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الرغم من شهرته التي ر بن حماد كان أقل الشعراء إثارة في الدراسات الحديثة، وعلى فبك    

، وكذلك إتصاله العباسي المعتصم، ومديحه لهاتصاله بالخليفة لك كذق، وفاآلطارت في ا

 للهجرة. 246سنة  مثال دعبل بن علي الخزاعي المتوفىبفطاحل الشعراء العباسيين من أ

لتحليل لمدرسة والنقد واأهل له من ا وينل ما هلم  دامحمن هذا المنطلق نجزم أن بكر بن      

تالها غيره من معاصريه في المشرق والمغرب  التيوة بالحظاليسير، إذا ما قيس  إال النزر

 على حد سواء، نعني الشعراء الذين يساورنه في االبداع الشعري، أو من هم دونة فيه.

هراني في ولده عبد الرحمان، وإن إن ما نريده تقديمه من مدارسة لمرثية بكر بن حماد التي

في الوقت ذاته ال تدعي الريادة باقتحامها كانت هذه الدراسة الستهدف رد االعتبار، فإنها 

إن هذه المحاضرة  ة، األمر الذي يعطيها طابع الجدة.موضوعا بكرا لم تهتم به الدراسات الحديث

القدماء، وإنجاز  نزائرييعلى العكس من كل ذلك تهدف إلى نفض الغبار عن الشعراء الج

 دراسات عنهم بأليات حداثية تسبر أغوار النص الشعري للكشف عن مستويات الخطاب فيه.

 

 

 

 



ولده عبد  يرثي ارسته، يقول بكر بن حماد التيهرتيالذي نرمي إلى مدواألن نطرح النص 

)من الوافر(: الرحمن  

كوا علياب ولو أني هلكت                ة إذا تولو         ـبـى األحـت علـيـبك  

وفقدك قد كوى األكباد كيا                         راان ذخـاؤك كـي بقـسلـفيا ن  

وأنك ميـت وبقيت حيــــــا       لو                ـك خـي منـأنـا بـزنـى خـفـك  

رميت الترب فوقك من يديا                     ا  مــــــت لـسـفيئ اــولم أك آيس  

آ ـــا بكر شيـم تكن يـوليتك ل      ا خلقوا أطاعوا                 فليت الخلق إذ  

اـــــن طيـيالهـوتطوى في ل       ـــا                 تسر بأشهر تمضي سراع  

اـــــيا يا بنـف عليهـوال تأس     ـي                   قـبـا ليس تـفرح بدينـفال ت  

اــــــا يا أخيـها علينـعـومطل     بقاء غروب الشمس                قطع ال فقذ  

ـاـد والثريـه الفراقــار                        تدور لـــه نـهــولولـيس الـهـم يـج  

 

أن بكر بن حماد لما عاد من  فيص خلظم فيها بكر من حماد هذا النص تتإن المناسبة التي ن

          مصحوبا بابنه ت هرن مدة ثم قرر العودة إلى مدينة تيالمشرق استقر بمدينة القيروا

  عبد الرحمن، وفي الطريق تعرض لهما لصوص، فقتلوا ولده عبد الرحمن أمامه، وجرحوا

. فدخل بكر بن حماد مدينة يتهرت، م907/ـه295 بكر بن حماد، وكانت هذه الحادثة في سنة

م.908/ـه296وبقي فيها إلى أن واقته المنية في سنة   
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