المقامة الدينارية
ُ
أتحدث فيها
َاريَّة([،)]2
كتبتُ لكم _ أيها القراء _ فيما مضى "المقامة الكروية"([ ،)]1وأُتبعها اليوم بالمقامة الدِّين ِّ
الرؤى واألفكار ،والطرائف واألخبار ،واألدب واألشعار ،فحديث ال ِّغنَى واإلفالس([،)]3
عن الدرهم والدينار ،من خالل ُّ
أضحى مالئ الدنيا وشاغل الناس ،ولقد ُك ْ
تبت بهذا العنوان مقامتان ،في غابر األزمان ،األولى لبديع الزمان ال َه َمذَاني([،)]4
واألخرى للحريري([.)]5
وسأذكر لكم َم ْق َ
الدينار في عالَ ِّمنا ،وليس المقصودَ بالدينار هنا؛ النَّ ْقدُ
المعروف
ط َعيْن ،من كلتا المقامتين ،يوضحان لنا ،ما يفعله
ُ
ُ
ويفرق بين المرء وأخيه ،وصاحبته
ْحره _ من األحباب خصوماً،
َّ
في زماننا ،بل المراد ُ به الما ُل عموماً ،والذي يجع ُل _ بِّس ِّ
در القائل([ ، )]6من الفحول األوائل:
وبنيه ،وهلل ُّ
فال أحسِّبُ الخسرانَ فِّقدانَ درهم

َّ
لخ ِّل أحْ ِّسبُهُ ُخس ًْرا
ولكن فراقَ ا ِّ

فيا عجبا ً ألمره! كم باعد بين األصحاب ،وق َّ
طع أوثق األسبابَّ ،
لعم ُر هللا نعمة في نقمة ،ونقمة في
ومزق أقرب األنساب ،فهو ْ
ً
نعمةَ ،م ْن جعله مطيَّة الخير أوصله إليه ،ومن س َّخره في الشر كان وباال عليه.
ْ
هانت ألجله النفوس ،وانحنت الرؤوس ،بريقُهُ سحر ،وصفرتُه َخ ْمر ،يُ ْس ِّكر من غير شراب ،ويَسبي من دون أسباب ،ما أجملَه
في أيدي الكرام ،وما أقبحه في أيدي اللئام.
صد َُّق ِّب ِّه َعلى
َاريَّة _ َ ( :حدَّثَنَا ِّعي َ
سى ْبنُ هِّشام قَالَ :اتَّفَقَ لي نَذْ ٌر نَذَ ْرتُهُ في دِّينَار أَتَ َ
قال ال َه َمذَاني _ في مقامته الدِّين ِّ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
صدَّقَ بِّ ِّه َعلَ ْي ِّه ،فَ َو َجدْتُهُ فِّي ُر ْفقَة ،قَدْ اجْ تَ َمعَتْ
َ
َ
َ
اإل ْسكندَ ِّريِّ ،فم َ
أ َ ْش َح ِّذ َر ُجل بِّبَ ْغدَادََ ،و َ
ضيْتُ إِّل ْي ِّه ألت َ
سأ َ ْلتُ َع ْنهُ ،فَد ُ ِّل ْلتُ َعلى أبِّي الفت َح ِّ
ُ
ْ
َ
َ
َ
َ
ي :أنَاَ ،وقَا َل
ص ْن َعتِّهَ ،فَأع ِّ
سانَ  ،أيُّ ُك ْم أع َْر ُ
سا َ
َعلَ ْي ِّه في َح ْلقَة ،فَقُ ْلتُ  :يَا بَني َ
ْطيه هذَا الدِّين َ
ف ِّبسِّل َعتِّهَ ،وأ ْش َحذ ُ في َ
اإل ْس َك ْندَ ِّر ُّ
َار؟ فَقَا َل ِّ
بَ ،و َم ْن َع َّز بَ َّز([.)]8
ص ِّ
سلَ َ
احبَهُ ،فَ َم ْن َغلَ َ
آخ َُر ِّمنَ ال َج َما َ
ب َ
ارشَا([ )]7حتَّى قُ ْلتُ ِّ :ليَ ْشت ُ ْم ُك ٌّل ِّم ْن ُك َما َ
ع ِّة :الَ ،بَ ْل أَنَا .ث ُ َّم تَنَاقَشَا َوت َ َه َ
سى ْبنُ
يَ :يا َب ْردَ ال َع ُجوز([َ ،ِّ)]9يا ُك ْر َبةَ ت َ ُّموزَ َ ....وقَا َل اآلخ َُرَ :يا قَ َّرادَ([ )]10القُ ُرودَِّ ،يا....قَا َل ِّعي َ
اإل ْس َك ْندَ ِّر ُّ
فَقَا َل ِّ
ُ
ْ
َ
َ
َّ
َ
َ
ع
َار ُمشا ٌ
الر ُجلين أوثِّ ُر؟! َو َما ِّم ْن ُهما إِّال بَدِّي ُع ال َكالَ ِّمَ ،ع ِّجيبُ ال َمقَ ِّام ،ألدُّ ِّ
ي َّ
ص ِّام ،فَت ََر ْكتُهماَ ،والدِّين ُ
الخ َ
هِّشام :فَ َو هللاِّ َما َع ِّل ْمتُ أ َّ
صنَ َع الدَّ ْه ُر ِّب ِّه َما)([.)]11
ا
م
ي
ْر
ص َر ْفتُ َو َما أَد ِّ َ َ
َب ْي َن ُه َما ،وا ْن َ
َاريَّة _ :ولو ْأو َردتُّ ما جرى بينهما من الشتائم والسِّباب ،كما ذكره صاحب
قال ال َجراب ُْلسي([ _)]12في مقامته الدِّين ِّ
الكتاب([ ،)]13لرأيتم شيئا ً من العجب العُجاب ،وهلل القائل([:)]14
َار دَاروا
َو َعلَى الدِّين ِّ

اروا
وله َح ُجوا وزَ ُ

لَ ْو ي َُرى فَ ْوقَ الثُّ َريَّا

يش لَ َ
اروا
ط ُ
َولَ ُه ْم ِّر ٌ

َاريَّة([ )]15عن الحارث بن هَمام قال :ن َ
ظ َمني ْ
يخبْ فيه ُمناد ...فب ْينَما
وأخدانا ً لي ناد .ل ْم ِّ
أما الحريري فقد َروى في المقامة الدِّين ِّ
نحنُ نتجاذَبُ ْ
َتواردُ ُ
ف ِّبنا ْ
ص علَ ْي ِّه س َملٌ([ .)]16وفي ِّمشيَتِّ ِّه قزَ لٌ([ .)]17فقال :يا
شخ ٌ
راف األناشيدِّ .ون َ
ف األسانيدِّ .إذْ وقَ َ
ط َر َ
أط َ
أخا ِّي َر الذخا ِّئ ِّر ،وبشا ِّئ َر ال َعشا ِّئ ِّر...
الشخص ما ح َّل به من الخطوب ،وما نزل به من الكروب.
قال الجرابلسي ُملَ ِّخصاً([ :)]18فشكى لهم هذا
ُ
إن مدَحْ تَهُ ن ْ
الحار ُ
ث بنُ همام ... :فأب َْرزتُ ديناراً .وقُلتُ لهُ اخ ِّتباراًْ :
فهو لكَ حتْماً .فا ْن َبرى يُن ِّشد ُ في
قال الحريري ُم ْك ِّمالً :قال
ِّ
َظماًَ .
غير انتِّحال([:)]19
الحا ِّل .من ِّ
اب آفاق ترا َم ْ
أ ْك ِّر ْم ب ِّه أصفَ َر راقَ ْ
فرت ُ ْه
ت ُ
فرت ُ ْه  ...جو َ
ت َ
س َ
ص َ

سم َعتُهُ و ُ
هرت ُ ْه ...
مأثورة ٌ ُ
ش َ
َ

قد أُو ِّد َع ْ
ت ِّس َّر ال ِّغنى أ ِّس َّرتُهْ

غير مأسوف علَ ْي ِّه.
سح خالٌ([ )]20إذ َر َ
سط يدَهُ .بعدَما أ ْنشدَهُ .وقال :أ ْن َجزَ ُح ٌر ما و َعدَ .و َ
ثم ب َ
ينار إل ْي ِّه .وقلتُ ُ :خذْهُ َ
عدَ .فن َبذْتُ الد َ
ُ
ً
ً
هل لكَ في ْ
بارك الل ُهم في ِّه!  ...فجردْتُ دينارا آخ ََر وقلتُ لهُْ :
أن تذمهُ .ثم تضُمهُ؟ فأنشدَ ُمرت َِّجال .وشَدا
فو َ
ضعهُ في في ِّه .وقالِّ :
عجالً([:)]21
ِّ
ق
ق  ...أ ْ
صفَ َر ذي وجْ َهي ِّْن كال ُمنافِّ ِّ
تبا ً لهُ من خادِّع ُمما ِّذ ِّ
ق
ب ُ
ق  ...يدْعو الى ارتِّكا ِّ
س ْخ ِّط الخا ِّل ِّ
و ُحبهُ عندَ ذَوي ال َحقائِّ ِّ
ت ْ
ْلوالهُ ل ْم ت ُ ْق َ
مظل َمةٌ ْ
ق  ...وال بدَ ْ
ق
ط ْع َيمينُ ِّ
من فا ِّس ِّ
سار ِّ
ينار الثاني .وقلتُ لهُ:عوذهُما بال َمثانيْ .
فقلتُ له :ما أغزَ َر و ْبلَكَ ([ !)]22فقال :والش ْر ُ
وقرنَهُ
فألقاهُ في ِّ
فم ِّهَ .
ط أ ْملَكُ  .فنفَحتُهُ بالد ِّ
بتوأم ِّه.
ِّ
معلقاً:
قال ال َجراب ُْلسي ِّ
ناس في سبيلك ماء وجوههم ،ولم يسْتبْقوا ذرة ً من حيائهم
إي ِّه أيها الدينار ماذا أقول فيك،
ُ
وأنشر من مساويك؟ كم بذل ٌ
ف ُه ُم ِّب َحي ُ
ْث َيكونُ هذا الد ِّْر َه ُم

ياء ورا َء ُه ْم
الوفا َء م َع ال َح ِّ
نَ َبذوا َ

فلما لقوا المنون ،لم ينفعهم مال وال بنون
ٌ
الدينار والموتُ
محدق
وما ينفع
ُ

بروح الفتى والغائالت تحوطهُ

فإن لم تنفع القوم ،في ذلك اليوم ،فما أظنُّك بعدها ِّل ُمحْ تاج نافعاً ،وال ِّل َوضيع رافعاً ،وعندي العل ُم واألدبُ  ،ال يفوقهما التِّبْر
والذهبُ
مآثر َّ
هن المجدُ ال كسبُ درهم
ُ

َّ
ى وثياب
وهن المعالي ال ُحلَ ً

ع ُم أني زاهد ٌ فيك ،ودَعْني بهذا ال ُكليمات أناجيك ،أنا أريد ُك ،حتى ال َّ
يمن علي عبيد ُك ،ف ِّبكَ أصون ِّع ْرضي ،وأحقق
وال أَ ْز ُ
َ
غرضي ،فإن أتيتَ  ،فأ ْهلكَ وافيتَ  ،وإن أبَيْتَ  ،ذك َْرنا هذا البيت:
ٌ
رزق من هللاِّ واجبُ ([)]23
لكل غد
وال ترهبن
الفقر ما عِّشتَ في غد ِّ ...
َ

-------------------------------------------------------------------------------([ )]1نُشرت في العدد الماضي من مجلة النور وفي الشابكة (اإلنترنت).
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