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:امللخـــ�ص
 وهي،تتناول هذه ال ّدرا�سة احل�ضور والغياب يف يائ ّية املتنبي الأوىل التي مدح فيها كافور الإخ�شيدي
 وك�شفت عن نف�سية موزّعة، �أ ّثرت كثريا يف حركة النّ�ص وبنيته، و�أخرى غائبة،ق�صيدة ثر ّية بعنا�رص حا�رضة
.  وحا�رض مي ّثله كافور الإخ�شيدي،بني ما�ض مي ّثله �سيف الدولة
، وعقله الباحث عن الإمارة عند كافور، وقد ت�صاعد ال�رصاع بني عاطفة ال�شاعر املع ّلقة ب�سيف الدولة
 فذهب النّ�ص �إىل مبالغات كثرية تناول فيها ال�شاعر �صفات كافور، وانتهى الرت ّدد باالنت�صار ملتطلبات الواقع
 و�سيف، ومن ذلك �أنّه جعل كافورا بحرا، وما يكنّه ل�سيف الدولة من حم ّبة، على ح�ساب قناعاته،الإخ�شيدي
 وكان يف هذا كمن �أحرق ك ّل. وجعل كافورا �سواد العني وغريه بيا�ضها،ال ّدولة وغريه من امللوك والأمراء جداول
. منتظرا املجد الذي كان ي�سعى �إليه،�أوراقه القدمية
Abstract :
This study addresses the presence and absence of the first “yaieat”
of Al-Mutanabi which compliment Kafor Al-Ekhshidee. This poem enriches
present elements and absent ones and greatly affected the mobility and structure of the text. It also revealed a psychology distributed between a past represented by Saif-Aldawla and a present represented by Kafor Al-Ekhshidee.
Furthermore, it raises a conflict between the passion of the poet concerning
Saif-Aldawla and his mind searching for Emirate with Kafor. The hesitation
was ended with the victory of the requirements of reality. Then, the text was
gone to several exaggerations in which the poet took into account characteristics of Kafor. This was contrary to his convictions, while holding his love
to Saif-Aldawla. For example, he made Kafor like a sea, while Saif-Aldawla
and other kings like streams. Additionally, he made Kafor the blackness of
the eyes while others the whiteness. Doing this, he was like one who burns
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all of his old bridges; waiting for the glory he was hoping for.

املقدّمة
� ّإن ال�شعر اخلالد هو ما كانت تربته خ�صبة تتح ّول
بذورها التي ت�سقط �إليها يف مو�سم احل�صاد �إىل ما ّدة
ع�ضو ّية تزيد من عنا�رصها  ،وهذا هو �شعر املتنبي ،
فك ّلما ُدرِ�ست ن�صو�صه ت�ساقطت �إليه الأ�شياء التي
تعيد بناءه من جديد  ،فيتما�سك ويقوى ويزيد من
ني ومحُ لِّلني.
�إعجاب ال ّدار�سني ؛ ليقبلوا عليه ُم َنقِّب َ
وهذه الق�صيدة واحدة من ق�صائده اخلالدة التي
ميكن للمتلقي �أن يقول فيها الكثري  ،فقد ترى فيها
العني مديحا  ،وقد ترى فيها �سخرية  ،وقد ترى
فيها �ضياعا لذات ال�شاعر  ،وقد ُي�شَ ُّد الذه ُن �إىل
تر ّدد ال�شاعر  ،ومغالبة عاطفته املع ّلقة ب�سيف الدولة
الإن�سان والقائد  ،والت�صنّع يف تناول �صفات كافور .
ف�ضال عن ذلك ك ّله تتناوب العنا�رص يف احل�ضور
يو�سع من دائرة التحليل  ،ويزيد من
والغياب ّ
مما ّ
خ�صوبة النّ�ص  ،وهذه ال ّدرا�سة تبحث يف رمز ّية
العنا�رص احلا�رضة  ،و�أ�سباب الغياب امل�ؤقّت يف
�شخ�صيات مركزية  ،و�أ�سباب التّذبذب يف احل�ضور
والغياب لبع�ضها  ،واعتمد ال ّدار�س على ديوان
ال�شاعر م�صدرا رئي�سا  ،وعلى بع�ض ال ّدرا�سات
القدمية  ،علما � ّأن الق�صيدة هي �ساحة البحث
وميدانه .

احل�ضور والغياب
يف يائية املتنبي الكافور ّية
فارق املتن ّبي �سيف الدولة  ،ورحل �إىل دم�شق ،
فكاتبه كافور الإخ�شيدي  ،وعر�ض عليه زيارته،
"فل ّما ورد م�رص �،أخلى له كافور دارا وخلع عليه،
وحمل �إليه �آالفا من الدراهم ،فقال هذه الق�صيدة
1
مادحا"

وقد حملت م�ضامني الفتة ،جمعت بني �آالم الرحيل
،وظلم احلبيب( �سيف الدولة) ،والوقوف يف باب
الأعجمي الغريب الذي طاملا هاجمه املتنبي  ،وهاجم
من يقبل بحكمه  ،ومن ذلك قوله:
النا�س بامللـوكِ ومـا
و�إنمّ ا ُ
ُت ْف ِل ُح ُع ْر ٌب ملوكها َع َج ُم.
ال �أ َد ٌب عند ُه ْم وال َح َ�سـ ٌـب
وال ُعهو ٌد ل ُه ْم وال ِذ َم ـ ُم
بك ِّل �أَ ْر ٍ�ض وطئتها �أ َمـ ـ ـ ٌم
ُت ْر َعى بعب ٍد ك�أنهاغَـنـ ُم
ني َيلْ ُم ُ�س ُه
ي�ستخ�ش ُن اخل ّز ح َ
2
وكانَ ُيبرْ ى بظفره القلـ ُم
وقد قام النّ�ص ،قيد الدرا�سة  ،مبجمله على عنا�رص
حا�رضة يف م�ستوى اخلطاب  ،وغائبة يف م�ستوى
الفعل  ،ومنهم كافور الإخ�شيدي  ،وعنا�رص حا�رضة
يف م�ستوى الفعل واخلطاب معا ،ومن ذلك املوت ،
والعدو احلاقد  ،وال�سيف اليماين ،والرماح و الأ�سد
 ،واخليول الكرمية ،و�سيف الدولة �أحيانا ،وكافور
الإخ�شيدي �أحيانا �أخَ ر .
�أ ّما العنا�رص الغائبة يف الواقع  ،وحا�رضة يف اخلطاب
 ،فهي:
ـ ال�صديق املخل�ص
ـ العدو الذي يخفي كرهه  ،ونقمته ،ولو �إىل حني
ـ �سيف الدولة .
ن�ص �شعري تنق�سم �إىل ق�سمني
� ّإن العالئق يف � ّأي ّ
 ،عالئق داخل ّية تت�ش ّكل بني العنا�رص احلا�رضة ،
بع�ضها ببع�ض  ،و�أخرى تكون بينها وبني العنا�رص
الغائبة  ،وتع ّد الثانية عالئق معنى ورمز  ،مبعنى � ّأن
هذا ال َّدا َّل يك�شف عن ذلك املدلول  ،وهذه احلقيقة
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ت�ستدعي حقيقة �أخرى  ،واحلادثة دائما مركز الفكرة
 ،وب�ؤرة حتوم حولها العالئق وال ّدالالت � .أ ّما عالئق
احل�ضور فهي ذات بعد ت�صويري وتكويني  ،حيث
تتواىل فيها الأحداث وتت�ش ّكل ال�شخ�صيات بو�صفها
جمموعة متقابلة متد ّرجة  ،ال رموزا  ،وتت�آلف
الكلمات بق ّوة البنية ال بالإيحاء  " .3فال�شاعر
يحاول �أن يقيم داخل اللغة عالقات غريبة وجديدة
مما يو ّلد لدينا
تتناغم مع ما ي�شعر به داخليا ّ ...
عاملني  :عاملا داخليا غري حم�سو�س  ،يحاول ال�شاعر
�أن يبوح ببع�ض �أ�رساره ومكنوناته عن طريق اللغة
 ،وعاملا جديدا ت�ؤ�شرّ �إليه اللغة  ،يحاول ال�شاعر من
4
خالله الإيحاء بالعامل املكنون واملكتّم يف داخله "
وهذا �شكل من �أ�شكال االنحراف الأ�سلوبي .

احلا�ضر الأول :املوت
مل يفتتح املتنبي ق�صيدته بالوقوف على الأطالل
 ،وقفة متاثل وقفة البخيل الذي �ضاع خامته يف
6
الرتاب ، 5ومل يخاطب اخلليلني كما اعتاد على ذلك
 ،بل بد�أ مدحيته بذكر املوت ،وجعله فاحتة القول ،
منه �سيبد�أ حياته املجهولة القادمة عند كافور ،ومنه
�سيعلن والءه  ،يف ظالل قوله تعاىلَ " :ك�أَنمَّ َا ُي َ�سا ُقونَ
�إِلىَ المْ َ ْوتِ َو ُه ْم َين ُْظ ُرونَ " 7فاملوت املتمنّى عالج للحالة
التي يعي�شها املتنبي  ،يف وقت ع ّز فيه وجود عالج
�آخر ،وقد اعتمد على ظاهرة االلتفات  ،فج ّرد من
نف�سه �ضمريا وخاطبه ،ناظرا �إىل ذاته من خارجها،
ليقرتن النّ�صح باملو�ضوعية  ،وهو ن�صح فيه انك�سار،
ولي�س فيه حثّ على �شجاعة املواجهة
يقول:
املوت �شافيا
كفى ِبكَ دا ًء � ْأن تَرى َ
وح�سب املنايا �أن َي ُك َّن �أمانيا
ُ
�إنّه حلن تراجيدي  ،يعبرّ عن انقالب يف �شخ�ص ّية
ال�شاعر  ،ويك�شف عن نغم جديد  ،هو نغم الأ�سد
اجلريح  ،املهزوم  ،وهو �أول نغم يعلن فيه املتنبي
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هزميته بعد خروجه من حلب  ،وال جنايف ال�صواب
�إذا قلنا � ّإن هذه الق�صيدة مت ّثل مرحلة جديدة يف حياة
8
املتنبي الذي مل يكن يرى �أحدا من �أهل زمانه يدانيه
ولع ّل ح ّبه ال�شديد ل�شخ�ص ّية �سيف الدولة اخلالدة يف
ذاكرته ،و�شعوره ب�ضياع فردو�سه هما اللذان جعاله
يبد�أ ق�صيدته بقوله  :كفى بك داء �أن ترى املوت
9
�شافيا
وظالل الأمري احلمداين ت�صطحب معها كثريا من
الأوجاع  ،وهي تت�صارع وتتجاذب مع اجلانب
الآخر " ،فهناك قلب موزّع بني ذات وذات  ...ذات
داخلية  ،وذات خارجية  ،وم�رسح يلتقي فوقه
10
ال�رصاع الذي ي�أخذ �شكال حا ّدا "
وال�س�ؤال الذي يح�رض يف هذا ال�سياق هو  :كيف يقبل
ي ظاه ٌر ؟
كافور من املتنبي هذا املطلع  ،وما فيه َب ِنّ ٌ
يقول طه ح�سني  ":طمع امل�رصيون يف حتويله �إليهم
؛ لي�ضعفوا خ�صمهم ( واملق�صود �سيف الدولة ) ،
ولي�ست�أثروا من دونه ب�سالح من �أم�ضى �أ�سلحته،
وهو �سالح الدعوة والإذاعة  :ف�أغروا ال�شاعر
و�أطمعوه  ...خدعه الغرور  ،فظن � ّأن القوم ي�ص ّدقونه
وال يكذبونه  ،و�أنّهم يريدون به اخلري  ،وال يريدون
�أن ينزعوه من يد مواله احلمداين  ،فا�ستجاب لهم،
و�أ�رسع �إليهم  ،وانتظر حتقيق الوعد  ،وت�صديق
11
الرجاء  ،فلم يجد �إال �رسابا ال يروي من ظم�أ "...
لقد �أثار هذا املطلع جدال عند القدامى واملحدثني ،
وممن ع ّلق عليه ال ّثعالبي� ،إذ رف�ض االبتداء بذكر
12
املوت ؛ ملا يف ذلك من طرية تنفّر ال�سوقة قبل امللوك
ومن املحدثني من قال  ":ال �أعرف  ،على كرثة ما
قر�أت  ،ق�صيدة واحدة من ق�صائد املدح يف ال�شعر
العربي  ،طلعت مبثل هذا املطلع � ،أو ابتد�أت مبثل
هذه البداية التي تثري اجلفلة فيمن تخاطبه  ،بينما
املفرو�ض يف ق�صائد املدح �أن تثري الأ�سارير  ،وت�ضيء
املالمح ،وال �أعرف كيف ا�ستقبل املمدوح هذا املطلع
13
الذي يحمل يف حروفه موجا متحركا من الظلمات "
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وجند �إجابة عن مثل هذا الت�سا�ؤل الأخري يف قول طه
ح�سني �أي�ضا � ":أقبل املتنبي على كافور و�ضيعا ذليال
 ...مل ي�صف �أحدا كما و�صف نف�سه حني قال :
الهوان عليه
من يه ْن ي�سه ِل
ُ
14
جلرح مب ّيتٍ �إيال ُم
ما ٍ
فقد ماتت نف�س املتنبي �أو كادت متوت حني فارق
�سيف الدولة هاربا من الكيد ومكر احلا�شية  ،وباع
16
كرامته و�صداقته  15 "...فقبل �أن يكون يف ظ ّل عبد
وبون وا�سع بني م�ضمون البيت ال�سابق وم�ضمون
قوله :
َ
يوف ُمك ّرما
ال�س ِ
و�إال ْ
متت حت َْت ّ
ـا�س الـ ُّذ َّل َغ ـيرْ َ ُمـ َكـ ّر ِم
تمَ ْت و ُتق ِ
َفث ِْب واثقا باهلل وثب َة ماج ـ ٍد
17
املوت يف ال َه ْيجا جنى النّحل يف الف ِم
يرى َ
وقد اقرتن طلب املوت بغياب ظ ّل الإن�سان � ،أو
واجهة حياته وهو ال�صديق املخل�ص  ،ويبدو � ّأن
ال�صديق املق�صود هنا هو �سيف ال ّدولة  ،وقد تغيرّ ت
ّ
�صفته هنا بانقالب احلال ،وانك�سار م�صطلح اخلطاب
الر�سمي .يقول:
متنيت � ْأن تَرى
تمَ ن ْيتَها ملّا َ
�صديقا ف�أعيا �أو عد ّوا ُمداجِ يا
والدليل على � ّأن ال�صديق هو �سيف الدولة ،قوله :
َح َببتُك قلبي ق ْب َل ُح ّبك من َن�أى
أنت وافيا
وقد كانَ غ ّدارا فك ْن � َ
فاخليانة يف ال�صداقة لها �أثر كبري يف نفو�س �أ�صحاب
الهمم العالية  ،املندغمني يف �إخال�صهم ووفائهم ال
احلب الذي فيه تفان يف الوفاء
يقل عن اخليانة يف ّ
وال ّثبات  ،و�إذا حت ّول �أحد طريف احلب �أو انقلب،
كانت الفجيعة �صاعقة  ،وقد جتعل املت�أذى يرت ّد
�إىل نف�سه خائبا مهزوما � ،أو قد جتعله يفقد ثقته
18
بالآخرين .
ال�سياق جتتمع �صفتان ت�ش ّكالن مركز
ويف هذا ّ
الدائرة  ،ونقطة التّحول  ،وهما (غ ّدار) وقد خلعها
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على �سيف ال ّدولة  ،و ( واف ) وخلعها على ذاته ،
لكن هذه املفارقة يف تبادل
م ّربرا رحيله و�آالمه ّ ،
العواطف �أرهقت املتنبي و�س ّببت له رع�شة يف تفكريه
ورع�شة يف يديه ؛ �أ ّما رع�شة التفكري فوا�ضحة يف
ن�سيان متطلبات املقام الذي هو فيه  ،فهو يف �سياق
املادح ال الراثي �أو الهاجي � ،أ ّما رع�شة اليد فبادية
يف ري�شة الفنان ال ّر�سام  ،فهي ري�شة حريى تعلو
وتهبط ،وتخلط الألوان لتختلط معها امل�شاعر
والأحا�سي�س  ،فتجعله ال يدري ما الذي يريده � ،أيريد
املا�ضي ( حلب و�سيف الدولة ) �أم احلا�رض (م�رص
وكافور الأعجمي ) ؟
�إذا اختار املا�ضي فقد يخ�رس حا�رضه  ،و�إذا اختار
احلا�رض فقد ين�سف قناعاته  ،وين�سف �أدبه  ،لي�أخذ
ـ املونولوج ال ّداخلي ـ بعد هذا الرتدد بال�سيطرة على
ال�سياق  ،فيدور حوار ملتهب بينه وبني قلبه :فالقلب
باق على حب من ن�أى  ،و�شاكٍ لفراقه  ،وهذه �أعلى
درجات الوفاء والإخال�ص  ،وال�شاعر بعقله راف�ض
من قلبه �أن يظ ّل وف ّيا  .و�أمام �إ�رصار القلب على
الوفاء والبقاء على الذكرى  ،تت�صاعد �آالم املتنبي
ويعلو توتره في�صطدم مع قلبه لينقلب الت�سامح
واملطالبة بالعفو �إىل براءة من القلب �إذا ا�شتكى � ،أو
�أظهر �ضعف �صاحبه  .يقول :
و�أ ْعل ُم � َّأن البينْ َ ُي�شكيكَ َب ْع َد ُه
ف َل ْ�س َت ُف�ؤادي � ْإن ر�أي ُتكَ �شاكِيا
ث ّم يفطن لأقرب �أع�ضائه �صلة بقلبه  ،وهما العينان
في�شملهما برباءته  ،وك�أنّه ي�سعى �إىل حكم موزون
ي�ؤدي فيه عدال بني الأع�ضاء  ،يقول :
موع الع ِني ُغ ْد ٌر ِب َر ِّبها
ف� َّإن ُد َ
الغادرين َجوارِيا
�إذا ُك َّن �إ ْث َر
َ
واحلب ينبغي
" فالعاطفة يجب �أن تكون م�شرتكة ،
ّ
�أن يكون متبادال  ،و�إال كان �سائرا على ر�أ�سه �إذا كان
ولكن هذا الذي الح وك�أنّه فتوى
من جانب واحد ّ ،
ُعليا ت�س ّد الطريق على اال�ستئناف والتمييز  ،ال يلبث
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�أن ي�أخذ وجها �آخر �أق ّل �رصامة وعبو�سا  ،بل يكاد
ينقلب �إىل وجه طلق فيه من الوداعة واحلنان ما
يعيده �إىل منطقة الت�سامح الرائع "19وهذا بـ ــا ٍد فـي
قوله :
القلب ُربمَّ ا
�أ ِق َّل ا�شتياقا �أ ُّيها ُ
لي�س �صافيا
ر�أ ْي ُتكَ تُ�صفي الو َّد من َ
و�شتان بني هذا اخلطاب وما �سبقه  ،فهذا هم�س
هادئ ي�شري �إىل تراجع الغليان الذي ثار و�ألهب
عواطفه  ،و�أبعده عن التوازن  ،وي�شعرنا بتغيرّ
النربة املتوتّرة � ،إىل نقي�ضها  ،ث ّم يتوا�صل الهدوء
ليتج ّلى يف �أعلى درجاته يف قوله :
ال�صبا
خُ ِلق ُْت �أَلوفا لو َ
رج ْع ُت �إىل ّ
القلب باكِيا
وج َع ِ
لفا َرق ُْت �شيبي ُم َ
ويبدو �أنّه فطن �إىل كافور بعد هذا احلديث الطويل
عن ذاته وعن �سيف الدولة ،فعبرّ عن اعتذار �ضمني
ّ
مبطن  ،حني �أعلن �أنّه مرتبط باملا�ضي وذكرياته ـ و�إن
كانت م�ؤملة ـ  ،و�سيف الدولة جزء من هذا املا�ضي ،
ولهذا لي�س من الي�سري التح ّرر منه  ،ومن �أجل ت�أكيد
هذا املعنى ا�ستح�رض ال�شّ يب  ،ليقول :لو � ّأن هذا
ال�شيب فارقني وعدت �إىل �شبابي لبكيت عليه ،وهذا
�شكل من �أ�شكال التّطور والنّمو الع�ضوي للنّ�ص ،
�ساعده يف �إجنازه خياله اخللاّ ق  ،الذي هو ق ّوة طاغية
متار�س عملها بطريقة الواعية  ،و�إن كان لها يف الوقت
نف�سه هيمنة ّ
منظمة حتقّق التكامل الع�ضوي الذي
20
يوحد مك ّونات النّ�ص الأدبي .
ّ
وهنا يتجاوز املتنبي القدماء يف بنائهم ال�صورة
ال�شعر ّية القائمة على الت�شبيه واملجاز  ،ليجعلها
21
متّ�صلة باحلوا�س وامللكات ك ّلها احل�س ّية والروح ّية
و�إىل جانب غياب ال�صديق الويف  ،غاب العدو الذي
ميتلك �شيئا من الأخالق التي حتدوه لي�سرت حقده
وكرهه ،ولو �إىل حني ؛ لي�صدق على املتن ّبي يف هذه
احلالة قول املثل ال�شعبي" اجلمل ملّا بوقع بتكرث
�سكاكينه"
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وال�س�ؤال الذي يربز هنا هو  :من العدو املق�صود
ّ
ح�ساده يف حلب �أبو فرا�س
يف هذا البيت ؟ هل هم ّ
احلمداين ،وابن خالويه  ،ومن ينا�رصهما؟
نعم .لع ّلهم ه�ؤالء ،ويدعم هذا الر�أي قول املتنبي
رصحا بطلب �إمارة على الب�رصة والكوفة تغيظ
م� ّ
ح�ساده يف بالط �سيف الدولة:
ّ
َ
يزورك راجِ ٌل
َو َغيرْ ُ كث ٍري � ْأن
فَريج َع ملكا للعراق ِني َواليا
و�أكرث من كان يقف �س ّدا يف وجه طموحاته يف بالط
�سيف ال ّدولة ،هم خا�صته ،و�أقربا�ؤه (�أبو فرا�س ،
وابن خالويه) .والآن وبعد �أن �ضاقت به الأر�ض،
ومل يبق يف الكون �إال الفراغ املريع  22وجدنا املتنبي
لكن كلماتها ال تتح ّول �إىل
يكتب ق�صيدة الوداع ّ ،
دموع كما يقول �أبو متام� ، 23أو �إىل عناق ُي�شتَهى ،
و�إنمّ ا حتمل غبار اخليل الزّاحفة يف ال ّرمال  ،وقناع
الليل الهابط وراء ال�شم�س الغاربة ، 25من هنا ي�أتي
احلا�رض الثاين .
احلا�رض الثاين :ع ّدة احلرب (ال�سيف اليماين
،والرماح ،واخليول الكرمية) والأُ ْ�سد.
ق ّلما جند ق�صيدة للمتنبي تخلو من �ألفاظ احلرب ،
25وقد اقرتن ح�ضورها يف حياة املتن ّبي بغياب الذّل ؛
�إذ ال يحق ّللمتنبي �أو � ّأي فار�س �آخر �أن يعن َّي نف�سه
باقتناء ال�سيف اليماين �،أو ال ّرماح الطويلة� ،أو
اخليول الكرمية ما دام ذليال .يقول:
�إذا ُكن َْت تَر�ضى � ْأن َ
تعي�ش ِبذ ّلة
فال ت�ستع ّد ّن احل�سا َم اليمانيا
ماح لغ ـ ار ٍة
وال
ّ
ت�ستطيلن ال ّر َ
ت�ستجيدن العِتاقَ املَذاكِيا
وال
ّ
يوجه
� ّإن هذا اال�ستح�ضار يدفع عن املتن ّبي �س�ؤاال قد ّ
�إليه من �أهل م�رص عن �سبب تركه �سيف الدولة الذي
طاملا تغنّى ب�أجماده ،واحتفى به ،ويعلن يف الوقت
نف�سه عن بناء �شخ�ص ّية املتن ّبي اجلديدة  ،م� ّؤ�س�سا
لعالقة وا�ضحة مع جمتمعه اجلديد على ال ّرغم من
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حالة االنك�سار امل�ؤقّت الذي يعاين منه املتنبي .
فاملتن ّبي على ال ّرغم من جراحه وانك�ساره �إال �أنه ال
ميكن �أن يقبل ب� ّأي حال من الأحوال �أن يكون الأ�سد
احليي الطاوي الذي ينتمي �إىل حظرية اخلراف.
ّ
يقول:
فما َي ْن َف ُع الأ�س َد احليا ُء م َِن ّ
الطوى
وال ُتتّقى حتّى تكونَ َ�ضواريا
وقوله هذا ين�سجم وفهمه ملعادلة احلياة ؛ وعالقات
النا�س فيها  ،فهو الذي ر�أى يف احلياة �ساحة قتال
دائمة يف ال�رس والعلن ،العالقة فيها بني الإن�سان
و�أخيه متاثل قطعا عالقة املقاتل باملقاتل  ،والبقاء
ليقارب بينه وبني
للأقوى ،وهذا ما حدا بالعقّاد
َ
الفيل�سوف الأملاين نيت�شة الذي كان ي�س ّمى نبي دين
الق ّوة يف الع�رص احلديث  ،26يقول العقّاد ":فمن قر�أ
املتنبي ثم قر�أ نيت�شة ال ي�سعه �أن ين�سى الأول حني
يقر�أ للثاين قوله فيما هو ح�سن وما هو قبيح من
الآداب يف كتابه"�إرادة القوة"  .ما احل�سن؟ والإجابة
 :كل �شيء ين ِّمي يف النف�س ال�شعور بالقوة...
وما القبيح ؟ كل �شيء ي�صدر عن ال�ضعف.
وما ال�سعادة ؟ هي ال�شعور ب�أن القوة نامية و�أن
العقبات مذللة"
وماذا عن القناعة ؟ يقول":فال قناعة بل مزيد من
القوة .وال �سلم بل حرب وال ف�ضيلة بل �شجاعة " ،
�أو قوله � " :أحبوا ال�سلم كو�سيلة �إىل احلرب ،وال�سلم
الق�صري خري من ال�سلم الطويل" و" ال �أقول لكم
اعملوا بل قاتلوا ،وال �أو�صيكم بال�سلم بل بالن�رص".
27

وقد بدت عالقته بح�صانه �أمنت من عالقته بالإن�سان
احلا�رض ،ولهذا �أكرث من و�صفه .يقول:
َو ُج ْر َدا َم َد ْدنَا َبينْ َ �آذانِها ال َق َنـا
ت خِ فَافـا َي َّت ِب ْع َن ال َعواليـا
َف ِب نْ َ
ال�صفا
تمَ ا�شى ب�أ ْي ٍد ُك ّلما وافتِ ّ
ن َ َق�شْ َن ب ِه َ�ص ْد َر ال ُبزَا ِة َحوافيـا
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وتنظ ُر ِم ْن �سو ٍد َ�صوادقَ يف ال ُّدجى
خو�ص َكما هِ َيا
َي َر ْي َن َبعيداتِ ال�شُّ ِ
للج ْر ِ�س ا َ
خلف ِِّي َ�سوام ًعا
و َتن ِْ�ص ُب َ
ال�ضمي ـ ِر تَنادِيا
يخَ لْ َن ُمناجا َة َّ
باح �أَعنَّـ ًة
تجُ اذ ُِب ُفر�سانَ َّ
ال�ص ِ
أعناق ِم ْن َها �أَفا ِع َيـا
ك� َّأن على ال ِ
فاحل�صان احلا�رض يتماهى يف �صفاته مع �صفات
ال�شاعر امل�ؤمن بالق ّوة  ،ويرتفع ب�إح�سا�سه ليخرج
ال�ضعف التي بدا فيها ال�شاعر يف �أ ّول النّ�ص
من حالة ّ
،ف�شعر ح�صانه ق�صري لكرثة معاركه ،و�رسعته ظ ّل
للرماح يف يد املقاتل يعدو احل�صان خلفها  ،ولكنّه
عاجز عن اللحاق بها ؛�إذ ال �شيء يف هذه احلياة
يت�ساوى مع ال�سالح يف يد املقاتل ،ومن العبث ال ّلحاق
يوجه
باليد التي حتمله؛ ف�ضال عن ذلك فالرمح ّ
احل�صان  ،في�ؤ ّدي دور البو�صلة يف �أ ّيامنا  .هذا ما ال
ولكن معرفتنا باملتنبي ت�ؤ�شرّ
ينطق به النّ�ص جهارا ّ ،
�إليه  ،ومن هنا فقد قيل يف ال�شعر  " :هو الذي حتيط
28
ال�صفة
به املعرفة وال ت�ؤ ّديه ّ
�أ ّما يدا احل�صان احلافيتان ففيهما قوة تحُ ْ دِثُ �أثرا
يف ال�صخر ي�شبه يف �شكله �صدر الباز ،وهذه الق ّوة
�صنو لقوة ال�شاعر التي ظ ّلت حا�رضة يف �أغرا�ضه
ال�شعر ّية ك ّلها.
ثم ي�صف ق ّوة �سمعها فيجعلها ت�سمع حديث النّف�س
وك�أنّه مناداة  ،ثم ق ّوة �إب�صارها  ،فهي ترى الأ�شياء
البعيدة ليال على حقيقتها كما لو كانت �أمامها نهارا .
"فال�ساحة خلت من الفار�س  ،وبقي اجلواد الأغ ّر
 ...ي�رضب الأر�ض ب�سنابكه " 29ويحدث فيها ب�صمة
الفار�س املتعب املنهك  .و "هذه املفارقات العجيبة
بني واقع م�ؤمل حزين  ،وطموح ال حمدود يك�شف عن
�إميان ال�شاعر القوي بوجوده وب�رضورة ال�صمود يف
املعركة ليك�سب اجلولة ل�صاحله  ،ال �أن ي�ض ّيع �آماله،
وي�ضعف حتى يت�رسب هذا الي�أ�س القاتل �إىل نف�سه
 ...هذا هو �ش�أن املتنبي بني هذا الواقع احلاد ...
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والأمل امل�ضني الذي ي�شكل حاجزا قو ّيا يف وجه البطل
الثائر "ّ � 30.إن ما يفعله املتنبي يح ّر�ض القارئ على
اكت�شاف ال�سرّ ّ اجلمايل امل�سكوت عنه يف الق�صيدة ،
وا�ستح�ضار النّ�ص الغائب  ،والدالالت املراوغة .31
وهذه "و�سيلة لغوية ال�ستنطاق طاقات اللغة الكامنة،
وا�ستغوار ملناطق �صعبة املنال يف �أعماق ال�شعور ،
ومكنونات الكون  ،والتعبري عنها ب�شكل لغوي �أقرب
ما يكون �إىل املعاينة وامل�شاهدة واملالم�سة عرب قدرة
االنحراف على انتهاك حدود الأ�شياء والأ�شخا�ص ،
توحد جواهر الأ�شياء ،
وتل ّم�س الوحدة الكون ّية التي ّ
وتق ّرب ما تباعد منها  ،وتباعد ما تقارب  ،من خالل
ك�رس قواعد الإ�سناد اللغوي � ،أو خرق النّمط املعريف
امل�أنو�س عند املتلقي  ،فتج ّرد املاديات  ،وت�شخّ �ص
يو�سع من دائرة التحليل ويجعل
املعنويات " 32وهذا ّ
النّ�صو�ص مفتوحة على الق ّراء  ،مي�سكون ببع�ض
القرائن اللغوية فيتح ّول املديح عندهم �إىل هجاء � ،أو
�سخرية ّ
مبطنة  ،وقد يتحول الهجاء �إىل فخر باملقلوب
 33واحلا�رض اجلديد الذي يدخله املتنبي على �سبيل
الت�شبيه هو الأفعى ؛ فيقارب بني تلوي احلبل على
عنق احل�صان  ،وتلوي الأفعى  ،وك�أنّه �أراد من ذلك
�إ�ضافة ق ّوة على ق ّوة للح�صان ؛ ليع ّو�ض من جديد
عن �ضعفه الذي بدا يف �أول النّ�ص  ،يقول:
باح �أَ ِع َّن ًة
تجُ اذ ُِب ُف ْر�سانَ ّ
ال�ص ِ
أعناق ِمنْها �أفاعِيا
َك� َّأن على ال ِ
ث ّم يبحث عن جانب �آخر يتل ّم�س فيه ما ي�ستكمل به
جوانب الق ّوة فيتن ّبه �إىل القّوة املعنو ّية يف �شخ�ص
املمدوح كافور  ،لذلك ت�أتي معظم �أبياته الالحقة يف
هذا الإطار .
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احلا�ضر الثالث :كافور الإخ�شيدي
ق ّدم املتنبي �صورة للكمال الإن�ساين  ،وهي �صورة
تدفع املتلقي للذهاب �إىل انعكا�س الهدف ،ليخرج املعنى
لكن املتد ّبر
�إىل الإطار ال�ساخر  ،ولهم احلقّ يف ذلك َّ ،
لتفكري املتنبي يعي �أنّه قادر على اخلروج من واقعه
الزّماين واملكاين ليدخل يف عامل املثال املتخ ّيل (هروبا
�أحيانا ) وي�ص ّور ما يف ذهنه ال ما يراه �أمامه  ،وهو
دائما يبني �شخ�ص ّية ممدوحه ،ب�رصف النّظر عنه ،
على ُم ُث ٍل عليا يراها منوذجا للكمال الإن�ساين املطلق ،
وهي قيم متخ ّيلة  ،تلخّ �ص يف الغالب ُم ُث َل الفرو�س ّية
عند العرب  ،تلك املرتبطة بالعادات والتّقاليد ؛ من
�شجاعة و�إباء وكرم  ،وت�ضحية  ،و�سماحة ،على ال ّرغم
من قدرة عظيمة على الفتك والبط�ش  ،وهو بهذا يعيد
�إىل �أذهاننا �إيقاع الق�صيدة العربية احلما�س ّية ،وقدرتها
34
على الت�أثري يف النفو�س
يقول :
جل ْ�س ُم يف ال�سرّ ْ ِج راكِبا
ِب َع ْز ٍم ي�س ُري ا ِ
القلب يف اجل�س ِم ما�شيا
ب ِه وي�س ُري ُ
َ
توارك غيـ ـ ـ ــر ِه
قوا�ص ـ ـ َد كافـ ـ ـ ــو ٍر
ِ
ا�ستَق َّل ال�سواقِيا
وم ْن ق ََ�ص َد البح َر ْ
فجاءت بنا �إن�سانَ عيـ ِـن زمانـ ـ ـ ِه
ْ
وخ َّل ْـت بيا�ضـا خلفـها وم�آ ِقيـ ـ ـ ـ ــا
فتًى ما �رسينا يف ُظهو ِر جدودِنا
نرجـي التّال ِقي ـ ــا
ع�صـرِه �إال ّ
�إلـى ْ
َت َرفَّـ َع عـ ْن ُعـونِ املَكــار ِم ق ـ ـ ْد ُر ُه
35
فما يفع ُل الفِعالتِ �إال َعذا ِريـ ـ ـ ــا
ُيبيـ ُد َعـداوات ال ُبغـ ــا ِة بلطف ـ ـ ــه
ف� ْإن مل َت ِب ْد منهم �أبا َد الأعادي ــا
كنت تائقا
�أبا امل�سكِ ذا الوج ُه الذي ُ
كنت راجيا
�إليه وذا اليو ُم الذي ُ
ويبدو � ّأن املبالغة يف تناوله ل�شخ�ص ّية كافور بلغت ح ّدا
�أزعج النّقاد  ،و�أزعج �سيف الدولة نف�سه  ،ففي قوله :
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َ
توارك غري ِه
قوا�ص َد كافو ٍر
ِ
ا�ستَق َّل ال�سواقِيا
وم ْن ق ََ�ص َد البح َر ْ
قال العكربي  ":و�إذا كان املتنبي ق�صد هذا فلقد
�أبان عن نق�ص عهد وق ّلة مروءة ؛ لأنّه مدح خلقا فلم
يعطه �أحد ما �أعطاه علي بن حمدان ـ �سيف الدولة.
وال كان فيهم من له �رشفه وف�ضله لأنّه عربي من
�سادات تغلب عامل بال�شعر  ،ومل ميدح مثله يف ال�رشف
واحل�سب �إال حممد بن عبداهلل الكويف "36 .وقال �سيف
الدولة ملّا �سمع هذا البيت  ":له الويل ! جعلني �ساقية
وجعل الأ�سود بحرا"  37وقد اختار حل�ضور كافور
ما يتنا�سب ولون ب�رشته فجعله مثل �سواد العني يف
الأهم ّية بني امللوك  ،فال�سواد من�سجم مع لون كافور،
ف�ضال عن ذلك  ،فبه يكون الإب�صار  ،ولو جعله بيا�ض
العني لأثار عند املتلقي ال�ضحك  .ويف مقابل �سواد
العني  ،جعل �سيف الدولة و�أمثاله البيا�ض فيها.
وال �شكّ � ّأن عالئق احل�ضور يف الأدب تقابل العالئق
ال�سياقية يف علم اللغة وقد تكون عالئق الغياب ذات
�صفة تبادلية مع وحدات �أخرى م�شابهة لها دالليا
�أو ا�شتقاقيا � ،أ ّما عالئق احل�ضور فقد تكون ذات
�صفة تتابعية مع الوحدات املجاورة لها التي ت�سبقها
�أو تلحقها يف اخلطاب امللفوظ  ،ذلك � ّأن الإ�شارة ال
تكت�سب معناها من ذاتها  ،بل من جممل العالقات
التي تقيمها مع بق ّية الإ�شارات 38وتتواىل �أ�شكال
املبالغة يف �شكل ت�صاعدي يق ّرب املمدوح من الكمال،
على ح�ساب �سيف الدولة  ،على نقي�ض ما بدا يف �أول
النّ�ص  ،حني كان موزّعا بني قلبه املتع ّلق ب�سيف
الدولة ،وعقله الباحث عن حياة جديدة و�إمارة يغيظ
بها ح�ساده يف حلب  ،وهذا يلخّ �صه قوله:
وغري كثري �أن يزورك راجل
فريجع ملكا للعراقني واليا
فحني يق ّرر اختيار كافور  ،يطلق عنانه ملبالغاته
 ،بال وعي  ،وك�أنّه دخل يف �سكر �أخذ عقله  ،فغاب
عن وعيه  ،فهرب �إىل عامل الالمعقول  ،وقد و�صل به

278

الأمر �إىل ت�صغري نف�سه ،وربط وجوده يف هذه احلياة
ب�شخ�ص ّية كافور  .يقول :
فتًى ما �رسينا يف ُظهو ِر جدودِنا
نرجي التّالقِيا
�إىل ع�صرْ ِه �إال ّ
فهو و�أمثاله ما و�ضعوا يف �أ�صالب �أجدادهم ،
وتنقلوا من ج ّد �إىل �آخر �إال لي�صلوا �إىل هذا الزمان
فيقابلوا كافورا  ،ليجدوا عنده املكارم التي ال يقوى
مما يق ّدمه
عليها غريه لعظمها  ،فهي بكر وغريها ّ
امللوك عوان .
َت َر َّف َع ع ْن ُعونِ املَكار ِم ق ْد ُر ُه
فما يفع ُل الفِعالتِ �إال َعذارِيا
وهو �أب لك ِّل طيب  ،يعطي عطاء ال حدود له  ،جدير
بال�سيادة �،أهل لها  ،مل يدرك امللك بالتّمني  ،ولكن
مبعارك �أ�شابت النّوا�صي  ،ولو � ّأن والد البي�ض
(�سام) طلع من قربه وطالع ما عند املمدوح من
�صفات خلطب يف ن�سله معلنا تقدميه البن �أخيه حام(
ويق�صد كافورا ) على نف�سه ون�سله وماله .
ويكون اخلتام بالإ�شارة �إىل امتالك كافور نف�سا ال
تر�ضى �إال التناهي يف ك ّل �شيء.
وعلى ال ّرغم من ك ّل هذا  ،يبقى ما قاله تعبريا عن
حالة  ،ال تعبريا عن ر�أي  ،وال ّدليل على ذلك ما �أتى به
يف افتتاح ّية ق�صيدة ثانية من مدائحه لكافور :
فراقٌ ومن
ُ
فارقت غ ُري مذممَّ ِ
39
مت خ ُري مي َّم ِم وقد
َو�أَ ٌّم ومن ّمي ُ
يكون دليل دهاء  ،وك�أنمّ ا كان يع ّد هذه الق�صيدة لأن
تقلب �إىل هجاء� ، 40أو لعلها �سخرية بالقيم .41
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اخلامتة

التوثيق

تع ّد 40هذه الق�صيدة من الق�صائد الغن ّية بالعنا�رص
ال ّرامزة  ،املح ّملة بال ّدالالت  ،وهي مت ّثل مرحلة
جديدة يف حياة املتن ّبي  ،وقد ك�شف النّ�ص عن عدم
ته ّي�ؤ املتنبي لهذه املرحلة؛ ولذلك بدا موزّعا بني
ما�ضيه وحا�رضه  ،يعي�ش حال ًة من ال�رشود الذهني
والعاطفي  ،و�ساعده على النّجاح يف ا�ستكمال الن�ص
الحقا بعد مرور �أبيات كثرية  ،اعتماده على مبالغات
ال يحكمها العقل واملنطق  ،م�ستندا �إىل ال�صورة املثال
التي يحتفظ بها يف ذهنه عن القائد و�صفاته يف الواقع
العربي ،وم�ضيفا �إليها من خياله اخل�صب .
وقد ك�شف النّ�ص عن تذبذب يف العنا�رص احلا�رضة
والغائبة اعتمادا على حالة الهدوء والغ�ضب التي
عا�شها وهو يعاين من ت�صارع العقل والعاطفة  ،فنتج
عن ذلك تن ّوع يف مادة اخلطاب ولغته  ،فما اتّ�صل
بذاته ال�ضائعة املعذّبة �أف�ضى �إىل حديث عن املوت
وغياب لل�صديق الويف  ،وكرثة الأعداء الذين ك�شفوا
عن �أحقادهم  ،وما اتّ�صل ب�سيف الدولة ك�شف عن
عتاب غليظ  ،وعن تع ّلق القلب به  ،وعن رغبة عقل
ال�شاعر يف تخفيف ح ّدة ال�شوق �إليه  ،وعن نهي
لعينيه عن البكاء ؛ لأنّه مل يجاز على وفائه بوفاء ،
و�أما ما كان لكافور ففيه اعتذار �ضمني ب�سبب كرثة
احلديث عن النّف�س وعن �سيف الدولة  ،وفيه مبالغات
كثرية تع ّو�ض عن غياب كافور يف �أبيات الق�صيدة
الأوىل  ،وهي مبالغات دفعت بع�ض ال ّدار�سني �إىل
االعتقاد ب� ّأن املتنبي كان يق�صد ال�سخرية ؛ ل ّأن فيها
جتاوزا للم�ألوف واملعقول .
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ملحق
كفى بكَ دا ًء � ْأن ت َرى امل ْو َت �شا ِف َيا
َو َح ْ�س ُب املَنَا َيا � ْأن ي ُك ّن �أما ِن َيا
تمَ َ ّن ْي َت َها ملّا تمَ َ ّن ْي َت � ْأن َت َرى
َ�صديق ًا ف�أ ْع َيا �أ ْو َع ُدو ًا ُمداجِ َيا
كنت َت ْر َ�ضى � ْأن ت َ
َعي�ش ب ِذ ّل ٍة
�إذا َ
فَال ت َْ�س َت ِع ّد ّن ا ُ
حل�سا َم ال َي َما ِن َيا
ماح ِلغَا َر ٍة
َوال تَ�ستَطي َل ّن ال ّر َ
َوال تَ�ستَجي َد ّن العِتاقَ املَذا ِك َيا
فما َين َف ُع الأُ ْ�س َد ا َ
حليا ُء من َّ
الط َوى
َوال ُت ّتقَى حتى تكونَ َ�ض َوا ِر َيا
َح َب ْب ُتكَ َقلْبي قَب َل ُح ّبكَ من ن�أى
أنت َوا ِف َيا
َوقد كانَ َغ ّدار ًا ف ُك ْن � َ
ني ُي�شكيكَ َب ْع َد ُه
َو�أ ْع َل ُم � ّأن ال َب َ
َف َل ْ�س َت ُف�ؤادي � ْإن َر�أ ْي ُتكَ �شَ ا ِك َيا
وع ال َع ِني ُغ ْد ٌر ِب َر ّب َها
ف� ّإن ُد ُم َ
�إذا ُك ّن �إ ْث َر الغَا ِدرِين َج َوا ِر َيا
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�إذا ا ُ
جلو ُد مل ُي ْرزَقْ خَ ال�ص ًا من الأ َذى
فَال ا َ
حلم ُد مك�سوب ًا َوال املا ُل با ِق َيا
َولل ّنف ِْ�س �أخْ القٌ َت ُد ّل على الفَتى
�أكانَ َ�سخا ًء ما �أتَى �أ ْم ت ََ�ساخِ َيا
�أ ِق َّل ا�شتِياق ًا �أ ّي َها ال َقلْ ُب ُربمّ َ ا
لي�س �صاف َيا
َر�أ ْي ُتكَ ت ُْ�صفي ال ُو ّد من َ
ال�ص َبى
خُ ِلق ُْت �أ ُلوف ًا َل ْو َر ُ
جعت �إىل ّ
القلب با ِك َيا
وج َع ِ
َلفا َر ُ
قت �شَ يبي ُم َ
َو َلك ِّن بالف ُْ�سطاطِ َب ْحر ًا �أ َز ْر ُت ُه
َح َياتي َون ُْ�صحي َوال َه َوى َوال َق َوا ِف َيا
ني �آذا ِن َها ال َقنَا
َو ُج ْرد ًا َم َد ْدنَا َب َ
ت خِ فَاف ًا َي ّت ِب ْع َن ال َع َوا ِل َيا
َف ِب نْ َ
ال�صفَا
تمَ َا�شَ ى ب�أ ْي ٍد ُك ّل َما َوا َفتِ َّ
َن َق�شْ َن ب ِه َ�صد َر ال ُبزَا ِة َح َوا ِف َيا
َوت ُ
َنظ ُر من ُ�سو ٍد َ�ص َوادِقَ يف الدجى
و�ص كما هِ َيا
ين َبعيداتِ ال�شّ خُ ِ
َي َر َ
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للج ْر ِ�س ا َ
خلف ِِّي َ�س َوامِع ًا
َو َتن ِْ�ص ُب َ
ال�ضمِري َتنَا ِد َيا
َاجا َة ّ
َيخَ لْ َن ُمن َ
باح �أ ِع ّن ًة
تجُ اذ ُِب ُف ْر�سانَ ّ
ال�ص ِ
أعناق م ْن َها �أفَا ِع َيا
ك� ّأن على ال ِ
رس ِج راكب ًا
ب َع ْز ٍم َي�س ُري ا ِ
جل ْ�س ُم يف ال� ْ
اجل�س ِم ما�شِ َيا
ب ِه َو َي�س ُري الق ُ
َلب يف ْ
ا�ص َد َكافُو ٍر َت َوار َِك َغ ِري ِه
َق َو ِ
ال�س َواقِيا
َو َم ْن ق ََ�ص َد ال َبح َر ا�س َت َق ّل ّ
فَجا َء ْت ِبنَا �إنْ�سانَ َع ِني زَما ِن ِه
َوخَ ّل ْت َب َيا�ض ًا خَ لْ َف َها َو َم�آ ِق َيا
ني �إىل ا ّلذي
جتُو ُز َع َلي َها امل ُ ْح�سِ ِن َ
َن َرى عِن َد ُه ْم �إح�سا َن ُه َوالأيا ِد َيا
َتى ما �سرَ َ ْينَا يف ُظ ُهو ِر ُجدو ِدنَا
ف ً
�إىل َع�صرْ ِ ِه �إ ّال ُن َر ّجي التّال ِق َيا
َت َر ّف َع َع ْن ُعونِ املَ َكا ِر ِم َق ْد ُر ُه
َف َما َيف َع ُل ال َف ْعالتِ �إ ّال َعذا ِر َيا
ُي ِبي ُد َع َدا َواتِ ال ُبغَا ِة بلُ ْط ِف ِه
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ف� ْإن مل َت ِب ْد من ُه ْم �أ َبا َد الأ َعا ِد َيا
كنت تائِق ًا
�أبا املِ�سكِ ذا ال َو ْج ُه الذي ُ
كنت َراجِ َيا
�إ َل ْي ِه َوذا ال َي ْو ُم الذي ُ
َاخيب ُدو َن ُه
َلق ُ
ِيت املَ َر ْو َرى َوال�شّ ن َ
َو ُج ْب ُت َهجري ًا َي ُرتكُ املَا َء َ�صا ِد َيا
يب ال �أ َبا امل ِْ�سكِ َوح َده
�أ َبا ُك ّل طِ ٍ
حاب ال �أخُ ّ�ص ال َغ َوا ِد َيا
َوك َّل َ�س ٍ
عنى َواحِ ٍد ُك ُّل َفاخِ ٍر
ُي ِد ّل َ
مب ً
َوقد َج َم َع ال ّر ْحم ُن فيكَ املَ َعا ِن َيا
ّا�س املَ َعا َيل بال ّن َدى
�إذا َك َ�س َب الن ُ
ف�إ ّنكَ تُعطي يف ن َ
َداك املَ َعا ِل َيا
َو َغ ُري َك ِث ٍري � ْأن َيزُو َر َك َراجِ ٌل
َفيرَ ْ ج َع َملْك ًا لل ِع َرا َق ِني َوا ِل َيا
َف َق ْد َت َه ُب ا َ
جل َ
ي�ش الذي جا َء غازِي ًا
لِ�سا ِئ ِلكَ ال َف ْر ِد الذي جا َء َعا ِف َيا
احتِقا َر مجُ َ ِّر ٍب
َوتحَ ْ َت ِق ُر ال ّد ْن َيا ْ
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َ
حا�شاك فَا ِن َيا
َي َرى ك ّل ما في َها َو
ممن �أد َر َك املُلْكَ باملُنى
َو َما ُك َ
نت ّ
ا�ص َيا
َو َل ِك ْن ب�أ ّيا ٍم �أ�شَ بنْ َ ال ّن َو ِ
ع َ
ِداك َت َرا َها يف ال ِبال ِد َم�ساعِي ًا
ال�س َما ِء َم َرا ِق َيا
َو�أن َْت َت َرا َها يف ّ
جاج ك�أنمّ َا
َل ِب ْ�س َت ل َها ُك ْد َر ال َع ِ
َت َرى غ َري ٍ
�صاف �أن ت َرى اجل ّو َ�صا ِف َيا
ُدت �إ َل ْيها ك ّل �أج َر َد َ�سا ِب ٍح
َوق َ
ا�ض َيا
َ�ض َبان ًا َو َي ْث ِنيكَ َر ِ
ي�ؤ ّديكَ غ ْ
ا�ض ُيطي ُعكَ �آمِر ًا
َومخُ ْ ترَ َطٍ َم ٍ
رص َت ناهِ َيا
َو َي ِ
ع�صي �إذا ا�ستثن َ
َيت �أ ْو � ْ
ِين َت ْر َ�ضاه َوارِد ًا
َو� ْأ�س َم َر ذي عِ�رش َ
َو َي ْر َ�ض َاك يف �إيرا ِد ِه اخلي َل �سا ِق َيا
ُو�س َعمائِر ًا
َكتائ َِب ما ان َف ّك ْت جت ُ
جا�س ْت �إ َليها فيا ِف َيا
من الأ ْر ِ�ض قد َ
َغ َز ْو َت بها ُدو َر املُلُوكِ فَبا�شرَ َ ْت
َ�سنَا ِب ُكها َها َما ِت ِه ْم َواملَغا ِن َيا
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َو�أن َْت الذي َتغْ�شَ ى الأ�سِ ّن َة �أ ّو ًال
َو َت�أنَفُ � ْأن َتغْ�شَ ى الأ�سِ ّن َة َثا ِن َيا
يفي َكرِي َه ٍة
�إذا ال ِه ْن ُد َ�س ّو ْت َب َ
ني َ�س ْ
ف�سيفُكَ يف َكفٍّ تُزي ُل التّ�ساوِ َيا
َ
َو ِم ْن َق ْولِ َ�سا ٍم َل ْو َر� َآك ِلن َْ�س ِل ِه
ابن �أخي نَ�سلي َونَف�سي َوما ِل َيا
ِف َدى ِ
أق�صا ُه َر ُّب ُه
َم ًدى َب ّل َغ الأ�ستا َذ � َ
َو َنف ٌْ�س َل ُه مل َت ْر َ�ض �إ ّال ال ّتنَاهِ َيا
َد َع ْت ُه َف َل ّبا َها �إىل املَ ْج ِد َوال ُع َلى
ّفو�س ال ّد َواع َيا
ّا�س الن َ
َوقد خا َل َف الن ُ
ني َي َر ْو َن ُه
ف� ْأ�ص َب َح َف ْوقَ العالمَ ِ َ
َو� ْإن كانَ ُي ْدنِي ِه ال ّت َك ُّر ُم نَا ِئ َيا
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