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امللخـــ�ص:
   تتناول هذه الّدرا�سة احل�سور والغياب يف يائّية املتنبي الأوىل التي مدح فيها كافور الإخ�سيدي، وهي 
ق�سيدة ثرّية بعنا�رص حا�رصة، واأخرى غائبة، اأّثرت كثريا يف حركة الّن�س وبنيته، وك�سفت عن نف�سية موّزعة 

بني ما�س ميّثله �سيف الدولة، وحا�رص ميّثله كافور الإخ�سيدي .
      وقد ت�ساعد ال�رصاع بني عاطفة ال�ساعر املعّلقة ب�سيف الدولة ، وعقله الباحث عن الإمارة عند كافور، 
وانتهى الرتّدد بالنت�سار ملتطلبات الواقع ، فذهب الّن�س اإىل مبالغات كثرية تناول فيها ال�ساعر �سفات كافور 
الإخ�سيدي، على ح�ساب قناعاته، وما يكّنه ل�سيف الدولة من حمّبة، ومن ذلك اأّنه جعل كافورا بحرا،  و�سيف 
الّدولة وغريه من امللوك والأمراء جداول، وجعل كافورا �سواد العني وغريه بيا�سها. وكان يف هذا كمن اأحرق كّل 

اأوراقه القدمية، منتظرا املجد الذي كان ي�سعى اإليه.

abed. esa@ najah.edu   * بريد الباحــث اإللكرتوني : 

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 struc-
ture of the text. It also revealed a psychology distributed between a past rep-
resented 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 character-
istics 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.  

املقّدمة
    اإّن ال�سعر اخلالد هو ما كانت تربته خ�سبة تتحّول 
بذورها التي ت�سقط اإليها يف مو�سم احل�ساد اإىل ماّدة 
ع�سوّية تزيد من عنا�رصها ، وهذا هو �سعر املتنبي ، 
التي  الأ�سياء  اإليه  ت�ساقطت  ن�سو�سه  ُدِر�ست  فكّلما 
من  ويزيد  ويقوى  فيتما�سك   ، جديد  من  بناءه  تعيد 

بنَي وحُملِّلني. اإعجاب الّدار�سني  ؛ ليقبلوا عليه ُمَنقِّ
التي  اخلالدة  ق�سائده  من  واحدة  الق�سيدة  وهذه    
اأن يقول فيها الكثري ، فقد ترى فيها  ميكن للمتلقي 
ترى  وقد   ، �سخرية  فيها  ترى  وقد   ، مديحا  العني 
اإىل  الذهُن  ُي�َسدُّ  وقد   ، ال�ساعر  لذات  �سياعا  فيها 
ترّدد ال�ساعر ، ومغالبة عاطفته املعّلقة ب�سيف الدولة 
الإن�سان والقائد ، والت�سّنع يف تناول  �سفات كافور .
العنا�رص يف احل�سور  تتناوب  كّله  ذلك     ف�سال عن 
من  ويزيد   ، التحليل  دائرة  من  يو�ّسع  مّما  والغياب 
رمزّية  يف  تبحث  الّدرا�سة  وهذه   ، الّن�س  خ�سوبة 
يف  املوؤّقت  الغياب  واأ�سباب   ، احلا�رصة  العنا�رص 
الّتذبذب يف احل�سور  واأ�سباب   ، �سخ�سيات مركزية 
ديوان  على  الّدار�س  واعتمد   ، لبع�سها  والغياب 
الّدرا�سات  بع�س  وعلى   ، رئي�سا  م�سدرا  ال�ساعر 
البحث  �ساحة  هي  الق�سيدة  اأّن  علما   ، القدمية 

وميدانه .

احل�سور والغياب
يف يائية املتنبي الكافورّية

 ، دم�سق  اإىل  ورحل   ، الدولة  �سيف  املتنّبي  فارق    
زيارته،  عليه  وعر�س   ، الإخ�سيدي  كافور  فكاتبه 
عليه،  دارا وخلع  له كافور  ،اأخلى  "فلّما ورد م�رص 
الق�سيدة  هذه  فقال  الدراهم،  من  اآلفا  اإليه  وحمل 

مادحا"1

اآلم الرحيل  وقد حملت م�سامني لفتة ،جمعت بني 
باب   يف  ،والوقوف  الدولة(  �سيف  احلبيب)  ،وظلم 
الأعجمي الغريب الذي طاملا هاجمه املتنبي ، وهاجم 

من يقبل بحكمه ، ومن ذلك قوله:
واإمّنا النا�ُس بامللـوِك ومـا          

                                             ُتْفِلُح ُعْرٌب ملوكها َعَجُم.
ل اأَدٌب عندُهْم ول َح�َســٌب            

                                            ول ُعهوٌد لُهْم ول ِذَمــُم 
بكلِّ اأَْر�ٍس وطئتها اأَمـــــٌم            

                                                ُتْرَعى بعبٍد كاأنهاَغـنـُم   
ي�ستخ�سُن اخلّز حنَي َيلُْم�ُسُه         

                                         وكاَن ُيرْبى بظفره القلـُم2
وقد قام الّن�س ،قيد الدرا�سة ، مبجمله على عنا�رص 
م�ستوى  يف  وغائبة   ، اخلطاب  م�ستوى  يف  حا�رصة 
الفعل ، ومنهم كافور الإخ�سيدي ، وعنا�رص حا�رصة 
 ، املوت  ذلك  ومن  معا،  واخلطاب  الفعل  م�ستوى  يف 
والعدو احلاقد ، وال�سيف اليماين ،والرماح و الأ�سد 
اأحيانا، وكافور  الدولة  الكرمية، و�سيف  ، واخليول 

الإخ�سيدي اأحيانا اأَخر .
اأّما العنا�رص الغائبة يف الواقع ، وحا�رصة يف اخلطاب 

، فهي:
ـ  ال�سديق املخل�س 

ـ العدو الذي يخفي كرهه ، ونقمته ،ولو اإىل حني
ـ �سيف الدولة .

ق�سمني  اإىل  تنق�سم  �سعري  ن�ّس  اأّي  يف  العالئق  اإّن    
 ، احلا�رصة  العنا�رص  بني  تت�سّكل  داخلّية  عالئق   ،
بع�سها ببع�س ، واأخرى تكون بينها وبني العنا�رص 
الغائبة ، وتعّد الثانية عالئق معنى ورمز ، مبعنى اأّن 
احلقيقة  وهذه   ، املدلول  ذلك  عن  يك�سف  الَّ  الَدّ هذا 
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ت�ستدعي حقيقة اأخرى ، واحلادثة دائما مركز الفكرة 
، وبوؤرة حتوم حولها العالئق والّدللت . اأّما عالئق 
، حيث  ت�سويري وتكويني  بعد  ذات  احل�سور فهي 
تتواىل فيها الأحداث وتت�سّكل ال�سخ�سيات بو�سفها 
وتتاآلف   ، رموزا  ل   ، متدّرجة  متقابلة  جمموعة 
فال�ساعر   "    .3 بالإيحاء   ل  البنية  بقّوة  الكلمات 
وجديدة  غريبة  عالقات  اللغة  داخل  يقيم  اأن  يحاول 
لدينا  يوّلد  مّما   ... داخليا  به  ي�سعر  ما  مع  تتناغم 
عاملني : عاملا داخليا غري حم�سو�س ، يحاول ال�ساعر 
اأن يبوح ببع�س اأ�رصاره ومكنوناته عن طريق اللغة 
، وعاملا جديدا توؤ�رّص اإليه اللغة ، يحاول ال�ساعر من 
 4 " داخله  يف  واملكّتم  املكنون  بالعامل  الإيحاء  خالله 

وهذا �سكل من اأ�سكال النحراف الأ�سلوبي .

هزميته بعد خروجه من حلب  ، ول جنايف ال�سواب 
اإذا قلنا اإّن هذه الق�سيدة متّثل مرحلة جديدة يف حياة 
املتنبي الذي مل يكن يرى اأحدا  من اأهل زمانه يدانيه8 
ولعّل حّبه ال�سديد ل�سخ�سّية �سيف الدولة اخلالدة يف 
ذاكرته، و�سعوره ب�سياع فردو�سه هما اللذان جعاله 
املوت  ترى  اأن  داء  بك  كفى   : بقوله  ق�سيدته  يبداأ 

�سافيا9
من  كثريا  معها  ت�سطحب  احلمداين  الأمري  وظالل 
اجلانب  مع  وتتجاذب  تت�سارع  وهي   ، الأوجاع 
" فهناك قلب موّزع بني ذات وذات ... ذات  الآخر، 
فوقه  يلتقي  وم�رصح   ، خارجية  وذات   ، داخلية 

ال�رصاع الذي ياأخذ �سكال حاّدا "10
وال�سوؤال الذي يح�رص يف هذا ال�سياق هو : كيف يقبل 

ٌ ظاهٌر ؟ كافور من املتنبي هذا املطلع ، وما فيه َبنِيّ
يقول طه ح�سني :" طمع امل�رصيون يف حتويله اإليهم 
 ،  ) الدولة  �سيف  واملق�سود   ( لي�سعفوا خ�سمهم  ؛ 
اأ�سلحته،  اأم�سى  من  ب�سالح  دونه  من  ولي�ستاأثروا 
ال�ساعر  فاأغروا   : والإذاعة  الدعوة  �سالح  وهو 
واأطمعوه ... خدعه الغرور ، فظن اأّن القوم ي�سّدقونه 
ول يكذبونه ، واأّنهم يريدون به اخلري ، ول يريدون 
اأن ينزعوه من يد موله احلمداين ، فا�ستجاب لهم، 
وت�سديق   ، الوعد  حتقيق  وانتظر   ، اإليهم  واأ�رصع 
الرجاء ، فلم يجد اإل �رصابا ل يروي من ظماأ ..."11      
 ، واملحدثني  القدامى  عند  جدل  املطلع  هذا  اأثار  لقد 
بذكر  البتداء  رف�س  اإذ  الّثعالبي،  عليه  عّلق  وممن 
املوت ؛ ملا يف ذلك من طرية تنّفر ال�سوقة قبل امللوك12 
ما  كرثة  على   ، اأعرف  ل   ": قال  من  املحدثني  ومن 
ال�سعر  يف  املدح  ق�سائد  من  واحدة  ق�سيدة   ، قراأت 
مبثل  ابتداأت  اأو   ، املطلع  هذا  مبثل  طلعت   ، العربي 
بينما   ، تخاطبه  فيمن  اجلفلة  تثري  التي  البداية  هذه 
املفرو�س يف ق�سائد املدح اأن تثري الأ�سارير ، وت�سيء 
املالمح، ول اأعرف كيف ا�ستقبل املمدوح هذا املطلع 
الذي يحمل يف حروفه موجا متحركا من الظلمات "13

 احلا�سر الأول: املوت

الأطالل  على  بالوقوف  ق�سيدته  املتنبي  يفتتح  مل     
يف  خامته  �ساع  الذي  البخيل  وقفة  متاثل  وقفة   ،
الرتاب5 ، ومل يخاطب اخلليلني كما اعتاد على ذلك 6 
، بل بداأ مدحيته بذكر املوت، وجعله فاحتة القول ، 
منه �سيبداأ حياته املجهولة القادمة عند كافور، ومنه 
ا ُي�َساُقوَن  َ �سيعلن ولءه ، يف ظالل قوله تعاىل: " َكاأَمنَّ
اإِىَل امْلَْوِت َوُهْم َيْنُظُروَن "7 فاملوت املتمّنى عالج للحالة 
عالج  وجود  فيه  عّز  وقت  يف   ، املتنبي  يعي�سها  التي 
من  فجّرد    ، اللتفات  ظاهرة  على  اعتمد  وقد  اآخر، 
نف�سه �سمريا وخاطبه، ناظرا اإىل ذاته من خارجها، 
ليقرتن الّن�سح باملو�سوعية ، وهو ن�سح فيه انك�سار، 

ولي�س فيه حّث على �سجاعة املواجهة 
 يقول:

كفى ِبَك داًء اأْن َترى املوَت �سافيا     
                                       وح�سُب املنايا اأن َيُكَنّ اأمانيا
انقالب يف �سخ�سّية  يعرّب عن   ، تراجيدي  اإّنه حلن    
الأ�سد  نغم  هو   ، جديد  نغم  عن  ويك�سف   ، ال�ساعر 
املتنبي  فيه  يعلن  نغم  اأول  وهو   ، املهزوم   ، اجلريح 
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  وجند اإجابة عن مثل هذا الت�ساوؤل الأخري يف قول طه 
ح�سني اأي�سا :" اأقبل املتنبي على كافور و�سيعا ذليال 

... مل ي�سف اأحدا كما و�سف نف�سه حني قال :
من يهْن ي�سهِل الهواُن عليه            

                                              ما جلرٍح مبّيٍت اإيالُم14
فارق  حني  متوت  كادت  اأو  املتنبي  نف�س  ماتت  فقد 
�سيف الدولة هاربا من الكيد ومكر احلا�سية ، وباع 
كرامته و�سداقته ..." 15 فقبل اأن يكون يف ظّل عبد 16
 وبون وا�سع بني م�سمون البيت ال�سابق وم�سمون 

قوله :
واإل متْت حْتَت ال�ّسيوِف ُمَكّرما        

لَّ َغــرْيَ ُمـَكـّرِم                                      مَتْت وُتقـا�ِس الـذُّ
َفِثْب واثقا باهلل وثبَة ماجــٍد      

  يرى املوَت يف الَهْيجا جنى الّنحل يف الفِم17
اأو   ، الإن�سان  ظّل  بغياب  املوت  طلب  اقرتن  وقد    
اأّن  ويبدو   ، املخل�س  ال�سديق  وهو  حياته  واجهة 
ال�ّسديق املق�سود هنا هو �سيف الّدولة ، وقد تغرّيت 
�سفته هنا بانقالب احلال ،وانك�سار م�سطلح اخلطاب 

الر�سمي. يقول:
مَتنْيَتها ملّا متنيَت اأْن َترى              

                                    �سديقا فاأعيا اأو عدّوا ُمداِجيا
والدليل على اأّن ال�سديق هو �سيف الدولة ،قوله :

َحَببُتك قلبي قْبَل ُحّبك من َناأى         
                                  وقد كاَن غّدارا فكْن اأنَت وافيا

 فاخليانة يف ال�سداقة لها اأثر كبري يف نفو�س اأ�سحاب 
ل  ووفائهم  اإخال�سهم  يف  املندغمني   ، العالية  الهمم 
الوفاء  يف  تفان  فيه  الذي  احلّب  يف  اخليانة  عن  يقل 
انقلب،  اأو  احلب  طريف  اأحد  حتّول  واإذا   ، والّثبات 
يرتّد  املتاأذى  جتعل  وقد   ، �ساعقة  الفجيعة  كانت 
ثقته  يفقد  جتعله  قد  اأو   ، مهزوما  خائبا  نف�سه  اإىل 

بالآخرين . 18
مركز  ت�سّكالن  �سفتان  جتتمع  ال�ّسياق  هذا  ويف 
الدائرة ، ونقطة الّتحول ، وهما )غّدار( وقد خلعها 

 ، ، و ) واف ( وخلعها على ذاته  الّدولة  على �سيف 
تبادل  يف  املفارقة  هذه  لكّن   ، واآلمه  رحيله  مرّبرا 
العواطف اأرهقت املتنبي و�سّببت له رع�سة يف تفكريه 
يف  فوا�سحة  التفكري  رع�سة  اأّما  ؛  يديه  يف  ورع�سة 
ن�سيان متطلبات املقام الذي هو فيه ، فهو يف �سياق 
فبادية  اليد  اأّما رع�سة   ، الهاجي  اأو  الراثي  املادح ل 
تعلو  حريى  ري�سة  فهي   ، الّر�سام  الفنان  ري�سة  يف 
امل�ساعر  معها  لتختلط  الألوان  وتخلط  وتهبط، 
والأحا�سي�س ، فتجعله ل يدري ما الذي يريده ، اأيريد 
املا�سي ) حلب و�سيف الدولة ( اأم احلا�رص  )م�رص 

وكافور الأعجمي ( ؟ 
  اإذا اختار املا�سي فقد يخ�رص حا�رصه ، واإذا اختار 
احلا�رص فقد ين�سف قناعاته ، وين�سف اأدبه ،  لياأخذ 
ـ املونولوج الّداخلي ـ بعد هذا الرتدد بال�سيطرة على 
ال�سياق ، فيدور حوار  ملتهب بينه وبني قلبه: فالقلب 
اأعلى  ، وهذه  لفراقه  ، و�ساٍك  ناأى  باق على حب من 
، وال�ساعر بعقله راف�س  الوفاء والإخال�س  درجات 
على  القلب  اإ�رصار  واأمام   . وفّيا  يظّل  اأن  قلبه  من 
املتنبي  اآلم  تت�ساعد   ، الذكرى  على  والبقاء  الوفاء 
الت�سامح  لينقلب  قلبه  مع  في�سطدم  توتره  ويعلو 
واملطالبة بالعفو اإىل براءة من القلب اإذا ا�ستكى ، اأو 

اأظهر �سعف �ساحبه . يقول :
واأْعلُم اأنَّ البنْيَ ُي�سكيَك َبْعَدُه    

                                 فَل�ْسَت ُفوؤادي اإْن راأيُتَك �ساِكيا
اأع�سائه �سلة بقلبه ، وهما العينان  ثّم يفطن لأقرب 
موزون  حكم  اإىل  ي�سعى  وكاأّنه   ، برباءته  في�سملهما 

يوؤدي فيه عدل بني الأع�ساء ، يقول :
 فاإنَّ ُدموَع العنِي ُغْدٌر ِبَربِّها        

                                     اإذا ُكنَّ اإْثَر الغادريَن َجواِريا
   " فالعاطفة يجب اأن تكون م�سرتكة ، واحلّب ينبغي 
اأن يكون متبادل ، واإل كان �سائرا على راأ�سه اإذا كان 
فتوى  وكاأّنه  الذي لح  هذا  ولكّن   ، من جانب واحد 
ُعليا ت�سّد الطريق على ال�ستئناف والتمييز ، ل يلبث 
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اأقّل �رصامة وعبو�سا ، بل يكاد  اأن ياأخذ وجها اآخر 
ما  واحلنان  الوداعة  من  فيه  طلق  وجه  اإىل  ينقلب 
فـي  بــــاٍد  "19وهذا  الرائع  الت�سامح  اإىل منطقة  يعيده 

قوله :
ا      اأِقلَّ ا�ستياقا اأيُّها القلُب ُرمبَّ

                            راأْيُتَك ُت�سفي الودَّ من لي�َس �سافيا
هم�س  فهذا   ، �سبقه  وما  اخلطاب  هذا  بني  و�ستان   
واألهب  ثار  الذي  الغليان  تراجع  اإىل  ي�سري  هادئ 
بتغرّي  وي�سعرنا   ، التوازن  عن  واأبعده   ، عواطفه 
الهدوء  يتوا�سل  ثّم   ، نقي�سها  اإىل   ، املتوّترة  النربة 

ليتجّلى يف اأعلى درجاته يف قوله :
ُخِلْقُت اأَلوفا لو رَجْعُت اإىل ال�ّسبا     

                              لفاَرْقُت �سيبي ُموَجَع القلِب باِكيا
   ويبدو اأّنه فطن اإىل كافور  بعد هذا احلديث الطويل 
عن ذاته وعن �سيف الدولة، فعرّب عن اعتذار �سمني 
مبّطن ، حني اأعلن اأّنه مرتبط باملا�سي وذكرياتهـ  واإن 
كانت موؤملة ـ ، و�سيف الدولة جزء  من هذا املا�سي ، 
ولهذا  لي�س من الي�سري التحّرر منه ، ومن اأجل تاأكيد 
هذا  اأّن  لو  ليقول:   ، ال�ّسيب  ا�ستح�رص  املعنى  هذا 
اإىل �سبابي لبكيت عليه، وهذا  ال�سيب فارقني وعدت 
 ، للّن�س  الع�سوي  والّنمو  الّتطور  اأ�سكال  من  �سكل 
�ساعده يف اإجنازه خياله اخلاّلق ، الذي هو قّوة طاغية 
متار�س عملها بطريقة لواعية ، واإن كان لها يف الوقت 
الذي  الع�سوي  التكامل  حتّقق  منّظمة  هيمنة  نف�سه 

يوّحد مكّونات الّن�س الأدبي . 20
ال�سورة  بنائهم  يف  القدماء  املتنبي  يتجاوز  وهنا   
ليجعلها   ، واملجاز  الت�سبيه  على  القائمة  ال�سعرّية 
مّت�سلة باحلوا�س وامللكات كّلها احل�سّية والروحّية 21
 واإىل جانب غياب ال�سديق الويف ، غاب العدو الذي 
حقده  لي�سرت  حتدوه   التي  الأخالق  من  �سيئا  ميتلك 
هذه  يف  املتنّبي  على  لي�سدق  ؛  اإىل حني  ولو  وكرهه، 
بتكرث  بوقع  ملّا  اجلمل   ال�سعبي"  املثل  قول  احلالة 

�سكاكينه"

املق�سود  العدو  من   : هو  هنا  يربز  الذي  وال�ّسوؤال 
فرا�س  اأبو  حلب  يف  ح�ّساده  هم  هل  ؟  البيت  هذا  يف 

احلمداين ،وابن خالويه ، ومن ينا�رصهما؟
املتنبي  قول  الراأي  هذا  ويدعم  هوؤلء،  لعّلهم  نعم. 
تغيظ  والكوفة  الب�رصة  على  اإمارة  بطلب  م�رّصحا 

ح�ّساده يف بالط �سيف الدولة:
َوَغرْيُ كثرٍي اأْن يزورَك راِجٌل          

                                        َفريجَع ملكا للعراقنِي َواليا 
واأكرث من كان يقف �سّدا يف وجه طموحاته يف بالط 
 ، فرا�س  )اأبو  ،واأقرباوؤه  ،هم خا�سته  الّدولة  �سيف 
الأر�س،  به  �ساقت  اأن  وبعد  والآن  خالويه(.  وابن 
ومل يبق يف الكون اإل الفراغ املريع 22 وجدنا املتنبي 
اإىل  تتحّول  ل  كلماتها  لكّن   ، الوداع  ق�سيدة  يكتب 
 ، ُي�سَتهى  اإىل عناق  اأو   ، اأبو متام23  يقول  دموع كما 
واإمّنا حتمل غبار اخليل الّزاحفة يف الّرمال ، وقناع 
الليل الهابط وراء ال�سم�س الغاربة25  ، من هنا ياأتي 

احلا�رص الثاين .
اليماين  )ال�سيف  احلرب  :عّدة  الثاين  احلا�رص 

،والرماح ،واخليول الكرمية( والأُ�ْسد.     
 قّلما جند ق�سيدة للمتنبي تخلو من األفاظ احلرب ، 
25وقد اقرتن ح�سورها يف حياة املتنّبي بغياب الّذل ؛ 

اإذ ل يحق ّللمتنبي اأو اأّي فار�س اآخر اأن يعّنَي نف�سه 
اأو  الطويلة،  الّرماح  ،اأو  اليماين  ال�سيف  باقتناء 

اخليول الكرمية ما دام ذليال. يقول:
اإذا ُكْنَت َتر�سى اأْن تعي�َس ِبذّلة         

                                   فال ت�ستعّدّن احل�ساَم اليمانيا
ول ت�ستطيلّن الّرماَح لغــ ارٍة       

                                       ول ت�ستجيدّن الِعتاَق املَذاِكيا
   اإّن هذا ال�ستح�سار يدفع عن املتنّبي �سوؤال قد يوّجه 
اإليه من اأهل م�رص عن �سبب تركه �سيف الدولة الذي 
الوقت  يف  ،ويعلن  به  ،واحتفى  باأجماده  تغّنى  طاملا 
موؤ�ّس�سا   ، اجلديدة  املتنّبي  �سخ�سّية  بناء  عن  نف�سه 
من  الّرغم  على  اجلديد  جمتمعه  مع  وا�سحة  لعالقة 
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حالة النك�سار املوؤّقت الذي يعاين منه املتنبي .
     فاملتنّبي على الّرغم من جراحه وانك�ساره اإل اأنه ل 
ميكن اأن يقبل باأّي حال من الأحوال اأن يكون الأ�سد 
اخلراف.  حظرية  اإىل  ينتمي  الذي  الطاوي  احليّي 

يقول:
فما َيْنَفُع الأ�سَد احلياُء ِمَن الّطوى   

                                     ول ُتّتقى حّتى تكوَن �َسواريا 
   وقوله هذا ين�سجم وفهمه ملعادلة احلياة ؛ وعالقات 
قتال  �ساحة  راأى يف احلياة  الذي  فهو   ، فيها  النا�س 
الإن�سان  بني  فيها  العالقة  والعلن،  ال�رص  يف  دائمة 
والبقاء   ، باملقاتل  املقاتل  عالقة  قطعا  متاثل  واأخيه 
وبني  بينه  ليقارَب  بالعّقاد  حدا  ما  وهذا  لالأقوى، 
الفيل�سوف الأملاين نيت�سة الذي كان ي�سّمى نبي دين 
القّوة يف الع�رص احلديث 26، يقول العّقاد:" فمن قراأ 
الأول حني  ين�سى  اأن  ي�سعه  نيت�سة ل  ثم قراأ  املتنبي 
من  قبيح  هو  وما  ح�سن  هو  فيما  قوله  للثاين  يقراأ 
الآداب يف كتابه"اإرادة القوة" . ما احل�سن؟ والإجابة 

ي يف النف�س ال�سعور بالقوة...  : كل �سيء ينمِّ
 وما القبيح ؟ كل �سيء ي�سدر عن ال�سعف. 

واأن  نامية  القوة  باأن  ال�سعور  هي  ؟  ال�سعادة  وما 
العقبات مذللة"

من  مزيد  بل  قناعة  يقول:"فال  ؟  القناعة  عن  وماذا 
 ،  " القوة. ول �سلم بل حرب ول ف�سيلة بل �سجاعة 
اأو قوله : " اأحبوا ال�سلم كو�سيلة اإىل احلرب، وال�سلم 
لكم  اأقول  الطويل"  و" ل  ال�سلم  من  خري  الق�سري 
اعملوا بل قاتلوا، ول اأو�سيكم بال�سلم بل بالن�رص". 

27

وقد بدت عالقته بح�سانه اأمت من عالقته بالإن�سان 
احلا�رص ،ولهذا اأكرث من و�سفه. يقول:

َوُجْرَدا َمَدْدَنا َبنْيَ اآذاِنها الَقَنـا         
ِبْعَن الَعواليـا                                        َفِبْتَ ِخَفافـا َيتَّ

مَتا�سى باأْيٍد ُكّلما وافِت ال�ّسفا        
                                ن ََق�ْسَن بِه �َسْدَر الُبَزاِة َحوافيـا

وتنظُر ِمْن �سوٍد �َسوادَق يف الدُّجى    
خو�ِس َكما ِهَيا                                   َيَرْيَن َبعيداِت ال�سُّ

وَتْن�ِسُب للَجْر�ِس اخَلِفيِّ �َسوامًعا        
ميــِر َتناِديا                                        يَخلَْن ُمناجاَة ال�سَّ

ـًة          باِح اأَعنَّ جُتاِذُب ُفر�ساَن ال�سَّ
                                      كاأَنّ على الأعناِق ِمْنَها اأَفاِعَيـا    
�سفات  مع  �سفاته  يف  يتماهى  احلا�رص  فاحل�سان 
ليخرج  باإح�سا�سه  ويرتفع   ، بالقّوة  املوؤمن  ال�ساعر 
من حالة ال�ّسعف التي بدا فيها ال�ساعر يف اأّول الّن�س 
،ف�سعر ح�سانه ق�سري لكرثة معاركه ،و�رصعته ظّل 
ولكّنه   ، خلفها  احل�سان  يعدو  املقاتل  يد  يف  للرماح 
احلياة  هذه  يف  �سيء  ل  ؛اإذ  بها  اللحاق  عن  عاجز 
يت�ساوى مع ال�سالح يف يد املقاتل ،ومن العبث الّلحاق 
يوّجه  فالرمح  ذلك  عن  ف�سال  حتمله؛  التي  باليد 
احل�سان ، فيوؤّدي دور البو�سلة يف اأّيامنا . هذا ما ل 
ينطق به الّن�س جهارا ، ولكّن معرفتنا باملتنبي توؤ�رّص 
اإليه ، ومن هنا فقد قيل يف ال�سعر : " هو الذي حتيط 

به املعرفة ول توؤّديه ال�ّسفة28
اأثرا  ِدُث  حُتْ يدا احل�سان احلافيتان ففيهما قوة  اأّما 
القّوة  وهذه  الباز،  �سدر  �سكله  يف  ي�سبه  ال�سخر  يف 
اأغرا�سه  يف  حا�رصة  ظّلت  التي  ال�ساعر  لقوة  �سنو 

ال�سعرّية كّلها. 
ثم ي�سف قّوة �سمعها فيجعلها ت�سمع حديث الّنف�س 
وكاأّنه مناداة ، ثم قّوة اإب�سارها ، فهي ترى الأ�سياء 
البعيدة ليال على حقيقتها كما لو كانت اأمامها نهارا .
   "فال�ساحة خلت من الفار�س ، وبقي اجلواد الأغّر 
... ي�رصب الأر�س ب�سنابكه " 29ويحدث فيها ب�سمة 
العجيبة  املفارقات  "هذه  و   . املنهك  املتعب  الفار�س  
بني واقع موؤمل حزين ، وطموح ل حمدود يك�سف عن 
اإميان ال�ساعر القوي بوجوده وب�رصورة  ال�سمود يف 
املعركة ليك�سب اجلولة ل�ساحله ، ل اأن ي�سّيع اآماله، 
نف�سه  اإىل  القاتل  الياأ�س  هذا  يت�رصب  وي�سعف حتى 
 ... احلاد  الواقع  هذا  بني  املتنبي  �ساأن  هو  هذا   ...
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والأمل امل�سني الذي ي�سكل حاجزا قوّيا يف وجه البطل 
الثائر ".30  اإّن ما يفعله املتنبي يحّر�س القارئ على 
 ، الق�سيدة  امل�سكوت عنه يف  ال�رّصّ اجلمايل  اكت�ساف 
 .31 املراوغة  ، والدللت  الغائب  الّن�س  وا�ستح�سار 
وهذه "و�سيلة لغوية ل�ستنطاق طاقات اللغة الكامنة، 
 ، ال�سعور  اأعماق  يف  املنال  �سعبة  ملناطق  وا�ستغوار 
ومكنونات الكون ، والتعبري عنها ب�سكل لغوي اأقرب 
اإىل املعاينة وامل�ساهدة واملالم�سة عرب قدرة  ما يكون 
النحراف على انتهاك حدود الأ�سياء والأ�سخا�س ، 
وتلّم�س الوحدة الكونّية التي توّحد جواهر الأ�سياء ، 
وتقّرب ما تباعد منها ، وتباعد ما تقارب ، من خالل 
ك�رص قواعد الإ�سناد اللغوي ، اأو خرق الّنمط املعريف 
وت�سّخ�س   ، املاديات  فتجّرد   ، املتلقي  عند  املاأنو�س 
املعنويات "32 وهذا يو�ّسع من دائرة التحليل ويجعل 
ببع�س  مي�سكون   ، القّراء  على  مفتوحة  الّن�سو�س 
القرائن اللغوية فيتحّول املديح عندهم اإىل هجاء ، اأو 
�سخرية مبّطنة ، وقد يتحول الهجاء اإىل فخر باملقلوب 
�سبيل  على  املتنبي  يدخله  الذي  واحلا�رص اجلديد   33

تلوي احلبل على  ؛ فيقارب بني  الأفعى  الت�سبيه هو 
عنق احل�سان ، وتلوي الأفعى ، وكاأّنه اأراد من ذلك 
ليعّو�س من جديد  ؛  للح�سان  قّوة  على  قّوة  اإ�سافة 

عن �سعفه الذي بدا يف اأول الّن�س ، يقول:
ًة       جُتاِذُب ُفْر�ساَن ال�ّسباِح اأَِعنَّ

                                       َكاأنَّ على الأعناِق ِمْنها اأفاِعيا
 ثّم يبحث عن جانب اآخر يتلّم�س فيه ما ي�ستكمل به 
�سخ�س  يف  املعنوّية  الّقوة  اإىل  فيتنّبه  القّوة  جوانب 
الالحقة يف  اأبياته  تاأتي معظم  لذلك   ، املمدوح كافور 

هذا الإطار .

احلا�سر الثالث: كافور الإخ�سيدي
، وهي �سورة  الإن�ساين  للكمال  املتنبي �سورة     قّدم 
تدفع املتلقي للذهاب اإىل انعكا�س الهدف، ليخرج املعنى 
املتدّبر  لكنَّ   ، ذلك  ، ولهم احلّق يف  ال�ساخر  الإطار  اإىل 
واقعه  على اخلروج من  قادر  اأّنه  يعي   املتنبي  لتفكري 
املثال املتخّيل )هروبا  الّزماين واملكاين ليدخل يف عامل 
وهو   ، اأمامه  يراه  ما  ل  ذهنه  يف  ما  وي�سّور   ) اأحيانا 
 ، عنه  الّنظر  ب�رصف  ممدوحه،  �سخ�سّية  يبني  دائما 
ُمُثٍل عليا يراها منوذجا للكمال الإن�ساين املطلق ،  على 
الفرو�سّية  ُمُثَل  الغالب  يف  تلّخ�س    ، متخّيلة  قيم  وهي 
من  ؛  والّتقاليد  بالعادات  املرتبطة  تلك   ، العرب  عند 
�سجاعة واإباء وكرم ، وت�سحية ، و�سماحة ،على الّرغم 
من قدرة عظيمة على الفتك والبط�س  ، وهو بهذا يعيد 
اإىل اأذهاننا اإيقاع الق�سيدة العربية احلما�سّية، وقدرتها 

على التاأثري يف النفو�س 34 
يقول : 

ِج راِكبا             ِبَعْزٍم ي�سرُي اجِل�ْسُم يف ال�رّصْ
                              بِه وي�سرُي القلُب يف اجل�سِم ما�سيا

ــــَد كافــــــــوٍر توارَك غيــــــــرِه               قوا�سِ
                            ومْن َق�َسَد البحَر ا�ْسَتقلَّ ال�سواِقيا

فجاءْت بنا اإن�ساَن عيــِن زمانـــــِه              
                                     وخلَّـْت بيا�سـا خلفـها وماآِقيــــــــــا

فًتى ما �رصينا يف ُظهوِر جدوِدنا              
                                اإلـى ع�ْسـِره اإل نرّجـي الّتالِقيـــــا

ـَع عـْن ُعـوِن املَكــارِم قــــْدُرُه               َتَرفَّ
                             فما يفعُل الِفعالِت اإل َعذاِريــــــــا35

ُيبيـُد َعـداوات الُبغــــاِة بلطفـــــــه               
                                   فاإْن مل َتِبْد منهم اأباَد الأعاديـــا

اأبا امل�سِك ذا الوجُه الذي كنُت تائقا         
                                 اإليه وذا اليوُم الذي كنُت راجيا

ويبدو اأّن املبالغة يف تناوله ل�سخ�سّية كافور بلغت حّدا 
اأزعج الّنقاد ، واأزعج �سيف الدولة نف�سه ، ففي قوله :
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َد كافوٍر توارَك غريِه             قوا�سِ
                           ومْن َق�َسَد البحَر ا�ْسَتقلَّ ال�سواِقيا

فلقد  هذا  ق�سد  املتنبي  كان  واإذا   ": العكربي  قال 
اأبان عن نق�س عهد وقّلة مروءة ؛ لأّنه مدح خلقا فلم 
الدولة.  ـ �سيف  اأعطاه علي بن حمدان  اأحد ما  يعطه 
من  عربي  لأّنه  وف�سله  �رصفه  له  من  فيهم  كان  ول 
�سادات تغلب عامل بال�سعر ، ومل ميدح مثله يف ال�رصف 
واحل�سب اإل حممد بن عبداهلل الكويف ". 36وقال �سيف 
الدولة ملّا �سمع هذا البيت :" له الويل ! جعلني �ساقية 
وجعل الأ�سود بحرا" 37 وقد اختار حل�سور كافور 
ما يتنا�سب ولون ب�رصته فجعله مثل �سواد العني يف 
الأهمّية بني امللوك ، فال�سواد من�سجم مع لون كافور، 
ف�سال عن ذلك ، فبه يكون الإب�سار ، ولو جعله بيا�س 
�سواد  مقابل  ويف   . ال�سحك  املتلقي  عند  لأثار  العني 

العني ، جعل �سيف الدولة واأمثاله البيا�س فيها. 
 ول �سّك اأّن عالئق احل�سور يف الأدب تقابل العالئق 
اللغة وقد تكون عالئق الغياب ذات  ال�سياقية يف علم 
دلليا  لها  م�سابهة  اأخرى  وحدات  مع  تبادلية  �سفة 
ذات  تكون  فقد  احل�سور  عالئق  اأّما   ، ا�ستقاقيا  اأو 
�سفة تتابعية مع الوحدات املجاورة لها التي ت�سبقها 
ل  الإ�سارة  اأّن  ذلك   ، امللفوظ  اخلطاب  يف  تلحقها  اأو 
العالقات  جممل  من  بل   ، ذاتها  من  معناها  تكت�سب 
اأ�سكال  وتتواىل  الإ�سارات38  بقّية  مع  تقيمها  التي 
املبالغة يف �سكل ت�ساعدي يقّرب املمدوح من الكمال، 
على ح�ساب �سيف الدولة ، على نقي�س ما بدا يف اأول 
ب�سيف  املتعّلق  قلبه  بني  موّزعا  كان  حني   ، الّن�س 
الدولة، وعقله الباحث عن حياة جديدة واإمارة يغيظ 

بها ح�ساده يف حلب ، وهذا يلّخ�سه قوله:
وغري كثري اأن يزورك راجل              

                          فريجع ملكا للعراقني واليا 
ملبالغاته  عنانه  يطلق   ، كافور  اختيار  يقّرر  فحني   
فغاب   ، عقله  اأخذ  �سكر  يف  دخل  وكاأّنه   ، وعي  بال   ،
عن وعيه ، فهرب اإىل عامل الالمعقول ، وقد و�سل به 

الأمر اإىل ت�سغري نف�سه، وربط وجوده يف هذه احلياة 
ب�سخ�سّية كافور . يقول :

فًتى ما �رصينا يف ُظهوِر جدوِدنا           
ه اإل نرّجي الّتالِقيا                                       اإىل ع�رْصِ
 ، اأجدادهم  اأ�سالب  يف  و�سعوا  ما  واأمثاله  فهو 
الزمان  اإىل هذا  اإل لي�سلوا  اآخر  اإىل  وتنقلوا من جّد 
فيقابلوا كافورا ، ليجدوا عنده املكارم التي ل يقوى 
يقّدمه  مّما  وغريها  بكر  فهي   ، لعظمها  غريه  عليها 

امللوك عوان .
َع عْن ُعوِن املَكارِم قْدُرُه                 َتَرفَّ

                                     فما يفعُل الِفعالِت اإل َعذاِريا
وهو اأب لكلِّ طيب ،  يعطي عطاء ل حدود له ، جدير 
ولكن   ، بالّتمني  امللك  يدرك  مل   ، لها  ،اأهل  بال�سيادة 
البي�س  والد  اأّن  ولو   ، الّنوا�سي  اأ�سابت  مبعارك 
من  املمدوح  عند  ما  وطالع  قربه  من  طلع  )�سام(  
�سفات خلطب يف ن�سله معلنا تقدميه لبن اأخيه حام) 

ويق�سد كافورا ( على نف�سه ون�سله وماله .
ل  نف�سا  كافور  امتالك  اإىل  بالإ�سارة  اخلتام  ويكون 

تر�سى اإل التناهي يف كّل �سيء.
تعبريا عن  قاله  ما  يبقى   ، هذا  كّل  الّرغم من   وعلى 
حالة ، ل تعبريا عن راأي ، والّدليل على ذلك ما اأتى به 

يف افتتاحّية ق�سيدة ثانية من مدائحه لكافور :
       ِ فراٌق ومن فارقُت غرُي مذممَّ

ِم39وقد                                    َواأَمٌّ ومن مّيمُت خرُي ميمَّ
يكون دليل دهاء ، وكاأمّنا كان يعّد هذه الق�سيدة لأن 

تقلب اإىل هجاء40 ، اأو لعلها �سخرية بالقيم  41.
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اخلامتة
 تعّد40 هذه الق�سيدة من الق�سائد الغنّية بالعنا�رص 
مرحلة  متّثل  وهي   ، بالّدللت  املحّملة   ، الّرامزة 
عدم  عن  الّن�س  ك�سف  وقد   ، املتنّبي  جديدة يف حياة 
بني  موّزعا  بدا  ولذلك  املرحلة؛  لهذه  املتنبي  تهّيوؤ 
ما�سيه وحا�رصه ، يعي�س حالًة من ال�رصود الذهني 
والعاطفي ، و�ساعده على الّنجاح يف ا�ستكمال الن�س 
لحقا بعد مرور اأبيات كثرية ، اعتماده على مبالغات 
ل يحكمها العقل واملنطق ، م�ستندا اإىل ال�سورة املثال 
التي يحتفظ بها يف ذهنه عن القائد و�سفاته يف الواقع 

العربي، وم�سيفا اإليها من خياله اخل�سب .
      وقد ك�سف الّن�س عن تذبذب يف العنا�رص احلا�رصة 
التي  والغ�سب  الهدوء  حالة  على  اعتمادا  والغائبة 
عا�سها وهو يعاين من ت�سارع العقل والعاطفة ، فنتج 
اّت�سل  فما   ، ولغته  اخلطاب  مادة  يف  تنّوع  ذلك  عن 
املوت  عن  حديث  اإىل  اأف�سى  املعّذبة  ال�سائعة  بذاته 
وغياب لل�سديق الويف ، وكرثة الأعداء الذين ك�سفوا 
عن  ك�سف  الدولة  ب�سيف  اّت�سل  وما   ، اأحقادهم  عن 
عقل  رغبة  وعن   ، به  القلب  تعّلق  وعن   ، غليظ  عتاب 
نهي  وعن   ، اإليه  ال�سوق  حّدة  تخفيف  يف  ال�ساعر 
 ، لأّنه مل يجاز على وفائه بوفاء  ؛  البكاء  لعينيه عن 
واأما ما كان لكافور ففيه اعتذار �سمني ب�سبب كرثة 
احلديث عن الّنف�س وعن �سيف الدولة ، وفيه مبالغات 
الق�سيدة  اأبيات  يف  كافور  غياب  عن  تعّو�س  كثرية 
اإىل  الّدار�سني  بع�س  دفعت  مبالغات  وهي   ، الأوىل 
العتقاد باأّن املتنبي كان يق�سد ال�سخرية ؛ لأّن فيها 

جتاوزا للماألوف واملعقول . 
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                        ملحق
 كفى بَك داًء اأْن تَرى املْوَت �ساِفَيا                   

                   َوَح�ْسُب املََناَيا اأْن يُكّن اأماِنَيا 

ّنْيَت اأْن َتَرى                    ّنْيَتَها ملّا مَتَ مَتَ

                   �َسديقًا فاأْعَيا اأْو َعُدوًا ُمداِجَيا 

اإذا كنَت َتْر�َسى اأْن َتعي�َس بِذّلٍة                   

                   َفال َت�ْسَتِعّدّن احُل�ساَم الَيَماِنَيا 

َول َت�سَتطيَلّن الّرماَح ِلَغاَرٍة                   

                   َول َت�سَتجيَدّن الِعتاَق املَذاِكَيا 

َوى                    فما َينَفُع الأُ�ْسَد احَلياُء من الطَّ

                   َول ُتّتَقى حتى تكوَن �َسَواِرَيا 

َحَبْبُتَك َقلْبي َقبَل ُحّبَك من ناأى                   

                   َوقد كاَن َغّدارًا فُكْن اأنَت َواِفَيا 

َواأْعَلُم اأّن الَبنَي ُي�سكيَك َبْعَدُه                   

                   َفَل�ْسَت ُفوؤادي اإْن َراأْيُتَك �َساِكَيا 

فاإّن ُدُموَع الَعنِي ُغْدٌر ِبَرّبَها                   

                   اإذا ُكّن اإْثَر الَغاِدِرين َجَواِرَيا 
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اإذا اجُلوُد مل ُيْرَزْق َخال�سًا من الأَذى                   

                   َفال احَلمُد مك�سوبًا َول املاُل باِقَيا 

َوللّنْف�ِس اأْخالٌق َتُدّل على الَفتى                   

                   اأكاَن �َسخاًء ما اأَتى اأْم َت�َساِخَيا 

ا                    اأِقلَّ ا�سِتياقًا اأّيَها الَقلُْب ُرمّبَ

                   َراأْيُتَك ُت�ْسفي الُوّد من لي�َس �سافَيا 

ُخِلْقُت اأُلوفًا َلْو َرجعُت اإىل ال�ّسَبى                   

                   َلفاَرقُت �َسيبي ُموَجَع القلِب باِكَيا 

َوَلِكّن بالُف�ْسطاِط َبْحرًا اأَزْرُتُه                   

                   َحَياتي َوُن�ْسحي َوالَهَوى َوالَقَواِفَيا 

َوُجْردًا َمَدْدَنا َبنَي اآذاِنَها الَقَنا                   

                   َفِبْتَ ِخَفافًا َيّتِبْعَن الَعَواِلَيا 

َفا                    ا�َسى باأْيٍد ُكّلَما َواَفِت ال�سَّ مَتَ

                   َنَق�ْسَن بِه �َسدَر الُبَزاِة َحَواِفَيا 

َوَتنُظُر من �ُسوٍد �َسَواِدَق يف الدجى                   

                   َيَريَن َبعيداِت ال�ّسُخو�ِس كما ِهَيا 
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َوَتْن�ِسُب للَجْر�ِس اخَلِفيِّ �َسَواِمعًا                   

                   َيَخلَْن ُمَناَجاَة ال�ّسِمري َتَناِدَيا 

جُتاِذُب ُفْر�ساَن ال�ّسباِح اأِعّنًة                   

                   كاأّن على الأعناِق مْنَها اأَفاِعَيا 

بَعْزٍم َي�سرُي اجِل�ْسُم يف ال�رْصِج راكبًا                   

                   بِه َوَي�سرُي الَقلُب يف اجل�ْسِم ما�ِسَيا 

َد َكاُفوٍر َتَواِرَك َغرِيِه                    َقَوا�سِ

                   َوَمْن َق�َسَد الَبحَر ا�سَتَقّل ال�ّسَواِقيا 

َفجاَءْت ِبَنا اإْن�ساَن َعنِي َزماِنِه                   

                   َوَخّلْت َبَيا�سًا َخلَْفَها َوَماآِقَيا 

جُتوُز َعَليَها املُْح�ِسِننَي اإىل اّلذي                   

                   َنَرى ِعنَدُهْم اإح�ساَنُه َوالأياِدَيا 

ْيَنا يف ُظُهوِر ُجدوِدَنا                    َفتًى ما �رَصَ

ِه اإّل ُنَرّجي الّتالِقَيا                     اإىل َع�رْصِ

َتَرّفَع َعْن ُعوِن املََكاِرِم َقْدُرُه                   

                   َفَما َيفَعُل الَفْعالِت اإّل َعذاِرَيا 

ُيِبيُد َعَداَواِت الُبَغاِة بلُْطِفِه                   

عبداخلالق عيسى، احلضور والغياب يف يائّية...، جملة جامعة اخلليل للبحوث، اجمللد )8(، العدد )2(، ص )287-271(،2013



285

                   فاإْن مل َتِبْد منُهْم اأَباَد الأَعاِدَيا 

اأبا املِ�سِك ذا الَوْجُه الذي كنُت تاِئقًا                   

                   اإَلْيِه َوذا الَيْوُم الذي كنُت َراِجَيا 

َلِقيُت املََرْوَرى َوال�ّسَناخيَب ُدوَنُه                   

                   َوُجْبُت َهجريًا َيرُتُك املَاَء �َساِدَيا 

اأَبا ُكّل ِطيٍب ل اأَبا املِ�ْسِك َوحَده                   

                   َوكلَّ �َسحاٍب ل اأُخ�ّس الَغَواِدَيا 

ُيِدّل مَبعنًى َواِحٍد ُكلُّ َفاِخٍر                   

                   َوقد َجَمَع الّرْحمُن فيَك املََعاِنَيا 

اإذا َك�َسَب الّنا�ُس املََعايَل بالّنَدى                   

                   فاإّنَك ُتعطي يف َنداَك املََعاِلَيا 

َوَغرُي َكِثرٍي اأْن َيُزوَرَك َراِجٌل                   

                   َفرَيْجَع َملْكًا للِعَراَقنِي َواِلَيا 

َفَقْد َتَهُب اجَلي�َس الذي جاَء غاِزيًا                   

                   ِل�ساِئِلَك الَفْرِد الذي جاَء َعاِفَيا 

ٍب                    رِّ َتِقُر الّدْنَيا اْحِتقاَر جُمَ َوحَتْ
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                   َيَرى كّل ما فيَها َوحا�ساَك َفاِنَيا 

َوَما ُكنَت مّمن اأدَرَك املُلَْك باملُنى                   

َيا                     َوَلِكْن باأّياٍم اأ�َسنْبَ الّنَوا�سِ

ِعداَك َتَراَها يف الِبالِد َم�ساِعيًا                   

                   َواأْنَت َتَراَها يف ال�ّسَماِء َمَراِقَيا 

ا                    َلِب�ْسَت لَها ُكْدَر الَعجاِج كاأمّنَ

                   َتَرى غرَي �ساٍف اأن تَرى اجلّو �َساِفَيا 

َوُقدَت اإَلْيها كّل اأجَرَد �َساِبٍح                   

َيا                     يوؤّديَك َغ�ْسَبانًا َوَيْثِنيَك َرا�سِ

ٍط َما�ٍس ُيطيُعَك اآِمرًا                    رَتَ َوخُمْ

                   َوَيع�ِسي اإذا ا�ستثَنيَت اأْو �رْصَت ناِهَيا 

َواأ�ْسَمَر ذي ِع�رِصيَن َتْر�َساه َواِردًا                   

                   َوَيْر�َساَك يف اإيراِدِه اخليَل �ساِقَيا 

َكتاِئَب ما انَفّكْت جُتو�ُس َعماِئرًا                   

                   من الأْر�ِس قد جا�َسْت اإَليها فياِفَيا 

ْت                    َغَزْوَت بها ُدوَر املُلُوِك َفبا�رَصَ

                   �َسَناِبُكها َهاَماِتِهْم َواملَغاِنَيا 
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َواأْنَت الذي َتْغ�َسى الأ�ِسّنَة اأّوًل                   

                   َوَتاأَنُف اأْن َتْغ�َسى الأ�ِسّنَة َثاِنَيا 

اإذا الِهْنُد �َسّوْت َبنَي �َسيفْي َكِريَهٍة                   

                   ف�َسيُفَك يف َكفٍّ ُتزيُل الّت�ساِوَيا 

َوِمْن َقْوِل �َساٍم َلْو َراآَك ِلَن�ْسِلِه                   

                   ِفَدى ابِن اأخي َن�سلي َوَنف�سي َوماِلَيا 

ُه                    َمًدى َبّلَغ الأ�ستاَذ اأق�َساُه َربُّ

                   َوَنْف�ٌس َلُه مل َتْر�َس اإّل الّتَناِهَيا 

َدَعْتُه َفَلّباَها اإىل املَْجِد َوالُعَلى                   

                   َوقد خاَلَف الّنا�ُس الّنفو�َس الّدَواعَيا 

فاأ�ْسَبَح َفْوَق العامَلنَِي َيَرْوَنُه                   

ُم َناِئَيا                     َواإْن كاَن ُيْدِنيِه الّتَكرُّ
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