إليه وِرصُت ونبيذًا، وُخبًزا لحًما واشرتيُت فِبعتُه
مع وجلوس ورشاب طعام يَصلُح «كيف قال: فأخربته، صنعت؟» «ما فقال: امَلمطور،
دينار، ِنصف وأخرج ذلك.» من شيئًا لنا فأحِرض اذهْب وِطيب، َريْحان ِبال جميٍل وجٍه

!… أثَر من لهما وليس مفتوًحا ار الدَّ باب فوجدُت إليهما ُعدُت ثم وذهبت، فأخذتُه

ِبمثِله. اليشء وقابَل جازاه بمعنى َقاَرَضه من القاف): (بكرس ِقراض 9

29



الذهب قرص أمري

!… البََرش ألحَمُق إنك وهللا وقالوا: وصاِحباه علوية فضِحك
ِحك! الضَّ يف وأغَرقوا الحانَة مألِت عاِليًة قهقهًة وَقهقهوا

األبيات: بهذه يرتنَّم وهو املغنِّي ُمخاِرق امُلهنَّأ أبو دخل وهنا

ك��ان��ا ك��ال��ذي س��روٍر ِب��ي��وم ُع��ودي َم��ث��وان��ا أك��رْم��ِت ق��د ال��ش��طِّ ح��ان��َة ي��ا
وإع��النً��ا إس��راًرا ال��بَ��ط��ال��ة ِط��ي��ب وال ال��ح��ي��اة ُدع��اب��ات تُ��ف��ِق��دي��ن��ا ال
ُدن��ي��ان��ا ل��ذَّات م��ن ال��دَّس��اك��ر دوَن ب��ه ُخ��ِص��ْص��ِت ُح��س��ٍن م��ن ل��ُح��س��ن��ك ُس��ق��يً��ا
وب��س��ت��انً��ا ن��ه��ًرا ُم��خ��ت��َرق ك��لِّ ف��ي ُم��ج��اورة ج��ن��ات ِري��اض��ك ��ْت ح��فَّ
وأغ��ص��انً��ا أع��راًق��ا ال��ن��اس ب��أك��َرم ع��اِم��رًة األْوط��ان آه��ل��َة ِزل��ِت ال

ولُطفك. أُنسك من وِزْدنا اجلس امُلهنَّأ. أبا َمرحبًا امُلغنِّي: زلزل فقال
يقول: وهو بها فَرشِ كأًسا ُمخاِرًقا فناَول الساقي زلزل ونادى

وال��ِت��ذاذ واص��ِط��ب��اح َرذاذ ي��وم ي��وُم��ن��ا
َم��الذ م��ن ِس��واه��ا ـ��ي��ا ال��دن��ـ م��ن ل��ل��م��رء ل��ي��س

منها. ألذُّ الدنيا يف فإن … كال … كال قائًال: فنَفر الِعْجيل، قاسم دلٍف أبو فسِمعه

ال��ُق��ل��ْل وض��رُب ال��ت��راب ون��ق��ُض ��ف��وف ال��صُّ وش��قُّ ال��س��ي��وف ل��س��لُّ
ال��َج��ب��ْل ب��رأِس ال��َم��ن��اي��ا تُ��ري��ك ال��ِع��ج��اج��ة10وال��خ��اِن��ق��ات ولِ��ب��س
ط��ْل ي��وِم ف��ي ال��ُم��دام��ة وُش��رب ال��ُم��س��ِم��ع��ات ِم��ن وأْش��َه��ى أل��ذُّ

وال وامُلباَدرة، امُلقاومة إىل ِملُت امُلعاَقرة من شيئًا أحٌد استلذَّ وإن لذَّتي، وهللا «فهذه
غريَهما.» أستلذُّ

والحرب. اإلغارة عن ِكناية الِعجاجة ولِبس الُغبار، وهو الِعجاج واحدُة الِعجاجة 10
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الحرب لذَُّة كانت وإذا … قاِسم يا وهللا صَدقَت ما وقال: تهكٍُّم يف دعبل فضِحك
قلت: فلماذا غراَمك، املنايا وخوُض لذَّتَك

ال��ج��ب��ان ج��س��د م��ن ال��رُّوح م��ك��اَن م��نِّ��ي وأن��ِت ِج��ن��ان ي��ا ِب��ن��ف��س��ي
ال��زم��ان ب��اِدرة ع��ل��ي��ك خ��ش��ي��ُت ن��ف��س��ي م��ك��ان أق��ول أن��ي ول��و

قال: ممن أحسن أنا وهل با، الصِّ وأيام العمر ُمتقدِّم يف كان ذلك دلف: أبو فقال

ُع��ذر ب��ي��نَ��ن��ا ال��ذي ف��ي ل��ل��ي��ال��ي وم��ا ب��ي��ِن��ن��ا ذاِت ف��ي األي��ام ل��ك أذمُّ

الجميل؟ البيت هذا مَلن املغني: عقيد فقال
والغناء. عر للشِّ نا ضمَّ مجلٍس يف املأمون من سمعتُه دلف: أبو أجاب

… عليه تنمُّ امِلسك ورائحة الكالم، َمِلك امللوك، كالم عقيد: قال
والخلفاء؟! الخالفة من َدعونا تقولوا ألم وقال: اك الضحَّ بن الُحسني فاعرتض

… ُدَول الدنيا … ُحسنْي يا ويَحك دعبل: فقال

ي��ج��ري ك��م��ا ال��ده��ر م��ع واج��ِر َخ��ط��ا م��ا إذا ال��ده��ر م��ع ف��اْخ��ُط

املؤمنني أمري َمقتل بعد بغداد يف بِقيُت إن يل أُمَّ ال … كال … كال اك: الضحَّ ابن
عمرو. يا بنا هيا األمني.
الورَّاق: بن عمرو

أق��ام��ا أو ��َل ت��رحَّ م��ن ��َل ت��رحَّ ي��وًم��ا ب��غ��داد ب��ت��ارٍك ول��س��ُت
اإلم��ام��ا ك��ان م��ن ب��ع��ُد نُ��ب��ال��ي ف��ل��س��ن��ا س��اَع��دن��ا ال��َع��ي��ش م��ا إذا

وهم أصحابه وترك — بغداد يُغاِدر أن اعتَزم وقد — الضحاك بن الحسني وخرج
… يْلُهون
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بديًعا قًرصا وكان قرصه. يف وامُلناظرة واألدب الغناء مجالس يَعِقد امَلوصيل إسحق كان
من امَلوِصيل إبراهيم أبيه وعىل عليه هللا أفاء مما والعظماء األمراء عيشة فيه يعيش
بالذهب بيوتنا ُجدران لبَنينا الرشيد لنا بَقي «لو يقول: كان وقد الرشيد. هارون عطايا

والفضة.»
وُمبتكراته وُمستحَدثاته املهديِّ بن إبراهيم عن ِعنده الحديث يكون ما أكثر وكان

ُمرٍّا. انتقاًدا ويَنتِقده إسحق عليه يُنِكر وكان واملوسيقى، الِغناء يف
األصدقاء من جمٍع مع الورَّاق، بن وعمرو وُمخاِرق، الِعْجيل، قاسم دلف أبو وزاَره

ويتحدَّثون. يرشبون وجلسوا
السوداء املالِبس وإحراِقه املأمون بأنباء زخَرت قد اآلونة هذه يف بغداد وكانت
من كان وما الَعلويني)، (ِشعار بها الخرضاء املالبس واسِتبدال العباسيني) (ِشعار
نفوس يف ثورًة أحَدث مما زعيمهم، الرِّضا موىس بن لعيلِّ بَعِده من العهد بوالية ُمبايعته

والعراق. ببغداد والعرب العباس بني
ة. العامَّ أفواه إىل الخاصة صدور ومن الدُّور، إىل القصور من تزَحف الفتنة وأخذَِت
ويروي ويَتشاورون، يتذاكرون امَلوِصيل إسحق قرص يف وامُلغنُّون األَُدباء وجلس

وخراسان. «َمرو» يف الَعلويني وِشيعة املأمون أنباء من سِمعه ما لبعٍض بعضهم
األمر؟ هذا من واستحَدث فعل فيما الُفقهاء املأمون استشار وهل دلف: أبو فقال
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صديٍق من سِمعتُه ما ُمحدِّثكم إني … أجل … أجل وقال: الورَّاق بن عمرو فَقهَقه
َعْهَد الرضا موىس بن عيل تَوليَة املأمون اعتَزم ملا أنه روى فقد أيام: ُمنذ «مرو» من جاء
فكان رأيَهم، يسألهم وأخذ ِعنده املدينة فقهاء وَجَمع السوداء، املالبس خَلع الخالفة،
أمري رأي نرى وكلُّنا املؤمنني، أمري ِبقول نقول «كلُّنا الفقهاء: قال قوًال قال كلَّما وهللا
نقول «كلُّنا لقالوا: نُواس أبي عىل نزل الَوْحي إن لهم قال قد كان لو حتى املؤمنني.»

املؤمنني!» أمري رأي نرى وكلنا املؤمنني، أمري بقول
هللا اتَِّق … امَلوِصيل: إسحق وقال عاِلية، قهقهًة وقهقهوا الحاِرضين جميع فضِحك

التَّشنيع! هذا عنك ودَع … هللا اتَِّق … عمرو يا
صادق. شاهٍد من سمعُت ما إال لكم رَويُت وال كِذبًا، ثتُكم حدَّ ما وهللا عمرو: قال
بَغريه والنِّداء املأمون، خلع عن يتحدَّثون بغداد يف الناس سمعُت دلف: أبو فقال
أمري يكون تُرى يا ومن بعده، من للخالفة يصلُح تُرى يا يكون فمن للمسلمني، خليفًة

الجديد؟! املؤمنني
املسلمني؟ لخالفة يصلُح رشيد رجٍل من املأمون بعَد وهل امَلوِصيل: إسحق قال

العباس! بني أمراء أكرب فهو املهدي، بن إبراهيم ُمخاِرق: فقال
دعبل: فصاح

ل��ُم��خ��اِرق ب��ع��ِده ِم��ن ف��ْل��تَ��ص��لُ��َح��ْن ب��ه��ا ُم��ض��َط��ِل��ًع��ا إب��راه��ي��م ك��ان إن
ل��ل��م��اِرِق ب��ع��ِده م��ن ول��تَ��ص��لُ��ح��ْن ل��زل��زٍل ذاك ب��ع��د ِم��ن ول��تَ��ص��لُ��ح��ْن

. ُمغنٍّ يتقلَُّدها للخالفة وويٌل صدقت، دعبل يا صدقَت إسحق: قال

… الخالفة إبراهيم يتوىلَّ أن يف بأٍس وأيُّ … محمد أبا وهللا أصبَْت ما ُمخاِرق:
ثم املأمون؟ الخليفة وعمَّ الرشيد هارون الخليفة وأخا امَلهدي، الخليفة ابن هو أليس

واملوسيقى؟ للِغناء وملًكا وَفضًال ونُبًال وأَدبًا ِعلًما تَعِرف َمن هو أليس
لنفيس أرىض ال إني الخالفة؟ ُمغنٍّ يتوىلَّ أن بأٍس أيُّ تقول هللا! ُسبحان إسحاق:
قائل: قال كلما أو أغنِّي، أن منِّي ُمريد أراد كلَّما أُِرضب أن ووَددُت بالِغناء، أوَصف أن
ولو غريها، أُطيق ال َمقاِرع عَرش أُقَرع أن هذا بَدل وتمنَّيُْت املغني.» امَلوِصيل «إسحق
…؟ ُمغنِّيًا الخليفة يكون أن أرىض فكيف … الوصف هذا عىل لتُها لفضَّ منها أكثر أطقُت
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ما بلغَت ما وهللا الِغناء؟ شأن من أتَضع إسحق، يا هذا كيف دهشة): (يف ُمخاِرق
أجناسه حَت صحَّ بما إال الخلفاء َمك قدَّ وال ألجله، إال الناس احَرتَمك وال به، إال بلغتَه
أهله؟! وقْدر اآلن َقْدره من تَحطُّ فكيف شتَّى، ألحاٍن من فيه لك كان وما طرائقه وَميَّزَت
ولو … بعد إليه نفيس أنِسُب فكيف الغناء، املهدي بن إبراهيم أفسَد لقد إسحق:

ألفَسَدها. الخالفة توىلَّ أنه
إبراهيم أباك سِمعُت لقد وهللا ذلك؟! كيف … محمد أبا ويَحك ثم ويَحك ُمخاِرق:
لقد ثم أبًدا.» ُخبًزا أكلنا ملا نطلُب، ما بالغناء املهدي بن إبراهيم طَلب «لو يقول: امَلوِصيل
العباس بن هللا عبد بعد املطلب عبد بن العباس وَلَد «ما فقلت: بالفضل، له أنت شِهدَت

اآلن؟! تقول ما فيه وتقول تَِعيبه أنت ثم املهدي.» بن إبراهيم من أفضَل رُجًال
… نا فتغريَّ ، تغريَّ ألنه إسحق:

بكفايته تَشهُد كنَت لقد الرءوس. يف اآلراء ِت تغريَّ النفوس ِت تغريَّ إذا َعجبًا! ُمخاِرق:
والرِّواية. بالدِّراية فنِّه يف له وتعِرتف

لقد ِكفاية. وال ِروايٌة وال ِدرايٌة له ليست فوهللا امُلهنَّأ، أبا َدْعني … َدْعني إسحق:
يُحِدث أن ألخىش وإني قواِعدنا. عىل وثار علينا، وخَرج فيها وأحَدث ِصناعتنا، يف عابَنا
َصَلفه أبَغض وإني … ُدنيانا يف أحداثًا بيننا أحَدث كما دينهم يف حدثًا املسلمني بني

وُفتون. ثورٍة من عليه ُطبع وما وِكربياءه،
فقال إبراهيم، ِعنده وكان ُمؤنِس، مجلٍس يف يوًما الرشيد هارون ِعند كنُت اسمعوا:

… إسحق يا غنِّ الرشيد: يل
فغنَّيْت:

ارَع��َوي��ُت ف��م��ا ال��ِع��ت��اب ط��ال وق��د ان��ت��ه��ي��ُت ف��م��ا نَ��َه��ي��ِت ق��د أع��اِذَل

له: فقلُت أحَسنت.» وال إسحق يا أصبَت «ما الرشيد: أمام يل وقال إبراهيم، فأقبل
منذُ فيه تُخطئ أنك أِجد لم فإن فغنِّه، شئَت وإن تعِرفه، وال تُحِسنه ا ممَّ هذا ليس

حالل! فَدِمي انتهائك إىل ابتدائك
قرَّبَتنا التي وهي أبي، وصناعة ِصناعتي هذه املؤمنني، أمري يا للرشيد: قلُت ثم
ا بُدٍّ نِجد لم علٍم بال ُمناِزع إيَّاها ناَزَعنا فإذا بساطك، وأوطأتنا لك، واستخَدمتْنا منك،

اإليضاح! من
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لبعض املجلس من الرشيد قام ثم إسحق. يا عليك لوم وال َغرَو ال الرشيد: فقال
قلت!» ما وتقول الفاِعلة، بن يا عيلَّ تَجرتئ إسحق يا «ويلك إبراهيم: يل فقال شأنه،

الخليفة، ابن وأنت إجابتِك عىل أقِدر ال وأنا تَشتُمني، اآلن «وأنت له: فقلت
لك أقول أن أُحِسن ال أني أترى قلت. ما ِمثل لك قلُت لكنُت ذلك ولوال الخليفة، وأخو
ولوالك … األعلم خالك إىل يَنِرصف هذا قويل ولكن … وُرباع وثُالث مثنَى الفاِعلة بن يا

ومذهبه». صناعته لذكرُت
أن تظنُّ «أنت له: قلُت ثم الدواب، ِنعال يُعاِلج بيطاًرا تعَلمون كما خاله وكان
أولياء سائر تُعادي كما وتُعاديني بذلك، تُهدِّدني تزال فال ما، يوًما إليك تَصري الخالفة
يُخِرج أالَّ هللا أرجو وإني يًا، تَشفِّ بأوليائه وتَستخفُّ ولِولِده، له َحسًدا الرشيد أخيك
العيش عيلَّ فحرام — باهلل والعياذ — إليك صارت فإن وولِده، الرشيد يِد من الخالفة

معك!» الحياة من أطيَب واملوت يومئٍذ،
املؤمنني، أمري «يا يقول: يديه بني إبراهيم فَوثَب الرشيد، عاد وهنا إسحق: قال
«ويَلك يل: وقال الرشيد وجه فتغريَّ بي.» واستخفَّ ي وأُمِّ خايل وذكر إسحق، شتََمني
حَدث، ا عمَّ وسأله مرسور خاِدمه عَىل فأقبل حَرض.» من «َسل فقلت: تقول؟» ما …
ي فُرسِّ الخالفة، ِذكر إىل انتهى أن إىل يربدُّ ثم يربدُّ وجُهه فكان يُخِربه مرسور فجعل
أنه فعرَّفك شتَمتَه … له ذنب «ال له: وقال إبراهيم إىل والتفَت لونه، وَرَجع الرشيد، عن

إليه!» تعود أن وإياك هذا، عن وأمِسك َموِضعك، إىل ارِجع جوابك. عىل يقِدر ال
ظنِّي، فساء أخُرج أال الرشيد أمر املجلس انقىض وملا ُمنِرصًفا، إبراهيم فقام
لم أتُراني إسحق، يا «ويَلك الخَدم: بعض أمام يل وقال عيلَّ أقبل ثم نفيس، تني وأهمَّ
َرضبك لو أخِربني، … تُعد ال ويلك … مرَّات ثالَث شتمتَه وهللا قد وُمرادك؟ قولك أفهم
ِغلمانه أمر لو تُرى أم … جاِهل يا أخي وهو فأرضبه منه لك أقتصُّ أكنُت إبراهيم

بك؟» أقتلُه أُكنُت فقتلوك،
َليقتُلني، بَلَغه ولنئ الكالم، بهذا املؤمنني أمري يا قتَلتَني وهللا «قد للرشيد: فقلُت

سيبلُغه!» أنه أشكُّ وما
الساعة. بإبراهيم عيلَّ وقال: الخاِدم بمرسور الرشيد فصاح

الخَدم من لجماعٍة فقلت فانرصف.» إسحق يا «قم الرشيد: يل وقال فأحرضه،
يَدي بني إبراهيم جَلس ملا أنه فأخربوني يجري.» بما «أخِربوني ُمحبٍّا: يل كان وكلهم
يف نديمي وابن ونديمي وَصنيعتي، بخاِدمي «أتَستخفُّ له: وقال له، وجهَّ وبََّخه الرشيد،
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حتى وللِغناء لك ما وأنت … بحرضتي وأمثاله هذا عىل أتَجِرتئ … هاه … هاه … مجِليس
هذا أن ويَلك تعلم أال … تَدريه ال فيما تُخطِّئه أنك تظنُّ ثم إسحق، َمبَلغ تبلُغ أنك م تتوهَّ
أنا وإال هللا، رسول وحق العظيم وهللا العظيم وهللا مباالة! وعدم معرفٍة وقلَّة أدٍب سوء
دابَّته من سقط أو السماء، من َحجٌر عليه سَقط أو بسوء، أحد أصابه لنئ للمهدي، لسُت

«!… فانِرصف اآلن قم ألقتُلنَّك. فجأة، مات أو جدار، أو سقٌف عليه سقط أو فمات،
!… يموت يكاد وهو يتعثَّر إبراهيم فخَرج

بنو وكان بالفتنة، تَضطرُب وقتئٍذ بغداد وكانت القصة، هذه إسحق من الجماعة سِمَعِت
له، ويُبايعون للمؤمنني، وأمريًا للُمسلمني، خليفًة املهديِّ بن بإبراهيم يُنادون العباس
بما والسلطان امللك يف وسياستهم وِشعارهم آبائه ُسنَّة عىل خرج ألنه املأمون ويخَلعون

نفوذ. من للَعلويني أتاحه
امُلبارك» «إبراهيم بوه ولقَّ إلبراهيم نادوا الناس أن يُنِبئه إسحق غالم «بديح» ودَخل
بخالفة النداء وضيوفه إسحق سِمع حتى كالمه من ينتهي كاد وما املؤمنني.» و«أمري
باهلل استعذَْت لقد محمد، أبا رأيك ما علوية: فقال أسواقها، ويف بغداد مآذن عىل إبراهيم

صاِنع؟ أنت فماذا الخالفة، واتَتْه قد ذا هو وها خليفة، إبراهيم يُصِبح أن من
… هذا من عيلَّ أهون واملوت بغداد، يف يل َعيش ال إسحق:

رأيًا، أسدَّ وال شعًرا، أجوَد وال بيانًا، أحسَن وال ِلسانًا، أفصح أَر لم وهللا ُمخاِرق:
املهدي. بن إبراهيم من الرَّفيعة اآلداب وسائر الِفقه يف ف الترصُّ يف أبلَغ وال
…؟! ساعة ُمبايَعِته عىل تمِض وملَّا ُمخاِرق، يا وتملٌُّق أِنفاٌق إسحق:

إليه فأفىض علوية، منهم واستَبقى فخرجوا الحارضون، ونَهض إسحق نَهض ثم
كان أمًرا هللا يقِيض حتى وُشئونه، أوالده بأمر له يُوِيص وأنه اليوم بغداد عن راِحٌل أنه

ُمحمد؟ أبا أين إىل علوية: فسأله مفعوًال.
أوىل. بي وهو موالي وابن موالي فإنه املأمون، إىل َمْرو، إىل ُخراسان، إىل إسحق: قال

إلبراهيم بالدُّعاء تهتزُّ بغداد وكانت ِلحيَته، حَلق وقد أعرابي، زيِّ يف ُمتنكًِّرا إسحق خرج
ينادون: وهم الهاتفني بمواِكب وتْزَدِحم له والِهتاف وُمبايَعته

«… للمأمون طاعة ال … للمأمون طاعة ال … املؤمنني أمري إبراهيم … «إبراهيم
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يُنِشدون: ثم

ون��ور ل��ل��ق��ل��وب وِض��ي��اء ء ِش��ف��ا أن��ت��م ال��ع��ب��اس بَ��ن��ي ي��ا
وال��س��ري��ر ِم��ن��ب��ُره��ا ول��ك��م ف��ي��ن��ا ال��خ��الف��ة أه��ل أن��تُ��م��و
ثَ��ب��ي��ر أق��ام م��ا ُم��ق��ي��ًم��ا ـ��ر ال��دَّه��ـ م��دى ف��ي��ك��م ال��ُم��ل��ك ي��زال ال
ن��ظ��ي��ر ال��ع��ال��م��ي��ن ف��ي ل��ه م��ا إم��ام خ��ي��ر إس��ح��ق1 وأب��و
وب��ش��ي��ر ش��اه��ٌد ي��ب��دو ح��ي��ن ف��ي��ه ل��ل��خ��ي��ر ال��ُغ��رَّة واِض��ح
وخ��ي��ر ووق��ار وج��م��ال وج��الٍل ب��ع��زٍّ ال��ل��ه زانَ��ه

— قرصالخالفة — الخلد قرص العباسيف بنو وأقام الجديد، الخليفة بغداد وشايََعت
جرير: بِشعر «خالدة» فيه وغنَّت الِحسان، الجواري فيه َرَقصت له فاخًرا حفًال

ال��م��ط��ر ِم��ن ن��رج��و م��ا ال��خ��ل��ي��ف��ِة ِم��ن أخ��َل��َف��ن��ا ال��َغ��ي��ُث م��ا إذا ل��نَ��ْرج��و إن��ا
ق��َدر ع��ل��ى م��وس��ى ربَّ��ه أت��ى ك��م��ا ق��َدًرا ل��ه ك��ان��ت إذ ال��خ��الف��ة ن��ال

املبارك إبراهيم

يُِرسع لم إن خطُرها له وتَمثَّل عليه فاشتَدَّ «َمْرو» يف املأمون الفتنة هذه أنباء بلَغت
يف الِحكمة تجاوز قد أنه وأيَقَن بُملكه، وتذهب دولته يف تَستفِحل أن قبل إخماِدها يف
أقَدم ما عىل يُقِدم أن له ينبَِغي كان فما والتقدير، الرأي يف السداد عن وغَفل التدبري
رأٍي تنفيذ يف ع يترسَّ أن الِكياسة من يكن ولم العراق، وأثار العباس بني فأغضب عليه

الطويل. التفكري يُنِضَجه أن قبل رآه
هاشم أبناء خري زَمنه يف ألنه الكاظم موىس بن لعيلِّ العهد بواليِة يعَهد أن رأى
إىل ذلك يف ينُظر كان ولعلَّه بعده، من للخالفة يصلُح منه أفضل يِجد ولم جميًعا،
ِشيعتهم، يف تربَّى منذ للعلويني باحرتامه ُمتأثًرا كان ولعلَّه وحَدها، املسلمني مصلحة
وأول الناحية، هذه يف عليه امُلؤثِّرين أكرب كان سهٍل بن الفضل ُمربيَه أن املؤكَّد من بل

يفعلون. الربامكة كان كما تَشيَُّعه يُخِفي علويٍّا كان إذ العمل، لهذا امُلحبِّذين

امَلهدي. بن إبراهيم ُكنية إسحق أبو 1
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يِجد فلم ألًفا، وثالثني ثالثًة وقتئٍذ عدُدهم وكان العباس أوالد يف املأمون ونَظر
ُولد وقد ودينًا. وتًُقى ِعلًما الرِّضا موىس بن بعيلٍّ ُقوِرنوا إذا للخالفة يصلُح من بينهم
زين عيل بن الباقر محمد بن الصادق جعفر بن الكاظم موىس ابن وهو ،١٥٣ سنة عيل
عَرش. االثني يعة الشِّ أئمِة أحُد هو وكان طالب. أبي بن عيل بن الُحسني بن العابدين

العراق. يف الناس عليه يَثور أن ع يتوقَّ يكن ولم بعده، من العهَد عليٍّا املأمون وىلَّ
واملغِرب امَلِرشق له داَن وقد بها يحَفل ولم الثورة يَْخَش لم ولكنَّه ع، يتوقَّ كان لعلَّه بل

ُمناِزع! السلطان يف يُناِزعه ال وأصبح

خليفًة املهدي بن إبراهيم ه عمَّ بوا ونصَّ بغداد، يف العباس بنو الثورة وقاد العراق ثار
إلخضاع جيًشا يُرِسل أن األول أمرين: بأَحِد الحال يُعاِلج أن املأمون فرأى للمسلمني،
فرُيِيض العهد والية من موىس بن عليٍّا يخَلع أن والثاني الخالفة، من وَخْلِعه إبراهيم

العرب. ويُرِيض العباس بني
بُدَّ فال لعيل، البَيعة هذه أنصار وهم ُخراسان يف الفرس يُثِري قد الثاني العالج ولكن
املهدي، بن إبراهيم يُخِضع أن أوًَّال املأمون ورأى الفريقني. تُِثري ال أخرى طريقٍة من
بإبراهيم ويأتي بغداد إىل يذهب أن وأمَره سهل بن الحسن ِبِقيادة كبريًا جيًشا فجنَّد

!… َميتًا أو حيٍّا
خالد أبي بن عيىس بقيادة أحدهما َجيَشني: وألََّف الجموع، جمع قد إبراهيم وكان
فقابَال الجيشان وخرج عائشة. بن إبراهيم بقيادة والثاني للمأمون، السابقني الُقوَّاد أحد
إىل معه بمن وفرَّ الحَسن، فانهَزم الِقتال، رحى ودارت بغداد، من بالُقرب الحسن جيَش

ُخراسان. إىل خرج حتى فطارداه «سمر.»

إقبال من زاَد ُمبينًا نًرصا وكان املأمون، عىل املهديِّ بن إلبراهيم األمر أول يف النَّرص ُكتب
املبارك.» «إبراهيم وُدِعي الرشيد أِريَكة عىل إبراهيم وجَلس له. وُمبايعتهم عليه الناس
الخاِلص الذهب من العرش وكان العباس، آل عرش وتبوَّأ ببغداد الُخلد قرص وسكن
نُِصب وقد مسلول، سيٌف منهما كلٍّ بيَِد حارسان ووراءه النفيسة، بالجواهر ع امُلرصَّ
العاج، فيه امُلنزل األبَنُوس من صغرية أعِمدة عىل قائمة ٍة سدَّ فوق القاعة صدر يف العرش
حاِشيَتها وازدانت الذهب، من جميلة فنيٍة برسوٍم امُلزركش األسود يباج الدِّ من وسقفها
نظاٍم عىل واألصفر األحمر الياقوت من ونجوم ورٌد فيها ُمَدالٍة بأِهلٍَّة والجانبني األمام من
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مالِبَس من ُمؤلَّفة وهي الرشيد، يلبَسها كان التي الخالفة ُحلَّة إبراهيم َلِبس وقد بديع.
وبني ، امُلوىشَّ الحرير من سوداء ِعمامة حولها قصرية وَقَلنسَوٌة أسود وَطيلسان سوداء
هيئة عىل الذهب أسالك من طرٌَّة ُمقدِّمتها ويف الجواهر، من صغرية عقوٌد الِعمامة ثنايا

الطاووس. ُعرف
هللا2 ِهبة وابناه: الرشيد، بن صالح أخيه وابن امَلهديِّ بن املنصور أخوه عليه ودخل
قائد خالد أبي بن عيىس ودخل يمينه. عن فجَلسوا العباس، بني أمراء وبعض هللا، وبقية
املنصور: أخاه إبراهيم وسأل يَساره. عن فجلسوا اآلخرين، الدولة رجال وبعض العسكر

املأمون؟ وخلِع لنا البَيعة إىل أجابوا هل منصور، يا بالكوفة أعماِمنا حال ما
بغداد. إىل غًدا يحُرضوا أن وعدوا وقد املؤمنني، أمري يا نعم املنصور: قال

أنعم. ما عىل هلل حمًدا إبراهيم: فقال
عيىس؟ يا القوم حال وكيف وقال: خالد، أبي بن عيىس إىل التفَت ثم

فإن عدوَّك، هللا كشف وقد بالطاعة، لك يُدينون والعراق بغداد أهل إن عيىس:
الفرس، من وِشيعتهم العلويني تُملِّكه ولم آبائك، تراث َحِفظتض األمر، هذا يَت قوَّ أنت

العرب. بَمجد واحتفظَت
هللا! شاء إن يدي من األمر هذا يَضيع لن إبراهيم: فقال

املهدي: بن إبراهيم له فقال ُمطرًقا، خاِشًعا وجَلس فسلَّم عائشة بن إبراهيم ودخل
يِدك. عىل الحقَّ ونَرص عليك هللا فتََح عيل، أبا أحسنَت

املؤمنني. أمري وعون هللا فضل من هذا عائشة: ابن فأجاب
تََدعه فال بل السُّ وجهه يف أغِلْق أْن إليك بَعثُت امَلوِصيل؟ إسحق وأين إبراهيم: فقال

العراق! من يفرُّ
بالحسن عنه َمشغولون ونحن املؤمنني أمري يا فرَّ لقد هللا! قاتََله عائشة: ابن

الرشطة. عرَفتْه وما أعرابيٍّ بزيِّ تَزيَّا وقد سهل، بن
يتقلَُّدها للخالفة ويٌل عنِّي يقول املاِرق! لهذا ويٌل َغيظ: يف املهديِّ بن إبراهيم فقال
األمني من الرشيد أخي بعد بالخالفة ألحقُّ إنِّي وهللا لها، أهًال لسُت كأنما إبراهيم

واملأمون!

هللا». و«بقيَّة هللا» «هبة هما ولدان املهدي بن إلبراهيم كان 2
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ولكن اآلن، أنا حيث أكون أن باهلل استعاذ لقد حقود. لُدوٌد َخصٌم إنه هللا! قاتله
ُمتلذِّذ، الِغناء ويف ُمناظر، الِعلم يف أنِّي يعلم وهو بالِغناء يَعيبُني وكان رجاءه. خيَّب هللا

َمِلك! وابن َمِلك وأني
املاِرق هذا إىل لظْمآن َسيفي إن املؤمنني أمري يا وهللا خالد: أبي بن عيىس فقال

كان! أينما فأقتله رأيته لو ووَددُت

املأمون. هللا عبد من جاء موالي يا رسول بقوله: عيىس كالم فقَطَع الحاِجب ودخل
ه وفضَّ فتناَوَله املأمون من ِكتابًا له قدَّم ثم وسلَّم، ورَكع فَدَخل إبراهيم له فأِذن

فيه: فإذا

الرحيم الرحمن هللا بسم
املهديِّ بن إبراهيم إسحق أبي عىل السالم املأمون، هللا عبد املؤمنني أمري من

هللا. ورْحَمة
ُمتجاِوًزا الخالفة لنفسك وادِّعاءك علينا، خروجك أمر عِلمُت فقد بعُد، أما
الرشيد املؤمنني أمري أمام وامَلواثيق العهود من أعطيتَه فيما هللا حدَّ ذلك يف
لعيل مُلبايَعتي بغضبك علمُت حني َعذرتُك كنُت وقد بعده. من لوَلِده البيعة يف
رادَّ وال هللا شاء وقد ذلك، يف العباس بني وعذرُت العهد، بوالية الرضا موىس بن
— عنه هللا رِيض — عليٍّا فاختار األمر، هذا يف الُخصومة بيننا يضَع أن مَلشيئته

مرضيٍّا. راضيًا الُخلد جنَِّة إىل وانتقل ِجواره إىل
وسيكون األمان أُعطيَك أن هللا عهد وعيلَّ الطاعة، إىل معك ومن أدعوك فأنا

هللا. شاء إن أهٌل به أنت ما وُقربي َعفِوي من لك

وسأل األوان، هذا يف الرضا موىس بن عيلٍّ مَلوت وَعِجب الِخطاب، هذا إبراهيم قرأ
موىس؟ بن عيل ا حقٍّ مات أَوهل الرسول:
فجأة! ِبطوٍس مات إنه الرسول: قال

ذلك؟ كان وكيف فجأة، –
عليٍّا ودعا الرشيد، قرب لزيارة ُطوس مدينة إىل َمرو من يوًما املأمون خرج –
الُغالم جاء يأُكالن كانا وبينما املدينة، هذه يف يَوَمني وأقاما دعوته، فلبَّى معه، للزِّيارة

فمات! كثريًا منه عيل فأكَل العنب من بطبٍق
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الِعنب؟ من مات وهل –
… مات قد بىل، –

َمسموًما! إال موىس بن عيل مات ما املؤمنني أمري يا وهللا الحارضين: أحد فقال
ويُِجلُّه. ويحِرتمه عليٍّا يحبُّ املأمون كان عجبًا! الرشيد: بن صاِلح فقال

أن وكيف الحاِدث هذا يف يفكِّر كان وكأنما ساعة، املهديِّ بن إبراهيم فسكت
قليٌل وهم هللا، عَصم ِلَمن إال فيها، نُبل وال لها قلَب ال والسلطان امُللك وأطماع السياسة
كتاٍب ولكلِّ ِكتابه قرأُت أني موالك بلِّغ وقال: املأمون رسول إىل التفت ثم قليل. من

جواب!

املأمون؟ ِكتاب يف تقولون ماذا وقال: حوَله َمن إىل إبراهيم والتَفَت الرسول انَرصف
املؤمنني. أمري يا قوله يف َصاِدًقا نَظنُّه وما ِخداع، إنه –

صدقتُم. إبراهيم:
املأمون: إىل اآلتي الِكتاب عليه وأمَىل هللا» «ِهبة ابنه إىل التفَت ثم

الرحيم الرحمن هللا بسم
املأمون. هللا عبد إىل امَلهديِّ بن إبراهيم املؤمنني أمري من

عيلَّ اجرتأَت وما فيه، ِخطابك من فعِجبُت كتابُك، جاءني فقد بَعد، أما
لكنَّ وحدي أخَلعك لم أني عِلمَت وقد عليك، والثورة بالخروج وْصِفي من به
آِلك، وِشعار آبائك ُسنَّة عن لُخروجك عليك وخرجوا خلعوك العراق يف الناس
أَقمناه وقد عيل. وَلد إىل العباس وَلد من تَنُقله أن تُريد أمِرهم، يف وتَفريطك
اختارنا منذ لنا بالطاعة ة الُحجَّ وألَزمناهم بالدِّماء، وسَقيناه يوف، بالسُّ نحن

املسلمني. عىل ِبنا هللا وفتح دونهم فيه هللا
لقد أمِرك؟ يف عيلَّ كانت فأيُّها واملواثيق، العهود نَقضُت أني تَزُعم ثم
فيه فَطِمعت واليته، تحَت ُخراسان أمر ك ووالَّ ُدونَك لألمني بالخالفة أبوك َعِهد
والناس، الرشيد وأمام هللا أمام نفسك عىل قَطعتَه ما ناقًضا ه حقَّ واغتَصبَت
صعاليك عليه فسلَّطَت فيه هللا تخَش ولم َقرابته ترَع ولم عهَده تحَفظ ولم
ويَْحكم َجَزع: يف يَصيح وهو الليل ظالم يف الشاُة تُذبَح كما يَذبَحونه الُجند
فلم َدِمي. يف هللاَ هللاَ الرشيد، هارون ابن أنا هللا، رسول عمِّ ابُن أنا ويَْحُكم،
ِبُجثَّته ومثَّلوا األنبار باب عىل َصَلبوه ثم به. رأفٌة تأخذهم أو فيه هللا يتَُّقوا
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رءوُس تُحَمل كما ترٍس يف َمحمولًة إليك بها وأتَوا رأَسه وفصلوا تَمثيًال،
بذِوي رءوًفا بَقرابَتِه بارٍّا كان وأيُّنا واملواثيق؟ للعهود أحفَظ كان فأيُّنا ار، الكفَّ

وآله؟ رِحِمه
غريُك، إليه يَسبقَك لم ما العباس بني يف وأحدثَت نُكًرا، أمًرا أتيَت وهللا لقد
الوالية يف هم حقَّ تَسلبهم أن وأردَت آِلك ِشعار وخَلعت به، ومثَّلت أخاك فقتلَت
والسالم. ِمنك، بها أحقُّ ونحُن لك؟! الطاعة يف علينا حقٍّ فأيُّ امُلسلمني، عىل

… املأمون إىل به وبَعَث الِكتاب طوى ثم
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ُقوَّة، أنصاره أشدَّ الُخراسانيون وكان يْربَْحها، لم ُخراسان عاصمة بَمرو املأمون زال ما
وِزيِره إىل وَكَل ببغداد، املهدي بن إبراهيم ثورة بلَغتْه ا فلمَّ عدًدا، وأكثَرهم ة، عدَّ وأعظَمهم
مُلحاَربة سهل بن الحَسُن أخوه يَقوُده بجيٍش فبعَث إطفائها، يف سهل بن الفضل األكرب
يُكتَب لم الجيش هذا ولكن َشْمِله، وتَشتيِت عليه والَقبِض ثَورتِه عىل والقضاء إبراهيم

خراسان. إىل ثم سمر، إىل معه بمن الحسن وفرَّ النجاح، له
عنده له ويُفِسح نه يُؤمِّ بكتابه إليه فبَعث بالسياسة، إبراهيم يُعاِلج أن املأمون وأراد

السابق. بكتابه إبراهيم عليه فردَّ وِرعايته، َعفِوه من
لسُت … إبراهيم هللا قاتَل يقول: وهو طَواه ثمَّ َغيًظا يتميَّز وهو الِكتاب املأمون قرأ

أصحابه! وتأُكل تأكلُه َشعواء حربًا عليه أُِثرها لم إن ِمنِّي الرشيد وال الرشيد ِمن
بِقياَدة آخر جيٍش إرسال إىل فانتَهوا األمر، يف وشاَوَرهم وُقوَّاده وزراءه وجَمع
وأشدَّ عدًدا أكثر الجيش هذا يكون أن عىل الُقوَّاد، كبار أحد الحميد» عبد بن «حميد

َعه. فودَّ الصحراء إىل بَموِكبه املأمون معه وخرج حميد، يقوُده الجيش فخَرج ُجنًدا.

ومعه العرش قاعة ودخل املرَّة، هذه جيشه وفوز قائده نجاح من واِثٌق وهو املأمون عاد
لَكذِلك وإنه امُللك. أِريكة عىل وجلس والوزراء األَُمراء وبعض امُلعتصم إسحق أبو أخوه

البوَّاب1يَستأِذن. ابن َموالكم املؤمنني، أمري يا ويقول: يدخل «فتح» ِبحاِجبه إذا
البوَّاب؟ يابن وراءَك ماذا املأمون: له فقال راِكًعا، ُمحيِّيًا فدخل له، فأِذن

٤١٣ه. سنة وامُلتوىفَّ أيًضا البوَّاب بابن املعروف الخطَّاط هالل بن عيل غري الشاعر، البواب» «ابن 1
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عر. الشِّ هذا أنشدتُه املؤمنني أمري أِذن إن وقال: ورقًة البوَّاب ابن فأْخرَج
ِعندك. ما هاِت املأمون: قال
يُنِشد: البواب ابن فَرشع

ب��ال��ع��ه��ِد ال��م��ؤكَّ��ِد ال��وع��د تُ��ن��ج��ز م��ت��ى ال��وَع��د إل��ى َظ��ِم��ئ��ُت ق��د ف��إن��ي أِج��زن��ي
ال��َوْج��ِد م��ن ع��ل��ي��ك أن��ف��اس��ي ت��َق��طُّ��ع ب��دا وق��د ال��ُم��ل��وك ُخ��ل��ِف م��ن أُع��ي��ذُك
َف��ْرِد ب��ه��ًوى أف��رْدتُ��ه وق��د ق��ل��ي��ٍل ب��ن��ائ��ٍل ع��نِّ��ي ال��ُح��س��ِن ف��رُد أي��ب��َخ��ل

أحسنت. … أحسنَت املأمون: فقال
البواب: ابن قال

ب��ال��ع��ب��ِد أع��ل��ُم وال��ل��ُه ف��م��لَّ��َك��ه ِع��ب��اِده خ��ي��َر ال��ل��ه ع��ب��َد ال��ل��ه رأى
وال��رُّش��ِد ��الل��ِة ال��ضَّ ب��ي��ن ُم��َم��يِّ��زٌة ِع��ص��م��ة ل��ل��ن��اس ال��م��أم��ون إن��م��ا أال

البواب. بن يا وأَجْدَت وهللا، أحسنَت املأمون:
قاِئلُها. وأجاد أحَسن إنما املؤمنني، أمري يا البواب: ابن

القاِئل؟ أنت أوَلسَت املأمون:
اك» الضحَّ بن «الُحسني عبدك بل هو، لسُت املؤمنني أمري يا نعم البواب: ابن

… عينًا به أقرَّ وال بَيَّاه، وال ذَكْرت من هللا حيَّا ال وقال: غضبًا املأمون وجه فاحمرَّ
«األمني»: أخي ُقِتل حينما القائل هو أليس

وأس��ِع��دا ع��ل��ي��ه َدم��ًع��ا تَ��ذِخ��را وال ُم��ح��م��ًدا ل��ي واب��ك��ي��ا ُج��ودا أع��ي��ن��يَّ
ًدا ُم��ب��دَّ ف��ي��ه ال��ُم��ل��ك ش��م��ُل زال وال م��ح��م��ٍد ب��ع��َد األش��ي��اء ��ِت ت��مَّ ف��ال
ُم��ش��رًَّدا َط��ري��ًدا ال��دن��ي��ا ف��ي زال وال ب��ع��َده ب��ال��ُم��ل��ك «ال��م��أم��ون» ف��ِرح وال

!… ِعندنا له يشءَ وال ِبذاك، هذا
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حلمه؟ وسعة املؤمنني أمري إحسان فضُل وأين البواب: ابن
حليم! حلُم وِسَعه وال إليه، هللا أحسن ال املأمون:

والكرم؟ العفِو يف املؤمنني أمري عاَدة وأين البواب: ابن

بَمرو؟ أم هو أِببغداد ذَكرت، من وأين قال: ثم بُرهًة املأمون فسَكَت

املؤمنني. أمري بباب الساعة هو البواب: ابن

وقبَّل فرَكع الُحسني، فدخل اك، الضحَّ بابن يأتي أن وأمره حاِجبه املأمون فنادى
وبركاته. هللا ورحمة املؤمنني أمري موالي عىل السالم وقال: األرض،

تَهُجوني اك، الضحَّ يابن ِهيه لك. باَرَك وال َرِحمك وال هذا، يا هللا سلََّمك ال املأمون:
بابي؟ اليوم تَقِصد ثم

املؤمنني. أمري يا عنك اشتُهر وحلٍم فيك، َعِلمتُه لَكرٍم ذاك اك: الضحَّ ابن
أو ُقِتلْت هاشميًَّة أن األمني أخي َمقتِل يوم رأيَت هل … ويلك … أخِربني املأمون:

الطريق؟ يف صارخًة نُبذَت أو ُهِتَكت،
… املؤمنني أمري يا ال اك: الضحَّ ابن

قولُك: َففيَم إذن املأمون:

��ج��ُف ال��سَّ ودون��ه��ا ال��رس��ول ُح��َرَم ُه��ِت��َك��ْت ال��ت��ي ِب��ُح��رم��ت��ك ه��ت��ك��وا
ُه��تُ��ُف ص��وارخ وال��ُم��ح��َص��ن��ات نَ��ف��ًال أب��ي��ه��م��و َح��ري��م ت��رك��وا
ش��َرُف ل��ه��م ي��ب��ق��ى وأن ع��زٌّ ل��ه��م يَ��دوم أن ب��ع��َدك ه��ي��ه��ات

ذلك. حَدث فما املؤمنني، أمري وأستغِفر هللا، أستغِفر الضحاك: ابن
ة؟ العامَّ كنساء ينُدبن بغداد يف هاشٍم بني نساء رأيَت وهل املأمون:

يفَعْلن. أن لهنَّ وحاشا املؤمنني، أمري يا ال الضحاك: ابن
قولك: معنى فما إذن املأمون:

وَم��يِّ��ِت ح��يٍّ خ��ي��ِر ب��دع��وى ه��تَ��ف��َن ه��اش��ٍم ذُؤاب��ِة م��ن ظ��ب��اءٍ وِس��رُب
ُم��ف��تَّ��ِت وق��ل��ٍب ح��رَّى َك��ِب��ٍد ع��ل��ى ذك��رتُ��ه م��ا إذا م��نِّ��ي ي��ًدا أردُّ
ت��م��نَّ��ِت م��ا آم��ال��ه��م ب��ل��َغ��ْت وال ب��غ��ب��ط��ٍة ال��ش��اِم��ت��ي��ن ل��ي��ُل ب��ات ف��ال
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موالي! يا هللا أنُشدك الضحاك: ابن
وذهبَْت َمهينًا، مطروًحا ِعندنا فعاد ُحرَمته نَُصن ولم الدِّين تَرْكنا وهل املأمون:

الدنيا؟ هذه يف يشءٍ كلِّ بَشاَشة
املؤمنني. أمري يا بك نيا والدُّ الدِّين اعتزَّ فقد — ِفداءك ُجعلُت — ال الضحاك: ابن

«األمني»: يف قولك َفِفيَم إذَن املأمون:

��اِل��ح��ون��ا ال��صَّ وِري��َع ِت��ه ل��ه��دَّ ال��َم��ع��ال��ي ه��َوِت ال��ذي ال��َج��ب��ُل ه��و
ال��َم��ُص��ون��ا ال��دِّي��ن ب��ع��َدك ون��ن��ُدُب ج��واًرا ال��دن��ي��ا ب��ع��َدك س��ت��ن��ُدب
َم��ه��ي��نً��ا م��ط��روًح��ا ال��دي��ن وع��اد ش��يءٍ ك��لِّ بَ��ش��اش��ُة ذه��ب��ت ف��ق��د

ُحِرمتُها ونِعمٌة فاجأتْني، وروعٌة َغلبَتْني، لوعٌة … املؤمنني أمري يا الضحاك: ابن
ك، فبحقِّ عاقبَْت فإن فأقلَقني، فقدتُه وسيٌد فأنَطَقني، شكرتُه وإحسان َغمرتْني، أن بعد

فبفضِلك! عفوَت وإن
عنك عفوُت وقد استخداِمك، عن امتناعي عقوبتَك جعلُت اك الضحَّ بن يا املأمون:

… منها فات ما وإعطائك رزِقك بإدرار وأمرُت
نيا! والدُّ للدِّين وحِفَظه املؤمنني، أمري بقاء هللا أطال الضحاك: ابن

بن «يحيى الُقضاة قايض أقبل حتى يَغيب كاد وما فانَرصف، املأمون له وأذن
ما بعد «مرو» إىل وَصل قد إسحق وكان مًعا، ودخال امَلوِصيل إلسحق واستأذَن أكثم»2
املأمون: فقال وجلسا، املؤمنني، أمري عىل منهما كلٌّ فسلَّم املهدي. بن إبراهيم وجه من فرَّ

األسود؟ دون األخرض اللباس من أخذناه فيما بأٌس علينا أكان يَحيى، يا ني خربِّ
األسود، من خريٌ األخرض فإن فعلت، َحسنًا بل املؤمنني، أمري يا حاشا يَحيى: فقال
الربيع يف األرض تخرضُّ كيف أرأيت وَجْدب، ظالٌم والسواد وخْصب، رخاءٌ والُخرضة

كنَت الطبَّ ُخْضنَا إن املؤمنني، أمري «يا مرَّة: له قال وقد كثريًا املأمون يتملَُّق وكان املأمون، قايضقضاة 2

أو ِعلمه، يف طالب أبي بن عيل كنَت الِفقه أو حسابه، يف هرمس كنَت النجوم علم أو َمعرفته، يف جالينوس
ذر.» أبا كنَت الحديث ِصْدق أو حاتم، فوق كنَت خاء السَّ ذكرنا
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الجنَّة أهل مالِبس وهي عيل، بن الُحسني بيت مالبس الخرضاء واملالبس ُرباها. ويهتزُّ
!… وإستربق ُخرض سندس من يلبَسون

— هللا رِحَمه — الرضا موىس بن لعيل بايعُت إذ بأٍس من كان وهل املأمون: قال
الزمان؟ هذا يف هاشم بني أفضل وهو بعدي، من العهد بوالية

وَرًعا. وأكثُرهم دينًا، بعَدك الناس أصحَّ كان لقد املؤمنني أمري يا وهللا يَحيى: فقال
تَرك — هللا رِحَمه — نُواس أبا رأيُت ما املؤمنني، أمري يا امَلوِصيل: إسحق فقال
ُقلَت نُواس أبا «يا له: وقلُت بذلك يوًما ذكَّرتُه وقد ِشعًرا. فيه قال إال املعاني من معنًى
ما إسحق يا «وهللا فقال: شيئًا.» فيه تُقل لم موىس بن عيل وهذا يشء، كلِّ يف ُقلَت ما
قليًال سكَت ثم ِشعًرا.» ِمثله يف يقول أن ِمثيل قْدُر وليس ملقاِمه، إعظاًما إال ذلك تركُت

وأنَشَد:

ال��نَّ��ب��ي��ه ال��ك��الم م��ن ف��ن��وٍن ف��ي ُط��رٍّا ال��ن��اس أح��س��ُن أن��ت ل��ي ِق��ي��ل
ُم��ج��تَ��ن��ي��ه يَ��َدي ف��ي رَّ ال��دُّ يُ��ث��ِم��ر َم��دي��ٌح ال��َق��ري��ِض ج��يِّ��د م��ن ل��ك
ف��ي��ه ��ع��َن تَ��ج��مَّ ال��ت��ي وال��ِخ��ص��اُل م��وس��ى اب��ن َم��دَح ت��رك��َت ف��ل��م��اذا
ألب��ي��ه خ��اِدًم��ا ِج��ب��ري��ل ك��ان إم��اٍم م��دَح أس��ت��ط��ي��ع ال ق��ل��ُت

هانئ. بن الحَسن وهللا صَدق املأمون: قال
بغداد؟ من ِفراِرك بعد إسحق يا ُكنَت وأين وقال: إسحق إىل التَفَت ثم

إبراهيم، بي يَظَفر فلم ُمتنكًِّرا بغداد من املؤمنني أمري يا خرجُت إسحق: قال
ِفناء يف أسرتيح فوقفُت النهار، َحِمي وقد ة» «الرَّقَّ مدينة أتيُت حتى الصحراء يف فرضبُت
تحتَها حسناء، جاريٌة عليه فاِرًها3 ِحماًرا يقود خاِدم بي مرَّ أن لبثُت فما َرْحب، بيٍت
كنُت الذي البيَت فدخلُت غاية، وراءه ليس ما الفاِخر اللباس من وعليها مرصي، منديل
أنا فدخلُت لهما، فأُِذن فاستأذنا جميالن، شابَّان جاء أن ألبْث لم ثم بجواره.4 واِقًفا
وأُِتي فجلسنا معهما. أني الدار صاِحب وظنَّ دعاني، الدار صاحب أن فظنَّا معهما،

الَخفيف. النَّشيط الفاِره: 3
املهدي. بن إلبراهيم يُشِبُهها ما غريُه ورَوى إلسحق األغاني رَواها القصة هذه 4

49



الذهب قرص أمري

عوٌد يِدها ويف الحسناء، الجارية وخرَجت أيدينا، بني فُوِضع وبالرشاب فأكلنا، بالطعام
ة: الرُّمَّ لِذي فغنَّت

َم��ط��َرح ف��ي��ه��نَّ ال��ع��ي��ن ل��ط��ْرِف َم��َه��اٍو5 وب��يْ��نَ��ن��ا أن��ي َم��يُّ ي��ا تَ��ع��َل��ِم��ي أل��م
وتَ��س��ن��ُح تَ��ش��رئ��بُّ ال��َم��ط��اي��ا أم��ام ش��ادٍن6 أمُّ ب��ن��ا م��رَّت أن ذك��رتُ��ِك

وسأل أعطايف، واهتزَّت ساعة، الجميل الِغناء هذا عىل املؤمنني أمري يا وِرشبنا
ظريف، ولكنَّه ُطفيِيل، هذا فقال: يَعِرَفاِنني، ال أنهما فأخرباه عنِّي الشابَّني الدار صاحب

ِعَرشته. فأجِملوا
الثالث، الدَّور يف فأخطأْت أدواري من كلُّها أدواٍر ثالثَة ذلك بعد الجارية وغنَّت
منك أصَفَق طفيليٍّا رأيت «ما الشابَّني: أحد فقال فغضبت، َحه ألَصحِّ منها فاستَعدتُه
قاموا ثم أِجبه، ولم فأطرقُت الِغناء.» تصحيح تُريد حتى بالتَّطفيل ترَض لم وجًها،
إىل وعدُت ُمحكًما ضبًطا وضبَطتُه فشَددتُه الجارية عود فأخذُت قليًال رُت وتأخَّ للصالة
فقالت: ه، مسَّ أحًدا أن فعرَفت تْه فمسَّ العود الجارية فأخذِت وعادوا فصليَّت، موِضعي
يف ُمتقدِّم حاِذق ه مسَّ لقد وهللا «بىل قالت: أحد.» ه مسَّ «ما قالوا: ُعودي؟» مسَّ «من
بَِقي فما ورضبت، فأخذتُه به.» واِرضب ُخذْه «فباهلل قالت: أصلحتُه.» «أنا قلُت: الغناء.»
قلت: أنت؟» من سيِّدي يا «باهلل قالوا: ثم ِعطفيه، وهزَّ قدميه عىل وثََب إال املجلس يف أحٌد
الجارية، غنَّتْها التي األدوار وغنَّيُت املؤمنني، أمري يا عيلَّ فأقبلوا امَلوِصيل.» إسحق «أنا
عليهما ما مع لك والِحمار والجاِرية شهًرا عندي تُِقيم أن لك «هل الدار: صاحب فقال
إليك ِجئُت ذا أنا وها أنا، أين أحٌد يدري ال شهًرا عنَده فأقمُت «نعم.» قلت: الُحِيل.» من

املؤمنني.» أمري يا
إبراهيم أن حِسبت حتى طويًال، عنك أبحُث كنت … هللا قاتلك وقال: املأمون فضِحك

احتجزك. قد املهدي بن
امَلاِرق. من اني نجَّ الذي هلل الحمد إسحق: قال

الَجبلني. بني ما وهي ِمهواة، جمع 5

الغزال. ُكنية شادٍن أمُّ 6
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املؤمنني. أمري يا العتابي7 كلثوم فقال: الحاجب «فتح» ودَخل
عَهَده. وبارك وبيَّاه، املؤمنني أمري هللا حيَّا فقال: وحيَّاه فدَخل املأمون، له فأِذن

ِوفاَدتُك إلينا انتهْت ثم تْنا، فَغمَّ وفاتُك بلَغتْنا عتابي، يا وبيَّاك هللا حيَّاك املأمون: قال
تْنا. فرسَّ

املؤمنني. أمري رعاية يف دمُت ما والحياة املوت عىل هللا أحمد كلثوم:
عتابي؟ يا حالك وكيف املأمون:

املؤمنني. أمري رضا يف إال الدنيا يف يطَمع ال َرُجٍل حال –
وكيف له: فقال غريبة، أطواٌر له كانت فقد معه، يمَزَح أن وأراد املأمون فاستظَرَفه

عتابي؟ يا شأنُك
هللا. شاء إن خرٍي يف فأجاب:

عتابي؟ يا حالك وكيف فقال: عاد ثم بيشءٍ وتشاَغل املأمون فسكت
اإلبساس. قبل اإليناس8 إن … املؤمنني أمري يا بي أتهزأ كلثوم: فقال

َشيخ؟ يا اإلبساُس هو وما املوِصيل: إسحق قال
الَوسَواس؟ أيها أنت ومن كلثوم: فقال

الناس. بعض من أنا إسحق: قال

هذا؟ يا اسُمك وما كلثوم:
بصل!» «كل اسمي إسحق:

األسماء؟ يف بصل» «كل وما ُمستنَكر. ُمنَكر اسم هذا كلثوم:
أنت؟ اسمك وما شيخ، يا إنصاِفك أقلَّ ما إسحق:

«كلثوم». سِمعَت كما اسمي كلثوم:

زاهًدا. ًفا ُمتقشِّ وكان واألدب، اللغة يف ُمصنَّفات وله قنرسين، من وأصلُه العرص، ذلك ُشعراء كبار من 7

يف يُقال َمثل وهو بس. بس يُقال أن وهو الَحْلب، عند بالناقة الرفق واإلبساس: اإليحاش. ضدُّ اإليناُس 8
الطلب. عند امُلداراة
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الثوم؟! من خريٌ والبصل األسماء، بني ثوم» «ُكل وما إسحق:

ما هللا قاتلك كلثوم: فقال باملجلس، من وضِحك استلقى، حتى املأمون فضِحك
حرارة. كالبصل رأيُت ما ولكن … أمَلَحك
رائحة. كالثوم رأيُت وما إسحق: قال

املؤمنني. أمري يا وهللا غلبَنِي كلثوم: فقال

أكون؟ فمن غلبتُك بأنِّي أقررَت ُدمَت ما إسحق:
امَلوِصيل. بإسحق ويُعَرف بالكوفة أخباُره إلينا تناَهت الذي الشيخ لعلك كلثوم:

رؤيتُك. تْني رسَّ وقد … ُقلَت من هو إسحق:

ِدينار الرشطة لرئيس الحاجب «فتح» استأذن حتى إسحق يَنتهي كاد وما
جئُت دينار: فقال به، جاء عما فسأله الخليفة، وحيَّا ودخل، املأمون له فأِذن هللا، عبد بن
وقال املأمون فابتََسم السالم. عليه الخليل» «إبراهيم النبيُّ أنه يَدَّعي ِبرُجٍل موالي يا

لَوْحيه. نَستمع أدِخله ُمتهكًِّما:
بالرَُّجل. وأتى ِدينار فذهب

الخليل؟ إبراهيم أنت هل املأمون: له فقال
هللا. عبد يا … نعم … نعم الرجل: قال

أُناِقشه؟ أن املؤمنني أمري يأذَن هل أكثم: بن يحيى فقال جرأتُه، املأمون فَغاظت
… وإيَّاه دونك املأمون: قال

بَراهني. له كانت الخليل إبراهيم إن هذا، يا يحيى: فقال
بَراِهينه؟ هي وما الرجل: قال

لك نُِرضم فنحن وسالًما! برًدا عليه فكانت فيها، وأُلِقي النار له أُِرضَمت يحيى:
وصدَّقناك. بك آمنَّا وسالًما برًدا عليك كانت فإن فيها، ونطرُحك النار،

آخر. برهانًا فاسألني عسري، برهان هذا الرجل:
بها ورضب تسعى، حيٌَّة هي فإذا العصا ألقى أن موىس براهني من وكان يحيى:

ِمثله. بعصاك فافعل فانفَلق، البحر
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بل فرعون، أمام ولسنا صاح يا وللحيَّة وللَعصا لنا وما صعب، برهان هذا الرجل:
املأمون! أمام

مثل فافعل املوتى، وإحياء املرَىض، إبراء السالم عليه عيىس براهني وكانت يحيى:
فعل. ما

وللموتى يل ما ثم كثريون، واألطبَّاء وللمرىض يل ما الكربى، ة بالطامَّ جئَت الرجل:
…؟! لألحياء بعثُت وقد

!… ُعنَقك َرضبنا وإال براهني من لك بُدَّ ال للرجل: وقال والحارضون املأمون فضحك
بالرسالة: أرسلُت حني لجربيل قلُت ولقد تطلبون، ا ممَّ يشء معي ما الرجل: قال
أكثم، بن يحيى الُقضاة قايض وفيهم املأمون املؤمنني أمري فيهم قوٍم إىل تُرِسلونَني إنكم
لك يقول ما وانظر أوًال «اذهب وقال: جربيل فغِضب إليهم. به أذهب بُرهانًا فأعطوني

يطلبون.» ما نُعطيك ثم القوم،
للُمناَدمة! يصلُح نبيٌّ هذا وقال: ِحك، الضَّ يف املأمون فأغرق

وصيد الرياضة يف وقتًا ليقِيض املأمون وخرج املجلس، وانفضَّ بإطالقه أَمَر ثم
ويف العراق، ثورة يف التفكري وهموم امُللك، َمتاِعب نفسه عن ف ليُخفِّ والظِّباء الثعالب

!… املهدي بن إبراهيم الثائر

ومسحور ساحر

والِغزالن الثعالب من أصاب وقد أيام، ثالثة فيه َقَىض ما بعد يد الصَّ من املأمون عاد
تَفاؤًال املبارك» «إبراهيم اه فسمَّ حيٍّا، به أتى ثاِئًرا ُمخطًَّطا ِنمًرا َقنَص فيما وقنََص عدًدا،
كما ذليًال، ُمقيًَّدا إليه ويأتي ثورتَه ويطفئ عليه ويقِبض إبراهيم عىل سيتغلَّب بأنه
بثورة ا ُمهتمٍّ ينَفكُّ ال املأمون وكان كربياءه. وأذلَّ قوَّته وأضعف وقيَّده النمر هذا قنََص
الكوفة يف إليه العباس بني انضمام من عِلَمه ما ه همِّ يف وزاد عليه، وخروجه إبراهيم
منذ ولكنه للمؤمنني. أمريًا وبايَعوه شايَعوه وقد والشام، العراق وسائر وبغداد واألنبار
زوَّده وما غفري، وعَدٍد ضخمٍة عدٍَّة من حوى وما بجيشه الحميد» عبد بن «حميد بَعَث
سيبلغ قائده أن إىل ُمطمئنٍّا كان الجزيلة، بالعطايا والوعود الوصايا من وجنوده هو به

يتمنَّى. ما له ق ويُحقِّ يُريد، ما
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شأن من عليه ن يُهوِّ بما وأَمًال اطمئنانًا يَزيده األكرب وزيره سهل بن الفضل وكان
عىل الناس ونِْقمة الثورة هذه خطِر من العراق يف يحُدث ما بعض عنه ويُخِفي إبراهيم،
ولكن الشعب. بني يجِري ما حقيقة عنهم يُخفون ووزرائهم امُللوك ِبطانة شأَن املأمون،
جيش أنباء يُتاِبع وكان سهل، بن الفضل عيون غري بها ينُظر عيوٌن له كانت املأمون
ُخراسان، شئون يُعالج «مرو» يف وهو ديوانه يف املأمون وجلس الدَّوام. عىل «حميد»
وكانوا الناس، بني دعَوتِهم وعىل عليهم بالقضاء اهتمَّ الزَّناِدقة من طائفٌة هناك وكانت
ملك عهد يف ظهر الذي الحكيم فاِتك بن ماني وهو «ماني»: أتباع املانويَّة الزَّناِدقة من
واملجوسية، املسيحية بني ِدينًا ابتدَع وقد املسيحية. ظهور بعد أزدشري بن سابور الُفرس
أصَلني من ُمركَّب العالم أن زعم وقد املسيح. بنبوَّة ويعِرتف موىس، نبوَّة يَنِفي وكان
حسن جوهُره النور وأن يزاال، ولن يزاال لم أزليَّان وأنهما والظلمة، النور هما قديمني
لئيم ناِقص قبيٌح جوهٌر الظلمة وأن امَلنظر، جميل الريح طيُِّب نقيٌّ صاٍف كريم فاِضٌل

امَلنظر. َقبيُح الرِّيح ُمنِتُن خبيٌث َكِدٌر
النار هي: فاألبدان روحها، والخامس أبدان منها أربعة أجناس: خمسة للنور وأن
أبدان أربعة منها كذلك: أجناس خمسة وللظلمة النسيم. وروحها واملاء، والريح والنور
وتتحرَّك الهمامة تدعى وهي الدخان وُروحها باب، والضَّ والسموم والظالم الحريق وهي

األبدان. هذه يف
وأتْباٌع َمذهٌب ذلك يف وله اآلخر، البعض دوَن اِئع الرشَّ بعض يف اعتقاٌد ِلَماني وكان

املأمون. َحاَربهم طاَلَما
شأنه عن وسأله فدخل املأمون له فأِذن الدخول، يف الَعسكر رئيس ِدينار واستأذن
فسألهم: بإحضارهم فأمر املانوية، الزَّناِدقة من عرشٍة عىل َقبض أنه فأنبأه به، أتى وما

الزَّناِدقة؟ أنتم
املؤمنني. أمري يا ِزنديًقا لسُت أنا أحُدهم: فقال

معهم؟ ِجئَت وملاذا هذا، يا خربُك وما املأمون: قال
أمِرهم من أعرُف أو هؤالء أعِرُف وهللا كنُت إن املؤمنني أمري يا طاِلٌق امرأتي –

ُطَفيِيل. رجٌل أنا وإنما شيئًا،
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… ُطفيْيل (ضاحًكا): املأمون
لولِيَمة، إال هؤالء اجتمَع ما فقلُت اجتمعوا، قد هؤالء رأيت ُطفييل. نعم الرجل:
ًدا ُممهَّ فرًشا فرأيُت سفينة، بهم امُلَوكَّلون فأرَكبَهم معهم، وَمضيُت وسِطهم يف فدخلُت
والقصور، البساتني بعض إىل بها يَمُضون لطيفة «نزهٌة فقلت: َمملوءة، وسالًال وُخبًزا
جاء إذا كذلك نحن وبينما بستانًا. وال نزهًة أر لم ولكن نفيس، وبرشت سار.» يوم وهذا
فقالوا: أنتم؟» «إيش لهم: فقلت شيئًا، أدري ال وأنا معهم وقيَّدوني فقيَّدوهم الرشطة،
ترتكوني أالَّ أحببُت ُطفييلٌّ أنا بل «كال، قلت: إخواننا؟» أمن أنت، ومن أنت؟ إيش «بل
بعض إىل بعضهم ونظر القوم م فتبَسَّ امُلباركة.» والوليمة الجميلة، النزهة هذه دون
فزناِدقة نحن ا أمَّ الحديد. يف وأوثقت اإلحصاء، يف معنا حصلت «لقد قالوا: ثم وضحكوا،
وهل «ماني.» هو من أدِري ما املؤمنني أمري يا ووهللا علينا.» بالقبض املأمون أمر مانوية

شيطان! أو إنسان هو وهل امرأة، أو رُجل هو

الرجل. هذا قيود فكَّ ِدينار، يا وقال: عاليًة قهقهًة املأمون فقهَقَه
أأنطِلق؟ … املؤمنني أمري إىل هللا أحمد الطُّفييل: فقال

… هنا ها انتظر بل ال املأمون:

تقولون ماذا وأنتم وقال: الزناِدقة، إىل املأمون التفَت ثم املجلس. ناِحية إىل وأشار
العالم؟ عن

والظالم. النور من نشأ إنه «ماني.» قاله ما نقول أحدهم:
القول؟ هذا تقولون وأنتم (لباِقيهم): املأمون

!… نعم … نعم الجميع:
ظالم إىل بهم اذهب … العالم أصَيل أحِد إىل بهم اذَهب ِدينار، يا (لِدينار): املأمون

هللا. أعماهم السجن

هللا. قاتلكم اخسئوا قائًال: املأمون فعاَجلهم يتكلَّموا أن بعضهم وأراد
لت، تطفَّ هذا يا وأنت وقال: الطُّفييل إىل التفَت ثم السجن، إىل الجنود ودفَعهم

معهم! بك أقِذف أن ألكاد وهللا فغاَمْرت،
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ُمغامرة وهي إليك بي جاءوا فقد ِحلمك، وليَسْعني املؤمنني، أمري يا عفًوا الطفييل:
والئم! ثالث من خري عندي وهي وسالًما، وبرًدا وبركًة خريًا كانت

عنك! وعفوُت انِرصف … لُظرًفا فيك إن هللا، قاتَلك وقال: املأمون فضِحك

فإذا الخارج، يف ة ضجَّ ُسِمعت حتى املجلس عن يغيب كاد وما … الطُّفييل انرصف
له أجاز قد املأمون وكان ُمجنَّح، كريسٍّ عىل كعادته محموًال قادًما الفضل األكرب بالوزير

الرياستني! ذا اه وسمَّ له، تكريًما ذلك
ل، وترجَّ نَزل املأمون من مرأًى عىل كان إذا حتى الهيئة، هذه يف الفضل وأقبل
فضل؟ يا العراق حال كيف املأمون: فقال يساره، عن وجلس املؤمنني أمري عىل وسلَّم

حولك ون يلتفُّ العراقيني إن … أعداءه وتكِبت املؤمنني، أمري ترسُّ حاٌل إنها –
والوالء. الحبَّ ملوالي ويُخِلصون

فيهم؟ املهدي بن إبراهيم شأن وما –
القوم. ِرعاع من قليلٍة طائفٍة يف َمنبوذ َمخذول إنه –

ذلك. غري يقولون بغداد من الواِفدين ولكن وقال: َمليٍّا املأمون فسكَت
ثتُه حدَّ أو بكذب، يوًما املؤمنني أمري عىل دخلُت وهل تريُّث: غري يف الفضل فقال
إىل ورفَعني ِبثقِته َفني رشَّ قد املؤمنني أمري كان وإذا عليه؟ أحًدا ماألُت أو أعلم، ما بغري

القول؟! هذا يل يقول فكيف ه، ورسِّ أمانته موِضع
فكيف تِصف، ما عىل الحال كانت إذا ولكن سوءًا. عنك عِلمُت ما فضل يا وهللا ال –

الحميد؟ عبد بن حميد َجيش أنباء
األوىل. الساعة منذُ انتَرص قد املؤمنني، أمري يُحبُّ ما عىل إنه –

إبراهيم! وجيش جيشه بني األوىل الجولة خِرس أنه علمُت ولكنِّي –
وأكربهم القَدماء، العباسيني قوَّاد أحد أعنَي بن لِهرثمة يستأِذن الحاِجب دَخل وهنا
عن راِضيًا يكن ولم َضغينة سهل بن الفضل وبني بينه وكان والرشيد، امَلهدي عهد يف
وبركاته. هللا ورحمة املؤمنني أمري موالي عىل السالم فقال: ودخل، له فأِذن سياسته.

حاتم؟9 أبا يا السفر هذا كلَّ مَت تجشَّ ملاذا والربكات. السالم ِهرثمة وعىل املأمون:

هرثمة. كنية 9

56



َمْرو مدينة يف

وأقوم أمره إىل وأُنبِّهه املؤمنني أمري طاعِة يف هللا حقَّ ألقَيض ذلك، مت تجشَّ هرثمة:
له. بالنُّصح

شيخ وأنت هذا، إىل حاجة بك ليسْت حاتم أبا يا ُمراده): أدَرك (وقد املأمون
تسِرتح. منزلك إىل فانِرصف تِعب، مريض

إىل ألنِرصف الطريق وَوْعثاءَ فر السَّ طول مت تجشَّ ما املؤمنني، أمري يا ال هرثمة:
منِزيل!

إليه، نحتاُج ال ما ذكَر ودَع لتسرتيح، تنِرصف أن أحبُّ الحاتم، أبا يا بىل املأمون:
غنًى. يف عنه أنت وما

يحُدث أن آمُن ال فإني نُصِحك، يف الحقَّ أقِيضَ حتى املؤمنني، أمري يا كالَّ هرثمة:
إمامي. حقِّ يف ا ً ُمقرصِّ ربِّي فألَقى حادث، الساعة هذه يف عيل

أمري يا هلل الحمد تَهكُّم: يف إليه ُمشريًا وقال سهل بن الفضل إىل هرثمة التفت ثم
ُمجنَّح، كريسٍّ يف مجِلسك إىل يُحَمل املجويسَّ هذا رأيُت حتى يُِمتْني لم الذي املؤمنني

العبَّاس! بني كأمراء كريسٍّ عىل يديك بني ويجِلس
بالفضل لك شأن وال يَعنيك. ملا ِهرثمة يا يعنيك ال ما دَع ًما: ُمتَجهِّ املأمون فقال

سهل. بن

بغري يُحبسان الرشيد أبيك خاِدَمي م وسالَّ ِلمرسوٍر ما املؤمنني، أمري يا هرثمة:
الَفتك يف الرشيد أباك أعانا أِألنَّهما ويحِرقها. فيُمزِّقها أمِتعتَهما امَلجويس هذا ويأُخذ ذنب،

لألموات؟ األحياء من وينتِقم هذا فيأتي وآله، الربمكيِّ بجعفر
إليه! نحتاج ال ما وِذكر لك ما ِهرثمة يا (غاضبًا): املأمون

يأمُرك سفيه، يا وهذا أنت وما لهرثمة: وقال وِحقٍد غضٍب يف الفضل نهض وهنا
تقول ما وتقول فتأبى، يَعنيك، ال ملا تتعرَّض وال الكالم، عن تُمِسك أن املؤمنني أمري
أن عىل تُكِرهه أنك تظنُّ أو لطاعته! ُمحِرتٍم وال لقوله، سامٍع وال ه، بحقِّ ُمكِرتٍث غري
منك حسًدا البغيضة نفسك سوَّلت بما ويأخذَني كذبًا، منك ويُصدِّق لغًوا، منك يسمع
املؤمنني ألمري تقول املنزلة؟ هذه لك وأين ويلك! رجاله؟ ة خاصَّ عىل وتطاوًال ألوليائه
املوىل، من الويلُّ ينِزل حيث منك نَزل وكأنه بالنُّصح، له وتقوم أمره، إىل تُنبِّهه إنك
كنَت بل استحيَيْت، وال ارعَويْت، فما ليِّنًا، جوابًا وأجابك لطيًفا، ا ردٍّ ذلك يف ردَّك وقد
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أكثر منك يَسع هللا أعزَّه املؤمنني أمري ِحلم أكان البذيء. والكالم الجريء بالقول تُجيب
ليَلة وِخيانتك عليه، وثنائك املهديِّ بن إلبراهيم سعِيك من كان ما أتاه وقد وِسع، ما
فأوقَعك تآَمرت، عليه ما وكشف دبَّرَت ملا فِطن الُحسني10 بن طاِهًرا أن لوال األمني، خلع
إىل به والذهاب ه أْرسَ تُريد كنَت أنك تزُعم ِدجلة نهر من فخرجَت املخلوع، وأوَقع هللا
وأبعدتُك لك سمعُت وال صدَّقتُك فما والقضيب، والخاتَم الخالفة بُرَدة وتسليمه الخليفة،
لو أنك تدبريِك، بسوءِ جاِهل يا وظننَْت األباطيل، تُشيع فُرحَت املؤمنني، أمري نَْعَماء عن
الناِصح محلَّ وأحلََّك صدَّقك اجرتأت، بما واجرتأَت لغوت، بما فلغوَت املؤمنني، أمري أتيَت
سبيل وعَرف قصِدك، سوءَ استباَن حتى افرتَيَت بما شفتيك تفتَُح كدَت ما ولكنك األمني،
أمري أن لو «أرأيَت ارعَويْت. وال انتبَهَت فما شأنك، إىل َك وردَّ حدِّك عند فأوقَفك غيِّك،
بك تذهب ركلًة ِبرجيل أرُكلُك ألكاد وهللا َمعاذ؟ منه لك أكان الساعة بك بَطَش املؤمنني

هللا.» رحمك ال اخسأ. اذهب. جهنم. نار إىل
عىل وُجرُّوه فيه السَّ الجاِهل هذا ِبِرجل خذوا قائًال: وُجنَده ِديناًرا الفضل نادى ثم

السجن! إىل وجهه
لو وهللا فضل، يا أحسنَْت له: قال ثم املأمون وسَكَت الفضل، أمر ما الُجند ففعل

يُقتَل. أن الساعة ألمرُت فعلَت ما تفعل لم ولو قلتُه، لكنُت ُقلَت ما له تُقل لم
عمرو كاِتبَه استبَقى لكنه باالنِرصاف، والحارضين للفضل وأِذن املأمون، نَهَض ثم

ُمسَعَدة. بن

سهل بن الفضُل فعل ما عمرو يا أرأيَت وقال: عمرو إىل املأمون التفَت ثم القوم انَرصف
وهللا وجدِّي، أبي وقائد قائدي وهو الدولة، هذه يف بَالئه مع َمجليس يف ِهرثمة بالشيخ

الساعة. سهل بن الفضل أقتُل أن لهَممُت إني
الفضل سَرتَ ولقد ا، حقٍّ إال ِهرثمة الشيخ تكلَّم ما املؤمنني أمري يا وهللا مسعدة: ابن

به!» َمسحوٌر وإنك ساحٌر «إنه عنه: قالوا حتى العراق أهل منك وأغَضَب كثريًا عنك
يقولون؟! أهكذا َعجبًا، املأمون:

عميق! تفكرٍي يف املأمون أطَرق ثم

َقتَل أن إىل بغداد حارص الذي وهو األمني، وبني بينه الحرب يف املأمون قائد هو الحسني بن طاِهر 10

املأمون. إىل رأسه وَحَمل األمني
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ُمسعَدة بن عمرو

يف الوجه أبيض تركي، أصٍل من — الفضل11 أبا ويُكنَى — مسعدة بن عمرو كان
بالفرس وتشبَّه جرجان، إمارة توىلَّ تركيٍّا رُجًال كان صول» بن «صول وَجدُّه احمرار.
كرسى لقب يُطَلق كما دهستان، لحاكم لقبًا كانت «صول» وكلمة وأخالقهم. عاداِتهم يف

الفرس. ملوك من الساسانيني عىل
ديوان ه ووالَّ ُكتَّابه، سائر عىل وقدَّمه وآثره فأحبَّه للمأمون، الِكتابة عمرو توىلَّ وقد
املأمون وكان وكرمان. فارس ُحكم توىلَّ ثم ة، واألزقَّ والتوقيع الخاتَم وديوان الرسائل

دولته. َمهامِّ يف الِكتابة إليه ويُسِند ببالَغِته، يُعَجب
وهو عمرو، من كتابًا بيَِده فرأى يوًما، املأمون عىل الكاتب يوسف بن أحمد ودخل
الكتاب هذا يف «إن له: فقال أحمد، إىل والتفَت منه انتهى حتى فوقف ة، ُمدَّ فيه ل يتأمَّ
بالقليل والداللة اإلطالة، عن التباُعد أنها من البالغة عن الرشيد من سمعُت ما نظري كالًما
جاءني حتى ذلك عىل يَقِدر أحًدا أن م أتوهَّ كنُت وما امَلعنى. من الكثري عىل اللفظ من
ورؤساء ُقوَّاده من ِقبَيل وَمن املؤمنني، أمري إىل «ِكتابي فيه: فإذا عمرو من الكتاب هذا
وانقياد أرزاقهم، رْت تأخَّ ُجنٍد طاعُة تكون ما أحسن عىل والطاعة االنِقياد يف أجناِده

أمورهم.» معه واْلتَاثَْت أحوالهم، لذلك فأخلَّت أُعطياتهم، تراَخت ُكفاٍة
أشهر. لسبعِة بأُعِطيَتهم للُجند أمرُت أن عىل بَعثِني الكتاب هذا اسِتحساني «وإن
من ُسلطانَه وإعفاءه اإلخبار، يف املسألة وجِه إىل َ أوَمأ كيف ترى أال أبَلَغه، ما عمرو هلل
خراِج من عنه نَزل ا وممَّ املأمون إياه أقَطعه مما واسعٍة ثرَوٍة ذا عمرو وكان اإلكثار.»
مات إنَّه ِقيل حتى تهم، لخاصَّ يفعلون الذهبي العهد ذلك ُخلفاء كان كما الِواليات بعض
األموال كثري من بذَل ما وبذَل َف والرتَّ البذخ ِعيشة عاش ما بعد دينار ماليني ثمانية عن
وكانت أوروبا، قارة من أكرب العباسيني ُملُك كان فقد َغْرَو وال وغريهم. عراء والشُّ للعلماء

بغداد! إىل مكاٍن كلِّ من تُجبَى الرضائب

واحد. بعاٍم املأمون وفاة قبل ٢١٧ه سنة يف ُمسعَدة بن عمرو تُويفِّ 11
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فباَدر واستحَسنه فرآه ِمثله، للمأمون يكن لم أغرُّ أدهم فرٌس لعمرو كان وقد
األبيات: هذه فيه كتاٍب مع إليه بإهدائه عمرو

إم��اُم ُع��دَّ إذا ن��ي��ه يُ��دا ال إم��اًم��ا ي��ا
ت��م��اُم نُ��ق��ص��انً��ا ـ��ُض��ُل يَ��ْف��ـ ك��م��ا ال��ن��اَس َف��َض��َل
يُ��راُم ل��ي��َس ِم��ث��ل��ه ِب��ج��واٍد بَ��ع��ثْ��ن��ا ق��د
ول��ج��اُم س��رٌج ـ��ُح��س��ن ل��ل��ـ ب��ه ي��ْزه��ى ف��رٌس
األن��اُم ال��ف��ض��ل ف��ي نَ��َك ُدو ك��م��ا ال��َخ��ي��ُل دونَ��ه
ظ��الم ال��ِج��س��م س��ائ��ر ول��ِك��ْن ُص��ب��ٌح وج��ُه��ُه
َح��رام ال��ع��ب��ِد ع��ل��ى ل��ى ل��ل��َم��و يَ��ص��لُ��ح وال��ذي

حَرض من ويِرصف يَستبِقيَه، أن غريبًا فليس املأمون، عند عمرو َمنِزلة هذه كانت
عمرو بني كان وقد دولته. وعظيم وزرائه كبري سهل بن الفضل وفيهم املجلس، يف
للنفس وإيثاٍر وَدسائس تناُفٍس من السلطان ورجال والنُّظراء الوزراء بني ما وفضل

والوالء. بالحظوة

الفضل به يفَعُل أعنَي بن ِهرثمة الشيخ رأى حني لعمرو نفسه يف بما املأمون أفىض ا فلمَّ
عنك سَرتَ الفضل إن له: وقال به، أجاب بما الخليفة أجاب بمجلسه، فعل ما سهل بن

مسحور!» به وإنك ساِحٌر «إنه قالوا: حتى العراق أهل وأغَضب كثريًا،
الفضل؟ أبا يا ِرجايل من غريُك هذا يَعَلم ومن لعمرو: املأمون فقال

هشام. بن وعيل سعيد، بن وعيل املرصي، خَلُف يعَلُمه فأجاب:
التايل. اليوم يف الثالثة بهؤالء أتى من املأمون فبعَث

ماذا املأمون: لهم فقال رءوسهم، رَفعوا ثم األرض وقبَّلوا وركعوا، وسلَّموا حَرضوا
ني؟ يَغشُّ هو هل سهل، بن الفضل يف تقولون

قال ثم فَسكتوا، سؤاله، املأمون فأعاد يتكلَّموا، ولم بعض، إىل بعُضهم فالتفَت
الفضل! من األمان تُعِطينا حتى موالي يا شيئًا نقول ال املرصي: خَلُف
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آِمنون. وأنتم قولوا املأمون:
حدَّثك حني سهل بن الفضل صَدَقك ما املؤمنني أمري يا وهللا إنه املرصي: خلف
لم فإن شعواء، بفتنٍة ُج تتأجَّ اليوم بغداد وإن املهدي، بن وإبراهيم والعراق بغداد عن

ِبُسلطانه. ذهبْت املؤمنني أمري يَتداركها
ُصعوٍد َلِفي املهدي بن إبراهيم أمر وإن املؤمنني، أمري يا نعم هشام: بن عيل
وأمري املسلمني، خليفَة ويُنادونه به يَهِتفون مكاٍن كل يف العراقيون صار وقد وإقبال،

املؤمنني.
ما املؤمنني أمري يا وهللا هرثمة. أمر يف سهل بن الفضل ك غشَّ وقد سعيد: بن عيل
يِفرَّ أن له أراد وما ببغداد، األمني ِحصار يوم بك ائتَمر وال أمٍر يف خانك وال هرثمة، كذَب
كنَت أنك يعلم ألنه حيٍّا؛ به يأتي وأن حياته، يحَفَظ أن ه همِّ كل كان وإنما وجهك من
صعاليك عليه سلََّط وهذا الُحسني بن طاهر عليه سلَّط الفضل ولكن الحياة، ألخيك تحبُّ

العباس. بني وغَضب الناس لوم من كان ما وكان الشاة، تُذبَح كما فذبَحوه الُجند
فكذَبَك، وأنبأك ك، فغشَّ الفضُل نَصَحك لقد املؤمنني أمري يا وهللا املرصي: خلف
واِهن السن طاِعن شيٌخ وهو والتعب السفر من م تجشَّ ما هرثمة الشيخ م تجشَّ وما
عىل مجلسك من أُِخذ ولكنَّه بيتك، ألهل والئه وحقَّ طاعتك، يف هللا حقَّ ليؤدَِّي إال الُقوى

قتَله! من إليه بعَث حتى عندك من الفضل خرج وما السجن، يف وألِقي رأيَت ما
قتََله؟! أَوقد املأمون:

ساعة! منذ السجن يف ِهرثمة الشيخ الفضل ُغالم قتَل نَعم، املرصي: خَلف

جزاءه! ليَْلقنَيَّ وهللا بأوليائي؟ يَفعُل أهكذا قال: ثم بكالٍم املأمون فَدمَدم

الغايَة وأحَللتَه سهل، بن الفضل رَفعَت لقد املؤمنني، أمري يا ُمسعَدة: بن عمرو
ونعمة، منك ًال تفضُّ التدبري، ورياسة الحرب رياسة الرِّياستني: له وجعلَت حظَوتِك، من
وُسلطانك. عرُشك له صار مكانك عن نَزْلَت إن وأنه نفسك، نظريُ أنه رأْيه سوءِ من فظنَّ
واملال والَهيبة وامَلنزَلة الرأِي يف ساواه قد أنه الرَُّجل من امَلِلك عَرف «إذا يُقال: وكان

املرصوع.» هو كان يفَعل لم فإن ْعه، فليْرصَ والتَّبَع،
حربًا اتَّخذَها بل نَعماءك، َشَكر وال عليه، فضَلك املؤمنني أمري يا َعرف ما ثم
عليك، منه اجرتاءً َمجلِسك يف ِبهرثمة فعَله ما رأيَت وقد أعدائك، ملآِرِب واستَغلَّها ألوليائك،
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وملا بحَرضِتك، فعل ما فعل ملا َموِضَعها نفسه وضع قد كان ولو ك، بحقِّ واسِتخفاًفا
باألمور! أعلم وهو املؤمنني، أمري عن ذلك توىلَّ

العباس، بني محلَّ عندي وأحللتُه الناس، عىل رَفعتُه لقد ا حقٍّ عمرو، يا املأمون:
وال يَُرد، وال منه فيُسَمع يشءٍ كلِّ يف يقول من مرتبَة له وجعلُت وأعطيتُه، وأقطعتُه

امَلراِتب. يف عليه غريُه يتقدَّم
بالعراق. الِفتنَة أمِر يف ترى ماذا وانظر آخر. يوٌم فَله شأنه، َخلِّ ولكن

فإنَّ بغداد، إىل معنا ويخُرج فنخُرج املؤمنني أمري يأُمر أن الرأَْي أرى مسعدة: ابن
ثائرتُهم لهدأْت بينهم البغداديُّون رآك ولو املهدي، بن بإبراهيم هناك ُفِتنوا قد الناس
فإنهم والوالء، بالطاعة إليه وُهِرعوا املؤمنني أمري ِبمقِدم واغتَبطوا ِفتنتُهم وانطفأْت

والتقوى. والفصاحة بالنَّجابَة بينهم معروًفا صبيٍّا كان منذ ويُعظِّمونه يُحبُّونه
وبَراعة تدبريك، ِحكمِة يف وأنت الجماهري، أخالق من النِّفاق إن املؤمنني، أمري يا
ميَّزك وقد ِنصابه، إىل األمر تَُردَّ أن عىل أقدُر ِكياستك، وعظيم لسانك، وفصاحة سياستك،
حاِفًظا وأراَدك جدير، به أنت وما أهل به أنت ما إىل قك ووفَّ داد بالسَّ لك وفضَّ بالِعلم هللا

إمام. خري والدنيا للدِّين تكون وأن ولده يف الرشيد لُرتاث
دار إىل بنا هيا بغداد. إىل ولنذهب رأيت. ما الرأي ِنعم عمرو، يا أحسنَت املأمون:

السالم.
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إىلعروساملَِرشق

بن إبراهيم َدعوة عىل والقضاء الِفتنة، إلطفاء السالم، دار بغداد1 إىل «مرو» املأمون بَرح
العرب من والتقرُّب أركانه، وتشييد ُملكه، وطائد وتثبيت خالفته، دعائم وتوطيد املهدي،

الُخراسانيني. أنصاره وبني بينهم ة باملودَّ والجمع وتقريبهم،
املأمون إيَّاها ه والَّ التي العهد والية أمر وانتهى الرضا موىس بن عيل مات وقد
بهذه املوت ذَهاب العرب يرىض هل ولكن العراق، يف والعرب العباس بني فأغضبت
ورجاله؟ هو ويلبَسه املأمون به ك يتمسَّ زال ما الذي األخرض العلويني ِشعار دون الوالية
هو من وهو وزيره، سهل بن الفضل مع يتعاَونوا أن العراق يف العرب يرىض وهل
عىل والقضاء العرب لقادة وجهًرا ا رسٍّ وُمحاربته العلوية، يعة والشِّ للُفرس به تعصُّ يف

الدولة؟ يف نفوذهم
َمندوحة ذلك يف وله وأوضاعهم، وُسنَّتهم العباسيني ِشعار إىل الرُّجوع من إذن بُدَّ ال
حبلُها اضطرب ما بعد ِنصابها إىل األمور وليُعيد الشعواء الِفتنة هذه ليُطفئ َمندوحة أيُّ

خطرها. وَمثُل

وقلَّده السوداء، املالِبس ولِبس الخرضاء املالِبس فخَلَع آبائه ِشعار إىل املأمون رجع
يُحبُّونه ألنهم َغضاضة؛ ذلك يف الُفرس يََر ولم دولته. ورجال وُقوَّاده وزراؤه ذلك يف

وأنصاره. أخوالُه وهم لِكبارهم، واحرتامه لهم، بمحبَّته ويَثِقون

أسمائها: ومن َربِِّهْم﴾. ِعنَْد َالِم السَّ َداُر َلُهْم تعاىل:﴿ قوله إىل إشارة وفيه بغداد، أسماء من الم السَّ دار 1

الخالفة». و«دار و«الزوراء» املنصور.» «مدينة



الذهب قرص أمري

هذه ويف َموِكبه يف العراق إىل يصَحبَه أالَّ املأمون رأى فقد سهل بن الفضل أما
فكَّر ما ولواله وَقع، ما وَقع ما أعماله ولوال األول، عاَمَلها العراقيون يَعتِربه التي الِفتنة
إىل وامَليْل آبائه ُسنَّة عىل الخروج من عليه أقَدم ما عىل أقَدم وَلَما فيه فكَّر فيما املأمون

العلويني. والء
َمسَقط إىل يذهب أن الفضل عىل وأشار العراق إىل الضخم َموكبه يف املأمون خرج
إليه فيَبَعث األمور وتَستتبَّ الحال تَهدأ حتى ُمدَّة فيها يقيم وأن «َرسَخس» رأسه
وكاِتبه العباس، وابنه امُلعتصم، إسحق أبا أخاه املأمون واستْصَحب بغداد. إىل بالحضور
وإسحق األحول، خالد أبي بن وأحمد أكثم، بن يحيى الُقضاة وقايض ُمسَعَدة، بن عمرو

دولته. وأعيان وحاِشيته رجاله ة خاصَّ من وغريهم امَلوِصيل،
أياًما، به أقام كبري قٌرص فيها له وكان «رسخس» إىل سهل بن الفضل وسافر
رجاٍل أربعُة فاَجأَه إذ أهله بعض مع الشطرنج يلعب الُغروب وقِت يف جاِلًسا كان وبينما
فلجأ ُمقاومتهم عن ضُعف حتى وداَفعوه فَدافعهم، ِبسيفه إليهم فهمَّ السيوف، يَحملون
يَصيح: وكان َقتلوه، حتى بالسيوف وتَعاَوروه بابه، فاقتَحموا عليه، وأغَلَقه ام الحمَّ إىل

املأمون! ِغلمان َقتلني املؤمنني. أمري ِغلمان َقتَلني
ق وُموفَّ العربي، وِقسطنطني يَلِمي، الدَّ وَفرخ عودي، السُّ غالب الِغلمان: هؤالء وكان

الصقلَّبي.

سيايس زواج

فجاءه ليَسرتيح، الوقت بعض فأقام بغداد إىل طريقه يف ة» «الرقَّ إىل املأمون موكب وصل
بالُحزن فتظاَهر األربعة، ِغلمانه بأيدي سهل بن الفضل بَمقتِل يُنِبئه فارٌس رسخس من
عىل سلُّوا بُقوا إن فإنهم الِغلمان، هؤالء يُقتَل أن أرى ُمسعدة: بن عمرو وقال واألىس،

ُخراسان. سيوف عليه يسلُّوا أن نأَمن وال الناس، ألِسنََة املؤمنني أمري
رأيت. ما الرأي ِنعَم املأمون: فقال

فحَرضَ «واسط» يف وقتئٍذ وكان سهل، بن الحسن إىل بعَث ثم فُقتلوا. ِبقتِلهم وأمر
قبل سهل بن الحَسن وكان الخراسانيون. يغَضب ال حتى أخيه َمقام الوزارة يف وأقامه
عقل، ورجاحة وحزٍم رأٍي ذا فصيًحا، أديبًا وكان املأمون، ُقوَّاد أكرب من الوزارة يَِيل أن
قاد وقد الفرس. من كغريه لهم ُمتشيًِّعا كان وإن للعلويني، أخيه َب تَعصُّ ٍب ُمتعصِّ غري
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«النورستانيا» السوداء بمَرض ذلك أثناء وأُصيب املهدي بن إبراهيم وحارب الجيوش
ثم قوَّاده أحُد الَعسكر عىل وخَلَفه زمنًا بيته يف وُحِبس الحديد يف ُشدَّ حتى عقله فتغريَّ
دولته، يف مكانه وأعىل وعطفه برعايته وشمله أخيه مقتل بعد املأمون فاستدعاه ُشِفي،

الصلح!» «فمَّ وأقَطَعه كثرية، أمواًال له ووهب
وكانت ٢٠٣ه، سنة «بوران»2 اة امُلسمَّ خديجة ابنته فخَطب إكرامه يف يَزيد أن وأراد
عِرصها نساء أجَمل من وهي بها. البناء ل فأجَّ ُعُمرها، من عرشة الحاديَة يف وقتئٍذ

وُفتونًا. وفصاحًة ذكاءً وأكثرهن
وما الفريقني. حوله يجمع وأن مًعا والعرب الفرس يُريض أن املأمون أراد وكذلك
الحميد عبد بن حميد قائده بنرص األنباء جاءته حتى بغداد إىل ة» «الرقَّ يربح موكبه كاد

بغداد. من وِفراِره املهدي بن إبراهيم عىل

بغداد يف

ُمرسًعا ِرحاله وشدَّ منصوًرا، ظاِفًرا بغداد إىل برِحيله وتفاءَل البُرشى بهذه املأمون اغتَبط
والفرسان، القوَّاد به يحفُّ َفخٍم َموكٍب يف ودخَلها امَلِرشق، وعروس الدولة، عاصمة إىل
رائٍع مشهٍد يف والعرب الُفرس طوائف ورائه ومن والطبول، باألعالم الجنود ويتقدَّمه

بديع.
الشاطئ عىل ُمشيًَّدا وكان — الخالفة قرص — الخلد» «قرص إىل امَلوِكب ووصل
السوداء، بمالِبسه املأمون عليها جَلس فخَمٌة أِريكٌة3 فيه وأُقيمت ِدجلة، من الغربي
طرَّة ُمقدِّمتها يف سوداء ِعمامة رأسه وعىل والقضيب، الخاتَم وِبيده الخالفة بُرَدة وعليه
السيوف يحِملون الحرَّاس وحوله وراءَه ووقف الطاووس. كُعرف الذهب أسالك من
يَساره وعن العباس، أبو وابنه امُلعتصم، إسحق أبو أخوه يمينه عىل وجلس والنِّشاب،
والقوَّاد. الوزراء من وغريهم خالد، أبي بن وأحمد ُمسَعدة، بن وعمرو سهل، بن الحَسن

يف ٢٧١ه، سنة وماتت ٢١٠ه، سنة املأمون إىل ت وُزفَّ ١٩٢ه، سنة ُولِدت وقد الفاريس، اسُمها بُوران 2

سنة. ٧٩ العمر من ولها امُلعتَِضد، زمن
الكتاب. هذا يف العرش قاعة ووصف األِريكة هذه وصُف سبَق 3
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وقال: وهنَّأه فحيَّاه الرشيد بن صالح أخوه عليه ودخل

ال��م��ؤم��ن��ي��ن��ا أم��ي��ر ي��ا ب��ن��ص��ِرك ح��ب��ان��ا إذ ُش��ك��ًرا ال��ل��ه ح��َم��دن��ا
ِدي��نً��ا وج��م��ع��َت س��م��اح��ًة ج��َم��ع��َت ��ا ح��قٍّ ال��رح��م��ن خ��ل��ي��ف��ُة ف��أن��ت

البيتان؟ هذان ملن صالح، يا أحسنت املأمون: فقال
اك. الضحَّ بن للُحسني صالح:

رأيَت كيف صالح يا أنِبئني عندنا. له يشء ال ولكن وأجاد، أحسن لقد املأمون:
بغداد؟ يف الناس

عىل ويَتقاتلون َموِكبك، إىل يَتسابَقون مكاٍن كلِّ يف املؤمنني أمري يا رأيتُهم صالح:
أمري «املأمون ويقولون: باسمك حماسٍة يف ويهِتفون يَِدك، تقبيل يف ويَتنافسون ُرؤيتك،

إلبراهيم!» طاعة ال املؤمنني،
ما يَُغرَّنك ال ولكن عليها، هللا أحمد جليلة ِنعمة هذه وقال: رأسه املأمون فهزَّ
يكونوا أوَلم املغلوب. عن وا وانفضُّ الغاِلب ناَفقوا فطاملا وتملُِّقهم، الناس ِنفاق من ترى
بونه ويُلقِّ فضٍل كلَّ له ويُسِندون بالِخالفة ويُنادونه املهدي بن إلبراهيم يَهِتفون باألمس

«امُلبارك»؟
الناس.» وهكذا صاِلح، يا الدنيا هكذا «ولكن

املؤمنني. أمري يا صَدقَت صالح:

قبْضَت هل دينار، يا وراءك ما املأمون: فسأله املأمون عىل هللا عبد بن ِدينار واستأذََن
املهدي؟ بن إبراهيم عىل

يف عليه يقِبض من وراءه بعثُت وقد املؤمنني، أمري جنود من أبًدا يُفِلَت لن دينار:
والشام. العراق

وه تَمسُّ وال تَقتلوه وال حيٍّا به تأتوني أن وأرجو هللا، شاء إن يُفِلت ال سوف املأمون:
بسوء!

املؤمنني. ألمري وطاعًة سمًعا دينار:
فيك طِمع وقد لك، خائن إبراهيم إن املؤمنني، أمري يا املأمون: بن العباس فقال

ُوِجد! أينما يُقتَل أن عندي والرأُْي وخَلَعَك،
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عباس. يا عليك ن هوِّ املأمون:
لك فيُسبِّب فعل، ما مِلثل إبراهيم يعود أن املؤمنني أمري يا تأَمُن لسَت العباس:

امَلتاِعب.
امَلتاِعب. عىل نفسه فليُوطِّد امُللك أراد من ولكن بُني، يا صدقَت املأمون:

ُزبيدة

املؤمنني. أمري يا زبيدة جعفر أم يقول: «فتح» الحاجب دَخل إذ املجلس يف هم وبينما
حوله من وَرصف املنصور، جعفر أبي وحفيدة الرشيد لزوجة إجالًال املأمون فقام

العباس. وابنه وصالح امُلعتصم أخواه وبِقي والرجال الوزراء من
ابنُها ُقتل منذ وكانت املأمون. ة عمَّ املهدي بنت عليَّة وبصحبتِها ُزبيدة ودَخَلت
جاءت املأمون أقبل إذا حتى دجلة، شاطئ عىل القرار» «دار قِرصها يف ُمعتكفًة األمني
كيف أماه، يا هللا حيَّاك املأمون: قال َدخلت فلما نفسها. يف بما إليه وتُفِيض لتُحيِّيه

حالك؟

والدنيا. للدِّين وأبقاه املؤمنني، أمري هللا حيَّا زبيدة:
األمني، يُقتَل أن أرجو كنُت ما فوهللا اه، أمَّ يا وأبقاك وأخي أبي هللا رِحم املأمون:
وما وألِسنَتهم. الناس سيوف علينا وسلَّ فيه، ففَجَعنا هللا قاتَله الُحسني بن طاهر فعَلها

َعقريًا. به فبَعَث أسريًا، به يبَعَث أن إالَّ أَمرناه
به. وِبرَّك ألخيك ُحبَّك أعرف كنُت ولقد املؤمنني، أمري يا سوءًا عنك عِلمُت ما زبيدة:
عنِّي. وأعَرض ِعنده، وشفاَعتي عي ِبترضُّ يُبايل كان وما ا حقٍّ الُحسني» «ابن فعلها وقد

آُدري وأح��َرَق أم��وال��ي وأن��ه��َب ح��اِس��ًرا ال��وْج��ِه َم��ك��ش��وف��ِة وأخ��َرَج��ِن��ي

الربِّ يف لك وإني لُحكمه، ب ُمعقِّ وال لقضائه رادَّ وال نفذَ هللا قضاء هذا املأمون:
األمني. فيه كان الذي بامَلحلِّ

ُزبيَدة:

ي��ُد ل��ي ل��ل��ه وال��ح��م��د بَ��ِق��ي��ْت ف��ق��د ي��ٌد ه��َل��ك��ت إن ال��ده��ر ل��َري��ِب وق��ل��ُت
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وم��ح��م��د يُ��ف��َق��دا ل��م ج��ع��ف��ٌر4 ولِ��ي ل��ي ف��ال��رش��ي��د ل��ي، ال��م��أم��ون بَ��ِق��ي إذا

فَسيل وجدِّي، أبي عند كانت التي بامَلنِزلة ِعندي وإنك اه، أُمَّ يا هللا أبقاك املأمون:
ِشئت. ما

العراق عرب إىل فانظر ونَسب، َرِحم وللعرب عرب، نحن املؤمنني، أمري يا زبيدة:
ُخراسان. عجم إىل نظرَت كما والشام

يف يبَق لم أنه أرى وأنا إال الَخيل ظهور عن قيٌس نزلْت ما اه أمَّ يا وهللا املأمون:
ساَدتَها فإن ُقضاعة وأما قط، أحبَّتني وال أحببتُها فما اليََمن وأما واحد. ِدرهٌم مايل بيِت
وجلَّ عزَّ هللا عىل فساِخطٌة َربيعة وأما يعة، الشِّ من فتكون وخروجه فياني السُّ تَنتِظر

ُمَرض. من نَبيَّه بَعَث منذ
وما الرشيد مات وقد والعدل، والِكياسة بالحكمة ُعِرفَت قد املؤمنني، أمري يا زبيدة:
العَجم. إىل نظرَت كما العَرب يُرِيض ما إىل فانظر عنه، راضني العَرب كان حتى مات

هللا. شاء إن أفعُل املأمون:

تحِملُها وكانت حياته، يف الرشيد يلبَسها كان التي الخالفة ُحلَّة ُزبيَدة وتناَولْت
لها وشَكر َمرسوًرا فتناَولها جميًال، وتِذكاًرا هديًة للمأمون َمتها فقدَّ وصيفاتها، إحدى
كادتا وما وداع. أجمل منه ُمودِّعتنَي عليَّة مع وخرَجت واستأذَنْت النفيسة، الهدية هذه
الرشيد، ُحلَّة فأراه ُمرسًعا، فأقبل ُمسعَدة، بن عمرو طلِب يف املأمون بعَث حتى تَبُعدان
أمري يا وهللا جعفر أم نصَحْت لقد عمرو: فقال ُزبيدة، وبني بينه جرى عما وحدَّثه

الناصحني. نُصح فوق ومثلُك املؤمنني،
ُمسعَدة؟ بن يا اليوم بغداد حال وكيف هللا. َقِني وفَّ املأمون: قال

عمرو:

ِدي��ن��ه��ا وم��ن ُدن��ي��اه��ا أم��ر ِم��ن ِغ��ب��ط��ٍة ف��ي األم��ة أص��بَ��ح��ِت
م��أم��ونِ��ه��ا ح��وَّاء ب��ن��ي خ��ي��ر ال��ُه��دى إم��ام ع��ه��َد ح��ِف��ظ��ْت إذ

وهذان ُزبيدة. اها سمَّ الذي وهو ويُدلِّلها يُحبُّها املنصور وكان والدها، املنصور جعفر أبي بن جعفر 4

األمني. َقتِل بعد ُزبيدة لسان عىل العتاهية أبي ِشعر من البيتان
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تَ��ح��ي��ي��ِن��ه��ا س��وء م��ن ت��خ��لَّ��ص��ْت َوَف��ْت ف��ل��م��ا ك��ان��ت ش��ًف��ا ع��ل��ى
ل��تَ��ْزي��ي��ن��ه��ا ال��ل��ه ��َق��ه��ا وفَّ ال��رَّدى ب��ع��د ك��ي��ف ت��راه��ا أال

لك. هللا وبارك ُمسعَدة، بن يا أحسنَت املأمون: قال

الفشل

حميد ِبقيادة املأمون جيش أمام هزيمته بعد بغداد من وفرَّ املهدي بن إبراهيم فشل
مكان، كل يف الجنود وراءه وبعث بل السُّ َمناِفذ حميد عليه ضيَّق وقد الحميد، عبد بن
بلٍد إىل العراق يربَح أن يَستِطع فلم والبُلدان. الصحاري يف الُعيون هللا عبد بن ِدينار وبثَّ
الحال، به ضاقت يوٍم وذات االختفاء. من شتَّى وُطرٍق ألواٍن يف بامَلدائن5 فاختفى آخر،
أسَود رُجًال فصاَدَف فيه َمنفذَ ال زقاٍق إىل ُمتنكًِّرا فسار الَقيظ، شديد صائًفا يوًما وكان
فيه أقيم موِضٌع أِعندك وقال: ب يرتقَّ خائٌف وهو إليه فالتفت له، داٍر باب عىل واقًفا

ساعة؟
عة. والسَّ الرَّحِب وعىل نعم، وقال: فاِحصة، نظرًة إليه األسَود فنظر

وَحشيَُّة وِوسادٌة نظيف حصريٌ فيه بيٍت إىل إبراهيم فدخل له، ع ووسَّ الباب وفتح
يجِلس. لم األسَود ولكن عليها فجلس نظيفتان، جلٍد

سيِّدي ولينتِظر شأني، لبعض خارج إني وقال: فأبى، للجلوس إبراهيم فدعاه
قليًال.

يَمُكر أنه وأيْقَن ِخيفة، نفسه يف إبراهيم فأوَجس عليه، الباب وأغَلق وخرج وتَركه
مائة عليه دلَّ ملن جَعل فقد املأمون، بجائزة ليفوز العسكر عليه ليُدلَّ ذاهب وأنه به
الباب األسود أغلق فقد الدار؛ هذه من يِفرَّ أن إبراهيم باسِتطاعة كان وما ِدرهم! ألف
كانت ولكنها يَسرية، ٌة ُمدَّ ومضْت إبراهيم. خوف فزاد ِمفتاحها، معه وأَخذ ُمحكًما إغالًقا

وأوهام. َفَزٍع من فيها بما طويلة

سعٍة من عليه كانت ملا الَجمع بهذا يْت وُسمِّ كرسى، إيوان فيها كان بغداد من بالُقرب مدينٌة املدائن 5
ُمدن. ة عدَّ كأنها وضخامة
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ِقدًرا معه جلَب وقد وَلْحم، ُخبز من يَشتهي ما كلُّ فوَقه طبًقا يحِمل األسود وأقبََل
َرجٌل إنني سيِّدي. يا ِفداءك هللا جَعَلني إلبراهيم: وقال نظيفًة، وكيزانًا وجرًَّة جديدًة،
عليه تَقع أو أْمَسْسه لم بما فشأنك الِحجامة، من ه أتوالَّ مما تتقزَّز أنك وأعلم ام، حجَّ

طعامك. به ِلتصنَع يدي
حاجٌة به وكانت طعامه، فطهى وقام ومروءته، الرجل هذا لَكَرم إبراهيم فُدِهش
ياسيِّدي لك هل له: فقال األسود تقدَّم َفَرغ إذا حتى اشتهى ما منه وتناول شديدة، إليه

النَّبيذ؟ من يشءٍ يف
خريًا. ُجِزيَت ذلك، أكَرُه ما إبراهيم: قال

أخرى ناِحيًة انتحى ثم حسنًا، نَبيذًا له وقدم نظيفة، وكأٍس نظيفة، بآنيٍَة فأتى
منك ناحيًة أقُعد أن — فداءك هللا جعلني — سيِّدي يا يل أتأذَن وقال: آخر بنبيٍذ وأتى

بك؟! َمرسوًرا فأرشب
نفًسا. وِطبَت لك، وهنيئًا نعم، وأجاب: وأدبه، ته ِرقَّ من الرُجل فعِجَب

وقال عوًدا، ِخزانته من فأخَرج قام ثالثًا األسود تناَوَل إذا حتى يََرشبان، فأخذا
ُحرمتي، عليك وَجبَْت قد ولكن تُغنِّي، أن أسألك أن قْدري من ليس سيِّدي، يا إلبراهيم:

فعلت. تُغنِّيَه بأن عبَدك ف تُرشِّ أن رأيَت فإن
الِغناء؟ أُحِسن أني مَت توهَّ وكيف له: وقال إبراهيم فبُهَت

سيِّدي يا أعِرفك أفلم بي؟ ظنِّك َمبلُغ أهذا هللا، ُسبحان يا وقال: األسود فابتسم
عارفيه؟ عن َشذاه يَغيُب ال وامِلسك رائيه، عىل يخَفى ال القَمر وأنت إبراهيم،

بعَرِض َمعي مروءتك تَبيَع أن تَبغي وهل وقال: املهديِّ بن إبراهيم يِد يف فأُسِقط
الدنيا؟

سوءًا، بك أردُت أو ك حقِّ يف ُت قرصَّ قد كنُت إن سيِّدي يا وأستغِفرك هللا أستغِفر –
ِزدتَني ِشئَت فإذا يافة، الضِّ بهذه وتُسِعدني منزٍل يف َفني تُرشِّ أن يوًما مُت توهَّ ما ولكنِّي

بك. وأُعَجب الغناء، أعَشُق رجٌل فإني ِغنائك، جميل من شيئًا وأسَمعتَني كرمك، من
طلبت! ما لَك وكرامًة. حبٍّا وقال: العود، إبراهيم فتناَول

ما تُغنِّي أن سيِّدي يا يل أتأذَن األسود: قال حتى العود عىل إبراهيم يَعِزف كاد وما
عليك؟ أقِرتُحه

ِشئت. ما هاِت إبراهيم: فقال
األصوات؟ هذه عرفَت أين ومن له: فقال إبراهيم، أصوات من أدواٍر ثالثة فاقرتح
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بهذه ويَذكرك عليك، يُثِني فسمعتُه امَلوِصيل، إبراهيم أخِدم كنُت األسود: قال
طيِّبًا. ِذكًرا األصوات

األسود: فقال منها، انتهى حتى األدوار. هذه يُغنِّي وَرشع ُمغتِبًطا إبراهيم فابتَسَم
ليىل. َمجنون ِشعر من شيئًا َغنيَّت إالَّ سيدي يا عندي ِبحياتك
فأنشد: واألىس جُو الشَّ عليه بدا ثم بُرهًة إبراهيم فسكت

غ��روب ُم��ق��ل��ت��يَّ م��ن ل��ه وف��اض��ت َج��َرى إذ ��ي��ُل ال��سَّ ف��اس��تَ��ب��ك��اِن��َي ��ي��ُل ال��سَّ ج��رى
ق��ري��ب م��ن��ه أن��ت ب��واٍد ي��ك��ون أن��ه أي��ق��ن��ُت ح��ي��ن إال ذاك وم��ا
ف��يَ��ط��ي��ب ِط��ي��ب��ك��م ��ى ت��ل��قَّ إل��ي��ك��م ان��ت��ه��ى ف��إذا ُدون��ك��م أُج��اًج��ا ي��ك��ون
ح��ب��ي��ب ال��ح��ب��ي��ب أْج��ِل م��ن ال��ق��ل��ب إل��ى ك��ل��ك��م ن��خ��ل��َة أك��ن��اِف ُس��ك��ن��ى ف��ي��ا
غ��ري��ب ه��ن��اك م��ه��ج��وٍر ك��لِّ إل��ى ع��ام��ٍر أرض ف��ي ال��دار غ��ري��َب أَظ��لُّ
ح��ب��ي��ب إل��ي��ك يَ��ط��ُرق ول��م ح��ب��ي��بً��ا تَ��ُزر ل��م أن��ت إذا ال��دن��ي��ا ف��ي خ��ي��ر وال

من يخُرج أن أراد ثم الليل، من رة ُمتأخِّ ساعٍة إىل وغناء ُرشٍب يف صاِحبه مع ومَكَث
بعض يف فاِرصفها «ُخذها لألسود: فقال َدنانري، فيها «خريطة» معه يحِمل وكان عنده،

هللا.» شاء إن َمزيد عنَدنا ولك شأنك،
ما ُجملة عليك أعِرض أن َهممُت لقد سيدي يا وهللا هذا، أعَجب ما األسود: فقال

ذلك! عن أجللتُك ثم وكرًما، منك ًال تفضُّ تَقبََلها أن وأسألك مال، من عندي
ومروءًة. وأَدبًا كرًما وهللا قتلتَني وقال: إبراهيم فخِجل

وسالم. أمٍن من يتمنَّى ما أحسن له يتمنَّى وهو ًعا مودِّ ِعنده من وخرج

كل يف امُلنبثُّون املأمون عيون يعِرفه ال حتى التَّنكُّر من شتَّى بألواٍن يَتنكَّر إبراهيم وكان
وشَعر وراءه، فسار الرشطة من جنديٌّ فيه اشتبَه حتى األسود دار يربَح كاد فما سبيل،
بابها، وأغلَق فَدخَلها، بها يختبئُ التي ار الدَّ َدخل حتى فسار الجندي، بهذا إبراهيم
إليه لجأ فلما الرشيد، عهد منذ إبراهيم يعِرفه كان املدائن أنباط من نبطيٍّ لرُجٍل وكانت

الناس. عن أمره وأخفى بمروءته وِسعه
عليه ويَدلَّ به يوِقع أن يُريد الرجل أن إبراهيم ورأى الدار، يرُقب الُجندي وقف
الجنديَّ وجَد ولكنه الدار، من يِفرَّ أن فأراد النهار انشقَّ حتى فانتظر يقيم، حيث
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مع وخرج النساء بزيِّ فتزيَّا منها، خرج من كلَّ ويفَحص له، ويرتبَّص يرُقبه يزال ما
النِّبطي. دار من امرأتني

حتى وراءُهنَّ فسار الجندي فرآهنَّ املرأتني، هاتني وسط الزيِّ بهذا إبراهيم سار
تَذَهبن؟ أين وإىل ِجئتن، أين ومن أنتُن، من وقال: منهن تقدَّم ثم الدار عن بَعْدَن

ثم مثله، بكالٍم األخرى تكلَّمِت ثم ت، ِبعالَّ فيه تعلَّلت بكالٍم املرأتني إحدى فتكلَّمت
سؤاله، يف واشتدَّ الجندي فسأله َرُجل، صوت أنه صوته من فبدا إبراهيم الجندي سأل
له رجٍل خاتَم هذا وقال: الجندي ِريبة فزاَدْت إياه. وأعطاه ثمينًا خاتًما إبراهيم فأخرج

شأن!
منهن كالٍّ أمر وصلَن فلما العسكر، رئيس إىل معه يَِرسَن أن الثالث وأمر فأخذَه
رئيس ِحجابه فجذَب وجهه، عن يُسفر أن إبراهيم وأبى املرأتان فسفَرِت فور، بالسُّ

املهدي!» بن «إبراهيم أنه وعرف ِلحيته، فبَدت العسكر
ذلك! يُخِربه هللا عبد بن ِدينار إىل وبعَث باألغالل وقيََّده عليه فقبَض

إىل فساَقه باألغالل، ُمقيًَّدا عليه مقبوًضا إبراهيم فوجد ُمرسًعا، ِغبطٍة يف ِدينار أقبل
أمري بُرشاك قال: ثم املؤمنني، أمري وحيَّا فركع له، فأُِذن ُمستأِذنًا ودَخل املأمون ِديوان

املهدي. بن إبراهيم شكلة» «ابن عىل َقبضنا فقد املؤمنني،
هو؟ أين حسنًا، املأمون:

املؤمنني. أمري يا ِببابك ُمقيَّد هو دينار:
ِدينار. يا أدِخله به. أظَفَرني الذي هلل حمًدا املأمون:

خروجه جزاء يُقتَل أن املؤمنني أمري يا أرى امُلعتِصم: فقال ليُحرضه، ِدينار فخرج
أمَرك. وِعصيانه عليك

َوَرُسوَلُه هللاَ يَُحاِربُوَن الَِّذيَن َجَزاءُ ﴿إِنََّما املؤمنني، أمري يا نعم العباس: وقال
أَْو ِخَالٍف ِمْن َوأَْرُجلُُهْم أَيِْديِهْم تَُقطََّع أَْو يَُصلَّبُوا أَْو يَُقتَّلُوا أَْن َفَساًدا اْألَْرِض ِيف َويَْسَعْوَن

عليك. بالخروج ورسوله هللا عىل إبراهيم خرج وقد اْألَْرِض﴾، ِمَن يُنَْفْوا
شاِهرين الجنود وحوَله ُقيوده يف يَحِجل املهديِّ بن بإبراهيم ِدينار جاء وهنا

إبراهيم! يا هيه إبراهيم، يا هيه له: قال املأمون رآه فلما السيوف،
وبركاته. هللا ورحمة املؤمنني أمري عىل السالم إبراهيم: فقال
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هذا. يا عليك هللا سلَّم ال املأمون:
ِبعنايته. وكألك ِبرعايته وَرعاك املؤمنني أمري يا هللا حِفظك إبراهيم:

لقد َحسنًا. َمنِزًال أنَزلك وال كألك وال َرعاك وال إبراهيم يا هللا حِفظك ال املأمون:
تدبريك. وسوءُ عِملك رشُّ وأوَقَعك وَقْعَت وهللا

وأنا ضعاًفا، وِفراًخا ِصغاًرا، أطفاًال يل فإن هللا، أَنُشدك املؤمنني، أمري يا إبراهيم:
بالرَّحمة! ِعندك أوىل

عىل وتخُرج أمري فتَعيص الناس بني تذهُب إبراهيم، يا هللا َرِحمك ال املأمون:
الرشيد. وَلِد من بالخالفة أحقُّ أنك وتزُعم َشعواء، وحربًا َعمياء، ِفتنًة وتُثريها طاعتي،

بقتِلك! أهمُّ ألكاد وهللا
مدَّ ومن الَحفيظة، تُذِهب والُقدرُة ثأري، وِيل أصبحُت قد املؤمنني، أمري يا إبراهيم:
ذي كلَّ جعل كما ذنٍب كلِّ فوق هللا جعلك وقد الدَّهر. عاِدية يأَمن لم األمل يف الغرور له

فبفضِلك. تعُف وإن ك، فبحقِّ تُعاِقب فإن دونَك، ذنٍب
وقاِرُحهم أميَّة ابن العاص بني فحُل به سبَقك كالم هذا إبراهيم. يا هيهات املأمون:

عنه! العفو يف ُمعاوية يُخاِطب وهو العاص» بن «سعيد
وقاِرُحهم حرٍب بني فحُل سبَقَك فقد عفوَت إن أيًضا وأنت أخي. بن يا مه إبراهيم:
عند سعيٍد حاِل من أبعَد ذلك يف عنَدك حايل تكن فال ُسفيان» أبي بن «ُمعاوية العفو إىل
معاوية، إىل سعيٍد من إليك أقرب وأنا سعيد، من أرشُف وأنا منه، أرشُف فإنك ُمعاوية.

َمكُرمة! إىل هاشًما7 «أميَّة» تَسِبَق أن الُهْجنَة6 أعظم وإن
بقتِلك. عيلَّ أشارا والعباس امُلعتِصم ولكن عم، يا َصدقَت املأمون:

أمري يا عليك به أشارا فقد امُللك وتدبري السياسة يف الرأي حقيقُة ا أمَّ إبراهيم:
االنتقام. َوِضيع وجنَّبك العفو، عوََّدك هللا ولكن منِّي. كان ما كان إذ اك غشَّ وما املؤمنني،
األحول. خالد أبي بن أحمد وزيري ة ذمَّ يف تذهُب ولكنَّك عنك، وعفوُت نعم، املأمون:

صديُقك، فهو ِعندك، أحمد يا ُخذه له: فقال أحمد، املأمون ونادى أغالله، بفكِّ وأَمَر
به. أوىل وأنت

الَعيب. الُهْجنة: 6
هاِشم. وبني أميَّة بَني يعِني 7
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أمتِنع ال كنُت وإن عليه، ساِخٌط املؤمنني وأمري عنه صداقتي تُغني وما أحمد: قال
فيه. الحقِّ قول من

منِّي، ُجرًما أقلَّ قبَلك امللوك قتلِت فقد قتلتَِني إن املؤمنني، أمري يا إبراهيم: فقال
ِمثله. عن قبلك مِلٌك يَعُف لم ن عمَّ عفوَت عني عفوَت وإن

تمثَّل: ثم املأمون فَسكَت

ع��ظ��م��ي ألُوِه��ن��نَّ َس��ط��وُت ول��ئ��ن َج��َل��ًال ألع��ف��ونَّ ع��ف��وُت ف��ل��ئ��ن
َس��ه��م��ي أص��ابَ��ن��ي رَم��ي��ُت ف��إذا أخ��ي أَُم��ي��م ق��ت��ل��وا ه��م��و َق��وم��ي

أن وامنَعه فراِقبه حَدثًا، يُحِدث أن إال عنه عفوُت وقد ُمكرًَّما. ِعندك أحمد يا ُخذه
ا. رشٍّ يأِتَي

بُرشى

املأمون حاجب «فتح» دخل ُهنيهٍة وبعد خالد. أبي بن أحمد مع املهديِّ بن إبراهيم خرج
يَحِمل طاِهر بن هللا8 عبد القائد أرسله بلمه» بن «سالم يُدعى مرص من رسوًال أن يُخربه

عليها. واستيالئه مرص دخوله بُرشى
سالم؟ يا طاهر ابن حال كيف له: فقال الخليفة، فحيَّا فدخل املأمون، له فأِذن
عليها. واستوىل مرص دخل فقد ويرىض، املؤمنني أمري يُحبُّ كما طيِّبة حاٌل –

الَحَكم؟ بن هللا عبد واليها عىل قبََض وهل –
جنوده، فتفرَّقْت قاضيًة، حملًة عليه َحَمل قد طاهر ابن وكان موالي، يا نعم –
من بِقي من وعىل عليه بابها فأغلق الُفسطاط إىل فلجأ شملُه، وتشتَّت ُجهوده، وَوَهنتُه

بهديَّة! الَحَكم ابن إليه فبعث أياًما هللا عبد قائُدك فحارصه رجاله،
الهدية؟ َقِبل وهل تريُّث: غري يف وقال سالٍم وجه يف وحمَلَق املأمون وجه فاحَمرَّ

الَحَكم ابن رسول جاءه فقد وقائدك، وليَُّك وهو املؤمنني أمري يا هللا لعبد حاشا –
طاهر ابن إليه فأرسل ِدينار، ألف منهم كلٍّ ومع وصيفة، وألِف َوصيٍف بألف

كريًما. فصيًحا أديبًا هللا عبد وكان وخَلعه. األمني هَزم الذي األكرب املأمون قائد الحسني بن طاهر ابن هو 8
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إليهم، ارجع تفرحون، ِبهديَّتكم أنتم بل ليًال، لقبلتُها نهاًرا هديَّتك قِبلُت كنُت «لو يقول:
ذلك بلغ فلما صاغرون.» وهم أِذلًة منها ولنُخرجنَّهم بها، لهم ِقبَل ال بجنوٍد فلنأتينَّهم

ُمستسِلًما! وخرج إياه، فأعطاه األمان يطلب بعث الَحكم ابن
وفيٍّا، وأًخا ًرا، ُمظفَّ وقائًدا ُمخِلًصا، وليٍّا طاهر ابن هلل وزرائه: إىل التفَت وقد املأمون
عند بي فعل كما عهدي لنقض — هللا قاتله — خالد أبي بن عيىس9 مكانه كان لو وهللا
خليفة، إبراهيم فأجلس الدنيا، له وزيَّنت وَفيئي، ِبخراجي ذهب فقد املهدي: بن إبراهيم

املؤمنني!» وأمري املبارك، «إبراهيم اعني الدَّ مع وَدعاه دونه، وحارب
والجزيرة، والشام مرص ويولِّيه الفتح بهذا هللا عبد فيه يُهنِّئ كتابًا الرسول أعطى ثم

أسَفِله: يف له وكتَب

ن��ع��م��اه أش��ك��ر وم��ن وم��والي أن��ت أخ��ي
أه��واه ال��دَّه��َر ف��إن��ي ش��يءٍ م��ن أح��ب��ب��َت ف��م��ا
أرض��اه ل��س��ُت ف��إن��ي ش��يءٍ م��ن ت��ك��َرُه وم��ا
ال��ل��ُه ل��ك ال��ل��ُه ل��ك ذاك ع��ل��ى ال��ل��ُه ل��ك

لك وفائه ويف هللا، عبد يف رأيك صحَّ وهللا لقد فقال: جالًسا الرشيد بن صالح وكان
طباطبا بن إبراهيم بن للقاِسم10 بالخالفة يدعو رُجل إليه ذهب فقد ألمرك، وإخالصه

الرُّجل؟ أيها أتُنِصُفني هللا: عبد له فقال وعلمه، َمناِقبه ويَذُكر العلوي،
نعم! قال:

الِعباد؟ عىل هللا شكُر يَِجب هل فقال:
نعم! قال:

ل؟ والتفضُّ وامِلنَّة اإلحسان عند لبعٍض بعِضهم شكُر يَِجُب فهل فقال:
نعم! قال:

ويف جائز، امَلِرشق يف خاتٌَم يل ترى: التي الحالة هذه يف وأنا إيلَّ فتَجيء فقال:
وشمايل يميني ألتفُت ما ثم َمقبول، وَقويل ُمطاع أمري بينهما وفيما كذلك، امَلغِرب

ِذكره. مرَّ وقد املأمون، عىل املهدي بن إبراهيم نارص الذي هو 9

طالب. أبي بن عيل وَلِد من 10
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الئحًة ويًدا َرَقبتي، بها ختَم ومنًة عيلَّ، أنَعَمها لرجٍل نعمًة رأيُت إال امي وقدَّ وورائي
وتقول اإلحسان، وهذا النِّعمة بهذه الُكفر إىل فتدُعوني وكرًما، ًال تفضُّ بها ابتَدأني بيضاء
َدَعْوتني لو تُراك َدِمه! وسفِك ُعنُقه َخيِط إزالِة يف واْسَع وآخًرا، لهذا أوًَّال كان بمن اغُدر
وأنُكَث وِمنَّته إحسانَه وأكُفر به أغُدَر أن يُحبُّ هللا أكان أعلم حيث من عيانًا الجنَّة إىل

بيَعتَه؟
ما وتاهلل شأنك، بلَغِني قد أنَّه أما هللا: عبد له فقال املؤمنني، أمري يا الرجل فسكت
وما أمرك، بَلَغه إن األعَظم لطان السُّ فإن البلد، هذا عن فارَحل نفسك، إال عليك أخاف

غريِك. ونفس نفسك عىل الجاِنَي كنَت عليك، ذلك من آَمُن
يوًما أشكُّ وما نفيس. وتِرب أَدبي، وإلُف يدي، َغرُس ذلك صاِلح، يا املأمون: فقال

ووالء. ُحبٍّ من فيه َعِهدتُه فيما
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أَمَر كما فيها ليُقيم املهديِّ بن إلبراهيم أنيقًة داًرا األحول خالد أبي بن أحمد أعدَّ
وأقامت والتكريم، الرَّاحة َموفور بها فأقام رقابته. وتحَت ِرعايته يف وليكون املأمون،
وكان ِغلمانه. وبعٌض ومعمعة، وصُدوف، وخاِلدة، ومكنونة، وِريق، شاِرية، جواِريه: معه
يف ثمَّ والِغناء األَدب يف وقتَه ويَقيض أصدقائه، وبعُض هللا وبقيَّة هللا ِهبُة ابناه يزوره
كامَلسجون، خالد أبي بن أحمد عند وأوَدَعه املأمون عليه قىض أن بعد َمصريه يف التفكري

بالناس. واالجتماع وحديقتها الدار ِفناء إىل الخروج يف الُحريَّة له كانت وإن
نفسه، من ويتشاءَم يُقلقه املأمون من الخوف وكان التفكري هذا يُرِهقه كان وقد
فإبراهيم نصيب: الشؤم من ناَله إال أحد به ي ُسمِّ فما مشئوم، «إبراهيم» اسم أن ويرى
طفًال مات ملسو هيلع هللا ىلص محمد بن وإبراهيم النار، يف وُطرح لقي ما نمروز من لِقي الخليل
وإبراهيم حرَّان، ِسجن يف َخنًقا محمد بن مروان قتَله اإلمام وإبراهيم ر، يُعمَّ ولم صغريًا
إبراهيم ه وعمُّ املنصور، قتَله العلوي الُحسني بن هللا عبد بن وإبراهيم ُخِلع، الوليد بن
وُهِزم ثورته يف وفِشل الخالفة من ُخِلع قد هو ثم فمات، جن السِّ عليه سَقط الُحسني بن
يكون أن إال ينتظره مشئوم مصرٍي فأي واعتُقل. باألغالل وُقيِّد عليه وُقبض املأمون أمام

باآلمال. تعلَّل مهما املوت
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فسألته حزينًا، واِجًما فرأته خالدة جاريته عليه دخلت ثم ُمبتئًسا، يائًسا وجلس
وعادت فذهبت بالعود، له تأتي أن فناداها عليه ُمشِفقًة فخَرجت يُِجبها، فلم به ا عمَّ

يغنِّي: وجعل الشجُو فأخذَه تحِمله

ع��نِّ��ي ب��ه��ا وولَّ��ى ع��ن��ه��ا ب��ي ال��ده��ُر ه��وى م��نِّ��ي ذََه��ب��ْت وق��د ال��دن��ي��ا م��ن ذه��بْ��ُت
َض��نِّ ع��ل��ى أح��تَ��س��بْ��ه��ا أح��تَ��ِس��بْ��ه��ا وإن ن��ف��ي��س��ًة ن��ف��ًس��ا أب��ِك ن��ف��س��ي أب��ِك ف��إن
ِس��نِّ��ي ب��ه��ا وُف��لَّ��ْت ُم��ل��ك��ي ب��ه��ا َح��َل��ْل��ُت َخ��دي��ع��ًة وك��ان��ت «ع��ي��س��ى»1 وأف��ل��تَ��ن��ي

راِويًة أديبًا وكان إبراهيم، وصديق املأمون ُكتَّاب أحد يوسف بن أحمد وزاره
لهم ويروي والغناء، الشعر من حديثًا عنده حرض ومن يُحدِّثه إبراهيم فجعل ثًا، ُمحدِّ
فقال املجلس طال حتى ساكٌت يوسف بن وأحمد يَِعظ، وبعضها يُضِحك بعُضها طرائف
اليوم. لك فما نبَّاًحا كنَت قد الروم، كلب يا تَنبَُح ال لك ما يوسف: البن الحارضين أحد
يحيى بن جعفر حرضة يف أنا رأيتَني كنَت لو وقال: املهديِّ بن إبراهيم م فتبَسَّ

منِّي! أحمد َرِحمَت كما لرِحمتَني الربمكي

وأبى فأبى للغناء، إبراهيم فدعاه يرتنَّم، وهو يدخل امُلغنِّي بُمخاِرق إذا كذلك هم وبينما
املوسيقى، آالت فأحرضت جاِريته فنادى إبراهيم، الغناء أمري يسَمعوا أن إال الحاِرضون

العتاهية: أبي قول يف يُغنِّي جواريه بعض وحوَله إبراهيم وجلس

��ا ح��قَّ ُع��ت��ب��َة ال��غ��داَة أتُ��ح��بُّ ب��ي م��ا ي��دِر ول��م أح��م��ٌد ل��ي ق��ال
ف��ِع��رَق��ا ِع��رًق��ا ال��ع��روق ف��ي ج��رى ح��بٌّ ن��ع��م ق��ل��ُت ث��م ��س��ُت ف��ت��ن��فَّ

سريًا، بهم يسري اإليوان وأن طربًا، تهتزُّ الدار أن لهم ُخيِّل حتى الحارضون فطِرب
الغناء، هو هذا سيدي، يا فداءك هللا جعلني وقال: يده وقبَّل ُمخاِرق منه تقدَّم فَرغ فلما

منك؟ أنا فأين
الناس يَعَلم ما فيها ألظهرُت ناعة الصِّ هذه عن نفيس أرَفع أني لوال إبراهيم: فقال

ِمثيل. يَروا لم أنهم معه

َقبْل. من املأمون خان كما خانه خالد أبي بن عيىس 1
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خالد أبي بن أحمد وكان َمخَدعه. إىل إبراهيم ودخل املجلس، وانفضَّ القوم، ونَهض
وهي «ميمونة»، تُدعى وكانت واإلعظام، الِخدمة يف ه حقَّ يه لتُوفِّ جواريه ُكربى به َوكَّل قد
كما لسيِّدها، حاجٍة من هل ولطٍف رشاقٍة يف تسأله فأقبَلت الِحسان، الجواري ِخرية من
وأحبَّها. عنده مقدارها َجلَّ حتى واطمئنانه وراحته بخدمته ُعِنيَت فقد يوم، كل تفعل

الحسناء. امَلليحة أيتها حاجة يل نعم لها: فقال
سيِّدي؟ يا هي وما اسِتحياء: يف قالت

الكأس. هذه تُناِوليني أن قال:
فقبَّلها. يَدها خَطف حتى منه تقِرتب كادت وما تُناوله، وتقدَّمت رفٍق يف فذهبْت

ُمرسعة، وخَرَجت احرتاًما، يديه بني األرض وقبَّلِت وتأخرَّت خجًال وجُهها فاحمرَّ
إبراهيم: فقال

ُم��ق��َل��تَ��ي��ه م��ن ش��اِف��ٌع إل��ي��ه ل��ي غ��زاًال ي��ا
ي��دي��ه ف��ق��بَّ��ل��ُت خ��دَّي��ه أج��َل��ل��ُت وال��ذي
ع��ل��ي��ه ��ادي ُح��سَّ أك��ث��ر م��ا وج��ُه��ك ب��أب��ي
إل��ي��ه إح��س��اٌن ��ي��ف ال��ضَّ وَج��زاء ض��ي��ٌف وأن��ا

األبيات! بهذه يرتنَّم وجعل

املأمون وكان الحال، هذه عىل وقته يقيض خالد أبي بن أحمد دار يف ُمدًة «إبراهيم» مكث
أغراضه عىل يِقف حتى ويُناِظره يُحاِدثه من إليه ويبعث أنباءه، ويتتبَّع عنه أحمد يسأل

نفسه. ورسيرة
فسِمعا فيها يُقيم التي بالدار فمرَّ امَلوِصيل، إسحق ومعه املأمون خرج ليلٍة وذات

وشَجن: حناٍن يف يُغنِّي إبراهيم فإذا َجناحها تحت فوَقفا غناء، فيها

َم��س��ُدود غ��ي��ر س��ب��ي��ٌل إل��ي��ك أم��ا م��واِرُدُه ُش��دَّْت ق��د ال��م��اء م��ش��َرَع ي��ا
م��ط��رود ال��م��اء ط��ري��ق ع��ن ُم��ش��رَّد ب��ه ح��ي��اَة ال ح��ت��ى ح��اَم ِل��ح��ائ��ٍم

عني. يُحبَس أن أريد وما ويُطِربُني، ليهزُّني إبراهيم صوت إن إلسحاق: املأمون فقال
له. ليس ما ويُغنِّي يَُقله، لم بما يتمثَّل إبراهيم إن املؤمنني، أمري يا إسحق: قال
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القول؟ هذا ولِمن املأمون:
موالي. يا إسحاق لعبِدك إسحاق:

صوتًا، منك ألعذُب إنه إسحاق يا وهللا الغناء، هو وأحَسَن القول أحسنَت املأمون:
َصنعة. منك وأجمُل

والجنِّ اإلنس ألحسن إبراهيم وإن املؤمنني، أمري صَدق يُخِفيه): َغيٍظ (يف إسحاق
هذا! وحْسبُه صوتًا، والطري

ِديوانه، يف وجلس النهار وارتَفع بح الصُّ انبَلَج إذا حتى الُخلد، قرص إىل املأمون وعاد
فلما املأمون، فيها يَستعِطُف نَظِمه من قصيدًة يحِمل املأمون إىل إبراهيم من رسوٌل أقبل
أطِلقوا منه. ي عمِّ كالم وإن حر، السِّ ويَغِلُب َرر الدُّ يفوق ما الكالم من إن قال: قرأها

ُمكرًَّما. به وائتوني ماله إليه وا وردُّ ي عمِّ
أن إليه وطلب بالبُرشى وجاءه إبراهيم إىل ُمرتيٍِّث غريَ خالد أبي بن أحمد فذهب
فأجابه البساط، وقبَّل فسلَّم عليه ودخل وتطيَّب، ولِبس فنَهض املأمون، إىل معه يسري
أبًدا منِّي ترى فلن األُنس، إىل وارِجع امُلناَدمة إىل ِرص عمُّ يا وقال: َحسنًا جوابًا املأمون

تُحب. ما إال
إبراهيم: فقال

َدم��ي ح��َق��نْ��َت ق��د م��ال��ي ردِّك وق��بْ��ل ب��ه ع��ل��يَّ تَ��م��نُ��ْن ول��م م��ال��ي رَدْدَت
وُم��ن��ت��ِق��م ع��اٍف م��ن َع��ِدم��ن��اك ف��ال ب��ه س��ط��وَت إن وت��س��ط��و ب��ع��دٍل ت��ع��ف��و
ع��َدم وم��ن م��وٍت م��ن ال��َح��ي��ات��ان ه��ي ب��ي��د ك��اف��أت��ه��ا وق��د ِم��ن��ك، َف��ب��ؤُت

حَدثًا تُحِدث أن إال تكَره ما منِّي ترى فلن ُمطمئنًا آمنًا عمُّ يا اجلس املأمون: قال
هللا. شاء إن منك ذلك يكون أالَّ وأرجو طاعة، عن تتغريَّ أو

وَقرَّبه والطَرب، األُنس حياة إىل الفنيَّة، حياته إىل وعاد األوىل، ُحريَّته إىل إبراهيم عاد
رآه فلما وزيِّهم، امُلغنِّني ِثياب يف ُمبتذًال يوٍم ذات املأمون عىل ودخل به. ووثَِق املأمون

ِمنَكبيه! عن الكرب ِثياب ي عمِّ نَزع وقال: ضِحك املأمون
إبراهيم بحرضة يُغنِّي أن املأمون له فأِذن امَلجِلَس حاًرضا املغني ُمخاِرق وكان

ُمخاِرق. يا وأخطأَت أسأَت إبراهيم: فقال األدوار، أحد فغنَّى

80



الفنان مصري

أنت. فأحِسن وأخطأ، أساء كان إن عمُّ يا املأمون: قال
وهللا أحسنَت املأمون: فقال منه، فَرغ حتى الدور وغنَّى للِغناء وجلَس إبراهيم فقام

عم. يا
ُمخاِرق. يا اآلن أِعْده مُلخاِرق: إبراهيم فقال

أول يف وبينَه اآلن وت الصَّ بني كم املؤمنني، أمري يا إبراهيم: فقال فأحَسن، فأعاده
األمر؟

بينهما! ما أبعَد ما املأمون: قال
إذا الفاخر الويش الثوب مثل ُمخاِرق يا مثلُك إنما وقال: ُمخاِرق إىل إبراهيم فالتفت

جوهره. إىل عاد نُفَض فإذا لونه، فحال الُغبار عليه سَقط أهله عنه تغافل
عم. يا ثني حدِّ إلبراهيم: وقال املأمون فابتََسم

عجبًا. رؤيا باألمس منامي يف رأيُت قد املؤمنني، أمري يا إبراهيم: قال
هي؟ وما املأمون: فقال

ُمني، يتقدَّ فذهب َقنطرة، ِجئنا حتى فَمشينا النوم، يف طالب أبي بن عيل رأيُت قال:
منك.» به أحقُّ ونحن بامرأة، الحقَّ هذا تدَّعي رجٌل أنت «إنما له: وقلُت به، فأمسكُت

عنه. يُوَصف كما بالغًة الجواب يف له رأيُت فما
لك؟ قال يشءٍ وأي املأمون: فقال

سالًما!» «سالًما قال أن عىل املؤمنني أمري يا زاَدني ما قال:
جواب. أبَلَغ أجابك وهللا قد وقال: املأمون فَضِحك

ذلك؟ وكيف إبراهيم: فقال
﴿َوإِذَا : وجلَّ عزَّ هللا قال فقد ِمثلك. يُجاَوب ال جاِهٌل أنك عرَّفك املأمون: قال
َميْله املأمون يفِقد لم وكذلك وسَكت. إبراهيم فَخِجل َسَالًما﴾. َقالُوا اْلَجاِهلُوَن َخاَطبَُهُم
مما الرغم وعىل بُملكه، تذَهُب كادت أحداٍث من وَقَع مما الرَّغم عىل فيهم ورأْيَه للعلويني
سياسًة كانت فقد بغداد، إىل وَوَصل «مرو» باَرح منذ جديدة وسياسة تدبرٍي من َرشَعه
الفرس وكان الفرس. تُغِضب ال نفسه الوقت يف ولكنها العرب، يُريض أن بها أراد
أخاه رَفع فقد سهل، بن الفضل َعميدهم قتََل قد كان وإن العلوية، يعة للشِّ َميْله يعرفون
من له وضاَعَف فه، ورشَّ نََسبه فأعىل «بوران» ابنته وخَطب وأكَرمه سهل بن الحَسن

العرب. بني للفرس تكريٌم وهو الناس، بني والتَّمجيد التكريم
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وكانت سنوات، سبُع سهل بن الحسن بنت خديجة ِلبُوران املأمون ِخطبِة عىل مضت
َ تجيلِّ َغضارتها وتجلَّت أنوثتُها، واكتمَلت ُعمِرها، من عرشَة الثامنَة فبلَغِت ٢١٠ه سنة
الساحرة، أياُمه بها واختالت والشباب، الِفتنة من َموِكٍب يف وتَهاَدت نَضارتها، يف األزهار

الباِهرة. الراِقصة وأعراُسه
وَسعِة الشأن وعلوِّ والكرامة املكانة من املأمون عند بَلَغ قد سهل بن الحسن وكان

ُسلطانه. وذوي رجاِله ِة وخاصَّ وزرائه من أحٌد يَبلُغه لم ما الجاه
َمجالسه، من طريًدا املأمون من منبوذًا زال ما الشاعر اك الضحَّ بن الُحسني وكان
إليه فيُزِجي إليه، يتزلَّف جَعل سهل، بن الحسن عىل ضاحكًة تُقِبل الدنيا رأى فلما

يقول: فيما له ويقول القصيد، ِتلَو الَقصيد يف املديح بعَد امَلديح

س��ه��ل ب��ن ال��ح��س��ن س��وى أح��ٍد ع��ل��ى ُم��ع��رِّج��اٍت غ��ي��ر اآلم��ال أرى
َف��ض��ِل ب��ك��لِّ ب��ان ال��ي��وم��ي��ن ِك��ال س��م��اًح��ا غ��َدُه ي��وُم��ه يُ��ب��اري
وَق��ب��ِل ري��اس��ت��ه م��ن ب��بَ��ع��ٍد ا ُم��س��ت��ِب��دٍّ ت��ق��دَّم َح��س��نً��ا أرى
َك��ه��ِل ب��س��داد ص��غ��ي��ُره��م وراح ُح��ل��وًم��ا ب��رع��وا َم��زارٍب س��ل��ي��ُل
وف��ع��ِل ق��وٍل م��ن أم��ض��ي��َت وم��ا رش��ٌد أرج��أَت م��ا أنَّ ِل��ي��ه��نَ��َك

وصار املأمون. وبني بينه ما بإصالح ووََعده وَوَصله، ودعاه الحَسن فقرَّبه
ولذائذه. وفراِغه أَدِبه وأخا مجاِلِسه أنيَس اك الضحَّ ابُن
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بقولك: َعنَيَت ماذا ُحسني يا له: فقال يوًما الَحَسن وجالَسه

ل��تَ��رَح��َم��ِن��ي أش��ك��و إن��م��ا َش��َج��ن��ي م��ن ال��ذَّْرع1 خ��ِل��يَّ ي��ا

فقلت: بيَّنتُه قد الضحاك: ابن فقال

يَ��ق��تُ��لُ��ن��ي ال��ي��أس وق��ل��ي��ُل يُ��ؤنِ��ُس��ن��ي ال��َم��يْ��س��ور َم��ن��ُع��ك

الَرباعة! من أعطيتَه ما بالَخالعة لتَُضيُِّع إنك الحسن: فقال
ُحسنْي! يا لك ما الحسن: قال يتكلَّم، ولم اك الضحَّ ابن فسكت

هللا. َرِحمها الخالعة، أضاَعتْها براَعٍة يف أُفكِّر وإنما سيِّدي، يا يشءَ ال اك: الضحَّ ابن
َفرشَّ امَلطر من َوْسِميٌّ أقبَل وقد الخريف أيام من اليوم وكان الحسن. فضِحك
عىل يَُقمَن الَوِصيفات وحوله قرصه، إيوان يف فجَلَس ُمتفائًال الحَسن وكان خفيًفا، ا رشٍّ

يقول: وأنشأ ذلك إىل اك الضحَّ ابن فنَظر نضري، حسٌن ُغالٌم وراءَه ووقف ِخدمته،

ُم��س��ت��ق��ب��ُل ص��ب��اُح��ك وه��ذا تَ��ه��ِط��ُل ِدي��م��ًة ت��رى أل��س��َت

بىل. سهل: بن الحسن فقال
الضحاك: ابن قال

األك��َح��ل ال��ش��اِدن ِب��ط��ل��َع��ت��ه ش��اَق��ن��ا وق��د ال��ُم��دام وت��ل��ك

صَدقت! الحسن: فقال
الضحاك: ابن

ال��ُم��ش��ِك��ُل َع��ي��ُش��ن��ا ح��بَّ��ذا ف��ي��ا ي��وِم��ن��ا ف��ي ال��ع��ي��ُش أش��َك��َل وق��د

ترى؟ فما ُمشِكل.» «العيش الحسن: فقال

الهموم. من خاٍل قلبه أي الذَّْرع وخايل الذَّْرع َخِيلُّ يُقاُل 1
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اإللف. وتَقريب الَقصف، ُمباَدرة الضحاك: ابن قال
ِعندنا! وتَبيت َمعنا تُقيم أن عىل الحسن: قال

الرشط. من ِمثلُه وعليك الوفاء، لك الضحاك: ابن فقال
هو؟ ما قال:

رأسك. عىل الواقف الغالم هذا يَسِقيني أن الضحاك: ابن فقال
لك. ذلك وقال: الحسن فضحك

قال: اك الضحَّ ابن ثَِمل فلما أقداًحا، فِرشبا وبالرشاب فأَكال بالطَّعام ودعا

��ة ال��ف��ضَّ ِم��ن ِت��ب��ٌر ك��أنَّ��ه ُص��ف��رٍة ف��ي أب��ي��ُض ِب��أب��ي وا
ب��ع��َض��ه يُ��ذَكِّ��رن��ي ف��بَ��ع��ُض��ه ك��لُّ��ه��ا ف��اِت��ن��ٌة ِص��ف��ات��ه
��ة ع��ضَّ وج��نَ��ِت��ه ف��ِم��ن ال، أو ُق��ب��ل��ًة زوََّدن��ي ل��ي��تَ��ه ي��ا

اك! الضحَّ ابن يا النبيذ فيك َعِمل قد الحسن: فقال
وحياتك. ال الضحاك: ابن

فيه. لك هللا بارك ال ُخذْه الُغالم لك وهبُت قد ذلك، من رشٌّ هذا الحسن:
أمره يُصِلح أن حاَول وقد سهل، بن للحسن والئه عىل اك الضحَّ بن الُحسني وأقام

عنه. هواه وانِرصاف فيه رأيه لُسوء يستِطع فلم املأمون عند

فلما األهواز، فارس من يليها وما الصلح»2 «فم مدينة عىل الحَسن أقام قد املأمون وكان
املدينة. هذه إىل بغداد باَرح ٢١٠ه سنة ببُوران البناء أراد

اه فتلقَّ الصلح» «فم إىل بَركِبه ُظهًرا فَوَصل أباه، تقدَّم قد املأمون بن العبَّاس وكان
العباس رآه فلما َجوَسًقا. فيه بنى قد ِدجلة شاطئ عىل موضٍع يف َعسكره خارج الحسن

تَنِزل. ال املؤمنني أمري بحقِّ وقال: يفَعل أال الحسن فحَلف لينِزل، ِرجَله ثنَى
ِغلماُن له وقدَّم معه، ومن هو ساعًة الَجوَسق يف وجلس وأنزله راِكب، وهو واعتَنََقه
حتى خلَفه ورِكب فرِكبها دابَّته سهٍل بن الَحَسن له قدَّم ثم الفاكهة، رشاب الحسن

القرص. إىل الرَّكُب وصَل

واسط. من بالُقرب ِدجلة نهر عىل الصلح فم 2
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أمري ليستقبلوا وجنوده وفرسانه حاِشيته وحوله الحسن خرج الغروب وقِت ويف
وحوله واملوسيقى، الطبول تتقدَّمه فخٍم َموِكٍب يف بغداد من خرج قد وكان املؤمنني.
يباج، بالدِّ امُلحىلَّ وخيلهم املزركشة الحريرية ومالبسهم املرشوعة بسيوفهم الفرسان
معه اصطَحب وقد الحراب. يحملون الجنود وخلفه اة، امُلوشَّ السوداء العباسية وأعالمهم
الرشيد، زوجة ُزبيدة جعفر وأم املهدي، بن إبراهيم ه وعمَّ امُلعتِصم، إسحاق أبو أخاه
واألُمراء األمريات من وطائفٌة الرشيد، بنت حمدونة وأخته املهدي، بنت ُعليَّة ته وعمَّ
بها العسكر خاِرج فاخرًة َمضاِرب أقام قد الحَسن وكان الدولة. رجال وِكبار والوزراء
يَدي بني ورجاله سهل بن الحَسن فركع امَلوِكب ووصل باهرة. وِزينات تتألأل أنوار
وأعيانها املدينة كرباء وتوافد الَجوَسق، يف أجلسوه أن إىل فحملوه تقدَّموا ثم الخليفة

والوالء. الطاعة له ويؤكِّدون املؤمنني أمري يُحيُّون
فرأى فنزَله، املأمون لضيافة أعدَّه الحسن قصور من فخم قٍرص إىل املوكب سار ثم
ما وأُبَّهته فخامته يف يُباريه ال ما وامَلتاع والرِّياش األثاث من يرى أن هللا شاء ما فيه
والحيوان. النبات زخارف من وألوان وجمال، عظمٍة من أنورشوان كرسى إيوان يف كان

وتُدعى إحداهنَّ وجلسْت والِولدان، والُحور الِحسان، الوجوه من مئاٍت القرص حوى وقد
طوبى فقالت: األنظار، عن بَن تَحجَّ وقد املقصورات إحدى يف لها زميالٍت مع «جنان»

املأمون! املؤمنني أمري ج تتزوَّ أسعَدها ما امَليمون، الحظُّ هذا لبوران
املؤمنني أمري غري ُكفءٌ بوران لسيِّدتي وهل «جوهرة»: وتُدعى الثانية فقالت

ُخراسان. فتيات أجمل فهي جنان، يا

َك��ُم��ال ذا أنَّ ل��و ك��ُم��ل��ت ل��ه يُ��ق��ال م��ا ف��ي��ه��ا ل��ي��س
َم��ثَ��ال ُح��س��ِن��ه��ا م��ن ك��ائ��ٌن َم��الَح��ِت��ه��ا م��ن ُج��زءٍ ك��لُّ

القلوب. يَسبي فالجمال جوهرة، يا أصبِت «خلوب»: وتُدعى الثالثة قالت
خلوب. يا شكٌّ ذلك يف وهل «خالصة»: وهي الرابعة فقالت

غادات من غادٌة فهي ناِقصة. ولكنها جميلة بوران إن خالصة، يا رسلك عىل جنان:
هاشم. بني كرائم من وليست األعاِجم،
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أنورشوان. لِكرسى فهي لهاشٍم تكن لم إن جنان، يا ذلك يَعيبُها وهل جوهرة:
الزَّواج هذا ما فوهللا ُمستنَكرة، غفلٌة الجواري يف إن جوهرة، يا أجَهَلِك ما جنان:

ًرا. ُمقدَّ وثمنًا ُمدبًَّرا أمًرا إال
تُرى؟ يا ملاذا كفى. كفى جوهرة:
سهل. بن الفضِل لرأس جنان:

كثَب! عن املؤمنني أمري ِغلمان إن صه، صه، خالصة:

لدعوته، استجابًة القرص يف املؤمنني أمري مُلقابلة واِفًدا وكان املهدي، بن إبراهيم مرَّ وهنا
ونادت فعادت وعرفته، جنان فلَمحتُه املؤمنني، أمري يَظننَّه وهنَّ الجواري فأجَفَلِت
عىل كأنَّنا إلينا بك أتى ماذا إسحاق، أبا يا هللا حيَّاك يُقلن: وهنَّ عليه فأقبلَن زميالتها،

ميعاد!
تفَعْلن؟ ماذا الحسان، الجواري أيتها وبيَّاكن هللا حيَّاكن إبراهيم: فقال

قاله ما فيك يقول نُواس بأبي كأني لجنان: فقال يداِعبْنَه، وأخذَْن يُداِعبهن وأخذ
فقال: ُعرٍس يف ورآك الثقفي آلل جاريًة كنِت يوم

ال��نَّ��ظ��اَرة ب��ُح��س��ِن��ه��ا ف��اس��ت��م��اَل��ت ج��ن��ان ال��ع��روس ج��ل��وَة ش��ه��َدْت
ِع��م��ارة3 ِس��واك ب��ه��ا َده��ان��ا م��ا رأْوه��ا ح��ي��ن ال��ع��روس ح��ِس��ب��وه��ا

إيلَّ بعَث لقد قاِسية. عليه وكنُت ُمِحبٍّا يل كان نُواس، أبا هللا رِحم جنان: فقالت
أحببت.» ممن أَملك بلغَت وال ربَعك الُهجران بَرح «ال له: فقلُت رسوله

ُدعاءك. هللا استجاب ولقد وقال: إبراهيم فضِحك
فداَعبها صدَرها، بها زيَّنت قد نرجساٍت ثالثُة معها وكان خاِلصة، إىل التفت ثم

وقال: بيِده

أم��ل��س أخ��ض��ر ق��ائ��ٍم ع��ل��ى ال��ن��رج��س م��ن ع��ي��وٍن ث��الُث
ال��َم��ج��ِل��س ل��ذَّة ف��تَ��م��ن��ع��ن��ي ال��ح��ب��ي��ب ريَّ��ا ِط��ي��ب تُ��ذَكِّ��رن��ي

وموالتها. الثََّقفيِّ الرحمن عبد زوجة هي عمارة 3
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مكانهن يف وبَِقني القرص، داخل إىل باَرَحُهنَّ ثم الجواري، وتضاَحك إبراهيم وضِحك
ما البان. كُغصن وقامٌة بتان خالَّ عينان له إبراهيم، أجمَل ما جوهرة: فقالت صاِمتات،

جنان. يا أحاله
الشيطان. صنيعَة يا أُلُعبان يا اسُكتي جنان:

املأمون. املؤمنني أمري يقولون: الِغلمان أصوات سِمعَن إذ كذلك هنَّ وبينما
ُمرسعات! الُغَرف إىل ودخْلَن فأجَفْلن، بالقرص، يمرُّ املأمون وكان

الزفاف

فم مدينة فازدانت فيها.» حاٌرض رسوٍر كلَّ «كأنَّ باِهرة عاِمرة ليلًة الزفاف ليلة وكانت
والزخارف ات امَلرسَّ بأنواع سهل بن الحسن قصور وزَهت مثلها، الدنيا تر لم زينًة الصلح
الذي القرص وبدا ح. ومالَّ خادٍم وستمائة آالٍف ثالثُة العرس هذا خدمة عىل وقام واألنوار.
وقد عليائها، من نزَلْت والنجوم سمائها، يف الثُّريَّا كأنه وبهائه، ألالئه يف املأمون نَزَله
من ُشموع الدار جوانب يف وأُضيئت النفيسة، والجواهر بالذهب اة امُلوشَّ بالبُسط فرشت
٢٨٠ وزنها العنرب من شمعة الزفاف قاعِة يف وُوضعت امَلعجون، وامِلسك والندِّ العنرب

ة). أُقَّ وأربعون اثنتان (أي ِمثقاًال
مع املأمون ودخل الدُّرر، عليه ونُِثرت بَديع ذهبيٍّ ببساٍط القاعة هذه وُفرشت
الفتَيات وكرائم والقوَّاد واألعيان سهل بن الحسن وبنو هاشم بنو وحولهما عروسه،
نُواس أبا هللا رِحم قال: َمنثورة ُدَرٍر من عليه وما البساط هذا املأمون رأى وملا والنساء.

يقول: حيث هذا رأى قد كأنه

ال��ذه��ب م��ن أرٍض ع��ل��ى ُدرٍّ ح��ص��ب��اءُ ف��َق��اِق��ِع��ه��ا م��ن وُك��ب��رى ُص��غ��رى ك��أن

جاهليٍَّة يف ملك يَنثره لم ما األموال من الُعرس ذلك يف سهل بن الحسُن نثَر وقد
ِضياع بأسماء ِرقاٌع فيها مسٍك بناِدق والحاِرضين الحاِرضات عىل نثر كما إسالم، وال
فتََحها أحِدهم يِد يف وقَعْت إذا البُنُدَقة فكانت ذلك، وغري ِجياد وِصفاِت جواٍر وأسماءِ
له: فيقول لذلك ب نُصِّ الذي الوكيل إىل فيميض حظِّه، قْدِر عىل فيِجُد فيها ما فقرأ
عىل نثَر ثم كذا.» له يُقال «َجواد أو ُفالنة.» لها يُقال «جاِريٌة أو كذا.» لها يُقال «ضيعة
أنفَقه ما عدا العنرب، وبيض امِلسك ونواِفج والدنانري الدراهم آالف الناس طبقات سائر
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خمسَة الُعرس هذا نفَقات بلغت وقد املدينة. أهل وسائر واألجناد، القوَّاد عىل املأمون
مرصي). ُجنيه ألف مائة نحو (أي درهم ماليني

األبنوس من ُصنع القاعة صدر يف َمنصوٍب عرٍش عىل عروسه مع املأمون وجلس
ووراءه املهديِّ بن إبراهيم أقبل ثم النفيسة. بالجواهر وُحيلِّ امُلوىشَّ والحرير يباج والدِّ
وسط يف ٍة منصَّ عىل وجلس الِحسان، والجواري الِغلمان من والعاِزفات العاِزفني من عَدٌد

يُغنِّي: وأخذ القاعة

ط��اِم��ِع أو آلِي��ٍس ال��رس��ول ب��ع��د ب��ه يَ��م��ان��ي��ٌة ذََم��ل��ْت م��ن خ��ي��ر ي��ا
ص��اِرع ب��ح��قٍّ وأح��ك��َم��ُه ن��ف��ًس��ا ال��ُه��دى ع��ل��ى اإلل��ه ع��ب��د م��ن وأبَ��رَّ
ب��ق��اِط��ِع ال��وت��ي��ن ف��ي ع��ُدوَّك ورم��ى ٍة ُم��دَّ أط��ول ك والَّ م��ن أح��يَ��اك
ال��س��اِب��ع4 ل��إلم��ام آدم ُص��ل��ب ف��ي ح��اَزه��ا ال��ف��ض��ائ��ل َق��َس��م ال��ذي إن

لك. هللا بارك هناءً، وِزْدتَني طَربًا، يل وأحييَت عم، يا أحسنَت املأمون: فقال
من حاز بما سهل بن الحسن وهنأ ويل الصَّ العباس بن إبراهيم الشاعر وقَف ثم

فقال: املأمون الخليفة مُلصاَهَرة َرشٍف

ال��رواِغ��م��ا األن��وف وج��دَّع��ِت خ��دوًدا ِب��ع��زِّه��ا أذلَّ��ْت أص��ه��ار ل��يَ��ه��نَ��ك
ال��َم��ك��اِرم��ا ل��ألك��َرم��ي��ن ب��ه��ا وُح��زَت ه��اش��ٍم آل م��ن ��م��ل��ي��ن ال��شَّ ب��ه��ا ج��م��ْع��َت
وه��اِش��َم��ا ِك��س��رى وال��ح��اوون ـ��ِخ��الف��ة ال��ـ ووارث��و ال��ن��ب��يٍّ آل َغ��َدوا بَ��ن��وك

من لليسري بجزاءٍ ِفعِلنا من الكثري فما إسحاق، أبا جزاءَك هللا أحَسَن الحسن: فقال
ك! حقِّ

فقال: الباِهيلِّ حاِزم بن محمد قام ثم

ال��َخ��ت��ن ف��ي ولِ��ب��وران ل��ل��ح��س��ن ال��ل��ه ب��ارك
َم��ْن ِب��ِب��ن��ِت ول��ك��ن ـ��َت ظ��َف��ْر ق��د ه��ارون ب��ن ي��ا

العباس. بني ُخلفاء من خليفٍة ساِبع هو املأمون 4
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ا. رشٍّ أم أراد خريًا ندري ما وهللا املأمون: فقال
بشار: شعر من يُنِشدَن وهنَّ املوسيقى عزِف عىل فرَقصَن الرَّاِقصات قامت ثم

ب��ك��ًرا أح��ب��ب��ت م��ن ح��بِّ م��ن ب��ش��ًرا ت��زداد ل��ي��ل��ت��ي ي��ا
خ��م��ًرا ب��ال��َع��ي��نَ��ي��ن َس��ق��ت��َك ـ��ي��ك إل��ـ ن��ظ��َرْت إن ح��وراء
َزه��ًرا ُك��س��ي��َن ال��رِّي��اض ِق��َط��ع ح��دي��ث��ه��ا َرْج��ع وك��أن
س��ح��ًرا ف��ي��ه ي��ن��ُف��ث ه��اروت ِل��س��ان��ه��ا ت��ح��ت وك��أنَّ
وِع��ط��ًرا ذه��بً��ا ث��ي��اب��ه��ا ـ��ي��ه ع��ل��ـ ج��م��ع��ت م��ا وت��خ��ال

هذه َحفصَة أبي بن ملروان فغنَّى املهدي بن إبراهيم عاد الراِقصات انتهِت أن وبعد
األبيات:

َدالَل��ه��ا ب��ال��َج��م��ال تَ��خ��ِل��ط ب��ي��ض��اء َخ��ي��اَل��ه��ا ف��ح��يِّ زاِئ��رٌة َط��َرَق��تْ��َك
ف��أَم��اَل��ه��ا ��ب��ا ال��صِّ إل��ى ال��ق��ل��وَب ق��اَد وِم��ث��لُ��ه��ا ف��اس��ت��َق��اَد ف��ؤاَدك ق��اَدْت
ِه��الَل��ه��ا تَ��س��ت��ُرون أو ��ك��م ب��أُك��فِّ ن��ج��وَم��ه��ا ال��س��م��اء م��ن تَ��ط��ِم��س��ون ه��ل
ف��ق��اَل��ه��ا ال��ن��ب��يَّ ب��لَّ��َغ��ه��ا ج��ب��ري��ل ربِّ��ك��م م��ن م��ق��ال��ًة ت��ْج��َح��دون أو
إب��ط��اَل��ه��ا ف��أَرْدتُ��ُم ِب��تُ��راِث��ه��م آي��ٍة5 آخ��ُر األن��ف��ال ِم��ن ش��ه��َدْت

عم يا أحسنَت له: فقال وِغناءَها إنشاَدها يُحبُّ املأمون وكان الغناء، إبراهيم فأجاد
ِسواك. يُحِسنه لم ما

مثلها، الدنيا تَر لم التي الحياة ولذائذ والطَرب الزِّينة بألوان عاِمًرا الُعرس وبِقي
العجيب! الذهبيِّ العرص هذا يف عرس ألروع خالًدا ِذكًرا وراءه وترك انتهى، حتى

َمنِزًال عنده ويُنِزله يحبُّه وكان له، ُمواليًا املأمون للخليفة ُمخلًصا إبراهيم استمرَّ
واإلبداع. واألُنس للفنِّ أعراًسا الحني ذلك يف إبراهيم أيام وكانت رفيًعا،

ملروان قصيدٍة من األبيات وهذه ِهللا﴾. ِكتَاِب ِيف ِببَْعٍض أَْوَىل بَْعُضُهْم اْألَْرَحاِم ﴿وأُولُو تعاىل: قوله يريد 5
سمع كلما ته منصَّ من إنشاِدها حني يزَحف إعجابه لفرط فكان امَلهدي، الخليفة بها َمَدح حفصة أبي بن
ألٍف مائة أول فكانت ِدرهم، ألِف بمائِة امَلهدي فأجازه بيٍت مائَة وكانت البساط، عىل صار حتى بيتًا

املهدي. بن إبراهيم نها لحَّ وقد العباس، بني أيام يف شاعر أُعِطيَها
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بعَده ر يُعمَّ ولم شديًدا، ُحزنًا إبراهيم عليه فحِزن ٢١٨ه سنة وتُويفِّ املأمون ومِرض
حياته تَداعْت فلما رأى» من «رس بمدينة وفاته من سنني سبِع بعد مِرض إذ طويًال
فِقيل ولهِوه، وِغنائه ولذَّاته رشابه من سَلف ما ويذُكر يَتندَّم جعل النهاية عىل وأَرشفت

الِغناء! دفاِتر وأحِرْق إبراهيم يا تُب له:
كلَّها، الغناء دفاِتر أحرقُت أني َهبُوا َمجانني، يا وقال: ِفراِشه عىل وهو رأَسه فحرَّك

الِغناء؟! دفاِتر يف يشءٍ كلَّ يل تحَفظ وهي أقتُلها هل بها، أعمل إيش ِريق
يف أحَدَث ولَِما نفوسهم، يف ملكانته يُمت لم أنه الناس فحِسب إبراهيم، مات6 وقد
«إن يقولون: كانوا حتى صداها يُمحى وال تفنَى ال غنائيَّة ثورٍة من وآذانهم أذهانهم

ُعرًسا.» بالجنَّة ألنَّ الجنَّة إىل ُدِعَي وإنما يُمت، لم إبراهيم
وُمحاِربًا ثائًرا، فنَّانًا ذلك بني وكان وفنَّانًا، أمريًا وانتهى وفنَّانًا، أمريًا إبراهيم بدأ لقد
الِغناء يف التجديد ثورَة م وتزعَّ وللخالفة، الخالفة عىل وثار وللفن، الفنِّ عىل ثار ثائًرا:
وُقدِّر امُللك، عرش وتبوَّأ الِخالفة بُرَدة وارتدى املأمون، عىل الِعراق ثورة وقاد واملوسيقى،
له يُدم لم العرش هذا ولكن الرشيد. هارون أريكة عىل الزمان من فرتًة يجِلس أن له

األهواء. به ولِعبْت األحداث، وصنََعته السياسة، صنََعته عرٌش ألنه طويًال؛
تبوَّأه أساًسا، األيام عىل وأثبَُت بُنيانًا، وأرسُخ مكانًا، أقوى فهو الفن، عرش أما
وبقي له بقي بل الحاسدين، حسد فيه يعمل ولم الخصوم، سخائم تُزعِزعه فلم إبراهيم،
به فاعتزَّت يشاء، ما ويُبِدع يشاء، كما يُغنِّي قال كما وكان الزمان. طول عليه سيًدا هو
األُنس وأعالم واألدب، الفنِّ أهل من الخالدين بني ِذكره وخَلد والِغناء. املوسيقى دولة
وِعزَّة عه ترفُّ يف أمريًا َمتاِعه، يف أمريًا نَسِبه، يف أمريًا فنِّه، يف أمريًا حياته وعاش والطَرب.
األعراس. من ُعرٍس أنوار أطفأ وكأنما نوَره، املوُت وأطفأ الحياة هذه فاَرق حتى نفسه،

سنة. ٦٢ نحو وعمُره امُلعتِصم عهد يف ٢٢٥ سنة وقيل ٢٢٤ سنة املهدي بن إبراهيم مات 6
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