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زرياب
النّا�سِ والمروءِة" "معلُّم 

الأ�سمرُ المجهوُل
لم يكْن يعرُف الكثيَر عن نف�ِسِه، والعن اأ�سِلِه، بل كاَن يجهُل )ال يعرُف( الكثيَر عنهما، فقْد 

ُه كاَن ال يعرُف ه�يَة  اأنَّ اأو م�طنًا، حتَّى  اأّمًا  اأو  اأبًا  لُه  اأهَلُه، وال يعرُف  ق�َمُه، ويجهُل  كاَن يجهُل 

اُه بكنيِة )�سّماُه( اأبي الح�سن، كلُّ ما كاَن يعرُفُه ه�  الذي وهَبُه )اأعطاُه( ا�سَم علي، وَمْن الذي كنَّ

ُه اأب� الح�سن علي بن نافٍع الملّقُب بزرياَب، واأّنُه غالٌم اأ�س�ُد، يملُكُه الخليفُة )الحاكُم( العّبا�سّي  اأنَّ

ُه كاَن ي�سعُر على الّرغِم من و�ساعِة  المهدّي، واأّنُه يعي�ُس بيَن المئاِت من العبيِد في ق�سِر الخالفِة، ولكنَّ

ن ح�َلُه من العبيِد والم�الي كّل االختالِف، فقْد كانْت اآماُلُه كبيرًة، ال تعرُف  )حقارِة( اأ�سِلِه باأّنُه مختلٌف عمَّ

َع على عر�ٍس ما، لي�َس على عر�ٍس مثل عر�ِس  الحدوَد، وكاَن م�ستعدًا كّل اال�ستعداِد للكفاِح من اأجِل تحقيِقَها، وكاَن يحلُم باأن يتربَّ

�سيِد، ولكن على عر�ٍس من ن�ٍع اآخر، عر�ٍسٍ يجعُلُه بين الخالدين، وي�سّجُل ا�سَمُه في �ِسْفِر  الخليفِة المهدّي اأو الخليفِة هارون الرَّ

هرِة  وال�سُّ االألحاِن  النق�ِد والج�اهِر بل ثروًة من  لي�سْت من  اأن يملَك ثروًة عظيمًة، ثروًة  ى  يتمنَّ )كتاٍب كبيٍر( عظماِئَها، كاَن 

والمجِد.

ُه يذكُر تمامًا تلَك الّلحظَة ال�ّسعيدَة التي التحَق بها باإ�سحاَق الم��سّلّي، ذلك الم��سيقّي  ه� ال يذكُر الكثيَر عن طف�لِتِه، ولكنَّ

ب من الخليفِة؛ لياأخَذ عُنُه )ليتعّلَم مُنُه( الغناَء والعزَف، فقْد كاَن اإماَم )رئي�َس( المغنين.  ّي الم�سه�ر في بغداد، والمقرَّ والمغنِّ

 )
َ
ُه اأم�سَك الأّوِل مرٍة في حياِتِه ع�دًا )اآلًة م��سيقّيًة �سرقيًة(، وجذَبُه اإلى �سدِرِه، و�سرَع )بداأ ي�مها كاَد يطيُر من ال�ّسعادِة؛ الأنَّ

َك اأوتاَرُه، ثم �سدَح )غنَّى( ببع�ِس االأغاني التي كاَن يحفُظَها. يحرِّ

�ِت، فقد كاَن  َب من ي�ِمَها بلقِب زرياَب، وه� طائٌر اأ�س�ُد الّل�ِن جميُل ال�سَّ كاَن �س�ُتُه جمياًل رقيقًا، ي�سحُر من ي�سمُعُه، فُلقِّ

َل االأحزاَن ول�اعَج )جمُع العٍج، وه� ما يدوُر في قلِب االإن�ساِن من م�ساعر(  َد كالع�سافيِر، واأن يح�ِّ زرياُب قادرًا على اأن يغرِّ

منياِت والكلماِت اإلى األحاٍن.
ُ
القلِب واالأ
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ويداُه كانتا قادرتين على مداعبِة االأوتار و�سنِع اأعذِب االأنغاِم واالألحاِن، وكاَن على ثقٍة من اأّن هناك المزيَد من �سحِر االألحاِن التي 

لم يكت�سفَها الب�سُر بعد، ولذلَك كاَن يطيُل اال�ستغراَق في �سماِع األحاِنِه، وتنغيِم كّل �س�ٍت ي�سمُعُه، لعلَُّه يهُب )يعطي( للب�سّرّيِة ما لم 

تعرفُه بعد من األحاٍن.
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ُه يملُك الّدنيا وما فيها، تمّنى  ُه �سعيٌد، وباأنَّ عندما كاَن ي�سعُر بالحزِن اأو بالخ�ِف كاَن يكفيه اأن يعزَف بع�َس االألحاِن لي�سعَر باأنَّ

رِب )الغناء(، لكّن الطريَق اإلى اأمنيِتِه كاَن ط�ياًل جدًا. َع على عر�ِس االألحاِن، واأن ي�سبَح ملَك الطَّ من كّل قلِبِه اأن يتربَّ

ا في  �ستاِذِه المبدِع اإ�سحاق الم��سّلي دوَن كلٍل )تعٍب(، اأمَّ
ُ
كاَن ي�سمُع الم��سيقى ب�سغٍف )بحّب(، وُيقِبُل على تعلُِّمَها على يدّي اأ

را�سِة والعلِم، حتى غدا )اأ�سبَح( في فترٍة ق�سيرٍة على معرفٍة كبيرٍة ووا�سعٍة  اأوقاِت فراِغِه القليلِة، فكاَن ينكبُّ )يقبُل( على الدِّ

ِب وبالفل�سفِة وبال�ّسيا�سِة، وبق�سمِة االأقاليِم ال�ّسبعِة، وباختالِف طبائعَها  بفن�ِن الّظرِف واالآداِب، وعالمًا بالّنج�ِم وبالفلِك وبالطِّ

واأه�يِتَها )جمُع ه�اء(، وبلطِفَ المعا�سرِة، وبمهارِة الخدمِة المل�كيِة )خدمِة المل�ِك(.

وكاَن اإلى جانب ذلك كّله قد حفَظ ع�سرَة اآالٍف مقط�عٍة من االأغاني باألحاِنَها، وكاَن حلُمُه اأن يلتقي بالخليفِة هارون الّر�سيِد، 

واأن يحظى )يناَل( عنَدُه بمكانٍة رفيعٍة كتلَك التي يحظى ِبَها معلُمُه اإ�سحاُق الم��سّلي، وَمِنْ يعلُم فقْد يتخُذُه )يجعُلُه( هارون 

ُر مجرى حياِتِه. الّر�سيِد مغنيًا لُه، وكاَن ُيعّد الِعدَة )يجّهُز نف�َسُه( لهذا اللقاِء الذي �سيغيِّ

وكاَن الّلقاُء التاريخّي الُمنتظُر بين ملِك العرِب )هاروَن الّر�سيِد( وملِك الّطرِب )زرياَب( في لقاٍء لم ُيكتْب لُه اأن يتكّرَر، 

فقْد ا�ستاقْت نف�ُس الخليفِة هاروُن الّر�سيد اإلى �سماِع الجديِد والطريِف من الغناِء والم��سيقى، وقد األزَم اإ�سحاُق الم��سّلّي نف�َسُه 

َم زرياب اإلى هارون الّر�سيِد الأّول مرٍة. �ساأَل هاروُن الّر�سيُد ال�ّساَب االأ�س�َد  بتلبيِة )تحقيِق( رغبِة الخليفِة هارون الّر�سيِد، فقدَّ

ح�سنُه ال يح�سن�نُه، مما ال يح�سُن اإالَّ عنَدَك 
ُ
ح�سُن مُنُه ما يح�سُن الّنا�ُس، واأكثُر ما اأ

ُ
اإن كاَن يجيُد الغناَء؟ فقاَل زرياُب: نعم، اأ

اأ( اإالَّ لَك، فاإْن اأذنَت )�سمحَت( غّنيتَك ما لم ت�سمعُه اأذٌن من قبل؟ خُر )ُيخبَّ )ال يليُق اإاّل بَك(، وال ُيدَّ

َل اأن يعزَف على ع�ٍد �سنَعُه بنف�ِسِه،  �َس الّر�سيُد ل�سماِع اأنغاِم زرياَب الذي رف�َس اأن يعزَف على ع�ِد اأ�ستاِذِه، وف�سّ تحمَّ

وقْد كاَن ع�دًا في ثلِث وزِن ع�ِد اأ�ستاِذِه، اأوتاُرُه من الحريِر الذي لم ُيغزْل بماٍء �ساخٍن يك�سُبُه رخاوًة.

ثم اندفَع زرياُب يغني قائاًل:

هاروُن راَح اإليَك الّنا�ُس وابتكروا  يا اأيُّها الملُك الميم�ُن طائُرهُ 

واأمّت ق�سيدَتُه املغناَه، عندها كاَد الّر�سيُد يطرُي طربًا مبا �سمُع، واأثنى على زرياَب )مَدَحُه(، و�سكَر 

اإ�سحاَق امل��سّلّي على هذا اللقاء، واأمَر اإ�سحاَق باأن يح�سَن اإلى تلميِذِه اإلى حين يفرُغ لُه؛ الأّنه وجَد عندُه 

�ِت، وعذوبِة الّلحِن، وح�سِن االأداِء، وت�ّقَع لُه م�ستقباًل  ما لم يجده عنَد غيِرِه من المغنين من جماِل ال�سّ

اأّما  ليقّبلهما،  الّر�سيِد  هاروَن  يدّي  على  )ينحني(  ُيكبُّ  وكاَد  �سمَع،  بما  زرياَب  )فرَح(  قلُب  طاَر  باهرًا. 

ُق غيرًة وح�سدًا من طالِبِه الم�ه�ِب. �إ�سحاق فقْد كانْت نياُط )حباُل( قلِبِه تتمزَّ
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الرّحيُل عن بغداد
كاَن زرياُب قلقًا على الرغِم من �سعادِتِه، فقْد راأى في عينّي اأ�ستاِذِه ما لم يرُه في عينيه من قبل، و�سدَق حد�ُس )ت�ّقُع( زرياَب، 

كي(، وقاَل لُه والغ�سُب باٍد )ظاهٌر( في عينيه: يا علي اإنَّ الح�سَد اأقدُم االأدواء  ف�سرعاَن ما خال اإ�سحاق الم��سّلّي بطالِبِه الّنبيه )الذَّ

ح�سِمَها  في  طريقَة(  )ال  حيلَة  ال  عداوٌة،  ناعِة  ال�سِّ في  وال�سركُة  فتَّانٌة،  والّدنيا  فتكًا(،  )اأ�سّدها  واأدواها  المر�ُس(  وه�  داٍء،  )جمُع 

)الق�ساِء عليها(، وقد �ساءني تف�ُقَك واإجادُتَك، واأخ�سى اأن تاأخَذ حظ�ِتي )منزلتي المرتفعَة( عنَد الخليفِة هارون الّر�سيِد. اأماُمَك 

قَة  ا اأن تذهَب عني في االأر�ِس العري�سِة )ت�سافُر(، ال اأ�سمُع لَك خبرًا بعد اأن تعطيني على ذلك االأيماَن الم�ثَّ خياران ال ثالَث لهما، اإمَّ

اأكيد(. )االأكيدَة(، واأنه�سَك )اأ�ساعدَك( على ذلَك بما اأردَت من ماٍل، واإّما اأن تقيَم على كرهي، واإّني قاتلَك ال محالة )بالتَّ
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�سمَت زرياُب قلياًل، و�سعَر بحزٍن كبيٍر؛الأّنُهً �سيفارُق بغداد التي يحّبها، و�س�َف يهجُر اأ�ستاَذُه الذي تتلمَذ )تعلََّم( 

على يديه، و�س�َف ي�سافُر اإلى اأر�ٍس ال يعرُفَها، ولكّنُه كاَن متاأكدًا من اأّن ح�سَد اأ�ستاِذِه وغ�سِبِه اأكبُر من كّل �سيٍء، كما كاَن يعلُم 

اأّن اأ�ستاَذُه لُه نف�ٌذ في الّدولِة، ومن ال�ّسهِل عليِه اأن يقتَلُه، وه� الرجُل ال�سعيُف االأ�س�ُد الذي ال يملُك عْ�نًا، عندها قّرَر اأن ياأخَذ 

ِه. )ي�سلَك( درَب )طريَق( ال�ّسالمِة، واأن يغادَر بغداد دون رجعٍة، فينج� بنف�ِسِه وباأهِلِه وبفنِّ

نظَر زرياُب في عيني اأ�ستاِذِه الذي كان ينتظُر قرارُه بفارِغ ال�سبِر، وقاَل بانك�ساٍر وحزٍن �سديدين: اأقبُل يا معلمي بمغادرِة 

بغداد مع اأهلي.

قاَل اإ�سحاُق الم��سّلّي وقْد �سعَر بارتياٍح عظيٍم: واأنا �ساأمّدَك )�ساأعطيَك( بالماِل الأجِل رحلتَك.

: �ساأغادُر بغداد بعَد اأياٍم عندما انتهي من حزِم متاعي واإخباِر زوجتي وعيالي. قاَل زرياُبُ

قاَل اإ�سحاُق بحزٍم: بل ترحُل الليلَة مع غياِب ال�سم�ِس، وفي ال�سباِح تك�ُن بغداد لي وحدي.

قاَل زرياُب با�ست�سالٍم: كما ت�ساُء يا اأ�ستاذي، �ساأرحُل الليلَة.

في تلَك الّليلِة كانْت بغداد تغرُق في الّن�ِم واالأمِن، و كاَن زرياُب وزوجُته واأوالُده يحمل�ن متاَعهم القليَل، ويخرج�ن مت�سّللين 

)�سّرًا( من بغداد، يحر�سُهم رجاُل اإ�سحاَق الم��سّلّي الذين اأو�سل�هم اإلى خارِج اأ�س�اِر بغداد، و�سّرُة الماِل التي وهبها )اأعطاها( 

اإ�سحاُق لتلميِذِه المطروِد هي كّل ما يملُك زرياُب، الذي كاَن ي�سعُر بحزٍن كبيٍر وه� يلقي نظرَة وداٍع اأخيرٍة على بغداد، اإذ اأدرَك 

بقلِبِه الّرقيِق اأّنُه فراٌق ال لقاَء بعَدُه، واأّنُه لن يرى بغداد بعَد الي�ِم.

 في ليلِتها ح�سَن زرياُب ع�َدُه، وغنَّى ط�ياًل، وقّرَر اأّن ي�ّدَع بغداد باألحاِنِه الجميلِة التي ال يملُك غيَرَها، و ُطرَد ب�سببها من 

المدينِة التي يحّبها.

قْد  اأنَّ زرياَب  الم��سّلّي  اإ�سحاُق  فاأعلمُه )اأخبرُه(  األحاِنِه،  ل�سماِع  روؤيَة زرياَب  الّر�سيد ف�سرعاَن ما طلَب  الخليفة هارون  اأّما 

�سيَب بالّجن�ِن(، ولم يعْد يعي )يدرُك( ما يفعُل، اأ�سَف هاروُن الّر�سيد اأ�سدَّ االأ�سِف على م�سيِر زرياَب 
ُ
اأ�ساَبُه م�سٌّ من الجن�ِن )اأ

الذي كاَن يت�ّقُع لُه م�ستقباًل زاهرًا. وكاَن هذا اآخر ذكٍر )خبٍر( لزرياَب في بالِط هاروَن �لّر�سيِد وفي �لم�سرِق �لعربّي كّله، �إلى �أن 

�سُتهَر( من جديٍد في االأندل�ِس )اإ�سبانيا(.
ُ
�سطَع نجُمُه )اأ
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الرّحلُة الم�سنيُة )المتعبُة(
َر اأن يت�ّجَه اإلى  لم يكْن زرياُب يدري اإلى اأيَن ي�ّلي وجَهُه )يتَّجُه(، فقد كاَن حائرًا، فه� ال يعرُف في الّدنيا اإالَّ بغداد، واأخيرًا قرَّ

ال�ّساِم، لكّنها لم تكْن تلّبي اأحالَمُه، لذا �سرعان ما غادرها، وت�ّجَه اإلى المغرِب العربّي، الذي كاَن بالدًا جديدًة يط�ؤَُها )يدُخُلَها( العرُب 

ِة )الحّكاِم و�سادِة الق�ِم(. الم�سلم�ن، وتمّنى اأن يجَد فيها ما كاَن يبحُث عُنُه في بغداد من �سهرٍة واإبداٍع وتقديٍر من العاّمِة والخا�سّ
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َل( فيها وزوجُتُه واأوالُدُه الكثيَر من المتاعِب،  َم )تحمَّ  زرياُب رحلًة ط�يلًة وم�سنيًة )متعبًة( اإلى المغرِب )�سمال اإفريقيا(، تج�سَّ
َ
وبداأ

وكاَد مالهم الذي اأنفق�ا معظمُه في رحلِتهم الط�يلِة اإلى المغرِب اأن ينفَد )ينتهي(. كاَن المجه�ُل ينتظُر زرياُب، ولكنَّ االأمَل كاَن يحدوُه 

م�ِد، فلطالما  اإلى م�ا�سلِة رحلتِه، وكاَن حّبُه الأوالدِه وزوجتِه وعزفِه على ع�دِه ط�اَل الّرحلِة هما اللذان �ساعداه على ال�سّ )يدفعُه( 

)كثيرًا( ا�سترَق الّنظَر )نظَر خفيًة( اإلى بنيه، واأ�سعدُه اأن يراهم يحاول�ن تقليدُه في العزِف على الع�ِد، ويرّددون بع�سًا من االأغاني 

التي كاَن يطربهم بها. 

واأخيرًا و�سَل زرياُب اإلى المغرِب، ونزَل في خدمِة زيادِة اهلِل االأّوِل االأغلبّي �سلطاِن )حاكم( القيرواِن بج�اِر ت�ن�س، وكانْت االإقامُة عندُه 

طيبًة وهادئًة، وكاَن يلّذ )يطيُب( لل�ّسلطاِن اأن ي�سمَع غناَء زرياَب وعزِفِه، و لذلَك فقْد و�سَلُه )اأعطاه( بما يكفيه ال�ّس�ؤاَل )طلَب م�ساعدِة 

الّنا�ِس(، ولكنَّ زرياَب بقي ي�سعُر باأّنُه طائٌر ك�سيٌر في قف�سِ زيادِة اهلِل االأّوِل، ال ُي�سمُح له باأن يطيَر في �سماِء الم��سيقى التي يع�سقها.

َج على عر�ِش  فقْد كاَن طم�ُح زرياَب يتجاوُز اأن يك�َن مغّنيًا مت�ا�سعًا )منزلتُه �سغيرٌة( في بالِط �أّي �سلطاٍن، �إْذ كاَن يريُد �أن ُيتوَّ

ِة )الممّيزِة(. الّطرِب، واأن ُيطلَق له العناَن )اأن ي�سبَح حّرًا(؛ ليجري كالخيِل البّرّيِة في حق�ِل م�هبِتِه الفذَّ

و�ساءْت حكمُة اهلل تعالى اأن تقَع خ�س�مٌة )�سجاٌر وعداوٌة( بين زرياَب و�سلطاِن القيرواِن الذي عاَب على زرياَب �س�ادُه )�سخَر من 

زرياَب؛الأّنُه اأ�س�ُد الّل�ِن(، فما كاَن من زرياَب اإالَّ اأن غّنى ق�سيدًة مطلعها )بدايِتَها(:

مـن اأبـنــاء حــام بهـا عبتني ـــي غــرابيـةً  فـــاإْن تــُك اأمِّ  

و�ُسمـــِر الـعـ�الي اإذا جئتـني با  فاإنِّي لطيٌف ببي�س الظِّ  

لقدُتَك في الحرِب اأو ُقدتني ولــ�ال فرارَك ي�َم ال�غى   

عندها غ�سَب ال�سلطاُن غ�سبًا �سديدًا من زرياَب، واأمَر بجلِدِه، ثم قاَل لُه: اإْن وجدتَك في �سيٍء من بلدي بعَد ثالثِة اأياٍم �سربُت 

)قطعُت( عنقَك.

ومرًة اأخرى حزَم زرياُب اأمتعتُه، وانطلَق وزوجُتُه وعياُلُه في رحلٍةً جديدٍة ال يعرُف ماذا �ستك�ُن نهايتها، وقّرَر اأن يتجَه هذه المرة 

اإلى االأندل�ِس )اإ�سبانيا( حيُث ي�سهُد العرُب هناَك ح�سارًة عظيمًة، وحيُث ُيالقى العلماُء والم�ه�ب�ن باالحتراِم وبالّتقديِر، وانطلَق اإلى 

قاِق )المحيَط االأطل�سّي(، ور�سا في منطقٍة ُتعرُف با�سم الجزيرِة  تنفيِذ نيِتِه )ما عقَد العزَم على فعِلِه(، فقْد عبَر مع عائلتِه بحَر الزِّ

الخ�سراَء، وكتَب ر�سالًة ط�يلًة بلغٍة بليغٍة وجميلٍة لملِك قرطبة، وه� حينئٍذ الحكُم االأّوُل بُن ه�سامٍ، ي�سرُح له فيها م�هبتُه ومقدرتُه، ف�سرَّ 

بها الملُك الذي كاَن معروفًا ب�سغفِه )بحّبِه( بالم��سيقى، وطلَب منُه اأن ينزَل عليه �سيفًا كريمًا.
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�ُسرَّ )فرَح( زرياُب بهذه الّدع�ِة، واتَّجَه وعياُلُه اإلى قرطبة، ولكّن المنّيَة )الم�َت( لم تمهْل الملَك الذي و�سلْت اأخباُر م�تِه اإلى زرياَب 

وه� في الّطريِق اإليه، ف�سعَر زرياُب بخيبِة اأمٍل كبيرٍة، وكاَد يع�ُد اأدراَجُه )يرجُع من حيث اأتى(، لكّن ر�س�َل الحكِم اإليِه المغنّي من�س�ر 

للم��سيقى،  اأباه حبًا  باالأو�سِط، الذي يف�ُق  الملّقب  الثاني  الملِك الجديِد عبدالّرحمن  باأن ينزَل في �سيافِة  اأن يقنعُه  اليه�دّي حاوَل 

ورغبًة في ا�ست�سافِة زرياَب، ونجَح المغنّي اأخيرًا في اإقناِع زرياَب بالت�ّجه اإلى الملِك عبدالّرحمن الثاني، وكتَب َلُه ر�سالًة عاجلًة يخبرُه 

يافِة. بها ب�سيره مع زرياَب اإليه، فجاَء ردُّ الملِك الجديِد مرحبًا بال�سيِف، وواعدًا اإّياُه باالإكراِم وبح�سِن ال�سّ

34



الحظُّ يبت�سُم لزرياَب
لقْد �سدَق حد�ُس زرياَب اإذ ت�ّقَع الحفاوَة )ح�سَن االإكراِم( عنَد الملِك عبدالّرحمن الثاني، اإذ خرَج الملُك نف�ُسُه في عاِم 822 

للهجرِة ال�ستقبالِه على راأ�ِس جماعٍة من الم�ستقبلين، ثم اأجرى )اأعطى(على زرياَب راتبًا �سهريًا ثابتًا مقدارُه مئتا ديناٍر �سهريًا، 

كذلك اأجرى راتبًا �سهريًا مقدارُه ع�سرون دينارًا على بنيه الذين قدم�ا معه، وكان�ا حينها اأربعًة، وهم: عبدالّرحمن، وجعفر، 

ر باأربعين األف ديناٍر. وعبداهلل، ويحيى. كما وهبُه )اأعطاه( ق�سرًا ي�سكُن فيه واأهُلُه، وقطعَة اأر�ٍس وبي�تًاً تقدَّ

ًة  وبعَد ثالثِة اأياٍم ُدعي زرياُب اإلى تناوِل الطعاِم مع الملِك، ف�جَد الملُك فيه ظرفًا وذكاًء واأدبًا وعلمًا وم�هبًة م��سيقّيًة فذَّ

)متفّ�قًة( جعلتُه يتخذُه �سديقًا ونديمًا.

واأ�سبَح زرياُب ه� قيثارُة )اآلٌة م��سيقّيٌة( الق�سِر التي تبعُث االألحاَن والم��سيقى في المكاِن، بل وفي اأرجاِء )اأنحاِء( قرطبَة، وطاَر 

نجُم )ا�ستهر( زرياَب حتى لم يعْد ُيذكُر ب�ج�ِدِه غيره من المغنين المجيدين )الذيَن يعزف�ن ب�سكٍل جّيٍد(، مثل: من�س�ر اليه�دي، 

وعل�ن، وزرق�ن، والّن�سائّي المغنّي. وطابْت نف�ُس زرياَب، و�سعَر باأّن ال�قَت قد اآَن )حاَن( ليبني عر�سُه الم��سيقّي، وليترّبَع عليه.

زرياُب يقيُم معهدًا مو�سيقياً
َم الملُك الماَل لزرياَب، وجعلُه من اأ�سدقائِه،  كانْت الحياُة بج�اِر الملِك عبدالّرحمن الثاني هانئًة و�سعيدًة، وذلَك بعَد اأن قدَّ

اأّنُه كاَن  اأهمَّ �سيٍء في حياتِه(، حتى  كَلّ ح�ا�سِه )اأ�سبَح  الع�ُد عليه  والغناِء، حتى ملَك  للعزِف  َغ( زرياُب  انقطَع )تفرَّ عنَدَها 

الّلحِن الذي حلَم به حتى يكتمَل،  ي�ستيقُظ لياًل وقْد حلَم بلحٍن ما، في�ستدعي جاريتيه غزالن وهنيدة، وياأخُذ ثالثتهم بعزِف 

وعندما ير�سى زرياُب عنه يع�ُد اإلى الّن�ِم.

في قرطبة بعَد اأن اأ�سبَح ُيلّقب بزرياَب القرطبّي، فاأ�ساَف وترًا خام�سًا اإلى الع�ِد، مما جعلُه اأعذَب 
َ
وتاألقْت عبقريُة زرياب 

�س�تًا، وال يزاُل كذلك حتى ي�منا هذا. كما جعَل م�سراَب )القطعَة التي ت�ستعمُل لتحريِك اأوتاِر الع�ِد( الع�ِد من ق�ادِم )الري�ساِت 

الكبيرِة في مقدمِة الجناِح( الّن�سِر بداًل من رقيِق الخ�سِب، وبذلَك اأ�سبَح �س�ُت الع�ِد اأنقى رنينًا، اإلى جانِب اأّن 

الري�َس اأخّف على االأ�سابِع من الخ�سِب، واأدوُم عمرًا لل�تِر.

المقاماِت،  من  عديدًة  اأن�اعًا  العربّي  الغناِء  اإلى  اأدخَل  زرياَب  اأّن  كما 

وو�سَع ق�انيَن غناٍء جديدٍة، التزَم بها المغن�ن فيما بعد، واأ�سبَح االلتزاُم 
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�إلى  بها �سرطًا من �سروِط �لغناِء �لجّيِد. وحر�َش زرياُب على نقِل خال�سِة فّنِه وموهبتِه 

�سقوِط  قائمًا حتى  بقي  و�لغناِء في قرطبة  �لمو�سيقى  لتعليِم  يفتُح معهدً�  �لآخرين، مما جعلُه 

الخالفِة العربيِة في االأندل�ِس، وكاَن اأ�سهُر معهٍد لتعليِم الم��سيقى والغناِء في ع�سِره، وكاَن ن�اًة 

ن�سئْت فيما بعد للغر�ِس نف�ِسِه في طليطلة وبلن�سية واإ�سبيلية وغرناطة 
ُ
)اأ�سا�سًا( لمعاهَد كثيرٍة اأ

ق�انينِه  و  زرياَب  منهِج  َوْفَق  ت�سيُر  وكانْت  اأي�سًا،  العربّي  المغرِب  وفي  بل  االأندل�ِس(  في  )مدٌن 

االأغنيُة  ُولدْت  فقْد  العربّي،  الغناِء  اأعمدِة  زرياَب عم�دًا من  والغناِء، وهذا ما جعَل  العزِف  في 

َد لظه�ِر الم��ّسحاِت )هي  االأندل�سيُة الم�ستقّلُة في مدر�سِتِه، واأ�سبَح لها طابُعها الخا�ُس الذي مهَّ

الخا�ِس، كما جّدَد في �سكِل  االأندل�سيَة بطابِعِها  االأغنيَة  اأوزاٌن مخ�س��سٌة(، وطبَع  لها  ق�سائٌد 

االألحاِن، وم�سم�ِن االأغاني.

ولم يكْن زرياُب يقبُل في معهدِه اإالَّ من كاَن ذا �س�ٍت جميٍل، فيه اأثُر الم�هبِة، ولمعرفِة ذلك 

ام، اأو اآه، فاإن ا�ستمرَّ �س�ُتُه  ِم لاللتحاِق بمعهدِه اأن ي�سيَح باأعلى �س�ِتِه: يا حجَّ كاَن يطلُب من المتقدِّ

ُه، وين�سُحُه بعدِم احتراِف الغناِء )جعِل الغناِء مهنًة(. بم�ست�ى واحٍد، يقبُل بِه، واإالَّ فاإّنُه يرف�سُ

 زرياُب معهم رحلًة ط�يلًة من التعليِم والتمريِن 
ُ
وبعَد اأن يتمُّ قب�ُل المتقدمين في المعهِد، يبداأ

ثم  الّلحِن،  ل�سبِط حركاِت  االإيقاِع  بتعليِم   
ُ
يبداأ كاَن  فقد  عِب،  ال�سّ اإلى  و�س�اًل  بالب�سيِط  مبتدءًا 

الغناِء على االإيقاِع دون تر�ّسٍل، ثم الغناء باإيقاٍع.

وال يخرُج الطالُب من معهِد زرياَب اإالَّ وقد اأ�سبَح مغنيًا وعازفًا بارعًا، لذا فاأكثُر المغنياِت 

والمغنين في االأندل�ِس كان�ا من تالميِذ زرياَب، مثل: هنيدة، وغزالن، ومتعة التي كاَن يع�سقها 

)يحّبها ب�سدٍة( الملُك عبدالّرحمن، وم�سابيح جارية الكاتِب اأبي حف�س.

منهم  كّل  و  ع�سرة،  عددهم  وكاَن  معهِدِه،  تالميِذ  اأّوَل  واالإناث  الذك�ر  زرياَب  اأوالُد  وكاَن 

م�ه�ٌب، وحار�ٌس ل�سناعِة الغناِء، ومعلٌِّم لها، وقد برَع )تفّ�َق( منهم عبدالّرحمن االبن االأكبر، 

واأحمد، وقا�سم، وعبداهلل من الذك�ر، كما كانْت ابنُتُه حمدونُة زوجُة ال�زيِر ها�سٍم بِن عبِدالعزيِز 

ة لت�سبَح فيما بعد  ة، واإن كاَن العمُر قد طاَل بعليَّ متفّ�قًة في �سنعِة الغناِء على اأختها ال�حيدِة عليَّ

ركنًا من اأركاِن الغناِء، ووريثًة لمجِد والِدَها.
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وقد امتدَّ العمُر بزرياَب ليحّقَق حلمُه القديَم، وليجَد نف�َسُه متربعًا على عر�ِس الّطرِب، ومعلمًا الأ�سهِر اأعالِمِه 

َل الغناَء االأندل�سّي من مجرِد تقليٍد الأغاني الّن�سارى، اأو محاكاًة لُحداِة )جمع حاٍد،  )الأ�سهِر المغنيين( بعَد اأن ح�َّ

وه� الذي يغني لالإبِل وهي �سائرٌة في رحلِتَها( العرِب اإلى فٍن له ق�اعدُه واأ�س�لُه واآدابُه.

قد  اأّنُه  متاأكدًا من  وكاَن  ِة،  الفذَّ وم�هبِتِه  واجتهاِدِه  بنف�ِسِه  الذي �سنعه  بعر�ِسِه  و�سعيدًا  زرياُب فخ�رًا  وكاَن 

ح�سَل على ثروٍة ال تفنى )تم�ُت(، اأال وهي ثروُة االإبداِع.

معلُّم النّا�سِ والمروءِة
لقْد كاَن حلُم عبدالّرحمن الثاني ملُك قرطبة اأن يحاكي بق�سِرِه )ي�سابه( حياَة هارون الّر�سيِد في ق�سِره،ِ  

لذا فقْد كاَن من اأ�سِد المتحّم�سين لمهاراِت الخدمِة المل�كيِة التي يتقُنها )يجيدها( زرياُب، وكاَن قد تعّلمها في 

ق�سِر المهدّي الذي ترّبى فيه، لذلَك فقْد اتخَذ مل�ُك االأندل�ِس زرياَب قدوًة )مثااًل يقتدون به( فيما و�سَعُه لهم من 

اآداٍب وق�اعَد في كّل ن�ساطاِت الحياِة، فزرياُب لم يكْن م��سيقيًا ومغنيًا م�ه�بًا وح�سب بل كاَن رجاًل يحلُم ببناِء 

عالٍم كّلُه ظرافٌة وذوٌق وجماٌل وهناٌء، ليتنا�سَب مع م��سيقاه الراقيِة، وغناِئِه العذِب.

ُر  وكاَن زرياُب مقتنعًا باأهميِة التَّقدِم والرفاه واالآداِب والق�اعِد لت�سيَع الم��سيقى، ولي�سيَع الغناُء في بيئٍة تقدِّ

؛ لذا فقْد نقَل زرياُب جميَع اآداِب الم�سرِق العربّي اإلى االأندل�ِس، فقلَُّدُه الّنا�ُس في كلِّ طرائِق )جمُع طريقٍة،  الفنَّ

اأو المنهُج( حياِتِه، ولّقبُه االأندل�سي�ن بـ )معّلِم الّنا�ِس والمروءِة(؛ لما علَّمهم من الّلطِف والّرقِة  وهي االأ�سل�ُب 

والّذوِق )ح�سِن التعامِل والت�سّرِف(.

بالتفايا،  الم�سّمى  الطبيِخ  مثَل:  االأندل�ِس،  اإلى  اإعداِدها  وطريقِة  ال�ّسرقّيِة  االأطعمِة  من  كثيرًا  زرياُب  نقَل  وقد 

عّلُم  اأّنُه قد  كما  الماِء،  والي�سيُر )القليُل( من  والفلفُل  الملُح  اإليه  وُي�ساف  ال�سميِن،  ال�ساأِن  لحِم  ُر من  وه� يح�سَّ

االأندل�سيين اأن ي�سرب�ا في اأقداٍح )ك�ؤو�ٍس( من الّزجاِج ال�ّسفاِف الرقيِق، وكان�ا من قبل ي�سرب�ن من االآنيِة المعدنيِة.

بنظافِة  العنايِة  طرِق  كذلَك  وعّلمهم  الّزه�ِر،  اأوراِق  من  العط�ِر  من  كثيٍر  �سنِع  طرَق  اإليهم  نقَل  مْن  وه� 

مالب�سِهم، وكاَن له اآراٌء مّتبعٌة في اختياِر المالب�ِس لت�افَق الف�سِل.
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وقْد غدا )اأ�سبَح( زرياُب ظاهرًة طريفًة في غرناطَة، فقد كاَن الكلُّ يقلِّده في 

ملب�سِه وماأكلِه و طراِز ت�سفيِف �سعِرِه، فكاَن بذلَك مبتدعًا الأحدِث الّتجديداِت في 

الّلبا�ِس والماأكِل وت�سفيِف ال�ّسعِر، وكاَن رائَد قرطبَة في الّتجديِد واالإبداِع واالأناقِة، 

ولم تعْد ُتذكر االأندل�ُس اإالَّ ويذكُر معها زرياُب.

عر�سٌ من الألحاِن
في ي�ِم 852/8/13 للهجرِة، وقبَل وفاِة الخليفِة عبد الّرحمن الثاني باأربعين 

َع زمنًا ط�ياًل على عر�ِس  ي�مًا اأ�سلَم زرياُب الروَح )ماَت(، وفارَق الّدنيا بعد اأن تربَّ

الّطرِب، وترَك للب�سّرّيِة اإرثًا عظيمًا من االألحاِن واالأغاني واالأ�سعاِر وق�انيَن العزِف.

لقد نزَل عن عر�سِه الذي اأم�سى حياَتُه في بناِئِه، وترَك م��سيقاه خالدًة بعَدُه 

اإلى االأبِد، تر�سُد الم�ه�َب، وتحثُّ الكلَّ على الّت�سميِم واالإرادِة واالإبداِع. وقد اأكمَل 

اأبناُء زرياَب وابنتاه الم�سيرَة من بعِدِه، واأ�سادوا من جديٍدٍ بناَء الغناِء على االأ�سا�ِس 

)القاعدِة( الذي بناه والدهم زرياُب عليِه.

لقد كاَن زرياُب �سمعًة اأنارْت طريَق الّلحِن والغناِء الأمٍة كاملٍة، فخلََّد الم��سيقى، 

برا�َس )الّن�َر(  واأحّبها ووهبها كلَّ عمِرِه، ف�هبتُه الخل�َد، وجعلتُه من الذين حمل�ا النِّ

الأمِتَنا العربّيِة االإ�سالمّيِة عبَر تاريِخَها الماجِد. 
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لّون معنا
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