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الرحيم الرحمن هللا بسم

ۚ َوَرْحَمًة ًة َودَّ مَّ بَيْنَُكم َوَجَعَل إَِليَْها لِّتَْسُكنُوا أَْزَواًجا أَنُفِسُكْم ْن مِّ َلُكم َخَلَق أَْن آيَاِتِه ﴿َوِمْن
يَتََفكَُّروَن﴾. لَِّقْوٍم َآليَاٍت ٰذَِلَك ِيف إِنَّ

اِعَر الشَّ َهذَا درسُت املودَّة هذه ِظلِّ ففي كِلمتُه؛ ْت وتمَّ الكريمة الزوج أيَّتها هللاُ صدق
الحنان ويغمره الربُّ ليملؤه قلبي وإنَّ الفصول، هذه أمليُت الرحمة هذه ذَُرى ويف العظيم،
ِيف إيلَّ ورغبة الراحة، عىل يل حث من ذلك أثناء فيه وتعيدين تبدئني كنِت ما أذكر حني
كنت وما األلب، جبال ِيف الطبيعة وجمال الحياة بنعيم االستمتاع ِيف عيلَّ وإلحاح الرتوُّض،
الرحمة مصدره غضٍب من نفسك ِيف يثور كان وما وإعراٍض، إباءٍ من عطفك به ألقى
الجفوة لهذه مديٌن أني أعلم ولكنِّي جافيًا، قاسيًا ذلك ِيف كنت أني ألعلم وإني واإلشفاق،
تزالني ال ما ذلك من ينسيِك لعله إليِك أقدمه أن ِيف يل فأْذَني الكتاب، بهذا القسوة وتلك

تذكرين.





األول الكتاب

وشبابه املتنبي ِصبى

البدء قبل (1)

القرية هذه إىل آِو ولم البحر، أعرب ولم القاهرة، أترك لم فأنا املتنبي؛ أدرس أن أريد ال
فيه أخلو الذي للفراغ وإيثاًرا للراحة، طلبًا كله َهذَا اصطنعت وإنما والدرس، للبحث
طاملا وقد والعامة، الخاصة الحياة بأحداث القاهرة ِيف عنها ُشغلت طاملا فقد نفيس، إىل
نفيس؛ من فيه وأفر الحديث ألوان وبيني بينها وأدير لوجه، وجًها ألقاها أن إىل اشتقت
َحتَّى عليها أقبل أكاد ال — موضع غري ِيف قلت كما — بها والضيق لها السأم كثري فأنا
أكاد فال الدعاء، ِيف وتُلحُّ تدعوني التي الكتب هذه من كتاب إىل منها وأفزع عنها أنرصف

املرصيني. وأعتزل مرص أدع حني إال لها أستجيب
والبحث الدرس من وأهيل بنفيس فررت قد فإني املتنبي؛ أدرس أن إذن أريد ال
وأتحدث الطالب مع شعره أدرِّس الجامعي العام طوال املتنبي صحبت ولقد والتحصيل،

عنه. والتحدث درسه سئمت َحتَّى الناس، جمهور إىل عنه
الدرايس، عامهما ِيف عليه يقبالن كانا ما عىل الصيف أثناء يُقبال أن البنيَّ أكره وكما
واأليام. الليايل من أنفقت ما فيه أنفقت أن بعد املتنبي درس ِيف أمَيض أن لنفيس أكره فأنا
الكتب من نحمله أن ينبغي ما يجمع كان حني صاحبي إىل طلبت فقد ذلك ومع
القديم الشعر دواوين من آخر ديوانًا يحمل أن إَِليِْه أطلب ولم املتنبي، ديوان ينىس أال
من مكتبي ِيف ما يحمل أن صاحبي وأراد وحده، املتنبي ديوان طلبت وإنما الحديث، أو
ِيف ما يحمل أن وأراد الديوان، َهذَا بها يفرسون واملحدثون القدماء كتبها التي الرشوح
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فأبيُْت وشعره؛ الطيب أبي حياة واملحدثون القدماء بها تناول التي البحوث من مكتبي
أريد ال ألني املتنبي؛ طبعات من طبعة بأيرس يكتفي أن ِيف إَِليِْه وتقدمت كله، َهذَا عليه

غري. ليس ومرافقة صحبة أريد وإنما بحثًا وال درًسا
َعْن البعد كل بعيد ولعله عندي، وآثرهم إيلَّ الشعراء أحب من َهذَا مع املتنبي وليس
ببايل يخطر يكن لم الدهر من حنٌي عيلَّ أتى ولقد اإليثار، أو الحب منزلة نفيس من يبلغ أن
نفيسوجاريت أطعت أني ولو فيه، التفكري أُديم أو صحبته، أطيل أو باملتنبي سأُْعنَى أني
أو اح، الطِِّرمَّ أو الرمة ذي أو كالفرزدق عسريًا قديًما إسالميٍّا شاعًرا الستصحبت هواي
أو والقلب، العقل لذة عندهم أجد ألني وأوثرهم؛ أحبهم الذين هؤالء من عباسيٍّا شاعًرا
أطع لم ولكني العالء، وأبي ام، تمَّ وأبي نواس، وأبي كمسلٍم، جميًعا، اللذتنْي أو األذن، لذة
عىل صاحبي إىل وطلبت الخالف، أشد خالفته وإنما هواي أجار ولم عصيتها، وإنما نفيس

املتنبي. يستصحب أن مني كرٍه
منذ املتصل الناس حديث زال وما كان املتنبي ألن ذلك فعلت إنما أني الظن وأكرب
له املحدثني حب ِيف الرس أستكشف أن أحاول زلت وما حاولت وألني عامني، من أكثر
حبٍّا به العناية ِيف القدماء أرسف كما واإلقبال، الحب َهذَا ِيف وإرسافهم عليه، وإقبالهم

وإعراًضا. وإقباًال وبغًضا،
حنٍي من وآخذها نفيس أعاند أن أحب ألني ذلك؛ فعلت إنما أني أَيًْضا الظن وأكرب
املحبني من لست إني املوضع: َهذَا غري ِيف قلت وقد األمر، من تكره ما ببعض حنٍي إىل
الراحة، أثناء نفيس عىل أشقَّ أن ِيف بأًسا أجد فلم وفنه، بشخصه املشغوفني وال للمتنبي

عليها. اإلثقال تبغض حني عليها وأثقل
ويف الجميلة الربى هذه بني فرنسا ِيف الحياة لذة عليها أقطع أن ِيف بأًسا أجد لم نعم؛
األدباء جهود عنها تتكشف التي الشاذة واآلراء الطريفة الكتب هذه وبني الحلو، الجو َهذَا

البحر. عربت كلما أذني إىل فيها أغرق والتي والنقاد، والفالسفة
عنه، والتحدث املتنبي إىل بالتحدث كله َهذَا أثناء نفيس عىل أثقل بأن بأًسا أجد لم
أني أَيًْضا فليعرفوا للناس، العناد شديد أني يعرفون والناس فيه، والنظر له، واالستماع

كذلك. لنفيس العناد شديد
يقرءوها أن ينبغي ال الفصول هذه يقرءون فالذين إذن؛ املتنبي أدرس أن أريد ال
العلم كتب من ينتظرون ما منها ينتظروا أن ينبغي وال نقد، أنها عىل وال علم، أنها عىل
ِيف األلب قرى من قرية ِيف املتنبي قراءة نفيس ِيف تثريها مرسلة خواطر ُهَو وإنما والنقد،
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قراءة هي إنما منسجم، نسق غري وعىل مواظبة، وال نظام غري ِيف املتنبي قراءة فرنسا،
نفيس ألن أخرى؛ أحيانًا إَِليَْها وأقصد أريدها، ألني أحيانًا إَِليَْها أقصد متفرقة، متقطعة
أو للمتنبي تسمع أن عىل وأُكِرهها وأمانعها فأعاندها الفرنيس، األدب كتَّاب إىل تنازعني

إليه. تتحدث
وعبثه بوقته، ولعبه نفسه، عىل املرء طغيان تُصور فإنما شيئًا صورت إْن قراءة هي

أحيانًا. الهوى لهذا وطاعته لهواه، وعصيانه بعقله،
يقول. فيما يفكر رجل يمليه كالم إنه ُقل: تقرؤه: الذي الكالم َهذَا ِيف تشاء ما وُقل
كالم إنه وقل: وأناة. رأٍي َعْن يصدر كالم إنه ُقل: هذيانًا. صاحبه به يهذي كالم إنه وقل:
ونفيس سجيتها، نفيسعىل مرسل ألني كله؛ َهذَا ِيف محٌق فأنت وجموح. شذوذ َعْن يصدر
ومن الجد، سجيتها ومن العجلة، سجيتها ومن األناة، سجيتها من النفوس من كغريها
نفيس أرسل أن يمنعني وما الهذيان، سجيتها ومن التفكري، سجيتها ومن اللهو، سجيتها
يمىل ما ويسطر والقلم الورق يأخذ أن صاحبي إىل طلبت إذا ووقت وقت بني سجيتها عىل

عليه؟!
مرص، ِيف أحيا حني العام أكثر األغالل وأثقل القيود بأشد نفيس آخذ مثلك إني
أربعة األغالل وأثقل القيود بأشد نفيس وآخذ تكاليف، من الحياة تفرضه بما وأنهض
أقرب كانوا ولو وأخالطهم الناس أعارش حني فرنسا ِيف يقظان أنفقه الذي الوقت أخماس
أحيانًا، الضمري وبني بيني فيما إال واألغالل القيود هذه من أتحلل وال بي، الناسوألصقهم
اليشء، بعض االجتماعي العقال َهذَا من أنفسنا فلنطلق شديًدا، إباءً فأباه ذلك أكره ولعيل
كما ولنصورها لحظات، سجيتها عىل ولنرسلها الوقت، بعض الحرية وبني بينها ولنخلِّ
من يشء كل قبل وهو علينا، حقها من َهذَا فإن االحتياط؛ ِيف إرساف وال تحرج غري ِيف هي
االحتياط ِيف غاليًا التحرج ِيف مقيًَّدا أدبًا أعرف أظنني وما األدباء، عىل العربي األدب حق
ِيف يفكرون مما أكثر الناس ِيف يفكرون وهم أصحابه ينشئه الذي الحديث، العربي كأدبنا

للقراء. وخدًما للجماعة عبيًدا وأصبحوا فيهم، الناس أطمعوا َحتَّى أنفسهم،
أو الرش يثري الذي َهذَا إال كله االحتياط ولننبذ بالقراء، ولنُِثِر الجماعة، عىل فلنتمرَّد

األخالق. يؤذي
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أبوه املتنبي: نسب (2)

أبيه قبل من ينتهي النسب، خالص عربيٌّ رجٌل املتنبي بأن يؤمنوا أن الناس تعوَّد وقد
املؤرخون يقول فيما اليمن، أحياء من حيَّان وهما هْمَداَن، إىل أمه قبل ومن جعفى، إىل

والنسابون.
األب، جعفيَّ الجنوب، عرب من يكون أن وجائز عربيٍّا، املتنبئ يكون أن ا جدٍّ وجائٌز
ال بل يؤكده وال َهذَا يثبت ال ديوانه أنَّ ُهَو شكٌّ فيه ليس الذي اليشء ولكن األم، هْمَدانيَّ
أدنى الرصاحة إىل ُهَو نفيًا ينفيه ولعله ينفيه، ديوانه لعل يدري؛ ومن يذكره، وال يسجله

والتلميح. اإلشارة إىل منه
ديوانه تقرأ فأنت شيئًا، املتنبي يقل ولم نعم، املؤرخون قال أباه؟ يعرف املتنبي أكان
الذي الطيب الرجل لهذا ذكًرا فيه تجد فال متمهًال، مستأنيًا وتقرؤه آخره إىل أوله من

العظيم. شاعره الرابع للقرن أنجب
مات؛ حني عليه الحزن يظهر ولم املتنبي، يَْرثُُه ولم به، يفخر ولم املتنبي، يمدحه لم
له يَر لم ولكنه أباه عرف املتنبي ألن ذلك كان أم أباه؟ يعرف لم املتنبي ألن ذلك أكان
كان أم الحسود؟ وحسد الكائد كيد عنه ويرد شأنه من يرفع ما ذكره ِيف يَر ولم خطًرا،

راثيًا؟ أو ونادبًا هاجيًا أو مادًحا عنده يقف أن َعْن شعره ويكرب أباه يزدري املتنبي
السيف إىل ينتسب أن يؤثر كان املتنبي أنَّ املحقق اليشء ولكن ممكن، ذلك كل
املؤرخون سماه الذي الطيب الرجل َهذَا إىل ينتسب أن عىل والبأس، الحرب وإىل والرمح،

الجنوب. عرب من جعفى إىل ونسبوه الحسنَي،
ال أبيه ذكر َعْن أعرض ومن بيشء، ديوانه يحدثنا ال جده؟ يعرف املتنبي أكان
كان إذا جده! يعرف لم أباه يعرف لم ومن جده، ذكر َعْن يعرض أن منه يستغرب
يتفقوا لم فإنهم حسينًا ويسمونه املتنبي أبا يعرفون كانوا أنهم عىل اتفقوا قد املؤرخون
الصمد عبد وهو حينًا، الحسني فهو به، يلصقونه الذي االسم عىل يجمعوا ولم جده، عىل
إنسانًا نعرف ال ألننا ؛ جدٌّ له وكان أٌب، للمتنبي كان فقد يشء من يكن ومهما آخر، حينًا
﴿إِنَّ قال: حني وجل عزَّ هللا استثناهما اللذين إال ذلك من نستثني ال جد، وال أب له ليس

تَُراٍب﴾. ِمن َخَلَقُه ۖ آَدَم َكَمثَِل ِهللا ِعنَد ِعيَىسٰ َمثََل
وال قليًال جده أمر من يعرفون ال والنسابني املؤرخني ولكن ، وجدٌّ أٌب للمتنبي كان

رأيت. كما اسمه ِيف يختلفون ويكادون كثريًا،
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أنَّ يزعمون كانوا ا: جدٍّ يسريًا شيئًا شيئًا، عنه يعرفون كانوا أنهم زعموا فقد أبوه أما
يرفع أن يريد به متحدِّث بني وهم بذلك، املؤرخون تحدث الكوفة، ِيف سقاء كان املتنبي أبا
متحدث وبني الناس، وشغل الدنيا فمأل حقرٍي، رجٍل من انحدر الذي املتنبي شأن من
أبوه كان الحقارة، عنه فورث حقري رجل من انحدر الذي املتنبي شأن من ليضع بذلك

املمدوحني.1 عىل وجهه ماء يبيع ُهَو وكان الناس، عىل املاء يبيع
حق، ُهَو حيث من الحق إثبات إىل قصدوا قد الحسني مهنة ذكروا الذين أنَّ أظن وما
شأن من الرفع إىل لك: ذكرُت ما إىل قصدوا وإنما تاريخ، ُهَو حيث من التاريخ وتسجيل
أمر من يعرفوا لم إذن وكأنهم شيئًا، يصنعوا لم إذن فكأنهم قدره، من الوضع أو املتنبي

ما. شيئًا يعرفوا لم أي جده، أمر من عرفوا ما مثل إال املتنبي
غاليًا يظهر فيما كان ولكنه وجده، أبيه أمر من الكثري عرف قد نفسه املتنبي ولعل
األمر عليه فأفسد شعره من أكرب يظهر فيما غروره وكان الكربياء؛ ِيف ُمرسًفا الغرور ِيف

إفساًدا.
أضاف قد جريًرا وبأن شيئًا، يكن لم جرير أبا بأن يحدثنا القصص أو والتاريخ
به وقهر الشعراء به غلب َحتَّى بسبب، منه يكن لم ما واألخالق والخصال الخالل من إَِليِْه
أكرب كان شعره أنَّ لهم ليثبت هو2 كما للناس يظهره أن من ذلك يمنعه لم ثم الفحول،

بقوله: هجاه حني الشعراء بعض أشار َهذَا وإىل 1

وََع��ِش��يٍّ��ا بُ��ْك��َرًة ال��نَّ��اِس ِم��َن ـ��َل ـْ اْل��َف��ض�� يَ��ْط��لُ��ُب ِل��َش��اِع��ٍر َف��ْض��ٍل أَيُّ
اْل��َم��َح��يَّ��ا َم��اءَ يَ��ِب��ي��ُع َوِح��ي��نً��ا ءَ اْل��َم��ا اْل��ُك��وَف��ِة ِف��ي يَ��ِب��ي��ُع ِح��ي��نً��ا َع��اَش

بوالق). طبع ص٥٠ ج١ األعيان (وفيات
:— عنه ُحدثت أو — جرير بن بالل حدثني األصمعي: وقال إسحاق قال قال: األغاني صاحب حدَّث 2

أبيه إىل به وجاء بيده فأخذ الجواب؛ أعرفك َحتَّى قم له: قال الناس؟ أشعر من لجرير: قال رجًال إنَّ
رث دميم شيخ فخرج أبت؛ يا اخرج به: فصاح رضعها، يمصُّ وجعل فاعتقلها له عنًزا أخذ وقد عطية
َهذَا قال: ال، قال: تعرفه؟ أال قال: نعم، قال: هذا؟ ترى أال فقال: لحيته عىل العنز لبن سال وقد الهيئة
منه فيُطلب الحلب صوت يُسمع أن مخافة قال: ال، قلت: العنز؟ رضع من يرشب كان لم أفتدري أبي،
ج٧ (أغاني جميًعا. فغلبهم وقارعهم شاعًرا ثمانني األب َهذَا بمثل فاخر من الناس أشعر قال: ثم لبن،

بوالق). طبع ص٥٨
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خلًقا أباه يخلق أْن عىل وأعانه شعره، فأنجده وأعياه خذله قد أبيه طبع وأنَّ غروره، من
جديًدا.

ما أبيه إىل يضيف أن يستطع ولم غروره، يغلب أن شعره يستطع فلم املتنبي أما
جريًرا أنَّ ذلك مصدر لعل يدري! ومن جديًدا، خلًقا أباه يخلق أن يستطع ولم فيه، ليس
يستطع فلم أباه، يعرف يكن لم املتنبي وأنَّ كان، كما ال أراد كما ره فصوَّ أباه يعرف كان

كان. كما وال أراد كما ال يصوره أن
شأنه من يرفع وليس أبًا، لنفسه يعرف أال عندي املتنبي قدر من يضع فليس وبعُد
وشيخ الفرزدق أبو صعصعة بن غالب كان بحيث الذكر ونباهة املجد من أبوه يكون أن

تميم.
من قال ما أروع من هي التي األبيات هذه له حدَّ ال إعجاٍب ِيف املتنبي من أقبل وأنا

الشعر:

نَ��َج��َل��ْه َم��ْن بَ��ْع��ُض َوال��نَّ��ْج��ُل ـ��بَ��اِح��ِث ـْ ال�� أَبَ��ا يَ��ُف��وُق بَ��ْع��ُض��ُه َم��ْن ابْ��ُن أَنَ��ا
ِح��يَ��َل��ْه َوأَنْ��َف��ُدوا نَ��َف��ُروُه َم��ْن َل��ُه��ْم اْل��ُج��ُدوَد يَ��ذُْك��ُر َوإِنَّ��َم��ا
ُم��ْع��تَ��ِق��َل��ْه أَُروُح َوَس��ْم��َه��ِريٍّ ُم��ْش��تَ��ِم��َل��ْه أَُروُح ِل��َع��ْض��ٍب َف��ْخ��ًرا
َوُم��نْ��تَ��ِع��َل��ْه َخ��يْ��َرُه ُم��ْرتَ��ِديً��ا ِب��ِه َغ��َدْوُت إِذَا ال��َف��ْخ��ُر وْل��يَ��ف��خ��ِر
َج��َع��َل��ْه َح��يْ��ثُ��َم��ا واْل��َم��ْرءُ أََق��َداَر ـْ ال�� ِب��ِه َل��ُه اْإلِ بَ��يَّ��َن ال��ِذي أَنَ��ا
��ِف��َل��ْه ال��سَّ تُ��ِس��ي��ُغ��َه��ا َال ��ٌة َوُغ��صَّ ِب��َه��ا ��َراُف ال��شِّ تَ��ْف��َرُح َج��ْوَه��َرٌة
نَ��َق��َل��ْه الَّ��ِذي ِم��ْن ِع��نْ��ِدي أَْه��َوُن ِب��ِه أَُك��اُد الَّ��ِذي اْل��ِك��ذَاَب إِنَّ
تُ��َك��َل��ْه َوَال َع��اِج��ٌز َوَال َواٍن َوَال ُم��َداٍج َوَال ُم��بَ��اٍل َف��َال
َواْل��َع��َج��َل��ْه َواْل��َع��َج��اِج اْل��ُم��ْل��تَ��َق��ى ِف��ي َل��ًق��ى َف��َخ��رَّ ِس��ْف��تُ��ُه َوَداِرٍع
ال��ُق��َوَل��ْه ��ُح اْل��ُم��نَ��قِّ ِف��ي��َه��ا يَ��َح��اُر ِب��َق��اِف��يَ��ٍة ُرْع��تُ��ُه َوَس��اِم��ٍع
أََك��َل��ْه الَّ��ِذي اْل��ُخ��بْ��َز يُ��َس��اِوي َال َم��ْن َم��ِع��ي ال��طَّ��َع��اَم أُْش��ِه��ُد َوُربَّ��َم��ا
َج��ِه��َل��ْه َم��ْن ِب��َرْغ��ِم ُدرٌّ رُّ َوال��دُّ َوأَْع��ِرُف��ْه ِب��ي اْل��َج��ْه��َل َويُ��ْظ��ِه��ُر

متجزئ إىل نفسه ينسب وإنما الناس، كآباء أب إىل نفسه ينسب ال ترى كما فاملتنبي
ألمره. املتقصني نسبه َعْن الباحثني آباء يفوق َهذَا وبعضه كله، من يمتاز بعض له

إىل باالنتساب يحفل أن يريد ال أو يحفل ال ألنه رجل؛ إىل نفسه ينسب ال هو
وقطعوا املنافرون، وقهره املفاخرون غلبه مْن والجدود اآلباء إىل ينتسب وإنما الرجال،
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عندهم يلتمس ومعذرًة تعلًة والجدود اآلباء فاتخذ الحيلة، أبواب عليه وسدُّوا السبل، عليه
أعماله. ِيف يجد ال ما أعمالهم من ويستعري نفسه، عند يجد ال ما

إىل االنتساب ِيف يجد أن يستطيع ال أو يريد ال ألنه الرجال؛ إىل ينتسب ال إذن هو
كثرٍي َعْن يُغني وقليله غريه، كل َعْن يُغِني بعضه معنًى إىل ينتسب وإنما غناء، الرجال
األمل وبعد الهمة ارتفاع وإىل والنجدة، املروءة وإىل والشدة، البأس إىل ينتسب ُهَو سواه،
الرمح، اعتقل إن الرمح يفخر وبه السيف، اشتمل إْن السيف يفخر به البالء: وحسن

نعًال. احتذاه أو ثوبًا اكتساه إن الفخر يفخر وبه
وذاك بهذا السنان، يالعب أو السيف، يجرِّد حني البالء حسن ذلك بعد ُهَو ثم
مهما الشعراء به يقهر الذي الشعر ابن وذاك َهذَا بعد ُهَو ثم الدارعني، األبطال يرصع
الناس، من كثريًا يزدري وذاك َهذَا أجل من وهو يربعوا، مهما النقاد به ويقهر ينبغوا،
يمدح أْن لوال به! ويجهر ذلك يعلن أْن عىل أقدره وما جميًعا، الناس يزدري إنه قل أو
أْن إىل محتاج فهو القصيدة، هذه بغري العشائر أبي وغري القصيدة، بهذه العشائر أبا
معه يشهدون قوًما يزدري بأن هنا يكتفي وهو واحتياط، تحفظ ِيف االزدراء َهذَا يعلن

يأكلونه. الذي الخبز يساوون ال وهم الطعام
املتنبي كان الذي الِكذَاب َهذَا ُهَو لحظة عنده نقف أن إىل يحتاج واحًدا شيئًا ولكن
به يحفل لم والذي ناقله، من املتنبي عند أهون كان والذي العشائر، أبي عند به يُكاد

أحد. عىل يعتمد وال يعجز وال يني وال يداجي وال يبايل ال أنه حزم ِيف فأعلن املتنبي
بعيٍد؟ أو قريٍب من املتنبي نسب يمس أتراه الِكذَاُب؟ َهذَا يكون أن عىس ما

فلم وجده أبيه َعْن وسئل نسبه، ِيف الرجل اتهم فقد ؛ شكٍّ من عندي ذلك ِيف ليس
وأن والبأس، والكرم املجد إىل ينتسب أن وآثر سائليه، يجيب أن يرد لم أو يستطع،
ضعف تصور األبيات هذه أنَّ ومع عليه، واملؤلبني به واملرجفني له الكائدين يزدري
واإلغراق التيه ِيف والغلو الفخر ِيف اإلرساف َهذَا ألن تصوير؛ أبلغ نسبه ناحية من املتنبي
األبيات هذه أنَّ مع أقول — والنكول العجز عىل األمر حقيقة يف دليل العائبني ازدراء ِيف
تصور نفسه الوقت ِيف فهي وأقواه، تصوير أبلغ نسبه ناحية من املتنبي ضعف تصور
للناس، معرفته وصدق النفس، بهذه إيمانه وقوة نفسه، ِيف رأيه وحسَن املتنبي فتوَّة
دفعه ما أمورهم ودخائل حقائقهم من علم قد ألنه بهم؛ واستهزائه لهم، ازدرائه وشدة

واالستهزاء. االزدراء َهذَا إىل دفًعا
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عربيته – وجدته أمه املتنبي: نسب (3)

املتنبي فديوان — األزهريُّون يقول كما — نظر فيها مسألٌة أمه؟ يعرف املتنبي كان َوَهْل
واملتنبي املكتهل، والرجل ، الشابُّ فالصبيُّ أبيه، إىل صمته أمه إىل بالقياس صامٌت
الخطب ولكن أباه، يذكر ال أنه كما أمه، يذكر ال ومحزونًا، ومرسوًرا وساخًطا، راضيًا
الرواة ولكن أبيه، َعْن نفسه املتنبي سكت فقد أبيه؛ ِيف الخطب من أعظم املتنبي أمِّ ِيف
االختالف، بعض اسمه ِيف اختلفوا أبًا له وعرفوا الحسني، فسموه ذكروه واملؤرخني
ما إىل بالقياس كثري وضآلته قلته عىل وهذا الكوفة، ِيف السقاية هي صناعة له وعرفوا

شيئًا. أمرها من يذكروا ولم شيئًا، أمرها من يعرفوا لم ألنهم املتنبي؛ أم َعْن عرفوا
أم أبيها قبل من عربية أكانت نعرف وال أباها، نعرف وال اسمها، نعرف ال فنحن
َحتَّى وعمرت به، وكلفت وأحبته املتنبي، عىل عطفت قد أمها أنَّ نعرفه ما وكل أعجمية،
لها نعرف ال سنرى، وكما يُقال فيما حفيدها، حب قتلها التي السيدة وهذه رجًال، رأته
النسب، صحيحة هْمدانية إنها يقولون: كانوا الرواة بعض أنَّ نعرف وإنما أبًا، وال اسًما
ما كل كذلك وهو التاريخ، عنها يعرفه ما وهذا الكوفة، نساء صوالح من كانت وإنها
يشري وال نسبها يذكر ال املتنبي فديوان — هللا أستغفر — املتنبي ديوان عنها يعرفه
الكربياء، وصاغته الغرور أماله الذي البيت بهذا التشكيك بعض فيه يشكك ولعله إليه،

قوله: وهو الرثاء، من موضعه غري ِيف اِعر الشَّ جموح ووضعه

��ا أُمٍّ ِل��ي َك��ونَ��ِك ��ْخ��َم ال��ضَّ أَبَ��اِك َل��َك��اَن َواِل��ٍد أَْك��َرَم ِب��نْ��َت تَ��ُك��ونِ��ي َل��ْم َوَل��ْو

ولكنها والد، أكرم بنت كانت قد جدته أنَّ لنا يذكر املتنبي أنَّ البيت َهذَا ِيف ما فأقل
َهذَا َعْن شيئًا لنا يذكر لم املتنبي ولكن حفيدها، ألنه النسب َهذَا إىل محتاجة تكن لم
أكرب ِيف يقرر يكن لم املتنبي أنَّ نالحظ أْن اإلنصاف ومن الناس، أكرَم كان الذي الوالد
ولو سنة، بألف يموت أن بعد فيه الحق وجه وسنلتمس نسبه، ِيف سنتشكك أننا الظن
يزدري كان لعله يدري! ومن االحتياط، بعض له يحتاط أن ألمكن ذلك من شيئًا قدَّر أنه
قال: حني أجابهم ما بكل يجيبنا كان ولعله — املعارصين كيد يزدري كان كما — شكَّنا

نَ��َج��َل��ْه َم��ْن بَ��ْع��ُض َوال��نَّ��ْج��ُل ـ��بَ��اِح��ِث ـْ ال�� أَبَ��ا يَ��ُف��وُق بَ��ْع��ُض��ُه َم��ْن ابْ��ُن أَنَ��ا
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ِح��يَ��َل��ْه َوأَنْ��َف��ُدوا نَ��َف��ُروُه َم��ْن َل��ُه��ْم اْل��ُج��ُدوَد يَ��ذُْك��ُر َوإِنَّ��َم��ا

حيله، وينفدوا ينفروه أن َعْن عجزوا قد معارصيه من للمتنبي الكائدون كان وإذا
من أعجز لنا املعارصين الباحثني فإن وجدوده، آباءه لهم يذكر أن إىل ويضطروه
خصومة، وال منافسة املتنبي وبني الباحثني املعارصين هؤالء بني فليس الكائدين، أولئك
خصومه كان بحيث ودخيلته املتنبي بأمر العلم من املعارصون الباحثون هؤالء وليس
من يعرفون املتنبي عارصوا الذين أنَّ ِيف شكٍّ من فليس الرابع، القرن ِيف ومنافسوه
نعرف نكاد ال أو شيئًا نعرف ال ألننا نعرف؛ مما ا جدٍّ أكثر — جملًة أْمره وِمن — سريته
من وصفاه الخصومات َعْن الرجل رفع قد املتنبي وبني بيننا الزمن ُميضَّ إنَّ بل شيئًا،
أنا أو ، نَُرسُّ ال فنحن والضغائن، األحقاد َعْن له ودرسنا عنه بحثنا ورفع املنافسة، أكدار
أمه، جهة من أو أبيه جهة من املتنبي، نسب أنَّ ظهر إن أحزن وال أَُرسُّ ال تقدير أقل عىل
َعْن املتنبي أمر من أبحث تقدير أقل عىل أنا أو نبحث، فنحن مدخوًال؛ أو رصيًحا كان قد
ومكانته وفنه، أدبه، َعْن املدخول: أو الرصيح العربي نسبه من وأقوُم وأرقى أبقى يشء

واملحدثني. القدماء الفن وأصحاب األدباء، من
ولكن عربيٍّا، كان قد املتنبي أنَّ ِيف نشك نكاد ال األشياء، قرارة إىل انتهينا إذا ونحن
النسابون يفهمه كان مما وأصدق وأعمق أوسع معنى العربي لفظ من نفهم أن برشط

الحديث. العرص ِيف األدباء من املقلدون يفهمه ومما األوىل، العصور ِيف
ال وما األوىل، العصور ِيف يقال كان ما يصدِّق أن يستطيع الذي العاقل العقل فأين
ُهَو الصليبة العربي أو الرصيح العربي أنَّ من األدبية، املدارس من كثري ِيف يقال يزال
أين الجنوب؟ ِيف أو الشمال ِيف العرب قبائل من قبيلة إىل صحيح نسٌب له يُعَرُف الذي
األوىل الجاهلية العصور منذ العرب جزيرة سكان جميع أنَّ يُصدِّق الذي العاقل العقل
ترفعهم صحيحة رصيحة أنسابًا ألنفسهم حفظوا قد فيه نعيش الذي العرص َهذَا إىل
أرشاف من طبقات بها ت اختصَّ قد مزية األنساب حفظ إنما قحطان؟ إىل أو عدنان إىل
من ومظهًرا مألوفة، وعادة موروثة سنة أصبحت ثم األوقات، بعض ِيف وساداتهم العرب
ويبتدعوها ويتوارثوها، يحفظوها أن أصحابها عىل فرضت ثم االرستقراطية، مظاهر

النسيان. عليها غلبهم إذا ابتداًعا
أْن وامللل، السأم من كثري ِيف املعاد الحديث من بل طائل، غري ِيف املعاد الحديث ومن
املعاد الحديث من بل العربية، العصور أقدم منذ وصحتها األنساب حول أثري ما نذكر

والرومان. كاليونان القديمة األمم عند األنساب صحة حول أثري ما نذكر أْن اململ
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الناس يحفظ أو لنفسه يحفظ َحتَّى عربيٍّا، يكون ال العربي أنَّ إذن الحق من ليس
كثريٌ لتغري ا حقٍّ َهذَا كان ولو القبائل، من قبيلة إىل به ينتهي رصيًحا صحيًحا نسبًا له
العصور ِيف عربًا أنفسهم يرون كانوا الذين فأكثر واملعارصة، التاريخية القيَم من ا جدٍّ
كل عىل عنهم يحفظها لم والتاريخ الظن، أكرب ِيف أنسابهم يحفظون يكونوا لم القديمة،
من املعارصين وأكثر إلينا؟ تصل لم أنسابهم ألن عربًا؛ كانوا أنهم اآلن أفنجحد حال،
بها يرقوا أن يستطيعون وال أنسابهم، يحفظون ال األدنى، الرشق ِيف العربية الشعوب
العنرص َهذَا وما الرصيح؟! العربي العنرص من تحدُّرهم أفنجحد قحطان، أو عدنان إىل
ال التي املختلفة العنارص من واستخالصه تحقيقه إىل السبيل وكيف الرصيح؟ العربي

العصور؟ ومرِّ األحداث تتابع عىل فيه وأثرت به اتصلت والتي تحىص،
التي األجناس مسألة أثري وأكاد االستطراد، ِيف وأُرسف أستطرد أراني ماذا؟ ولكن
من كثري وإىل الحمق، من كثري إىل معها ويندفعون املعارصين، الساسة بعض يثريها
أن من أهون عنه والحديث املتنبي نسب ِيف فالتفكري هذا؛ من أيرس واألمر أيًضا، الظلم

الغمرات. هذه نخوض أن إىل يدفعنا
َهذَا ولعل الرأي، لهذا مالئمة سرية كلها حياته وسار عربي، أنه يرى املتنبي كان
كل عىل الفنية حياته ِيف املؤثرات أبلغ وهو العملية، حياته ِيف املؤثرات أبلغ كان الرأي

قال: حني نفسه ِيف َهذَا برأيه املتنبي أنبأنا وقد حال،

ِب��ُج��ُدوِدي َال َف��َخ��ْرُت َوِب��نَ��ْف��ِس��ي ِب��ي َش��ُرُف��وا بَ��ْل َش��ُرْف��ُت ِب��َق��ْوِم��ي َال
ال��طَّ��ِري��ِد َوَغ��ْوُث اْل��َج��اِن��ي وََع��ْوذُ َد ��ا ال��ضَّ نَ��َط��َق َم��ْن ُك��لِّ َف��ْخ��ُر َوِب��ِه��ْم

بقومه يرشف ال أنه الناس إىل يعلن كان املتنبي أنَّ ِيف رصيح الثاني البيت فهذا
ومجتمع العرب فخر قومه كان وإن بأجداده، ال بنفسه يفخر وأنه به، قومه يرشف وإنما

وخصالهم. خاللهم
ال قحطانيٍّا؟ عربيٍّا كان أنه معه ونرى املتنبي، نُصدِّق أن من يمنعنا الذي فما
التي الكثرة أمر ذلك ِيف فأمره املؤرخون؛ له يحفظه ولم نسبه، يحفظ لم أنه إال يشء
ألنهم عربيتهم؛ أفنجحد أنسابهم، أضاعوا الذين واملحدثني القدماء العرب من تحىص ال
يحفظوا لم ألنهم الناس؛ إنسانية نجحد أن إذن يمنعنا وما األنساب؟ هذه أضاعوا قد
لو املتنبي عربية ِيف الشك أفهم إنما األولني؟ األناس إىل أو األول، اإلنسان إىل أنسابهم
قد وأنه عربية، غري أمة ِيف املعروف من قريبًا أو معروًفا نسبًا له أنَّ رووا املؤرخني أنَّ
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املتنبي عاب أحًدا أر لم ولكني عربيٍّا، نسبًا لنفسه واصطنع منه، وتربأ النسب َهذَا جحد
ومن املتنبي، من فلنقبل وإذن بالوالء، عربيٍّا جعله أو أعجميٍّا نسبًا إَِليِْه أضاف أو بهذا،
الحق. يالئم أنه الظن وأكرب شيئًا، العلم من يُغريِّ ال فذلك العرب؛ إىل انتسابه أصدقائه
وأْن اسمه، حفظ قد اليوناني جده ألن اليونان؛ إىل الرومي ابن يُنْسب أْن أفهم
بشار ينسب أْن وأفهم معروفة، كانت قد الفارسية أمه ألن الفرس؛ إىل أمه ِقبَل من ينسب
أْن زاعم زعم إن املناقشات تثار أْن وأفهم يخفيه، وال بذلك يفاخر كان ألنه الفرس؛ إىل
عربيته؛ حول ثم تمام، أبي طائية حول املناقشات تثار أن أفهم بل عربيٍّا، كان بشاًرا
عربية ِيف الشك أفهم ال ولكني الهنات، ببعض وغمزوه نسبه ِيف شكُّوا قد املعارصين ألن
وشدة كثرتهم عىل خصومه دام وما أعجمية، أمة إىل تنسبه ال القرائن دامت ما املتنبي،

رصيح. عربي بأنه ينبئنا ُهَو دام وما ذلك، يفعلوا لم بأسهم
معرفته ِيف الشك وأظهر املتنبي، نسب َعْن الحديث أطيل ملاذا تسألني أْن حقك ومن
أن حقك من الرصيح؟ العربي عنرصه ِيف الجدال إىل أميل ال دمت ما ألبيه ومعرفته ألمه

السؤال. َهذَا عيلَّ تلقي
أم عربيٍّا املتنبي أكان ألعرف الطويلة املناقشة هذه أُِثْر لم أني سيدي يا فاعلم
املتنبي أنَّ وهي الشك، تقبل ال أنها يظهر حقيقة إىل منها ألنتهي أثرتها وإنما أعجميٍّا،
شئت ما لذلك التمْس وأبيه، أمه بذكر يجهر أْن وال بأرسته، يفاخر أْن يستطيع يكن لم
املتنبي شعور أنَّ ُهَو يعنيك، أْن ويجب يعنيني، الذي وإنما يعنيني، ال فهذا علة، من
العنرص كان قد األَدننَْيَ وأهله أرسته ناحية من الضعف بهذا أو عة الضِّ بهذه الصبي
حياته أنَّ يرى أْن عليه وفرض الناس، إَِليِْه ض وبغَّ املتنبي، شخصية ِيف أثر الذي األول
الغموض، من كثريٌ بها يحيط حياة كانت وإنما ورفاقه، أترابه كحياة تكن لم بينهم

الشذوذ. من كثري ويأخذها
الشاذ تفكري ففكر سلطان، عليه له وليس يد، فيه له ليس ألمٍر شاذٍّا نفسه رأى
شعره، لنا سيظهرها أخرى عنارص العنرص َهذَا إىل انضمت ثم الشاذ، عيشة وعاش

اآلن. إىل نحللها أْن وال نفهمها، أْن نستطع لم التي الشخصية هذه فكوَّنت
أو نبطيٍّا، ليكن أو فارسيٍّا، ليكن أو عدنان، من أو قحطان من عربيٍّا املتنبي ليكن
قراءة ِيف أخذنا متى نراه الذي الصبي َهذَا أنَّ ُهَو فيه شك ال الذي فاألمر شئت؛ ما ليكن
الرابع القرن أوائل ِيف كان الذي الكويف الشعب َهذَا ِيف نشأ خالص، شعبي نبات ديوانه،
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النبات َهذَا أنبتت التي الكوفية الشعبية البيئة هذه فَدْرُس االضطراب، أشد مضطربًا
همدان. من أكانت أمه وعن جعفى، من أكان أبيه، َعْن البحث من وأجدى أقَوُم الشاذ

بحياة أحاط الذي الغموض َهذَا مظاهر َعْن — تسألني أْن حقك ومن — وتسألني
قبل فالِحْظ الكوفية، بيئته ِيف وجه كل من أخذه الذي الشذوذ َهذَا مواطن وعن املتنبي،
أو وأبيه، أمه ذكر من ديوانه خلو ذلك بعد والحظ نسبه، ِيف األمر غموض يشء كل
ثم العشائر، أبي عند به يُكاد كان الذي الِكذَاَب َهذَا وذاك َهذَا بعد والحظ إليهما، اإلشارة
لتنعم وذهب لقائها، إىل الشوق ووجد إليه، جدته شوق عرف حني أنه األمر آخر الحظ
جدته إىل وكتب بغداد إىل فذهب الكوفة، يدخل أْن يستطع لم اللقاء، بهذا ُهَو وينعم

الفرح. فقتلها به فرحت كتابه إَِليَْها انتهى فلما إليه، لتشخص
املتنبي؟ بأرسة أحاط قد الغموض من كثريًا شيئًا أنَّ عىل دليًال كله َهذَا أليس

َعْن يتحدثوا أْن يريدوا لم أو وعجزوا أبيه، َعْن يتحدثوا أْن إىل املؤرخون احتاج ملاذا
وذاك؟ هذه َعْن ُهَو يتحدث ولم أمه،

فيها، وألحَّ الكوفة َعْن الغربة تعمد ملاذا نسبه؟ ِيف للمتنبي الكائدون كاد ملاذا
خفَّ حني الكوفة دخول َعْن عجز ملاذا التجنب؟ َهذَا وسعه ما العراق ِيف الحياة وتجنب

إليه؟ تشخص أْن جدته إىل وطلب بغداد إىل فمىض جدته، للقاء
نعللها أْن نستطيع ال ولكننا فيها، نشك أْن نستطيع ال واقعة الحقائق هذه كل
يرثي التي الخالدة القصيدة هذه ِيف األحداث هذه لنا يحقق واملتنبي قاطًعا، تعليًال
بالشعر يمر ال الذي املتمهل املستأني قراءة ولكن األبيات، هذه معي فاقرأ ته، جدَّ بها
ضمريه ِيف يُكنُّ وما الشاعر، نفس التماس َعْن الفني الجمال يشغله ال والذي مرٍّا،
باإلشارة إال عنها يعرب ال التي والخواطر املكتومة، واألهواء املكظومة، العواطف من

والتلميح:

ِق��ْس��َم��ا ِب��َه��ا َرِض��ي��ُت َل��ْو ِب��ي َرِض��يَ��ْت َوَق��ْد َوَف��اتَ��ن��ي َف��َف��اتَ��ْت َح��ظٍّ��ا َل��َه��ا َط��َل��بْ��ُت
��ا ��مَّ ال��صُّ َواْل��َق��نَ��ا اْل��وََغ��ى أَْس��تَ��ْس��ِق��ي ُك��نْ��ُت َوَق��ْد ِل��َق��بْ��ِرَه��ا اْل��َغ��َم��اَم أَْس��تَ��ْس��ِق��ي َف��أَْص��بَ��ح��ُت
اْل��ُع��ْظ��َم��ى َك��انَ��ِت الَّ��ِت��ي ��ْغ��َرى ال��صُّ َص��اَرِت َف��َق��ْد ال��نَّ��َوى أَْس��تَ��ْع��ِظ��ُم اْل��َم��ْوِت ُق��بَ��يْ��َل َوُك��نْ��ُت
��ى ال��ُح��مَّ ِم��َن ِف��ي��ِك ال��ثَّ��أِْر ِب��أَْخ��ِذ َف��َك��يْ��َف ال��ِع��َدى ِم��َن ِف��ي��ِك ال��ثَّ��أَْر أََخ��ذُْت َه��ِب��ي��ِن��ي
أَْع��َم��ى ِب��ِه أََراِك َال َط��ْرًف��ا َوَل��ِك��نَّ ِل��ِض��ي��ِق��َه��ا َع��َل��يَّ نْ��يَ��ا ال��دُّ ِت انْ��َس��دَّ َوَم��ا
َح��ْزَم��ا ُم��ِل��ئَ��ا ال��لَّ��ذَْي ��ْدِر وال��صَّ ِل��َرأِْس��ِك ُم��َق��بِّ��ًال أُِك��بَّ أالَّ أََس��َف��ا َف��َوا

20



وشبابه املتنبي ِصبى

ِج��ْس��َم��ا َل��ُه َك��اَن ال��ِم��ْس��ِك ذَِك��يَّ َك��أَنَّ الَّ��ِذي ال��طَّ��يِّ��َب ُروَح��ِك أَُالِق��ي َوأَالَّ
��ا أُمَّ ِل��ي َك��ْونُ��ِك ��ْخ��َم ال��ضَّ أَبَ��اِك َل��َك��اَن َواِل��ٍد أْك��َرِم ِب��نْ��َت تَ��ُك��ون��ي ل��ْم وَل��ْو
َرْغ��َم��ا ِألَنْ��ِف��ِه��ُم م��نِّ��ي َوَل��َدْت َل��َق��ْد ب��م��وت��ه��ا ال��ّش��اِم��ِت��ي��َن يَ��ْوُم َل��ذَّ َل��ِئ��ْن
ُح��ْك��َم��ا ِل��َخ��اِل��ِق��ِه إِالَّ َق��اِب��ًال َوَال نَ��ْف��ِس��ِه َغ��يْ��َر ُم��ْس��تَ��ْع��ِظ��ًم��ا َال تَ��َغ��رََّب
َط��ْع��َم��ا ِل��َم��ْك��ُرَم��ٍة إِالَّ َواِج��ًدا َوَال َع��َج��اَج��ٍة ُف��َؤاَد إِالَّ َس��اِل��ًك��ا َوَال
يُ��ْس��َم��ى أَْن َج��لَّ أَبْ��تَ��غ��ي َم��ا تَ��بْ��تَ��ِغ��ي؟ َوَم��ا بَ��ْل��َدٍة ُك��لِّ ِف��ي أَنْ��َت َم��ا ِل��ي يَ��ُق��ولُ��وَن
ال��يُ��تْ��َم��ا َم��َع��اِدنُ��ُه ِم��ْن إَِل��يْ��ِه��ْم َج��لُ��وٌب ِب��أنَّ��ِن��ي َع��اِل��ُم��وَن بَ��ِن��ي��ِه��ْم َك��أَنَّ
َواْل��َف��ْه��َم��ا اْل��َج��دَّ أَْج��َم��َع أَْن ِم��ْن ِب��أَْص��َع��َب يَ��ِدي ِف��ي َوال��نَّ��اِر اْل��َم��اءِ بَ��يْ��َن اْل��َج��ْم��ُع َوَم��ا
ال��َغ��ْش��َم��ا ِب��ِه َح��اٍل ُك��لِّ ِف��ي وُم��ْرت��ِك��ٌب ِب��ذُبَ��اِب��ِه ُم��ْس��تَ��نْ��ِص��ٌر َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي
ال��َق��ْرَم��ا ال��بَ��َط��َل ��يِّ��َد ال��سَّ َف��َل��ْس��ُت َوإِالَّ تَ��ِح��يَّ��ِت��ي ال��لِّ��َق��اءِ يَ��ْوَم َوَج��اِع��لُ��ُه
َع��ْزَم��ا يَ��ِج��ْد َل��ْم ُم��ْم��ِك��ٌن ش��يء َف��أَبْ��َع��ُد بُ��ْع��ِدِه َخ��ْوُف َم��ًدى َع��ْن َع��ْزِم��ي َف��لَّ إِذَا
واْل��َع��ْظ��َم��ا ال��لَّ��ْح��َم تَ��ْس��ُك��َن أَْن أَنَ��ٌف ِب��َه��ا نُ��ُف��وَس��ُه��ْم َك��أَنَّ َق��ْوٍم َل��ِم��ْن َوإِنِّ��ي
ُق��ْدَم��ا َك��َراِئ��ِه��َه��ا ِف��ي ِزي��ِدي نَ��ْف��ُس َويَ��ا َف��اذَْه��ِب��ي ِش��ئْ��ِت إِذَا ُدنْ��يَ��ا يَ��ا أَنَ��ا َك��ذَا
ال��ظُّ��ْل��َم��ا تَ��ْق��بَ��ُل ُم��ْه��َج��ٌة َص��ِح��بَ��تْ��ِن��ي َوَال تُ��ِع��زُّنِ��ي َال َس��اَع��ٌة ِب��ي َع��بَ��َرْت َف��َال

أبطأ الحظ َهذَا وألن املوت، إىل أرسعت ألنها يدركه؛ لم حظٍّا لجدته طلب قد فهو
عىل عليها، قضت التي الحمى من لها يثأر أْن يستطيع كيف يسأل وهو طالبه، عىل

إليها. أساءوا الذين األعداء من لها يثأر أن استطاع أنه فرض
حقنا ومن يكونوا؟ أن عىس ومن هم، من األعداء هؤالء َعْن نسأل أن حقنا فمن
املتنبي ولكن نسأل، أْن حقنا من تكون؟ أن عىس وما هي ما املساءة هذه َعْن نسأل أن
عىل التلميح آثر ألنه عنه؛ يجيب أْن يرد ولم قدَّره أو يجب، فلم السؤال َهذَا يقدر لم
هي إنما أو تعنينا، أْن ينبغي ال أمور هذه أنَّ يرى أْن حقه ومن رأى، وألنه الترصيح،

كثريون. أو قليلون املعارصين من ناس بعضها يعرف أْن وحسبه وحده، تعنيه
ويحيط الطيب أبي حياة يكتنف كان األرسار من ا رسٍّ أنَّ عىل شك غري من يدل هذا
كانت والتي الصالحة، الجدة هذه وبني بينه كانت التي الصلة حقيقة عنا ويسرت بأرسته،
املتنبي أمَّ تُْهَمل أْن اقتضت والتي أيًضا، الصالحة الجدة هذه وبني السقاء الحسني بني

ا. تامٍّ إهماًال
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ما تصور مقصودة إطالة فيه يطيل وإنما املوجز، التلميح بهذا يكتفي ال واملتنبي
هذه عىل ولكنه والبغض، املوجدة من قلبه يفعم وما والحقد، الضغينة من نفسه يمأل
بأن يحدثنا فهو غموض، من عليه يدل عما يكشف وال التلميح َهذَا ل يفصِّ ال اإلطالة
إن أنها الناس هؤالء إىل يعلن ولكنه وبها، به ويشتمون جدته، بموت ون يرسُّ قد قوًما
ألنوفهم، رغًما ولدته فقد نحورهم، ِيف كيدهم وتردَّ تكبتهم أن َعْن املوت وأعجزها مضت
يصفها، أْن تعوَّد كما نفسه، لنا يصف ُهَو ثم والشنآن، الحقد من صدورهم ِيف ملا وكبتًا
الوصف َهذَا من نقف ولكننا الذل، عىل ممتنعة الضيم، أبية املراس، قوية البأس، شديدة

التفكري: إىل تدعو غرابة من يخلو ال الذي البيت َهذَا عند املتنبي شعر ِيف املألوف

ُح��ْك��َم��ا ِل��َخ��اِل��ِق��ِه إِالَّ َق��اِب��ًال َوَال نَ��ْف��ِس��ِه َغ��يْ��َر ُم��ْس��تَ��ْع��ِظ��ًم��ا َال تَ��َغ��رََّب

وأخطارها وملشقاتها لها إيثاًرا ولكن الغربة، ِيف حبٍّا الكوفة َعْن يتغرب لم إذن فهو
من عنه تتكشف قد ملا وتعرَّض الغربة، هذه آثر قد ما ألمر وهو الكوفة، ِيف العافية عىل

واألهوال. األخطار
البيت َهذَا ِيف األمور هذه أو األمر َهذَا لنا يبني فهو ما؛ ألمٍر نقول: حني نغلو ولعلنا
ألنه تغرَّب وهو نفسه، إال يستعظم يكن لم ألنه تغرب فهو تليه، التي األبيات ويف نفسه
منكًرا تغرَّب أنه الظن أكرب ِيف معناه هذا؟ معنى وما لخالقه، إال حكًما يقبل يكن لم
كانا اثنان أمران هما إنما الكوفة؟ ِيف الحياة من ينكر أْن عىس وماذا الكوفة، ِيف للحياة
بالحياة يتصل واآلخر االجتماعية بالحياة يتصل أحدهما املتنبي، ينكرهما أْن خليقني
به تقدمت ملَّا املتنبي أنَّ ِيف — تشك أْن أنت ولك — عندي شكٍّ من وليس السياسية،
يقيم أْن يستطع لم وما أنكره، ما أرسته أمر ومن نفسه أمر من عرف قد قليًال السن

الرحيل. فآثر الكوفة ِيف معه
هذه ومكان ومكانه وأرسته، املتنبي بشخص يتصل الذي االجتماعي األمر ُهَو فهذا
فأبيات السياسية، بالحياة يتصل الذي اآلخر األمر فأما االجتماعية، طبقته ِيف األرسة
يشء ِيف قليل بعد وسنتبينه واضحة، داللة أَيًْضا عليه تدل آنًفا، رويناها التي املتنبي
ثائًرا املتنبي كان فقد األول، األمر آثار من أثر عندي وهو اللبس، يحتمل ال الجالء من
التغيري، َهذَا ِيف ا جادٍّ أو تغيريه ِيف راغبًا به، ضيًقا الكوفة، ِيف املستقر الحكم نظام عىل
مألوفة، عادية طفولة تكن لم املتنبي طفولة بأن أقنعني كما يقنعك لم كله َهذَا ولعل
أبي عند به يُكاد كان الذي الِكذَاب وبأن مألوًفا، عاديٍّا صبًا يكن لم املتنبي صبا وبأن
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صدر يمأل أصل له كان وإنما كله ِكذَابًا يكن لم ناقله، من عنده أهون ويراه العشائر
عىل ويحمله العراق، ِيف الحياة إَِليِْه ض يُبغِّ بل الكوفة، َعْن ويذوده وحفيظًة غيًظا املتنبي

اآلفاق. ِيف مجوًال غريبًا عمره ينفق أن
الشذوذ َهذَا أدرك املتنبي وبأن شاذٍّا، كان املتنبي مولد بأن ألقتنع يكفيني كله هذا
التي الكوفية البيئة وبني الشاذة نفسه بني يالئم أْن يستطع ولم كلها، سريته ِيف به وتأثر

البيئة؟ هذه فما فيها، يعيش أنه له يراد كان

املتنبي ولد حني اإلسالمية الحياة (4)

العراقية الحياة تصوير من والصحف الكتب به امتألت ما عليك أعيد أن عىل تريدني وهل
وبي بنفسك أرفق أظنك الرابع؟ القرن وأول الثالث القرن آخر عامة، واإلسالمية خاصة،
أنَّ نسينا قد كنا إْن نتذكر بأن بأس ال ولكن املعاد، الحديث َهذَا مني تنتظر أْن من
خليق منها كل أشياء، ثالثة إىل تنحل كانت عامة واإلسالمية خاصة العراقية الحياة هذه
اختالفها: عىل العرص ذلك أحداث ِيف بالًغا أثًرا منها لكٍل ألن العميق؛ الطويل بالتفكري

وما العقل، رقيُّ الثالث واألمر االقتصاد، الثاني واألمر السياسة، فساد األول األمر
وكل التاريخ كتب فكل العرص؛ ذلك ِيف الخالفة أمر فساد لك أذكر أن إىل محتاج أنك أظن
وخضوعهم أمرهم، وانحالل الخلفاء سلطان انهيار من كان ما لك ر تُصوِّ األدب كتب
من كله ذلك َعْن نشأ وما والنساء؛ الخدم ولسلطان الجند، وقادة الجند، لعبث املطلق
كان كما أمرها، ويحزم الدولة أطراف يجمع أْن َعْن بغداد ِيف املركزي السلطان عجز
املؤمنني أمري يكن لم وحني خالفة، الخالفة كانت وحني خلفاء، الخلفاء كان حني يفعل
الوالة وطموح األطراف، استقالل من كله َهذَا َعْن نشأ ما ثم أمة؛ أو خادم يد ِيف لعبة
اإلقطاع عهد يشبه عهد ونشوء والغرب، الرشق ِيف الوطنية القوميات وظهور امللك، إىل

الوسطى. القرون أثناء أوربا ِيف
شك غري من وهو عليك، أعدته إْن بجديد أحدثك ولست كله، َهذَا تعرف أنت
اإلسالمية السياسة هذه وفساد العرص، ذلك ِيف اإلسالمية السياسة فساد لك يصور
مضطربًا املركزي السلطان دام فما اإلسالمي، االقتصاد فساد شك غري من استتبع قد
وإذن االرتباك، كثرية مختلطة مضطربة الدولة ِيف املال فشئون التقلب، كثري عاجًزا،
فدافعو وإذن أيًضا، مضطرب ذلك كل الخزانة، وملء الدخل وتحصيل الرضائب، فجباية
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إحصاؤها، يمكن ال الظلم من أللوان معرَّضون طبقاتهم، وتباين اختالفهم عىل الرضائب
التعاون. َهذَا مقام قائم الظن وسوء منعدم، السلطان وبني بينهم فالتعاون وإذن

تريض أن عىل دائًما قادرة الرعية أنَّ معتقد وهو دائًما، املال إىل محتاج السلطان
وعبثه وعجزه وبطشه، ظلمه ترى السلطان، ِيف الرأي سيئة والرعية املال، َهذَا إىل حاجته
الشكوى، وتعلن الفقر، تُظهر فهي يشء؛ َعْن نفسها له تطيب فال مال، من إَِليِْه تدفع بما
بني مستحكم فالعداء تملك، ما عليها تخفي أن ِيف وتجدُّ للحكومة، البغض وتضمر
ويرتبص الفرصة لصاحبه ينتهز وكٌل خصًما، لصاحبه نفسه يرى كٌل والرعية؛ الراعي
آخر يشء إىل يدفعه والخدم الجند وعبث واضطرابه، السلطان وعجز الدوائر، بصاحبه
أعياه فإذا استطاع، إْن الجند يأجر فهو أنفسهم؛ أعوانه ظلم إىل يدفعه الرعية، ظلم غري
أنهم ُهَو يرى الجند: وبني بينه قائٌم الظن فسوء وإذن أجورهم؛ الجند إىل يؤد لم ذلك
إليهم يُؤدي وال يستغلهم باملال، دونهم مستأثر أنهم هم ويرون يشبعون، ال نهمون
أكثر والخداع، املكر عىل يقومان للسلطان الجند وطاعة للجند السلطان فسياسة أجًرا،
ولكنه وقادتهم، الجند عىل مقصوًرا ليس واألمر واإلخالص، الرصاحة عىل يقومان مما
يتقاضون ال أَيًْضا فهم اختالفها؛ عىل املدنية املناصب أصحاب إىل وهؤالء أولئك يتجاوز
مدفوع والسلطان بالسلطان، الظن يسيئوا أْن إىل مدفوعون أَيًْضا وهم نظام، ِيف أجورهم
أنفسهم يأجروا أن إىل مدفوعون هذا، من رشٍّ إىل مدفوعون وهم بهم، الظن يُِيسء أْن إىل
وتتقيه َهذَا ترى والرعية ويرتشون، ويرسقون ويغصبون، يَظلمون الرعية، حساب عىل
السلطان، وأعوان السلطان، وجند السلطان تنكر فهي — تستطيع وقلما — استطاعت ما
يرضب والسلطان سبيًال، ذلك إىل وجدت إن لني ِيف تعيش وأن تعيش، أن تريد أَيًْضا وهي
كما تغضب ال لها وما السلطان! يظلم كما تظلم ال لها فما القدوة، لها وينصب املثل لها
أن يستطيع بما املرء وإفالت والغصب، الظلم كله األمر فقوام وإذن السلطان! يغضب

ولذاتها. الحياة نعيم من به يفلت
فقرهم، ر يُتََصوَّ ال الذين والفقراء ثروتهم، تُحىص ال الذين األغنياء يوجد هنا ومن
تخلفهم ثم النعيم، أقىص فيبلغون الحظ يواتيهم الذين والفقري الغني بني واملضطربون

البؤس. قرارة إىل فيهبطون وعودها األماني
صوًرا ليست عليك عرضتها التي الصور هذه أنَّ لك أؤكد أن إىل حاجة ِيف أظنك وما
واإلغراق، الغلو التأليف َهذَا ِيف مؤثًرا تأليًفا، وألفها نفسه، عند من الخيال اخرتعها قد
وسماجة بشاعة وأقل وأهون أيرس أنها به توصف ما أقل متواضعة، صور هي إنما

24



وشبابه املتنبي ِصبى

أقبح مفصًال واالقتصاد السياسة فساد علينا يعرض الذي التاريخ كتب ِيف نقرؤه مما
باملداد. ال بالدم مكتوبًا علينا يعرضه وأشنعه، تفصيل

واالقتصاد، السياسة فساد من وجالءً ظهوًرا أقل العرصفليس َهذَا ِيف العقل رقيُّ أما
قوتها، واستكملت رشدها، وأدركت اإلسالمية، الحضارة فيه نضجت الذي العرص فهو

والفن. واألدب والفلسفة العلم فروع من فرع كل ِيف لذيذًا طيبًا ثمرها تؤتي وأخذت
املثمرة: الراشدة الناضجة الحضارة لهذه مركز أخصب بالضبط العراق وكان
أكثر تقدير أكثر عىل أو اإلسالمية، الدولة منها تتألف التي األجناس أكثر التقت فيه
قديًما اإلنتاج من حظٍّا وأعظمها فيها، بالءً وأحسنها للحضارة، استعداًدا األجناس هذه
كان وفيه والدين، األدب من والطريف التليد تراثهم ومعهم العرب كان فيه وحديثًا،
وفيه مًعا، والعقيل املادي بالرتف تمتاز التي املعقدة الساسانية حضارتهم ومعهم الفرس
تراجمة وكانوا اليونان، تراث وتمثلوا اليهود، تراث نقلوا الذين الساميني أخالط كانت
ويعينونها والغرب، الرشق أهل من األولني تراث إَِليَْها ينقلون الجديدة، الحضارة لهذه
طائعني فيه وأقاموا إَِليِْه انحدروا يونانيني من العراق يخُل ولم وتتمثله، تسيغه أن عىل
والبيزنطيني املسلمني بني املتصلة الحرب بحكم وكارهني املنفعة، والتماس لالقتصاد
كرًها أو طوًعا يفدون كانوا الذين الهنود من العراق يخُل ولم أيًضا، الرق وبحكم
كانوا للدولة، الغربية واألطراف األقاليم يمثلون كانوا ممن العراق يخُل لم ثم كاليونان،
هذه وكل أيًضا، العلم لطلب يفدون وكانوا للسياسة، يفدون وكانوا للتجارة، يفدون
قد متقاطعة، ال ومتعاونة مختلفة، ال ومؤتلفة متناكرة، ال متعارفة تلتقي كانت األجناس
واحدة، صبغة الجديدة الحضارة وصبغتها الحجب، بينها وألغيت الفروق، بينها زالت
وعن ن، تدوِّ وفيها تكتب، وبها تتحدث، بها العربية، اللغة هي واحدة لغة لها وجعلت
انتهى قد العرص َهذَا ِيف العقل رقيَّ أنَّ وهي اآلن، تعنينا التي الظاهرة نشأت كله َهذَا
توصف ما أقل غريبة آثاًرا فأحدث السابقة، اإلسالمية العصور ِيف قط إليه ينته لم ما إىل

التناقض. أشد متناقضة كانت أنها به
ويف القوية، الطبقات ِيف كلها، الطبقات ِيف وانترشت املختلفة الثقافات اختلطت
وتغلغل الثقافة انتشار َعْن ونشأ الخاملة، الضعيفة الطبقات ويف الوسطى، الطبقات
ُهَو التي حاله من خري حاٍل إىل طمح مثقف متعلم كل أنَّ الطبقات جميع ِيف العلم
لهم ومهدت النجح، أسباب لهم ومدت الحيل، أبواب للمثقفني الثقافة وفتحت فيها،
الغنى من يتزيدوا أن ِيف وجهدوا طمعوا فقد الصولة وأصحاب األغنياء فأما الفوز، سبل
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السيادة، ِيف طمعوا فقد الناس أوساط وأما الكثري، باليشء ذلك من وظفروا والصولة،
الخاملة الضعيفة الطبقات وأما أرادوا، مما كثريًا منها وبلغوا العليا، املكانات إىل وسموا
أيًضا، أرادت مما بكثري ذلك من وظفرت درجات، أو درجة ترقى أن ِيف طمعت فقد
ال االجتماعية واألمور يقف، ال الكمال إىل والطموح له، حد ال اإلنساني الطمع ولكن
الطبقات من طبقة أي ِيف طمع فكل العقل، يتصوره الذي السهل النحو َهذَا عىل تطرد
أو األفراد من فرد إَِليِْه ينتهي ظفر وكل مثله، يقاومه طموح وكل مثله، طمع يصدُّه
إن فهو أخرى؛ طبقة عىل ظهور أو آخر، فرٍد عىل انتصار ُهَو إنما الطبقات، من طبقة
مستمر، ورصاٌع متصلة، حرٌب دائًما لذلك اإلنسانية والحياة آخرين، يسخط قوًما أرىض
العقل من سالٌح الحياة لهذه أتيح فإذا يُرىض. ال وجشٌع تُحدُّ ال وآماٌل ينقيض، ال وطموٌح
الشعور نار ويذكي الحس ويرهف الحيلة يفتق الذي والعلم الواسعة، والثقافة الراقي
مثل وإىل االضطراب، وإىل الثورة إىل األمر ينتهي أن من بدٌّ يكن لم العزم، ويشحذ
أيًضا، الديني والشعور والخلق واالقتصاد السياسة فساد من العرص ذلك ِيف نشهده ما
كما وغليانها الوقت ذلك ِيف اإلسالمية السياسة فساد من الحظناه ما الحظنا قد كنا وإذا
واألحداث، الكوارث من إَِليِْه انتهت ما إىل وانتهائها األمر آخر انفجارها ثم املرجل، يغيل
وثورة القرن، َهذَا أواسط الزنج وثورة الثالث، القرن أول ِيف الخرَّمية أو البابكية فالثورة
العنارص هذه لتفاعل طبيعية نتائج إال تكن لم الرابع، القرن أثناء ويف آخره ِيف القرامطة

اإليجاز. من كثري ِيف إَِليَْها أرشنا التي
الحياة تغيري إىل تقصد كانت كلها أنها الثالث الثورات هذه به تمتاز ما أخص ولعل
واملساواة العدل من يشء ويتحقق الناس، بني الثروة توزيع يغري بحيث االقتصادية،
الفردية، الشخصية تقوية إىل كذلك تقصد كانت كلها وأنها والجماعات، األفراد بني
واالجتماعي، والسيايس الديني النظام عليها فرضها التي واألغالل القيود بني وتحريرها
والحني؛ الحني بني القيود هذه من يتحللوا أن ِيف يحتالون دائًما هم كما األفراد كان فقد
أتيحت إن بذلك يجهرون مباًحا، يكن لم ما واستباحة والعبث، اللهو يحاولون فكانوا
لهم تطالب الثورات هذه فإذا اإلعالن، وبني بينهم حيل إن ذلك ون ويرسُّ الفرص، لهم
ذلك تعلن أرادوا، ما ذلك من يأخذوا أن ويف أحبوا، بما ذلك من يجهروا أن ِيف بالحق
حال كل عىل وهي آخر، حينًا واالحتياِط التحفظ مع ذلك وتعلن حينًا، تحفٍظ غري ِيف
ال بما واالستمتاع يباح، ال ما استباحة إىل وحاجاتهم وشهواتهم العامة أحوال تتملق

به. االستمتاع يحل
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أخرى، جهة من ذلك ِيف الحيلة لهم وتفتق جهة، من ذلك إثم عليهم ن تُهوِّ والثقافة
بني يختلط واألمر املغرية، امللحة الجريئة الدعوات لهذه تستجيب املظلومة والغرائز
انتهاز َعْن واملقدم ورأي، فهٍم َعْن املقدم وبني والجاهل، العالم وبني والعامة، الخاصة
السيل طغى وحتى واختلط، األمر فسد َحتَّى فيها؛ ُهَو التي بالساعة واستمتاع للفرصة
ولكن حينًا، حرصته التي الجسور وأقام املعتضد، قاومه وقد يشء، كل يكتسح وكاد
عىل يلوي ال أمامه السيل واندفع الجسور، هذه انهارت َحتَّى يموت يكد لم املعتضد
من كان ما أثاره الذي الخطر الطوفان َهذَا مقاومة َعْن اإلسالمية الدولة وعجزت يشء،

حني. منذ صورناها التي العنارص هذه بني التفاعل
القوة من انتهت َحتَّى الفردية الشخصية عظمت بإزائه نحن الذي العرص َهذَا يف
تكون ال كادت َحتَّى الجماعة قوة وضعفت اإلسالمي، التاريخ ِيف قط تبلغه لم حدٍّ إىل
سريتهم عىل وتسلطت األفراد، ِيف وتحكمت األثرة، قويت أن ذلك َعْن ونشأ يُذكر، شيئًا
تعتمد التي الطبيعية العواطف تأثري وضعف ِحي، يَمَّ كاد أو اإليثار حى وامَّ وتفكريهم،
ويغدر بصديقه، الصديق يمكر أن غريبًا يكن ولم املستقرة؛ االجتماعية الحياة عليها
تستباح أن الغريب من يكن ولم أخيه، عىل األخ ويبغي ألبيه، االبن ويكيد بخليله، الخليل

ترعى. أن هللا أمر التي الحرمات وتُنتهك هللا، عصمها التي الدماء
العرص، ذلك ِيف واقعة حقائق كانت التي الظواهر هذه كل أنَّ نالحظ أن ويجب
حول وتدور وتعَوج تلتوي كانت وإنما مستقيمة، ممهدة ميرسة طرقها تتخذ تكن لم
التضليل من كثريًا أنَّ ِيف شكٍّ من وليس تقتحمها، أن تستطع لم إذا واملشكالت الصعاب
وَزيَّن بالباطل، الحق لها َفلَّبَس غافلة؛ مطمئنة بريئة جماعاٍت عىل سلط قد والتغرير
هذه ِيف أمامها اندفعت َحتَّى العنيف اإلغراء بألوان ودفعها خريًا، رأته َحتَّى الرش لها
إذا َحتَّى إليه؛ وتركض العني رأي تراه كانت الذي املاء َهذَا من الري تلتمس الصحراء

والشقاء. والبؤس الخيبة عنده ووجدت شيئًا تجده لم بلغته
مع أو الزنج صاحب مع أو الخرمي بابك مع ثارت التي الضخمة الجماعات فهذه
العدل تلتمس ثارت وإنما عليه، تُقِدم بما علم َعْن ُمقِدمة كلها تكن لم القرامطة، دعاة
حظها عظم كلما شاكيًة ًة ُملحَّ وتتطلبه دائًما، اإلنسانية النفس تتطلبه الذي االجتماعي
لها ويزينون األمر عليها يُْلِبسون كيف وسادتها قادتها عرف وقد والشقاء، البؤس من
فيه، ويزهدونها القائم النظام إَِليَْها ضون يبغِّ كيف الحكام وأعوان الحكام وعرف الرش،

عليه. والخروج به الثورة إىل ويدفعونها
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كثر الشائع، والفساد املتصل االضطراب َهذَا ويف بإزائه، نحن الذي العرص َهذَا يف
بما املغامرين هؤالء بعض وظفر تحدُّ، ال التي املطامع وأصحاب واملخاطرون املغامرون
حال، كل عىل ظفر ولكنه حينًا، ويقرص حينًا يطول ظفًرا بعضه، أو كله يريده كان
حياة ِيف ويُضِعف األفراد، أثرة ويزيد املخاطرة، إىل ويدفع باملغامرة يغري أن شأنه من

فساد. إىل فساًدا الجماعات
الظن وأكرب املتنبي، ولد تصويرها ِيف نغُل ولم نبالغ لم التي املنكرة، البيئة هذه يف
حال. كل عىل به تأثر من يخل لم أنه أو العظيم، الفساد َهذَا آثار من أثًرا كان مولده أنَّ
ال ثم يصبغها الدم كان حنٍي، إىل حنٍي من يصبغها الدم كان بيئٍة ِيف املتنبي ُولد
يصبغها كان وإنما يصبغها، وحده الدم يكن ولم آخر، دم يُسفك َحتَّى يجف يكاد
وانتهاك األعراض واستباحة والسلب، النهب ُهَو الدم، سفك من نكًرا أقل ليس آخر صبغ

والدين. الخلق بقوانني واالستخفاف الحرمات،
أنَّ وهو التعبري، َهذَا صح إن جنسيٍّا، سياسيٍّا آخر ا رشٍّ كله الرش َهذَا إىل أضف
ُغلبت قد املزدهرة، الحضارة هذه وشيَّدت الضخم، امللك َهذَا أقامت التي العربية األمة
انحاز، من منها والجزيرة الشام إىل فانحاز سلطانها؛ مستقر من وُطردت أمرها عىل
إىل انحاز من منها والبداوة الجهالة إىل وُدفع العراق، ِيف أقام من منها للذل وخضع
الخدم وأشباه الخدم من واملغامرون والرقيق الغلمان وتسلط فيها، وأقام العرب جزيرة
أن دون ويظلمون بسلطانهم ويبطشون باسمهم يعبثون والخلفاء واألمراء امللوك عىل
العدل ِيف طامعون الناس فعامة ، صادٌّ ذلك َعْن يصدُّهم أو وازع يزعهم أو رادع يردعهم
عىل بعضهم ويعتدي ببعض، بعضهم ويمكر بعًضا، بعضهم ينكر ذلك مع وهم العام،
والتدابر التنافس من بينهم ملا يعرفون ال متدابرون متنافسون الناس وخاصة بعض،
املطامع ومن واألهواء اآلمال من نفوسهم ِيف والتدابر التنافس يثريه ملا يعرفون وال ا، حدٍّ

إليها. ينتهون غاية واملآرب
امُللك ذلك فتات عىل يتهالكون وقوٌم ينهار، هائل وسلطان ينقض، عظيم ملك
رقيق الحس، مرهف القلب، ذكي صبي البيئة هذه ِيف ولد فإذا السلطان، َهذَا وأنقاض
السرية يسري أْن الطبيعي من كان الخيال، قوي العاطفة، ملتهب الشعور، حاد املزاج،

باملتنبي. يعرف الذي الشخص َهذَا منه ن تكوِّ التي
التي القصرية طريقه ِيف املتنبي َهذَا نصحب أن الخري من يكون فقد ذلك ومع
نجد وقد وثالثمائة، وخمسني أربع سنة مات أْن إىل وثالثمائة ثالث سنة ُولد منذ سلكها
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التي الطرق من كثري من أيرس حال كل عىل ولكنها الطريق، هذه ِيف والتواء غموًضا
تيسريها. فأحسن لنا يرسها قد ُهَو ألنه الشعراء؛ من غريه سلكها

العراق يف املتنبي ِصبى (5)

سبقوه، أو عارصوه الذين الشعراء من غريه كطفولة بالطبع مجهولة املتنبي وطفولة
نكاد أو يشء، كل الخاصة أرسته أمر من نجهل دمنا ما الغرابة، من يشء ذلك ِيف وليس
نعرف ال أو نعرف نكاد وال أمه، َعْن شيئًا نعرف ال دمنا وما يشء، كل أمرها من نجهل

ما. شيئًا طفولته َعْن نعرف أال فطبيعي أبيه؛ َعْن شيئًا
أقف وأنا الرواة، به ينبئنا أحدهما قسمني: ينقسم املتنبي صبا َعْن نعرفه والذي

ألغيه. وال أهمله ال ولكني واالحتياط، التحفظ موقف منه
أطمنئ وأنا الصبا، شعر من ديوانه لنا حفظ فيما نفسه، املتنبي به ينبئنا واآلخر

تفكري. غري ِيف إَِليِْه يُلَقى ما كل يُصدِّق ال الذي الناقد أخذ وآخذه ما، اطمئنانًا إَِليِْه
مكتب إىل أو العلويني، مدارس من مدرسة إىل دفع املتنبي أنَّ فيحدثوننا الرواة فأما
عىل الرواة يزيد وال تعلمه، املكتب َهذَا ِيف أو املدرسة هذه ِيف فبدأ العلويني،3 مكاتب من
يذهبون خاصة، منهم واملحدثني املتأخرين، ولكن يوضحه، أو يفصله شيئًا الخرب َهذَا
أنَّ يظنون فهم مبالغة، من يخلو ال أنه به يوصف ما أقل مذهبًا الخرب َهذَا فهم ِيف
ألنفسهم يرسلون ذلك بعد وهم ممتازة، أرستقراطية مدرسة كانت العلوية املدرسة هذه
ويفرسونه األرستقراطية، العلوية املدرسة هذه إىل الصبي اختالف تفسري ِيف العنان

مختلفة. تفسريات
كانت أم ا، حقٍّ أرستقراطية ممتازة هذه العلوية املدرسة أكانت أدري فلست أنا أما
العلويون فكان العلويني، الشيعة مذهب عىل تعلم ولكنها املدارس، من كغريها مدرسة
يكون أن يوشك عندي الخرب َهذَا ِيف العلويني فلفظ أبناءهم، إَِليَْها يرسلوا أن يؤثرون
تختلف كانت الكوفة كمدينة مدينة ِيف املدارس أنَّ ا جدٍّ وواضح الشيعة، للفظ مرادًفا
منهم وللسنيني مدارسهم، السكان هؤالء من فللشيعة املدينة، لهذه السكان باختالف
مدارس تسمى كما علوية، مدارس الشيعة مدارس تسمى أن وجائز أيًضا، مدارسهم

عباسية. مدارس السنة أهل

القاهرة). (طبع ص٣٨٢ ج١ األدب خزانة 3
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أهل ومن العلوية الشيعة من املمتازين األرستقراطيني أنَّ أَيًْضا عندي الظن وأكرب
يتخذون كانوا وإنما العامة، املدارس إىل الصبا طور ِيف أبناءهم يرسلون يكونوا لم السنة،
األندية ِيف العلم مجالس إىل االختالف وبني بينهم َخلَّْوا شبوا فإذا واملؤدبني؛ األساتذة لهم
هذه إىل أبناءهم يرسلون الذين هم وعامتهم الناس أوساط كان إنما الجامعة، واملساجد

واملدارس. املكاتب
أيًضا، ومدارسهم مكاتبهم السنة وألهل ومدارسهم، مكاتبهم العلويني للشيعة
وإنما استثناء، عىل وال امتياز عىل عندي يدل ال العلوية املدرسة هذه إىل املتنبي فاختالف
َهذَا يكفلون كانوا الذين أنَّ عىل ويدل ، الصبيُّ إَِليِْه ُوجه الذي الديني االتجاه عىل يدل

العلويني. الشيعة من كانوا وتنشئته تربيته عىل ويقومون الصبيَّ
املدرسة هذه ِيف املتنبي يتلقى كان ماذا لنعرف البحث نطيل أن إىل حاجة ِيف ولسنا
وقرأ والقراءة الكتابة فيها تعلم أنه املحقق بل فالراجح صباه، أيام إَِليَْها اختلف التي
العلويني، الشيعة مذهب عىل وفروعه الدين أصول فيها وتلقى بعضه، أو كله القرآن فيها
بوجه واألدب اللغة علوم من شيئًا فيها وتعلم أطراًفا، منه وروى الشعر، فيها وسمع

عام.
فقد الديوان؛ به ينبئنا وقلبه الصبيِّ َهذَا عقل ِيف ظاهر تأثري املدرسة لهذه كان وقد

املكتب. إىل يختلف وهو الصبيُّ قالها الشعر من مقطوعات للمتنبي الديوان حفظ
َهذَا إىل ميرسة السبيل تكون ال فقد املقطوعات، هذه بالدقة نؤرخ أْن يعنينا وليس
َهذَا ِيف لنا تظهر خصال ثالث أنَّ ُهَو نحققه أن نستطيع الذي اليشء ولكن التأريخ،

الشعر:
أو املدرسة، ِيف يحفظ كان بما يتأثر الشعري، الفن ِيف مقلد الصبيَّ أنَّ األوىل: الخصلة
قصري بوقت سبقوه الذين املعارصين شعر ومن القدماء شعر من فيها يسمع كان ما
واحد غري أو واحًدا املبتدئ يقلد بحيث التقليد الفني االبتداء ِيف فاألصل طبيعي؛ وهذا
— الفرنسيون يقول كما — نفسه يلتمس يزاوله، الذي الفن ِيف سبقوه الذين من
ودخائلها، كنوزها واستثمر وعواطفها قواها استغل وجدها إذا َحتَّى التقليد، َهذَا ِيف
أن غريبًا فليس املرانة، وطول الزمن مر عىل تنمو التي شخصيته منها واستخرج

خاصة. قيمة له ليست تقليديٍّا فنٍّا صباه ِيف املتنبي فن يكون
الشيعة بآراء متأثر للعلويني، متشيع صبيٍّ شعر الشعر، َهذَا أن الثانية: والخصلة

قليل. بعد َهذَا وسنرى خاصة، منهم الغالة وبآراء
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القرامطة أمور َعْن البعد كل بعيًدا يكن لم صبيٍّ شعر الشعر َهذَا أنَّ الثالثة: والخصلة
أن يجوز وقد والغارات، بالحروب وشغفهم الدماء، بسفك كلفهم وعن وأخبارهم،
اللسان طويل كان الصبيَّ َهذَا أنَّ وهي رابعة، خصلة الثالث الخصال هذه إىل نضيف

الهجاء. ثم للسخرية حسنًا استعداًدا ا مستعدٍّ ما، شيئًا

صبيٍّ عىل قليًال فليس ا؛ حقٍّ ممتاًزا كان قد الصبي أنَّ عىل تدلنا الخصال هذه وكل
والحماسة، الغزل الشعر بهذا يمس وأْن يُرَوى، شعًرا يقول أن العارشة يتجاوز يكن لم

الشيعة. من الغالية وفلسفة والهجاء واملدح
الخصال هذه كل ا حقٍّ ر أتصوَّ لنرى لحظة املقطوعات هذه عند نقف أن يحسن واآلن
من نظم ما أول بأنهما الديوان يحدثنا اللذين البيتني هذين إىل فانظر أحصيناها، التي
يعنينا الذي وإنما يكونا، لم أم نظم ما ل أوَّ الحق ِيف أكانا يعنينا وليس صباه، ِيف الشعر
الصنعة ويصوران التقليد، من إَِليِْه أرشت ما يصوران وأنهما الصبا، شعر من أنهما
ِيف الرغبة نفسه ِيف ويحس الشعر، يصنع أن يريد صبيٍّا ويصوران والتكلف، والجهد

فيه: الترصف يحسن ال ولكنه إليه، فيعمد ذلك

اْج��ِت��َم��اَع��ا ذَاَك بَ��ْع��َد ال��ل��ُه َوَق��َض��ى َف��اْف��تَ��َرْق��نَ��ا َوِدْدتُ��ُه َم��ْن ِب��أَِب��ي
َوَداَع��ا َع��َل��يَّ تَ��ْس��ِل��ي��ُم��ُه َك��اَن اْل��تَ��َق��يْ��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ َح��ْوًال َف��اْف��تَ��َرْق��نَ��ا

يكد فلم شخًصا؛ أحب أنه هي يصورها أن الصبيُّ يريد التي الشعرية فالفكرة
ولكنه اللقاء، َهذَا له وأتيح أحب من للقاء انتظاره طال ثم بينهما، الدهر َق فرَّ َحتَّى يحبه
وبني بينه يحال ثم يحب الحظ، سيئ فالصبيُّ أخرى مرة بينهما الدهر فرَّق بل يطل لم
نعم، من فاته ما سيستدرك أنه فيقدر اللقاء له يتاح ثم بعرشته، ينعم أن قبل أحب من
عىل الصبيَّ حملت التي الفكرة أنَّ الظن وأكرب أيًضا، َهذَا أمله تخيب الدهر قسوة ولكن

وهي: الثاني البيت من األخري الشطر ِيف توجد التي هذه هي البيتني هذين ينظم أْن

َوَداَع��ا َع��َل��يَّ تَ��ْس��ِل��ي��ُم��ُه َك��اَن
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ونصف بيتًا لذلك فتكلف إليه، يصل وأن ينظمه أن فأراد املعنى، بهذا الفتى أعجب
قوله: ِيف التكلف مظهر ترى وأنت بيت

َف��اْف��تَ��َرْق��نَ��ا َوِدْدتُ��ُه َم��ْن ِب��أَِب��ي

أراد فيه، هي الذي مكانها ِيف االستقرار عىل مكرهة قلقة نابية هنا «وددته» فكلمة
وتالئم املعنى َهذَا له تؤدي كلمة فالتمس الوزن، له يستقم فلم أحببته يقول: أن الصبي

البيت: َهذَا من الثاني الشطر إىل انظر ثم هذه، «وددته» إال يجد فلم الوزن َهذَا

اْج��ِت��َم��اَع��ا ذَاَك بَ��ْع��َد ال��ل��ُه َوَق��َض��ى

التكلف عليه يظهر قلق، األول الشطر مع ولكنه مستقيًما، حسنًا نفسه ِيف فسرتاه
من له ينبغي ما يملك ولم أعجل قد الصبيَّ اِعر الشَّ ألن إال أظن فيما ليشء ال الشديد،
املعنى َهذَا إىل وثوبًا منه وثب وإنما األول، الشطر ضمنه الذي معناه يتم ولم األناة
هذين نظم عىل حمله والذي إليه، ألقي الذي الشطر إىل يصل أن يريد عجٌل ألنه الثاني؛
كان وما واجتهاده، الصبيِّ عبث يصور الثاني البيت من األول الشطر وكذلك البيتني،
هللا «وقىض قوله بعد حوًال» «فافرتقنا قوله إىل فانظر االجتهاد، َهذَا ِيف املشقة من يلقى
واملحاولة الصنعة لك فستظهر جميًعا، البيتني إىل ذلك بعد وانظر اجتماًعا»، ذاك بعد
َحتَّى طويًال، ووقتًا ثقيًال جهًدا أنفق قد الصبيَّ أن ِيف الشك إىل سبيًال يدع ال ظهوًرا

البيتني. هذين نفسه من استخرج
نفيس ِيف أجد فإني ملتويًا، أو مستقيًما رديئًا أم جيًدا الشعر َهذَا أكان وسواء
َحتَّى الذكي، الصبي َهذَا بذله الذي العنيف الجهد َهذَا أتمثل ألني إليه؛ وميًال له حبٍّا
ِيف الصبي بجهد وأعجب البيتني، هذين أحب إنما لعيل يدري! ومن البيتني، هذين استخرج
ويستخرج الوقت َهذَا مثل وينفق الجهد َهذَا يبذل أحبه صبيٍّا شهدت ألني استخراجهما؛
الفوز، من إَِليِْه انتهى بما وأهنئه شعره، عىل له أثني أن من ا بدٍّ أجد ولم الشعر، َهذَا مثل
مرسًال صادًقا كنت وإنما غاليًا، وال متكلًفا الثناء ذلك ِيف وال التهنئة هذه ِيف أكن ولم

الفن. َعْن أصدر مما أكثر العاطفة َعْن أصدر سجيَّتها، عىل نفيس
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حداثته، ِيف صبينا قالها التي األخرى الثالثة األبيات هذه إىل البيتني هذين بعد وانظر
ألقَي األولني، كالبيتني أنها جهة من فسرتى أيًضا؛ هي تنبئنا وكما الديوان ينبئنا كما
اآلخرين البيتني يتكلف أن عىل حمله الذي وهو األخري، البيت ُهَو بيت الصبي عىل منها
حفظه السابقني، البيتني من األخري الشطر ذلك كحظ األخري البيت هذا وكان إليه، ليصل
مصنوع: متكلف ألنه قبله؛ ما وأهملوا الربئ الطبع وحي ألنه به؛ وتمثلوا وأحبوه الناس

َوال��َوَس��ِن ال��َج��ْف��ِن بَ��يْ��َن اْل��َه��ْج��ُر َق َوَف��رَّ بَ��َدِن��ي ال��نَّ��َوى يَ��ْوَم أََس��ًف��ا ال��َه��َوى أَبْ��َل��ى
يَ��ِب��ِن َل��ْم ال��ثَّ��ْوَب َع��نْ��ُه ال��رِّي��ُح أََط��اَرِت إِذَا اْل��ِخ��َالِل ِم��ثْ��ِل ِف��ي َد تَ��َردَّ ُروٌح
تَ��َرنِ��ي َل��ْم إِيَّ��اَك ُم��خ��اَط��بَ��ِت��ي َل��ْوال َرُج��ٌل أَنَّ��ِن��ي نُ��ُح��وًال ِب��ِج��ْس��ِم��ي َك��َف��ى

الصبيُّ يريد التي الفكرة وأنَّ األخري، البيت ُهَو املقطوعة بيت أنَّ ا جدٍّ فواضح
البيت: َهذَا إىل الوصول تكلف كيف إَِليِْه فانظر النحول، وصف ِيف اإلغراق هي تصويرها

بَ��َدِن��ي ال��نَّ��َوى يَ��ْوَم أََس��ًف��ا ال��َه��َوى أَبْ��َل��ى

يَُدلَّ أن من أظهُر موضعها َعْن ونبوُّها الوزن، لتقيم إال تأِت لم كلمة هنا «فأسًفا»
والنوى، الهوى بني له اِعر الشَّ وفق قد املوسيقى من شيئًا نالحظ ذلك مع ولكننا عليه،
يترصف أن استطاع قد الصبيَّ أنَّ وعىل النظم، صناعة ِيف الرقي من يشء عىل يدل وهو

األلفاظ. ِيف ما شيئًا
الذي اِعر الشَّ صنيع والوسن، البدن بني البيت َهذَا ِيف ع رصَّ قد أنه كذلك ونالحظ
عنده، فوقف الثالث البيت يتجاوز أن يستطع لم ولعله طويلة، قصيدة ينشئ أن يريد
أراد حني فأسقطه الثالث البيت بعد عما يرَض لم ولكنه قصيدته، وأتم تجاوزه ولعله
ظرف من يخلو ال وهو فيه، ظاهر الصبيِّ فعبث الثاني البيت أما الديوان، يجمع أن

القديم: اِعر الشَّ لقول إعادة ُهَو وروح، وخفة

ُع��وُدَه��ا تَ��أَوََّد َم��ا ثُ��َم��اٍم ِب��ُع��وِد ُم��َع��لَّ��ٌق ِم��نِّ��ي أَبْ��َق��يْ��ِت َم��ا أَنَّ َوَل��ْو
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معلًقا شيئًا ال الثمام عود جسمه وجعل نفسه وأراح الطريق اخترص الصبيَّ ولكن
قوله: إىل انظر ثم العود، بهذا

يَ��ِب��ِن َل��ْم ال��ثَّ��ْوَب َع��نْ��ُه ال��رِّي��ُح أََط��اَرِت

اِعر الشَّ طبيعة أنَّ ِيف شك من وليس العذبة، والحداثة الحلوة، الطفولة فيه فسرتى
السابقني. البيتني ِيف واتته قد الحَدث

ما املكتب، ِيف وهو له قيل حني ارتجاًال ارتجلهما وكأنه اآلخرين البيتني هذين واقرأ
فقال: الوفرة! هذه أحسن

ال��ِق��تَ��اْل يَ��ْوَم ��ْف��َريْ��ِن ال��ضَّ َم��نْ��ُش��وَرَة تُ��َرى َح��تَّ��ى اْل��َوْف��َرُة تَ��ْح��ُس��ُن َال
��بَ��اْل ال��سِّ َواِف��ي ُك��لِّ ِم��ْن يَ��ُع��لُّ��َه��ا َص��ْع��َدًة ُم��ْع��تَ��ِق��ٍل َف��تً��ى َع��َل��ى

األبيات ِيف تالحظها ال مطبوعة جزالة البيتني هذين ِيف أنَّ معي تالحظ ولعلك
وحده، لهذا أروهما لم ولكني والتعمل، الصنعة من كلها الرباءة بريئان وأنهما السابقة،
الدم ورؤية والقتال الحرب إىل الحدث الصبي َهذَا نزاع من يصوران ملا رويتهما وإنما
قلبه ِيف تضطرم وضغينة ، الصبيِّ نفس ِيف تضطرب حفيظة من به ينمان وما املسفوك،
يظهر، فيما وجهان البيتني هذين فهم ِيف ولك امللتهب، الكالم بهذا لسانه وتطلق الغض،
وال نفسه َعْن راٍض غري فهو وإذن هو؟ وفرته له استُحسنْت التي الوفرة كانت فهل
وإىل والحرية، القوة يمنحه الذي الشباب إىل شوًقا يتحرق ُهَو وإنما حاله، إىل مطمنئ
كانت هل أو األعداء، دماء من صعدته وعىل الحرب، غمار خوض له تتيح التي الظروف
الصبية هؤالء َعْن يرىض وال يهجو إذن فالصبيُّ املكتب؟ ِيف أترابه من ِتْرب وفرة الوفرة

الخشونة. بحياة يعنون مما أكثر شعورهم وتنسيق بوفرتهم يعنْوَن الذين املنعمني
فيها يعيش كان التي الدامية البيئة ريح البيتني هذين ففي يشء، من يكن ومهما
الكوفة إىل بالقرامطة تنتهي كانت التي الغارات تلك بني املتنبي، أتراب من الصبية

حنٍي. إىل حنٍي من وسوادها
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جَرذًا قتال برجلني فيها يعبث الصبي قالها التي األبيات هذه تقرأ أن اآلن وتستطيع
للناس: وأظهراه

ال��َع��َط��ْب َص��ري��َع ال��َم��ن��اي��ا أَس��ي��َر ال��ُم��س��تَ��غ��ي��ُر ال��ُج��َرذُ أَص��بَ��َح َل��َق��د
ال��َع��َرْب ِف��ْع��َل ِل��ل��َوج��ِه ُه َوتَ��الَّ َوال��ع��اِم��ِريُّ ال��ِك��ن��اِن��يُّ َرَم��اُه
��َل��ْب ال��سَّ ُح��رَّ َغ��لَّ َف��أَيُّ��ُك��َم��ا َق��تْ��َل��ُه اتَّ��َل��ى ال��َرُج��َل��يْ��ِن ِك��َال
ال��ذَنَ��ْب ِف��ي ��ًة َع��ضَّ ِب��ِه َف��ِإنَّ َخ��ْل��ِف��ِه؟ ِم��ْن َك��اَن َوأَيُّ��ُك��َم��ا

راض قد شاعر شعر ُهَو وإنما يقْرزُم، صبي شعر ليس الشعر َهذَا أنَّ فظاهر
بل القول، وجوه من يحب كما الكالم َهذَا ف يُرصِّ كيف وتعلَّم الكالم، نظم عىل نفسه
الالذعة، والسخرية امُلِمضِّ الهجاء التماس إىل النظم إجادة عىل النفس رياضة تجاوز

واالضطراب. االختالط من وحمايته وتأليفه املعنى ترتيب وإىل
يحزن، ما فيها مؤثرة قصة والثاني األول البيت ِيف علينا يقص الناشئ فالشاعر
املسكني الجرذ لهذا الرثاء إىل ويدعو يحزن ما األول البيت ِيف اإلعجاب، يثري ما وفيها
وهذا الكناني َهذَا أمر من يعجب ما الثاني البيت ويف العطب، ورصعه املنايا أرسته الذي
ويف — البواسل العرب يفعل كما — للوجه ه وتالَّ الجرذ رمي عىل تعاونا اللذين العامري
وإعجاب مصنوع، رثاء من فيها بما مضحكة، رسيعة ظريفة القصة تنتهي البيتني هذين
ويستثمرها يستغلها أن يريد وإنما بالقصة يكتفي ال الصبي شاعرنا ولكن متكلف،
كانت فهل الجرذ، قتل قد الرجلني كال أن يحقق فهو والكنوز، الذخائر منها ويستخرج
يحمل كان وهل ودرقة؟ بيضة له كانت وهل ورمٌح؟ سيٌف له كان وهل درع؟ للجرذ
إىل انظر ثم الثالث، البيت من األخري الشطر يثريها الصور هذه كل ومتاًعا؟ وفضًة ذهبًا

األخري: البيت َهذَا

ال��ذَنَ��ْب ِف��ي ��ًة َع��ضَّ ِب��ِه َف��ِإنَّ َخ��ْل��ِف��ِه؟ ِم��ْن َك��اَن َوأَيُّ��ُك��َم��ا

ولن الهجاء، َهذَا من أمضَّ هجاء وال السخرية هذه من ألذَع سخرية ترى فلن
استسلموا الذين له، املعارصين الكوفة أهل من للحرضيني االزدراء َهذَا من أشد ترى
اثنان يتعاون بأن البالء، وحسن املخاطرة ومن والنجدة، الشجاعة من وقنعوا واستكانوا
تضطرب حني عىل واختياًال، به إعجابًا للناس ذلك يظهران ثم جرذ، قتل عىل منهم
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وقٍت من البادية تندفع حني وعىل القرامطة، يثريها التي األهوال من يملؤها بما البادية
كيف وتعلمهم ممزق، كل أهلها فتمزق نفسها، الكوفة وتبلغ الحرض تبلغ َحتَّى وقت إىل

يتعلمون. فال والبسالة الشجاعة تكون وكيف والنجدة، البأس يكون
ربيعة أبي بن عمر ِيف جرير قول فيه وصح الشعر، قول عىل الصبي مرن لقد ا حقٍّ

الشعر.»4 قال َحتَّى يهذي القريش َهذَا َزاَل «َما الذاكرة: صدقتني إن
وال الجودة من املقطوعة هذه حظ لها ليس الهجاء ِيف أخرى مقطوعة وللصبي
اليشء، بعض اللفظية الصناعة إىل الصبي اتجاه تصور ولكنها السخرية، ِيف الرباعة من

الذهبي: القايض بها يهجو قالها التي األبيات هذه وهي

أََدِب إل��ى تَ��ْرِج��ْع َف��َل��ْم اْخ��تُ��ِب��ْرَت ثُ��مَّ أٍَب ِل��َغ��يْ��ِر ابْ��نً��ا َف��ُك��نْ��َت نُ��ِس��بْ��َت ��ا َل��مَّ
ال��ذََّه��ِب َال ال��َع��ْق��ِل ذََه��اِب ِم��ْن ��ًة ُم��ش��تَ��قَّ تَ��ْس��ِم��يَ��ًة اْل��يَ��ْوَم ِب��ال��ذََّه��ِب��يِّ ��ي��َت ُس��مِّ
ال��لَّ��َق��ِب َع��َل��ى ال��ُم��ل��َق��ى ال��لَّ��َق��ُب يَ��أَيُّ��َه��ا ِب��ِه َويْ��َك ��بْ��َت لُ��قِّ َم��ا ِب��َك ��ٌب ُم��َل��قَّ

املشهورة: بائيته ِيف تمام أبي قول أنَّ وأظن

اْل��َح��َرِب ِم��َن اْل��َم��ْع��نَ��ى ��ُة ُم��ْش��تَ��قَّ َواْل��َح��ْرُب

األبيات هذه ِيف ما وكل القايض، هجاء ِيف أبياته عليه الصبي صاغ الذي املثال هو
إىل القايض نسبة فيجعل املعنى، َهذَا يستنبط أن استطاع قد بأنه الصبي ابتهاج ُهَو إنما
داللتها ُهَو إنما األبيات هذه من يعنينا والذي الذهب، إىل ال العقل ذهاب من مشتق يشء

تمام. أبي مذهب إىل االتجاه بعض يتجه األول طوره منذ أخذ قد صبينا أن عىل
ثم حينًا، فيها فأقام البادية إىل أبيه مع الكوفة من املتنبي خرج وقد الرواة: قال

واألذن. العني يمأل فتى وأصبح لسانه، وفصح وعقله، جسمه نما وقد منها، عاد
إىل يرتحل أن عىل الصبيَّ حملت التي األسباب أو بالسبب نقطع أن العسري ومن
اإلقامة من الشعري وفنه ولسانه لجسمه واالستفادة التبدِّي ملجرد ارتحل فهل البادية،
أظهرهم، بني ويقيمون إليهم يختلفون العلماء كان الذين البادين العرب هؤالء بني

بوالق). (طبع ص٣٨ ج١ أغاني 4
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إىل الفتى ارتحل هل أو واألساطري؟ واأليام الشعر عنهم ويروون اللغة عنهم يأخذون
به؟ محيطة كانت التي واالجتماعية السياسية بالحياة يتصل َهذَا غري آخر ليشء البادية
التماًسا املتعلمون إَِليَْها يرتحل كان كما البادية إىل الفتى ارتحل هل أوضح: وبعبارة
كانت التي القرمطية البيئة لهذه التماًسا إَِليَْها ارتحل أو اللسان؟ ورياضة للصحة
فريق قلوب ِيف الرعب تبعث الوقت، ذلك ِيف الكويف الشعب بحياة االتصال أشد متصلة
اآلن الروسية الشيوعية إىل بالقياس الحال هي كما آخر، فريق قلوب ِيف الحب وتبعث منه،
فيتهالك أوربا، غري ويف أوربا ِيف املتحرضة الشعوب بطبقات االتصال أشد تتصل التي

آخرون؟ قوٌم عليها ويتألب قوم، عليها
ونحن به نقطع أن نستطيع الذي ولكن هذا، من بيشء نقطع أن اليسري من ليس
جسمه، ربا فقد جميًعا، الناحيتني من نفعته قد البادية إىل املتنبي رحلة أنَّ ُهَو مطمئنون،
والعملية النظرية مذاهبهم وعرف القرامطة، أصول وتعلم لسانه، وفصح عقله ونما
تبيني أوضح َهذَا لنا يُبني الكوفة إىل البادية من عودته بعد صباه ِيف املتنبي وِشْعُر مًعا؛

وأجاله.
عندي وهي ديوانه، ِيف املتنبي استبقاها التي األبيات هذه إىل يشء كل قبل فلننظر
منها حذف ديوانه جمع املتنبي أراد فلما مفصلة، مطوَّلة كانت لعلها قصيدة من بقية
استبقاها التي الثالثة األبيات وهذه السلطان، من وإشفاًقا للظروف، ُمداراًة أكثرها،
قرمطي وهو القرمطية البادية من عاد قد الغالم هذا أنَّ إلثبات الكفاية كل كافية املتنبي
ال بدوية جزالة الثالثة األبيات هذه ويف أيًضا، السرية قرمطي يكون أن متحفز الرأي،

تخفى:

ُم��ْح��ِرِم ِزيِّ ِف��ي أَنْ��َت ِح��ي��ٍن أَيِّ إل��ى
َك��ِم؟ َوإَِل��ى ِش��ْق��َوٍة ِف��ي َم��تَ��ى َوَح��تَّ��ى

ُم��َك��رًَّم��ا ��يُ��وِف ال��سُّ تَ��ْح��َت تَ��ُم��ْت َوإالَّ
ُم��َك��رَِّم َغ��يْ��َر ال��ذُّلَّ َوتُ��َق��اِس تَ��ُم��ْت

َم��اِج��ٍد َوثْ��بَ��َة ِب��ال��ل��ِه َواِث��ًق��ا َف��ِث��ْب
اْل��َف��ِم ِف��ي ال��نَّ��ْح��ِل َج��نَ��ى اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي اْل��َم��ْوَت يَ��َرى

من فيه هو عما والخروج حاله تغيري إىل الغالم يظهره الذي التحرق َهذَا إىل فانظر
ومخاطرة. واضطراب وقلق خوف فيها أخرى حال إىل والطمأنينة، واألمن الدعة
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ويمتنع هللا، حرَّم ما يُحرِّم الذي الوادع الرجل زي أي املحرم؛ زي لنفسه يكره هو
يتناول وأن ، ُمِحالٍّ يكون أْن يريد هو بالحج، املحرمون عنه يمتنع وعما الصيد قتل َعْن
أن يريد فهو شقاء، إال عليه تجن لم واإلحرام الدعة حياة ألن الوادعون؛ يتناوله ال ما
للبأس يتعرض لم إْن أنه إىل مطمنئ وهو والفتك، البأس حياة يف والعزة السعادة يلتمس
ذليًال املوت أدركه السيوف تحت كريًما للموت اتقاءً الحرب نار يصطل ولم والفتك،

األخري. البيت هذا إىل وانظر واإلحرام، الدعة ظل يف مهينًا

َم��اِج��ٍد َوثْ��بَ��َة ِب��ال��ل��ِه َواِث��ًق��ا َف��ِث��ْب
اْل��َف��ِم ِف��ي ال��نَّ��ْح��ِل َج��نَ��ى اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي اْل��َم��ْوَت يَ��َرى

واملخالفة الطاعة، عصا وشق السلطان، عىل الخروج إال الوثوب بهذا يريد ال فهو
املألوف. النظام به يأمر عما

أن بعد البادية من الغالم به عاد ما تصور األبيات هذه أنَّ يف شك من عندي ليس
وانتشاره املذهب هذا وراء من املنتظرة الجديد، باملذهب املقتنعة الخشنة بيئتها يف عاش
اللفظية الرصانة هذه من البادية من الغالم به عاد ما كذلك وتصور الخري، كل الخري

الصحراء. ريح فيها نحس عذوبة وتكسبه االبتذال، عن اللفظ ترفع التي
هناك فإن القرمطية، العملية بالبيئة املتنبي تأثر تصور األبيات هذه كانت وإذا
وغالة للقرامطة النظري باملذهب املتنبي تأثر تصور اليشء بعض طويلة أخرى قصيدة
يُعرف رجًال — الديوان يقول فيما — املتنبي بها مدح التي القصيدة هذه وهي الشيعة،
الرواة يقول وفيما أيًضا، الديوان يقول فيما مذهبه، يستكشف أن وأراد الفضل، بأبي
وإنما مذهبه، يستكشف أن وال الفضل، أبا يمتحن أن يرد لم املتنبي أنَّ وعندي كذلك،
وسواء به، يمدح أن يحب الرجل هذا كان بما يمدحه وأن أقل، وال أكثر ال يمدحه أن أراد
أثبت أنه فحسبي يكن، لم أم قصيدته يف أثبتها التي اآلراء بهذه مؤمنًا املتنبي أكان عيلَّ

العطاء. بها والتمس رجل، إىل بها وتقرَّب بها، وجهر اآلراء، هذه
َعْن الكالم أستأنف حني إَِليِْه أعود أْن احتاج فقد القصيدة، هذه صدر أروي ولست

األبيات: هذه برواية أكتفي وإنما املتنبي، فن

َس��َم��ا ِم��ْن أَْس��َم��ى اْل��َم��َل��ُك��وِت ِذي ذَاِت ِم��ْن َج��ْوَه��ًرا ��ى اْل��ُم��َص��فَّ اْل��َم��ِل��ُك يَ��أَيُّ��َه��ا
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يُ��ْع��َل��َم��ا َل��ْن َم��ا ِع��ْل��َم تَ��ْع��ل��ُم َف��تَ��َك��اُد َالُه��وت��يُّ��ُه ِف��ي��َك تَ��َظ��اَه��َر نُ��وٌر
يَ��تَ��َك��لَّ��َم��ا أَْن ِم��نْ��َك ُع��ْض��ٍو ُك��لِّ ِم��ْن َف��َص��اَح��ًة نَ��َط��ْق��َت إِذَا ِف��ي��َك َويَ��ُه��مُّ
َف��أَْح��لُ��َم��ا َل��ِه ِب��اْإلِ يَ��ْح��لُ��ُم َك��اَن َم��ْن نَ��اِئ��ٌم أَنِّ��ي َوأُظ��نُّ ُم��بْ��ِص��ٌر أنَ��ا
��َم��ا تَ��َوهُّ ال��ِع��يَ��اِن ِم��َن اْل��يَ��ِق��ي��ُن َص��اَر إِنَّ��ُه َح��تَّ��ى َع��َل��يَّ ال��ِع��يَ��اُن َك��بُ��َر

ي ُصفِّ قد ملك صاحبه أنَّ يرى فاملتنبي الحلول؛ ِيف رصيح رأي بإزاء هنا فنحن
القبس هذا أنَّ يرى وهو هللا، ذات من قبس روحه إن أي امللكوت، ذي ذات من جوهره
فهو يرى، ما يكرب وهو الغيب، عىل يظهره فكاد صاحبه، يف استقر قد الهوتي نور
األحالم ِيف يُرى ال هللا ألن نائًما؛ يكون أن ينكر ثم نائم، أنه يظن وهو هللا، يرى يقظان
يرى فيما فريتاب أمثاله، له يثبت أن من وأجلُّ أعظم أنه ويرى العيان، َهذَا يكرب وهو
َعْن املتنبي انحراف ِيف رصيح وحده الكالم وهذا والوهم، بالخيال نفسه يتهم ويكاد
منها أقرب اإللحاد إىل هي التي الفلسفة ألوان من اللون َهذَا إىل واندفاعه الدينية، الجادة

آخر. يشء أي إىل
زعم أو للرواة زعم الديوان ِيف القصيدة هذه يثبت أن أراد حني أنه نفهم هنا ومن
به يقصد كالم مذهبه، يعرف أن وأراد الفضل، أبا األبيات بهذه امتحن إنما أنه له الرواة

آخر. يشء أي من أكثر التقيَّة وإىل االعتذار إىل
القرمطية بالبيئة ال فيها اتصل إنما البادية إىل ارتحل حني املتنبي أنَّ وعندي
لعل يدري! ومن البادية، ِيف يجولون كانوا الذين القرامطة دعاة من بداع بل العادية،
لم املتنبي لعل يدري! ومن املتنبي، يمدحه الذي َهذَا نفسه الفضل أبا كان الداعي َهذَا
أو آخر رجًال مستصحبًا عاد وإنما وجده، أباه مستصحبًا البادية من الكوفة إىل يعد

القرامطة. ملذهب فيها يدعوا وأن الكوفة ِيف يستقروا أن يريدون آخرين، قوًما
أجد فإني تُواتنا، لم أم لنا بقيت التي النصوص واتتنا وسواء يشء، من يكن ومهما
استحالت أن تلبث لم غالية، شيعية نشأًة نشأ قد املتنبي بأن ا جدٍّ قويٍّا شعوًرا نفيس ِيف
عرشة ست سنة الكوفة عىل القرامطة أغار فقد حال كل وعىل خالصة، قرمطية إىل
األفاعيل،5 وفعلوا وسلبوا ونهبوا وحرقوا فدمروا طاهر، أبو إمامهم يقودهم وثالثمائة،

ص٥٦. ج٨ األثري البن الكامل 5
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أرادوا، كما لهم يتم لم األمر ولكن بغداد، إىل لهم ستخلو الطريق أنَّ يُقدِّرون وكانوا
البحرين. إىل ذلك بعد رحلوا ثم كامًال، عاًما وأرهبوهما وسوادها، الكوفة فعذبوا

وكان عمره، من عرشة الرابعة ِيف الكوفة عىل القرامطة أغار حني املتنبي وكان
عمره. من عرشة الخامسة ِيف العراق َعْن القرامطة جال حني املتنبي

الكوفة، ِيف يستقر لم العراق َعْن القرامطة جالء بعد الوقت ذلك ِيف أنه ونالحظ
َعْن القرامطة جالء بعد بغداد إىل أبوه، معه وارتحل عنها ارتحل أنه الرواة يحدثنا وإنما
األدبي، املجد إىل طريقه وليشق الدرس، ليتم بغداد إىل يذهب أن يريد كان أِألنه الكوفة،
وتورط أبوه، معه وتورط تورط قد كان ألنه أم ما؟ شيئًا رحلته القرامطة غارة فأخرت
لم العراق َعْن وجلوا القرامطة انهزم فلما هذه، القرامطة فتنة ِيف الناس من كثري معهما
أعانوا للذين تتبعه ومن السلطان من إشفاًقا الكوفة ِيف يقيموا أن وأمثاله املتنبي يستطع

بعيد؟ من أو قريب من القرامطة
املتنبي نشأة من رأينا ما يُالئم ألنه الثاني؛ األمر أرجح ولكني ممكن، األمرين كال
يلتمس بغداد إىل قصد املتنبي كان قد ولو تتصل، لم بغداد ِيف املتنبي إقامة وألن كلها،
علمائها من باملعروفني والتَّصل املقام، فأطال فيها ألقام الشعري، واملجد واألدب العلم
من يصنع لم تعلم فيما ولكنه فيها، واالجتماعية السياسية املكانة وأصحاب وأدبائها
الشام، وشمال الجزيرة إىل عنها ارتحل ثم قصرية، فرتة ببغداد أقام إنما شيئًا، ذلك

الرواة. يقول فيما أبوه ومعه
من هاربًا إَِليَْها ذهب أو قلنا؟ كما السلطان من هاربًا بغداد إىل املتنبي ذهب هل
السماوة وصحراء البادية ِيف لكان وحده الهرب أراد قد فلو آخر؟ شيئًا ومبتغيًا السلطان
املركزية القوة حيث الخالفة، عاصمة إىل الكوفة يرتك ولكنه السلطان، من وَمهرٌب َمْفَزٌع

وأعنفه. رصاع أشد القرامطة تصارع كانت التي
ويٍرس، وضوٍح ِيف تجري تكن لم والقرامطة الشيعة أمور أنَّ هنا نذكر أن أحب
وإخفائه، الرس حفظ ِيف املبالغة الرسية والجماعاُت والتحفظ، التكتم قوامها كان وإنما
ُدعاة بعض عىل ليتعلم البادية إىل ذهب إنما املتنبي أنَّ حني منذ افرتضُت قد ُدمُت وما
البادية من عاد املتنبي أنَّ قدَّمت كما وألرجح طبيعته، عىل الفرض ِيف فألمض القرامطة،
سافر املتنبي وأنَّ القرمطية، الدعوة بنرش الكوفة ِيف واشتغل القرامطة، دعاة بعض مع
أستبعد، ولسُت بالدعوة، يتصل ألمر بغداد إىل فقصد القرامطة، جالء بعد الكوفة من
إَِليِْه ذهب القرمطية، الدعوة مراكز من قوي مركز بغداد ِيف يكون أْن ا جدٍّ أرجح أنا بل

الشام. ثم الجزيرة إىل قاصًدا بغداد وترك شيئًا، منه وتلقى شيئًا، إَِليِْه فأدَّى املتنبي
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ولكني تسعدنا؟ ال أم املتنبي شعر من لنا بقيت التي النصوص أتسعدنا أدري لست
الشام إىل ذهب وإنما فحسب، للرزق طالبًا الشام إىل يرحل لم املتنبي بأن الشعور قوي
أدركه قد يكن لم الذي سوريا، من الشمايل القسم َهذَا ِيف القرامطة، دعاة من داعية

الشام. أقسام من غريه أدرك كما القرمطي، االضطراب
قد كان َحتَّى عمره من عرشة السابعة املتنبي يبلغ يكد فلم يشء من يكن مهما
من ليست جديدة حياة واستأنف الشام، شمال إىل وانتهى بغداد، وترك الكوفة، هجر

الشباب. حياة هي وإنما يشء، ِيف الصبا
مرحلة طريقه، من األوىل املرحلة قطع قد املتنبي أنَّ قدمنا ما كل من فلنستخلص
من حظه له وتّم الشعر، من حظه له تمَّ قد كان َحتَّى آخرها، يبلغ يكد ولم الصبا،
التي القصيدة هذه ِيف ننظر أن ويكفي أيًضا، البدنية القوة من حظه له وتمَّ القرمطة،
قد أنه منها لنرى — العلوي هللا عبد بن محمد — رسميٍّا رجًال بها يمدح بغداد، ِيف قالها
النبوغ: من له قدِّر ما بعُد يبلغ لم وإن الجيد، الشعر نظم عىل القدرة من حظه استكمل

ُخ��رَُّدَه��ا َع��نْ��َك بَ��اَن َم��ا أَبْ��َع��ُد أَْغ��يَ��ُدَه��ا َس��بَ��اَك ِب��َداٍر أَْه��ًال
يَ��ُدَه��ا ِخ��ْل��ِب��َه��ا َف��ْوَق نَ��ِض��ي��َج��ٍة َك��ِب��ٍد َع��َل��ى تَ��نْ��َط��ِوي ِب��َه��ا َظ��ْل��َت
أْف��ِق��ُدَه��ا ُق��بَ��يْ��َل َم��يْ��تً��ا أوَج��ُد َوأْح��َس��بُ��ِن��ي ِع��ي��ِس��َه��ا َح��اِديَ��ْي يَ��ا
أزوَُّدَه��ا نَ��ْظ��َرٍة ِم��ْن أََق��لَّ َف��َال َع��َل��يَّ ِب��َه��ا َق��ل��ي��ًال ِق��َف��ا
أَبْ��َرُدَه��ا اْل��َج��ِح��ي��ِم نَ��اِر أََح��رُّ َج��ًوى نَ��اُر اْل��ُم��ِح��بِّ ُف��َؤاِد َف��ِف��ي
أَْس��َوُدَه��ا ال��دَِّم��ْق��ِس ِم��ثْ��َل َف��َص��اَر ��ِت��ِه ِل��مَّ َف��ْرُق ال��َه��ْج��ِر ِم��َن َش��اَب
يُ��ق��ع��ُده��ا ال��ق��ي��ام ع��ن��د ي��ك��اُد ك��ف��ٌل ل��ه��ا ب��ُخ��ْرع��وب��ة ب��ان��وا
ُم��ج��رَّده��ا أب��ي��ض ِس��بَ��ْح��ل��ة ُم��ق��بَّ��ل��ه��ا أس��م��ٍر ِربَ��ح��ل��ة
تُ��ْرِش��ُدَه��ا َك��يْ��َف ال��ل��ُه أََض��لَّ��َه��ا ِف��ئَ��ًة دَْع ال��َع��اِش��ِق��ي��َن َع��اِذَل يَ��ا
أبْ��َع��ُدَه��ا َع��نْ��َك ِم��نْ��َك أَْق��َربُ��َه��ا ِه��َم��ٍم ِف��ي ال��َم��َالُم يُ��ِح��ي��ُك َل��يْ��َس
يَ��ْرُق��ُدَه��ا يَ��ِب��ي��ُت َم��ْن إل��ى َش��ْوًق��ا َط��َرٍب ِم��ْن َس��ِه��ْدُت ال��لَّ��يَ��اِل��ي ِب��ئْ��َس
يُ��نْ��ِج��ُدَه��ا َوال��ظَّ��َالُم ُش��ئُ��ونُ��َه��ا تُ��نْ��ِج��ُدن��ي َوال��دُُّم��وُع أَْح��يَ��يْ��تُ��َه��ا
أُْج��ِه��ُدَه��ا ال��رَِّه��اِن يَ��ْوَم ��ْوِط ِب��ال��سَّ َوَال ال��رَِّدي��َف تَ��ْق��بَ��ُل نَ��اَق��ِت��ي َال
ِم��ْق��َوُدَه��ا ��ُس��وُع َوال��شُّ ِزَم��اُم��َه��ا، َوِم��ْش��َف��ُرَه��ا ُك��وُرَه��ا ِش��َراُك��َه��ا
تَ��أَوُُّدَه��ا َخ��ْط��ِوَه��ا ِم��ْن تَ��ْح��ِت��َي يَ��ْس��ب��ُق��ُه ال��رِّيَ��اِح َع��ْص��ِف أََش��دُّ
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َق��ْرَدُدَه��ا ال��ِم��َج��نِّ بَ��ْط��ِن ِب��ِم��ثْ��ِل ُم��تَّ��ِص��ٍل اْل��م��َج��نِّ َظ��ْه��ِر ِم��ثْ��ِل ِف��ي
َوَف��ْدَف��ُدَه��ا ِغ��ي��َط��انُ��َه��ا ال��ل��ِه ـ��ِد ـْ ُع��بَ��ي�� ابْ��ِن إل��ى ِب��نَ��ا ُم��ْرتَ��ِم��يَ��اٌت
ُم��وِرُدَه��ا ال��ُق��لُ��وِب ِف��ي أَنْ��َه��َل��َه��ا َوَق��ْد ال��رَِّم��اَح يُ��ْص��ِدُر َف��تً��ى إل��ى
ُدَه��ا أَُع��دِّ َوَال ِم��نْ��َه��ا أَُع��دُّ َس��اِب��َق��ٌة إَِل��يَّ أَيَ��اٍد َل��ُه
يُ��نَ��كِّ��ُدَه��ا َم��نُّ��ُة َوَال ِب��َه��ا ُرَه��ا يُ��َك��دِّ َم��ْط��لُ��ُه َف��َال يُ��ْع��ِط��ي
َوأَْج��َوُدَه��ا نَ��اِئ��ًال أَْك��ثَ��ُرَه��ا َوأَْم��َج��ُدَه��ا أَبً��ا ُق��َريْ��ٍش َخ��يْ��ُر
ُم��َس��وَُّدَه��ا َج��ْح��َج��اُح��َه��ا ��يْ��ِف ِب��ال��سَّ أَْض��َربُ��َه��ا ِب��ال��َق��نَ��اِة أَْط��َع��نُ��َه��ا
َوَس��يِّ��ُدَه��ا َوِم��ْغ��َواُرَه��ا بَ��اًع��ا َوأَْط��َولُ��َه��ا َف��اِرًس��ا أَْف��َرُس��َه��ا
َوَم��ْح��ِت��ُدَه��ا َف��ْرُع��َه��ا َل��َه��ا َس��َم��ا َوِب��ِه َغ��اِل��ٍب بْ��ِن لُ��َؤيِّ تَ��اُج
َزبَ��ْرَج��ُدَه��ا تَ��َق��اِص��ي��ِرَه��ا ُدرُّ َل��يْ��َل��ِت��َه��ا ِه��َالُل ُض��َح��اَه��ا َش��ْم��ُس
��ُدَه��ا ُم��َح��مَّ َل��ُه أُِت��ي��َح��ْت َك��َم��ا ل��َه��ا أُِت��ي��َح َض��ْربَ��ًة ِب��ي َل��يْ��َت يَ��ا
ُم��َه��نَّ��ُدَه��ا َوْج��ِه��ِه ِف��ي أَثَّ��َر َوَم��ا ال��َح��ِدي��ِد َوِف��ي ِف��ي��َه��ا أَثَّ��َر
تَ��ْح��ُس��ُدَه��ا َوال��ِج��َراُح ِب��ِم��ثْ��ِل��ِه تَ��َزيُّ��نَ��َه��ا َرأَْت إِذْ َف��اْغ��تَ��بَ��َط��ْت
َس��يَ��ْح��ُص��ُدَه��ا َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي ِب��اْل��َم��ْك��ِر َزاِرَع��َه��ا أَنَّ ال��نَّ��اُس َوأيْ��َق��َن
َويُ��ْص��ِع��ُدَه��ا َخ��ْوُف��ُه يُ��ْح��ِدُرَه��ا َوأَنْ��ُف��ُس��ُه��ْم ��اُدُه ُح��سَّ أَْص��بَ��َح
يُ��َج��رُِّدَه��ا أَنَّ��ُه أَنْ��ذََرَه��ا إِذَا اْل��ُغ��ُم��وُد اْألَنْ��ُص��ِل َع��َل��ى تَ��بْ��ِك��ي
يُ��ْغ��ِم��ُدَه��ا ال��رَِّق��اِب ِف��ي َوأَنَّ��ُه َدًم��ا تَ��ِص��ي��ُر أَنَّ��َه��ا ِل��ِع��ْل��ِم��َه��ا
يَ��ْح��َم��ُدَه��ا ��ِدي��ُق َوال��صَّ ��َه��ا يَ��ذُمُّ َج��َزٍع ِم��ْن َف��اْل��َع��ُدوُّ أَْط��َل��َق��َه��ا
يُ��ْخ��ِم��ُدَه��ا ال��رَِّق��اِب َم��اءِ َوَص��بُّ َم��َض��اِرِب��َه��ا ِم��ْن ال��نَّ��اُر تَ��نْ��َق��ِدُح
تَ��نْ��ُش��ُدَه��ا َف��أَْط��َراُف��ُه��نَّ يَ��ْوًم��ا ُم��ْه��َج��تَ��ُه ال��ُه��َم��اُم أََض��لَّ إِذَا
أَْوَح��ُدَه��ا ال��نَّ��ِب��يِّ ابْ��َن يَ��ا أَنَّ��َك ِل��ي ال��َخ��ِل��ي��َق��ُة َه��ِذِه أَْج��َم��َع��ْت َق��ْد
أَْم��َرُدَه��ا َوأَنْ��َت َم��َع��دٍّ َش��يْ��َخ ُم��ْح��تَ��ِل��ًم��ا ُك��نْ��َت ِب��اْألَْم��ِس َوأَنَّ��َك
َم��ْولِ��ُدَه��ا ِم��نْ��َك َك��اَن َربَّ��يْ��تَ��َه��ا ُم��َج��لِّ��َل��ٍة ِن��ْع��َم��ٍة َوَك��ْم َوَك��ْم
َم��ْوِع��ُدَه��ا إَِل��يَّ ِم��نِّ��ي أَْق��َرُب ِب��َه��ا َس��َم��ْح��َت َح��اَج��ٍة َوَك��ْم َوَك��ْم
ُدَه��ا تُ��َردِّ َم��نْ��ِزلِ��ي إل��ى ـ��ِب��رِّ ـْ ال�� َق��َدِم َع��َل��ى َم��َش��ْت َوَم��ْك��ُرَم��اٍت
أَْج��َح��ُدَه��ا ال��َم��َم��اِت َح��تَّ��ى أَْق��ِدُر َف��َال َع��َل��يَّ ِب��َه��ا ِج��ْل��ِدي أََق��رَّ
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أَْع��َوُدَه��ا ال��َك��ِري��ِم ِص��َالِت َخ��يْ��ُر أَبَ��ًدا َع��ِدْم��تُ��َه��ا َال ِب��َه��ا َف��ُع��ْد

ديوان حفظ ما أطول وهي بيتًا، األربعني بلغت قد طويلة ترى كما فالقصيدة
النظام من حظها استوفت قد الخلق كاملة وهي الطور، َهذَا ِيف شعره من لنا املتنبي
تعوَّد الذي الغزل َهذَا من غزل األول القسم أقسام: ثالثة تنقسم وهي املوروث، الفني
بيتًا. عرش اثني فبلغ شيئًا فيه اِعر الشَّ نفس طال وقد القصيدة، به يفتتحوا أن الشعراء
إذا إَِليِْه ينتقلوا أن الشعراء تعوَّد الذي الوصف َهذَا من وصف الثاني: والقسم
إليه، يقصدون الذي األسايس الغرض إىل طريًقا يتخذوه وأن الغزل، من حظهم قضوا
قد الفتى أنَّ كله َهذَا ومعنى أبيات، أربعة به يتجاوز فلم فيه، اِعر الشَّ نفس قرص وقد
بغري الواحدة القصيدة ِيف ويلم الشعراء، من غريه طريق إَِليِْه ويسلك شعره يعقد أخذ
عناءً، وال جهًدا ذلك ِيف يحتمل وال حرًجا، وال مشقة ذلك ِيف يجد ال الشعر، فنون من فن
عليه تبخل ال مواتيًة سهلًة سمحًة اِعر الشَّ طبيعة رأيت جملًة القصيدة أخذت إذا وأنت
، امُلِقلِّ جهد وال الحرص تكلف نحس فلسنا منها، يريد ما كل تمنحه وإنما تَُعنِّيه، وال
وتنحدر السيل، يتدفق كما اِعر الشَّ نفس من تتدفق كانت القصيدة هذه أنَّ نحس ولعلنا
اختاره الذي البحر َهذَا اإلحساس َهذَا مصدر ولعل عنيًفا، يكون أن يوشك انحداًرا منها
البيت وألفاظ القصيدة أبيات فيه وتتدافع واالنحدار، الرسعة فيه تظهر والذي اِعر الشَّ
والتي الشاعر، اختارها التي القافية هذه أَيًْضا اإلحساس َهذَا مصدر ولعل املوج، تدافع
فهذه والسعة، الرحب واألخرى والقوة، املتانة إحداهما ظاهرتني: خصلتني بني جمعت
تصور املطلقة الهاء وهذه والقوة، املتانة تصور سكون يسبقها حركة تسبقها التي الدال

والسعة. الرحب
— اآلن هما فنيتني خصلتني فيها تتبني أن استطعت تفصيًال أخذتها إذا وأنت
شعره، فيفسد أحيانًا فيهما يرسف املتنبي، لشعر الفني القوام — دائًما وستكونان
األوقات. من وقت ِيف منهما يخلص يكاد ال ولكنه شعره، فيجمل أحيانًا فيهما ويقتصد
منها ويستخرج الحب، أشد املتنبي يحبها التي املطابقة فهي األوىل الخصلة فأما
كلما وتشتد تقوى ولكنها شعره، من األول الطور ِيف فاترة نراها الجمال من فنونًا
جميًعا والحس والذوق العقل ِيف تؤثر الجمال من فنونًا القوة، من حظه اِعر الشَّ استكمل
املقابلة يحسن املتنبي أنَّ ذلك األحيان، أكثر ِيف الحلوة اليسرية املوسيقى من شيئًا فتنشئ
عىل بها ليدل يختارها التي األلفاظ بني املقابلة يحسن كما أنفسها، ِيف األضداد بني
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لأللفاظ الحسن االختيار له وتم املتضادة املعاني بني املقابلة له تمت فإذا األضداد، هذه
ما وبني بينها يالئم وكيف النظم، من مواضعها ِيف يضعها كيف عرف عليها، تدل التي
يلهيك البديع االتساق من يشء تحقيق بذلك له وتأتَّى األلفاظ، من يلحقها وما يسبقها
أعيد أن إىل حاجة ِيف ولست الفن، َهذَا تحقيق ِيف الجهد من اِعر الشَّ تكلف عما ويشغلك
أحيانًا، فوفق املطابقة إىل املتنبي فيها عمد التي األبيات من القصيدة هذه ِيف ما عليك
القصيدة، قراءة أثناء األبيات هذه الحظت قد إال أظنك فما أخرى، أحيانًا التوفيق وأخطأه

املالحظة. هذه صحة لتتحقق أخرى مرة قراءتها إىل تعود أن من بأس عليك وليس
املوضع َهذَا ِيف سنوضحها ألسباب املتنبي إَِليَْها يعمد التي املبالغة األخرى والخصلة
الحس، قوي فهو نفسه، املتنبي طبيعة منها نالحظ بأن اآلن نكتفي ولكننا الحديث، من
تقليد نالحظ وكذلك واإلرساف، الغلو إىل كله َهذَا بحكم مندفع النفس، عنيف املزاج، حاد
عناية باملبالغة منه وُعنوا فيه وأمعنوا بالبديع كلفوا الذين الثالث القرن لشعراء اِعر الشَّ

خاصة.
كتابه ِيف ُقدامة ره صوَّ منذ النقاد بني املبالغة مذهب انتشار األمر آخر نالحظ ثم
يؤثره كان كما الشعر ِيف وآثره أرسطاطاليس، مذهب أنه عىل وأذاعه الشعر،6 نقد
ويف الطور َهذَا ِيف املتنبي عند الشعر فجمال واالعتدال،7 القصد عىل أرسطاطاليس
واملبالغة ناحية، من املطابقة الفنيتني: الخصلتني هاتني إىل دائًما راجع تليه، التي األطوار
مرة فيعجبك آخر، حينًا بينهما ويفرق حينًا اِعر الشَّ بينهما يجمع أخرى، ناحية من

أخرى. مرة ويسوءك
للمتنبي فيها تجد فلن جزءًا، جزءًا وامتحنتها الثالثة، القصيدة أجزاء أخذت إذا فأما
واملديح، والوصف الغزل ِيف املألوفة املعاني هي وإنما مبتكًرا، معنًى وال قوية شخصية
نعله، وصف حني الجهد من شيئًا يُظهر أن بها اِعر الشَّ أراد التي املحاولة هذه َحتَّى
عىل الشعراء يسبغه ما الصفات من النعل هذه عىل وأسبغ إبلهم، الشعراء يصف حيث
أبو آثر حيث وتفصيل، إطناب هي وإنما مبتكرة، ليست نفسها املحاولة هذه — اإلبل

قوله: ِيف واإليجاز اإلجمال نواس

الجوانب). (طبع ص١٩ لقدامة الشعر نقد كتاب 6

.Poétique II et XXIV 7
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��نَ��ا اْل��ُم��َل��سَّ ال��َح��ْض��َرِم��يَّ اْم��تَ��َط��يْ��نَ��ا َع��َل��يْ��َه��ا َم��َش��ى َم��ْن ُدوَن ِم��ْن اْل��َع��بَّ��اِس أَبَ��ا إَِل��يْ��َك

أبو قال كما نعليه يركب ماشيًا ممدوحه إىل سعى إنه قال: أن عىل املتنبي يزد فلم
الناقة. راكب يصطنعها التي باألدوات النعل أجزاء فشبه ذلك، ل َفصَّ ولكنه نواس،

داللتها لها فإن الخالصة، الفنية الجهة من رصًفا تقليًدا املحاولة هذه كانت وإذا
الكوفة من يسافر لم الفتى اِعر الشَّ بأن تنبئنا األقل عىل ألنها التاريخية؛ الجهة من القيمة
فإذا الريح، يسابق مرسًعا راجًال إَِليَْها وذهب راجًال، إَِليَْها ذهب وإنما راكبًا، بغداد إىل
كما فراًرا الكوفة من وفرَّ للرحيل، االستعداد َعْن أعجل قد الفتى فإن التقدير َهذَا صح

قدمنا.
إىل أدنى ليس واألطول، األهم والجزء القصيدة، من الثالث الجزء ن يكوِّ الذي واملدح
إن الجدِّي، االبتكار من برئ ُهَو بل األولني، الجزءين من التجديد إىل أقرب وال االبتكار
يتجاوز ال وأدقها، الكلمة معاني بأوضح تقليديٌّ مدٌح ُهَو الرباءة، كل التعبري، َهذَا صح
الخصال من حظٍّا وأعظمها وأشجعها قريش أكرم بأنه ممدوحه، يصف أن به اِعر الشَّ
ابن وبأنه الحلم، بلغ حني وأحكمها قريش أحلم كان وبأنه ا، حقٍّ الرجل بها يمتاز التي
األوصاف من َهذَا غري إىل والرشف؛ النبل لصفات وأجمعها الخليقة أوحد وبأنه النبي،
يجدد أن اِعر الشَّ حاول فقد ذلك ومع ا، رصٍّ مدحهم ِيف وها يرصُّ أن الشعراء تعوَّد التي
الكالم، وترصيف الشعر قول ممارسة إىل حاجة ِيف يزال ال أنه وظهر التوفيق، فأخطأه
أنَّ فزعم الوقعات، من وقعة ِيف ممدوحه تلقاها التي الرضبة يذكر أن أراد حني وذلك
وحديث أطفال تفكري فهذا أذًى، وال رضًرا به تلحق ولم ممدوحه، رشفت الرضبة هذه
واملبالغة، الطباق عىل ووصفه غزله ِيف اعتمد كما مدحه ِيف معتمد واملتنبي يلغو، فتى
أنها علمت إذا النصول عىل تبكي األغماد بأن يحدثنا حني واضًحا ظهوًرا ذلك ويظهر
التي الدماء ولكن النار، فتقدح والرءوس األعناق ِيف تغمد النصول هذه وبأن ستجرَّد،
مًعا، والطباق املبالغة الكالم َهذَا ِيف ترى فأنت تقدحها، التي النار هذه تخمد تسفكها
ِيف وفق إن وأنه البديع، أصول من األصلني هذين استغالل اِعر الشَّ محاولة فيه وتحس
بعُد يستكمل لم الصنعة ِيف تقدمه عىل ألنه كثريًا؛ التوفيق يخطئه يزال فما حينًا ذلك

واإلتقان. املهارة من حظه
فالشاعر التاريخية. الناحية من قيمته له آخر يشء عىل تدلنا القصيدة هذه أنَّ عىل
العبايس بالسلطان املتصلني من أحد إىل يتجه ولم الحكم، رجال من أحًدا يمدح لم
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إىل وصل حني املتنبي أنَّ ذلك من يستنبط ما فأوضح علويٍّا، رجًال مدح وإنما القائم،
بغداد، ِيف القائم العبايس السلطان َعْن منحرًفا السيايس، بمذهبه محتفًظا كان بغداد
من أقل فال الحلول، نظرية إىل إشارة وال القرامطة، مذهب القصيدة ِيف نرى ال ولكننا
مدحه ِيف رغبًة العلوي َهذَا يمدح ال وأنه محتاط، متحفظ شاعرنا أن ذلك من نفهم أن
بهذا يستعني أن يريد لنواله، ملتمًسا يمدحه وإنما العلويني، وحب حبه ِيف إخالًصا أو

الشام. إىل بغداد من الرحيل عىل النوال
ِيف وال الكوفة ِيف يره لم ما شك غري من الفتى رأى بغداد ِيف املتنبي إقامة أثناء ويف
النظام عىل سخطه فزاد واللهو، العبث وفنون النعيم، وألوان الرتف مظاهر من البادية
ومما رأى مما يستبق لم أنه والغريب الناس، بني الثروة توزيع عىل وحنقه االجتماعي،
بغداد يف مرة يميش كان أنه من األخبار عنه لنا ترويه ما إال املرة هذه بغداد ِيف سمع
َحتَّى صاحبه فيه فساوم باكورة، كان ألنه أعجبه بطيًخا فرأى دراهم، خمسة ومعه
إىل ينظر حزينًا الفتى ووقف شيئًا، منه يبلغ لم ولكنه الخمسة، دراهمه عليه عرض
البائع فينهض البطيخ، لبائع مقابل خان من يخرج تاجر وإذا الدراهم، وإىل البطيخ
ويمتنع، يأبى والتاجر بطيخه عليه ويعرض له يدعو التملق، ِيف مبالًغا متملًِّقا إَِليِْه
البطيخ َهذَا رشاء َعْن نفسه وطابت التاجر سمح َحتَّى فشيئًا شيئًا بالثمن يهبط والرجل
عجبه املتنبي أظهر التاجر انرصف فلما داره، إىل يحمله أن البائع وأمر اثنني، بدرهمني
يعرضها كان دراهم يرفضخمسة أن عىل حملته التي الحماقة هذه من البطيخ لصاحب
فقال والعناء، املساومة بعد إال عنهما نفسه تطب لم درهمني، التاجر من ويقبل عليه،

دينار! ألف مائتي يملك إنه ويلك! التاجر: له
عىل وحرص بالغنى، وكلف الوقت ذلك منذ املال أحب أنه املتنبي عىل الرواة ويزعم

دينار. ألف مائتي يملك أن
ولست تحتمل، مما أكثر أحملها أن أريد فلست القصة هذه أمر من يكن ومهما
العامة حماقة من بغداد ِيف إقامته أثناء الفتى اِعر الشَّ به تأثر ملا رمًزا إال فيها أرى
الحمقاء العامة هذه استغالل ِيف وإرسافهم واألغنياء الخاصة وطغيان واستكانتهم،

املستكينة.
والسيايس االجتماعي النظام عىل حانًقا منهزًما، قرمطيٍّا بغداد عىل الفتى أقبل
من حظه وازداد سخط، إىل وسخًطا حنق، إىل حنًقا وأضاف الشام، إىل بغداد من وخرج
َعْن الرواة يرويها أخرى قصة القصة هذه إىل أضفنا وإذا والنظام، السلطان عىل التمرد
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التي والعقلية الخلقية العنارص نتبني أن استطعنا بالكوفة إقامته أثناء الصبي املتنبي
يكن لم لعله شيئًا يبتغي األرض ِيف والضارب املخاطر املندفع الفتى َهذَا شخصية كونت

ًما. توهُّ إال يعرفه وال يحققه
فيما وينظر عنده يجلس الكوفة ِيف ورَّاق إىل يختلف كان الصبي أنَّ الرواة زعم فقد
ثالثني ِيف يقع اللغة، ِيف عبيدة ألبي كتاب ومعه رجل، يوم ذات فأقبل الكتب، من يحرضه
َحتَّى فيه، النظر يطيل وجعل الصبي فأخذه للبيع، كتابه يعرض الرجل وكان ورقة،
حفظه أردت إذا وإنك ألبيعه، الكتاب بهذا جئت إنما هذا! يا له: وقال البائع به ضاق
فهو البائع: قال فيه؟ ما وعيت قد كنت فإذا الصبي: قال أيام، إىل احتجت واستقصاءه

الكتاب. ِيف ما حفظ قد ُهَو فإذا الصبي القوم امتحن ثم لك،
لنشاط رمًزا فيها أرى وإنما تحتمل، مما أكثر أَيًْضا القصة هذه أحمل أن أريد ال
غريه من متميز وهو نفسه الفتى أدرك فقد وإذن ذكائه، وحدة ذهنه وحضور الصبي
املتواضعة الحياة لذات من يشتهي بائس فقري ذلك مع وهو الناس، ِيف شائع غري بذكاء
ويرتفون ينعمون حوله من البُله واألغنياء واملال، الجهد بذل وإن يبلغه أن يستطيع ال ما
بنفسه، غروًرا الفتى َهذَا يمتلئ أن ِيف غرابة فال إكراًها والرتف النعيم عىل ويُكرهون
العدل يقتضيه ما غري عىل األمور فيها تجري التي الحياة هذه بعض قلبه يشعر أن ويف
مختلطة كثرية خواطر نفسه ويف الشام إىل يقصد أن ِيف غرابة وال واإلنصاف، والحق
يريد ساخط متشائم خواطر حال كل عىل ولكنها تمييزها، اليسري من ليس مضطربة
أقل فال سبيل ذلك إىل يكن لم فإن جميًعا، الناس ملصلحة حوله من الظروف تتغري أن

خاصة. ُهَو ملصلحته حوله الظروف تتغري أن من
األمل، من النوعني هذين تمثل بغداد من سفره بعد املتنبي حياة أنَّ أعتقد وأكاد
نفسه، وبني بينه فيما صادق مخلص أمره أول ِيف فهو املحاولة، من الفنَّني وهذين
تغيري يستطيع قد أنه يرى األثرة، ِيف مرسًفا ليس ولكنه شك، غري من بنفسه معجٌب
القرمطية الدعوة نرش ذلك إىل وسبيله واملستضعفني، املظلومني ملصلحة الحياة ظروف
الخالفة، ومستقر السلطان مركز َعْن اليشء بعض بعيد مكان ِيف السياسية األمور وتغيري
متجاوًزا آخر، يوًما متحفًظا يوًما مخاطًرا إَِليِْه يصل أن ِيف وجهد ذلك ِيف الفتى اندفع وقد
الثانية املرتبة من ا بدٍّ يجد فلم اليأس، أدركه ثم اإلخفاق أدركه َحتَّى ثالثًا، يوًما الحدود
أن بعد النفس وحب الطمع فيها ويقوى اإليثار، أخفق أن بعد األثرة فيها تقوى التي

اإلصالح. عىل وحملهم لهم والنصح بالناس الرفق أخفق
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واندفاعه الشباب كرم حينًا أخفاها التي الصحيحة طبيعته عىل املتنبي ظهر هنالك
وظهر الشباب، غمرة عنه انجلت الخيبة به وأملت اإلخفاق أدركه فلما الخري، إىل الطبيعي
إيثار ِيف مرسًفا بالخري، لنفسه مؤثًرا الذكر، ناِبه نابغة، شاعًرا يكون أن له هللا أراد كما
ملا والبغض لها واالزدراء الجماعة عىل الحقد إال األوىل آماله من يستبقي ال بالخري، نفسه
بعض الحوادث نتعجل يظهر فيما ولكننا سلطان، من له وتخضع نظام من عليه تقدم
املرحلة معه نقطع َحتَّى طريقه؛ ِيف اِعر الشَّ ونساير األناة نصطنع أن ِيف والخري اليشء،

والقنوط. اليأس إىل ثم السجن إىل به انتهت التي الثانية

الشام إىل (6)

تاريخيتان: مسألتان أو بالطبع، تاريخية مسألة الطريق، هذه ِيف لنا تعرض مسألة وأول
القصائد توقيت إىل سبيل من وهل الشام؟ إىل قاصًدا بغداد َعْن املتنبي ارتحل فمتى

السجن؟ إىل الحوادث به تنتهي أن قبل الشام ِيف قالها التي
بيشء يحدثوننا ال املؤرخني ألن سبيل؛ من عنها الجواب إىل فليس األوىل املسألة فأما
َهذَا من ينبئنا ال نفسه والديوان يقربه، أو بغداد من فيه املتنبي خرج الذي الوقت يُعنيِّ
تطل، لم بغداد ِيف املتنبي إقامة أنَّ بالشري8 األستاذ ظن ملا خالًفا أرجح ولكني بيشء،
إىل للرحيل يتهيأ أن من له مكن الذي الوقت إال فيها ينفق لم مرٍّا بها اِعر الشَّ مّر وإنما
ظن ملا خالًفا أنه، وعندي الكوفة، ِيف آمنًا يكن لم كما بغداد ِيف آمنًا يكن لم ألنه الشام؛
بأحد يتصل ولم األدب، أندية إىل وال العلماء، مجالس إىل يختلف لم أيًضا، بالشري األستاذ
بالقصيدة مدحه الذي العلوي هللا عبد بن محمد إال بغداد ِيف الظاهرين األشخاص من

الرحيل. عىل بنائله ليستعني إال مدحه أراه وما آنًفا؛ تحليلها من فرغنا التي
كانت بغداد وألن الهوى، قرمطي كان رأيت كما ألنه بغداد؛ ِيف آمنًا املتنبي يكن لم
وما قصري، وقت منذ عليها يغريون كانوا الذين القرامطة بأحداث االضطرابات شديدة
منها وخرج مضطربًا، وجًال بغداد ِيف الوقت من أنفق ما أنفق قد املتنبي أن إال أرى
معروف، اسم عليه ينم ال مجهول شخص بأنه وسفره إقامته ِيف وانتفع يرتقب، خائًفا
أن عىل حماله اللذان هما واحتياطه خوفه أن الظن وأكرب ممتازة، مكانة تفضحه وال
رحلته. أثناء بينها ينتقل كان التي القبائل عىل نسب، له كان إن ونسبه، اسمه يخفي

.R. Blachère: About-Tayyib al-Motanabbi p. 35 8
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ِيف قاله شعًرا لنا يحفظ ال ديوانه أنَّ بغداد ِيف اإلقامة يطل لم أنه عىل دليل وأوضح
أعياه ملا بال، وفراغ أمن إقامة ببغداد املتنبي أقام قد ولو العلوي، لهذا مدحه إال بغداد
ِيف شهدها التي املشاهد من كثري ويف األشخاص من كثري ِيف الشعر من كثريًا يقول أن

السالم. دار
قالها التي املتنبي فقصائد اليشء، بعض مختلف فيها فاألمر الثانية املسألة وأما
يظهر نحٍو عىل ديوانه من األول القسم ِيف منثورة السجن ودخوله بغداد من خروجه بني
كان وقد الديوان ِيف مقدمة قصائد فهناك والتضليل، التعمية من كثري إىل به قصد أنه
أشك وما متقدًما، إنشاؤها كان وقد الديوان ِيف متأخرة قصائد وهناك متأخًرا، إنشاؤها
األشخاص وأكثر التوضيح، إىل حاجة ِيف ليس ألمٍر أُريد يشء والتقديم التأخري َهذَا أن ِيف
يكد لم أو يعرفهم لم خاملون الطور َهذَا ِيف وثنائه بمدحه املتنبي إليهم قصد الذين
كله، ممكنًا يكن لم إن القصائد هذه توقيت أن إَِيلَّ يخيل فقد ذلك ومع التاريخ، يعرفهم

طريقتان. التوقيت ذلك إىل ويل كله، مستحيًال فليس
حني اِعر الشَّ بطريق فتتصل األخرى وأما الشاعر، بنفس فتتصل األوىل فأما
َهذَا صح إن النفسية، الطريقة وهي األوىل، الطريقة فأما الشام، بالد ِيف اضطرابه
املتنبي يحياها كان التي والشعورية العقلية الحياة طبيعة من أستنبطها فإني التعبري،
ورأيناه يحتاط، وال يتحفظ ال الكوفة ِيف الهوى قرمطي رأيناه فقد الكارثة، به تلم أن قبل
بقرمطيته سافر إنما الظن أكرب ِيف أنه ورأيناه الحذر، يصطنع متحرًجا بغداد ِيف شيعيٍّا
املتنبي شعر يمتاز أن من الفرض، َهذَا صح إن فالبد، وإذن هناك، إَِليَْها ليدعو الشام إىل
إىل حني من الشعر َهذَا ِيف تظهر قرمطية آراء أحدهما بشيئني: حياته من الطور َهذَا ِيف
يستطيع فال الخفي، ونشاطه وتفكريه حياته قوام وهي الشاعر، آراء هي ألنها حني؛
يدفع للعافية وإيثار واحتياط، تحفظ واآلخر محًوا، األدبية آثاره من يمحوها أن اِعر الشَّ
إذا اآلراء بهذه يلمح أن وإىل شك، أو خاف إذا استطاع ما آراءه يخفي أن إىل اِعر الشَّ
فإذا واطمأن، أمن إذا اآلراء هذه من به الجهر يمكن بما يجهر أن وإىل طمع، أو أمن
هذه أنَّ الظن فأكرب املتنبي، قصائد من طائفة ِيف الخصلتني هاتني نتبني أن استطعنا
مني الجغرافية الثانية الطريقة عىل اعتماًدا أكثر أني عىل الطور، َهذَا ِيف قيلت قد القصائد
طريق متابًعا بغداد من خرج قد املتنبي أنَّ فالظاهر النفسية، األوىل الطريقة هذه عىل
البادية القبائل بني يتنقل دهًرا الشام شمال ويف فيها فأقام إليها، انتهى َحتَّى الجزيرة
وفقراءهم أوساطهم يمدح كما الناس ورساة الرؤساء يمدح املدن، ِيف املتحرضين وبني
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وتهيؤهم للقرمطية استعدادهم ليتبني وهؤالء أولئك يمتحن كله ذلك أثناء ِيف وهو أيًضا،
غري فيه خضوًعا الوقت ذلك ِيف له يخضعون كانوا الذي العبايس السلطان عىل للخروج
وإن فيهم، أذاعها دعوته لقبول استعداًدا عندهم وجد فإن واالضطراب، التلون من قليل
من إليهم يهدي ملا أجًرا منهم يأخذه بما يعيش الحالني ِيف وهو أمره، عنهم كتم يجد لم

املديح.
ينقسم رأيته العراق من خروجه بعد املتنبي ديوان من األول القسم قرأت إذا وأنت
الشام، وشمال والجزيرة ِيف قيل األول القسم التعبري: َهذَا صح إن جغرافية، أقسام ثالثة
املناصب وأصحاب وأوساطها، الحارضة وأغنياء البادية رؤساء من جماعة به ومدح
عنهم نطيل قد الذين التنوخيني عىل موقوف وهو الالذقية ِيف قيل الثاني والقسم فيها،
من تفهم وأنت بذلك، نفسه اِعر الشَّ يحدثنا طرابلس، ِيف قيل الثالث والقسم الحديث،
إليها، عاد ثم طربية ِيف فأقام حينًا، الالذقية َعْن غاب قد أنه التنوخيني، ِيف شعره سياق
ثم دهًرا، الشمال َهذَا ِيف فأقام شمالها من سوريا جاء قد املتنبي أنَّ إيلَّ فيخيل وإذن
ثم شيئًا، املقام فيها فأطال الالذقية إىل انحرف ثم قصريًا، حينًا طرابلس ِيف فأقام مىض
ملا فيها وتهيأ بها العهد فجدد الالذقية إىل عاد ثم قليًال، فأقام طربية إىل عنها انرصف
يعلن يكد فلم حمص، َعْن بعيد غري البادية إىل تركها ثم خطب، من يحدث أن يريد كان
السجن ِيف وإلقاؤه أخذه يكون أن ويجب السجن، ِيف وأُلقَي أُخذ، َحتَّى الثورة إىل الدعوة
نفسه ويربئ التنوخيني، أحد يمدح نراه فنحن وثالثمائة، وعرشين أربع أو ثالث سنة يف

فيقول: له، الهجاء تهمة وهي عنده، بها ُرمي تُهمٍة من إَِليِْه

اْل��بَ��َق��اءِ ُط��وِل ِم��ْن َم��ِل��ْل��ُت َف��َك��يْ��َف ِس��نِّ��ي اْل��ِع��ْش��ِري��َن َع��َل��ى أَْربَ��ْت َوَم��ا

وسرتى وثالثمائة، وعرشين ثالث سنة قاله اِعر الشَّ أنَّ البيت َهذَا من يفهم ما وأقل
نستعني حني أننا وأظن السجن، إىل اضطره الذي األمر يحدث أن قبل التنوخيني مدح أنه
املتنبي، شعر من القسم َهذَا تاريخ مقاربًا توقيتًا نوقت أن نستطيع الطريقتني بهاتني
من فيه اصطنع بما الديوان، ِيف عمًدا القسم َهذَا به أحيط الذي الغموض نمحو وأْن

وتأخري. تقديم
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رسمتها التي الطريق هذه سلك قد املتنبي أنَّ أفرتض فإني يشء من يكن ومهما
فسأسلك وإذن خطر، ذا تأثريًا العامة صورتها ِيف يؤثر ال االنحراف من كثري أو قليل مع

اآلتي: النحو عىل الطور َهذَا ِيف شعره درس ِيف نفسها الطريق هذه

الشمالية. سوريا ِيف شعره (١)
طرابلس. ِيف شعره (٢)
الالذقية. ِيف شعره (٣)

البادية. ِيف للثورة يستعد كان حني شعره (٤)
السجن. ِيف شعره وأخريًا (٥)

الشام شمال يف املتنبي شعر (7)

اإلحصاء من إَِليِْه عمدت وما الفرض، من إَِليِْه ذهبت ما صح إن — الديوان ِيف أيدينا وبني
الشمال ِيف كان حني بالشام، عهده أول ِيف املتنبي قالها ومقطوعة قصيدة عرشة ست —

الحرض. وأهل البادية أهل بني متنقًال
مرضيٌّ إال فيهم ليس العرب، من جماعة األقل عىل بأكثره أو الشعر بهذا مدح وقد
مطلعها: التي بالقصيدة ومدحه القييس، الكالبيُّ الحسني بن هللا عبد بن سعيد ُهَو واحد،

َع��َدَال َوَم��ا َض��ْع��ِف��ي َع��َل��ى َج��اَر واْل��بَ��يْ��ُن َق��تَ��َال َم��ا َق��اَس��يْ��ُت َم��ا َوأَيْ��َس��ُر أَْح��يَ��ا

وفيهما أرجح، فيما املقطوعتني هاتني قال الرجل، َهذَا رهط من الكالبيني ولبعض
القرمطية: دعوته وإىل غرضه، إىل ظاهر تلميح

اْل��َك��ْرُم َش��ِرَب ِم��ثْ��ِل��ِه ِم��ْن الَّ��ِذي َش��ِربْ��نَ��ا ُم��َه��نَّ��ئً��ا ِص��ْرًف��ا ال��َخ��ْم��َر َش��ِربْ��َت َم��ا إِذَا
اْل��َع��ْزُم َوَس��اِق��ي��ِه��ُم ِريٍّ��ا ��ونَ��َه��ا يُ��َس��قُّ ال��َق��نَ��ا نُ��َداَم��اُه��ُم َق��ْوٌم َح��بَّ��ذَا أََال

∗∗∗
اْألَْك��ُؤبَ��ا ��اِف��يَ��اِت ِب��ال��صَّ يَ��ْم��َل��ئُ��وا أَْن ِألَِح��بَّ��ِت��ي
أَْش��َربَ��ا أَالَّ َوَع��َل��يَّ يَ��بْ��ِذلُ��وا أَْن وََع��َل��يْ��ِه��ُم
َف��أْط��َربَ��ا اْل��ُم��ْس��ِم��َع��اُت ُت اْل��بَ��اِت��َرا تَ��ُك��وَن َح��تَّ��ى
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ِيف يقول التي بميميته الطور َهذَا ِيف مدحه الدولة، سيف ُهَو واحد رجل وفيهم
أولها:

ح��َم��اِم��ي َوْق��ِت َق��بْ��َل ِح��َم��اِم��ي َج��َل��بَ��ْت اْآلَراِم وَم��َراِب��ِع ��بَ��ا ال��صِّ ِذْك��ُر

مدحه وقد األزدي، املنترصشجاع أبو وهو األزدي، منهم فقحطانيون، اآلخرون وأما
مطلعها: التي بالقصيدة

تَ��تَ��َرْق��َرُق وََع��بْ��َرٌة يَ��ِزي��ُد َوَج��ًوى يَ��أَْرُق َوِم��ثْ��ِل��ي أََرٍق َع��َل��ى أََرٌق

أولها: التي بالقصيدة ومدحه الطائي، أحمد بن عيل هم الطائيني، من جماعة ومنهم

أَُش��يِّ��ُع ال��ظَّ��اِع��ِن��ي��َن أَيَّ أَْدِر َف��َل��ْم َودَُّع��وا يَ��ْوَم َودََّع��ْت نَ��ْف��ٍس ُح��َش��اَش��ُة

قوله: أوالهما مطلع بقصيدتني مدحه وقد الطائي، محمد بن وشجاع

َق��بْ��ُل ِم��ْن ال��ُم��ِح��بُّ��وَن َم��اَت ِب��ِه َع��يَ��اءٌ ال��نُّ��ْج��ُل اْل��َح��َدُق َداُؤُه َم��ْن أًَس��ى َع��زي��ُز

قوله: الثانية ومطلع

َغ��ُد َع��ْه��ِدُك��ُم ِل��يَ��ْوِم َل��يْ��َس َه��يْ��َه��اَت اْل��َم��ْوِع��ُد؟ َف��أَيْ��َن َع��ْه��ُدُك��ُم اْل��يَ��ْوَم

بقصيدتني مدحه وقد اِعر الشَّ البحرتي بن يحيى ابنا عبادة أبو وأخوه هللا وعبد
أولهما: مطلع

َم��َغ��اِن��ي��َك��ا ِف��ي َوِب��َدْم��ِع��ي ِب��ي َوُج��ْدُت أُبْ��ِك��ي��َك��ا ِك��ْدُت َح��تَّ��ى َربْ��ُع يَ��ا بَ��َك��يْ��ُت

الثانية: ومطلع

َج��ْم��ُر َك��ِب��ِدي ِف��ي َوْه��َو بَ��ُروٌد ِب��ِف��يَّ َخ��ْم��ُر أَْم ال��َغ��َم��اَم��ِة َم��اءُ أَْم أَِري��ُق��ِك
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أولها: ِيف يقول التي بالقصيدة أخاه ومدح

َك��ِب��ِد َوَال َق��ْل��ٍب ِب��َال أَُك��وَن َح��تَّ��ى اْل��َك��َم��ِد ِب��ذَا ِم��نِّ��ي ُم��ْق��تَ��ِن��ًع��ا ��ْوُق ال��شَّ َم��ا

ولم ممدوحيه جدَّ اِعر الشَّ البحرتي يذكر لم الثالث القصائد هذه ِيف أنه ونالحظ
املحدثني شعر قراءة ِيف اإلمعان من املتنبي َعْن معروًفا كان ما يالئم َهذَا ولعل إليه، يرش
ِيف افتضح َحتَّى بهما، العلم يحسن وال يقرؤهما ال أنه ذلك مع واالدعاء البلغاء، وأدب

ذلك.9
بالقصيدة طرسوس ِيف العمل بعض عىل وكان زريق، بن محمد هؤالء غري ومدح

مطلعها: التي

نَ��س��ي��َس��ا َش��َف��يْ��ِت َوَم��ا انْ��ثَ��نَ��يْ��ِت ثُ��مَّ َرِس��ي��ًس��ا َف��ِه��ْج��ِت َل��نَ��ا بَ��َرْزِت َه��ِذي

أولها: التي باألبيات استجداه طرسوس من يرتحل أن أراد وملا

يَ��ِع��َدا أَْن َق��بْ��َل يُ��ْع��ِط��ي َف��َق��ْدنَ��اَك إِذَا أََح��ًدا نَ��َرى َم��ا ُزَريْ��ٍق بْ��َن ��ُد ُم��َح��مَّ

أوالهما: ِيف يقول بقصيدتني حاجبًا وكان الرومي، محمد بن مساور كذلك ومدح

��ي��ُح ال��شِّ اَألََغ��نِّ ال��رَّش��أِ ذَا أَِغ��ذَاءُ ال��تَّ��بْ��ِري��ُح َف��ْل��يَ��ُك ِب��ي َك��َم��ا َج��َل��ًال

األخرى: ِيف ويقول

اْألُْس��تَ��اذَا يَ��ْق��ُدُم َغ��اٍب َل��يْ��ُث أَْم َه��ذَا َش��ْم��ٍس َق��ْرُن أَْم أَُم��َس��اِوٌر

.٨٠ ص٧٩، املتنبي الصبح 9
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أولها: التي بالقصيدة األنطاكي املبارك بن الرحمن عبد ومدح

اْل��ِه��َالِل نُ��ْك��َس ��ْق��ِم ال��سُّ ِف��ي نَ��َك��َس��اِن��ي اْل��ِوَص��اِل َوَه��ْج��ُر ِل��ي اْل��َه��ْج��ِر ِص��َل��ُة

كان من فمنهم املتنبي، مدحه حني سوريا شمال ِيف مقيًما كان الناس هؤالء وكل
واحد منزل يتعرض وال بطرطوس، كان من ومنهم بمنبج، كان من ومنهم بأنطاكية،
قريبًا أو حلب ِيف لقيه املتنبي وأحسب الرومي، محمد بن مساور يكون أن إال للشك منهم

منها.
ِيف إال مساوًرا يمدح لم أنه عزام،11 الوهاب عبد والدكتور بالشري10 األستاذ ويرى
إىل أميل ذلك مع ولكني الرأي، َهذَا تؤيد والذالية رائق، بن محمد موت بعد متأخر وقت
موت بعد وبالذالية هذا، طوره ِيف بالحائية مدحه مرتني؛ مدحه ولعله قدمته، ما ترجيح

تكررت. قد الشام عىل املرصيني إغارة كانت وإن رائق، ابن
عنه الحديث قدمنا ما ييل الذي الشعر أنه ِيف تشك لم كله الشعر َهذَا قرأت إذا وأنت
وصول وعند الشباب، وأول الصبا آخر ِيف قيل الذي الشعر أنَّ أي السابقة؛ الفصول ِيف

الشام. شمال إىل املتنبي
كما فيه ظاهرة القرمطية فاآلراء قاطًعا، إثباتًا َهذَا تثبت التي الخصائص كل فيه
ظاهر شعره به الفتى ابتدأ الذي الفني واملذهب ويحتاط، اِعر الشَّ يتحفظ أن إال سرتى،
واملبالغة، الطباق عىل ظاهر واعتماد خاصة، تمام وألبي للقدماء، تقليد الظهور: كل فيه

الطبع. واتاه إن فيهما ويقتصد القريحة، عليه استعصت إْن فيهما يرسف
منها يسلم ولم الشعراء من جماعة عند العرص َهذَا ِيف نجدها أخرى ظاهرة ثم
التي القوايف تكلف وهي تليه، التي األخرى األطوار بعض ِيف وال الطور َهذَا ِيف ال املتنبي،
فكافيته يتكلفونها، املتقدمني الشعراء من املطبوعون يكن لم والتي عرس، من تخلو ال
كان الفتى أنَّ عىل تدالن الرومي، محمد بن مساور مدح ِيف وذاليته البحرتي، مدح ِيف
عىل والقدرة القوايف، اصطناع ِيف الرباعة من شيئًا ليظهر الشدة من بيشء نفسه يأخذ

استذاللها.

.R. Blachère: About-Tayyib al-Motanabbi p. log 10

ص٥٨. عزام للدكتور الطيِّب أبي ذكرى 11
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طبيعة بنمو وأساليبه، ومعانيه ألفاظه، ِيف تحس تكاد الشعر َهذَا تقرأ حني أنت ثم
اإلطالة أكره أني ولوال فشيئًا، شيئًا والنضج الرشد نحو الفنية ملكته وتقدم الشاعر،
شعر من املقدار َهذَا الستقصيت به، واإلمالل فيه اإلطالة إىل حاجة ال فيما واإلمالل
َهذَا من أستنبط أْن ولحاولت مقطوعة، ومقطوعة قصيدة، قصيدة ولدرسته املتنبي،
أثقلت فعلت إْن ولكني الشاب، اِعر الشَّ َهذَا عند الفنية امللكة نحو والدرس االستقصاء
الشعر َهذَا أنت فخذ الحديث، هذا غاية إىل بنفيس وال بك أنته ولم نفيس، وعىل عليك
ولكني فيه، أطيل أْن أنا أريُد ال ما إىل ستصل أنك ِيف أشك فما أياًما، وقتك من عليه وقف
املتنبي فن أصول نتعرف لعلنا تتذوقه أن ِيف فاجتهد الشعر، َهذَا بعض عند معك واقٌف

الفنية. أطواره من الطور َهذَا نعرب حني ينفعنا والوضوح، التفصيل من يشء ِيف
ألنَّا التفكري؛ ببعض خليقة فإنها هللا، عبد بن سعيد بها مدح التي الميته ولنأخذ
أيًضا، والتفكري الشعور ِيف بل وحده، اللفظ ِيف ال وطفولته، اِعر الشَّ صبا فيها نلتمس

يديك: بني أقدمه الذي الغزل َهذَا معي فأقرأ

َع��َدَال َوَم��ا َض��ْع��ِف��ي َع��َل��ى َج��اَر َواْل��بَ��يْ��ُن َق��تَ��ال َم��ا َق��اَس��يْ��ُت َم��ا َوأَيْ��َس��ُر أَْح��يَ��ا

معه، الحياة إىل سبيل ال ما البني من يحتمل أنه َعْن يعرب أن أراد كيف إَِليِْه فانظر
الفعل َهذَا فاصطنع التكلف، من يشء ِيف إال يؤديه أن يستطع ولم املعنى، َهذَا حول فدار
الجملة هذه يُؤدي أن يستطع لم ثم الحالية، الجملة هذه إَِليِْه أضاف ثم البيت، أول ِيف

قوله: ِيف املوصولني هذين بني جمع حني املعاظلة من يشء دون نفسها الحالية

َق��تَ��ال َم��ا َق��اَس��يْ��ُت َم��ا أَيْ��َس��ُر

ثم اليسري، التعقيد َهذَا فآثر القافات، كثرة من يأتي الذي التنافر من أشفق ولعله
البيت: َهذَا من الثاني الشطر إىل انظر

َع��َدَال َوَم��ا َض��ْع��ِف��ي َع��َل��ى َج��اَر َواْل��بَ��يْ��ُن
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ال كله الشطر أنَّ ستحس ولكنك اليشء، بعض يخلب ظاهًرا طباًقا فيه فسرتى
استوىف قد اِعر الشَّ وأنَّ عتًال، مكانها إىل وُعتلت إكراًها أكرهت قد القافية وأنَّ إليه، حاجة
البيت إىل انتقلت فإذا البيت، ليتم الثاني بالشطر جاء ثم األول، الشطر ِيف األسايس معناه

الثاني:

نَ��َح��َال َك��َم��ا ِج��ْس��ِم��ي ِف��ي يَ��نْ��َح��ُل ��بْ��ُر َوال��صَّ أَبَ��ًدا ال��نَّ��َوى تَ��ْق��َوى َك��َم��ا يَ��ْق��َوى َواْل��َوْج��ُد

النوى قوة بني إَِليَْها اهتدى التي املالءمة بهذه فرًحا اِعر الشَّ نفس ِيف أحسست
وبهذا الثاني، الشطر ِيف الجسم ونحول الصرب نحول وبني األول، الشطر ِيف الوجد وقوة
قوله: إىل انظر ولكن والجسم، الصرب ونحول والنوى، الوجد قوة بني البعيد الطباق
لقوة فإن آخر؛ ليشء ال الشطر وزن لتقيم جاءت إنما الكلمة هذه أنَّ فسرتى «أبًدا»،
إىل وانظر الوجد، قوة معها فتنتهي إَِليِْه تنتهي أن يجب ا حدٍّ غريبة، كانت وإْن النوى
انتقل ثم يخفى، ال التكلف من يشء ِيف الصرب عىل فيه الضمري أعاد كيف الثاني الشطر

الثالث: البيت إىل

ُس��بُ��َال أَْرَواِح��نَ��ا إل��ى ال��َم��نَ��ايَ��ا َل��َه��ا َوَج��َدْت َم��ا اْألَْح��بَ��اِب ُم��ف��اَرَق��ُة َل��ْوَال

لم صبي، صاحبها أنَّ عىل يدل تحقيقها ولكن يخلب، ظاهرها مبالغة فيه فسرتى
وتأخر الضمري تقدم مع املنايا، عىل «لها» ِيف الضمري رجع إىل ذلك بعد، تفكريه ينضج
يدك ألضع أذكره وإنما لذلك، أذكره ولست خطأ، ليس َهذَا أنَّ أعلم وأنا اللفظ، ِيف املرجع

شعره. إقامة ِيف الصبي يبذله الذي الجهد عىل
الرابع: البيت واقرأ

َف��َال َص��َدْدِت إِْن ��ا َوأَمَّ اْل��َح��يَ��اَة يَ��ْه��َوى َدِن��ًف��ا ِص��ِل��ي ِس��ْح��ٍر ِم��ْن ِب��َج��ْف��نَ��يْ��ِك ِب��َم��ا

يفصل ال أخرى باء تليها الباء بهذه يفجؤك الذي االستحالف َهذَا منه فستنكر
البيت قراءة أتم ثم النحاة، يقول كما حصني، غري حاجز وهو املوصول، َهذَا إال بينهما
الحذف إىل فاضطر منه، يخلص أن اِعر الشَّ يستطع لم األداء ِيف قصوًرا فيه فسرتى
إن فأما وصلته، ما الحياة يهوى دنًفا صيل لصاحبته: يقول أن يريد فهو اإلضمار؛ وإىل

يهواها. فليس عنه صددِت
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وسيستجيزه، سيميضفيه ولكنه التكلف، َهذَا مثل إىل الجهد بحكم مضطر واملتنبي
مخاصميه يغيظ أن إال عناده عليه فيأبى اإلنكار من شيئًا الناس من يحس كان ولعله
اإليغال من بأس عليه فليس َهذَا مثل له يجيز النحو دام وما يكرهون، فيما باإللحاح
الرضورة تفرضه الذي التعقيد ومن التعقيد، إىل التكلف من املتنبي ينتقل وكذلك فيه،
ِيف املتنبي مثل األداء، فنون من وفنٍّا الشعر، مذاهب من مذهبًا يصبح الذي التعقيد إىل
ويتعمد الشعري، األداء وسائل من وسيلة املعاظلة يرى كان الذي الفرزدق مثل ذلك

النحويني.12 من خصومه ليغيظ املألوف تجاوز
الخامس: البيت إىل انظر ثم

نَ��َص��َال َس��ْل��َوٌة َخ��َض��بَ��تْ��ُه إِذَا َش��يْ��بً��ا َك��ِب��ٌد َل��ُه ش��ابَ��ْت َف��َل��َق��ْد يَ��ِش��ْب إِالَّ

باملضارع منه فجاء املكاتب، بتالميذ يذكِّر يكاد ترصيًفا الشيب فيه ف رصَّ فقد
وحتى خضابًا، السلوة جعل َحتَّى ذلك يكفه لم ثم الكبد، إىل أسنده ثم واملايضواملصدر،

الخضاب. َهذَا عىل مستعصيًا الكبد هذه شيب جعل
وطنه إىل بل هذه، صاحبته إىل ال الفتى حنني فيه مؤثر، فحلو السادس البيت أما
إَِليِْه يحمل بما عقله نفسه عىل ويمسك ريحه، يتنسم َزاَل َما والذي هجره، الذي ذلك

النسيم: َهذَا

َع��َق��َال َم��ا ال��َش��ْرِق ِريَ��اِح ِف��ي تَ��ُزوُرُه َراِئ��َح��ًة أَنَّ َف��َل��ْوَال َش��ْوًق��ا يُ��َج��نُّ

البيت فاقرأ والجهد، التكلف إىل يعود َحتَّى البيت َهذَا يدع يكاد ال اِعر الشَّ ولكن
السابع:

َوأََال َف��َق��ْد ِم��نْ��َه��ا َط��َرًف��ا يَ��ذُْق َل��ْم َم��ْن ُح��َرًق��ا تَ��َرْي ِب��ي َف��ُظ��نِّ��ي أَْو َف��انْ��ُظ��ِري َه��ا

البيت، أول ِيف الهاء فهذه والعرس: املشقة من البيت َهذَا ِيف ما عىل يدك واضع فإنك
بأنها إياها إنباؤه ثم تتخيله، أن أي به تظن أن من تنظر أن صاحبته إىل اِعر الشَّ وطلب

ص٧. سالم البن الشعراء طبقات 12
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الحرق هذه َعْن عرب كيف إَِليِْه وانظر مهلكة، حرًقا به فسرتى به ظنت أو نظرت إن
إىل بشاعر ينتهي التكلف أنَّ أظن فما نجا، فقد طرًفا منها يذق لم من بأن املهلكة

التقصري. َهذَا من أشد تقصري
َهذَا من عليه فليس عمره، من عرشة السابعة أو عرشة السادسة ِيف شاعرنا ولكن
التي الفنون من ليس النسيب أنَّ الديوان قراءة ِيف أمضيت إذا وسرتى بأس، الجهد
املألوفة بالسنة احتفاًظا طبعه غري عىل يتكلفه ُهَو وإنما بها، يحفل أو املتنبي يحبها

الشعراء. عند
عليه عابه الذي البيت بهذا ممدوحه إىل اِعر الشَّ تخلص كيف الغزل َهذَا بعد وانظر

ظاملني: النقاد

َم��ثَ��َال اْل��َه��َوى ِف��ي تَ��َرَك��تْ��ِن��ي الَّ��ِت��ي إل��ى ِل��ي َف��يَ��ْش��َف��َع ذُلِّ��ي يَ��َرى اْألَِم��ي��َر َع��لَّ

أنَّ نسوا ولكنهم صاحبته، عند له شفيًعا األمري يجعل أْن الفتى عىل أنكروا فهم
البدوي َهذَا من خطًرا أعظم قوًما بأن متصلة كانت نة السُّ وأنَّ بدويٍّا، رجًال يمدح الفتى
بن لقيس شفع عيل بن الحسني أنَّ األخبار تحفظ لم أو للمحبني، الحب ِيف شفعوا قد
ليىل،14 أبي عند امللوح بن لقيس شفع األمويني عمال بعض وأنَّ لبنى،13 أبي عند ذريح
األعرابي َهذَا ع يشفِّ أن املتنبي يمنع فما الثريا،15 وبني عمر بني سفر عتيق أبي ابن وأنَّ

الهوى؟ ِيف مثًال تركته التي عند الكالبي
والذي يليه الذي البيت من عليه البأس وإنما البيت، َهذَا من بأٌس اِعر الشَّ عىل ليس

ا: حقٍّ وسذاجته اِعر الشَّ طفولة يمثل

ُم��ْع��تَ��ِق��َال ِب��ال��رُّْم��ِح ِب��ِه بَ��ُص��ْرُت ��ا َل��مَّ ِب��َدِم��ي َط��اِل��ٌب َس��ِع��ي��ًدا أَنَّ أَيْ��َق��نْ��ُت

الضمري َهذَا لوال الثاني الشطر ِيف تلتقيا أن توشكان اللتني الباءين هاتني فدع
التكلف َهذَا إىل الشنيع، التكلف َهذَا إىل وانظر استطاع، ما بينهما يحول الذي الضعيف

بوالق). (طبع ص١١٣ ج٨ األغاني 13

بوالق). (طبع ص١٧٣ ج١ األغاني 14
بوالق). (طبع ص٢٦ ج١ األغاني 15
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بدمه، طالب أنه فاستيقن الرمح، اعتقل وقد ممدوحه الفتى رأى اللفظ: ِيف ال املعنى ِيف
أقىس ما املدنفني، للعشاق مثال وتجعله وتضنيه تعنِّيه التي هذه صاحبته عند من؟ عند
بهذا طعنها األمري أنَّ فلو بالرمح، حبيبته يهدد أن أمريه من يحمد الذي الفتى َهذَا قلب
صاحبته أنَّ ويرى باإلكراه، حبٍّا يريد ُهَو أم الغالم؟ َهذَا عنه يرىض أكان فقتلها الرمح
هذين بني األمري موقف وما به، تبخل كانت بما وأسمحت خافت الرمح رأت إذا مثله غرة
لم الفتى ولكن فال، الحب عىل ومكرًها مخوًِّفا فأما شفيًعا، نحتمله كنا قد العاشقني؟
من يشء مع املمدوح إىل الوصول ِيف واحتيال شاعر عبث ُهَو وإنما هذا، من شيئًا يرد
لم وإن حسنًا، موقًعا األعرابي املمدوح نفس من وقع أنه إال أرى وما والدعابة، الظرف

املتحرضين. نحن يعجبنا
يصل َحتَّى الكرم، وصف ِيف املبالغة قوامه لصاحبه، عادي مدح ِيف اِعر الشَّ ويميض
ا: حقٍّ شنيعة فيه املبالغة كانت وإن املوسيقى، من فيه بما بأس ال الذي البيت َهذَا إىل

ال��َع��ذََال يَ��ْس��ِب��ُق َج��نَ��اٍب ِف��ي َوَس��يْ��ُف��ُه أَْع��يُ��ِن��َه��ا ُك��ْح��ُل ِك��َالٍب ِف��ي تُ��َرابُ��ُه

السائر للمثل نظمه إىل وانظر وجناب، وكالب تراب بني املوسيقية املالءمة إىل فانظر
بالرتاب؟! يكتحلون قوٍم ِيف رأيك ما ولكن جهد، وال تكلف غري ِيف

األبيات: هذه إىل وانظر

اْألََج��َال َح��يْ��نُ��ه��ا إَِل��يْ��َه��ا َوَس��اَق ِق��ْدًم��ا ِب��ِه تَ��ِم��ي��ُم بَ��اَدت ال��ِذي اْألَِم��ي��ُر ُه��َو
اْل��ِح��َل��َال أَْس��َل��ُم��وا َع��َواٍن َغ��يْ��ُر َواْل��َح��ْرُب ُم��ْق��ِب��َل��ٌة ال��نَّ��ْص��ِر َوَخ��يْ��ُل َرأَْوُه ��ا َل��مَّ
َرُج��َال َظ��نَّ��ُه ش��يء َغ��يْ��َر َرأَى إِذَا َه��اِربُ��ُه��ْم َك��اَن َح��تَّ��ى اْألَْرُض َوَض��اَق��ِت

لألخطل: جرير بقول شك غري من يذكرك منها األخري فالبيت

َوِرَج��اَال َع��َل��يْ��ُك��ُم تَ��ُش��دُّ َخ��يْ��ًال بَ��ْع��َدُه��م ش��يء ُك��لَّ تَ��ْح��َس��ُب ِزْل��َت َم��ا

البيت: َهذَا واقرأ
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َس��َع��َال َم��ا ال��طِّ��ْف��ِل َل��َه��َواِت ِف��ي ِب��ال��َخ��يْ��ِل َرَك��َض��ْت َل��ْو اْل��يَ��ْوِم ذَا َوإَِل��ى َف��بَ��ْع��َدُه

ما السعال؟ يأخذه فال بخيلها تميم لهواته ِيف تركض الذي الطفل َهذَا ِيف رأيك فما
تميم؟ وخيل تميم تكون أن عىس وما الطفل؟ َهذَا يكون أن عىس

األلفاظ ِيف واملالءمة املعنى ِيف املبالغة فيه تتكلف الذي الكالم من النحو َهذَا وعىل
غناء، ذي بيشء القصيدة هذه من نخرج نكاد ال ونحن قصيدته، يتم َحتَّى اِعر الشَّ يميض
محزون غري بذلك مبتهًجا العناء، وفنون الجهد ألوان نفسه يكلف الفتى َهذَا نرى أننا إال
الثقة وهذه الصبا، وميعة الفتوة بنشاط وأمله فنه يستقبل ألنه ضجًرا؛ به مظهر وال له

الشباب. إال يعرفها ال التي
رأيت ولكنك له، يلمح ولم القرمطي، بمذهبه القصيدة هذه ِيف املتنبي يرصح ولم
هؤالء مع أقام أنه ِيف شكٍّ من وليس السابقتني، املقطوعتني ِيف املمدوح ألقارب ملَّح قد أنه

غناء. عندهم يجد أن دون قال ما لهم وقال أقام، ما الكالبيني
املنترص أبا املتنبي بها مدح التي األخرى، القصيدة هذه عند قصرية لحظة فلنقف
األوىل القراءة أنَّ فسنرى الديوان، يقول كما األزدي الرضا بن معن بن أوس بن شجاع
القصيدة هذه ففي وجوه: من ظاهًرا خالًفا املاضية القصيدة تخالف القصيدة لهذه
َهذَا ِيف العشق وليس عواطفه، ويجلو نفسه يصور صادًقا، غناءً للشاعر نحس الثانية
ِيف عنه يعرب أن دون به اِعر الشَّ يتغنى الذي ُهَو غامض، ملعنى غامًضا رمًزا إال الغناء
ا ُملمٍّ كنت فإذا تستطيع، ما منه تفهم أو تشاء ما منه تفهم لك، يرتكه وإنما األمر، أول
صباه مازج ملا شاهًدا األوىل، نشأته منذ له مصاحبًا دخائله، عىل ظاهًرا الشاعر، بحياة
به، يتغنى ملا محقق عنه، فاهم فأنت وحرسة، أىس من حياته ِيف له عرض وما حزن، من
فأنت بحاله، دقيق علم غري عىل وتقرؤه مصادفة، له تسمع اِعر الشَّ َعْن غريبًا كنت وإن
أن ويكفي ينسبون، كما فينسب يعشقون، كما يعشق الشعراء، من كغريه شاعًرا تراه

إليه: أشري ما صحة لرتى القصيدة هذه من األوىل األبيات تقرأ

تَ��تَ��َرْق��َرُق وع��ب��رة يَ��ِزي��ُد َوَج��ًوى يَ��أَْرُق َوِم��ثْ��ِل��ي أََرٍق َع��َل��ى أََرٌق
يَ��ْخ��ِف��ُق وَق��ْل��ٌب ��َدٌة ُم��َس��هَّ َع��يْ��ٌن أَُرى َك��َم��ا تَ��ُك��وَن أَْن ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َج��ْه��ُد
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َش��يِّ��ُق ُف��َؤاٌد َولِ��ي انْ��ثَ��نَ��يْ��ُت إِالَّ َط��اِئ��ٌر تَ��َرنَّ��َم أَْو بَ��ْرٌق َالَح َم��ا

ظهر وإن مبهمة، بعواطف غامًضا غناءً ترى كما يتغنى األبيات هذه ِيف فالشاعر
حزين قلٍب َعْن يصدر النغمة، قوي اللهجة صادق الغناء َهذَا ولكن العشق، أنها منها
أثر بعضه يقفو متصل اِعر الشَّ فأََرُق واألىس، الحزن فيها فيثري القلوب إىل وينتهي
الناس عامة فأما يأَْرق، أْن خليق ِمثَْله أنَّ يرى ألنه ينكره؛ وال ذلك يقرر والشاعر بعض،
العارفون وأما الهوى، ولوعة الحب، وحدة العشق، شدة األول الشطر َهذَا من فيفهمون
وأمل أرقه، ويضاعف ليله يطيل الذي اِعر الشَّ همَّ الشطر َهذَا من فيفهمون املتنبي بأمر
مرت كلما حزنه يزيد محزون والشاعر متناوله، َعْن ويبعد قلبه، يمأل الذي اِعر الشَّ

البكاء. إىل املتزايد املتصل الحزن َهذَا به ينتهي وقد واأليام، الساعات
الثاني: البيت إىل انظر ثم

يَ��ْخ��ِف��ُق وَق��ْل��ٌب ��َدٌة ُم��َس��هَّ َع��يْ��ٌن أَُرى َك��َم��ا تَ��ُك��وَن أَْن ��بَ��ابَ��ِة ال��صَّ َج��ْه��ُد

ِيف فليس ذلك ومع النفس! ِيف تأثريًا وأبلغ الغناء، َهذَا من أصدق غناءً ترى فهل
تسهيد بني والجمع الشاعر، لهجة صدق ولكن طريف، معنى وال جديد، يشء البيت
أنه أعلم ولكني أحققه، كيف أدري ال حزنًا البيت َهذَا ِيف يشيع القلب وخفقان العني

وقارئيه. سامعيه إىل االنتقال رسيع العدوى شديد
الثالث: البيت َهذَا إىل انظر ثم

َش��يِّ��ُق ُف��َؤاٌد َولِ��ي انْ��ثَ��نَ��يْ��ُت إِالَّ َط��اِئ��ٌر تَ��َرنَّ��َم أَْو بَ��ْرٌق َالَح َم��ا

الذي وطنه إىل اِعر الشَّ حنني فيه وستجد السابق، البيت ِيف رأيت ما مثل فيه فسرتى
بعد. عنه تَْسُل لم متصلة به نفسه تزل لم

فأخفى نفسه أدرك قد اِعر الشَّ أنَّ فسرتى ذلك، بعد تأتي التي الثالثة األبيات اقرأ ثم
لفظه ِيف تكلفه فظهر املصنوع، النسيب َهذَا من الشعراء يتكلف ما وتكلف شخصه،
وما ينطفئ، أن قبل الغضا نار تنطفئ ما الهوى نار من جرَّب قد فهو ومعناه، وأسلوبه
بخري أداؤه وليس شيئًا ليس نفسه ِيف فاملعنى يحرقه، ما إحراق َعْن الغضا نار تعجز

منه:
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يُ��ْح��ِرُق ��ا َع��مَّ َوتَ��ِك��لُّ اْل��َغ��َض��ا نَ��اُر تَ��نْ��َط��ِف��ي َم��ا اْل��َه��َوى نَ��اِر ِم��ْن َج��رَّبْ��ُت

الظهور، إىل عادت قد اِعر الشَّ طفولة فسرتى ذلك، بعد يأتي الذي البيت واقرأ
بيشء، وليس شيئًا، يحسبه الذي املعنى َهذَا َعْن الفتى رضا أو الصبي رضا وستحس

طائل: ورائه من وليس العامة، يخدع الذي السخف ُهَو وإنما

يَ��ْع��َش��ُق َال َم��ْن يَ��ُم��وُت َك��يْ��َف َف��َع��ِج��بْ��ُت ذُْق��تُ��ُه َح��تَّ��ى اْل��ِع��ْش��ِق أَْه��َل وََع��ذَْل��ُت

ِيف املعنى َهذَا إىل نفسه املتنبي سبق وقد املوت، سبيل ُهَو وحده العشق أنَّ يريد
قال: حني آنًفا حللناها التي القصيدة

ُس��بُ��َال أَْرَواِح��نَ��ا إل��ى ال��َم��نَ��ايَ��ا َل��َه��ا َوَج��َدْت َم��ا اْألَْح��بَ��اِب ُم��ف��اَرَق��ُة َل��ْوَال

يَر لم العشق يذوق أن قبل العشاق لوم ِيف مخطئًا كان قد أنه اِعر الشَّ عرف وملا
له جزاء إال ليس وجواه العشق ألم من يلقى ما بأن يعرتف أْن ومن يعذرهم، أْن من ا بُدٍّ

ذنب: من العاشقني إىل قدَّم ما عىل

َل��ُق��وا َم��ا ِف��ي��ِه َف��َل��ِق��ي��ُت َع��يَّ��ْرتُ��ُه��ْم أَنَّ��ِن��ي ذَنْ��ِب��ي َوَع��َرْف��ُت َوَع��ذَْرتُ��ُه��ْم

استنبط قد أنه يحسب التكلف، َهذَا َعْن راٍض تكلفه، ِيف ممعن ترى كما فالشاعر
آذى اِعر الشَّ أنَّ أنا أحسسُت كما أحسست ولعلك ويستوفيه، يتمه فهو خطريًا، معنى
نفسه اِعر الشَّ ولكن فأسخطك، التكلف إىل انحدر ثم فأرضاك، صادًقا بدأ حني نفسك
له بد وال ا، حقٍّ محزون وهو فيه، امليض يطيق ال به ضيق وهو التكلف َهذَا أحس قد
حزنه يتغنى أن ومن سجيتها، عىل نفسه يرسل أن ومن األوىل، لهجته إىل يعود أن من

القصيدة: به بدأ الذي الغناء ِيف منه شيئًا أوضح الغناء َهذَا ِيف وهو العميق،

يَ��نْ��َع��ُق ِف��ي��َه��ا اْل��بَ��يْ��ِن ُغ��َراُب أَبَ��ًدا َم��نَ��اِزٍل أَْه��ُل نَ��ْح��ُن أَِب��ي��نَ��ا أَبَ��ِن��ي
يَ��تَ��َف��رَُّق��وا َف��َل��ْم نْ��يَ��ا ال��دُّ َج��َم��َع��تْ��ُه��ُم َم��ْع��َش��ٍر ِم��ْن َوَم��ا نْ��يَ��ا ال��دُّ َع��َل��ى نَ��بْ��ِك��ي
بَ��ُق��وا َوالَ بَ��ِق��ي��َن َف��َم��ا اْل��ُك��نُ��وَز َك��نَ��ُزوا اْألَُل��ى اْل��َج��بَ��اِب��َرُة اْألََك��اِس��َرُة أَيْ��َن

62



وشبابه املتنبي ِصبى

َض��يِّ��ُق َل��ْح��ٌد َف��َح��َواُه ثَ��َوى َح��تَّ��ى ِب��َج��يْ��ِش��ِه اْل��َف��َض��اءُ َض��اَق َم��ْن ُك��لِّ ِم��ْن
ُم��ْط��َل��ُق َح��الٌَل َل��ُه��ْم اْل��َك��الََم أَنَّ يَ��ْع��َل��ُم��وا َل��ْم َك��أَْن نُ��وُدوا إِذَا ُخ��ْرٌس
اْألَْح��َم��ُق َل��َديْ��ِه ِب��َم��ا َواْل��ُم��ْس��تَ��ِغ��رُّ نَ��َف��اِئ��ٌس َوال��نُّ��ُف��وُس آٍت َف��اْل��َم��ْوُت
أَنْ��َزُق ��ِب��ي��بَ��ُة َوال��شَّ أَْوَق��ُر ��يْ��ُب َوال��شَّ َش��ِه��يَّ��ٌة َواْل��َح��يَ��اُة يَ��أُْم��ُل َواْل��َم��ْرءُ
َرْونَ��ُق َوْج��ِه��ي َولِ��َم��اءِ ٌة ُم��ْس��َودَّ ��ِت��ي َولِ��مَّ ��ب��اِب ال��شَّ َع��َل��ى بَ��َك��يْ��ُت َوَل��َق��ْد
أْش��َرُق َج��ْف��ِن��ي ِب��َم��اءِ َل��ِك��ْدُت َح��تَّ��ى ِف��َراِق��ِه يَ��ْوِم َق��بْ��َل َع��َل��يْ��ِه َح��ذًَرا

يمثِّل كيف منها األول البيت ألحظت الحزن، من فيها ما أرأيت األبيات! هذه اقرأ
عجًما؟ وال مرضيني ليسوا أبيه بنو ألنهم إليهم؛ يتحدث الذين هؤالء إىل اِعر الشَّ اطمئنان
من فالهجرة أبًدا، البني غراب فيها ينعب منازل أهل القحطانية أنَّ يسجل أنه أرأيت

عليهم؟ مفروضة والغربة طبعهم،
تكون أْن توشك سذاجة ِيف مفلًسا الشكوى هذه ِيف اِعر الشَّ مىض كيف أرأيت ثم
أنَّ هو فيه نفكر أْن ينبغي الذي ولكن بالفلسفة؟ منها بالوعظ أشبه هي بل عامية،
شعر تمأل َحتَّى أغصانها وتمتد ستنمو التي الشجرة لهذه أصل الساذجة الفلسفة هذه

وأمثاًال. وحكًما مواعظ املتنبي
التفكري بدء األبيات هذه ِيف نحس نكاد أننا ُهَو أَيًْضا فيه نفكر أْن ينبغي والذي
الفتى رجوع من يأتي إنما الفلسفي التفكري َهذَا وأنَّ الفتى، َهذَا عند الحزين الفلسفي
يرى وهو الحال، سيئ مرشًدا، غريبًا نفسه يرى فهو ثانيًا، قومه وإىل أوًال نفسه إىل
عليه، هم يتسلطوا أن ينبغي كان من عليهم تسلط قد مرشدين، غرباء ذلك بعد قومه
ِيف ترى كما والطباق يشء، األمر من له يكون أال ينبغي كان من دونهم باألمر واستأثر
فنية أداة به يعدل يكاد وال عنه، يعدل ال اِعر الشَّ لشعر الفني القوام ُهَو األبيات، هذه

أخرى.
الشباب، ريعان ِيف وهو الشباب، عىل اِعر الشَّ بكاء وإىل األبيات، هذه آخر إىل وانظر
من بالخوف يستقبله، يكد لم بل يفارقه، لم شباب عىل َهذَا لبكائه اِعر الشَّ تعليل وإىل

. بدٌّ منها ليس التي مفارقته
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للعاشقني، لومه ذكر حني تكلفه كما هنا، التعليل يتكلف اِعر الشَّ أنَّ ظني وأكرب
يبكي ملاذا يعرف ال ُهَو ولعله التكلف، فاحش ليس هنا ولكنه عنهم، ذلك بعد واعتذاره
يشكو ُهَو كما غري، ليس البكاء إىل حاجة ِيف ألنه الشباب؛ يبكي إنما أنه يرى وال الشباب،
اِعر الشَّ صدق عىل األدلة أوضح من ولعل غري، ليس الشكوى إىل حاجة ِيف ألنه العشق؛
ِيف واندفع ممدوحه، ينىس كاد أو نىس قد أنه منها، األول القسم ِيف أو القصيدة هذه ِيف
أنه ذكر كاد، أو إربه ذلك من قىض إذا َحتَّى والحزن، التفكري لهذا وغنائه وحزنه تفكريه
اقتضابًا، والتعبري التفكري فاقتضب والعناء، الحزن ِيف ال والثناء، املدح ِيف قصيدة ينشئ
ا» «أمَّ إىل فلجأ واالحتيال، للتكلف البال فارغ ليس ألنه املدح؛ إىل تخلًصا يلتمس ولم

وقال:

اْألَيْ��نُ��ُق إَِل��يْ��ِه تُ��ْح��َدى َم��ْن َف��أََع��زُّ ال��رَِّض��ا بْ��ِن َم��ْع��ِن بْ��ِن أَْوِس بَ��نُ��و ��ا أَمَّ

ِيف الناس قال ما مرددا كدأبه، مبالًغا هؤالء أوس لبني مدحه ِيف اِعر الشَّ ويميض
َهذَا عند تقف أن أحب ولكني يغني، ال بما فيصفه ممدوحه محمد إىل يخلص ثم املدح،

البيت:

يَ��ْخ��لُ��ُق َال أَنَّ��ُه َوَظ��نِّ��ي أََح��ًدا ��ٍد ُم��َح��مَّ ِم��ثْ��َل ال��رَّْح��َم��ُن يَ��ْخ��لُ��ِق َل��ْم

تصدر مما أكثر الخالص الفن َعْن تصدر ال التي الفاحشة املبالغة من فيه ما لرتى
لبعض أو للناس، تتيح التي القرمطية بهذه وتأثره الفتى، عند الديني الرأي فساد َعْن

يستباح. يكن لم ما والعمل والقول الرأي من األقل، عىل الناس
الصبا يودع كان حني املتنبي نفس تصوير ِيف خطرها لها قصيدة بإزاء فنحن
أخذت قد وألنها بعيًدا، ا همٍّ لها ألن مؤرقة؛ معنَّاة حزينة نفس هي الشباب: ويستقبل
زال وما ترىض، وال ترس ال أموًرا التفكري َهذَا من وتستنبط نفسها، ويف الناس ِيف تفكر
والطباق. املبالغة عىل فنه ِيف متعمًدا الفتى زال وما قرمطيَّته، ِيف ماضيًا قرمطيٍّا الفتى
القصيدة هذه بعد قيلت أنها يظهر أخرى قصيدة إىل ولننتقل القصيدة، هذه فلندع
التي السينية هذه وهي الشام، شمال ِيف متنقًال املتنبي كان حني قيلت ولكنها ا، مَّ بزمٍن
الجهد من كثريًا الفتى فيها بذل والتي الطرسويس، زريق بن محمد اِعر الشَّ بها مدح
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دراهم، عرشة إال — ياقوت16 يقول فيما — عليها ينل فلم الخطل، من كثريًا فيها وقال
زيد حني الشعر ِيف زاد قد أنه إال أرى وما أخرى، دراهم عرشة فنال شافع له شفع ثم
أيًضا. زريق ابن فيها يمدح والتي الديوان ِيف نجدها التي الدالية األبيات فقال العطاء، ِيف
صوره، أبشع ِيف التكلف لرتى املدح يدي بني اِعر الشَّ قدمها التي األبيات هذه فاقرأ
ما إىل السخف من أحيانًا الفتى اِعر الشَّ ينتهي كيف ولنرى مظاهره، أشنع ِيف ل والتعمُّ

يطاق: ال

نَ��س��ي��َس��ا َش��َف��يْ��ِت وَم��ا انْ��ثَ��نَ��يْ��ِت ث��مَّ َرِس��ي��َس��ا َف��ِه��ْج��ِت َل��نَ��ا بَ��َرْزِت َه��ِذي
َج��ِل��ي��َس��ا ل��ْل��َف��ْرَق��َدي��ِن َوتَ��َرْك��ِت��ِن��ي اْل��َك��َرى ِف��ي َح��ظِّ��ي ِم��نْ��ِك َح��ظِّ��ي َوَج��َع��ْل��ِت
ُك��ئُ��وَس��ا اْل��ِف��َراِق َخ��ْم��ِر ِم��ْن َوأََدْرِت ِب��َس��ْك��َرٍة ال��ُخ��َم��اَر ذَيَّ��اِك َق��طَّ��ْع��ِت

فانظر األطفال، سخف أردت فإذا األمر، آخر محتمل ولكنه فارغ، هنا إىل فالكالم
قوله: إىل

اْل��ِع��ي��َس َوتُ��ْرِوي َم��َزاَدُك��ُم تَ��ْك��ِف��ي َم��َداِم��ِع��ي َف��ِإنَّ َظ��اِع��نَ��ًة ُك��نْ��ِت إِْن

يستطيع بحيث الغزارة من هي فإذا املتنبي، يسفحها التي الدموع هذه إىل أترى
ِيف اإلبل لري يكفي وما السفر، أثناء ِيف ليرشبوا مزادهم يمأل ما منها يأخذوا أن القوم

أيًضا. السفر أثناء
من أهي الحسناء؟ صاحبته لرشب دموعه أتصلح نفسه يسأل لم املتنبي ولكن
ظن أن عىل والحياة؟ الجمال فيه وتبعث البض، الغض الجسم َهذَا تالئم بحيث العذوبة

قوله: إىل فانظر حسنًا، ليس بصاحبته املتنبي

َع��بُ��وًس��ا يَ��ُك��وَن أَْن َوْج��ِه��ِك َولِ��ِم��ثْ��ِل بَ��ِخ��ي��َل��ًة تَ��ُك��وَن أَْن ِل��ِم��ثْ��ِل��ِك َح��اَش��ى
َخ��ِس��ي��َس��ا يَ��ُك��وَن أَْن نَ��يْ��ِل��ِك َولِ��ِم��ثْ��ِل ُم��َم��نَّ��ًع��ا يَ��ُك��وَن أَْن َوْص��ِل��ِك َولِ��ِم��ثْ��ِل

ص٢٠٤. ج٥ األدباء معجم 16
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كان أنه إال أرى وما البيتني، هذين ِيف يشبب أن املتنبي أراد امرأة بأي أدري ولست
ويرتفع البخل، َعْن ترتفع التي فاملرأة النساء، من بها التشبيب يحسن ال بمن يشبب
ال املتنبي ولكن هجائها، إىل يقصد حني إال بالشعر خليقة ليست التمنع، َعْن وصلها
بالدل صاحبته فيصف البيتني، هذين ينقض أن يكره ال بل التفكري، َهذَا مثل عند يقف

فيقول: تميس، أن يمنعها الذي والخَفر تتكلم، أن من يمنعها الذي

َوِط��ي��َس��ا اْل��ُف��َؤاَد وََغ��اَدَرِت َح��ْربً��ا َع��َواِذِل��ي َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي َج��نَ��ْت َخ��ْوٌد
تَ��ِم��ي��َس��ا اْل��َح��يَ��اءُ َويَ��ْم��نَ��ُع��َه��ا ِت��ي��ًه��ا َدلُّ��َه��ا تَ��َك��لَّ��َم يَ��ْم��نَ��ُع��َه��ا بَ��يْ��َض��اءُ

والتيه، الدل من ذلك مع ولكنها االمتناع، من أرفع ووصلها البخل، من أرفع فهي
وهي كريمة، بخيلة فهي تميس، أْن وال تتكلم، أن تستطيع ال بحيث والحياء، الخفر ومن
داء، كل من دواءه األمر آخر عندها اِعر الشَّ وجد وقد وقحة، حيية وهي مبتذلة، ممنعة

العظيم: زعيمهم صفات عليهم وهانت األطباء، عنه فأعرض

َج��اِل��ي��نُ��وَس��ا ِص��َف��اُت َع��َل��يَّ َه��انَ��ْت ِع��نْ��َدَه��ا َداِئ��ي َدَواءَ َوَج��ْدُت ��ا َل��مَّ

جمعت والتي بدموعه، يرويها أْن املتنبي يكره ال التي الفتاة هذه أنَّ ويظهر
ُهَو وإذا املمدوح، إىل التخلص فأنسته ا، حقَّ فتَّانًا شغلت قد النساء، صفات من النقائض

فيقول: ظرف، وال فيه رفق ال هجوًما ممدوحه عىل ويهجم اقتضابًا، الكالم يقتضب

نَ��ِف��ي��َس��ا ِل��ل��نَّ��ِف��ي��ِس نَ��ِف��ي��ٌس أبْ��َق��ى ��ًدا ُم��َح��مَّ ِل��ل��ثُّ��ُغ��وِر ُزَريْ��ٌق أَبْ��َق��ى

من تأتي التي النسنسة هذه إىل أو الفسفسة، هذه إىل أو النفنفة، هذه إىل فانظر
بصاحبه ضاق إذا زريق بن محمد واعذر واحد، شطر ِيف مرات ثالث النفيس تكرار
عرشة إال الفتى يعط فلم ثالثًا، السخف من سيأتي وبما ثانيًا، التكرار وبهذا أوًال، املتنبي

املدح. ِيف املتنبي وزاد الشافعون إَِليِْه شفع أن بعد إال يزده ولم دراهم،
فيها القرمطية املبالغة تظهر التي األبيات هذه هي القصيدة هذه من املهم ولكن

أيًضا. الفنية الناحية من بل وحدها، الدينية الناحية من ال مظهر، أبشع
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تجاوزت فإذا الذوق، يسيغها معقولة تكون أن برشط الشعر ِيف حسنة فاملبالغة
منه يسخر مادحه أنَّ يظن أن املمدوح حق من وكان هجاء، أو سخًفا كانت الحد َهذَا
فيما كله َهذَا من أجهل املتنبي حظ لحسن كان زريق بن محمد ولكن به، ويستهزئ

الرواة. يقول

ال��تَّ��ْق��ِي��ي��َس��ا َوتُ��ْف��ِس��ُد ال��ظُّ��نُ��وَن تَ��نْ��ِف��ي آيَ��ٍة ِف��ي َغ��ايَ��ًة َر تَ��َص��وَّ بَ��َش��ٌر
يُ��وَس��ى َع��َل��يْ��َه��ا َال ِم��نَ��َه��ا َوَع��َل��يْ��ِه ِب��َه��ا َال اْل��بَ��ِريَّ��ِة َع��َل��ى يُ��َض��نُّ َوِب��ِه
ُش��ُم��وَس��ا ِص��ْرَن ال��ظُّ��لُ��َم��اِت أَتَ��ى ��ا َل��مَّ َرأْيَ��ُه أَْع��َم��َل اْل��َق��ْرنَ��ي��ِن ذُو َك��اَن َل��ْو
ِع��ي��َس��ى َألَْع��يَ��ا َم��ْع��َرَك��ٍة يَ��ْوِم ِف��ي َس��يْ��ُف��ُه َع��اَزَر َرأَْس َص��اَدَف َك��اَن أَْو
ُم��وَس��ى ِف��ي��ِه َج��اَز َح��تَّ��ى انْ��َش��قَّ َم��ا يَ��ِم��ي��ِن��ِه ِم��ثْ��َل اْل��بَ��ْح��ِر لُ��جُّ َك��اَن أَْو
َم��ُج��وَس��ا اْل��َع��اَل��ُم��وَن َف��َك��اَن ُع��ِب��َدْت َج��ِب��ي��ِن��ِه َض��ْوءُ ِل��ل��نِّ��ي��َراِن َك��اَن أَْو

ِيف املتنبي إغراق منها لتستخرج تعليق أو رشح إىل تحتاج األبيات هذه أظن وما
مدح حني وأحسبه قرمطيته، من جاءه الذي الدينية الحدود تجاوز ِيف وإرسافه املبالغة
يجلُّ إلًها صباه ِيف جعله الذي ذلك الكويف، الفضل أبا يمدح كان أنه ظن قد زريق ابن

منام. أو يقظة ِيف يرى أن َعْن
قصيدته تقدير، أقل عىل آخره من أو الشام، شمال ِيف املتنبي شعر آخر أنَّ ويظهر
حابس بن بعمرو أوقع حني وثالثمائة وعرشين إحدى سنة الدولة سيف بها مدح التي
املتنبي أنَّ يفرتض الناس وبعض — الديوان يقول كما — العني رأس ِيف ضبة وبني
للشمال الثانية زيارته ويف الكارثة، قبل شمالها إىل عاد ثم الشام أوساط إىل ذهب قد
أنَّ عىل يدل ما الرواة أقوال من أيدينا بني فيما وال الديوان ِيف وليس القصيدة، هذه قال

السجن. من خروجه قبل إَِليِْه عاد الشام شمال فارق أْن بعد الفتى
لم ملَّا ولعله السوري، للشمال األوىل زيارته ِيف القصيدة هذه قال أنه أعتقد وأنا
ا، حقٍّ الشمال من استيأس بجائزة عليها يظفر ولم الفتى لألمري ينشدها أن يستطع
ملك إىل العباسيني ملك من واالنتقال الشام ِيف اإليغال عىل له باعثًا اليأس َهذَا وكان
الشاعر، فيها ولد التي السنة ِيف ولد املتنبي سن مثل ِيف الدولة سيف وكان اإلخشيديني،
يكون أن يبعد فال حسنًا، بالءً املوقعة هذه ِيف وأبىل شأن، ونباهة نجابة أظهر قد وكان
أمله من ويُقربه شأنه يرفع ما به واالتصال التقرب من يجد أن ِيف طمع قد املتنبي

بقوم. وقوًما بأرض أرًضا استبدل يرجو كان بما ذلك من يظفر لم فلما البعيد،
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لك قدمُت وقد القصيدة، هذه قال حني عمره من عرشة التاسعة ِيف املتنبي وكان
فقد وإذن العرشين، سنُُّه تجاوز ولم التنوخي إسحاق بن الحسني مدح بأنه ينبئنا أنه
ثم وعرشين، اثنتني سنة وأثناء وثالثمائة، وعرشين إحدى سنة أواخر ِيف الالذقية ِيف كان
وثالثمائة، وعرشين ثالث سنة أوائل ِيف أو نفسها السنة هذه ِيف إَِليَْها رجع ثم عنها، غاب

نرى. فيما السجن إىل واضطر فيها نُِكب التي السنة وهي
عىل يدل الذي البيت َهذَا إال العناية يستحق يشء الدولة لسيف قصيدته ِيف وليس
يتحدث دينه، ِيف التهاون شديد — غريها ِيف كان كما — القصيدة هذه ِيف كان الفتى أنَّ

حرج: وال عناية غري ِيف عنه

اْإلِْس��َالِم ِم��َن ِح��ي��نَ��ِئ��ٍذ َف��بَ��ِرئْ��ُت َك��اِئ��ٌن ُه��َو أَْو َك��اَن ِم��ثْ��لُ��َك َك��اَن إِْن

طرابلس يف شعره (8)

شمال فارق أن بعد طرابلس ِيف املتنبي قالها ثالث بمقطوعات رسيًعا مرٍّا نمر أن ويجب
بعد قالها أم بها، ويقيم الالذقية يزور أن قبل أقالها نعلم أن اليسري من وليس الشام،
بر من وجد ملا فيها اإلقامة وأطال األمر، أول الالذقية ِيف استقر أنه أرجح وأكاد ذلك،
فحملته وبينهم، بينه نشأت التي املودة ولهذه باملعروف، له وإصفائهم به التنوخيني
فقد بها، يرصح لم إن آماًال نفسه ِيف بعثت ولعلها الشعر، من قال ما فيهم يكثر أن عىل
يمينًا املختلفة وبيئاتها الشام مدن ِيف ينتقل أخذ الالذقية من ثم سرتى، كما إَِليَْها أشار
طربية إىل ذلك بعد وانتهى دمشق، زار ولعله وطرابلس، وبعلبك حمص فزار وشماًال،

التنوخيني. أصدقائه وإىل الالذقية إىل فعاد أهلها َعْن يرض لم ثم حينًا، فيها فأقام
فيها جديدة، أرًضا طرق الشام شمال ترك حني املتنبي أنَّ هنا نالحظ أن وينبغي
للسلطان العراق ِيف خضع فقد قبل، من له يخضع ولم يعرفه لم جديد سيايس سلطان
الذين واإلخشيديني العباسيني بني مضطرب لسلطان الشام شمال ِيف وخضع العبايس،
متصلة كانت التي الغارات لهذه كذلك ومضطرب حني، إىل حنٍي من عليه يغريون كانوا
يمأل كان الذي الطموح لهذا األمر آخر مضطرب ثم الحدود، عىل والروم املسلمني بني
َهذَا بحكم كانوا والذين وحارضتها، الشمالية سوريا بادية ِيف املتفرقني األمراء نفوس
مالئمني واملرصي العراقي السلطان بني ويرتددون وامللك، السيادة إىل ينزعون الطموح

املضطربة. املختلطة إقليمهم وظروف املؤقتة العاجلة منافعهم بني
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به اشتدت الذي املضطرب اإلقليم َهذَا ِيف مطمًعا وال أمًال لنفسه املتنبي يجد ولم
وسلطان بغداد، سلطان الوقت: ذلك ِيف القوة يتنازعان كانا اللذين السلطانني عناية
الفردية األثرة فيه استيقظت والذي الروم، غارات تشغله كانت والذي الفسطاط،
ِيف وأبعد اإلقليم َهذَا فرتك والقحطانية، العدنانية من البادية القبائل بني واملنافسات

الكارثة. إىل انتهى ثم أقام، ما فيه فأقام اإلخشيديني ملك إىل انتهى َحتَّى السفر
العناية، من بيشء خليًقا ليس طرابلس ِيف قاله الذي القليل الشعر َهذَا أنَّ والحق
النفس، مطمنئ هادئًا طرابلس ِيف كان املتنبي أنَّ عىل يدلنا أنه أحدهما اثنان: أمران لوال
بعض عليه الظروف ه ترفِّ حني إال اإلنسان، لها يفرغ ال التي األمور لصغائر فارًغا
كاسبًا طرابلس يأتي ال فهو وتشيع، تظهر بدأت قد كانت املتنبي شهرة وكأن اليشء،
تخلو ال ضيافة أهلها بعض من ويلقى زائًرا، يأتيها وإنما يظهر، فيما للرزق ملتمًسا

وترف. وبر عناية من
لصغائر فارًغا طرابلس ِيف قاله الذي الشعر َهذَا ِيف املتنبي نجد ال أنَّا اآلخر: واألمر
الشعراء بها يخاطر التي التكاليف ولهذه أيًضا، وسخفه الفن لصغائر بل فحسب، األمور

النظم. ِيف ومهارتهم اللفظية براعتهم ليظهروا البديع، أصحاب من
وقارئه سامعه ويكلف املتنبي فيهما يتكلف اللذين البيتني هذين تقرأ أنَّ ويكفي
سيف يدي بني األفعال نظم ِيف سيغلو كما األلفاظ، نظم عىل فيهما يزيد ال ألنه شطًطا؛

طويل: بزمٍن ذلك بعد الدولة

َش��ِرِس َل��يِّ��ٍن ُم��ِم��رٍّ ُح��ْل��ٍو أََغ��رَّ بَ��ِه��ٍج ُم��ب��ِغ��ٍض ُم��ِح��بٍّ بَ��ِع��ي��ٍد َداٍن
نَ��ُدِس َرٍض نَ��ْدٍب نَ��ٍه َس��ِريٍّ َج��ْع��ٍد ِث��َق��ٍة أَِخ��ي واٍف َغ��ٍر أَِب��يٍّ نَ��ٍد

َهذَا خلكان بن هللا عبيد صاحبه مدح طرابلس بلغ ملا الطيب أبا أنَّ ُهَو والظاهر
وأهدى الشاعر، ضيافة فأحسن بها أعجب الرجل وكأن شيئًا، تُغني ال التي السينية بهذه
وإهداءها اصطناعها يحسنون السوريني أنَّ يظهر التي الطرف هذه من طرفتني إَِليِْه

قديم. من
واألخرى: عسل، ِيف ولوز سكر من سمك فيها — الديوان يقول كما — هدية األوىل:

حلوى. فيها جامة
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ويقدمه صاحبه بمدح يتغنى ُهَو وإذا وبهرته، املتنبي سحرت فقد األوىل الهدية فأما
َهذَا الهدية هذه وصف ِيف ويقول والجود، للكرم حيٍّا مثًال ويجعله الطائي، حاتم عىل

خلكان: بن هللا عبيد وفتن املتنبي، أرىض أنه ِيف أشك ما الذي البيت

اْل��َع��َس��ِل ِم��َن ِب��ْرَك��ٍة ِف��ي يَ��ْس��بَ��ُح َس��َم��ٌك أََق��لِّ��َه��ا ِف��ي َم��ا أََق��لُّ

كان الكويف الفتى أنَّ ويظهر األوىل، من للمتنبي إرضاءً أقل تكن فلم األخرى وأما
هذه بالزعفران عليها كتب أن بعد صاحبها إىل الجامة رد فقد الحلوى» يحب «حلويٍّا

األبيات:

ا ال��َح��دَّ َوتَ��ج��اَوَز اْل��َم��َدى بَ��َل��َغ ا ُودٍّ ِب��زاِئ��دي َف��َل��ْس��َت أَْق��ِص��ْر
َح��ْم��َدا َم��ْم��لُ��وءًَة َف��َرَدْدتُ��ه��ا َك��َرًم��ا َم��ْم��لُ��وءًَة أَْرَس��ْل��تَ��ه��ا
َف��ْرَدا َوتَ��ُظ��نُّ��َه��ا ِب��ِه َم��ثْ��نَ��ى َف��اِرَغ��ٌة َوِه��َي تَ��ْط��َف��ُح َج��اءَتْ��َك
ال��َع��ْه��َدا َوتَ��ذُْك��َر تَ��ِح��نَّ أَالَّ َش��ُرَف��ْت الَّ��ِت��ي َخ��َالِئ��ُق��َك تَ��أْبَ��ى
ال��َوْرَدا َوَك��انَ��ِت ال��رَِّب��ي��َع ُك��نْ��َت َزَه��ًرا ُم��نْ��ِب��تً��ا َع��ْص��ًرا ُك��نْ��َت َل��ْو

الشكر ويف والعسل، واللوز السكر وصف ِيف َحتَّى مبالغ مطابق ترى كما فالشاعر
نفسه عىل بها ه ويُرفِّ بالصغائر، يلهو وأْن يسرتيح أْن املتنبي حق ومن حلوى، علبة عىل
النهار، وأطراف الليل آناء فيها ويفكر اآلفاق، ِيف بها يطوف التي الثقال الهموم هذه من
وثقل السخف من يخلو ال ذلك كل ومجونه، املتنبي ودعابة وفراغه، املتنبي راحة ولكن
وال الروح، حلو املتنبي يكن فلم الحديث، من املوضع َهذَا غري ِيف سرتى كما الروح،

والفراغ. الدعة أوقات ِيف الذوق غليظ ُمرٍّا كان وإنما جذَّابًا، وال الظل، خفيف
واللوز، السكر سمك يصطاد عليها عاطًفا أو العسلية، بركته ِيف غارًقا فلندعه
للتنوخيني. هناك قاله الذي الكثري الشعر َهذَا من يشء ِيف لننظر الالذقية، إىل ولنذهب
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الالذقية يف شعره (9)

الروعة، إىل أحيانًا وينتهي الجودة، من حظه يعظم كثري، التنوخيني ِيف املتنبي وشعر
أنَّ عىل يدل ما ذلك عىل وفيه بنبوغه، املنبئة والطالئع الشاعر، بنضج البشائر وفيه
غايته، من قريٌب أنه إَِليِْه وخيلت وأماني، آماًال نفسه ِيف أثارت قد التنوخيني مع حياته
أولهما فأما التنوخيني: من ثالثة شعره ِيف ذكر وقد حال. كل عىل راضية حياة وكانت
عليه، ومبكيًا متباكيًا أو باكيًا له راثيًا إال يذكره فلم التنوخي إسحاق بن محمد وهو
ِيف املتنبي إقامة تطول أن قبل مات وإنما وبينه، بينه املودة تتصل ولم يعرفه، لم كأنه

مطلعها: التي بالرائية رثاه وقد الالذقية،

ُغ��ُروُر َح��َرص��ُت َوإِْن اْل��َح��يَ��اَة أَنَّ َخ��ِب��ي��ُر َوال��لَّ��ِب��ي��ُب َألَْع��َل��ُم إِنِّ��ي

فاستزادوه امليت، أهل أرضت ولكنها فيها، غناء وال لها خطر ال عادية قصيدة وهي
أولها: ِيف يقول التي األبيات هذه والقافية الوزن عىل فزادهم

َس��ِع��ي��ُر َوُه��نَّ َم��َك��اِئ��ُدُه َوَخ��بَ��ْت بُ��ُح��وُر َوُه��نَّ أَنَ��اِم��لُ��ُه َغ��اَض��ْت

امليت عم أبناء أنَّ فأشاعت الالذقية، ِيف التنوخيني تنافس كانت أخرى أرسة وكأن
عنهم ينفى أن يسألونه الطيب أبى إىل فلجئوا بموته، شمتوا قد وأنهم عليه يحزنوا لم

أولها: التي األبيات والقافية الوزن عىل فقال الشماتة، هذه

َوَزِف��ي��ُر َداِئ��ٌم َح��ِن��ي��ٌن إِالَّ ��ٍد ُم��َح��مَّ بَ��ْع��َد إِبْ��َراِه��ي��َم أَِآلِل

َهذَا ِيف جهده استنفد قد وكأنه الرثاء، ِيف استزادوه كما املعنى َهذَا ِيف استزادوه وقد
أقف ال التي األبيات هذه وقال أخرى، وقافية آخر وزن إىل فعدا القافية، وهذه الوزن

البيت: َهذَا عند إال منها

ال��َع��ق��اِرُب تَ��ِدبُّ يَ��ُه��وِدي ِل��نَ��ْج��ِل أٍَب بَ��ِن��ي بَ��يْ��َن أَنَّ َع��ِج��ي��بً��ا أََل��يْ��َس
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استعطف التي قصيدته ِيف قاله آخر بيتًا بإزائه ألضع البيت َهذَا عند أقف وإنما
قوله: وهو سجن، أن بعد حمص وإىل بها

ال��يَ��ُه��وِد ِب��َم��ْح��ِك تَ��ْع��بَ��أَنَّ َوَال ال��َك��اِش��ِح��ي��َن ِم��َن تَ��ْس��َم��َع��نَّ َف��َال

اليهودي؟ َهذَا يكون أن عىس ومن البيتني؟ هذين ِيف واحد رجل إىل املتنبي أشار فهل
َحتَّى به السعاية ِيف أثر اليهودي َهذَا ينافسهم كان الذين بالتنوخيني املتنبي لصلة وهل
بعد املتنبي بال وما السجن؟ ِيف إقامته طالت َحتَّى به النكاية ِيف أثر أو السجن ِيف ألقي
َهذَا بني وهل شعره؟ ِيف يذكرهم ولم التنوخيني، أصدقائه إىل يعد لم سجنه من خرج أن
حني دمشق يحكم كان الذي واليهودي البيتني، هذين ِيف املتنبي يذكره الذي اليهودي

واحٌد؟ رجٌل ُهَو هل أو صلة؟ الدولة سيف فارق أن بعد املتنبي إَِليَْها لجأ
تعنينا ال أيدينا بني التي النصوص أنَّ لوال والعناية، بالتفكري خليقة مسائل هذه كل

حني. بعد تنفعنا فقد بها، لنحتفظ مقنًعا، جوابًا لها نجد أن عىل
التنوخي. إسحاق بن الحسني أحدهما التنوخيني: من رجلني املتنبي مدح وقد

قوله: أوالها مطلع ثالث بقصائد ومدحه

أَُف��اِرُق ��ْن ِم��مَّ أَنْ��َت َح��تَّ��ى َق��ْل��ِب َويَ��ا اْل��َح��َزاِئ��ُق تَ��أَنَّ��ى َم��ا َح��تَّ��ى اْل��بَ��يْ��ُن ُه��َو

الثانية: ومطلع

إِنَ��اِئ��ي ِم��ْن َغ��يْ��ِري َم��اءَ َوتَ��ْح��َس��ُب إَِخ��اِئ��ي إِْس��َح��اٍق يَ��ابْ��َن أَتُ��نْ��ِك��ُر

تصور ما وأقل بعيد، من ممدوِحه إىل أرسلها وكأنه سنَّه، فيها ذكر التي وهي
وثق قد اِعر الشَّ وأنَّ ومنافسون، حساد له فأصبح عظم قد الشاب أمر أن القصيدة هذه

قوله: الثالثة ومطلع فحولته. إىل واطمأن بنفسه

��ْق��ِم ال��سُّ ِم��ْن ِب��ي ال��ِذي ِم��ثْ��َل ِب��َه��ا َل��َع��لَّ ال��ظُّ��ْل��ِم َغ��ايَ��ُة ُظ��ْل��ِم��َه��ا ِف��ي ال��نَّ��َوى َس��َالُم
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أوالها: ِيف يقول أيًضا، قصائد بثالث التنوخي إسحاق بن إبراهيم بن عيلَّ ومدح

ِب��ال��تَّ��نَ��اِدي اْل��َم��نُ��وَط��ُة لُ��يَ��يْ��َل��تُ��نَ��ا أَُح��اِد ِف��ي ُس��َداٌس أَْم أَُح��اٌد

الثانية: ِيف ويقول

ال��ن��ِق��ي��َع��ا ��م ال��سُّ َف��اْس��ِق��َه��ا َوإِالَّ ُربُ��وًع��ا أَْع��ِط��ْش��َه��ا اْل��َق��ْط��ِر ُم��ِل��ثَّ

الثالثة: ِيف ويقول

اْل��ِق��َدُم ِب��َه��ا َع��ْه��ًدا َش��يءٍ أَْح��َدُث اْل��ِه��َم��ُم ِب��َدْم��ِع��َك َع��اٍف أََح��قُّ

بينه تجمع كانت خاصة مودة وكأن طربية، من عودته بعد القصيدة هذه قال وقد
نحفل لم مقطوعتني ِيف اِعر الشَّ يصورها منادمة بينهما كانت فقد هذا، ممدوحه وبني

خطرهما. لقلة بهما
من فنه ِيف اِعر الشَّ نضج مقدار لنتبنيَّ الشعر َهذَا بعض عند الوقوف من والبد

أخرى. جهٍة من واالنفجار الثورة من دنوه ومقدار جهة،
وال عنده، نقف أن من أهون ألنه ال التنوخي، إسحاق بن الحسني ِيف شعره ولندع
بن للحسني مدحه فإن الالذقية، إىل وصوله قبل الشعر من املتنبي قال ما يشبه ألنه
الشعر ِيف أصولها نلمح كنا وإْن مستحدثة، طريقة أنها إيلَّ يخيل بأشياء، يمتاز إسحاق
وهذه له، الفني القوام تكون أن توشك شائقة كثرية الشعر َهذَا ِيف ولكنها السابق،
وحسن األسلوب واعتدال واستقامته، املعنى وصحة ورصانته، اللفظ جزالة هي الخصال
وحده، املعنى ِيف أو وحده اللفظ ِيف وهناك هنا اِعر الشَّ فيها يضطرب أبياتًا إال انسجامه،
الحسني، بها يمدح التي ميميته ِيف نماذج لذلك واجد وأنت جميًعا، واملعنى اللفظ ِيف أو
البادية، للغة ظاهًرا إيثاًرا كله الشعر َهذَا ِيف واجد وأنت منها، األخري القسم سيما وال
التي القافية ِيف سيما وال جميًعا، واألذن الفم تمأل التي الضخمة لأللفاظ ظاهًرا واختياًرا

الحسني. بها يمدح
إىل ميًال أشد كان املتنبي أنَّ أعتقد أكاد ألني الثالث؛ القصائد هذه أدع ذلك مع وأنا
حني اللهجة صادق ذلك أجل من وهو ثقة، به وأعظم حبٍّا له وأصدق إبراهيم بن عيلِّ
وإمداًدا، معونًة منه ينتظر كان وكأنه وأهواءه، ميوله عليه يخفي يكاد ال إليه، يتحدث
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قد خاصة، منهم وعيلٌّ التنوخيون، هؤالء يكون أن أستبعد فلست يشء من يكن ومهما
بعد إليهم يعد لم أنه عندي ذلك وآية الوثوب، من يحاول كان ما عىل ا رسٍّ املتنبي شجعوا
منه أشفقوا قد أنفسهم هم ألنهم وإما عليهم، إشفاًقا إما شعره، ِيف يذكرهم ولم النكبة،

وخافوه.
مطلعها عند الوقوف تطل وال الحسني، بن عىل بها يمدح التي داليته معي واقرأ
َعْن وبعًدا الحساب ِيف وخطأ إلغاًزا فيه ورأوا القدماء أنكره الذي البغيض الغامض

الشعر:17

ِب��ال��تَّ��نَ��اِدي18 اْل��َم��نُ��وَط��ُة لُ��يَ��يْ��َل��تُ��نَ��ا أَُح��اِد ِف��ي ُس��َداٌس أَْم أَُح��اٌد

وأروعه، املتنبي شعر أجمل ِيف كثريًا مثله تجد الذي السخيف البيت َهذَا عند تقف ال
غري عىل الفن يعالج ناشئ لفتى تقرأ ال أنك فسرتى بعد، اِعر الشَّ قاله ما إىل تجاوزه بل
واستكمل الشعر أداة له تمت قد ناضج شاعر بإزاء أنت وإنما عليه، قدرة وال به علم
أو صربه نفد قد شاعر بإزاء كذلك وأنت واأللفاظ املعاني ترصيف عىل القدرة من حظه
عجز وقد الثورة، إىل وتحرق بالهدوء ضاق وقد الحركة، ِيف ورغب السكون سئم قد كاد،

حذر: وال تحرج وال تحفظ، غري ِيف به الناس ينادي فهو رسه، يخفي أن َعْن َحتَّى

ِح��َداِد ِف��ي َس��اِف��َراٌت َخ��َراِئ��ُد ُدَج��اَه��ا ِف��ي نَ��ْع��ٍش بَ��نَ��اِت َك��أَنَّ

ص١٢٤ ج١ للثعالبي الدهر ويتيمة بصيدا)، العرفان (طبع ص٧٨ وخصومه املتنبي بني الوساطة 17
الصاوي). إسماعيل (طبع

.Massignon Mutanabbi devient le siècle Ismaelien de i’Islam انظر: 18
.Mémoires de l’institut français de Damas Bey Beyrouth 1936

يوصف ما أقل رأي وهو نعش، لبنات رمًزا العدد ويجعل يليه الذي بالبيت البيت َهذَا يفرس فإنه
طريف. أنه به
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اِعر الشَّ ولكن ومعناه؟ بلفظه يخلبك الذي البديع الرائع التشبيه َهذَا ِيف رأيك فما
َعْن معجل بهمومه، مثقل ُهَو وإنما النجوم، وجمال الليل، رهبة ليصف البال فارغ ليس

املنايا: معاقرة ِيف التفكري إىل الجمال َهذَا تصوير وعن الطبيعة، جمال ِيف التفكري

اْل��َه��َواِدي ُم��ْش��ِرَف��َة اْل��َخ��يْ��ِل َوَق��ْوِد ال��َم��نَ��ايَ��ا ُم��َع��اَق��َرِة ِف��ي أَُف��كِّ��ُر
َواْل��بَ��َواِدي اْل��َح��َواِض��ِر َدِم ِب��َس��ْف��ِك َع��ْزِم��ي اْل��َخ��طِّ��يِّ ِل��ْل��َق��نَ��ا َزِع��ي��ٌم
ال��تَّ��َم��اِدي ِف��ي ال��تَّ��َم��اِدي َه��ذَا َوَك��ْم وال��تَّ��واِن��ي ال��تَّ��َخ��لُّ��ُف ذَا َك��ْم إل��ى
ال��َك��َس��اِد ُس��وِق ِف��ي ��ْع��ِر ال��شِّ ِب��بَ��يْ��ِع اْل��َم��َع��اِل��ي َط��َل��ِب َع��ْن ال��ن��ْف��ِس َوَش��ْغ��ُل
ِب��ُم��ْس��تَ��ع��اِد يَ��ُم��رُّ يَ��ْوٌم َوَال ِب��ُم��ْس��تَ��َردٍّ ��بَ��اِب ال��شَّ َم��اِض��ي َوَم��ا
��َواِد ال��سَّ ِف��ي ِم��نْ��َه��ا َوَج��َدتْ��ُه َف��َق��ْد َع��يْ��ِن��ي ��يْ��ِب ال��شَّ بَ��يَ��اَض َل��َح��َظ��ْت َم��تَ��ى
اْزِديَ��اِدي ِف��ي انْ��ِت��َق��اِص��ي َوَق��َع َف��َق��ْد ال��تَّ��نَ��اِه��ي بَ��ْع��ِد ِم��ْن اْزَدْدُت َم��ا َم��تَ��ى

وروعة، جمال من فيه ما سامعه أو قارئه إىل ويعلن نفسه، َعْن يعرب الشعر فهذا
بها ضاق التي الحال هذه من الخروج إىل تحرق من فيه وما وحزم، قوة من فيه وما
وبلغ نضج قد صاحبه عقل أن سامعه أو قارئه إىل يعلن أنه كما الضيق، أشد اِعر الشَّ
املعاني استخراج عىل كذلك بل فحسب، املستقيم التفكري عىل ال قادًرا وأصبح أشده

وأرقاه. اللفظ أبرع ِيف وتصويرها الدقيقة
والتحليل، بالعناية خليًقا كان وإن املدح، من ذلك بعد يأتي ما تحليل ِيف أمىض وال
ِيف اِعر الشَّ قال ما أروع عندي هي أخرى قصيدة إىل ألنتقل القصيدة هذه أدع وإنما
أنَّ الحظت التي الخصال إىل جمعت ألنها الشعر؛ َهذَا أروع هي الطور، َهذَا أثناء املديح

بالتفكري: خليقتني خصلتني الالذقية، ِيف قاله الذي شعره ِيف استكملها قد اِعر الشَّ

السيايس، بمذهبه القصيدة هذه ِيف اِعر الشَّ لنا رصح فقد سياسية، إحداهما
عند التشيع أو القرمطية وإذا التشيع، أو القرمطية من وأشمل أعم ُهَو فإذا
كلمة تجتمع أْن وهو الخطري، السيايس املذهب َهذَا تحقيق إىل وسيلة املتنبي
الخدم من العرب غري يُردَّ وأْن وسلطانهم، ملكهم إليهم يعود وأْن العرب

صحيًحا. عربيٍّا امللك كان حني فيه كانوا الذي طورهم إىل والرقيق
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اإلسالمية، الفتن ِيف اشرتك قديم قريش بشاعر يذكرنا القصيدة هذه ِيف واملتنبي
االستئمان إىل أمره انتهى ثم دهًرا، استخفى ثم انهزموا، َحتَّى الزبرييني مع وجاهد
الفتن هذه من يعنيه يكن لم الذي الرقيات قيس بن هللا عبيد وهو أمية، لبني واإلذعان
ولذلك متينًا، قويٍّا ملكها إَِليَْها يعود وأْن قريش، كلمة تجتمع أن إال نارها اصطىل التي
عبد وهو أمرائهم، من أمري بجوار وينعم يمدحهم، وأْن أمية، بني إىل يثوب أن يأنف لم
بسيفه جاهد ولعله للخطر، نفسه وعرض بلسانه جاهد املتنبي كذلك مروان، بن العزيز
ثم بائًسا، مرشًدا الدهر بعض أنفق منه خرج فلما السجن، إىل أمره انتهى ثم ونفسه،
ويرد األمل، يحيي عربيٍّا أمريًا وجد أنه إَِليِْه خيل حني كله َهذَا َعْن تعزَّى أن يلبث لم
السيايس املذهب َهذَا تصور التي األبيات هذه واقرأ والثقة، الرضا من شيئًا النفوس إىل

تصوير: أجمل للمتنبي

ال��ق��م��م ِب��َه��ا َع��ْه��ًدا ش��يء أَْح��َدُث ال��ِه��َم��ُم ِب��َدْم��ِع��َك َع��اٍف أَح��قُّ
َع��َج��ُم ُم��لُ��وُك��ه��ا ُع��ْرٌب تُ��ْف��ِل��ُح َوَم��ا ِب��ال��ُم��لُ��وِك ال��نَّ��اُس َوإِنِّ��َم��ا
ِذَم��ُم َوَال َل��ُه��ْم ُع��ُه��وٌد َوَال َح��َس��ٌب َوَال ِع��نْ��َدُه��ْم أََدٌب َال
َغ��نَ��ُم َك��أَنَّ��َه��ا ِب��َع��بْ��ٍد تُ��ْرَع��ى أَُم��ٌم َوَط��ئْ��تُ��ه��ا أَْرٍض ِب��ُك��لِّ
ال��َق��َل��ُم ِب��ُظ��ْف��ِرِه يُ��بْ��َرى َوَك��اَن يَ��ْل��ُم��ُس��ُه ِح��ي��َن اْل��َخ��زُّ يَ��ْس��تَ��ْخ��ِش��ُن

فعاد سخط ثم فيها، فأقام طربية إىل ذهب أْن بعد القصيدة هذه املتنبي قال وقد
األبيات. هذه ِيف ظاهر وسخطه الالذقية، إىل

الشعرية، ملكته نواحي من ناحية َعْن كشفت قد طربية ِيف الطيب أبي إقامة ولكن
الطبيعة، تصوير ِيف وبراعته الوصف عىل قدرته وهي السابق، شعره ِيف واضحة تظهر لم

البحرية: بها يصف التي الرائعة األبيات هذه إىل وانظر

َش��ِب��ُم َوَم��اُؤَه��ا دف��يءٌ ـ��َغ��ْوُر ـْ َوال�� اْل��بُ��َح��يْ��َرَة أَتْ��ُرِك َل��ْم َل��ْوَالَك
َق��َط��ُم ِب��َه��ا َوَم��ا ِف��ي��َه��ا تَ��ْه��ِدُر ُم��زب��دًة ال��ُف��ُح��وِل ِم��ثْ��ُل َواْل��َم��ْوُج
ال��لُّ��ُج��ُم تَ��ُخ��ونُ��َه��ا بُ��ْل��ٍق ُف��ْرَس��اَن تَ��ْح��َس��بُ��ه��ا اْل��َح��بَ��اِب َف��ْوَق َوال��طَّ��يْ��ُر
َوُم��نْ��َه��ِزُم َه��اِزٌم وًَغ��ى: َج��يْ��َش��ا تَ��ْض��ِربُ��َه��ا َوال��رَّيَ��اُح َك��أَنَّ��ه��ا
ُظ��َل��ُم ِج��نَ��اِن��َه��ا ِم��ْن ِب��ِه َح��فَّ َق��َم��ٌر نَ��َه��اِرَه��ا ِف��ي َك��أَنَّ��َه��ا
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َرِح��ُم َل��َه��ا َوَم��ا بَ��نَ��اٌت َل��َه��ا َل��َه��ا ِع��َظ��اَم َال ال��ِج��ْس��ِم نَ��اِع��َم��ُة
َدُم يَ��ِس��ي��ُل َوَم��ا تَ��َش��كَّ��ى َوَم��ا أَبَ��ًدا بَ��ْط��نُ��َه��ا َع��نْ��ُه��نَّ يُ��بْ��َق��ُر
ال��ديَ��ُم َح��ْوَل��َه��ا اْألَْرُض َوَج��اَدِت َج��َواِن��ِب��َه��ا ِف��ي ال��طَّ��يْ��ُر تَ��َغ��نَّ��ِت
اْألََدُم ِغ��َش��اُؤَه��ا َع��نْ��ه��ا ُج��رَِّد ُم��َط��وََّق��ٍة َك��َم��اِويَّ��ٍة َف��ْه��َي
َواْل��َق��َزُم اْألَْدِع��يَ��اءُ تَ��ِش��ي��نُ��ُه بَ��َل��ٍد َع��َل��ى َج��ْريُ��َه��ا يَ��ِش��ي��نُ��َه��ا

الوقت ِيف وأتم عمره، من العرشين أتم قد الناضج الشعر َهذَا يقول وهو املتنبي كان
قد وأنت قليل، بعد الكارثة إىل ستدفعه التي الثائرة عواطفه ونُْضَج الفني نضجه نفسه
طربية ِيف مقامه أنَّ والحظت للتنوخيني، الشعر من قال ما كل ِيف نفسه اضطرام الحظت
إىل صدره ِيف يغيل كان الذي املرجل، بهذا انتهى قد الالذقية ِيف العرب لهؤالء عرشته بعد

االنفجار.
الفتى إىل ولنعد عدوا، والنبوغ التفوق ِيف يعدو كان الذي اِعر الشَّ الفتى َهذَا فلنرتك
حمص. ِيف السجن إىل به انتهى الذي العنيف الحاد الشعر من قال ما فنستعرض الثائر

للثورة يستعد كان حني شعره (10)

أْن إىل مضطرون مفكر، ممعن قراءة املتنبي ديوان من األول القسم نقرأ حني فنحن
ِيف االختالف أشد مختلفني الحياة من لونني يحيا كان وشابٍّا، صبيٍّا املتنبي أنَّ نالحظ

سجنه. إىل بالفتى وانتهيا فامتزجا اآلخر عىل أحدهما غلب ثم األمر، أول
َهذَا من إليك قدمت ما أكثر ِيف رأيته الذي َهذَا فهو حياته، من األول اللون فأما
من وغريهما والبحرتي تمام أبي سبيل يسلك الذي العادي اِعر الشَّ حياة ُهَو الحديث،
الغنى إىل وسيلة الفن واتخاذ الفني، الرقي طلب قوامها سبيل وهي املعروفني، الشعراء
— السبيل هذه الطيب أبو سلك فقد باللذات؛ واالستمتاع املكانة ارتفاع وإىل والثروة،
والتعلم للتمرين قاله ومادًحا، وهاجيًا ناسبًا صباه ِيف الشعر فقال — غريه سلكها كما
سلك كيف رأيت وقد ذلك، بعد الشهرة والتماس واالرتزاق للكسب قاله ثم األمر، أول ِيف
نبغ فقد ممتازة؛ وال فذة رسعة ليست حال كل عىل ولكنها ما، رسعة ِيف هذه طريقه
هذه مثل ِيف بل فيها، نبغ التي السن هذه مثل ِيف واملحدثني القدماء من الفحول الشعراء

واالمتياز. التفوق فيها يحاول كان التي السن
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أو الدامية الثورة لون القاني، األحمر اللون َهذَا فهو املتنبي لحياة اآلخر اللون وأما
السخط عرف قد فتانًا أن الحديث َهذَا ِيف قدمت ما كل من أحسست وقد الدم، ِيف الغارقة

شيئًا. أمره ِيف يفكر أن واستطاع نفسه، عرف منذ
قد وهو وأبيه، أمه َعْن جدته سأل ولعله نفسه، وسأل أرسته، أمر ِيف شك قد فهو
يظهر وكان علينا، إخفائها ِيف اجتهد بل بها، ينبئنا لم أموًرا األرسة هذه أمر من أنكر
كثريًا، أو قليًال منها يعرفون كانوا له املعارصين أنَّ أحس إذا والغيظ والضيق الضجر
قرمطية ببيئة واتصل الفرج، تنتظر ساخطة شيعية بيئة ِيف نشأ قد نفسه الوقت ِيف وهو
فكان البيئتني، بهاتني تأثر قد وهو االجتماع، لنظام واملادية املعنوية لألصول هادمة
يتأثر بما وتأثره للشعر قوله وكان العراق، ِيف أقام ما علويٍّا شيعة الظاهرة حياته ِيف
الفضل ألبي مدحه ِيف العقلية قرمطيته فأظهر نفسه، دخيلة عىل نمَّ ربما الشعراء، به

لك: قدمتها التي الثالثة األبيات هذه ِيف العملية قرمطيته وأظهر الكويف،

ُم��ْح��ِرِم ِزيِّ ِف��ي أَنْ��َت ِح��ي��ٍن أَيِّ إل��ى
َك��ِم َوإَِل��ى ِش��ْق��َوٍة ِف��ي َم��تَ��ى َوَح��تَّ��ى

ُم��َك��رًَّم��ا ��يُ��وِف ال��سُّ تَ��ْح��َت تَ��ُم��ْت َوإالَّ
ُم��َك��رَِّم َغ��يْ��َر ال��ذُّلَّ َوتُ��َق��اِس تَ��ُم��ْت

َم��اِج��ٍد َوثْ��بَ��َة ِب��ال��ل��ِه َواِث��ًق��ا َف��ِث��ْب
اْل��َف��ِم ِف��ي ال��نَّ��ْح��ِل ج��نَ��ى اْل��َه��يْ��َج��ا ِف��ي اْل��َم��ْوَت يَ��َرى

إىل وارتدادهم العراق، َعْن وانهزامهم الكوفة، َعْن القرامطة جالء أنَّ رأيت وقد
إىل بل البحرين، إىل ال الكوفة، َعْن أَيًْضا ُهَو يجلو أن عىل الغالم حمل قد البحرين،
انهزام بعد قرمطيته أخفى الفتى أنَّ أعتقد وأنا يسريًا، مروًرا ببغداد مرَّ أن بعد الشام
القرمطي، املذهب إىل وداعيًا مغامًرا، الشام إىل ذهب أنه قدمت كما وأعتقد القرامطة،
هذين بني نفسه انقسام يظهر الشام إىل وصوله ومنذ واالحتياط، الحذر تعلم ولكنه
يبغض داخلية وحياة ويداريهم، الناس فيها يجاري خارجية حياة الحياة: من النوعني
ال وعداء لها، حدَّ ال ضغينة لهم ويضمر املقت، أشنع ويمقتهم البغض، أشد الناس فيها

فيه. هوادة
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نفسه دخيلة من يُظهرهم لم الحارضة أو البادية أهل من بقوٍم ألمَّ إذا املتنبي وكان
ح فيلمِّ األمل، من شيئًا نفسه ِيف يبعث ما بعضهم من آنس ربما ذلك مع ولكنه يشء، عىل
ما قصورهم أو فتورهم من يرى ثم ورأيه، أمره ببعض الغموض شديد تلميًحا لهم
املقطوعتني: بهاتني الكالبيني لبعض تلميحه ِيف رأيت كالذي والكتمان، التحفظ إىل يرده

ال��َك��ْرُم ُش��ِرَب ِم��ثْ��ِل��ِه ِم��ْن الَّ��ِذي َش��ِربْ��نَ��ا ُم��َه��نٍّ��أ ِص��ْرًف��ا اْل��َخ��ْم��َر َش��ِربْ��َت َم��ا إِذَا
اْل��َع��ْزُم َوَس��اِق��ي��ِه��ُم ِريٍّ��ا ��ونَ��َه��ا يُ��َس��قَّ ال��َق��نَ��ا نَ��َداَم��اُه��ُم َق��ْوٌم َح��بَّ��ذَا أََال

∗∗∗
األك��ُوب��ا ��اِف��يَ��اِت ِب��ال��صَّ يَ��ْم��َل��ئُ��وا أَْن ِألَِح��بَّ��ِت��ي
أَْش��َربَ��ا أَالَّ َوَع��َل��يَّ يَ��بْ��ِذلُ��وا أَْن وََع��َل��يْ��ِه��ُم
َف��أْط��َربَ��ا اْل��ُم��ْس��ِم��َع��اُت ُت اْل��بَ��اِت��َرا تَ��ُك��وَن َح��تَّ��ى

اإلقبال أنَّ يرى االمتناع، أشد عنها ممتنًعا البغض، أشد للخمر مبغًضا املتنبي وكان
هاتني ِيف َهذَا ويظهر والجد، األمل من نفسه يمأل ما يالئم ال معاقرتها َعْن فضًال عليها

وهي: ضبيس، بأبي يعرف له لصديق قالها أخرى مقطوعة ِيف ويظهر املقطوعتني،

اْل��ُك��ئُ��وِس ُم��َع��اَط��اِة ِم��ْن َوأَْح��َل��ى اْل��َخ��نْ��َدِري��ِس اْل��ُم��َداِم ِم��َن أََل��ذُّ
خ��م��ي��ِس ِف��ي َخ��ِم��ي��ًس��ا َوإِْق��َح��اِم��ي َوال��َع��َواِل��ي ��َف��اِئ��ِح ال��صَّ ُم��َع��اَط��اُة
ال��نُّ��ُف��وِس أََرِب ِف��ي اْل��َع��يْ��َش َرأَيْ��ُت َألَنِّ��ي َع��يْ��ِش��ي ال��وََغ��ى ِف��ي َف��َم��ْوتِ��ي
َض��ِب��ي��ِس أَبَ��ا َل��َك��اَن ِب��ِه أَُس��رُّ نَ��ِدي��ٍم ِب��يَ��َدْي ��ي��تُ��َه��ا ُس��قِّ َوَل��ْو

ِيف يقول التنوخي، إبراهيم بن لعيلِّ قالهما أخريني مقطوعتني ِيف كذلك ويظهر
أوالهما:

َوبَ��يْ��ِن��ي بَ��يْ��ِن��ي تَ��ُح��ْل َف��َل��ْم َص��َح��ْوُت اْل��يَ��َديْ��ِن أَْرَع��َش��ِت اْل��َك��أُْس َم��ا إِذًا
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األخرى: ِيف ويقول

��ْك��ِر ال��سُّ ُم��ْس��ِك��ِر َش��اِرٍب ِم��ْن َوُه��نَّ��ئْ��تَ��َه��ا اْل��َخ��ْم��ِر َص��اِف��يَ��ُة إِبْ��َراِه��ي��َم ابْ��َن َم��َرتْ��َك

يخرج لم كلها، حياته اللذات ِيف واقتصاده الخمر َعْن بإعراضه املتنبي احتفظ وقد
ليرشبن، بالطالق عليه حلف له صديق وبني بينه كان كالذي كارًها، إال التحرج َهذَا َعْن

وقال: فرشب

ال��ُخ��ْرُط��وِم ِب��َه��ِذِه َألَُع��لَّ��َل��نَّ أَِل��يَّ��ًة ال��طَّ��َالَق بَ��َع��َث َل��نَ��ا َوأٍَخ
أث��ي��ِم َغ��يْ��َر َوَش��ِربْ��ُت ُش��ْرِب��َه��ا ِم��ْن ��اَرًة َك��فَّ ِع��ْرَس��ُه َردَِّي َف��َج��َع��ْل��ُت

ظهرت وربما الشام، شمال ِيف أقام ما به يرصح وال برأيه يلمح إذن املتنبي كان
هذه يستثمر كان نفسه وبني بينه فيما ولكنه حني، إىل حنٍي من مدحه ِيف آراؤه
فهذا دفًعا، إَِليِْه وتدفعه ذلك عىل تعينه نفسها الحياة وكانت وينضجها، ويقويها اآلراء
سيما وال — الناس نفوس تمأل التي األثرة وهذه اإلقليم، َهذَا ِيف الداخيل االضطراب
الذي األسود البخل وهذا واإلخشيديني، العباسيني بني التنافس وهذا — واألرشاف السادة
له يصور كان ذلك كل الناس، أوساط من رجًال أو رشيًفا أو أمريًا مدح كلما يلقاه كان
الطغام. هؤالء نفوس َعْن نفسه وارتفاع وامتيازه تفوقه له ويصور كلها، سوءًا الحياة
ولم السن، ِيف له ومكافئًا له، ِلَدًة وكان الحمداني، عيل مدح إىل به األمر انتهى فلما
بال ما الوقت َهذَا ِيف نفسه سأل ولعله وحفيظة، ضغنًا نفسه امتألت شيئًا، منه يبلغ
والحارضة، البادية عىل ويغري الجند، ويقود أمره، ويرتفع شأنه يعظم الحدث الفتى َهذَا
ِيف أبذل أني مع أودي، به أقيم ما أبلغ أكاد ال والضعة، الخمول من الحال هذه ِيف وأنا
من عىل وأثني أزدري، من فأمدح العنيف، الجهد من أقوم ُهَو وما العنيف، الجهد ذلك

سحًقا؟ لسحقته استطعت لو ملن امللك وتأييد البقاء بطول وأدعو أبغض،
إىل بشعره يرحل أن عىل وحثه الوقت، َهذَا نحو ِيف المه املجيمرى سعيد أبا ولعل
الضغن من نفسه يمأل كان ما يكتم أن يستطع فلم الناس، وأرشاف واألمراء امللوك

ملتهبة: مرة نفًسا يصور ألنه امللتهب؛ املر الرجز بهذا صاحبه فأجاب والحفيظة،

َص��َوابَ��ا ً خ��ط��أ َراءٍ َف��ُربَّ اْل��ِع��تَ��ابَ��ا َج��نِّ��ِب َس��ِع��ي��ٍد أَبَ��ا
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اْل��بَ��وَّابَ��ا نَ��ا ِل��َردِّ َواْس��تَ��ْوَق��ُف��وا ��ابَ��ا اْل��ُح��جَّ أَْك��ثَ��ُروا َق��ْد َف��ِإنَّ��ُه��ْم
َواْل��ِع��رابَ��ا ��ْم��َر ال��سُّ َوال��ذَّاِب��َالِت ال��ِق��ْرَض��ابَ��ا ��اِرِم ال��صَّ َح��دَّ َوإِنَّ

ال��ِح��َج��ابَ��ا بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِف��ي��َم��ا تَ��ْرَف��ُع

ملك ِيف والتمس أهله، ومن منه يائًسا الشام شمال ترك فقد حال كل وعىل
قوَّى قد الالذقية ِيف مقامه أنَّ ِيف شكٍّ من وليس العباسيني، ملك ِيف أعياه ما اإلخشيديني
من يبلغه كان ما واالحتياط الحذر من يبلغ أن من منعته حياة أمله ِيف وبعث نفسه،

قبل.
وكانوا بعربيتهم، يشعرون كانوا بهم اتصل الذين التنوخيني هؤالء أنَّ أرجح وأنا
وانتقل ذلك عنهم زال إن ويسخطون الجاه، أو الحكم من يشء إليهم آل إن يرضون
بما يتحدثون شك غري من وكانوا السابق، الفصل ِيف إليهم أرشنا الذين منافسيهم إىل
تحدث ولعله عنهم، ويحفظ منهم يسمع املتنبي وكان سخط، أو رًضا من به يشعرون
ولكن االحتياط، إىل راجًعا ثم نيته، َعْن الحجب بعض كاشًفا ثم األمر، أول ملمًحا إليهم
هائًجا الالذقية إىل فعاد ستار، كل نيته َعْن وأزالت حذر، كل عىل قضت طربية إىل رحلته
ِيف ذلك وظهر أحفظه، ما وعمالهم اإلخشيديني أمر من رأى ألنه مضطربًا؛ وثائًرا مائًجا،

جداًال. وال شكٍّا يحتمل ال ظهوًرا السابق الفصل ِيف عنها تحدثنا التي ميميته
أظهروا قد خاصة، إبراهيم بن عيلُّ أحدهم ولعل التنوخيني، هؤالء لعل يدري! ومن

املتنبي. مع صنيعهم ِيف أو أحاديثهم ِيف لها وتشجيًعا املتنبي ثورة َعْن رًضا
هذه من الشاب عىل أشفقوا الناس بعض أن من الديوان به ينبئنا ما املحقق ولكن
يلقيها كان التي امللتهبة األحاديث هذه ومن للتنوخيني، مدحه ِيف ظهرت التي الرصاحة
للمتنبي نصح الذي إسماعيل بن معاذ هللا عبد أبو هؤالء ومن تحفظ، غري ِيف وهناك هنا

األبيات: بهذه أجابه وإنما له يسمع فلم واالحتياط؛ بالحذر — يظهر فيما —

َم��َق��اِم��ي اْل��َه��يْ��ج��ا ِف��ي َع��نْ��َك َخ��ِف��يٌّ إِنِّ��ي ُم��َع��اذُ َل��ِه اْإلِ َع��بْ��ِد أَبَ��ا
ال��ِج��س��اِم ِب��ال��ُم��َه��ِج ِف��ي��ِه نُ��َخ��اِط��ُر َوأَنَّ��ا َط��َل��ِب��ي َم��ا َج��ِس��ي��َم ذََك��ْرت
اْل��ِح��َم��اِم ُم��َالَق��اِة ِم��ْن َويَ��ْج��َزُع ِم��ن��ُه ال��نَّ��َك��بَ��اُت تَ��أُْخ��ذُ أَِم��ثْ��ِل��ي
ُح��َس��اِم��ي َم��ْف��ِرِق��ِه َش��ْع��َر ��َب َل��َخ��ضَّ َش��ْخ��ًص��ا إَِل��يَّ ال��زََّم��اُن بَ��َرَز َوَل��ْو
ِزَم��اِم��ي يَ��ِدَه��ا َوِف��ي َس��اَرت َوَال ال��لَّ��يَ��اِل��ي َم��ِش��ي��ئَ��تَ��َه��ا بَ��َل��َغ��ْت َوَم��ا
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َوال��َم��نَ��اِم ��ِظ ال��تَ��يَ��قُّ ِف��ي َف��َويْ��ٌل ِم��نِّ��ي اْل��َخ��يْ��ِل ُع��يُ��وُن اْم��تَ��ألَْت إِذَا

الفني، شأنه ارتفع فقد الكائدين؛ وكيد الحساد حسد املتنبي عرف الالذقية ِيف
الحياة أمن من ولقي بمدحه، أنفسهم إيثار أو بالخري وإيثاره تضييفه إىل الناس واستبق
عند نافسوه قوًما أنَّ ورأيت له، املنافسون ظهر قد الشام، شمال ِيف يلق لم ما ولينها
التنوخي، إسحاق بن للحسني هجاء يصنع أن ِيف يرتدد لم من منهم وأنَّ التنوخيني،

الحسني. عند نفسه َعْن يدفع أن إىل املتنبي ويضطر غيبته، ِيف املتنبي إىل ويضيفه
إسماعيل بن معاذ فهذا األصدقاء، وصداقة املودة لذة املتنبي وجد الالذقية ويف
إال يتمنى وال وده، يمنحه التنوخي إبراهيم بن عيل وهذا بالحذر، له وينصح عليه يشفق

كله. َهذَا من أبعد آماله ولكن نديًما، ويتخذه نفسه به يختص أن
التي األبيات هذه فقال رأيه، ويف نسبه ِيف ويتهمونه به يلهجون الناس أخذ وقد

حذف: قد كثري من قليًال أظنها

ِب��ال��نُّ��بَ��اِح ِك��َالبُ��ُك��ْم َه��يَّ��َج��تْ��ِن��ي ال��َج��ْح��َج��اِح ال��ُم��َس��وَِّد َع��يْ��ُن أَنَ��ا
ُص��َراِح َغ��يْ��َر ��َراُح ال��صُّ يَ��ُك��وُن أَْم ِه��َج��اٍن َغ��يْ��َر اْل��ِه��َج��اُن أَيَ��ُك��وُن
ال��رَِّم��اِح ُرءوُس َل��ُه��ْم نَ��َس��بَ��تْ��ن��ي َق��ِل��ي��ًال َع��َم��ْرُت َوإِْن َج��ِه��لُ��ونِ��ي

وظلوا به التشهري ِيف وا وألحُّ عليه، النعي ِيف مضوا قد وحساده املتنبي أعداء وكأن
أولها: التي الميته َهذَا عىل تدل دفًعا، الثورة إىل بذلك فدفعوه يستحمقونه،

َق��اِئ��ُل أَنَ��ا ِل��َم��ا ُخ��ْل��ًف��ا تَ��ْخ��َش��يَ��ا َوَال ال��َم��َخ��اِي��ُل َف��َه��اتَ��ا َوْدِق��ي تَ��َريَ��ا ِق��َف��ا

فيها: يقول والتي

ال��ُم��تَ��ط��اِوُل اْل��َم��َدى َع��يْ��ِن��ي ِف��ي َويَ��ْق��ُص��ُر َم��ْط��َل��ٍب ُك��ل ��ِت��ي ِه��مَّ ِع��نْ��ِدي ��ُر تُ��َح��قِّ
َزَالِزُل ِف��يَّ ��يْ��ِم ِل��ل��ضَّ بَ��َدْت أَْن إل��ى َم��نَ��اِك��ِب��ي تَ��ُزوُل َال َط��ْوًدا ِزْل��ُت َوَم��ا
َق��َالِق��ُل ُك��لَّ��ُه��نَّ ِع��ي��ٍس َق��َالِق��َل اْل��َح��َش��ا َق��ْل��َق��َل الَّ��ِذي ِب��اْل��َه��مِّ َف��َق��ْل��َق��ْل��ُت
اْل��َم��َش��اِع��ُل تُ��ِري��نَ��ا َال َم��ا اْل��َح��َص��ى ِب��َق��ْدِح ِخ��َف��اُف��ه��ا أََرتْ��ن��ا َواَرانَ��ا ال��لَّ��يْ��ُل إِذَا
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الخطرة: األبيات بهذه منذًرا أظن، فيما مغاضبًا الالذقية َعْن ارتحل قد إذن فهو

َوَس��اِئ��ُل ��يُ��وَف ال��سُّ إِالَّ َل��نَ��ا َوَل��يْ��َس نُ��ُف��وَس��ُك��ْم إِالَّ اْل��َح��اَج��اُت َل��يْ��َس��ِت أََال
بَ��اِخ��ُل َوه��َو بَ��اِخ��ٍل َع��ْن َص��َدَرْت َوَال َل��ُه ُروُح��ُه اْم��ِرٍئ ُروَح َوَرَدْت َف��َم��ا
اْل��َم��آِك��ُل تَ��َغ��ثَّ أَْن ِب��َغ��ثٍّ َوَل��يْ��َس َك��َراَم��ِت��ي تَ��َغ��ثَّ أْن َع��يْ��ِش��ي َغ��ثَ��اثَ��ُة

املزاج، حاد الطبع، عنيف الشعور، دقيق الحس، قوي شابٍّا رأيت كما املتنبي وكان
وحدة، عنًفا ازداد — عليه والنعي منه الغض ِيف خصومه ألح كلما — أعتقد فيما فجعل
السلطان، منه أخاف ما الشعر من قال َحتَّى ورأيه، أمره من يخفي كان بما وترصيًحا
العرب هؤالء نفوس ِيف ووقع الناس، وتناقلته روي قد الشعر َهذَا كان إذا سيما وال
أن ويكفي منتظًرا، ذلك كان كما الهشيم، من النار موقع البادين واألعراب املتحرضين

أولها: ِيف يقول التي داليتَّه تقرأ

ال��ُخ��ُدوِد َوَوْرِد ال��طُّ��َل��ى ِب��بَ��يَ��اِض َش��ِه��ي��ٍد ُق��ِت��ْل��ُت َك��َم��ا َق��ِت��ي��ٍل َك��ْم

أسكره قد ثمل فيها فالشاعر األخطار، ألشد اِعر الشَّ لتعرض كافيَة أنها لرتى
ولم عنه، إال ينطق ولم لشيطانه إال يستمع فلم أمره، الحفيظة عليه وملكت الغضب
يتغني نشوان القصيدة من األول القسم ِيف فهو انتشاء، وال سكًرا منه أقل شيطانه يكن
وصف ِيف يقوله البيت َهذَا إىل يندفع أن يرتدد وال األوىل، أيامه ويستعيد ووطنه، صباه

الكوفيات: الحسان

ال��تَّ��ْوِح��ي��ِد ِم��َن أَْح��َل��ى ِف��ي��ِه ُه��نَّ َرَش��َف��اٍت َف��ِم��ي ِم��ْن ��ْف��َن يَ��تَ��َرشَّ

يقول: َحتَّى يميض ثم

ال��يَ��ُه��وِد بَ��يْ��َن ال��َم��ِس��ي��ِح َك��ُم��َق��اِم إِالَّ نَ��ْح��َل��َة19 ب��أْرِض ُم��ق��اِم��ي َم��ا

لياقوت. البلدان معجم راجع بالحاء. نحلة 19
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ويَُعرِّض األمل، َهذَا تحقيق ِيف وِجدَّه البعيد، وأمله الطامحة نفسه يصف ثم
شنيًعا: تعريًضا البيت َهذَا ِيف بخصومه

ال��ُق��ُروِد ِل��بْ��ُس َم��ْرَو َوَم��ْرِويُّ ـ��ِن ـْ ال��ُق��ط�� َخ��ِش��ُن ِل��ب��اُس��ُه ِل��َس��ِريٍّ

يقول: ثم

ال��بُ��نُ��وِد َوَخ��ْف��ِق ال��َق��نَ��ا َط��ْع��ِن بَ��يْ��َن َك��ِري��ٌم َوأَنْ��َت ُم��ْت أْو ع��زي��ًزا ِع��ْش
اْل��َح��ُق��وِد َص��ْدِر ِل��ِغ��لِّ َوأَْش��َف��ى ـ��ِظ ـْ ِل��ْل��َغ��ي�� أَذَْه��ُب ال��رَِّم��اِح َف��ُرءُوُس
َف��ِق��ي��ِد َغ��يْ��َر ُم��تَّ ُم��تَّ َوإِذَا َح��ِم��ي��ٍد َغ��يْ��َر َح��ِي��ي��َت َق��ْد َك��َم��ا َال
ال��ُخ��لُ��وِد ِج��نَ��اِن ِف��ي َك��اَن َوَل��ْو لَّ ال��ذُّ َوذَِر َل��ًظ��ى ِف��ي ال��ِع��زَّ َف��اْط��لُ��ِب
ال��َم��ْولُ��وِد بُ��ْخ��نُ��ِق َق��ْط��ِع َع��ْن ـ��ِج��ُز ـْ يَ��ع�� وَق��ْد ال��َج��بَ��اُن ال��ع��اِج��ُز يُ��ْق��تَ��ُل
��نْ��ِدي��ِد ال��صِّ َل��بَّ��ِة َم��اءِ ِف��ي َض َخ��وَّ وَق��ْد ال��ِم��َخ��شُّ ال��َف��تَ��ى ��ى َويُ��َوقَّ
ِب��ُج��ُدوِدي َال َف��َخ��ْرُت َوِب��نَ��ْف��ِس��ي ِب��ي َش��ُرُف��وا ب��ل َش��ُرْف��ُت ِب��َق��ْوم��ي َال
ال��طَّ��ِري��ِد َوَغ��ْوُث ال��َج��اِن��ي وََع��ْوذُ َد ��ا ال��ضَّ نَ��َط��َق َم��ْن َك��لِّ َف��ْخ��ُر َوِب��ِه��ْم
َم��ِزي��ِد ِم��ْن نَ��ْف��ِس��ِه َف��ْوَق يَ��ِج��ْد َل��ْم َع��ِج��ي��ٍب َف��ُع��ْج��ُب ُم��ْع��َج��بً��ا أَُك��ْن إِْن
ال��َح��ُس��وِد وَغ��يْ��ُظ ال��ِع��َدى َوِس��َم��اُم ال��َق��َواِف��ي َوَربُّ ال��نَّ��َدى ِت��ْرُب أَنَ��ا
ثَ��ُم��وِد ِف��ي َك��َص��اِل��ٍح َغ��ِري��ٌب ال��ل��ُه تَ��َداَرَك��َه��ا ��ٍة أُمَّ ِف��ي أَنَ��ا

ِيف التوحيد حالوة يذكر فهو وجوه: من القصيدة هذه ِيف أثم قد املتنبي أنَّ ترى فأنت
املسلمني ويشبه بصالح، ومرة باملسيح، مرة نفسه يشبه وهو املستهزئ، الساخر لهجة
الثورة يعلن وذاك َهذَا بعد وهو بثمود، ومرة باليهود، مرة فيهم يعيش كان الذين
فيها تثري أن توشك ملتهبة، بألفاٍظ الناس نفوس ِيف ذلك ويُلقي النظام، عىل والخروج
التي الرصيحة بالقرمطية الجهر إىل يتجاوزه بل الحد، َهذَا عند يقف ال ُهَو ثم اللهب،
أولها: التي ميميته ِيف وذلك الحرم، ِيف الحجاج دم وتستحل الخمس، الصلوات تجحد

ِب��ال��لِّ��َم��ِم ِم��نْ��ُه ِف��ْع��ًال أَْح��َس��ُن ��يْ��ُف ال��سَّ ُم��ْح��تَ��ِش��ِم َغ��يْ��َر ِب��َرأِْس��ي أََل��مَّ َض��يْ��ٌف
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يقول: كيف إَِليِْه َوانْظر

تَ��لُ��ِم َوَال َواْع��ِذْرن��ي اْل��َح��اِل ��ِة ِب��ِرقَّ ِج��َدِت��ي َع��َل��ى أَْخ��نَ��ْت ال��ِت��ي ال��لَّ��يَ��اِل��ي لُ��ِم
َك��ِل��ِم َع��َل��ى َوَم��ْح��ُص��ولِ��ي ُج��وٍد َوِذْك��َر َغ��نَ��ٍم َع��َل��ى ِوَم��ْح��ُص��ولِ��ي أُنَ��اًس��ا أََرى
ال��َع��َدِم ِم��َن أَثْ��َرى َك��َم��ا ِم��نْ��َه��ا يُ��ثْ��ِر َل��ْم ُم��ُروءَِت��ِه ِم��ْن َف��ِق��ي��ًرا َم��اٍل َوَربَّ
��َم��ِم ال��صَّ ��ِة ِص��مَّ َع��ْن َخ��بَ��ِري َويَ��نْ��َج��ِل��ي َم��ْض��ِرِب��ه ِم��ثْ��َل ِم��نِّ��ي ال��نَّ��ْص��ُل َس��يَ��ْص��َح��ُب
ُم��ْق��تَ��َح��ِم َالَت َح��تَّ��ى أَْق��َح��ُم َف��اْآلَن ُم��ْص��َط��بَ��ٍر َالَت َح��تَّ��ى تَ��َص��بَّ��ْرُت َل��َق��ْد
َق��َدِم َع��َل��ى َس��اٍق ِم��ْن أَْق��َوُم َواْل��َح��ْرُب َس��اِه��َم��ًة اْل��َخ��يْ��ِل ُوُج��وَه َألَتْ��ُرَك��نَّ
ال��لَّ��َم��ِم ِم��َن َض��ْربً��ا ِب��َه��ا َك��أَنَّ َح��تَ��ى يُ��ْف��ِل��ُق��َه��ا َوال��زَّْج��ُر يُ��ْح��ِرُق��َه��ا َوال��طَّ��ْع��ُن
ال��لُّ��ُج��ِم َع��َل��ى َم��ذُْروٌر ��اُب ال��صَّ َك��أَنَّ��َم��ا ك��ال��َح��ٌة َف��ْه��َي اْل��َع��َواِل��ي َك��لَّ��َم��تْ��ه��ا َق��ْد
ال��َخ��َدِم َدْوَل��ِة ِم��ْن َل��ُه أََدْل��ُت َح��تَّ��ى ُم��نْ��تَ��ِظ��ِري َزاَل َم��ا ُم��نْ��َص��ِل��ٍت ِب��ُك��لِّ
اْل��َح��َرِم ِف��ي ��اِج ال��ُح��جَّ َدَم َويَ��ْس��تَ��ِح��لُّ ن��اف��ل��ًة ال��َخ��ْم��َس ��ل��َواِت ال��صَّ يَ��َرى َش��يْ��ٌخ
يَ��ِرِم َوَل��م َراَم��تْ��ُه اْل��َك��تَ��اِئ��ِب أُْس��ُد ِب��ِه ال��َع��َج��اِج تَ��ْح��َت نُ��ِط��َح��ْت َوُك��لَّ��َم��ا
يَ��ِم ال��دِّ َع��ْن ال��َج��اِري ِم ِب��ال��دَّ وتَ��ك��تَ��ف��ي بَ��اِرَق��ت��ي ال��َج��وِّ بُ��ُروَق اْل��ِب��َالَد تُ��نْ��ِس��ي
وال��نَّ��َع��ِم ��اءِ ِل��ل��شَّ ال��رََّدى َخ��ْوِف ِح��يَ��اَض َواتَّ��ِرِك��ي نَ��ْف��ِس يَ��ا ال��رََّدى ِح��يَ��اَض ِرِدي
وال��َك��َرِم ال��َم��ج��ِد أُمِّ ابْ��َن ُدِع��ي��ُت َف��َال َس��اِئ��َل��ًة اْألَْرَم��اِح َع��َل��ى أَذَْرِك َل��ْم إِْن
َوَض��ِم َع��َل��ى َل��ْح��ٌم َج��اِئ��َع��ٌة َوال��طَّ��يْ��ُر َظ��اِم��ئَ��ٌة َواْألَْس��يَ��اُف ال��ُم��ْل��َك أَيَ��ْم��ِل��ُك
يَ��نَ��ِم َل��ْم ال��نَّ��ْوِم ِف��ي َل��ُه َم��ثَ��ْل��ُت َوَل��ْو ظ��م��أ ِم��ْن َم��اَت َم��اءً َرآن��َي َل��ْو َم��ْن
َوال��َع��َج��ِم ال��ُع��ْرِب ُم��لُ��وِك ِم��ْن َع��َص��ى َوَم��ْن َغ��ًدا ��ْف��َرتَ��يْ��ِن ال��شَّ َرِق��ي��ِق ُك��لِّ ِم��ي��َع��اُد
ِب��ِه��ِم َل��َه��ا أَْرَض��ى َف��َم��ا تَ��َولَّ��ْوا َوإِْن َل��ُه��ُم ِب��َه��ا َق��ْص��ِدي َف��َم��ا أََج��ابُ��وا َف��ِإْن

والنظام، الدين يطيق مما أبعد نفسه ِيف وهو الحد، َهذَا عند املتنبي أمر يقف ال ثم
فيقول: ممكن حد كل يتجاوز ولكنه

أَتَّ��ِق��ي َع��ِظ��ي��ٍم أَيَّ أَْرتَ��ق��ي َم��َح��لٍّ أَيَّ
يَ��ْخ��لُ��ِق َل��ْم َوَم��ا ال��ل��ُه َخ��َل��َق َق��ْد َم��ا َوُك��لُّ
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َم��ْف��ِرق��ي ِف��ي َك��َش��ْع��َرٍة ��ت��ي ِه��مَّ ِف��ي ُم��ْح��تَ��َق��ٌر

األعراب فيؤلب السلطان عىل بالفعل يخرج أن إىل ذلك بعد محتاج املتنبي أنَّ أترى
به ليثور نبي أنه يزعم أن إىل حاجة ِيف املتنبي ترى أم الحارضة؛ عىل بهم ويغري

السجن؟! غيابة ِيف ويلقيه شديًدا أخذًا فيأخذه السلطان،
هذا، من ا جدٍّ أيرس ألمور األوىل القرون ِيف شاعر غري واألمراء الخلفاء حبس لقد
مارٌق لفظه ِيف فهو املتنبي، فيه تورط مما أشد ليست ألمور سقراط األثينيون قتل ولقد
يبيح ال َهذَا وبعض كلها، األمة عىل زاٍر للنظام، منكر السلطان، عىل خارج الدين، من

أيًضا. دمه للسلطان يبيح بل فحسب، سجنه للسلطان
مداها، ويف الثورة، هذه طبيعة ويف املتنبي، ثورة ِيف اختلفوا أو القدماء اتفق وإذا
املتنبي حفظ ما أن إىل مطمنئ أنا فإني القدماء، مذهب ذلك ِيف املحدثون ذهب وإذا
الشعر َهذَا من املتنبي يحفظ لم ما رأينا لو فكيف السجن، إىل لدفعه كاف شعره من

أبقى. مما أكثر منه ألغى أنه ِيف أشك وما امللتهب؟!
ِيف وعرشين، أربع سنة أوائل أو وعرشين ثالث سنة أواخر ِيف إذن املتنبي ُسجن
إىل والدعوة السلطان، عىل والخروج الردة، قوامها الرأي، جرائم من خطرية جريمة

املسلمني. عىل السيف تسليط
خصومه غلو إىل فهي سجنه، حول نُسجت التي األساطري هذه كل َعْن فلنُعرُض
أي إىل منها أدنى القصص، واخرتاع اليسري، وتضخيم الهني تعظيم وإىل ومبالغتهم،
فكان سنة، ستني بنحو املتنبي مقتل بعد الغفران رسالة يمىل العالء أبو وكان آخر، يشء
سجن حول أثريت التي الشعبية األحاديث هذه بعض ويروي ظاهًرا، شكٍّا ذلك ِيف يشك

الطيب. أبي
زعم أو املعجزات وأحدث النبوة ادَّعى أنه من يُروى ما رفض ِيف أتردد ال وأنا
ِيف أتردد ال كما واتبعوه، فبايعوه وعامتهم، الناس خاصة من فريًقا وضلل إحداثها،
الناس بعض وبأن عليه، أُنزل قرآنًا أن زعم املتنبي بأن ينبئنا الذي السخف َهذَا رفض
املوهوم، قرآنه بعض وروى العالء، أبي َعْن َهذَا مثل قيل فقد القرآن، َهذَا حفظ قد
خصًما كان خاصة حمص ويف الشام أوساط ِيف العام الرأي أنَّ نجهل أن ينبغي وما
ِيف يستقر يكاد ال كان السجن من خروجه بعد الطيب أبا وأنَّ سجن، حني الطيب ألبي
املكان َهذَا يدع وحتى الخصومات، وألوان والبغض الحسد نفسه حول يثري َحتَّى مكان،
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لسيف مغاضبًا حلب من وخرج عمار، بن بدر من هرب منهم: هاربًا أو ألهله مغاضبًا
بل العراق، إىل عاد حني بغداد ِيف اإلقامة يطيل أن يستطع ولم كافور، من وهرب الدولة،
من الدولة عضد عند إقامته تخل لم ثم مًعا، واألدب السياسة رجال لسخط فيها تعرض
ذلك قبل ومن طريقه، ِيف قتل َحتَّى الدولة عضد َعْن يصدر يكد لم ثم وإشفاق، خوٍف
الكوفة يدخل أن يستطع ولم يرتقب، خائًفا بغداد من وخرج صباه، ِيف الكوفة من فر
عىل كلها اإلسالمية الدولة وألب جميًعا، الناس غاضب قد فهو تموت، أن قبل ته جدَّ لريى

هان! ما شأنه من ويعظم صغر، ما أمره من يكرب أن ِيف غرابة فأي نفسه،
اإلذاعة فيها وروقبت والتقيص، البحث فيها سهل التي األيام هذه ِيف نرى ونحن
ويقذفونهم الناس يسبون الذين لعقاب الصارمة القوانني فيها وُوضعت الدعوة، ونرش
— يقولوا لم ما إليهم ويضيفون يحتملوا، لم ما ويحملونهم الحق، غري فيهم ويقولون
عليهم يحمل وكيف الذنوب من يقرتفوا لم بما الناس يُتهم كيف األيام هذه ِيف نرى نحن
من نعرف ما مثل فيه يعرف لم املتنبي، كعرص بعرص فكيف اآلثام، من يحتملوا لم ما
أحسب ما فكاهة الطيب أبي سجن حول نُسجت التي األساطري هذه ِيف أن عىل النظام!
املتنبي تفكري من الطور لهذا دقيق صادق رمٌز ذلك مع ولكنها واقًعا، أصًال لها أن

السجن. إىل فيه ُدفع الذي الوقت ِيف وسريته
َعْن يروى كان الذي الحديث أنَّ أتباعه لبعض يزعم كان الطيب أبا إنَّ يقال: فقد
أنه عىل النبي، برفع يقرأ أن يجب إنما بعدي» نبيَّ ال أنه «غري آخره: ِيف ويقال ملسو هيلع هللا ىلص النبي
النحويني من رجل تكلف فهذا «ال»، نفسه يسمي كان املتنبي وأنَّ «ال»، ُهَو ملبتدأ خرب
األسماء أشد الشامل، الخالص النفي من املشتق االسم َهذَا ولكن والتندر، العبث أراد
ينفي كان يشء: كل ينفي كان فهو الوقت، ذلك ِيف والعملية العقلية املتنبي لحياة مالءمة
بل فحسب، قرمطيٍّا يكن لم نفسه، إال يثبت يكن ولم والناس، والنظام والسلطان الدين

صورها. من وصورة الفوىض دعاة من داعية كذلك كان
غلوائه، من كفكفوا ألنهم إليه؛ أحسنوا قد السجن ِيف ألقوه الذين أن إال أرى وما
ويستقبل ويتدبر ويفكر ويطمنئ، يهدأ أن إىل واضطروه الجموح، َهذَا بعض َعْن وردوه

واطمئنان. أناة ِيف أمره
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السجن يف شعره (11)

يشء وهو أقله، إال السجن من أخرج أن إىل أخذ منذ املتنبي شعر من لنا يحفظ ولم
عىل الصرب قليل االنفعال، شديد املادة، غزير الطيب كأبي فتى أن واملحقق ا، جدٍّ يسري
يرويه أن عىل يحرص ولم يثبته لم ولكنه املحنة، هذه أثناء كثريًا شعًرا أنشد يكره، ما
من يكن ولم ثورته، تهدأ أن قبل املتنبي قاله قسٌم قسمني: الشعر َهذَا كان فقد للناس،
أحس أن بعد قاله وقسم ماضيه، وجحد تاب أن بعد يذيعه أو يستبقيه أن مصلحته
َهذَا يثبت أن وكرامته كربياءه يالئم مما يكن ولم الحرية، إىل نفسه وتاقت والذلة، األلم

وأهونه. أيرسه إال منه يذيع أو الشعر
منه لنا بقي فقد األول النوع فأما النوعني، هذين من نماذج لنا بقيت فقد ذلك ومع

نموذجان:
قوله: وهو السلطان، جند إىل وأسلمه قيده الذي للهاشمي هجاؤه أحدهما:

َم��نَ��اِف َع��بْ��ِد بْ��ِن َه��اِش��ٍم آِل ِم��ْن ِب��أَن��ُه ِب��َك��وتَ��ِك��ي��َن ال��ُم��ِق��ي��ُم َزَع��َم
��ْف��َص��اِف ال��صَّ ِم��َن ُق��يُ��وُدُه��ُم َص��اَرْت أَبْ��نَ��اِئ��ِه��م ِم��ْن ِص��ْرَت ُم��ذْ َف��أََج��بَ��تْ��ُه

سخرية وقيده أسلمه الذي َهذَا من يسخر ترى، كما البيتني، هذين ِيف فالشاعر
ُهَو ما بشاعة يقدر أن يستطيع ال بحيث الثورة حدة من َزاَل َما أنه عىل تدل الذعة

عليه. مقبٌل
وكان السجن ِيف برَّه ُدَلف، بأبي يعرف لرجل قالها التي األبيات هذه اآلخر: والنموذج

وهي: السلطان، به يغري

ُدَل��ِف أَبَ��ا يَ��ا َوال��َق��يْ��ِد ��ْج��ِن َوال��سِّ َوال��تَّ��َل��ِف ال��ثَّ��َواءِ ِب��ُط��وِل أَْه��ِوْن
ِب��ال��ِج��يَ��ِف اْألُُس��وَد يُ��ْرِض��ي َواْل��ُج��وُع ِب��ي ِب��رََّك َق��ِب��ْل��ُت اْخ��ِت��يَ��اٍر َغ��يْ��َر
ُم��ْع��تَ��ِرِف نَ��ْف��َس ِل��ْل��َم��ْوِت َوطَّ��نْ��ُت َف��َق��ْد ِش��ئْ��َت َك��يْ��َف ��ْج��ُن ال��سِّ أَيُّ��َه��ا ُك��ْن
��َدِف ال��صَّ َس��اِك��َن رُّ ال��دُّ يَ��ُك��ِن َل��ْم َم��نْ��َق��َص��ًة ِف��ي��َك ُس��ْك��نَ��اَي َك��اَن َل��ْو

َما فهو بالسجن، عهده يطول أن قبل األبيات هذه قال قد املتنبي يكون أن ويجب
عىل نفسه موطنًا بها، معتزٍّا بآرائه، محتفًظا يزال ال كان ولعله بكربيائه، متحفًظا َزاَل
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ييأس، وكاد والهموم اآلالم به وأحاطت وثقل، عليه طال السجن «ولكن سبيلها ِيف املوت
ضيٍق كل ومن فرًجا، حرج كل من للناس يجعل وهللا للهالك، فتعرض العلة أدركته ثم

مخرًجا.
بن إسحاق وهذا واليته، من يُستدعى حمص عىل اإلخشيد وايل الغوري لؤلؤ فهذا
شيئًا يستشعر اليائس فتانا وهذا عنها، ُعزل قد كان أن بعد واليًا حمص إىل يَُردُّ كيغلغ
ثالثة: نماذج الشعر َهذَا من ولدينا واملدح، واالستعطاف التوسل ِيف ويأخذ الرجاء، من

وهي: والتوبة، االستعطاف عىل املتنبي فيها يزيد ال التي البائية املقطوعة هذه أولها

َغ��ِري��ُب ِألَنِّ��ي إِالَّ ل��ش��يء َال اْألِري��ُب اْألَِم��ي��ُر أَيُّ��َه��ا ِب��يَ��ِدي
يَ��ذُوُب َع��يْ��ٍن ِب��َدْم��ِع َق��ْل��ٍب َدُم ذََك��َرتْ��ِن��ي إِذَا َل��َه��ا ألُمٍّ أَْو
أَتُ��وُب يَ��َديْ��َك َع��َل��ى َف��ِإنِّ��ي ُت ْ أَْخ��َط��أ َرأَيْ��تُ��َك أَْن َق��بْ��َل أَُك��ْن إِْن
اْل��ُع��يُ��وُب اْل��ُع��يُ��وِب ذَِوي ِف��ي ُخ��ِل��َق��ت َوِم��نْ��ُه َل��َديْ��َك َع��ابَ��ِن��ي َع��اِئ��ٌب

كان إْن خطأ من ويتوب النائية، ته َوجدَّ غربته يذكر مستكني، ذليل ترى كما فهو
الخطأ. َهذَا وينكر فيه، تورط قد

القانون، رجال يقول كما بالجريمة، متلبًسا يؤخذ لم أنه ِيف واضح األخري البيت وهذا
من يقول كان ما السلطان إىل فنقل ساع به سعى وإنما مادية، ثورة ثائًرا يؤخذ لم أو

الشعر.
املشهورة: بالدالية فاستعطفه له االستجابة ِيف أبطأ أو عنه أعرض األمري وكأن

اْل��ُق��ُدوِد اْل��ِح��َس��اِن ُق��ُدوَد َوَق��دَّ اْل��ُخ��ُدوِد َوْرَد ال��ل��ُه َد َخ��دَّ أَيَ��ا

عند إال منها أقف ال ولكني مستعِطف، شاٍك، مادح، ناِسب، القصيدة هذه ِيف وهو
عىل الخروج من به اتهم ما وينكر نفسه، َعْن فيها اِعر الشَّ يدافع التي األخرية األبيات
وإنما اإلرادة، عىل عقاب ال أن للسلطان ويزعم يفعل، ولم َهمَّ بأنه ويعرتف السلطان،

الفعل: عىل العقاب

��ُج��وِد ال��سُّ ُوُج��وِب ُق��بَ��يْ��َل َوَح��دِّي اْل��ُح��ُدوِد ُوُج��وَب ِف��ي ��ُل تُ��َع��جِّ
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املحقق من أن مع الحد، يستوجب ولم الحلم، يبلغ لم أنه يزعم مبالغ هنا والشاعر
والعرشين. الثانية أو والعرشين الحادية ِيف كان أنه

اْل��ُق��ُع��وِد َوبَ��يْ��َن ِوَالِدي بَ��يْ��َن اْل��َع��اَل��ِم��ي��َن َع��َل��ى َع��َدْوَت َوِق��ي��َل
��ُه��وِد ال��شُّ َق��ْدُر ��َه��اَدِة ال��شَّ َوَق��ْدُر اْل��َك��َالِم ُزوَر تَ��ْق��بَ��ُل َل��َك َف��َم��ا
اْل��يَ��ُه��وِد ِب��َم��ْح��ِك تَ��ْع��بَ��أَنَّ َوَال اْل��َك��اِش��ِح��ي��َن ِم��َن تَ��ْس��َم��َع��نَّ َف��َال

العرب، التنوخيني ينافس كان الذي ذلك قدَّمت كما ُهَو عندي َهذَا اليهود وماحُك
بعضهم يكون أن ونفى التنوخيني، مدح حني املتنبي ذمه والذي بالبغضاء، بينهم ويسعى

ببعض. شمت قد

بَ��ِع��ي��ِد ِب��َش��أٍْو َف��َع��ْل��ُت َوَدْع��َوى أََرْدُت َدْع��َوى بَ��يْ��َن َف��اِرًق��ا َوُك��ْن

ولكنه مستعطف، ضارع ذليل السابقة األبيات ِيف ُهَو كما القصيدة هذه ِيف والشاعر
اإلنكار. أشد عليه يحمل الذي للذنب منكر

ينقذ أن أراد ولعله فيه، الشافعني لبعض سمع ولعله املرة، هذه له األمري سمع وقد
والدين والرشف الجاه أصحاب من جماعة يقال فيما له فجمع سلفه، حبسه سجينًا
املسلمني. سبيل إىل وعاد أمره من كان ما جحد أنه نفسه عىل وأشهد فتاب واستتابه،

قد وأضناه، السجن نََهكه الذي الشاب املتنبي َعْن الرتكي األمري َهذَا عفو أنَّ ويظهر
ِيف يقول التي بالرائية فمدحه أيًضا، األمل نفسه ِيف وأثار ورضا، رسوًرا الفتى قلب مأل

أولها:

بَ��َواِدُرُه َف��انْ��َه��لَّ��ْت ال��دَّْم��َع َوَغ��يَّ��َض َض��َم��اِئ��ُرُه َف��َخ��انَ��تْ��ُه ال��رَِّق��ي��َب َح��اَش��ى

نال قد دام ما األمري، عند حظوة وأمثالها القصيدة بهذه ينال أن يرجو كان ولعله
وتقدم منه، يسمع أو يستقبله أن أبى األمري ولكن وعفوه، األمري عطف الدالية بالقصيدة
أقل ليست جديدة حياة يستقبل فخرج وحياته، بسالمته قانًعا اإلقليم يرتك أن ِيف إَِليِْه

الكساد. سوق ِيف للشعر وبيًعا وشقاء وضنًكا بؤًسا األوىل حياته من
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السجن من خروجه بعد شعره (12)

ِيف كان فقد جوهرها، ِيف األوىل حياته تخالف ولكنها بؤًسا، األوىل حياته من أقل ليست
األوىل حياته ِيف كان وقد باليأس، شقي الثانية حياته ِيف وهو باألمل، شقيٍّا األوىل حياته
وما العافية يؤثر الثانية حياته ِيف وهو األعمال، وجالئل األمور عظائم إىل شوًقا يتحرق
شديد األوىل حياته ِيف كان وقد إليها، ينتهي يكاد وما الراحة ويبتغي بها، يظفر يكاد
قانط الشك، أشد نفسه ِيف شاكٌّ الثانية حياته ِيف وهو بعزمه، اإليمان عظيم بنفسه، الثقة
بحارضه، متربًِّما ماضيه، عىل ساخًطا األوىل حياته ِيف كان وقد القنوط، أشنع عزمه من
عىل ناِدم الثانية الحياة هذه ِيف وهو اآلمال، وتحقيق الرضا فيه باسم مستقبل ِيف طامًعا
أشد ذلك مع بحارضه ضيق منه، يئس الذي مستقبله عىل ملتاع جحده، الذي ماضيه
إلحاح، إىل يحتاج ال فيما واإللحاح واإلسهاب اإلطناب بي تظن أن ينبغي وال الضيق،
نفس ِيف تأثريًا األحوال أبلغ النفسية الحالة هذه فإن فيه؛ اإلطالة ينبغي ال فيما واإلطالة
التي األحوال أخصب شك غري من وهي النفس، لهذه إنضاًجا وأشدها الحساس، اِعر الشَّ
كذلك وتعلمها املكروه، احتمال وتعلمها أزرها، وتشد تنضجها ألنها الشاعر؛ بنفس تمر
اِعر الشَّ وتهيئة ا، ممضٍّ يكن مهما واستعذابه املختلفة، أنواعه بني والتفريق األلم تذوق

الصحيح. للنبوغ الصحيح
تعمل مما أكثر الخفية النفس ِيف تعمل حجاب، وراء ومن ا رسٍّ كله َهذَا تفعل ولكنها
عقله أمر من اِعر الشَّ يشهد فيما تؤثر مما أكثر الضمري ِيف وتؤثر الظاهرة، النفس ِيف
ظهرت الظروف، وتهيأت الفرصة، وسنحت األوان آن إذا َحتَّى املختلفة. وملكاته وقلبه

والضيق. والسقم األلم من اِعر الشَّ يلقى ملا الخصبة القيمة اآلثار
ودخيلة نفسه ورسيرة ضمريه َعْن شغل ِيف كان املتنبي فإن يشء من يكن ومهما
السخيفة العاجلة املصاعب بهذه اإلقليم، مغادرة إىل واضطر السجن، من خرج حني قلبه،
ِيف وحيد ُهَو فإذا ونظر الصديق، وَفقَد العون ُحِرم قد بائًسا يائًسا فتًى تعرتض التي
الكوفة، ِيف املقيمة تلك ته جدَّ إال عليه، يعطف أو له يرثي أو فيه يفكر من له ليس الحياة

األسباب. وبينه بينها انقطعت والتي
والوحدة، العزلة من تأتيه معنوية مصاعب ليست له تعرتض التي املصاعب وهذه
اِعر الشَّ يلقى ما أشد وهي أيًضا، مادية مصاعب ولكنها فحسب، الصديق افتقاد ومن

أثًرا. نفسه ِيف وأبلغها سخًفا املصاعب من
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وهو والفزع، الخوف عنه يزعجه َحتَّى مكان ِيف يستقر يكاد ال مرشد، غريٌب فهو
عما فضًال واللباس، والرشاب الطعام إىل جسمه حاجة به يُريض ما يجد ال معدم فقري
ويستقبل وعواطفه، وقلبه عقله حاجة يريض أن من يمكنه الذي الفراغ عىل به يستعني
األرض هذه َعْن يرحل أن إىل يشء كل قبل مضطر ُهَو فإذا متدبًرا، مفكًرا أمره الفتى
يجاورها وما حمص ِيف يقيم أن يستطيع ال فهو اإلخشيديني؛ أرض فيها: له مقام ال التي
ال وهو منهم، وإشفاًقا أهلها عىل إشفاًقا الالذقية إىل يعود أن يستطيع ال وهو البالد، من
سارت قد شعر ِيف لهم ا ذامٍّ ألهلها، مغاضبًا منها خرج التي طربية إىل يعود أن يستطيع
أطراف نفته أن بعد اإلخشيدي السلطان مركز من يدنو أن يستطيع ال وهو الركبان، به
به وضاق كرهه الذي َهذَا الشام، شمال إىل يعود أن من إذن بد له فليس السلطان، َهذَا

إليه. يعود أالَّ عىل حريًصا منه وفرَّ
التي البغيضة تلك فيه ليستأنف ماذا؟ فيه ليصنع الشام شمال إىل يعود وهو
الشعر يُقدِّرون ال قوم عند بالشعر التكسب حياة منها، خلص قد أنه وظن سئمها،
يحتقرهم وإنما طعًما، لهم يذوق وال ُهَو يقدرهم ال قوم وعند طعًما، له يذوقون وال

االزدراء. وأعظم االحتقار أشد ويزدريهم
الكوفة ِيف الحياة ليستأنف العراق، إىل َهذَا الشام شمال يجاوز أن يستطيع ليته
ِيف الخصب تبعث التي الخصبة العقلية الحياة حيث بغداد ِيف أو وموطنه، جدته حيث
وفيم األسباب! العراق وبني بينه تقطعت وقد بالعراق له من ولكن والقلوب، العقول
بغداد إىل يعود وفيم والغنى! األمل يبتغي منها خرج وقد معدًما بائًسا الكوفة إىل يعود
الشام، شمال إىل إذن ليقصد بغداد! ِيف اإلقامة َعْن الغنى والتماس األمل أعجله وقد
فالحياة األيام؛ عنه تتكشف قد ما فيه ولينتظر املضطربة، البائسة حياته فيه وليستأنف
شمال ِيف يظفر لعله يدري! ومن واالطراد، االستقامة َعْن البعد كل بعيدة العرص َهذَا ِيف
أرض إىل يعود ُهَو وإذا تتغري، أن األمور لعل يدري ومن قبل، من به يظفر لم بما الشام

اإلخشيد. ملك عنها زال وقد اإلخشيد
أطوار من املظلم الطور َهذَا ِيف املتنبي قاله الذي الشعر نوقت أن نستطيع ولسنا
توقيت ِيف سلكناها كالتي طريًقا توقيته ِيف نسلك أْن حال كل عىل نستطيع ولكنا حياته،
تقيض األشياء فطبيعة الكارثة، من به ألمَّ ما سبق الذي الطور ِيف الشعر من قال ما
يألف كان ما إىل عاد أو واالحتياط، الحذر وتعلَّم بالتجربة، انتفع قد اِعر الشَّ يكون بأن
مكروه، من به ألم ما اِعر الشَّ يُخِفي بأن تقيض األشياء وطبيعة واالحتياط، الحذر من
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ما رأى وقد بقرمطيته يجهر فلن وإذن خطر، من له تعرض وما خيبة، من أدركه وما
بعد ونجدته وشجاعته بأسه وصف ِيف يرسف فلن وإذن رش، من عليه القرمطية جرته
من ذاق أن بعد أهلها، يمدح ولن بالبادية يلم فلن وإذن مرارتها، بال التي الخيبة هذه
وهو وأمله، وفنه نفسه ِيف امتُحن قد شاعر حال كل عىل ولكنه ذاق، ما وأهلها البادية
املرارة. من نفسه ِيف كله َهذَا تركه ما يُخفي أن َعْن عاجز االحتياط، من يتكلف مهما

يفضح أن دون وجد ما ويتغنى قاىس ما يشكو أن يستطع لم إذا بشاعر وليس
من ا جدٍّ بكثرٍي َهذَا الخيبة شعر فيمتاز وإذن الناس، إىل أمره حقيقة يعلن أو رسه،
خائًضا نفسه وصف ِيف أو الحرب وصف ِيف واالقتصاد بالقليل، والرضا األمل، ِيف االعتدال
الذي املظلم الحزن بهذا سيمتاز ثم والعقلية، العملية القرمطية وتجنب الحرب، غمار
مكظوًما، مكتوًما ظاهًرا غامًضا ذلك مع نحسه ولكننا نشخصه، وال نحققه نكاد ال
يشكو أن يستطيع والشاعر خاصة، قصائده مقدمات ويف شعره ِيف منبعث َهذَا مع وهو
املكر من أخالقهم أفسد وما الناس، ولؤم الحدثان، ونوائب الدهر، ومصائب الزمان
ولهذا صدره، ِيف يغيل الذي الهم لهذا منفذ كله َهذَا ففي والنفاق، الجبن ومن والغدر،

تمزيًقا. قلبه يمزق الذي الحزن
ال والتي األسد، زئري فسمع بقنِّرسين مر حني قالها التي األبيات هذه معي واقرأ
من والفرزدق21 القيس20 امرؤ سيما وال القدماء، الشعراء إَِليِْه سبق بما تأثر من تخلو

واألسود: الذئاب مناجاة

املعلقة: ِيف قوله انظر 20

اْل��ُم��َع��يَّ��ِل ك��ال��َخ��ِل��يْ��ِج يَ��ْع��ِوي ال��ذئْ��ُب ِب��ِه َق��َط��ْع��تُ��ُه َق��ْف��ٍر اْل��َع��يْ��ِر َك��َج��ْوِف َوَواٍد

يليه. وما
فيها: يقول التي املشهورة نونيته انظر 21

يَ��ْص��َط��ِح��بَ��اِن ِذئْ��ب يَ��ا َم��ْن ِم��ثْ��َل نَ��ُك��ْن تَ��ُخ��ون��ِن��ي َال َع��اَه��ْدتَ��ِن��ي َف��ِإْن تَ��َع��اَل

الحجاز. إىل وقصد زياد من هرب حني قصته وانظر
ليدن). طبع — يليها وما ص٦٠٨ والفرزدق جرير (نقائض
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َف��ُم��ْس��َل��ُم ُم��َه��اٌن أَْم نَ��ْف��ِس��ي َف��تَ��ْس��ُك��َن ُم��ْك��َرُم ال��َف��َراِدي��ِس أُْس��َد يَ��ا أََج��اُرِك
َوِم��نْ��ُه��ُم َوِم��نْ��ِك ِل��صٍّ ِم��ْن أََح��اِذُر َك��ِث��ي��َرٌة ُع��َداٌة اِم��ي َوُق��دَّ َوَراِئ��ي
أَْع��َل��ُم اْل��َم��ع��ي��َش��ِة ِب��أَْس��بَ��اِب َف��ِإنِّ��ي أُِري��ُدُه َم��ا َع��َل��ى ِح��ْل��ِف��ي ِف��ي َل��ِك َف��َه��ْل
َوأَْغ��نَ��ُم تَ��ْغ��نَ��ِم��ي��َن ��ا ِم��مَّ َوأَثْ��َريْ��ِت ِوْج��َه��ٍة ُك��لِّ ِم��ْن ال��رِّْزُق َألَتَ��اِك إذن

والعزلة بالوحدة اِعر الشَّ قلب امتالء من أنا أحسه ما الثاني البيت ِيف أحسست فهل
َهذَا ِيف أراه كما الفتى رأيت وهل األشياء؟ بهذه القلوب تمتلئ أْن صح إْن والفراغ،
وقد العريض، الليل ظلمة عليه أطبقت وقد الواسع، األرض فضاء ِيف رشيًدا وحيًدا البيت
ُقطَّاع يسمع ويكاد األسد زئري يسمع وهو عدو عىل مقبل وهو عدو َعْن الفتى انرصف
املجتمعني، عىل السبيل يأخذون الذين اللصوص هؤالء أشخاص يرى ويكاد الطريق،
َهذَا من أنا أحسه ما األخريين البيتني هذين ِيف أحسست وهل الطريد؟ الرشيد بهذا فكيف
عىل يعينه من الناس بني يجد لم ألنه الفتى؛ حزن ومن ة، املمضَّ والحرسة الالذع الندم
األسود أسمعت الكارسة؟ الزائرة األسود هذه بني وجده لو يود ُهَو فإذا آماله، تحقيق
ولم له، تستجب ولم به، تحفل لم أنها املحقق ولكن أدري، لست الحزن؟ َهذَا لغناء
طريقة له تركت قد أنها وحسبه عليها. يتمناه كان الذي الحلف َهذَا وبينه بينها تمِض

عليه. تعتد ولم له تعرض لم
حلب ألن مطمنئ؛ وال آمن غري إقامة حلب ِيف فيقيم الشام، شمال إىل ينتهي والشاعر
أنطاكية، إىل عنها فريحل والعباسيني، اإلخشيديني بني النزاع موضع كانت الوقت ذلك ِيف
أنطاكية، ِيف قال ما خري من ولعل الناس، وأوساط األرشاف بمدح حياته يلتمس وهناك
بعد شعره من أراهما واللتني العجيل، عيلّ بن املغيث بهما مدح اللتني القصيدتني هاتني

بالشري. األستاذ يرى ملا خالًفا الكارثة
األوىل: القصيدة مطلع ِيف املتنبي يقول

َك��َربَ��ا َوَال أَنَّ��ى َوَش��َف��ى ِألَْه��ِل��ِه َوَج��بَ��ا َم��ا ال��رَّبْ��ِع ِف��ي َف��َق��َض��ى َج��َرى َدْم��ٌع
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لم وغيظ وحفيظة حقد من اِعر الشَّ نفس ِيف بقي ما يصور وهو آخرها ِيف ويقول
بعُد: يخمْد

َح��َل��بَ��ا ِف��ي ال��رُّْك��بَ��اُن ِب��ال��َخ��بَ��ِر إَِل��يَّ اْخ��تَ��َل��َف��ْت ب��أن��ط��اك��يَّ��ة أََق��ْم��َت ��ا َل��مَّ
َواْألََدبَ��ا اْل��َف��ْق��َر َراِح��َل��تَ��يَّ أَُح��ثُّ أََح��ٍد َع��َل��ى أَْل��ِوي َال نَ��ْح��َوَك َف��ِس��ْرُت
َوانْ��تَ��َح��بَ��ا َع��اَش َم��ا َل��بَ��َك��ى ذَاَق��َه��ا َل��ْو ِب��َه��ا َش��ِرْق��ُت بَ��ْل��َوى َزَم��ِن��ي أَذَاَق��ِن��ي
أَبَ��ا َواْل��َم��ْش��َرف��يَّ أًَخ��ا ��ْم��َه��ِريَّ َوال��سَّ َواِل��َدًة ال��َح��ْرَب َج��َع��ْل��ُت َع��َم��ْرُت َوإِْن
أََربَ��ا َق��تْ��ِل��ِه ِف��ي َل��ُه َك��أَنَّ َح��تَّ��ى ُم��بْ��تَ��ِس��ًم��ا اْل��َم��ْوَت يَ��ْل��َق��ى أَْش��َع��َث ِب��ُك��لِّ
َط��َربَ��ا أَْو ِب��اْل��ِع��زِّ َم��َرًح��ا َس��ْرِج��ِه َع��ْن يَ��ْق��ِذُف��ُه اْل��َخ��يْ��ِل َص��ِه��ي��ُل يَ��َك��اُد ُق��حٍّ
َغ��َل��بَ��ا ِل��َم��ْن نْ��يَ��ا َوال��دُّ أْوَس��ُع َواْل��ب��رُّ ِب��ي أَْج��َم��ُل ��بْ��ُر َوال��صَّ ِل��ي أَْع��ذَُر َف��ال��َم��ْوُت

من الطور َهذَا ِيف املتنبي به صور ما أبلغ منها األول فالقسم األخرى، القصيدة أما
القسم َهذَا رواية من والبد واألحياء، الحياة عىل وسخطه والناس، الزمان ِيف رأيه حياته

تفسري: أو رشح كل َعْن يُغني ألنه كله؛

ال��لِّ��ئَ��اُم تَ��َه��ُب َم��ا ِم��ثْ��ُل َوُع��ْم��ٌر اْل��ُم��داُم تُ��َس��لِّ��ي��ِه َم��ا ُف��ؤاٌد
ِض��َخ��اُم ُج��ثَ��ٌث َل��ُه��ْم َك��انَ��ْت َوإِْن ِص��َغ��اٌر نَ��اٌس نَ��اُس��ُه َوَدْه��ٌر
ال��رََّغ��اُم ال��ذََّه��ِب َم��ْع��ِدُن َوَل��ِك��ْن ِف��ي��ِه��ْم ِب��اْل��َع��يْ��ِش ِم��نْ��ُه��ُم أَنَ��ا َوَم��ا
ِن��يَ��اُم ُع��يُ��ونُ��ُه��ُم ُم��َف��تَّ��َح��ٌة ُم��لُ��وٌك أَنَّ��ُه��ُم َغ��يْ��َر أََراِن��ُب
ال��طَّ��َع��اُم إِالَّ أَْق��َرانُ��َه��ا َوَم��ا ِف��ي��َه��ا اْل��َق��تْ��ُل يَ��َح��رُّ ِب��أَْج��َس��اٍم
ثُ��َم��اُم َف��َواِرِس��َه��ا َق��نَ��ا َك��أَنَّ َط��ِع��ي��ٌن َل��َه��ا يَ��ِخ��رُّ َال َوَخ��يْ��ٍل
َواْل��َك��َالُم ��ُل ال��تَّ��َج��مُّ َك��ثُ��َر ِوإِْن ِخ��لِّ��ي ُق��ْل��َت َم��ْن َال أَنْ��َت َخ��ِل��ي��لُ��َك
اْل��ُح��َس��اُم َص��يْ��َق��ِل��ِه ُع��نْ��َق تَ��َج��نَّ��َب َع��ْق��ٍل ِب��َغ��يْ��ِر اْل��ِح��ف��اُظ ِح��ي��َز َوَل��َو
ال��طَّ��َغ��اُم ِب��ُدنْ��يَ��انَ��ا َوأَْش��بَ��ُه��نَ��ا إَِل��يْ��ِه ُم��نْ��َج��ِذٌب ��يء ال��شَّ َوِش��بْ��ُه
اْل��َق��تَ��اُم َوانْ��َح��طَّ اْل��َج��يْ��ُش تَ��َع��اَل��ى َم��َح��لٍّ ذُو إِالَّ يَ��ْع��ُل َل��ْم َوَل��ْو
اْل��ُم��َس��اُم أََس��اَم��ُه��ُم ِل��ُرتْ��بَ��ِت��ِه ُم��ْس��تَ��ِح��قٌّ إِالَّ يَ��ْرَع َل��ْم َوَل��ْو
َظ��َالُم بَ��َواِط��ِن��ِه ِف��ي ِض��يَ��اءٌ َف��اْل��َغ��َواِن��ي اْل��َغ��َواِن��ي َخ��بَ��َر َوَم��ْن
اْل��ِح��َم��اُم ِه��َي َف��اْل��َح��يَ��اُة ��ا َه��مٍّ ـ��ُب ـْ ��ي�� َوال��شَّ ��ْك��َر ال��سُّ ��بَ��اُب ال��شَّ َك��اَن إِذَا
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يُ��َالُم بُ��ْخ��ٍل َع��َل��ى ُك��لٌّ َوَال ِب��بُ��ْخ��ٍل ِب��َم��ْع��ذُوٍر ُك��لٌّ َوَم��ا
ُم��َق��اُم ِم��ثْ��ِل��ِه��ُم ِع��نْ��َد ِل��ِم��ثْ��ِل��ي َوِم��ثْ��ِل��ي ِج��ي��َراِن��ي ِم��ثْ��َل أَر َوَل��م
اْل��ِك��َراُم إِالَّ يَ��ُف��وتُ��َه��ا َف��َل��يْ��َس ِف��ي��َه��ا َرأَيْ��َت اْش��تَ��َه��يْ��َت َم��ا ِب��أَْرٍض
ال��تَّ��َم��اُم ِم��نْ��َه��ا ِألَْه��ِل��َه��ا َوَك��اَن ِف��ي��َه��ا اَألْْه��ِل نَ��ْق��ُص َك��اَن َف��َه��الَّ

وشكوى واملرارة الحزن ِيف تشبهها أخرى قصيدة القصيدة بهذه تُلحق أن وتستطيع
أنها الناس من كثري وظن الديوان خيَّل وإن الطور، َهذَا شعر من عندي وهي الزمان،
بها يمدح التي القصيدة وهي عمار، بن بدر َعْن اِعر الشَّ انرصاف بعد قيلت متأخرة
القضاء يتقلد يومئذ وهو ، الخصيبيَّ الخطيب محمد بن هللا عبيد بن محمد هللا عبد أبا

وأولها: بأنطاكية،

اْل��ِف��َط��ِن ِم��َن أَْخ��َالُه��ْم ال��َه��مِّ ِم��َن يَ��ْخ��لُ��و ال��زََّم��ِن ِل��ذَا أَْغ��َراٌض ال��نَّ��اِس أََف��اِض��ُل

بن هللا عبد بن أحمد الفضل أبا القايض بها يمدح التي املشهورة القصيدة وكذلك
أولها: والتي األنطاكي، الحسن

أََواِه��ُل ِم��نْ��ِك َوُه��نَّ أَنْ��ِت أَْق��َف��ْرِت َم��نَ��اِزُل ال��ُق��لُ��وِب ِف��ي َم��نَ��اِزُل يَ��ا َل��ِك

األنطاكي، الحسن بن هللا عبد بن سعيد سهل أبا أخاه بها يمدح التي واألخرى
وأولها:

أَْح��َزانَ��ا اْل��َق��ْل��ِب ذَا ِف��ي َوأَلَّ��َف تَ��ْدَم��ى أَْج��َف��انَ��ا ال��بَ��يْ��َن ِم��نَّ��ا ال��بَ��يْ��ُن َع��لَّ��َم َق��ْد

وأولها: عمران، بن أحمد أيوب أبا بها يمدح التي والقصيدة

َم��ْوُص��وَف��اِت��َه��ا بَ��ِع��ي��ُد ��َف��اِت ال��صِّ َداِن��ي ذََواِت��َه��ا ُح��ِرْم��ُت َم��َح��اِس��نُ��ُه ِس��ْرٌب
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القايض الحسني بن أحمد الفرج أبا بها يمدح التي فائيته أَيًْضا الشعر َهذَا ومن
مطلعها: والتي املالكي

َش��نْ��ُف ِل��َوْح��ِش��يَّ��ٍة َم��ا َال ِل��َوْح��ِش��يَّ��ٍة ��ْج��ُف ال��سَّ ُرِف��َع َغ��اَدٍة أَْم ِل��ِج��نِّ��يَّ��ٍة

أولها: ِيف ويقول الحاجب، منصور بن عيل بها يمدح التي والبائية

َج��َالِب��بَ��ا اْل��َح��ِري��ِر ِم��َن ِب��َس��اُت ال��الَّ َغ��َواِربَ��ا اْل��َج��اِن��َح��اُت ��ُم��وُس ال��شُّ ِب��أَِب��ي

فيها: ويقول ، الرشابيَّ سليمان بن عمر بها يمدح التي واألخرى

ِم��نْ��ُه��ُم َوال��دَّْم��ُع اْل��َواِش��ي��َن َونَ��تَّ��ِه��ُم أَْع��َظ��ُم ��دُّ َوال��صَّ ِب��ال��بَ��يْ��ِن ِع��َظ��ًم��ا نَ��َرى

وأولها: الكاتب، اإلصبع أبي بن العباس بن الواحد عبد بها يمدح والتي

ال��يَ��ْرَم��َع��ا تَ��ِط��ْس��َن َك��َم��ا اْل��ُخ��ُدوَد تَ��ِط��ُس اْألَْدُم��َع��ا إِنَّ اْألَْح��بَ��اِب أََرَك��اِئ��َب

شيئًا وامللل السأم من قراءته ِيف فستجد كله الشعر َهذَا تقرأ أن تستطيع وأنت
مدح فهو وينشده، ينشئه كان حني وامللل السأم من اِعر الشَّ نفس ِيف كان ما يالئم كثريًا،
شعر ُهَو إنما إخالص، وال فيه صدق وال تغري، وال فيه تجديد ال معاد، متشابه متصل
حينًا، يريد ما بعض ذلك من فيبلغ وتحسينها، سلعته تزيني ِيف اِعر الشَّ ويجهد يباع،

األحيان. أكثر ِيف عنه ويعجز
من يشء فيها قسمة أو عدًال قسمة ممدوحه وبني بينه القصيدة اِعر الشَّ قسم وربما
يرمز أو رصاحة، والناس الزمان ويذم فيه، يشكو األول الشطر لنفسه فاتخذ الجور،

املتصلة. املرة الشكوى هذه إىل والنسيب بالغزل فيه
خروجه بعد جاءت التي األعوام هذه ِيف يرقى يكد لم الطيب أبي شعر أنَّ والحق
يذل أْن واستطاع املرانة، لكثرة صناعته من اِعر الشَّ استوثق فقد قليًال، إال السجن من
واستطاع ورصوفه، الدهر ِيف التفكري أحسن وقد املعاني يستذل أْن َعْن عجز وإْن األلفاظ،
وأن واالختبار، والتجربة العقل إىل القديم تشاؤمه يسند وأْن حسنًا، وزنًا األمور يزن أْن
فيها فتثري جميًعا، الناس قلوب تبلغ عامة، باقية مشجية قوية بنغمات ذلك ِيف يأتي
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شيئًا القديم فنه إىل يضف لم األمر آخر اِعر الشَّ ولكن القنوط، إىل بها تنتهي وقد الحزن،
ال تقدموه، الذين الشعراء من غريه إَِليِْه يسبقه لم لونًا الشعر إىل يضيف أن َعْن فضًال
ُهَو إنما واملوسيقى، والقوايف األوزان حيث من وال واألساليب واملعاني األلفاظ حيث من
شخصيته ظهرت فإذا خاصة، منهم تمام أبي ونهج املتقدمني، نهج ينهج مقلد، شاعر
أوقات ِيف أو عنف، بعده ليس الذي العنف أوقات ِيف تظهر فإنما حني، إىل حني من
من له أهل ُهَو ما ليبلغ الفتى َهذَا ينقص كان الذي فما حزن، وراءه ليس الذي الحزن
أرى فيما ينقصه كان لخالف؟ يتعرض ال الذي والنبوغ شكٍّا، يحتمل ال الذي التفوق

شيئان:
بعيدًة وثبة وثب شعره أنَّ رأينا وقد األمل، وتحيي العزم تشحذ راضية حياة أحدهما:
األمل، تحقيق ورجا العيش لني فضمن بالتنوخيني، واتصل الالذقية إىل انتهى حني

والعرشين. الخامسة وبني صباه بني الشعر من قال ما أجمل الوقت َهذَا ِيف فقال
بألوان عاملة النقد، عىل قادرة باألدب بصرية رشيدة الثقافة، قوية مثقفة، بيئة واآلخر:
ولعلها الشام، شمال ِيف والثانية األوىل إقامته أثناء للمتنبي تتح لم البيئة وهذه الكالم،
ما بكثرة ما وقتًا عنها استغنى ولعله الشام، أواسط ِيف إقامته أثناء أَيًْضا له تتح لم
ناقد حال كل عىل كان ولكنه وأدبهم، القدماء علم من ويستظهر الكتب من يقرأ كان
من واإلرشاد والنصح النقد يأتيه أن إىل حاجة ِيف وكان ومرشدها، وناصحها نفسه

حسابًا. األدب ِيف لهم ويحسب يقدرهم غريه قوم
والعلمية األدبية الثقافة من ممتاز حظ الوقت ذلك الشام ِيف العربية للبيئة يكن ولم
والغلظة الجهل إىل وهو بدوي، أحدهما قسمني: تنقسم كانت البيئة هذه أنَّ الظن وأكرب
قليل العقل، غليظ ولكنه العيش، لنيِّ وهو حرضي، واآلخر واللني، الثقافة إىل منه أقرب

العلم. من ا جدٍّ الحظ
وإىل تمام، أبي فن فيها نشأ التي املرصية البيئة إىل محتاًجا املتنبي كان وإنما

الثالث. القرن أواخر إىل األموي العرص منذ اإلسالمي الشعر
ونضج مرص ِيف نشأ شعره أنَّ علمت ولكنك تمام، كأبي شاعٌر الشام ِيف ظهر وقد
البحرتي، شعر أنضج الذي أنَّ تعلم ولكنك كالبحرتي، شاعر الشام ِيف وظهر العراق، ِيف

العراق. إىل ارتحاله ثم تمام، بأبي اتصاله ُهَو إنما
البطء، فأدركه الشام ِيف ينضج أن وحاول العراق، ِيف شعره نشأ فقد املتنبي فأما
نجده وال الرصيح، العربي الذوق يمقته تكلف فيه وظهر الفساد، من كثري إَِليِْه ودبَّ
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مدرسة، غري ِيف نشأ قد املتنبي ألن ذلك تمام؛ أبو وهو تكلًفا، الشعراء أشد عند َحتَّى
َعْن أخذها وإنما والنقاد، األساتذة َعْن وأدبه ثقافته يأخذ ولم معلم، غري ِيف وتعلَّم
مصدره كثريًا إعجابًا منهم فيسمع الجهال، وأشباه الجهال ينشد وكان والصحف، الكتب
من يسمع ملا بنفسه إعجابه فيشتد البخل، مصدره قليًال ماًال منهم ويأخذ الجهل،
من يقايس وما البخل من يرى ملا الناس عىل حنقه ويشتد اإلعجاب، من يرى وما الثناء

الحرمان.
من غض قد الدولة عىل الرتك وتسلط بغداد، ِيف الخالفة اضطراب أنَّ أعلم وأنا
بالشعراء غنية الرابع القرن ِيف تكن لم بغداد وأنَّ الشعراء، همم من وقرص الشعر أمر
خاصة بغداد أنَّ ذلك مع أعلم ولكني — والثاني الثالث القرن ِيف كانت كما — املجيدين
قد ذلك كان إن األدبية، الناحية من الدولة قلب تزال ال كانت عامة العراق وأمصار

السياسية. الناحية من أخطأها
والتخذ النبوغ، إىل ألرسع حياته وْجه العراق ِيف قام لو املتنبي أنَّ ِيف أشك ولست
فساد من كثريًا والجتنب عليه، أنكرت التي العيوب من كثري من ولربئ آخر، لونًا شعره
واألمر الدهر، آخر بها شعره سيعاب التي السخيفة املبالغات هذه َعْن والرتفع اللفظ،
عنه الناس فأخذ للشعراء، إماًما تعلم كما املتنبي أصبح فقد وحده، املتنبي عند يقف ال
من لكثري مصدًرا الشام ِيف شبابه املتنبي استقبال كان وكذلك ورش، خري من فيه بما فنه

قلدوه. الذين بشعر ثم هو، بشعره ألم الذي الضعف
وهو عمره، من والعرشين الخامسة املتنبي استقبل فقد يشء من يكن ومهما
قد حال كل عىل ولكنه يقول، كما الكساد بيع شعره يبيع الشام، شمال ِيف مضطرب
رحمه قد منه ويشكو يذمه املتنبي كان الذي الزمان وكأن ويحتمل، يصرب كيف عرف

األمام. إىل فيها يثب فرصة لفنه يتيح وأن شيئًا، عليه يرفه أن وأراد له، ورق
قسٍم عىل رائٍق ابن وأقبل واإلخشيديني، العباسيني بني األمر اضطرب الوقت َهذَا يف
األسدي، عمار بن بدر طربية ِيف حربه عىل رائق ابن وجعل الجنوبية، سوريا من عظيم
له يكن لم التي األرض تلك إىل يعود أن ِيف ورغب األمل من يشء املتنبي إىل عاد وهناك
وعند عمار، بن ببدر واتصل طربية إىل وانتهى الشام شمال فرتك تلك، زلته بعد فيها
ووجد الهادئة، اللينة الحياة وجد إليهما: يحتاج كان اللذين األمرين وجد عمار بن بدر
أشهر ِيف فنه وثب وإن جميًعا، األمرين أثر أحس أن يلبث فلم الناقدة، املثقفة البيئة
شمال ِيف أقامها التي األربعة أو الثالثة األعوام ِيف بعضه يبلغ لم ما الرقيِّ من فبلغ قليلة،

الشام.
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األمراء يفظل

األوراجي مع (1)

وابتغى وجدَّ ذلك ِيف سعى وإنما األمر، أول فجأة وال مبارشة ببدر املتنبي يتصل ولم
كيف كذلك ينبئوننا ال والرواة رصاحة، ِيف ينبئنا ال والديوان يل، يظهر فيما الوسيلة إَِليِْه
أن توشك تاريخها يعرف ال الديوان ِيف قصيدة ولكن إليه، انتهى وكيف بدر، إىل سعى
بن هارون عيل أبا بها مدح التي الهمزية هذه وهي ذلك، من إَِليِْه نحتاج ما عىل تدلنا
من سنرى وكما الديوان يقول فيما — يذهب كان الذي الكاتب األوراجي العزيز عبد
يخيل فقد الحالج، قصة ِيف ذلك قبل شأن له كان والذي التصوف، مذهب — القصيدة
يدري! ومن عمار، بن بدر إىل وسيلة الرجل َهذَا اتخذ املتنبي أنَّ أرجح أكاد بل إيلَّ،
رائق ابن يتخذ وأْن رائق، ابن مواله إىل وسيلة عمار بن بدر يتخذ أن يريد كان لعله
ذلك من يبلغ وملا به تقطعت األسباب ولكن بغداد، ِيف الخالفة قرص إىل وسيلة نفسه

يريد. كان ما بعض إال
وقد بعيد، من األوراجي عيل أبا يمدح أقبل قد اِعر الشَّ بأن تنبئنا القصيدة هذه
األوراجي أنَّ الظن فأكرب والجهد، املشقة من قليل غري يشء ِيف لبنان جبال إَِليِْه جاز
أو طربية ِيف بدر من قريبًا رائق ابن أعمال من بعمل متصًال الوقت ذلك ِيف كان َهذَا

دمشق. ِيف اليشء بعض عنه بعيًدا
َحتَّى اإلخشيد، جنود عنه جلت أن بعد جنوبها إىل الشام شمال من املتنبي فأقبل

بقصيدتني. فمدحه َهذَا صاحبه إىل انتهى
أرجوزة واألخرى قصرية، وقفة عندها نقف أن يجب التي الهمزية هذه إحداهما
وأثبتها ذلك، إَِليِْه طلب حني ملمدوحه مستجيبًا قالها نَُواس أبي أراجيز نحو عىل طردية
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وقد ارتجاًال، تكون أن توشك رسعة ِيف قالها قد بأنه ومفاخًرا بها، مفاخًرا الديوان ِيف
الفصول. هذه من املوضع َهذَا غري ِيف عنها نتحدث

فهي املتنبي، شعر من خاصة مكانة أرى فيما بإزائها نحن التي وللهمزية
الذي ممدوحه لرييض الرمزي املذهب إىل اِعر الشَّ فيها يعمد التي الوحيدة القصيدة
ِيف املتنبي، علم َعْن تبني ألنها قيمة؛ الجهة هذه من وهي التصوف، مذهب يذهب كان
واإليماء، الرمز ِيف ومنهجهم الكالم ِيف املتصوفة بمذاهب عمره، من والعرشين الخامسة
كما يرصفه أن واستطاع ا، حقٍّ الفن ناصية ملك وقد الفتى اِعر الشَّ لنا تظهر وألنها
لنا تكشف وذاك َهذَا بعد وألنها وامتناًعا، مقاومة منه يجد أن دون ويهوى يشاء
العرص ذلك ِيف مألوًفا كان الذي الفني التكلف من النحو َهذَا يف ال املتنبي، براعة َعْن
إال مألوًفا يكن لم آخر تكلف ِيف بل البديع، أوجه عىل يشء كل قبل يعتمد كان والذي
أصحاب منها يفهم ما غري واملعاني باأللفاظ يقصدون الذين والباطنية املتصوفة عند

وخاصتهم. الناس عامة من الظاهر
أسبغ وإنما القصيدة، هذه ِيف شعره املتنبي عىل يفسد لم التكلف َهذَا أنَّ والظريف
حاوله ما الغريب الجمال َهذَا ومصدر العادي، شعره ِيف نجده ال غريبًا جماًال عليه

الفن. وجهد العقل، جهد جهدين: بني املالءمة من املتنبي
مًعا: الجهدين هذين فيه فتستحسن القصيدة هذه غزل تقرأ أن تستطيع وأنت

ِض��يَ��اءُ ال��ظَّ��َالِم ِم��َن أَنْ��ِت َح��يْ��ُث إِذْ ال��رَُّق��بَ��اءُ ال��دَُّج��ى ِف��ي اْزِديَ��اَرِك أَِم��َن

الشطر أول ِيف واملكان الزمان ظريف بني الجمع َهذَا للمتنبي تغفر أن وينبغي
ال فاملتنبي املعنى، ظاهر ذلك مع ولكنه وتعليًال، تحليًال النحويني أتعب قد فهو الثاني،
الليل؛ أظلم إذا تزوريني لن أنك إىل مطمئنون الرقباء إنَّ لصاحبته: يقول أن عىل يزيد
صيغته ولكن ظاهر فاملعنى كنِت، حيث ضياءٌ ألنِك عنك؛ َفيَنم الظلمة يضئ وجهك ألن
ظاهر عنه والتعبري استنباطه ِيف اِعر الشَّ جهد ولكن ظاهر، املعنى اليشء، بعض يه تُعمِّ
البيت؛ َهذَا فهم ِيف الجهد من شيئًا تكلفَت إذا عليه تعتب وال املتنبي تلوم ال وأنت أيًضا،
وأدائه املعنى استنباط ِيف تعب الذي اِعر الشَّ حق من أنَّ وترى الجهد، عاقبة تحمد ألنك
خليًقا قيًما األمر آخر املعنى دام ما إليه، والوصول فهمه ِيف التعب من شيئًا يكلفك أْن
واملتنبي تمام أبو يحسن التي البيئة هذه أخرى، بيئة ِيف هنا فنحن الجهد، من بذلت بما
تخلق وإنما إليه، املستمع أو والقارئ اِعر الشَّ بني واشرتاًكا تعاونًا توجد والتي خلقها،
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جهة، من وفنه عقله َعْن ينشئ فيما ويصدر بمعانيه، اِعر الشَّ يُعنى حني البيئة هذه
البيت: َهذَا بعد ما إىل وانتقل أخرى، جهة من وسامعه لقارئه احرتامه وعن

ذَُك��اءُ َوْه��َي ال��لَّ��يْ��ِل ِف��ي َوَم��ِس��ي��ُرَه��ا َه��تْ��ُك��ه��ا ِم��ْس��ٌك ِوْه��َي اْل��َم��ِل��ي��َح��ِة َق��َل��ُق
َخ��َف��اءُ َع��ل��يَّ َف��ِب��ِه ِع��ْل��ِم��ِه َع��ْن َدلَّ��ْه��ِت��ِن��ي ال��ِذي أََس��ِف��ي َع��َل��ى أََس��ِف��ي
أَْع��َض��اءُ ِل��ي َك��اَن ��ا َل��مَّ َك��اَن َق��ْد ِألَنَّ��ُه ��َق��اِم ال��سَّ َف��ْق��ُد َوَش��ِك��يَّ��ِت��ي

ِيف ليس تعميًما فيه ولكن األول، للبيت وإطناب وتفصيل توضيح الثاني فالبيت
وشمس نرشها، عليها ينم مسك ألنها أمرها؛ من تدبر فيما قلقة فاملليحة البيت، ذلك
ُرسى من يأتيه الذي الطباق َهذَا أنت وتصورت بليل، رست وإن ضوءها يفضحها
ذهب الذي الثالث البيت َهذَا إىل فانظر املعنى َهذَا تجاوزت فإذا الليل، ِيف الشمس
الطبيعية أساليبها َعْن األلفاظ يلوون حني الرصيح، املتصوفة مذهب فيه اِعر الشَّ
قد صاحبته ألن به؛ يعلم ال ولكنه محقق، ُهَو الذي أسفه عىل يأسف فالشاعر الظاهرة،
تأكيًدا املعنى َهذَا لنا يؤكد والشاعر أثر، من نفسه ِيف يحدث بما وأذهلته، عنه دلهته
ذلك السقام، فقد يشكو وإنما السقام، يشكو ال بأنه فيه ينبئنا الذي الرابع البيت ِيف
أفنى وقد فأما اآلالم، به وتلم السقم يمسه جسم له كان حني السقم يحس كان أنه
السقم من أبلغ شيئًا يشكو وإنما أمًلا، وال سقًما يشكو ال فهو وأعضاءه جسمه الحب
نفسه يجد شاعًرا أنت وتصور وأمًلا، سقًما يحس أن يمنعه الذي العدم وهو واأللم،
يقدم شاعرنا أن تنس ال ولكن العدم، َهذَا من ويشكو معدوم أنه ويعلم بها، ويشعر
ِيف املتصوفة مذهب له يصطنع فهو املتصوفة، من لرجل مدحه يدي بني الكالم َهذَا

أيًضا: والتفكري الكالم

نَ��ْج��َالءُ ِك��ْل��تَ��اُه��َم��ا َف��تَ��َش��ابَ��َه��ا ِج��َراَح��ًة َح��َش��اَي ِف��ي َع��يْ��نَ��ِك َم��ثَّ��ْل��ِت
��ْم��َراءُ ال��سَّ ��ْع��َدُة ال��صَّ ِف��ي��ِه تَ��نْ��َدقُّ َوُربَّ��َم��ا ��اِب��ِريَّ ال��سَّ َع��َل��يَّ نَ��َف��ذَْت

إىل وسيلة العبث َهذَا واتخاذ باأللفاظ العبث عىل وقدرته اِعر الشَّ براعة إىل وانظر
فماذا نجالء، طعنة يقولون وهم نجالء، عني يقولون: فالناس جمال، من يخلو ال شعر
السعة، ُهَو الذي «النجل» ِيف والطعنة العني بني االشرتاك َهذَا من يشتق أن املتنبي يمنع
نجالء واسعة بها مسته التي الطعنة ألن حشاه؛ ِيف حبيبته عني فيجعل بينهما، شبًها
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األخري، بالبيت تحقيًقا التشبيه َهذَا يحقق ُهَو ثم الطعنة، هذه إَِليِْه حملت التي كالعني
صلبة ذلك مع ودرعه قلبه، إىل ونفذت درعه عنه شقت قد حبيبته عني أنَّ فيزعم
عنه التعبري ولكن مألوف، ترى كما املعنى فأصل السمراء، الصعدة فيها تندق محكمة

ابتكاًرا: ابتكره قد اِعر الشَّ أنَّ إليك يخيل طريف النحو َهذَا عىل وتصوره جديد،

اْل��َج��ْوَزاءُ َف��إن��نَ��ي نَ��َط��ْق��ُت َوإِذَا ُزوِح��َم��ْت َم��ا إِذَا اْل��َواِدي َص��ْخ��َرُة أَنَ��ا
َع��ْم��يَ��اءُ ُم��ْق��َل��ٌة تَ��َراِن��ي أَالَّ َف��َع��اِذٌر اْل��َغ��ِب��يِّ َع��َل��ى َخ��ِف��ي��ُت َوإِذَا
اْل��بَ��يْ��َداءُ أَِم أَْف��َض��ى ِب��َه��ا َص��ْدِري نَ��اَق��ِت��ي تُ��َش��كِّ��َك أَْن ال��لَّ��يَ��اِل��ي ِش��يَ��ُم
اْإلِنْ��َض��اءُ اْل��َم��ْه��َم��ِه ِف��ي إِْس��آَدَه��ا ِن��يِّ��َه��ا ِف��ي ُم��ْس��ِئ��ًدا تُ��ْس��ِئ��ُد َف��تَ��ِب��ي��ُت
َع��ذَْراءُ َوَط��ِري��ُق��َه��ا َم��نْ��ُك��وَح��ٌة َوِخ��َف��اُف��َه��ا َم��ْم��ُغ��وَط��ٌة أَنْ��َس��اُع��َه��ا
اْل��ِح��ْربَ��اءُ ُن يَ��تَ��َل��وَّ َك��َم��ا ِف��ي��َه��ا ال��تَّ��َوى َخ��ْوِف ِم��َن اْل��ِخ��رِّي��ُت ُن يَ��تَ��َل��وَّ

اقتصاٌد ولكنه الفخر، ِيف مقتصًدا بنفسه يفخر األبيات هذه ِيف ترى كما والشاعر
… املعاني ِيف ال األلفاظ ِيف اقتصاٌد فهو بنفسه، الفتى امتالء َعْن يخدعنا أن ينبغي ال
فإذا الشعراء، بني الجوزاء ُهَو بل نجم، والشاعر يزاحمها، من تزحم صخرة فالشاعر

يراه! أال حرج األعمى عىل وهل لهم، عاذٌر فهو ملكانه والجهال األغبياء يفطن لم
كيف الواسع وصدره العريض وأمله البعيد لهمه اِعر الشَّ تصوير إىل انظر ولكن
وجعلنا العمل: ِيف الليل وأرشك التفكري، ِيف ناقته فأرشك اللطيف، املذهب َهذَا فيه ذهب
جاد األمل، عريض الصدر، واسع الهم، بعيد فهو متصل، ونشاط معقدة حركة بإزاء
وصدره جهده من تبلغ ال ولكنها آلماله، مخيبة لظنونه، مخلفة والليايل يبتغي، فيما
الخصومة هذه يالئم ما والعناء الجهد من ناقته يكلف فهو وجده، نشاطه من تحد وال
فهي املحنة، وتشتد الخطب ويعظم ناقته عىل األمر ويشق الزمان، وبني بينه املتصلة
الشك: من كثري ِيف تسائل وهي حريتها، من تخرج ولن بها، يلم ما تفهم أن تريد
لهمه يعرف ال الذي َهذَا صاحبها صدر أم تنتهي، ال التي البيداء هذه بها: أفىض أيهما
أثناء ِيف الهزال ُميض واجتيابها البيد قطع ِيف ماضية ذلك مع والناقة إليه، ينتهي ا حدٍّ
ومصدًرا مضارًعا به فجاء تكراره، اِعر الشَّ تعمد الذي اإلسآد هذا عند وِقْف شحمها،
مقامه وبني ومعناه، لفظه بني ليالئم باملعنى؛ واإللتواء اإلغراب إىل قصًدا فاعل واسم

يمدحه. الذي املتصوف الرجل َهذَا من
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َرَج��اءُ َوِم��ثْ��لُ��ُه��نَّ اْل��ِج��بَ��اِل ُش��مُّ ِم��ثْ��لُ��ُه َع��ِل��يٍّ أَِب��ي َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��ِن��ي
ِش��تَ��اءُ َوَص��يْ��ُف��ُه��نَّ ��تَ��اءُ ال��شِّ َوُه��َو ِب��َق��ْط��ِع��َه��ا َوَك��يْ��َف لُ��بْ��نَ��اٍن وَِع��َق��اُب
َس��ْوَداءُ ِب��بَ��يَ��اِض��َه��ا َف��َك��أَنَّ��َه��ا َم��َس��اِل��ِك��ي َع��َل��يَّ ِب��َه��ا ال��ثُّ��لُ��وُج َل��بَ��َس
اْل��َم��اءُ َوَق��اَم ِب��َه��ا ال��نُّ��َض��اُر َس��اَل ِب��بَ��ْل��َدٍة أََق��اَم إِذَا اْل��َك��ِري��ُم َوَك��ذَا
اْألَنْ��َواءُ ��ِس تَ��تَ��بَ��جَّ َف��َل��ْم بُ��ِه��تَ��ْت تَ��َرى َك��َم��ا َرأَتْ��ُه َوَل��ْو ال��ِق��َط��اُر َج��َم��َد

الذي القديم املذهب يدع أال عىل حريص اِعر الشَّ أنَّ األبيات هذه من ترى وأنت
التقليدي الشكل بهذا احتفاظه عىل ولكنه ممدوحه، إىل طريقه فيذكر الشعراء، ألفه
الخلوص َهذَا ممدوحه إىل يخلص كيف إَِليِْه فانظر تغيريًا، واملوضوع األسلوب يغري
الثبات ويف واالرتفاع، الضخامة ِيف تشبهه جباًال عيل أبي وبني بينه يجعل بأن العجيب،
يجعل اِعر الشَّ ولكن عنه، تُبعده أن شأنها فمن واالمتناع، الصعوبة ويف واالستقرار،
فمن والقوة، والسعة والعظم الضخامة ِيف الجبال هذه يشبه رجاء عيل أبي وبني بينه
الرجاء َهذَا عىل تستعيص أن تستطيع تعظم مهما جبال وأي منه، يقرِّبه أن شأنه

لقوته! وال لسعته حد ال الذي العنيف العريض
يجمد وما العقاب، من فيها ينبث وما لبنان لصعوبة املوجز وصفه إىل انظر ثم
تضليًال، مسالكه َعْن اِعر الشَّ يضلل َحتَّى بياضه ينترش الذي الثلج من العقاب َهذَا عىل

الليل. سواد فكأنه
القصيدة كانت وإن كلها، القصيدة تحليل ِيف النحو َهذَا عىل أميض أن أريد وما
ِيف ومشاركتي عيلٍّ ألبي مدحه من األول الشطر قراءة لك أدع ولكني تعجبني، كلها
فإنه وأصله، جوهره ِيف املتنبي مدح من كغريه كان بأنه واالعرتاف به، واإلعجاب الرضا
أقرأ أن مضطر ولكني ذاته، ِيف والتأنق به، العناية ِيف اِعر الشَّ ومذهب أسلوبه، ِيف ممتاز

قصيدته: بها اِعر الشَّ يختم التي األبيات هذه معك

َل��َف��اءُ ال��ثَّ��نَ��اءُ ذَا َح��تَّ��ى َوَل��ُف��تَّ ِم��َالءُ ِم��نْ��َك اْل��ُم��ْدُن َح��تَّ��ى َل��َع��َم��ْم��َت
بُ��َك��اءُ ��ُروِر ال��سُّ َوِم��َن ِل��ْل��ُم��نْ��تَ��َه��ى َح��اِئ��ًال تَ��بْ��َخ��ُل ِك��ْدَت َح��تَّ��ى َوَل��ُج��ْدَت
اْإلِبْ��َداءُ أُنْ��ِك��َر َح��تَّ��ى َوأََع��ْدَت بَ��ْدُؤُه يُ��ْع��َرُف َل��يْ��َس َش��يْ��ئً��ا أبْ��َدأَت
بَ��َراءُ يُ��ْس��تَ��زاَد أَْن ِم��ْن َواْل��َم��ْج��ُد نَ��اِك��ٌب ِب��َك تَ��ْق��ِص��ي��ِرِه َع��ْن َف��ال��َف��ْخ��ُر
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اْآلَالءُ ِب��َك َوَش��ْت ُك��ِت��ْم��َت َوإِذَا ُم��ْح��ِوٌج ألَنَّ��َك َف��َال ُس��ِئ��ْل��َت َف��ِإذَا
ثَ��نَ��اءُ َل��ِه اْإلِ َع��َل��ى ��اِك��ِري��َن ِل��ل��شَّ ِرْف��َع��ًة ِل��تَ��ك��ِس��َب َف��َال ُم��ِدْح��َت َوإِذَا
أَْم��اءُ ال��دَّ َوتُ��ْم��َط��ُر اْل��َخ��ِص��ي��ُب يُ��ْس��َق��ى ُم��ْج��ِدٌب ِألَنَّ��َك َف��َال ُم��ِط��ْرَت َوإِذَا
ال��رَُّح��َض��اءُ َف��َص��ِب��ي��بُ��َه��ا ِب��ِه ��ْت ُح��مَّ َوإِنَّ��َم��ا ��َح��اُب ال��سَّ نَ��اِئ��َل��َك تَ��ْح��ِك َل��ْم
َح��يَ��اءُ ِف��ي��ِه َل��يْ��َس ِب��َوْج��ٍه إِالَّ نَ��َه��اِرنَ��ا َش��ْم��ُس اْل��َوْج��َه َه��ذَا تَ��ْل��َق َل��ْم
ِح��ذَاءُ ِألَْخ��م��َص��يْ��َك اْل��ِه��َالِل أُُدُم ال��ُع��َل��ى إل��ى َس��َع��يْ��َت َق��َدٍم َف��ِب��أَيِّ��َم��ا
ِف��َداءُ ال��ِح��َم��اِم ِم��َن ال��ِح��َم��اُم َوَل��َك ِوَق��ايَ��ٌة ال��زََّم��اِن ِم��َن ال��زََّم��اُن َوَل��َك
َح��وَّاءُ نَ��ْس��ِل��َه��ا ِب��َم��ْولِ��ِد َع��ِق��َم��ْت ُه��ْو ِم��نْ��َك الَّ��ذْ اْل��َوَرى ذَا ِم��ْن تَ��ُك��ْن َل��ْم َل��ْو

فيها اِعر الشَّ أرسف التي املبالغات هذه عىل أدلك أن إىل حاجة ِيف أراك وما
الصوفية مذاهب اصطناع تعمده عىل أدلك أن إىل وال يبالغ، حني كعهده شديًدا إرساًفا
أعباءً ألفاظه ل يحمِّ أن إىل كله َهذَا أجل من واضطراره ومعانيهم، ألفاظهم واستعارته

البيت: َهذَا ِيف كما ثقاًال

َح��وَّاءُ نَ��ْس��ِل��َه��ا ِب��َم��ْولِ��ِد َع��ِق��َم��ْت ُه��ْو ِم��نْ��َك الَّ��ذْ اْل��َوَرى ذَا ِم��ْن تَ��ُك��ْن َل��ْم َل��ْو

رأيناه الذي طوره القصيدة هذه ِيف جاوز قد املتنبي أنَّ أظن فيما توافقني ولكنك
الكساد: سوق ِيف شعره يبيع الشام شمال ِيف مضطربًا كان حني إنشائها قبل فيه
أو انتظار غري وعىل فجأة إَِليِْه ووثب وثوبًا، إَِليِْه وثب جديٍد طوٍر إىل الطور َهذَا تجاوز
املحن، من لقي ما ظلمهم ِيف لقي الذين اإلخشيديني انهزام إَِليِْه دفعه دفًعا: إَِليِْه دفع قل
مهما عربي إىل الشام ِيف األمر ورجوع والحرمان، والسجن األرس مرارة ظلمهم ِيف وذاق
أنَّ ِيف شك وال وكافور، كيغلغ وابن كاإلخشيد ذنجيٍّا وال تركيٍّا فليس ومذهبه، أمره يكن
إَِليِْه رد يكن لم إن بفنه الثقة إَِليِْه رد قد وقلبه املتنبي نفس مأل الذي القوي األمل َهذَا
تعد لم وإذا الكساد، سوق ِيف شعره يبيع لن أنه إىل اآلن منذ مطمنئ فهو بنفسه، الثقة
إَِليِْه عادت قد الثقة أنَّ من أقل فال عظيًما، سيًدا أو زعيًما أو قائًدا بنفسه الثقة إَِليِْه
يدري! من الخليفة، من ثم امللوك، إىل ثم األمراء، إىل مقربًا نابًغا بارًعا شاعًرا بنفسه

فكيف طور، إىل طور من به فوثب فنه، ِيف بالتنوخيني اتصاله أثر كيف رأيت وقد
وجاًها، وثروًة وبأًسا، قوة التنوخيون إَِليِْه يقاس ال بمن يتصل أْن يرجو وهو اآلن به
فنه، غلبه أمره: عىل املتنبي ُغِلب فقد يشء من يكن ومهما والخلفاء، امللوك من وقربًا
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وزعامة رياسة له مستقًال رجًال يكون أن ويرجو يظن كان الفن، َهذَا ُسنَّة وغلبته
ونظم الحياة شئون من كثريًا بثورته يصلح أن أمره أول ِيف يظن وكان وسلطان،
لم إذا والسلطان، الحكم إىل وسيلة الثورة يتخذ أن ذلك بعد يظن كان ثم االجتماع،

اإلصالح. إىل وسيلة يتخذها أن يستطع
قبله، من الشعراء طريق ليسلك ُخلق وإنما لهذا، يُخلْق لم أنه علمته التجربة ولكن
القرص. إىل يصل لعله يدري! من ثم أرشافهم، ثم الناس، أوساط ثم الطغام، فيمدح

الطموح املتنبي وانهزم املصلح، املتنبي وانهزم الشاعر، طبيعة وغلبته فنه غلبه
والغنى، الثروة يلتمس شاعر إال واملطامع اآلمال تلك كل من يبق ولم االستقالل، إىل
بالطموح نفسه تحدثه وقد طمعه، يقوى وقد والهدوء، املعتدلة اللذة سبيل ِيف ويجدُّ
يتصور ولن االستقالل، ِيف يفكر لن حال كل عىل ولكنه يوًما، السلطان من يشء إىل
سيذمهم والذين بهم، ويشهر يذمهم كان الذين هؤالء من عظيم رجل ظل ِيف إال الحياة

أيامه. من سيستقبل فيما أَيًْضا بهم ويشهر
تعرض حني عنه زال أْن يلبث لم وضالًال، خداًعا شبابه ِيف املتنبي نفس كرب كان
اإلصالح ِيف املتنبي رغبة من وسيبقى هذا، املتنبي كرب من وسيبقى الصحيح، للخطر
قوة من يخلو ال كثري كالم الحياة، نظم من املألوف عىل وانتقاضه الناس، عىل وسخطه

أقل. وال أكثر ال كالم ولكنه وجمال، وروعة
املتنبي ولكن عمار، بن بدر من بعيًدا أم قريبًا َهذَا األوراجي أكان أدري ولست
اتصل ثم آنًفا، إَِليَْها أرشنا التي طرديته ذلك عىل تدل كما حال، كل عىل حينًا معه أقام
ابتهاجه عن وال ومرحه، فرحه عن تسل فال ببدر، أرى فيما َهذَا األوراجي طريق من
يكن لم إذا نفسه، وانحطاط فنه ارتفاع عن تسل وال والرضا، بالغبطة نفسه وامتالء

الطباق. فنصطنع مرة نقلده أْن من بُدٌّ

ار عمَّ بن بدر عند (2)

ورسوًرا بهجة عليه باإلقبال قلبه امتأل وقد املتنبي عليه يُقبل الذي َهذَا فبدر ذلك ومع
بثالثة ذلك قبل نفسه املتنبي هجاه الذي ُهَو شعره، من سرتى فيما إخفائهما عن يعجز
فأزعجه اإلخشيد، قبل من كيغلغ بن إسحاق فأقبل حلب، عىل ويلَ حني أربعة، أو أعوام
بها استعطف التي الدالية ِيف املتنبي يقول حني وذلك السابق، وإليها إَِليَْها وردَّ عنها

عنه: يعفو أن فيها وسأله كيغلغ ابن
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��ِع��ي��ِد ال��صَّ ِف��ي َدًم��ا يُ��ِرْق��َن َوُس��ْم��ٍر اْل��ُخ��يُ��وِل ِب��نَ��َواِص��ي َح��َل��بً��ا َرَم��ى
اْل��ُغ��ُم��وِد ِف��ي َوَال ال��رَِّق��اِب ِف��ي َال ـ��َن ـْ يُ��ِق��م�� َم��ا ُم��َس��اِف��َرٍة َوِب��ي��ٍض
اْل��َع��ِدي��ِد َك��ِث��ي��ِر َج��يْ��ٍش ُك��لِّ إل��ى ال��لِّ��َق��اءِ َغ��َداَة ال��َف��نَ��اءَ يَ��ُق��ْدَن
اْألُُس��وِد ِب��َزأِْر أََح��سَّ َك��َش��اءٍ اْل��َخ��ْرَش��ِن��يُّ ِب��أَْش��يَ��اِع��ِه َف��َولَّ��ى
اْل��بُ��نُ��وِد َوَخ��ْف��َق اْل��ِج��يَ��اِد َص��ِه��ي��َل ال��رِّيَ��اِح َص��ْوَت ال��ذُّْع��ِر ِم��َن يَ��َرْوَن

تروعهم هرابًا وكانوا األسود، زئري من تشفق غنًما إذن وأصحابه بدر كان فقد
البنود. وخفق الجياد صهيل فيها فيسمعون الرياح، أصوات

َهذَا ِيف اإلخشيديني عىل الدائرة دارت حني وثالثمائة وعرشين ثمان سنة فأما
به، يتصل أن للمتنبي وأتيح طربية، والية لبدر أتيحت وحني الشام، بالد من القسم

عنه: يتحدث وكيف املتنبي يستقبله كيف فانظر

أُِع��ي��َدا َح��يٍّ َش��ْخ��ِص ِف��ي اْل��َخ��ْل��ُق أَِم َج��ِدي��َدا َزَم��انً��ا أَْم نَ��َرى أَُح��ْل��ًم��ا
ُس��ُع��وَدا َل��ِق��ي��َن نُ��ُج��وٌم َك��أَنَّ��ا ِب��ِه َف��أََض��أنَ��ا َل��نَ��ا تَ��َج��لَّ��ى
َولِ��ي��َدا َوبَ��ْدًرا َولُ��وًدا ِل��بَ��ْدٍر َوآبَ��اِئ��ِه ِب��بَ��ْدٍر َرأَيْ��نَ��ا

بحيث والجمال، البهجة ومن والجالل الروعة من بدر ظل ِيف ترى كما فالحياة
قد الزمان أنَّ أخرى مرة إَِليِْه ويخيل حلم، أنها مرة إَِليِْه فيخيل الشاعر، عىل األمر تخلط
شخٍص ِيف كله الخلق فجمع نَُواس، ألبي سمع قد هللا أنَّ ثالثة مرة إَِليِْه ويخيل تجدد،
له تجىل بدًرا أن فيه يزعم الذي الثاني البيت بهذا ويحمله كله َهذَا يوضح وهو واحد،

سعوًدا. القت قد النجوم كأنهم وبهاءهم ضوءهم منه فاكتسبوا وللناس،
تتقلب وكما الحياة، تتلون كما وتقلبهم، الشعراء تلون َهذَا إنَّ تقول: أن وتستطيع
صاحبنا أن أالحظ وإنما شيئًا، منه عليه أنكر وما ذلك، ِيف أخالفك وما األيام، رصوف
املعارصين الشعراء لطبيعة املشبهة الشاعرة وطبيعته فنه يغلبه يشء، كل قبل شاعر
املراس وصعوبة البأس شدة ومن واأليد، القوة من وشبابه صباه ِيف ظهر ما عىل له

األعمال. جالئل إىل والطموح
املصلح انهزام ويحسون الفتى اِعر الشَّ حياة ِيف االضطراب َهذَا يرون فالذين
الكاذب باملدح حياته يكسب الذي اِعر الشَّ أما والعزم، الحزم وصاحب الفيلسوف،
ينظرون ثم إنكارها، العاجلة املنفعة منه اقتضت كلما نفسه وينكر الباطل، والثناء
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ما ذلك رغم عىل منه وينتظرن الفيلسوف، املصلح إىل ينظرون كما ذلك رغم عىل إَِليِْه
شطًطا العلم ويكلفون يُغني، ال عناءً أنفسهم يكلفون الفيلسوف، املصلح من ينتظرون
املسافر كأنه أمره، املتنبي عىل بدر بلقاء الفرح ملك لقد احتماًال، له العلم يستطيع ال
ينظر ال مندفًعا، عليه فأقبل املاء رأى ثم الهالك، عىل يرشف كاد َحتَّى الظمأ، أحرقه قد
اندفع وكذلك صداه، ويشفي غلته، يروي أن بعد له يتعرض قد فيما يفكر وال وراءه
والتي األمري، لهذا مدائحه أوىل أراها التي الدالية القصيدة بهذه بدر مدح ِيف املتنبي
املدح عىل هجم وإنما يتغن ولم ينسب فلم والتمهيد، املقدمة عن اِعر الشَّ فيها أعجل
فيه أحدث أو شيئًا، املدح فن ِيف جدد قد أنه أرى وما احتياط، وال تحفٍظ غري ِيف هجوًما
مشتقة قوية قوة القصيدة هذه ِيف أحس ولكني املادحون، الشعراء إَِليِْه يسبقه لم ما
الرضا وعىل التعب، بعد الراحة عىل وتهالكه نفسه حدة ومن ونشاطه، اِعر الشَّ أمل من

واإلشفاق. الخوف بعد والهدوء األمن وعىل الفقر، بعد الغنى وعىل السخط، بعد
املبتهج اإلرشاق من شيئًا أبياتها ِيف يُجري رونًقا القصيدة عىل تفيض القوة وهذه
ألفاظ عىل تفيض وهي غناء، فيها تجد لم وإن إليها، ويجذبك إليك، يحببها الذي
نفس يمأل كان ما أن إال أرى وما شك، فيها ليس ورصانة تجحد، ال جزالة القصيدة
يالئم الذي املتقارب البحر َهذَا إىل دفعه الذي ُهَو ونشاط، وأمل فرح من اِعر الشَّ
بالحزن النفس وغليان القوي، باألمل تضطرب حني القوي باألمل النفس اضطراب

املضطرم. بالحزن تغيل حني املضطرم
الوضوح: أشد فيها واضًحا كله َهذَا فسرتى األبيات هذه معي واقرأ

��ُج��وَدا ال��سُّ َف��تَ��َرْك��نَ��ا َل��ُه َرِض��ي��نَ��ا ال��ِذي ِب��تَ��ْرِك ِرَض��اُه َط��َل��بْ��نَ��ا
يَ��ُج��وَدا َال ِب��أَْن بَ��ِخ��ي��ٌل َج��َواٌد ال��نَّ��َدى َع��َل��يْ��ِه أَِم��ي��ٌر أِم��ي��ٌر
َح��ُس��وَدا َق��ْل��بً��ا ِم��نْ��ُه َل��ُه َك��أَنَّ ُم��ْك��َرًه��ا َف��ْض��ِل��ِه َع��ْن يُ��َح��دَُّث
يَ��ِزي��َدا أَْن َع��َل��ى إِالَّ َويَ��ْق��ِدُر يَ��ِف��رَّ أَْن َع��َل��ى إِال َويُ��ْق��ِدُم

يضمن فراًرا، التفصيل من ويفر أبياته ِيف اإليجاز يؤثر كيف اِعر الشَّ إىل فانظر
من شطر منهما واحد بكل يستقل معنيني البيت يضمن وقد مستقًال، معنى بيت كل
يرميه فهو والروية، التفكري عىل األمري يغلب أن يريد عجٌل اِعر الشَّ كأنما الشطرين،
األمري يبهر َحتَّى أمل، وال أناة بينها ليس التي املتالحقة األزهار بهذه ا جدٍّ رسيًعا رميًا
ِيف يدفنه أن يريد كأنه أو املتخري، املمتحن نظر األزهار هذه ِيف ينظر أن عن ويعجله
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حسبك له: يقول وأن يقفه، أن إىل يضطره َحتَّى إلحاًحا بها عليه يلح فهو األزهار، هذه
وأربيت. أرضيت فقد

ِيف يدفننا أن اِعر الشَّ من نخاف ولسنا والروية، التفكري عن ُمعجلني نحن ولسنا
ونحن قرون عرشة من أكثر عليها مىض أن بعد األزهار هذه ذبلت فقد هذه، أزهاره
صاغها الذي اِعر الشَّ نفس عن لنا يكشف واملهل، األناة من نحو عىل فيها ننظر إذن

األمري. لهذا ووهبها
ممدوحه يبهر أن يريد كان اِعر الشَّ أنَّ عىل دلتنا األزهار، هذه ِيف نظرنا إذا ونحن
والرسور، واملرح الفرح من ويملكها نفسه يمأل ما تصوير ِيف صادًقا وكان جهة، من
وإنما وماله، نفسه عن املمدوح بها ليخدع يتكلفها ال ولكنه املبالغة، يصطنع فهو
أن يريد كان اآلملة، املبتهجة الراضية نفسه تصور ألنها تكلف؛ غري ِيف عنه تصدر
السجود برتك اِعر الشَّ فأرضاه هللا، دون من يُعبد أن كره األمري ولكن لألمري، يسجد
املتنبي من وريض طوره، عن وخرج الناس، وعىل نفسه عىل طغى بدًرا أنَّ ولو له،
بالسجود إَِليِْه يتقرب أن كره وملا رأى، فيما املتنبي تردد ملا له، يسجدوا أن وأشباهه
الضيم، يقبل ال أبيٍّا عزيًزا شبابه ِيف لنا صورته التي الكربياء هذه عن له يخرج وأن
الكربياء، هذه بذل من متصلة سلسلة إال ليست الوقت ذلك منذ املتنبي حياة أنَّ وسنرى
املتنبي أنَّ وسنرى فيها، ويفرط يبذلها أن بعد عليها البكاء ثم واألمراء، والقادة للسادة
أخرى كثرية أشياء عن كذلك لهم خرج بل وحدها، كربيائه عن وأشباهه لبدر يخرج لم

الكريم. الرجل عند خطًرا الكربياء من أقل ليست
الجواد أنه ويرى الندي، إال عليه يؤمر ال األمري، كل األمري ُهَو بدًرا أنَّ يرى واملتنبي
به، وضاق املدح كره ُمدح إذا أنه ويرى بالبخل، إال الناس عىل يبخل ال الجواد، كل
عىل إال يشء كل عىل ويقدر الفرار، إال يشء كل عىل يُقدم أنه ويرى نفسه، يحسد كأنه

عليه. مزيد ال الذي أقصاها بلغ قد ألنه الفضيلة؛ من حظه يزيد أن
من قوتها تستمد قوية معان القصيدة: آخر إىل النحو َهذَا عىل يميض والشاعر
خفيفة ألفاظ املمدوح أُذُن إىل وتحملها بعًضا، بعضها يدفع ومتالحقة والطباق، املبالغة
وال السمع تؤذي ال رصينة متينة ذلك مع وهي الهواء، بها تشق أجنحة لها كأن رسيعة
بعد وأمن اكتفى َحتَّى ماله من وأخذ ممدوحه، رضا املتنبي بلغ فإذا الطبع، عن تنبو
ثابت جناحه، بظل دهره من نواس، أبو يقول كما وتغطى، جهد، بعد واسرتاح خوفه،

مروئًا. ومفكًرا مطمئنٍّا هادئًا مدحه ِيف وتقدم رشده، إَِليِْه وعاد نفسه إَِليِْه
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وال يفكر ال فهو وترويته، املتنبي تفكري نذكر حني ونقتصد نعتدل أن ويجب
يقال فيما وأما يحسن، ال وما يحسن فيما وأما األشياء، طبيعة ِيف فأما فنه، ِيف إال يروي
باملدح بدر عىل أقبل إذا ُهَو وإنما تفكريًا، وال تروية يعرف ال فاملتنبي يقال، ال وما
والغناء النسيب فقدم واملهل، األناة واصطنع املألوف، طريقه سلك القصيدة هذه بعد
القمة من املنحدر السيل اندفاع وألفاظه بمعانيه يندفع ولم والثناء، املدح يدي بني
عىل معتدل ولكنه وبطئًا، رسعة يختلف سريًا بها سار وإنما السحيق، القاع إىل العالية
عن وال يشبه، حني تشبيهه عن وال ينسب، حني نسيبه عن ُمعجل غري وهو حال، كل
دفًعا. إليهما يدفعه قد بل واإلرساف، املبالغة من يمنعه ال وهذا يصف، حني وصفه

فغلظ يفصده أْن الطبيب أراد وقد بدًرا، بها مدح التي القصيدة هذه إىل فانظر
من غريه ومذهب مذهبه إىل فيها عاد قد أنه فسرتى اليشء، بعض ذلك وآذاه عليه
والفن العقل جهد فيه يظهر الذي املصنوع الغزل بهذا املدح يدي بني فقدَّم الشعراء،
من يسري بيشء ذلك بعد تغنى ثم الشعور، وقوة العاطفة حرارة فيه تظهر مما أكثر
أعطى، ما بعض نفسه من يسرتد وكأنه إليه، ثاب قد صوابه وكأن ُخلقه، ومن أمره
وفيها واسعة هللا أرض وبأن عنهم، زال قوًما أنكر إذا وبأنه تنقله بكثرة يتحدث فهو
إىل يصل َحتَّى بدر، مدح ِيف يميض ذلك بعد ُهَو ثم القدماء، قال كما مضطرب، للكريم
من يخلو ال قد الذي التكلف َهذَا ِيف الخطأ َهذَا يصور كيف إَِليِْه فانظر الطبيب، خطأ

ورصانتها: األلفاظ جزالة تخفيها سماحة

اْل��ِع��َل��ُل تَ��ْج��تَ��ِدي��َك��َه��ا َوَق��َدْت َق��ْد َع��اِف��يَ��ٍة َق��ِل��ي��َل إِالَّ تُ��بْ��ِق َل��ْم
بَ��َط��ُل َوِم��بْ��َض��ٌع َج��بَ��اٌن آٍس أَنَّ��ُه��َم��ا ِف��ي��َك ال��َم��لُ��وَم��يْ��ِن ُع��ذُْر
األَم��ُل يُ��ق��َط��ُع َك��يْ��َف َدَرى َف��َم��ا يَ��ًدا ال��طَّ��ِب��ي��ِب َراَح��ِة ِف��ي َم��َدْدَت
ال��ُق��بَ��ُل َظ��ْه��َرَه��ا َض��رَّ َف��ُربَّ��َم��ا بَ��اِط��نَ��َه��ا َض��رَّ اْل��بَ��ْض��ُع يَ��ُك��ِن إِْن
ال��َع��ذَُل ُج��وِدَه��ا ِع��ْرِق ِف��ي يَ��ُش��قُّ َوَال اْل��ِف��َص��اُد ِع��ْرِق��ه��ا ِف��ي يَ��ُش��قُّ
َع��ِج��ُل َح��ذَاَق��ٍة ِم��ْن َك��أَنَّ��ُه َج��َزٌع َم��َدْدتَ��َه��ا إِذْ َخ��اَم��َرُه
اْل��َه��بَ��ُل ��ِه ِألُمِّ اْج��ِت��َه��اٍد َغ��يْ��َر َف��أَتَ��ى اْج��ِت��َه��اِدِه ُح��ُدوَد َج��اَز
ال��زََّل��ُل ��ِق ال��تَّ��َع��مُّ وَِع��نْ��َد ـ��طَّ��بْ��ُع ال��ـ ِب��ِه ال��نَّ��َج��اُح يُ��ْط��َل��ُب َم��ا أَبْ��َل��ُغ
تَ��نْ��َه��ِم��ُل أََس��ْل��َت َق��ْد َوِب��الَّ��ِذي َم��َل��َك��ْت ِب��َم��ا إنَّ��َه��ا َل��َه��ا إِْرِث
َوُل ال��دُّ ِل��ِم��ثْ��ِل��َك إِالَّ تَ��ْص��لُ��ُح َوَال يَ��َك��وُن َال بَ��ْدُر يَ��ا ِم��ثْ��لُ��َك
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وتكلًفا ثقيلة، صنعة فيه أرى وإنما ُحسنًا، وال جماًال الكالم َهذَا ِيف أرى فال أنا أما
يعدل وليس باطلة، وحيلة كاذبة، زينة عليها ويسبغ الفن يخفيها وسماجة بغيًضا،
هذه من آخر بيت ِيف الظاهرة السماجة هذه إال الخفية السماجة من الكالم َهذَا ِيف ما

قوله: وهو األبيات، هذه يسبق القصيدة

َرُج��ُل يَ��ا ِح��َم��اُم يَ��ا ��َرى ال��شَّ َل��يْ��َث يَ��ا َغ��َم��اَم��ُة يَ��ا بَ��ْح��ُر يَ��ا بَ��ْدُر يَ��ا

له، ُمقطًِّعا أنشده أنه ِيف أشك وما البيت، بهذا معجبًا كان املتنبي أنَّ ِيف أشك وما
«بدر» إعجاب أنَّ ِيف أشك وما والغرور، التيه مأله وقد أجزائه من جزء كل عند واقًفا
يعجبون الناس من كثريًا أنَّ ِيف أرتاب وما املتنبي، إعجاب من أقل يكن لم البيت بهذا
البيت َهذَا أنَّ إيلَّ يخيل ملاذا أدري ال ولكني واملمدوح، املادح فعل كما فيه، ويغلون به
الخيالء هذه من ممدوحيه يدي بني ينشد كان حني املتنبي ِيف كان ما أسمج يصور

وسخًفا. وضعًفا وضعة ذلة إال تمثل ال التي
كان ما فيها يصف التي الميته، هي عندي «بدر» ِيف املتنبي قال ما أجود أن عىل
املدافع املصارع األسد صور قد فاملتنبي بدر، فيه ينترص رصاع من األسد وبني بدر بني
وفاق نفسه، فيه بذَّ بارًعا، رائًعا تصويًرا والدفاع الرصاع َهذَا وصور القصيدة، هذه ِيف

املألوف. طوره عن فيه وخرج طاقته، فيه
سيما وال اآليات، هذه من أعدها أنا بل املتنبي، آيات من القصيدة هذه أعدُّ وأكاد
إىل وردته املبالغة فيه ورطته سخيًفا سخًفا فيها أنَّ لوال منها، الوصفي القسم َهذَا
غناء وال تفكري وال روية غري ِيف الدين عن ينحرف مما شبابه ِيف به يهذي كان ما بعض
يحبون وعما الناس يألف عما ينحرف أن املفكر أو اِعر الشَّ من يُحتمل فقد فلسفي،
فنون من فن بذلك يغريه أو الجمال، ألوان من لون ذلك إىل يدعوه حني ويؤثرون
ال املألوف، عن وينحرف القصد يتجاوز أن فأما الفلسفية، اآلراء من رأي أو التفكري
الذي الصغار ُهَو فهذا الجائزة، من حظه بذلك ويزيد ممدوحه، تملق ِيف ليزيد إال ليشء
ُهَو القصيدة هذه ِيف املتنبي إَِليِْه ُدفع الذي السخف وهذا الصغرية، النفس إال ترضاه ال

قوله:

َرُس��وَال َل��ُه اْإلِ بَ��َع��َث َم��ا ال��نَ��اِس ِف��ي ��ًم��ا ُم��َق��سَّ َل��ِه ِب��اْإلِ ِع��ْل��ُم��َك َك��اَن َل��ْو
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َواْإلِنْ��ِج��ي��َال َوال��تَّ��ْوَراَة ـ��ُف��ْرَق��اَن ال��ـ أَنْ��َزَل َم��ا ِف��ي��ِه��ُم َل��ْف��ُظ��َك َك��اَن َل��ْو

نتجاوز ولكننا يدري! من القديمة؟ قرمطيته إىل بدًرا يستهوي أن ِيف طمع أفرتاه
من أجمل ألنه روايته؛ من بُدَّ ال الذي الرائع الوصف َهذَا سبيل ِيف السخف َهذَا عن له

يهمل: أن

ال��َم��ْص��ُق��وَال ��اِرَم ال��صَّ ادََّخ��رَت ِل��َم��ِن ِب��َس��ْوِط��ِه اْل��ِه��َزبْ��ِر ال��لَّ��يْ��ِث ��َر أَُم��َع��فِّ
تُ��لُ��وَال ال��رَِّف��اِق َه��اُم ِب��َه��ا نُ��ِض��َدت بَ��ِل��يَّ��ٌة ِم��نْ��ُه اْألُْرُدنِّ َع��َل��ى َوَق��َع��ْت
َوال��نَّ��يْ��َال َزئِ��ي��ُرُه اْل��ُف��َراَت َوَرَد َش��اِربً��ا اْل��بُ��َح��يْ��َرَة َوَرَد إِذَا َوْرٌد
ِغ��ي��َال ِل��بْ��َدتَ��يْ��ِه ِم��ْن َغ��ي��ِل��ِه ف��ي َالِب��ٌس ال��َف��واِرِس ِب��َدِم ��ٌب ُم��تَ��َخ��ضِّ
ُح��لُ��وَال اْل��َف��ِري��ِق نَ��اَر ال��ُدَج��ى تَ��ْح��َت ُظ��نَّ��تَ��ا إِالَّ َع��يْ��ن��اُه ُق��وِب��َل��ت َم��ا
َوال��تَّ��ْح��ِل��ي��َال ال��تَ��ْح��ِري��َم يَ��ْع��ِرُف َال أَنَّ��ُه إِالَّ ال��رُّْه��بَ��اِن َوْح��َدِة ِف��ي
َع��ِل��ي��َال يَ��ُج��سُّ آٍس َف��َك��أَنَّ��ُه ِت��ي��ِه��ِه ِم��ْن ��ًق��ا ُم��تَ��َرفِّ ال��ثَّ��َرى ُ يَ��َط��أ
إِْك��ِل��ي��َال ِل��َرأِْس��ِه تَ��ِص��ي��َر َح��تَّ��ى يَ��اُف��وِخ��ِه إل��ى ُع��ْف��َرتَ��ُه َويَ��ُردُّ
َم��ْش��ُغ��وَال َغ��يْ��ِظ��ِه ِة ِل��ِش��دَّ َع��نْ��َه��ا نَ��ْف��ُس��ُه يُ��َزْم��ِج��ُر ��ا ِم��مَّ َوتَ��ُظ��نُّ��ُه
َم��ْش��ُك��وَال َج��َواَدُه ال��َك��ِم��يُّ َرِك��َب َف��َك��أَنَّ��َم��ا ال��ُخ��َط��ا َم��َخ��اَف��تُ��ُه َق��َص��َرت
تَ��ْط��ِف��ي��َال َخ��اَل��ُه ُق��ْربً��ا َوَق��ُربْ��َت ُدونَ��َه��ا َوبَ��ْربَ��َر َف��ِري��َس��تَ��ُه أَل��َف��ى
ال��َم��أَُك��وَال بَ��ذِْل��َك ِف��ي َوتَ��َخ��اَل��َف��ا إِْق��َداِم��ِه ِف��ي اْل��ُخ��لُ��َق��اِن َف��تَ��َش��ابَ��ُه
َم��ْف��تُ��وَال َوَس��اِع��ًدا أََزلَّ َم��تْ��نً��ا ِك��َل��يْ��ِه��َم��ا ِف��ي��َك ُع��ْض��َويْ��ِه يَ��َرى أََس��ٌد
ال��تَ��ْم��ِث��ي��َال َل��َه��ا تَ��َف��رُُّده��ا يَ��أْبَ��ى ِط��ِم��رٍَّة ال��ُف��ُص��وِص َظ��اِم��ئَ��ِة َس��ْرِج ِف��ي
ِن��ي��َال َم��ا ِل��َج��اِم��َه��ا َم��َك��اَن تُ��ْع��ِط��ي أَنَّ��َه��ا َل��ْوَال ال��َط��َل��بَ��اِت نَ��يَّ��اَل��ِة
َم��ْح��لُ��وَال ِع��نَ��اِن��َه��ا َع��ْق��ُد َويُ��َظ��نَّ اْس��تَ��ْح��َض��ْرتَ��َه��ا إِذَا َس��َواِل��ُف��َه��ا تَ��نْ��َدى
ال��طُّ��وَال ِم��نْ��ُه اْل��َع��ْرَض َح��ِس��بْ��َت َح��تَّ��ى َزْوِرِه ِف��ي نَ��ْف��َس��ُه يَ��ْج��َم��ُع َزاَل َم��ا
َس��ِب��ي��َال اْل��َح��ِض��ي��ِض ِف��ي َم��ا إل��ى يَ��بْ��غ��ي َك��أَنَّ��ُه اْل��ِح��َج��اَر ��ْدِر ِب��ال��صَّ َويَ��ُدقُّ
َج��ِل��ي��َال ال��َج��ِل��ي��َل ال��َخ��ْط��َب يُ��بْ��ِص��ُر َال َف��ادَّنَ��ى َع��يْ��ٌن َغ��رَّتْ��ُه َوَك��أَنَّ��ُه
َق��ِل��ي��َال ال��َك��ِث��ي��َر اْل��َع��َدَد َع��يْ��ِن��ِه ِف��ي تَ��اِرٌك ال��دن��ي��ئ��ة ِم��َن اْل��َك��ِري��ِم أَنَ��ُف
ِق��ي��َال ��ا ِم��مَّ َخ��اَف َم��ْن َح��تْ��ِف��ِه ِم��ْن ِب��َخ��اِئ��ٍف َوَل��يْ��َس ��اٌض َم��ضَّ َواْل��َع��اُر
ِم��ي��َال َل��َج��اَزَك تُ��َص��اِدْم��ُه َل��ْم َل��ْو َه��اِج��ٍم ِب��َوثْ��بَ��ِة اْل��ِت��َق��اءََك��ُه َس��بَ��َق

113



املتنبي مع

َوال��تَّ��ْج��ِدي��َال ال��تَّ��ْس��ِل��ي��َم َف��اْس��تَ��نْ��َص��َر َك��اَف��ْح��تَ��ُه َوَق��ْد ُق��وَّتُ��ُه َخ��ذََل��تْ��ُه
َم��ْغ��لُ��وَال َص��اَدف��تَ��ُه َف��َك��أَنَّ��َم��ا َوُع��نْ��َق��ُه يَ��َديْ��ِه َم��ِن��يَّ��تُ��ُه َق��بَ��َض��ْت
َم��ُه��وَال ِم��نْ��َك أَْم��ِس يُ��َه��ْرِوُل َف��نَ��َج��ا َوِب��َح��اِل��ِه ِب��ِه ��ِت��ِه َع��مَّ ابْ��ُن َس��ِم��َع
َق��ِت��ي��َال يَ��ُم��وَت َال أَْن َوَك��َق��تْ��ِل��ِه ِف��َراُرُه ِم��نْ��ُه َف��رَّ ��ا ِم��مَّ َوأََم��رُّ

وترى وروعة، جمال من فيه ما لتحس رسيًعا نظًرا فيه تنظر أن يكفي كالم فهذا
ممدوحه، عىل وخلعهما نفسه، من استعارهما قد اِعر الشَّ أن إال أرى ما وقوة، فتوة فيه
روح أحس ألني بل بالسوط، نفسه عن األسد ردَّ حني عمار ابن بالء أجحد ألني ال
استجمعهما ما كأحسن وفتوته، قوته مستجمًعا فتيٍّا قويٍّا الكالم َهذَا ِيف يجري اِعر الشَّ
من فيه ما تالئم جزالة من الكالم َهذَا ِيف ما تقدر أن تستطيع وأنت كله، شعره ِيف
والفرس، الناس، وصف من توفيق أحسن اِعر الشَّ له وفق ما تقدر وأن ويرس، سهولة
ووصفه املادي، وصفه بني الجمع من ثم رصاع، من الخصمني بني كان وما والليث،
جعله الذي اآلخر األسد َهذَا حديث من ثم التعبري َهذَا صح إن لليث، النفيس املعنوي

لنفسه. العافية وآثر ففر خاله، بابن ألم بما سمع فقد القتيل، األسد عمه ابن
َهذَا أثناء وأمثاًال حكًما فيها اِعر الشَّ ينثر التي األبيات بهذه كذلك معجب وأنت
بل الناس؛ ألف مما فهي نفسها، ِيف طريفة واألمثال الحكم هذه ألن ال الرائع، الوصف
ويرضبون يفلسفون إنما فالناس الطرافة، من يخلو ال الوصف َهذَا أثناء موقعها ألن
عن تحدثوا فإذا الخطوب، من له يحدث وما اإلنسان بالء عن يتحدثون حني األمثال
يفلسف ال نفسه الحيوان ألن يفلسفون؛ فقلما األمر، من له يعرض وما الحيوان بالء
أن عن يخرجه عناءً الوصف ِيف يُشيع واألمثال الِحَكم هذه مكان أنَّ إىل ذلك يروي، وال

عاديٍّا. مدًحا يكون أن عن يخرجه كما عاديٍّا، وصًفا يكون
قد الرائع الشعر َهذَا أنَّ نقدر ولكننا بدر، عند املتنبي حياة دقائق نعرف ولسنا
أن آثاره تلبث لم الحسد، من شيئًا حاشيته نفوس ِيف وأثار الرضا، كل بدًرا أرىض
التي األخرى الالمية هذه ِيف نفسه املتنبي إَِليَْها أشار وقد الوضوح، كل واضحة ظهرت

فيها: يقول والتي بدًرا، بها مدح

اْل��ِج��َم��اَال َال ��وا َزمُّ ��بْ��ِر ال��صَّ َوُح��ْس��َن اْرتِ��َح��اَال ُه��ُم َل��يْ��َس َش��اءَ بَ��َق��اِئ��ي
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ثم بدر، عند أقام منذ كعهده مصنوًعا نسيبًا القصيدة هذه أول ِيف ينسب فهو
بحاله فيه يعرض أنه ِيف شك وال نفسه، فيه يذكر غناء إىل النسيب َهذَا من ينتقل

يقول: حيث وذلك بدر، عن الرحيل إىل سيضطر بأنه ينبئنا ويكاد الخاصة،

اْل��ِوَص��اَال يَ��ِج��ُد َه��ْج��ِرَه��ا َف��َس��اَع��َة ِب��َق��ْل��ِب��ي َم��ْش��ُغ��وٌف اْل��ُح��ْزَن َك��أَنَّ
َح��اَال َع��َل��يْ��ِه يُ��ِدْم��َن َل��ْم ُص��ُروٌف َق��بْ��ِل��ي َك��اَن َم��ْن َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ َك��ذَا
انْ��ِت��َق��اَال َص��اِح��بُ��ُه َع��نْ��ُه ��َن تَ��يَ��قَّ ُس��ُروٍر ِف��ي ِع��نْ��ِدي اْل��َغ��مِّ أََش��دُّ
اْل��ُج��َالَال َوال��ُغ��َريْ��ِريَّ ُق��تُ��وِدي أَْرِض��ي َوَج��َع��ْل��ُت ��ِل��ي تَ��َرحُّ أَِل��ْف��ُت
َزَواَال أَْرٍض َع��ْن أْزَم��ْع��ُت َوَال ُم��َق��اًم��ا أَْرٍض ِف��ي َح��اَوْل��ُت َف��َم��ا
َش��َم��اَال أَْو َج��نُ��وبً��ا ��ُه��َه��ا أَُوجِّ تَ��ْح��ِت��ي ال��رِّي��َح َك��أَنَّ َق��َل��ٍق َع��َل��ى

نفسه، ِيف يدبِّر بما يُشعَر وأْن وجهه، عىل التعريض َهذَا عنه يُفهم أْن أشفق وكأنه
ثم بدر، إىل الريح هذه يوجه أنه ورغم صاحبه، إىل تخلًصا األخري البيت َهذَا فجعل
أكثر بعد بغداد ِيف سيتمثلهما اللذين البيتني هذين إىل يصل َحتَّى بدر مدح ِيف يميض
أن أصحابه فيسأله بالهجاء، العراق شعراء عليه يلح حني سنة، وعرشين خمس من

قال: حني شبابه ِيف عليهم الرد إىل سبق أنه فيزعم عليهم، يرد

اْل��ُع��َض��اَال ال��داءَ يَ��ْح��َم��ُد ذَا َوَم��ْن ��ي ِب��ذَمِّ َغ��ُروا اْل��ُم��تَ��َش��اِع��ِري��َن أََرى
ال��زَُّالَال اْل��َم��اءَ ِب��ِه ُم��رٍّا يَ��ِج��ْد َم��ِري��ٍض ُم��رٍّ َف��ٍم ذَا يَ��ُك َوَم��ْن

ِيف تجدها بمقطوعة املتنبي فهنأه بدر، عمل إىل السواحل رائق ابن أضاف وقد
لم األقاليم، من إَِليِْه أضيف ما ليتسلم السواحل إىل سافر حني بدًرا ولكن الديوان،
وحرضوه األمري به فأغروا الفرصة هذه خصومه وانتهز هذا، سفره ِيف املتنبي يصحبه
املتنبي نرى فنحن موقًعا، بدر نفس من وقع قد وتحريضهم إغراءهم وكأن عليه،
قصيدة ِيف الذنب َهذَا يستغفره بل القعود، َهذَا من إَِليِْه ويعتذر عودته بعد يمدحه
وظاهًرا حينًا خفيٍّا فيها يجري السماجة من روًحا ولعل شيئًا، نفسها ِيف ليست نونية
وخصومه: حساده بذكر فيها يرصح التي األبيات هذه منها نروي ولكنَّا آخر، حينًا

تَ��ْف��ِط��نَ��ا أَْن َم��َخ��اَف��ًة تَ��َرْك��ُت َولِ��َم��ا ال��نَّ��َوى إل��ى أتَ��يْ��ُت ِل��َم��ا ال��ُف��ؤاُد َف��َط��َن
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َه��يِّ��نَ��ا ِم��نْ��ُه َق��اَس��يْ��ُت الَّ��ِذي َل��يْ��َس ُع��ُق��وبَ��ًة َع��َل��يْ��ِه ِل��ي ِف��َراُق��َك أَْض��َح��ى
أَنَ��ا ِم��نْ��َه��ا ِب��َع��ِط��يَّ��ٍة ��ِن��ي ِل��تَ��ُخ��صَّ بَ��ْع��ِدَه��ا ِم��ْن َواْح��بُ��ِن��ي َل��َك ِف��ًدى َف��اْغ��ِف��ْر
ال��زِّنَ��ى ِب��أْوَالِد ُم��ْم��تَ��َح��ٌن َف��اْل��ُح��رُّ ِب��َض��لَّ��ٍة ِف��يَّ َع��َل��ي��َك اْل��ُم��ِش��ي��َر َوانْ��َه
َع��نَ��ى الَّ��ذْ ال��َك��َالَم أَخ��ذَ َم��ْج��ِل��ٍس ِف��ي ُم��َع��رًِّض��ا ال��َك��الَم َط��َرَح اْل��َف��تَ��ى َوإِذَا
اْل��ُم��ْق��تَ��نَ��ى ِب��ئْ��َس ��َع��َراءِ ال��شُّ َوَع��َداَوُة ِب��ِه��ْم َواِق��َع��ٌة ��َف��َه��اءِ ال��سُّ َوَم��ك��اِي��ُد
َض��يْ��َف��نَ��ا ال��نَّ��َداَم��ِة ِم��َن يَ��ُج��رُّ َض��يْ��ٌف َف��ِإنَّ��َه��ا ال��لَّ��ِئ��ي��ِم ُم��َق��اَرنَ��ُة لُ��ِع��نَ��ْت
يُ��وَزنَ��ا أَْن ِم��ْن َع��َل��يَّ أََخ��فُّ ُرْزءٌ َراِض��يً��ا َل��ق��ي��تُ��َك إِذَا ال��َح��ُس��وِد َغ��َض��ُب

بدر عن إزعاجه (3)

بينهما؟ ما يفسدون وأخذوا بدر، عند به وشوا َحتَّى املتنبي عىل الحساد هاج الذي فما
جدَّ قد بدًرا أنَّ ومن أرضاه، َحتَّى بدر مدح ِيف برع قد املتنبي أنَّ من قدمناه ما أهو
املقربني نفوس ِيف عادًة ينشأ ما َهذَا عن فنشأ أيًضا، أرضاه َحتَّى املتنبي إعطاء ِيف
الطارئ، اِعر الشَّ لهذا الكيد إىل األمر بهم انتهى حتى السلطان، وأصحاب األمراء من
ِيف شك من ليس وجهه؟ لهم يخلو أن عىل حراص وهم شيئًا، األمري عنهم رصف الذي
َهذَا إىل نضيف أن نستطيع وقد املتنبي، عىل الحساد حسد هاج قد َهذَا من شيئًا أنَّ
البيئة هذه كانت فقد طربية، إىل بدٍر مع انتقلت التي العراقية البيئة طبيعة يالئم ما
خرجت إن حياتها وتفسد املاء، ِيف السمك يعيش كما فيه تعيش ا، حقٍّ الكيد ِيف ماهرة
حياة ِيف وأعجلها نظرة وأيرس والنقاء، الرصاحة من يشء إىل اضطرت أو الكيد من
ِيف املناصب وأصحاب األمراء حول الحياة قوام كان الكيد بأن تُقنعنا البغدادي، القرص
ابتهاجه يطول وأال الكائدين، بهؤالء املتنبي يشقى أن إذن غريبًا فليس العرص، ذلك
اآلمال، وتحقيق والهدوء األمن عنده سيلقى أنه يقدر كان الذي األمري َهذَا عند باإلقامة

أشياء: بل شيئني، نالحظ أْن يجب ولكن
ويستعيل وسريته، وحديثه شعره ِيف ذلك يظهر بنفسه، مفتونًا كان املتنبي أنَّ األول:

األمري. عند أصحابه عىل
وإنما القصور، حياة وال السلطان معارشة الوقت ذلك قبل يألف لم املتنبي أنَّ الثاني:
ثم املحنة، عنه رصفته ثم الالذقية، ِيف التنوخيني مع ذلك من ا جدٍّ يسري بيشء ألم
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ببدر اتصل فلما البادية، ِيف وبالتنقل الناس أوساط بمدح حياته يكسب مرشًدا عاش
من األمري إَِليِْه يحتاج ما تعرف يحسن فلم لها، ُهيِّئ قد يكن لم حياًة استقبل
الذي اإلقليم إىل سفره ِيف األمري مصاحبة عن قعوده من ذلك عىل أدل وليس شاعره،

نفسه. املتنبي به هنأه والذي إليه، أضيف

َحتَّى لنفسه، واصطفائه بالخري وإيثاره املتنبي حب ِيف أخلص قد األمري أنَّ والثالث:
عن نفسه حجب وقد عليه يدخل أن املتنبي واستطاع وبينه، بينه الحجاب ألغى
أنَّ الديوان من نرى ونحن ومجونه، وعبثه لهوه ِيف معه املتنبي اشرتك ثم الناس،1
إَِليِْه طلب إذا األمري عىل يمتنع كان فهو املنادمة، يحسن نديًما يكن لم صاحبنا
عنها واالنرصاف الخمر ذم من يظهر كان وهو كارًها، إال له يستجيب وال الرشب،
ال رصاحة ِيف ذلك يأتي املتنبي وكان العراق، فتيان من الهيًا ماجنًا فتى يُريض ال ما
عما ذهل وحتى سكر، َحتَّى رشب الرشب ِيف عليه األمري ألح إذا ثم التحرج، تعرف

يقول. وعما يأتي
فتضيف الفرصة األمري حاشية تنتهز وأن األمري، عىل منه َهذَا يثقل أن غريبًا فليس
الشعر ارتجال من أكثر لهوه ساعات ِيف األمري إىل خال إذا املتنبي وكان كيد، إىل كيًدا
وندمائه، حاشيته عىل ويستعيل ويسحره، األمري يبهر أن يريد حاجة، ولغري لحاجة
قبل ويهيئه الشعر َهذَا يصنع أنه لألمري كروَّس ابن زعم وحتى الظنون، به ظنت َحتَّى
لعبة أحرض بأنه تحدثنا التي املعروفة2 القصة ِيف بدر فامتحنه املجلس، يحرض أن
وقفت فإذا لولب، عىل تدار وهي األخرى رجلها ورفعت رجل عىل وقفت قد فتاة تمثل
ال كثريًا شعًرا املتنبي فيها فقال غريه، إىل عنه فدارت نقرها املجلس من أحد بحذاء

«هوفمان». أحاديث ِيف يفكر أن إال قارئه يملك
يكتفي أن خليًقا املتنبي وكان ا، حقٍّ يرتجل املتنبي أنَّ كروَّس والبن لبدر وثبت
من يلقي ما احتمال يحسن املتنبي يكن لم وكذلك تسجيًال، انتصاره سجل ولكنه بهذا،
عليه. وحنًقا به مكًرا ويزيدهم خصومه، يُحفظ ذلك فكان الكيد، عن فضًال الدعابة

ص٢٣٨. الواحدي انظر 1

ص٢٤٣. الواحدي انظر 2
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أصبح فلما نفسه، عن وذهل سكر َحتَّى فرشب ليلة، الرشب عىل املتنبي أكره وقد
وخشونة غلظته تصور التي األبيات هذه فقال الرشاب، عليه فعرض األمري، عىل غدا
يصلح أن من طبًعا وأجفى روًحا أغلظ فهو الرائع، وللمدح للمدح صلح إن وأنه طبعه،

العراق: أهل من األمراء ملنادمة

أَْش��َواَق��ُه ِل��ْل��َق��ْل��ِب تُ��َه��يِّ��ُج بَ��ًة َغ��الَّ ال��ُم��َداَم��َة َوَج��ْدُت
أَْخ��َالَق��ُه تُ��َح��س��ُن َوَل��ِك��ْن تَ��أَِدي��بَ��ُه اْل��َم��ْرءِ ِم��َن تُ��ِس��يءُ
إِنْ��َف��اَق��ُه يَ��ْك��َرُه ال��ل��ب َوذُو لُ��بُّ��ُه ِل��ْل��َف��تَ��ى َم��ا َوأَنْ��َف��ُس
ذاَق��ُه َم��ْن اْل��َم��ْوَت يَ��ْش��تَ��ِه��ي َوَال َم��ْوتَ��ًة ِب��َه��ا أَْم��ِس ُم��تُّ َوَق��ْد

اللهو، أوقات ِيف األمري خدمة عن وقصور الجد، يجد حني األمري خدمة ِيف تقصري
لعل يدري! ومن والنظراء، لألشباه وازدراء بالنفس، وامتالء القصور، بحياة وجهل
وأصفياءه، أصدقاءه يظنهم كان من إىل خال إذا فمه ِيف يستقر يكن لم املتنبي لسان
املتنبي عىل األمري يفسد أن ِيف غرابة تجد لم القصور، رجال كيد كله َهذَا إىل أضفت فإذا
ُهَو فإذا وينظر أمره، إصالح عن ُهَو ويعجز بدر، قلب عليه يتغري أن ويف الفساد، كل
أنه يظن كان آخر رش وبني الرش، َهذَا بني مخريَّ ُهَو وإذا للخطر، ثم للغضب معرض

الفرار. وهو الدهر، آخر إىل منه اسرتاح قد

بدر من ِفراره (4)

صديق عىل َجَرش3 جبل ِيف نزل وإنما األمر، أول يُبعْد فلم «بدٍر» جوار من فر وقد
عليه تدل ما أقل بقصيدة ومدحه الخراساني، أحمد بن عيل الحسن بأبي يُعرف له
بحال فنه من تنل لم فإنها نفسه من نالت إن الجديدة املحنة هذه أنَّ أحدهما شيئان:
بدر، عند واألمن الرضا أوقات أحسن ِيف كعهده كله ألمره مالك فالشاعر األحوال، من
أن بعد أدركه الذي االنحالل َهذَا من بل الفتور، َهذَا من يشء يمسه ولم فنه يضعف لم
وانتهى واستحصد، نضج قد كان اِعر الشَّ فن أنَّ َهذَا ومعنى السجن، محنة عنه انجلت

واستحصاًدا. ونضًجا قوة إال املصائب تزيده وال املحن، تُفسده ال حيث إىل

لياقوت. البلدان معجم انظر 3
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وال املحدثني من املتنبي أرَّخوا الذين بعض أخالف أن عىل يحملني الذي ُهَو وهذا
إىل األنطاكيني من جماعة مدح ِيف قالها التي القصائد بعض فأردُّ بالشري، األستاذ سيما
كلها، طريقه ِيف املتنبي نتبع حني وسنرى ببدر، يلحق أن قبل ذاك وفتوره ضعفه عهد
مرتني، أو مرة إال فنه من تبلغ لن ولكنها نفسه، ِيف وتؤثر عزمه تُضعف قد املحن أن
بنفس متصلة هي وإنما صلة، املحن وبني بينها ليس التي الصحيحة علله لذلك وسنجد
التي القصيدة فهذه فيه، للقول استعداد غري عىل سيعالجه الذي باملوضوع أو اِعر الشَّ
عىل وقدرته الفني، بسلطانه محتفًظا اِعر الشَّ تصور اإلتقان، كل متقنة بإزائها نحن

يريد. كما واملعاني األلفاظ ترصيف
بهذه ا حقٍّ أوذيت قد اِعر الشَّ نفس أن القصيدة هذه عليه تدل الذي الثاني واليشء
أضعف الكلمة هذه كانت وربما محزون، فالشاعر أعماقها، ِيف وأوذيت الجديدة، املحنة

بدٍر. ِيف أمله خيبة بعد األلم من اِعر الشَّ يجد كان ما تؤدي أن من
خصلتني بني نفسه ِيف يجمع كان الوقت َهذَا ِيف اِعر الشَّ إنَّ فقل: شئت وإن
واحتمل نفسه، له وانكرست الذل أحس قد فهو متناقضة: خصال بني أو متناقضتني،
ُهَو ثم يطيقه، يكاد ال أليًما لذًعا لذلك يجد وهو الضيم، من يحتمل أن يتعود لم ما
يناجيه شيئًا وكأن راجعه، قد القديم عزمه وكأن إليه، ثابت قد األوىل نفسه كأن يحس
أن أرادوا الذين عىل نابيًا للضيْم آبيًا يثور أن إىل يدفعه املايض، شبابه أعماق من
األمور، صغائر عن وارتفاعها وعزتها نفسه كرب يحس ذلك أجل من وهو يضيموه،
والهوان. الذلة من بها أريد ما إىل تطمنئ أن من الناس عند وأرشف عليه أكرم وأنها

وانهزامه فيه أثرها عنه يغب ولم القديمة، التجربة ينس لم كله َهذَا بعد ُهَو ثم
بالوعيد يهم يكاد ال واألناة، واملهل واالحتياط، الحذر من كثري إىل حاجة ِيف فهو لها،
ويجعله وجهه، عن والنذير الوعيد َهذَا يحول ُهَو ولدا رشده، إىل يثوب َحتَّى والنذير
مشغول القصيدة هذه ِيف والشاعر غري، ليس ممدوحه إىل بها يتخلص شعرية أداة
إذا فهو الفنية، الصنعة وتكلف والغزل النسيب عن قلبه يمأل الذي الحزن بهذا النفس
التي الخصال هذه يصور الذي الغناء َهذَا إال املدح يدي بني يقدم لم يمدح أن أراد

آنًفا. عنها حدثتك
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أنَّ فسرتى آماله، وخيبة بآالمه فيها اِعر الشَّ يتغنى التي األبيات هذه معي واقرأ
ألنه قلبه؛ يحرق الذي والندم أحسه، الذي الذل ُهَو إنما ذلك، من به يتغنى ما أول

عليه: وأقام الذل َهذَا ريض

يَ��نَ��اُم َال ُم��َح��اِرٍب أَْو ُم��ْدِرٍك يُ��َض��اُم َال ِل��َم��ْن إِالَّ اْف��ِت��َخ��اٌر َال
ال��ظَّ��َالُم َع��نْ��ُه َع��اَق َم��ا ��ا َه��مٍّ َل��يْ��َس ِف��ي��ِه ال��َم��ْرءُ َم��رََّض َم��ا َع��ْزًم��ا َل��يْ��َس
اْألَْج��َس��اُم ِب��ِه تَ��ْض��َوى ِغ��ذَاءٌ ـ��ِه َج��اِن��ي��ـ َوُرْؤيَ��ُة اْألَذَى َواْح��ِت��َم��اُل

َهذَا أنَّ فأحس الشعر، شيطان استوحى القصيدة هذه ينشئ أن أراد حني كأنه
ولكن يفعل، أن تعوَّد كما ألوانًا منه إَِليِْه يوحي وأن الفخر، إىل يدفعه أن يريد الشيطان
واحتمل ذاق، ما الذل من ذاق أن بعد به خليًقا وال للفخر أهًال نفسه يرى ال اِعر الشَّ
ال الذي الوحي َهذَا عنه يتلقى أن ويأبى شيطانه عىل يمتنع فهو احتمل، ما الضيم من
الذل عىل ويمتنع الضيم يأبى ملن الفخر إنما نفسه، ِيف يجد ما يصور وال حاله، يالئم
الجهاد وآثر والنوم، بالراحة املقاومة هذه ِيف ضحى قد والخطوب، املحن عىل منتًرصا
الراحة وآثرت بي، أملَّْت حني للمحنة انهزمت وإنما شيئًا ذلك من فعلُت وما والسهاد،
الذي العزم َهذَا ما ولكن بعيًدا، ا وهمٍّ ماضيًا عزًما نفيس من أحس وأنا يل، أتيحت حني
من له يعرض ما ألول صاحبه عنه يرتد الذي الهم َهذَا وما إنفاذه، عن صاحبه يقرص

العقبات!
جسمي ويف أمًلا، نفيس ِيف أحس الفخر: غري يشء إىل حاجة نفيس ِيف أحُس إني كال!
األذى، احتملت لقد وأكاثر، أفاخر أن إىل ال وأبكي، أشكو أن إىل أندفع وأكاد سقًما،
جانبه من آخذ ولم نفيس، عن األذى أدفع فلم بي، ويُلحقه عيلَّ يجنيه كان من ورأيت

واالستسالم. الخضوع وآثرت واستكنت، أذعنت وإنما بحقي،
أمًلا، ينفطر فؤاده أنَّ شعره ِيف تُحس ا، حقٍّ اللهجة صادق الكالم َهذَا ِيف والشاعر

وحنًقا: غيًظا يغيل صدره وأن

اْل��ِح��َم��اُم ِم��نْ��ُه أََخ��فُّ َع��يْ��ٍش ُربَّ ِب��َع��يْ��ٍش ال��ذَِّل��ي��َل يَ��ْغ��ِب��ُط َم��ْن ذَلَّ
ال��لِّ��ئَ��اُم إَِل��يْ��َه��ا الج��ئ ��ٌة ُح��جَّ اْق��ِت��َداٍر ِب��َغ��يْ��ِر أَتَ��ى ِح��ْل��ٍم ُك��لُّ
إِي��َالُم ِب��َم��يِّ��ٍت ِل��ُج��ْرٍح َم��ا َع��َل��يْ��ِه ال��َه��َواُن يَ��ْس��ُه��ِل يَ��ُه��ْن َم��ْن
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له فزعم الخطب، احتمال عليه ويهون ويسليه، يعزيه جعل قد شيطانه وكأن
من بلوغه إىل يتوق كان ما ليبلغ إال ريض ما يرض ولم احتمل، ما يحتمل لم أنه
ينعم أن أنكر ما كثريًا بأنه يذكره جعل شيطانه وكأن العيش، وخفض واألمن الثروة
إَِليَْها فسعى له، أتيحت قد النعمة بأن إَِليِْه يتحدث ثم العاقلون، ويشقى الجاهلون

البيت: بهذا يجيبه فهو بثمنها، واشرتاها

اْل��ِح��َم��اُم ِم��نْ��ُه أََخ��فُّ َع��يْ��ٍش ُربَّ ِب��َع��يْ��ٍش ال��ذَِّل��ي��َل يَ��ْغ��ِب��ُط َم��ْن ذَلَّ

أخرى، طريًقا إقناعه إىل سلك الطريق، َهِذِه من إقناعه عن شيطانه عجز فإذا
ولكن والحلم، العفو وآثر وغفر صرب وإنما ضيًما، يقبل ولم ذًال يرض لم أنه له فزين
يعلم فهو ولوعة، ندم من قلبه يمأل عما يشغله وال نفسه، اِعر الشَّ يخدع ال الباطل َهذَا
يكون ولن لنفسه، ينتقم أن عن عاجًزا كان وإنَّما حلًما، وال عفًوا يؤثر لم أنه العلم حق
تصحبه َحتَّى عفًوا اإلغضاء يكون ولن الجهل، عىل القدرة تصحبه َحتَّى حلًما الرضا

البطش: عىل القدرة

ال��لِّ��ئَ��اُم إَِل��يْ��َه��ا الج��ئ ��ٌة ُح��جَّ اْق��ِت��َداٍر ِب��َغ��يْ��ِر أَتَ��ى ِح��ْل��ٍم ُك��لُّ

أنا وإنما بعد، منها أيأس لم وإني ، الحدِّ َهذَا إىل عيل تصغر لم النفس إنَّ كال!
لو مساءة، من أدركني ملا األلم أحس لست الرجاء، من وفضًال األمل من بقية أجد
جسمه يلحق ما يؤذيه ال امليت أنَّ كما الُهون، احتمال عليها لسهل هينة نفيس كانت

جراح. من
نفسه يغمر كان الذي اللوم َهذَا ومن واالنحالل، الضعف َهذَا من اِعر الشَّ يثب ثم
باب له ُفتح فقد والنشاط، األمل من أكثر إىل بل والنشاط، األمل من جديد يشء إىل به،
فهو له، متألم غري به راضيًا يحتمله ولم الذل يرض لم دام ما أنه واستيقن الرجاء،
ينهض ولكنه الجواد يكبو فقد املجد، إىل طريقه يسلك وأْن نفسه، يعرف أْن خليق
وإذا كلها، كربياءه يسرتد ُهَو وإذا وثوبًا، يثب وإنما ينهض، ال وصاحبنا كبوته، من
وضالله املايض سخفه إىل ذلك من ينتهي ُهَو وإذا الدهر، ويغالب الزمان يطاول ُهَو

القديم:
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اْل��ِك��َراُم َواْس��تَ��ْك��َرَم��تْ��ِن��ي َزَم��اِن��ي ًع��ا ذَْر ِب��ِه أَِض��ي��َق ِب��أَْن ذَْرًع��ا َض��اَق
األنَ��اُم أَْخ��َم��َص��يَّ تَ��ْح��َت َواِق��ًف��ا نَ��ْف��ِس��ي َق��ْدِر أَْخ��َم��َص��ْي تَ��ْح��َت َواِق��ًف��ا

وأشد وأكرم أعظم فهو يراها، كما نفسه له وبدت كلها، كربياءه اسرتد قد دام وما
الوعيد إىل يندفع ُهَو وإذا الهوان، من عليه أريد ما عىل يقر أن من عزًما، وأمىض بأًسا،

العرشين: يجاوز أن قبل كعهده

يُ��َراُم َوُظ��ْل��ِم��ي أَبْ��ِغ��ي َوَم��َراًم��ا َش��َراِر َف��ْوَق أََل��ذُّ أَق��َراًرا
��اُم َوال��شَّ ِب��اْل��َق��نَ��ا َواْل��ِع��َراَق��اِن َونَ��ْج��ٌد اْل��ِح��َج��اُز يَ��ْش��َرَق أَْن ُدوَن

الحذر عىل وتحمله الصواب، إىل ترده لشيطانه أو له عقل من بقية ولكن
فيقول: املدح إىل املخيف الوعيد بهذا يعدل ُهَو وإذا واالحتياط،

ال��َق��ْم��ق��اُم أْح��َم��َد بْ��ُن َع��ل��يُّ َر َس��ا إِذَا ِب��اْل��ُغ��بَ��اِر اْل��َج��وُّ َش��ِرَق

هذه من مغيًظا أو الهرب، َهذَا من مغيًظا طلبه ِيف يجدُّ بدًرا أن أحسَّ قد وكأنه
إليه. انتهت التي القصيدة

فظن بنفسه الخوف لعب وإنما به، يحفل ولم يطلبه لم بدًرا لعل يدري! ومن
وإنما راحة، وال بأمٍن عنده ينعم ولم صاحبه، عند املقام يُطل فلم مطلوب، مطارد أنه

معتذًرا: وقال ففر عنه، الرحيل ِيف واستئذانه وداعه عن َحتَّى أعجل

ُم��ْخ��تَ��اِر َغ��يْ��ُر ِل��َرِح��ي��ِل��ي َف��ِإنَّ��ِن��ي َع��َج��ٍل ِف��ي َع��نْ��َك َرِح��ي��ِل��ي تُ��نْ��ِك��َرنَّ َال
اْل��َع��اِر َخ��ْش��يَ��َة َق��اٍل َغ��يْ��َر اْل��وََغ��ى يَ��ْوَم ُم��ْه��َج��تَ��ُه اْإلِنْ��َس��اُن َف��اَرَق َوُربَّ��َم��ا
أَنْ��َص��اِري بَ��ْع��َض َع��َل��يْ��ِه��م نَ��َداَك َف��اْج��َع��ْل أَُح��اِربُ��ُه��ْم ��اٍد ِب��ُح��سَّ ُم��ِن��ي��ُت َوَق��ْد

اصطىل التي البغيضة الحياة تلك إىل الطيب أبو دفع فقد يشء من يكن ومهما
خائًفا البادية ِيف ينتقل مرشد، اآلن فهو ببدر، يتصل أن قبل أربعة أو أعوام ثالثة آالمها
انتهى ما وبينهم بينه كان وقد اإلخشيديني أرض من يدنو أن يستطيع ال السلطان، من
أن يستطيع وال عمار، بن بدر عدوهم يمدح أسابيع منذ كان وقد حمص، سجن إىل به
أثري رأيت كما وبدر بدر، طريد وهو الفرات وأعايل الشام ِيف رائق ابن أرض من يدنو
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البدو، عىل نفسه مخفيًا البادية ِيف يهيم أن إذن له فليس إليه، مقرَّب رائق ابن عند
وضاقت األرض، لفظته قد الحرض، عىل نفسه منكًرا بها ألم إْن الحارضة ِيف يسترت وأْن
الذين عىل سخطه لنا يصور كما وأروعه، تصوير أجمل َهذَا لنا يصور وهو الدنيا، به

فيها: يقول التي رائيته ِيف وذلك الثانية، املحنة هذه عليه جنوا

اْل��ُخ��ُدوِر بَ��َدَل َج��َواِن��ِح��ي َس��َك��نَّ أُُم��وِر ِم��ْن َع��ذاَرى ِم��ْن َع��ِذي��ِري
ال��ثُّ��ُغ��وِر َع��ِن َل��يْ��َس اْألَْس��يَ��اِف َع��ِن َع��ص��ٍر َه��يْ��َج��اَواِت َوُم��بْ��تَ��ِس��َم��اِت
��ُف��وِر ال��ضُّ َق��ِل��ِق ُع��ذَاِف��ٍر َوُك��لَّ إَِل��يْ��َه��ا َق��َدِم��ي ��ًرا ُم��َش��مِّ َرِك��بْ��ُت
ال��بَ��ِع��ي��ِر َق��تَ��ِد َع��َل��ى َوآِونَ��ًة َرْح��ِل��ي اْل��بَ��ْدِو بُ��يُ��وِت ِف��ي أََوانً��ا
ِل��ْل��َه��ِج��ي��ِر َوْج��ِه��ي ُح��رَّ َوأَنْ��ِص��ُب نَ��ْح��ِري ��مِّ ال��صُّ ِل��ل��رَِّم��اِح أَُع��رُِّض
ُم��ِن��ي��ِر َق��َم��ٍر ِف��ي ِم��نْ��ُه َك��أَنِّ��ي َوْح��ِدي ال��لَّ��يْ��ِل َظ��َالِم ِف��ي َوأَْس��ِري
نَ��ِق��ي��ِر َش��ْرَوى ِب��َه��ا تَ��َع��ِب��ي َع��َل��ى ِم��نْ��َه��ا أْق��ِض َل��ْم َح��اَج��ٍة ِف��ي َف��ُق��ْل
نَ��ِظ��ي��ِر َع��َل��ى تُ��َداُر َال َوَع��يْ��ٍن َخ��ِس��ي��ٍس إل��ى تُ��ِج��ي��ُب َال َونَ��ْف��ٍس
َوِخ��ي��ِري َش��َرِف��ي ِس��َوى يُ��نَ��اِزُع��ِن��ي أتَ��اِن��ي َم��ْن تُ��نَ��اِزُع َال َوَك��فٍّ
ال��ُده��وِر َش��رَّ يَ��ا ِم��نْ��َك ِب��َش��رٍّ َع��ن��ي ُج��وِزي��َت نَ��اِص��ٍر َوِق��ل��ِة
��ُدوِر ال��صُّ ُم��وَغ��َرَة اْألُْك��َم َل��ِخ��ْل��ُت َح��تَّ��ى ِف��ي��َك َش��يءٍ ُك��لُّ َع��ُدوِّي
اْل��َع��ثُ��وِر اْل��َج��دِّ ِل��ِذي ِب��ِه َل��ُج��ْدُت نَ��ِف��ي��ٍس َع��َل��ى ُح��ِس��ْدُت أَنِّ��ي ف��َل��ْو
ُس��ُروِر ِب��َال ال��َح��يَ��اِة َخ��يْ��ُر َوَم��ا َح��يَ��اِت��ي َع��َل��ى ُح��ِس��ْدُت َول��ِك��نِّ��ي

بما نفسه وضيق للمحنة، واستسالمه بالخيبة، اعرتافه القصيدة هذه ِيف ترى فأنت
حريص كرامته، عىل حفيظ ذلك مع ولكنه األمل، تحقيق من ويأسه الرش، من يلقى
خصمه إىل يعدل ُهَو ثم أحداث، من يكن مهما رشفه عن ينزل أن يريد ال عزته، عىل

الالذعة: األبيات بهذه فيهجوه كروَّس ابن

ال��بَ��ِص��ي��ِر ِن��ْص��َف َف��يَ��ا تَ��ف��َخ��ْر َوإِْن أََع��َم��ى ِن��ْص��َف يَ��ا َك��َروٍَّس َف��يَ��ابْ��َن
ُع��وِر َغ��يْ��ُر ِألَنَّ��ا َوتُ��بْ��ِغ��ُض��ن��ا لُ��ْك��ٍن َغ��يْ��ُر ِألَنَّ��ا تُ��َع��اِدي��نَ��ا
َم��ِس��ي��ِر َع��ْن ِف��تْ��ٌر َض��اَق ول��ِك��ْن َه��َج��ْونَ��ا يُ��ْه��َج��ى ام��رأ ُك��نْ��َت ف��َل��ْو
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االضطراب إىل عودته (5)

مستخفيًا؟ يلبث ولم الهرب؟ َهذَا أثناء املتنبي صنع فماذا
بها ظفر فإذا النجاة، يلتمس كان وإنما يظهر، فيما خطر ذا شيئًا يصنع لم
امتألت فيما التفكري ممعَن نفسه، إىل الرجوع كثري ذلك أثناء ِيف وكان األمن، التمس

والشقاء. والشدة البؤس من به حياته
أظهر ما عىل شديًدا ندًما نفسه ِيف أثارت قد الثانية املحنة هذه أنَّ ِيف أشك أكاد وما
من الشباب ِيف كان ما وإىل الشباب، إىل حنينًا نفسه ِيف أحيت ولعلها وخور، ضعٍف من
تشعره كانت فقد أهواًال، وجشمته محنًا عليه جرَّت إْن التي القرمطية النزعات هذه

رشيًفا. وغرًضا سامية غاية وآالمه لحياته وتجعل واألنفة، بالعزة
يكن ومهما األوىل، قرمطيته إىل يرده كاد أو رده قد كله َهذَا لعل يدري! ومن
وعرض مرة، غري األول وطنه ِيف فكر االضطراب َهذَا أثناء ِيف أنه أرجح فأنا يشء من
األرض ِيف هيامه أن إال أرى وما لها، وفراقه عنها بُعده طال التي تلك جدته خيال له
فلم جدته للقاء الكوفة يدخل أن هّم وأنه العراق، إىل دفعاه قد البوادي ِيف واضطرابه
بغداد إىل فانحدر الحديث َهذَا بدء ِيف عنها ساءلنا التي الغامضة األسباب لتلك يستطع،
كل عىل جدته إىل كتب ولكنه الظن، أغلب ِيف إَِليَْها ينحدر لم أو القصة، تقول فيما

قصيدته. ِيف بذلك ينبئها ُهَو ألنه حال؛
فلما للقائه، ويستقدمها الكوفة، دخول عن بعجزه أو بمقدمة ينبئها إَِليَْها كتب
فأخذت به فرحت أو الفرح، فقتلها به، فرحت البائسة الشيخة هذه إىل كتابه انتهى
ُهَو املداد ولعل املداد، فتذيب الكتاب عىل تنهمل ودموعها باكية، تقبيله ِيف وتلح تقبله

قتلها. الذي
التي القصيدة بهذه فرثاها جدته، موت املتنبي إىل انتهى فقد يشء من يكن ومهما
من ترى أن تستطيع وكما رأيت، كما تصورت والتي مىض، فيما منها طرًفا لك روينا
لوال فيها يتورط وكاد إليها، عاد قد كأنه قرمطيَّته، ِيف غاليًا قرمطيٍّا فيها، النظر إعادة
املتنبي عشاق أستغفر وأنا واالحتياط، الحذر إَِليِْه فأعادت األوىل، تجربته به هتفت أْن
َهذَا ِيف نفسه صور كما أحًدا يصور لم املتنبي إنَّ قلت: إْن وإقامته بشجاعته واملؤمنني

املشهور: البيت

َوال��ن��َزاَال َوْح��َدُه ال��ط��ْع��َن َط��َل��َب ِب��أَْرٍض اْل��َج��بَ��اُن َخ��َال َم��ا َوإِذَا
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محنته من الطيب أبي عىل أشفق قد ذمه ِيف املتنبي أرسف الذي الزمان أنَّ عىل
األوىل، محنته ِيف له اندفع ما مثل إىل فيندفع اليأس ِيف يتورط أْن له وكره الثانية، هذه
الشام، بالد ِيف السياسة وجه تغري َحتَّى عام، بعض أو عاًما هربه ِيف يميض يكد فلم
تسع سنة أواسط ِيف رائق ابن فهذا الفرج، أبواب من باب املستخفي للهارب وُفتح
وُرفع عمار، بن بدر معه وتركها بغداد، إىل وعاد الشام ترك قد وثالثمائة، وعرشين
فإىل واألمن، الحرية من يشء ِيف يتنفس أن يستطيع وأصبح املتنبي، عن الثقيل الحرج
شعر من أيدينا بني فيما واضح بجواب له نظفر ال سؤال صنع؟ وماذا ذهب؟ أين

الرواة. به تحدث فيما وال املتنبي،
نارص يقتله رائق، ابن يُقتل َحتَّى تتقدم تكاد ال وثالثمائة ثالثني سنة أنَّ عىل
اإلخشيد ينهض هناك الحمداني، الدين سيف حني، بعد ومواله صديقه أخو الدولة
لم أنه الظن وأكرب التحفظ، ِيف إرساف غري ِيف املتنبي يظهر وهناك الشام، السرتجاع
إال اإلخشيديني بظل مستظالَّ شعره فيها ينرش ولم جهرة، الشام مدن يدخل ولم يظهر
يتقرب نراه ونحن ، الجدِّ ِيف فأمعن ذلك ِيف وجّد السعي، فأطال ذلك ِيف سعى أْن بعد
أظن وما فيها، والعسكرية املدنية املناصب وأصحاب اإلخشيدية الدولة عمال إىل بشعره
مختلفني كثريين أشخاص إىل به تقرب مختلًفا، كثريًا شعًرا املدة هذه ِيف قال قد أنه إال
أو بالشري، يظن كما الدولة سيف مرضاة مبتغيًا إلغاءً، بعُد فيما ألغاه ولكنه أيًضا،
يميل كان حني مجده يالئم يكن لم الذي االستعطاف من فيه ما كثرة من مستخذيًا
هذا من شيئًا لنا يحفظ ديوانه أنَّ عىل بغداد، ِيف أو الفسطاط، ِيف أو حلب، ِيف شعره
خمًسا، قصائد الشعر َهذَا من نذكر ونحن اإلخشيديني عمال إىل به تقرب الذي الشعر
بن عيل بها يمدح التي املشهورة رائيته األوىل: وأرقاه، شعره جيد من حال كل عىل هي
مطلعها: والتي أنطاكية، عىل لإلخشيديني عامًال كان ولعله األنطاكي، عامر بن أحمد

��بْ��ُر ال��صَّ َوَم��ِع��ي َك��ذَا َق��ْولِ��ي َوَم��ا َوِح��ي��ًدا ال��دْه��ُر َف��َواِرِس��َه��ا ِم��ْن َخ��يْ��ًال أَُط��اِع��ُن

الذي الجزل الفخر رأيت قراءتها ِيف مضيت فإذا النسيب، من بريئة ترى كما وهي
القصيدة هذه من أقف ولكني وحزًما، شجاعة يصور مما أكثر وفنونًا غروًرا يصور
تعجبك، ولعلها تعجبني، موسيقى إىل املتنبي فيهما يصل اللذين البيتني هذين عند

قوله: وهما

125



املتنبي مع

ُح��ْم��ُر ُح��َل��ٌل بَ��ْرِق��ِه ِم��ْن أُْف��ِق��ِه َع��َل��ى َك��أنَّ��َم��ا ِب��َل��يْ��ٍل َوَص��ْل��ن��اُه َويَ��ْوٍم
ُخ��ْض��ُر ُح��َل��ٌل َدْج��ِن��ِه ِم��ْن َم��تْ��ِن��ِه َع��َل��ى َك��أن��َم��ا ِب��يَ��ْوٍم َوَص��ْل��نَ��اُه َوَل��يْ��ٍل

العراق: ِيف باألمر باملستأثرين تعريًضا فيه أرى الذي البيت َهذَا عند كذلك وأقف

ال��نَّ��ْس��ُر َج��َم��اِج��ِم��َه��ا ِم��ْن يَ��ْق��تَ��ِض��ي��ِن��ي َوَم��ا َم��ْق��تُ��َه��ا ��َالِط��ي��ِن ال��سَّ ُق��ْرَب َوَج��نَّ��بَ��ِن��ي

القصيدة، هذه من مىض بيت ِيف أنذرهم الذين الجور أهل هم السالطني وهؤالء
قوله: وهو

ِغ��ْم��ُر َح��يْ��ُزوِم��ِه ِم��ْلءُ ُغ��َالٌم َع��َل��يْ��ه��ا ِط��ِم��رٍَّة ُك��لُّ اْل��َج��ْوِر ِألَْه��ِل َع��َل��يَّ

مكرم بن سيار بن محمد بن عيل بها يمدح التي فبائيته الثانية القصيدة أما
أولها: والتي التميمي،

َح��ِب��ي��بَ��ا ��ُه��ُم أََش��فُّ َف��أَْع��ذَُرُه��ْم ُض��ُروبَ��ا ��اٌق ُع��شَّ ال��نَّ��اِس ُض��ُروُب

كان بأنه ينبئنا والديوان الحرب، رجال من — أرجح فيما — الرجل َهذَا وكان
إىل تنقسم فهي مقدمتها، عند القصيدة هذه من تقف أن وأحب النشاب، رمي يحسن

قسمني:
أنه إال أرى وما رائًعا، وصًفا األعداء وقتل الحرب يصف األول: القسم وهو أحدهما

الشام. بالد عن وطردهم رائق ابن أصحاب عىل اإلخشيديني انتصار إىل يشري
وضيقه النفسية حاله سوء املتنبي فيه يذكر حزين غناء املقدمة من الثاني: والقسم
الليل يصف الغناء َهذَا ِيف وهو فيها، يشاركونه ألنهم للحياة؛ وبغضه بالحساد

وأرقاه. وأروعه وصف أجمل ونجومه
مطلعها: والتي نفسه، الرجل َهذَا بها مدح التي داليته الثالثة والقصيدة

َج��دُّ أنَ��ْل َل��ْم أَْو ِن��ْل��ُت ِف��ي��ِه اْل��ِج��دُّ َوذَا َم��ْج��ُد أَْك��ثَ��َرُه بَ��ْل��َه ف��َع��اِل��ي أََق��لُّ
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الحطيئة: دالية القصيدة بهذه احتذى قد أنه إال أرى وما

نَ��ْج��ُد ِب��نَ��ا َواتْ��َألَبَّ َخ��ْم��ًس��ا ِس��ْرَن َوَق��ْد ِه��ن��ُد َه��َج��ُع��وا بَ��ْع��َدَم��ا َط��َرَق��تْ��نَ��ا أََال

واألمن، الراحة أيام ِيف كعهده القصيدة هذه ِيف والشاعر والتقليَد، االحتذاءَ فأحسَن
التي األبيات هذه واقرأ السخط، كل الناس عىل ساخط اإلعجاب، كل بنفسه معجب
املتنبي شعر أجمل من هي والتي السخط، َهذَا ِيف غلوه بل الناس عىل سخطه تصور

يموت: أن إىل الشعر من سيقول فيما ستنبثُّ التي التشاؤم أللوان

وَْغ��ُد َوأَْح��َزُم��ُه��م َف��ْدٌم َف��أَْع��َل��ُم��ُه��م أَُه��يْ��َل��ُه ال��زََّم��اِن َه��ذَا إل��ى أَذُمُّ
ِق��ْرُد َوأَْش��َج��ُع��ُه��م َف��ْه��ٌد َوأَْس��َه��ُدُه��م َع��ٍم َوأَبْ��َص��ُرُه��م َك��ْل��ٌب َوأَْك��َرُم��ُه��م
بُ��دُّ َص��َداَق��ِت��ِه ِم��ْن َم��ا َل��ُه َع��ُدوٍّا يَ��َرى أَْن ال��ُح��رِّ َع��َل��ى نْ��يَ��ا ال��دُّ نَ��َك��ِد َوِم��ْن

، الروذباريَّ صالح بن عيل بكر أبا بها مدح التي فالزائية الرابعة القصيدة أما
ومطلعها: دمشق، عىل اإلخشيد عامل كان ولعله

ِل��ْل��ِب��َراِز ُع��دٌة اْل��َع��يْ��ِن َل��ذَُّة اْل��ُج��َراِز َس��يْ��ِف��ي ِف��رنْ��ُد َك��ِف��رنْ��دي

فلقي يريد، كان بما ظفر قد املتنبي إنَّ — القول4 َهذَا بالشري ويقبل — ويقال
ولكن أمله، تحقيق إىل انتهى قد أنه وظن جوائزه، وأخذ دمشق، ِيف اإلخشيد محمًدا
يتم أن قبل وثالثمائة، وثالثني أربع سنة دمشق ِيف اإلخشيد فمات ظنه، كذَّبت األيام
من املنبي الصبح ِيف رويت أبيات يظهر فيما القول َهذَا أثار والذي به، شاعرنا اتصال

وهي: اإلخشيد، بها رثى املتنبي أنَّ زعموا قصيدة

ِب��َدَع��ا َص��ْرِف��ِه ِم��ْن تَ��َرى يَ��ْوٍم َك��لِّ ِف��ي َج��َم��َع��ا ِب��الَّ��ِذي ُم��ِش��تٌّ ال��زََّم��اُن ُه��َو
َوَق��َع��ا َوَق��ْد تَ��ْخ��َش��اُه ُك��نْ��َت َم��ا َح��لَّ َق��ْد ُم��ْض��َط��ِربً��ا َف��ابْ��َق أَْو أََس��ًف��ا ُم��ْت ِش��ئْ��َت إِْن

ص١١٠. R. Blachére بالشري 4
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َص��نَ��َع��ا َم��ا ِب��اْإلِْخ��ِش��ي��ِد ال��دَّْه��ُر يَ��ْص��نَ��ِع َل��ْم َم��نْ��َع��تُ��ُه تُ��ْغ��ِن��ي��ِه ُم��ْم��تَ��ِن��ٌع َك��اَن َل��ْو

لم املتنبي أنَّ فأرجح أنا أما األبيات، هذه إال القصيدة من الصبح صاحب يرو ولم
وأهون، َهذَا من أيرس العرص ذلك ِيف همه كان فقد لقائه، ِيف يطمع ولم اإلخشيد، يلَق
وبني اإلخشيد بني واملوازنة به، واالفتخار ذلك ذكر ِيف قرص ملا اإلخشيد لقي قد ولو
قد الزائية القصيدة هذه أنَّ أرى وأنا كافور، عىل غضب حني سيما وال كافور، مواله

سرتى. كما شيئًا، متأخر وقت ِيف قيلت
فيما الهمداني عيل بن الحسني بها يمدح التي فالدالية الخامسة، القصيدة أما
القصيدة من يفهم وفيما بالشري،6 يستظهر فيما الخراساني املري أو الديوان،5 يقول

وأولها: نفسها،

َوْج��ُد َل��يْ��تَ��ُه َويَ��ا بُ��ْع��ٌد َل��يْ��تَ��ِن��ي َف��يَ��ا بُ��ْع��ُد َح��اَزُه ِب��َم��ْن َوْج��ٌد َح��اَزنِ��ي َل��َق��ْد

الشام، شمال ِيف اإلخشيديني عمال إىل فشيئًا شيئًا يتقرب املتنبي جعل فقد وإذًا
عامل إىل انتهى َحتَّى الجنوب، ِيف أمثالهم إىل ويقربونه ويجيزونه مدحه يقبلون وهؤالء
أبوه، كان حيث منها قريبًا أو طربية ِيف كان ولعله هذا، عيل بن الحسني إىل ثم دمشق
ومتوليًا عليها عامًال الرملة ِيف يقيم كان اإلخشيديني أمراء من أمري إىل األمر آخر وانتهى
قريب وهو الشاب، َهذَا عند النوى به واستقرت عصاه فألقى لفلسطني، الظن أكرب ِيف
بعيد ولكنه أمرائها، وبعض عمالها يمدح مرص من قريب عنها: بعيد ولكنه مرص، من
وظفر الرملة، إىل املتنبي انتهى وقد كافور، وصيها وال أنوجور، صاحبها يمدح لم عنها

عمره. من والثالثني الثانية ِيف وهو الشاب األمري َهذَا بحماية
يسرتيح. أْن له وآن ثقاًال، وهموًما أهواًال لقي وقد

ص٣١٠. الواحدي انظر 5
جرش. مادة لياقوت البلدان معجم كذلك وانظر ١١٠ ،١٠١ ص١٠٠، R. Blachére بالشري انظر 6
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ُطْغج ابن عند (6)

طغج بن هللا عبيد بن الحسن محمد أبي إىل انتهى فقد طويًال؛ وقتًا يسرتح لم أنه عىل
هذه ِيف عنه ورحل الظن، أكرب ِيف وثالثمائة وثالثني خمس سنة أوائل ِيف الرملة ِيف
الرملة يتجاوز أن منَّته نفسه أن ِيف أرتاب وما أشهًرا، عنده أقام أن بعد نفسها السنة
كان أنه ِيف أرتاب وما بالويص، أو بامللك هنالك يتصل وأن الفسطاط، إىل ثم مرص، إىل
إَِليِْه حبب ما عىل جرت قد السياسية األمور أنَّ لوال وينفذه، ذلك يحاول أن خليًقا

الشام. شمال إىل والرجوع مرص عن االنرصاف
من فهي الشاب، اإلخشيدي األمري بها مدح التي امليمية هذه يشء كل قبل فلننظر
إن تصويًرا والشام مرص بني تردده لنا تصور نفسه الوقت ِيف وهي قصائده، جياد

جيلٌّ. واضٌح ذلك مع فإنه بعيًدا يكن
كأكثر متكلف، مصنوع نسيب األول: القسم أقسام: ثالثة إىل تنقسم والقصيدة
معناه ِيف بل وحده معناه ِيف ال ظاهر والتكلف املتنبي، نسيب من سنرى وما رأينا ما

واملعنوي: اللفظي التكلف لتحس املطلع تقرأ أْن ويكفي أيًضا، ولفظه

اْل��َم��َع��اِل��ِم ِت��ْل��َك بَ��يْ��َن ِب��ي ِب��َم��ا َع��ِل��ْم��ُت ال��ل��َواِئ��ِم َوْق��َت ُك��نْ��ُت إِْن َالِئ��ِم��ي أَنَ��ا

إىل وانظر الوزن، ليقيم البيت أول الضمري ِيف أثبتها التي األلف هذه إىل فانظر
الوزن ليقيم األول الشطر آخر ِيف إَِليِْه واملضاف املضاف بني اصطنعه الذي الحذف َهذَا

يقول: أن حقه كان فقد أيًضا،

ال��ل��َواِئ��ِم َل��ْوِم َوْق��َت ُك��نْ��ُت إِْن

و«اللوائم»، «الئم» بني اللفظية املالءمة هذه ِيف تمام أبي مذهب يذهب والشاعر
العذوبة من تمام أبو يبلغه كان ما يبلغ أْن عن يعجز ولكنه و«املعالم»، «علمت» وبني
التكلف َهذَا واجد وأنت البديع، الفن َهذَا والقارئ السامع إىل تحبب التي اللفظية
والغرام الحب يصنع غليًظا ذوًقا فيها واجد أنت بل األبيات، من املطلع ييل فيما الظاهر
البيتني هذين عند قف ولكن يصنع، ما قبول عىل الناس أذواق يُكره أْن ويريد صنًعا،

شديًدا: إعجابًا بهما يعجب من وجدا اللذين
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ال��نَّ��َواِع��ِم أَْج��َس��اِم��ِه��ن ِف��ي ِم��ْس��َن إِذَا ِم��ث��َل��ُه اْل��َوْش��ُي يَ��نْ��ُق��ُش ال��تَّ��ثَ��نِّ��ي ِح��َس��اُن
ِب��ال��َم��بْ��اِس��ِم ��َح��ْت ُوشِّ ال��تَّ��َراِق��ي َك��أَنَّ ِم��ثْ��َل��ُه تَ��َق��لَّ��ْدَن ُدرٍّ َع��ْن ويَ��بْ��ِس��ْم��َن

الويش إن َحتَّى الرقة ِيف وأرسفت أبشارها، رقت التي األجسام هذه ِيف رأيك فما
بالثغور ُحليت كأنها التي الرتاقي هذه ِيف رأيك وما تميس؟ أو تتثنى حني فيها لينقش
الصدور تحمله الذي الحيل وبني الثغور عنها تبسم التي األسنان بني ألن إال ليشء ال
السماجة. إىل ينتهي إغرابًا إال التشبيه َهذَا ِيف أرى فال أنا أما والصفاء؟ الرونق يف شبًها
َهذَا املتنبي ألف وقد الفخر، إىل أدنى غناء فهو القصيدة: من الثاني القسم أما
املتنبي ذكر ِيف ترى وأال تألفه، أن عليك الحق من أصبح َحتَّى والفخر، الغناء من النوع
الشام أهل حياة وتالئم الناس تعجب أنها املتنبي رأى شعرية وسيلة إال والبأس للحرب
األبيات: هذه عند قف ولكن شديًدا، إرساًفا فيها فأرسف — وطبيعته ميله تالئم كما —

اْألََراِق��ِم ُش��ُدوِق ِف��ي ِم��نْ��َه��ا َوَم��ْس��َع��اَي نُ��ُج��وم��َه��ا ِط��َالِب��ي نْ��يَ��ا! َولِ��ل��دُّ َف��َم��اِل��ي
ال��َم��َظ��اِل��ِم ُط��ْرُق اْل��ِح��ْل��ِم ِف��ي اتَّ��َس��َع��ْت إِذَا ُدونَ��ه اْل��َج��ْه��َل تَ��ْس��تَ��ْع��ِم��َل أَْن اْل��ِح��ْل��ِم ِم��َن
يُ��َزاِح��ِم َل��ْم َم��ْن يُ��ْس��َق َل��ْم إِذَا َف��تُ��ْس��َق��ى َدٌم َش��ْط��ُرُه ال��ِذي اْل��َم��اءَ تَ��ِرَد َوأَْن

جوع ديوانه: آخر إىل شعره سيصورها التي كلها املتنبي طبيعة فيها واجد فأنت
غناء. وال طائل وراءها ليس الهواء ِيف وفلسفة — املثل يقول كما — وأحاديث

ا رشٍّ وال خريًا ليس به، بأس ال مدًحا فيمدحه صاحبه، يبلغ َحتَّى اِعر الشَّ ويميض
الجيش وصف إىل يصل َحتَّى عمار، بن بدر غري مدحهم، للذين مدحه من ألفناه مما
وذلك ا، جدٍّ ظاهر فيه بَشار تأثري أنَّ إال أرى وما املتقدمني، فن ظاهًرا إحسانًا فيحسن

قوله:

ِب��َس��اِل��ِم اْل��ُم��ثَ��اُر اْل��َوْح��ُش َوَال ِب��نَ��اٍج أََم��اَم��ُه اْل��َج��نَ��اِح ذُو َال َل��َج��ٍب َوِذي
ال��َق��َش��اِع��ِم ِري��ِش بَ��يْ��ِن ِم��ْن تُ��َط��اِل��ُع��ُه َض��ِع��ي��َف��ٌة َوْه��َي ��ْم��ُس ال��شَّ َع��َل��يْ��ِه تَ��ُم��رُّ
َراِه��ِم ال��دَّ ِم��ثْ��َل ال��بَ��يْ��ِض َف��ْوَق َر تَ��َدوَّ ُف��ْرَج��ًة ال��طَّ��يْ��ِر ِم��َن َالَق��ى َض��ْوءَُه��ا إِذَا
َوال��َه��َم��اِه��ِم َح��اَف��اِت��ِه ِف��ي ال��لَّ��ْم��ِع ِم��َن َف��ْوَق��ُه َواْل��بَ��ْرُق ال��رَّْع��ُد َع��َل��يْ��َك َويَ��ْخ��َف��ى
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الثالثة: األبيات هذه اقرأ ثم

ال��َج��َم��اِج��ِم َف��ْوَق اْل��َخ��ي��َل ��ي يُ��ِم��شِّ ِض��َرابً��ا َوبَ��ْرَق��ٍة ال��ُف��َراِت بَ��يْ��َن َم��ا ُدوَن أََرى
اْل��َم��َع��اِص��ِم َق��بْ��َل ال��رَُّديْ��ِن��يَّ��اِت َع��َرْف��َن ��ُه��ْم أَُك��فَّ َك��أْنَّ َغ��َط��اِري��ٍف َوَط��ْع��َن
اْل��َق��َم��اِق��ِم ُج��فِّ بْ��ِن ُط��ْغ��َج بَ��ِن��ي ُس��يُ��وُف َج��اِن��ٍب ُك��لِّ ِم��ْن اْألَع��َداءِ َع��َل��ى َح��َم��تْ��ُه

يغري أن الدولة سيف محاولة من كان ما إىل فيها يشري فاملتنبي خطرها، لها فإن
وما الصلح، من بينهما تم قد كان ما لينقض اإلخشيد، موت منتهًزا الشام جنوب عىل
الصلح عليها تم التي الحدود وإلزامه اإلخشيديني، ملك عن لرده كافور نهوض من كان
وسيف كافور بني الحرب هذه عاقبة ينتظر كان املتنبي أنَّ ِيف أتردد وما اإلخشيد، مع
لن كافوًرا أنَّ يقدر كان ولعله الشام، شمال إىل لريجع أو مرص، إىل ليميض الدولة،
الشام، شمال ليسرتد الفرصة سينتهز بل الصلح، رعاية عىل الدولة سيف بإكراه يكتفي
االنقطاع ومحاولة اللحاق عن املتنبي أبطأ ملا فعل قد ولو محًقا، الحمداني ويمحق
رعايتها، إىل الدولة سيف واضطر املعاهدة، حمى أْن عىل يزد لم كافوًرا ولكن إليه،

اإلخشيد. أقرها التي بالحدود واحتفظ
البأس، شديدة قوية أنها يظهر عربية دولة الشام شمال ِيف استقرت فقد وإذن
ِيف الدولة نارص ملكان إَِليَْها يصلوا أْن بغداد ِيف األمر أولو يستطيع لن حلب مستقرها
وبني الرتكي، وأنوجور األسود كافور حيث الفسطاط بني اآلن مرتدد فاملتنبي املوصل،
وقته املتنبي أنفق وقد الخالصة، العربية البيئة وحيث الفتى، العربي امللك حيث حلب
لقي بما انتفع قد وكأنه ومتفكًرا، منتظًرا الرملة، ِيف الشاب اإلخشيدي األمري َهذَا عند
فهو األمراء، ومعارشة القصور حياة من شيئًا وتعلم املحنة، من عمار بن بدر عند
إليه، فيسبق سيده هوى يعرف الذي اللبق، الفطن اِعر الشَّ منادمة الشاب األمري ينادم
تدعو حني الشعر يقول مواله، رغبة عند وينزل املدح، يف ويرسف التملق يحسن والذي
له قال إذا يرشبها ولكنه الخمر يكره حاجة، إَِليِْه تدعو ال وحني قوله، إىل الحاجة
يريض قد الذي الشعر َهذَا يقول أن يتحرج ال ثم الكأس، َهذَا لترشبن بحقي سيده:

املروءة: من ويغضُّ هللا يُغضب ولكنه الشاب، األمري

ِب��َم��ذِْق ِل��ي تَ��ُش��بْ��ُه َل��ْم َوُودٌّ ��ي ِب��َح��قِّ ِل��ي َق��ْولُ��َك اْل��َخ��ْم��َر َس��َق��اِن��ي
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ُع��نْ��ِق��ي َل��َض��َربْ��ُت ِب��َه��ا َق��تْ��ِل��ي َع��َل��ى ن��اءٍ َوأَنْ��َت َح��َل��ْف��َت َل��ْو يَ��ِم��ي��نً��ا

ويقول: الكأس يأخذ ثم

ُم��ْع��ِظ��َم��ا ُم��ِج��الٍّ َل��ُه اْألنَ��اُم أَْم��َس��ى ُم��ْق��ِس��َم��ا َوأَْف��ِدي َق��َس��ٍم ِم��ْن ُح��يِّ��يْ��َت
األَْح��َرَم��ا تَ��َرْك��ُت َف��َل��َق��ْد َوأََخ��ذْتُ��َه��ا ِب��ُش��ْرِب��َه��ا اْألَِم��ي��ِر رض��ا َط��َل��بْ��ُت َوإِذَا

ويروح الصبح، مع عليه يغدو فهو الجديد، سيده خدمة ِيف املتنبي يقرص ولم
ويحدثه بعيد، أو قريب مكان إىل انتقل إذا ويصحبه استقر، إذا ينادمه املساء، مع إَِليِْه
كان كالذي أحيانًا، ويزعجهم يفزعهم وبما ويرضيهم، يسليهم بما أصحابه ويحدث
ما لهول الناس فجزع صباه، ِيف الكوفة عىل القرامطة إغارة من رأى عما حدثهم حني
كارًها: إال القرمطية عن يصدف لم أنه عىل تدل التي األبيات هذه املتنبي فقال سمعوا،

َس��بُ��وِح َس��ْل��َه��بَ��ٍة ُك��لِّ َوَف��اِرَس َط��ُم��وِح َم��ْك��ُرَم��ٍة ُك��لِّ أَبَ��اِع��َث
نَ��ِص��ي��ِح َع��ذَّاٍل ُك��لِّ َوَع��اِص��َي َغ��ُم��وٍس نَ��ْج��َالءٍ ُك��لِّ َوَط��اِع��َن
ال��ُج��ُروِح ج��ْوِف ِم��ْن األع��داءِ َدَم يَ��ْوًم��ا ال��َم��ْوِت َق��بْ��َل ال��ل��ُه َس��َق��ان��ي

القصري، املدح َهذَا من فيها يرتجل كان وما املنادمة، بهذه اكتفي قد املتنبي وكأن
ولم مدحه، عن إعراضه ِيف املتنبي فعاتب كامليمية، طواال قصائد يريد كان األمري ولكن

األبيات: بهذه إَِليِْه فاعتذر املدح، لهذا املتنبي ينشط

اْل��َك��ِث��ي��ُر اْل��َم��دي��ُح َل��َك َوَق��ِل��ي��ٌل ِل��نَ��ْف��ِس��ي َك��اْل��ِه��َج��اءِ َم��ْدِح��ي��َك تَ��ْرُك
َم��ْع��ذُوُر ِب��ِه ِم��ثْ��ِل��ي ِألَْم��ٍر ـ��ِر ـْ ��ع�� ال��شِّ ُم��ْق��تَ��َض��َب تَ��َرْك��ُت أَنِّ��ي َغ��يْ��َر
يُ��ِغ��ي��ُر َك��َالِم��ي َع��َل��ى َوُج��وٌد ـ��ِظ��ي ـْ َل��ف�� َال َم��اِدَح��اتُ��َك َوَس��َج��ايَ��اَك
اْألَِم��ي��ُر أَيُّ��َه��ذَا َوأَْس��َق��اَك ـ��َك ـْ ��ي�� ِب��َك��فَّ أُِح��بُّ َم��ْن ال��ل��ُه َف��َس��َق��ى

القاسم بأبي يعرف العلويني أرشاف من رجل الشاب األمري َهذَا من قريبًا وكان
يمدحه أن ِيف يرغب وكان األمري، عند أثريًا وكان العلوي، طاهر بن الحسني بن طاهر
بعد اِعر الشَّ وقبل الشاعر، عند األمري له فتوسط يريد، ما ذلك من يبلغ وال املتنبي
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ويف الناس أعني ِيف عظم قد أنه فيها املتنبي يحس مرة أول نرى فيما وهي امتناع،
مطلعها: التي بالبائية العلوي َهذَا مدح وقد أنفسهم،

اْل��َح��بَ��اِئ��ِب َل��ْح��ُظ َف��ْه��َو ُرَق��اِدي َوُردُّوا اْل��َك��َواِع��ِب ِع��نْ��َد َف��ْه��َو َص��بَ��اِح��ي أَِع��ي��ُدوا

قوله: عند إال منها أقف ال والتي

َع��اِق��ِب َك��ْف��َر ِف��ي ��وَداَن ال��سُّ ِل��َي أََع��دُّوا َوأَنَّ��ُه��ْم اْألَْدِع��يَ��اءِ وَِع��ي��ُد أَتَ��اِن��ي
َك��اِذِب َغ��يْ��ُر َق��ْولُ��ُه��ْم َوْح��ِدي ِف��يَّ َف��َه��ْل َل��َح��ِذْرتُ��ه��ْم َج��دِِّه��ْم ِف��ي َص��َدُق��وا َوَل��ْو
اْل��َع��َج��اِئ��ِب ُع��يُ��وِن ِف��ي َع��ِج��ي��ٌب َك��أَن��ي َع��ِج��ي��بَ��ٍة ُك��لِّ َق��ْص��ُد َل��َع��ْم��ِري إَِل��يَّ

يقول: حيث آنًفا حللناها التي ميميته ِيف بهم عرَّض الذين هم األدعياء وهؤالء

َه��اِش��ِم َغ��يْ��َر ُه َج��دُّ َع��َل��ِويٌّ ِب��َه��ا َوتُ��ْربَ��ًة أَْه��ًال اْألَْرِض َش��رَّ َوَف��اَرْق��ُت
ال��َع��ْم��اِئ��ِم َم��َك��اَن ِم��نْ��ُه��ْم َوأَْج��َل��َس��ُه ِب��ِح��ْل��ِم��ِه اْألَِم��ي��ِر ��اَد ُح��سَّ ال��ل��ُه بَ��َال

يُخفون للفاطميني شيعة وكأنهم طربية، ِيف كانوا وأصحابه العلوي َهذَا وكأن
ِيف اإلخشيدي إىل وقصده القديمة قرمطيته املتنبي من كرهوا وكأنهم لإلخشيد، بغضهم
ليقتلوه. أو لريدوه السودان له وأرصدوا الرملة، عن يصدوه أن فأرادوا الوقت، ذلك

بالدين، املتنبي استهانة يصور الذي الشعر َهذَا عند البائية هذه من كذلك وأقف
قوله: وذلك الرأي، ِيف وتلونه

َم��نَ��اِق��ِب ِم��ْن َل��ُك��ْم َم��ا َوأَْج��َدى أَبُ��وَك أَنَّ��ُه ال��تِّ��َه��اِم��يِّ آيَ��اِت َوأَبْ��َه��ُر

تمحل عند تقف وال للعلويني، أُبُوَّته ال القرآن ُهَو إنما النبي آيات أبهر أن وواضح
يقول: ثم فيه، غناء ال اعتذار فإنه البيت، لهذا الرشاح

اْل��َم��نَ��اِص��ِب ِك��َراُم يُ��ْغ��ِن��ي الَّ��ِذي َف��َم��اذَا َك��أَْص��ِل��ِه ال��نَّ��ِس��ي��ِب نَ��ْف��ُس تَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا
أََق��اِرِب َق��ْوٍم أَْش��بَ��اُه بَ��ُع��َدْت َوَال أَبَ��اِع��ٍد َق��ْوٍم أَْش��بَ��اُه َق��ُربَ��ْت َوَم��ا
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ِل��ل��نَّ��َواِص��ِب ��ٌة ُح��جَّ إِالَّ ُه��َو َف��َم��ا َط��اِه��ٍر ِم��ثْ��َل يَ��ُك��ْن َل��ْم َع��َل��ِويٌّ إِذَا

يقول: ثم بالفاطميني، ظاهر تعريض الكالم َهذَا ويف

ال��تَّ��َج��اِرِب بَ��ْع��َد َش��بَّ��ْه��ُت َوِش��بْ��ُه��ُه��َم��ا َوِص��يِّ��ِه َوابْ��ُن ال��ل��ِه َرُس��وِل ابْ��ُن ُه��َو

بن محمد صباه ِيف مدح حني بغداد ِيف كان كما علويٍّا شيعة هنا املتنبي عاد وقد
الحديث. َهذَا أول ِيف وصفناها التي بداليته العلوي هللا عبيد

َهذَا أثناء ويف ترى، كما غاية ال وسيلة املتنبي عند والدينية السياسية فاملذهب
اإلخشيد أمضاه الذي الصلح عىل الدولة وسيف كافور بني األمر استقر كله الوقت
الشام، شمال ِيف العربية البيئة إىل يعود أن عىل املتنبي رأي واستقر يموت، أن قبل
كارًها، إال فيها يقيم وال إَِليَْها يعود وال البغض، أشد البيئة هذه يبغض كان أن بعد
لم بقصيدة إياه مودًعا املتنبي وانرصف له، فأذن الرحيل ِيف الشاب أمريه استأذن وقد

األبيات: هذه إال منها الديوان يحفظ

ِل��ْل��َج��َس��ِد ال��رُّوِح َوَداُع اْل��َوَداُع َه��ذَا اْل��َك��ِم��ِد اْل��َواِم��ِق َوَداُع اْل��َوَداُع َم��اذَا
بَ��َل��ِد ِم��ْن ال��بَ��يْ��َض��اءَ ال��رَّْم��َل��َة َع��َدا َف��َال ُم��ْرتَ��ِف��ًع��ا ال��رِّي��ُح َزَف��تْ��ُه ��َح��اُب ال��سَّ إِذَا
تَ��ُع��د َف��َال يَ��ْوًم��ا َف��اَرْق��تَ��نَ��ا أَنْ��َت إِْن َم��نْ��ِزلُ��ُه ال��رَّْح��ِب اْألَِم��ي��ِر ِف��َراَق َويَ��ا

الشام شمال إىل َعْوٌد (7)

كان وما الشام، شمال إىل طريقه ِيف طرابلس إىل انتهى َحتَّى الرملة من املتنبي مىض
بنوع يقدر كان وما يريد، حيث إىل سفره يُؤخر ما املدينة هذه ِيف سيلقى أنه يقدر
الثالثة أو الثانية ِيف اآلن وهو حينًا، طرابلس ِيف سيمسكه الذي العائق َهذَا طبيعة خاص
ينترص لم السجن من خرج منذ وخطوب أحداث عليه واختلفت عمره، من والثالثني
الذي بأن الحديث، َهذَا إىل حاجة ِيف أنت وما حدثتك، ولكني عليه، انترصت وإنما عليها
عنها وخدعه اِعر الشَّ تكلفها طبيعة هي وإنما الخالصة، طبيعته ليست املتنبي ِيف انهزم
انترصت فقد للنبوغ، املتهيئ اِعر الشَّ طبيعة وهي الخاصة طبيعته فأما وغروره، لفظه
عظيًما كان انتصارها أنَّ عىل واضًحا دليًال طرابلس ِيف له حدث ما وكان شك، غري من
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كيغلغ بن إسحاق مدح السجن من خرج حني أنه تذكر وأنت ا، حقٍّ مبينًا كان وفوزها
فيها: يقول التي الرائية بقصيدته السجن من وُمخرجُه لإلخشيد حمص وايل

بَ��َواِدُرُه َف��انْ��َه��ل��ْت ال��دَّْم��َع َوَغ��يَّ��َض َض��َم��اِئ��ُرُه َف��َخ��انَ��تْ��ُه ال��رَِّق��ي��َب َح��اَش��ى

إَِليِْه وتقدم ذلك، كره األمري ألن الديوان؛ يقول فيما إياها ينشدها أن يستطع ولم
واليته عىل يزال ما َهذَا كيغلغ بن إسحاق كان فقد رجحنا، كما األرض يربح أن ِيف
البعد بعض مستقره ليبعد حمص من إَِليَْها انتقل قد كان بطرابلس، املتنبي مر حني
مكانه، وعرف طرابلس إىل املتنبي انتهى فلما والحمدانيني، اإلخشيديني بني الحدود عن
ونظر وأمراءهم، وقوادهم اإلخشيديني عمال من غريه مدح كما يمدحه أن ِيف رغب
شعره ِيف يرغب سنة عرشة اثنتي منذ شعره عن يرغب كان الذي األمري َهذَا فإذا املتنبي
ُهَو وإذا والغرور الزهو من به نفسه امتألت وما الشاعر، كربياء عن تسل فال اآلن،
فال ذلك ِيف األمري ويحتال فيه، رغب الذي املدح إىل يجيبه أن ويأبى األمري عىل يمتنع
يخيل وال السجن ِيف يلقيه ال طرابلس ِيف اِعر الشَّ فيمسك اإلهانة، هذه عليه وتشق يوفق،
كم ندري ولسنا كالسجني، وطليًقا كالطليق، سجينًا يمسكه وإنما السفر، وبني بينه
أرصدت التي العيون تغفل أنه الظاهر ولكن طرابلس، ِيف الحال هذه عىل املتنبي أقام
الجنوب إىل يقصد بل فيُؤخذ، يُطلب أن مخافة الشمال إىل يقصد ال املدينة من ففرَّ له،
أنه إيلَّ ويخيل حني. بعد دمشق ِيف ُهَو وإذا الناحية، هذه من يُطلب أْن آمن وهو مرشًقا،
رحلته فيستأنف الفرصة له تتاح َحتَّى دمشق، ِيف إقامته أثناء والعافية األمن يريد كان
ومدحه دمشق، وايل الروذباري صالح بن بعيل استجار َهذَا أجل من وأنه الشمال، إىل
شيئًا تستحق ألنها حينًا؛ عندها نقف أْن خليقة الزائية وهذه آنًفا ذكرناها التي بالزائية

أشياء: ثالثة إىل أمرها من ألفتك أْن وحسبي والتفكري، التأمل من قليًال ولو
لها اختار التي القصائد هذه من أمثالها وبني بينها مشرتكان منهما والثاني األول
وقد الرومي، محمد بن مساور مدح ِيف كذاليته النادرة، الصعبة القوايف هذه املتنبي

حني. بعد وسرتاها العشائر أبي مدح ِيف وكشينيته بك، مرت
يأمر حني لرأيه املتنبي التزام تصوير ِيف خطره له ولكن عليها، مقصور والثالث
األول األمر فأما يحتاج، أو يطمع أو يخاف حني الرأي بهذا وتضحيته ويستغني،
شطًطا، اِعر الشَّ يكلفان وامتناعها القافية صعوبة أنَّ فهو الثالثة، األمور هذه من
العامية إىل هي وإنما يشء، يف الشعر لغة من ليست ألفاًظا يصطنع أْن إىل ويضطرانه
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اصطناعها إىل اِعر الشَّ تضطر القافية ندرة ولكن الشعراء، لغة إىل منها أدنى املبتذلة
حياءً. أو خجًال مستشعًرا وال منه مستخذيًا ال ذلك ِيف فيتورط

البيت: َهذَا إىل وانظر

َخ��رَّاِز إل��ى ُم��ْح��تَ��اَج��ٌة ِه��َي َح��تَّ��ى ال��دَّْه��ِر َح��َم��اِئ��ُل َح��َم��َل��تْ��ُه

البيت: َهذَا إىل كذلك وانظر املبتذلة، قافيته وإىل

َواْألْع��َج��اِز ال��ُوُج��وِه ِح��َس��اِن َع��ْن ال��َم��َع��اِل��ي ِح��َس��اُن َق��ْل��بَ��ُه َش��َغ��َل��ْت

َهذَا أَيًْضا وانظر الطباق؟ َهذَا من وأصفق القافية هذه من أسمج تعرف فهل
البيت:

اْألَْه��َواِز ُس��كَّ��ِر َق��ْض��َم ُدونَ��ُه اْألََع��اِدي َواْل��َح��ِدي��َد ال��َج��ْم��َر تَ��ْق��َض��ُم

سكر إىل البيت َهذَا احتاج ما عليه وامتناعها اِعر الشَّ ِيف وتحكمها القافية فلوال
األهواز.

أْن عىل ويُكرهه للقافية، يستعبده القوايف إىل اِعر الشَّ احتياج أنَّ الثاني: واألمر
أو زائية قافية تصلح التي األلفاظ يجمع فهو أيًضا، للقافية ومعانيه الشعر يستعبد
أو الذال عىل أو الزاي عىل قصيدته نظم أراد، ما منها له اجتمع فإذا شينية، أو ذالية
من كلمة البيت آخر ِيف ليضع إال ليشء ال املعاني، من معنى إىل يُضطر وقد الشني، عىل

البيت: َهذَا إىل وانظر قافية، تصلح الكلمات

اْل��ِح��َج��اِز أَْه��ُل ِل��ْل��َغ��يْ��ِث َف��تَ��َص��دَّى ِب��نَ��ْج��ٍد َوْه��ٍن بَ��ْع��َد ال��رْك��ُض َس��لَّ��ُه

كله، البيت نظم وملا نجدا، ذكر ملا الحجاز عىل بيته يقيم أْن إىل محتاج أنه فلوال
البيت: َهذَا إىل كذلك وانظر

بَ��زَّاِز يَ��َدْي ِف��ي ال��ثَّ��ْوَب يَ��َض��ُع َل��َديْ��ِه اْل��َق��ِري��ِض ُم��نْ��ِش��ُد َم��ِل��ٌك
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الكلمة هذه منه تفلت أن يريد ال أنه إال ليشء ال وبزاًزا، ملًكا ممدوحه جعل فقد
البيت: َهذَا إىل أَيًْضا وانظر املبتذلة،

اْل��ُع��كَّ��اِز َض��اِئ��ُع اْل��ُع��ْم��ِي ِف��ي َوْه��َو ِب��َه��ذَا اْل��بَ��ِص��ي��ُر أَنَّ��ُه َويَ��َرى

أنَّ قرأت أين أدري ولست يستدعيه، وال العكاز يتبع كله البيت َهذَا ِيف فاملعنى
شك ال الذي اليشء ولكن شعره، ينظم أْن قبل ويهيئها القوايف يجمع كان هوجو فكتور
وما االبتذال، ِيف يتورط َحتَّى للقافية يذل أْن عليه يأبى كان هوجو فكتور ذوق أنَّ فيه
ال منها ليختاروا القوايف، من لهم يتهيَّأ قد ما يستعرضون جميًعا الشعراء أنَّ إال أظن

الناس. أذواق ويف أنفسهم ِيف ليُحكِّموها
يضع كان حني باشا زكي املرحوم من رأيته ما الكتاب َهذَا غري ِيف قصصت ولعيل
ال «املشهور» أو «املذكور» كلمة إىل فانتهى السجع، يريد وكان التاج، لكتاب مقدمته
كله الراء باب قرأ ذلك أعياه فلما التماسه، وأطال فالتمسه مقابًال لها يجد ولم أدري،

املحيط. القاموس من
النادرة، القوايف فيها آثر التي القصائد هذه ِيف املتنبي صنع ذلك من قريبًا أو كذلك
َهذَا ِيف الرايض ملواله الشعر من يُحدث كان فيما الصويل7 صنع ذلك من قريبًا أو وكذلك
يرضيك ما األوراق كتاب ِيف ذلك من واجد وأنت الرابع، القرن أوائل أي نفسه؛ العرص

مًعا. ويغيظك
الرجل َهذَا قبل املتنبي مدح فقد خطًرا، األمرين هذين من فأشد الثالث، األمر أما
ويكتفي األجنبية أجناسهم ملدح التعرض يتجنب كان ولكنه العرب، غري من جماعة
اإلسالم ِيف سابقة من آلبائهم ما يعُد لم أشخاصهم، تجاوز فإن أشخاصهم، بمدح
مذهبًا لنفسه العربية اتخذ الذي فاملتنبي القصيدة هذه ِيف أما العربية، الدولة ظل ويف
ويرقى الفرس، ويمدح الفاريس، الرجل َهذَا فيمدح مألوفه، عن يخرج وفلسفيٍّا، سياسيٍّا

يقول: كيف إَِليِْه وانظر اإلسالم، قبل الفرس إىل بمدحه

األوراق. كتاب من الثاني القسم ِيف بالرايض لعالقته الصويل وصف انظر 7
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ِب��بَ��اِز يَ��ِط��ي��ُر َم��ا ُك��لُّ َوَال ِب��ال��رُّوذَبَ��اِريِّ ��َراِة ال��سَّ ُك��لُّ َل��يْ��َس
أبْ��َرَواِز َع��َل��ى َج��ْوَه��ٍر ِم��ْن َك��اَن تَ��اٌج اْل��َم��ْج��ِد ِم��َن َل��ُه َف��اِرس��يٌّ
َع��اِز ��ْم��ِس ال��شَّ إل��ى َل��ُه انِّ��ي َوَل��َو َش��ِري��ٍف أَْص��ٍل ُك��لِّ َف��ْوَق نَ��ْف��ُس��ُه
َواْألْع��َج��اِز ال��ُوُج��وِه ِح��َس��اِن َع��ْن ال��َم��َع��اِل��ي ِح��َس��اُن َق��ْل��بَ��ُه َش��َغ��َل��ْت

يقول: أن إىل

ال��نَّ��َواِزي اْل��َج��َراِد أَْس��ُوِق َك��َش��بَ��ا ِع��نْ��ِدي اْألَِس��نَّ��ِة َش��بَ��ا أَْض��َح��ى ِب��َك
َه��وَّاِز ِف��ي اْل��ُح��ُروِف َدْوَر َداَر َح��تَّ��ى ال��رَُّديْ��ِن��يُّ َع��نِّ��َي َوانْ��ثَ��نَ��ى
َوال��تَّ��َع��اِزي َم��َض��ى ��ْن َع��مَّ َوال��تَّ��َس��لِّ��ي ��ي ال��تَّ��أَسِّ اْل��ِك��َراِم َوِب��آبَ��اِئ��َك
ِم��ْه��َم��اِز ِب��َال تَ��ْح��تَ��ُه��ْم َوَم��َش��ْت ذَلَّ��لُ��وَه��ا بَ��ْع��َدَم��ا اْألَْرَض تَ��َرُك��وا

وبممدوحه بالناس ساخر شاعر أنه نعرف أننا لوال رصيح، ُشعوبي هنا فاملتنبي
تقدير. أقل عىل بأكثرهم أو خاصة،

أولها: والتي املشهورة8 الالذعة بميميته كيغلغ بن إسحاق املتنبي هجا دمشق ويف

أَْس��َل��ُم أَنَّ��ى َوِخ��ْل��ُت نَ��َظ��ْرُت َع��َرًض��ا تُ��ْع��َل��ُم َال َس��ِري��َرٌة ال��ُق��لُ��وِب ِل��َه��َوى

األبيات فيه فقال وتوعده، الروم للقاء خرج إسحاق أنَّ املتنبي عرف دمشق ويف
أولها: التي

َوُس��ُه��وَال بَ��يْ��نَ��نَ��ا ُح��ُزونً��ا يَ��ُج��وُب َك��يَ��ْغ��َل��ٍغ ابْ��ِن اْل��َج��اِه��ِل َك��َالُم أَتَ��اِن��ي

يهرب أْن بعد يذيعها أْن وكلفه له، صديق عند وتركها طرابلس ِيف القصيدة هذه أنشأ إنه قال: وقد 8

ص٣٣٩). الواحدي (انظر مأمنه، ويبلغ
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أولها: التي األبيات فقال فقتلوه، عليه َعَدَوا إسحاق غلمان أنَّ بلغه ثم

ال��ُح��ُم��ِق ِم��َن يَ��ْش��ِف��ي الَّ��ِذي َواءُ ال��دَّ َه��ذَا َل��ُه��ْم َف��ُق��ْل��ُت إِْس��َح��اٌق َم��اَت َل��نَ��ا َق��الُ��وا

عىل يدل أنه نالحظ أْن اآلن فحسبنا املوضع، َهذَا غري ِيف الهجاء لهذا أعرُض وقد
محوها. عن نفسه املوت يعجز قاسية باقية كانت املتنبي عداوة أنَّ

ست سنة منها خرج أنه املحقق ولكن دمشق، ِيف املتنبي أقام كم ندري ولسنا
نزل بأنه ينبئنا والديوان أنطاكية، إىل قاصًدا كيغلغ ابن مقتل بعد وثالثمائة وثالثني
ولكن مدحه، ِيف وطمع وأجازه عليه وخلع عسكر، بن عيل حاكمها فأكرمه ببعلبك،

األبيات: هذه له قال أْن عىل يزد لم املتنبي

ُه��يَ��اَم��ا َل��نَ��ا نَ��َداَك يَ��تْ��ُرْك َوَل��ْم اْل��ُه��َم��اَم��ا َع��ْس��َك��ٍر يَ��اب��ن َرِوي��نَ��ا
��َالَم��ا َوال��سَّ َوَداَع��َك ِق��ًل��ى ِل��َغ��يْ��ِر إَِل��يْ��نَ��ا تُ��ْه��ِدي َم��ا أََح��بُّ َوَص��اَر
اْل��ِج��َس��اَم��ا أَيَ��اِديَ��َك نَ��ذُْم��ْم َوَل��ْم اْل��َم��َواِل��ي ��َدَك تَ��َف��قُّ نَ��ْم��َل��ْل َوَل��ْم
ال��َغ��َم��اَم��ا َك��ِرَه ُم��َس��اِف��ٍر ِب��أَْرِض تَ��َواَل��ْت إِذَا اْل��ُغ��يُ��وَث َوَل��ِك��نَّ

فقد بالعطاء؛ ال وتربمه، املتنبي ملل يصور األخري البيت َهذَا أنَّ إال أظن وما
مىض وقد املديح، طلب ِيف عليه اإللحاح بهذا بل بالعطاء، يتربم أن من أحرص كان
حياة فاستقبل الحمدانيني أرض ودخل اإلخشيديني حدود جاوز َحتَّى بعلبك من املتنبي

حياته. من ألفنا وما ألف ملا املخالفة كل مخالفة جديدة،
الناس يتحدث عظيًما شاعًرا أصبح وقد عمره من والثالثني الثالثة ِيف اآلن وهو
عند العراق ويف اإلخشيديني، عند مرص ويف وجنوبها، الشام شمال ِيف وبشعره به

والبويهيني. العباسيني
يمدح، أْن يريد من إال يمدح فال بها، ويغايل ويقدرها الشهرة هذه يعرف وهو
ولعلك إليه، التفتوا أو له استمعوا لو األيام من يوم ِيف ود ربما قوم عىل يمتنع وقد
ِيف إال بفنه يرقى أْن يستطع لم فهو الشاعر، َهذَا حياة ِيف اطردت قد ظاهرة أنَّ تالحظ
املرتقي املنتج اِعر الشَّ عيشة يعيش أن يستطع لم وهو عليه، ويعطف يحميه حاٍم ظل
وال ينمو ال الطفييل النبت كأنه واألمراء، والسادة األرشاف كنف ِيف إال فشيئًا شيئًا بفنه

السماء. ِيف املرتفعة الضخام الشجر ظل ِيف إال يزهر
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طربية ِيف الثانية وثبته وثب ثم التنوخيني، عند الالذقية ِيف األوىل وثبته فنه َوثََب
ونما أزهر ولكنه الثانية، املحنة أثناء بقوته واحتفظ استمسك ثم عمار، بن بدر عند
والحكام األمراء هؤالء يتجاوز اآلن ذا ُهَو وها الشاب، اإلخشيدي ظل ِيف نرشه ع وتضوَّ
وإنما فجأة، الدولة سيف يبلغ ال ولكنه الدولة، سيف ُهَو خطري، أمري إىل الصغار
يصنع ماذا لنرى املدينة هذه ِيف فلنتبعه أنطاكية، ِيف العشائر أبي عمه بابن إَِليِْه يتوسل

الدولة. سيف إىل أكتافه عىل لريقى الحاكم َهذَا إرضاء إىل يبتغي وسيلة وأي فيها،

العشائر أبي عند (8)

تأخر وإنما الطرق، له أمنت وحني الرحيل أراد حني دمشق من يرحل لم أنه ويظهر
العشائر أبي حال أنَّ يُظنُّ فيما بلغه فقد وإكراه، سخط عن ال واختيار، رضا عن فيها
للخطر، وتعرض عليه املغريين لبعض انهزم قد وأنه يحب، ما عىل ليس أنطاكية ِيف
أن يريد الرملة ِيف انتظر كما الدائرة، تدور من عىل يعلم أن يريد دمشق ِيف ُهَو فلبث

وكافور. الدولة سيف بني الحرب عاقبة يعرف
وانتهت منتًرصا، الهزيمة بعد َهذَا فكرَّ العشائر، أبي عدو عىل الدائرة ودارت
وكأنه الحاكم، لهذا مدائحه أوىل فيها أعد وقد دمشق، من فخف املتنبي، إىل فوزه أخبار
فيها وخضع الشني، قافية لقصيدته فآثر القوايف، بشوارد مشغوًفا كان الوقت ذلك ِيف
تحكم أمام والصغار الذل من الروذباري فيها مدح التي زائيته ِيف له خضع ما ملثل
فحسبك القصيدة، هذه ِيف َهذَا مظاهر عىل أدلك أْن إىل حاجة ِيف ولست الصعبة، القافية
ما ذلك من األوىل للقراءة الشينية ِيف واجد وأنت املاضية، القصيدة ِيف ذلك من قلت ما

تشتهي. ال وما تشتهي
مصدرهما ثقيلتني و«شأشأة» «حأحأة» من يخلو ال غريب القصيدة هذه ومطلع

قوله: وهو هذا، القافية تحكم

َح��اِش َح��َش��اَي ِب��َح��رِّ ِل��ي َح��َش��اُه ِف��َراِش َع��َل��ى ِدَم��ْش��َق ِم��ْن َم��ِب��ي��ِت��ي
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الحأحأة هذه ِيف يجدون كانوا به املعجبني وبعض املتنبي لعل يدري! ومن
القصيدة هذه من أقف ولست يشاء، ملن الذوق حسن يهب وهللا وظرًفا، جماًال والشأشأة

قوله: عند إال

ِب��َش��اِش َل��َح��ُق��وا َوَل��ْو نَ��َع��ْم َف��ُق��ْل��ُت َك��رُّوا َف��ِق��ي��َل اْألَِم��ي��ِر نَ��ب��ُر أَتَ��ى
نَ��اِش��ي َوال��َك��رُّ ِق��تَ��الُ��ُه يَ��ِس��نُّ َل��ُج��وٌج اْل��َه��يْ��َج��ا إل��ى يَ��ُق��وُدُه��ُم
ِغ��َش��اِش��ي وََع��َل��ى إِْع��َق��اِق��َه��ا َع��َل��ى ِب��ي َف��نَ��اَق��َل��ْت اْل��ُك��َم��يْ��َت َوأَْس��َرْج��ُت

يشاركه إَِليِْه أرسع األمري ِبَكرِّ علم ملا أنه ويزعم األبيات هذه ِيف يتكثر فاملتنبي
علم فلما منهزًما، العشائر أبا يبلغ أْن خائًفا كان أنه الظن وأكرب البالء، حسن ِيف
مستشعر لنفسه مكرب وهو العشائر أبي عند املتنبي وصل وقد إليه، خف بانتصاره
الدفاع، إىل يضطر أْن ينتظر وال يهاجم، ذلك أجل من وهو الشعراء، عىل وتفوقه عظمته

قوله: إىل فانظر

اْل��َم��َع��اِش َط��َل��ِب ِف��ي ِس��َواَي َوَس��اَر اْل��َم��َع��اِل��ي َط��َل��ِب ِف��ي إَِل��يْ��َك َف��ِس��ْرُت

أولها: التي املشهورة بقافيته عنده استقر أْن بعد العشائر أبا املتنبي ومدح

اْل��َم��آِق��ي ِف��ي ِخ��ْل��َق��ًة ال��دْم��َع تَ��ْح��َس��ُب ��اِق اْل��ُع��شَّ ِل��َك��ثْ��َرِة أَتُ��َراَه��ا

بعده ما اقرأ ولكن وتكلف، صنعة فيه تبدو جمال من مظهر البيت َهذَا ويف
يطاق: ال تكلًُّفا فسرتى

َراِق��ي َغ��يْ��َر َج��ْف��ِن��ه��ا َغ��يْ��َر َراءََه��ا َج��ْف��ٍن ُك��لَّ تَ��َرى الَّ��ِت��ي تَ��ْرثَ��ي َك��يْ��َف

املعقد اللفظ َهذَا ِيف يظهر الذي املرذول التكلف بهذا مثيل تضيق أنك إال أرى وما
يقول: ثم العنكبوت، نسج كأنه الرث

َواْش��ِت��يَ��اِق َض��نً��ى ِم��ْن ُع��وِف��ي��ِت ـ��ِك ـَّ َل��ِك��ن�� نَ��ْف��َس��ِك َف��تَ��نْ��ِت ِم��نَّ��ا أَنْ��ِت
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صاحبته فيجعل الجديد، السخف ِيف أمعن َحتَّى سخف من مىض ما يكفه ولم
من تريد بما نفسها من ظافرة ألنها العشق؛ ألم تشكو ال ولكنها نفسها، تعشق

يقول: ثم الوصال،

ال��ِع��نَ��اِق ُدوَن ال��نُّ��ُح��وُل َل��َح��اَل ِت ُزْر َل��ْو َف��اْل��يَ��ْوَم ال��َم��َزاِر ُدوَن ُح��ْل��ِت

وهو ذلك، بعد كثريًا إَِليِْه ورجع صباه ِيف استخرجه الذي املعنى إىل رجوع وهو
قوله:

تَ��َرنِ��ي َل��ْم إِيَّ��اَك ُم��َخ��اَط��بَ��ِت��ي َل��َوَال َرُج��ٌل أَنَّ��ِن��ي نُ��ُح��وًال ِب��ِج��ْس��ِم��ي َك��َف��ى

تحكًما فيه القافية تتحكم والذي ممدوحه، فيه يخاطب الذي البيت َهذَا إىل وانظر
ثقيًال:

ِب��ال��طَّ��َالِق ابْ��نُ��ُه أَنَّ��َك َح��َل��ُف��وا ِل��َق��ْوٍم اْل��َم��َك��رِّ ِف��ي تَ��نَ��كَّ��ْرَت َل��ْو

من فيها ما وسيلفتك حكمة، من فيها ما فسيعجبك األبيات، هذه عند قف ولكن
فخٍر:

اْل��َم��ذَاِق ُم��رُّ اْل��ِح��َم��اَم أَنَّ ـ��ُف��ِس ـْ اْألَن�� ِف��ي أَْوَق��َع اْل��َه��َواءِ َه��ذَا إِْل��ُف
اْل��ِف��َراِق بَ��ْع��َد يَ��ُك��وُن َال َواْألََس��ى َع��ْج��ٌز ال��رُّوِح ُف��ْرَق��ِة َق��بْ��َل َواْألََس��ى
ِوثَ��اِق ِف��ي أَْه��ِل��ِه بُ��ْخ��ِل ِم��ْن َك��اَن َع��نْ��ُه ِب��ال��رُّْم��ِح َف��رَّْج��َت ثَ��َراءٍ َك��ْم
اْإلِْم��َالِق ِف��ي ال��َك��ِري��ِم ُق��بْ��ِح َق��ْدَر َق��ِب��ي��ٌح ال��لَّ��ِئ��ي��ِم يَ��ِد ِف��ي َواْل��ِغ��نَ��ى
اْإلِْش��َراِق ِف��ي ��ْم��ِس َك��ال��شَّ َوَل��ِك��ْن ـ��ِس ـْ ��م�� َك��ال��شَّ ِف��ْع��ل��ك َش��ْم��ِس ِف��ي َق��ْولِ��ي َل��يْ��َس
َق��اِق ال��دِّ ال��َم��َع��اِن��ي َربُّ ِك��َالن��ا ـ��ِظ ـْ ال��لَّ��ف�� َش��اِع��ُر ِخ��ْدنُ��ُه اْل��َم��ْج��ِد َش��اِع��ُر
ال��نُّ��َه��اِق َغ��يْ��ُر ال��ِج��يَ��اِد َص��ِه��ي��َل َوَل��ِك��نَّ ال��َم��ِدي��َح تَ��ْس��َم��ُع تَ��َزْل َل��ْم

صح إن — نواة املعنى َهذَا فإن اللفظ»، شاعر خدنه املجد «شاعر قوله واحفظ
املتنبي يتصل حني ألوانه مختلًفا كثريًا شعًرا وتعطي وتنمو ستنبت — التعبري َهذَا

الدولة. بسيف
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ِيف منهم والغض بذمهم ترصيه ثم بالشعراء، تعريضه أنَّ ِيف شك من وليس
عليه الشعراء هاج قد حمريًا، وجعلهم جواًدا، نفسه جعل حني آنًفا، رويناه الذي البيت
ولم لهم ينهزم لم املتنبي ولكن فيه، وا يقرصِّ ولم ذلك عن يَنُوا فلم له، بالكيد وأغراهم
ِيف وألح لهم ثبت وإنما عمار، بن بدر عند له كادوا الذين مع فعل كما منهم، يفر
فهو يخاصمه، الذي الدهر وبني بينه حاسمة املوقعة هذه أنَّ يرى وكان عليهم، الهجوم
الدولة، سيف إىل الوصول من له أمَّ ما بلغ انترص وإْن متصل، شقاء إىل ُرد انهزم إْن
العشائر، أبي ِيف قال ما أروع هي التي الرائعة القصيدة بهذه االنتصار له تم وقد

ومطلعها: الكتاب، َهذَا أول ِيف بعضها لك روينا والتي

َق��تَ��َل��ْه ِف��َراُق��ُك��ْم َح��يٍّ أَوَل َط��َل��َل��ْه َوَال َربْ��َع��ُك��ْم تَ��ْح��َس��بُ��وا َال

المية أنشأها حني يتمثل كان املتنبي بأن يُقنعك القصيدة هذه قراءة ِيف وامليض
أولها: التي األعىش

َم��ه��ال َم��َض��ْوا إذْ ��ْف��ِر ال��سَّ ِف��ي َوإِنَّ ُم��ْرتَ��َح��ًال َوإِنَّ َم��َح��الٍّ إِنَّ

فإذا مملول، غري تكلف من فيه ما عىل النفوس يبلغ حلو القصيدة أول ِيف والغزل
للخصم. مسكت الذع مرَّ شعر ِيف بها والفخر نفسه عن الدفاع إىل وثب منه فرغ

ثم الحديث َهذَا من مىض فيما رويته فقد روايته، أعيد أْن إىل حاجة ِيف ولست
مدح يصلح وقلما للغناء، يصلح متينًا شائًقا عذبًا مدًحا فيمدحه العشائر أبي إىل يصل

قوله: إىل وانظر الدولة، سيف إىل وصوله قبل للغناء املتنبي

بَ��ذََل��ْه م��ا ِم��ث��َل اْل��ُودِّ ِم أَبْ��ذُُل َوَال اْل��ُح��َس��يْ��َن أَْم��َدُح َال َم��اِل��ي
أََم��َل��ْه َم��ا اْل��َك��يْ��ذُبَ��اُن بَ��َل��َغ أَْم أَثَ��ًرا ِع��نْ��َدُه اْل��َع��يْ��ُن أَأَْخ��َف��ْت

قوله: إىل انظر ثم

َل��ْه ال��َف��َص��اَح��ُة ِش��ْع��ِرَي َوَه��ذَّبَ��ْت ِل��ي ال��َف��ق��اَه��ُة َف��ْه��َم��ُه َه��ذَّبَ��ْت َق��ْد
َح��َم��َل��ْه َم��ْن ُك��لَّ ��يْ��ُف ال��سَّ يَ��ْح��َم��ُد َال يَ��َدُه َح��اِم��ًدا ��يْ��ِف َك��ال��سَّ َف��ِص��ْرُت
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إحداهما: ِيف يقول أخريني كلمتني العشائر أبي ِيف للمتنبي أختار وأنا

َم��ْع��ن��اُه وأن��َت َل��ْف��ٌظ َوال��دَّْه��ُر أَْش��بَ��اُه يَ��َرْوَك َل��ْم َم��ا ال��ن��اُس

األخرى: ِيف ويقول

َواْل��َوَرِق ِب��اْل��َع��يْ��ِن يَ��َديْ��ِه ُج��وِد ِف��ي اْل��َع��َش��اِئ��ِر أَبَ��ا أُنَ��اٌس َالَم

سار فقد مختلفة، موضوعات ِيف أخرى كثرية مقطوعات العشائر أبي ِيف وللمتنبي
والحسن عمار، بن وبدر التنوخي، إبراهيم بن عيل مع سريته األمري َهذَا مع اِعر الشَّ
مطيًعا االرتجال، ِيف مرسًفا الشعر، قول إىل رسيًعا نديًما فكان اإلخشيدي، هللا عبيد بن

عليه. يريده ال وحني القول عىل يريده حني يقول ملواله،
ليقتلوه غلمانه من نفًرا له أرصد حني العشائر ألبي معاتبًا قالها أخرى كلمة وله
الطيب أبا أنَّ أرجح وأنا بعد، يأن لم الكلمة هذه عن الحديث أوان ولكن منهم، فأفلت
وأقام عنده، فأتمها وثالثمائة وثالثني ست سنة أواخر ِيف العشائر أبي إىل وصل قد
جمادى ِيف أنطاكية الدولة سيف قدم َحتَّى وثالثمائة، وثالثني سبع سنة من وجًها معه

حلب. إىل معه وانتقل به واتصل فمدحه السنة، هذه من األوىل
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سيفالدولة يفظل

الدولة سيف يف املتنبي شعر (1)

ِيف مدحه سنني، تسع من يقرب ما أو سنني تسع الدولة سيف املتنبي صحب وقد
أولها: التي بامليمية وثالثني سبع سنة األوىل جمادى

َس��اِج��ُم��ْه أَْش��َف��اُه َوال��دَّْم��ُع تُ��ْس��ِع��َدا ِب��أَْن َط��اِس��ُم��ْه أَْش��َج��اُه َك��ال��رَّبْ��ع َوَف��اُؤُك��َم��ا

أولها: التي امليمية وأربعني خمس سنة مرة آلخر وأنشده

ال��َق��َس��ُم إِْق��َداِم��َك ِف��ي يَ��ِزي��ُدَك َم��اذَا نَ��َدُم اْل��وََغ��ى ُع��ْق��بَ��ى َع��َل��ى اْل��يَ��ِم��ي��ِن ُع��ْق��بَ��ى

أولها: التي باألبيات أَيًْضا وأربعني خمس سنة له كاملودع ومدحه

ِل��ِس��َه��اِم��ِه ِري��َش��َه��ا ِع��َداُه تُ��ربِّ��ي َم��َراِم��ِه ُف��َؤاَد يُ��ْص��ِم��ي َراِم��يً��ا أَيَ��ا

أظهر وقد مغاضبًا، حلب من انرصف حني إَِليِْه أرسلها وإنما إياها، ينشده ولم
ليخدعه إال الشعر بهذا يمدحه لم وكأنه النعمان، معرة من قريبًا له إقطاع إىل الذهاب
ِيف بها مدحه التي القصيدة تكن ولم نفسه، عن الطلب وليكف الهرب، من أزمع عما
الشباب عهد ِيف مدحه أنه رأيت فقد فيه، قاله شعر أول وثالثني سبع سنة أنطاكية

أولها: بميمية وثالثمائة وعرشين إحدى سنة
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ِح��َم��اِم��ي َوْق��ِت َق��بْ��َل ِح��َم��ام��ي َج��َل��بَ��ْت اْآلَراِم َوَم��َراِت��ِع ��بَ��ا ال��صِّ ِذْك��ُر

خمس سنة ودَّعه حني أو أنشده حني الدولة سيف ِيف شعره املتنبي يختم ولم
ِيف مدحه ثم آخر، حينًا وتعريًضا حينًا ترصيًحا مرص ِيف ذكره بل وثالثمائة، وأربعني

أولها: التي البائية به مدحه ما آخر وكان أخته، ورثى الكوفة

اْل��َع��َرب أَِم��ي��ِر ِألَْم��ِر َف��َس��ْم��ًع��ا اْل��ُك��تُ��ْب أبَ��رَّ ال��ك��ت��اَب َف��ِه��ْم��ُت

قد إذن فهو وثالثمائة، وخمسني ثالث سنة الحجة ذي ِيف الكوفة من إَِليِْه أرسلها
بعد عن عرفه عمره، من واألربعني الثامنة ِيف ومدحه عمره من عرشة الثامنة ِيف عرفه

أيًضا. بعد عن ومدحه وفارقه عارشه ثم بعد، عن فمدحه
ا خاصٍّ ديوانًا الدولة سيف ِيف للمتنبي إنَّ يقال: أْن يشء ِيف اإلرساف من وليس
املتنبي شعر أجمل من يكن لم مستقل ِسْفر ِيف ُجمع إْن وهو بنفسه، يستقل أْن يمكن
وقد بالبقاء، وأحقه وأروعه كله العربي الشعر أجمل من بل بالبقاء، وأحقه وأروعه
ثم والحكام، باألمراء اتصل ثم وأوساطهم، الناس أرشاف من ضخًما عدًدا املتنبي مدح
لإلجادة ووفق والغرب، الرشق ِيف اإلسالمية الدولة أمراء من باملمتازين ذلك بعد اتصل

الناس. هؤالء ِيف قال مما كثري ِيف أحيانًا وللروعة
بالكثرة؛ امتاز شعره: سائر به يمتز لم بما ممتاز الدولة سيف ِيف شعره ولكن
ومقطوعة، قصيدة وثمانني نيًفا الدولة سيف ِيف املتنبي قول من لنا يحفظ فالديوان
أو ملك أو خليفة ِيف القدماء الشعراء من لشاعر أظن فيما يجتمع لم ضخم مقدار وهو
ذلك ِيف وليس الدولة، سيف غري ممدوحيه من أحد ِيف نفسه للمتنبي يجتمع ولم أمري،
أثناءها يمدح لم كاملة أعوام تسعة الدولة لسيف املتنبي انقطع فقد الغرابة؛ من يشء
ويتحدث. عنه فيتحدث الدولة، سيف يتمثل وهو إال شعًرا أثناءها يقل ولم غريه، أحًدا
عرص إىل الجاهيل العرص منذ املتقدمني الشعراء كبار من جماعة انقطع وقد
هؤالء عىل أنفسهم يقفوا لم ولكنهم الناس، وأرشاف الخلفاء من لجماعة املتنبي،
من غريه مع يفعل كان وكما الدولة، سيف مع املتنبي فعل كما واألرشاف الخلفاء

وأظلوه. حموه الذين واألرشاف األمراء
يشغل ولم الخالص، الشعر عن به يشغل ولم غريه، عن بهرم زهري يشغل فلم
الذين من غريهم عن عقبة بن بالوليد وال بالزبِْرقان، وال ُعالثَة، بن بعلقمة الحطيئة
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كان ولكنه معاوية، بن ليزيد األخطل انقطع وقد بالهجا، أو باملدح يتناولهم كان
غري ِيف يقول كان ولكنه مروان، بن امللك لعبد وانقطع يزيد، غري ِيف الشعر يقول
فرغ األخطل أيام ِيف ثم للنعمان، النابغة انقطع ذلك قبل ومن مروان، بن امللك عبد
لبني الكميت وانقطع حينًا، امللك عبد بن لسليمان الفرزدق وفرغ دهًرا، للحجاج جرير
واتصل الخلفاء، من بجماعة بشار واتصل أيًضا، لهم الحمريي السيد وانقطع هاشم،
أبي بن مروان وانقطع خالفته، أثناء لألمني وانقطع كذلك، منهم بجماعة نواس أبو
أو هؤالء من واحًدا ولكن املتوكل، ِيف شعره البحرتي وأكثر والرشيد، للمهدي حفصة
وإنما مواله، عىل كاملة أعوام تسعة الفنية وغري الفنية حياته يقف لم هؤالء غري من
يمدحوا أن ألنفسهم يبيحون ولكنهم خاصة، بعناية وحماتهم سادتهم يُْصفون كانوا

أخرى. جهة من املدح غري ِيف يقولوا أن ألنفسهم ويبيحون جهة، من غريهم
كره َحتَّى مدحه، ِيف وإغراقه للحجاج جرير انقطاع من كان بما يتحدثون والرواة

وإلحاح. وشفاعة سعي بعد إال له يسمع ولم جرير عن فأعرض امللك، عبد ذلك
أنَّ عىل شك غري من يدل وذلك النادرة، األشياء من أنه عىل َهذَا يروون والرواة
نزول معناه يكن لم األوىل الثالثة القرون ِيف أمري أو عامل أو لخليفة اِعر الشَّ انقطاع
وكما حياته، ِيف مرة غري املتنبي فعل كما وحريته وشخصيته نفسه عن ملواله اِعر الشَّ
تغري الحظنا إذا يظهر فيما يسري َهذَا وتعليل خاص، بنوع الدولة سيف مع فعل
األمراء بني العنيف التنافس من التغري َهذَا عن نشأ وما واالقتصادية، السياسية الحياة
حاكم أو أمري كل يؤثر أْن عىل يقوم التنافس هذا كان فقد الرابع، القرن ِيف والحكام
يكن فلم بذكرهما، واإلشادة لهما الدعوة نرش شأنه من ما وبكل بالخري، ودولته نفسه
ظالٍّ أحدهما يكون أن إال حاكمني أو أمريين يمدح أْن الشعراء من لشاعر اليسري من

غرًضا. ال وسببًا غاية ال وسيلة مدحه يكون بحيث به، ومتصًال لآلخر
أو حلب، ِيف به اتصاله أثناء ِيف الدولة سيف غري أحد يمدح همَّ املتنبي أنَّ ولو
وباًال إال عليه ذلك عاقبة كانت ملا الفسطاط، ِيف به اتصاله أثناء ِيف كافور غري أحد بمدح

ونكًرا.
نتائج إىل واستقصاؤها درسها بنا ينتهي فقد نفسها؛ ِيف الظاهرة هذه فلنالحظ
شخصية إىل بالقياس الظاهرة هذه ولنالحظ العرص، لهذا األدبي التاريخ تحقيق ِيف قيمة
رأيه بني الغريب التناقض من الرجل َهذَا به يمتاز ما أخص عىل تقفنا فهي املتنبي؛
يطمع وال الحرية، إىل إال يطمح ال شبابه ِيف كان قد فهو الناس، بني وسريته نفسه ِيف
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حريته سبيل ِيف للموت نفسه وعرَّض السجن، ِيف نفسه ألقى قد وهو االستقالل، ِيف إال
عن نزل إال السادة، من سيد أو األمراء من أمري برعاية يظفر يكن لم ولكنه واستقالله،
الدولة سيف أنَّ َهذَا من وأغرب االستقالل، وذلك الحرية بهذه سبيله ِيف وضحى نفسه،
الشعر عن أَيًْضا شغله وإنما فحسب، وامللوك األمراء من غريه عن املتنبي يشغل لم
وفنهم أنفسهم يفنون يكونوا لم الشعراء فحول من املتنبي غري أنَّ رأيت فقد الخالص،
ولكنه لألمني، ينقطع أْن يستطيع نواس كأبي رجل كان وقد وحماتهم، سادتهم ِيف
الشعر، فنون من ذلك غري ِيف أو الهجاء ِيف أو الوصف ِيف أو الخمر ِيف يقول ذلك مع
فنون من لفن يعرض ال فإنه املتنبي فأما يحب، كما فيها يترصف حياته له كانت
قريبًا، اتصاًال الدولة بسيف متصًال كان إذا إال الكالم، ألوان من بلون يلم وال الشعر،
باألمري اتصل حني ذلك يفعل وكاد عمار، بن ببدر اتصل حني نفسه َهذَا فعل قد وهو
العلوي، صديقه مدح ِيف نفسه األمري عليه ألح أْن لوال الرملة، ِيف الشاب اإلخشيدي
ولم به، اتصاله أثناء عليه شعره وقف الدولة، لسيف انقطاعه بعد لكافور انقطع وملا
رضاه كافور عن ريض إنه ولو يقال: فيما واستئذان وجهد مشقة بعد إال فاتًكا يمدح
بشخص يتصل ال الذي الخالص الشعر ِيف فكر وملا فاتك، ِيف فكر ملا الدولة، سيف عن
كان أنه وعىل غاية، ال وسيلة الشعر يتخذ كان املتنبي أنَّ عىل يدلنا كله فهذا كافور،

والفن. للجمال ال واملال، للطمع عبًدا
أنَّ فمع التنوع، ُهَو الكثرة غري آخر بيشء الدولة سيف ِيف املتنبي شعر ويمتاز
فقد التسعة، األعوام هذه أثناء املتنبي شعر حوله يدور الذي املوضوع ُهَو الدولة سيف
عن ناشئًا االختالف َهذَا يكن ولم والفنون، واأللوان األنواع مختلف الشعر َهذَا كان
نفسه الدولة سيف حياة أنَّ عن ناشئًا كان وإنما واالفتنان، التنويع ِيف اِعر الشَّ رغبة
كريم األصل، رشيف عربيٍّا، أمريًا الدولة سيف كان فقد والوجوه، األنحاء مختلفة كانت
يمدح كما مدحه، املتنبي يتقاىض َهذَا أجل من وهو الهمة، بعيد اليد، جواد النسب،

الصفات. بهذه يتصفون الذين العرب أمراء
قبل من املسلمني ثغور ويحمي اإلسالم، عن يناضل مجاهًدا الدولة سيف وكان
هذه من فكان ومنهزًما؛ منتًرصا فيها بالؤه حسن مواقع هؤالء مع له وكانت الروم،
عن والزائدون للثغور والحامون املجاهدون يُْمدح كما مدحه املتنبي يتقاىض الناحية
العراق، ِيف قوًما ينافس آخرين، أمراء ينافس أمريًا الدولة سيف وكان الدين، حوزة
وكانت منافسيه، عىل يقدمه مدًحا يمدحه أْن املتنبي يتقاىض فكان مرص، ِيف وقوًما
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القوي، للسلطان النقص شديدة النظام، بحب الشعور قليلة بدوية رعية الدولة لسيف
الطاعة، إىل يردها الدولة سيف وكان واالنتقاض، والخروج الشغب إىل الجنوح كثرية
رعيته يأخذ الذي األمري يمدح كما يمدحه أْن املتنبي يتقاىض فكان باإلذعان، ويأخذها
دعابة صاحب الدولة سيف وكان اللني، إىل وحينًا الشدة، عىل ويحملها والعزم، بالحزم
أو قليل بحظ ذلك من باالستمتاع السلم له تسمح حني ونعيم ترف وصاحب ولهو،
تقتضيه ما عىل شعره يرصف مواتيًا، نديًما له يكون أْن املتنبي يتقاىض فكان كثري،
ذلك بعد الدولة سيف كان ثم القول، ألوان واختالف الحياة ألوان اختالف من املنادمة
ِيف والعاملني وشعرائه ندمائه من غريه به يختص ال بما ويختصه ويؤثره املتنبي يكرب
َهذَا تزيد املتنبي غطرسة وكانت وكيًدا، حسًدا يثري ذلك فكان إليه، واملختلفني قرصه

واضطراًما. تلظِّيًا الحسد وذلك الكيد
األمراء، من كغريه كان ولكنه الوفاء، وسعه ما للمتنبي يفي الدولة سيف وكان
نفسه عن يدافع أْن إىل مضطرٍّا املتنبي فكان الكائدين، إىل ويميل للوشاة، يسمع
الناس من رجًال الدولة سيف كان ثم واملنافسني، الخصوم وهجاء واالستعطاف بالعتاب
يكن فلم واألحباء، واألقرباء األبناء فقد من جميًعا الناس به تمتحن بما األيام تمتحنه

دونه. من املنية به تستأثر من له ويرثي يعّزيه أْن من للمتنبي بُدٌّ
للشعر تنوع الدولة سيف يحياها كان التي الحياة هذه تنوع ِيف كان فقد وإذن
بنفسه املتنبي شغل قد الدولة سيف أنَّ ذلك عن ونشأ فيه، الطيب أبو يقوله كان الذي
لم الشعرية، الفنون من بطائفة يلّم أْن له أتاح ولكنه إنسان، كل وعن يشء، كل عن
فنه ِيف املتنبي حرية من نفقده فما الخالص، املدح عىل نفسه قرص أنه لو بها ليلم يكن

التعبري. َهذَا صح إن الدولة، لسيف املتنبي عبودية علينا تعوِّضه
الدولة سيف عند املتنبي قضاها التي األعوام هذه نعترب أْن نستطيع إذن ونحن

املتنوع. املختلف اإلنتاج من حظٍّا وأكثرها وأغناها وأخصبها أعوامه، خري
أْن ال استطاع، قد أنه وهي الطور، َهذَا ِيف املتنبي شعر بها يمتاز ثالثة وخصلة
ويكثر ويقويه، الفنون هذه من فنٍّا يُنمي أْن بل الشعر، فنون من جديًدا فنٍّا ينشئ

بنفسه. قائًما فنٍّا يجعله ما واالستقالل االمتياز من يمنحه َحتَّى فيه، الجيد القول
أو قائل يقول أْن الحمق فمن والروم، املسلمني بني الجهاد وصف الفن بهذا أريد
الجهاد فوصُف القدماء، ألف عما به خرج أو الفن َهذَا ابتكر قد الطيب أبا أنَّ ظان يظن
من جماعة امتاز وقد والروم، املسلمني بني الجهاد كان منذ قديم والروم املسلمني بني

149



املتنبي مع

ولكن البحرتي، قاله وما تمام، أبو قاله ما نذكر أْن ويكفي الوصف، َهذَا ِيف الشعراء
كما الفن لهذا يفرغوا لم املتنبي سبقوا الذين الشعراء من وغريهما والبحرتي تمام أبا
ِيف يشرتكوا لم هم ثم جهده، أكثر عليه وقف كما جهدهم أكثر عليه يقفوا ولم له، فرغ
كما ينعموا ولم املتنبي، شهدها كما مواقعه يشهدوا ولم املتنبي، فيه اشرتك كما الجهاد
أو انتصار من تعقب املواقع هذه كانت بما املتنبي، شقي كما يشقوا ولم املتنبي، نعم
قل أو وحده، بفنهم متأثرين الجهاد َهذَا وصف ِيف الشعر يقولون كانوا فهم اندحار،
بعد واألمل بالفن ثم يشء، كل قبل يرى بما متأثًرا يقول املتنبي وكان وأملهم، بفنهم

ذلك.
لهذا املتنبي وصف تقرأ حني خاص تأثر من تحسه فيما السبب تفهم هنا ومن
للمعتصم تمام أبو يقوله كان ما تقرأ حني تجده ال تأثر والروم: املسلمني بني الجهاد

للمتوكل. البحرتي أو
يخلوان يكادان ال وجماًال فنٍّا تجد ولكنك وجماًال، فنٍّا وذاك َهذَا عند تجد فأنت

والنشاط. الحرارة من
تمس تكاد وال تضطرم، ناًرا فيه وجدت الجهاد لهذا املتنبي وصف قرأت فإذا

ونشاًطا. حماسة أَيًْضا يضطرم قلبك وإذا فيه، تشيع َحتَّى قلبك
الدولة سيف مدح عن يصدر يكن لم الوصف َهذَا ِيف املتنبي أنَّ َهذَا ومصدر
تمام أبو يفعل كان كما به، الناس وإعجاب بنفسه إعجابه وإثارة إرضائه ِيف والرغبة
العواطف، من نفسه ِيف يثور كان عما معه ويصدر َهذَا عن يصدر ُهَو وإنما والبحرتي،
أو منتًرصا العدو ويتبع املوقعة يشهد كان حني الخواطر من رأسه ِيف يدور كان وما
تثور كانت التي املسلمني انفعاالت عن وذاك َهذَا مع يصدر وكان منهزًما. أمامه يوىل

الفرار. أو االنتصار وبعد املعركة، ِيف االشرتاك وأثناء للحرب، االستعداد أثناء حوله
حني يشهده كان الذي اآلخر االنفعال َهذَا عن كله َهذَا بعد يصدر املتنبي كان ثم
من الدولة سيف يمدح املتنبي كان فقد ومنتًرصا، منهزًما العدو نفس ِيف يثور كان
معه يصور كان وإنما وحده، الدولة سيف يصور يكن لم ولكنه الشعر، بهذا شك غري

أيًضا. الروم جماعة ويصور املجاهدين، املسلمني جماعة ويصور نفسه،
عربية فتوة الثغور عند الدولة سيف لحروب املتنبي وصف ِيف نجد هنا ومن
وصف ِيف تشيع االجتماعية العربية الفتوة هذه وترى الوصف، َهذَا صح إْن اجتماعية،
الشعر بهذا تتصل تكاد ال الكهربا كأنها االضطراب، شديدة مضطربة قوية حية املتنبي
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من يملؤها كان وما املجاهدين، هؤالء حياة من املتنبي فيه ر صوَّ ما إليك ينتقل َحتَّى
بالحق واإليمان بالنفس الثقة وفيه واالبتئاس، االكتئاب وفيه واالبتهاج، األمل فيه نشاط

دائًما. األمور صغائر عن واالرتفاع
الفن َهذَا جمال يذوق أْن عن بالشري األستاذ عجز نفهم أْن نستطيع ونحن
األستاذ فجنسية التعليل، َهذَا إىل حاجة ِيف يكن لم وإن نعلله وأْن املتنبي، شعر من
النحو بهذا تأثره يجعل َهذَا كل أيًضا، دينه أذكر أْن وأخىش وطبعه، مزاجه واختالف
الغض إىل األستاذ دفع وربما عكسيٍّا، تأثًرا جعله وربما ضئيًال، قليًال املتنبي شعر من
أخرى، عواطف نفوسنا ِيف يثري الشعر َهذَا فإن نحن أما له،1 واالزدراء الشعر، َهذَا من
األوربيني. العلماء من وأمثاله بالشري األستاذ نفس من تنتظر ال حركات فيها ويستتبع
ينبغي، مما أكثر املواقع هذه أمر من وعظم وأرسف، أغرق املتنبي إنَّ يقال: وقد
يُعَن ولم الهزيمة، تصوير عن وأعرض تستحق، مما أكثر الخطر من إَِليَْها وأضاف
وإنما محقًقا، وال مؤرًخا املتنبي يكن فلم نتفق، أن يجب ولكن االنتصار، بتصوير إال
يذوق الجهاد، ِيف يشرتك شاعًرا كان بل هللا، أستغفر غري، ليس وشاعًرا شاعًرا، كان
وقع، كما الحق وتصوير بالتاريخ اِعر الشَّ َهذَا يطالبون فالذين بآالمه، ويشقى لذته
تقع كانت وأين نفسه، الشعر عىل ويرسفون أنفسهم، عىل ويرسفون عليه، يرسفون
شهدها التي الحروب هذه من أطوارها من طوًرا اإللياذة وصفت التي طروادة حرب
التاريخ يصفوا لم بأنهم اإللياذة شعراء أفيعاب كاملة! أعوام تسعة ووصفها املتنبي
التي واألفراد الجماعات نفوس صوروا أنهم الشعراء هؤالء من يحمد أم كان، كما

وأروعه؟ تصوير أبدع الحرب هذه ِيف اشرتكت
يجب كان حني وتكثَّر اإلرساف، كل أرسف املتنبي أنَّ الحق من فهل وبعُد،
إىل منرصفة كانت الوقت ذلك ِيف اإلسالمية البالد معظم أنَّ نالحظ أْن يجب االقتصاد؟
شمال من القسم َهذَا وأنَّ الرومية، الثغور هذه عن الخاصة بأمورها مشغولة نفسها،
ضآلته عىل بذلك ينهض الثغور، هذه بحماية الناهض وحده كان والجزيرة سوريا

من إَِليِْه ذهب فيما الخالف أشد عزام الوهاب عبد الدكتور صديقي أخالف نفسه الوقت ِيف وأنا 1

ما مع قبوله إىل سبيل ال غلو فهذا كله، القديم القصيص الشعر عىل املتنبي شعر من الفن َهذَا تقديم
والرومان. واليونان الهند وقصص َهذَا املتنبي شعر بني املوازنة أسباب انقطاع من محقق ُهَو

عزام.) الوهاب عبد للدكتور الطيب، أبي ذكرى كتاب (راجع
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ويلقى النرص، فيه يلقى حسنًا نهوًضا بذلك وينهض والعسكرية، املالية مصادره وقلة
أثناء يثبت سوريا شمال من القسم َهذَا كان قوة أي أمام ولكن أحيانًا، الهزيمة فيه
من يكن مهما التي الضخمة البيزنطية اإلمرباطورية أمام العنيف؟ املتصل الجهاد َهذَا
من اليسري الصغري الطرف َهذَا وبني بينها املوازنة ِيف نفكر أْن املمكن من فليس أمرها،

املسلمني. أطراف
مشغولة الهية، ساهية اإلسالمية كالدولة ضخمة دولة فرأى الطيب أبو نظر فإذا
قد عربيٍّا فتًى ورأى واالضطراب، الخصومة ومن والعبث اللهو من حياتها يفسد بما
لهذه سلطانهم عن وُردُّوا ملكهم عن أقصوا الذين العرب هؤالء من حوله من مع ثبت
عليها واقتحم اإلسالم، حوزة عن وذادها الثغور منها فحمى الضخمة، اإلمرباطورية
به نفسه وامتألت كله، َهذَا فرأى املتنبي نظر إذا — أحيانًا الغارة ِيف أبعد َحتَّى ملكها
يتجاوز متكثر مرسف بأنه يوصف أْن أيمكن وأبقاه، غناء أروع فتغناه وتيًها إعجابًا
الذين إىل بالقياس التاريخ يفسد وال الحق يتجاوز ال إنه كال! التاريخ؟! ويفسد الحق
ومذاهب الشعراء مذاهب بني يفرقون وال الشعر، من التاريخ استنباط يحسنون ال

املؤرخني.
الجهاد وصف ِيف بشعره ينشئ لم إذن املتنبي إنَّ نقول: فيه أخذنا ما إىل ولنعد
ما أقىص إىل به انتهى َحتَّى الفن بهذا ارتقى وإنما جديًدا، فنٍّا والروم املسلمني بني
املتنبي شعر تقرأ حني واضًحا قويٍّا شعوًرا بهذا تشعر وأنت كمال، من له قدر قد كان
فيها واشرتك املواقع شهد قد الشاعرين فكال الجهاد، َهذَا وصف ِيف فراس أبي وشعر
واجد ولكنك األثر، من غريه نفس ويف نفسه ِيف تركت ما وصف ثم وآالمها، لذاتها وذاق
ظهرت الذي فراس أبي شعر ِيف تجدها ال وعنًفا، ونشاًطا وفتوة قوة املتنبي وصف ِيف
العنيفة الحياة هذه يالئم ال فتور من يخلو ال فهو العاطفة، ورقة الحس دقة فيه
الذي الرتف يالئم ولعله الوقت، ذلك ِيف املسلمني، من العرب هؤالء يحياها كان التي
فراس أبي وقرص حلب، ِيف الدولة سيف قرص السلم، أوقات ِيف القرصين يشمل كان
ترتفع التي القوة بني ما فرق الشاعرين، هذين تقرأ حني واجد أنت منبج، ِيف نفسه
إىل بك ينحط الذي والضعف وعنف، وثقة أمل من تبلغ أن تستطيع ما أقىص إىل بك
تبلغ وال عليها، فتميش األرض تبلغ ال الهواء، ِيف معلًقا بك يحتفظ ولكنه الحضيض،

النرس. تحليق فيه فتحلق الجو أعىل
بعض أنفسهم عن املتنبي فنون من الفن لهذا القارئون يخدع أْن أخىش أني عىل
الشعر آيات من وأشباهها اإللياذة ِيف نجده كما القصص، ُهَو الفن َهذَا أنَّ فيظنوا اليشء،
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الشعر وعن الشعر َهذَا عن نفسه بالشري األستاذ خدع وقد والحديث، القديم القصيص
الشعر مميزات من كثريًا املتنبي َهذَا شعر ِيف أنَّ والواقع قصًصا، فسماه كله، الحمايس
وبالء وأهوالها للحرب الوصف روعة وفيه اللفظ، جزالة وفيه املعنى، قوة فيه القصيص،
البالء، فتحسن تبيل حني إَِليِْه ترتقي وما الجماعة بنفس اإلشادة وفيه فيها، األبطال
القصيص الشعر من يميزه عنًرصا فيه ولكن املحنة، احتمال فتحسن تمتحن وحني
ال اِعر الشَّ أنَّ وهو املألوف، العربي الشعر من مكانه ويلزمه قويٍّا ا ردٍّ الغناء إىل ويرده
وصف ِيف يغرق حني َحتَّى دائًما يذكرها ُهَو وإنما لحظة، بعض وال لحظة نفسه ينىس
ظاهرة املتنبي فشخصية واملحاربني، الحرب وصف ِيف يغرق حني أو الدولة، سيف
ينساها أْن اِعر الشَّ وبني بينه العهد بعد وإْن القارئ يستطيع ال الرومي، شعره ِيف قوية
بحضور املتنبي يكتفي ال وقد فرًضا، عليه نفسها تفرض هي وإنما عنها، يعرض أو
عنها ويحدث ترصيًحا يذكرها ُهَو فإذا وقارئيه، سامعيه ذهن ويف ذهنه ِيف شخصيته
ُهَو القصيص الشعر من الغنائي الشعر به يمتاز ما وأخص التواء، وال لبس غري ِيف
بأن ويقنعك لحظة، كل ِيف أمامك اِعر الشَّ يمثل الذي العنرص َهذَا بالضبط، العنرص َهذَا
من ووسيلة الغناء أدوات من أداة فوصفه وصف فإذا يتغنى، وإنما يصف ال اِعر الشَّ
اشتمل وإْن قصًصا، والروم املسلمني بني الجهاد وصف ِيف املتنبي شعر فليس وسائله،

الغناء. مميزات أخص عىل يشتمل ألنه غناء؛ ولكنه القصص، مميزات من كثري عىل
احتياط، وال تحفظ غري ِيف اإللياذة شعر وبني بينه يوازن من يخطئ هنا ومن
فيه، يكن لم فنٍّا العربي الشعر ِيف أدخل قد املتنبي أنَّ يزعم من كذلك يخطئ هنا ومن
َحتَّى وقواه فنماه القديم الحماسة فن أخذ أْن عىل يزد لم فاملتنبي القصيص، الفن وهو

أطواره. أرقى إىل به انتهى
وثب قد أنه وهي أيًضا، الطور َهذَا ِيف املتنبي شعر بها يمتاز رابعة وخصلة
مكانه له وضمنت األوج إىل رفعته التي األخرية وثبته الدولة بسيف اتصل حني بشعره
من العرب شعراء من فقليل جديًدا، فنٍّا استحدث ألنه ال العرب، شعراء من الفحول بني
قد ألنه وال العباسيني، أيام أول ويف اإلسالم صدر ِيف ذلك كان وقد جديًدا، فنٍّا استحدث
هذه إىل أضاف قد ألنه وال العهد، عليه وطال قدم ما وقوافيه الشعر أوزان من جدد
ألنه بل ما؛ حظ َهذَا من يشء ِيف للمتنبي فليس قبل، من معروًفا يكن لم وزنًا األوزان
الفحول، بها يترصف كان كما ومعانيه بألفاظه يترصف وجعل ا، حقٍّ الفن ناصية ملك
وال تمام ألبي ال لنفسه مرآة وأصبح غريها، من ممتازة واضحة قوية شخصيته وأثبت
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لم ُهَو قصيدته إنها فنقول: شعره، من القصيدة نقرأ أْن نستطيع وأصبحنا للبحرتي،
القصيدة نقرأ أطواره، من الطور َهذَا قبل كنا حني عىل ذاك، أو اِعر الشَّ َهذَا بها يتأثر
تمام، أبا نحس فمرة اتبعه، الذي والنموذج احتذاه، الذي املثل وراءها فنحس شعره من
أننا لنا خيل وربما األعىش، نلمح وحينًا الحطيئة، نلمح وحينًا البحرتي، نحس ومرة
كانوا حني املتنبي، خصوم من القدماء مذهب الكالم َهذَا ِيف أذهب ولست زهريًا، نرى
أذهب وإنما ذاك، من اللفظ َهذَا أخذ أو اِعر الشَّ َهذَا من املعنى َهذَا أخذ أنه يزعمون
قصيدة يجعل أو أمامه، القديم اِعر الشَّ يجعل أحيانًا كان املتنبي أنَّ وهو آخر، مذهبًا
َهذَا أثر فيظهر تلك، أو القصيدة هذه ينظم حني أمامه بعينه شاعر قصائد من بعينها
اللفظ ويف والقافية، الوزن ِيف شائًعا األثر َهذَا ويظهر يرد، لم أم ذلك أراد شعره، ِيف
األثر، َهذَا تحس بحيث اللفظ، َهذَا نستعمل أْن لنا جاز إْن القصيدة، روح ويف واملعنى،

أولها: التي داليته تقرأ حني فأنت عليه. تدل أو تحدده أو تحرصه تكاد وال

َم��ْج��ُد أَْك��ثَ��َرُه بَ��ْل��َه َف��َع��اِل��ي أََق��ل

عىل يقوم الذي العربي الشعر أكثر فما األوىل، األبيات قراءة أثناء الحطيئة تذكر ال
َحتَّى القصيدة قراءة ِيف تميض تكاد ال ولكنك القافية، كهذه وقافية الوزن، كهذا وزن

أولها: التي الميته ِيف األمر وكذلك فرًضا، الحطيئة دالية عليك تفرض

َط��َل��َل��ْه َوَال َربْ��َع��ُك��ْم تَ��ْح��َس��بُ��وا َال

ويف وسطها ويف أولها ِيف املتنبي بشخصية محتفظة فيه، جمال عىل الغزل متكلفة
وستقرأ األعىش، المية منك كره عىل لك فسترتاءى القصيدة قراءة ِيف امض ولكن آخرها،

قوله:

نَ��َج��َل��ْه َم��ْن بَ��ْع��ُض َوال��نَّ��ْج��ُل

الميته: ِيف األعىش قول تذكر أْن نفسك تملك فال

ُج��ِع��َال َم��ا َح��يْ��ُث وال��ش��يءُ
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األمري َهذَا صحبة ِيف اِعر الشَّ أنفق وقد الدولة، سيف عند املتنبي طور بلغنا فإذا
الظاهرة هذه فإن وظاعنًا، مقيًما معه بالحياة وتأثر األمري، بالء وشهد عامنْي، أو عاًما
املعنى َهذَا أخذ إنه تقول: أْن تستطيع أنت وإذن ا، تامٍّ استخفاءً شعره من تستخفي
هذه ِيف تأثر إنه تقول: أْن تستطيع ال ولكنك ذاك، أو اِعر الشَّ َهذَا من اللفظ َهذَا أو

ذاك. أو اِعر الشَّ َهذَا قصيدة القصيدة،
أجزل جزالًة به يبلغ أْن املتنبي يستطيع ال جزل، الطول َهذَا ِيف إذن املتنبي لفظ
من يبلغ أْن اِعر الشَّ يستطيع ما أقىص إىل مستقيم دقيق فخم ومعناه إليه، وصل مما

واالستقامة. والدقة الفخامة
أو غريه، تقليد من تأتيه ال التي واملعنوية اللفظية عيوبه الطور َهذَا ِيف وللمتنبي
وذوقه نفسه تكوين من تأتيه وإنما التعبري، دقة أردت إْن التقليد، تعمد من تأتيه ال
عىل تعبريه فأدبر النحو، َهذَا عىل وحسه وشعوره عقله أدبر الخاص: ومزاجه وطبعه

أيًضا. نفسه النحو َهذَا
الشعور َهذَا شعره ِيف نالحظ أْن نستطيع الدولة سيف املتنبي يرتك أْن بعد ونحن
نما أو ارتقى قد شعره أنَّ نالحظ أْن نستطيع لن ولكننا ذاك، أو الحس وهذا ذاك أو
ِيف ا جدٍّ تقوى الغنائية الناحية أنَّ وسنالحظ حلب، ِيف إَِليِْه انتهى الذي الطور تجاوز أو
أنه أَيًْضا وسنالحظ ما، نحو عىل لنفسه سيفرغ ألنه الدولة؛ سيف مفارقة بعد شعره
وتصنًعا، تكلًفا يصبح وقد شعره، يضعف وقد اآلماد، من يبلغ أن تعود عما يقرص قد

الطور. َهذَا ِيف بلغه الذي الرقي يتجاوز لن ولكنه
ال طبيعية ظاهرة حياته أطوار من الطور َهذَا ِيف املتنبي شعر رقي أنَّ وواضح
َحتَّى ويعلو املتنبي يرقى أْن فإما أمرين: أحد تقتيض كانت نفسها فالبيئة فيها، غرابة
فال الدولة، بسيف اتصل حني كان حيث يظل أْن وإما ومنافسيه، خصومه من يمتاز

الشعراء. من غريه وبني بينه فرق يكون
عمار، بن ببدر لحق حني املتنبي شعر رقي أنَّ من الحظناه ما تنس ال ولعلك
املتنبي بها يظفر لم التي الناقدة العراقية البيئة هذه أهمها من ألسباب، نتيجة كان
البيئة من ا جدٍّ أرقى كانت الدولة سيف عند به تحيط كانت التي فالبيئة ذلك، قبل
ولست واختالًفا، تنوًعا أشد وكانت أرقى، كانت عمار، بن بدر عند به أحاطت التي
كالم كثر فقد حلب، ِيف الدولة بسيف أحاطت التي البيئة لك أصف أْن إىل حاجة ِيف
بدر بيئة أنَّ أالحظ وإنما وإمالًال، إطالة عندها الوقوف أصبح َحتَّى وصفها ِيف الناس
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يستطيع كان وما اليسري العامل َهذَا سلطان تالئم ضيقة ضئيلة بيئة كانت عمار بن
آخر أمري لسلطان وخضوعه عمله ضآلة نفسه الوقت ِيف وتالئم املال، من يمنح أن
كانت فقد الدولة سيف بيئة فأما بغداد، من سلطانه يتلقى كان الذي رائق ابن ُهَو
والثروة القوة مميزات كل له بالفعل، مستقل سلطان من األمري لهذا كان ما تالئم
ِيف بالئه ومن سيفه من يستمده وإنما بغداد، من صاحبه يتلّقاه ال سلطان والغنى،
بغداد ِيف السلطان أصحاب صاحبه به ينافس سلطان لإلخشيديني، والثبات الروم قتال
ويرصح حينًا، بالخليفة يُعرِّض أْن — سنرى كما — للمتنبي ويبيح الفسطاط، ويف
يمتاز بل منه، يمتاز ويكاد بغداد، سلطان إذن يشبه سلطان آخر، حينًا بمهاجمته
وما األجنبي، بالذوق يتأثر وال األعجمي عليه يتسلط ال خالص عربي سلطان بأنه منه
ِيف السوء كل سيئة كانت بغداد ِيف السلطان حال أنَّ إىل ألفتك أْن إىل حاجة ِيف أظنك
والتشجيع، والتنمية التقوية من األدبية الحياة إَِليِْه تحتاج ما إىل بالقياس العرص َهذَا
األوراق كتاب تقرأ أْن ويكفي األوقات، أكثر ِيف اإلعسار أشد معًرسا الخليفة كان فقد
عن اليد ذات بضيق يعتذر الرايض كان كيف والحزن األلم من كثري مع لرتى للصويل
الثراء من يتبعه وما الفعيل السلطان وكان العطاء، إىل وندمائه شعرائه حاجة إرضاء
أنَّ ا جدٍّ وواضح وحاشيته، الديلمي األمري َهذَا إىل ثم األتراك، قادة من جماعة إىل الفعيل
ِيف ورغبتهم املنافسة عىل وحرصهم للشهرة حبهم من يكن مهما والديلم األتراك هؤالء
ومن العرب عىل تعصبهم ومن األجنبي ذوقهم من لهم كان فقد واألدب، العلم تشجيع
عىل الخالصة، العربية األدبية للحياة الفراغ وبني بينهم يحول ما عام، بوجٍه شعوبيتهم
الخالفة. قرص ِيف األمر وفساد الخلفاء ضعف قبل بغداد ِيف عليه الحال كانت ما نحو
استعداده من خريًا مرص ِيف وحمايته األدب لتشجيع السلطان استعداد كان وربما
والروم األتراك من األجانب، من جماعة إىل كان حال كل عىل السلطان ولكن بغداد، ِيف
ذلك، تقتيض كانت الحياة طبيعة ألن ويشجعونه؛ األدب يحمون كانوا فهم والسودان،
االختالف، كل مختلًفا األمر كان فقد حلب ِيف فأما تفرضه، كانت السياسية املنافسة وألن
إىل طامحة عربية حوله من والبيئة للشعوبية، مبغض للعرب، متعصب عربي األمري
عامة، األدب حب ورث قد عربي والذوق ومرص، العراق ِيف الغاصبني عىل حانقة املجد،
وتغذوه، تمده حوله تزال ما كانت التي العربية البادية هذه عن خاصة، الشعر وحب
لم ثم منها، أكثر ولعلها الفسطاط، أو بغداد ِيف منها أقل املنافسة إىل الحاجة وليست
الغنى، ظاهرة الثروة ضخمة كانت وإنما معرسة، وال فقرية السورية الدولة هذه تكن

فيها. تنفق مما أكثر الروم حرب من تكسب كانت أنها ِيف شك من وليس
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الفتى، العربي األمري َهذَا حول فجأة واألدبية العقلية الحياة تزدهر أْن ِيف غرابة فال
عنده فيجدون وحمايته، فضله يلتمسون والشعراء واألدباء العلماء إَِليِْه يرسع أْن ويف
ترغيبًا. جواره ِيف ويرغبهم إَِليِْه يدعوهم كان ولعله يلتمسون، ما وفوق يلتمسون ما

سوريا ِيف متوطنة وال طبيعية تكن لم واألدبية العقلية النهضة هذه أنَّ أعلم وأنا
كانت سوريا شمال ِيف العربية البيئة أنَّ الحديث َهذَا صدر ِيف رأينا وقد الشمالية،
نلمسها نكاد ظاهرة آثاًرا املتنبي شعر ِيف أثَّر قد جهلها وأنَّ املتنبي، شباب ِيف جاهلة
حني فجأة فيها وظهرت طروءًا الشمالية سوريا عىل النهضة هذه طرأت إنما بأيدينا،
والفالسفة. والعلماء والشعراء الُكتَّاب حوله فازدحم العربي، الفتى َهذَا فيها نهض

هذه من ليضعف انقطاع غري ِيف بالروم الناشئة الدولة هذه اتصال يكن ولم
ِيف نشاط من يثري بما قوة، يزيدها أْن خليًقا كان وإنما آفاقها، ليحد أو النهضة
لكثرة والسلم؛ الحرب أثناء والروم العرب بني مستمر اختالط من يحدث وبما النفوس،
املسلمني. من الروم إسار ِيف يقع كان ومن الروم، من املسلمني إسار ِيف يقع كان ما

تعدل كانت أنها أو بغداد، من أرقى الوقت ذلك ِيف كانت حلب أنَّ أزعم ولست
األشياء، لطبيعة مخالف فهذا واملادي، العقيل والرتف الحضارة من حظها ِيف بغداد
اإلسالمية النهضة مستقر هي بمدينة فجأة نهضت مدينة تشبه أْن املعقول من وليس
وكانت واملعتضد، واملتوكل واملعتصم واملأمون الرشيد آثار فيها كانت بعيد، عهد منذ
املادي، سلطانها فقدت قد اآلن وهي الضخمة، الدولة لهذه ومعنوية مادية عاصمة

اآلفاق. ِيف الصوت بعيد قويٍّا يزال ما املعنوي سلطانها ولكن
قبل، من مثلها يلق لم بيئة حلب ِيف لقي قد شاعرنا أنَّ ِيف شك من ليس ولكن
يشء كل وبعد يشء كل قبل وفيها لشعوره، وتقوية لحسه، وإرهاف لعقله، غذاء فيها

األمري. برضا الظفر ِيف وتنافس وكيد، وحسد مستمر، ونقد متصلة، مالحظة
ينتفع وأْن وأدقها، العناية أشد بفنه يعنى أْن لنفسه املتنبي عىل الحق فمن وإذن
شك، غري من املتنبي فعل وقد ا، حقٍّ منتجة خصبة العناية هذه لتصبح حوله ما بكل
الذي شعره ِيف كله َهذَا آثار وظهرت الجديدة، البيئة بهذه وذوقه وشعوره عقله فتأثر

الطور. َهذَا ِيف قاله
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الدولة سيف بيئة (2)

احتفاظه عىل كان فقد يظهر؛ فيما عميقة واسعة نفسه الدولة سيف ثقافة وكانت
الشجاعة يعرف ال الذي الجاهل البدوي حياة عن الناس أبعد البداوة خصال من بكثري
لها مثقفة لحياة تهيئه فيها نشأ التي الخاصة بيئته وكانت والجود، والكرم والبأس
الزاهية الراقية الحضارة بأسباب واألخذ واألدب، العلم ِيف املشاركة من به بأس ال حظ

بغداد. ِيف مسيطرة كانت التي
املجد، من قليل غري يشء إىل أرسته سبقت وإنما فجأة، البادية من يخرج لم فهو
فكرة إىل انحازت ثم العامة، املناصب ببعض ونهضت السياسية، الحياة ِيف وشاركت
االستقالل، ِيف ففكرت أخرى، جهة من النفس وحب بالطمع وتأثرت جهة، من القومية
عيشة وعاشت الرتف، بأسباب أخذت أنها لهذا النتائج وأيرس به، وظفرت إليه، وسعت
األساتذة لهم اتخذت وإنما تثقيف، وال تربية بغري همًال أبناءها ترسل ولم املتسلطني،
جالئل من به تنهض كانت ما بمثل للنهوض تعلمه من بُدٌّ يكن لم ما علمتهم واملؤدبني،
يخوض كان فيما ومشاركته ومحاوراته أحاديثه ِيف تظهر الدولة سيف وثقافة األعمال،
ِيف يقال كان ما بني الدقيق التمييز عىل وقدرته والفن، واألدب العلم من جلساؤه فيه
بأضخم حلب تحفل أْن ِيف ورغبته والرديء، الجيد ومن والخطأ، الصواب من مجلسه
فتوجد الثقافات، فيها تتفرغ أْن ويف والشعراء، والكتاب واألدباء العلماء من ممكن عدد

واألدب. اللغة علوم جانب إىل الدين علوم وتوجد العلم، جانب إىل الفلسفة
املنافسة ِيف رغبة عن وال غرور، عن وال جهل، عن َهذَا يصنع الرجل كان وما
وتقدير يدع، وما يأتي بما وعلم رأي، وحسن بصرية عن بل هي، حيث من للمنافسة
ودولته مللكه يريد كان ما وإعالن الدعوة، نرش ِيف املزدهرة العقلية الحياة ألثر صحيح

وجالل. أبهة من
وأصحاب األمراء من أمثاله كمجالس السلم أوقات ِيف الدولة سيف مجالس وكانت
فيها وتشتد الغليظ، الطبع ذو فيها ويتهذب الجاهل، فيها يتثقف مدارس السلطان،
الثقافة، من حظه يعظم بأن إَِليَْها ويختلفون فيها يشرتكون الذين من واحد كل عناية
ولباقة، مرونة لسانه ويزداد وتهذيبًا، رقًة طبعه ويزداد وعمًقا، سعة علمه ويزداد
يُلقى مما واستفادًة املدرسة، بهذه انتفاًعا الناس أشد كان نفسه الدولة سيف ولعل
إىل يوم من ينمو وعلمه تزداد ثقافته فكانت الحديث، من فيها ويدار العلم من فيها
الشائعة الثقافة ِيف مشاركته إىل أضاف قد الدولة سيف يكون أْن أستبعد ولست يوم،
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حمى أنه ِيف أظن فما الجد، إىل وأدنى الثقافة هذه من أعمق ُهَو فيما مشاركة لوقته،
يكون أْن أستبعد وما والتكثر، الفخر ِيف الرغبة ملجرد الحياة أسباب له ويرسَّ الفارابي،
كلها حياته أثناء اليومي التصاله اليونانيني، وثقافة باليونانية شيئًا ألمَّ قد الدولة سيف
األمري، كهذا ألمري ينقطع أْن يريد الذي اِعر الشَّ عىل الحق فمن اليونان، وشئون باليونان
ويعدها تهيئة، أحسن لذلك نفسه يهيئ أْن الدولة، سيف كمجلس مجلس ِيف ويشارك

إعداد. أقوى له
وأتيح الجد، فأحسن ذلك ِيف جد قد املتنبي بأن يحدثنا، والديوان يحدثوننا، والرواة
يكن ولم ولهو، مجون صاحب عرفت كما املتنبي يكن فلم التوفيق، أحسن ذلك ِيف له
يطيل القراءة، كثري كان بأنه األخبار تتحدث أْن ِيف غرابة فال والفراغ، للراحة محبٍّا

الليل. أكثر ذلك ِيف عليه يميض َحتَّى الكتب، مصاحبة
آثار من أثًرا وال مفاجئًا، شيئًا الطور َهذَا ِيف املتنبي شعر رقي يكن فلم وإذن
انغمس التي الجديدة الحياة لهذه الزمة ونتيجة طبيعيٍّا، شيئًا كان وإنما املصادفة،
وقوة الذهن، ة وحدَّ البصرية، ونفاذ القلب، ذكاء من طبعه ِيف ركب قد كان وملا فيها،

مًعا. والشعور العقل
للجد وفراًغا الجهد، من راحة الدولة سيف عند ووجد النحو، َهذَا عىل طبعه ُركب
البيئة هذه من أقل ليس وأمريًا ناقدة، ذكية مثقفة خصبة بيئة وصادف األمر، من
نفسه بني يالئم أْن من بد له يكن فلم النقد، إىل ميًال وال ثقافًة وال ذكاءً وال خصبًا
ذلك إىل أضفت فإذا األمري، َهذَا بصحبة خليًقا نفسه يجعل أْن ومن البيئة، هذه وبني
اإلسالم حماية ِيف جهاده وحسن املجد، سبيل ِيف بالئه وحسن يفرت، ال الذي األمري نشاط
َهذَا ِيف املتنبي وثبها التي الوثبة هذه من تنكر لم باملال، سخائه وحسن واملسلمني،

كثريًا. وال قليًال حياته من الطور

الدولة لسيف املتنبي مدح (3)

وجهده نفسه فوقف له، انقطع الذي األمري كحياة متنوًعا رأيت كما املتنبي شعر وكان
قبل من أتكلفه كنت ما أتكلف أْن إىل أحتاج وما عليه، والثناء به واإلشادة مدحه عىل
هذه يوقت فهو املهمة، هذه يكفينا فالديوان وتاريخها، واملقطوعات القصائد توقيت ِيف
فيما ألنها وتأريخها؛ القصار املقطوعات توقيت إال يهمل يكاد وال ويؤرخها، القصائد
يكن فلم واألمري، اِعر الشَّ فيها اصطحب التي األعوام ِيف منترشة متصلة كانت يظهر
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فإني الدولة، سيف حياة تأريخ إىل كذلك أحتاج وما عناء، كبري وتأريخها توقيتها ِيف
حيث من إال له أعرض ال أنا بل سريته، تصوير وال األمري َهذَا عن الحديث أريد ال
القدماء املؤرخون يقرص ولم شعره، عن والحديث املتنبي حياة تصوير ِيف إَِليِْه الحاجة
يعنيه كان ما أو قوة، من به يمتاز كان ما وتصوير األمري َهذَا إنصاف ِيف واملحدثون

وتقصري. ضعف من
سيف ِيف املتنبي قاله الذي الشعر كل درس ِيف أتعمق أْن إىل كذلك أحتاج وما
َهذَا من أفرغ أْن إىل حاجتي أشد وما ينقيض، أال ويوشك يطول يشء َهذَا فإن الدولة،
أنا التي الكثرية املوضوعات هذه من آخر موضوع إىل وحياته املتنبي وأدع الحديث،
نماذج عند قصاًرا وقفات نقف أْن وحسبك فحسبك فيها، والكتابة بقراءتها مشغوف
أْن عىل الدولة، لسيف الشعر من قال فيما املتنبي طرقها التي الفنون هذه من مختلفة

فيه. نقول وال ندرسه ال عما مغنية بها نلم التي النماذج هذه تكون
والذي الدولة، سيف ِيف املتنبي قاله الذي الخالص املدح إىل يشء كل قبل ولننظر
غريه مع املتنبي فيه اشرتك أو املمدوحني، األمراء من غريه مع الدولة سيف فيه اشرتك

املادحني. من
ِيف به اتصل حني الشعر من الدولة سيف مدح ِيف املتنبي قاله ما أول ولنخرت
الدولة سيف ِيف الشعر قوله من أكثر أنه نالحظ فنحن وثالثني، سبع سنة أنطاكية
هذه إحداها ثالث، بقصائد نفسها أنطاكية ِيف مدحه فقد األوىل، السنة هذه أثناء
عىل الدولة سيف عزم حني قالهما واألخريان شيئًا، عندها الوقوف سنطيل التي امليمية
الدولة سيف ابن أرس ثم فرثاها، الدولة سيف أم ماتت ثم فيه، أخذ وحني الرحيل،
من لخطر الدولة سيف أخو تعرض ثم شعًرا، ذلك ِيف املتنبي وقال األمري، واستنقذه
األمري أراد ثم شعًرا، ذلك ِيف املتنبي فقال بنرصه، الدولة سيف وهمَّ البويهيني، ِقبَل
ومن شعًرا، ذلك ِيف املتنبي فقال بها، همَّ التي الحملة هذه ِيف يصحبه أْن عىل شاعره
َهذَا ِيف الشعر قول من اإلكثار إىل دعته قد املتنبي يحدثها لم عارضة أسبابًا أنَّ املحقق
كله، الشعر َهذَا ِيف نحس أننا أَيًْضا املحقق من ولكن العام، َهذَا من بقى فيما أو العام
أمريه يريض أن عىل الحرص كل حريًصا كان املتنبي أنَّ منه، األول القسم ِيف سيما وال
شاعًرا فأصبح يريد، كان بما ذلك من ظفر قد وأنه وإياه، واصطناعه بمودته ويظفر

مرافقته. إىل فيدعوه بالسفر يهم صحبته، عىل حريًصا األمري وأصبح رسميٍّا،
قالها التي الثالث القصائد هذه اآلن منه ولنخرت الشعر، َهذَا بعض ِيف إذن فلننظر
يدفعه الذي ُهَو وحده األمل كان حني أنطاكية، ِيف به أتصل أْن بمجرد ألمريه املتنبي
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فالفرق غريبًا، أثًرا أنفسنا ِيف ترتك األوىل القصيدة ِيف الرسيعة والنظرة والثناء، املدح إىل
بن بدر بها مدح التي األوىل القصيدة ِيف ولهجته فيها اِعر الشَّ لهجة بني ا جدٍّ عظيم
نفسه، يملك يكاد ال االندفاع شديد مندفًعا رأيت كما عمار بن لبدر مدحه كان عمار،
بني يالئم رأيت كما وكان واالبتهاج، الفرح عواطف من فيها يثور ما عىل يسيطر وال
إىل إرساعه ويصور انحداًرا، به ينحدر الذي املتقارب البحر فيصطنع وشعره، شعوره

مجدبة. صحراء ِيف له الحت التي الخرضاء الواحة هذه إىل واندفاعه األمري،
أناة تصور وإنما إرساًعا، وال اندفاًعا تصور فال الدولة، سيف ِيف األوىل ميميته أما
الخامسة ِيف كان املتنبي أنَّ أقدِّر وأنا التفكري، ِيف واإلمعان الروية لطول وتعمًدا ومهًال
بسيف اتصل حني والثالثني الرابعة ِيف وكان عمار، بن ببدر اتصل حني والعرشين
أقدر أنا بل األناة، هذه ِيف الكهولة وأثر االندفاع، ذلك ِيف الشباب أثر أقدر وأنا الدولة،
مطمئنٍّا راضيًا كان وأنه ببدر، االتصال له أتيح حني يائًسا بائًسا كان املتنبي أنَّ أَيًْضا
الشهرة، قليل كان املتنبي أنَّ وذاك هذا بعد أقدر أنا بل الدولة، بسيف اتصل حني
مرتفع الصوت بعيد وكان عمار، بن ببدر اتصل حني الذكر نباهة من الحظ ضئيل

الدولة. بسيف اتصل حني املكانة
مع أستبعد ال ولكني أنطاكية، ِيف وأناته طربية، ِيف اندفاعه لتعليل كاف َهذَا وكل
واألمراء، بامللوك يتصل حني االحتياط علمته قد بدر عند املتنبي تجربة تكون أْن َهذَا
بنفسه ممدوحيه يدي بني يلقى فال والروية، األناة يصطنع أْن الخري أنَّ روعه ِيف وألقت
حني ينفعه قد ما منه لنفسه ويدخر بمقدار، ذلك من يعطيهم وإنما كله، وأمله كلها
علمته قد الناس من غريه وعند بدر عند املتنبي تجربة أنَّ أرجح أنا بل إليه، يحتاج
بأحدهما، لنفسه ويحتفظ قسمني، حماسته يقسم وأْن ألحد، كلها نفسه عن يكشف أال

ممدوحيه. ليعطي منها يأخذ مادة اآلخر ويجعل
أنطاكية ِيف الدولة سيف عىل أقبل حني للمتنبي كان فقد يشء من يكن ومهما
الحرص فمظهر اآلخر وأما والحذر، األناة فمظهر أحدهما فأما متناقضان: مظهران

العظيم. أمريه إرضاء عىل
الفرق نفسه ِيف حقق قد املتنبي أنَّ وهو أظن، فيما تقديره من بُدَّ ال ثالث ويشء
كانت التي البيئة بني الفرق نفسه ِيف وحقق السابقني، وممدوحيه الجديد ممدوحه بني
مدح عىل فأقدم اآلخرين، بممدوحيه تحيط كانت التي والبيئات الدولة بسيف تحيط
من يشء ِيف بل فحسب والحذر األناة من يشء ِيف ال بيئته، إىل والتحدث الدولة سيف

أيًضا. واإلشفاق التهيب
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فأحسن وأصحابه، الدولة سيف يدي بني َهذَا ملقامه استعد أنه إال أرى وما
وغناء، وخصب قوة من يملك ما بكل يمده أن فنه إىل وتقدم وأطاله، االستعداد
وعىل يديه، بني األول بمقامه خليقة األمري لهذا األوىل قصيدته تكون أن عىل وحرص
أن إىل مضطرون هم فإذا يسمعوها، أو القصيدة هذه وندماؤه األمري أصحاب يقرأ أن
بالعناية ا حقٍّ خليقان وشعره اِعر الشَّ بأن ويعرتفوا حسابًا، لصاحبها ويحسبوا يقدروها

والتفكري.
شديد دقيق لنظام وأهواءه آماله وأخضع عواطفه، املتنبي كظم كله َهذَا أجل من
الكلفة تزول حني أخرى ومقاومات ملواقف سجيتها، عىل نفسه إرسال وادخر ا، حقٍّ
ِيف واملهارة الشأن وارتفاع الذكر بنباهة الجديدة البيئة له تؤمن وحني األمري، وبني بينه
وضخامة الوزن فخامة من يالئمه ما الخطري املقام لهذا املتنبي فليصطنع وإذن الفن،

أيًضا. وارتفاعه املعنى ودقة اللفظ، وجزالة القافية،
مطلعها تقرأ أن ويكفي امليمية، القصيدة هذه ِيف كلها الخصال هذه واجد وأنت
يقول كما — اإلرصار سبق مع إَِليِْه وقصد تعمًدا، تعمده قد اِعر الشَّ أن لتعرف
عليهم ويفرض السامعني، ويصدم ويسحر ليبهر إال ليشء ال — القانون أصحاب
مقبل أول ليس ما، شاعًرا ليس الجديد اِعر الشَّ َهذَا بأن االعرتاف عىل ويكرههم نفسه،
يدير وكيف رأسه، ِيف رأيه يدير كيف يعرف شاعر ُهَو وإنما الفرنسيون، يقول كما
الجهد من كثريًا وقارئيه سامعيه فيكلف الشعر، من البيت يقول وكيف فمه، ِيف لسانه
سجيتها عىل نفسه أرسل قد املتنبي بأن أحد يقنعني ولن ليذوقوه، ثم ليفهموه والعناء
بالشعر، وأعلم وأذكى أعقل عندي واملتنبي وتعمد، تكلف غري ِيف وقاله البيت، َهذَا ِيف
أراد وإنما يدع، وما يأتي ما يعلم ال الذي اندفاع البيت َهذَا إىل يندفع أن من فيه وأبرع
َهذَا تفسري ِيف التفكري يكلفهم وأن افرتضهم، أو عرفهم الذين خصومه يَُعنَِّي أن املتنبي
من األول القسم أثناء فيها مىض التي األلغاز هذه أو قصيدته، به استفتح الذي اللغز

القصيدة: هذه

َس��اِج��ُم��ْه أَْش��َف��اُه َوال��دَّْم��ُع تُ��ْس��ِع��َدا ِب��أَْن َط��اِس��ُم��ْه أَْش��َج��اُه َك��ال��رَّبْ��ع َوَف��اُؤُك��َم��ا

يجد فلم نفسه، ِيف عما يعرب أن أراد املتنبي أن يزعم أن يستطيع الذي ذا من
والتعقيد؟! االلتواء فيه اشتد الذي البيت َهذَا إال التعبري َهذَا إىل وسيلة
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سمحة نفس عن يصدر نفسه،لم ِيف متكلَّف إَِليِْه قصد الذي املعنى أن ولنالحظ
الناس يتعود لم جديد، بيشء يأتي أن يريد شاعر عن صدر وإنما طبعها، مع مرسلة
لهم عهد ال بيشء ويأتيهم سامعيه، يفجأ أن يريد يسمعوه، أن خاصة منهم واملثقفون
الطرفني هذين بني عالقة وأي األحباء؟ بربع األصدقاء وفاء تشبيه الناس سمع فمتى به،
للشاعر بد وال غريب، تعبري إىل محتاج الغريب املعنى فهذا وإذن التشبيه؟ أطراف من
التأنق َهذَا مظهر الغرابة تكون أن من بد وال معناه، ِيف تأنق كما لفظه ِيف يتأنق أن من
بالربع، الوفاء شبه قد دام وما املعنوي، التأنق ذلك مظهر الغرابة كانت كما اللفظي،
أنَّ فكما املألوف، عن البعد ِيف وإمعانًا وطرافة غرابة يزيده بما التشبيه َهذَا فليفرس
اآلثار َحاء وامِّ الدروس ِيف أمعن كلما الحزن إثارة ِيف وأبلغ للنفس أشجى يكون الربع
آثاره، وتضاءلت وقل ضعف كلما للحزن إثارة أشد صاحبيه فوفاء البىل، من والدنو
أن يريد كان فهو وتكلفه، إَِليِْه قصد قد تعقيد ِيف الغريب املعنى َهذَا يؤدي واملتنبي
وأخرب عمًدا، واملجرور الجار فأخر طاسمه، أشجاه كالربع بمساعدتي وفاؤكما يقول:
وعدل الطاسم كلمة اصطنع ملاذا ثم واملجرور، الجار بهذا وصفه يتم أْن قبل املبتدأ عن
لم وهو أعيته القافية ألن ذلك فعل أتراه الطامس؟ وهي املألوفة الشائعة الكلمة عن
اإلغراب، تعمد ولكنه ذلك، من والقافية اللفظ عىل أقدر ُهَو كال؟ القصيدة؟ ِيف بعُد يأخذ
ريًحا كانوا إْن بأنهم ينبئهم وأْن والبحث، االستطالع إىل النحويني حاجة يثري أْن وتعمد
املشكالت حل ِيف ويخوضون الغريب يذكرون حني سيجدونه وأنهم إعصاًرا، القوا فقد

واللغوية. النحوية
الثاني: البيت اقرأ ثم

َالِئ��ُم��ْه ��ِف��يَّ��يْ��ِن ال��صَّ َخ��ِل��ي��َل��يْ��ِه أََع��قُّ َع��اِش��ٍق ُك��لُّ َع��اِش��ٌق إِالَّ أَنَ��ا َوَم��ا

ثم معناه ِيف ذلك إيل يعمد اإلغراب، ِيف والرغبة التكلف عن بعد يقلع لم فالشاعر
ثم عاشق»، إال أنا «وما تعمده الذي الفصل َهذَا إىل أوًال فانظر أيًضا، لفظه ِيف إَِليِْه يعمد
أصحاب يألفه الشعر ِيف طريف نحو عىل العاشق شأن تصوير ليستأنف الحديث يقطع
النحو وهذا الئمه»، الصفيني خليليه أعق عاشق «كل الشعراء: يألفه مما أكثر املنطق
وينبئهم النحويني استطالع ليثري اِعر الشَّ تعمده قد العاشق َهذَا عن األخبار من امللتوي
أن أراد لو اِعر الشَّ يجدها كان صعوبة وأي الكالم، ترصيف عىل القدرة من بمكانه
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بلومه ويعقه أخالئه أصفى يسوءه عاشق كل فقال: مألوف، نحو عىل املعنى َهذَا يؤدي
املتنبي: يقول ثم عليه، والزراية

يُ��َالِئ��ُم��ْه َال َم��ْن اْإلِنْ��َس��اُن َويَ��ْس��تَ��ْص��ِح��ُب أَْه��ِل��ِه َغ��يْ��ُر ِب��اْل��َه��َوى يَ��تَ��َزيَّ��ا وَق��ْد

عليهم ويرفه اإلغراب َهذَا من يُريحهم أْن وأراد وقارئيه، سامعيه رحم قد وكأنه
وأوجزه، لفظ أعذب ِيف يؤديهما سائرين مثلني البيت َهذَا عليهم فألقى الرتفيه، بعض
البيت َهذَا قائل يكون أْن من سامعيه يدهش َحتَّى واالعتدال، االستقامة ِيف إمعانًا وأشده
والغرابة العرس ِيف املمعنني البيتني ذينك قائل ُهَو املستقيم، الصحيح الجزل السهل

وااللتواء.
قد كأنه استئناًفا، الحديث فيهما يستأنف اللذين البيتني هذين إىل ذلك بعد انظر
سيقف أنه لهما يزعم وهو صاحبيه، إىل يتحدث َزاَل َما فهو يقطعه، لم أنه مع قطعه
برغم إَِليَْها النظر ِيف وسيمعن اآلثار إىل وسينظر الوقوف، فيها وسيطيل باألطالل،
فيعدل املعنى َهذَا يؤدي كيف انظر ولكن باللوم، له وتعريضهما باإلسعاد عليه بخلهما
والئم األطالل» بىل «بليت قوله: إىل وانظر الدعاء، إىل النبأ وعن اإلنشاء، إىل الخرب عن
البيت، هذا من الثاني الشطر إىل انظر ثم كالربع»، «وفاؤكما لصاحبيه: قوله وبني بينه
لنفسك وقل فيه، القول وإكثارهم به القدماء عناية من وعلمت سمعت ما واستحرض
املعاني ِيف باإلغراب ويبهرهم سامعيه يفجأ أْن إال يقصد لم اِعر الشَّ إنَّ آنًفا: لك قلته ما

واأللفاظ:

َخ��اتَ��ُم��ْه ال��تُّ��ْرِب ِف��ي َض��اَع َش��ِح��ي��ٍح ُوُق��وَف ِب��َه��ا أَِق��ْف َل��ْم إِْن اْألَْط��َالِل ِب��َل��ى بَ��ِل��ي��ُت

مأل قد أنه وأحس به، السامعني ومفاجأة اإلغراب إىل حاجته اِعر الشَّ أرىض وقد
ِيف التحدي من يخلو ال رائًعا جميًال تصويًرا ذلك فصور له، وتهيبًا به إعجابًا نفوسهم

الرائع: الجميل البيت َهذَا

َح��اِزُم��ْه اْل��َخ��يْ��ِل َريِّ��َض ��ى يَ��تَ��َوقَّ َك��َم��ا اْل��َه��َوى ِف��ي اْل��َع��َواِذُل ��اِن��ي تَ��َوقَّ َك��ِئ��ي��بً��ا

صاحبيه بتقصري يحفل ال حبه، ِيف خشن محب عشقه، ِيف عنيف عاشق إذن فهو
ويجتنبن ليتوقينه إنهن َحتَّى عواذله عىل شديد وهو لومه، ِيف بإلحاحهما وال إعانته، عن
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الفرس من الحازم يدنو كما مرتفقات مشفقات حذرات إال منه يدنون وال عذله،
فكرة ويعطيه الدولة، لسيف نفسه يصور أتراه الحزام، عليه ليدير الشموس الجموح
عنده أثريًا يكون أن ويريد مادًحا يديه بني اآلن يقف الذي اِعر الشَّ َهذَا أخالق عن
بأنه وينبئهم واألدباء الشعراء هؤالء الدولة سيف أصحاب ينذر أتراه عليه؟ ومقصوًرا
عنيف؟ جامح فرس ُهَو وإنما يرجون، أو ينتظرون بحيث والسهولة اليرس من ليس
حرصه برغم اِعر الشَّ أنَّ وهو فيه، شك ال محقًقا شيئًا هناك ولكن ممكن، األمرين كال
منه، القرب عىل التهالك يظهر وال إلقاء، عليه نفسه يلقي ال الدولة بسيف االتصال عىل
رواه ما يفرس وهذا لنفسه، مشرتًطا محتاًطا حذًرا يدنو — قدمت كما — ُهَو وإنما
يتعود لم ما لنفسه واشرتط احتاط أْن بعد إال الدولة بسيف يتصل لم أنه من القدماء

األمراء. عىل يشرتطوه أْن الشعراء
منحول؟ متكلف ُهَو أم الرشوط هذه من الرواة روى ما أصحيح أدري ولست
من يشء ِيف الدولة سيف مدح عىل أقدم املتنبي أنَّ ُهَو عندي شك فيه ليس الذي ولكن

والرؤساء. األمراء من غريه يمدح كان حني يألفه لم العزة
عواذله وعن له، الوفاء ِيف املقرصين صديقيه عن ينحرف كيف إَِليِْه انظر ثم
لهجة ِيف إَِليَْها فيتحدث وتضنيه، تعذِّبه التي صاحبته إىل منه، القرب من املشفقات
قوة، من بقية نفسه ِيف ألن ذلك؛ يبلغ يكاد فال وحنني، غناء لهجة تكون أْن عىل يريدها

واإلغراب: التكلف إىل وحاجة عنف، من وفضًال

َغ��اِرُم��ْه ��ْيءَ ال��شَّ َواْل��ُم��تْ��ِل��ُف ِب��ثَ��اِن��يَ��ٍة ُم��ْه��َج��ِت��ي ال��لَّ��ْح��ِظ ِم��ْن اْألُوَل��ى تَ��ْغ��َرِم ِق��ِف��ي

واللغويني؟ النحاة بهر كما الدولة سيف أصحاب من الفقهاء يبهر أْن يريد أتراه
أضاعت قد صاحبته أنَّ فزعم البيت: َهذَا ِيف صورها التي الفقهية القضية هذه فما وإال
القضايا من ألن الثانية؛ بالنظرة عليه تردها أْن من فالبد األوىل، بالنظرة مهجته عليه
كما الفقهاء مداعبة ِيف يطيل ال ولكنه غارمه، اليشء املتلف أنَّ الفقهاء عند املسلمة
غري ِيف فيبلغه اليسري، الهني الغناء إىل يندفع وإنما واألدباء، اللغويني مخاشنة ِيف أطال
تقدير: أقل عىل البيت َهذَا ِيف والظرف العذوبة من يشء ِيف يبلغه بل جهد، وال مشقة

َك��َم��اِئ��ُم��ْه َواْل��ُخ��ُدوُر نَ��ْوٌر اْل��ِع��ي��ِس َع��َل��ى إِنَّ��َم��ا ال��ل��ه ِب��ِك َوَح��يَّ��انَ��ا َس��َق��اِك
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كل قريبًا معناه كان وإْن ظرًفا، سابقه من أقل ُهَو فليس اآلخر، البيت َهذَا واقرأ
أشك ما اللفظ ِيف تأنق من يخلو ال منه الثاني الشطر كان وإْن اإللف، كل مألوًفا القرب

الدولة: سيف أصحاب من فريًقا به يداعب أنه ِيف

َع��اِدُم��ْه َل��ِك َواِج��ٌد َم��ا َق��َم��ر إل��ى ال��دَُّج��ى ِف��ي َح��ْوَل��ِك اْألَْظ��َع��اِن َح��اَج��ُة َوَم��ا

املتكلمني، مداعبة إىل والعدم الوجود بني الطباق بهذا قصد قد أنه إال أرى وما
لها فهمي صح إْن وحدها، األبيات فهذه الفقهاء، مداعبة إىل والغرم باإلتالف قصد كما
الدولة سيف تصحب كانت التي الحاشية لنا تصور بها، املتنبي إَِليِْه قصد ملا وتفسريي

أنطاكية. ِيف امليمية هذه املتنبي أنشده حني مجلسه، وتحرض
وإنما الدولة، سيف أصحاب من وحدهم الناس هؤالء عند يقف لم اِعر الشَّ أنَّ عىل
والدين، الفقه أهل من وال واللغة، النحو أصحاب من ليسوا آخرين فريًقا يريض أن أراد
واملشغوفني الحرب وأصحاب البادية أهل من هم وإنما والكالم، الفلسفة رجال من وال
والعقلية العملية سريتهم ِيف القديمة البدوية بالسنة واملحتفظني مًعا، والبأس بالجمال
أبي وابن والفرزدق القيس امرئ سنة من املألوف إىل عاد كيف إَِليِْه فانظر جميًعا،
البأس من دونها يقوم وما الطيب، من عليها يدل وما صاحبته، وصف ِيف ربيعة،

والسالح:

َق��اِس��ُم��ْه اْل��ُح��ْس��ِن ِف��ي َج��اَر أَْو َف��آثَ��َرُه يُ��ِح��بُّ��ه َك��اَن اْل��ُح��ْس��َن َك��أَنَّ َح��ِب��ي��ٌب
َك��راِئ��ُم��ْه َح��يٍّ ُك��لِّ ِم��ْن َل��ُه َوتُ��ْس��بَ��ى ِس��بَ��اِئ��ِه ُدوَن اْل��َخ��طِّ ِرَم��اح تَ��ُح��وُل
ال��ُم��َالِزُم��ْه اْل��ِك��بَ��اءِ نَ��ْش��ُر َوآِخ��ُرَه��ا ُس��ت��وِرِه أَْدنَ��ى اْل��َخ��يْ��ِل ُغ��بَ��اُر َويُ��ْض��ِح��ي

الغناء من ألف ما فيستأنف الناس، من فرغ أن بعد نفسه إىل اِعر الشَّ يعود ثم
لهذه احتماله وحسن عليه الدهر شدة من — يذكر فيما — يصوره الذي الفلسفي
الشائعة والِحَكم السائرة األمثال إرسال ويف املكروه، من يلقى ما عىل وصربه الشدة

تسمعها. وحني تقولها حني فيها راحة النفس تجد التي
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آخر ال مرة حالوة فيه أجد ملاذا أدري فلست البيت، َهذَا عند خاصة وقفة وِقْف
القصيدة: من األول القسم ِيف ما خري ُهَو عندي البيت وهذا القول، َهذَا مثل جاز إْن لها،

َع��َالِق��م��ه ِل��ي َح��َل��ْت َح��تَّ��ى ال��رََّدى َرَع��يْ��ُت ِف��ِإنَّ��ِن��ي اْل��َك��اِش��ُح��وَن يَ��تَّ��ِه��ْم��ِن��ي َف��َال

إْن نفسه من وفرغ الزمان، ومن األشياء من وفرغ الناس من املتنبي فرغ وقد
أنه شك ال له؟ قال فماذا الدولة، سيف إىل وانتهى نفسه، من يفرغ أْن يستطيع كان
َهذَا أو الفازة هذه ورأى بعيد، بزمن مقدمه قبل األمري الستقبال املدينة استعداد شهد
من أحرز بما له واملهنئني به املرحبني وفود فيه األمري ليستقبل نصب الذي الرسادق
من عليها صور ما وراعه وراقته أعجبته قد الفازة هذه أنَّ ِيف شك وال وظفر، فوز
هذه أنَّ ِيف شك وال أيًضا، والسلم الحرب وتمثل واألحياء، الحياة تمثل التي املناظر
وصفها وليجعل املتنبي، فليصفها الروم، من أخذت التي الغنائم بعض كانت الخيمة

الدولة. سيف مدح إىل يسلكه سبيل أول
تصاوير، من الخيمة عىل كان ملا الوصف َهذَا قارئو يظن أْن الخطأ كل والخطأ
وإنما مرتجل، يشء القصيدة هذه ِيف فليس ارتجاًال، الوصف َهذَا ارتجل قد املتنبي أنَّ
إىل اختلف قد املتنبي أنَّ ِيف شك وال مقدمه، قبل لألمري هيئت قد مصنوعة قصيدة هي
فيه، وتفكر الصور من عليها كان ما فرأى األمري، مقدم قبل نصبت التي الخيمة هذه

قال. ما فيه قال ثم
به وجاء الوصف َهذَا ابتكر قد املتنبي أنَّ ظان يظن أْن أَيًْضا الخطأ كل والخطأ
كلهم والناس بعيد، عهد منذ الصور وصف إىل سبقوا قد فالشعراء نفسه، عند من
وصوِّرت قرارتها، ِيف كرسى ُصوِّر التي العسجدية للكئوس نواس أبي وصف يذكرون

باملاء: املمزوجة بالخمر ملئت ثم الفوارس، بالقيسِّ تذريها مًها جنباتها ِيف

اْل��َق��َالِن��ُس َع��َل��يْ��ِه َداَرْت َم��ا َولِ��ْل��َم��اءِ ُج��يُ��وبُ��َه��ا َع��َل��يْ��ِه ُزرَّْت َم��ا َف��ِل��ْل��َخ��ْم��ِر

قد تصاوير من اإليوان عىل كان ملا البحرتي وصف أَيًْضا يذكرون كلهم والناس
حتى: فيها، والنشاط الحياة وإشاعة تصويرها ِيف الفن برع

ُخ��ْرِس إَِش��اَرُة بَ��يْ��نَ��ُه��م َل��ُه��ْم ء أَْح��يَ��ا ِج��دُّ أَنَّ��ُه��ْم اْل��َع��يْ��ُن تَ��ِص��ُف
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ِب��َل��ْم��ِس يَ��َداَي تَ��تَ��َق��رَّاُه��ُم َح��تَّ��ى اْرتِ��يَ��اِب��ي ِف��ي��ِه��ْم يَ��ْغ��تَ��ِل��ي

ألم ولكنه الخيام، عىل ُصوِّرت التي الصور بوصف شبابه ِيف نفسه املتنبي ألمَّ وقد
ويعتذر عمار بن بدر بها يمدح التي نونيته ِيف قال حني جدٍّا رسيًعا إملاًما الوصف بهذا

إليه: فيها

اْألَْع��يُ��نَ��ا ِف��ي��َك َف��أََدْرَن ِب��َه��ا َش��ْوٍق ِم��ْن اْل��ِج��نُّ اْل��ِق��بَ��اِب تَ��َم��اِث��ي��َل َس��َل��َك��ْت

حني والتماثيل للصور القدماء وصف استحرض قد اِعر الشَّ أنَّ ِيف أرتاب ولست
املعاني من كثري ِيف الوصف بهذا وانتفع الدولة، لسيف رضبت التي الخيمة هذه وصف
احتفظ ألنه فنه؛ من يغض ولم شخصيته من يضعف لم ذلك ولكن بها، ألم التي
والخصومة الدولة سيف عظمة واستغل الجزل، ولفظه القوي بروحه الوصف َهذَا ِيف

الروم. وبني بينه القائمة
فيه يظهر ال قل أو عناء، وال فيه جهد ال يسري الوصف َهذَا ِيف املتنبي ومذهب
طريق اِعر الشَّ فيه سلك قد أيًضا، القدماء عن مأخوذ مذهب وهو العناء، وال الجهد
ويرى السحاب، ينشئها لم رياض إنها فيقول: الرياض صور يرى قبله، من الشعراء
القدماء مذهب وهو ناظم، ينظمه ولم ثاقب يثقبه لم در إنه فيقول: الدر عقود صور
ولكنها مرىض وإنها رائش، يرشها لم سهام الحسان عيون إنَّ يقولون: كانوا حني

صحاح:

ِب��ِق��َداِح َوَال ِري��ٍش ِب��َال نَ��بْ��ًال يَ��ْرِم��ي��نَ��ِن��ي أَْن أََرْدَن ِح��ي��َن َص��وَّبْ��َن
ِص��َح��اح ال��س��َق��ام ُم��َخ��اِل��ُط��َه��ا َم��ْرَض��ى ِب��أَْع��يُ��ٍن ��تُ��وِر ال��سُّ َخ��َل��ِل ِم��ْن َوَرَم��يْ��َن

الدقيق التشابه وإظهار الحاكية، والصور املحكية الحقائق بني االختالف فإظهار
الفنان، وبراعة الصنعة دقة من ينشأ الذي التشابه َهذَا الصور، وهذه الحقائق هذه بني
يسري مذهب أنه وظاهر الوصف، َهذَا ِيف الفنية إجادته إىل ومذهبه املتنبي سبيل هما
فيه ابتساًما ثغورنا عىل يثري فهو أرضانا إْن ولكنه ويخلبهم، القدماء يبهر كان قد
مأخوذ آخر مذهب للمتنبي ثم أصحابها، عىل والعطف السذاجة لهذه الحب من كثري
حينًا تتحارب التي الوحوش فهذه األحياء، صور ِيف الحياة إشاعة ُهَو أخذًا القدماء من
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يزجيها كان التي بالجيوش ا جدٍّ تُذكِّر بالخيمة، الريح تعبث حني آخر حينًا وتتسالم
حياتها تستمد كانت البحرتي صور أنَّ لوال البحرتي، شعر ِيف الدَرْفس تحت كرسى
خيمة تحرك كانت اإليوان،كما لجدران الريح تحريك من ال الفنان قوة من ونشاطها
اإليوان صور وألن الريح، تهزها أْن من أثبت كانت اإليوان جدران ألن الدولة؛ سيف
فيها، شائعة الحياة أنَّ إليك لتخيل خارجية معونة إىل تحتاج أْن من أنشط كانت
الضخم اللفظ هذا من تأتي وإنما معناه، من تأتي ال الوصف َهذَا ِيف املتنبي فشخصية
أمامه يذلُّ مهيبًا عظيًما الدولة سيف تصوير من ثم والجزالة، القوة فيه تشيع الذي
عن تتقارص أعناقها ألن يديه؛ بني البساط تقبل أْن إىل امللوك وتضطر الروم، ملك
األمري عظمة وتصوير الخيمة هذه وصف من املتنبي فرغ فإذا يديه، لثم أو كمه تقبيل
خيمة تحرصه ال مطلًقا فوصفه نفسه، األمري خلص الوفود، فيها يستقبل وهو وهيبته

البيت: َهذَا إىل فانظر مكان، يحتويه وال

َج��َم��اِج��ُم��ه إِالَّ يَ��بْ��ق َل��ْم َع��ْس��َك��ًرا ِب��َه��ا َرَم��ى إِذَا َوَط��يْ��ٍر َخ��يْ��ٍل َع��ْس��َك��َرا َل��ُه

عند من اِعر الشَّ يبتكره لم بالقدم، العهد بعيد قديم اِعر الشَّ به ألم الذي فاملعني
مدح ِيف نّواس3 أبو إَِليِْه وسبق الغسانيني، مدح ِيف النابغة2 إَِليِْه سبق وإنما نفسه،

النابغة: قال 2

ب��َع��ص��ائ��ِب تَ��ه��تَ��دي َط��ي��ٍر َع��ص��ائ��ُب ف��وق��ه��ْم ح��ل��َق ب��ال��ج��ي��ِش غ��زو م��ا إذا
ال��ض��وارب ب��ال��دِّم��اءِ ال��ّض��اري��اِت ِم��َن ُم��غ��اَره��م يُ��ِغ��ْرَن َح��تَّ��ى يُ��ص��اِح��بْ��نَ��ُه��ْم
ال��م��راِن��ِب ث��ي��اِب ِف��ي ال��ش��ي��وِخ ُج��ل��وَس ُع��يُ��ونُ��ه��ا، ُخ��ْزًرا ال��ق��ْوم خ��ل��َف ت��راه��ن
غ��ال��ب أول ال��ج��م��ع��اِن ال��ت��ق��ى م��ا إذا َق��ِب��ي��َل��ُه أنَّ أيْ��َق��ن ق��د ج��َواِن��َح

ناصب.) أميمة يا لهم كليني املشهورة: قصيدته (انظر
نواس: أبو قال 3

َج��َزِرْه ِم��ْن ِب��ال��ش��ب��ِع ِث��َق��ًة ُغ��ْدَوتَ��ُه ال��ط��يْ��ُر تَ��تَ��أي��ا

عفره.) من املنتاب أيها قصيدته: (انظر
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هذين شخصيتي من ممتازة ذلك مع املتنبي شخصية ولكن العباسيني، األمراء بعض
أنَّ ذلك لني، مفصِّ عنده وقفوا أو مجملني املعنى بهذا أملوا الذين من وغريهما الشاعرين
فهي الحرب، ِيف املمدوحني بالء حسن عرفت قد الطري سباع أنَّ يزعمون كانوا القدماء
إَِليِْه سبقت وإنما الشعراء، يبتكره لم نفسه املعنى وهذا يقتلون، ممن لتأكل تتبعهم
ملا بالحرب تتبارش الضباع أنَّ يزعمون جاهليتهم ِيف العرب كان حني الشعبية البالغة

الشنفري: قول وذلك القتىل، جيف من عنه ستنجيل

َع��اِم��ِر أُمَّ أَبْ��ِش��ِري َوَل��ِك��ْن َع��َل��يْ��ُك��ْم ُم��َح��رٌَّم َدْف��ِن��ي إِنَّ تَ��ْدِف��نُ��ونِ��ي َال

األبطال عرفت ثم أيًضا، بها الشعراء طري تبارشت بالحرب الضباع تبارش فمن
الغذاء. لها يكفل ما رصعاهم من ستجد بأنها ثقة فتبعتهم فيها، البالء يحسنون الذين
طفيلية الدولة سيف طري يجعل لم ولكنه كله، بهذا انتفع قد فإنه املتنبي أما
ُهَو َهذَا وليس متطفلة، ال محاربة تتبعه فهي جنوده، بعض جعلها وإنما لتعيش، تتبعه
األرض ِيف جيًشا جيشني، لألمري جعل قد املتنبي أنَّ املهم بل قيم، نفسه ِيف أنه عىل املهم،
الخلفاء يتأمر لم الدولة سيف قبل ومن الجو، يحمله السماء ِيف وجيًشا الخيل، تحمله
تثريها التي والصورة جديدة، نفسها فالفكرة الجو، ِيف تطري جيوش عىل واألمراء وامللوك
املتنبي وشخصية رائعة منهما املمدوح بها يخرج التي والعظمة طريفة، الفكرة هذه
عليهم، وتقوى لهم تثبت ولكنها سبقوه، الذين الفحول أمام تتضاءل وال تضعف ال

بقليل: َهذَا بعد يأتي الذي البيت ِيف األمر وكذلك

َص��َواِرُم��ْه َس��َق��تْ��َه��ا اْس��تَ��ْس��َق��ْت إِذَا َس��َح��اٌب تَ��ْح��تَ��َه��ا يَ��ْزَح��ُف ال��ِع��ْق��بَ��اِن ِم��َن َس��َح��اٌب

فيه التصوير ولكن سبقه، الذي البيت ِيف نفسه املعنى ُهَو البيت َهذَا ِيف فاملعنى
أترى املخيف، الفني والجمال الروعة من إَِليِْه يسمو أْن يستطيع ما أرفع باملتنبي يبلغ
وقد العدو إىل أترى الجيش، من سحاب تحتها تسعى العقبان من السحاب هذه إىل
األرض بها وتزدحم بعًضا، بعضها ويدفع بعًضا، بعضها يركب التي السحب هذه رأى
عرف ِيف املألوفة األوضاع يقلب ولكنه هذا، عند املتنبي براعة تقف ال ثم مًعا، والجو
يستسقي أْن الناس ألف وقد السحب، من دونها ما تستسقي العليا السحب فإذا الناس،
السحب تسقي التي هي والصوارم األسفل، يستسقي هنا األعىل فإذا األعىل، األسفل
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ِيف ينازعك فلن املعنى، أصل يبتكر لم املتنبي إنَّ قل: الدماء، من لها تريق بما العليا
أحسن فاستثمره اليسري القديم املعنى بهذا ألم قد أنه ِيف أنت تنازع ال ولكن أحد، ذلك
بالتعبري وقارئيه سامعيه يروع أْن واستطاع الشعر، جوهر إىل به وارتفع استثمار،

جميًعا. والتصوير
يأتيهما جماًال فيهما فسرتى اآلخرين، البيتني هذين معي واقرأ البيتني، هذين ودع
يحبون الذين يذوقها حلوة جزالة فيهما وسرتى املعنى، من وأقله اللفظ من أكثره

والتأويل: العلل من فيه ما ويألفون النحو

تُ��َزاِح��م��ه ��ا ِم��مَّ ال��َل��يْ��ِل َس��َواُد َوَم��لَّ تُ��ِغ��ي��ُرُه ��ا ِم��مَّ ��ب��ِح ال��صُّ َض��وءُ َم��لَّ َف��َق��ْد
تُ��الِط��ُم��ه ��ا ِم��مَّ اْل��ِه��نْ��د َح��ِدي��ُد َوَم��لَّ ُص��ُدوَرُه تَ��ُدقُّ ��ا ِم��مَّ اْل��َق��نَ��ا وَم��لَّ

وإىل الليل، وإىل الصبح، إىل امللل ويضيف مرات أربع يتكرر الذي الفعل فهذا
الدهش من يشء ِيف اِعر الشَّ يتبع أْن عىل ويكرهه السامع يروع السيوف، وإىل الرماح،
سأًما، أو ملًال والسيوف والرماح والليل الصبح من يجدوا أْن الناس تعود فما والنشاط،

قوله: إىل انظر ولكن وضخامته، اللفظ جزالة إىل أنبهك أْن إىل حاجة غري ِيف وأنت

تُ��ِغ��ي��ُرُه ��ا ِم��مَّ ��ب��ِح ال��صُّ َض��ْوءُ َم��لَّ َف��َق��ْد

قوله: وإىل فيه. تغري مما يريد

تُ��َالِط��ُم��ْه ��ا ِم��مَّ اْل��ِه��نْ��ِد َح��ِدي��ُد َوَم��لَّ

وبغري مبارشة بالفعل الضمري ووصل الجر حرف فإلغاء به، تالطم مما يريد
يذوقه حلو جمال له األعراب من الفصحاء مذاهب من مذهب — يقولون كما — وساطة
َهذَا ِيف الذاكرة تكذبني لم وإذا الكالم، تخريج ويجيدون النحو علل يحسنون الذين
القديم: اِعر الشَّ قول املربد4 استحسن فقد والكتب، املراجع عن البعيد األجنبي املكان

ليبزج). (طبع ص٢١ للمربد الكامل 4
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َل��َق��َض��اِن��ي اْألََس��ى َل��ْوَال ال��ِذي َوأُْخ��ِف��ي َص��بَ��ابَ��ة ِم��ن ِب��َه��ا َم��ا َف��تُ��بْ��ِدي تَ��ِح��نُّ

الضمري. ووصل الحرف فألغى عيلَّ، لقىض يريد
سيف شعراء عىل املتنبي فيهما يطغى اللذين البيتني هذين إىل ذلك بعد انظر

عظيًما: طغيانًا املتنبي يعرف أن فبل يمدحونه كانوا الذين الدولة،

َط��َم��اِط��ُم��ه تَ��ه��ِذي َوال��ش��ع��ُر َواِص��ٍف ِب��َال ِص��َف��اِت��ِه رأي��ُت ل��م��ا َل��ُه َغ��ِض��بْ��ُت
َك��اِت��ُم��ْه َوال��ل��ي��ل ��رَّ ال��سِّ َف��ُك��نْ��ُت َس��َري��ُت بَ��ِع��ي��َدًة أَْرًض��ا ��ْم��ُت يَ��مَّ إِذَا وك��ن��ُت

بمقدمه يضيقون حني له ويكيدون به، سيمكرون الشعراء أنَّ أحس وقد إَِليِْه أترى
فيه كيد ال الذي الرصيح وبالهجوم بالهجوم، يبدأ أْن فآثر عنده، ومكانه األمري عىل
البعد، شديد عنه بعيًدا كان حني الغرِّ وصفاته الدولة بسيف سمع قد فهو التواء، وال
لهذه يجد فلم املتنبي ونظر اآلفاق، طبقت قد الدولة سيف شهرة أنَّ َهذَا ومعنى
سخيًفا شعًرا سمع وإنما والجالل، العظمة من له أهل هي ما يالئم واصًفا الصفات
الكالم، بفصيح الترصف يجيدون وال العربية، يحسنون ال الذين املتشاعرون به يهذي
شاعًرا يجد ال الذي املاجد األمري ولهذا واصًفا، تجد ال التي الغر الصفات لهذه فغضب
يشعر وال أحد يحسه ال مستخفيًا أقبل ولكنه ا، جدٍّ بعيد مكان من فأقبل مجده، يالئم
األمري يدي بني فجأة ظهر ثم طيٍّا، ضمريه عليه الليل طوى الذي الرس كأنه أحد، به
الشمس ُهَو يديه، بني ينطقوا أن تعودوا الذين وأفحم حوله، من وبهر فأرضاه فأنشده
قد قديم ترى كما واملعنى الطري، صغار يلتهم الذي النرس وهو الكواكب، تخفي التي
ساحرة املتنبي فيها صاغه التي الصورة ولكن واألخطل، وجرير الفرزدق فيه أكثر

أخرى. جهة من للسخط مثرية ومحنقة جهة، من باهرة
من لغريه واالزدراء بالنفس االعتداد وهذا جميل، الليل يكتمه الذي الرس فهذا
آثر املتنبي ولكن فعل، وقد وحقًدا، ضغينة ويمألها الصدور يحفظ أْن خليق الشعراء
فلم عمار بن بدر عند الدفاع موقف جرب وقد مدافًعا، يكون أْن عىل مهاجًما يكون أْن
أْن فاستطاع عنه، أغنت وقد الهجوم، خطة الدولة سيف عند فليجرب شيئًا، عنه يغن

أعوام. تسعة ظله ِيف بالحياة ينعم
كل يسريًا لنا يظهر مذهبًا املدح َهذَا إىل ويسلك األمري مدح ِيف املتنبي يمض لم
الدولة، سيف يلقب فاألمري الطرافة، كل عرصه ِيف طريًفا كان أظن فيما ولكنه اليرس،
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عن ويرفعه حينًا، السيف إىل يضاف ما إَِليِْه ويضيف سيًفا، يجعله أْن املتنبي يمنع فما
ُهَو والخليفة الدولة، سيف سل الذي ُهَو فاملجد آخر؟! حينًا السيف صفات من املألوف
والسيوف األعداء، به يرضب وجعل بقائمه أخذ الذي ُهَو وهللا السيف، َهذَا تقلد الذي
األجسام تقطع والسيوف دائًما، قاطع الدولة سيف ولكن آخر، وتنبو حينًا تقطع
الدهر شدائد يقطع فهو واألجسام، الهام من أكرب الدولة سيف ولكن الهام، وترضب

الزمان. ولزبات
واملتابعة املالءمة حسن من فيهما يأتي الذي الجمال إىل وانظر البيتني هذين واقرأ

واملبالغة: الطباق بني

َغ��نَ��اِئ��م��ْه َوْه��َي األَم��واَل َوتَ��دَِّخ��ر َع��ِب��ي��ُدُه َوْه��َي األَع��داء تُ��َح��اِربُ��ُه
خ��ادُم��ْه وال��م��وُت ال��َم��وَت ويَ��ْس��تَ��ْع��ِظ��م��وَن ُدون��ُه وال��ده��ُر ال��دَّه��َر وي��س��ت��ك��ب��رون

الفذة، القصيدة بهذه واألسماع القلوب ومأل وراع بهر قد املتنبي أنَّ إال أرى وما
أْن يكفيه الدولة سيف فليس آخر، يشء الدولة سيف قلب إىل والوصول يشء، َهذَا ولكن
وصنائعه أتباعه بأن يشعر أْن إىل يحتاج ملك ولكنه القصيد، وبارع الشعر برائع يمدح
فعل كما أو املتنبي يفعل كما بها، املغاالة ِيف يرسفون وال أنفسهم يكربون ال له خدم

القصيدة. هذه ِيف
وقد ورضاه، حبه يبلغ أْن إىل محتاج فهو الدولة سيف بهر قد املتنبي كان وإذا
بالرحيل همَّ حني بهما مدحه اللتني بالقصيدتني أرجح، فيما يريد، كان ما ذلك من بلغ
رأيناه الذي للمتنبي املخالفة كل مخالف القصيدتني هاتني ِيف فاملتنبي فيه، أخذ وحني
الذلة حياته قوام القرص رجال من ورجل األمري، خدم من خادم ُهَو امليمية: هذه ِيف
من وأوضح وأهون أيرس فهما القصيدتني هاتني بتحليل أطيل أْن أريد ولست وامللق،
فسرتى امليمية، ِيف قرأت ما إىل واقرنه الشعر َهذَا اقرأ ولكن تحليل، إىل تحتاجا أْن
ذليًال: يكون أْن إىل يحتاج حني الذل ويف الكربياء، يريد حني الكربياء ِيف املتنبي براعة

اْل��ِخ��يَ��اُم نَ��َزْل��ت إِذَا َوأَنَّ��ا ـ��ُل ـْ اْل��َخ��ي�� َل��َك اْرتَ��َح��ْل��َت إِذًا أَنَّ��ا َل��يْ��َت

ِيف ويرسف عليهم، ويستعيل الشعراء يفاخر الذي العظيم اِعر الشَّ َهذَا ِيف رأيك وما
إذا األمري تظل خيمة أو سار، إذا األمري يحمل فرًسا يكون أْن يتمنى والخيالء، الكربياء
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الذلة وأنَّ األمري، رضا ِيف ومنافس منافس املتنبي أنَّ ننىس أْن ينبغي ال ولكن أقام؟
الرضا. َهذَا بلوغ إىل وأيرسها الطرق أقرب وامللق

الدولة سيف عىل املتنبي به أقبل الذي الخالص املدح أنَّ األمر آخر ِيف ترى فأنت
واألمراء، الخلفاء به يمدحون الفحول كان ما إىل قسته إْن معجًزا مبتكًرا فذٍّا شيئًا ليس
نفسه املتنبي يقوله كان الذي املدح من ككثري متهالًكا زريٍّا ساقًطا مدًحا ليس ولكنه
القرن ِيف الفحول مدح من كغريه يكون أْن خليق ولعله الناس، من الدولة سيف لغري
أْن املعارصون الشعراء تعوَّد مما وأرقى وأبرع أرفع شك غري من وهو والثاني، األول
األمري يحس أْن ِيف غرابة فال نفسه، الدولة سيف وعىل والرؤساء األمراء عىل يعرضوه
إىل سبقته قد املتنبي شهرة وكانت قبل، من سماعه يتعود لم جديًدا مدًحا يسمع أنه

التملق. ِيف بارًعا متملًِّقا للمدح، مجيًدا مادًحا أقبل قد نفسه املتنبي وهذا األمري،
واألمراء. امللوك عىل به يستعيل شاعًرا وليتخذه لنفسه، األمري فليصطنعه

وخاصته الدولة سيف ألقارب رثاؤه (4)

بدٌّ يكن ولم وخاصته، أقربائه من نفر ِيف بها امتحن أحداث الدولة بسيف أملت وقد
من القرص شاعر به ينهض أْن يجب بما نهوًضا شعًرا، ذلك ِيف يقول أْن من للمتنبي
والحب املودَّة حقوق من للصديق الصديق به يفي أْن يجب بما ووفاءً والرثاء، العزاء
اِعر الشَّ فرثاها فيها، املتنبي به اتصل التي السنة ِيف الدولة سيف أم ماتت فقد واإلخاء،

مطلعها: التي بالالمية

ِق��تَ��اِل ِب��َال ال��م��ن��وُن َوتَ��ْق��تُ��ل��ن��ا َوال��َع��َواِل��ي ال��َم��ْش��َرِف��يَّ��ة نُ��ِع��دُّ

لسيف مات بالضبط، صفر شهر ويف وثالثمائة، وثالثني ثمان سنة أوائل ويف
التي بالالمية املتنبي فرثاه الدولة، سيف بن هللا عبد الهيجاء أبو ُهَو طفل، الدولة

مطلعها:

يُ��ب��ِل��ي ال��ِذي َك��ذَاَك يُ��ْض��ِن��ي ال��ِذي َوَه��ذَا ال��رَّْم��ِل ِف��ي ِب��َك َم��ا ال��رَّْم��ِل َف��ْوَق ِم��نْ��َك بَ��نَ��ا
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وهو حمص، عىل له عامال كان الدولة لسيف عم ابن مات نفسها السنة هذه ويف
بالدالية املتنبي فرثاه حني، بعد ذكره إىل وسنعود حمدان، بن داود بن تغلب وائل أبو

أولها: ِيف يقول التي

داُووِد بْ��ِن تَ��ْغ��ِل��َب ِم��ْن أَك��َرَم ب��م��ْول��وِد ِع��لَّ��ٌة َس��ِدَك��ْت َم��ا

الرتكي وقائده خادمه الدولة سيف فقد وثالثمائة أربعني سنة من رمضان ويف
أولها: التي بالبائية املتنبي فعزَّاه يماك،

ِب��نَ��ِص��ي��ِب َح��اَالِت��ِه ِم��ْن َآلُخ��ذُ َف��ِإنَّ��ِن��ي اْألَِم��ي��َر ال��ل��ُه يُ��ْح��ِزِن َال

الصغرى، الدولة سيف أخت ماتت وثالثمائة وأربعني أربع سنة من رمضان ويف
فيها: يقول التي بالالمية املتنبي عنها فعّزاه

األََج��الَّ األََع��زَّ األَْف��َض��ل َف��ُك��ِن َف��ْض��ًال ال��رَّزي��ئَ��ِة ِذي َص��بْ��ر يَ��ُك��ن إِْن

َحتَّى أعوام ذلك عىل ومضت الخطوب، بينهما واختلفت أمريه، اِعر الشَّ فارق ثم
التي خولة الكربى الدولة سيف أخت فماتت وثالثمائة، وخمسني اثنتني سنة كانت
التي البائية مرثيته األمري إىل فأنفذ الكوفة، ِيف حينئذ واملتنبي الناس، بست تعرف كانت

أولها:

ال��نَّ��َس��ِب أَش��َرِف َع��ن ِب��ِه��َم��ا ِك��نَ��ايَ��ًة أَِب َخ��ي��ِر ِب��ن��َت ي��ا أٍَخ َخ��يْ��ِر أْخ��ت يَ��ا

وابن وأختيه وابنه أمه فيها رثي ستٍّا، مراثي الدولة لسيف إذن املتنبي قال فقد
الشعر، فنون من الفن َهذَا ِيف املتنبي قال ما أكثر القصائد وهذه الرتكي، وخادمه عمه
بعد وسنراه قومه، لسان عىل التنوخيني بعض ويرثي جدته، يرثي ذلك قبل رأيناه فقد
الشعر جيد من تخلو ال كانت إْن القصائد هذه ولكن قليل، ولكنه آخر رثاء يقول ذلك
املتنبي أنَّ يظهر فيما ذلك ومصدر الرثاء، ِيف املتنبي قال ما خري هي فليست ورائعه،
الضمري، عن إعرابًا وال للعاطفة، استجابة ال بالحق، ونهوًضا للواجب أداء أكثرها قال
نحس هنا ومن وشعوره، قلبه عن فيها صدر مما أكثر وعقله فنه إىل فيها لجأ قد فهو

175



املتنبي مع

إال منها نستثني نكاد ال الفتور، فيها نحس فنحن برد يكن لم فإن الربد، من كثريًا فيها
إليه، حنينه واشتد لألمري، فراقه طال أْن بعد الناس ست خولة فيها رثى التي القصيدة
التجارب ولعل صاحبه، إىل حاجة ِيف منهما واحد كل جعلت خطوب وباألمري به وأملت
ِيف تفكريه وطول سنه تقدم ولعل الدولة، لسيف فراقه بعد املتنبي بها امتحن التي
أيرس حزنًا فيها فأشاع األخرية، القصيدة هذه ِيف أثر قد كله َهذَا لعل واألحياء! الحياة

ا. حقٍّ عميًقا كان أنه به يوصف ما
ليشء ال قصرية، وقفات الشعر َهذَا بعض عند نقف أْن إىل حاجة ِيف ونحن
يشء كل قبل ولنالحظ الرثاء، َهذَا ِيف املتنبي اصطنعه الذي الفني املذهب لنتبني إال

الرثاء: َهذَا ِيف نجدهما ظاهرتني
أْن خليًقا وتجعله حرارة، من حظٍّا فيه وتشيع قوة من شيئًا عليه تفيض إحداهما:
عقله عىل الرثاء َهذَا ِيف املتنبي اعتماد وهي والتفكري، الروية إىل ويدعو الحزن يبعث
عىل األمم ِيف الشائعة الحكمة من كثري إىل املتنبي والتجاء خاصة، الفلسفي عقله وعىل
واإليجاز الدقة قوامه صوًغا الحكم هذه صوغ ِيف ومهارته والعصور، البيئات اختالف
كل ِيف واإلذعان بالصرب وأخذهم الناس لتعزية تصلح سائرة أمثاًال إرسالها ثم مًعا،

ومكان. زمان
كان حني األمري تريض وكانت الواقعة، حياته ِيف املتنبي تنفع كانت األخرى: والظاهرة
وتصور إفساًدا اِعر الشَّ عىل الرثاء تفسد األمر حقيقة ِيف ولكنها الرثاء، لهذا يستمع
الرثاء واتخاذ لألمري، املستمر مدحه وهي قريحته، ونضوب وعجزه اِعر الشَّ قصور
عن رثائه ِيف يصدر لم اِعر الشَّ أنَّ ُروعك ِيف تُلقي الظاهرة فهذه املدح، َهذَا إىل وسيلة
له يكن لم واجبًا أدى وإنما صادقة، لهجة رثائه ِيف يصطنع ولم ألم، عن وال حزن
الذي املدح بهذا عليه فيستعني أحيانًا، الواجب َهذَا بأداء يضيق وكان أدائه، من بدٌّ
قبل ننظر ونحن التقصري، أو القصور من رثائه ِيف يكون عما ويلهيه األمري يتملق
أنك إال أظن وما وثالثمائة، وثالثني سبع سنة األمري ألم املتنبي رثاء ِيف يشء كل
ِيف وتأنق آخر، يشء أي عىل اعتمد مما أكثر فنه عىل اعتمد اِعر الشَّ أنَّ عىل ستوافقني
يرضيه، أْن عىل حريًصا باألمري، العهد حديث كان ألنه ا؛ خاصٍّ تأنًقا القصيدة هذه

ومنافسيه. حساده ويقهر نفسه، من ويتمكن
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الذي الشائع اليأس َهذَا عىل اِعر الشَّ فيها يعتمد عامة، فلسفة القصيدة هذه وأول
منه، وقاء وال عنه محيد ال وأنه وشموله، املوت قسوة ِيف يفكرون حني الناس ألفه
يرتقرق الذي الشاحب الحزين الروح وهذا صيغته، إال جديد يشء الكالم َهذَا ِيف وليس

يقول: حيث وذلك فيه؛

ِق��تَ��اِل ِب��َال اْل��َم��نُ��وُن َوتَ��ْق��تُ��لُ��نَ��ا َواْل��َع��َواِل��ي ال��َم��ْش��َرِف��يَّ��َة نُ��ِع��دُّ
ال��لَّ��يَ��اِل��ي َخ��بَ��ِب ِم��ْن يُ��نْ��ِج��ي��ن َوَم��ا ُم��ْق��َربَ��اٍت ��َواِب��َق ال��سَّ َونَ��ْرتَ��ِب��ُط
ِوَص��اِل إل��ى َس��ِب��ي��َل َال َوَل��ِك��ْن َق��ِدي��ًم��ا ال��دُّن��ي��ا يَ��ْع��َش��ِق َل��م َوَم��ْن
َخ��يَ��اِل ِم��ْن َم��نَ��اِم��َك ِف��ي نَ��ِص��ي��بُ��َك َح��ِب��ي��ٍب ِم��ْن َح��يَ��اِت��َك ِف��ي نَ��ِص��ي��بُ��َك

ابتكار، من وال شخصية من له الحظ الذي العام الكالم َهذَا من املتنبي فرغ فإذا
املحن هذه به تلقى وما الخطوب، من عليه تتابع وما املحن، من به ألمَّ وما نفسه تغني
بهما وامتألت شاعا، اللذين البيتني هذين ِيف واالحتمال، الصرب حسن من والخطوب
وأصبحا املتنبي، ملك عن يخرجان كادا أو خرجا َحتَّى األلسنة، بهما وانطلقت النفوس،
وهما والخطوب، األرزاء عليه وتتابعت األحداث، عليه ألحت من كل عن ترجمانًا أو ملًكا

قوله:

ِن��بَ��اِل ِم��ْن ِغ��َش��اءٍ ِف��ي ُف��َؤاِدي َح��تَّ��ى ِب��اْألَْرَزاءِ ال��دَّْه��ُر َرَم��اِن��ي
ال��نِّ��َص��اِل َع��َل��ى ال��نِّ��َص��اُل ��َرِت تَ��َك��سَّ ِس��َه��اٌم أََص��ابَ��تْ��ِن��ي إِذَا َف��ِص��ْرُت

وال فيه طرافة ال مألوف شائٌع اِعر الشَّ إَِليِْه قصد الذي املعنى فأصل ذلك ومع
وصربًا، تجربًة ذلك من استفاد قد أنه عليه األحداث كثرت إذا يحس الناس فكل ابتكار،
املتنبي عرض التي الصورة هذه ِيف الطرافة وإنما واألرزاء، اآلالم احتمال عىل ومرن
حوله، ودارت قلبه ِيف ثبتت قد نباًال عليه ألحت التي األرزاء جعل حني املعنى َهذَا فيها
الطارئة النبال تبلغه أن من بمأمن قلبه أصبح وحتى ووقاء، غشاء له أصبحت َحتَّى
عىل تتكرس والنصال األرزاء، تفلُّ فاألرزاء األوىل، النبال من درع ِيف ألنه بها؛ ُرمي إذا

النصال.
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براعة إال فيه أرى وال شيئًا، نفيس من التصوير َهذَا يبلغ ال ملاذا أدري ولست
تروق ربما بصورة فجاء ألفاظه، له واستجابت طبيعته، واتته قد فنان ومهارة شاعر،
بالحرب تذكر التي األلفاظ هذه كانت وربما النفس، ِيف تؤثر وال القلب تبلغ ال ولكنها
الناس إىل حببهما ما والجلد، والفتوة القوة من البيتني هذين ِيف أشاعت قد وتصورها
الشجاعة إىل يحتاجون وحني مكان، كل من األرزاء وتأخذهم النوائب، عليهم تلح حني
َهذَا إتمام يحاول يكد لم املتنبي أنَّ عىل للخطوب، والثبات الرجولة، وتكلف والتحدي،
التمثل ويثقل احتماله، يثقل االضطراب من يشء ِيف فتورَّط لفظه، به قرص َحتَّى املعنى

قوله: وذلك أيًضا، به

أُبَ��اِل��ي ِب��أَْن انْ��تَ��َف��ْع��ُت َم��ا ِألَنِّ��ي ِب��ال��رََّزايَ��ا أُبَ��اِل��ي َف��َم��ا َوَه��اَن

أْن وال النفوس يتعمق أْن يستطع فلم قصريًا، الغناء َهذَا ِيف املتنبي نفس كان وقد
أشجانها. يثري

وتهالك ضعف كيف يرثيها أن أراد التي الفقيدة إىل وصل حني إَِليِْه انظر ثم
قوله: وذلك بجديد، يأت ولم شيئًا يصنع فلم والفتور، الخور وأدركه

اْل��َج��َالِل ذَا ِف��ي َم��يْ��تَ��ٍة ِل ِألَوَّ ُط��رٍّا ال��ن��اِع��ي��َن ُل أَوَّ َوَه��ذَا
ِب��بَ��اِل ِل��َم��ْخ��لُ��وٍق يَ��ْخ��ُط��ْر َوَل��ْم ِب��نَ��ْف��ٍس يَ��ْف��َج��ْع َل��م اْل��َم��ْوَت َك��أَنَّ
ِب��اْل��َج��َم��اِل ��ِن ال��ُم��َك��فَّ اْل��َوْج��ِه َع��َل��ى َح��نُ��وٌط َخ��اِل��ِق��نَ��ا ال��ل��ِه َص��َالُة

بني وابتذاله مأخذه وقرب وسهولته، معناه يرس عىل األبيات هذه من األول فالبيت
ابتذاله، عىل محتمل منها الثاني والبيت سخف، من يخلو ال غامض جميًعا، الناس
السماجة لهذه أقل املحدثني أظن وما سماجته، القدماء أحس فقد الثالث البيت فأما
من تأتي كذلك ولعلها جميًعا، املعنى من وتأتي اللفظ، ِيف تأتي سماجة وهي إحساًسا،
يليق ال عما لينزهه ال هلل وصًفا «خالقنا» لفظ إىل واالضطرار الوزن إقامة عن العجز
عليه، مبسوط له شامل سلطانه أنَّ ِيف الناس يشك قد ما عىل سلطانه ليبسط وال به،

قوله: إىل انظر ثم غري، ليس البيت وزن ليقيم بل

بَ��اِل��ي َوْه��َو ِذْك��ُرنَ��اُه َج��ِدي��ًدا َش��ْخ��ًص��ا اْألَْرِض ِب��بَ��ْط��ِن َل��ُه َف��ِإنَّ
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ال النحو أقره إْن الكالم فهذا «ذكرناه»، قوله ِيف لفظية سماجة فيه واجد فأنت
فما والبايل، الجديد بني الطباق َهذَا ِيف معنوية سماجة كذلك واجد وأنت الشعر، يقبله
وحسبه به، يلم أْن وال البىل، ذكر يتعجل أن أمه عن األمري يعّزي لشاعر ينبغي كان
به يحسن فما يعزي، والشاعر املمض، واأللم الالذع الحزن إىل داعيًا أمه األمري فقد من
ال والتي املوتى، بأجسام تلم التي األعراض من ذلك إىل وما واالنحالل، البىل يذكر أْن

يتمثلوها. أْن األحياء يحب
من قريب أو فاتر فكله الرثاء، من القصيدة هذه ِيف ما عىل التعليق أطيل ولست

البيت: َهذَا إىل انظر ولكن الفتور،

ال��ِم��ثَ��اِل َم��ْف��ُق��وَد اْل��َف��ْق��ِد ُق��بَ��يْ��َل َوَج��ْدنَ��ا َم��ْن َف��َق��ْدنَ��ا َم��ْن َوأَْف��َج��ُع

َهذَا ِيف رأيك ما ثم الدأدأة؟ هذه ويف القفقفة، هذه ويف الفأفأة، هذه ِيف رأيك فما
نحن ونفهم ُهَو ليؤدي نتكلفه، أْن علينا ويفرض اِعر الشَّ يتكلفه الذي العنيف الجهد
لم األمري أم إنَّ يقول: أْن عىل يزيد ال فالشاعر فيه؟ غناء وال له خطر ال مبتذال معنى
أيرس واملعنى أذى، وأشده الفقد أفجع ذلك أجل من ففقدها حياتها، ِيف نظري لها يكن
البيت َهذَا من يثب املتنبي أنَّ عىل العناء، َهذَا وأدائه لفهمه يتكلف أْن من ترى كما
التقصري، من يشء لفظهما أدرك وإْن معناهما يروع اللذين البيتني هذين إىل السخيف

قوله: وهما

اْألََواِل��ي َه��اِم َع��َل��ى أََواِخ��ُرنَ��ا وي��م��ش��ي بَ��ْع��ًض��ا بَ��ْع��ُض��نَ��ا ��ُن يُ��َدفِّ
َوال��رَِّم��اِل ِب��اْل��َج��نَ��اِدِل َك��ِح��ي��ٌل ال��نَّ��َواِح��ي ُم��َق��بَّ��َل��ِة َع��يْ��ٍن َوَك��ْم

العالئي، التشاؤم ِيف أثرا قد البيتني هذين أنَّ إىل أنبهك أن إىل حاجة ِيف أراني وما
البيتني، هذين فاقرأ األداء، ِيف فرق أي ولكن عميًقا، بعيًدا تأثريًا فلسفة من عنه نشأ وما
املعنى َهذَا يستغل أْن املعرة شاعر استطاع كيف وانظر العالء، أبي دالية اقرأ ثم

الشعر: أروع ِيف وبصورة

َع��اِد َع��ْه��ِد ِم��ْن ال��ُق��بُ��وُر َف��أَيْ��َن ـ��َب ـْ ال��رَّح�� تَ��ْم��ألُ ُق��بُ��وُرن��ا َه��ِذى َص��اِح
اْألَْج��َس��اِد َه��ِذِه ِم��ْن إِال أَْرِض ـْ ال�� أَِدي��َم أَُظ��نُّ َم��ا اْل��َوْطءَ ��ِف َخ��فِّ
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َواْألََج��داِد اْآلبَ��اءِ َه��َواُن ـ��ُد ـْ اْل��َع��ه�� َق��ُدَم َوإِْن ِب��نَ��ا َوَق��ِب��ي��ٌح

ِيف شهرتهما طارت اللذين البيتني هذين عند بك أقف أْن إىل حاجة ِيف أنا وهل
القصيدة: آخر ِيف قوله وهما اآلفاق،

ُم��َح��اِل ِف��ي ُم��ْس��تَ��ِق��ي��ٌم َك��أَنَّ��َك ُم��لُ��وًك��ا أََرى ال��ِذي��َن ِف��ي َرأَيْ��تُ��َك
ال��َغ��َزاِل َدِم بَ��ْع��ُض اْل��ِم��ْس��َك َف��ِإنَّ ِم��نْ��ُه��ْم َوأَنْ��َت اْألَنَ��اَم تَ��ُف��ِق َف��ِإْن

الثاني والبيت وبغداد، الفسطاط ِيف امللك بأصحاب تعريض عندي األول البيت ويف
به اتصل فلما الدولة، بسيف يتصل أن قبل إَِليِْه نفسه املتنبي سبق وإنما جديًدا، ليس

قوله: وذلك إليه، ونقله عنه له نزل

ال��رََّغ��اُم ال��ذََّه��ِب َم��ْع��ِدُن َوَل��ِك��ْن ِف��ي��ِه��م ِب��اْل��َع��يْ��ِش ِم��نْ��ُه��م أَنَ��ا َوَم��ا

املتنبي رثاء وليس معناه. ويكرر نفسه يرسق أن ِيف حر حال كل عىل واملتنبي
وتبدو الجهد، فيه يظهر متكلف كالم ُهَو وإنما ألمه، رثائه من خريًا الدولة سيف البن
سبقوه الذين عىل عيال اِعر الشَّ أنَّ تقرؤه وأنت وتحس وحني، حني بني السماجة فيه
عىل إال الطفل لذلك الرثاء َهذَا ِيف بك أقف ولن خاصة، تمام أبي وعىل الشعراء، من
ابنه سيصيب بما األب فذكر املريض، ذوقه إىل املتنبي عاد منها اثنني ِيف أبيات، أربعة

قوله: وذلك واالنحالل، البىل من

يُ��بْ��ِل��ي ال��ِذي َك��ذَاَك يُ��ْض��ِن��ي ال��ِذي َوَه��ذَا ال��رَّْم��ِل ِف��ي ِب��َك َم��ا ال��رَّْم��ِل َف��ْوَق ِم��نْ��َك ِب��نَ��ا

املعنى: َهذَا ِيف ملحا وقوله

اْألَْك��ِل إل��ى اْل��بُ��لُ��وِغ َق��بْ��َل َويَ��أُْك��لُ��ُه ِف��َط��اِم��ِه َق��بْ��َل ال��تَّ��ْوَراُب أَيَ��ْف��ِط��ُم��ُه
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العالء ألبي به فتح رائع، فلسفي معنى إىل فيهما وثب فقد اآلخران، البيتان وأما
بعض ِيف املعنى بهذا ظفر قد املتنبي أنَّ الظن وأكرب باألعاجيب، فيه أتى الشعر من بابًا

يقول: حيث وذلك الفلسفية، قراءته

اْل��َق��تْ��ِل ِم��َن َض��ْرٌب اْل��َم��ْوَت أَنَّ ��نْ��َت تَ��يَ��قَّ َوَص��ْرَف��ُه ال��زَم��اَن ��ْل��َت تَ��أَمَّ َم��ا إِذَا
ال��ن��س��ِل إل��ى ِف��ي��ِه يُ��ْش��تَ��اَق َوأَْن َح��يَ��اة ِع��نْ��َدُه ��َل تُ��ؤمَّ أَن أَْه��ٌل ال��دَّْه��ُر َوَم��ا

ما فيه فليس الرتكي، وقائده الدولة سيف لخادم املتنبي برثاء مرسعني ونمرُّ
كره عىل الرتكي َهذَا يرثي بأنه نشعر يرتكنا املتنبي أنَّ لوال عنده، الوقوف إىل يحتاج
الرثاء. َهذَا عن ألعرض حريته وبني بينه خىل ولو األمري، إرضاء إىل مضطر فهو منه،

يقول: كيف إَِليِْه فانظر

َج��ِل��ي��ِب ال��نِّ��َج��اِر تُ��ْرِك��يِّ ُك��لُّ إل��ى َص��بَ��ابَ��ًة َح��َش��اَي ِف��ي يَ��َم��اٌك َألَبْ��َق��ى
ِب��نَ��ِج��ي��ِب ض��يِّ��ٍق َج��ْف��ٍن ُك��لُّ َوَال ِب��ُم��بَ��اَرٍك أَبْ��يَ��ٍض َوْج��ٍه ُك��لُّ َوَم��ا

سيجد ألنه عليه؛ األمري يجزع أال خليق ذلك ومع الرتك، بني فذ الرتكي الخادم فهذا
النزارية: العرب ِيف منه عوًضا

ِل��َغ��ِري��ِب اْس��ِت��ْع��بَ��اِدِه َع��ِن َغ��ن��يُّ َع��ِب��ي��َدُه ِن��َزاُر أَْم��َس��ْت اَل��ِذي َوإِنَّ

فتح اللذين البيتني هذين أثبت أْن دون القصيدة هذه أدع أْن أريد فما ذلك ومع
العالء: أبي لشعر املتشائمة املحزونة الفلسفة أبواب من بابًا أَيًْضا املتنبي بهما

وذُُه��وِب ج��ي��ئ��ة م��ن ب��ه��ا ُم��ن��ع��ن��ا أه��لُ��ه��ا ع��اش ف��ل��و ال��دُّن��ي��ا إل��ى ُس��ِب��ْق��ن��ا
س��ل��ي��ب ف��راق ال��م��اض��ي وف��ارق��ه��ا س��ال��ب ت��م��ل��ك اآلت��ي ت��م��لَّ��ك��ه��ا

فقال: الكربى أخته ببقاء عزَّاه الصغرى، الدولة سيف أخت املتنبي رثي وملا

َع��ْدَال ِف��ي��ِه نَ��ْف��َس��ُه ال��ِق��ْس��ُم َج��َع��َل َج��ْوًرا َش��ْخ��َص��يْ��ِن اْل��َم��نُ��وُن َق��اَس��َم��تْ��َك
َوَس��لَّ��ى اْل��ُف��َؤاِد َع��ِن َس��رَّى ـ��َدْرَن ـْ أَغ�� ِب��َم��ا أََخ��ذَْن َم��ا ِق��ْس��َت َف��ِإذَا
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أَْع��َل��ى َك َج��دَّ أَنَّ َوتَ��بَ��يَّ��نْ��َت أَْوَف��ى َح��ظَّ��َك أَنَّ ��نْ��َت َوتَ��يَ��قَّ

اثنتني سنة الكربى أخته رثى حني فيه رأيه واستدرك املعنى َهذَا ذكر أنه وسنرى
املتنبي قال ما أجزل من أنها نالحظ أْن دون القصيدة هذه ندع ال ولكن وخمسني،
علم تصوير أحسن تصور التي األبيات هذه نرى أْن ودون رثاء، من الدولة لسيف
الفلسفة أبواب من بابًا العالء ألبي وتفتح الحياة، عىل وحرصهم الناس، بطبائع املتنبي

قوله: وذلك والتفكري،

َوأَْح��َل��ى يُ��َم��لَّ أَْن ِم��ْن َوأَْش��َه��ى ـ��ِس ـْ ال��نَّ��ف�� ِف��ي أَنْ��َف��ُس اْل��َح��يَ��اِة َوَل��ِذي��ذُ
َم��الَّ ��ْع��َف ال��ضَّ َوإِنَّ��َم��ا َح��يَ��اًة ـ��لَّ ـَ م�� َف��َم��ا أُفٍّ َق��اَل ��يْ��ُخ ال��شَّ َوإِذَا
َولَّ��ى ال��َم��ْرءِ َع��ِن َولَّ��يَ��ا َف��ِإذَا َوَش��بَ��اٌب ��ٌة ِص��حَّ اْل��َع��يْ��ِش آَل��ة
بُ��ْخ��َال َك��اَن ُج��وَدَه��ا َف��يَ��اَل��يْ��َت ـ��يَ��ا ـْ ال��دُّن�� تَ��َه��ب َم��ا تَ��ْس��تَ��ِردُّ أَبَ��ًدا
ِخ��الَّ ال��َوْج��َد يُ��غ��اِدر َوِخ��لٍّ ـ��مَّ ـَ اْل��غ�� تُ��وِرُث ُف��ْرَح��ة َك��ْوَن َف��َك��َف��ْت
َوْص��َال ��ُم تُ��تَ��مِّ َوال َع��ْه��ًدا ـ��َف��ُظ ـْ تَ��ح�� َال اْل��َغ��ْدِر َع��َل��ى َم��ْع��ُش��وَق��ٌة َوْه��َي
تُ��َخ��لَّ��ى َع��نْ��ه��ا اْل��يَ��َديْ��ن َوِب��َف��كِّ َع��َل��يْ��ه��ا ِم��نْ��َه��ا يَ��ِس��ي��ُل َدْم��ٍع ُك��ل
َال أَْم ال��نَّ��اُس اْس��َم��َه��ا أَنَّ��ث ِل��ذَا ِري أَْد َف��َم��ا ِف��ي��َه��ا ال��َغ��اِن��يَ��اِت ِش��يَ��ُم

هي إنما الدولة، لسيف رثاءٍ من املتنبي قال ما أجمل أنَّ ِيف شك من وليس
تصوره ما — قدمنا كما — ذلك ومصدر خولة، أخته بها رثى التي األخرية القصيدة
املتصل الحنني َهذَا ومن لالمتحان، فثبت الدهر امتحنه الذي الحب من القصيدة هذه
شبه عىل أو بعيدة، أو قريبة صلة عىل تدل القصيدة هذه أنَّ أرى وما الصديقني، بني
اِعر الشَّ أنَّ منها يفهم أن يمكن ما وكل الفقيدة، وهذه املتنبي بني بعيدة أو قريبة صلة
من غريه إىل تحسن كانت كما بعد، عن إَِليِْه وأحسنت برَّته الفقيدة هذه بأن يتحدث
كل عىل عظيم والفرق شاعر، كالم يكون وقد ا، حقٍّ َهذَا يكون وقد األدب، وأهل القصاد

الحب.5 يشبه ما أو حب وبينها اِعر الشَّ بني كان قد أن رأى من رأي وبني بينه حال

ص١٣٠). ٨٨ مجلد ج١ (املقتطف شاكر أفندي ملحمود املتنبي، انظر: 5
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مما أكثر املدح إىل به وقصد الشاعر، فيه تأنق مألوف شعر القصيدة هذه وأول
قوله: وذلك الرثاء، إىل به قصد

ال��نَّ��َس��ِب أَْش��َرِف َع��ن ِب��ِه��َم��ا ِك��نَ��ايَ��ًة أَِب َخ��يْ��ر ِب��نْ��َت يَ��ا أٍَخ َخ��يْ��ر أُْخ��َت يَ��ا
ِل��ْل��َع��َرِب ��اِك َس��مَّ َف��ق��د يَ��ِص��ْف��ِك َوَم��ْن ُم��َؤبَّ��نَ��ًة تُ��ْس��َم��ْي أَْن َق��ْدَرِك أُِج��لُّ

كل املوتى ورثاء األحياء مدح بني املالءمة فيهما اِعر الشَّ أحسن قد آخران وبيتان
قوله: وهما اإلحسان،

َل��َج��ِب ِم��ْن أَْس��َك��تَّ َوَك��ْم أََص��بْ��َت ِب��َم��ْن َع��َدٍد ِم��ن أَْف��نَ��يْ��َت َك��ْم َم��ْوُت يَ��ا َغ��َدْرَت
تَ��ِخ��ِب َوَل��م يَ��بْ��َخ��ْل َف��َل��م َس��أَْل��َت َوَك��م ُم��نَ��اَزَل��ٍة ِف��ي أََخ��اَه��ا َص��ِح��بْ��َت َوَك��ْم

الصديق خان حني فيه تورَّط الذي القبيح الغدر َهذَا عىل املوت لوم ا حقَّ فرائٌع
الدولة سيف جاد وكم الحروب، ِيف الدولة سيف املوت صحب فكم إليه، املحسن وعقَّ
الجواد َهذَا صديقه يخون أال عليه الحق من فكان نفوس، من يريد كان بما املوت عىل

أمًال. له يخيب ولم بنفس عليه يبخل لم الذي الويف
أْن يستطيع قلبه كان ما كل اِعر الشَّ أودعهما اللذين البيتني هذين إىل انظر ثم
حياة ِيف األمثال مسري سارا َحتَّى وجماال، روعة فامتآل وجزع، ودهش حزن من يحتمل

الرواة: يقول ما صح إْن نفسه، املتنبي

اْل��َك��ِذِب إل��ى ِب��آَم��اِل��ي ِف��ي��ِه َف��ِزْع��ُت َخ��بَ��ٌر َج��اءَِن��ي َح��تَّ��ى ال��َج��ِزي��َرَة َط��َوى
ِب��ي يَ��ْش��َرُق َك��اَد َح��تَّ��ى ِب��ال��دَّْم��ِع َش��ِرْق��ُت أََم��ًال ِص��ْدُق��ُه ِل��ي يَ��دَْع َل��ْم إِذَا َح��تَّ��ى

الدمع يرشق كيف نفهم أْن عن ونعجز بالدمع، املتنبي يرشق أْن نفهم ونحن
أحيانًا. الصواب بغري تنطقه املحزون، وصيحة املصدور نفثة ولكنها باملتنبي،

قوله: من إَِليِْه والحنني به والرفق الصديق عىل العطف تصوير ِيف أروع ترى وهل

َح��َل��ِب ِف��ي اْل��ِف��تْ��يَ��اِن َف��تَ��ى َل��يْ��ُل َف��َك��يْ��ف نُ��ِع��يَ��ْت ُم��ذْ ال��ل��ي��ِل َط��ِوي��َل اْل��ِع��َراَق أََرى
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واللوعة الحزن ِيف اشرتاكه ويؤكد به، الظن سوء نفسه عن يدفع كيف انظر ثم
والوفاء: األلم تصوير ِيف وأبرعه وأعذبه اللفظ وبأرق الدمع، وسفك

ُم��نْ��َس��ِك��ِب َغ��يْ��ُر ُج��ُف��ونِ��ي َدْم��ع َوأَنَّ ُم��ْل��تَ��ِه��ٍب َغ��يْ��ُر ُف��َؤاِدي أَنَّ يَ��ُظ��نُّ
َواْألََدِب ��اِد َوال��ُق��صَّ ال��َم��ْج��د ِل��ُح��ْرَم��ِة ُم��َراِع��يَ��ًة َك��انَ��ْت َم��ْن َوُح��ْرَم��ِة بَ��َل��ى
ال��نَّ��َش��ِب َم��ْوُروثَ��ة يَ��ُده��ا َم��َض��ْت َوإِْن َخ��َالِئ��ُق��َه��ا َم��ْوُروٍث َغ��يْ��ر َم��َض��ْت َوَم��ْن

قوله: للفقيدة وصفه من ويعجبني

َواْل��َح��َس��ِب اْل��َع��ْق��ِل أُنْ��ثَ��ى َغ��يْ��َر َك��ِري��َم��ًة ُخ��ِل��َق��ْت َل��َق��ْد أُنْ��ثَ��ى ُخ��ِل��َق��ْت تَ��ُك��ْن َوإِْن

الدولة: سيف أم ِيف قوله من خريٌ عندي وهو

ال��ِرج��اِل َع��َل��ى ال��ِن��س��اءُ ��َل��ت َل��ُف��ضِّ َف��َق��ْدنَ��ا َك��َم��ْن ال��ن��س��اء َك��اَن َول��ْو
ل��ل��ِه��الِل ف��ض��ُل ال��تَّ��ذِك��ي��ُر َوَال ع��ي��ٌب ال��ش��م��ِس الس��م ال��ت��أِن��ي��ُث وم��ا

أْن ينبغي وقت ِيف طوره عن التفكري يخرجان وتأنق تكلف البيتني هذين ففي
عليها. األدلة وإقامة الدعاوى بوضع عنه تشغل وأال الحزن، مع النفس فيه تسرتسل

كالم من كالًما أراهما ولكني البيتني، بهذين شديًدا إعجابًا الناس يعجب وقد
قوله: وهما غري، ليس اللفظ جمال بهما اإلعجاب مصدر ولعل الشعراء،

تَ��ِغ��ِب َل��م ال��ش��ْم��َس��ي��ِن َغ��اِئ��بَ��َة َوَل��يْ��َت َغ��اِئ��بَ��ٌة ال��ش��ْم��َس��ي��ِن َط��اِل��َع��َة َف��َل��يْ��َت
تَ��ؤِب َوَل��ْم َزاَل��ْت ال��ت��ي َع��يْ��ِن ِف��َداء ِب��َه��ا ال��ن��َه��اُر آَب ال��ت��ي َع��يْ��َن َوَل��يْ��َت

منذ الكربى أخته ببقاء الصغرى أخته عن الدولة لسيف عزاءه املتنبي ذكر ثم
فقال: التعزية، هذه ِيف رأيه فاستدرك سنني، ثماني

ِب��ال��ذََّه��ِب اْل��َم��ْف��ِديُّ ُدرُُّه��م��ا َف��ع��اش َدْه��ُرُه��م��ا ��ْخ��َص��يْ��ِن ال��شَّ َق��اَس��َم��َك ك��ان ق��د
ال��طَّ��َل��ِب ِف��ي واألَي��اُم َل��نَ��ْغ��ُف��ُل إِن��ا تَ��اِرُك��ُه اْل��َم��تْ��ُروِك َط��َل��ِب ِف��ي َوَع��اَد
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َواْل��َق��َرِب اْل��ِوْرِد بَ��ي��َن ال��وق��ُت ك��أن��ُه بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا َك��اَن َوق��تً��ا أَْق��َص��ر َك��اَن َم��ا

إنها فيها: يقال ما أقل حزينة مظلمة فلسفة إىل القصيدة بهذه املتنبي ينتهي ثم
وإحساسه املسلمني، طريق عن الشك بهذا وانحرافه النفس، خلود ِيف شكه تصوِّر

العالء. أبي لشعر آخر فلسفيٍّا بابًا وتفتح واالرتياب، الشك َهذَا من التعب
مما أكثر الكالم أصحاب لغة األبيات هذه ِيف يصطنع املتنبي أنَّ تالحظ أْن وأحب
مذهبه يذهب كما التعبري، من النحو َهذَا ِيف العالء أبو وسيقلده الشعراء، لغة يصطنع

التفكري. من النحو َهذَا ِيف
رائعة صورة قصيدته به املتنبي يختم الذي البيت أنَّ األمر آخر أالحظ أْن وأحب
واإلعياء، العجز من يتبعها وما بالشيخوخة يؤذن الذي املهلك الفلسفي لليأس مظلمة

يقول: حيث كله وهذا

��َج��ِب ال��شَّ ِف��ي َواْل��ُخ��ْل��ُف َش��َج��ب َع��َل��ى إِال َل��ُه��ْم اتِّ��َف��اَق َال َح��تَّ��ى ال��ن��اُس تَ��َخ��اَل��َف
اْل��َع��َط��ِب ِف��ي اْل��َم��ْرءِ ِج��ْس��َم تَ��ْش��َرُك َوِق��ي��َل َس��ال��َم��ًة اْل��َم��ْرءِ نَ��ْف��ُس تَ��ْخ��لُ��ُص َف��ِق��ي��َل
َوال��تَّ��َع��ِب اْل��َع��ْج��ِز بَ��يْ��َن اْل��ِف��ْك��ُر أََق��اَم��ُه َوُم��ْه��َج��ت��ِه نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي تَ��َف��كَّ��َر َوَم��ْن

عند شيئًا الفن َهذَا ِيف يبتكر لم املتنبي أنَّ كله الرثاء َهذَا درس من ترى فأنت
رثاءه ولكن قيمة، فكرة أو غريب معنى إىل وحني حني بني انتهى ولعله الدولة، سيف
اآلراء ببعض القصرية اإلملامات هذه فيه ما وخري املتوسط، دون عادي حال كل عىل

العالء. أبي لفلسفة صالحة بذوًرا كانت التي الفلسفية،

الداخلية الدولة سيف لحروب وصفه (5)

البادية اضطراب من كان ما فيها يصف خمًسا، قصائد الدولة لسيف املتنبي وقال
بالعفو ثم له، تذعن َحتَّى بالقوة والنظام الهدوء إىل البادية هذه َردَّه من كان وما عليه،

النفوس. حبه ِيف وتخلص القلوب له تأمن َحتَّى والحلم
وهي الحديث، َهذَا من مىض فيما الخمس القصائد هذه من لواحدة عرضنا وقد
إياها، ينشده ولم عمرهما من عرشة الثامنة ِيف شابني كانا حني بها مدحه التي امليمية

وأولها: َضبَة، وبني حابس بن بعمرو الدولة سيف أوقع حني وذلك
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ح��َم��اِم��ي َوْق��ِت َق��بْ��َل ِح��َم��اِم��ي َج��َل��بَ��ْت اآلراِم وَم��َرات��ع ��ب��ا ال��صِّ ِذَك��ر

بسيف املتنبي يتصل يكد ولم القصيدة، هذه ِيف القول نعيد أْن إىل حاجة ِيف ولسنا
عامل وأخذوا حمص عىل فأغاروا السماوة، ِيف القرامطة من جماعة خرجت َحتَّى الدولة
يردُّوه أْن وأبوا حمدان، بن داود بن تغلب وائل أبو عمه ابن وهو عليها، الدولة سيف
إليهم ونهض للوقت، كسبًا الفداء ِيف فأطمعوا عظيًما، فداءًا أخيه من يأخذوا أْن إال
فلم جريًحا، استنقذه ولكنه األسري، عمه ابن منهم واستنقذ بهم، فأوقع الدولة سيف

علمت. كما املتنبي ورثاه مات، أْن يلبث
أولها: التي الميته الواقعة هذه ِيف املتنبي قال وقد

ل��ل��ع��اق��ل ال��ُح��بِّ ِف��ي َرأَي وال ال��ع��اِذِل َط��َم��اِع��يَ��ة إِالَم

سيف فلحقهم وارتحلوا، حدثًا كالب بنو أحدث وثالثمائة وأربعني ثالث سنة ويف
أولها: التي بائيته ذلك ِيف املتنبي فقال بعفوه، شملهم ثم الطاعة، إىل وردَّهم الدولة

ال��ض��َراُب ثَ��َل��َم َص��اِرًم��ا َوَغ��يْ��َرَك ال��ذئَ��اُب َع��ِب��ث َراِع��يً��ا ِب��َغ��يْ��ِرَك

عىل وثارت قيس من قبائل تجمعت الظن أغلب ِيف وثالثمائة وأربعني أربع سنة ويف
صنيعه بها فصنع تدمر، عند لحقها َحتَّى وتتبعها األمري، لها فنهض الدولة، سيف ملك
التي القافية أوالهما قصيدتني، فيها قال ولكنه الواقعة، هذه املتنبي يشهد ولم بكالب،

أولها:

��َواِب��ِق ال��سَّ َوَم��ْج��رى َع��وال��ي��ن��ا َم��َج��رَّ وب��اِرِق ال��ُع��ذَي��ِب بَ��ي��َن َم��ا تَ��ذَكَّ��رُت

وتقدَّم لشاعره، القصة فوصف الدولة، سيف نفس تشف لم القصيدة هذه وكأن
أولها: التي الرائية فقال فيها، القول يستأنف أن إَِليِْه

ِب��ح��اُر َوَوًغ��ى نَ��ًدى ِف��ي َوَق��ْط��ُرَك ق��ص��اُر تُ��َط��اِع��ن��ه��ا َق��نً��ا ِط��واُل
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سيف ملك ِيف الداخلية الحياة أنَّ األربع القصائد هذه من يستخلص ما وأيرس
حني، إىل حني من وتفسد تضطرب كانت وإنما هدوءًا، وال أمنًا كلها تكن لم الدولة
لم ألنها املتنبي؛ يصفها لم أخرى أحداثًا أحدثوا قد البادية أهل أنَّ ِيف شك من وليس
ما أنَّ كله َهذَا ومعنى لقمعها، بنفسه ينهض لم الدولة سيف وألن خطر، ذات تكن
ِيف البالء حسن من ويظهره الجهد من ويحتمله املشقة من يلقاه الدولة سيف كان
الحارضة ِيف ظهره وراء من له يكيدون كانوا الذين كيد عنه لريدَّ يكن لم الروم، جهاد
أنَّ يعلمون دقيًقا مفصًال درًسا العرص َهذَا تاريخ يدرسون والذين جميًعا، والبادية
حد كل الوقت ذلك ِيف تجاوزا قد والقوة، السيادة ِيف وتنافسهم واألمراء امللوك أثرة
اجتماع عن فضًال الخالص، اإلسالمي الشعور عىل يتغلبان كادا أو تغلبا َحتَّى معقول

اإلسالمية. املذاهب من بعينه مذهٍب عىل الرأي
جهًرا أو ا رسٍّ خصمه عىل الروم يعني أْن يكره ال من امللوك هؤالء من كان فقد
من امللوك هؤالء من وكان الخصم، ولهذا له عدو الروم وأنَّ مسلم، كخصمه أنه برغم
ِيف خصمه مع متفق أنه برغم جهًرا أو ا رسٍّ خصمه عىل القرامطة يعني أْن يكره ال

جميًعا. والدين السياسة ِيف القرمطي والفساد القرمطي النظام بغض
األربع، القصائد هذه ِيف املتنبي إَِليِْه قصد الذي الفني املذهب نفهم كله َهذَا ومن
بهذا ومحاولتهم عليه، لتمرُّدهم أمله ويظهر األمري، عىل الثائرين يعيب جهة من فهو
والحزم بالبأس األمري يمدح أخرى جهة من وهو الروم، جهاد عن يرصفوه أْن التمرد
والنظام، السلطان وتوقري الطاعة إىل وردِّهم الثائرين هؤالء تأديب ِيف يصطنعهما اللذين
العرب بهؤالء واالحتفاظ القلوب لتأليف يصطنعهما اللذين والعفو بالحلم يمدحه ثم
املخاصمني عدوه حرب ِيف ومادته املسلمني، من له املنافسني عدوِّه عىل قوَّته هم الذين

الروم. من له
ِيف األمري بعامل القرامطة ثورة ِيف قالها التي الميته عند قصرية وقفة نقف ونحن
اآلن يذم وأخذ الشباب، ِيف يراه كان الذي مذهبه عن املتنبي تحول كيف لنرى حمص،
التي سريته ساروا أْن عىل يزيدوا لم قوم عىل األمري ويحرِّض أمس، يحمده كان ما
القصيدة هذه قرأت إذا وأنت عمره، من العرشين يتجاوز يكد ولم السجن، إىل دفعته
األول القسم ِيف فهو مًعا، والسياسية األدبية الرباعة من فيها املتنبي له وفق بما معجب
نكاد ا جدٍّ خفي تكلف ولكنه النسيب، ِيف عهده عىل متكلف ناسب القصيدة هذه من
ا حقٍّ حلو القسم َهذَا ِيف وغزله األحوال، من بحال اللفظ ِيف نحسه وال املعنى، ِيف نحسه
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الرقيق الغزل َهذَا من فرغ فإذا شك، فيه ليس خالص غناء ُهَو بل للغناء، يصلح
فإذا لهجته، وتغريت السماوة بادية أهل من القرامطة أسري وائل أبي إىل خلص الجميل
أو غلظة تلقى أْن دون البدوي اللفظ جزالة شعره ِيف تجد خالٌص، بدويٌّ شاعٌر ُهَو
املعنى ِيف تجدها ولكنك وحده، اللفظ ِيف الجزالة هذه تجد ال وأنت شطًطا، أو خشونة
ثم طريق، من إَِليِْه قطعت وما العدو طلب ِيف ومسريها الخيل يصف فالشاعر أيًضا،
ِيف العدو بهذا يهزأ ثم أمامها، العدو وانهزام عليه، وظهورها بالعدو إيقاعها يصف
َهذَا اِعر الشَّ اصطنع وقد البادية، رصانة إىل الحارضة خفة تجمعان ورشاقة لباقة
العدو، طلب ِيف وإرساعها الخيل اندفاع يالئم الذي املتقارب وزن املتحدر، الرسيع الوزن
إىل األمري إرساع كذلك ويالئم وإحجام، إقدام ومن ، وفرٍّ كرٍّ من وبينه بينها يكون وما

العدو. يد من واستنقاذه عمه ابن نجدة
ومن أولها، ِيف الغناء جمال من القضية هذه ِيف ما عند أقف أْن أحب كنت وكم
أرشت ما لنرى أبياتها بعض عند فلنقف يطول، َهذَا ولكن سائرها، ِيف الوصف جمال
كان ما يرون بالذين واستهزائه القديم رأيه عن سهولة ِيف املتنبي انحراف من إَِليِْه
ملا والحزن الحرسة من يشء إىل كله َهذَا بعد رجوعه ثم يفعل، أْن همَّ ما ويفعلون يرى

قوله: إىل فانظر به، هموا ما يبلغوا أْن قبل إخفاق من البعيد الهم أصحاب يصيب

ال��ش��اِئ��ِل َل��بَ��َن َوَم��ْص��ب��وَح��ٍة ُرَديْ��ِن��يَّ��ٍة ُك��لَّ ��ي��َن َف��لُ��قِّ
ال��بَ��اِط��ِل ِف��ي اإلِم��ام��ِة َص��ِح��ي��ِح نَ��اَق��ٍة َع��َل��ى إَِم��ام َوَج��يْ��َش

قوله: إىل وانظر

اْل��َع��اِج��ِل ِف��ي اْل��َغ��ِن��ي��َم��َة َف��ِإنَّ َواْع��ِذُروا ِب��ِه أَتَ��اُك��ْم َم��ا ُخ��ذُوا
ق��اب��ل ِف��ي ِح��ْم��َص إل��ى َف��ُع��وَدوا َع��اُم��ك��م أَْع��َج��بَ��ُك��م َك��اَن َوإِْن
اْل��َق��اِت��ِل يَ��ِد ِف��ي ِب��ِه ُق��ِت��ل��تُ��م ال��ِذي ال��َخ��ِض��ي��َب ال��ُح��َس��اَم َف��ِإنَّ

فيقول: القرامطة هؤالء بزعيم االستهزاء إىل يعود ثم

بَ��اِزِل َع��َل��ى ِب��ُك��مٍّ ِق��تَ��اًال آِم��ٍل ِم��ْن ألْع��َج��ُب وإِِن��ي
َح��اِئ��ِل َف��َرٍس َع��َل��ى ِب��َم��اٍض تَ��ْل��َق��ُه��ْم َال ال��ل��ُه َل��ُه أََق��اَل

188



الدولة سيف ظل يف

ال��ك��اِه��ِل ف��ي َوَغ��نَّ��اَك بَ��َراَه��ا َه��اَم��ًة ِب��ِه َض��َربْ��َت َم��ا إِذَا

وأشباهه نفسه فيهما يذكر املتنبي أنَّ ِيف أشك فما اآلتيني، البيتنْي هذيْن إىل وانظر
املغامرين: من

ِب��ال��نَّ��اِئ��ِل َل��يْ��َس ِل��َم��ا َدَع��تْ��ُه ��ٍة ِه��مَّ ِذي ِل ِب��أَوَّ َوَل��يْ��َس
ال��س��اِح��ِل ِف��ي ال��م��وُج َويَ��ْغ��ُم��ُرُه َس��اِق��ِه ع��ن ِل��لُّ��جِّ ��ُر يُ��َش��مِّ

عىل باإلعانة بغداد باتهام ترصيح بل تعريض عندي فإنه البيت، َهذَا إىل وانظر
القرامطة هؤالء أغرت التي هي البغدادية السياسة تكون أْن أستبعد وما الدولة، سيف
ذلك بعد ستفعل كما مًعا، واإلخشيديني الحمدانيني عىل األمر فيها ليفسدوا بالشام
الترصيح، أو التعريض َهذَا ِيف حذر حريص املتنبي ولكن الفاطميني، عىل األمر لتفسد

نفسه. الدولة سيف من وحذره حرصه يستمد أنه إال أرى وما
الغادرين، وغدر الخائفني، خيانة عن القصيدة آخر ِيف األمري يعّزي كيف إَِليِْه وانظر

العراق: أهل من له الكائدين وكيد

اآلِج��ِل ِف��ي َس��ْع��يُ��َك وأرض��اُه ُم��ْع��ِط��ي��َك��ُه ال��نَّ��ْص��َر ف��ه��نَّ��أََك
ال��ح��اِب��ِل ��ة َك��فِّ ِم��ْن َوأَْخ��دَُع ُم��وِم��ٍس ِم��ْن أَْخ��َوُن ال��داُر َف��ِذي
ط��اِئ��ِل َع��َل��ى يَ��ْح��ُص��ل��وَن َوَم��ا ُح��بِّ��ه��ا َع��َل��ى ال��ِرَج��اُل تَ��َف��انَ��ى

عندي القصيدة وهذه العالئية، الفلسفة بذور من بذرة األخريين البيتني هذين ويف
ويخف الشاعر، روح فيها تحلو التي النادرة القصائد من وهي املتنبي، شعر أجود من
وجد ألنه الدولة؛ سيف حب له ضمنت أنها ِيف أرتاب وما والسامعني، القارئني عىل ظله
أْن من تمكنه التي السياسية واللباقة القلب، وذكاء الوصف وقوة الفن، جمال فيها

الحرج. إىل يضطر أْن دون الخصوم يغيظ
جودة بأقل الكالبيني أدَّب حني الدولة لسيف املتنبي قالها التي البائية وليست
للمالءمة التوفيق أحسن املتنبي فيها وفق فقد الالمية، هذه من ولباقة ورشاقة وروعة
إىل فعمد الوزن اختيار وأحسن وبراعته، املعنى دقة وبني وسهولته، اللفظ جزالة بني
من أقل وليس الوقوف، فيه يتأنَّى يكاد ال رسيع سهل يسري تعلم كما وهو الوافر،
الجبال فيه تقوم ال الذي السهل الواسع الفضاء ِيف اليسري الرسيع للسري مالءمة املتقارب
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للخيل، األعنة ويخيل الطلب ِيف يجد أن إال املغري من يريد وال العقبات، فيه تنبث وال
فيه مشقة وال األرض، طبيعة من فيه عرس ال بهجوم أخذهم املطلوبني إىل انتهى فإذا
واالندفاع الصاعقة، تنقضَّ كما العدو عىل االنقضاض هو وإنما مهل، أو أناة إىل تحتاج

قتال. وال حرب تكن لم كأن به الظفر ثم السيل، يندفع كما إَِليِْه
هذه ِيف الحرب نشاط ألن والغناء؛ الغزل عن القصيدة هذه ِيف املتنبي أعرض وقد
غناء الحماسية القصيدة هذه وألن جهة، من قلبه مأل قد كان الخالصة البدوية املوقعة
الثورة قمع إىل وإرساعه وسطوته األمري بأس يصف فالشاعر أخرى، جهة من كلها
وهو الطلب، ِيف السلطان وإمعان الهرب، ِيف الثائرين إمعان ويصف الجناة، وتأديب
أْن البادية شعر من القدماء تعوَّد كما والفخر، الحماسة لغة يصطنع كله َهذَا ِيف
مع بها ينأى وال الحضارة من يدنيها سهًال عذبًا روًحا اللغة هذه ِيف أنَّ لوال يصنعوها،
له وأتاحت النساء وسبى الرجال فأرس الثائرين بهؤالء األمري ظفر فإذا البداوة، من ذلك
الحرية إليهم فرد البائسني هؤالء عىل بالعفو عاد والسبايا، باألرسى يبطش أْن القدرة
يمسسهن لم أوليائهن إىل فردهنَّ البائسات هؤالء عىل والكرامة بالرحمة وعاد والحياة،
كرم من ظفرن قد حرائر أوليائهن إىل يعدن فهن مكروًها؛ السباء بهن يلحق ولم أذى،
يخرجن إنما وهنَّ األمري، أيدي ِيف يقعن أْن ِيف عار وأي والطيب، والنعيم بالزينة األمري
لهن كان كما هذا، عند والحصانة األمن لهن كريم، ويل يد ِيف ليقعن كريم ويلٍّ يد من

أولئك. عند والحصانة األمن
وال املؤذي الترصيح فيه ليس رشيق لفظ ِيف كلها املعاني هذه يؤدي واملتنبي
يؤذي ما كل من والرباءة والطهر الصفو يملؤه الحديث ُهَو وإنما املريب، التعريض
ِيف منه الناس هؤالء بمكان األمري فيذكر االستعطاف، إىل املتنبي يصل ثم النفوس،
َحتَّى االستعطاف، ِيف يلحُّ ا حقٍّ لبٌق وهو الخطوب، تشتد حني له ونفعهم النسب،
بالفخر عليهم يعود ثم العظيم، األمري َهذَا لسلطان خاضعني أذلة كالبًا يظهرهم
إىل كالب حاجة يريض فهو إليهم، قصد لو األمراء من لغريه قاهرين أعزة فيظهرهم
كما الحلم إىل الدولة سيف حاجة يريض وهو الكرامة، إىل حاجتها يريض كما العفو،
التعريض ِيف يقرص ال كله َهذَا أثناء ِيف وهو وشدته، بأسه تصوير إىل حاجته يرىض

األبيات: هذه واقرأ الثائرين، هؤالء وأضلوا الثورة هذه شبُّوا بالذين ا جدٍّ الرفيق

ِع��تَ��اُب ِب��اْل��َج��اِن��ي ال��رِّْف��َق َف��ِإنَّ َع��َل��يْ��ِه��ْم ال��َم��ْوَل��ى أَيُّ��َه��ا ��ْق تَ��َرفَّ
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أََج��اب��وا ِل��َح��اِدثَ��ٍة تَ��ْدُع��و إِذَا َك��ان��وا َح��ي��ُث َع��ِب��ي��ُدك َوإِنَّ��ه��ُم
َف��تَ��ابُ��وا َخ��ِط��ئُ��وا َم��ْع��َش��ٍر ِل ِب��أَوَّ َوَل��يْ��ُس��وا ُه��ُم اْل��ُم��ْخ��ِط��ِئ��ي��َن وََع��يْ��ُن
ِع��َق��اُب َل��ُه��ُم َح��يَ��اِت��ه��ْم َوَه��ْج��ُر َع��َل��ي��ه��ْم َغ��ِض��بَ��ْت َح��يَ��اتُ��ُه��ْم َوأَنْ��َت

األبيات: هذه اقرأ ثم

َض��بَ��اُب ُش��ُم��وِس��ِه��م َع��ْن ثَ��نَ��اُه ِك��البً��ا َغ��َزا اْألَِم��ي��ِر َغ��يْ��ر َوَل��ْو
اْل��ُغ��َراُب ال��ذئْ��َب ِع��نْ��َدُه يُ��َالِق��ي ِط��َع��انً��ا ثَ��أِْي��ِه��ُم ُدوَن َوَالَق��ى
��َراُب ال��سَّ ال��َم��اءِ ِم��َن َويَ��ْك��ِف��ي��َه��ا اْل��َم��َواِم��ي ِري��َح ت��غ��ت��ذى َوَخ��يْ��ًال

البيت: َهذَا ِيف بالكائدين تعريضه وتلك األبيات هذه بني واقرأ

ال��َع��ذاُب َج��اِرِم��ه ِب��َغ��يْ��ِر َوَح��لَّ َق��ْوٍم ُس��َف��َه��اءُ َج��رَُّه وُج��ْرٍم

سيًدا ومدح بهم نزل فقد صباه، ِيف بالكالبيني عهد للمتنبي كان قد أن تذكر وأنت
أستبعد فلست أيًضا، لهوهم مجالس وشهد العراق، من أقبل حني بمنبج ساداتهم من
خريًا فجزى به، وبرَّهم إليه، إحسانهم وعرف الناس، لهؤالء وىف قد املتنبي يكون أْن

بإحسان. وإحسانًا بخري،
األول القسم عند إال قيس من املتألبني ثورة ِيف قالها التي القافية من أقف لست
التي العراقية البادية إىل ولكن فيه، ُولد الذي وطنه إىل أقول ال حنينًا، فيه ألن منها؛
خطره؛ عندي الحنني ولهذا الكوفة، إىل عاد ثم حينًا، فيها فأقام صباه، ِيف إَِليَْها ذهب
فيها وأقام العهد ذلك ِيف إَِليَْها ارتحل التي البدوية البيئة أنَّ من أفرتضه ما يرجح ألنه

األبيات: هذه فاقرأ قرمطية، بيئة كانت

ال��س��واِب��ِق َوَم��ْج��َرى َع��َوال��ي��نَ��ا َم��َج��رَّ وب��اِرِق ال��ُع��ذَيْ��ب بَ��يْ��َن َم��ا تَ��ذَكَّ��ْرُت
ال��م��ف��اِرِق ِف��ي ��ُروا َك��سَّ ق��د م��ا ب��َف��ْض��الت َق��ِن��ي��َص��ه��م يَ��ذْبَ��ُح��وَن َق��ْوٍم َوُص��ح��ب��َة
ال��َم��َراِف��ِق ِف��ي َع��نْ��ب��ٌر ثَ��راه��ا َك��أنَّ ت��ح��تَ��ه ال��ثَّ��ِويَّ��َة ��ْدنَ��ا تَ��َوسَّ ول��ي��ًال
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محببًا الدعابة، خفيف ظرًفا والتقسيم الطباق فيها يحدث التي األبيات هذه واقرأ
جميًعا: والسمع الذوق إىل

َص��اِدِق َض��ْوءُ وَْع��ِدَه��ا ِم��ْن َك��اِذٍب َع��َل��ى َم��ل��ي��َح��ٌة ال��ُق��ْط��ُربُّ��ل��يَّ ِب��َه��ا َس��َق��تْ��ِن��ي
ِل��نَ��اِش��ِق َوِم��ْس��ٌك ِألَبْ��َداٍن وُس��ْق��ٌم ِل��نَ��اِظ��ٍر َوَش��ْم��ٌس ِألَْج��َف��اٍن ُس��َه��اٌد
ف��اس��ِق ُك��لُّ ِج��ْس��َم��ُه َويَ��ه��َوى َع��ِف��ي��ٍف َع��اِق��ٍل ُك��لُّ نَ��ْف��َس��ُه يَ��ْه��َوى َوأْغ��يَ��ُد

من لون ِيف املتنبي رأي من طرًفا يصور ألنه قيمته؛ خاصًة األخري البيت ولهذا
فتح منذ وصفه ِيف ويتنافسون فيه، ويرسفون عليه، يتهالكون الشعراء كان اإلثم ألوان

بالغلمان. اللهو وهو ومعارصوه، نواس أبو بابه لهم
الشباب عند األنس يجد أْن — البيت َهذَا من يظهر فيما — يكره املتنبي يكن فلم
اإلثم، من ذلك دون عما يرتفع كان ولكنه واألدب، الجمال لهم اجتمع إذا الغلمان من

شعره. ِيف املذكر الغزل يسمونه عما املتنبي إعراض يعلل َهذَا ولعل
بثورة األمري الشتغال اِعر الشَّ أسف يصوران اللذين البيتني هذين عند كذلك وقف

الروم: حرب عن البادية

ال��ش��واه��ِق َق��ْط��َع ال��بَ��رُّ َك��َف��اَه��ا َوَل��ِك��ْن َراح��ًة َخ��يْ��َل��َك ِب��ال��رَّْك��ِض َح��َرُم��وا ف��م��ا
ال��دََّم��اس��ِق ُق��لُ��وِب َع��ْن َل��ِك��ْن ال��رِّْك��ز َع��ِن ِب��ُق��لُ��وِب��ِه��م اْل��َق��نَ��ا ُص��مَّ َش��َغ��ل��وا وال

بتصوير فيها اِعر الشَّ يروعك التي األبيات هذه تقرأ أْن دون القصيدة تدع وال
لهما مؤثرة نمري بهما تقدمت حني الدولة سيف نفس ِيف وتأثريهما والطاعة الخضوع

والخروج: الثورة عىل

اْل��َوَس��اِئ��ِق َط��ْرَد اْألَْظ��َع��اَن َط��َرُدوا وق��د م��ن��ه��ُم أَْرَش��َد َك��اَن نُ��َم��يْ��ٍر َل��َوْف��ُد
ال��َف��يَ��اِل��ِق َغ��ْرَب َردَّ َح��تَّ��ى اْل��َج��يْ��َش ِب��َه��ا َف��َط��اَع��نُ��وا ُخ��ُض��وٍع ِم��ْن ِرَم��اًح��ا أََع��دُّوا
ُم��َس��اِرِق َغ��ي��ر اْألَْع��َداءِ إل��ى َوأَْس��َرى ُم��َخ��اِت��ٍل َغ��يْ��َر ِم��نْ��ُه أَْرَم��ى أََر َف��َل��ْم
اْل��بَ��نَ��اِدِق ِق��ِس��يَّ أَْع��يَ��ْت َق��د َدَق��اِئ��َق ��ِه ِب��َك��فِّ اْل��ِع��َظ��اُم ال��َم��َج��اِن��ي��ُق تُ��ِص��ي��ُب
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مستوجبة بالتحليل، خليقة رائعة نفسها الثورة هذه ِيف املتنبي قالها التي والرائية
أْن أحب وإنما لإلعادة، وكراهًة لإلطالة تجنُّبًا عندها أقف ال ولكني كالبائية، لإلعجاب
عدوه قتال عن مضطرٍّا األمري ل لتحوُّ األسف ِيف املتنبي إلحاح لرتى البيتني هذين تقرأ

العرب: من أوليائه قتال إىل الروم من

وال��ِغ��راُر َك َح��دُّ اْألَْع��َداءِ َوِف��ي إَِل��ي��ِه��م ق��ائ��ُم��ُه ��ي��َف ال��سَّ َوُك��نْ��َت
ال��ِح��يَ��اُر َق��اِئ��ِم��ِه َخ��ْل��َف َوأَْم��َس��ى َش��ْف��َرتَ��اُه ِب��ال��بُ��َديَّ��ِة َف��أَْم��َس��ت

حني الرفق أجمل فيهما اِعر الشَّ يرفق اللذين البيتني هذين أَيًْضا تقرأ أْن وأحب
األمري: أمام الهزيمة من أدركهم ما املنهزمني عىل يُهوِّن أْن يريد

��واُر ال��سِّ إِال يُ��ْدِم��َه��ا َل��ْم يَ��ٌد ِف��ي��ِه��ْم أَثَّ��ْرَت َوَم��ا َك��ْع��ٍب بَ��نُ��و
اف��ت��خ��اُر َج��َالَل��ِت��ِه ِم��ْن َوِف��ي��َه��ا َونَ��ْق��ٌص أََل��ٌم َق��ْط��ِع��ِه ِم��ْن ِب��َه��ا

الخارجية الدولة سيف لحروب وصفه (6)

بينه كان ملا يعرض لم وثالثمائة وثالثني سبع سنة الدولة بسيف املتنبي اتصل وملا
وألن جهة، من الروم مع مواقعه شهد قد يكن لم ألنه ملاًما؛ إال حرب من الروم وبني
للروم املسلمون انهزم فقد أخرى، جهة من والحماسة للفخر ملهمة تكن لم املواقع هذه

فدمروه. الحَدث حصن عىل هؤالء وغلب السنة، تلك ِيف
سنة كانت إذا َحتَّى اليسري، واإلملام بالتعريض األمري مدحه ِيف إذن املتنبي فقنع
املوقعة هذه وكانت للروم، غزوه الدولة سيف مع املتنبي شهد وثالثمائة وثالثني تسع
الحدود، فاقتحم األمر، أول مؤزًرا انتصاًرا الدولة سيف فيها انترص فقد ا، حقٍّ خطرية
فقد هزيمة، إىل استحالت ثم الغنيمة، من يديه ومأل أبعد َحتَّى الروم بالد ِيف وأمعن
عليهم وأخذ ، العدوُّ بهم ولصق واألرسى، الغنائم أثقلتهم الغزاة، عىل القفول صعب
التوفيق من يبلغ لم ولكنه حسنًا، بالءً املسلمني عن الدفاع ِيف الدولة سيف وأبىل الطرق،
هذه ِيف املتنبي وقال جهد، بعد إال ُهَو ينج ولم أصحابه، عنه فتفرق خليًقا، به كان ما
الهجوم، قبل جيشه األمري عرض حني قالها التي الجيمية أوالهما قصيدتني: املوقعة

وأولها:
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أَِج��ي��ُج َل��َه��ا اْل��َع��ُدوِّ ِف��ي َونَ��اٌر أَِري��ُج َغ��ٍد بَ��ْع��َد اْل��يَ��ْوم ِل��َه��ذَا

وأولها: الروم، بها وينذر األمري، بها يُسيل الهزيمة بعد قالها التي العينية واألخرى

َش��ُج��ُع��وا َح��دَّث��وا أَْو َج��بُ��نُ��وا َق��اتَ��لُ��وا إِْن يَ��نْ��َخ��ِدُع ال��ن��اِس َه��ذَا ِب��أَْك��ثَ��ِر َغ��يْ��ِري

يغسل أن نيته وكانت الروم، للقاء الدولة سيف نهض وثالثمائة أربعني سنة ويف
من للزحف فتهيأ املايض، العام ِيف أصابتهم التي الهزيمة ورض نفسه وعن املسلمني عن
جيش أنَّ علموا املسلمني ولكن وثالثني، تسع سنة الجيش فيه عرض الذي نفسه املكان
ويحرضهم قلوبهم يثبت أْن اِعر الشَّ إىل األمري وتقدم فهابوه، العدد كثري ضخم العدو

أولها: التي نونيته فقال القتال، عىل

اإلِذْنَ��ا َس��اِك��ِن��َه��ا َغ��يْ��َر ِف��ي��َه��ا َونَ��ْس��أَُل َم��ْغ��نَ��ى َل��َه��ا نُ��ِح��بُّ َم��ا ِديَ��اًرا نَ��ُزوُر

قلوبهم إىل فرد املسلمني، جماعة أمام بل وحده، األمري يدي بني ال املتنبي وأنشدها
العدو فأكتسح السيل، كأنه الدولة سيف بهم اندفع ثم الحماسة، فيهم وأثار الثقة
أقبل الشتاء ولكن َخرشنة، إىل يصل أن يريد وكان الغزو، ِيف وأمعن اكتساًحا، أمامه
يستطع ولم املرة، هذه مظفًرا بجيشه فعاد يتقدم، أْن األمري يستطع فلم الثلج، وسقط
أولها: التي داليته ذلك ِيف املتنبي فقال الطريق، عليه يأخذوا أْن وال يضايقوه، أْن الروم

َل��َم��اِج��ُد م��نِّ��ي ال��َخ��ْوِد َض��ِج��ي��َع َوإِنَّ َح��َواِس��ُد ِف��يَّ اْل��َخ��اِل ذَاِت َع��َواِذُل

فأزال َمْرَعش عىل الدولة سيف زحف وثالثمائة وأربعني إحدى سنة أوائل ويف
أولها: التي بائيته ذلك ِيف املتنبي فقال مظفًرا وعاد حصنها، وأقام الروم عنها

وال��َغ��ْربَ��ا ��ْم��ِس ِل��ل��شَّ ��ْرَق ال��شَّ ُك��نْ��َت َف��ِإن��َك َك��ْربَ��ا ِزْدتَ��نَ��ا َوإِْن َربْ��ٍع ِم��ْن َف��َديْ��ن��اَك
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الروم، عند املسلمني أرسى وكثر الدولة، سيف عند الروم من األرسى كثر وقد
ِيف الدولة سيف فاستقبله الفداء، ِيف يَسفر السنة هذه آخر ِيف الروم ملك رسول وأقبل
فألقوها مقتولة بلبؤة األمري غلمان وجاء نفسه، ِيف الرعب به يُلقي أن يريد فخم حفل
أعدها التي قصيدته لينشد املتنبي وأقبل أحياء، أشبالها حولها ومن السفراء طريق ِيف

الثالثة: األبيات هذه ارتجل وأشبالها اللبؤة رأى فلما للحفل،

ِب��آَج��اِل��َه��ا ال��ُع��داَة وُزْرَت ِب��آَم��اِل��ه��ا ال��ُع��ف��اَة َل��ِق��ي��َت
وأش��ب��ال��ه��ا ال��ل��ي��وِث ب��ي��ن ـ��ك ـْ إَل��ي�� ت��م��ِش��ي ال��رُّوُم وأْق��بَ��َل��ِت
ِب��أْط��ف��اِل��َه��ا تَ��ِف��رُّ ف��أيْ��َن َم��ْس��ِب��يَّ��ة األس��َد رأِت إِذا

ومطلعها: املقام، لهذا هيأها التي القافية فأنشد األمري، يدي بني قام ثم

بَ��ِق��ي وم��ا م��نِّ��ي يَ��ب��َق ل��م م��ا ولِ��ْل��ُح��بِّ ل��ِق��ي وم��ا ال��ف��ؤاد يَ��ْل��َق��ى م��ا ل��َع��ي��نَ��يْ��ِك

بالد عىل عنتاب من وزحف الفرات، الدولة سيف عرب وأربعني اثنتني سنة ويف
خطوب بعد غانًما مظفًرا عاد ثم َملطيَة، عىل أغار َحتَّى وأمعن الحدود، فاجتاز الروم،
فخفَّ أنطاكية، عىل أغاروا قد الروم أنَّ بلغه آمد إىل انتهى فلما البالء، فيها أحسن
وأرس منهم، وغنم بهم فأوقع مرعش، عند قافلني لحقهم َحتَّى السري ِيف وأغذَّ إليهم
التي الميته ذلك ِيف املتنبي فقال موفوًرا، وعاد فوكاس برداس قائدهم ابن قسطنطني

أولها:

َط��ِوي��ُل ال��َع��اِش��ِق��ي��ن وَل��يْ��ُل ِط��واٌل ُش��ُك��وُل ال��ظَّ��اِع��ِن��ي��َن بَ��ْع��َد َل��ي��اِل��يَّ

فخم، حفل ِيف الدولة سيف عىل وأدخلوا الروم، سفراء أقبل وأربعني ثالث سنة ويف
فيها: يقول التي رائيته فيه املتنبي فأنشد

ال��نَّ��ظ��ُر يَ��ْص��دق َح��تَّ��ى ال��َوْص��ُف يَ��ْص��ُدُق ال ُرؤي��ِت��ه ق��ب��َل َوْص��ٌف ال��يَ��ْوِم ل��ذا ُظ��ْل��ٌم
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عرف الحفل انتهى فلما السفارة، هذه ِيف يحملون السفراء كان بما يعلم لم وكأنه
مطلعها: التي الميته فقال هدنة، ِيف يسعون كانوا أنهم

ويُ��َش��اِغ��ُل نَ��ْف��ِس��ِه ع��ن ِب��َه��ا يَ��ُردُّ ال��رس��اِئ��ُل َه��ِذي ال��رُّوم ل��َم��ْل��ِك ُدُروٌع

حصن إىل الكالبيني ثورة من فراغه بعد الدولة سيف نهض نفسها السنة هذه ويف
كما — وثالثمائة وثالثني سبع سنة للروم عنه انهزموا قد املسلمون وكان الحدث،
بمسريه الروم وعلم ويقيمه، يسرتدَّه أْن السنة هذه ِيف الدولة سيف فأراد — قدمنا
الدولة سيف ولكن عنه، لريدُّوه مختلفة أمم فيه اشرتكت ضخم جيش ِيف فأرسعوا إليه،
املسلمون، فلقيهم الروم، جيوش ظهرت َحتَّى يستقر يكد لم أنه عىل إليه، سبقهم
األمري أنَّ لوال ينهزمون، وكادوا شيئًا فتضعضعوا عليهم، عنيفة األوىل الصدمة وكانت
برداس العام القائد مكان إىل انتهى َحتَّى الصفوف يشق ومىض يشء، عىل يلوي ال أقدم
فقال مظفًرا، وعاد الحصن الدولة سيف وأقام منكرة، هزيمة الروم فانهزم فوكاس،

أولها: التي ميميته املتنبي

ال��َم��َك��اِرُم اْل��ِك��َراِم َق��ْدِر َع��َل��ى َوتَ��أِْت��ي اْل��َع��َزاِئ��ُم تَ��أِْت��ي ال��َع��ْزم أَْه��ل َق��ْدِر َع��َل��ى

سيف عىل الروم ملك سفراء أقبل وثالثمائة وأربعني أربع سنة من املحرم ويف
أولها: التي ميميته بحرضتهم املتنبي وأنشده عليه، فأدخلوا الهدنة يطلبون الدولة

َغ��م��اُم ال��م��ل��وِك ُرْس��َل ل��ُه وَس��ح ُه��م��اُم اْألَنَ��اِم ُك��لَّ َك��ذَا أََراَع

يطلبون ما السفراء يمنح أْن القصيدة هذه ِيف األمري عىل املتنبي إلحاح ومن
القبائل ثورة ليقمع الهدنة هذه ِيف راغبًا كان نفسه األمري أنَّ أستخلص املوادعة، من

وثالثمائة. وأربعني أربع سنة كانت أنها مىض فيما رجحُت التي القيسية
الحدث حصن عىل وأغاروا يظهر، فيما الهدنة الروم نقض نفسها السنة هذه ويف
عن جلوا بمقدمه علموا فلما لهم، نهض الدولة سيف ولكن يسرتدُّوه، أن يريدون

أولها: التي الميته املتنبي فقال أدراجهم، وعادوا الحصن
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ال َف��ال وإِال َه��َك��ذَا َه��َك��ذَا تَ��ع��اَل��ى م��ن َف��ْل��يَ��ْع��لُ��َوْن ال��م��ع��ال��ي ِذي

هموا قد الروم أنَّ الدولة سيف علم وثالثمائة وأربعني خمس سنة من املحرم ويف
وأمعن تبعهم ولكنه أدراجهم، عادوا بمقدمه علموا فلما إليهم، فنهض آمد، عىل بالغارة
قد الدروب وجد ولكنه وعاد، وقالًعا حصونًا ودمر البطريق، تل عىل هزمهم َحتَّى
الروم، وانهزم النرص فيها له كتب عظيمة موقعة الروم وبني بينه فكانت عليه، أخذت
آمد، إىل ظافًرا الدولة سيف وعاد األرسى، من ضخًما وعدًدا القتىل من ألوًفا تركوا وقد

فيها: يقول التي نونيته املتنبي فأنشده

ال��ث��اِن��ي ال��َم��َح��لُّ َوه��َي ٌل أَوَّ ُه��َو ��ج��ع��اِن ال��شُّ َش��ج��اَع��ِة َق��ب��َل ال��رَّأُي

وما الدولة، سيف مجلس ِيف املاضية الوقعة حديث أعيد نفسها السنة هذه ويف
ظنهم، إخالف من كان ما ثم به، واإليقاع عليه الطريق أخذ من قدَّروا قد الروم كان

أولها: التي ميميته املتنبي فأنشد

ال��َق��َس��ُم إِْق��َداِم��َك ِف��ي يَ��ِزي��ُدَك َم��اذَا نَ��َدُم اْل��وََغ��ى ُع��ْق��بَ��ى َع��َل��ى ال��يَ��ِم��ي��ِن ُع��ْق��بَ��ى

ِيف الدولة سيف يدي بني الشعر من املتنبي أنشد ما آخر الديوان يقول كما وهي
ويف بالشري، األستاذ كتاب ِيف تفصيل أحسن مفصل كلها القصائد هذه وتاريخ حلب،
وعىل الدولة، سيف عن كنار األستاذ كتاب ويف املتنبي، حياة عن جربييل األستاذ بحوث
أال خليقني وكنا التاريخ، من — قدمنا فيما — اعتمادنا كان الديوان مع الكتب هذه
واإليطالية، الفرنسية ِيف كتبوا أنهم لوال تفصيله، فأحسنوا فصلوه ما اإليجاز َهذَا ِيف نعيد

العربية. قراء أيدي ِيف ليست كتبهم وأنَّ
الدولة، بسيف املتنبي صلة عن الحديث أول ِيف — قلنا كما — الشعر َهذَا وكل
شعر من بغريه صنعناه ما به سنصنع ولكننا والتحليل، بالدرس خليق بارع، رائع
سائره. عند الوقوف عن تُغني منه نماذج عند بالوقوف فنكتفي الدولة، سيف ِيف املتنبي
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الوصف لهذا تفصيل (7)

ال فإنها وثالثمائة، وثالثني تسع سنة الحرب أوائل ِيف املتنبي قالها التي الجيمية ولندع
وثناء الهجوم، عىل لهم وحثٍّا للمسلمني وتثبيتًا للجيش، تحريًضا تكون أن عىل تزيد
وكان الحرب، نار من عليهم سيُصبُّ بما للنصارى إنذاًرا ثم أهله، ُهَو بما األمري عىل
سرية كانت ثم بالفوز، الثقة كل واثًقا بل األمل، عظيم القصرية الجيمية هذه ِيف املتنبي
لهذه التصديق كل مصدقة األمل، لذلك التحقيق كل محققة القصيدة هذه بعد املسلمني
ِيف الهزيمة أشنع عدوهم وهزموا الطويل، َهذَا غزوهم ِيف املسلمون انترص فقد الثقة،
أن يريد األمري كان — قدمنا كما — خرشنة إىل انتهوا َحتَّى فيه، لقوهم موطن كل
فطلبوا الغزو، ِيف اإلبعاد من وأشفقوا الحرب سئموا أتباعه بعض ولكن الغزو، ِيف يميض
بالغنائم مثقلني رجعوا فلما األمري، لهم فاستمع ذلك، ِيف وألحوا أوطانهم إىل الرجوع
الهزيمة كانت َحتَّى الطرق، عليهم آخذًا قفولهم، عليهم منغًصا العدو تبعهم واألرسى،

األخطار. ألشد فيها تعرضه برغم الدولة سيف نفس من تأخذ لم التي
ثم مؤزر، نرص من فيها كان وما الحرب هذه بها وصف التي املتنبي وقصيدة
تصور هي ثم مًعا، وأصدقه وأروعه تصوير أجمل الحوادث تصور منكرة، هزيمة من
ثم املتباينة، واألهواء املختلفة العواطف من فيها ثار وما املتنبي، نفس الحوادث فوق
ولكنه األمل، خائب نادًما كئيبًا محزونًا عاد وقد األمري نفس تصور كله َهذَا بعد هي
يريد. ما منه يبلغ َحتَّى يستقر وال يطمنئ يكاد وال االنتقام، إىل شوًقا يتحرَّق ذلك مع
أحسن بينها فيما األقسام هذه ُرتبت وقد أقسام، أربعة تنقسم القصيدة وهذه
إْن آخرها، من تبدأ قصة ولكنها فصول، أربعة ذات رسالة القصيدة كأن وأدقه، ترتيب

ذلك. بعد أولها من تُستأنف ثم آخرها، من تبدأ التعبري، َهذَا صح
وقد حلب، إىل املسلمون عاد أْن بعد نفسه، املتنبي لنا فيصور األول الفصل فأما
الطويلة الحوادث هذه أثناء وجد وما سمع وما شهد ِلَما التدبر ِيف وأمعن نفسه إىل خال
هذه عىل ساخط الناس، من يائس البال، كاسف كئيب، محزون ُهَو وإذا العنيفة،
حني بخالء وعدوا، إذا كراًما العمل، ِيف جبناء القوم، ِيف شجعانًا صورتهم التي الحياة
بهذا يكتفي ال ُهَو ثم امتحنوا، إذا غادرين خونة تحدثوا، إذا أوفياء الوفاء، إليهم يطلب
ِيف يجد ُهَو وإنما والسخط، اليأس لهذا يستسلم أْن يريد ال ُهَو بل والسخط، اليأس
أْن املستحيل من وليس كلها، ا رشٍّ الناس طبيعة فليست أمل، من خفية بقية نفسه
فهو وإذن واإلنجاز، الوعد وبني والعمل، القول بني فيالئموا الطبيعة هذه عىل يخرجوا
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ال أنه عىل العار، َهذَا عنهم ويغسلوا بالثأر، يأخذوا أْن عىل يصارحهم أْن دون يحثهم
فرغ إذا َحتَّى إليها، فيتحدث مقامهم نفسه يقيم وإنما مبارشة، ذلك ِيف إليهم يتحدث
الذي الثاني الفصل إىل انتقل والرجاء، األمل صور ثم واليأس، الحزن فصور ذلك، من

األول. للفصل منطقية طبيعية نتيجة األمر حقيقة ِيف ُهَو
َهذَا من أبرع لهم حافز فأي العار، أنفسهم عن يغسلوا أْن الناس من يريد كان
واستحواذهم الروم، عىل واستعالءهم الحرب، أول ِيف انتصارهم به صور الذي الوصف
يلوون ال هاربني يمضون أمامهم للمحاربني وَدفعهم فيها، ومن فيها وما األرض عىل
الوصف َهذَا أثناء ِيف وهو خرشنة، أرباض إىل كله ذلك بعد وانتصارهم يشء، عىل
العربية النفس وإشعار الحفيظة، إثارة عىل صورها وأقدر الحرب، ألفاظ أروع يصطنع
أتم فقد خرشنة إىل انتهى فإذا واإلباء، وبالشمم والعزة، وبالكرامة والقوة، بالبأس

الثالث. الفصل ِيف يأخذ أْن من له بد وال قصته، من الثاني الفصل
منكرة الهزيمة كانت وقد الهزيمة، تصوير ففيه ا، جدٍّ دقيق الثالث الفصل وهذا
بهم ويُشمَت املسلمني، أعضاد ِيف اِعر الشَّ يَفت أْن دون ذلك إىل السبيل فكيف ا، حقٍّ

الروم. شماتة ِيف ويزيد العدو،
أْن الجاهيل العرص منذ القدماء الشعراء تعود فقد العرس، كل عسريًا األمر ليس
يهمله بل الهزيمة، وصف عن يستغني املتنبي ولكن منها، ويعتذروا الهزيمة يذكروا
املنترصين إىل يتحول ثم والغموض، اإلجمال من يشء ِيف بها باالعرتاف ويكتفي إهماًال،
بما لهم ويتنبأ الهزائم، من أصابهم بما ويذكرهم ويوعدهم، فينذرهم الروم، من
وتنقية لهم، وتمحيًصا للمسلمني، امتحانًا إال الهزيمة يرى ال وهو منها، سيصيبهم
املسلمني، من جماعة أرسوا قد الروم بأن يعرتف وهو والجبناء، الضعفاء من لجيشهم
املوتى، وأشباه املوتى من جماعة أرسوا وإنما حفاظ، أو بأس ذا أحًدا يأرسوا لم ولكنهم
إال تنعم وال باألحياء، تظفر ال والضباع ضباع، فالروم حال، كل عىل النفوس موتى من

باملوتى.
من واألخري الرابع الفصل إال له يبق لم موعًدا، منذًرا الروم إىل حديثه أتم فإذا
رأي إعالن ثم عليه، األمر وتهوين نفسه، من نفسه األمري تعزية وهو القصة، فصول

سيكون. فيما األمري وأمل كان، فيما األمري
اللوم عن األمري رفع قد فهو ا، حقٍّ مؤثًرا تصويًرا الفصل َهذَا املتنبي صور وقد
يرفعه أْن أحد يستطيع ال بحيث الشمس، فوق األمري رفع قد ُهَو بل العار، عن ونزهه
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الذين عىل العار كل العار إنما إليه، يسمو أْن العار يستطيع ال وبحيث يضعه، أْن وال
عنه انهزم الذي الوحيد األمري لهذا املجد كل واملجد عنه، وتفرقوا وأسلموه خذلوه
أيًضا، املنهزم الجيش منه حمى وإنما وحدها، نفسه منه يَْحِم ولم للعدو، فثبت الجيش
مصلح وهو املرة، هذه األمري ذات ِيف أخطأ فقد ويُصيب، يُخطئ والزمان دول، واأليام
األمري ومرتبع الصيف، يُقبل حني األمري مصطاف إال الروم أرض وهل قابل، من خطأه
بعد للروم وويل األمري، أمر منتظر والدهر األمري، إىل معتذر فالسيف الربيع، يقبل حني

ذلك!
فيها اِعر الشَّ َق ُوفِّ وقد املتنبي، قصائد من الرائعة القصيدة هذه تنتهي وكذلك
التوبيخ، أشد املنهزمني وبخ قد فهو العلمية، الناحية من ناحيتني: من التوفيق كل
من اليأس إىل يدفعهم ولم أنفسهم، ِيف يُصغرهم لم ولكنه التعنيف، أقىص وعنفهم
َهذَا تعظيم ِيف يرسف لم ولكنه انتصارهم، للروم عرف قد وهو واالنتقام، الظفر
ومن قلوبهم، يكرس أْن وال املسلمني، حد من يقل أْن يريد ال ألنه به؛ والتنويه االنتصار
عنه وردَّ السوء، ألسنة عنه وذاد السمعة، حسن لألمري ضمن قد فهو السياسية، الناحية
وينتظرون الدوائر، به يرتبصون الذين املسلمني امللوك هؤالء من به الشامتني شماتة
خذلته قد بأنها وأشعرها الرعية، وفاء له حفظ قد نفسه الوقت ِيف وهو املكروه، له
إذا نرصه ِيف وتفنى فتنرصه إليه، تؤديه أْن يجب ا حقٍّ عليها له وأنَّ ذاته، ِيف وقرصت

املقبل. العام ِيف الحرب استأنف
يشء، كل قبل فنيٍّا توفيًقا كان بل فحسب، وعمليٍّا سياسيٍّا املتنبي توفيق يكن ولم
ومعانيه وألفاظه الحرارة، كل حارة الصدق، كل صادقة القصيدة ِيف اِعر الشَّ فلهجة
كلها، أطوارها ورأى املوقعة شهد قد املتنبي ألن الحار؛ الصدق لهذا املالءمة أشد مالئمة
سجال الحرب إنما تقصري، عن وال املسلمني ِيف ضعف عن تأِت لم الهزيمة أنَّ واستيقن
عىل لريبط شيئًا املنهزمني يلوم أْن تقتيض املوقف طبيعة أنَّ ولوال عليك، ويوٌم لك يوٌم

كثريًا. وال قليًال لومهم ِيف املتنبي فكر ملا الجهاد، إىل وليحفزهم قلوبهم
وروعتها جمالها من لتحس القصيدة، هذه من أطراًفا تقرأ أْن اآلن أحب وأنا

أولها: ِيف الحزين غنائه إىل فانظر أحس، ما بعض

َش��ُج��ُع��وا َح��دَّثُ��وا أَو َج��بُ��نُ��وا َق��اتَ��ل��وا إِْن يَ��نْ��َخ��ِدُع ال��ن��اس ه��ذا ِب��أَك��ثَ��ِر َغ��يْ��ِري
يَ��َزع َم��ا ال��َغ��يِّ بَ��ْع��َد ال��تَّ��َج��اِرب َوِف��ي تُ��َج��رِّب��ُه��ْم أَْن إِال ال��َح��ِف��ي��َظ��ِة أَه��ُل
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َط��بَ��ُع ت��ش��تَ��ِه��ي َال ك��م��ا ال��ح��ي��اَة أَنَّ َع��ِل��َم��ْت َم��ا بَ��ْع��َد َون��ف��ِس��ي ال��ح��ي��اُة َوَم��ا
يُ��ج��تَ��دَُع ال��ِع��زِّ ِب��َق��ْط��ِع ال��َع��ِزي��ز أَنْ��ُف َم��اِرنُ��ه َص��حَّ ل��وج��ه ال��ج��م��اُل َل��ي��َس

واستنهاضهم املسلمني استفزاز إىل يعود كيف اليأس َهذَا بعد إَِليِْه انظر ثم
فيقول: لالنتقام،

وأن��تَ��ِج��ع ِغ��م��دي ِف��ي ال��َغ��ي��َث وأت��ُرُك وأط��ل��بُ��ُه ِك��ت��ِف��ي ع��ن ال��م��ج��َد أَأَط��َرُح

والقوة الظرف يجمع الذي البيت َهذَا ِيف الدولة سيف إىل خلص كيف إَِليِْه وانظر
فقال: مًعا،

ي��م��ت��ِن��ُع ال��ه��ي��ج��اءِ أب��ي بَ��ابْ��ن وال��ج��ي��ُش ُك��لُّ��ه��ُم ال��س��اداُت ي��م��ت��ن��ُع ِب��ال��َج��ي��ِش

فلم كالصاعقة الروم عىل انقضَّ حني الدولة سيف غارة يصف كيف إَِليِْه انظر ثم
كما خرشنة إىل فيصل واملوصوف، الوصف بني الرسعة ِيف يُالئم كيف وانظر له، يثبتوا
عزيًزا األمري أقام كما ذلك بعد عليها يقيم ثم أناة، وال مهٍل غري ِيف األمري إَِليَْها وصل

واالنتصار: بالعزة ُمبَاهيًا منتًرصا

ِس��َرُع َس��يْ��ِره��ا وأدن��ى ��ك��ي��ِم ال��شَّ َع��َل��ى نَ��َه��ٌل ُش��ْرِب��ه��ا أق��َص��ى ال��م��ق��اِن��َب ق��اَد
َوَالِش��بَ��ُع ريٌّ ل��ه ل��ي��َس ك��ال��م��وت بَ��َل��د ع��ن م��س��راُه بَ��َل��ٌد يَ��ع��تَ��ف��ي ال
َواْل��ِب��يَ��ُع ��ْل��بَ��اُن َوال��صُّ ال��رُّوُم ِب��ه تَ��ْش��َق��ى َخ��ْرَش��نَ��ٍة أَْربَ��اِض َع��َل��ى أََق��اَم َح��تَّ��ى
َم��اَزَرُع��وا َوال��نَّ��اِر َم��اَج��َم��ُع��وا َوال��نَّ��ْه��ِب َم��اَوَل��ُدوا َواْل��َق��تْ��ِل َم��انَ��َك��ُح��وا ��بْ��ِي ِل��ل��سَّ
ال��ُج��َم��ُع ِب��َه��ا َم��ْش��ُه��وًرا ال��َم��نَ��اِب��ُر َل��ُه ِب��َص��اِرَخ��ٍة َم��نْ��ُص��وبً��ا ال��َم��ْرُج َل��ُه ُم��ْخ��ل��ى

يمأل كان وما وبأس، قوة من للمسلمني كان ما وصف ِيف املتنبي يميض ثم
من نفوسهم ِيف تركوا وما قتل، من املسلمون أحدث وما وجزع، فزع من الروم قلوب
اإلطالة فيه مصطنًعا الوصف، َهذَا مستلذٍّا وصفه، ِيف مستأنيًا كله َهذَا يصف حزن،
عليهم يُلقي فهو خرشنة، عند مرتفعة أكمة من الروم عىل أرشف قد كأنه والتفصيل؛

واملاء. والرضم والنار الحديد قوامها بشعة خطبة ذلك ِيف
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أن بعد العارضة الهزيمة هذه عن ذلك بعد الروم إىل يتحدث كيف إَِليِْه انظر ثم
تسجيًال: النرص سجل

َص��نَ��ُع��وا ِب��َم��ا َف��َج��اَزاُه��ْم اْألَِم��ي��َر َخ��انُ��وا َل��ُك��م اْل��ُم��س��ل��ِم��ي��َن إِنَّ ِل��ل��دُُّم��ْس��تُ��ِق ُق��ْل
َف��َج��ُع��وا إِيَّ��اُه��ُم ِق��تَ��الُك��ُم َك��أَنَّ ِدَم��اِئ��ُك��ُم ِف��ي ِن��يَ��اًم��ا َوَج��ْدتُ��ُم��وُه��م
نَ��َزع��وا ِب��ِه��ْم ��وا َه��مُّ َوإِْن اْألََع��اِدي ِم��َن ِم��ثَ��اِل��ِه��ُم َع��ْن اْألَع��اِدي تَ��ع��فُّ َض��ع��َف��ى
��بُ��ُع ال��ضَّ ال��م��ي��ت��َة إِالَّ يَ��أُْك��ُل َف��َل��يْ��َس َرَم��ٍق ذَا َك��اَن أََس��ْرتُ��م َم��ْن َالتَ��ْح��َس��بُ��وا
تَ��ْج��تَ��ِم��ُع َل��يْ��َس ُف��َراَدى تَ��ُم��رُّ أُْس��ٌد َص��ع��َدت َوَق��ْد اْل��َواِدي َع��َق��ِب َع��َل��ى َه��الَّ
يَ��دَُع َم��ا َف��ْوَق ِم��نْ��ُك��ْم يَ��أُْخ��ذُ ��ْرُب َوال��ضَّ َس��ْل��َه��بَ��ٍة ُك��لَّ ِب��َق��نَ��اَه��ا ��ُك��ْم تَ��ش��قُّ
َرَج��ُع��وا إِذَا َف��ْس��ٍل ِب��َال يَ��ُك��ونُ��وا ِل��َك��ْي ِب��ُك��ْم ال��ُج��نُ��وَد ال��ل��ُه َع��رََّض َوإِنَّ��َم��ا
ال��تَّ��بَ��ُع ْوَل��ة ال��دَّ ِل��َس��يْ��ِف َغ��اٍز َوُك��لُّ َف��َل��ُه ذَا بَ��ْع��َد إَِل��يْ��ُك��ْم َغ��ْزٍو َف��ُك��لُّ

البيتني: هذين ِيف الدولة سيف إىل يتحدث كيف إَِليِْه وانظر

��َرُع ال��ضَّ اْل��َع��اِج��ُز ِف��ي��ِه َغ��يْ��َرَك َوَك��اَن َف��اِرَس��ُه ُك��نْ��َت َوْق��ٌت يَ��ِش��ي��نُ��ك َوَه��ْل
يَ��َض��ُع َوَال َش��يءٌ يَ��ْرَف��ُع��ُه َف��َل��يْ��س َم��ْوِض��ُع��ه ��ْم��ِس ال��شَّ َم��َح��لِّ َف��ْوَق َك��اَن َم��ْن

بل الدولة، سيف ِيف املتنبي قال ما أروع من وهو البيت، َهذَا إىل األمر آخر وانظر
أيًضا: املمدوحني من غريه ِيف

َوُم��ْرتَ��بَ��ُع ُم��ْص��َط��اٌف َل��َك َوأَْرُض��ُه��ْم ُم��نْ��تَ��ِظ��ٌر ��يْ��ُف َوال��سَّ ُم��ْع��تَ��ذٌر ال��دَّْه��ُر

ينتظر، كان بما السيف وظفر خطيئته، من واعتذر شاعره، َوْعَد األمري صدق وقد
خرشنة يبلغ وكاد بهم، وظفر الروم لقتال الدولة سيف نهض َحتَّى الحول يحل فلم
أوالهما، ِيف الجيش يحرض أيًضا، قصيدتني املوقعة هذه ِيف املتنبي قال وقد الثلج، لوال

أخراهما. ِيف الفوز ويسجل
الجمال من فيه واجد فأنت شئت، إن فاقرأه — الشعر َهذَا عند أقف ال ولكني
عىل السفراء أدخل حني قالها التي قافيته عند كذلك أقف ولن — يرضيك ما والروعة
أصل إنما باإلعجاب، خليقة كانت وإن وثالثمائة، وأربعني إحدى سنة الدولة، سيف
خصاًال جمعت ألنها الدولة؛ سيف ِيف املتنبي آية عندي هي التي الالمية هذه إىل مرسًعا
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صاغ للروم، األمري جهاد فيها وصف التي القصائد من غريها ِيف اجتمعت أراها ما
أولها: التي السموءل المية مثال عىل القصيدة هذه اِعر الشَّ

َج��م��ي��ُل يَ��رتَ��دي��ه ِرَداءٍ َف��ُك��لُّ ِع��ْرُض��ُه ال��لُّ��ْؤِم ِم��َن يَ��ْدنَ��ْس َل��ْم اْل��َم��رءُ إِذَا

من استعار ُهَو بل أيًضا، نفسها واللغة نفسها، والقافية نفسه، الوزن فاصطنع
وال تقليًدا ذلك يصنع لم ولكنه واألساليب، واملعاني األلفاظ من طائفة القصيدة هذه
وهو إماًما، يتخذه ولم السموءل فعارض الشعري، املذهب َهذَا أعجبه وإنما احتذاءً،
اليسري من ليس غريبًا، عذبًا روًحا القصيدة ِيف أجرى الفني املذهب َهذَا ذهب حني
الروح َهذَا فإذا القصيدة، تقرأ أنت بل قويٍّا، إحساًسا تحسه ولكنك تصويره، وال وصفه
تقرأ حني تجدهما ال وطربًا، خفًة نفسك ِيف ويُشيع قلبك، إىل ومعانيها ألفاظها يسبق

املتنبي. قصائد من أخرى قصيدة أي
كلها، القصيدة ِيف وخفته بعذوبته يحتفظ الخفيف العذب الروح َهذَا أن والغريب
املعاني بتباين تتباين مختلفة، ألوانًا يتخذ فقل شئت وإن أشكاًال، يتخذ ذلك مع ولكنه
شاحب حزيٌن عذوبته عىل فهو القصيدة. هذه ِيف اِعر الشَّ يطرقها التي واملوضوعات
الغزل َهذَا ِيف اِعر الشَّ يتغنى حني الهادئ، واأللم والرحمة الحنان نفسك ِيف يثري كئيب،
هذه عن خلع املوقعة ووصف املدح إىل اِعر الشَّ انتهى فإذا القصيدة، به بدأ الذي
أبعد إىل األلوان زاهَي ثوبًا واتخذ وكآبته، وشحوبه حزنه دائًما الخفيف العذب الروح
عىل يغلبك ُهَو وإذا ساحًرا، تموًُّجا وتتموج ألوانه فتضطرب الشمس، ضوء يمسه ، حدٍّ
وكانت دقيًقا، وصًفا الحرب يصف والشاعر يتموج، كما معه تتموج نفسك وإذا نفسك،
تمتاز الحرب هذه كانت بل الحرب، هذه به تمتاز ما أخص الرسيعة النشيطة الحركة
أناة، وال بمهٍل تسمح ال التي الجرأة وهي الحركة، لهذه نتيجة لعلها أخرى بخصلة
إىل وقت من عنفه يزداد أمام، إىل متصل اندفاع هي وإنما تفكريًا، وال روية تبيح وال
ويكتسح يعرتضه ما كل يقتحم وإنما العقاب، عند يقف وال باملصاعب يحفل ال وقت،
السفح، إىل القمة من ينتهي حني وينحدر الجبال، تعرتضه حني يصعد يلقاه، ما كل
يأتي الذي النشوان بنشوة يشء أشبه هما وجرأة حركة السهل: إىل ينتهي حني ويعدو

تدبر. أو لتعقل فيهما سعة ال ونشاط، فرٍح عن يأتيه ما
من إَِليَْها فاندفع فجأة، له خطرت فقد الحرب؛ هذه ِيف الدولة سيف فعل وكذلك
من العودة أراد فلما ملطية، واقتحم الروم بالد ِيف أمعن َحتَّى يشء عىل يلوى ال َحرَّان،
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أخذ قد أنه يقدر وأن يتدبر، أن خليًقا وكان عليه، أخذ قد الدرب وجد إرمينية درب
راجًعا فكر الوقت، يضيع أن أبى ولكنه الدرب، اقتحام ِيف يحتال وأن أيًضا، ورائه من
من له أعدَّ قد العدو كان بما مبال غري أخرى مرة ملطية واقتحم الطري، رسعة ِيف
الغريبة الجريئة الرسعة هذه ِيف انتهى ثم وراء، من يلحقه أن خليًقا كان وبما أمامه،
أن يلبث لم ولكنه عنهم، انرصف قد أنه الروم وظن فسلكه، الروم بالد من مخرج إىل
الفرات، أدرك َحتَّى ومىض والنفوس، الغنائم وسلب وخرب فدمر أخرى، مرة إليهم عاد
حول الروم بعبث ويعلم آمد إىل ينتهي يكد ولم الخيل، ظهور عىل اقتحاًما فاقتحمه
وأضاف تمزيًقا، فمزقهم قافلون وهم َمْرَعش عند الروم وأخذ وأغذ خف َحتَّى أنطاكية،

مظفًرا. وعاد نفسه القائد ابن وأخذ واألرسى، الغنائم من عنده كان ما إىل
وأتيح يتدبر، وال يقف ال فيها فمىض الحرب، أسكرته قد نشوان الدولة سيف كان
القصيدة هذه ينشئ ُهَو وإذا املتنبي، شاعره يسكر نفسه النرص َهذَا فإذا النرص، له
ستحس، فأنت وتصويره، وصفه أراد الذي لألصل املطابقة كل مطابقة دقيقة صورة
الدولة سيف تبع حني املتنبي أحسهما اللذين والنشاط الحركة الوصف، َهذَا تقرأ حني

يسرتيح. وال يستقر وال يطمنئ يكاد ال تلك، الرسيعة الجريئة غارته ِيف
مندفًعا الدولة، سيف اتباع ِيف املتنبي مىض كما القصيدة قراءة ِيف أنت وستميض
ومنحدًرا يصعد، حني الجيش مع صاعًدا مقام، إىل مقام من متنقًال بيت، إىل بيت من
مع هاجًما ثم العدو، حول يدور حني الجيش مع ودائًرا ينحدر، حني الجيش مع
بعذوبته احتفاظه عىل الخفيف العذب الروح هذه إن ثم العدو، عىل يهجم حني الجيش
ليتخذ الوصف، َهذَا من فرغ إذا املتألقة املرشقة األلوان ذا الثوب َهذَا يخلع وخفته،
يكاد قاتم قل أو اليشء، بعض حالك ولكنه واإلرشاق، التأنق شديد ليس آخر ثوبًا
حني وذلك وحني، حني بني فيه يرتقرق البهجة من شيئًا أنَّ لوال القتوم، ِيف يمعن
الدولة سيف حول من وإىل املسلمني، بالد من الدولة سيف وراء ما إىل اِعر الشَّ يلتفت
اللهو، عىل إقباًال وإال وجموًدا، خموًال وإال وضعة، ذالٍّ إال يرى فال املسلمني، ملوك من
الذي الوقت َهذَا ِيف منهما طائل وال فيهما غناء ال وعجيًجا وضجيًجا اللذات، عىل وعكوًفا
البطولة إىل ينتهي الذي الظفر فإذا الروم؛ من وعدوه الدولة سيف بني الجد فيه يجدُّ
والنهوض بالنفس الثقة وإذا آخر، حينًا البطولة إىل تنتهي التي الهزيمة وإذا حينًا،
الحزين التعريض َهذَا من اِعر الشَّ فرغ فإذا حال، كل عىل هللا إىل واالطمئنان بالواجب
ثوب ُهَو آخر ثوبًا عليه وأفاض هذا، ثوبه الخفيف العذب روحه عن خلع الفرح،
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قصيدته عن ريض وكأنه الفنية، والرباعة الشخصية بالكفاية واالعتزاز بالنفس، الفخر
هؤالء عىل ساخط وهو فنونهم، ورأى اآلخرين الشعراء قصائد سمع أن بعد فنه وعن
أن إال يسعهم فال غايته، بلوغ عن ويقرصون مجاراته، عن يعجزون الذين الشعراء
لهم، مزدريًا يرمقهم وأخذ عليهم، أرشف قد وهو عليه، ويتألبوا له، ويكيدوا به يسعوا

ويفعلون. يقولون ملا محتقًرا
مبتهًجا بنفسه القصيدة ويختم مفتخًرا، حزينًا بنفسه القصيدة يبدأ فاملتنبي
ولجماعة له بل وحده، الدولة لسيف ال فيها ما وخري القصيدة أكثر ويمنح منتًرصا،
ولجماعات العرب، وحسب اإلسالم حوذة عن الذائدين هللا، سبيل ِيف معه املجاهدين
واآلثام، املخازي إىل منرصفة املجد، عن ساهية الجد، عن الهية املسلمني من أخرى
متحمس، مفاخر والشاعر هاج، والشاعر ، قاصٌّ والشاعر مادح، والشاعر ، مغنٍّ فالشاعر

الطول. ِيف تُرسف لم التي القصيدة هذه ِيف الشعر فنون أكثر يجمع والشاعر
الشعر، من الدولة لسيف املتنبي قال ما أروع عندي القصيدة هذه إنَّ لك: قلت

أقول: فيما مرسًفا لست أني فرتى أبياتها، بعض معي واقرأ

َط��ِوي��ُل اْل��َع��اِش��ِق��ي��َن َوَل��يْ��ل ِط��َواٌل ُش��ُك��وُل ال��ظَّ��اِع��ِن��ي��َن بَ��ْع��َد َل��يَ��اِل��يَّ
َس��ب��ي��ُل إَِل��يْ��ِه َم��ا بَ��ْدًرا َويُ��ْخ��ِف��ي��ن أُِري��ُدُه َال الَّ��ِذي اْل��بَ��ْدَر ِل��َي يُ��ِب��نَّ
َح��ُم��وُل ِل��ل��ن��اِئ��بَ��اِت َوَل��ِك��نَّ��ِن��ي َس��ْل��َوًة اْألَِح��بَّ��ِة بَ��ْع��ِد ِم��ْن َوَم��اِع��ْش��ُت

إعجابًا نفسه امتألت إذا عرفناه وقد الحزين، الغناء بهذا قصيدته املتنبي بدأ ملاذا
يبتغي ال هجوًما موضوعه عىل ويهجم الغناء، عن وينرصف النسيب، عن يعرض ورًضا
ِيف يتأنق أن يريد شاعر ألنه ستقول: املقدمات؟ يديه بني يبسط وال الوسائل، إَِليِْه
وما الحرب، أنباء من عليهم سيقص ما الستماع يُهيِّئَهم وأن سامعيه، يبهر وأن فنه،
هذا! الشعراء يفعل ما أكثر وما ا، حقٍّ َهذَا يكون وقد أوصافها، من عليهم سيعرض
بهذا ممتلئون حوله من الناس بأن شاعًرا بموضوعه، ممتلئًا أحدهم يكون ما أكثر وما
الغناء! من أنحاء ِيف إَِليِْه يدور َحتَّى يبلغه وال إَِليِْه يرسع ال ذلك مع ولكنه املوضوع،
يعمد الذي والرتفق الفني، التأنق َهذَا غري آخر شيئًا املتنبي نفس ِيف أرى ولكني نعم!
آمالها من تُدِرك لم التي اِعر الشَّ نفس عن أحيانًا يصدر دفني، حزٌن فيها الشعراء، إَِليِْه
اإلسالمية األمة هذه حال عن أخرى أحيانًا ويصدر شيئًا، منها تدرك تكد لم أو شيئًا،
خطوة، تتقدم ال هي حيث ولكنها الجهاد، فتحسن وتجاهد البالء، فتحسن تُبىل التي
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األمراء يُبيل ما كأحسن الدولة سيف فيها أبىل التي الحرب هذه خطوات، تتأخر ولعلها
منها أفاد وماذا الدولة؟ سيف منها أفاد وماذا املسلمون؟ منها أفاد ماذا املجاهدون،
يمدُّوا لم هم حيث املسلمون األشياء حقائق إىل ونفذت األمر، ِيف تعمقت إذا املتنبي؟
الخاصة، أحوالهم تصلح لم هم حيث واملسلمون الروم، غارة من يؤمنوا ولم حدودهم
اليوم يظفر ُهَو حيث الدولة وسيف الفساد، ِيف اإلغراق من الداخلية سياستهم تربأ ولم
الروم، بأس يأمن لم الدائرة، عليه تدور وقد غًدا، ينترص وقد غًدا، الحرب ليستأنف
مدحه كما مهنئًا اليوم األمري يمدح هو، حيث نفسه واملتنبي املنافسني، مكر يأمن ولم
حال، كل عىل مادًحا شاعًرا سيظل ولكنه يعزيه، وقد غًدا يهنئه وقد معزيًا، أمس
كحياة متشابهة حياته السوء، له ويدبر به، ويؤتمر له، يُكاد محسود ذلك مع وهو
تبدي أنها ِيف املتشابهة الطول، ِيف املتشابهة الليايل فهذه وإذن األمري، وكحياة املسلمني،
إَِليِْه ويطمح الهوى، كل يهواه الذي اآلخر البدر عليه وتخفي يريده، ال الذي البدر له
وثقلت أمضته التي املتشابهة الليايل هذه سبيًال، ذلك مع إَِليِْه يجد وال الطموح، كل
بتشابهها؟ وتثقل تُمض التي املتشابهة الحياة لهذه رمًزا تكون ال لم لتشابهها، عليه
بأن عليهم نبخل ملاذا يلعبون؟ وهم األطفال إىل ننظر كما دائًما الشعراء إىل ننظر ملاذا
والبطولة، الرجولة إىل أدنى الناس صفات وأي أحيانًا؟ والبطولة الرجولة بهم نظن
ويطول؟ يتصل حني بالتشابه الضيق وهذا السأم َهذَا من الرفيع الفن حال إىل وأقرب
أنها يزعم التي هذه صاحبته ُهَو املتنبي عىل الليايل تخفيه الذي البدر َهذَا أنَّ أحق
غري آخر شيئًا البدر َهذَا يكون ال لم دونها؟ من به تقطعت قد األسباب وأنَّ عنه، ظعنت
اآلمال لهذه رمًزا البدر يكون ال ملا والرماح؟ األسنة تحميها التي األعرابية الفتاة هذه
عىل َوَقَدر الحياة أحس منذ اِعر الشَّ نفس إَِليَْها تاقت التي البعيدة الهموم وهذه النائية

منها؟ يدنو أو يبلغها أن دون حياته من أنفق ما أنفق والتي النشاط،
َهذَا وعن والعقم، الطول ِيف املتشابهة الليايل هذه عن نفسه املتنبي سألت أنك لو
يجيد إنما وهو يتغنى، شاعر فهو الناس؛ يقول ما بغري أجابك ملا العزيز، الخفي البدر

علًما. به يحيط وال يحققه ال بما يتغنى ألنه فيه؛ ويربع الغناء
املعاني هذه ِيف يفكر أن عن البعد كل بعيًدا املتنبي يكون أن مرجح بل فجائز
شاعر، ألنه نفسها؛ املعاني هذه يتغنى ذلك مع ولكنه فيها، وأفضت إَِليَْها أرشت التي
دون أثره ِيف وطار بأذياله فتعلق الفن، مطالب من يفوته ملا عرض من الشعراء وأبرع

إليه. ينتهي أو يبلغه أن
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حي ذلك مع ولكنه الطوال! املتشابهة الليايل بهذه وضيقه املتنبي سأم أشد ما
ولكنه كال! فيهم؟ زهد أو أحبته عن سال أتراه الحياة، بلذات ويستمتع ويروح يغدو
إثر ِيف ا حقٍّ يبكي أفرتاه امللمات، واحتمال للحوادث الثبات تعلم قد َجلد، صبور صبور،
عنه، نأت إال منها يدنو ال التي اآلمال هذه إثر ِيف يبكي ُهَو أم األعرابية؟ الفتاة هذه
ثم ونرجو اليأس، يدركنا ثم نأمل جميًعا لسنا أو عليه؟ وعزَّت فاتته إال يطلبها وال
قل: بل راجني! آملني نحيا كنا كما قانطني، يائسني ذلك مع ونحيا القنوط، يصيبنا
َحتَّى ويصيبنا يؤذينا ُهَو وإنما نفوسنا، ِيف يستقر يكاد ال يدركنا الذي اليأس َهذَا إن
وإذا يتجاوزنا، ثم بالغناء، ألسنتنا ويُطلق الحزن، نفوسنا ِيف ويثري الشكاة، إىل يدفعنا
لألمل، مجدون للنشاط، مستأنفون السعي، ِيف جاهدون نحن وإذا مكانه، يستقر األمل
والفوز واملرح، الفرح نتمنى نحن وإذا أملنا؛ ما تحقيق ِيف ونلج فاتنا، ما إثر ِيف نسعى
نزال وما واألىس، الحزن غناء نستأنف ثم اليأس، يعاودنا ثم العجز، يبلغنا ثم والظفر،

والحياة. األمل منا يفرغ أو والحياة، األمل من نفرغ َحتَّى كذلك
وما قصيدته، بها املتنبي بدأ التي الحزينة الثالثة األبيات هذه من أفهمه َهذَا كل
يُفهمني أْن اِعر الشَّ من أطلب ال فأنا يرده، لم أو َهذَا أراد قد املتنبي يكون أْن يعنيني
أريد وإنما ا، حقٍّ أراد ما يفهمني أْن عىل بقدرته اِعر الشَّ براعة أقيس ال وأنا ا، حقٍّ أراد ما
والشعور الحس من أبوابًا يل يفتح أْن املاهر املوسيقي من أريد كما البارع اِعر الشَّ من
األبيات. هذه ِيف كله التوفيق لهذا وفق قد املتنبي أنَّ ِيف أشك وما والخيال، التفكري ومن
تَغني ِيف ماض اِعر الشَّ أنَّ فسرتى هذا، بعد تأتي التي األبيات قراءة ِيف وامض

اململ. التشابه بهذا وضيقه الالذع، وحزنه املمض، يأسه
الفراق َهذَا عن إال ينشأ لم منه ويشكو يصوره الذي األلم َهذَا كل أنَّ ترى ألست
الجائز من ورحيل لقاء، يعقبه أْن املمكن من فراق الحياة، ِيف واحد رحيل عن نشأ الذي
ال الذي والفراق منه، عودة ال الذي الرحيُل أقبَل إذا فكيف الشمل، اجتماع يعقبه أْن

قطًعا! األمل وقطع إتماًما اليأس فأتم املوت أقبل إذا كيف بعده! لقاء
منه، بعدت قد غايته وأنَّ فاته، قد أمله أنَّ أحس وقد الشاعر، َهذَا إىل انظر ثم
أْن يتمنى وهو وأَْوهاها، بأََرثِّها يتعلق فهو غايته، دون به تقطعت قد األسباب وأنَّ
هما الريح، وهذه الروضة هذه ألن الشمال؛ ريح عليها تهبُّ روضة يوم كل ِيف يلقى
يتعلق وهو الذكرى، من نفسه ِيف تُثريان بما إَِليَْها وتقربانه حبيبته من تدنيانه اللتان
بالروضة يبتهج أيًضا، حزنه ِيف الواهية باألسباب يتعلق كما فرحه ِيف الواهية باألسباب
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ماء يذكره ألنه باملاء؛ ويََرشق حبيبته، من روًحا إَِليِْه تحمالن كأنهما الشمال، وريح
ألنه بالنرص؛ يبتهج ُهَو كذلك وصوًال، إَِليِْه يستطيع ال وهو حبيبته عنده نزلت قد آخر
ِيف يثري ألنه بالنرص؛ يبتئس ُهَو وكذلك أمله، من يدنو أنه إَِليِْه يخيل أو أمله، من يدنيه

يستطيع: فال يبلغه أْن يريد الذي الحق النرص ذلك صورة نفسه

َرِح��ي��ُل ال��رَِّح��ي��ِل بَ��ْع��ِد ِم��ْن ال��َم��ْوِت َوِف��ي بَ��يْ��نَ��نَ��ا َح��اَل َواح��ًدا َرح��ي��ًال َوإِنَّ
وَق��بُ��وُل َرْوَض��ٌة بَ��ِرَح��تْ��ِن��ي َف��ال إَِل��ي��ُك��ُم أَْدن��ى ال��رَّْوِح َش��مُّ ك��اَن إِذَا
نُ��ُزوُل ال��ح��ِب��ي��ب أه��ُل ِب��ِه ِل��َم��اءٍ تَ��ذكُّ��ًرا إِالَّ ِب��ال��م��اءِ َش��َرِق��ي َوَم��ا
ُوُص��وُل إَِل��يْ��ِه ِل��َظ��ْم��آٍن َف��َل��يْ��َس َف��ْوَق��ُه األَِس��نِّ��ة َل��ْم��ُع يُ��ح��رُِّم��ُه

األبيات ِيف والحبيب الصبح وعن والنجوم، الليل عن يتحدث كيف إَِليِْه وانظر
نفسه وأنَّ بعيٌد، عميٌق حزنه وأنَّ ملحة، مستمرة اِعر الشَّ شكاة أنَّ فسرتى التالية،
الرجاء: فيها فتثري وتضئ باليأس، فتغمرها تُظلم التي الطريق هذه ِيف جادة ساعية

َدِل��ي��ُل ��ب��اِح ال��صَّ َض��وءِ َع��َل��ى ل��َع��يْ��ن��ي َوَغ��يْ��ِره��ا ال��س��ائ��راِت ال��نُّ��ُج��وِم ف��ي أَم��ا
ونُ��ُح��وُل ِرق��ة ف��ي��ِه ف��تَ��ظ��َه��ر ُرؤي��ت��ي َع��ي��نَ��ي��ك ال��لَّ��ي��ُل َه��ذَا يَ��َر أََل��ْم
ق��ت��ي��ُل ف��ي��ه وال��لَّ��ي��ُل َك��َم��دي َش��َف��ْت َل��ْق��ي��ًة ال��َف��ْج��َر ال��ُق��لَّ��ِة ِب��َدْرب ل��ق��ي��ُت
َرُس��وُل م��ن��ِك ��م��ُس وال��شَّ ب��ه��ا بَ��َع��ث��ِت َع��َالَم��ٌة ف��ي��ِه ال��ُح��ْس��َن ك��أنَّ وي��وًم��ا

من الشعراء يحسه ما يحس الناس كل وليس كاملتنبي، شاعًرا الناس كل وليس
يستطيع حرٍّا كان لو املتنبي أنَّ إال أرى وما الغناء، من الشعراء يحبه ما ويحب الحزن
اليأس اختالف من والستخرج الجميل، َهذَا غناءه ألطال سجيتها عىل نفسه إرسال
وترجمان األمري شاعر ولكنه مشجية، وألحانًا حلوة نفحات الناس قلوب عىل واألمل
الشاعر فليقطع والحماسة، للفخر مرتقبون والجند للمدح، مرتقب واألمري الجند، هؤالء
إىل يخلص وهو — نفسه أرىض كما — والجيش األمري ولريض غناءه، الحزين قلبه عىل

فيقول: جميًال، خلوًصا والوصف املدح

ذُُح��وُل ال��ظَّ��الِم ع��ن��َد ُط��ِل��بَ��ْت َوال َع��اِش��ٌق اثَّ��اَر ال��دول��ة َس��ي��ِف َق��بْ��َل وم��ا
وتَ��ُه��وُل اس��ت��غ��راب��ه��ا َع��َل��ى تَ��ُروُق َغ��ري��ب��ٍة ِب��ك��لِّ ي��أت��ي ول��ك��نَّ��ه
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ُخ��ي��وُل ال��س��ه��اَم أنَّ َع��ل��م��وا وم��ا ال��ع��دى إل��ى ال��ج��ي��اد ِب��ال��ُج��ْرِد ال��دْرَب َرَم��ى
وَص��ه��ي��ُل تَ��ح��ت��ِه م��ن َم��َرٌح ل��َه��ا ِب��ال��ق��نَ��ا ال��َع��ق��اِرِب تَ��ش��واَل ش��وائ��َل

أخرى، مرة بتشبيهها وُمعجبًا مرة، بالسهام الخيل تشبيه عن راضيًا إال أظنك وما
ا ُمحسٍّ إال أراك وما بأذنابها، شالت وقد بالعقارب أعجازها نحو القنا أسنة أديرت وقد
امض ولكن والصهيل، باملرح النشاط َهذَا وإعالنها الخيل، نشاط من املتنبي أحسه ما

القراءة: ِيف

َونُ��ُص��وُل َق��نً��ا َل��بَّ��تْ��ه��ا ِب��َح��رَّان َل��ُه َع��َرَض��ْت َخ��ْط��َرٌة إالَّ ه��ي وَم��ا

َحتَّى إَِليَْها يدعو يكد فلم َحرَّان، ِيف فجأة الدولة لسيف إذن الغارة خطرت فقد
الهجوم: َهذَا يصور كيف إَِليِْه فانظر الهجوم، ِيف واندفع الجيش له استجاب

وَرِع��ي��ُل راي��ٌة َط��ود ُك��لَّ َع��َل��ْت وَص��نْ��ج��ٍة َدلُ��وٍك م��ن تَ��َج��لَّ��ى ��ا َف��َل��مَّ
ُخ��ُم��وُل األَِن��ي��ِس ع��ن��د ِذك��ره��ا وف��ي رف��ع��ة ال��طُّ��ْرِق َع��َل��ى ف��ي��ه��ا ُط��ُرٍق َع��َل��ى

هي وإذا وصنجة، دلوك عند املنبسط السهل آخر إىل انتهت وقد الخيل ترى فأنت
كما وحركاتها بنفسها فتزحمها األطواد قمم تبلغ هي وإذا الجبال، ِيف مرتقبة تصعد
يقدر وال له ُدبِّر ما يعرف ال الٍه، ساٍه كله َهذَا من والعدو واألعالم، بالرايات الجو تمأل

اقرأ: إليه.ولكن سبق ما

ف��ج��ِم��ي��ُل َخ��ْل��ُق��ه��ا ��ا وأمَّ ِق��ب��اًح��ا ُم��غ��ي��رًة رأْوه��ا َح��تَّ��ى َش��َع��ُروا ف��م��ا
َغ��ِس��ي��ُل ��ي��وِف ِب��ال��سُّ َم��ك��ان ف��ُك��لُّ ع��ل��ي��ِه��ُم ال��َح��ِدي��َد يُ��ْم��ِط��ْرَن َس��ح��ائ��َب

أمطرهم الذي العارض َهذَا من املوت عليهم وُضب غرة، عىل أخذوا قد إذن فهم
السيوف. من عليها صبَّ بما أرضهم وغسل حديًدا،

ذُي��وُل ال��ث��اك��الِت ُج��يُ��وَب ك��أنَّ ِب��ِع��رَق��ٍة يَ��نْ��تَ��ِح��بْ��ن ��بَ��اي��ا ال��سَّ وأْم��س��ى
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العاصفة أنَّ العدو إىل فخيل وعاد، والسبي الغنيمة من يديه الدولة سيف مأل وقد
سيف كان وقد عنهم، انرصف قد الدولة سيف وأنَّ انجىل، قد العارض وأنَّ أقلعت، قد
املتنبي، يقله لم ما وهذا عليه، أخذت قد الطريق وجد ولكنه ينرصف، أْن يريد الدولة
جديًدا، بأًسا العدو فأمطر أدراجه عاد وإنما وقته، يُضع ولم الدولة سيف يجزع ولم

تصوير: أجمل َهذَا املتنبي يصور كيف فانظر

ُق��ُف��وُل ال��دُُّخ��وَل إِالَّ ل��ه��ا وَل��ي��َس ��ًال ُق��فَّ ِب��م��ؤزاَر َف��َظ��نُّ��وه��ا َوع��اَدْت
َك��ف��ي��ُل تَ��ُخ��ْض��ُه َل��ْم نَ��ج��ي��ع ِب��ُك��لِّ ك��أنَّ��ُه َخ��وًض��ا ال��ج��م��ع ن��ِج��ي��َع َف��َخ��اَض��ْت
ُط��لُ��وُل وال��دي��اُر َص��رَع��ى ال��َق��وُم ِب��ه َم��ْس��َل��ٍك ُك��لِّ ف��ي ال��ن��ي��راُن تُ��س��اِي��ُره��ا

أخرى: مرة ملطية واقتحامه عليهم، الدولة سيف كرور املتنبي يصور كيف وانظر

ثَ��ُك��وُل ِل��ْل��بَ��ِن��ي��َن أُمٌّ َم��َل��ْط��يَ��ُة َم��َل��ْط��يَ��ٍة ِدَم��اءِ ِف��ي َف��َم��رَّْت َوَك��رَّْت
َع��ِل��ي��ُل ِف��ي��ِه اْل��َم��اءَ َك��أَنَّ َف��أَْض��َح��ى ُق��بَ��اِق��ٍب ِم��ْن ُك��لِّ��ْف��نَ��ُه َم��ا َوأَْض��َع��ْف��َن

يصور كيف فانظر الفرات، إىل مظفًرا غانًما بجيشه الدولة سيف انتهى وقد
الخيل: ظهور عىل النهر اقتحام املتنبي

ُس��يُ��وُل ِب��ال��رَج��اِل َع��َل��يْ��ِه تَ��ِخ��رُّ َك��أَنَّ��َم��ا ال��ُف��َراِت َق��ْل��َب ِب��نَ��ا َوُرْع��َن
َوَم��ِس��ي��ُل َغ��ْم��َرٌة َع��َل��يْ��ِه َس��َواءٌ َس��اِب��ٍح ُك��لُّ َم��ْوَج��ُه ِف��ي��ِه يُ��َط��اِرُد
َوتَ��ِل��ي��ُل َوْح��َدُه َرأٌَس َوأَْق��بَ��َل ِب��ِج��ْس��ِم��ِه َم��رَّ اْل��َم��اءَ َك��أَنَّ تَ��َراُه

يبلغ أن قبل الجيش سيلقاها التي الخطوب آخر يكن لم الفرات عبور أنَّ عىل
أن يجب للروم وحصون قالع أمامه زالت فما وسبي، غنيمة من حوى بما مأمنه

فعل: وقد يقتحمها

بَ��ِدي��ُل أَبَ��ْدَن ��ْن ِم��مَّ اْل��َق��نَ��ا َوُص��مِّ ِل��ل��ظُّ��بَ��ا َوِس��ْم��ِن��ي��َن ِه��نْ��زي��ٍط بَ��ْط��ِن َوِف��ي
َوُح��ُج��وُل تَ��نْ��َق��ِض��ي َم��ا ُط��َرٌر َل��َه��ا يَ��ْع��ِرُف��ونَ��ه��ا َط��ْل��َع��ًة َع��َل��يْ��ِه��ْم َط��َل��ْع��َن
َوتَ��ُزوُل أَْه��َل��َه��ا إَِل��يْ��نَ��ا َف��تُ��ْل��ِق��ي ِن��َزاِل��نَ��ا ُط��وَل ال��ش��مُّ اْل��ُح��ُص��وُن تَ��َم��ل
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يقول فيما آمد وإىل املتنبي، يقول فيما الران حصن إىل الدولة سيف وانتهى
يسرتيح أْن ال خيله يُريح أْن الدولة سيف أراد وقد أصدق، عندنا واملتنبي املؤرخون،
قطري يقول كما — اإلقدام قارح البصرية، َجذع وهو والجيش، الخيل تعبت فقد هو،
الروم بأن األنباء إَِليِْه انتهت فقد يُريح، أو يسرتيح أْن له أبت الظروف أنَّ عىل —
بد فال أنطاكية، حول ما عىل فيغريون بالدهم، ِيف صنيعه املسلمني بالد ِيف يصنعون
ووفق لذلك نهض وقد الطريق، عليهم يقطع أو يلحقهم أْن من الدولة لسيف إذن
البعيدة الطريق بوصف يبدأ وهو وتوفيقه، نهوضه املتنبي يصور كيف فانظر فيه،

به: واإليقاع العدو بإدراك ثم الشاسعة،

ذَِل��ي��ُل ِل��ْألَِم��ي��ِر َع��ِزي��ٍز َوُك��لُّ ال��َوَج��ى ِم��َن َرْزَح��ى ال��راِن ِب��ِح��ْص��ِن َوِب��تْ��َن
ُف��لُ��وُل َخ��َالُه َم��ا َس��يْ��ٍف ُك��لِّ َوِف��ي َم��َالَم��ٌة َخ��َالُه َم��ا نَ��ْف��ٍس ُك��لِّ َوِف��ي
َوُه��ُج��وُل َم��ْج��ُه��وَل��ٌة َوأَْوِديَ��ٌة َواْل��َم��َال ال��َم��َط��اِم��ي��ُر ُس��َم��يْ��َس��اَط َوُدوَن
َج��ِل��ي��ُل اْل��ِب��َالِد ِف��ي َخ��ْط��ٌب َولِ��ل��رُّوِم َم��ْرَع��ٍش أَْرِض إل��ى ِف��ي��َه��ا ال��دَج��ى َل��ِب��ْس��َن

خيله: طليعة ِيف وكان الروم، جيَش الدولة سيف أدرك مرعش وعند

ُف��ُض��وُل اْل��َع��اَل��ِم��ي��ن ُك��لَّ أَنَّ َدَرْوا َج��يْ��ِش��ِه َق��بْ��َل َوْح��َدُه َرأْوُه ��ا َف��َل��مَّ
َك��ِل��ي��ُل َع��نْ��ُه اْل��ِه��نْ��ِد َح��ِدي��َد َوأَنَّ َق��ِص��ي��َرٌة َع��نْ��ُه اْل��َخ��طِّ ِرَم��اَح َوأََن
َج��ِزي��ُل اْل��َع��َط��اءِ ِم��ثْ��ُل بَ��أُْس��ُه َف��تً��ى َوَس��يْ��َف��ُه اْل��ِح��َص��اِن َص��ْدَر َف��أَْوَرَدُه��ْم
بَ��ِخ��ي��ُل ِب��ال��داِرِع��ي��َن َوَل��ِك��ن��ُه ُك��لِّ��ِه ِب��اْل��َم��اِل ِت اْل��ِع��الَّ َع��َل��ى َج��َواٌد
ُس��ُه��وُل ِف��ي��ِه اْل��بَ��يْ��ِض ُح��ُزوُن ِب��َض��ْرٍب َف��لَّ��ُه��ْم َوَش��يَّ��َع َق��تْ��َالُه��ْم َف��َودََّع
ُك��بُ��وُل ِم��نْ��ُه َس��اَق��يْ��ِه ِف��ي َك��اَن َوإِْن ��ٌب تَ��َع��جُّ ِم��نْ��ُه ُق��ْس��َط��نْ��ِط��ي��َن َق��ْل��ِب َع��َل��ى

له انهزم الذي االنتصار بهذا — رأيت كما — القصة وختمت املوقعة انتهت فقد
فال بعُد، ينته لم اِعر الشَّ ولكن أسريًا، قسطنطني ابنه ترك وقد قائدهم، له وفر الروم
والوعيد بالنذير يتحدث أْن ومن ويستهزئ، يسخر أْن ومن ويوعد، ينذر أْن من له بد
َهذَا ابنه عىل وحياته نفسه آثر وقد املنهزم، القائد َهذَا إىل واالستهزاء وبالسخرية

األسري:
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يَ��ئُ��وُل إَِل��يْ��ِه ��ا ِم��مَّ َه��اِرٍب َف��َك��ْم َع��اِئ��ٌد دُم��ْس��تُ��ُق يَ��ا يَ��ْوًم��ا َل��َع��لَّ��َك
تَ��ِس��ي��ُل ُم��ْه��َج��تَ��يْ��َك إِْح��َدى َوَخ��لَّ��ْف��َت َج��ِري��َح��ًة ُم��ْه��َج��تَ��يْ��َك ِب��ِإْح��َدى نَ��َج��ْوَت
َخ��ِل��ي��ُل إَِل��يْ��َك نْ��يَ��ا ال��دُّ ِف��ي َويَ��ْس��ُك��ُن َه��اِربً��ا ابْ��نَ��َك ِل��ْل��َخ��طِّ��يَّ��ِة أتُ��ْس��ِل��ُم
وََع��ِوي��ُل َرنَّ��ٌة ِم��نْ��َه��ا نَ��ِص��ي��ُرَك ��ٍة ُم��ِرشَّ ِم��ْن أَنْ��َس��اَك��ُه َم��ا ِب��َوْج��ِه��َك
أُك��وُل ل��ل��ُج��يُ��وِش َش��ُروٌب َع��ل��يٌّ َوَع��ْرُض��َه��ا اْل��ُج��يُ��وِش ُط��وُل أََغ��رَُّك��ُم
ِف��ي��ُل أَنَّ��َك يَ��نْ��َف��ْع��َك َوَل��ْم َغ��ذَاُه َف��ِري��َس��ًة إِالَّ ِل��لَّ��يْ��ِث تَ��ُك��ْن َل��ْم إِذَا
َع��ذُوُل ِف��ي��ِه يُ��ْدِخ��ْل��َك َل��ْم ال��طَّ��ْع��ُن ِه��َي َش��َج��اع��ٌة ِف��ي��ِه تُ��ْدِخ��ْل��َك َل��ْم ال��طَّ��ْع��ُن إِذَا
تَ��ُص��وُل َك��يْ��َف اْألَيَّ��ام َع��لَّ��َم َف��َق��ْد َص��ْوَل��ة أبْ��َص��ْرَن اْألَيَّ��اُم تَ��ُك��ِن َوإِْن

من الدولة سيف أعداء إىل والتفت البيت، بهذا الروم حديث من املتنبي فرغ وقد
إَِليِْه لنعود اآلن ذلك ندع ولكنَّا املنافسني، الشعراء من ُهَو أعدائه إىل ثم املسلمني، ملوك

حني. بعد
من أقل كانت ربما الشعر َهذَا من أخرى قصائد عند أقف أْن أريد كنت وكم
شعر بني ال واالمتياز، التفوق من الرفيع مكانها لها ولكن وجماًال، روعة القصيدة هذه
َهذَا عن الحديث ِيف أطلت قد ولكني أيًضا، كله العربي الشعر بني بل وحده، املتنبي

خاص. كتاب لدرسه يفرد أْن خليق ُهَو الذي الشعر
القصائد الشعر َهذَا من والتحليل التدبر َهذَا مثل ِيف تقرأ أْن حال كل عىل أحب وأنا

أولها: التي

ال��َم��َك��ارُم اْل��ِك��َراِم َق��ْدِر َع��َل��ى َوتَ��أْت��ي اْل��َع��َزاِئ��ُم تَ��أِْت��ي اْل��َع��ْزِم أَْه��ِل َق��ْدِر َع��َل��ى

∗∗∗
َغ��َم��اُم ال��ُم��لُ��وِك ُرْس��َل َل��ُه َوَس��حَّ ُه��َم��اُم اْألَنَ��اِم ُك��لَّ َك��ذَا أََراَع

∗∗∗
َال َف��َال َوإِالَّ َه��َك��ذَا َه��َك��ذَا تَ��َع��اَل��ى َم��ْن َف��ْل��يَ��ْع��لُ��َوْن اْل��َم��َع��اِل��ي ِذي

∗∗∗
ال��ث��اِن��ي اْل��َم��َح��لُّ َوْه��َي ٌل أَوَّ ُه��َو ال��ش��ْج��َع��اِن َش��َج��اَع��ِة َق��بْ��َل ال��رأُْي
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السلطان أصحاب من الدولة سيف بأعداء تعريضاملتنبي (8)

العناية حق وديوانه اِعر الشَّ درسوا الذين به يُعَن لم شعر الدولة سيف ِيف وللمتنبي
فيما ا جدٍّ عظيًما أثًرا له ألن كلها؛ بالعناية خليق — أعتقد فيما — أنه مع اآلن، إىل

والعراق. مرص ِيف الحياة من املتنبي سيستقبل
من بقصيدة يستقل لم ألنه الشعر؛ لهذا إهمالهم ِيف معذورون والنقاد اح والرشَّ
والوصف املدح قصائد ِيف عرًضا جاء وإنما املقطوعات، من بمقطوعة وال القصائد،
وهو العرب، من عليه للثائرين أو الروم، من لعدوه الدولة سيف جهاد من كان ملا
مرة، خفيٍّا تعريًضا والعراق مرص ِيف السلطان بأصحاب املتنبي فيه عرض الذي الشعر
أْن عىل يُعيننا أنه من يأتى الشعر َهذَا وخطر أخرى، مرة الترصيح يبلغ يكاد وواضًحا
اضطر وما اإلخفاق، من إَِليِْه انتهى وما اإلعراض، من مرص ِيف املتنبي لقيه ما نفهم
ِيف الفتور من املتنبي لقى ما نفهم أْن عىل — يعيننا كما — الهرب من األمر آخر إَِليِْه
أوضح أْن أستطيع أني أزعم ولست خاصة، بغداد ِيف الصارخة العداوة من ثم العراق،
والداللة إَِليِْه باإلشارة أكتفي ولكني يتضح، أن ينبغي وكما أحب كما الشعر َهذَا أمر
به والرجوع فيه، الحديث باستئناف لغريي أو يل الوقت يسمح أْن وأرجو بعضه، عىل

التاريخ. مصادر من والبعيدة القريبة أصوله إىل
الثائرون به ثار حني الدولة، لسيف الشعر من املتنبي قال عما حديثنا ِيف رأيت وقد
يؤلبون كانوا بالذين التعريض عن يمتنع يكن لم أنه البدو، رعيته من ثم القرامطة، من
عمال من يكونوا أْن يمكن كما املؤلبون وهؤالء بعيد، من يغرونهم أو الثائرين هؤالء
جنوب ِيف املرصيني عمال من أو العراق أهل من يكونوا أْن يمكن نفسه الدولة سيف
ومن كله، واضًحا يكن لم الشعر ذلك ِيف الكائدين بهؤالء املتنبي تعريض أنَّ عىل الشام،
وال شكٍّا يحتمل ال الذي الترصيح إىل وأدنى وأظهر منه أوضح ُهَو ما املتنبي شعر

لبًسا.
سيف يمدح كان حني أنه أحدهما بدافعني: َهذَا إىل ُدفع قد املتنبي أنَّ إيلَّ ويخيل
اآلخرين امللوك أولئك يعيب أْن نفسه يملك يكن لم بالئه، وحسن بمضائه ويعجب الدولة
جهٍد، وال مشقٍة غري ِيف الثروة، وضخامة امللك، وسعة واللني، بالحياة ينعمون الذين
أو العراق ِيف الكيد من له يدبر ما بعض عىل يظهر كان نفسه الدولة سيف أنَّ واآلخر
فيُغري الفسطاط، أو بغداد وبني بينه الفساد من يدنو أو يفسد األمر وكان مرص، ِيف
يغيظ. أو يعذر أو لينذر اإلسالمية، السياسة نواحي من الناحية هذه يمس بأن شاعره
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سيف بهما يمدح املتنبي قالهما قصيدتني الشعر َهذَا من نعد أْن نستطيع وقد
ِيف البويهي الدولة ُمعز وبني املوصل ِيف الدولة نارص أخيه بني األمر فسد حني الدولة

بغداد.
التعميم، آثر وإنما التعريض، واضح يكن لم القصيدتني هاتني ِيف اِعر الشَّ ولكن
سيف أنَّ كما ممدوًحا، أو مادًحا يُحرج وال والقوة، البأس يُظهر الذي باملدح واكتفى
فكأن املوصل، نحو بجيشه يزحف أْن دون أخيه لنرص االستعداد أظهر نفسه الدولة
ال أخرى مواقف هناك ولكن بعيد، من وعيًدا يكون أْن عىل املرة هذه ِيف يزد لم األمر

مراء. وال شكٍّا فيها األمر يحتمل
بني األمر فسد حني التعريض من املتنبي إَِليِْه عمد ما أول إىل يشء كل قبل فلننظر
فيها يصور املتنبي فسرتى األبيات، هذه فاقرأ البغدادي، الدولة معز وبني الدولة نارص
العالقة فساد ومن حلب يف وحشٍة من ذلك إَِليِْه أدى وما املوصل، ِيف األمر اضطراب

والوعيد: التهديد إىل التصوير َهذَا من ينتقل ثم بغداد، وبني بينها

ُم��ْق��تَ��بَ��ِل ال��نَّ��ْص��ِر ��ى ِل��ُم��َل��قَّ ��ٌش تَ��َوحُّ َح��َل��ٍب َوِف��ي أََع��اِص��ي��ر ال��ُف��َراِت َع��َل��ى
ال��رُُّس��ِل ِم��َن أَبْ��َداًال اْل��َخ��يْ��َل َويَ��ْج��َع��ُل نَ��َف��ذَْت ال��ِت��ي اْل��ُك��تْ��َب أَِس��نَّ��تُ��ُه تَ��تْ��لُ��و
نَ��َف��ِل ِس��َوى يَ��ْل��َق��ى َف��َال أََع��دُّوا َوَم��ا َج��َزٍر ِس��َوى يَ��ْل��َق��ى َف��َال اْل��ُم��لُ��وَك يَ��ْل��َق��ى

أْن وال يؤذيه أْن يريد ال ذلك مع لسلطانه مكرب للخليفة، مصانع الدولة وسيف
البيت: َهذَا ذلك تصوير ِيف املتنبي فيقول عليه، خروًجا يُظهر

ِب��اْل��ِخ��َل��ِل اْل��ِه��نْ��ِدي ال��ذََّك��ِر ِص��يَ��انَ��َة ُم��ْه��َج��تَ��ُه ِب��اْألَبْ��َط��اِل ال��َخ��ِل��ي��َف��ُة َص��اَن

األمري أنَّ ويعلن الوعيد، إىل املتنبي فيها يعود التي الثالثة األبيات هذه إىل وانظر
الخالفة: عاصمة ِيف يُراد وما يُكاد بما عالٌم

َوَج��ِل َع��َل��ى إِالَّ تُ��َق��اِب��لُ��ُه َف��َم��ا نَ��اِظ��َرٌة َوْه��َي ِم��نْ��َه��ا أَبْ��َع��َد يَ��نَ��اُل
َواْل��ِغ��يَ��ِل ال��نَّ��ْف��ِس بَ��يْ��َن اْل��َح��ْزم َوَظ��اَه��َر ِب��ِه ال��ن��اِزَالِت ُدوَن ��يْ��َف ال��سَّ َع��رََّض َق��ْد
َواْل��َج��بَ��ِل ��ْه��ِل ال��سَّ أَْه��ِل َض��َم��اِئ��ُر َل��ُه َف��انْ��َك��َش��َف��ْت ِب��اْألَْس��َراِر ال��ظَّ��نَّ َوَوك��ل
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إنذار ِيف تكفي ال أخيه لنرص يزحف أْن يريد الدولة سيف بأن األخبار إذاعة وكأن
إىل ويطلب الزحف، ِيف آخذٌ أنه الدولة سيف فيظهر املوصل، عن الضغط ورفع بغداد
فيقول شعًرا، ذلك ِيف يقول أْن الظن، أكرب ِيف ا رسٍّ إليه، ويتقدَّم يصحبه أْن املتنبي

األبيات: هذه فيها تأتي أخرى قصيدة املتنبي

أَْغ��بَ��اُر ِل��َدرَِّه��ا ال��ُم��لُ��وِك َدرُّ َم��َواِه��ٌب اْل��ُم��لُ��وُك َوَه��َب َوإِْن َوَل��ُه
اْل��َع��اُر إَِل��يْ��َك يَ��ْدنُ��و أَْن َوي��َخ��اُف ال��رََّدى ِم��َن تَ��َخ��اُف َم��ا َق��ْل��بُ��َك ِل��ل��ِه
ال��َج��رَّاُر اْل��َج��ْح��َف��ُل َع��نْ��َك َويَ��ح��ي��ُد ُك��ل��ِه اْل��َخ��َالِئ��ِق َط��بَ��ِع َع��ْن َوتَ��ِح��ي��ُد
اْل��َج��بَّ��اُر َس��َط��َواِت��ِه ِم��ْن َويَ��ِذلُّ َج��اُرُه اْألَِع��زَِّة َع��َل��ى يَ��ِع��زُّ يَ��اَم��ْن

وبغداد. املوصل بني األمر فصلح غايته، إىل انتهى قد َهذَا الدولة سيف وعيد وكأن
ببائيته املتنبي، مدحه مرعش، بناء وأتم الروم، لقتال الدولة سيف نهض وملا
اإلسالم، ملوك من بمنافسيه فيها يُعرض ال بأبيات البائية هذه ختم ولكنه املعروفة،
قاٍس بيشء املرصيني ويخص احتياط، غري ِيف ويسبهم ترصيًحا، بذمهم يرصح وإنما

يقول: حيث وذلك الذم، من

تَ��بَّ��ا ِآلَراِئ��ِه��ْم تَ��بٍّ��ا َم��ْرَع��ًش��ا بَ��نَ��ى أَن��ُه ال��ن��اُس يَ��ْع��َج��َب أَْن َع��َج��بً��ا َك��َف��ى
��ْع��بَ��ا ال��صَّ َواْس��تَ��ْص��َع��َب اْل��َم��ْح��ذُوَر َح��ِذَر إِذَا َوبَ��يْ��نَ��ُه اْألَنَ��اِم بَ��يْ��َن َم��ا اْل��َف��ْرُق َوَم��ا
اْل��َع��ْض��بَ��ا ��اِرم ال��صَّ اْل��َع��اَل��ِم ُدوَن ��تْ��ُه َوَس��مَّ ِل��ْل��ع��دى اْل��ِخ��َالَف��ُة تْ��ُه أََع��دَّ ِألَم��ٍر
ُح��بَّ��ا َل��ُه اْألََع��اِدي ��أََم ال��شَّ تَ��تْ��ُرِك َوَل��م َرْح��َم��ًة اْألَِس��نَّ��ُة َع��نْ��ُه تَ��ْف��تَ��ِرْق َوَل��ْم
َس��بَّ��ا َوَال َق��طٌّ ُس��بَّ َم��ا ال��ثَّ��نَ��ا َك��ِري��َم َك��ِري��َم��ٍة َغ��يْ��َر َع��نْ��ُه نَ��َف��اَه��ا َوَل��ِك��ْن
َرْط��بَ��ا ُغ��ُص��نً��ا َواَج��َه��ْت ِريَ��اٍح َخ��ِري��ُق َك��أَنَّ��ُه َط��ْوٍد ُك��لَّ يُ��ثَ��نِّ��ي َوَج��يْ��ٌش
ُح��ْج��بَ��ا َع��َج��اَج��ِت��ِه ِم��ْن َع��َل��يْ��َه��ا َف��َم��دَّْت ُم��َغ��ارُه َخ��اَف��ْت ال��لَّ��يْ��ِل نُ��ُج��وَم َك��أَنَّ
َوال��رَِّب��ا اْل��َم��َك��اِرَم يُ��ْرِض��ي الَّ��ِذي َف��َه��ذَا ُم��ْل��ُك��ُه َواْل��ُك��ْف��َر ال��لُّ��ْؤَم يُ��ْرِض��ي َك��اَن َف��َم��ْن

ترى كما وهو مرعش، بناءه الدولة سيف من أكربوا الذين يسب ترى كما فهو
بالعداء، املرصيني يصارح ولكنه بأذى، لصاحبها يعرض ال للخالفة، ُمصانع أَيًْضا
نفاهم وإنما حبٍّا، وال كرامًة الدولة لسيف الشام من تركوا ما يرتكوا لم أنهم فيعلن
بأنه فرماه الدولة، معز إىل به قصد أنه إال أرى ما ببيت القصيدة يختم ثم نفيًا، عنها
هللا. مرضاة ابتغاء عىل ملكه الدولة سيف يقيم حني عىل والكفر، اللؤم عىل ملكه يقيم
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الحديث أطلنا التي الرائعة الميته املتنبي وقال وأربعني، اثنتني سنة كانت فإذا
أبعد لهما كان اللذين البيتني بهذين الدولة سيف ملنافيس عرض املايض، الفصل ِيف عنها

قوله: وهما جميًعا، واألدبية السياسية الناحية من املتنبي حياة ِيف األثر

َص��ِق��ي��ُل ال��ش��ْف��َرتَ��يْ��ِن َم��اِض��ي َف��ِإنَّ��َك َم��َواِض��يً��ا تُ��َس��مَّ َل��ْم ُم��لُ��وٌك َف��َدتْ��َك
َوُط��بُ��وُل ل��َه��ا بُ��وَق��اٌت ال��ن��اِس َف��ِف��ي ِل��َدْوَل��ٍة َس��يْ��ًف��ا ال��ن��اِس بَ��ْع��ُض َك��اَن إِذَا

بلقب ب لُقِّ قد فهو ذلك، ِيف أشك ما البيتني، بهذيْن امَلْعِني ُهَو وحده الدولة ومعز
شيئًا، يُغني ال ضخم لفٌظ ُهَو وإنما عضبًا، وال ماضيًا ليس ولكنه الدولة، إىل يضاف
ويذود يحميها للدولة سيًفا حلب أمري املتنبي جعل فقد ذلك، ِيف رصيٌح الثاني والبيت
نفسه عن أو الدولة عن يعلن أْن عىل يزيد ال بغداد ِيف منافسه أنَّ حني عىل عنها،

والطبول. بالبوقات
فقد خاصة بغداد ويف كله، اإلسالمي الرشق ِيف ا جدٍّ عميًقا البيت َهذَا أثر كان وقد
غريها ويف فيها عليه وعيب حياته، آخر ِيف بغداد إىل املتنبي وصل حني البيت َهذَا ذُكر

عباد. بن الصاحب عابه فقد الذاكرة تكذبني لم وإذا اإلسالمي، الرشق بالد من
فعابوه، البيت َهذَا إنكار ِيف السياسة أصحاب مع مضوا األدباء النقاد أنَّ والغريب
عندي ُهَو الذي البيت َهذَا من أنفذ، سهًما وال أوجع، وال أقذع هجاء أعرف ال أني مع

املتنبي. روائع من
كان ما خالف ولكنه الكالم، من النحو َهذَا إىل املتنبي عاد نفسها السنة هذه ويف
اآلن إىل املتنبي كان فقد الظن، أكرب ِيف الدولة سيف بأمر وُسنة، رأي من عليه مىض قد
الدولة، سيف أنشدها التي القصيدة هذه ِيف فأما بالسوء، له يعرض وال الخليفة يوقر
فإنه األضحى، بعيد له مهنئًا فرسيهما، عىل وهما الجيش، عرض عند حلب ميدان ِيف
يقول: حيث وذلك فيه، لبس ال نذيًرا إَِليِْه ويرسل تلميًحا، ال ترصيًحا الخليفة يهاجم

تَ��َق��لَّ��َدا َم��ا َش��ْف��َرتَ��ْي ��ى يَ��تَ��َوقَّ أََم��ا َس��يْ��ُف��ُه أَنْ��َت َداِئ��ل ِم��ْن َع��َج��بً��ا َف��َوا
تَ��َص��يَّ��َدا ِف��ي��َم��ا ��ْرَغ��اُم ال��ضِّ تَ��َص��يَّ��َدُه بَ��اَزُه ��يْ��ِد ِل��ل��صَّ ال��ض��ْرَغ��اَم يَ��ْج��َع��ِل َوَم��ْن
ُم��َه��نَّ��َدا ِم��نْ��َك اْل��ِح��ْل��ُم َك��اَن ِش��ئْ��َت َوَل��ْو ُق��ْدَرٍة َم��ْح��ِض ِف��ي اْل��ِح��ْل��ِم َم��ْح��َض َرأَيْ��تُ��َك
اْل��يَ��َدا يَ��ْح��َف��ُظ الَّ��ِذي ِب��اْل��ُح��رِّ َل��َك َوَم��ْن َع��نْ��ُه��ُم َك��اْل��َع��ف��ِو اْألَْح��َرار َق��ت��ل َوَم��ا
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تَ��َم��رََّدا ال��لَّ��ِئ��ي��َم أَْك��َرْم��َت أَنْ��َت َوإِْن َم��َل��ْك��تَ��ُه اْل��َك��ِري��م أَْك��َرْم��َت أَنْ��َت إِذَا
ال��نَّ��َدى َم��ْوِض��ِع ِف��ي ��يْ��ِف ال��سَّ َك��َوْض��ِع ُم��ِض��رٌّ ِب��ال��ُع��َال ��يْ��ِف ال��سَّ َم��ْوِض��ِع ِف��ي ال��نَّ��دى َوَوْض��ُع
َوم��ْح��ِت��َدا َونَ��ف��ًس��ا َح��اًال ُف��ْق��تَ��ُه��ْم َك��َم��ا َوِح��ْك��َم��ًة َرأْيً��ا ال��نَّ��اَس تَ��ُف��وُق َوَل��ِك��ْن
َم��ابَ��َدا َويُ��ْؤَخ��ذُ ي��خ��َف��ى َم��ا َف��يُ��تْ��َرُك َف��اِع��ٌل أَنْ��َت َم��ا اْألَْف��َك��اِر َع��َل��ى يَ��ِدقُّ

يتقلد الذي الخليفة من يسخر وإنما يَُورِّي، وال يَُعرِّض ال رصيح ترى كما فهو
الدولة سيف يغري وهو يصيده، أْن يوشك جارًحا للصيد ويرسل يقتله، أْن يوشك سيًفا
الحلم معهم واصطنع اإلمهال، فغرهم وأمهلهم العفو، فأبطرهم عنهم عفا الذين بهؤالء
سيف أناة من يعجب وهو والجحود، باللؤم فتلقوه بالكرامة وآثرهم عجًزا، فظنوه
ِيف األمر آخر برأيه ويثق األناة، وهذه الحلم ذلك عاقبة ذلك مع ويحذره وحلمه، الدولة

الوعيد. يملؤه كالم
أدخل بالضبط، وأربعني ثالث سنة ِيف قصري بوقت القصيدة هذه أنشد أْن وبعد
فيها وقال آنًفا، ذكرناها التي رائيته املتنبي وأنشده الدولة، سيف عىل الروم سفراء

البيتني: هذين

يَ��نْ��تَ��ِظ��ُر اْل��َق��ْوِم َوبَ��اِق��ي ��يُ��وِف ال��سُّ ِم��َن ِرَق��ابُ��ُه��ُم َوْق��ٍت إل��ى اْس��تَ��َراَح��ْت َق��ِد
َواْل��َق��َص��ُر اْل��َق��ْوِم ُرءُوُس تَ��ِج��مَّ ِل��َك��ْي َغ��يْ��َرُه��ُم ِب��اْل��َق��ْوِم تَ��بَ��دَّل��ه��ا َوَق��ْد

يكون أْن الدولة سيف ويوشك قطافها، وحان أينعت التي الرقاب هذه فلمن
أم الفسطاط؟ أهل رقاب أهي بغداد؟ أهل رقاب أهي الروم؟ عىل إبقائه أثناء صاحبها

نفسه؟ العام َهذَا ِيف وأدَّبهم الدولة بسيف ثاروا الذين الكالبيني رقاب هي
يُرد لم أنه ِيف شك ال التي األبيات هذه قال بحلب املتنبي أنشدها قصيدة آخر ويف

العراق: أهل إال بها

َوال��نَّ��َغ��ُم َواْألَْوتَ��اُر ال��ُم��َداَم��ِة ُش��ْرُب ِب��ِه َق��َف��ْل��َت َف��ْخ��ٍر َع��ْن ال��َم��َم��اِل��َك أَْل��َه��ى
ال��نَّ��َع��ُم ِم��نْ��ُه��َم��ا ِب��أَْم��َض��ى تُ��ْس��تَ��َدام َال ُش��َط��ٍب ذَا ال��ل��ِه ُش��ْك��ِر َف��ْوَق ُم��َق��لَّ��ًدا
َدُم أََج��اَب َض��ْرب ِب��َال َدَع��ْوَت َف��َل��ْو َط��اَع��تَ��َه��ا ال��رُّوِم ِدَم��اءُ إَِل��يْ��َك أَْل��َق��ْت
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العراق، إىل وعاد أقام ما كافور عند وأقام مغاضبًا، حلب من املتنبي خرج ثم
الهدية هذه املتنبي وشكر هدية، إَِليِْه فأنفذ عليه، وعطفه به بره الدولة سيف واستأنف
العراق من بمكانه حافل وغري ومرصًحا ُمَعرًِّضا فيها قال التي املشهورة الميته ِيف

بغداد: ِيف األمر أويل من وقربه

َم��ْس��لُ��وُل ِع��ْرِض��ِه ُدوَن َس��يْ��ُف��ُه ُه��َم��اٌم َع��ِل��يُّ يَ��ا َك إِالَّ َل��يْ��َس
َواْل��ُخ��يُ��وُل ُدونَ��َه��ا َوَس��َرايَ��اَك َوِم��ْص��ٌر اْل��ِع��َراُق تَ��أَْم��ُن َال َك��يْ��َف
َوال��نَّ��ِخ��ي��ُل َخ��يْ��َل��ُه��ْم ��ْدُر ال��سِّ َربَ��َط اْألََع��اِدي َط��ِري��ِق َع��ْن تَ��َح��رَّْف��َت َل��ْو
ال��ذَِّل��ي��ُل اْل��َح��ِق��ي��ُر أَن��ه ِف��ي��ِه��َم��ا َع��نْ��ُه ال��دْف��ُع أََع��زَُّه َم��ْن َوَدَرى
اْل��ُق��ُف��وُل يَ��ُك��وَن أَْن اْل��َوْع��ُد َف��َم��تَ��ى َغ��اٍز ِل��ل��رُّوِم اْل��َح��يَ��اة ُط��وَل أَنْ��َت
تَ��ِم��ي��ُل َج��اِن��بَ��يْ��َك أَيِّ َف��َع��َل��ى ُروٌم َظ��ْه��ِرَك َخ��ْل��َف ال��رُّوِم َوِس��َوى
َوال��نُّ��ُص��وُل اْل��َق��نَ��ا ِب��َه��ا َوَق��اَم��ْت ـ��َك َم��َس��اِع��ي��ـ َع��ْن ُك��لُّ��ُه��ْم ال��ن��اُس َق��َع��َد
��ُم��وُل ال��شَّ تُ��َداُر ِع��نْ��َدُه َك��ال��ِذي ال��َم��نَ��ايَ��ا تُ��َداُر ِع��نْ��َدُه ال��ِذي َم��ا

بغداد. ِيف األمر صاحب صدر إىل مبارشة أرسل قد صائب سهم األخري البيت وهذا
بخطه كتابًا الدولة سيف من املتنبي تلقى وثالثمائة وخمسني ثالث سنة آخر ويف

آخرها: ِيف وقال املشهورة، بائيته إَِليِْه فأرسل إليه، املسري يسأله

َرَه��ْب ��ا َوإِمَّ ِل��َع��ْج��ٍز ��ا إِمَّ ـ��َن ال��ُم��ْش��ِرِك��ي��ـ َم��َع اْل��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��َن أََرى
ال��ت��َع��ْب َك��ِث��ي��ُر ال��رَق��اِد َق��ِل��ي��ُل َج��اِن��ٍب ِف��ي ال��ل��ِه َم��َع َوأَنْ��َت
َوأَْب ِب��ابْ��ٍن اْل��بَ��ِريَّ��ُة َوَداَن ��ْدتَ��ُه َوحَّ َوْح��َدَك َك��أَن��َك
َك��ِئ��ْب َع��َل��يْ��ِه��ْم َظ��َه��ْرَت َم��ا إِذَا َح��اِس��ٍد ِف��ي ُس��يُ��وَف��َك َف��َل��يْ��َت
َوُح��ْب ِب��بُ��ْغ��ٍض تَ��ْج��ِزي َوَل��يْ��تَ��َك ِج��ْس��ِم��ِه ِف��ي َش��َك��اتَ��َك َوَل��يْ��َت

ِيف الروم يجاهد ما لكثرة الدولة سيف عىل اإلسالم يقرص يكاد ترى كما فهو
الجهاد، َهذَا عن قرصوا ما لكثرة بالنرصانية له املنافسني املسلمني يرمي ويكاد سبيله،
إىل يقصد أتراه يسميه؟ وال املتنبي به يعرض الذي الحاسد َهذَا يكون أْن عىس وَمْن

الدولة؟ معز إىل أم كافور،
ليمعن فيه يتهيأ الذي الوقت ِيف القديم صديقه إىل القصيدة هذه يُنفذ أنه والغريب

الدولة. لعضد ثم العميد، البن زائًرا اإلسالمي الرشق ِيف
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السيايس الشعر لهذا كان عما يوًما لنا التاريخ يكشف فقد يشء من يكن ومهما
أننا ُهَو فيه شك ال الذي اليشء ولكن املسلمني، من األمراء هؤالء عالقات ِيف أثر من
إىل لجأ وحني كافور، إىل قصد حني نفسه املتنبي حياة ِيف أثر من له كان ما نعرف

العراق.

الدولة سيف فراغ يف املتنبي شعر (9)

عنده؛ أقف أْن دون به أمر ولكني كثريًا، شعًرا الدولة لسيف املتنبي فيه قال آخر وفن
لسيف املتنبي قال ما أسخف عندي وهو درًسا، أو عنايًة يستأهل يكاد ال أرى فيما ألنه
رأيت وقد ظلهم، ِيف وعاش بهم اتصل الذين لألمراء مثله قال قد وهو شعٍر، من الدولة
اإلخشيدي، ولألمري عمار بن ولبدر التنوخي، إبراهيم بن لعيل ذلك من قال مما أطراًفا
مروءته وعن دائًما، كرامته عن اِعر الشَّ فيه ينزل الذي الشعر َهذَا وهو العشائر، وألبي
اِعر الشَّ يقوله الذي املناسبات شعر به أريد دنيئًا، بيًعا ملواله فنه فيه ويبيع أحيانًا،
مرة وبالطاعة ثالثة، مرة وباملناسبة أخرى، مرة وبالخوف مرة، بالتملق إَِليِْه مدفوًعا

النحو. َهذَا وعىل رابعة،
ما ويكلفونهم — يظهر فيما — شعرائهم عىل قساة العرص َهذَا ِيف األمراء وكان
عنه، يفرتون وحني له، ينشطون حني املدح منهم ينتظرون يطيقون، ال وما يطيقون
فيه. الشعر يقال أْن يستحق ال وما يستحق فيما الشعر لهم يقولوا أْن عىل ويريدونهم
وقد جميًعا والرهب الرغب ذلك إىل يدفعهم أذلة، مذعنني طيعني الشعراء وكان
واضطر اإلبطاء، َهذَا ِيف فعاتبه الشاب، اإلخشيدي مدح عن املتنبي أبطأ كيف رأيت
حينًا، شاعره مدح فاستبطأ الدولة، سيف فعل وكذلك االعتذار، إىل البائس اِعر الشَّ
منها ارتجاًال، الشعر فيها يقول موضوعات مرة غري عليه واقرتح أحيانًا، عليه وتعلل
التوفيق ويخطئه مرة، فيوفق لألمر يذعن البائس املتنبي وكان السخيف، ومنها القيم،
للعباس آخر بيت وهذا يُجيزه، أْن منه يطلب األحنف بن للعباس بيت فهذا مرات،
ويف األمري فيدرك الصالة إىل يدعو املؤذن وهذا أيًضا، يجيزه أْن منه يطلب الصويل
الشعراء من غريه سبقه وإال شعًرا ذلك ِيف يقول أْن من للمتنبي بد وال الكأس، يده
بد فال أسفاره، بعض ِيف واألمري يسقط سحاب وهذا وحبائه، األمري رضا إىل املنافسني
بها تعصف األمري خيمة وهذه السحاب، فيض عىل األمري سيب ل يفضِّ أْن من للمتنبي
عن يعتذر أْن من للمتنبي بد وال الناس، بذلك ويتحدث األمري، فيتشاءم فتسقط الريح
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الحادثة هذه بأن لألمري يتأذَّن أْن ومن الريح، بها عصفت التي البائسة الخيمة هذه
وأعظم أضخم األمري شخص بأن الخيمة من واعرتاف القريب، بنرصه تؤذن هللا من آية

الخيام. تظلله أْن من وأرفع
وقد الشفاء، له ويتمنى عليه، ويشفق له اِعر الشَّ يرثى أْن فيجب مريض، واألمري
طول من وفضًال العافية من مزيًدا له ويتمنى اِعر الشَّ يهنئه أْن فيجب األمري، شفى

البقاء.
ذلك مع أحب ولكني الوقوف، عنده أطيل وال الشعر بهذا أحفل ال إني قلت: وقد
عظيًما خطًرا السخيف الشعر لهذا أنَّ إىل حياته، ويدرس املتنبي شعر يقرأ من أنبه أْن

ناحيتني: من
اِعر الشَّ يتهيأ وال ارتجاًال، يُرتجل كان الشعر َهذَا فأكثر الخالصة، الفنية الناحية األوىل:
فيه يعمل أْن دون ُهَو كما اِعر الشَّ طبع يصور الجهة هذه من وهو به، يعنى وال له

القصيد. لنظم والتهيؤ الشعر، لقول االحتفال
ولغريه، الدولة لسيف قاله الذي الشعر َهذَا يصوره كما املتنبي، طبع وكان
عىل به يرشف َحتَّى يغمره وقد مشقة، غري ِيف صاحبه يواتي خصبًا، سهًال سمًحا
إال الخصب الطبع َهذَا فيض من يحتفظ لم املتنبي أنَّ ِيف شك من وليس الغرق،

الزمان. به يذهب أكثره وترك بأقله،
حسنًا، املتنبي ذوق وكان دائًما، صافيًا يكن لم ولكنه خصبًا، املتنبي طبع كان
عىل نفسه اِعر الشَّ أرسل إذا فأما الناقدين، من ويشفق للنقد يتهيأ أْن برشط ولكن

الفساد. من كثريًا ويحمل السيل ع تدفُّ ع يتدفَّ شعره كان فقد سجيتها،
بني والتسابق الشعراء بني التنافس موضوع كان الشعر َهذَا أنَّ الثانية: والناحية
األمري رضا من عليه يحرص بما ليظفر فيه ويجيد منه يكثر أْن يريد كلهم الندماء،
واملال، الرضا من ينال بما محسًدا الظفر، َهذَا من حظٍّا أعظمهم وكان ونائله،
مادة، وأغزرهم الدولة، سيف لزموا الذين الشعراء أخصب شك غري من املتنبي وكان
الذي تفوقه َهذَا إىل أضفنا فإذا ومثوبته، األمري عطف إىل وأسبقهم بديهة، وأرسعهم
ما نفهم أْن علينا يصعب لم الحفل، ِيف الرسمية قصائده يُلقي كان حني فيه شك ال
ِيف حياته عليه نغص وحسد، ومكر كيد من الدولة بسيف اتصل منذ باملتنبي أحاط
حياة عرض ثم ما، يوًما للخطر الدولة سيف مع صلته وعرَّض األوقات، من كثري
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القطيعة وهو إليه، االنتهاء من بُدٌّ يكن لم بما انتهى ثم حينًا، للخطر نفسها املتنبي
واألمري. اِعر الشَّ بني

وفراق عتاب (10)

األعوام هذه أثناء صلة، من واملتنبي الدولة سيف بني كان ما عرفت وقد العجيب، وليس
وإنما حني، إىل حني من األمري عند املتنبي حياة تفسد أْن فيها، اصطحبا التي الطوال
يأمن لم املتنبي أنَّ رأيت وقد والفساد، االضطراب من وتربأ وتستقيم تسلم أْن العجيب
ورأيت نفسه، عن يدافع أنَّ إىل فاضطر شبابه، ِيف بالتنوخيني اتصل حني الحساد حسد
أنه أَيًْضا ورأيت والفرار، الهرب إىل فاضطر بدر، عند والكيد الحسد يأمن لم أنه كذلك
وأخذهم والدساسني للكائدين ثبت ولكنه العشائر، أبي عند والدس الكيد من يأمن لم

الدولة. بسيف اتصل َحتَّى عليهم وظهر والحزم، بالقوة
إَِليِْه سعى وإنما إلقاء، حلب أمني عىل بنفسه يُلق لم أنه من قدمناه ما يفرس وهذا
موقف وقف وإنما فيها، يتهالك لم املعروفة ميميته أنشده فلما منه محتاًطا فيه، راغبًا
َحتَّى بعد، يعرفوه لم للذين املخوف لخصومه املهاجم إقدام وأقدم بنفسه، املعتز الحذر

ظرف: وال مهمل وال ريث غري ِيف للشعراء مهاجًما قال قصيدته من ينتهي كاد إذا

َط��َم��اِط��ُم��ْه تَ��ْه��ِذي َوال��ش��ْع��ُر َواِص��ٍف ِب��َال ِص��َف��اِت��ِه َرأَيْ��ُت ��ا َل��مَّ َل��ُه َغ��ِض��بْ��ُت
َك��اِت��ُم��ْه َوال��ل��يْ��ُل ��رَّ ال��سِّ َف��ُك��نْ��ُت َس��َريْ��ُت بَ��ِع��ي��َدًة أَْرًض��ا يَ��م��م��ُت إِذَا َوُك��نْ��ُت

بحاشية واتصل ضيًفا، ال غازيًا الدولة سيف أصحاب القرصعىل دخل قد إذن فهو
مسامًلا. ال مخاصًما األمري

األمري وأنَّ األمري، يلزم أْن قبل لنفسه اشرتط إنه — عرفت كما — يقولون والرواة
أن غريبًا فليس ومودته، بحبه واستأثر األمري قلب ملك أنَّ يلبث لم ثم رشوطه، قبل
من صحبه وما اِعر الشَّ مقدم بينها، من واألدباء الشعراء سيما وال األمري، حاشية تكره
يقع شعره أنَّ ترى حني الضيق أشد بالشاعر تضيق أْن غريبًا وليس واستعالء، تهجم
اإليثار، أشد يؤثره األمري ترى حني البغض أشد تُبغضه ثم حسنًا، موقًعا األمري من
ويف نفسها ِيف يسوءها الذي الوقح اِعر الشَّ َهذَا عن الصمت تُظهر أْن عىل مكرهة وهي
يمنح فيما عنها يرتفع ثم بالحظوة، دونها من يستأثر ثم القرص، صاحب من مكانتها
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يقيم، وحني يظعن حني الظل لزوم ذلك بعد األمري يلزم ثم والعطاء، الجوائز من األمري
حب أحس وكلما واستكباًرا، علوٍّا وإال وجموًحا، طموًحا إال يزداد ال كله هذا بعد ُهَو ثم
يكاد ال ُهَو ثم سواه، من لكل واحتقاره لغريه، ازدراؤه ازداد إياه وتقريبه له األمري
كله، الشعر عىل نفسه يرفع أْن لشعره يدع وال وكربًا، غروًرا به يمتلئ َحتَّى شعًرا يقول
وذاك، البيت بهذا ونفسه شعره يرفع وإنما جميًعا، الشعراء عىل صاحبه يرفع وأْن
يرفع ال ولكنه بها، والفخر نفسه برفع يكتفي ال وهو تلك، أو القصيدة هذه ِيف يدسه

اآلخرين. الشعراء شعر ذم إال يحمد وال غريه، وضع ِيف جدَّ إال نفسه
ولم للكائدين، انهزم ثم أشهًرا إال بدر عند يقيم أْن يستطع لم عرفت كما وهو
َهذَا عند أعدائه وبني بينه الخصومة نتيجة تظهر ولم العشائر، أبي عند مقامه يطل
الدولة، سيف عند إقامته تطول أال الجائز من وكان الدولة، بسيف يتصل أْن قبل األمري
قدمناها، التي والخصال األخالق هذه بتأثري عامني أو عام بعد عليه األمر يفسد وأْن
والحاشية ثالثًا، وعاًما وعاًما عاًما أقام ولكنه عليه، والتألب له الكيد من تستتبع وما
واألمري يزول، ال ومستقر يتزعزع، ال ثابت وهو له، وتكيد وتبغضه به، وتضيق تنكره
إال الحاشية تزداد فال والندماء، الشعراء من غريه عىل ويؤثره مكانه، منه ويدني يرفعه
باهًرا انتصاًرا الدولة سيف فيها انترص التي املوقعة كانت إذا َحتَّى له، وكيًدا به ضيًقا
بها يعزي التي عينيته املتنبي قال منكًرا، انهزاًما األمر آخر فيها وانهزم األمر، أول
وانهزموا األمري عن تفرقوا الذين الجند عىل الوطأة شديد وكان الروم، بها وينذر األمري
وأيأس يستيئس، كاد أو منهم واستيأس والذلة، بالجبن بالضعف وصفهم فقد للروم،

يوئسه. كاد أو منهم األمري
من يقع لم املعركة تلك ِيف انهزموا الذين األرشاف من كثريًا أنَّ ِيف شك من وليس
وحساده املتنبي أعداء وانتهز وكرهوه، فأنكروه حسنًا، موقًعا املتنبي قاله ما أنفسهم
الشعراء بعض واجرتأ املتنبي، ِيف الناس كالم وكثر عليه، وألبوا به، فسعوا الفرصة، هذه

الكيد. له ويدبر البغضاء له يُرس كان أْن بعد بالعداوة يجاهره أْن عىل
هنأ حني، املتنبي أنَّ نالحظ ولكنا كله، َهذَا من حدث ما تفصيل نعرف ولسنا
ِيف يقول وثالثمائة أربعني سنة عليهم وانتصاره الروم من الثأر بأخذ الدولة سيف

املشهورة: داليته

اْل��َق��َص��اِئ��ُد وِم��ن��ي ال��دَّْع��َوى ِم��نْ��ُه��ُم َف��َك��ْم َش��اِع��ٍر َغ��يْ��َر أََرى َال إِن��ي َخ��ل��ي��َل��يَّ
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َواِح��ُد اْل��يَ��ْوَم ْوَل��ِة ال��دَّ َس��يْ��َف َول��ِك��نَّ َك��ِث��ي��َرٌة ال��س��يُ��وَف إنَّ تَ��ع��َج��بَ��ا َف��َال

إليهم يصوب واملتنبي املتنبي، فيه ويكاثرون الشعر يدعون شعراء إذن فهناك
وأنَّ الشعر، هي قصائده أنَّ ويرى األدعياء، وأنهم الشاعر، أنه فريى النافذ، السهم َهذَا
ولكن كثرية، السيوف أنَّ فكما تحتها، طائل ال دعوى تكون أْن تتجاوز ال غريه جهود
املتنبي. ُهَو واحد، اِعر الشَّ ولكن كثريون، فالناظمون األمري، ُهَو واحد، الدولة سيف

فيقول: والكائدين الحساد هؤالء إىل يعود ولكنه األمري، مدح ِيف املتنبي يميض ثم

َواْل��َف��َراِق��ُد ��َه��ا ال��سُّ ِف��ي��َك َالَم��ِن��ي َوإِْن َوبَ��ْدَرُه ال��زَم��اِن َش��ْم��َس يَ��ا أُِح��بُّ��َك
بَ��اِرُد ِع��نْ��َدَك اْل��َع��يْ��َش ألنَّ َوَل��يْ��َس بَ��اِه��ٌر ِع��نْ��َدَك اْل��َف��ْض��َل ِألَنَّ َوذَاَك
َف��اِس��ُد ِب��اْل��َج��ْه��ِل اْل��ُح��ب َك��ِث��ي��َر َوإِنَّ َص��اِل��ٌح ِب��اْل��َع��ْق��ل اْل��ُح��بِّ َق��ِل��ي��َل َف��ِإنَّ

وظرف، لباقة ِيف الدولة لسيف يعرض الثالثة األبيات هذه من األولني البيتني ِيف فهو
ولكنه ومعتدله، القدر مرتفع ومنهم حلب، لصاحب االنقطاع ِيف يلومونه غريَه أمراء بأن
لني من األمري يمنحه ملا إيثاًرا ال إلغرائهم، يستجيب وال األمراء، هؤالء بلوم يحفل ال

األمراء. من غريه عىل وتفوقه ومجده األمري لفضل إكباًرا بل وخفضه، العيش
نفسه؛ لألمري وإنذار األمري، عند به والساعني لخصومه إنذار ففيه الثالث، البيت أما
من كثري إىل يحتاجون قد عليه، والتهالك األمري حب يف الغلو يظهرون الذين هؤالء ألن
مع الحب يف االعتدال أنَّ حني عىل األمري، إىل أساء ربما وتهالكهم غلوهم ألن العقل؛

كله. خري والنصح، العقل
األمري، عند سعوا ولكنهم بعداوته، بالجهر يكتفوا لم املتنبي خصوم أنَّ َهذَا ومعنى
فاملتنبي إليهم، يميل أْن األمري ِيف لوا أمَّ قد كأنهم أو لهم، يسمع أخذ قد األمري وكأن
حدث ماذا ندري ولسنا تعريًضا، بالنذير لألمري ويعرض بالعداوة، خصومه يصارح
األمري مجاهرة عىل اجرتءوا قد املتنبي خصوم بأن يتحدثون الرواة نرى ولكنا ذلك بعد
يف دينار آالف ثالثة األمري يعطيه أْن فرَّاس أبو أنكر َحتَّى فيه، والطعن عليه بالنعي

قصائد. ثالث عىل أجًرا عام كل
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فأراد خصومه، لبعض وتقريبه عنه األمري انرصاف أحس قد املتنبي أنَّ ويظهر
فلم اإلبطاء، َهذَا منه األمري أنكر ثم األمري، مدح ِيف وأبطأ بإعراٍض، إعراًضا يجزي أْن
يوم ذات املتنبي عن فأعرض غضبه األمري أظهر ثم للكيد، غريه ونشط للمدح ينشط
أمره يستدرك أْن وأراد يده، ِيف أسقط قد كئيبًا خجًال املتنبي وعاد الناس، من بمحرض

األبيات: هذه األمري إىل فأرسل

اْخ��ِت��َص��اَرا ال��س��َالِم َط��ِوي��ُل َوَص��اَر اْزِوَراَرا َص��اَر اْل��ُق��ْرَب ذَِل��َك أََرى
ِم��َراَرا َوأَْح��يَ��ا ِم��َراًرا أَُم��وُت َخ��ْج��َل��ٍة ِف��ي اْل��يَ��ْوَم تَ��َرْك��تَ��ن��َي
ِس��َراَرا ُم��ْه��ِري اْل��َخ��يْ��ِل ِف��ي َوأَْزُج��ُر ُم��ْس��تَ��ْح��ِي��يً��ا ال��لَّ��ْح��َظ أَُس��اِرُق��َك
اْع��ِت��ذَاَرا اْع��ِت��ذَاِري أََراَد إَِل��يْ��َك اْع��تَ��ذَْرُت َم��ا إِذَا أَنِّ��ي َوأَْع��َل��ُم
اْخ��ِت��يَ��اَرا ِم��نِّ��ي ذَِل��َك َك��اَن إِْن ِت اْل��بَ��اِه��َرا َم��َك��اِرَم��َك َك��َف��ْرُت
ِغ��َراَرا إِالَّ اْل��نَّ��ْوَم َح��َم��ى َه��مٌّ ـ��َل اْل��َق��ِل��ي��ـ إِالَّ ��ْع��َر ال��شِّ َح��َم��ى َوَل��ِك��ْن
نَ��اَرا اْل��َق��ْل��ِب ِف��ي أَْض��َرْم��ُت أَنَ��ا َوَال ِب��ِه ِج��ْس��ِم��ي أَْس��َق��ْم��ُت أَنَ��ا َوَم��ا
َض��اَرا َوإِيَّ��اَي أََس��اءَ إَِل��يَّ ال��زََّم��اِن ذُنُ��وَب تُ��ْل��ِزَم��نِّ��ي َف��َال
َداَرا اْألَْرِض ِم��َن يَ��ْخ��تَ��ِص��ْص��َن َال ُت ��اِئ��َرا ال��سَّ ��رَُّد ال��شُّ َل��َك وَِع��نْ��ِدي
اْل��ِب��َح��اَرا َوُخ��ْض��َن اْل��ِج��بَ��اَل َوثَ��بْ��َن ِم��ْق��َولِ��ي َع��ْن ِس��ْرَن إِذَا َق��َواٍف
َس��اَرا َح��يْ��ُث َق��َم��ٌر يَ��ِس��ْر َل��ْم َوَم��ا َق��اِئ��ٌل يَ��ُق��ْل َل��ْم َم��ا ِف��ي��َك َولِ��ي

إلخ. إلخ …
ثم بالذنب، يعرتف ثم عليه، وغضبه عنه األمري إعراض يسجل ترى كما فالشاعر
النوم، وبني بينه حالت هموم إَِليِْه اضطرته وإنما يتعمده، لم أنه مؤكًدا منه، يعتذر
الهموم وهذه الزمان، عليه صبها وإنما نفسه، إىل يَْدُعها ولم الهموم، هذه ُهَو يثر ولم
فأفسدوا األمري عند به سعوا الذين خصومه إال املتنبي نفس ِيف يُثرها لم شك غري من

حلب. ِيف كلها البيئة عليه أفسدوا ولعلهم القرص، عليه وأفسدوا قلبه، عليه
عنده وبأن يقال، أْن يجب ما كل فيه يقل لم بأنه األمري إىل املتنبي يتحدث ثم
قال بما األمري فيذكر اليشء، بعض عزته اِعر الشَّ إىل تثوب ثم كثريًا، جيًدا شعًرا له
مستعطًفا، مادًحا األبيات يتم ثم يسري، أْن القمر يستطع لم حيث سار شعر من فيه
يَر فلم أمره املتنبي وأدار عليه، يعطف ولم منه يقبل لم — يظهر فيما — األمري ولكن
فيسعى واقتداًرا، عنوة األمري قلب ويسرتد لوجه، وجًها ويلقاهم خصومه يفجأ أْن إال
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فراس، أبو رأسهم وعىل جميًعا، خصومه من بمحرض األمري ويُنشد القرص إىل يوم ذات
أولها: التي الخالدة الرائعة ميميته

َس��َق��ُم ِع��نْ��َدُه َوَح��اِل��ي ِب��ِج��ْس��ِم��ي َوَم��ْن َش��ِب��ُم َق��ْل��بُ��ُه ��ْن ِم��مَّ َق��ْل��بَ��اُه َواَح��رَّ

من وتنوًعا اختالًفا وأشد وأغرز أكثر القصيدة هذه ِيف واملحدثني القدماء وكالم
لحظٍّ فيها وفق قد املتنبي أنَّ مرسعني نالحظ ولكنَّا بجديد، نأتي فلن فيها، نقول أْن
يبلغ كاد َحتَّى العتاب ِيف فألح الرومي ابن طريق سلك الفنية، اإلجادة من به بأس ال
ولم بأخرى، ويأسو بيد يجرح فكان بالعتاب، أفسد ما ليصلح املدح ِيف وأرسف الهجاء،
إىل يقتيض املقام كان كما تجاوزه وإنما الدولة، سيف وبني بينه ما عىل األمر يقرص
مرة بالنكر لهم وعرض مرة، بالرش فصارحهم والكائدين، والحاسدين والوشاة السعاة

أخرى.
اإلنشاد، عن بها القدماء تحدث التي القصة ألخص أو أروي أْن إىل حاجة ِيف ولست
اإلنشاد، ِيف ومضيه الخصوم هؤالء عن وإعراضه كله لهذا املتنبي ثبات من كان وما

وانرصف. قصيدته أتم َحتَّى مطرًقا معرًضا يسمع الدولة وسيف
كل عىل ولكنها متأخر، وقت ِيف تأليًفا ألفت قد القصة هذه أنَّ ِيف شك من وليس

القصة. هذه أنشدت حني الدولة سيف مجلس ِيف كان ملا ظالٍّ تعطي حال
القصيدة هذه ِيف الفن إلرضاء وفق إْن املتنبي أنَّ ُهَو أَيًْضا فيه شك ال الذي واليشء
وال أرضاه، مما أكثر الدولة سيف غاظ ولعله الدولة، سيف إلرضاء التوفيق أخطأه فقد

األمثال: مسري سار الذي البيت ِيف مرص إىل يرتحل قد بأنه أنذر حني سيما

نَ��َدُم َودَّْع��تُ��ُه��م ِل��َم��ْن َل��يَ��ْح��ُدثَ��نَّ َم��يَ��اِم��ِن��نَ��ا َع��ْن ض��َم��يْ��ًرا تَ��َرْك��َن َل��ِئ��ْن

غضب واشتد القصيدة، هذه إلنشاد املجلس اضطرب فقد يشء من يكن ومهما
أراد الذي اِعر الشَّ َهذَا عىل األمري موجدة رأت حني أقصاه إىل انتهى َحتَّى الحاشية
من املتنبي خرج وقد والنذير، الوعيد إىل فانتهى االستعطاف ِيف ورغب فتحدى، العتاب
ويحدثنا وحنًقا، وغيًظا بغًضا وراءه وترك كاآلمن، وخائًفا كالخائف، آمنًا املجلس َهذَا
الشاعر، ذم ِيف يسعى أن ِيف األمري استأذن عراقيٍّا، األمري، ُكتاب من كاتبًا بأن الديوان

يهجوه: فقال املتنبي إىل ذلك وانتهى ذلك، ِيف األمري له ص فرخَّ
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اْألَْغ��ِب��يَ��اءِ أَْغ��بَ��ى َوُك��نْ��َت َف��ِط��نْ��َت َراءٍ ُك��لِّ ُض��ْح��َك��َة أََس��اَم��ِريُّ
ال��ِه��َج��اءِ َع��ِن َص��ُغ��ْرَت َم��ا َك��أَنَّ��َك أُْه��َج��ى َف��ُق��ْل��َت اْل��َم��ِدي��ِح َع��ِن َص��ُغ��ْرَت
َه��بَ��اءِ ِف��ي َس��يْ��ِف��ي َج��رَّبْ��ُت َوَال ُم��َح��اٍل ِف��ي َق��بْ��َل��َك َف��كَّ��ْرُت َوَم��ا

تعرضت فقد املتنبي، ظن بحيث اليرس من — يظهر فيما — يكن لم األمر أنَّ عىل
وحفيظة، غيًظا القلوب مأل قد وهو للخطر حياته تتعرض ال وكيف ا، حقٍّ للخطر حياته
مكانه! األمري من ومكانه فراس أبو رأسهم وعىل األمري، حاشية من باإلرشاف وعرَّض
وكانت املرصيني، من عدوه إىل عنه بالتحول نفسه األمري أنذر بل بذلك، يكتِف لم ثم
به، عائذًا إَِليِْه الجئًا جاءه حني املتنبي حمى الذي العشائر أبي عند فراس أبي أخت

النعيم. إىل ثم األمل إىل بابًا له ففتح الدولة سيف إىل وقدمه
َحتَّى الدولة بسيف يتصل يكد لم فهو العشائر؛ ألبي الوفاء حسن املتنبي يكن ولم
إليه، يُرش ولم يذكره فلم ا، تامٍّ نسيانًا العشائر أبا ونىس الناس، من غريه عن أعرض
إحسان، من إَِليِْه قدم ما عىل الشكر بعض صنيعته من يلقى أْن خليًقا الرجل وكان
وأصحابه فراس وأبي العشائر أبي بني تم الذي الحلف من ليشء ميًرسا كله َهذَا فكان
دم يبيح واضح ذنب غري ِيف جهرة قتله اليسري من يكن لم إذا غيلة املتنبي قتل عىل

املسلمني. من رجل
أبو أرصدهم الغلمان من لجماعة حلب ظاهر ِيف ليلة ذات املتنبي تعرض وكذلك
من له صديق إىل لجأ وكأنه نجا، ثم نفسه عن الدفاع أحسن ولكنه ليقتلوه، العشائر
وجعل األمري، عند العفو ِيف له يسعى وجعل وأخفاه، فأجاره حلب ِيف املكانة ذوي
السعي عىل مجريه يُِعني — الغضب عنه وسكت رشده إَِليِْه ثاب وقد — نفسه املتنبي

ويصالحه: العشائر أبي عىل فيها يعتب األبيات هذه فقال العفو، ِيف له

َح��ِف��ي��ُف يَ��َديْ��ِه ِم��ْن َح��ْولِ��ي َولِ��ل��نَّ��بْ��ِل أُِح��بُّ��ُه َم��ْن إل��ى ِع��نْ��ِدي َوُم��نْ��تَ��ِس��ٍب
أَلُ��وُف اْل��َك��ِري��م َوَل��ِك��نَّ َح��نَ��نْ��ُت َم��ذَلَّ��ٍة ِم��ْن َوَم��ا َش��ْوِق��ي ِم��ْن َف��َه��يَّ��َج
َض��ِع��ي��ُف ِل��ْل��ُح��َس��يْ��ِن ِوداِدي َدَواَم اْألَذَى َع��َل��ى يَ��ُدوُم َال ِوَداٍد َوُك��لُّ
أُلُ��وُف َس��َرْرَن ِئ��ي ال��الَّ َف��أَْف��َع��الُ��ُه َواِح��ًدا َس��اءَ ال��ِذي اْل��ِف��ْع��ُل يَ��ُك��ِن َف��ِإْن
َع��ِن��ي��ُف اْل��َم��اِل��ِك��ي��َن بَ��ْع��َض َوَل��ِك��نَّ ِل��نَ��ْف��ِس��ِه اْل��ِف��َداء نَ��ْف��ِس��ي َل��ُه َونَ��ْف��س��ي
َش��ِري��ُف ��ِري��ُف ال��شَّ َف��اْل��َق��تْ��ُل ِب��َك��ف��يْ��ِه َق��اِت��ًال يَ��ُك َق��تْ��َل��َه��ا يَ��بْ��ِغ��ي َك��اَن َف��ِإْن
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ذنبه من اعتذر إذا اِعر الشَّ عن للعفو حسنًا استعداًدا أظهر الدولة سيف وكأن
فقال التوبة، ويعلن باالعتذار يجهر أْن ِيف املتنبي يرتدد فلم خطيئته، من جهرة وتاب

األبيات: هذه

َم��َض��اِربَ��ا ال��س��يُ��وِف أَْم��َض��ى اْل��َوَرى َف��َداُه َع��اِت��بَ��ا اْل��يَ��ْوَم ال��دْوَل��ِة ِل��َس��يْ��ِف َم��ا أََال
َوَس��بَ��اِس��بَ��ا أَْش��تَ��اُق��َه��ا َال تَ��نَ��اِئ��َف ُدونَ��ُه أَبْ��َص��ْرُت اْش��تَ��ْق��ُت َم��ا إِذَا َوَم��اِل��ي
َواْل��َك��َواِك��بَ��ا بَ��ْدَرَه��ا ِف��ي��َه��ا أح��اِدُث َس��َم��اِئ��ِه ِم��ْن َم��ْج��ِل��ِس��ي يُ��ْدِن��ي َك��اَن َوَق��ْد
َواِه��بَ��ا َوَح��ْس��بُ��َك َم��ْوُه��وبً��ا َوَح��ْس��ِب��َي َداِع��يً��ا َوَل��بَّ��يْ��َك َم��ْس��ئُ��وًال َح��نَ��انَ��يْ��َك
َك��اِذبَ��ا ُك��نْ��ُت إِْن اْل��ِك��ذِْب َج��َزاءُ أََه��ذَا َص��اِدًق��ا ُك��نْ��ُت إِْن ال��ص��ْدِق َج��َزاءُ أََه��ذَا
تَ��اِئ��بَ��ا َج��اءَ َم��ْن اْل��َم��ْح��ِو ُك��لَّ ال��ذنْ��َب َم��َح��ا َف��ِإن��ُه ذَنْ��ٍب ُك��ل ذَنْ��ِب��ي َك��اَن َوإِْن

ِيف له وأذن حياته، عىل وآمنه خصومه، عنه فكف شاعره، عن األمري عفا وقد
فخلعوا استقباله، القرص أهل أحسن األمري للقاء املتنبي عاد فلما القرص، إىل العودة
فيه لقاء فتلقاه األمري، عىل أدخل ثم حسنة، تهيئة األمري عىل للدخول وهيئوه عليه
من اِعر الشَّ وخرج عفوه، األمري وأعلن اعتذاره، املتنبي وأعاد واملودة، والرب العطف

أولها: التي الميته األمري فأنشد حني بعد عاد ثم والصالت، الهدايا تتبعه القرص

َواْإلِِب��ِل ال��رَّْك��ب َق��بْ��َل َف��َل��بَّ��اُه َدَع��ا َط��َل��ِل ِس��َوى ال��داِع��ي َوَم��ا َدْم��ِع��ي أََج��اَب

وأرضت املعارصين أعجبت وإْن تعجبني ال فهي القصيدة، هذه عند أقف وال
املتنبي تعمده الذي السمج السخيف البيت َهذَا أروي إنما الرضا، كل الدولة سيف
من األمري أرض إىل بعودته وابتهاجه جهة، من براعته ويُظهر خصومه، ليغيظ تعمًدا

أخرى: جهة

ِص��ِل ُس��ر أْدِن ��ْل تَ��َف��ضَّ بَ��ش َه��ش ِزْد أَِع��ْد َس��لِّ َع��لِّ اْح��ِم��ْل أَْق��ِط��ع آِن��ْل أَِق��ْل
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فأجزل الدولة، سيف لها وطرب أنشدت، حني القصيدة بهذه الناس أعجب وقد
مرسًفا تياًها معجبًا املتنبي فقال طوره، عن يخرج كاد َحتَّى الفوز لهذا اِعر الشَّ عطاء

خصومه: تحدي ِيف

َف��َل��ْك َوال��دنْ��يَ��ا ال��ش��ْم��ُس َف��ْه��َو َس��اَر َم��َل��ْك ��ْع��ِر ال��شِّ ِف��ي ��ْع��َر ال��شِّ َه��ذَا إِنَّ
َل��ْك َواْل��َح��ْم��د ِل��ي ِب��ال��ل��ْف��ِظ َف��َق��َض��ى بَ��يْ��نَ��نَ��ا ِف��ي��ِه ال��رَّْح��َم��ُن َع��َدَل
َف��َه��َل��ْك َح��يٍّ��ا َك��اَن ��ْن ِم��مَّ َص��اَر َح��اِس��ٍد ِب��أذن��ْي َم��رَّ َف��ِإذَا

حسن ِيف الحد وتجاوز الخصوم، ازدراء ِيف وأرسف الثقة، ِيف غال قد املتنبي أنَّ عىل
عاد َحتَّى أشهر إال هي وما الدولة، سيف عند آمنة حلوة حياته تَطرْد فلم باأليام، الظن
نفسه، عن يدافع أْن إىل واضطر به، واللهج فيه الطعن وكثر األوىل، سريته له الكيد

القصائد. من الدولة لسيف قال ما أكثر ِيف حساده ويهاجم
وأربعني اثنتني سنة ففي نماذج، منه نروي ولكنا ذلك، من قال ما كل نروي ولسنا

آنًفا: ذكرها ِيف أفضنا التي الالمية ِيف يقول وثالثمائة

َم��ُق��وُل اْل��َق��اِئ��ِل��ي��َن َق��بْ��َل اْل��َق��ْوُل إِِذ أَُق��ولُ��ُه َم��ا إل��ى اْل��َه��اِدي ال��س��اِب��ُق أَنَ��ا
أُُص��وُل ِل��ْل��َق��اِئ��ِل��ي��ِه َوَال أُُص��وٌل يُ��ِري��بُ��ِن��ي ِف��ي��َم��ا ال��ن��اِس ِل��َك��َالِم َوَم��ا
تَ��ُج��وُل ِف��يَّ َواْألَْف��َك��اُر ُ َوأَْه��َدأ ِل��ْل��َف��تَ��ى اْل��ُح��بَّ يُ��وِج��ُب م��ا َع��َل��ى أَع��اَدى
يَ��ُح��وُل َف��َل��يْ��َس َق��ْل��ٍب ِف��ي َح��لَّ إِذَا َف��ِإن��ُه َداٍو ��اِد اْل��ُح��سَّ َوَج��ِع ِس��َوى
َوت��ن��ي��ُل َل��ُه تُ��بْ��ِدي��َه��ا ُك��نْ��َت َوإِْن ٍة َم��َودَّ ِف��ي َح��اِس��ٍد ِم��ْن تَ��ْط��َم��َع��ْن َوَال

األضحى: بعيد األمري بها هنأ التي املشهورة داليته ِيف يقول نفسها السنة هذه ويف

��َدا ُح��سَّ ِل��َي َص��ي��ْرتَ��ُه��ْم ال��ِذي َف��أَنْ��َت ب��ك��ب��ت��ه��ْم َع��نِّ��ي ��اِد ال��ُح��سَّ َح��َس��َد أَِزْل
ُم��غ��َم��َدا اْل��َه��اَم يَ��ْق��َط��ُع ِب��َس��يْ��ٍف َض��َربْ��ُت ِف��ي��ِه��ُم َرأْيَ��َك ُح��ْس��ُن َزنْ��ِدي َش��دَّ إِذَا
َدا ُم��َس��دَّ َوَراَع َم��ْع��ُروًض��ا ف��َزيَّ��َن َح��َم��ْل��تَ��ُه َس��ْم��َه��ِريٌّ إِالَّ أَنَ��ا َوَم��ا
ُم��نْ��ِش��َدا ال��نَّ��ه��ُر أْص��بَ��َح ِش��ْع��ًرا ُق��ْل��ت إِذَا َق��َص��اِئ��دي ُرَواِة ِم��ْن إِالَّ َوَم��اال��دْه��ُر
ُم��َغ��رَِّدا يُ��َغ��نِّ��ي َال َم��ْن ِب��ِه َوَغ��نَّ��ى ��ًرا ُم��َش��مِّ يَ��ِس��ي��ُر َال َم��ْن ب��ِه َف��َس��اَر
َدا ُم��َردَّ اْل��َم��اِدُح��وَن أتَ��اَك ِب��ِش��ْع��ِري َف��ِإنَّ��َم��ا ِش��ْع��ًرا أُنْ��ِش��ْدَت إِذَا أِج��ْزنَ��ى
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ال��ص��َدى َواْآلَخ��ُر ال��َم��ْح��ِك��يُّ ال��طَّ��اِئ��ُر أَنَ��ا َف��ِإنَّ��ِن��ي َص��ْوتِ��ي َغ��يْ��َر َص��ْوٍت ُك��لَّ َودَْع
َع��ْس��َج��َدا ِب��نُ��ْع��َم��اَك أَْف��َراِس��ي َوأَنْ��َع��ْل��ُت َم��الُ��ُه َق��لَّ ل��َم��ْن َخ��ْل��ِف��ي ��َرى ال��سُّ تَ��َرْك��ُت
تَ��َق��يَّ��َدا َق��يْ��ًدا اْإلِْح��َس��اَن َوَج��َد َوَم��ْن َم��َح��بَّ��ًة ذََراَك ِف��ي نَ��ْف��ِس��ي َوَق��يَّ��ْدُت
َم��ْوِع��َدا َج��َع��ْل��نَ��َك بُ��ْع��ٍد َع��َل��ى َوُك��نْ��َت اْل��ِغ��نَ��ى أَيَّ��اَم��ُه اْإلِنْ��َس��اُن َس��أََل إِذَا

يصطنع ال الخصوم، عىل واستعالئه الشعراء عىل استطالته ِيف ماض إذن فاملتنبي
يصطنعون به، والوقيعة له الكيد ِيف ماضون وأعداؤه تواضًعا، وال أناة وال رفًقا ذلك ِيف
شاعره، عىل األمري إقبال يرون حني الكيد يُخفون يصطنع، ال ما املهارة من ذلك ِيف

فتوًرا. أو ملًال األمري من يحسون حني ويظهرونه
السفراء انرصاف بعد وثالثمائة وأربعني ثالث سنة أوائل ِيف املتنبي أنشد فإذا

فيها: قال املشهورة، الميته

يُ��َط��اِوُل َق��ِص��ي��ٌر يُ��َق��اِوي��ِن��ي َض��ِع��ي��ٌف ُش��َويْ��ِع��ٌر ِض��بْ��ِن��ي تَ��ْح��َت يَ��ْوٍم ُك��لِّ أَِف��ي
َه��اِزُل ِم��نْ��ُه َض��اِح��ٌك ِب��َص��ْم��ِت��ي َوَق��ْل��ِب��ي َع��اِدٌل َع��نْ��ُه َص��اِم��ٌت ِب��نُ��ْط��ِق��ي ِل��َس��اِن��ي
تُ��َش��اِك��ُل َال َم��ْن َع��اَداَك َم��ْن َوأغ��يَ��ُظ تُ��ج��ي��بُ��ُه َال َم��ْن نَ��اَداَك َم��ْن َوأَتْ��َع��ُب
ال��ُم��تَ��َع��اِق��ُل اْل��َج��اِه��ُل إَِل��يَّ بَ��ِغ��ي��ٌض أَنَّ��ِن��ي َغ��يْ��َر ِف��ي��ِه��ُم ِط��بِّ��ي ال��تِّ��ي��ُه َوَم��ا
آِم��ُل َل��َك أَنَّ��ِن��ي ِل��ي َم��ا َوأَْك��ثَ��ُر َواِث��ٌق ِب��َك أَنَّ��ِن��ي ِت��ي��ِه��ي َوأَْك��بَ��ُر
بَ��اِط��ُل َويَ��ه��ِل��ُك َح��قٌّ ِب��َه��ا يَ��ِع��ي��ُش َه��بَّ��ًة اْل��َق��ْرِم ْوَل��ِة ال��دَّ ِل��َس��يْ��ِف َل��َع��لَّ
اْل��َق��َواِت��ُل ال��س��اِل��َم��اُت اْل��َغ��َواِزي َوُه��نَّ َوَف��ْض��ِل��ِه ِب��اْل��َق��َواِف��ي ِع��َداُه َرَم��يْ��ُت

ذلك يعلن فهو الضيق، كل بخصومه ضاق قد املتنبي صدر أنَّ ا جدٍّ وواضح
ميميته ِيف يقول نفسها السنة هذه ويف باألمري، خصومه عىل ويستعني به ويضج

املعروفة:

ن��اظ��ُم وإِنِّ��ي ُم��ْع��ِط��ي��ِه َف��ِإنَّ��َك َل��ْف��ُظ��ُه ِل��َي ال��ِذي رِّ ال��دُّ ِف��ي ال��َح��ْم��ُد َل��َك
نَ��اِدُم أَنْ��َت َوَال َم��ذُْم��وٌم أَنَ��ا َف��َال اْل��وََغ��ى ِف��ي َع��َط��ايَ��اَك ِب��ي َل��تَ��ْع��ُدو َوإنِّ��ي
اْل��َغ��َم��اِغ��ُم ِم��ْس��َم��َع��يْ��ِه ِف��ي َوَق��َع��ْت إِذَا ِب��ِرْج��ِل��ِه إَِل��يْ��َه��ا َط��يَّ��اٍر ُك��لِّ َع��َل��ى
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حقائقها، نعرف ال خطوب ِيف النحو َهذَا عىل خصومه مع املتنبي شأن مىض وقد
وأنشد وثالثمائة، وأربعني خمس سنة كانت َحتَّى وأمثاله، الشعر َهذَا من نلمحها ولكنا

آخرها: ِيف يقول التي امليمية وهي الشعر، من أنشده ما آخر الدولة سيف املتنبي

ُخ��ِت��ُم��وا يَ��ًدا ِب��أَْس��َخ��اُه��ْم اْل��ِك��َراَم إِنَّ ُرْؤيَ��ِت��ِه بَ��ْع��َد َك��ِري��ًم��ا َالتَ��ْط��لُ��بَ��نَّ
��َم��ُم ال��صَّ أُْح��ِم��َد َح��تَّ��ى اْل��َق��ْوُل أُْف��ِس��َد َق��ْد َش��اِع��ِرِه بَ��ْع��َد ِب��ِش��ْع��ٍر تُ��بَ��اِل َوَال

ظهر وقد وأمريه، اِعر الشَّ بني الصلة بانقطاع مؤذنًا كان األخري البيت َهذَا فكأن
حني جليٍّا واضًحا اِعر الشَّ ذلك وتبني الدولة، سيف عنه فرصفوا عليه املتنبي خصوم
من مفتاًحا خالويه ابن فيخرج األمري، مجلس ِيف خالويه ابن وبني بينه الخصومة كانت
يصنع وال يقول فال يرى واألمري وجهه، فيخضب دمه يسيل َحتَّى اِعر الشَّ به فيشج كمه
يبني أن يستطيع وال عنيًفا غيًظا يكظم النفس منكرس محزونًا املتنبي ويخرج شيئًا،
اِعر الشَّ ويرى وثالثمائة، وأربعني إحدى سنة مضت التي القصة تتكرر أْن مخافة عنه
من استيأس وقد داره، إىل يعود فهو للموت، فيها معرًضا أو حلب ِيف محصوًرا نفسه
وإعداد ودعة هدوء ِيف أياًما فيميض ذلك، ِيف يتلطف ولكنه عنه، الرحيل وأزمع األمري
وقد األمري، له فيأذن النعمان، معرة عند له إقطاع إىل الذهاب ِيف يستأذن ثم ا، رسٍّ ألمره
يُريحه أْن وأراد له ُدبر ما جهل أو الطريق، وبني بينه يُخيل أْن وأراد له ُدبر ما علم

أرجحه. ما وهو حينًا، ويسرتيح منه
مبالغة األبيات هذه األمري إىل أرسل وقد األمر، ظاهر ِيف إقطاعه إىل املتنبي ويميض

والحيلة: التلطف ِيف

ِل��ِس��َه��اِم��ِه ِري��َش��َه��ا ِع��َداُه تُ��َربِّ��ي َم��َراِم��ِه ُف��َؤاَد يُ��ْص��ِم��ي َراِم��يً��ا أَيَ��ا
ِب��ُح��َس��اِم��ِه َداِرِه ِم��ْن ِط��ْرِف��ِه َع��َل��ى ِث��يَ��اِب��ِه ِف��ي إِْق��َط��اِع��ِه إل��ى أَِس��ي��ُر
غ��م��اِم��ِه َه��اِط��الُت ال��ِع��ِب��دى َوُروِم َواْل��َق��نَ��ا اْل��ِب��ي��ِض ِم��َن َم��َط��َرتْ��ِن��ي��ِه َوَم��ا
َوِك��َراِم��ِه ُف��ْرَس��اِن��ِه ِم��ْن ِف��ي��ِه َوَم��ْن َواْل��ُق��َرى ِب��اْل��َم��اِل اْإلِْق��ِل��ي��َم يَ��َه��ُب َف��تً��ى
َك��َالِم��ِه ِم��ْن ُخ��وِّْل��تُ��ُه ِل��َم��ا َج��َزاءً نَ��َواِل��ِه ِم��ْن خ��وِّْل��تُ��ُه َم��ا َويَ��ْج��َع��ُل
ِل��ثَ��اِم��ِه ِف��ي الَّ��ِت��ي ال��ش��ْم��ِس ُم��َط��اِل��َع��َة َس��َم��اِئ��ِه ِف��ي الَّ��ِت��ي ال��ش��ْم��ُس َزاَل��ت َف��َال
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َوتَ��َم��اِم��ِه نُ��ْق��َص��اِن��َه��ا ِم��ْن َف��تَ��ْع��َج��ُب ِب��َوْج��ِه��ِه ال��بُ��ُدوُر تَ��ْج��تَ��اُز َزاَل َوَال

أكرب ِيف الطلب من يأمن ريثما إال فيه يقيم فال إقطاعه، إىل املتنبي وينتهي
أرض ويدخل الحمدانيني، حدود من يخرج َحتَّى أمامه ويميض منه ينسلُّ ثم الظن،
فصول من آخر فصًال ختم قد ُهَو وإذا دمشق، ِيف حينًا املقام به ويطمنئ اإلخشيديني،
فيه وكان والشقاء، البؤس من قليل غري يشء فيه وكان كله، النعيم فيه كان حياته،

ا. حقٍّ الفنيُّ مجده
التي املسألة هذه عن البحث ِيف الوقت نضيع أْن أو القول نطيل أْن الخطل ومن
فلم املتنبي؟ أم الدولة سيف صاحبه: ذكر خلد أيهما األدب: ومؤرخو النقاد أثارها
خامًال الدولة سيف يكن ولم الدولة، بسيف اتصل حني مغموًرا وال مجهوًال املتنبي يكن
عىل نفسه فرض قد الرجلني كال كانا وإنما املتنبي، عرف حني الشأن ضعيف وال
وإنما صاحبه، مجد ِيف خالد أثر منهما لكل فكان بسيفه، وهذا بشعره، ذلك معارصيه،

كرب: معدى بن عمرو قال كما الدولة سيف مع املتنبي أْمر

أََج��رَِّت ال��رَم��اح َوَل��ِك��نَّ نَ��َط��ْق��ُت ِرَم��اُح��ُه��ْم أَنْ��َط��َق��تْ��ِن��ي َق��ْوِم��ي أَنَّ َوَل��ْو

الشعر برائع فنطق اِعر الشَّ أنطقت وإنما ، تجرَّ لم الدولة سيف رماح أنَّ غري
تفنى. ال حلًال منه أمريه وكسا وبارعه،

لهما يتح لم والحسد الكيد بينهما فرَّق اللذين الصديقني هذين أنَّ ُهَو املهم أنَّ عىل
سنرى الدولة، سيف لفراق حرسة املتنبي نفس ِيف كانت فقد عزاء، وال سلو الفراق بعد
حرسة الدولة سيف نفس ِيف وكانت كافور، إىل لجأ حني شعره ِيف مظاهرها بعض
الحرسة هذه تظهر ثم الشاعر، عن مجلسه ِيف الحديث اتصال من تظهر املتنبي، لفراق
إىل وعاد مرص ِيف املتنبي أخفق أْن بعد وشاعره، األمري بني املودة استئناف من املشرتكة
التي بالالمية يمدحه والشاعر الهدايا، إَِليِْه ويرسل به الرب يستأنف األمري فهذا العراق،

أولها:

ال��م��ت��بُ��وُل َوَق��ل��بُ��َك أَْه��َوى أَنَ��ا َرُس��وُل يَ��ا َج��ٍو ُك��ل��نُّ��ا َل��نَ��ا َم��ا
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أولها: التي بالبائية اِعر الشَّ فريثيها األمري، أخت تموت ثم

ال��نَّ��َس��ِب أَْش��َرِف َع��ْن ِب��ِه��َم��ا ِك��نَ��ايَ��ًة أَِب َخ��يْ��ِر ِب��نْ��َت يَ��ا أٍَخ َخ��يْ��ِر أُْخ��َت يَ��ا

املتنبي ويهّم يستقدمه، بخطه إَِليِْه فيكتب الشاعر، إىل األمري شوق يشتد ثم
أولها: التي بائيته إَِليِْه ويُنفذ إليه، بالسفر

اْل��َع��َرْب أَِم��ي��ِر ِألَْم��ِر َف��َس��ْم��ًع��ا اْل��ُك��تُ��ْب أَبَ��رَّ اْل��ِك��تَ��اَب َف��ِه��ْم��ُت

فيها: يقول ولكنه

اْل��َك��ِذْب ُط��ْرُق اْل��ِوَش��ايَ��اِت َوإِنَّ ال��ُوش��اِة َخ��ْوِف َغ��يْ��ُر َع��اَق��ِن��ي َوَل��ْو
َواْل��َخ��بَ��ْب بَ��يْ��نَ��نَ��ا َوتَ��ْق��ِري��ِب��ِه��ْم َوتَ��ْق��ِل��ي��ِل��ِه��ْم َق��ْوٍم َوتَ��ْك��ِث��ي��ِر
َواْل��َح��َس��ْب َق��ْل��بُ��ُه َويَ��نْ��ُص��ُرن��ي َس��ْم��ُع��ُه يَ��نْ��ُص��ُرُه��م َك��اَن َوَق��ْد
ال��ذَه��ْب أَنْ��ِت ِل��ل��ش��ْم��ِس ُق��ْل��ُت َوَم��ا ال��لُّ��َج��يْ��ُن أَنْ��َت ِل��ْل��بَ��ْدِر ُق��ْل��ُت َوَم��ا
اْل��َغ��َض��ْب اْل��بَ��ط��يءُ ِم��نْ��ُه َويَ��ْغ��َض��َب اْألَنَ��اِة اْل��بَ��ِع��ي��ُد ِم��نْ��ُه َف��يَ��ْق��َل��َق
َرْب نُ��ْع��َم��اَي َربِّ ِم��ْن اْع��تَ��ْض��ُت َوَال بَ��ْع��َدُك��ْم بَ��َل��ٌد َالَق��ِن��ي َوَم��ا
َواْل��َغ��بَ��ْب أَْظ��َالَف��ُه أَنْ��َك��َر ِد اْل��َج��َوا بَ��ْع��َد ال��ث��ْوَر َرِك��َب َوَم��ْن
َح��َل��ْب ِف��ي ب��َم��ْن بَ��ْع��ٍض ِذْك��َر َف��دَْع اْل��ِب��َالِد ُم��لُ��وِك ُك��لَّ ِق��ْس��ُت َوَم��ا
اْل��َخ��َش��ْب َوَك��انُ��وا اْل��َح��ِدي��َد َل��َك��اَن ِب��اْس��ِم��ِه ��يْ��تُ��ُه��ْم َس��مَّ ُك��نْ��ُت َوَل��ْو
اْألََدْب ِف��ي أَْم ��َج��اع��ِة ال��شَّ ِف��ي أَْم ءِ ��َخ��ا ال��سَّ ِف��ي أَْم يُ��ْش��بَ��ُه ال��رَّأِْي أَِف��ي

والوفاء الحب األمري إىل يدفعه يُقدم، وال ويعزم يفعل، وال يهمُّ إذن فاملتنبي
الحسد يملؤها حياة استئناف من واإلشفاق الوشاة خوف عنه ويرده والرجاء، والطمع
ِيف حاجة يشفي أن إىل ذلك يرجئ وإنما األمري، إىل يعود ال األمر آخر وهو والكيد،
من عليه عزم قد كان ما نعرف أْن قبل املوت يعرتضه ثم الحاجة، هذه فيشفي نفسه،

العراق. ِيف االستقرار أو األمري إىل الرجوع
ِيف املتنبي يوفق فلم جميًعا، عليهما ا رشٍّ كان الصديقني هذين افرتاق أنَّ والغريب
حياته ِيف الدولة سيف يوفق ولم الدولة، سيف فراق بعد نفسه لرضا العملية حياته

املتنبي. فراق بعد السياسية
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األمري سرية فلندع األمري، عىل واإلخفاق العلة ألحت كما الشاعر، عىل اإلخفاق ألح
حياته. مراحل من الجديدة املرحلة هذه ِيف اِعر الشَّ مع ولنمض واملؤرخني، للتاريخ
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الرابع الكتاب

كافور يفظل

طريقمرص يف (1)

ِيف املتنبي حال فهم عىل يعني ما حلها ِيف يكون وقد بالتفكري، خليقة مسألة وهناك
إىل يلجأ ولم الدولة، سيف فارق حني اإلخشيديني بالد إىل املتنبي لجأ فلماذا مرص،
يمكن وال يقنع ال جواب ولكنه املسألة، هذه عىل يسريًا جوابًا هناك أنَّ وظاهر العراق؟
فهو غري، ليس جغرايف لسبب العراق إىل يذهب لم املتنبي إنَّ يقال: فقد إليه، االطمئنان
الشام إىل أقبل حني سلكها التي الطريق من العراق إىل يقصد أن يستطيع يكن لم
وإىل الدولة سيف إىل كلها كانت الطريق هذه ألن الجزيرة؛ طريق من أي صباه؛ ِيف
شك غري من فيها يمر أخرى طريًقا العراق إىل يتخذ أْن من بد له يكن فلم أوليائه،
العراق، طريق إىل زواًال عنها يستطع فلم دمشق، إىل انتهى وكذلك اإلخشيديني، ببالد
أعتقد ولكني ظاهره، ِيف مقنع ترى كما الجواب وهذا الفسطاط، طريق إىل عنها زال بل
فيه، والحيلة ذلك إىل الوسيلة عدم ملا العراق إىل الذهاب عىل صمم قد كان لو املتنبي أنَّ
عىل يعينه من أنفسهم اإلخشيديني مملكة ويف الحمدانيني مملكة ِيف األصدقاء من ولوجد

إليه. الوسيلة له ويهيئ ذلك،
أنا بل عنه، وأعرض فيه فكر أو العراق، إىل الذهاب ِيف يفكر لم املتنبي ولكن
هؤالء له فنصح وأوليائه، أصحابه من جماعة مع ذلك ِيف الحديث أدار قد أنه أرجح
ندم ثم مخالًفا، مرص إىل ُهَو ومىض العراق، إىل هم فتحولوا هو، عليهم وأبى بالعراق،
سنة بأعوام، ذلك بعد لكافور قال حني الندم، َهذَا عىل يدل ما أظهر أو خالفهم، عىل

وثالثمائة: وأربعني تسع
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َص��َواُب َه��َواَك ِف��ي َرأِْي��ي أَنَّ َع��َل��ى َع��َواِذل��ي أَُدلَّ أَْن إِال ِش��ئْ��ُت َوَم��ا
َوَخ��ابُ��وا َظ��ف��رت َق��ْد أَن��ي َوَغ��رَّبْ��ُت َف��َش��رَُّق��وا َخ��اَل��ُف��ونِ��ي َق��ْوًم��ا َوأَْع��ِل��م

كما بحلب ضاقوا وتالميذه املتنبي أصدقاء من قوًما أنَّ الكالم َهذَا من فظاهر
عنه، يزول أْن ُهَو همَّ كما الدولة سيف ملك عن يزولوا أْن وا وهمُّ بها، ُهَو ضاق
إليه، يقصدون الذي البلد ِيف رأيهم أداروا ولكنهم الرحيل، عىل بينهم أمرهم فأجمعوا

الفسطاط. فآثر ُهَو وأما بغداد، فآثروا أصحابه فأما
الغرب، إيثار عىل املتنبي حملت التي األسباب نعرف أْن املفيد من يكون وقد

الرشق. إيثار عىل أصحابه وحملت
من لهم يكن فلم العلم، وطالب العلماء من الظن أغلب ِيف وهم املتنبي، فأصحاب
أهلها يذموا لم ألنهم منها؛ يخوفهم أو فيها يزهدهم أو بغداد عن يرصفهم ما السابقة
قليًال عراقيون الظن أغلب ِيف هم ثم فعل، أو بقول فيها باألمر القائمني إىل يسيئوا ولم
ناهض بلد ِيف األديب املثقف الرجل يطلبه ما فيها يطلبون حلب عىل وفدوا كثريًا، أو
ألن وإما وطًرا، منها قضوا ألنهم إما عنها، أزعجوا ثم واملال، واملجد العلم فيه يكثر
ِيف يتغربوا أْن عىل أوطانهم إىل يعودوا أْن فآثروا فيها، البقاء لهم تتح لم الحياة رصوف
واألدباء العلماء وملتقى والحكمة، العلم ودار الخالفة، مستقر بعد وبغداد طائل، غري
بأس. منها عليهم وليس محقق، نفع إَِليَْها العودة ِيف فلهم اإلسالمية، األقطار جميع من
شك، غري من وطنه العراق كان االختالف، أشد مختلًفا أمره كان فقد املتنبي أما
وعاد فيه، زاهًدا له كارًها عنه وزال بائًسا، فيه ونشأ شقيٍّا، الوطن ذلك ِيف ولد ولكنه
املرة ِيف عنه زال كما الثانية املرة ِيف عنه فزال مقام، فيه له يطب فلم شبابه ِيف إَِليِْه
وأهله العراق وبني بينه يُلقي أن للنسيان يتح لم واملتنبي فيه، زاهًدا له كارًها األوىل،
عداواته، العراق إىل ويعلن بنفسه، العراق يذكر جعل وإنما رقاًقا، أو صفاًقا أستاًرا
الدولة، بسيف اتصاله أثناء سيما وال األوقات، جميع ِيف العداوة هذه إعالن ِيف ويرسف
نفسه، الخليفة وهاجم الدولة، معز فهاجم شديًدا، إرساًفا رأيت كما ذلك ِيف أرسف فقد
ولعله تحفًظا، وال حيطة ذلك ِيف يصطنع ولم التغلبي، األمري َهذَا ملك ملكهما عىل وآثر
ولكنه العراق، إىل العودة يتمنى كان كما شيئًا نفسه وبني بينه فيما يتمنى يكن لم
يكون لن العراق ِيف مقامه وأنَّ ميرسة، غري العراق إىل سبيله أنَّ العلم حق يعلم كان

رشقوا. كما َق يَُرشِّ لو وِبِودِّه أصحابه، ورشق ُهَو فغرب العاقبة، حميد
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الدولة، لسيف مدحه أثناء وحدهم بغداد ِيف األمر أويل يهج لم املتنبي أنَّ أعلم وأنا
ولكن العراق، خاف كما مرص يخاف أْن خليًقا وكان مرص، ِيف األمر أويل معهم هجا بل
ما إىل بالقياس شيئًا يكن لم الدولة سيف عند املرصيني ِيف قاله ما أنَّ املحقق من
جليٍّا، واضًحا تعريًضا وابنه باإلخشيد وال بكافور يُعرِّض لم فهو البغداديني، ِيف قاله
حبٍّا الدولة لسيف الشام يرتكوا لم أنهم زعم أنَّ عىل يزد لم عليهم بالنعي ح رصَّ فلما
ِيف له انهزموا أنهم زعم قد إذن فهو نفيًا، الدولة سيف عنها نفاهم وإنما كرامًة، وال
والخور، الجبن من العراقيني به يذكر كان ما يشني كما يشني، شيئًا َهذَا وليس الحرب،
واالغرتار الشهوات إرضاء ِيف وامليض اللهو عىل العكوف ومن والتقصري، القصور ومن
ينفق وال األمر، بجد إال يُعنى ال كان الذي الدولة لسيف حقائقه وترك امللك بمظاهر
بغداد. بأهل والترصيح التعريض ِيف قاله مما ذلك غري إىل الروم، جهاد ِيف إال حياته

وبني بينه األمر إصالح وكان خطريًا، العراق وبني بينه إذن األمر فساد كان فقد
إحدى سنة وحاشيته الدولة سيف غاضب حني أنه الحظت فإذا سهًال، ميسوًرا مرص
يرتك قد بأنه أنذرهم بل العراق، إىل يذهب قد بأنه ينذرهم لم وثالثمائة وأربعني
بأن يشعر كان نفسه املتنبي أنَّ عرفت اإلخشيديني، ملك إىل ليميض يمينه عن ضمريًا
الديلمي، وأمريهم العباسيني الخلفاء ملك من صدًرا له أرحب سيكون اإلخشيديني ملك
مدح قد فهو العراق، ِيف مثلهم له ليس أصدقاء اإلخشيديني عند كله َهذَا بعد وللمتنبي
قد وهو — علمت كما — الدولة بسيف يتصل أْن قبل وقادتهم حكامهم من جماعة
من أو هؤالء من يجد أْن خليق وهو الرملة، ِيف أمرائهم من بأمري وثيًقا اتصاًال اتصل
ووليه بوصيه أو الشاب، املرصي بامللك يتصل أْن عىل وعونًا ورعاية حماية بعضهم

كافور.
أزعم أْن أريد بل فحسب، العراق عىل ملرص املتنبي إيثار أفهم ال فأنا وإذن
عند لنفسه استوثق أْن بعد إال الدولة سيف يرتك ولم حلب، يفارق لم املتنبي أنَّ
أوقاته آخر ِيف واإلخشيديني املتنبي بني ا رسٍّ سعوا قد الرسل أنَّ ظني وأكرب اإلخشيديني،
وإنما فحسب، اإلخشيديني عند واألمن الجوار له يضمنوا لم الرسل هؤالء وأنَّ بحلب،
جنوبها إىل الشام شمال عن يتحول فلم املغرية، واآلمال املطمعة بالوعود أَيًْضا جاءوه
عند حاله من خريًا ستكون اإلخشيديني عند حاله أنَّ ويقدر يريد، ما يعلم وهو إال

الشام. شمال ملك ِيف به يظفر لم بما مرص ملك ِيف سيظفر وأنه الحمدانيني،
املتنبي إقامة عن الرواة بها ثنا يُحدِّ التي األخبار إىل أطمنئ ال كله َهذَا أجل من وأنا
املخالفة كل مخالف وجه عىل وأفهمها شديد، تحفظ ِيف أقرؤها وإنما والرملة، بدمشق
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عامل وأنَّ محزونًا، دمشق إىل وصل اِعر الشَّ أنَّ القدماء زعم فقد القدماء، عليه فهمها ملا
طمع ولكنه حسنًا، لقاءًا تلقاه مالك، بابن يعرف يهودي رجل وهو عليها، اإلخشيديني
إنَّ القدماء: ويقول كافور، عند له كاد أراد بما منه يظفر لم فلما املتنبي، يمدحه أْن ِيف
— قالوا ما عىل بالشري ويوافقهم — يقولون ثم مرص، إىل الذهاب ِيف كثريًا تردد املتنبي
طغج، بن هللا عبيد بن الحسن القديم اإلخشيدي صديقه إىل الجئًا الرملة إىل ذهب إنه
إىل اِعر الشَّ فسار ذلك، ِيف وألح يستقدمه كتب كافوًرا أنَّ لوال يلزمه، أْن يريد وكان

كارًها. الفسطاط
من عاد أْن بعد كله، بهذا تحدث قد الذي ُهَو نفسه املتنبي يكون أْن أستبعد وال
كافور، من ينتظر كان ما كل من يائًسا النفس، محزون األمل، خائب العراق إىل مرص
أْن عىل حلب، وترك املرصيني، مع أمره أصلح قد املتنبي أنَّ فهو أنا أرجحه الذي فأما
يجد لم إْن أنه وليعرِّفهم وأصحابه، الدولة سيف ليغيظ لكافور، رسميٍّا شاعًرا يكون
عدوهم عند سيجد والرضا، األمن من أكثر عدوهم عند فسيجد والرضا، األمن عندهم
يمدح ولم ا، حقٍّ له انقطع بأمري اتصل إذا كان املتنبي أنَّ عرفنا وقد والسلطان، الحكم
يمدح لم دمشق بلغ حني أنه ِيف السبب لنا يبني فهذا إليه، واملقربني أصحابه من أحًدا
تكون أْن جواز من الكتاب َهذَا أول ِيف افرتضناه ما ذكرت فإذا عليها، اإلخشيديني عامل
عند به سعى الذي اليهودي وذلك دمشق، عىل كان الذي اليهودي َهذَا بني صلة هناك
مدحه عن املتنبي إعراض تستغرب لم السجن، إىل دفعه َحتَّى شبابه ِيف حمص عامل

مثواه. وأكرم استقباله أحسن الذي اليهودي لهذا
أصابه بما وضاق املتنبي مدح ِيف طمع قد اليهودي َهذَا يكون أْن غريبًا وليس
يمدحه أْن عىل اِعر الشَّ أراد حني كغلغ بن إلسحاق نفسه ذلك جرى كما اإلخفاق، من
دون دمشق ترك املتنبي أنَّ َهذَا يرجح ومما أنطاكية، إىل طريقه ِيف بطرابلس مر ملا
فلما إليه، يقصد كان الذي الوجه عن يرده أو فيها، يمسكه أْن اليهودي يستطيع أْن
املتنبي وكان إليه، وأهدى ووصله لقاء، أحسن اإلخشيدي تلقاه الرملة، إىل اِعر الشَّ وصل
والصالت، الهدايا هذه بحق ووفاء قديم، عهد من بينهما كان ملا رعايًة يمدحه أْن خليًقا
شاعر يكون أْن عىل اإلخشيديني ملك دخل ألنه شيئًا؛ ذلك من يصنع لم املتنبي ولكن

واألمراء. الحكام من غريه شاعر ال كافور
كان من مدح عن مرص، إىل وصل أْن بعد املتنبي، إعراض نفهم َهذَا أجل ومن
كافور عىل األمر أول كله شعره ووقف والوزراء، األمراء ومن والقادة، السادة من فيها
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هذه ينشئ ولم واحدة، بقصيدة إال يمدحه ولم فاتًكا، إال يمدح لم منه، استيأس َحتَّى
كافور. بذلك له أذن أْن بعد إال القصيدة

وسوء وتردده واضطرابه املتنبي حرية حول صيغت التي القصة هذه فكل إذن
الذي ُهَو نفسه املتنبي لعل حديث هي وإنما شيئًا، ليست الرملة، ِيف ثم دمشق ِيف حاله

وإخفاق. خيبة من مرص ِيف لِقَي عما به تعزى

الفسطاط يف (2)

الدولة سيف فارق أْن بعد وثالثمائة وأربعني ست سنة مرص إىل املتنبي انتهى وقد
بل ذكره، يفارق ولم الدولة سيف شخص فارق أنه نالحظ أْن الحق من ولعل بأشهر،

مات. أْن إىل ذكره يفارق أْن يستطع لم
محيت كما املتنبي نفس من الدولة سيف صورة تمحى أْن اليسري من يكن ولم
الدولة سيف عند املتنبي لقي فقد قبله، بهم اتصل الذين والسادة األمراء صور منها
فقد الحياة، ولني العيش وخفض والغنى الثروة جهة من ال كلها، حياته ِيف لقي ما خري
أكثر املتنبي عىل يدر وأْن املتنبي عىل يدره أْن كافور يستطيع يسريًا، شيئًا ذلك كان
وحياة الدولة سيف ألن بل الحمداني؛ ملك من وأثرى أوسع كان كافور ملك ألن منه؛
كافور، مع املتنبي ولحياة كافور لحياة الوجوه جميع من مخالفتني كانتا معه املتنبي
ويتحدث أوقاتها، أكثر ِيف الحرب تملؤها كلها، بطولة حياة الدولة سيف حياة وكانت
وكان أيًضا، البيزنطية األقطار من كثري ويف اإلسالمية األقطار جميع ِيف الناس بها
يشاركه كان بطولة، من يملؤها كان وفيما الحياة هذه ِيف الدولة سيف يشارك املتنبي
إذا بالنرص يستمتع وكان غزاهم، إذا معه الروم يغزو فكان عملية، مشاركة ذلك ِيف
األمري يشارك كذلك وكان الهزيمة، عليه كتبت إذا بالهزيمة ويشقى لألمري، النرص أتيح
املنظمة الحرب ألوان يبلو فكان البادية، أهل من عليه والخارجني به للثائرين جهاده ِيف
يتغنى كله َهذَا بعد وكان واملعنوية، املادية وآالمها لذاتها يحس وكان املنظمة، وغري
الرسمي اللسان كان املسلمني، وغري املسلمني إىل الضخم مجدها ويعلن الحرب، هذه
من ُهَو قلبه ِيف يثور ملا الصادق اللسان نفسه الوقت ِيف وكان العظيم، الجهاد لهذا

شعور. أو هوى أو عاطفة
نفسه عن شغله الذي الخصب بالنشاط مملوءة إذن الدولة سيف عند حياته كانت
أْن وإىل نفسه عن يُشغل أْن إىل حاجة ِيف املتنبي كان فقد واحد، وقت ِيف بها وشغله
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البطالة تضطره أْن له يشء وأقتل عليه يشء وأثقل إَِليِْه يشء أبغض كان بها، يشغل
من بد له يكن ولم وقت، كل ِيف إَِليَْها وينظر فيها فينظر لنفسه يفرغ أْن إىل والخمود
والنشاط الحركة إىل هذه وحاجته املستمر، القوي النشاط ومن املتصلة، العنيفة الحركة
الحياة إَِليِْه بغض الذي ُهَو والخمود بالبطالة وضيقه الشباب، ثورة إىل دفعته التي هي

محنته. أيام ِيف واألحياء
فينظر وحني، حني بني نفسه إىل يعود أْن إىل شديدة حاجة ِيف املتنبي كان ثم
ويرىض، يحمد بما فتجيبه عملت عما يسألها تسوءه، وال فترسه فيها، وينظر إَِليَْها
ونشاط نشاطه يتغنى فحل شاعر ُهَو وإذا ألهمته، إَِليَْها عاد ثم نفسه عن ُشغل فإذا
ويذيع يشيع أْن يلبث ال الذي الشعر َهذَا وينشد الناس، ومجد بمجده ويُشيد الناس،

واألقطار. اآلفاق ويمأل
كانت فقد املتنبي، به يتصل أْن قبل بل املتنبي، به اتصل حني كافور حياة أما
ما مثل فيتكلف الروم، لحدود مجاورة حدوده ليست وهدوء، ودعة وسلم، أمن حياة
فيخاف العراق، لحدود مجاورة هي وال والدفاع، الهجوم من يتكلف الدولة سيف كان
كانوا الفاطميني أنَّ الحق ومن والكيد، الدس من يخاف الدولة سيف كان ما مثل
ينغص وال الليل يؤرق ال يسريًا قلًقا كان ولكنه القلق، من شيئًا نفسه ِيف يثريون
الحضارة أهلها ألف قد منظمة، متحرضة بالد كافور يحكمها كان التي والبالد النهار،
واستقروا إَِليَْها ارتحلوا الذين شوكة انكرست وقد ا، جدٍّ بعيد عهد منذ املدني والنظام
فرغت قد واالضطراب، الثورة من الحظ قليلة فهي بعيد، عهد منذ البدو من فيها
والطموح فيها الطمع من يفرغون كادوا أو الناس وفرغ باستقاللها، وظفرت لنفسها
أْن من — قلنا كما — بعيًدا يزال ال أمرهم كان الذين الفاطميني من كان ما إال إليها،

والخوف. القلق يثري
كلها، فلسطني عىل متسلطة فهي الطبيعية، حدودها البالد هذه سلطان تجاوز وقد
بعيدة وحدودها األحمر، البحر وراء واسعة أقطار وعىل الشام، من به بأس ال وقسم
الستثمار وتفرغ والدعة، باألمن تنعم أْن وسعها ففي وإذن الجنوب، جهة من آمنة
فيها يكثر ولم اإلدارة، فيها وحسنت األمر، فيها ُضبط إذا سيما وال الخصبة، أرضها

الفساد. أهلها بني يشع ولم الجور،
أولياء فكان الوقت، ذلك ِيف ا حقٍّ مطمئنة صالحة كانت مرص أمور أنَّ ويظهر
خوف غري ِيف بثمراته وينعمون تدبري، أحسن امللك يدبرون مطمئنني، هادئني فيها األمر
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املضطربة القلقة الحياة تلك من املطمئنة الوادعة الهادئة الحياة هذه فأين قلق، وال
املتنبي حياة تكون فلن وإذن الدولة؟ سيف قلق من كافور سكون وأين الخائفة؟
يُشغل فلن وإذن الشام، شمال ِيف كانت كما والنشاط، بالحركة مملوءة كافور عند
املؤثرين أحد كافور عند يفقد فهو وإذن دائًما، بها سيشغل ولكنه نفسه، عن املتنبي
مضطر فهو وإذن التعبري، َهذَا صح إْن نفسه، نصف يفقد ُهَو شاعريته، ِيف األساسيني
فريى ماضيه يستحرض وهو غريها، يرى فال ينظر أْن وإىل دائًما، نفسه ِيف يفكر أْن إىل
يفكر أْن يحاول ثم الذعة، تزال ال وحرشات زال، ونعيًما ذهبت، وأحالًما خابت، آماًال

رجاء. من بصيًصا وال أمل من شعاًعا يرى يكاد ال أو يرى فال مستقبله ِيف
ال قلق وحارض مظلم، ومستقبل أوقاته، أحسن ِيف َحتَّى وإخفاق خيبة كله ماض
أْن ِيف غرابة وال الشاعر، حياة تسوء أْن ِيف غرابة فال إليه، تطمنئ وال النفس به ترىض

واالبتهاج. اإلرشاق فيه يظهر يكاد ال قاتًما رداء شعره عىل واليأس الحزن يسبغ

وكافور املتنبي قضية (3)

وملعارصيه للشاعر ظهرت وإْن إلينا، بالقياس ا جدٍّ يسرية كافور مع املتنبي وقضية
سيف عند والضيق القلق أحس املتنبي أنَّ إىل األمر حقيقة ِيف تنحل فهي معقدة، عسرية
ليضعفوا إليهم تحويله ِيف املرصيون وطمع مرص، إىل عنه بالتحول فعرَّض الدولة،
واإلذاعة، الدعوة سالح وهو أسلحته، أمىض من بسالح دونه من وليستأثروا خصمهم،
وجههما، عىل اإلغراء وذلك اإلطماع َهذَا اِعر الشَّ يفهم ولم وأطمعوه، اِعر الشَّ فأغروا
الخري، به يريدون وأنهم يكذبونه، وال يصدقونه القوم أنَّ فظن الغرور، خدعه وإنما
وانتظر إليهم، وأرسع لهم، فاستجاب الحمداني، مواله يد من ينتزعوه أْن يريدون وال
أوام. من يشفى وال ظمأ من يروى ال رسابًا إال يجد فلم الرجاء، وتصديق الوعد، تحقيق
فاجتهد اللبق السيايس سرية سار الذي كافور أهو القضية، هذه ِيف املخطئ أيهما
املكرة الساسة يصطنعه ما ذلك ِيف واصطنع عدوه، عن وخذل مللكه، واحتاط لنفسه،
ُهَو أم بالصدق؟ أصحابها تأخذ ال وأقوال الوفاء، أصحابها عىل تفرض ال وعود من
أمره يتدبر فلم وبالناس، بها الظن حسن ِيف وغال بنفسه، االعتداد ِيف أرسف الذي املتنبي
املتنبي، شعر يقرءون الذين إنَّ أناة؟ وال َرِويَّة غري ِيف اندفع وإنما لنفسه، يَحتْط ولم
عن يُخدعون كيًال، ويكيلها إرساًال يرسلها التي السائرة واألمثال البالغة، الحكم وهذه
ويقرءون سريته، يتدبرون الذين ولكن والذكاء، والحكمة الفطنة به فيظنون الشاعر،
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خصال من الحقيقي مكانه إىل ويردُّونه اِعر الشَّ طبيعة يعرفون وهجاءه، ومدحه فخره
الغرور، ِيف مرسًفا وكان شك، غري من مغروًرا املتنبي كان فقد اللبق، الذكي الرجل
أنَّ حني إىل حني من يظن كان أنه الرش كل الرش ولكن اإلكبار، كل لنفسه مكربًا وكان
به ويعتدون نفسه، يكرب كان كما ويكربونه نفسه، ِيف يرى كان ما فيه يرون الناس
األمري فيها يمدح أعوام تسعة املتنبي ينفق أْن نفهم فكيف وإال بنفسه، يعتد كان كما
املرصيني أنَّ ذلك بعد يظن ثم والعراق، مرص أهل من خصومه فيها ويعيب الحمداني
واالطمئنان بالوفاء أنفسهم يأخذون وهم واألماني اآلمال له ويبذلون صادقني، يَعدونه
واثًقا عليه، متهالًكا له، مستسلًما وأقبل لكافور، انخدع فقد يشء من يكن مهما إليه؟
لم الذي الدولة سيف به يغيظ ما الشأن ونباهة الرفعة من عنده سيجد أنه يظن به،

والكائدين. الوشاة فيه يعص ولم حقه، يرع ولم قدره، يعرف
وأنه سبيله، ِيف مجاهًدا إليه، طامًحا الحكم، ِيف طامًعا نشأ املتنبي أنَّ تعلم وأنت
أنَّ إَِليِْه تخيل الوعود فهذه العذاب، من فنونًا فيه وذاق األذى، من ألوانًا ذلك ِيف احتمل
له فما واسعة، خطوات إَِليِْه ويخطو سعيًا إَِليِْه يسعى السلطان وأنَّ قريب، منه الحكم
واسعة خطوات السلطان َهذَا إىل يخطو وال إليه، يسعى الذي السلطان إىل يسعى ال ُهَو
أو الواليات من والية ِيف الحكم سيتوىل بأنه املرصيون وعده لقد إليه، يخطوها كالتي
سيف عند عليها يحرص كان التي املكانة هذه عن سريتفع إذن ُهَو األقاليم، من إقليم
الدولة، سيف عند مأجوًرا شاعًرا كان كما كافور عند مأجوًرا شاعًرا يكون لن الدولة،
الحكم، وإمارة الشعر إمارة بني سيجمع األمراء، من وأمريًا الوالة من واليًا سيكون بل
يرسع ال له فما والقلم، والقرطاس والرمح والسيف والبيداء والليل الخيل له ستشهد

عنها! وتعزى منها استيأس أْن بعد تتحقق أْن تريد التي األمنية هذه إىل
غاية يراهما وال لنفسهما، والسلطان الحكم يطلب ال وشبابه صباه ِيف كان إنه نعم!
النظام إصالح إىل وسيلة يراهما كان وإنما عناء، من ويحتمل مشقة من يلقى كان ملا
الحكم من يكتفي اآلن وهو الناس، إىل والعافية والعدل األمن ورد واالجتماعي، السيايس
يفكر ال األمل، كل واألمل الغاية، كل الغاية يراهما بالسلطان، السلطان ومن بالحكم،
لم النظام َهذَا إلصالح ثاروا الذين من أحًدا ألن واالجتماعي؛ السيايس النظام إصالح ِيف
تغيريه، ويريدون منه ويشكون النظام َهذَا يكرهون الذين الناس وألن إصالحه، يحاول
األمن إىل شوًقا يتحرَّقون الذين الناس وألن التغيري، َهذَا عىل أحًدا يعينون وال يغريونه ال
أْن يريد ال فهو والخطر، والجور الخوف ظل ِيف يعيشوا أْن يكرهون ال والعافية والعدل
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نفسه ألمر إصالح وأي نفسه، أمر يصلح أْن وحسبه أنوفهم، برغم الناس أمور يصلح
وينهى فيطاع، يأمر رجًال ويصبح السلطان، بأعباء وينهض الحكم يتوىل أْن من أكثر
أو الدولة سيف ُهَو به يمدح ما بمثل يمدحونه الشعراء لعل يدري! ومن له، فيستمع

والوالة. األمراء من الدولة سيف غري
عىل يُملَّكون الذين العبيد بهؤالء الضيق شديد شبابه ِيف كان أنه الحق ومن
إىل لريد يثور أْن يريد كان وأنه العرب، أمور ِيف يقضون الذين العجم وبهؤالء األحرار،
الخزَّ يستخشنون الذين األرقاء هؤالء ويعيد العجم، من للعرب ويديل حريتهم، األحرار
أن قبل عليها كانوا التي األوىل حالهم إىل األقالم، بأظفارهم تربى كانت يلمسونه، حني

اليمني. إىل تدور كانت أْن بعد الشمال، إىل الدنيا تدور
وذاق سبيله، ِيف جاهد وقد الحرص، كل عليه يحرص وكان كله، َهذَا يريد كان
من وحظ األمل من يشء إَِليِْه عاد ثم واستيأس، أخفق ولكنه السجن، وهوان األرس ذل
ولكنه وبأس، مجد من للعرب كان ما أحيا الذي العربي األمري بهذا اتصل حني الرجاء
والكائدين، الوشاة فيه يطيع وإنما له، يسمع وال يقدره ال نفسه األمري َهذَا فإذا نظر
ظل ِيف العرب وليدع الرق، َهذَا ألنفسهم يرضون داموا ما العبيد رق ِيف األحرار فليدع
املتكرب اليأس من الطور َهذَا ليتجاوز بل الظل، َهذَا ِيف بالحياة ينعمون داموا ما العجم
العبيد، هؤالء من نفسه وليبع معارصيه، من كغريه رجًال وليصبح املستعيل، واإلعراض
حاكًما أو الواليات بعض عىل أمريًا يجعله قد َهذَا دام ما األعاجم، هؤالء من وأعجمي

األقاليم. لبعض
الجديد سيده يدي بني بنفسه وألقى الدولة سيف فارق حني انتهى الحال َهذَا إىل
به يحتفظ أْن خليًقا كان عما َحتَّى ونزل كلها، آراءه ورفض كله، ماضيه جحد كافور،
إىل مضطرٍّا الذلة، هذه إىل محتاًجا كان إنه تقل وال الكربياء، وأهون الكرامة أيرس من
ِيف املتنبي يكن فلم للفن، خالصة مستقلة كريمة حياة يحيا أْن عن عاجًزا الهوان، َهذَا
سيف من أخذ والفقر، البؤس عن البعد كل بعيًدا كان بل فقريًا، وال بائًسا الوقت ذلك
القيام وشدة تدبريه حسن ِيف أرسف بل املال، َهذَا ِيف يرسف ولم ا، جدٍّ كثريًا ماًال الدولة
ماًال يديه بني يسوق الحمداني ملك من وخرج القبيح، البخل إىل به انتهى َحتَّى عليه
ِيف وجد ملا مستقالٍّ كريًما حرٍّا يعيش أْن شاء فلو الرقيق، من عدد به ويحيط ضخًما،
لهم تسمح تكن لم العرص ذلك ِيف الشعراء حياة إنَّ يُقال: وقد جهًدا، وال مشقة ذلك
عن يُعرض أْن يستطيع يكن لم شاعرنا إنَّ أيًضا: يقال وقد الحياة، من اللون بهذا

إكراًها. عليه وألكرهوه لألذى، لعرَّضوه ذلك حاول ولو وامللوك، األمراء مدح
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نذهب ما يكون أْن عىل يزيد وال شيئًا، املتنبي عن يغني ال ولكنه كله، َهذَا يقال قد
قد الناس، من كغريه ورجًال الشعراء، من كغريه شاعًرا كان إنما املتنبي أنَّ من إَِليِْه
أْن ملثله ينبغي ال فيما وطمع أخالقها، من ليس ما لها وزعم قدرها، فوق نفسه رفع
ذليًال إال يكن ولم أبيٍّا، نفسه وظن للمال، عبًدا إال يكن ولم حرٍّا، نفسه ظن فيه، يطمع
املنافع عىل تهالك صاحب إال يكن ولم ومذهب، رأي صاحب نفسه وظن للسلطان،

شأنًا. وأهونهم أمًرا الناس أيرس عليها يتهالك كان التي العاجلة
ولذاتها شهواتها وعن الدنيا عن نفسه رفع آخر رجل املتنبي بعد جاء وقد
التقرب ِيف وزهد واألمراء، امللوك وأنكر وازدراهم، الناس واحتقر العاجلة ومنافعها
يكون أْن ولعقله الكريم، الحر الرجل نفس تكون أْن لنفسه وأراد منهم، نوِّ والدُّ إليهم
شاعرية أقل يكن ولم أراد، ما بكل وعقله لنفسه فويف الفيلسوف، الحكيم الرجل عقل
من له تتح ولم برصه، حرمته فقد املتنبي، أسعدت كما األيام تسعده ولم املتنبي، من
ومات كريًما، عاش ذلك ومع العيش، وخفض الحياة لني له يكفل ما والثروة الغنى
ولم الزمان من سخر هفوة، أحد فيه يغتمز ولم بذلة، أحد عليه يتعلق ولم كريًما،
وعاد عليه، يستطيل أن عن السلطان وعجز السلطان عىل واستطال الزمان، منه يسخر
يعرض فيما يُرشكوه وأال حريته، وبني بينه يُخلو أْن قريته أهل عىل يشرتط بغداد من
وأْن الروم، أمام فارين املدينة من خرجوا إْن معهم يخرجوه وأال رش، وال خري من لهم
ألنه حال؛ كل عىل فيها ويرتكوه خافوا، إْن عنها ويظعنوا أمنوا، إْن املدينة ِيف يقيموا
الذي الرجل َهذَا عرفت قد أنك إال أرى وما جميًعا، والخوف األمن فوق نفسه رفع

العالء. أبو وهو عنه، أتحدث
الناس، سائر من والرجل الفيلسوف بني الفرق ُهَو الرجلني، هذين بني إذن فالفرق
ما غري بنفسه ظن قد املتنبي أنَّ ُهَو الطويل الحديث َهذَا من إَِليِْه أصل أْن أريد والذي
يخدع لم املتنبي أنَّ الغريب ولكن أنفسهم، عن الناس يُخدع ما أكثر وما عليه، كانت
من ُهَو وليس الفلسفة، به فظنوا الناس، من ا جدٍّ كثريًا معها خدع وإنما وحدها، نفسه
ِيف كله َهذَا من ُهَو وليس الضيم، وإباء والكرامة الحرية به وظنوا يشء، يف الفلسفة
بلسانه، منهم امتاز وإنما بأخالقه، منهم يمتز لم زمانه أهل من رجل ُهَو إنما يشء،

والشعراء. الكتاب من غريه يمتاز كان كما
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عىل نفسه فهانت نفسه عىل هان قد ذليًال، وضيًعا كافور عىل إذن املتنبي أقبل
كما أحًدا يصف لم املتنبي أنَّ الحديث َهذَا من سبق ما بعض ِيف رأينا وقد الناس،

قال: حني نفسه وصف

َوال��نِّ��زاال َوْح��َدُه ال��طَّ��ْع��َن َط��َل��َب ِب��أَْرٍض اْل��َج��بَ��اُن َم��اَخ��َال َوإِذَا

أيًضا: قال حني نفسه وصف كما أحًدا يصف لم أنه اآلن فلنالحظ

إِي��الُم ِب��َم��يِّ��ٍت ِل��ُج��ْرٍح َم��ا َع��َل��يْ��ِه ال��َه��َواُن يَ��ْس��ُه��ِل يَ��ُه��ْن َم��ْن

الكيد من هاربًا الدولة سيف فارق حني تموت كادت أو املتنبي نفس ماتت فقد
ظل ِيف واليًا يكون أْن ُهَو بخٍس بثمٍن كافور من وصداقته كرامته وباع الحاشية، ومكر

عبد:

اْل��َق��َل��ُم ِب��ُظ��ْف��ِرِه يُ��بْ��َرى َوَك��اَن يَ��ْل��م��س��ُه ِح��ي��َن اْل��َخ��زَّ يَ��ْس��تَ��ْخ��ِش��ُن

أيامه: آخر ِيف عنه سيقول من ظل ويف شبابه، ِيف يقول كان كما

ال��دَُّج��ى بَ��ْدُر أَنْ��َت َل��ُه يُ��َق��اُل ِن��ْص��ُف��ُه ِم��ْش��َف��ُرُه َوأَْس��َوُد

بقى ما خري يكن لم ضئيل رمق إال منها يبق ولم تموت، كادت أو نفسه ماتت
والفلسفة، الخلق يلتمسون حني الناس عىل وأهونها نفسه أجزاء رش كان إنما منها،

والغناء. والفن الشعر يلتمسون حني الناس عىل وأكرمها نفسه أجزاء خري وكان
وتملقه، فمدحه كافور، عىل املتنبي أقبل القوي، املهني الخصب الذليل الرمق بهذا
عنه راغبًا كافور عن املتنبي انرصف نفسه الرمق َهذَا ومن فيه، وطمع إَِليِْه ورغب
وذنب السوء، فيه مذيًعا الفحشاء، فيه ُمشيًعا بأنعمه، كافًرا له، هاجيًا فيه، زاهًدا
ينبغي كان الذي املوضع ِيف ووضعه يعرف، أْن ينبغي كان كما املتنبي عرف أنه كافور
املدح منه فاشرتى والدنانري، بالدراهم والثناء املدح يبيع شاعًرا رآه فيه، يوضع أْن
ليرصفه الحمق َهذَا ِيف فجاراه نفسه، قدر يجهل أحمق ورآه والدنانري، بالدراهم والثناء
أْن بعد ويمدحه فيه، قال قد كان ما وينكر نفسه يكذب أْن عىل وليحمله خصمه، عن
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لبيبًا، فطنًا عاقًال كان أنه إذن كافور فذنب أراد، ما لكل كافور ووفق ذمه، قد كان
الذي الدميم األسود َهذَا يخدع أْن منه ألبرع وال للمتنبي كان وما املتنبي، يخدعه لم
يقتطع وأْن كلها، اإلسالمية الدولة عىل نفسه يفرض وأْن قدره، يتجاوز أْن استطاع
فطنًا، عاقًال كان أنه كافور ذنب نعم، والسلطان بامللك فيه فيستأثر أجزائها، أحسن

مواضعها. ِيف األمور ويضع بالناس، العلم يحسن كان وأنه
َهذَا من ربحنا قد فنحن واالضطراب، التلون َهذَا من املتنبي عىل بأس ال ولكن
فيه بما املتنبي ديوان لنا حفظه الذي الشعر َهذَا ربحنا كثريًا، شيئًا واالضطراب التلون
شعر أعذب يُالئمه، لم أم الحقَّ أََالءََم سواء فهو وغناء، حزن ومن وهجاء، مدح من
اِعر الشَّ َهذَا نفس من املؤملة اإلنسانية للناحية تصويًرا وأصدقه وأصفاه وأرقه، املتنبي

الحزين. البائس

املرصية البيئة (4)

العلم من ثروة وال نشاًطا، وال خصبًا الحلبية البيئة من أقل املرصية البيئة تكن ولم
نسوي أْن الخطأ من يكون قد بل الفسطاط، عىل املتنبي وفد حني واألدب، والفلسفة
اختالف عىل العقلية بالحياة العهد قديمة املرصية البيئة كانت فقد ذلك، ِيف البيئتني بني
الدين علوم أنَّ يعلمون جميًعا والناس نفسها، الخالفة دار من بها عهًدا أقدم ألوانها،

بغداد. وجود قبل الفسطاط ِيف ازدهرت األدب وفنون
هادئة الرقي إىل سبيلها سلكت ثم للهجرة، األول القرن أواخر منذ فيها ازدهرت
ولعلها الخمود، يدركها ولم تفرت، ولم تضعف لم والثالث الثاني القرن طوال مطمئنة
بعض ِيف أو العلم فروع بعض ِيف أحيانًا النشاط من املألوف تتجاوز َحتَّى تقوى كانت
القرن آخر مدرسته بها وأنشأ مرص، عىل الشافعي وفد حني كان كالذي الفن، فروع
العقلية الحياة تنشيط ِيف عظيم أثر الحادث لهذا كان فقد الثالث، القرن وأول الثاني
قوية دفعة الحضارة فدفع مرص، بأمر طولون ابن اشتغل حني كان وكالذي مرص، ِيف

أيًضا. الفن لها ونشط والنثر، الشعر لها نشط
ِيف وتنشط هدوء ِيف ترقى كانت التي العقلية، الحياة لهذه اإلخشيديون أتاح وقد
واالتساع، العمق من والتزيد والرقي القوة إىل طريقها ِيف امليض من مكنها ما اطراد،
ولكنها العرص، ذلك ِيف منزلتها بلغت أو بغداد سبقت قد الفسطاط أنَّ أزعم ولست
النهضة من حلب إَِليِْه انتهت الذي للحظ ومتجاوزة بغداد من قريبة حال كل عىل كانت
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من عليها يفدون العلماء وكان مرص، ِيف يُنشئون العلماء كان وقد الدولة، سيف أيام
والفن العلم فروع من فرع هناك يكن ولم ويتعلمون، فيها فيعملون اإلسالمية األقطار
ومساجدها، الفسطاط مدارس ِيف االزدهار من حظ وله إال بغداد ِيف يزدهر والفلسفة

أهلها. من والقادة السادة وأندية
والتي اإلخشيديني ظل ِيف تزدهر كانت التي الحضارة بني فرق هناك يكون وقد
طارئة، جديدة كانت الحمدانية الحضارة أنَّ وهو الحمدانيني، ظل ِيف تزدهر كانت
كانت املرصية الحضارة أنَّ حني عىل اإلعالن، ِيف فترسف نفسها عن تعلن محدثة فكانت

اإلعالن. ِيف ترغب ولم الدعوة، بنرش تحفل تكن فلم املجد، مؤثَّلة مستقرة تليدة
أيام ازدهرت التي القديمة املرصية الحضارة ِيف أفكر أْن البعد كل بايل عن وبعيٌد
كانت فقد عنها، وأتحدث العربية اإلسالمية الحضارة ِيف أفكر وإنما واليونان، الرومان
األدب بأسباب األخذ ِيف الحظ من ألكثرها ما له املسلمني، أمصار من مًرصا الفسطاط
ِيف شائعة كانت التي العقلية القوة معظم إَِليَْها جذبت بغداد أنشئت فلما والفن، والعلم

والكوفة. البرصة تقتل لم كما الفسطاط تقتل لم ولكنها األمصار،
فيه وضعفت الجهل فيه غلب عًرصا األول القرن آخر منذ الفسطاط تعرف ولم
نرى حني عىل العظيم، اإلسالمي العقيل البناء َهذَا ِيف املشاركة فيه وانقطعت الثقافة
وفتور واالضطراب الضعف من حالة ِيف وهو الشام شمال شهد قد نفسه املتنبي أنَّ

والشباب. الصبا أثناء شعره ِيف قوية واضحة آثارها وظهرت العقيل، النشاط
تركها والتي مرص، ِيف املتنبي لقيها التي الحضارة بني يالحظ أْن يمكن آخر وفرق
فقد املايض، ِيف بالوجود العهد بعيدة كانت كما املرصية الحضارة أنَّ وهو حلب، ِيف
الفاطميني ملك لها أتاح وإنما اإلخشيديني، ملك زوال يضعفها لم املستقبل، ِيف اتصلت
الحمدانيني سلطان يكد لم حني عىل عليها، والتفوق بغداد منافسة من مكنتها فرصة
يعود كاد أو فعاد الشام، شمال وأرسع الحلبية، الحضارة أزهار ذوت َحتَّى يضعف
أنَّ كله َهذَا ومعنى الرابع، القرن أوائل ِيف املتنبي زاره حني عليها كان التي الحال إىل
فتخمد أمري، أو قائد جذوتها يُذْك لم طارئة، وال عارضة تكن لم املرصية الحضارة
التي الهادئة، الخالدة مرص طبيعة جذوتها أذكت وإنما سلطانه، وانقضاء ملكه بزوال

الحياة. لني من لها يعرض قد بما الفخر عىل تتهالك وال الجعجعة، تحب ال
ولقيها مختلفة، متنوعة ولقيها الفسطاط، ِيف املتنبي لقيها املرصية الحضارة هذه
كاملحصور أو محصوًرا حلب ِيف النشاط كان فقد حلب، ِيف رأى مما وتفاوتًا عمًقا أشد
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أما باملال، واشرتاه ودعاه أنشأه الذي ُهَو الدولة سيف ألن الدولة؛ بسيف املتصلني ِيف
مجلس ِيف وكان كافور، مجلس ِيف كان مجلس، غري ِيف مفرًَّقا النشاط كان فقد مرص ِيف
الفسطاط ِيف يكن لم بل الخاصة، املدارس ويف العامة املساجد ِيف وكان وقادته، وزرائه
السفىل مرص ويف العليا مرص ِيف الكربى، املدن من غريها ويف فيها كان وإنما وحدها،

أيًضا.
شعره أنَّ يقدِّر أْن ومن النشاط، َهذَا حساب يحسب أْن من للمتنبي بُدٌّ يكن ولم
أقل عىل والتحليل، والدرس النقد من حلب ِيف يلقى كان ما بمثل الفسطاط سيَلَقى
مالحًظا اِعر الشَّ ظل فقد مرص، ِيف قاله الذي املتنبي شعر ِيف َهذَا أثر ظهر وقد تقدير،
والتمحيص، واالبتالء االمتحان بعد إال ينشده وال الشعر يُظهر ال فنه، مراقبًا نفسه،
املتنبي ألن حلب؛ ِيف شعره من َسَقًطا أقل مرص ِيف املتنبي شعر إنَّ قلت: إْن أغلو ولسُت
العلماء يقدر كان مما أكثر املرصيني املثقفني العلماء يقدر كان — يظهر فيما —

الحمدانيني. قرص ِيف يلقاهم كان الذين واملثقفني
املتنبي شعر يضعف ما فأكثر إليه، واإلشارة به اإلملام من بُدَّ ال آخر سبب وثَمَّ
حينًا لألمر وطائًعا حينًا، مرتجًال املختلفة املناسبات ِيف الشعر يقول حني حلب ِيف
يكاد ال املناسبات فشعر مرص ِيف أما ثالثة، مرة منافسيه أمام ليثبَُت ومتكلًفا آخر،
القوة من يكن لم بكافور اتصاله ألن االرتجال؛ إىل اِعر الشَّ يحتج ولم الديوان، ِيف يوجد
وال لكافور، املتنبي صفا وال للمتنبي، كافور يَْصُف فلم ذلك، إىل حاجته يثري بحيث
املوضوعات ِيف الشعر ارتجال إىل يدعو ما املتصلة الخالصة املودة هذه من بينهما كان
ديوانه من ومحاه جحوًدا، بعُد فيما ذلك جحد قد املتنبي يكون أْن إال املتنوعة، التافهة
كافور، أمام عارية نفسه يصور ما الشعر َهذَا من يُبقي أْن يرد ولم محًوا، وذاكرته
العشائر وأبي طغج بن هللا عبد بن والحسن بدر أمام عارية صورها ما منه أبقى كما

الدولة. وسيف
مرص إياه ألهمته الذي أو مرص ِيف قاله الذي املتنبي فشعر يشء، من يكن ومهما

كاد. أو واللغو السخف من برئ كله، مختار
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يفمرص الطبيعية والبيئة املتنبي (5)

التي البالد من غريها ِيف أو حلب ِيف نالحظها أْن نستطيع كنَّا قد ظاهرة هنا ونالحظ
لم الطبيعية البيئة أنَّ نالحظ القليل، اليشء إال منها نستثني نكاد ال املتنبي، فيها قام
أْن دون فيها ويعيش والقرى، باملدن يمر كان فقد كثريًا؛ املتنبي نفس ِيف تؤثر تكن
ضعيًفا، أو قويٍّا تأثريًا نفسه ِيف أثرت أنها أو رآها أنه شعره ِيف يظهر أْن دون أو يراها
يسريًا إملاًما وألم التنوخي، إبراهيم بن عيل مدح حني طربية بحرية وصف أنه ولوال
ي وَسمَّ الدولة، عضد مدح حني بوان وادي ووصف األوراجي، مدح حني لبنان بوصف
ولم بالدنيا مرَّ قد املتنبي إنَّ لقلنا: َهذَا لوال تسمية، والجبال والقرى املدن من طائفة
نستغفر بها، يحفل لم ولكنه ورآها، بالدنيا مر إنه نقول: أْن اآلن نستطيع ولكننا يرها
وبالناس، بنفسه الطبيعة عن مشغوًال كان ألنه فيها؛ الطبيعة بمظاهر يحفل لم بل هللا،
فريى واليأس، الحزن وأرَّقه الليل جنه إذا أحيانًا السماء إىل برصه يرفع كان وهو
التصوير، فأحسن الليل صور وربما الوصف، فأحسن النجوم وصف وربما النجوم،
كله َهذَا ِيف ولكنه طربية، بحرية وصف ِيف راع وربما بوان، وادي وصف ِيف أبدع وربما
الخالص، الجمال إىل ويُتخذ لنفسه يطلب فُن ُهَو حيث من الوصف إىل يقصد يكن لم

واألهواء. العواطف من نفسه ِيف يثور ما إىل وسيلة الوصف يتخذ كان وإنما
شيئان، املتنبي عند ا حقٍّ الخطري األمر وإنما خطر، ذا شيئًا ليست عنده فالطبيعة
أشنع منهم ويتملق الذم، أقبح ويذمهم البغض، أشد ليبغضهم والناس ليعبدها، نفسه

باملال. أو بالجاه ينفعه أن يستطيع من التملق
يظهر ال ثم متصلة، أعواًما فيها ويقيم مرص املتنبي يزور أْن نفهم هنا ومن
يسمي وهو لكافور، مدحه ِيف املقطم يسمي فهو شعره، ِيف يذكر أثر املرصية للطبيعة
السواقي يذكر وهو لكافور، هجائه ِيف النواطري يذكر وهو شجاع، ألبي رثائه ِيف األهرام

والذكر. التسمية عىل يزيد ال ولكنه الدولة، بسيف وتعريضه لكافور مدحه ِيف
يصف أْن كافور إَِليِْه طلب حني أنه الدهش من يشء ِيف بالشري األستاذ الحظ وقد
وقد الدار، بهذه وهنأه نفسه كافوًرا وصف أْن عىل يزد لم إليها، انتقل جديدة داًرا
يلهم أْن خليًقا والبساتني، الحدائق من بها يحف وما والجبل النهر من الدار موقع كان
وإال والوالية، املال يمنح أْن يستطيع الذي كافوًرا إال يَر لم اِعر الشَّ ولكن شيئًا، اِعر الشَّ
إىل يدعو ما َهذَا من يشء ِيف وليس الوالية، ِيف وطمًعا املال إىل جشًعا تتحرق التي نفسه
أو إليهم يرغب الذين والناس نفسه إال يرى ال — قلنا كما — املتنبي كان فقد الدهش،
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غريها طبيعة عن أعرض وإنما وحدها، مرص طبيعة عن يعرض لم وهو عنهم، يرغب
استثنيناها. التي القليلة األماكن هذه إال البالد، من

كثري البادية، ِيف اإلقامة كثري الطبع، بدوي كان املتنبي أنَّ كله َهذَا من وأغرب
البادية طبيعة التصوير بعض لنا يصور أْن خليًقا فكان الصحراء، ِيف االضطراب
من الفحول سبيل يسلك أْن إىل احتاج وقد شيئًا، ذلك من يصنع لم ولكنه والصحراء،
ولكنه عناء، من تحمل وما جهد من تكلف وما واألسفار، والطرق اإلبل فيصف قبله،
شيئًا إَِليِْه يضيف يكد لم أو يضف ولم سبقوه، الذين من أكثره أو كله َهذَا استعار
ويضطرب الصحراء يقطع كان أنه وهو واحد، سبب إال أعتقد فيما لذلك وليس جديًدا،
إليه. يرغب صديًقا أو يرهبه، عدوٍّا وإال نفسه إال تلك ِيف وال هذه ِيف يرى وال البادية، ِيف
الطريق فوصف مرص، من هرب حني قاله الذي الشعر َهذَا من ذلك عىل أدل وليس
من الرائع الجميل الشعر َهذَا ِيف تجد ال فإنك الكوفة، إىل الفسطاط من سلكها التي
تسمية إال وأروعه الشعر أبرع تُلهمه أْن خليقة كانت التي الشاقة الطويلة الطريق هذه
هللا، نستغفر الطرق، من طريًقا يصف جغرايف كأنه فيها، وأنزل بها مرَّ التي لألماكن

الطريق. هذه من بعينها مواضع يسمي بل
أيًضا، املرصية الحضارة أهمل وإنما وحدها، املرصية الطبيعة يهمل لم واملتنبي
التي األسطر هذه ومن التاريخ من َهذَا نعرف ولكننا الفسطاط، زار أنه نعرف فنحن
ِيف الحياة فأما املرصي، شعره منها يتألف التي القصائد يدي بني الديوان بها يقدم
النشاط من يملؤها كان ما فأما العمارات، من فيها يقوم كان ما فأما الفسطاط، مدينة
أن ينبغي وما ظل، وال أثر املتنبي شعر ِيف له فليس ومظاهره، ألوانه اختالف عىل
أو أرجان أو الكوفة أو الرملة أو دمشق أو حلب حظ يكن فلم به، نضيق أو ذلك ننكر

الفسطاط. حظ من خريًا شعره من بغداد أو شرياز
أنه كله َهذَا من أغرب بل يراها، يكاد وال والقرى، باملدن يمر كان إنه لك: قلت
شاطئيه، عىل وطغى مدَّ وقد ُقويق، نهر فصادف الدولة، سيف قرص من ليلة ذات خرج
ترى وإنما ماءه، وال النهر فيه ترى فال الرجز َهذَا تقرأ ولكنك رجًزا، ذلك ِيف فقال
جميًال شعًرا يلهم أْن خليًقا كان الذي الشعري املظهر َهذَا اتخذ ألنه الدولة؛ سيف فيه
السحاب يرى كان حني كدأبه والجود، بالكرم ووصفه الدولة سيف مدح إىل وسيلًة
إىل وسيلة واملطر السحاب باتخاذ إال عليه هللا يفتح فال منهمًرا، املطر يرى أو متكاثًفا

الناس. من يتملقه أْن إىل حاجة ِيف كان من تملق
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كافور يف شعره (6)

متنوع، مختلف ولكنه الدولة، سيف ِيف شعره إىل بالقياس قليل كافور ِيف املتنبي وشعر
معالجة ِيف اِعر الشَّ براعة لنا تصور ألنها وفنونه؛ أنواعه عند القصري بالوقوف بأس ال
فيه وطمع كافوًرا مدح قد فهو األحوال، من عليه كان ما تباين عىل الفنون هذه
بسيف عرض قد وهو وإشفاقه، وخوفه ويأسه، حزنه تغنى قد وهو وعده، واستنجزه
الداخلية السياسة وجوه ببعض ألم قد وهو الذم، إىل أحيانًا انتهى َحتَّى وعاتبه الدولة
شجاع أبا مدح قد كله َهذَا بعد وهو هجائه، ِيف فأرسف كافوًرا هجا قد ُهَو ثم املرصية،

رثاه. ثم فاتًكا
طرقها التي الشعر فنون من أقل ليست مرص، ِيف طرقها التي الشعر ففنون وإذن
تصوير وهو الشعر، فنون من أحسن ما خري ُهَو واحًدا فنٍّا إال يُهمل لم حلب، ِيف
ِيف بها ألم التي الفنون معالجة ِيف طريقته كانت فهل والروم، املسلمني بني الجهاد
ونعم. ال الشام؟ شمال ِيف بها ألم حني نفسها الفنون هذه معالجة ِيف كطريقته مرص
ِيف له تأتَّى قد املتنبي عند الفنية اإلجادة عنارص من أساسيٍّا عنًرصا فألن ال، أما
له والباعث الشعر أساس ُهَو الذي اإلعجاب وهو مرص، ِيف له يتأتَّ ولم الشام شمال
كان سبيل، من ذلك ِيف الشك إىل ما الدولة، بسيف معجبًا املتنبي كان إليه، والدافع
وبعد َهذَا قبل ولكنه حق، َهذَا بنائله، وينعم بجوائزه ويظفر ظله ِيف يحيا أْن يريد
من العدو جهاد ِيف بالئه بحسن مفتونًا به، معجبًا الحمداني، لألمري مكربًا كان هذا،
عليه وأكثر الشعر فيه لقال الدولة بسيف يتصل لم لو أنه وأحسب والروم، العرب
ويزدريه البغض، أشد يبغضه كان ُهَو بل له، محبٍّا وال بكافور معجبًا يكن ولم الثناء،
الواقع وإنما له، خطر ال يشء فهذا مصيبًا، أو ذلك ِيف مخطئًا ليكن االزدراء، أشد
يصدر كان الدولة سيف يمدح كان عندما فهو وإذن ويزدريه، كافوًرا يمقت كان أنه
وكان وحدها، الرغبة عن يصدر كان كافوًرا يمدح كان وعندما والرغبة، اإلعجاب عن
أمام صادًقا كان تريد، ال ما عىل نفسه ويحمل البغض عواطف يكظم أْن إىل مضطًرا
املدح ينشئ كان حني نفسه أمام منافًقا كاذبًا كان الدولة، سيف يمدح كان حني نفسه
وإذا غرابة، ذلك ِيف فليس الدولة، سيف ِيف اإليجادة له أتيحت فإذا كافور، ِيف وينشده

الغريب. حق الغريب ُهَو فهذا كافور ِيف اإليجادة له أتيحت
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به وعرض عتابه، ِيف وألح فعاتبه الدولة سيف عىل املتنبي غضب ذلك عكس وعىل
عليه غضبه يكن فلم الدولة، بسيف دائًما معجبًا كان ولكنه الهجاء، إىل أحيانًا وانتهى

فيه. األمل خيبة من ولونًا لفراقه حزنًا إال
ِيف الفن مظهر فكان ذلك، بعد هجاه ثم األمر، أول فعاتبه كافور عىل غضب ثم
كافور هجاء ِيف نفسه أمام صادًقا كان املدح، ِيف الفن ملظهر معاكًسا والهجاء العتاب
منه يبلغ يكن فلم الدولة سيف عىل نعيه ِيف متكلًفا كاذبًا وكان يجيد، أْن ِيف غرابة فال

شيئًا.
كان كما فيها مشرتًكا يكن لم ألنه تعنيه؛ أو املتنبي تهم املرصية السياسة تكن ولم
واالستقرار الهدوء من كانت املرصية السياسة هذه وألن الحمدانية، السياسة ِيف مشرتًكا
السيايس املتنبي شعر قلَّ ولذلك الشعراء، يلهم أو الشعر يثري ما فيها يكن لم بحيث

حني. بعد عندهما سنقف اثنتني قصيدتني إال منه يَقل ولم كافور، عند
فقد الغناء، فهو مرص، ِيف إقامته أثناء فيه، وبرع املتنبي أجاده الذي الفن أما
َهذَا من تخلو تكد ولم كله، شعره ِيف ملثلها يوفق لم لعله جديدة لنغمات املتنبي وفق
فاتًكا بها مدح والتي هجاه، أو كافوًرا بها مدح التي املتنبي قصائد من قصيدة الغناء
من بيشء نفسه فاختص بعيد، زمن منذ مألوفه عن خرج قد َهذَا بعد وهو رثاه، أو

هجاء. أو بمدح أحًدا فيه معه يُرشك لم الشعر
ووسيلة صناعة الشعر اتخذ فلما وشبابه، صباه ِيف املتنبي من ذلك نعرف وكنا
املمدوح، وبني بينه قسمة قصيدته وجعل له، الخالصة القصائد عن أعرض العيش، إىل
وقته من شطًرا فيها وأنفق مرص إىل انتهى حني ولكنه آخرها، وللممدوح أولها له
يحس ما بكل يجهر أْن يستطيع ال وأنه بيشء، يظفر ال أنه ورأى بالوعد، الوفاء ينتظر
ا. حقٍّ رائع شعر ِيف وندمه وسخطه وانتظاره وأمله حزنه تغني يجد، ما كل يعلن أو

إىل عاد َحتَّى وفارس العراق ِيف حياته ويستأنف مرص من يخرج يكد لم ثم
الناس. من غريه بني بينه قسمة الشعر فجعل األوىل، طريقته

املراثي ِيف وال فاتًكا، بها مدح التي القصيدة ِيف بال ذا شيئًا املتنبي يُحدث ولم
الفنني، هذين ِيف املألوفة عادته عىل والرثاء املدح َهذَا ِيف مىض وإنما فيه، قالها التي
شديد كان أنه أحدثه ما وكل ذلك، من إَِليِْه سبق ما يتجاوز ولم نفسه، وقلد غريه فقلد
الخطري باليشء ليس َهذَا ولكن شجاع، أبا رثائه ِيف به يعرض فكان كافور، عىل الضغن

به. يحفل الذي باألمر وال
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مرص، ِيف املتنبي بها ألم التي الفنون هذه من نماذج عند قصاًرا وقفات فلنقف
ميسور. وال ممكن غري إهمالها ولكن الطوال، الوقفات إىل تحتاج ال األمر حقيقة ِيف فهي

لكافور مدحه (7)

ست سنة الثانية جمادى ِيف أوالها أنشده قصائد، بثماني كافوًرا املتنبي مدح وقد
مطلعها: التي اليائية وهي وثلثمائة، وأربعني

أََم��اِن��يَ��ا يَ��ُك��نَّ أَْن ال��َم��نَ��ايَ��ا َوَح��ْس��ُب َش��اِف��يَ��ا اْل��َم��ْوَت تَ��َرى أَْن َداءً ِب��َك َك��َف��ى

فأنشده يذكرها، أْن املتنبي إىل وطلب داًرا، كافور بنى نفسها السنة هذه ويف
أولها: التي همزيته

اْل��بُ��َع��َداءِ ِم��َن يَ��دن��ي َولِ��َم��ْن ِل��ْألَْك��َف��اءِ ال��ت��ْه��ِن��ئَ��اُت إِنَّ��َم��ا

أولها: التي بائيته أنشده كذلك السنة هذه ويف

َوال��َج��َالِب��ي��ِب َواْل��َم��َط��ايَ��ا اْل��ِح��َل��ى ُح��ْم��ُر اْألََع��اِري��ِب ِزيِّ ِف��ي اْل��َج��آِذُر َم��ِن

أولها: التي داليته أنشده السنة هذه آخر ويف

ُج��نْ��ُدُه َوْه��ى بَ��يْ��نَ��نَ��ا إَِل��يْ��َه��ا َوأَْش��ُك��و ُه تَ��َودُّ َم��اَال اْألَيَّ��اِم ِم��َن أََودُّ

أو بحبه يظفر أْن يريد به، عهده ألول كافور مدح ِيف مكثًرا كان إذن، فهو
وثالثني سبع سنة ِيف به اتصل حني الدولة سيف مدح ِيف مكثًرا كان كما عنده، باملكانة
فمىض األعمال، بجالئل إعجابه وأرىض للمال، حبه أرىض الدولة سيف ولكن وثلثمائة،
همة ففرتت الدولة، سيف يبلغه كان ما ذلك من كافور يبلغ ولم مدحه، ِيف اإلكثار عىل
إىل دار من كافور انتقل وثلثمائة وأربعني سبع سنة كانت فلما الفتور، بعض اِعر الشَّ

أولها: التي األبيات تلك فأنشده دار،
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ِف��ي��َه��ا الَّ��ِذي اْل��َم��ْل��ِك ُم��بَ��اَرَك��ُة َداٌر ُم��بَ��اَرَك��ًة تُ��ْدَع��ى ِب��أَن َداٍر أََح��قُّ

يقول التي بامليمية هديته له فشكر فرًسا، كافور إَِليِْه أهدى نفسها السنة هذه ويف
أولها: ِيف

��ِم ُم��يَ��مَّ َخ��يْ��ُر ��ْم��ُت يَ��مَّ َوَم��ْن َوأَمٌّ ��ِم ُم��ذَمَّ َغ��يْ��ُر َف��اَرق��ُت َوَم��ْن ِف��َراٌق

أولها: التي بالبائية مدحه السنة هذه من شوال ويف

أَْع��َج��ُب َواْل��َوْص��ُل اْل��َه��ْج��ِر ذَا ِم��ْن َوأَْع��َج��ُب أَْغ��َل��ُب ��ْوُق َوال��شَّ ��ْوَق ال��شَّ ِف��ي��َك أَُغ��اِل��ُب

التي البائية وهي له، مدائحه آخر وثلثمائة وأربعني تسع سنة شوال ِيف أنشده ثم
أولها:

َش��بَ��اُب اْل��ُق��ُروِن ِب��تَ��بْ��ِي��ي��ِض َف��يَ��ْخ��َف��ى ِخ��َض��اُب ال��بَ��يَ��اَض أَنَّ ِل��ي ُك��نَّ ُم��نً��ى

أنه الصواب وإنما املدائح، بهذه كافوًرا خص قد املتنبي أنَّ يُظن أْن الخطأ ومن
وأحزانه، آالمه يتغنَّى كان حني نفسه، املتنبي األول أشخاص، ثالثة بني قسمة جعلها
والثاني وعد، من له قدم ما ويستنجزه آماله، تحقيق ِيف كافور إىل يرغب كان وحني
ويعرض فراقه عىل الندم ويظهر آخر، حينًا ويعاتبه حينًا يعيبه كان حني الدولة سيف

كافور. ُهَو واألخري الثالث والشخص ثالثة، مرة إَِليِْه بالعودة
ألن سائرها؛ عن يغني فبعضها كلها، القصائد هذه ندرس أْن إىل حاجة ِيف ولسنا
قبل فلننظر والتعبري، التصوير ألوان فيها اختلفت وإْن متشابهة، ومعانيها موضوعاتها
عىل مشتملة الحال بطبيعة فهي به، عهده ألول أنشدها التي اليائية هذه إىل يشء كل

ذكرها. قدَّمنا التي الثالثة املوضوعات هذه
وما األمل خيبة من أصابه ملا وأحزانه اِعر الشَّ بآالم فغناء منها األول القسم فأما
عليه، الشدة ِيف مرسٌف الدولة، سيف عىل شديد القسم َهذَا ِيف وهو اإلخفاق، من أدركه
وهذه فيه، وفرط ذاته ِيف قرصَّ ما عىل الندم نفسه ِيف ويثري ويُحفظه، يغيظه أْن يريد
ومن والحنق الغيظ من ضمريه ويفعم املتنبي قلب يمأل كان ما تصور نفسها الشدة
إليه، يهفو ينفك ال وقلبه الدولة، سيف إىل النزاع أشد تنازعه فنفسه والندم، األسف
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ال ما إىل الحنني َهذَا عىل التأنيب أوجع نفسه ويؤنب التعنيف، أشد قلبه يعنف وهو
نفسه وينكر غادًرا، الدولة سيف يرى وهو وفاء، يستأهل ال ملن والوفاء حنينًا، يستحق
محبٍّا يكون أْن يعدو ال ذلك عىل وهو أثره ِيف جرت إْن دموعه وينكر إليه، َصبَْت إن
الذي الحبيب َهذَا عىل والتعنيف اللوم ِيف ويشتد هواه، أثر ِيف ويبكي بحبيبه، ينسب
يشء إىل العنف الحاد الغزل َهذَا يتجاوز ولكنه الغدر، إىل انتهى َحتَّى الهجر، ِيف أرسف
إىل بصاحبه ينتهي الذي املتأجج الغيظ منه نحس أننا لوال هجاء، يكون أْن يوشك

يقول: حني وذلك التحدي،

��َواِق��يَ��ا ال��سَّ اْس��تَ��َق��لَّ اْل��بَ��ْح��َر َق��َص��َد َوَم��ْن َغ��يْ��ره تَ��َواِرَك َك��اُف��وٍر َق��َواِص��َد

يصور الذي التحدي إىل وانتهى أقصاه، بلغ قد غيظ البيت َهذَا من األول فالشطر
َهذَا نتيجة ُهَو البيت َهذَا من الثاني والشطر آخر، شيئًا يصور مما أكثر املتنبي ألم
يتسىلَّ فأخذ طوره، عن الهجر أخرجه الذي العاشق يقوله بما يشء أشبه وهو الغيظ،
التي أنَّ قلبه ملكت للتي ويزعم الكاذبة، والصبابة املتكلف، والحب العارض، باللهو

وحسنًا. جماًال منها أروع تعزيه، وال تلذه فال والعزاء اللذة تمنحه
يقول: أْن إىل كافور مدح ِيف املتنبي يميض ثم

ال��َم��َع��اِل��يَ��ا نَ��َداَك ِف��ي تُ��ْع��ِط��ي َف��ِإنَّ��َك ِب��ال��ن��َدى ال��َم��َع��اِل��َي ال��ن��اُس َك��َس��َب إِذَا
َواِل��يَ��ا ِل��ْل��ِع��َراق��ي��ِن م��ل��ًك��ا َف��يَ��ْرِج��َع َراِج��ٌل يَ��ُزوَرَك أَْن َك��ِث��ي��ٍر وََغ��يْ��ُر
َع��اِف��يَ��ا َج��اءَ الَّ��ِذي اْل��َف��ْرد ِل��َس��اِئ��ِل��َك َغ��اِزيً��ا َج��اءَ الَّ��ِذي اْل��َج��يْ��َش ن��ه��ُب َف��َق��ْد

الوضوح، كل واضح تعريضه ولكن الترصيح، ويتجنب بحاجته يعرض هنا فهو
يقول: أْن إىل كافور، مدح إىل ويرجع

ال��ت��َس��اِويَ��ا تُ��ِزي��ُل َك��فٍّ ِف��ي َف��َس��يْ��ُف��َك َك��ِري��َه��ٍة َس��يْ��ف��ْي بَ��يْ��َن َس��وْت اْل��ِه��نْ��ُد إِذَا

بسيف عرض قبُل ومن املغيظ، الغائظ بتعريض الدولة سيف إىل يعود ُهَو فإذا
يقول: حني والكرم الرفعة ِيف كافوًرا عليه ففضل الدولة
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َوَم��آِق��يَ��ا َخ��ْل��َف��َه��ا بَ��يَ��اًض��ا َوَخ��لَّ��ْت َزَم��اِن��ِه َع��يْ��ِن إِنْ��َس��اَن ِب��نَ��ا َف��َج��اءَْت
َواْألَيَ��اِديَ��ا إِْح��َس��انَ��ُه ِع��نْ��َدُه��ْم نَ��َرى الَّ��ِذي إل��ى اْل��ُم��ْح��ِس��ِن��ي��َن َع��َل��يْ��َه��ا تَ��ُج��وُز

فقال: لكافور الدولة سيف بانهزام وعرض

َوال��َم��َغ��اِن��يَ��ا َه��اَم��اِت��ِه��ْم َس��نَ��اِب��ُك��ه��ا َف��بَ��اَش��َرْت ال��ُم��لُ��وِك ُدوَر ِب��َه��ا َغ��َزْوَت

يرصح الدولة، وسيف املتنبي بني شائع القصيدة من األوىف النصيب أنَّ ترى فأنت
عن يخرج أْن دون املدح فيحسن كافوًرا يمدح ذلك مع ولكنه أخرى، ويعرض مرة
وعزمه وذكائه، جوده وصف ِيف املبالغة هي وإنما جديد، بيشء يأتي أو املألوف
وال جهد، وال فيه مشقة ال حسنًا، أداء كله َهذَا يؤدي وعصاميته، وبأسه ومضائه،

عناء. وال فيه تكلف
السنة من شوال ِيف كافوًرا بها مدح التي الرائعة البائية إىل اليائية هذه تركت فإذا
قسًما قسمني، يقسمها فهو السابقة، القصيدة ِيف كمذهبه فيها مذهبه رأيت نفسها،
الرمز إىل بأحدهما يقصد مختلفني، مذهبني غنائه ِيف يذهب وهو للمدح، وقسًما للغناء
بأحدهما يخص أيًضا، مذهبني بمدحه ويذهب الرصيحة، الفلسفة إىل وباآلخر واإليماء،
للرمز اصطناعه فأما نفسه، واملتنبي الدولة وسيف كافور بني الثاني ويشيع كافوًرا،
وهذا الحرضيات، عىل ويؤثرهن ذكرهن ِيف ويطيل باألعرابيات يتغزل فحني واإليماء
فهموه ولكنهم بعيد، زمن منذ الناس به أعجب قد شائع، مشهور قصيدته من الجزء
حياته إىل حنينًا فيه فأرى آخر، مذهبًا أنا فهمه ِيف وأذهب القريب، الظاهر وجهه عىل
وحيث اللني، من أظهر البأس وحيث الحضارة، من أغلب البداوة حيث الشام، شمال ِيف
الهادئة، النعمة بهذه ضاق قد اِعر الشَّ وكأن للمكروه، والتعرض واملغامرة املخاطرة
يستطع لم ولكنه الجياد، وصهيل السيوف صليل وشاقه مرص، ِيف اآلن الخفض وهذا
الحرضيات اتخذ كما له، ورمًزا عنه كناية األعرابيات فاتخذ ذلك، من يجد بما يجهر أْن

وخضوع. تكرس فيها فاترة ناعمة حياة من مرص ِيف كان عما كناية
وهو: القصيدة هذه من البيت بهذا اإلعجاب أشد يعجبون والقدماء

ِب��ي يُ��ْغ��ِري ال��ص��بْ��ِح َوبَ��يَ��اُض َوأَنْ��ثَ��ِن��ي ل��ي يَ��ْش��َف��ُع ال��ل��يْ��ِل َوَس��َواُد أَُزوُرُه��ْم
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من أريد بما أظفر فال البيت بهذا أْعجَب أْن أحب ولكني الذوق، رديء كنت وربما
َهذَا ُهَو البيت؟ َهذَا ِيف يُعجب الذي فما عيب، وال نقد به يشعر ال الذي الخالص اإلعجاب
يطابق فالشاعر النفس، ِيف التأثري ظاهرة موسيقى يحدث الذي املتتابع، الكثري الطباق
وبني والصبح، الليل وبني والبياض، السواد بني يطابق وهو عنها، واالنثناء الزيارة بني
وهذا بالبديع، املشغوفني إلرضاء يكفي الطباق َهذَا وبعض به، واإلغراء له الشفاعة
الثقل، أشد السمع عىل ثقيًال انحداًرا القافية ِيف أجد أني لوال يرضيني، قد نفسه الطباق
بها فتنطق الواحدة، الكلمة مقام ِيف بي» «يغري قوله تجعل أْن إما اثنتني: بني فأنت
املوسيقي نظامها عىل القافية لك لتستقيم التفرق من فيها بما تشعر وال موصولة
تنطق أْن وإما نفسه، اللغوي الصوت إىل وأسأت النطق أفسدت فقد وإذن املألوف،
الباء، وتنرب وضمري وحرف فعل من يتألف لفظها بأن فتشعر وجهها، عىل الجملة بهذه
شنيًعا. نبوٍّا القافية عليك ونبْت اللغوي، النطق لك صح فقد وإذن التعبري، َهذَا جاز إْن
هذه إىل العدو يحتاج فما عدوه، عند من؟ عند للمتنبي يشفع كان الليل وسواد
الرقباء عىل يخفيه كان الليل سواد أنَّ يريد كان إال أظنه وما يرضاها، وما الشفاعة
آلذاهم، ويعرضه به فيغريهم للرقباء يُظهره كان الصبح بياض وأْن منهم، فيحميه
يزد فلم قبل، من القيس امرؤ طرقه كما ربيعة أبي بن عمر طرقه جدٍّا قديم واملعنى
خليًقا كان الذي الكثري الطباق َهذَا فيه واصطنع اإليجاز، أشد أوجزه أن عىل شاعرنا

القافية. نبوِّ من إَِليِْه ينتهي ما لوال يحسَن، أن
فقال: الواضحة الرصيحة فلسفته إىل عمد الرمزي الغزل َهذَا من املتنبي فرغ فإذا

َم��ْخ��ُض��وِب َغ��يْ��َر َم��ِش��ي��ِب��ي َل��ْوَن تَ��َرْك��ُت ُم��َم��وََّه��ًة َل��يْ��َس��ْت َم��ْن ُك��ل َه��َوى َوم��ْن
َم��ْك��ذُوِب ال��رأِْس ِف��ي َش��َع��ٍر َع��ْن َرِغ��بْ��ُت وََع��اَدِت��ِه َق��ْولِ��ي ِف��ي ال��ص��ْدِق َه��َوى َوِم��ْن
َوتَ��ْج��ِري��ِب��ي أَْع��َط��ْت الَّ��ِذي ِب��ِح��ْل��ِم��ي ِم��نِّ��ي أََخ��ذَْت الَّ��ِذي بَ��اَع��تْ��ِن��ي ال��َح��َواِدَث َل��يْ��َت
��ي��ِب َوال��شِّ ��بَّ��اِن ال��شُّ ِف��ي اْل��ِح��ْل��ُم يُ��وَج��ُد َق��ْد ب��َم��اِن��َع��ٍة ِح��ْل��ٍم ِم��ْن اْل��َح��َداثَ��ُة َف��َم��ا

الجمال إيثار من االنتقال َهذَا فيه يعجبني وأجمله، الشعر أروع من الكالم فهذا
يخفيه ال الذي الواضح الشيب إيثار إىل يُتكلف، ولم يُْصنْع لم الذي الرصيح، البدوي
كارًها املشيب يحتمل بأنه واعرتافه الحق إىل اِعر الشَّ عدول أَيًْضا يعجبني ثم الخضاب،
الرصاحة يؤثر فهو بالخضاب، يخفيه أْن يُرد لم بأنه ح رصَّ أْن بعد عنه، وراغبًا له
الشجاعة تؤذيه شجاًعا يكون أْن يؤثر وهو الكذب، عىل الصدق يؤثر وهو النفاق، عىل
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العودة يتمنَّى ذلك بعد ُهَو ثم واألوهام، باآلمال نفسه يغر منافًقا يكون أْن عىل وتَُعنِّيه،
الذي ومن وحلم، علم من أفاد ما بكل استطاع لو ذلك سبيل ِيف ويضحي الشباب إىل
العلم يوجد لقد السن، وتقدم والضعف بالشيب إال يستفادان ال والحلم العلم أنَّ زعم
اشرتوهما الذين يب الشِّ عند يوجدان كما شبابهم، ِيف يراعوا لم الذين الشبان عند والحلم

والنشاط. واألمل القوة من أضاعوا بما
الغامض الحزن َهذَا إىل به اِعر الشَّ يشري إنما الغناء، َهذَا وكل الفلسفة هذه وكل
أْن يستطيع ال ولكنه أسبابه، يفصل أْن يستطيع والذي نفسه، يمأل الذي العميق

فيقول: كافور إىل اِعر الشَّ ينتهي ثم به، يحيط أْن وال يحرصه

تَ��أِْدي��ِب َق��بْ��َل أَِدي��بً��ا اْك��ِت��َه��اٍل َق��بْ��َل ُم��ْك��تَ��ِه��ًال اْألُْس��تَ��اذُ ال��َم��ِل��ُك تَ��َرْع��َرَع
تَ��ه��ذي��ِب َغ��ي��ر م��ن َك��َرًم��ا ُم��َه��ذَّبً��ا تَ��ج��ِربَ��ٍة َق��بْ��ِل ِم��ْن َف��ِه��ًم��ا ُم��َج��رِّبً��ا
وتَ��ْش��ِب��ي��ِب اب��ت��داءَاٍت ف��ي ��ُه وَه��مُّ ن��ه��اي��تَ��ه��ا ال��دُّن��ي��ا م��ن أص��اَب َح��ت��ى

املدح، ظاهره كالم إىل وأشباهه الشعر بهذا قصد املتنبي أنَّ يظن من الناس ومن
الذم. إىل به التوى قد اِعر الشَّ ألن القارئ؛ أو السامع به يلتوي أْن ويمكن

من كثري ِيف تكلف كافور، ِيف املتنبي شعر فهم من النحو َهذَا أنَّ إال أظن وما
عليه غضبه ومن ممدوحه، ِيف اِعر الشَّ رأي سوء من نعلمه ما إَِليِْه يدفعنا األحيان،
ودروسه أحاديثه ِيف نفسه املتنبي فرسه بما الشعر نفرس أْن ُهَو املهم وليس له، وهجائه
املتنبي سمعوا الذين اح الرشَّ به فرسه بما الشعر نفرس أْن وال مرص، من هرب أْن بعد
كافور عىل املتنبي ورود حول صنفوها أو األخبار سمعوا والذين بحديثه، وتأثروا
نعلم ولم تفسري، كل من ُغفًال الشعر بهذا ظفرنا أننا نفرتض أْن املهم وإنما وإقامته،
الظاهر، وجهه عن به التوى قد صاحبه أنَّ نظن أفكنا شيئًا، فيه واملقول قائله أمر من
أْن إال يُرْد لم اِعر الشَّ أنَّ وسهولة يرس ِيف نفهم كنا إنما كال! ومكًرا؟ خداًعا به وأراد
أذكياء به يظفر ال بما والظفر النبوغ من له أتيح وما وتفوقه، األمري عصامية يصور
يتهيأ أو لذلك يستعد أْن دون الفوز، أدوات لهم وتمت العدة لهم كملت والذين الناس

. جدٍّ أو أٍب من ذلك يرث أْن ودون له،
من آخر وجه إىل به قصد قائله أنَّ لنا يخطر كان وما الشعر، َهذَا نفهم كنا كذلك
نادًما عليه، ساخًطا له، مغاضبًا األمري فارق املتنبي ولكن والتلميح، التعريض وجوه
مجتهًدا واإلخفاق، الخيبة من مستخذيًا املدح، َهذَا ِيف اإلرساف من خجًال مدحه، عىل
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هجائه ِيف ينبئنا نفسه وهو قال، ما ويغري عرف ما وينكر أعطى ما يأخذ أْن ِيف بالطبع
منه، ساخًرا له مكربًا يزوره يكن لم وأنه به، عبث وإنما كافوًرا يمدح لم أنه سرتى كما
أحد ِيف عندنا متهم واملتنبي ُمْحِنق، َمِغيظ شاعر كالم َهذَا أنَّ العلم حق نعلم ولكنا
قاله ما صدق وإنَّ املدح، ِيف قاله ما كذب فقد الهجاء ِيف قاله ما صدق فإن الحالني،
أْن برشط الحالني، ِيف عندنا صادق ذلك مع وهو الهجاء، ِيف قاله ما كذب فقد املدح ِيف
وكان كافوًرا، مدح حني صادًقا كان فقد نفهمه، أْن ُهَو يجب كما ال وجهه، عىل نفهمه
لم ألنه كاذبًا؛ وكان غريه، يُرْد ولم املدح أراد ألنه صادًقا؛ كان نفسه، الوقت ِيف كاذبًا
وأثنى يعتقد، ما غري فقال وطمع، رغبٍة عن مدح وإنما إيمان، عن وال يقني عن يمدح

يرى. ما بغري
وسخط غضب عن يهجو كان ألنه صادق هجائه: ِيف كاذٌب صادٌق كذلك وهو
كان ما السيئات من األمري َهذَا ِيف ويذيع الحق غري يقول كان ألنه وكاذب وبغض،
علينا فيها يفرض التي األحوال أكثر وما إليها، خال إذا نفسه وبني بينه فيما يكذبه
أو مادحني أنفسهم عن به يتحدثون فيما والكتاب الشعراء نتهم أْن الصحيح البحث

قادحني.
فيقول: كافور مدح ِيف ذلك بعد املتنبي ويميض

ف��ال��نُّ��وِب ال��رُّوِم ف��أرِض ال��ِع��راِق إل��ى َع��َدٍن إل��ى ِم��ْص��ٍر م��ن ال��ُم��ل��َك يُ��دبِّ��ُر
ب��ت��رت��ي��ِب إِالَّ ب��ه��ا ت��ه��بُّ ف��م��ا ب��ل��ٍد م��ن ال��نُّ��ْك��ُب ال��ِري��اُح أت��ت��ه��ا إذا
ِب��تَ��غ��ِري��ِب إذٌن ل��ه��ا وم��ن��ُه إالَّ َش��َرَق��ْت إذا ش��ْم��ٌس تُ��ج��اِوُزه��ا وال

هنا اِعر الشَّ لهجة وإنما املدح، َهذَا ِيف يعبث كان املتنبي أن يقدِّر أحًدا أظن وما
أسوأ من وحدها همته به سمت الذي األمري بهذا إعجابه عىل تدل رصيحة، صادقة
يُطمعان وعرضه امللك َهذَا سعة ولكن العريض، الواسع امللك َهذَا تدبري إىل الحاالت
شوًقا تتحرق ونفسه قراه، من قريٍة أو مدنه من مدينٍة ِيف ضيقة منه رقعٍة ِيف املتنبي
القصيدة ِيف يرصح لم كما القصيدة هذه ِيف يرصح ال ذلك مع ولكنه الوالية، هذه إىل
مدًحا األمري مدح ِيف يميض أْن بعد الجيل الواضح بالتعريض يكتفي وإنما املاضية،
فهو الدولة، بسيف التعريض يُهمل ال بحاجته يعرض أْن قبل أنه عىل قويٍّا حسنًا

يقول:
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��آِب��ي��ِب وال��شَّ يَ��َديْ��ِه ُغ��يُ��وِث إل��ى ل��ه��ْم ُق��ْل��ُت ال��َغ��يْ��َث إِل��ي��ه َه��َج��ْرَت ق��ال��وا
م��وُه��وِب آث��اِر َع��َل��ى يَ��ُم��نُّ وال راَح��تُ��ُه ْوالِت ال��دَّ تَ��َه��ُب ال��ذي إل��ى
ِب��م��ن��ك��وِب م��وف��وًرا ُع يُ��َف��زِّ وال أَح��ًدا ِب��ه ب��م��ْغ��ُدوٍر يَ��ُروُع وال

وما الدولة، سيف بأخالق الثقيل الواضح التعريض من الكالم َهذَا ِيف ما وظاهٌر
من الثاني البيت ِيف ما كذلك وظاهر النعمة، وإنكار الجميل جحود من أَيًْضا فيه
التي بحاجته والتلميح القديم، ومواله صديقه انتقاص ِيف للحد تجاوز من األبيات هذه
مما أكثر املال من يهب وال وحده، املال يهب ال فكافور بالحياء، َحتَّى فيها يضحي
وأْن دوًال، ينشئ أْن يستطيع فهو الدوالت، يهب ولكنه فحسب، الدولة سيف يهب كان

سيوًفا. الدول لهذه يجعل
تفصيل، كل عن يغنيان فهما القصيدة، هذه من األخريين البيتني إىل وانظر
من وإشفاقه األمري، رضا عىل كاذبًا أو صادًقا وتهالكه بحاجته املتنبي لتعريض

األمل: وخيبة الحرمان عليه يجر قد الذي السخط أو الغضب

وتَ��ْل��ق��ي��ِب َوْص��ف ع��ن وال��غ��ْرِب ��ْرق ال��شَّ ف��ي ِب��ت��ْس��م��ي��ٍة ال��َغ��اِن��ي ال��َم��ِل��ُك أيُّ��ه��ا ي��ا
َم��ْح��بُ��وِب غ��ي��ر ُم��ِح��بٍّ��ا أك��وَن أن م��ن ِب��ه أَُع��وذ ول��ك��نِّ��ي ال��ح��ِب��ي��ُب أَن��َت

وأربعني ست سنة آخر كافوًرا املتنبي بها مدح التي بالدالية مرسًعا أمرُّ وأنا
تلك وأجمله، تصوير أبلغ تصور ألنها وحدها؛ األبيات هذه منها أروي ولكني وثلثمائة،
األمر آخر رصيًعا وألقته وعناء، جهد من احتمل ما حياته ِيف املتنبي حملت التي العلة
إىل يطمنئ وال بيشء يقنع ال الذي قلبه هي العلة وهذه العراق، مهامه من َمْهَمٍه ِيف

يستقر: مهما قلق التغيري، ِيف راغٌب أبًدا طامٌح أبًدا، طامٌع ُهَو وإنما حال،

ِج��ل��ُدُه وال��ثَّ��ْوُب رج��الُه وم��رك��وبُ��ه َع��يْ��ش��ه ِب��َم��يْ��ُس��وِر ي��ْرَض��ى م��ن ال��ن��اِس وف��ي
ُه أُح��دُّ ُم��راٍد ف��ي ِب��ي يَ��نْ��تَ��ِه��ي َم��ًدى م��اَل��ُه َج��نْ��بَ��يَّ ب��ي��َن َق��ْل��بً��ا ول��ِك��نَّ
تَ��ُه��دُه ُدُروًع��ا يُ��ْك��َس��ى أن ف��ي��خ��ت��اُر تَ��ُربُّ��ُه ش��ُف��وًق��ا يُ��ْك��َس��ى ِج��ْس��َم��ُه يَ��رى
ُربْ��دُه وَزاِدي َم��َراع��ي��ه َع��ل��ي��ق��ي َم��ْه��م��ه ُك��ل ف��ي ال��ت��ه��ج��ي��ر يُ��َك��لِّ��ُف��ِن��ي
وَق��ْص��ُدُه ال��ك��ِري��ِم ال��ِم��ْس��ِك أِب��ي رج��اءُ نَ��ْف��َس��ُه ال��م��رءُ ق��لَّ��َد ِس��الٍح وأم��ض��ى
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فيهدأ الدولة، بسيف العهد ويبعد كافور، وفاء ويبطئ املتنبي انتظار ويطول
كافوًرا يمدح اِعر الشَّ نرى بنا وإذ الذًعا، قويٍّا الندم ويبقى الغضب، ويسكت الغيظ
ندم منه لتفهم مطلعها تقرأ أْن يكفي التي امليمية بهذه وثلثمائة وأربعني سبع سنة
ويعتذر القصيدة ِيف الدولة سيف سيحمد أنه وتبني النفسية، حاله وتتصور الشاعر،
جهة من الوفاء إىل كافوًرا بذلك ويدعو جهة، من ندمه بذلك يصور إياه، فراقه عن

أخرى:

��ِم ُم��يَ��مَّ َخ��ي��ُر ��ْم��ُت يَ��مَّ وم��ن وأمُّ ��ِم ُم��ذَمَّ َغ��ي��ُر ف��ارق��ُت وَم��ْن ِف��راٌق

خلف ما عىل اِعر الشَّ وندم مبطئ، واألمري منتظر، والشاعر السنة هذه وتتقدم
فينشده الفطر، بعيد كافوًرا يهنئ ُهَو وإذا وآالًما، أحزانًا ويكلفه ويشتد يقوى وراءه
ترصيًحا اِعر الشَّ نفس عن ترصح ألنها عندي؛ كافور ِيف قال ما آثر وهي البائية، هذه
وهو فراقه، عىل بندمه كافور يدي بني يجهر الدولة سيف ألثر حامد فهو فيه، لبس ال
غري ِيف أمله بتحقيق كافوًرا مطالب وهو حلب، من الفرار ِيف الجهد من لقي ملا واصف
لذلك واشتد عنهم، بعده وطال أهله عن بعد قد أنه إىل يشري وهو تلميح، وال تعريض
واقرأ كافور، عند تقيده اآلمال أنَّ لوال إليهم، يعود أن يحب وهو أمله، وعظم حزنه

للندم: تصويرهما إىل وانظر البيتني، هذين

َوُغ��رَُّب ال��َح��َداَل��ى َش��ْرق��يَّ َع��ِش��يَّ��َة تَ��ِئ��يَّ��ًة أََق��لَّ َم��ا َس��يْ��ِري َولِ��ل��ه
أتَ��َج��نَّ��ُب ال��ت��ي ال��ط��ِري��ق��ي��ِن وأه��َدى َج��َف��ْوتُ��ه م��ن ب��ي ال��ن��اَس أْح��َف��ى َع��ِش��يَّ��َة

وتعتَّب: اشتكى ما طول من ملله لرتى األبيات هذه كذلك واقرأ

أتَ��ع��تَّ��ُب وال ف��ي��ه��ا أْش��ت��ك��ي ف��ال َق��ص��ي��دًة أُق��وُل ه��ل ِش��ع��ري ل��ي��ت أَال
ُق��لِّ��ُب ال��َق��ْوِم بْ��نَ��ة ي��ا َق��ْل��ِب��ي ول��ك��نَّ أق��لُّ��ُه َع��نِّ��ي ال��ش��ْع��َر يَ��ذُود م��ا وب��ي
وأك��ت��ُب َع��َل��يَّ تُ��م��ل��ي أَش��أ ل��م وإِْن َم��ْدَح��ُه ش��ئ��ُت إذا ك��اُف��وٍر وأخ��الُق
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غري ِيف الحاجة بهذه وترصيحه حاجته ِيف األمري عىل اِعر الشَّ إلحاح َهذَا بعد وانظر
غموض: وال لبٍس

وتَ��ْش��رُب ح��ي��ٍن ُم��نْ��ذُ أَغ��نِّ��ي ف��إنَّ��ي أن��الُ��ه َف��ْض��ٌل ال��ك��أس ف��ي ه��ل ال��ِم��ْس��ِك أب��ا
تَ��ط��لُ��ُب ��َك َك��فِّ ِم��ْق��داِر َع��َل��ى ونَ��ف��ْس��ي زم��ان��ن��ا ��ْي َك��فَّ م��ق��داِر َع��َل��ى وَه��بْ��َت
يَ��س��لُ��ُب وُش��غ��لُ��َك ي��ك��ُس��ونِ��ي ف��ج��ودك والي��ًة أو َض��يْ��َع��ًة ب��ي تَ��نُ��ْط ل��م إذا
َوأَنْ��ُدُب أُِح��بُّ َم��ْن َوأَبْ��ِك��ي ِح��ذَاِئ��ي َح��ِب��ي��بَ��ُه ُك��لٌّ اْل��ِع��ي��ِد ذَا ِف��ي يُ��ض��اِح��ُك
ُم��ْغ��ِرُب َع��نْ��َق��اءُ ال��ُم��ْش��تَ��اِق ِم��َن َوأَيْ��َن ِل��َق��اءَُه��ْم َوأَْه��َوى أَْه��ِل��ي إل��ى أَِح��نُّ

َهذَا يُحسن أْن برشط كافور، مع بالبقاء أهله عن للتعزي االستعداد حسن ولكنه
مًعا: واملجد الثراء فيه يكون وأْن البقاء،

َوأَْع��ذَُب ُف��َؤاِدي ِف��ي أَْح��َل��ى َف��ِإن��َك ُه��ُم أَْو ال��ِم��ْس��ِك أَبُ��و إِالَّ يَ��ُك��ْن َل��ْم َف��ِإْن
َط��يِّ��ُب اْل��ِع��زَّ يُ��نْ��ِب��ُت َم��َك��اٍن َوُك��لُّ ُم��َح��بَّ��ٌب ال��َج��ْم��ي��َل يُ��ولِ��ي اْم��ِرئ َوُك��ل

وهو نفسه، إال يحب ال رجل فهو كلها، الطيب أبي نفس األخري البيت َهذَا ويف
الوطن فأما العزة، املجد وجد حيث راض وهو الجميل، الناس من وجد حيث سعيد

تأتي. ال ولعلها ذلك، بعد فتأتي واألصدقاء، واألهل
قصيدة إال وثلثمائة وأربعني ثمان سنة لكافور مدحه من لنا الديوان يحفظ وال
خاص فصل ِيف عنها سنتحدث ألنا املدح؛ قصائد من أحصينا فيما نحصها لم واحدة،
أحصينا. فيما أَيًْضا نحصها ولم وثلثمائة وأربعني سبع سنة بها أخرى قصيدة مع

إال وثلثمائة وأربعني تسع سنة لكافور املتنبي مدح من الديوان يحفظ ال وكذلك
مرة. آلخر لقيه حني إياها أنشده التي البائية هي واحدة قصيدة

لم اِعر الشَّ أنَّ مع وثلثمائة، خمسني سنة ِيف لكافور مدًحا لنا الديوان يروي ال ثم
عن أعرض قد املتنبي يكون أْن أفيمكن السنة. هذه من الحجة ذي ِيف إال مرص يرتك
َهذَا سكوته ينكر ولم األمري يتهمه ولم كاملتني، سنتني نحو اإلعراض َهذَا األمري مدح
الجواسيس، عليه ويدس األحراس له ويرصد املتنبي يتهم كان األمري أنَّ أما الطويل؟
الوقت َهذَا األمري مدح عن سكت قد املتنبي أنَّ وأما محقًقا، كان أنه يظهر فيشء
سنة كافور مدح ِيف مىض قد املتنبي بأن أقطع وأكاد الشك، كل فيه أشك فيشء الطويل،
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من الشعر َهذَا أسقط ولكنه السابقتني، السنتني ِيف كعهده خمسني وسنة وأربعني تسع
أْن غريبًا وليس إلينا، يصل ولم املتنبي بعد الديوان من الشعر َهذَا أسقط أو ديوانه،
االستجداء، َهذَا من طرًفا فيسقط فائدة، غري ِيف استجدى ما كثرة من املتنبي يستخذى
قصيدته فإن يشء من يكن ومهما عليه، الحجة له يقيم ما إال فيه شعره من يُبقي وال
حلب أهل شماتة من استخذاءه تصور كما اليأس، من قربه أو يأسه تصور األخرية
ِيف لكافور ذلك يقول وهو بطائل، يظفر ولم ألح ما وألح حاول ما حاول أْن بعد فيه

األبيات: هذه إىل فانظر ا، حقٍّ مؤملة لهجة

يُ��َش��اُب ِب��ال��ِب��َع��اِد ُق��ْربً��ا َك��اَن َوإِْن َق��ِري��َرًة َع��يْ��نً��ا ِم��نْ��َك ِب��ُق��ْرِب��ي ِل��ي أََرى
ِح��َج��اُب ِم��نْ��َك ��ْل��ُت أَمَّ الَّ��ِذي َوُدوَن بَ��يْ��نَ��ن��ا اْل��ُح��ْج��ُب تُ��ْرَف��َع أَْن نَ��اِف��ع��ي َوَه��ْل
َج��َواُب ي��ُك��وَن َال َك��يْ��َم��ا َوأَْس��ُك��ُت َع��نْ��ُك��ُم َخ��فَّ َم��ا ُح��بَّ َس��َالِم��ي أُِق��لُّ
َوِخ��َط��اُب ِع��نْ��َدَه��ا بَ��يَ��اٌن ُس��ُك��وت��ي َف��َط��انَ��ٌة َوِف��ي��َك َح��اَج��اٌت ال��نَّ��ْف��س َوِف��ي
ثَ��َواُب َع��َل��يْ��ِه يُ��بْ��َغ��ى َه��ًوى َض��ِع��ي��ُف ِرْش��َوًة اْل��ُح��ّب َع��َل��ى ِب��اْل��بَ��اِغ��ي أَنَ��ا َوَم��ا
َص��َواُب َه��َواَك ِف��ي َرأِْي��ي أَنَّ َع��َل��ى َع��َواِذل��ي أَُدلَّ أَْن إِالَّ ِش��ئْ��ُت َوَم��ا
َوَخ��ابُ��وا َظ��ِف��ْرُت َق��ْد أَنِّ��ي َوَغ��رَّبْ��ُت َف��َش��رَُّق��وا َخ��اَل��ُف��ون��ي َق��ْوًم��ا َوأُْع��ِل��َم

القصيدة: بهما يختم اللذين البيتني إىل انظر ثم

َوِص��َح��اُب بَ��ْل��َدٌة يَ��ْوٍم ُك��لَّ َل��ُه ُم��َه��اِج��ًرا إِالَّ أَنْ��ت َل��ْوَال ُك��نْ��ُت َوَم��ا
ذََه��اُب إَِل��يْ��َك إِالَّ ِل��ي َع��نْ��َك َف��َم��ا َح��ِب��ي��بَ��ًة إَِل��يَّ ال��دنْ��يَ��ا َوَل��ِك��نَّ��َك

وهو تتقطع، كادت أو األسباب به تقطعت قد بائس، ذليل مستعطف شعر فهذا
ال سياسة صاحب كان كافوًرا ولكن ا، حقٍّ مؤثرة عذبة لهجة ِيف ولهفته حرسته يعلن
سجن ِيف أسريًا واتخذه بأمره، فيه وقىض اِعر الشَّ َهذَا ِيف رأيه ن كوَّ وقد عاطفة، صاحب

يكفيه. َهذَا أنَّ ورأى العيش، وخفض الحياة بلني فيه ينعم
بأن مقتنع عليك عرضت مما أوىف بتفصيل كلها القصائد هذه ِيف النظر بعد وأنت
املدح من قدم ما وأنَّ الشعر، من فيها ما بخري الدولة سيف وآثر نفسه آثر قد املتنبي
املتنبي أخذ مما أكثر يستحق يكن لم اآلخر بعضه وتوسط بعضه جودة عىل كافور إىل

األمري. َهذَا مال من
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كافور السيايسعند شعره (8)

عند فيه برع الذي الفن إىل العودة له وتهيئ للمتنبي تسنح الفرصة كادت وقد
الظنون أخلفت أْن تلبث لم ولكنها الجهاد، وتصوير الحرب وصف وهو الدولة، سيف

وعناء. مشقة ِيف إال يحتمله وال يكرهه كان الذي الهدوء إىل املتنبي واضطرت
بن أنوجور وبني كافور بني وحشة كانت وثلثمائة وأربعني سبع سنة ففي
بينهما، أفسدوا َحتَّى السعي ِيف وجدُّوا ووليه، امللك بني املفسدون فيها سعى اإلخشيد،
العزم معهما اصطنع كما واألناة الحلم كافور اصطنع ثم تشب، الحرب كادت وحتى
صفاء، إىل بينهما األمر فعاد وليه، إىل وحاجته الحرب عن ضعفه امللك وأحس والحزم،
السنة لهذه الفطر بعيد كافوًرا هنأ حني األوىل املرة مرتني، القصة هذه املتنبي وذكر
يفصل، وال يُجمل القصيدة هذه ِيف واملتنبي آنًفا، عنها تحدثنا التي املشهورة ببائيته
كافور إىل منضم عازم، حازم ذلك مع ولكنه الترصيح، عىل التعريض يؤثر ويكاد
وقصور وسالمته ببقائه الرجل لهذا مدين امللك أنَّ معلن التواء، وال تردد غري من
الدولة هذه عىل قام ألنه منه؛ البلوغ عن األحداث وقصور إليه، الوصول ِيف األعداء
والفقر البؤس عنها ورد بالحرب، الخارجي العدو عنها فرد الرحيم، الجريء األب قيام
يريدون أو به يمكرون أو يحسدونه فالذين والتدبري، السياسة بحسن واالضطراب
حيث وذلك للجميل، منكرون للنعمة جاحدون باغون طاغون عنه السلطان رصف

يقول:

ال��ُم��ذرَُّب َواْل��َح��ِدي��ُد اْل��َع��َواِل��ي َوُس��ْم��ُر َداِف��ٌع ال��ل��ُه َم��ا ��اُد ال��ُح��سَّ ِب��َك يُ��ِري��ُد
أَْش��يَ��ُب َوال��طِّ��ْف��ُل ِع��ْش��َت ِم��نْ��ه ال��َم��ْوِت إل��ى تَ��َخ��لَّ��ُص��وا َل��ْو َم��ا يَ��بْ��ُغ��وَن الَّ��ِذي َوُدوَن
ُخ��يِّ��بُ��وا ِف��ي��َك الَّ��ِذي اْل��َف��ْض��َل َط��َل��بُ��وا َوإِْن َوُح��كِّ��ُم��وا أْع��ُط��وا َج��ْدَواَك َط��َل��بُ��وا إِذَا
ي��وَه��ُب َل��يْ��َس َم��ا اْألَْش��يَ��اء ِم��َن َوَل��ِك��ْن َوَه��بْ��تَ��َه��ا ُع��َالَك يَ��ْح��ُووا أَْن َج��اَز َوَل��ْو
يَ��تَ��َق��لَّ��ُب نَ��ْع��م��اِئ��ِه ِف��ي بَ��اَت ل��َم��ْن َح��اِس��ًدا بَ��اَت َم��ْن ال��ظُّ��ْل��ِم أَْه��ِل َوأَْظ��َل��ُم
أَُب َوَال ِس��َواَك أُمٌّ َل��ُه َوَل��يْ��َس ُم��ْرَض��ًع��ا ال��ُم��ْل��ِك ذَا َرب��ي��َت الَّ��ِذي َوأَنْ��َت
ِم��ْخ��َل��ُب ال��ِه��نْ��ُدَواِن��يَّ إِال َل��َك َوَم��ا ِل��ِش��بْ��ِل��ِه اْل��َع��ِري��ِن َل��يْ��َث َل��ُه َوُك��نْ��َت
تَ��ْه��ُرُب اْل��َع��اِر ِم��َن ال��َه��يْ��َج��ا ِف��ي اْل��َم��ْوِت إل��ى َك��ِري��َم��ٍة ِب��نَ��ْف��ٍس َع��نْ��ُه اْل��َق��نَ��ا َل��ِق��ي��َت
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يقول: ثم

َوتُ��نْ��َس��ُب ال��َم��ْك��ُرَم��اُت تَ��نَ��اَه��ى إَِل��يْ��َك أَن��ُه ال��ن��اُس يَ��نْ��ُس��ُب َع��م��ا َويُ��ْغ��ِن��ي��َك
َويَ��ْع��ُرُب ِف��َداَك َع��ْدنَ��اٍن بْ��ُن َم��َع��دُّ َق��ْدُرُه ��َك يَ��ْس��تَ��ِح��قُّ َق��ِب��ي��ٍل َوأَي

النهوض ِيف لهجته وصدق كافور تأييد ِيف املتنبي اندفاع من األبيات ِيف ما وظاهٌر
بمعد األسود العبد َهذَا فيه اِعر الشَّ يفدي الذي األخري البيت َهذَا ولنذكر عنه، بالذود

لكافور. املتنبي هجاء نرى حني البيت َهذَا تذكر ينفعنا فقد جميًعا، ويعرب
يهنئ املشهورة داليته املتنبي قال ووليه، امللك بني األمر واستقر الصلح تم وملا
مرص ِيف يكون ما تصوير ِيف وأصدقه املتنبي شعر أجمل من عندي وهي كافوًرا، بها
أبياتها ومن الرأي، واجتماع الوحدة من ثم العصا، وانشقاق الفرقة من وحني حني بني
أطوار من الطور َهذَا ويف فيه، نعيش الذي العرص َهذَا ِيف به والتمثل إنشاده يمكن ما
القصيدة هذه ِيف امللك إىل أشار قد املتنبي أنَّ ونالحظ خاصة، بصفة الحديث تاريخنا
الخالص واملدح بالذكر وخص الثناء، ِيف اقتصد ولكنه عليه أثنى وقد يسمعه، لم ولكنه

القصيدة: أول إىل وانظر كافوًرا،

��اِد اْل��ُح��سَّ أَْل��ُس��ُن َوأَذَاَع��تْ��ُه اْألََع��اِدي اْش��تَ��َه��تْ��ُه َم��ا ��ْل��ُح ال��صُّ َح��َس��َم
ال��ُم��َراِد َوبَ��يْ��َن بَ��يْ��نَ��َه��ا َم��ا ـ��ُرَك تَ��ْدِب��ي��ـ َح��اَل أَنْ��ُف��ٌس َوأََراَدتْ��ُه
ال��ِوَداِد ِف��ي ِزيَ��اَدًة ِع��تَ��اٍب ِم��ْن ِف��ي��ِه ال��ُم��ِح��بُّ��وَن أَْوَض��َع َم��ا َص��اَر
اْألَْض��َداِد َع��َل��ى ُس��ْل��َط��انُ��ُه ـ��بَ��اِب ـْ اْألَح�� َع��َل��ى َل��يْ��َس اْل��ُوَش��اِة َوَك��َالُم
اْل��ُف��َؤاِد ِف��ي َه��ًوى َواَف��َق��ْت إِذَا ءِ ال��َم��ْر ِف��ي ال��َم��َق��اَل��ُة تُ��نْ��ِج��ج إِنَّ��َم��ا

افرتاق، بعد املجتمعة النفوس ألهواء مالئم املعنى، قريب اللفظ، سائغ كالم فهذا
بني كانتا اللتني واأللفة الفرقة صور قد وهو اختالف، بعد املؤتلفة القلوب وعواطف
أْن خليق نفسه الوقت ِيف وهو وثلثمائة، وأربعني سبع سنة واإلخشيدية الكافورية
واالتفاق االختالف، بعد االئتالف لهم أتيح كلما الحديث عرصهم ِيف املرصيون يتمثله
وحلمه ثباته فوصف األبيات هذه بعد كافور عىل املتنبي عطف وقد االفرتاق، بعد
لإلنشاد يصلح أنه إال أرى ما كالم ِيف السوء دعاة عىل وامتناعه الوشاة عن وإعراضه

قال: املرصيني، من نحبهم الذين النابهني بعض ويصور الحديث، العرص َهذَا ِيف
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اْألَْط��َواِد أَْوثَ��َق َف��أل��ف��يْ��َت ـ��َل ِق��ي��ـ ِب��َم��ا ُه��ِزْزَت َل��َق��ْد َوَل��َع��ْم��ِري
اْإلِْرَش��اِد إل��ى ِم��نْ��َه��ا أَْه��َدى ُك��نْ��َت ِرَج��اٌل أَبَ��يْ��َت ِب��َم��ا َوأََش��اَرْت

يقول: ثم

اْألَْج��َس��اِد ِف��ي اْألَْرَواَح َوُص��نْ��َت ـ��ِر ـْ ��م�� َوال��سُّ ِب��ال��ِب��ي��ِض يُ��نَ��اُل َال َم��ا ِن��ْل��َت
اْألَْغ��َم��اِد ِف��ي َوال��ُم��ْرَه��َف��اُت َل��َك َح��ْو َم��َراِك��ِزَه��ا ِف��ي اْل��َخ��طِّ َوَق��نَ��ا
ال��طَّ��َراِد ِف��ي َرأْيَ��ُه أَنَّ َس��اِك��نً��ا ِف��ي��ِه��ْم ُف��َؤاَدَك َرأَْوا إِذْ َدَرْوا َم��ا

يقول: ثم

اْل��ِق��يَ��اِد َص��ْع��ِب ُك��لَّ َواْق��تَ��ْدَت ُف��وُر َك��ا يَ��ا ُس��ْدَت َوِم��ثْ��ِل��ِه َف��ِب��َه��ذَا
اْآلَس��اِد َخ��َالِئ��َق َل��يْ��َس��ْت َع��ُة َوال��طَّ��ا أََط��اَع��َك الَّ��ِذي َوأََط��اَع

يقول: ثم

اْألَْوَالِد َواِص��ِل ِم��ْن أَْح��نَ��ى ِط��ُع اْل��َق��ا َواْألَُب َواِل��ٌد أَنْ��َت إِنَّ��َم��ا
اْل��َف��َس��اِد أَْه��َل ال��َف��َس��اُد َوَخ��صَّ ـ��رَّ ال��ش��ـ َل��ُك��َم��ا بَ��َغ��ى َم��ْن ��رُّ ال��شَّ َالَع��َدا
اْل��ُع��وَّاِد إل��ى اْح��تَ��ْج��تُ��م��ا َف��َال ُح َوال��رُّو ال��ِج��ْس��ُم اتَّ��َف��ْق��تُ��َم��ا َم��ا أَنْ��تُ��َم��ا

تصوير أحسن تصور والتي الحنان، يملؤها التي العذبة األبيات هذه إىل وانظر
والتي وضغن، حفيظة بعد مودة ومن تقاطع، بعد تواصل من يكون ما وأروعه وأبدعه

حني: كل ِيف نحسه لو ونود وحني، حني بني معناها نحس

اْألَْح��َق��اِد إل��ى تَ��بْ��لُ��َغ��ا أْن ُدُد َوال��س��ؤ َوال��رَع��ايَ��ُة ال��ُودُّ َم��نَ��َع
ال��َج��َم��اِد ُق��لُ��وَب ُض��م��نَ��ْت َوَل��ْو ـ��ِب ـْ ِل��ْل��َق��ل�� اْل��َق��ْل��َب تُ��َرق��ُق َوُح��ُق��وٌق
َس��َداِد ِم��ْن أَتَ��يْ��تُ��َم��ا َم��ا َش��اِك��ًرا َرآُه َم��ْن بَ��اِه��ًرا ال��ُم��ْل��ُك َف��َغ��َدا
اْألَْك��بَ��اِد َع��َل��ى َق��ْوٍم َوأَيْ��ِدي ـ��ِو ـْ ال��ُح��ل�� ال��ظَّ��َف��ِر َع��َل��ى أَيْ��ِدي��ُك��َم��ا ِف��ي��ِه
َواْألَيَ��اِدي َوال��ن��َدى َوال��م��ْج��ِد َف��ِة ْ َوال��رأ ال��َم��َك��اِرِم َدْوَل��ُة َه��ِذِه
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اْزِديَ��اِد ِف��ي َونُ��وُرَه��ا وََع��اَدْت ـ��ُس ـْ ال��ش��م�� تَ��ْك��ِس��ُف َك��َم��ا َس��اَع��ًة َك��َس��َف��ْت

إىل املعاني هذه من وأنفذ التصوير، َهذَا من وأبرع الكالم، َهذَا من أجمل أرأيت
تريض ذلك مع وهي رصينة، جزلة لينة حلوة ألفاظ ِيف القلوب، ودخائل النفوس ضمائر
اتفاق تصوير ِيف أصدق شعًرا أرأيت عليه، تشق وال السمع وتقهر تؤذيه، وال الذوق
الصدق يجمع الذي البيت َهذَا من والحاسدين، الكائدين برغم يتفقون حني املرصيني،
وتحدي النفس ورضا البصرية ونفاذ الرأي ومضاء املعنى وعذوبة اللفظ وجمال والدقة

العدو:

اْألَْك��بَ��اِد َع��َل��ى َق��ْوٍم َوأَيْ��ِدي ـ��ِو ـْ ال��ُح��ل�� ال��ظَّ��َف��ِر َع��َل��ى أَيْ��ِدي��ُك��َم��ا ِف��ي��ِه

ويصطنع الثناء، عليه ويقرص باملدح فيختصه كافور إىل ذلك بعد املتنبي ويخلص
يقول: حيث وذلك شيئًا، يسأله وال وعًدا يستنجزه فال والظروف، الذوق

ال��ِع��بَ��اِد رَق��اُب َل��ُه َوذَلَّ��ْت ـ��ِك ـْ ال��ِم��س�� أَِب��ي َط��ِري��ِق َع��ْن ال��نَّ��اُس أَْج��َف��َل
َواِد ُك��لُّ أَِت��يِّ��ِه َع��ْن َض��ِي��ٍق ِل��َس��يْ��ٍل ال��طَّ��ِري��ُق يُ��تْ��َرُك َال َك��يْ��َف

املتنبي تدفع كادت أخرى فرصة عرضت وثلثمائة وأربعني ثمان سنة كانت وملا
الشام، ِيف العقييل شبيب ثار فقد وجهها، عن حوَّلتها الظروف ولكن الحرب، وصف إىل
وكاد دمشق عىل وأغار للخطر النظام وعرَّض األعراب، من ضخم عدد حوله واجتمع
وال رمح وال سيف يمسه لم ميتًا رصيًعا الهجوم أثناء امليدان ِيف سقط ولكنه يقتحمها،
عليه، قىض رصع به كان قد أْن بعضهم فظن موته، تفسري ِيف الناس واختلف سهم،
له دسَّ من وجه الذي ُهَو كافوًرا وبأن قتله، الذي ُهَو السم بأن آخرون قوم وتحدث

الرشاب. ِيف أو الطعام ِيف السم
قوَّت أو أثارت إنها يقال: التي الغامضة، ميميته القصة هذه ِيف املتنبي وقال
ويرثيه، يحمده بل شبيبًا، القصيدة هذه ِيف يذم ال اِعر الشَّ ألن كافور؛ نفس ِيف الشكوك
بمواتاة ويهنئه كافور حظ يحمد نفسه الوقت ِيف وهو عليه، الشديد األسف ويُظهر
القصيدة هذه ِيف أقف ال وأنا قتال، وال حرب غري ِيف عنه عدوه وردها له والحوادث األيام
أو فيها شك قد كافوًرا أنَّ أظن وال املسرتيب، املتشكك موقف وال املسائل املعجب موقف
القصيدة هذه أوحى الذي أرجح فيما وهو يرتاب، أو يشك أْن له كان وما بها، ارتاب
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زعم ما أو كيد، من دبر قد كان ما ليخفي املذهب، َهذَا فيها يذهب أْن املتنبي وكلف
مكان، كل ِيف معروف الدهاء وأصحاب الساسة سرية من وهذا كيد، من دبر أنه الناس
هذه وأول خاص، بنوع والسلطان بالحكم الفرد فيها يستأثر التي الرشق قصور ويف

القصيدة:

اْل��َق��َم��َراِن أَْع��َداِئ��َك ِم��ْن َك��اَن َوَل��ْو ِل��س��اِن ِب��ُك��ل َم��ذُْم��وٌم َع��ُدوَك
اْل��َه��ذَيَ��اِن ِم��َن َض��ْرٌب اْل��ِع��َدى َك��َالُم َوإِنَّ��َم��ا ُع��َالَك ِف��ي ِس��رٌّ َول��ل��ِه

إىل منه أقرب الهجاء إىل أنه بعضهم ويرى البيت، بهذا الظن يسيئون والناس
تنكشف مما ونوًعا املصادفة، آثار من أثًرا كافور قدر ارتفاع جعل قد املتنبي كأن املدح،
نصطنع أْن صح إْن هذا، الناس ارتياب ِيف أرتاب أني لك قدَّمت ولكني الظروف، عنه
اِعر الشَّ ألن فيه؛ لبس وال عليه غبار ال خالص مدح فالبيت الحديث، ِيف املتنبي أسلوب
املصاعب له وذلل الحوادث، قهر له وهيَّأ لكافور، العال كتب هللا إنَّ يقول: أْن إال يريد ال
فمن سعيًدا، موفًقا حظٍّا له أتاح ألنه عناء؛ يحمله أو جهًدا يكلفه أْن دون والعقبات،
يشكوا وال فيه يطمعوا فال مواتيه، الزمان وأنَّ معه، هللا أنَّ يعلموا أْن أعدائه عىل الحق
أراد ما تحقيق ِيف رصيح َهذَا بعد يأتي الذي والشعر وتوفيق، فوز من له كتب فيما

يقول: وهو إليه، اِعر الشَّ

بَ��يَ��اِن ُوُض��وَح أَْو َدِل��ي��ٍل ِق��يَ��اَم َرأَْت ال��ِذي بَ��ْع��َد اْألَْع��َداءُ أَتَ��ْل��تَ��ِم��ُس
َزَم��اِن ِب��َغ��ْدِر أَْو َح��يَ��اٍة ِب��َغ��ْدِر يُ��بْ��تَ��َل��ى اْل��َغ��ْدَر َل��َك يَ��نْ��ِوي َم��ْن ُك��لَّ َرأَْت

مشغوفون وكافور، اِعر الشَّ بني األمر فساد من كان ما عرفوا أْن بعد الناس ولكن
الرجل شعر يحملون وهم املتنبي، قال ما كل ِيف وااللتواء والتلميح التعريض بالتماس
ألن معذورون؛ والناس فيه، يفكر ولم يرده لم ما املتنبي إىل ويضيفون يحتمل، ال ما

الباب. َهذَا لهم ففتح لكافور مدحه من استخذى الذي ُهَو نفسه املتنبي
املتنبي قلب أنَّ إلينا يخيل بما عليه، والثناء شبيب رثاءٍ ِيف ذلك بعد يميض والشاعر
ما تحقيق عن املوت أعجله الذي املخاطر َهذَا عىل والعطف الحنان من بيشء خفق قد
تعرض بما املتنبي يذكِّرون املخفقون املخاطرون كان فقد ذلك، ِيف غرابًة وال يريد، كان
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ذكر التي الميته ِيف يظهر الشعور َهذَا من شيئًا أنَّ تنس لم ولعلك الشباب، أثناء له
داود. بن تغلب وائل أبا عمه ابن أرسوا الذين بالقرامطة الدولة سيف إيقاع فيها

سياسة تكن لم ألنها يسريًا، كان املرصية بالسياسة املتنبي إملام أنَّ ترى فأنت
يشء، ِيف والدهاء املكر من املتنبي وليس ودهاء، مكر سياسة كانت وإنما وقتال، حرب
غريٌب بعُد وهو لسانه، يمسك ال شاعر عليهما يظهر أال والدهاء املكر أصول وأيرس

محروٌم. وطامٌع متَّهٌم

يفمرص غناؤه (9)

حزنه فيه صور الذي الغناء َهذَا ُهَو إنما مرص ِيف الشعر من املتنبي قال ما وأجمل
سنني، خمس جاهده الذي اليأس وهذا عليه، ُفرضت التي البطالة وهذه واغرتابه، وأمله
قاله الذي وبشعره رأيت، كما كافور مدح ِيف قاله الذي بشعره الغناء َهذَا استأثر وقد
من بنفسه أحاط وما وأمله، حزنه تغنى قد املتنبي ولكن سرتى، كما كافور هجاء ِيف
الغناء إىل به قصد وإنما هجاء، وال مدح إىل به يقصد لم شعر ِيف والخطوب، الكوارث
أتاحت ما السماء ِيف يرتفع العريض، والفضاء الطلق الهواء تعوَّد طائًرا كان وحده،
الجبال، قمم من الشواهق عىل إال يقع لم الراحة أراد فإذا يرتفع، أْن العنيفة قوته له
ولكنه الجوهر، بألوان املرصع الذهب من لعله ضيق، قفص ِيف سجني اآلن ُهَو فإذا
كلها ولذته والغزو، العدو ِيف كلها حياته فرًحا، مرًحا جواًدا وكان حال، كل عىل قفص
مستمتًعا واملهامه، البيد ِيف أمامه مىض إذا إال يرىض وال يطمنئ ال والنشاط، املرح ِيف
ألم أو الظفر بنشوة ثمًال العدوِّ إىل والعقاب الصعاب اقتحم أو الليل، وبرد النهار بحر
ملَّ َحتَّى الشكيم مضغ قد كافور، قرص عند الفسطاط ِيف مرتبط اآلن ُهَو فإذا الهزيمة،
يأتيها التي املرحة العنيفة الحركات هذه ِيف ونشاطه مرحه أفنى وقد الشكيم، مضغ
إىل وردته وعنته أضنته عليه طالت فإذا تؤخره، وال تقدمه ال الرباط ِيف األصيل الجواد

والفتور. الخمود
ويروح كافور عىل يغدو الفسطاط، ِيف إقامته طالت حني املتنبي حال كانت هذه
شعره، عنه يروون كانوا الذين الجلساء لهؤالء حني إىل حني من ويخلص داره، إىل
أضفت فإذا الخاملة، الهادئة الحياة هذه الرجل تعوَّد وما ومشكله، غريبه عن ويسألونه
الدولة سيف لفراق حزنه وأنَّ مرًضا، أصبح َحتَّى عليه ألح قد كافور ِيف أمله أنَّ ذلك إىل
بأن مؤذيًا قويٍّا شعوًرا يشعر كان وأنه تزول، ال نُُدوبًا أصبح َحتَّى قلبه ِيف طبع قد
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تنتهي لهم، مغاضبًا وتركهم حلب ِيف تحداهم الذين وبأن مرص، ِيف أهينت قد كرامته
عنهم تنقطع وقد به، ويشتمون منه فيسخرون القاتمة، املظلمة هذه حياته أخبار إليهم
القديم صديقه مجلس ِيف بها ويتحدثون أنفسهم، عند من األخبار فيخلقون أخباره،

ساخرين. شامتني
الحس، ورهافة والرقة الدقة من كانت املتنبي نفس أنَّ وذكرت كله، َهذَا قدَّرت إذا
مبتئًسا، تعًسا مرص ِيف كان اِعر الشَّ أنَّ عرفت أمر، أهون ويثريها يشء أقل يؤذيها بحيث
إياه، هجائه ويف لكافور مدحه ِيف نفسه عن الرجل نفس وقد والرثاء، بالرحمة خليًقا
كل مخالف الكئيب الحزين َهذَا شعره ولكن فيها، إال يفكر ولم نفسه إىل خال وحني
الشباب، أيام الحزين الشعر من يقوله كان ملا ولهجته، ونغمته طبيعته ِيف املخالفة،
له، الحوادث وتنكر به، الزمن ومكر الشباب، أيام فيه شكا الذي شعره تذكر فأنت
فيه يظهر هائًجا، ثائًرا كان قد الشعر ذلك أنَّ ترى وأنت عليه، الخطوب وتألب
إىل أحيانًا وينتهي باالنفجار، ينذر والذي له حدَّ ال الذي والغضب العنيف، االضطراب

وقار. كل فيه ويطرح طوره، عن الشاعر به يخرج ما
زيارته قبل الشكوى شعر من املتنبي قاله ما كل ِيف تجد أْن تستطيع أظنك وما
حينًا، واأللم للحزن فيها واستسلم نفسه، اِعر الشَّ فيها أنكر واحدة قصيدة إال ملرص
امليمية وهي الشديد، وبأسه العنيفة، قوته واسرتد نفسه، إىل ثاب أْن يلبث لم ولكنه

أولها: والتي ، امُلرِّيِّ صديقه إىل حينًا ولجأ عمار، بن بدر من فر أْن بعد قالها التي

يَ��نَ��اُم َال ُم��َح��اِرٍب أَْو ُم��ْدِرٍك يُ��َض��اُم َال ِل��َم��ْن إِالَّ اْف��ِت��َخ��اٌر َال

فإذا العنيف، اِعر الشَّ َهذَا نفس ِيف انحطم قد شيئًا أنَّ نحس فنحن مرص ِيف فأما
كأنه واألنني، الشكوى لغة يصطنع وإنما الثورة، لغة وال الغضب لغة يصطنع ال حزنه
أنني ينئ أْن إال يملك وال به، يبطش أْن وال السيف عىل يقبض أْن يستطيع ال الجريح

الكليل. العاجز
واختالف السن تقدم مع ا حقٍّ املتنبي نفس ِيف انحطم قد شيئًا أنَّ ذلك مصدر أكان
عقله له وبقي والبأس، والجرأة القوة خصال عنه وتفرقت شبابه، ففارقه األحداث،
نفسه ِيف يرى وال ويحتمله، األلم يرى فهو الشاعرة، ونفسه الحساس، وقلبه املفكر،
شديدة، مراقبة حوله رضبت قد مرص ِيف أسري أنه َهذَا مصدر كان أم دفعه؟ عىل القدرة
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عىل مكره وهو واالحتياط، الحذر إىل مضطر فهو والجواسيس، العيون له وأرصدت
واالعتدال؟ القصد

الضعف فأدرك املفكر، عقله ونضج املتنبي رشد فقد ا، حقٍّ كان األمرين كال
مكلف املراقبة، ِيف عليه مشدد سجني، أسري نفسه الوقت ِيف وهو الثائرة، نفسه والفتور

ويحتاط. يتحفظ أْن
ِيف نفسه به اِعر الشَّ اختص الذي الشعر َهذَا من كثريًا لنا الديوان يحفظ ولم
حني قالها التي امليمية وهذه اإلعجاب، كل باإلعجاب خليق منه بقي ما ولكن مرص،
وأعذبه كله، العربي الشعر أرق من وثلثمائة وأربعني ثمان سنة مرص ِيف الحمى أصابته
القدماء أعجب وقد الشاعرة، الحساسة للقلوب وتحريًقا للحزن، استثارة وأشده وأرقاه،
شك، َهذَا ِيف وليس ى؛ الحمَّ وصف أراد حني فيها برع قد اِعر الشَّ ألن القصيدة؛ بهذه
أقف أو الفنية الرباعة بهذه أحفل أكاد ال بها، وأكلف القصيدة هذه أحب حني ولكني
مدى، وأبعد منه أعظم وصار الفن تجاوز قد العظيم اِعر الشَّ َهذَا حزن ألن عندها؛
من يجد ما ليصور الشعر يصطنع شاعًرا أرى ال فأنا والنفوس، القلوب إىل وأنفذ
لتبلغ لسانًا لها الشعر تتخذ واليأس والحرسة اللوعة أرى وإنما ويأس، وحرسة لوعة

قلوبنا. إىل وتنتهي أسماعنا
أنها ِيف أشك ال ولكني الخالصة، الفنية قيمتها القصيدة لهذه أنَّ ِيف أشك وما
وإنما قصائده، من غريها ِيف يتكلفه أْن تعوَّد ما والعناء، الجهد من اِعر الشَّ تكلف لم
واقرأ عرس، وال تكلف غري ِيف قلمه بها وجرى لسانه، بها وانطلق نفسه، بها فاضت

األصدقاء: ِيف أمله خيبة كانت كيف فيها لرتى األبيات هذه

ِب��ابْ��ِت��َس��اِم ابْ��ِت��َس��اٍم َع��َل��ى َج��َزيْ��ُت ِخ��بٍّ��ا ال��نَّ��اِس ُودُّ َص��اَر َوَل��م��ا
اْألَنَ��اِم بَ��ْع��ُض أَنَّ��ُه ِل��ِع��ْل��ِم��ي أَْص��َط��ِف��ي��ِه ِف��ي��َم��ْن أَُش��كُّ َوِص��ْرُت
اْل��َوَس��اِم َع��َل��ى اْل��َج��اِه��ِل��ي��َن َوُح��بُّ ال��تَّ��َص��اِف��ي َع��َل��ى اْل��َع��اِق��لُ��وَن يُ��ِح��بُّ
اْل��ِك��َراِم ِم��َن أَِج��ْدُه َل��ْم َم��ا إِذَا ��ي َوأُمِّ ِألَِب��ي أَِخ��ي ِم��ْن َوآنَ��ُف
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ألنه واملداجاة؛ للنفاق بغضه شدة عىل واملداجاة النفاق يصطنع كيف إَِليِْه أترى
العشائر: أبي يدي بني يقول كان الذي املتنبي من نحن وأين ا! بدٍّ ذلك من يجد ال أصبح

تُ��َك��َل��ْه َوَال َع��اِج��ٌز َوَال َواٍن َوَال ُم��َداٍج َوَال ُم��بَ��اٍل َف��َال

الناس عرف ألنه بنفاق؛ نفاًقا ويلقى بابتسام، ابتسام عىل يجزي اآلن أصبح لقد
الحياة وبأن اإلنسان، من أقوى الحوادث وبأن الفرد، من أقوى الجماعة بأن واعرتف

األحياء. من قوة أعظم
مرص: ِيف سجنه يصف كيف إَِليِْه وانظر

أََم��اِم��ي َوَال ال��رَِّك��اُب ِب��َي تَ��ُخ��بُّ َوَراِئ��ي َف��َال ِم��ْص��َر ِب��أَْرِض أََق��ْم��ُت
َع��اِم ُك��لِّ ِف��ي ِل��َق��اءَُه يَ��َم��لُّ َج��نْ��ِب��ي َوَك��اَن اْل��ِف��َراُش َوَم��لَّ��ِن��َي
َم��َراِم��ي َص��ْع��ٌب َح��اِس��ِدي َك��ِث��ي��ٌر ُف��َؤاِدي َس��ِق��ٌم َع��اِئ��ِدي َق��ِل��ي��ٌل

إىل وأصل القدماء، حديث فيه كثر فقد والحمى، للمرض الرائع وصفه أدع وأنا
ُفرضت التي البطالة هذه وهي الصحيحة، مرضه علة فيها يصف التي األبيات هذه

عليه:

َوال��طَّ��َع��اِم َش��َراِب��َك ِف��ي َوَداُؤَك َش��يْ��ئً��ا أََك��ْل��َت ال��طَّ��ِب��ي��ب ِل��َي يَ��ُق��وُل
ال��َج��َم��اِم ُط��وُل ِب��ِج��ْس��ِم��ه أََض��رَّ َج��َواٌد أَنِّ��ي ِط��ب��ِه ِف��ي َوَم��ا
َق��تَ��اِم ِف��ي َق��تَ��اٍم ِم��ْن َويَ��ْدُخ��َل ��َرايَ��ا ال��سَّ ِف��ي يُ��َغ��بِّ��َر أَْن تَ��َع��وََّد
ال��لِّ��َج��اِم َوَال اْل��َع��ِل��ي��ِق ِف��ي ُه��َو َوَال َف��يَ��ْرَع��ى َل��ُه يُ��َط��اُل َال َف��أُْم��ِس��َك

املحن، عىل وصربه للقضاء إذعانه ر تصوِّ التي األبيات هذه إىل األمر آخر انظر ثم
رجاء: وال أمل وراءه ليس الذي القاتم اليأس هي أنه إىل به تنتهي ولكنها

اْع��ِت��َزاِم��ي ُح��مَّ َف��َم��ا أْح��َم��ْم َوإِْن اْص��ِط��بَ��اري َم��ِرَض َف��َم��ا أَم��َرْض َف��ِإْن
ال��ِح��َم��اِم إل��ى ال��ِح��َم��اِم ِم��َن َس��ِل��ْم��ُت َوَل��ِك��ْن أَبْ��َق��ى َف��َم��ا أَْس��َل��ْم َوإِْن
ال��رَِّج��اِم تَ��ْح��َت َك��ًرى َوَالتَ��أُْم��ْل ُرَق��اٍد أَْو ُس��َه��اٍد ِم��ْن تَ��َم��تَّ��ْع
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َوال��َم��نَ��اِم انْ��ت��ب��اه��ك َم��ْع��نَ��ى ِس��َوى َم��ْع��نً��ى اْل��َح��اَل��يْ��ِن ِل��ثَ��اِل��ِث َف��ِإنَّ

وسجنه نفسه عن ويرتفع العليا، الفلسفة يبلغ األخرية األبيات هذه ِيف واملتنبي
القرب، وراء يكون وما املوت طبيعة ِيف التفكري إىل األحداث، من به يحيط وما ومرضه
اإلنكار َهذَا يؤدي ولكنه الثانية، للحياة جاحًدا للبعث منكًرا إال أراه وما يائس، هنا وهو
بائيته ِيف رأيت كما مرتابًا، شاكٍّا يكون أْن حاليه وأهون شديدين، واحتياط تحفظ ِيف

الدولة. سيف أخت بها رثى التي
وأمور نفسه أمور ِيف فيها املتنبي يتعمق التي الوحيدة املرة هي هذه وليست
فلسفة ِيف يفكر ُهَو وإذا الناس، وتجاوز نفسه تجاوز إىل التعمق به ينتهي َحتَّى الناس
تحدثنا الديوان، لنا وحفظها مرص ِيف قالها التي فالنونية الدين، فلسفة أو األخالق
خصبة قرصها عىل وهي أحيانًا، الناس وأمور نفسه أمور ِيف املتنبي تعمق من بكثري

الداللة. كثرية
هذه ألهمه الذي ُهَو الدولة سيف عند قصته ِيف تفكريه طول أنَّ إال أرى وما

العالئية: الفلسفة أسس من عندي هي التي املظلمة األبيات

َع��نَ��انَ��ا َم��ا َش��أِْن��ِه م��ْن َوَع��نَ��اُه��ْم ال��زَم��انَ��ا ذَا َق��بْ��َل��نَ��ا ال��نَّ��اُس َص��ِح��َب
أَْح��يَ��انَ��ا بَ��ْع��َض��ُه��ْم َس��رَّ َوإِْن ـ��ُه ـْ ِم��ن�� ُك��لُّ��ُه��ْم ��ٍة ِب��ُغ��صَّ َوتَ��َولَّ��ْوا
اْإلِْح��َس��انَ��ا تُ��َك��دُر َوَل��ِك��ْن ـ��ِه َل��يَ��اِل��ي��ـ ال��ص��ِن��ي��َع تُ��ْح��ِس��ُن ُربَّ��َم��ا

الذي والتشاؤم الشامل، واليأس املطلِق التشاؤِم أساس يضع األبيات هذه يف فهو
صحبوا قد قبله والناس خريًا، منه يَر فلم الزمان صحب قد فهو للتفاؤل، فيه موضع ال
حنٍي بني حياتِهم يف للناِس تعرض قد اللذَة أنَّ ينكر ال وهو خريًا، منه يروا فلم الزمان
تَِريَم. حتى تقيم ال وطارئة تزول، أْن تلبث ال عارضة لذَّة أنها يف يشك ال ولكنه وحني،
يائسني الحياة يرتكون اللَّذَّاِت، من ُحُظوُظُهم تختلف مهما جميًعا والناُس
إحسان، من ولقوا خري من بَلْوا ما كل تنغص التي الغصة هذه حظهم آخر محزونني،
الحياة َهِذِه يخيل وقد الناس، حياة يختم وبه الناس حياة يبدأ الرش، الزمان ِيف فاألصل

. ِّ الرشَّ إىل دائًما بها ُمنته ولكنه الخرْيِ، بعُض فيها يشيع وقد الخري، من

273



املتنبي مع

كأنما السوء، عىل وأعوانه الرش يف رشكاؤه ولكنهم الزمان، من خريًا الناس وليس
ومعونته. موافقته إىل فأرسعوا العدوى، منه تلقوا

أََع��انَ��ا َم��ْن أََع��انَ��ُه َح��تَّ��ى ـ��دَّْه��ِر ال��ـ ِب��َريْ��ِب ِف��ي��نَ��ا يَ��ْرَض َل��ْم َوَك��أنَّ��ا
ِس��نَ��انَ��ا ال��َق��نَ��اِة ِف��ي ال��م��ْرءُ َركَّ��َب َق��نَ��اًة ال��زََّم��اُن أَنْ��بَ��َت ُك��لَّ��َم��ا
تَ��تَ��َف��انَ��ى َوأَْن ِف��ي��ِه تَ��تَ��َع��اَدى أَْن ِم��ْن أَْص��َغ��ُر ال��نُّ��ُف��وِس َوُم��َراُد

من عليهم يُصبُّ ما عىل للزمان أعوانًا الناس كان وإذا ا، رشٍّ كله الزمان كان وإذا
يكون أْن يريد الذي للرجل املتنبي بها ينصح التي السرية تكون أْن عىس فما الرش،
فأقىص للهوان، يستسلم وال للذل، يذعن وأال شجاًعا، يكون أْن هي كريًما؟ حكيًما
إنما الجائرين، عىل ويثور الضيم عىل ويمتنع الذل يأبى حني إَِليِْه أمره ينتهي ما
والضعيف، وبالقوي والجبان، بالشجاع نازل وهو محالة، ال واقع واملوت املوت، ُهَو
يُفهُم إنما لقائه، تهيب أو منه للخوف معنى هناك فليس وإذن واملستكني، وبالثائر
إىل والبقاء موت، إىل والحياة فأما الخلود، إىل سبيًال لألحياء أنَّ لو املوت من الخوف

جبن. للهوان واإلذعان عجز، الضيم فاحتمال فناء،
يزيل الروية من قليًال ولكن مؤلم، أنه يقدرون ألنهم املوت؛ ألم الناس يخىش وقد
وإذن وقوعه، عند سهًال نراه وقوعه قبل صعبًا نراه ما فكل الخوف، َهذَا نفوسهم من

اإلقدام: إال خطة للكريم فليس

اْل��َه��َوانَ��ا يُ��َالِق��ي َوَال َك��اِل��َح��اٍت اْل��َم��نَ��ايَ��ا يُ��َالِق��ي اْل��َف��تَ��ى أَنَّ َغ��يْ��َر
ال��ش��ْج��َع��انَ��ا أَض��لَّ��نَ��ا َل��َع��َدْدنَ��ا ِل��َح��يٍّ تَ��بْ��َق��ى اْل��َح��يَ��اَة أَنَّ َوَل��َو
َج��بَ��انَ��ا تَ��ُك��وَن أَْن اْل��َع��ْج��ِز َف��ِم��َن بُ��دٌّ ال��َم��ْوِت ِم��َن يَ��ُك��ْن َل��ْم َوإِذَا
َك��انَ��ا ُه��َو إِذَا ِف��ي��َه��ا َس��ْه��ٌل ـ��ُف��ِس ـْ اْألَن�� ِف��ي ��ْع��ِب ال��صَّ ِم��َن يَ��ُك��ْن َل��ْم َم��ا ُك��لُّ

ِيف يديرها املتنبي كان التي الخطة عىل تدل األخرية األبيات هذه أنَّ إال أرى وما
خطة وهي األمري، َهذَا عند أسري أنه استيقن وحني كافور من استيأس حني رأسه

مرص. من الهرب
ماًال ليقيض الرملة، إىل الذهاب ِيف كافوًرا استأذن اِعر الشَّ بأن يحدثنا والديوان
ومنذ ماله، له يقيض أْن وتكلف يرحل، ال عليه وأقسم األمري، له يأذن فلم به، له كتب
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من اإلفالت ِيف التفكري عن يفرت ولم كافور، سجني أنه ِيف املتنبي يشكَّ لم الوقت ذلك
السجن. َهذَا

وقد الدولة سيف ِيف املتنبي قالها التي النونية هذه عند أقف أْن أحب كنت وكم
أقل ليست النونية فهذه الحمداني، مجلس ِيف نُعي بأنه مرص ِيف األنباء إَِليِْه انتهت
ألم لنا يصور ألنه آخرها؛ منها أذكر ولكني السابقتني، القصيدتني من جماًال وال روعة
هذه مثل ويؤذي يؤلم شيئًا أعرف وال حلب، ِيف والشماتة مرص ِيف الحرمان من املتنبي
يأمل وال ينخدع ال نفسه وبني بينه فيما كان وإْن به، الشامتني بها يخدع التي التعلة

شيئًا: ينتظر وال

تَ��ِه��ُن َوَال آَم��اِل��ي ��ُر تَ��أَخَّ َف��َم��ا َم��ْوِع��ِدِه بَ��ْع��ض َع��نِّ��ي ��َر تَ��أَخَّ َوإِْن
َويَ��ْم��تَ��ِح��ُن يَ��بْ��لُ��وَه��ا َف��ْه��َو ًة َم��َودَّ َل��ُه ذََك��ْرُت َوَل��ِك��ن��ي ال��َوف��يُّ ُه��َو

وأبقاه. املتنبي شعر أرقي من فهي وتقرأها؛ القصيدة هذه تقرأ أْن لك أحسب وأنا

وَفاِتك املتنبي (10)

ولذٍة راحٍة مْن الدولِة سيف ِعنَد بََال َما َعَىل املتنبي يُعاِقَب أْن تأذَّن قد الزََّماَن وكأنَّ
للناس، وازدراءٍ بالنفِس اعتداد مَن الدولِة سيِف عنَد أظهر َما عىل يُعاقبَه أْن أو ونعيٍم،
مرص ِيف حياته عليه لينغصنَّ فأقسم للجميل، وجحود للنعمة وكفر وطغيان بغي ومن
وأَْخِذ كافور، وإخالف الدولة، سيف بفراق الفسطاط ِيف شقي ُهَو فبينا تنغيًصا، كلها
عليه فريد له، يبدو أمل وإذا السجناء، حياة إىل واضطراره وجه، كل من عليه الطرق
بأمري — ومشقة جهد بعد — اتصل فقد نشاط، من شيئًا فيه ويشيع حياة، من فضًال
فاتك وكان باملجنون، يعرف كان الذي الرومي فاتك شجاع أبو ُهَو مرص، أمراء من
وأثريًا عنده مقدًما وكان قواده، من قائًدا وكان كافور، مثل اإلخشيد موايل من موىل َهذَا
زنجي، أو نوبي أسود وكافور الروم، من أبيض ألنه كافور؛ عىل ل يفضَّ وكان نفسه، ِيف
كما كان فقد كافور فأما الجنون، أو التهور يبلغ يكاد جريئًا مقداًما كان فاتًكا وألن
الحرب عىل والدهاء املكر يؤثر معتدل ولكنه شجاًعا، عازًما حازًما سريته من رأيت
والجود، الكرم ِيف مرسًفا فاتًكا وكان اإلخشيد، سيده مذهب ذلك ِيف ويصطنع والقتال،
وسخاء، سعة عن اِعر الشَّ إىل إهدائه من يروي ما وصح له، املتنبي تصوير صدق إْن
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ولعل عنه، وينأى اإلرساف يكره مدبًرا كان ولكنه حريًصا، وال بخيًال كافور يكن ولم
املشهورة: الدالية ِيف بقوله إَِليِْه تقرَّب املتنبي

َع��ْق��ُدُه ِب��اْل��َم��ال َك��اَن َم��ْج��ٌد َف��يَ��نْ��َح��لَّ ُك��لُّ��ُه َم��الُ��َك اْل��َم��ْج��ِد ِف��ي يَ��نْ��َح��ِل��ْل َف��ال
َزنْ��ُدُه َوال��َم��اُل اْألَْع��َداءَ َح��اَرَب إِذَا ��ُه َك��فُّ ال��َم��ْج��ُد الَّ��ِذي تَ��ْدب��ي��َر َوَدبِّ��ْرُه
َم��ْج��ُدُه َق��لَّ ل��َم��ْن ال��دنْ��يَ��ا ِف��ي َم��اَل َوَال َم��الُ��ُه َق��لَّ ل��م��ْن ال��دنْ��يَ��ا ِف��ي َم��ْج��َد َف��َال

فاتك، دون كافور إىل امللك تدبري يكون أْن الظروف قضت اإلخشيد مات وملا
تنتهي عنه الناس وأحاديث أنباؤه وكانت له، إقطاًعا وكانت الفيوم، إىل َهذَا فانحاز
عليه كافور لتضييق سبيًال، لقائه إىل يجد ال كان ولكنه وتغريه، فتطمعه املتنبي إىل

املراقبة. ِيف وتشديده
ولعله وثلثمائة، وأربعني ثمان سنة يستشفي، القاهرة إىل وأقبل فاتك اعتل وقد
الصحراء، ِيف اللقاء َهذَا لهما وأتيح لقائه، ِيف املتنبي واحتال املتنبي، لقاء ِيف احتال
فأجزل وأعطاه اإلهداء، فأحسن املتنبي إىل شجاع أبو أهدى ثم خلكان، بن يقول كما
ا بدٍّ كافور يجد فلم وعطاءه، إهداءه لفاتك يشكر أْن ِيف كافوًرا املتنبي واستأذن العطاء،

املشهورة: الميته فاتك ِيف املتنبي وقال أيًضا، ومصانعة مجاملة اإلذن، من

ال��َح��اُل تُ��س��ِع��ِد إِْن ال��ن��ْط��ُق َف��ْل��يُ��ْس��ِع��ِد َم��اُل َوَال تُ��ْه��ِدي��َه��ا ِع��نْ��َدَك َخ��يْ��ل َال

ِيف فقال بكافور، الخفي التعريض عن نفسه يكف أْن يستطع لم املتنبي وكأن
القصيدة: هذه من الثاني البيت

أَْق��َواُل ال��ن��اِس َونُ��ْع��َم��ى َق��ْوٍل ِب��َغ��يْ��ِر َف��اِج��ئَ��ٌة نُ��ْع��َم��اُه الَّ��ِذي اْألَِم��ي��َر َواْج��ز

الفسطاط، ِيف يمسكه الذي السجن بهذا تأذِّيه يخفي أْن يستطع لم كذلك وهو
فقال:

تَ��ْص��َه��اُل ِف��ي��ِه��نَّ َف��ِل��ي َج��ْرٍي ُظ��ُه��وَر تَ��ْم��نَ��ُع��ِن��ي ال��ش��ْك��ِل ُم��ْح��َك��َم��اُت تَ��ُك��ْن َوإِْن

التواء. وال ج تعوُّ فيها ليس سواء، سبيًال فاتك مدح ِيف ذلك بعد اتخذ ثم
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ِيف بفاتك االتصال له تتيح قد الظروف بأن نفسه إىل يتحدث كان املتنبي ولعل
يظفر لم عما يعزيه ما فاتك عند يجد كان لعله يدري! ومن حرج، وال احتياٍط غري
حياته املتنبي عىل ينغص بأن لك، قلت كما تأذَّن، قد كان الزمان ولكن كافور، من به
املتنبي وحزن قصري، بوقت الالمية هذه سمع أْن بعد فاتك مات فقد مرص، ِيف كلها
والتأثر، اإلجادة من قليل ِيف يرثى أْن يستطيع كما ورثاه يحزن، أْن يستطيع كما عليه
الرثاء َهذَا يُظهر لم ولكنه قصائد، ثالث ِيف مرات ثالث رثاه فقد الكالم، من كثري ويف
الفسطاط ِيف قيلت األوىل املرثية أنَّ ظني وأكرب مرص، من خروجه بعد إال أرجح فيما

مطلعها: التي عينيته املراثي هذه وأوىل نفسها،

ط��يِّ��ُع َع��ِص��يُّ بَ��يْ��نَ��ُه��َم��ا َوال��دَّْم��ُع يَ��ْردَُع َوال��ت��َج��م��ُل يُ��ْق��ِل��ُق اْل��ُح��ْزن

أولها: التي ميميته والثانية

َق��َدِم َوَال ُخ��فٍّ َع��َل��ى ُس��َراُه َوَم��ا ال��ظُّ��َل��ِم ِف��ي ال��نَّ��ْج��َم نُ��َس��اِري نَ��ْح��ُن َح��تَّ��اَم

الكوفة. ِيف قيلت وقد
وأولها: هداياه، ببعض ذكره وقد الكوفة ِيف قالها التي ميميته والثالثة

اْس��ُم��ُه ِف��ي��ِه ال��نَّ��دِّ ِم��َن َوَش��يء ِح��ْل��ُم��ُه َف��اِت��كٍّ��ا يُ��ذَكِّ��ُرنِ��ي

هجاء من عليه يشتمل ما إال املتنبي رثاء من يميزه ما كله الرثاء َهذَا ِيف وليس
بيشء. مدائحه سائر من يمتاز ال لفاتك املتنبي مدح أنَّ كما كافور،

أْن تلبث لم أمل بارقة إال اِعر الشَّ حياة من بصور يكاد ال الذي الشعر َهذَا فلندع
الحزين. اليائس اِعر الشَّ ظنون فيها األيام أخلفت

لكافور هجاؤه (11)

صدق وإذا فيه، األمل وخيبة كافور من اليأس إىل االنتظار طوال بعد املتنبي انتهى وقد
يقوله ما صدق وإذا ينشده، وال كافوًرا يرى ال مرص ِيف كاملة سنة أقام فقد الديوان
طوال األمري يمدح ال ولكنه املواكب، ِيف ويسري القرص ِيف يظهر كان فقد الرواة، بعض
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أخذت الذي عليه، املغضوب عيشة يعيش كان أنه الظن وأكرب وثلثمائة، خمسني سنة
حقيقته. ِيف سجني األمر ظاهر ِيف حر فهو الفرار، طرق عليه

كافور، هجاء ِيف الشعر ويقول جهة، من للهرب يتهيأ املتنبي جعل الوقت ذلك يف
املعارصون واملحدثون فيه، والكالم به اإلعجاب ويكثرون الهجاء َهذَا يكربون والناس
الهجاء بهذا كافوًرا تجاوز قد املتنبي أن يرى من فمنهم كثريًا، اختالًفا فيه يختلفون
وإنما املرصيني، وال مرص يرد لم أنه يرى من ومنهم جميًعا، واملرصيني كلها مرص إىل
يختلفون، ذلك بعد وهم اإلخشيديني، قادة من والعقد الحل إليهم كان ومن كافوًرا، أراد
الهجاء َهذَا أجل من ويكره مقته، ِيف ويرسف يمقته من ومنهم املتنبي، يعذر من فمنهم
به املتنبي عاب فيما الصدق من شيئًا يرى من الناس من كان وربما كله، شعره

بقوله: يتمثل من الناس فمن املرصيني،

اْألَُم��ُم َج��ْه��ِل��َه��ا ِم��ْن َض��ِح��َك��ْت ��ًة أُمَّ يَ��ا َش��َواِربَ��ُك��ْم تُ��ْح��ُف��وا أَْن ال��دِّي��ِن أََغ��ايَ��ُة

بقوله: يتمثل الناس وأكثر

َك��ال��بُ��َك��ا َض��ِح��ٌك َوَل��ِك��ن��ُه ال��ُم��ْض��ِح��َك��اِت ِم��َن ِب��ِم��ْص��َر َوَم��اذَا

بقوله: بعضهم تمثل وربما

اْل��َع��نَ��اِق��ي��ُد تَ��ْف��نَ��ى َوَم��ا بَ��ِش��ْم��َن َف��َق��ْد ثَ��َع��اِل��ِب��ه��ا َع��ْن ِم��ْص��ر نَ��َواِط��ي��ُر نَ��اَم��ْت

شاعر غضب فقد فيه، خري ال لغًوا إال الخصومة هذه كل أرى ال بأني أعرتف وأنا
يشء وهذا عليه، فأثنى عنه ريض أن بعد فهجاه، األمراء من أمري عىل الشعراء من
نبغضهم؛ أو الشعراء نحب أن ينبغي وما مكان، كل ِيف ويكون زمان كل ِيف يكون
الشعراء نعرف أن ينبغي وإنما هجونا، أو نحن مدحونا وألنهم هجوا، أو مدحوا ألنهم

الهجاء. فأجادوا وهجوا املدح، فأحسنوا مدحوا ألنهم ننكرهم؛ أو
حينًا ويتوسط حينًا يجود معتدًال، مدًحا كان لكافور املتنبي مدح أنَّ رأينا وقد
ِيف أشك وما السخط، إىل منه الرضا إىل أقرب األسلوب، رصني اللفظ، جزل وكان آخر،
املدح، ِيف لإلجادة وفق مما أكثر واملرصيني كافور هجاء ِيف لإلجادة وفق قد املتنبي أن
اإلساءة يتقن أن إَِليِْه يطلب إنما ا، حقٍّ يقول أن يهجو حني اِعر الشَّ إىل يطلب وليس
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كاذبًا، أو صادًقا يكون أن فأما عليه، والتشنيع به التشهري ِيف ويربع يهجو، من إىل
الفن يعني ال يشء فهذا وقانونها، أمرها عن مخالًفا أو لألخالق مرضيٍّا يكون أن فأما
غري وكذب الفرزدق، عىل جرير وكذب جرير، عىل الفرزدق كذب وقد األحوال، من بحال

الهجاء. ِيف بالرباعة الشعراء لهؤالء وُقِيض جميًعا، عليهما الشاعرين
الشكل، قبيح دميًما، أسود رآه أوًال: خلقه عليه أنكر كافور؟ من املتنبي أنكر فماذا
ِيف كله َهذَا عريه ثم خصيٍّا، أيًضا، مشقوقهما القدمني غليظ مشقوقه، املشفر ضخم
يمدحه كان حني كافور من كله َهذَا يعرف كان ولكنه شك، غري من الذع مضحك شعر
غض قد ولكنه كافور، من الناس أضحك قد فهو إليه، التقلب يف ويرسف ويتملقه،
البشعة الخلقة ذي الدميم الرجل من يضحكون قد والناس الناس، عند نفسه من
مهارته ويحمدون بأخالقه، ويُعجبون عقله، يكربون ذلك مع ولكنهم القبيح، والشكل
وما كافور، من الناس ضحك وكذلك السلطان، أمور تدبري ِيف وبراعته السياسة، ِيف
وال يزدرونه ال ولكنهم له، املتنبي هجاء سمعوا أو قرءوا إذا منه يضحكون يزالون
أنكروا فإذا اإلعجاب، من وكثري العطف من يشء ِيف منه يضحكون وإنما يحقرونه،
نفسه، كذب ثم وقال اسرتد، ثم ومنح أخذ، ثم أعطى الذي اِعر الشَّ ينكرون فهم أحًدا
يكربون فهم واإلكبار، باإلعجاب عليه يبخلون ال اِعر الشَّ َهذَا من يضحكون حني وهم
حني سيما وال ُخلقه، رون ويحقِّ رأيه يصغرون ولكنهم الكالم، ترصيف ِيف وبراعته فنه

يكربها. املتنبي أنَّ كما لنفسه مكربًا الرجل َهذَا يكون
وهذا النخاس، يد رأسه ِيف تلعب رقيًقا كان وبأنه بأصله، كافوًرا يهجو واملتنبي
فقد قدره، من يضع وال كافور، من يغض ال ولكنه العامة، ويُريض الناس يُضحك كالم
واسًعا ملًكا يدبر أصبح أْن إىل تلك حاله من ارتقى ألنه عليه، يثني نفسه املتنبي كان

بعيًدا. وسلطانًا
الذي الحكيم للفيلسوف ينبغي فما اإلنكار، أشد نفسه ينكر كله َهذَا بعد واملتنبي
مؤمنًا الجور، من عليه تقوم ملا منكًرا االجتماعية، النظم عىل ثائًرا األول شبابه أنفق
النظام بهذا يعيبه أْن أو الجلد، بسواد رجًال يعيب أْن جميًعا، الناس بني باملساواة
األحرار وإىل والعبيد، السادة إىل الناس يقسم كان والذي به، ويثور ينكره كان الذي

والفقراء. األغنياء وإىل واألرقاء،
حني وصغري مدح، حني صغري ا، حقٍّ صغري كلها كافور مع قصته ِيف فاملتنبي
أْن من يمنعه ال َهذَا صغره ولكن غضب، حني وصغري ريض، حني وصغري هجا،
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قد أنه كله َهذَا بعد والحق يريد، ما فيبلغ الناس إضحاك يريد أْن ومن فيجيد، يهجو
مواطن من يشء لتصوير فوفق املرصيني هجا ولعله الهجاء، الذع فكان كافوًرا هجا
من بدٌّ يكن لم إذا — أعتذر وأنا ضعف؟ من له حظ ال الذي ذا ومن فيهم، الضعف
تصوير أحسن قد أنه فكما للمرصيني، املتنبي هجاء ببعض اإلعجاب من — االعتذار
قد كذلك فهو اختالف، بعد ومواله كافور ائتلف حني املرصية الحياة ألوان من لون
األسود لهذا وخنوعهم إذعانهم وصف حني املرصيني أخالق من لون تصوير أحسن
يدينون ملًكا يرونه أصبحوا ثم األسواق، ِيف به ويعبث ويهان يرضب يرونه كانوا الذي
شئون ِيف نتمثل أْن إىل جميًعا تدفعنا التي الظروف أكثر وما والخضوع، بالطاعة له
أو أذي ذلك من يمسنا أْن دون املتنبي شعر من آنًفا ذكرناها التي باألبيات أنفسنا
ِيف ويجدَّ نفسه عيب يعرف أْن خليق الكريم كالفرد الكريم والشعب عار، منه يلحقنا

سبيًال. ذلك إىل وجد ما إصالحه
إياه، مدحه من نماذج ِيف نظرنا كما لكافور، املتنبي هجاء من نماذج ِيف ولننظر
أول ِيف اصطنعهما اللذين والقافية الوزن عىل جاءت التي اليائية املقطوعة بهذه ولنبدأ

أنشده: حني بها مدحه قصيدة

أََم��اِن��ي��ا يَ��ُك��نَّ أَْن ال��َم��نَ��ايَ��ا َوَح��ْس��ُب َش��اِف��يً��ا اْل��َم��ْوَت تَ��َرى أَْن َداءً ِب��َك َك��َف��ى

لقال الحياة، منظَّم النفس منظَّم وكان لكافور فرغ لو املتنبي لعل يدري! ومن
الهجاء ِيف بقصيدة املدح ِيف قصيدة كل ولعارض مدحه، ِيف قال ما بمقدار هجائه ِيف

ثناء. من عليه اشتملت ما وتنقض والقافية، الوزن ِيف تشبهها
يقول ال الخالص، الفن عن مشغوًال كان فهو لهذا، َحتَّى يفرغ لم املتنبي ولكن
ُهَو حيث من للفن الفراغ فأما يبغض، أو يحب وحني يرهب، أو يرغب حني إال الشعر
َهذَا ِيف سيما وال شعرائنا، من كثري شأن من ُهَو وال شأنه، من ليس يشء فذلك فن،

العبايس. العرص
كافور: هجاء ِيف املتنبي قال

َراِض��يَ��ا َع��نْ��َك َوَال نَ��ْف��ِس��ي َع��ن أَنَ��ا َوَم��ا َخ��اِف��يً��ا ال��نَّ��ْف��ُس أَْخ��َف��ِت َل��ْو ال��رَض��ا أُِري��َك
َم��َخ��اِزيَ��ا أَْم ِل��ي لُ��ْح��َت أََش��ْخ��ًص��ا َوُج��بْ��نً��ا ��ًة َوِخ��سَّ َوَغ��ْدًرا َوإِْخ��َالًف��ا أََم��يْ��نً��ا
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َرَج��اِئ��يَ��ا ِم��ْن َض��اِح��ٌك إِالَّ أَنَ��ا َوَم��ا وَِغ��بْ��َط��ًة َرَج��اءً ابْ��ِت��َس��اَم��اِت��ي تَ��ُظ��ن

كافور عىل يسخط لم حني األبيات هذه ِيف منها وأنصف نفسه، املتنبي أنصف وقد
مما ضحك بل وحده، كافور من يضحك لم وحني أيًضا، نفسه عىل سخط بل وحده،
ِيف املتنبي يقول كان ماذا نعلم أْن املهم ولكن رجاء، من به عقد وما أمل من به ناط
التي الخصال هذه كل فيه يرى أكان وعده، ما يخلفه ولم أمله، يخيِّب لم أنه لو كافور
الثناء؟ إَِليِْه ويرفع املدح ينشده كان حني فيه يراها كان وأنه اآلن، فيه يراها أنه زعم

قوله: سيما وال جميل، حال كل عىل الثاني البيت ولكن

َم��َخ��اِزيَ��ا أَْم ِل��ي لُ��ْح��َت أََش��ْخ��ًص��ا

يقول: ثم

َح��اِف��يَ��ا ُك��نْ��َت إِذَا نَ��ْع��ٍل ذَا َرأَيْ��تُ��َك إنَّ��ن��ي ال��نَّ��ْع��ِل ِف��ي ِرْج��َالَك َوتُ��ْع��ِج��بُ��ِن��ي
َص��اِف��يَ��ا أَبْ��يَ��َض َص��اَر َق��ْد أَم اْل��َج��ْه��ِل ِم��َن أَْس��َوٌد أََل��ْونُ��َك تَ��ْدِري َال َوإِن��َك

يُظن كافور يكن فلم سخيفة، مبالغة الثاني البيت ِيف ولكن ظرف، األول البيت ويف
الحد. َهذَا إىل الجهل به

يقول: ثم

َه��اِج��ي��ا َل��َك ِب��ِه س��رِّي ِف��ي ُك��نْ��ُت ِب��َم��ا َم��اِدًح��ا ِج��ئْ��تُ��َك ال��ن��اس ُف��ُض��ول َوَل��ْوَال
َغ��اِل��ي��ا َه��ْج��ُوَك ِب��اإلِنْ��َش��اِد َك��اَن َوإِْن ُم��نْ��ِش��ٌد أَنَ��ا ِب��َم��ا َم��ْس��ُروًرا َف��أَْص��بَ��ْح��َت

والذم املدح بني التفريق عن الغفلة بالرجل يظن فقد الجهل، تصوير ِيف أبلغ وهذا
والسواد. البياض بني التفريق عن الغفلة به تَُظن ما أكثر

يقول: ثم

اْل��َم��َالِه��يَ��ا ِم��ْش��َف��َريْ��َك ِب��َل��ْح��ِظ��ي أََف��ْدُت َف��ِإن��ِن��ي أََف��ْدَت َخ��يْ��ًرا َال ُك��نْ��َت َف��ِإْن
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اْل��بَ��َواِك��يَ��ا اْل��ِح��ج��ال َربَّ��اِت ِل��يُ��ْض��ِح��َك بَ��ِع��ي��َدٍة ِب��َالٍد ِم��ْن يُ��ْؤتَ��ى َوِم��ثْ��لُ��َك

مشقة، من احتمل عما عزاء فيهما اِعر الشَّ تكلف فقد بأس، البيتني بهذين وليس
كافور مشفري من ضحك أنه عزاؤه وكان خيبة، من أدرك وما طريق، من قطع وما

رجليه. من ضحك كما
أخذ ثم ضاحًكا، هازًال بدأها التي امليمية األبيات هذه لكافور هجائه أجود ومن
عىل يحرض أْن عىل حمله غضب إىل ثم عميق، فلسفي حزن إىل انتهى َحتَّى شيئًا يجدُّ

قوله: وذلك يقتله، من كافور

َواْل��َج��َل��ُم يَ��اَك��اُف��وُر ال��َم��َح��اِج��ُم أَيْ��َن اْل��َك��َرُم ِم��ثْ��َل��َك يَ��أِْت��ي ال��طُّ��ْرِق أَيَّ��ِة ِم��ْن
َف��ْوَق��ُه��ُم ال��َك��ْل��َب أَنَّ ِب��َك َف��ُع��رُِّف��وا َق��ْدَرُه��ُم ��اَك َك��فَّ َم��َل��َك��ْت اْألَُل��ى َج��اَز
َرِح��ُم ل��َه��ا َل��يْ��َس��ْت أََم��ٌة تَ��ُق��وُدُه ذََك��ٌر َل��ُه َف��ْح��ٍل ِم��ْن أَْق��بَ��ُح َش��ْيءَ َال
ال��َق��َزُم اْألَْع��بُ��ُد ال��ُم��ْس��ِل��ِم��ي��َن َوَس��اَدُة نُ��ُف��وِس��ِه��ُم ِم��ْن أُنَ��اٍس ُك��ل َس��اَداُت
اْألَُم��ُم َج��ْه��ِل��َه��ا ِم��ْن َض��ِح��َك��ْت أُم��ًة يَ��ا َش��َواِربَ��ك��م تُ��ْح��ُف��وا أَْن ال��دِّي��ِن أََغ��ايَ��ُة
َوال��تُّ��َه��ُم ال��نَّ��اِس ُش��ُك��وُك تَ��ُزول َك��يْ��َم��ا َه��اَم��تَ��ُه ال��ِه��نْ��ِديَّ يُ��وِرُد َف��تً��ى أََال
َواْل��ِق��َدُم َوال��تَّ��ْع��ِط��ي��ُل ال��دَّْه��ُر ِدي��نُ��ُه َم��ْن ِب��َه��ا ال��ُق��لُ��وَب يُ��ؤِذي ��ٌة ُح��جَّ َف��ِإنَّ��ُه
َزَع��ُم��وا ال��ِذي ِف��ي َق��ْوًم��ا ت��ص��دق َوَال َخ��ِل��ي��َق��تَ��ُه يُ��ْخ��ِزي أَْن ال��ل��َه أَْق��َدَر َم��ا

يبعد وال اإلجادة، فيها يبلغ الناس، يعرفها أخرى مقطوعات كافور ِيف وللمتنبي
من خروجه عند قالها التي الدالية قصيدته عند أقف ولكني السخف، عن فيها أحيانًا
األول القسم سيما وال ا، حقٍّ بالعناية خليقٌة وهي وثلثمائة، خمسني سنة آخر ِيف مرص

اإلجادة. كل مرص ِيف املتنبي أجاده الذي الحزين الغناء َهذَا من فيه ملا منها،
واللهف الحزن يملؤها التي القوية اللهجة هذه وإىل األوىل، األبيات هذه إىل وانظر
التي واألحزان الهموم أبهذه عليه، يعود بماذا جاهًال العيد يستقبل فهو واإلشفاق،
إىل وينقله هذه، السيئة حاله يغريِّ آخر بيشء أم بمرص؟ أقام منذ فيه يلقاها أْن تعوَّد
أحبّاءه ألن عنه؛ بعد لو يتمنى له، كاره بالعيد، مبتئس ذلك مع وهو منها؟ خري حال
أهم يكونون؟ وأين األحباء، هؤالء فمن بالرسور، وحده يستمتع أْن يريد وما بعيد، منه
أْن يريد حيث بالكوفة هم أم يذهب؟ أْن يستطيع ال حيث بحلب، الدولة سيف قرص ِيف

يستقر؟
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املتنبي، نفس ِيف هم وإنما آخر، مكان أي ِيف وال هنالك، وال هنا ليسوا أنهم يظهر
تحقيًقا. لها يستطيع ال التي وأمانيه يبلغها، ال التي آماله ِيف هم أو

يقول: كيف إَِليِْه فانظر

َق��يْ��ُدوُد َج��ْرَداءُ َوَال َح��ْرٌف َوج��ن��اءُ ِب��َه��ا أَُج��وُب َم��ا ِب��ي تَ��ُج��ْب َل��م اْل��ُع��َال َل��ْوَال
اْألََم��اِل��ي��ُد اْل��ِغ��ي��ُد َرْونَ��ِق��ِه أَْش��بَ��اُه ُم��َع��انَ��َق��ًة َس��يْ��ِف��ي ِم��ْن أَْط��يَ��ب َوَك��اَن

أطماعه هم وإنما الكوفة، ِيف أو حلب ِيف يقيمون أشخاًصا ليسوا إذن فأحباؤه
سبيًال. بها الظفر إىل يجد ولن قط، بها يظفر لم التي نفسه وأماني
للغناء: أصلح وال منها، أجمل أعرف ال التي األبيات هذه واقرأ

ِج��ي��ُد َوَال َع��يْ��ٌن تُ��تَ��يِّ��ُم��ُه َش��يْ��ئً��ا َك��ِب��ِدي َوَال َق��ْل��ِب��ي ِم��ْن ال��دَّْه��ر يَ��تْ��ُرِك َل��ْم
َوتَ��ْس��ِه��ي��ُد َه��مٌّ ُك��ئُ��وِس��ُك��َم��ا ِف��ي أَْم ُك��ئُ��وِس��ُك��َم��ا ِف��ي أََخ��ْم��ٌر َس��اِق��ي��يَّ يَ��ا
اْألََغ��اِري��ُد َه��ِذي َوَال ال��ُم��َدام َه��ِذي تُ��َح��رُك��ِن��ي َال َم��اِل��ي أَنَ��ا أََص��ْخ��َرٌة
َم��ْف��ُق��وُد ال��نَّ��ْف��ِس َوَح��ِب��ي��ُب َوَج��ْدتُ��َه��ا َص��اِف��يَ��ًة ال��لَّ��ْوِن ُك��َم��يْ��َت أََرْدُت إِذَا

وجدت أني أعرف وما خاصة، منها األخرية وبالثالثة األبيات، بهذه فمفتون أنا أما
ِيف وتأثريًا القلب إىل ونفاذًا وروعة، جماًال يشبهها ما العربي الشعر من قرأت ما كل ِيف
تحدُّثه أسمع حني الحزن من نفيس يمأل ما تصوير أستطيع فلن أحاول ومهما النفس،

وتسهيد؟ همٌّ أم ُهَو أخمٌر كئوسهما: ِيف عما إياهما وسؤاله ساقييه إىل
نفسه، عن فيه يسأل الذي البيت بهذا إعجابي أصور أْن أستطيع فلن أقل ومهما
النفس وجمود السكون يصور بيتًا أعرف وما للغناء، يطرب وال للخمر يطرب ال له ما
واملوت، والجمود للسكون الرائع تصويره عىل وهو البيت، َهذَا من خريًا القلب وموت

القلوب. ِيف الحزين للطرب وإثارة للنفوس تحريًكا الشعر أشد من
والقنوط؛ اليأس صيحة األخري، البيت بها يصيح التي الحرسة هذه إىل انظر ثم
أْن يستطيع ال فهو نفسه، حبيب فقد قد وحيد ولكنه بها، فيظفر املدام يبتغي ألنه

وحيًدا. بلذة ينعم أْن وال وحده، يلهو
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أسباب ويبني نفسه، ِيف عما يوضح اِعر الشَّ أخذ فقد األخرى؛ األبيات هذه اقرأ ثم
فشيئًا: شيئًا حزنه

َم��ْح��ُس��وُد ِم��نْ��ُه بَ��اٍك أَنَ��ا ِب��َم��ا أَنِّ��ي َوأَْع��َج��بُ��ُه ال��دنْ��يَ��ا ِم��َن َل��ِق��ي��ُت َم��اذَا
اْل��َم��َواِع��ي��ُد َوأَْم��َواِل��ي اْل��َغ��ِن��يُّ أَنَ��ا َويَ��ًدا َخ��اِزنً��ا ُم��ثْ��ٍر أَْرَوَح أَْم��َس��يْ��ُت

الذي اليشء َهذَا ومن اإليجاز، َهذَا من فيه بما رائع جميل األخري الشطر وهذا
الجميل الشطر َهذَا تتحقق، لم وعود ثروته ألن فقري؛ ولكنه غني فهو الطباق، يشبه
التي اإلبل هذه ألن كذب؛ أنه يعرف املتنبي وكان كله، كذب األمثال مسري سار الذي
كان والتي واملتاع، والفضة الذهب من تحمل كانت بما مثقلة يديه بني تْحَدى كانت
بها، واحتفاًظا عنها، ذياًدا اإلثم يقرتف أْن ِيف يرتدد ال عليها، حريًصا بها، حفيٍّا املتنبي
إنه به، تصيح وأن هذا، شطره عليه تردَّ أن — استطاعت لو — خليقة كانت اإلبل هذه

املواعيد. غري أخرى أموال ومعه حلب، من خرج كما مرص، من خرج
الوعد، وإخالف والغدر بالكذب فهجاهم وأصحابه، كافور إىل املتنبي وصل وقد

يَُقول: َكيَْف قليٍل بَعَد إَِليِْه انُْظر َوَلِكْن معهم، الجود ومقت ومقتهم

تَ��ْم��ِه��ي��ُد ِم��ْص��ر ِف��ي َف��َل��ُه َخ��انَ��ُه أَْو َس��يِّ��َدُه ��ْوءِ ال��سَّ َع��بْ��ُد اْغ��تَ��اَل أَُك��ل��َم��ا
َم��ْع��بُ��وُد َوال��َع��بْ��ُد ُم��ْس��تَ��ْع��بَ��ٌد َف��ال��ُح��رُّ ِب��َه��ا اْآلِب��ِق��ي��َن إَِم��اَم ال��َخ��ِص��يُّ َص��اَر
اْل��َع��نَ��اِق��ي��ُد تَ��ْف��نَ��ى َوَم��ا بَ��ِش��ْم��َن َف��َق��ْد ثَ��َع��اِل��ِب��َه��ا َع��ْن ِم��ْص��ٍر نَ��َواِط��ي��ُر نَ��اَم��ْت

األخري. البيت َهذَا من تصويرها ِيف أبرع وال مرص ِيف أصدق أعرف ولست
الذي البيت لهذا وفق حني ا، حقٍّ والحكمة البالغة ألهم قد املتنبي أنَّ إال أري وما
فيه، نحيا الذي العهد َهذَا إىل بالتاريخ عهودها أبعد منذ مرص حياة من لونًا يخترص
ما منها فأخذت وأموالها، مرص عىل عدت التي الثعالب يحيص أن أراد التاريخ أنَّ ولو
وقادتها نائمة، ونواطريها البشم، فوق ُهَو وما البشم أدركها َحتَّى تطق لم وما أطاقت
ويقفو بعًضا، بعضها يتلو الثعالب ودول تنفد، وال تفنى ال ذلك مع وأموالها غافلون،
أدري! ولست استطاع، ملا الثعالب، هذه إحصاء التاريخ أراد لو أقول بعض، إثر بعضها
تبشم وال مرص، نواطري تنام فال املتنبي، شعر من البيت َهذَا فيه يكذب يوم أيأتي
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املتنبي يقول ثم الغافلني، اآلمنني أهلها عىل الغادرون املاكرون يعدو وال فيها، الثعالب
قليل: بعد

َم��ْح��ُم��وُد َوُه��َو َك��ْل��ٌب ِف��ي��ِه ِب��ي يُ��ِس��يءُ َزَم��ٍن إل��ى أَْح��يَ��ا أَْح��َس��بُ��ن��ي ُك��نْ��ُت َم��ا
َم��ْوُج��وُد اْل��بَ��يْ��َض��اءِ أَِب��ي ِم��ثْ��َل َوأَنَّ ُف��ِق��ُدوا َق��ْد ال��ن��اَس أَنَّ تَ��َوه��ْم��ُت َوَال
ال��رَع��اِدي��ُد اْل��َم��َض��اِري��ُط ِذي تُ��ِط��ي��ُع��ُه م��ْش��َف��ُرُه ال��َم��ثْ��ُق��وَب اْألَْس��َوَد ذَا َوأَنَّ
َم��ْق��ُص��وُد اْل��َق��ْدِر َع��ِظ��ي��ُم يُ��َق��اَل ِل��َك��ْي َويُ��ْم��ِس��ُك��ِن��ي َزاِدي ِم��ْن يَ��أُْك��ُل َج��وَْع��اُن

عزمه يعلن ُهَو فإذا البيت، َهذَا إىل ينتهي حني أقصاه اِعر الشَّ من الغضب يبلغ ثم
ِيف يلبث ال ولكنه األول، الشطر ِيف القاتم الحمايس اللون عليه أسبغ وقد فيه الهرب عىل

يقول: ثم واالستهزاء، الضحك تثري فكاهة إىل يستحيل أْن الثاني الشطر

َق��اِب��ِل��َه��ا َويْ��لُ��مِّ ُخ��طَّ��ًة ��َه��ا َويْ��لُ��مِّ

يكون كيف ولكن الضيم، من تحمله ما ويأبى الخطة هذه ينكر فاملتنبي وإذن
وفراًرا: هربًا سيكون ولكنه امتناًعا، وال مقاومة يكون لن إباؤه؟ يكون وكيف إنكاره

ال��ُق��وُد ال��َم��ْه��ِريَّ��ُة ُخ��ِل��َق ِل��ِم��ثْ��ِل��َه��ا

ولم الفن، َهذَا ِيف املتنبي قال ما أجود ولعلها آخرها، إىل رصينة متينة والقصيدة
آخر ِيف جاءت التي الخالدة األبيات هذه يرو لم من لكافور املتنبي هجاء عن يتحدث
شعر شاع منذ يجهلها أو جهلها الوصف بهذا خليًقا مثقًفا أحسب ما والتي مقصورته،

الناس: ِيف املتنبي

َك��ال��بُ��َك��ا َض��ِح��ٌك َوَل��ِك��نَّ��ه ال��ُم��ْض��ِح��َك��اِت ِم��َن ِب��ِم��ْص��َر َوَم��اذَا
ال��َف��ال أَْه��ِل أنْ��َس��اَب يُ��َدرُِّس ال��س��َواِد أَْه��ِل ِم��َن نَ��بَ��ط��يٌّ ِب��َه��ا
ال��دَج��ى بَ��ْدُر أَنْ��َت َل��ُه يُ��َق��اُل ِن��ْص��ُف��ُه ِم��ْش��َف��ُرُه َوأَْس��َوُد
ال��رَُّق��ى َوبَ��ي��َن اْل��َق��ِري��ِض بَ��يْ��َن نَّ ال��َك��ْرَك��َد ِب��ِه َم��َدْح��ُت َوِش��ْع��ٍر
اْل��َوَرى َه��ْج��َو َك��اَن َوَل��ِك��ن��ُه َل��ُه َم��ْدًح��ا ذَِل��َك َك��اَن َف��َم��ا
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َف��َال ِريَ��اٍح ِب��ِزق ��ا َوأَمَّ ِب��أَْص��نَ��اِم��ِه��ْم َق��ْوٌم َض��لَّ َوَق��ْد
يَ��َرى َال َم��ا ِم��نْ��ُه َغ��ي��ُره َرأَى َق��ْدَرُه نَ��ْف��ُس��ُه َج��ِه��َل��ْت َوَم��ْن

نستطيع وال ُهَو يستطيع ال فضلني املتنبي عىل ملرص فإن نرد، لم أم أردنا وسواءٌ
الذي والتأمل العميق، الطويل الحزن وعلَّمته غناءه رققت قد فهي ننكرهما، أن نحن
ميميته ِيف أثًرا، النفس ِيف وأبلغه حزنًا شعره بأشد وأنطقته الفلسفة، إىل به يرقى يكاد
الهجاء علَّمته قد وهي الزمان، فيها يشكو التي نونيته ويف مرضه، فيها يذكر التي

وموعظة. نفع من يخلو وال الدهر عىل يبقى الذي املمض الالذع
تملؤها التي الهادئة الحياة يعرف لم ألنه حكمته؛ من بكثري ملرص مدين فاملتنبي
ولكنه اليشء، بعض السجن ِيف يعرفها أْن خليًقا كان مرص، ِيف عرفها كما امللحة الهموم
اضطرابه أثناء يعرفها أْن خليًقا وكان الضعف، إَِليِْه فأرسع التجربة قليل شابٍّا كان
الحركة كثري كان ولكنه بدر، من فراره وبعد السجن من خروجه بعد الشام شمال ِيف
فقد الدولة سيف عند فأما العميق، الطويل التفكري وبني بينه مباعًدا االستقرار، قليل
ِظلِّ ِيف واستقر مرص إىل انتهى فلما املال، وجمع وبالكيد والحرب، بالقرص مشغوًال كان
عليه يضيِّق ولم حسد، وال بكيد أحد له يعرض ولم والهدوء، السكون له أتيح َكاُفور
نضًجا نفسه فنضجت واإلخالف، الوعد من هادئة ناٍر عىل ُوضع وإنما املادية، حياته ِيف
دون والخطوب الحوادث ِيف التفكري يطيل كيف وتعلم صحيح، نضج ولكنه بطيئًا،
والخطوب بالحوادث االستهزاء إىل وانتهى واالستقصاء، التعمق عن الثورة تشغله أْن
الهجاء، ِيف فنبغ الخطوب، هذه به ويغرون الحوادث هذه عليه يسلِّطون وبالذين
تنفع وحكمة َساِئَرًة أمثاًال يجعله َحيُْث إىل واإلقذاع السخف من به يرقى أْن واستطاع

الناس.

كافور من فراره (12)

الشام فسبيل العراق، إىل يقصد أْن من مرص، من الرحيل أزمع حني للمتنبي، بُدٌّ يكن ولم
الحمدانيون شمالها ويف كافور، وسلطان اإلخشيديني ملك جنوبها ِيف عليه، مأخوذة
وبينه بينهم عاد لو َحتَّى إليهم يصل أْن يستطيع ال والذين لهم، قاليًا فارقهم الذين
املراقبة. فيها وتضيق الطلب فيها يشتد كافور بالد ِيف مأهولة بطريق يمر أْن إال الصفو،

286



كافور ظل يف

الفاطميني إىل فيقصد الغرب، نحو أسفاره ِيف املتنبي يباعد أْن الجائز من كان وقد
نفسه لنفى فعل لو ألنه ا؛ جدٍّ واضح لسبب له يخطر لم َهذَا ولكن أفريقيا، شمال ِيف
مأمنه وبني بينه كافور ملك يجعل كان ألنه يقولون؛ كما مؤبًدا نفيًا والشام العراق عن
إَِليِْه يسلك أْن ومن العراق، إىل يعود أْن من إذن بدٌّ له يكن فلم والشام، العراق ِيف
مشقة بعد إال البحث فيها يبلغه أو الطلب فيها يدركه أْن يمكن ال الجادة، غري طريًقا
مرص أعراب من جماعة ذلك عىل وأعانه حسنًا، تدبريًا أمره املتنبي دبر وقد وجهد،
من قييس برجل استعان بأنه ينبئنا فالديوان الصحراء، بطرق العلم يحسنون الذين

أولها: التي باألبيات املتنبي ومدحه دليًال، إَِليِْه فأرسل ِبْلِبيس

ُع��يُ��ونُ��َه��ا ِب��ذَاَك تَ��ْق��َرْر ِب��َم��ْس��َع��اِت��َه��ا َرب��َه��ا ب��بُ��ْل��بَ��ي��س أَْم��َس��ْت َع��َربً��ا َج��َزى

بنفسه رفق ثم كافور، طلب أمن َحتَّى الهرب ِيف جدَّ اِعر الشَّ أنَّ ِيف شك من وليس
من الراحة ببعض قافلته عىل يبخل ولم معتدًال، فسار ذلك بعد وعبيده وخيله وإبله
سنة من األول ربيع ِيف املشهورة مقصورته وقال الكوفة، إىل انتهى َحتَّى حني، إىل حني
خمسني سنة عرفات يوم ِيف الفسطاط من خرج قد وكان وثلثمائة، وخمسني إحدى

قليًال. أكثر أو أقل أو أشهر ثالثة اقتضته قد الرحلة هذه فكأن وثلثمائة،
ظاهرتني فيها أن لوال الرحلة، هذه عن نتحدث وال الهرب، َهذَا عند لنقف كنا وما
التي الحادثة هذه من فنستنبطها األوىل الظاهرة فأما والتفكري، باملالحظة خليقتني
ربيعة، بن وردان له يقال طييء من بأعرابي طريقه بعض ِيف نزل حني له عرضت
شعر فلما سيدهم، متاع من له يرسقون العبيد وجعل عبيده، يُفسد األعرابي َهذَا فجعل
وجهه فأصاب بالسيف رضبه الرش َهذَا من حظٍّا عبيده أعظم وعرف بذلك املتنبي

ففعلوا. عليه يجهزوا أْن غلمانه أمر ثم أنفه، وجدع
ِيف الطائيني هجا وقد الديوان، حفظهما مقطوعتني ِيف القصة هذه املتنبي ذكر وقد

فيها: يقول وهو أوالهما

بَ��نُ��وُه أَْو َرِب��ي��َع��ُة َف��أَألَُم��َه��ا ِل��ئَ��اًم��ا َك��انَ��ْت َط��ي��يء تَ��ُك َل��ِئ��ْن

287



املتنبي مع

موته، بعد ويذمه العبد، وجه أصابت التي الرضبة بتلك فيها يفخر الثانية وقال
وأولها:

آنَ��اَف��ا ِب��ِه��نَّ ِم��نْ��ُه��ْم أَْج��دَُع أَْس��يَ��اَف��ا ِل��ْل��َغ��اِدِري��َن أَْع��َدْدُت

هذه مثل ِيف األعراب كالم من نحو ُهَو وإنما خطر، نفسه ِيف الشعر لهذا وليس
القتل عىل املتنبي إقدام ُهَو ا، حقٍّ الخطري اليشء إنما األمر، ظاهر ِيف الهينة الحوادث
املال عىل وحرصه بخله يصور ال فذلك متاعه، من العبد َهذَا يرسق كان ما سبيل ِيف
اإلنسانية، بالحياة استهانته يصور هذا، من رش ُهَو ما كذلك يصور وإنما فحسب،

والدنانري. بالدراهم يقوَّم متاع سبيل ِيف اإلنساني الدم واستباحته
الحس رقيقة متحرضة شاعرة نفًسا يصور ال أنه اإلثم َهذَا به يوصف ما وأقل
ولو الصغائر، هذه مثل ِيف الناس دماء يبيح ال الذي الدين عن فضًال بالفلسفة، متأثرة
أن خليقة وحدها الحادثة هذه لكانت والعيب، النقائص من خلت كلها املتنبي حياة أنَّ

الناس. إىل صاحبها ويبغض يبغضها قانيًا أحمر لونًا عليها تسبغ
والفتوة، البطولة مظاهر من مظهًرا ويراه اإلثم، بهذا يفخر املتنبي أنَّ والغريب
وحديثًا، قديًما فيه املتنبي وبشعر اإلثم، بهذا أُعجب من الناس من أنَّ َهذَا من وأغرب
الفاجر عىل ويثني بإثمه اآلثم ليُحمد الفجور ويرتكب اإلثم يُقرتف أْن يكفي كأنه
والقلب للعقل مقوًما والحضارة الفلسفة وتتخذ دينًا، اإلسالم تتخذ بيئات ِيف بفجوره
نكًرا. وأشدها سيئاته أبشع عن َحتَّى الناس ترصف باملتنبي الفتنة ولكنها والشعور،
فيها ووصف الكوفة، من أذاعها التي املقصورة هذه ِيف فنراها الثانية الظاهرة أما
األوىل فتوته عليه رّد قد لحريته اِعر الشَّ اسرتداد أنَّ وهي كافوًرا، فيها وهجا طريقه
وخائلة مرحة فرحة القصيدة هذه ِيف تشيع الشابة نفسه وإذا ما، وقتًا القديم ومرحه
القديم، غروره إىل يعود اِعر الشَّ وإذا الكون، يسعها يكاد وال نفسها تسع تكاد ال تياهة
محبَّب سائغ جميل شعر ِيف الفخر َهذَا ويقول اعتدال، وال قصد غري ِيف بنفسه فيفخر

النفس. إىل
وقد الشعر، من املتنبي قال ما أجود من املقصورة هذه أنَّ ِيف شك من وليس
بهذا خليقة وهي شديًدا، إعجابًا بها وأعجبوا إياها، واستنشدوه عرصه ِيف الناس أحبها
أن اِعر الشَّ أراد التي املعاني وتالئم مالءمة، أصدق اِعر الشَّ نفس تالئم ألنها اإلعجاب؛

فيها. يذيعها
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أو موضوعها بني اِعر الشَّ مالءمة القصيدة هذه من أنا يعجبني ما وأظهر
هربًا يصف أْن أراد قد فهو والقافية، الوزن من فيها اصطنع ما وبني موضوعاتها
ويشيع يذيع أْن يجب فخًرا بنفسه يفخر وأْن البعد، ِيف ممعنًا الرسعة، ِيف ممعنًا بعيًدا
أرسع ِيف ويطري يسري أْن يجب الذًعا هجاءً عدوَّه يهجو وأْن وقت، أرسع ِيف اآلفاق ويمأل
القافية وهذه والعدو، الرسعة يصور الذي البحر َهذَا كله لهذا فاصطنع أيًضا، وقت
القصيدة سارت ما أرسع وما حد، غري إىل اللني حرف بها ينطلق التي املقصورة

مكان! كل ِيف األلسنة بها وانطلقت اآلفاق، مألت َحتَّى وطارت
بها مر التي للمواضع بدوية تسمية قل أو للطريق، بدوي وصف القصيدة وأول
وعذوبته، اللفظ بداوة إال الجمال من له وليس الكوفة، إىل الفسطاط من فيها وأقام
وعرفت رأيته قد لكافور هجاء القصيدة وآخر فيه، تحسها التي الرسيعة الحركة وهذه
روايته من بُدَّ ال والذي آنًفا، ذكرته الذي الفخر َهذَا فهو القصيدة وسط فأما قدره،
وتحليله درسه كان وإْن واحد، وقت ِيف وخفته وبضخامته ورسعته، بنشاطه لتعجب

واإلشفاق: العطف ويثري يؤلم، ما إىل ينتهيان

��َوى ال��صُّ َخ��ِف��ّي اْل��ِب��َالِد أََح��مَّ أَْع��ُك��ٍش َع��َل��ى َل��يْ��ًال َف��يَ��اَل��َك
َم��َض��ى ��ا ِم��مَّ أَْك��ثَ��ُر َوبَ��اِق��ي��ِه َج��ْوِزِه ِف��ي ال��رَُّه��يْ��َم��َة َوَرْدنَ��ا
َواْل��ُع��َل��ى َم��َك��اِرِم��نَ��ا بَ��يْ��َن َح ال��رَم��ا َرَك��ْزنَ��ا أَنَ��ْخ��نَ��ا ��ا َف��َل��مَّ
اْل��ِع��َدى ِدَم��اءِ ِم��ْن َونَ��ْم��َس��ُح��َه��ا أَْس��يَ��اَف��نَ��ا نُ��َق��بِّ��ُل َوِب��تْ��نَ��ا
اْل��َف��تَ��ى أَنِّ��ي ِب��اْل��َع��َواِص��م َوَم��ْن ِب��اْل��ِع��َراِق َوَم��ْن ِم��ْص��ُر ِل��تَ��ْع��َل��َم
َع��تَ��ا َم��ْن َع��َل��ى َع��تَ��ْوُت َوأَنِّ��ي أَبَ��يْ��ُت َوأَنِّ��ي َوَف��يْ��ُت َوأَنِّ��ي
أَبَ��ى َخ��ْس��ًف��ا ِس��ي��َم َم��ْن ُك��لُّ َوَال َوَف��ى َق��ْوًال َق��اَل َم��ْن ُك��لُّ َوَم��ا
ال��تَّ��َوى َق��ْل��َب اْل��ِع��زِّ إل��ى يَ��ُش��قُّ َل��ُه َك��َق��ْل��ب��ي َق��ْل��ٌب يَ��ُك َوَم��ْن
��َف��ا ال��صَّ ُص��مَّ يُ��َص��دُِّع َوَرأٍْي آَل��ٍة ِم��ْن ِل��ْل��َق��ْل��ِب َوَالبُ��دَّ
اْل��ُخ��َط��ا ِف��ي��ِه ال��رِّْج��ِل َق��َدِر َع��َل��ى ال��َف��تَ��ى أَتَ��اُه َط��ِري��ٍق َوُك��لُّ

من فر قد اِعر الشَّ أنَّ وهو يسري، يشء إىل ينحل كله البديع الرائع الفخر فهذا
رسق ألنه عبًدا طريقه ِيف وقتل الصعلوك، اندفاع الصحراء ِيف واندفع اللص، فرار مرص
غري من ويضحك يحزن وباطنه شك، غري من معجب الفخر َهذَا فظاهر املتاع، بعض
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يمنعنا أْن دون نرحمه أْن إىل االزدراء ينتهي وقد الرجل، نزدري قد ولكننا أيًضا، شك
اإلعجاب. من كثري ِيف حقه للشاعر نعرف أْن َهذَا
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الخامس الكتاب

اإلياب غنيمة

الكوفة يف (1)

عن رأيي، ِيف اآلن، إىل النصوص، وتعجز واستقصاء، بحث إىل تحتاج التي واملسألة
تحدث ومما الشعر، من الديوان حفظ ما ذلك ِيف سواء ويُريح، يُريض نحو عىل حلها
لنفسه ورسم رأي، من نفسه ِيف أضمر قد املتنبي كان ماذا وهي، األخبار، من به الرواة

العراق؟ إىل قاصًدا مرص من فر حني خطة من
السؤال َهذَا إلقاء ِيف فكروا أنهم أحسب وما مختلطة، فمختلفة الرواة أحاديث أما
الدولة، بسيف االتصال استأنف قد املتنبي أنَّ رأوا ولكنهم عليه، الجواب ومحاولة
وقصد ثالثة، ومرة أخرى مرة الدولة بسيف واتصل الكوفة إىل وعاد بغداد إىل وذهب
الحوادث هذه حول متفرقة أخباًرا وتناقلوا قتل، ثم الدولة، عضد إىل ثم العميد، ابن إىل
ِيف تدل كانت إْن املعاني، من عليه تدل ما استخالص وال تخليصها يحسنوا فلم كلها،
وسريته املتنبي شعر من يستخلصوا أْن ِيف اجتهدوا فقد املحدثون وأما يشء، عىل املعاني
ِيف يفكر كان املتنبي أنَّ فظنوا بعًضا، بعضه يالئم متسًقا معنى عنه الناس وأحاديث
هذا، يتمنى كان أَيًْضا الدولة سيف وأنَّ الرجوع، َهذَا ويريد الدولة سيف إىل الرجوع
يكن، لم أم ا حقٍّ َهذَا أكان أدري: وما يلتقيا، أْن والشاعر لألمري تتح لم األحداث ولكن
القدماء إَِليِْه ذهب ما يخالف نحو عىل العراق إىل عاد منذ املتنبي سرية أفهم ولكني

جميًعا. واملحدثون
سيف عند املتنبي عن الحديث بعض ِيف به أملمت ما تذكر أْن يشء كل قبل وأحب
يكن لم جارحة إساءة العراق ِيف األمر ويلِّ إىل حلب ِيف أساء قد اِعر الشَّ أنَّ من الدولة،
ترصيًحا أو تعريًضا هجاهم الذين واألشخاص وسهولة، رسعة ِيف تُنىس أْن اليسري من
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الخليفة هجا املتنبي أنَّ رأيت وقد إليهم، يزال ما السلطان وكان أحياء، يزالون ما كانوا
أيًضا، بكافور عرَّض قد كان أنه تعلم وأنت املهلبي، بوزيره وعرَّض الدولة، ُمِعزَّ وهجا
ذلك ومع بغداد، ِيف األمر بأويل تعريضه إىل بالقياس يسريًا كان بكافور تعريضه ولكن
واستخدمه جهة من أذله وإنما إليه، يطمنئ ولم للمتنبي يأمن لم كافوًرا أنَّ رأيت فقد
االطمئنان وأنَّ سذاجة، باملتنبي الثقة أنَّ كافور تجربة أظهرت وقد أخرى، جهة من
عليه الحق وكان كافور عىل وألح يفعل، أال عليه الحق وكان كافور، ِيف طمع حمق، إَِليِْه
كافور عىل غضب ثم قصري، انتظار بعد أو فيها لقيه مرة ألول استعداده يفهم أْن
أسبغ قد كان ما وأنكر فيه لسانه فأطلق كافور من فر ثم حينًا، ذلك مع يمدحه وظل

ثناء. من عليه
كله، َهذَا عن العراق ِيف األمر أولو ينخدع أْن املعقول من وال املنتظر من يكن فلم
املتنبي يُطمعوا أْن وال يتناسوه، أْن وال فيهم قال ما ينسوا أْن املعقول من يكن لم
سذاجته عىل نفسه واملتنبي بشعة، واضحة كله َهذَا نتيجة رأوا وقد كافور أطمعه كما
وقد عليه إقباًال أو به حفاوة العراق أهل من سيلقى أنه يقدِّر لم بنفسه واعتداده
مع فعل كما إليهم ويطمنئ لهم يأمن ألن مستعًدا كان أحسبه وما قال، ما فيهم قال
السلطان أصحاب من املادح اِعر الشَّ حياة يستأنف أْن من يائًسا كان إذن فهو كافور،
سيف إىل العودة ِيف صادًقا تفكريًا يفكر كان أراه وما الفسطاط، ِيف فعل كما بغداد ِيف
الحاشية سلطان يعرف كان ولكنه به، ويثق ويكربه األمري يحب كان فلعله الدولة،
منه وأفلت مرة للموت تعرَّض قد كان وهو به، نفسها األمري أرسة وضيق القرص وكيد

أخرى. مرة منه يفلت وال للموت يتعرض كان لعله يدري! فمن جهد، بعد
واالنحالل االضطراب إَِليَْها ويسعى تفسد أخذت قد الدولة سيف أمور وكانت
فأيرس وإذن أخرى، ناحية من صحته يأكل واملرض ناحية، من عليه يظهرون فالروم
أنه إال أظن وما بغداد، ِيف يطمع وأال حلب، ِيف يفكر أال املتنبي عىل يفرض كان الحزم
جمع الذي املطمنئ، الهادئ الرجل حياة فيها يحيا أْن يريد وهو الكوفة إىل انتهى قد
إال أظن وما والجاه، الثراء أصحاب عيشة يعيش أْن من يمكنه ضخًما مقداًرا املال من
عنه ستتكشف ما ينتظر وأْن الدهر، من حينًا الحياة بهذه يستمتع أْن يريد كان أنه
أثارت أدري، ولست وطنه، إىل عاد حني الحنني من شيئًا أأحس أدري، ولست األحداث،
األستاذ يظن كما الكريمة، ته َجدَّ ويف البائسة، نشأته ِيف ففكر الصبا، ذكريات نفسه ِيف
ينشئ لم فهو شعره، ِيف ذلك من ليشء أثًرا نجد ال أننا ُهَو نعلمه الذي ولكن بالشري،
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حياته، ِيف القديم العهد َهذَا إىل مقطوعة وال قصيدة ِيف يرش ولم مقطوعة، وال قصيدة
أثر من األول وطنه إىل عودته أحدثت بما شعره من كثري أو قليل ِيف ينبئنا لم أنه كما

نفسه. ِيف
ودمشق لحمص ولكن وادِّكاًرا الشام، إىل ولكن حنينًا عنده سنجد أننا والغريب
سيف مع كان حني ما شيئًا يذكرها رأيناه فقد وباديتها، الكوفة فأما الشام، وصحاري

كله. اإلهمال أهملها فقد إَِليَْها عاد أْن بعد أما الدولة،
األلم من شيئًا أحس قد أنه بالشري، األستاذ ظن كما ظننا، إن نغلو فقد وإذن
يرسع واالنحطاط فيها، يسعى الخراب أخذ وقد العظيمة املدينة هذه رأى حني والحزن
بعد موفوًرا غنيٍّا الكوفة إىل يعود نفسه رأى حني الكربياء من شيئًا أحس ولعله إليها،
ِيف يظهر ال أَيًْضا َهذَا ولكن بغداد، إىل يحمله ما يجد ال معدًما، بائًسا منها خرج أْن

له. الهجاء وإذاعته كافور عىل بغضبه هذا، عن َحتَّى ُشِغل ولعله شعره،
الخمول َهذَا لنفسه يرض ولم الكوفة، ِيف حياته إىل يطمنئ لم أنه أرجح أني عىل
إحدى سنة آخر ِيف عنها ورحل بالكوفة ضاق َحتَّى أشهر إال هي فما له، يُخلق لم الذي

بغداد. إىل وثالثمائة وخمسني
إليه، يتقرب قائد وال يمدح، أمري فيها فليس شك، غري من بها ضيًِّقا عنها رحل
نفسه علل قد كان وهو حينئذ، أهلها أغنى من كان ولعله ماله، ِيف يطمع غنيٌّ وال
لم ولكنه البال، وفراغ وبالراحة واالستقالل، بالحرية فيها يستمتع التي العزلة بحياة
نفسه يعرف يكن لم ألنه الفرار؛ أشد منها وفر بها ضاق َحتَّى العزلة هذه يذوق يكد
يخدعه ذلك فكان التأثر، رسيع الحس، قوي كان ولكنه يعرفها كان أو املعرفة، حق

واالستقرار. الهدوء وبني بينه ويحول واالضطراب، بالتغرب ويغريه نفسه، عن
السن بعد يبلغ لم عمره، من واألربعني الثامنة ِيف قوته عنفوان ِيف املتنبي كان وقد
أْن ِيف إذن غرابة فال — املعارصون يقول كما — املعاش عىل فيها نفسه يحيل التي
واألمراء بامللوك املتصل اِعر الشَّ حياة جرَّب قد وهو فيها، اإلقامة ويكره بالكوفة يضيق
من آخر لونًا أمامه ولكن منها، واستيأس الحياة هذه ِيف اآلن زهد وقد إليهم، املنقطع
الفني اِعر الشَّ حياة وهي جديد، طراز من مجد يملؤها التي املستقلة الحرة الحياة ألوان
وزير، أو ألمري باالنقطاع نفسه من يغضُّ وال باملدح، عيشه يكسب ال الذي املستقل
نحو عىل لهم ويفرسه للطالب، شعره ينشد معروًفا، نابًها ظاهًرا يحيا ذلك مع ولكنه
دار بغداد من قريب وهو الفسطاط، ِيف أو حلب ِيف يصنع كان مما وأكرم وأجىل أوضح
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بائًسا بغداد زار وقد فيها إال املجد يتوج ال والتي اإلسالمية، الحضارة ومركز الخالفة،
إَِليِْه الناس يحتاج كريًما غنيٍّا إَِليَْها يعود ال له فما يرتقب، خائًفا منها خرج ثم طريًدا،
وثالثمائة وخمسني إحدى سنة بغداد إىل املتنبي ارتحل وكذلك أحد! إىل ُهَو يحتاج وال
أنفق أنه إال أظن وما خريًا، أحد من مريد وال ا، رشٍّ بأحٍد ُمريًدا ال راهبًا، وال راغبًا ال
منشئًا املرصية، محنته ِيف مفكًرا أرسته، وأمر أمره مدبًرا الكوفة ِيف قضاها التي األشهر

شجاع. أبي ورثاء كافور هجاء ِيف للشعر
الالمية: بقصيدته فمدحه الدولة سيف هدية إَِليِْه أوصلت أدري، ولست

َرُس��وُل يَ��ا َج��ٍو ُك��لُّ��نَ��ا َل��نَ��ا َم��ا

بعض يرى كما بغداد، من رجوعه بعد أم بالشري، األستاذ يظن كما العام، َهذَا يف
ألصحاب هجاء من القصيدة هذه ِيف بما وأرجحه الثاني الرأي إىل أميل ولكني الرواة،
بحيث الحمق من أراه أْن ِيف أتردد ولكني أحمق، املتنبي كان فقد بغداد، ِيف السلطان

إليهم. بالرحيل يهم وهو بغداد ِيف األمر أويل يهجو
استئناف ِيف ُهَو يفكر ولم العام، َهذَا ِيف الدولة سيف هدية إَِليِْه تصل فلم وإذن
األشهر هذه ِيف الشعر من يقل لم رأيت كما وهو أيًضا، العام َهذَا ِيف األمري مع الصالت
فيلسوًفا يرونه فالناس الشعر، قول إىل يدفعه ما الكوفة ِيف حياته ِيف يكن ولم قليًال، إال
أْن وحكمته، وتفكريه لفلسفته وفرغ نفسه إىل خال وقد خليًقا، وكان حكيًما، مفكًرا
ال وشاعًرا شاعًرا، كان أنه اآلن إىل قرأت ما كل من عرفت ولكنك شعًرا، ذلك ِيف يقول

الشباب. عهد انتهى أْن بعد سيما وال رهبة، أو رغبة عن إال يقول

بغداد يف (2)

شعًرا فيها يحدث لم ولكنه ثمانية، أو أشهر سبعة فيها فأقام بغداد، املتنبي ودخل
األمر من له جرى ما وببعض عنها، وانرصافه بغداد إىل بقدومه تحدثوا الرواة أنَّ ولوال
ِيف شعًرا يقل لم رأيت كما فهو كثريًا، وال قليًال بغداد ِيف قصته من عرفنا ملا فيها،
يظن وقد الشعر، من قاله فيما فيها إقامته يذكر ولم يذكرها، لم منها خرج وملا بغداد،
التي امليمية ِيف بغداد عىل سخطه بعض صوَّر أنه بالشري، األستاذ ومنهم الناس، بعض

أولها: والتي فاتًكا، بها رثى
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َق��َدِم َوَال ُخ��ف َع��َل��ى ُس��َراُه َوَم��ا ال��ظُّ��َل��ِم ِف��ي ال��نَّ��ْج��َم نُ��َس��اِري نَ��ْح��ن َح��ت��اَم

يزور أْن قبل القصيدة هذه قال أنه وأرجح االستبعاد، كل َهذَا أستبعد ولكني
واإلخبار الزمان، وذم القلم، عىل السيف وإيثار والشكوى الحزن من فيها ما وأنَّ بغداد،
تُثره لم َهذَا كل شبابه، أوقات ِيف القدماء وأدركه هرمه، أوقات ِيف الدهر أدرك قد بأنه
وضيقه فاتك، عىل وحزنه كافور، عىل وغضبه مرص، ِيف إخفاقه أثاره وإنما بغداد،
ِيف بغداد إىل إشارة التماس من بُدٌّ يكن لم وإذا الكوفة، ِيف والفراغ البطالة بحياة
سيف بها مدح التي الميته ِيف اإلشارة هذه ألتمس فأنا منها، خروجه بعد املتنبي شعر
الحرب يناصبونه الذين الروم من الحمداني فيها يحذر والتي إليه، أهدى حني الدولة
معرًضا فيها يقول والتي والعراق، مرص ِيف ظهره خلف الذين أعدائه ومن أمامه، من

بغداد: ِيف بالسلطان

��ُم��وُل ال��شَّ تُ��َداُر ِع��نْ��َدُه ك��ال��ِذي ال��َم��نَ��ايَ��ا تُ��َداُر ِع��نْ��َدُه َم��ْن َل��يْ��َس

بعد وثلثمائة، وخمسني اثنتني سنة إال تَقْل لم حني، منذ رأيت كما القصيدة، فهذه
الكوفة. إىل املتنبي رجع أْن

ولم شيئًا، اِعر الشَّ إىل توح لم ألنها تعنينا؛ تكاد ال إذن لبغداد املتنبي فزيارة
يكثرون فالناس ذلك ومع تكن، لم فنه إىل بالقياس فكأنها ما، أثًرا شعره ِيف ترتك
يكادون ال أو وجهها، عىل يفقهونها يكادون وال األحاديث، فيها وينوِّعون القول، فيها
يقصد فلم هذا، كل من أيرس ذلك مع واألمر وجهه، عىل فيها للمتنبي جرى ما يفقهون
الوزير، أو األمري أو الخليفة عند مجًدا أو ماًال بشعره ليفيد بغداد إىل رأيت كما املتنبي
ويقال: األغنياء، من والنابهني والعلماء الشعراء عيشة فيها ليعيش إَِليَْها قصد وإنما
ِيف وشارك والعلماء، األدباء من جماعة فيه ورأى مجلسه، وشهد املهلبي الوزير زار إنه
الهجائني به وأغرى له، فأرسها الوزير، يمدح لم ولكنه حوار، من بينهم كان ما بعض
إْن أرجح، ولكني يزره، لم أم املهلبي الوزير املتنبي أزار أدري، ولست واملجادلني،
املعارصون يقول كما — رسمية زيارة إال تكن لم أنها وقعت، قد الزيارة هذه كانت
وما بغداد، ِيف مطمئنٍّا هادئًا وليعيش والغدر، الكيد ليأمن ذمته بها اِعر الشَّ أبرأ قد —
مع تجربته يجدد أْن ِيف فكر املتنبي أنَّ أظن وما مدًحا، منه ينتظر كان املهلبي أنَّ أظن
أثناء نفسه عىل ومسيطًرا للعافية، مؤثًرا لبًقا كان املتنبي أنَّ نُالحظ أْن ويجُب كافور،
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يصل أْن وال املهلبي، يمدح أْن وال الدولة، معز يمدح أن له يتح لم بغداد، ِيف إقامته
يمدحهم لو يودون كانوا وأرشافها بغداد رساة من كثريًا أنَّ ِيف أشك وما الخليفة، إىل
لم ولكنه واألرشاف، الرساة هؤالء بعض يمدح لو يود كان نفسه اِعر الشَّ ولعل الشاعر،
خليفتها يمدح وهو بغداد أهل من أحًدا يمدح أْن ينبغي فما — للذوق اصطناًعا يفعل
السلطان من املقربون يعيبه أْن بمقامه وضنٍّا بمكانته، واحتفاًظا — ووزيرها وملكها

دونهم. بمن فاكتفى الرؤساء يبلغ أْن يستطع لم بأنه
منها، يدنو أن يستطيع يكن لم ألنه السياسة؛ وتجنب إذن، العافية اِعر الشَّ آثر
بالشري —واألستاذ يظن وقد يحبونه، يكونوا ولم يحبهم يكن لم ألنه الساسة؛ وتجنب
بينه كان ما عىل إبقاءً بغداد ِيف الرؤساء مدح عن أعرض املتنبي أنَّ — الرأي َهذَا يرى
وكانت حلب، إىل الشخوص من دبر قد كان بما واحتفاًظا الود، من الدولة سيف وبني
خطته عليه يفسد للبويهيني مدحه فكان والبويهيني، الحمدانيني بني سيئة العالقات
املتنبي بأن أقطع ال ألني االستبعاد؛ كل أَيًْضا َهذَا أستبعد ولكني نفسه، ِيف دبرها التي
ملا بغداد ِيف الرؤساء إىل سبيًال وجد لو أنه ِيف أشك وما حلب، إىل الرجوع ِيف ا حقٍّ فكر
وإقامته بغداد ودخوله العراق، ِيف مقامه احتملوا الرؤساء هؤالء ولكن سلوكها، ِيف تردد

منه. أكثر ِيف يطمع أْن للمتنبي كان فما كثري، منهم وهذا فيها،
ولكن حلب، إىل بغداد من السفر ِيف يفكر كان املتنبي أنَّ بالشري األستاذ يظن وقد
وإقامتهم عنها الدولة سيف وإخراجهم حلب، واقتحامهم الشام شمال عىل الروم غارة
يرجحها ال فروض هذه وكل عليه، عزم قد كان عما املتنبي رد َهذَا كل ما، وقتًا فيها
إىل شاعره الدولة سيف دعا فقد الحق، وبني بينها تباعد النصوص لعل بل نص،
املشهورة بائيته ِيف وثالثمائة وخمسني ثالث سنة آخر ِيف املتنبي وأجابه إليه، الرجوع
أنفذ وقد باالعتذار، عرَّض َحتَّى القصيدة ِيف يميض يكد لم ولكنه مطيع، سامع بأنه
ولكن املحرم، ِيف الكوفة من وخرج الحجة، ذي ِيف الكوفة من الدولة سيف إىل القصيدة
حيث شرياز إىل ثم العميد، ابن حيث أرَّجان إىل بل الدولة، سيف حيث حلب إىل ال
خطة له كانت وإنما فيه، يفكر أو حلب إىل الرجوع يقدر املتنبي يكن فلم الدولة، عضد

حني. بعد سنراها أخرى
ضيقها من أبلت قد املتنبي نفس تكن لم وثالثمائة، وخمسني اثنتني سنة ففي إذن
بغداد ِيف يريد يكن ولم واالستقالل، الهدوء حياة ِيف زهد قد يكن ولم واألمراء، بامللوك
أولو احتمله فقد ا، جدٍّ يسرٍي لسبٍب بهما يظفر لم ولكنه واالستقالل، الهدوء َهذَا إال
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أسماعهم بني فيقيم يأتي أْن عىل ال بغداد، عن بعيًدا يقيم أْن عىل ولكن العراق، ِيف األمر
ُهَو يريد وال يُدنوه، أْن يريدون ال الكابوس، كأنه صدورهم عىل ويستقر وأبصارهم،
إَِليِْه ويختلف ويروح، يغدو أظهرهم بني مقيم ذلك مع ولكنه منهم، نفسه يدني أْن

الجدال. ألوان ِيف معه ويخوضون يحدثونه العلماء
جميع ِيف السيايس السلطان أمام استمتع قد املتنبي أنَّ والحق كثريًا، كان َهذَا كل
ما إىل وبالقياس العرص، ذلك إىل بالقياس غريبة بحرية فيها وأقام زارها التي األقطار
يتعرض ولم األمراء، دون وَمْن األمراء أغضب قد فهو والطغيان، الظلم من مألوًفا كان
ضاق وملا منها، خرج َحتَّى حلب ِيف مطمئنٍّا آمنًا كان وإنما رسمية، ظاهرة لعقوبة
أنه فلوال مرص، إىل ولجأ باغتياله، هموا وإنما بالعقوبة، يجاهروه لم الحمدانيون به
وإنما أذى، كافور به يُْلِحق فلم ذلك ومع كافور، من أذى لحقه ملا مطمع غري ِيف طمع
العراق، إىل عاد ثم الطويل، الحاد لسانه ملكه عىل لريد مرص ترك من يمنعه أْن حاول
أْن ِيف الحرية له تركوا وإنما يزعجوه، ولم يردوه فلم قال، ما أصحابه ِيف قال أْن بعد
ذلك مع وهو نفسها بغداد إىل يذهب بل بهذا، يكتفي ال ُهَو ثم أراد، ما وطنه ِيف يقيم
تفرض املراقبة وليست يدعوه السجن وليس مهدًرا، دمه فليس ألذى، فيها يتعرض ال
وبني بينه خلوا السياسيني خصومه ألن بغداد؛ ِيف بالحياة ينعم لم ذلك مع ولكنه عليه،
لو به الحرب يحسن كان الذي بالسالح يحاربونه أي بالنقد؛ يحاربونه واألدباء الشعراء
يهجوه البرصة ِيف لنكك وابن هجائه، ِيف فيرسفون يهجونه البغداديون فالشعراء أراد،
متحدين شعره ِيف فيجادلونه له يتعرضون والعلماء األدباء وبعض هجائه، ِيف فيقذع

عليه. مشنعني له،
كان أعتقد فيما ولكنه الكربياء، ويتكلف الحلم، ويصطنع الصمت، يؤثر واملتنبي
ويحفظ طوره، عن ويخرج حده، فيتجاوز لسانه يطلق أْن يخاف محتاًطا، حذًرا
ملا َهذَا ولوال املتصنعة، واألناة املتكلف، الحلم من كثري يشء ِيف إال يحتمله ال سلطانًا
الصدر، ضيق نعلمه كما وهو الشنيع، والتحدي القبيح الهجاء َهذَا عىل املتنبي صرب
من خروجه بعد َحتَّى املتنبي سكت ملا َهذَا لوال بل فمه، ِيف لسانه إمساك عن عاجز
ِيف يعيش أْن عىل مصمم املتنبي ولكن وأعمالهم، بأقوالهم آذوه الذين هؤالء عن بغداد
كان حني ينكره كان ما فيحتمل العراق، ِيف املعيشة ثمن يؤدي أْن من له بد وال العراق،

عمار: بن بدر من فر أْن بعد يقول،
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اْألَْج��َس��اُم ِب��ِه تَ��ْض��َوى ِغ��ذَاءٌ ـ��ِه َج��اِن��ي��ـ َوُرْؤيَ��ُة اْألَذَى َواْح��ِت��َم��اُل

لسان، وال بيد نفسه عن يدفعهم وال ُجنَاته ويرى األذى، يحتمل أْن من له بد فال
وكان العراق، ِيف للمتنبي مبغضة السياسة كانت فقد ننساها، أْن ينبغي ال وأخرى
بهذا يضيق كان نفسه العراقي األدب ولكن السياسة، يصانعون الرسميون األدباء
األدبي، التاريخ ِيف مرة ألول العراق عن بعيًدا ومجده فنه كسب الذي األجنبي اِعر الشَّ
ظهروا فإذا العراق، ِيف ذكرهم وينبُه يظهرون األوىل الثالثة القرون ِيف الشعراء كان فقد
أبي بن فمروان العراق، ِيف إال الشأن ونباهة املجد يكسبون يكونوا فلم آخر، قطر ِيف
ملا بغداد وخلفاء البرصة علماء عىل بشعره وفد أنه ولوال اليمامة، ِيف يعيش كان حفصة
لم ولكنه الغرب، ِيف الشعر وقال مرص ِيف وشب الشام ِيف نشأ تمام وأبو الناس، عرفه
الشعر وقال الشام، شمال ِيف نشأ والبحرتي العراق، عىل وفد َحتَّى يشتهر ولم يعرف

العراق. عىل وفد أْن بعد إال شيئًا يصبح لم ولكنه حولها، ومما منِْبج ِيف
بشعره يغرِّب ولكنه الشعر، قول فيه ويبدأ فيه وينشأ العراق ِيف يولد املتنبي وهذا
باهر الصوت ذائع الفن كامل العراق إىل يعود ثم هناك، وينبغ الغرب ِيف اإلقامة ويطيل
ينكروه أْن العراقيني األدباء حق ومن به، يضيق أْن العراقي األدب حق فمن املجد،

دخيًال. ويعدوه
وإنما بغداد، ِيف غريبًا املتنبي عىل واألدب السياسة بني التحالف يكن فلم وإذن
جماعة وعند بغداد شباب عند املتنبي وجد فقد ذلك ومع عليه، يتحالفا أال الغريب كان
أحسن وه فتلقَّ وإجالًال، حبٍّا ورساتها، أغنيائها من جماعة عند بل وعلمائها، أدبائها من
دونه ويقومون عنه، ويكتبون منه يسمعون حوله والتفوا منزل، أحسن وأنزلوه لقاء،

مستضعفني. وكانوا قلة كانوا ولكنهم ذلك، وسعهم ما
إىل ويثوب يتوب أْن فإما اثنتني، إحدى إىل باملتنبي األمر ينتهي أْن من بدٌّ يكن ولم
يأمنونه، ال ألنهم توبته يقبلون ال لعلهم يدري! ومن إليهم، وأساء وآذاهم هجاهم الذين
فهو الدولة، سيف إىل ال يرتكها؟ أين إىل ولكن بغداد، يرتك أْن وإما كافور؟ أمنه وهل
الدولة سيف بقدرة يثق ال ألنه الدولة؛ سيف إىل يعود أْن — يستطيع وال — يريد ال

وحاسديه. أعدائه من حمايته عىل
انتفع فقد عليه، مأخوذة الطريق لوجد حلب إىل بالعودة هم لو لعله يدري! ومن
إىل الرجوع وبني املتنبي بني يخليا أْن ينبغي وما كافور، قصة من واملهلبي الدولة معز

كافور. ِيف أطلقه كما لسانه فيهما ليطلق الشام
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فإما والتفكري، بالروية فيها أمره ويستقبل الكوفة إىل يعود أْن إال إذن له فليس
والساسة السياسة وبني بينه الصلح إىل طريًقا يجد أْن وإما الهادئة، بالحياة يقنع أن

بغداد. ِيف

الكوفة إىل َعْوٌد (3)

فشكرها الدولة سيف هدية إَِليِْه وصلت وهناك نفسها، السنة ِيف الكوفة إىل عاد وقد
وانقىض املشهورة، بالبائية فرثاها الدولة سيف أخت له نعيت وهناك املشهورة، بالالمية
أقال القصيدتني، هاتني إال فيه قيل الذي الشعر من الديوان لنا يحفظ وال العام َهذَا
تكن لم الشعر دواعي ألن الشعر؛ عن املتنبي أعرض أم لنا؟ يحفظ لم شعًرا املتنبي
أيقظه َحتَّى النوم إىل عاد ثم الدولة، سيف هدية أيقظته َحتَّى شيطانه فنام موجودة

الناس. ستِّ موت
تدفعه حني إال الشعر يقول املتنبي أرى ال قدمت كما ألني أرجحه؛ الذي ُهَو هذا
ِيف بمرص يقوله كان كما البغداديني هجاء ِيف الشعر يقول كان ولعله الدوافع، إَِليِْه
الناس أخصَّ َحتَّى عليه يظهر أو يذيعه أْن من احتياًطا أشد كان ولكنه كافور، هجاء

الكوفة. إىل تبعوه الذين من عنده وآثرهم به
أمره، ِيف متدبًرا البال، كاسف محزونًا وثلثمائة وخمسني ثالث سنة املتنبي استقبل
التي املختلفة االمتحانات من عًرسا أقل ليس امتحانًا تمتحنه أْن إال أبت الحوادث ولكن
ويكثر الكوفة، ِيف الظهور إىل تعود القرامطة دعوة فهذه ومرص، الشام ِيف لها تعرض
يرسعون أهلها من والبائسون املدينة فقراء وإذا كثري، لغط عنها وينشأ الحديث، فيها
الدعوة ينكرون فيها الناس وأوساط املدينة أغنياء وإذا للدعاة، ويستجيبون الدعوة إىل
قرمطي النشأة، قرمطي كان ولكنه طبًعا، األغنياء من واملتنبي الدعاة، ويقاومون
فإىل وشبابه، صباه ِيف له مبغًضا كان كما العراقي، للسلطان كاره اآلن وهو الشباب،
إىل يميل أم والحرب؟ الحركة إىل شهوته فرييض القرامطة إىل أيميل يميل، جانبيه أي
مال بغداد؟ ِيف عليه الساخطني هؤالء مع أمره يصلح ولعله ماله، فيحفظ السلطان
ُهَو وإذا قبل، من جحدها كما املرة، هذه ِيف القرمطية وجحد السلطان، إىل املتنبي
هذه يبدأ ُهَو وإذا القرامطة، دعوة يقاومون فيها الناس وأوساط الكوفة أغنياء من
بقصيدته الكالبي، يزيد بن ضبة دعاتهم، من بدويٍّا داعية فيهجو بلسانه، املقاومة

أولها: التي املشهورة البائية

299



املتنبي مع

ال��ُط��رُط��بَّ��ْة ��ُه َوأُمُّ ض��بَّ��ْه اْل��َق��ْوُم أَنْ��َص��َف َم��ا

هذه القرامطة دعوة ولكن الهجاء، ِيف قال ما وأقذع املتنبي شعر أقبح من وهي
عليها، يغريون هم وإذا نضجت، قد الكوفة أنَّ الداعني إىل ويخيل تقوى، أْن تلبث ال
ولكنه باللسان، املقاومة من قدَّم بما يكتفي ال فهو للقرامطة، املتنبي خيانة تتم وهنا
لنفسه ويشق املقاومة، هذه ِيف وينجح والرمح، بالسيف فيقاوم غلمانه، ومعه ينهض

املدينة. بحاكم يتصل َحتَّى طريًقا ولغلمانه
املغريين، ردِّ ِيف االشرتاك إىل وغلمانه املتنبي فيعود املدينة، عىل الغارة وتعود
ترسل هي وإذا بغداد، إىل وصل قد كان الخرب ولكن عنها، املغريين إلبعاد املدينة وتوفق
الكوفة إىل يصل القائد َهذَا يكاد فال َلْشَكُروز، بن دّلري قوادها، أحد رأسه عىل جيًشا
إَِليِْه وصلت فإذا املتنبي، ومنهم عليهم، فيخلع القرامطة، رد ِيف آبلوا الذين يعرف َحتَّى
أولها: التي الالمية وهي إياها، فأنشده ذهب ثم القائد، مدح ِيف قصيدة أنشأ الخلعة

َج��ْه��ِل ِم��ْن ِف��ي��ِه ِب��َم��ا يَ��ْدِري ال��ِذي ذَا َوَم��ْن اْل��َع��ْق��ِل ��ة ِص��حَّ يَ��دَِّع��ي ُك��ل َك��َدْع��َواك

أمام مستخذيًا خجًال، كان اِعر الشَّ كأن القصيدة، هذه ِيف يشء أظهر والتكلف
أطلق القرامطة، عىل انقالبه املتنبي أتم فقد يشء، من يكن ومهما ينشئها، وهو نفسه
صان قد بهذا وهو الجائزة، منه وتلقى عدوهم، ومدح سنانه، فيهم وأعمل لسانه، فيهم

أخرى. جهة من العراقي السلطان إرضاء إىل األوىل الخطوة وخطا جهة، من ماله
فيصل األخرية، للمرة املتنبي تمتحن أْن أحيانًا، املزاح تحب التي الظروف، تريد ثم
سيف القديم صديقه من أحدهما كتابان، متقاربني وقتني ِيف أو واحد وقت ِيف إَِليِْه
العميد ابن ُهَو صميم، فاريس من والثاني حلب، إىل يدعوه بخطة كتبه وقد الدولة،

أرَّجان. ِيف يستزيره
قليل بعد عليهما رد ثم فيهما، نظر ثم الكتابني، ِيف نظر املتنبي أنَّ الظن وأكرب

بائيته: إَِليِْه أرسل فقد الدولة سيف الروية،فأما من

اْل��َع��َرْب أَِم��ي��ِر ِألَْم��ِر َف��َس��ْم��ًع��ا اْل��ُك��تُ��ْب أبَ��ر اْل��ِك��تَ��اَب َف��ِه��م��ُت
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نفسه، إَِليِْه أرسل وإنما منثوًرا، وال منظوًما كتابًا إَِليِْه يرسل فلم العميد ابن وأما
أرَّجان. نحو ًها ُمَوجَّ وخمسني أربع سنة املحرم ِيف الكوفة من وسافر

أرََّجان يف (4)

التعبري أردنا إْن صاحبه، إىل الوسيلة التماس أو صاحبه، إىل بالكتابة بدأ الرجلني وأي
أنَّ عىل فمنعقد وحديثًا قديًما الناس إجماع أما املتنبي؟ أم العميد ابن أهو الصحيح:
كتب عباد ابن إنَّ أيًضا: يقولون والناس يستزيره، املتنبي إىل كتب الذي ُهَو العميد ابن
يرد ولم به يحفل لم املتنبي ولكن ببغداد، الشاعر كان حني الريَّ يستزيره املتنبي إىل

أرَّجان. إىل دعاه حني العميد البن االستجابة عن يتأخر ولم عليه،
عن يرتفع بنفسه، مزهوٍّا الكربياء شديد كان املتنبي أنَّ كلها األحاديث هذه وقوام
يقلون ال الذين املمتازين واألمراء امللوك يمدح أْن إال يريد وال والكتاب، الوزراء مدح

وكافور. الدولة سيف عن امتياًزا
املتنبي أصحاب حب يصور فإنما شيئًا صوَّر إْن — أعتقد فيما — كله َهذَا ولكن
امتدت ولو مرص، ِيف فاتًكا املتنبي مدح فقد يقال، ما لكل الناس وتصديق للمتنبي
ولم إليه، وينقطع املتنبي يستجريه أْن ولجاز له، املتنبي مدح تصل ال الحياة بفاتك
السلطان حرم قد غاضبًا، قائًدا كان وإنما كاتبًا، وال وزيًرا وال ملًكا وال أمريًا فاتك يكن

الفيوم. ِيف إقطاعه إىل فانحاز
وال ملًكا يكن لم حال كل عىل ولكنه الذكر، نابه الشأن عظيم العميد ابن وكان
أني رأيت وقد سالطينهم، من سلطان أو الفرس أمراء من ألمري وزيًرا كان وإنما أمريًا،
كريمة سبيًال يجد لم أنه أرجح وإنما املهلبي، الوزير مدح عن ترفع املتنبي أنَّ أعتقد ال
أصدقاء فهمه ما غري عىل األمر لنا تصوران وسريته املتنبي وطبيعة املدح، َهذَا إىل
الفرس، عظماء من التقرب ِيف سعى الذي ُهَو اِعر الشَّ أنَّ ظني وأكرب ومؤرخوه، اِعر الشَّ
وأنَّ اإلسالمي، الغرب ِيف أمره عليه فسد أْن بعد اإلسالمي، الرشق ِيف أمره بهم ليصلح
عضد من أو الدولة ركن من العميد ابن ليقربه العميد ابن من يتقرب أْن ِيف رغب املتنبي
استطاع ذلك، بعد وبجوائزهم أوًال، برضاهم وظفر العظماء هؤالء مدح إذا َحتَّى الدولة،
السلطان أصحاب عن بهم يستغنى أْن أو بغداد ِيف السلطان أصحاب إىل بهم يتقرب أْن
ولكنه عليه، يدل ما النصوص ِيف ليس الفروض من فرض شك غري من وهذا بغداد، ِيف
بعد اإلخشيديني أرض ترك كيف رأينا فقد وسريته، املتنبي لطبيعة املالءمة كل مالئم
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عدو ببدر اتصل ثم الشام، شمال ِيف الوقت من أنفق ما وأنفق السجن، من خروجه
الشام ِيف السلطان عاد فلما األرض، ِيف مضطربًا حينًا وظل منه فر ثم اإلخشيديني،
َحتَّى وقادتهم، حكامهم من متقربًا الوسائل إليهم يبتغي املتنبي جعل اإلخشيديني إىل
ِيف فيسعى الشام شمال ِيف الحمدانيني ظفر ينَهز رأيناه ثم أمرائهم، من بأمري اتصل
حلب ِيف أخفق فإذا الدولة، سيف إىل االنقطاع من يريد كان ملا ويوفق بهم، االتصال
أيًضا، يريد كان بما يظفر وهو اإلخشيديني، إىل ليعود السعي يستأنف أْن ِيف يرتدد لم
ففر كافور عند أخفق قد وهو عليه، وشنع به عرَّض قد كان أْن بعد بكافور فيتصل
كان وقد األمان، فأعطى لنفسه استأمن أْن بعد إال يدخله لم أنه ِيف أشك وما العراق، إىل
َما أنه التجربة بعد فرأى واالستقالل، الهدوء حياة العراق ِيف يحيا أْن يستطيع أنه يظن
فالتمسه بغداد، ِيف ذلك له يتيرس ولم مدحه، ويتلقى يظله من إىل محتاًجا شاعًرا َزاَل
فيه، الطامع َهذَا يتلقى أْن ِيف العميد ابن يرتدد ولم الرشق، ِيف عليه املعونة التمس أو
صوتًا وأبعدهم املعارصين الشعراء أكرب املتنبي كان فقد به، املستعني إليه، الالجئ
وغرَّب مرشق للرشق ليس َحتَّى ق رشَّ قد لكافور، قال كما شعره وكان مراءٍ، غري من
يحسن ولم ومرص، الشام ِيف املتسلطان األمريان أغضبه وقد مغرب، للغرب ليس َحتَّى
يموت أْن وال الفرصة، هذه تضيع أْن ينبغي وما بغداد، ِيف املتسلط األمري اصطناعه
أن ينبغي وما العربية، األقطار ِيف يذع ولم البويهيني، يتغن ولم العرص شعراء أكرب
له ويزين يغريه كان الذي حلب صاحب وبني الضعيف العظيم اِعر الشَّ َهذَا بني يخل

إليه. العودة
تهوينًا، اِعر الشَّ عىل وهوَّنها أسبابها هيَّأ ولعله الفرصة، هذه إذن العميد ابن انتهز
أربع سنة صفر شهر ِيف أرَّجان إىل فيصل ًقا مرشِّ العراق من يرحل املتنبي وهذا
واإلكبار الود ظاهر من ومنحه لقاء، أحسن العميد ابن تلقاه وقد وثلثمائة، وخمسني
ابن عند املتنبي وأقام مًعا، وطمعه كربياءه أرىض ما والهبات، الهدايا ومن واإلجالل
عنده من وخرج منهما، يقرب ما أو شهرين أصحابه من وجماعة غلمانه ومعه العميد
بعضد باالتصال ظفر املال، من خري ُهَو بما ظفر ولكنه كثري، بيشء املال من ظفر وقد
ثم اعتذر، ثم فرتدد، اِعر الشَّ دعا الدولة عضد بأن أَيًْضا هنا يحدثوننا والرواة الدولة،
ِيف اِعر الشَّ يرغب أْن الفتح أبي ابنه إىل أوحى العميد ابن بأن كذلك يحدثوننا وهم قبل،
حيث شرياز مدينة الرتدد بعد فآثر الدولة، ركن خدمة ِيف ُهَو يقيم حيث الريِّ مدينة
فيه يتنافس الذي مظهر اِعر الشَّ إظهار أَيًْضا الحديث َهذَا وقوام الدولة، عضد يقيم

كارًها. إال لهم يستجيب وال عليهم فيمتنع واألمراء، امللوك
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أمراء إىل املتنبي يقرِّب أْن منه يراد واسطة إال يكن لم العميد ابن أنَّ أعتقد ولكني
إىل أو الشيخ الدولة ركن إىل اِعر الشَّ تقديم ِيف تردد قد العميد ابن ولعل البويهيني،
وملا شرياز، ِيف املقيم األمري لشباب الثانية، عىل رأيه فاستقر الشاب، الدولة عضد ابنه
األمري َهذَا كان فقد العراق، ِيف خطة من له يدبر كان وما لنفسه يدبِّر األمري َهذَا كان
عىل لقدومه ويمهد العربية البالد ِيف له يدعو من إىل محتاًجا الطموح الذكي الجريء
الدعوة لهذه أداة أنفع املتنبي وكان العراق، عىل القدوم فرصة له تتاح حني العراق

. الريِّ إىل يوجه ولم شرياز، إىل إذن ه فوجَّ التمهيد، َهذَا عىل الناس وأقدر
أَنَّ إِيلَّ ويخيل حياته، من األخري العام ِيف املتنبي تاريخ أفهم وحده النحو َهذَا عىل
نهمل وأْن واألدب، الشعر رواة من القدماء إلينا نقلها كما األمور نقبل أْن ذاجِة السَّ ِمَن
ال عنًرصا وأصبح أمره، وعظم شأنه ارتفع قد كاملتنبي شاعر حياة ِيف السياسة أثر
مع الحكومات تصنعه ما اآلن نرى ونحن السياسية، الدعوة نرش ِيف املمكن أثره يقوَّم
الشعراء، مع الحكومات تصنعه كانت ما اإلسالمي التاريخ أول ِيف رأينا وقد الصحف،
ابن أنَّ نظن أْن السذاجة فمن نفسه، املتنبي مع الغربية الحكومات صنعته ما رأينا بل
إصالح يريدوا لم الفرس ِيف املقيمني البويهيني وأنَّ املتنبي، شعر ِيف إال يرغب لم العميد

العظيم. اِعر الشَّ لهذا تجهمت حني بغداد فيه تورطت الذي الخطأ

العميد ابن يف شعره (5)

أولها: التي الرائية أوالها ثالث، بقصائد العميد ابن املتنبي مدح وقد

َج��َرى أَْو َدْم��ُع��َك يَ��ْج��ِر َل��ْم إْن َوبُ��َك��اَك تَ��ْص��ِب��َرا َل��ْم أو َص��بَ��ْرَت َه��َواَك بَ��اٍد

أولها: التي الدالية والثانية

ِزنَ��اُدْه أََراَد ِب��ال��ِذي َوَوَرْت ُم��َراُدْه َوأَنْ��َت نَ��يْ��ُروُزنَ��ا َج��اءَ
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أولها: التي الدالية والثالثة

اْل��َخ��دِّ ُح��ْم��َرُة ِب��ِه َزاَدْت َخ��َف��ًرا وال ال��ص��دِّ َع��َل��ى ِع��تَ��ابً��ا أَنْ��َس��ى َوَم��ا نَ��ِس��ي��ُت

العميد البن املتنبي وقال شرياز، إىل عنه ارتحل حني للوزير ًعا مودِّ قالها وقد
إال نارها ترى تكن فلم والنرجس، باآلس حشيت مجمرة ِيف ارتجلها سينية مقطوعة

وأولها: الزهر، َهذَا خالل من

َم��ْع��ِط��ُس َش��م��ُه َم��ا َوأَْط��يَ��ُب اْألَنْ��ُف��ُس َح��بَّ��ِت اْم��ِرٍئ أََح��بُّ

إىل يدعوه إَِليِْه كتب حني الوزير ابن الفتح ألبي دالية مقطوعة أَيًْضا املتنبي وقال
وأولها: ، الريِّ

يَ��ْد ك��لُّ َك��اِت��ِب��ِه يَ��ُد َف��َدْت َوَرْد ِك��تَ��اٌب اْألَنَ��اِم ِب��ُك��تْ��ِب

يكلِّف بإنشائه، ضيًقا كان املتنبي أنَّ القارئ روع ِيف تُلقي كله الشعر َهذَا وقراءة
كان العميد ابن أنَّ ظني وأكرب تطيق، تكاد ال ما عىل منه ويحملها تحب، ال ما منه نفسه
بحيث عظيًما مًعا، والفنية واألدبية العقلية ناحيته من عظيًما املتنبي، نفس ِيف عظيًما
يكون وقد إرضائه، ِيف ويجتهد نقده يتقي وأْن حسابًا، له اِعر الشَّ يحسب أْن ينبغي
وتجويد والتحفظ التأنق إىل يدعوه ألنه باإلتقان؛ وظفره الشاعر إجادة ِيف سببًا َهذَا
الفني فبالطبع وتهالكه، وعجزه اِعر الشَّ إخفاق ِيف أَيًْضا سببًا يكون قد ولكنه الصنعة،
وواضح إياها، سألته كلما اإلجادة يعطيك وال إليه، ُدعيَّ كلما التكليف إىل يستجيب ال
شيئًا، يصنع فلم الرائية، إنشاء ِيف أخذ حني عليه وامتنع عصاه املتنبي طبع أنَّ ا جدٍّ
بأن صاحبنا العميد ابن أشعر وقد يرضيه، بما وال العميد ابن يالئم بما يأت ولم
— لنا يزعمون والرواة املتنبي، شعر من حاجته ترض ولم تعجبه، لم القصيدة هذه
مرص ِيف القصيدة هذه أنشأ قد كان اِعر الشَّ أنَّ — الظن أكرب ِيف املتنبي عن معتذرين
العميد ابن إىل عنه فرصفها إياها، ينشده لم ولكنه الفرات، ابن كافور وزير بها يمدح
املتنبي أنَّ وأعتقد االستبعاد، كل َهذَا أستبعد ولكني األبيات، بعض ِيف يسري تغيري مع
بالجهال َهذَا يصنع وإنما العميد، بابن َهذَا يصنع أْن من احتياًطا وأشد أمهر كان
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والفن واألدب، العلم ِيف بالتفوق اإلسالمي الرشق له اعرتف برجل ال الجهال، وأشباه
والنقد.

فيها: املتنبي قول السخيفة الضعيفة القصيدة هذه من يعنيني والذي

َواْإلِْس��َك��نْ��َدَرا ِرْس��َط��اِل��ي��َس َج��اَل��ْس��ُت بَ��ْع��َدَه��ا أَِن��ي اْألَْع��َراِب ُم��بْ��ِل��ُغ َم��ْن
َق��َرى ِل��َم��ْن ال��نُّ��َض��اَر اْل��ِب��َدَر يَ��نْ��َح��ُر َم��ْن َف��أََض��اَف��ِن��ي ِع��َش��اِرَه��ا نَ��ْح��َر َوَم��ِل��ْل��ت
ُم��تَ��َح��ض��َرا ُم��تَ��بَ��ديً��ا ُم��تَ��َم��لِّ��ًك��ا ُك��تْ��ِب��ِه َداِرَس بَ��ْط��َل��يْ��ُم��وَس َوَس��ِم��ْع��ُت
َواْألَْع��ُص��َرا نُ��ُف��وَس��ُه��ْم َل��ُه اْإلِ َردَّ َك��أَنَّ��م��ا ال��َف��اِض��ِل��ي��َن ُك��ل َوَل��ِق��ي��ُت
��َرا ُم��َؤخَّ أَتَ��يْ��َت إِذْ َف��ذَِل��َك َوأَتَ��ى ًم��ا ُم��َق��دَّ اْل��ِح��َس��اِب نَ��ْس��َق َل��نَ��ا نُ��ِس��ُق��وا

ابن يمدح أنه ويظن منهم، والغض األعراب ازدراء يتكلف األبيات هذه ِيف فاملتنبي
الشام. شمال ِيف وأصحابه الدولة سيف هم هنا واألعراب يرضيه، بما العميد

يغني وال يشء عىل يدل ال الذي الكالم لهذا ابتسم قد العميد ابن أنَّ املحقق ومن
ما وأجود جميًعا، واأللفاظ املعاني ِيف السخيف التكلف من فيه بما إال يمتاز وال شيئًا،
وإذا بالنريوز، فيها هنأه التي الدالية هي إنما شك غري من العميد ابن ِيف املتنبي قاله

نقول. ما نريد فنحن العميد ابن ِيف قال ما أجود إنها قلنا
جهًدا فيها اِعر الشَّ أظهر وقد املتنبي، روائع من ليست ولكنها جيدة، فالقصيدة
ِيف إَِليِْه انتهى قد كان عما هذه قصيدته ِيف ارتفع وقد منهما، له ونرثى نحسهما وتأنًقا
االرتفاع، َهذَا عىل الوزن ورصانة القافية متانة وأعانته يسف، ولم يضعف فلم الرائية،
َهذَا بني املقارنة ويف بالوزير، وافتخاره العيد، وصف ِيف التوفيق بعض وفق ولعله
بتقصريه املتنبي اعرتاف القصيدة هذه ِيف املهم ولكن السنة، أيام من غريه وبني اليوم

يقول: حيث وذلك التقصري، َهذَا من واعتذاره الرائية، ِيف

ِم��َداُدْه َع��يْ��ِن��ي َس��َواُد َق��بُ��وٌل ـ��ِل ـْ اْل��َف��ض�� أَِب��ي اْل��ُه��َم��اِم ِع��نْ��َد ِل��ُع��ذِري َه��ْل
ُع��واُدْه اْل��ُم��ِع��لِّ��ِه َم��ْك��ُرَم��اُت َع��ِل��ي��ٌل اْل��َح��يَ��اءِ ِش��دِة ِم��ْن أَنَ��ا
انْ��ِت��َق��اُدْه ثَ��نَ��اُه َح��تَّ��ى ُع��َالُه َع��ْن ِف��ي��ِه ُق��ْل��ُت َم��ا تَ��ْق��ِص��ي��ُر َك��َف��اِن��ي َم��ا
أَْص��َط��اُدْه َال ال��نُّ��ُج��وِم أََح��لَّ ـ��نَّ ـِ َوَل��ك�� اْل��بُ��َزاِة أَْص��يَ��ُد إِن��ِن��ي
اْع��ِت��َق��اُدْه اْل��ُف��َؤاُد يُ��ْض��ِم��ُر َوالَّ��ِذي َع��نْ��ُه ال��لَّ��ْف��ُظ يُ��َع��بِّ��ُر َال َم��ا ُربَّ
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ْع��ِت��يَ��اُدْه أَتَ��اُه��ا الَّ��ِذي َوَه��ذَا ـ��ِل ـْ اْل��َف��ض�� َك��أَِب��ي أََرى أَْن تَ��َع��وَّْدُت َم��ا
تَ��ْع��َداُدْه يَ��ُف��وتَ��ُه أَْن َواِض��ًح��ا َل��ُع��ذًْرا ِل��ْل��َغ��ِري��ِق اْل��َم��ْوِج ِف��ي إِنَّ
ِع��َم��اُدْه اْل��َع��ِم��ي��ِد َوابْ��ُن ِع��َم��اِدي ـ��ُر ـْ ��ع�� َوال��شِّ َف��اَض إِن��ُه اْل��َغ��ْل��ُب ِل��ل��ن��َدى

أقل كانت وإْن الرائية، من وتصنًعا تكلًفا أقل فليست بها ودعه التي الدالية فأما
ابن من أخذ املتنبي إنَّ نقول: أْن يقتضينا واإلنصاف وإسفاًفا، وتهالًكا ضعًفا منها
كان الذي الرجل َهذَا مدح عن شك غري من اِعر الشَّ قرص فقد أعطاه، مما أكثر العميد

ملعارصيه. زينة وكرمه وسياسته وأدبه بعقله

الدولة عضد ظل يف (6)

عنه وانحط الحرج عنه زال َحتَّى شرياز إىل طريقه ِيف يتقدم يكد لم املتنبي أنَّ عىل
الشعر من يبلغ ُهَو وإذا يطري، أْن ويمنعه خياله يمسك كان الذي القيد وحطم الثقل،
الدولة، سيف ِيف الرائع شعره من قال بما وخليقة بمكانه، وخليقة باسمه، خليقة طبقة
ِيف الغربة يحس كان ألنه أم العميد؟ ابن ألهمه مما أكثر ألهمه الدولة عضد ألن ملاذا؟
ويسيغها الجديدة الحياة هذه ليذوق الوقت بعض من بد له يكن ولم الفرس، بالد
الفارسية البالد طبيعة ألن أم مغلول؟ وال مقيد غري حرٍّا فيها ويضطرب ويتمثلها،
من عرفه قد يكن لم والطبيعة، الحياة من جديد لون عىل أظهرته قد الفارسية والحياة
قط؟ مثله يقل لم ما منه ولعل بعيد، عهد منذ مثله يقل لم قيًِّما شعًرا فألهمته قبل،
قد اِعر الشَّ وألن ملك، ألنه العميد؛ ابن من للشاعر إطماًعا أشد كان الدولة عضد ألن أم

آخر؟ يشء ألي يستجيب مما أكثر للطمع يستجيب أْن عوَّدنا
عقاله، من اِعر الشَّ إطالق عىل تعاونت قد كلها األسباب هذه أنَّ فأعتقد أنا أما

فيه. يحلِّق أْن تعوَّد الذي الحر الطلق الجو إىل ورده
املدح، فأكثر مدحه ولكنه أشهر، ثالثة إال الدولة عضد عند املتنبي يُقم ولم
عضد ِيف شعره من لنا الديوان حفظ وقد قال، ما كل ِيف لإلجادة وفق أنه والغريب

ومقطوعة. وأرجوزة قصائد ست الدولة
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أولها: التي الهائية فأوالها القصائد فأما

ِذْك��َراَه��ا َواْل��بَ��ِدي��ُل نَ��أْت ِل��َم��ْن َواَه��ا َق��ْوَل��ِت��ي ِم��ن بَ��ِدي��ٌل أَْوِه

أولها: التي النونية والثانية

ال��زَم��ان ِم��َن ال��رِب��ي��ِع ِب��َم��نْ��ِزَل��ِة ال��َم��َع��اِن��ي ِف��ي ِط��ي��بً��ا ��ْع��ِب ال��شَّ َم��َغ��اِن��ي

أولها: التي الالمية والثالثة

اْإلِِب��ُل تَ��ْح��تَ��نَ��ا َوتُ��ْرِزُم نَ��بْ��ِك��ي ال��طَّ��َل��ُل أَيُّ��َه��ا َف��ِإنَّ��ا اثْ��ِل��ْث

فيها: يقول التي الدالية والرابعة

راق��ْد أنَّ��ن��ي َم��ْوَالَك ِع��نْ��َد أَْم َع��اِئ��ْد أَْم َخ��ي��اُل يَ��ا أََزاِئ��ٌر

وأولها: األمري، عمه بها رثى التي البائية والخامسة

َق��ْل��ِب��ِه ِف��ي أَثَّ��َر ال��ِذي َه��ذَا ِب��ِه ُم��َع��زٍّى ال��َم��ْل��ُك َم��ا آِخ��ُر

وأولها: الشعر، من قال ما آخر وهي بها، ودعه التي الكافية والسادسة

َف��َداَك��ا إِالَّ إِذَْن َم��ِل��ٌك ف��ال َم��َداَك��ا َع��ْن ��ُر يُ��َق��صِّ َم��ْن َل��َك ِف��ًدى

فيها: يقول فطردية األرجوزة وأما

َوَم��اِل��ي َم��اَل��ُه تَ��ُق��وَل ِب��أَْن َوال��لَّ��ي��ال��ي األيَّ��اَم أَْج��َدر َم��ا

وأولها: الورد، عيد ِيف املقطوعة وقال

دي��م��ا نَ��ْش��ره َص��يَّ��ْرَت أَن��َك َزَع��َم��ا ال��ِذي ِف��ي اْل��َوْرُد َص��َدَق َق��ْد
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أثناء الدولة عضد ِيف الشعر من املتنبي قال ما كثرة يُظهر اليسري اإلحصاء فهذا
حياته ِيف اِعر الشَّ عهود من عهًدا عرف وما شرياز، ِيف أقامه الذي القصري الوقت َهذَا
فلم ذلك ومع الشباب، ِيف ثورته عهد يكون أْن إال النشاط، َهذَا شيطانه فيه نشط كلها
األخري، الطور َهذَا شعر من لنا حفظ ما مثل العهد ذلك شعر من الديوان لنا يحفظ
ولكنه فحسب، اإلنتاج وكثرة بالخصب الثالثة األشهر هذه ِيف يمتاز ال اِعر الشَّ ونشاط
من الشعر فنون أكثر الطور َهذَا ِيف املتنبي طرق فقد واالختالف، بالتنوع أَيًْضا يمتاز
سياسة شعره ِيف يتعمق لم أنه الحق ومن والطرد، والرثاء والسياسة والوصف املدح
ألمَّ قد ذلك مع ولكنه كافور، وسياسة الدولة سيف سياسة تعمق كما الدولة، عضد
هؤالء وانتصار البويهيني عىل األكراد ثورة قصيدتني ِيف فوصف أطرافها، من بطرف

عليهم.
أتقنه كما حياته، أطوار من طور ِيف الطبيعة وصف أتقن املتنبي أنَّ أعرف وما
الوصف إىل منه أقرب الغناء إىل ولكنه ا، حقٍّ رائع بَّوان لشعب فوصفه الطور، َهذَا ِيف
الصيد، فيها وصف التي الالمية أرجوزته ِيف تجده فال الغناء تلتمس حني عىل الخالص،
ارتقى التي فهي ا، حقٍّ عظيم خطر عندي لها األرجوزة وهذه آنًفا، إَِليَْها أرشُت والتي
امتزجت التي وهي الخالصة، الفنية اإلجادة من يبلغ أْن له أتيح ما أرفع إىل اِعر الشَّ فيها
ينىس ما قلة عىل نفسه ينسيه كاد مدهًشا امتزاًجا املادية بالطبيعة اِعر الشَّ نفس فيها
رأيت وما الدولة، لعضد األرجوزة يقول أنه لوال الدولة، عضد عن يرصفه وكاد نفسه،
مًعا، واالندفاع والجزالة، والسهولة والغزارة، الخصب من بحظ أخذت اِعر الشَّ طبيعة
نظم ِيف وصفه فسلك القدماء، إطار اِعر الشَّ استعار وقد األرجوزة، هذه ِيف رأيتها كما
صاحب وعند األوراجي عند ُهَو فعل وكما املعتز، وابن نواس أبو يفعل كان كما الرجز
مع واندفع الطرد، فن من القدماء عند مألوًفا كان ما تجاوز ولكنه اإلخشيدي، الرملة
ما فيشهد املروج، تلك ِيف يضطرب كان الذي النسيم أو الريح كأنه واملصيد، الصائد
مروج من أبعد إىل القوي العنيف خياله يجتمله ثم ورصاع، طراد من فيها يجزي كان

األمان. تلتمس خائفة وحشها ويرى نجد إىل يعود ُهَو وإذا فارس،
يتسع ال الحديث َهذَا ولكن كهذا، رسيًعا إملاًما األرجوزة بهذه ألمَّ أن يكفي وليس
إنما املكان، َهذَا غري ِيف األرجوزة هذه إىل أعود فلعيل الدقيق، والبحث املفصل للدرس
من األخرية األشهر هذه ِيف اسرتدت قد وملكاته اِعر الشَّ نفس أنَّ عىل أدل أْن أردت
نفس أنَّ ظني وأكرب قبل، من تعرفها تكن لم قوة إَِليَْها وأضافت كلها، قوتها حياته
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أستبعد وما الوقت، ذلك ِيف به امتألت كما األوقات من وقت ِيف باألمل تمتلئ لم اِعر الشَّ
الدولة بعضد اتصاله بعد أنه إىل واطمأن األمر، آخر بالفوز وثق قد اِعر الشَّ يكون أْن
مرص، ِيف أو الشام شمال ِيف أمري شاعر ال مدافع، غري اإلسالمية الدولة شاعر أصبح قد
يرى ُهَو فإذا املرشق، املستقبل تمثل قد أنه أستبعد وما األعظم، السلطان شاعر بل
ال الذي والتأييد اإلحصاء، يبلغه يكاد ال الذي باملال الدولة عضد من ظفر وقد نفسه
اِعر الشَّ وإذا املهلبي، وأشياع املهلبي برغم الدولة معز إىل مقربًا بغداد إىل وعاد له، حد
رشًقا كلها اإلسالمية الدولة أرجاء ِيف صوته فيدوي بغداد من يقول الذي الفذ، اإلسالمي

ا. حقٍّ قصائده الدهر عىل يميل ُهَو وإذا وغربًا،
ال غريب نشاط ِيف اِعر الشَّ اندفاع يل يفرس الذي ُهَو العريض الواسع األمل هذا
قصائده بعض إال املدح َهذَا من نستثني نكاد ال الدولة، لسيف مدحه ِيف َحتَّى نراه
كان ما ا تامٍّ محًوا اِعر الشَّ عن محا قد النشاط َهذَا أنَّ كله َهذَا من وأغرب للزوميات،
يتحرج َال ُهَو َوإِذَا كاملة، حريَته إليه رد بل العميد، ابن عند وحرج ضيق من به يشعر
حمَص يتغنى فهو عليهما، رقيب وال لهما حدَّ ال وجرأة رصاحة ِيف غربته يتغنى أْن من
ولكنه جماله، ويصف بوان شعب يحمد وهو العنيف، بشبابه تذكر فتوة ِيف حولها وما
الشام، يف النازل العربي الشعب وإىل وُغوطتها، دمشق إىل حنينه يعلن أْن ِيف يرتدد ال
يقدر ال الذي األعجمي، الفاريس الشعب عىل الكريم الفصيح الشعب َهذَا يُؤثَر أْن ويف

القرى. يحسن وال الضيافة
أخرى حرية إىل التعبري، َهذَا صح إْن الشخصية، الحرية هذه يتجاوز ُهَو بل
يتخذها أْن يريد كأنه اآلن، فيها يرسف ولكنه األوىل، عصوره ِيف تعودها كان لغوية،

أولها: التي داليته فاقرأ قاعدة،

راق��ْد أَن��ن��ي َم��ْوَالَك ِع��نْ��َد أَْم َع��اِئ��ْد أَْم َخ��ي��اُل يَ��ا أََزاِئ��ٌر

تجاوز أنه فسرتى املرصوف، االسم نصب ِيف املألوف عن فيها إعراضه وأخص
أو اللغات من للغة متبًعا َهذَا استجاز إنه تقل: وال أصًال، الرضورة واتخذ املعقول
وإنما هذا، من بيشء األمر حقيقة ِيف يحفل لم الرجل فإن النحويني، مذاهب من مذهب
قد عما وأعرض للشعر، واللغة النحو واستذل سجيتها، عىل نفسه وأرسل فنه أطاع

رضاهم. أو النحويني غضب من يكون
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النحو مع ال الحرية فيها اصطنع أنه فسرتى نفسها، القصيدة هذه عند قف ثم
القصيدة يف الشعراء ع يرصِّ فقلما أيًضا، والقافية العروض أصول مع بل وحده،
هذه ِيف أما مرتني، أو مرة الواحدة القصيدة ِيف ع يرصِّ واملتنبي مرة، من أكثر الواحدة
ال وكأنما الفن، وحي فيه يتبع ُهَو كأنما عدة، مرات الترصيع يصطنع فهو القصيدة
االنتقال، بهذا ليشعر الترصيع؛ يستأنف أْن دون معنى إىل معنى من ينتقل أْن يريد

حديث. إىل حديث من به سيخرج بأنه السامع ولينبئ
التي القيود من اِعر الشَّ تحرر وهي الطور، َهذَا شعر ِيف إال نجدها نكاد ال وأخرى
يتغنى وهو حينًا، ويصف حينًا ينسب فهو القصيد، نظم ِيف أنفسهم بها الشعراء يأخذ
انتصار فيها يصف التي الميته إىل انظر ولكن الدولة، عضد ِيف قصائده أوائل ِيف دائًما

أولها: والتي األكراد، عىل الفرس

اْإلِِب��ُل تَ��ْح��ت��نَ��ا َوتُ��ْرِزُم نَ��بْ��ِك��ي ال��طَّ��َل��ُل أَيُّ��َه��ا َف��ِإنَّ��ا اثْ��ِل��ْث

القراءة ِيف امض ثم يألفها، يكن لم الحوار ِيف حرية واصطنع تبسط كيف فسرتى
صاحبته تصوَّر حني ا، حقٍّ شعره ِيف بديعة طريق من األمري إىل خلص كيف وانظر
أن يريد َما يسألها ُهَو وإذا ديارها، األمري ودهم وحرَّاسها، أهلها ل تحمَّ قد وحيدة
بما عليه تبخل كانت تراها أم به، تضن أَْن تعودت ما تمنحه كانت أفرتاها يسألها،
يف أتردد وما األمري؟ ينزل حيث يكون ال ألنه محال؛ البخل هذا أنَّ مع إليها، يطلب
من فيها به يستمتع كان بما واالستمتاع فارس يف اإلقامة أطال َلْو املتنبي ِبأَنَّ الجهر
ِيف يُحدث أَْن َوَلَجاَز ا، جدٍّ قويٍّا تغريًا الشعري مذهبه لتغري والنعيم، واألمن الخفض
ألن يُحدثه؛ أْن بعده العرب من ألحد يتح ولم إَِليه، يُسبْق لم جديًدا فنٍّا العربي الشعر

البالد. هذه بعده زاروا الذين من عربي لشاعر يتاحا لم واستعداده نبوغه
املتنبي شعر به يمتاز ما إىل التفتوا قد النقاد يكون أال ا حقٍّ يدهشني هنا ومن
ال العادي الشعر إىل النظر تعودوا كما إليه ينظروا وأْن شعره، سائر من شرياز يف

املألوف. الجمال ألوان من يلتمسوا أْن تعوَّدوا ما إال فيه يلتمسون
أحدثته الذي العميق التطور بهذا يشعر يكد لم بالشري األستاذ أنَّ هذا من وأغرب
أْن خليًقا وكان أوربي، بالشري األستاذ أنَّ مع شعره، يف لفارس القصرية الشاعر زيارة
من األوربية والفنية األوربية العقلية وبني املتنبي شعر من القسم هذا بني ما يحس

الوضوح. كل واضح ولكنه شديًدا، ليس تقارب
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من فهو املتنبي، شعر من القسم هذا عند الوقوف أطيل أْن أحببُت ما وَلشد
عنده نقف أْن خليق وهو إيلَّ، وأحبَّه يل وأعجبه عندي، آثره الخالصة الفنية الناحية
فيه، التطور مواضع عىل أيدينا ونضع دقائقه، ونستخرج نفصله وأْن قصيدة، قصيدة
الكتاب. هذا يحتملها يعد لم إطالة بعد إال فيه أخذنا إْن منه نفرغ ال يشء هذا ولكن

ولكنك يعجبك، ال بيتًا وحني حني بني فيه تُصادف قد مختار، الشعر هذا وكل
نأسف أْن لنا كان وإذا قصيدة، من طويًال جزءًا أو قصيدة منه تُلغي أْن تستطيع ال
الشام، إىل ال فارس إىل شبابه يف املتنبي فر لو نتمنى كنا فقد له، األسف يغني ال ليشء
ولم شرياز يف فأمسكه كافور، سرية الشاعر مع الدولة عضد سار لو نتمنى كنا وقد
يذهب أْن يستطيع ال أسري بأنه الشعور ذلك مع عنه وذاد العراق، إىل بالعودة له يأذن
القرن يف العربي الشعر ولوثب ا، تامٍّ تغريًا املتنبي شعر لتغري إذن يحب، كما ويجئ
الشباب يلتمسها جديدة أبواب املتنبي بعد للشعراء َوَلُفتَِّحْت املدى، بعيدة وثبًة الرابع

يبغون. بما منها يظفرون يكادون فال اآلن الشعراء من

العراق طريق يف (7)

عن ويحبسه شرياز يف يمسكه أْن وال الشاعر، عىل يشق أْن يرد لم الدولة عضد ولكن
حريته، وبني الشاعر بني وخىل إحساٍن، إىل وإحسانًا عطاءٍ، إىل عطاءً أضاف بل العراق،
أكان األمري، إىل ليعودن أيمانه جهد يُقسم وهو العراق إىل سفره الشاعر فاستأنف
من ودَّعهم الذين مع ُهَو ومذهبه الشعراء، مذهب فيه يذهب كان أم هذا، يف صادًقا
هذا سياق من عرفَت كما ولكني عليها، نجيب أْن اليسري من ليس مسألة املمدوحني؟
نفسه يف يقدر كان وأنه متكلًفا، وال كاذبًا يكن لم الشاعر أنَّ االعتقاد إىل أميل الحديث
ُهَو فيه، أشك ال الذي واليشء شرياز، غري يف أو شرياز يف أخرى مرة األمري سيلقى أنه
يف أرتاب وما خاصة، منهم الدولة ولعضد للبويهيني، خلصت قد كانت املتنبي نفس أنَّ
ويف منها فصل وإنما حلب، إىل أو الكوفة إىل الذهاب نفسه ويف شرياز من يَفصل أنه

قدَّمت. كما خصومه عىل واالنتصار الدولة بمعز واالتصال بغداد، إىل الذهاب نفسه
هذا اإليجاز، من ا جدٍّ كثري يف لنستخلص قصرية لحظة نقف أْن يحسن وهنا
عىل رأًسا وَقلبها طريقها عن بها فانحرف املتنبي، حياة عىل طرأ الذي األخري التطور
شيئًا يدفع شبابه يف محنته بعد الشاعر رأينا فقد وعقب، رأس للحياة كان إْن عقب،
من له كان بما االحتفاظ يف فشيئًا شيئًا ويتهاون قبله، من الشعراء طريق إىل فشيئًا
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رأيناه ثم إليها، الحنني من بيشء احتفظ وإْن القرمطية، يف يُفرط رأيناُه ورأي، مذهب
مدح يف الشعوبية يتكلف رأيناه ثم ذلك، إىل الرضورة تدعوه حني العرب غري يمدح
بعد رأيناه ثم بالحمدانيني، يتصل حني عربيته إىل يعود رأيناه ثم بدمشق، الروزباري
فيمدحه الفسطاط يف نوبي أو زنجي عبد إىل وينقطع العربية، هذه عن يُعرض ذلك
آثر وقد العراق إىل ويعود عربيته يسرتد رأيناه ثم فيه، الطمع أسباب له امتدت ما
ُهَو فإذا مًعا، عربيته وعىل قرمطيته عىل يغلب األمر آخر رأيناه ثم والهدوء، الحيدة
ابن ويؤثر دلِّري، يمدح ُهَو وإذا جهة، من والرمح بالسيف ويقاتلهم القرامطة يهجو
إىل اآلن يعود ُهَو أخرى، جهة من القديم الحمداني صديقه عىل الدولة وعضد العميد
أقدام تحت مًعا والعربية بالقرمطية الشخيص واملجد املال سبيل يف ضحى وقد العراق،

البويهيني.

املطاف خاتمة (8)

وخمسني أربع سنة من رمضان شهر يف الرواة، يقول فيما واسط، إىل انتهى وقد
بأبي يُعرف له صديٍق عىل نزل واسط إىل انتهى فلما باألهواز، ألم أْن بعد وثلثمائة،
أمر جلية من عرف بما الخالديني إىل كتب الذي ُهَو الصديق وهذا الجبيل، محمد نرص
عىل يحملني ما عندي وليس بغداد، إىل قاصًدا واسط من وخرج فارقه أْن بعد املتنبي،
لطبيعة املالءمة كل مالئم وهو فيه، ظاهٌر فالصدق هذا، الجبيل نرص أبي خرب يف الشك
فاتًكا بأن كتابه يف الخالديني أنبأ قد فهو معروف، هذا الجبيل نرص أبي وخرب األشياء،
العميد، ابن إىل رحيله قبل الكوفة يف املتنبي هجاه الذي القرمطي، َضبَّة خال األسدي،
ارتاب حتى املتنبي عن يسأل وجعل بأيام، واسط عىل املتنبي مقدم قبل به نزل قد
وعن عنه ويردَّ أخته البن لينقم السؤال به يريد أنه يف يشك لم ثم بسؤاله، الجبيل
فلم أضمره، الذي الرش هذا عن فاتًكا يرد الجبيل وجعل القبيح، الهجاء ذلك عار نفسه
أْن له ونصح هذا، فاتك من الجبيل حذَّره واسط إىل املتنبي وصل فلما شيئًا، منه يبلغ
نفر بإرسال حراسته ُهَو يتوىل أْن عليه وعرض مستكربًا، فأبى األحراس، يستصحب
معه وليس وخرج أيًضا، مستكربًا فأبى بنزوله، وينزلون بمسريه يسريون أصحابه من
تلقاه العاقول، دير من قريبًا بغداد، إىل طريقه بعض يف كان فلما وغلمانه، ابنه إال
فقتلوه بأصحابه فاتك كثره ثم قتال، من يشء بينهم فكان األعراب، من وأصحابه فاتك

ومال. وكتب متاع من معهم كان ما وأخذوا جميًعا، وغلمانه ابنه وقتلوا
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أما آخر؟ وليشء لعرضه ثائًرا كان أم فحسب، ولعرضه أخته البن ثائًرا فاتك أكان
فهم الخالديان، قبله وكما الجبيل، نرص أبو قبله كما األمر قبول يف يرتددوا فلم القدماء
لهذه ثمنًا املوت وتلقى للسانه، ضحية ذهب املتنبي أنَّ املحدثون معهم ويرى يرون،
وقد — يقولون فيما — منه كره عىل الكوفة يف ضبة بها هجا التي البائية القصيدة
تردًدا نفيس من أحس ولكني األعراب، عادات من للمألوف مالئم فهو ا، حقٍّ هذا يكون
يفارقني يكاد وال عيلَّ يلح خاطًرا وأرى إليه، تطمنئ وال عنه تنبو وأراها قبوله، يف
هذا عليك أعرض وأنا والتفصيل، التدقيق من يشء يف وحياته املتنبي شعر درست منذ
بني أجد ال ألني فارفضه؛ شئت وإْن فاقبله، شئت فإن عيلَّ، نفسه يعرض كما الخاطر
نفيس يف يُلقي الخاطر وهذا به، القطع عن فضًال ترجيحه من يمكنني ما النصوص
يسوق كان فيما األعراب لجشع ضحية وال القصيدة، لهذه ضحية يذهب لم املتنبي أنَّ
أخرى، جهة من العرب وإىل جهة، من القرامطة إىل بموته، أدى وإنما ومتاع، مال من
نفسه ويف وعاد شرياز، يف نفسه يف وسجلها الكوفة، يف اقرتفها التي الخيانة هذه ثمن

بغداد. إىل انتهى إذا األرض بها ويمأل بها، ويباهي فيها يمعن أْن
األعراب كان فقد أستبعده،1 ال فيشء القرامطة، من كانوا قتلوه الذين أنَّ أما
يُظهرون التأثر، أشد القرامطة بدعوة متأثرين الوقت، لذلك العراق بادية يف منترشين
بطش ظهر إذا ذلك ويُخفون والسواد، املدن عىل فيغريون الفرصة أمكنتهم إْن ذلك
فما الكوفة، يف القرامطة دعاة من داعية الكالبي ضبة كان إذا أدري؛ وما السلطان،

أيًضا؟ الدعوة بهذه متأثًرا يكون أْن األسدي خاله يمنع الذي
أرجان، إىل رافقوه الذين املتنبي أصحاب مصري ُهَو الرواة به ينبئنا ال الذي واليشء
تفرَّق ومتى فأين جني، ابن منهم البغداديني، من جماعة معه كان فقد شرياز، إىل ثم
شرياز؟ يف أتأخروا واسط؟ يف تخلفوا ثم شرياز من معه أرحلوا الناس؟ هؤالء عنه

تصانيف من املتنبي لشعر املشكل «إيضاح كتاب من األدب خزانة يف البغدادي نقله فيما ا نصٍّ لعل 1
أبى ملا فاتًكا بأن يحدثنا فهو ويؤيده، هذا يقرب األصفهاني» الرحمن عبد بن هللا عبد القاسم أبي
الحجيج دماء يرشبون الذين األعراب من سبعني له جمع الطريق يف خفارته من عليه عرض ما املتنبي
دماءهم يستبيحوا أْن األعراب عىل وهان وفحش، الحجيج عىل االعتداء كثر وإنما معه، من وقتلوا فقتلوه
صفحة األول الجزء األدب خزانة (انظر القرامطة بدعوة العراقية البادية تأثر اشتد أْن بعد ويرشبوها،

.(٢٨٩
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كثريًا فيه وقالوا الحزن، أشد عليه حزنوا أنهم نعلم ولكنا ندري، ال بغداد؟ إىل أسبقوه
لحظاته من يعرفوا ولم موته، يشهدوا ولم ويفرسونه، يذيعونه بشعره وُعنوا الرثاء، من

الخالديني. إىل الجبيل نرص أبو به كتب مما أكثر األخرية
وشغل الدنيا مأل الذي الشاعر ذلك وحيًدا ويموت وحيًدا يعيش أْن هللا أراد وكذلك

الناس.
١٩٣٦ سنة يوليو ١٥ يف سالنش
١٩٣٦ سنة أغسطس ١٧ يف كمبلو

الفراغ بعد

األخرية صفحاته املطبعة وأتمت أشهر، منذ الكتاب هذا إمالء من فرغت وقد واآلن …
أقبلت حني أني أولها، تضيع أال الخري من أخرى أشياء أسجل أْن أحب ساعات، منذ
وإنما تحقيق، وال بحٍث صاحب وال جادٍّا أكن لم املايض الصيف يف املتنبي صحبة عىل
أدل وليس جميًعا، وأصدقاءه خصومه أداعب أو املتنبي أداعب أْن أريد عابثًا، كنت
وال ا جدٍّ تصور ال فهي الكتاب، هذا صدر يف تقرؤها التي الصفحات هذه من ذلك عىل
أو معه، الحديث يف وآخذ املتنبي ألقى أكد لم ولكني ولهًوا، عبثًا تصور وإنما بحثًا،
والتحقيق، البحث محاولة إىل واضطرني والعبث، اللهو عن رصفني حتى عنه، الحديث
حياته كانت وإنما اللهو، إىل مياًال وال راحة صاحب املتنبي يكن ولم ذلك يف غرابة وأي

أحيانًا! امللل إىل وبقرائه به ينتهي ثقيًال، ا وجدٍّ ا، جدٍّ كلها
أْن أريد كنت فقد باملتنبي، أنا صنعت ماذا أو بي، املتنبي صنع ماذا أدري، ولست
اإلمالء يف آخذ أكد لم ولكني متثاقًال، عنه أتحدث أو إليه وأتحدث متباطئًا، معه أميض
وإذا امتناًعا، عليه وال مقاومة له أستطع لم عنيًفا، دفًعا فيه ودفعت إليه، دفعت حتى
كل بجهد إال صاحبي يتابعني ال حتى العدو، أشد فيه أعدو أو اإلمالء يف أجري أنا
ذلك، بني وأميل أمسيت، إذا وأميل أصبحت إذا أميل أنا وإذا املشقة، كل ومشقة الجهد
يشء إىل أو غريه أحد إىل املتنبي عن أنرصف أكاد وال البغض، أشد الراحة وأبغض
اإلعياء بي انتهى قد مكدوًدا وجدتني انتهيت، حيث إىل انتهيت إذا حتى حديثه، غري
فطويت أقول، أْن أريد كنت ما كل عنه أقل ولم للمتنبي أقل لم ووجدتني أقصاه، إىل

القاهرة. إىل أعود حتى الحديث وأرجأت الصحف،
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أْن بعد املتنبي فن يف القول فأفصل عدت، متى الحديث أستأنف أْن أريد وكنت
أملمت أْن عىل أزد لم أشياء عند خاص بنوع وأقف حياته، يف القول تفصيل من فرغت
وال الهادئ البحث تالئم ال موضع، غري يف قلت كما املرصية، الحياة ولكن إملاًما، بها
تتلقاني حتى القاهرة أبلغ أكاد فما درًسا، وال بحثًا تالئم ال ولعلها املطمنئ، الدرس
بقي ما فتستنفد االجتماعية، والحياة ووقتي، جهدي أكثر فتستغرق الجامعية، األعمال
دفًعا إليه دفعت كما عنيًفا رصًفا املتنبي عن أَرصُف أنا وإذا جهد، أو وقت من يل
هذه عن ليسألوني وحني، حني بني لحظة بي يظفرون يكادون ال املعنيون وإذا عنيًفا،

ذاك. أو الفصل هذا عيلَّ وليقرءوا تلك، أو الكلمة
أْن يل أيتاح يعلم، وحده وهللا املتنبي، من نفيس يف بقي ما أكثر فما ذلك ومع

والخطوب! الحوائل ذلك وبني بيني تحول أم نفيس، حديثه من أشفي
أْن أريد أني تظن وال أمليت، فيما الرأي حسن عن الناس أبعد أني الثاني: واألمر
أسرتيح، أْن ينبغي كان حني أنفقته الذي الجهد هذا من أغض أْن أو التواضع، أصطنع
يف أنا يصورني أْن خليق فهو شيئًا، صور إْن الكتاب هذا أنَّ أالحظ أْن أريد وإنما
الغرور ملن وإنه املتنبي، يصور مما أكثر املايض، الصيف أثناء الحياة، لحظات بعض
بالعواطف أو قرأ بما نفسه امتألت إذا حتى الناثر، نثر أو الشاعر شعر أحدنا يقرأ أْن
الشاعر صور أنه ظن كتاب، يف سجله أو هذا فأمىل قرأ، ما فيها يثريها التي والخواطر
يعرض ولم نفسه، إال يصور لم أنه حني عىل يُدرس، أْن ينبغي كما درسه أو كان، كما

واآلراء. الخواطر من فيها اضطرب ما إال الناس عىل
به، سيضيقون الناس من كثريًا أنَّ إال أظن ما أياًما أرى أخذت أني هذا من وأكثر
إمعانًا إال أزد لم ولكني نفيس، عىل وأنكرته أنا به ضقت وقد عيلَّ، ينكروه أْن ولعلهم
أطوار من الطور وهذا السن هذه انتظرت قد أني من وتعجبًا إليه، واطمئنانًا فيه
املتنبي، يصور ال املتنبي شعر أنَّ وهو فيه، التفكري أطيل أو له أفطن أْن قبل الحياة،
منه نأخذهم أْن من يمكننا صادًقا كامًال تصويًرا الشعراء يصور ال الشعراء شعر وأنَّ
وال ذلك، عىل االستدالل أطيل أْن أريد وما التحقيق، يف نجدُّ ومهما نبحث، مهما أخذًا
واألدباء والعلماء الفالسفة يسلكها التي امللتوية الطرق هذه االستدالل هذا إىل أسلك أْن
فإنما شيئًا صوَّر إْن املتنبي ديوان أنَّ وهو يسري، يشء إىل ألفتك أْن أريد وإنما أيًضا،
إْن يديك بني الذي الكتاب هذا أنَّ كما أقل، وال أكثر ال املتنبي، حياة من لحظات يصور
تستطيع ال أنك فكما أقل، وال أكثر ال أنا، حياتي من لحظات يصور فإنما شيئًا صور
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ال بل وتوافقه، األصل تطابق يل صادقة صورة الكتاب هذا من تستخلص أنك تزعم أْن
تطابق يل صادقة صورة كلها كتبي من تستخرج أْن عىل قادر أنك تزعم أْن تستطيع
تالئم صادقة صورة املتنبي ديوان من تخرج أْن عن عاجز كذلك فأنت وتوافقه، األصل

للهجرة. الرابع القرن من األول النصف يف كانت كما املتنبي حياة
أْن بعد عني الناس يكتبه ما أقرأ حني أيًضا، أضحك وما أعجب، ما أكثر وما
ويَعرضون ألنفسهم، لون يحصِّ ألنهم كتبي؛ من ذاك أو الكتاب هذا قراءة من يفرغوا
قريب، من بي املتصلون وليس أدري، ولست تمثلني، أنها يزعمون صوًرا الناس عىل
السخف هذا وقرأ اليوم أنرش لو املتنبي أنَّ يف أشك وما سببًا، وبيني بينها أنَّ يرون
أشد السخف هذا ألنكر أو اإلنكار، أشد نفسه ألنكر قرون، منذ عنه نكتبه الذي الكثري
صورنا وإنما نصوره، ولم أنفسنا، عن كتبنا وإنما عنه، نكتب لم أننا ولرأى اإلنكار

أنفسنا.
يحبها التي النظرية هذه يف نتشدد وأال نقتصد، أْن الخري من يكون فقد وإذن

األديب. مرآة األدب وأنَّ الشاعر، مرآة الشعر أنَّ وهي بها، ويشغفون املحدثون
مرآة الشعر أنَّ يف أشك ولست النظرية، هذه إىل أطمنئ ال أصبحت أني صدقني
أغلو ومهما غريها! آخر يشء ُهَو أم الشاعر نفس ُهَو اليشء أهذا أدري، ال ولكني ليشء،
أقول: أْن أتجاوز فلن الباحثني، وبحث النقاد بنقد الثقة ويف النظرية هذه تصديق يف
الشاعر حياة من بلحظات فيها ُشغل قد حياته من لحظات يصور إنما الناقد نقد إنَّ

بدرسه. ُعني الذي األديب أو
حياة من للحظات حياتنا من لحظات نخصص حني به نظفر ما أقل فما وإذن
كانت، كما املتنبي حياة ليس الكتاب هذا يف عليك أعرضه فما وإذن أديب، أو شاعر
بل — هللا أستغفر — املتنبي حياة ُهَو وإنما كانت، أنها أعتقد كما املتنبي حياة ُهَو وال
املايض، الصيف من شهر ونصف شهر أثناء يف تصورتها كما املتنبي حياة من لحظات
اإلمالء، أثناء عنها عدلت آراء الكتاب هذا إمالء قبل املتنبي يف أرى كنت أني املحقق ومن
هذا غري يف أثبته ما غري آراء اليوم أو غد بعد أو غًدا املتنبي يف أرى لعيل يدري؛ ومن
ردها وال دعاءها وال ترصيفها نستطيع وال نملكها ال اللحظات عبيد نحن إنما الكتاب،
ال آثار به علينا تقبل وملا نحصيه، ال كثري بيشء علينا تقبل وهي علينا، تُقبل حني عنا

والتأثري. وللتأثر والحكم للفهم مزاجنا تهيئة يف تحىص
النقاد ترد أْن بها العناية أجدر وما العناية، من بيشء هذه اللحظات فكرة أحق ما

إليه. حاجة يف هم التواضع، من يشء إىل الباحثني واألدباء
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لصديقني، وأجمله الشكر بأخلص مدين أني وهو تسجيله، من بُدَّ ال ثالث ويشء
أتخفف لعيل يدري؛ ومن الحديث، هذا آخر يف اسميهما أسجل أال الجحود من أرى
لهما وفاءً ال بالعافية لنفيس إيثاًرا اسميهما أسجل ولعيل التبعات، بعض من عليهما

الحق. ببعض
اليسري من ليس جهًدا الكتاب هذا يف تكلف الذي شحاته، ففريد أولهما فأما
أكثر أميل كنت حني يكتب كان كلها، الصيف براحة سبيله يف ضحى فقد تصويره،
ليهيئها الصحف فيه ينسخ ما نومه ساعات من يختلس وكان الليل، من وطرًفا النهار

للمطبعة.
التصحيح، بأعباء ونهض الطبع عىل قام الذي أحمد العزيز عبد صديقي واآلخر

لثقال. وإنها
والتأليف. الكتابة عىل أعانوه الذين شكر يف طويلة أعوام منذ العالء2 أبا قلدُت وقد
كأبي فأنا الصديقني هذين وألشكر التعبري، هذا صح إْن التقليد، هذا فألجدِّد

الكتاب. هذا بظهور لهما مدين وأنا بغريه، مستطيع رجل العالء
١٩٣٧ سنة يناير ٦ الزمالك
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