استدراك على "شعر ابن ميادة"
للدكتور خليل أبو رحمة
ذكر العيني في "المقاصد النحوية" أن البن مياادة دياوان شاعري كيامكر محماد
نايف الدليمي ،جامع شعر ابن ميادة  ،أنه لم يوفق في الحصول على نسخة مان ذاما
الااديوان( ،)4كلااما اراالر جلااى جمااع أشااعارن ماان الم.ااان المختل ااةي كي اادك أن كتااا
األغاااني أذاام مرجااع لشااعر الشاااعر كساايرة حيا ااه باال جن أكثاار المراجااع األخاار
المهمة – كتاريخ ابن عساكر ،كخزانة األد  -عتماد األغااني ،رغام ماا يلحا مان
خالف بسيطي
كرغم الجهد المي بمله الدليمي في جمع شعر ابن مياادة ك حقيقاه ،فقاد عثار
على أبياا لام يث تهاا فاي شاعر الشااعر ،ألناه لام يساتوف المراجعاة المللوباة ،كماا
ي.هر بعض التسرع في عمله فهو يث ت " اريخ ابن عساكر" رمن المراجع التاي
اعتمدذا ،كلكنه ،فيما ي دك ،اعتمد رجمة ابن ميادة في الكتا الممكور ،ككقف عند
ذما الحدي كلو قلب ص حا الكتا لوجد قلعة لم يامكرذا األصا هانيي ف اي المجلاد
الثالث( )2في رجمة "ثابت بن نعيم الجامامي" -الامي خارع علاى ماركان بان محماد
ب لسلين ،ثم ذر جلى مصر ،فأسارن الحاوثرة ال ااذلي كأرساله جلاى ماركان فقتلاه-
قصيدة ذا سعة أبيا  ،يشايد الشااعر فيهاا بأبلاال ق يلاة قايي ،الامين ق اوا علاى
ال تنة ،كي تخر بأيام القيسيين كمعااركهمي كابان عسااكر ال يقلاع فاي نسا ة القصايدة
على ابن ميادة ،بل يقاول "كقاال فياه  -أي ثابات بان نعايم الجامامي -بعاض شاعرا
قاايي ،كقياال جنااه اباان ميااادة"()3ي كذااما القااول يوجااب كرااع القصاايدة راامن "بااا
المنسو جلى ابن مياادة" -حساب ر ياب الادليمي -لاوال أن الجااح ذكار فاي كتاا
"الحيوان"( )1بيتا ً منها كنص أنه البن ميادة ،كذو
كأن عيون القوم في ن

كعند ال زاري العراقي عارض

كذو ال يت الثامن في التر يب عند ابن عساكر ،مع اختالف بسيطي

) )1شعر ابن ميادة ،المقدمة .11/
) )2ص .172
) )1ج.172/1

) )4ج 122/1والبيت في شعر ابن ميادة .55/
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ه جمر

كما ذكر الكندي ( 313ذـ) في كتابه "الوالة الق اة"( )1بيتين من القصيدة ،كذكر
أنهما البن ميادة ،كذما
لقاااد سااارني ،جن كاااان شاااي يسااارني
كحااااااوثرة المهاااااادي بمصاااااار جيااااااادن

مغاااار ابااان ذ اااار علاااى بلاااخ كالسااا ر
كأساااايافه حتااااى اسااااتقامت لااااه مصاااار

كال يت األكل ال ت منه األبيا الموجودة في اريخ ابن عساكر ،أما ال يات الثااني
فهو الخامي عند ابن عساكر ،مع اختالف في بعض الكلما ي كبما نكون قاد عرفناا
من القصيدة عشر أبيا  ،أث ت منها جامع شعر ابن ميادة بيتا ً كاحدا ً ذكار فاي كتاا
الحيواني كاألبيا – كما ي دك -سير على ذما النحو
كمااااااا للجاااااامامي الاااااامي جااااااز رأسااااااه
حاااااامار كااااااأن يلقااااااان يومااااااا ً بمااااااو ن
فااااوارق صاااادو ال ي ااااالون ماااان ثااااو
ذااااام ركاااااوا ماااااا باااااين ااااادمر كالق اااااا
لقاااااد سااااارني ،جن كااااال شاااااي يسااااارني
كحاااااااوثرة المهااااااادي بمصااااااار جياااااااادن
فماااااااا لاااااااس بالشاااااااام المقااااااادق منااااااازل
كمااااااا لااااااس بااااااين األخشاااااا ين معاااااارق
كعنااااااد ال اااااازاري العراقااااااي عااااااارض
كان لقاااااااااايي كاااااااااال يااااااااااوم كريهااااااااااة

كلحيتاااااااه ثااااااام ابتغاااااااى ملكناااااااا غااااااار
فااااوارق يرديهااااا أبااااو الااااورد كالصااااقر
يجاااااااركن أرماحاااااااا ً عواملهاااااااا سااااااامر
ق اااااا الشاااااام أحاااااوارا ً منازلهاااااا صااااا ر
مغااااار اباااان ذ ااااار علااااى بلااااخ كالساااا ر
كأسااااايافه حتاااااى اساااااتقامت لاااااه مصااااار
كال لاااااااس فاااااااي نجاااااااد ذراع كال شااااااا ر
بمكااااااااة جال حيااااااااث ير قااااااااب الااااااااو ر
كاااأن عياااون القاااوم فاااي ن اااه الجمااار
كقاااااسع مساااااركر بهااااا الااااامسب كالنسااااار

كذمن القصيدة مهمة ،ألنها مان القصااسد القليلاة التاي صام عان موقاف بعاض
شعرا م ر من ال تن الداخلية أيام مركان بن محمدي
ك رك قصيدة ابن ميادة "الراسية" التي مللعها
ألم ر أن الصاردية جاكز

ليالي بالممدكر غير كثير

فااي "األغاااني" ركايتااين مختل تااين ،بااالن.ر جلااى عاادد األبيااا  ،كجلااى بعااض
األل اا.ي كقاد اعتماد الادليمي ركاياة كاحاادة كأذمال األخار  ،فلام يشار جليهاا ،كبااملس
سقط بيت من القصيدة كذو
) )5ص .11
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عميرك من ذي شي ة كعميري

كقالت ،كما زاد على أن سمت

()6

كي دك أن ر ي ه العاشر في القصيدةي
كفي كتا المقت ب( )7للم رد ذما ال يت
على ربعين مسلو كبالي

بكيت كما بكا رجل حزين

كقد نسب ال يات عناد ساي ويه جلاى رجال مان باذلاة ،كنسا ه السايو ي جلاى ابان
ميادة( ،)8كلم يث ته الدليميي
كفي كتا "الموازنة بين أبي مام كال حتاري"( )9بيتاان البان مياادة لام يث تهماا
الدليمي ،ألنه لم يعتمد الموازنة مرجعا ً من مراجعهي كال يتان ذما
يااااااااااامكرنيها أن غنااااااااااات حمااااااااااااسم
جااااااكبن فاااااي حاااااد النهاااااار بعولاااااة

لهاااان علااااى خ اااار الع اااااة عوياااال
كأخاار ااوافي الشاامي كاال أصاايل

كي دك لي أنهما من القصيدة رقم ( )447حسب ر يب الدليمي ،فهما يشاتركان
معها في ال حر كالقافية ،كما ينسجمان معها في المعنىي
كفااي كتااا "المرصااع"( )43لمجااد الاادين الم ااارك باان محمااد ،المعااركف بااابن
األثير ،بيت لم يث ته الدليمي كذو
مشمر بثيا الحر مجتنب

أني كجد بني نوم يل هم

كلم يعتمد الدليمي كتا "العيون كالحداسق" ،كفيه القصيدة التي رثى فيهاا ابان
ميااادة الوليااد باان يزياادي كالاادليمي ياامكر القصاايدة ،كلكاان ركايااة "العيااون كالحااداسق"
ختلف قليالً ،فهما ال يت يرد في الشعر المجموع ذكما
()44
كأمرا ً ما يسوغ به القراح
لقد فعلت بنو مركان فعال

) )6األغاني .277/2
) )7ج.211/4

) )8انظر هامش ص  212من المصدر السابق.
) )1ص  152الجزء الثاني.
) )10ص .110

) )11شعر ابن ميادة .11 /
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كيرد في "العيون كالحداسق"( )42ذكما
ذميما ً ما يسوغ به القراح

لقد فعلتم بنو مركان فعال
كقد يكون الصحيم ذكما

ذميما ً ما يسوغ به القراح

لقد فعلت بنو مركان فعال

كمهما يكون ،فقد يكون في ذمن اإلرافا جلى عمل الدليمي بعض ال اسادة لمان
يريد قرا ة شعر ابن ميادةي كقاد يكاون للتن ياه جليهاا معناى الح از إلعاادة جماع شاعر
الشاعري كالله الموفقي
د .خليل أبو رحمة
جامعة اليرموك

) )12ج .147/2
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