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ُدقة األلفاظ وإيحاءاتها في شعر المتنبي ُ  
  ًأنموذجا ))فراق(( ُقصيدته في مدح كافور

  عبد الهادي خضير الحطاب. د

َُروى الصويل عن إسحاق املوصلي أن رجال أنشد ابن هرمة قوله َ ً َّ:  
ِهذا ابن هرمة قائما بالباب ً ِ َ ْباهللا ربك إن دخلت فقل هلا  ُ َ ْ َ َ ْ َِّ ِ: 

ُ، أكنت أتصدق؟ قالفقال ما كذا قلت((   ًفقاعدا: ْ
ُكنت أبول؟ قال: قال   .ًواقفا: فماذا؟ قال: ْ

َليتك علمت ما بني هذين من قدر اللفظ واملعىن َ َ((
)١(.  

ّلعل هذا اخلرب من خري األمثلة وأشدها داللة على إحساس الشاعر 
ًاملرهف باأللفاظ، وتنبهه عليها تنبها متميزا، ينم على ذوق وإحساس فنيني  ً

  .ليني، وإدراك عميق ملا بينها من تفاوت يف الداللة واملعىنعا
وبذا كان لأللفاظ املقام األول يف العملية اإلبداعية، مادامت اللغة أداة 

ً شاعرا كان أم ناثرا -املبدع األديب   يف تشكيل بنائه الفين، وهي وسيلته لنقل -ً
لفاظ وطريقة تأليفها شعوره وجتربته إىل اآلخرين، ومها ما جيب أن تصورمها األ

  ...أدق تصوير
 ،))املعىن((ن إّ كما عرب اجلاحظ ف))مطروحة يف الطريق((وإذا كانت املعاين 

ً بتعبري أدق الوصول إىل املعىن، مل يكن هدفا بذاته، مادامت األلفاظ الرديئة وأ
  .تقوم مقام اجليد منها يف الفهم واإلفهام

                                                            
 ).٧٤( كتاب الصناعتني )1(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٦  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

لفاظه ووضعها يف مواضعها، يأيت ومن قدرة املبدع األديب على اختيار أ
َّ ممثلة باأللفاظ اليت ))أساليبهم((متيزه من سواه، ولذا يتفاوت املبدعون يف 

ا  ا اإلحيائية، وقدر ِّاختاروها واليت تعرب عن إحساسهم العميق جبماهلا وبطاقا
ا، فضال عن املعىن العام الذي يؤلفه النظم ِّعلى جتسيد املعاين يف ذا ً.  

ً علما بارزا يف هذا - قدماء وحمدثني -املتنيب بني شعراء العربية ويظل  ً
ًالباب، فمن ينعم النظر يف شعر هذا الشاعر، يتجلى له املتنيب معماريا فذا،  ً ُّ

ً كائنا من -ُحيسن هندسة بنائه الفين، إىل احلد الذي ال يكون يف مقدور أحد 
، أو أن يستبدل ةهرة اجلميل الباه العمارة أن يزحزح لبنة واحدة من هذ-كان 

ُإما تبدل املعىن الذي يكون منه فساد الكالم، ((ا غريها، ألن ذلك يأيت عنه  ُ ّ
ُوإما ذهاب الرونق الذي يكون معه سقوط البالغة ُ((

، كما قال اخلطايب )٢(
  .ًِّمعبـرا عن بالغة النص القرآين، ودقته يف وضع األلفاظ يف مواضعها

 حماولتان الرتياد عامل املتنيب الشعري - ذه الدراسة  قبل ه-وإذا كانت لنا 
َّ، وإذا كانت احملاولة األوىل قد انصبت على قصيدته يف )٣(هذا، وسرب أغواره

هجاء كافور، واحملاولة الثانية على قصيدته يف عتاب سيف الدولة، فإن هذه 
ً فضال عن تأكيد ما قررته - تسعى - وهي يف مدح كافور -الدراسة 

ِّستان السابقتان من دقة املتنيب يف اختيار ألفاظه املعربة واملوحية ووضعها الدرا
مدى صدق املتنيب يف مدح  إلبراز موضوع غاية يف األمهية، وهو -يف مواضعها 

                                                            
 ).٢٦( بيان إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن )2(

املنشورة يف  ))عيد(( املتنيب يف معيار النقد البالغي من خالل قصيدته((:  الدراسة األوىل)3(
دراسة نقدية بالغية لقصيدة (( :والدراسة الثانية. ١٩٩٢ س ٣جملة كلية الرتبية للبنات، ع

لة نفسها ))َّحر قلباهاو(( ))املتنيب  .٢٠٠٢ س ١ ج١٣م: املنشورة يف ا



  
ا يف شعر املتنيب ٤٦٧  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

كافور، وهل كان هذا املدح يصدر عن إحساس املتنيب بأحقية هذا الرجل 
ّ شخصية فذة، متمكنة من َّإذ ستتجلى لنا شخصية املتنيب الشعرية،... باملدح؟

ا الفنية، وماسكة بزمام اللغة تسريها كيف تشاء ويبدو لنا شاعرا موهوبا يف  ًأدوا ً ّ
ً اليت تعطيك ألوانا متعددة ))بالبلورات(( هي أشبه ،اختيار ألفاظ يف هذا املقام

و ِّحبسب الزاوية اليت توجه منها نظرك إليها، لتختار بعد ذلك املعىن الذي تبتغيه أ
  ... املعىن الذي تعتقد أن املتنيب أراده

ٍأما هو فيظل مستويا يف جلسته، مرتبـعا على عرشه ينظر إلينا من عل  َ ً ِّّ ً
  :ًيردد مع نفسه مبتسماو... وحنن جناهد يف الوصول إىل مبتغاه

َويسهر اخللق ج َُ َْ ُراها وخيتصمُ ِِأنام ملء جفوين عن شواردها  ّ ْ َُ ِ َ ُ 
  :بين يدي القصيدة

ٍتأيت هذه القصيدة وليدة صراع نفسي قاس، كان يعيش فيه أبو الطيب 
ّاملتنيب، وهو يغادر سيف الدولة مرغما بعد أن أحس الذل واملهانة يف بالطه،  ً
ًومل يلمس منه بادرة لرد اعتباره، وهو الذي اصطفاه حبيبا لنفسه، قبل أن 

  .ًيكون ممدوحا يرجتي عطاياه
ًّولة حبا متميـزا ستتجلى صورته يف هذه َّلقد أحب املتنيب سيف الد

ذا األمري احلليب الذي ،القصيدة  وكانت مدائحه فيه تصدر عن نفس معجبة 
استوىل على قلب املتنيب بعظيم صفاته ومجيل مشائله، وتنامى هذا احلب حىت 

َصار عشقا ملك على املتنيب كل مشاعره وأحاسيسه ََ  وما كان لألمور أن تسري .ً
طبيعي بني أمري السيف وأمري الكالم، وما كان للزمن أن يظل رخيا سريها ال

ُهانئا للمتنيب، إذ سرعان ما استطاع أعداء املتنيب وحاسدوه أن يوغروا صدر  ً
األمري عليه، فيبدأ بإمهال املتنيب وجتاهله، مث تقدمي من هو أدىن منه عليه، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٦٨  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ًحينذاك نبه املتنيب األمري على ما جيري تلميحا،  ًمث تصرحيا، حىت إذا مل جيد منه ّ
ّ وحذره من مغبة ))َّواحر قلباه((ًتغيريا كاشفه حبقيقة ما جيري، يف قصيدته 

تصديق ما يقوله أعداؤه فيه، وأنذره أنه سيغادره إىل سواه وأنه سوف يندم 
  .على تفريطه به، ولكن الت ساعة مندم

ًوصار مضطرا إىل وهكذا غادر املتنيب سيف الدولة على حبه الكبري له، 
ّقلته يف نفسه، ونقص عقله، ولؤم كفه، ((ًأن يقصد كافورا على ما يرى فيه من  ّ

))وقبح فعله
ُ، كما يقول أبو العالء املعري، عل هذا األسود املخصي حيقق له )٤( َّ

ما عجزت عنه الفحول البيض، وتكون جمازاة كافور للمتنيب، وهو يستخلصه 
ّاء الذين كانوا مينون النفس بضم شاعر العرب إىل ًممدوحا دون سواه من األمر

 ))الوالية((ُبالطهم، ويبذلون له عطاياهم بال حساب، أن حيقق له حلم حياته 
ا وحدها من تنصفه من دهره العاق الذي ال يعطي كل  َّاليت اعتقد املتنيب أ
ا ستكون وسيلته يف كيد أعدائه وحاسديه، مث حتقيق ما  ذي حق حقه، وأ

  .بو إليه نفسه من سيادة وعزتص
القصيدة من البحر الطويل، وهو صاحل يف تفعيالته الثماين الستيعاب 
ًمشاعر األمل واحلزن اليت كانت تعتصر قلب الشاعر، فضال عن أنه البحر 

 ))النون(( وهي ومعها ))امليم((أما قافيتها فهي . املثايل لقصائد املديح عند العرب
ُّفس فيهما على شكل غنةان، جيري النـَّتّيِخيشوم ، ويتكون بعد انطباق )٥(َ

الشفتني واحنباس اهلواء اخلارج من الرئتني، مث خروجه من اخليشوم مبا يالئم 

                                                            
 ).٧٥/ ٤): (معجز أمحد( شرح ديوان املتنيب أليب العالء املعري )4(

 وكذلك الدراسات اللهجية والصوتية). ٣٥(دروس يف علم أصوات العربية :  ينظر)5(
 ).٣١٧(عند ابن جين 



  
ا يف شعر املتنيب ٤٦٩  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

روحة من سيف الدولة، ومن اضطراره  األنني املكتوم املنبعث من نفس املتنيب ا
  .ًإىل الوقوف بني يدي كافور مادحا

ً هلذه امليم، فهي فضال عن مناسبتها ملا ًةحرك) الكسرة(ّيعزز هذا اختيار 
ا أي-ٍّكان يشعر به املتنيب من ذل وانكسار   - إشباعها :  عند مد الصوت 

ِّتكون ياء معربة عن احلسرة على ما فات، واألمل مما هو واقع ً.  
ذا الطول ال تند كثريا عن قصائد  ًالقصيدة واحد وأربعون بيتا، وهي  ُّ ً

ِّص املتنيب فيها على أن يقدم نفسه لكافور، ليعرفه عن املتنيب األخرى، حر
فمنذ أول بيت فيها يذكر . قرب، فهي أشبه ببطاقة تعريف للمتنيب عند كافور

َّاملتنيب كافورا أنه، وإن اضطر إىل فراق سيف الدولة، وعلى الرغم مما حصل  ً
بعبارة بينهما من جفوة، ال يفكر يف ذم األمري احلليب، أو االنتقاص منه، و

جاء سيف الدولة فهو مع كل ما فعله  أوضح، إن مدحيه لكافور لن يكون 
 مث شرع بتقدمي نفسه لكافور وذلك من البيت الثاين يف .))َّغري مذمم((

ًالقصيدة، إذ يوضح سجاياه، وما يرتكه من أثر يف نفوس من يعاشرهم، رجاال  ِّ
ّونساء، مث بني طبيعة عالقته بسيف الدولة، وشروط ه يف اختيار من يكون ً

ًويستغرق هذا ستة عشر بيتا ... ًصديقا له ومفهومه اخلاص للصداقة والصديق
ًينتقل بعدها أبو الطيب ملدح كافور مدحا سنعرف طبيعته حني . من القصيدة

وإذا كان هذا املدح هو الغالب على اجلزء األخري . نقف على أبيات القصيدة
ًه، يؤكد أن املتنيب قد قاسم كافورا كل أبياته، من القصيدة، فإن إنعام النظر في ِّ

َّوهو يصف ما صادفه من لوم وما تعرض له من حماوالت لثنيه عن عزمه على 
ذه الوفادة، وإن  ِّالتوجه إىل كافور، وكأنه يريد أن يقول له إنه متفضل عليه 
ما،  ًهناك من يراقب عالقتهما اجلديدة هذه مرجحا إخفاقها ليشمت  ِّ



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٠  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّذلك فإنه يضع كافورا يف زاوية خانقة، وهو يصرح له مبا يرجوه منه، وما وب ً
يعقده عليه من آمال، فهو مالذه األخري، وهو سالحه يف حتقيق النصر على 
ّأعدائه، واالنتقال به إىل حال النعيم الذي سيغيظ حساده وخييب ظن  ّ

عكس خربة املتنيب ًِّمضمنا قصيدته أبيات احلكمة اخلالدة اليت ت... الالئمني
  .باحلياة والناس

  :تحليل القصيدة
ِوأم ومن ميَّمت خري ميمم َّ ُ ْ َُ َ ُ َ ِفراق ومن فارقت غيـر مذمم  ٌََّ َّ َ ُ ْ َُ ََْ ُ ْ َ َ ٌ ِ 

ًإن األمل الذي يعتصر قلب املتنيب، وهو يفارق سيف الدولة مكرها وما  َّ
ًورا هي اليت َّمر به من معاناة بعد هذا الفراق، واضطراره إىل أن يقصد كاف

أن الكلم ترتتب يف النطق ((ًمفتتحا لقصيدته، ذلك ) فراق(جعلت لفظ 
))بسبب ترتب معانيها يف النفس

ً، وبذلك جاءت نكرة استعظاما هلذا )٦(
ّ إنه قصد التنكري، حىت ال يصرح باسم سيف مث. الفراق، وما أحدثه يف نفسه

دون التصريح باالسم، مع ) ْنَم(ِّالدولة، وهو ما يؤكده اختيار االسم املوصول 
ْفراق ومن(أنه مجع بني الفراق واالسم املوصول،  َ ٌ فما إن تداعى إىل ذهنه ) ِ

ْمن((الفراق حىت تداعى بعده مباشرة  ُ فارقه))َ بقوله ) فراق(ّمث كرر لفظة . َ
ِّليؤكد أنه هو الذي اختار الفراق، ومل يطلب منه أحد ذلك، فهو ) ُفارقت(

ُ ال حيتمل أي إهانة، وال ينتظر أن يطلب منه املغادرة، بل هو ٌّعزيز النفس، أيب َّ
َّالذي يبادر بذلك مهما كانت املنافع واللذات اليت يتحصل عليها، وهو ما 

  .ِّيؤكده البيت التايل هلذا البيت

                                                            
 ).٩٨( دالئل اإلعجاز )6(



  
ا يف شعر املتنيب ٤٧١  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

ِّإن الصراع النفسي الذي كان يعيش فيه املتنيب، بني حبه العميق لسيف  َّ
 تكرمي وحفاوة، وما وجده منه بعد ذلك من إمهال الدولة، وما ملسه منه من

ْوجفوة، وعدم مبادرته يف رد إهانة من أهانوه، جعله خمتارا بني أن يذمه أوال،  َّ ً
))ًمذموم جدا((معناه ) َّمذمم(ذلك أن لفظ ) َّغري مذمم(وهكذا قال 

، فكأنه )٧(
  .اًأراد أن يقول إن سيف الدولة مذموم، ولكن ليس مذموما جد

ا ذات املتنيب وتفكريه، بني حاليه يوم كان ول عل هذه املقابلة اليت ميدا
عند سيف الدولة واضطراره إىل مفارقته، ومقته الكبري لكافور واضطراره إىل 

 أن خيلق هذا التوازي الواضح بني - دون وعي منه -قصده، هي اليت جعلته 
ْومن ف(، )ٌَّأم(مبقابلة ) ٌفراق(شطري البيت، فلفظه  ْومن (مبقابلة ) ُارقتَ َ

  )...َّميمم(مبقابلة ) َّمذمم(و) ُخري(مبقابلة ) ُغري(، و)ُميَّمت
ا تعادلية معنوية خلقت توازيا لفظيا ًإ ً.  
، )ٌفراق(كما بدأ الصدر بلفظة ) ٌَّأم(َّبدأ املتنيب عجز البيت بلفظة منكرة 

كان يف تصور ََّفكما استعظم فراق سيف الدولة استعظم كذلك أم كافور، فما 
. ًأيب الطيب أنه سيضطر يوما إىل أن يقف بني يدي رجل مثل كافور ليمدحه

ّوكما مل يصرح باسم من فارق، مل يصرح باسم من أم، وكأنه يعرب بذلك عن  ََّ ِّ
جهله حبقيقة هذا املأموم، وما سيكون عليه حاله معه، ورمبا كان هذا ما جعله 

ِّيكرر األلفاظ املعربة عن هذا ا ، يف )َّميمم... ّميمت... َّأم(َألم ثالث مرات ِّ
ًمه كافورا، هو األهم عنده َفأ) فارقت..:. فراق(َّحني ردد لفظ الفراق مرتني  ُ ُّ

اية ما أقدم  اآلن، وهو ما يشغل باله، فهو ال يزال يفكر فيه وماذا ستكون 
ُميمت(عليه، وهو ما جعله يسند الفعل إىل نفسه  ًافورا فهو الذي اختار ك) َّ

                                                            
 ).٢٢٤( خمتار الصحاح )7(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٢  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّفقصده، على الرغم من لوم الالئمني، الذين حاولوا ثنيه عن عزمه، كما سيصرح 
  .بذلك يف أبيات القصيدة الالحقة

َّأم، ميمت، ميمم(فقال ) َّاألم(بقي أن نسأل ملاذا اختار املتنيب لفظ  َُّ ٌَّ (
 دون غريها كالقصد أو اللقاء أو الوفادة أو سواها من املرادفات الدالة على

ُِاملعىن نفسه؟ ميكن القول إن شعور املتنيب باملرارة وهو يكره نفسه على قصد  ْ ُ
كافور هذا العبد األسود واملخصي الذي تزدريه العني حاملا تقع عليه، 
َّواضطراره إىل مدحه بعد أن أحس أن ال سبيل أمامه لتحقيق ما تصبو إليه 

ًتار ألفاظا قريبة من نفسه سوى بيع حريته وشعره لكافور، هو الذي جعله خي
ً، وهو ما يضطر إليه املصلي حني ال جيد ماء فيلجأ إىل تعفري )ّالتيمم(لفظ  ّ

وامتناع املاء عليه ) الصالة(يديه وجبهته بالرتاب، فلوال احلاجة لقضاء الواجب 
َّملا مس الرتاب، وهذا هو حال املتنيب فحاجته أجلأته، بعد غياب املاء عنه 

  .ًأمال يف حتقيق ما يريده) كافورا(َّ أن يتيمم الرتاب ، إىل)سيف الدولة(
َِّإذا مل أجبل عنده وأكرم ُ ُُ َ ِْ ْ َّ ََ ْ ٍِوما منزل اللذات عندي مبنزل  ِ َّ ِْ ْ َْ ِ ِ ُ َ َ َ 

ِّمن البيت الثاين يف القصيدة بدأ أبو الطيب تقدمي نفسه لكافور، فهو يبني 
ًله أوال سبب مغادرته بالط سيف الدولة، على ما  ُكان متوافرا له من لذات ومتع ّ ً

وكأنه يضع ... إنه يريد التعظيم والتكرمي... ألنه يريد ما هو أعظم وأبقى. هناك
  .بني يدي كافور أهم شروطه عليه حىت ميكث عنده

َّرمبا كان إحساس املتنيب بنـزول قيمته وقدره، بعدما تعرض له من إهانات 
دون سواه، ) منـزل(ختيار لفظ يف بالط سيف الدولة، هو الذي دعاه إىل ا

إىل ) منـزل( أنه قد أضاف لفظة ًفضال علىفهو مكان نزلت فيه قيمته، 
. بكل ما تعنيه اللذة من استسالم اإلنسان لغرائزه وانقياده ألهوائه) اللذات(



  
ا يف شعر املتنيب ٤٧٣  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

ّيؤكد ذلك، بل يقويه، إن لفظة  ، وإذا ما قلبنا )ّلذ(مرتبطة بالفعل ) اللذة(ِّ
ُوهكذا فإن اللذة يف هذا املنـزل إذا ما نظر إليها من جهة ، )ّذل(الفعل صار 

ا بصيغة اجلمع  ا ذل، وإشارة منه إىل كثرة هذه اللذات وتنوعها جاء  ٌّثانية فإ

  ).اللذات(
ا قال  ذه النظرة وتفرده  ُّوتأكيدا منه الختصاصه  ، فقد ال )عندي(ً

ء الذين ارتضوا البقاء يكون هذا رأي سواه من الناس، السيما أولئك الشعرا
يف بالط سيف الدولة، ذلك أن ما يهمهم هو ما يكسبونه وما يتحقق هلم من 

إنه ال ... َّلذات ومتع، أما هو فقد تفرد باالرتفاع فوق هذه الغرائز واألهواء
... نفسه) َّيذل(جسده مبا ) ّيلذ(يرضى أن ينـزل هذا املنـزل، إنه ال يقبل أن 

مسبوقة بباء زائدة، قيل ) منـزل(ِّ ولذا نراه يكرر لفظة ،ورلألم) قياسه(هذا هو 
ا مقيسة إذا وقعت يف خرب ما   .)٨(عنها إ

إحياء بإمكان استغناء املتنيب ) منـزل(إن ورود الباء زائدة قياسية قبل لفظ 
عن هذا املنـزل، وإن هذا هو مقياس حياته، الذي يعرضه على كافور، حىت 

إنه ال يتهالك على اللذات ...  أبا الطيب إليهّيكون على بينة وهو يضم
ما  اجلسدية املتدنية، إمنا هو يريد التبجيل والتكرمي، وهذا ما دعاه إىل أن يأيت 

َفهما ليشري َّعضِّكي يؤكد جتددمها واستمرارمها، مث ) مِّكرُأ.. لِّجبُأ(بصيغة الفعل 
ما تبجيل وتكرمي متميزان، أو أنه يسعى إىل تبج يل وتكرمي مبالغ فيهما، إىل أ

، ذلك أن )َّوأكرم... َّأجبل(حني قال ) التكرمي(على ) التبجيل(َّمث هو قدم 
ّالتبجيل هو التعظيم وهذا ال يكون إال يف املعاملة والسلوك، أما التكرمي فيمكن 

                                                            
 ).١١٥( اجلىن الداين يف حروف املعاين )8(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٤  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ّأن يكون باملال أيضا، ولكن املقدم عند املتنيب هو التبجيل فهو األهم، لذا  ّ ً
  .ّقدمه

إشارة إىل املنـزل ويف الشطر ) عنده(حظ أنه قال يف الشطر الثاين ُيال
) عنده(ُإشارة إىل نفسه، وهذا يوحي أن املتنيب مل يرد بقوله ) عندي(األول 

ِّ، وإمنا أراد به سيف الدولة، وإن مل يصرح )فيه(املنـزل، إذ كان بإمكانه أن يقول  ْ
 فإذ ، وما يراه سيف الدولةبذلك، فكأنه خلق بذلك مقايسة بني ما يراه هو،

يرى سيف الدولة، أن املتنيب شاعر، وما يهمه هو احلصول على املال، مصدر 
اللذات واملتع، يرى املتنيب أن املهم عنده هو التبجيل والتكرمي

ُ
ّيقوي ذلك، ... 

بصيغة اسم الفاعل، فتأيت ) ُمنـزل(بضم امليم ) منـزل(أننا نستطيع أن نقرأ لفظ 
سيف الدولة، أو ) منـزل( املوافقة ملا ذهبنا إليه، من أنه أراد بلفظ موافقة متام

ًحىت بالطه الذي متاهى به فصارا شيئا واحدا ً.  
ا كل خمرم ِمن الضيم مرمي◌ا 
ََْ ُّ ُ َِ ً َّ ْ َ ِ َّْ َ

ًسجية نـفس ما تـزال مليحة  ِ َ َُ ِ ُِ َُ ََ ٍ ْ َّ َ 
 أي إنه ))ديعن((ِّيؤكد املتنيب يف هذا البيت ما قاله يف البيت السابق 

ذا األمر ومعلوم أن . فأوضح أن هذا هو طبعه وسجية نفسه. خمصوص 
))ُُاخللق والطبيعة((السجية هي 

دأ وال )٩( ِّ، ولعله أراد أن يؤكد أن نفسه ال 
 إىل ذهنه، دون ))سجية((ّتسكن إال للتبجيل والتعظيم، ولذا تداعت لفظة 

ا من  ا، لقر أي السكينة واهلدوء، واستعماهلا  ))السجو((سواها من مرادفا
ْنـفس((مضافة إىل  ا نفس املتنيب، كما يفسرها ))َ  اليت جاءت نكرة، واملراد 

ا  يء  ذا األمر وهو ما دعاه إىل ا ِّالسياق، يؤكد اختصاص نفس املتنيب 
ُّنكرة تعظيما هلا، أي نفس وأية نفس، تلك هي نفس املتنيب ٌ ْ ً.  
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ا يف شعر املتنيب ٤٧٥  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

 ظل -َّان يلقاه من تكرمي وتعظيم حيثما حل  على ما ك-ّإن املتنيب 
ًيشعر دائما أنه مل ينل حقه، ومل حيقق ما يصبو إليه وظل دائما  ًّ  على ما -ِّ

 يعيش يف صراع داخلي، - وصل إليه من مكانة حيسده عليها كل الشعراء 
يؤججه إحساسه أن من هو أدىن منه قدرة وموهبة، قد أعطاه زمانه فوق ما 

 ما يزال ينتظر عطايا ممدوحيه - وهو املتنيب بكل عظمته -يستحق، ولكنه 
م، وفيهم من ال يدانيه يف خصاله ًوهكذا ظل يشعر دائما بالضيم، وأن . وهبا

َمليحة((دهره يناصبه العداء وأنه مل ينل ما يريده، وهو ما جعله يستعمل لفظ  ُِ(( 
ْ وإن كان معناها مشفقة أو خائفة -اليت  ا توحي مب-ِ ّعىن من لوحته  فإ ْ َ

َغريته وسفعت وجهه((الشمس إذا  َْ َ َّ((
)١٠(.  

ًفقد عاىن كثريا، شأن من لوحته الشمس وهو يسري حتتها مضطرا وهو ما  ّ َ ً
))االنتقاص(( اليت تعين ))الضيم((دعاه إىل استعمال لفظ 

 دون سواها، وإذا )١١(
ُّ أدركنا أن هذا هو هم املت))للعز((كانت هذه اللفظة مقابلة  نيب الكبري وهو ما َ

  .ّجعل نفسه قلقلة حريى ال يقر هلا قرار وال تستقر على حال
ن هذا األمر خارج عن إرادته، وأن أُولكي يطمئن أبو الطيب نفسه ب

ًهناك قوى أكرب منه، ال يقوى على مصارعتها وال يستطيع هلا تبديال، هي اليت 
ول، ومل يسند الفعل إىل  بصيغة اسم املفع))ًمرميا((ترسم له طريق حياته قال 

ُنفسه، فهو مل يورد نفسه هذا املورد، وإمنا هي مقاديره وحظه وزمانه الرديء 
ولذا ... ًجعلته يسلك الطرق الوعرة واملسالك الصعبة، هربا من الضيم والذل

ا((قال    .ُُ فقد ابتلي قدره به كما ابتلي هو به))ًمرميا 
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٦  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ُ السيل، أو طريق يف خف أو رأس َما خرم(( هي ))خمرم((وإذا كانت لفظة 
))جبل

، فإن ورودها هنا تصوير صادق ملا كان يشعر به املتنيب، فكأن الضيم )١٢(
جبل جثم على صدره، أو أن قدره حياربه فيقطع عليه طريقه جببل كبري، حياول 

 عند ))املخرم((وقد ال نغايل إذا ما قلنا إن هذا . ً خمرمافيه لنفسههو أن جيد 
ًإمنا هو كافور، الذي الح له أمال ضعيفا، أو املتنيب  ًصغريا حياول ) ًخرما(ً

وبذا يبدو لنا سيئ الظن بكافور ... باالستفادة منه أن ينفذ إىل حتقيق ما يريده
ًمنذ البدء، فهو ليس شيئا كبريا يعقد عليه اآلمال ورمبا مل جيده أهال لتحقيق ما  ً ً

ًوقد سدت الطرق مجيعا يف وجههيصبو إليه، ولكن ماذا يستطيع أن يفعل،  ْ َّ ُ ...
  .إنه ليس يف وضع من يستطيع املفاضلة أو االختيار

َعلي وكم باك بأجفان ضيـغم َْ ِ َ ٍ ْ َ َّ ٍرحلت فكم باك بأجفان شادن  َ َِ ْ َ ٍ َ َْ َ َْ ُ َ 
ِبأجزع من رب احلسام املصمم ِّ ُ

ِ ُ ِّْ َ َ ْ ُُوما ربة القرط املليح مكانه  َ ُ ُِ
َ

ِ ْ ََّ َ َ 
ِعذرت ولك ُ ْ َ ِن من حبيب معممَ َّ ُ َ ْ ٍْ ٍفـلو كان ما يب من حبيب مقنَّع  ِ ُ ٍْ ِ ْ ََ 

ُيف هذه األبيات يصور املتنيب مكانته عند من يعاشرهم وما حيدثه فراقه يف  ِّ
َّنفوسهم، نساء ورجاال، من أمل يدفعهم مجيعا إىل البكاء حد اجلزع، حىت إن  ً ً ً

ََالرجال، وهم من يفرتض فيهم اجللد والصرب، أ مث . ًكثر جزعا من النساء لفراقهُ
يلتفت إىل حاله ليقول إنه ألمر غريب أن يعاين ما يعانيه من أمل الفراق وشدة 

ًالوجد ألنه أحب رجال  إذ جرت العادة أن يعاين الرجل من حب ) سيف الدولة(ّ
 ،امرأة وفراقها، والناس تعذره يف هذا، وهو يعذر نفسه كذلك، ولكنه املتنيب

  .شيء، متفرد عن اآلخرين، حىت فيمن حيبعجيب يف كل 
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ا يف شعر املتنيب ٤٧٧  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

ّوهي وإن كانت مبعىن سار وانتقل، إال ) ُرحلت: (ابتدأ البيت الرابع بقوله
ْأن عالقتها بالرحل واضحة، فـ  الرحل مسكن الرجل وما يستصحبه من ((َّ

))األثاث
، فهل أراد املتنيب أن يقول إنه مل ينقل من بالط سيف الدولة سوى )١٣(

أم إنه كان ...  بيته؟ وإنه ال يزال يعيش يف ذلك املكان بروحه؟مسكنه وأثاث
ِّيشعر أنه يف رحلة وأنه سوف يعود إىل هناك مهما طالت سفرته؟ يؤكد ذلك 

إذا أسند الفعل إىل نفسه، فهو الذي اختار الرحيل، ومل يطلب ) ُرحلت(قوله 
  .ذلك منه أحد، ولذا فإن عودته مرهونة بقراره هو

ُإن من ينع م النظر يف هذه األبيات الثالثة، جيد فيها ست كنايات َّ
ٍباك ((: متتابعات، اثنتني يف كل بيت، إحدامها عن املرأة واألخرى عن الرجل

ربة القرط املليح مكانه، رب احلسام (( و))ٍبأجفان شادن، باك بأجفان ضيغم
يقة ِّوتتابع هذه الكنايات يوضح حق. ))حبيب مقنع، حبيب معمم(( و))املصمم

وما حيمله هلم ) سيف الدولة وأهل بيته(موقف املتنيب من هؤالء الذين فارقهم 
ِّمن حب واحرتام، فهو حريص أشد احلرص على أال يسميهم بأمسائهم، بل  ّ
ّيكين عنهم، وهو يتحدث عن مشاعرهم حنوه، وكأنه يريد أن يلمح لنا مبشاعره  ِّ

ُحرتام وال يريد ألمسائهم أن تبتذل ِّ فهو اليزال حيمل هلم كل الود واال،هو عنهم
 خري ))ربة القرط املليح مكانه((مبداولتها يف الشعر يف غري املديح، ولعل يف قوله 

دليل على تأدبه يف احلديث عمن حيب، فقد نسب املالحة إىل مكان القرط 
ًدون أن يسميه، والعبارة كلها كناية عن اجلمال، وليست حديثا صرحيا فيه ً.  

ِّأثر املتنيب ملوقف املرأة املودعة وهي تبكي لفراقه، هو الذي دعاه يبدو أن ت
إىل آخر العبارة، فهو يف موقف شغله ) َّعلي(وهو ) باك(إىل تأخري متعلق 
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٧٨  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّبكاء هذه املرأة ال سبب بكائها، وهو ما جعله يقدم بكاءها على بكاء 
ا األكثر ّالرجل، وحىت ال يفهم من كالمه هذا أنه قدمها أل ً بكاء، تدارك ُ

ًذلك يف البيت الالحق حني نفى أن تكون املرأة أشد جزعا لرحيله من الرجل، 
ًمع أنه ظل حمافظا على تقدمي املرأة على الرجل يف ترتيب العبارة يف األبيات 

  .الثالثة
وإذا كان املتنيب قد آثر التعبري بالكناية، للتمويه على من عناهم بأبياته السابقة، 

أن وصف املرأة بالشادن، وربة القرط املليح مكانه، واحلبيب املقنع، فال شك يف 
ووصف الرجل بأنه ضيغم، ورب احلسام املصمم، وحبيب معمم، يوضح أن هؤالء 
َِْالباكني لفراقه ليسوا من عامة الناس، الذين يسهل بكاؤهم إمنا هم من علية القوم، 

ازي والبد أن يست. وبكاؤهم ال يكون إال لألمر اجللل ) باك بأجفان(وقفنا تعبريه ا
از املرسل؟ أتراه  فالبكاء إمنا يكون بالعيون، فلماذا جعله باألجفان على طريقة ا
ِأراد أن يلمح إىل أنه شغل مبنظر هذه اجلفون اليت أغرقتها الدموع؟ أم أنه أراد أن  ُ ّ

غطت اجلفون ا مألت العيون مث إيشري إىل غزارة ما ذرف لفراقه من دموع، حىت 
  ًفصار الدمع يبدو خارجا منها ال من العيون؟
ّوإذا كان بعض الشراح قد فسر قوله على أنه ) البيت... (فلو كان ما يب: َّ

ا، ألن شيمة الو كان الذي أشكوه من الغدر يب كان من : يقول(( ُمرأة عذر
))النساء الغدر، ولكنه من رجل فال أعذره

كان لو ((: ، وشرحه آخر بقوله)١٤(
ما يب من الشوق إمنا هو حلبييب املقنع، لعذرت نفسي يف فراقه، ألين فارقته 
د والعال، ولكن أي عذر يف مفارقة حبييب املعمم؟ وما رجوته من  لطلب ا

                                                            
 ).٢٦٤/ ٤: ( شرح الربقوقي)14(



  
ا يف شعر املتنيب ٤٧٩  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

))ًقصد غريه، كان موجودا عنده، يظهر الندم على فراق سيف الدولة
، فإننا )١٥(

ّوما أثر ) احلب(، وإمنا أراد )الندم (ُكما مل يرد) الغدر(ُنرى أن املتنيب مل يرد 
فيه هذا احلب من آثار اعتاد الناس أن يروها على الرجل وهو يعاين من حبه 
 ِرَْللمرأة، أما أن تكون هذه نتيجة معاناة حبه لرجل آخر مثله، فهذا ما مل جت

  .به العادة، وهو ما ال يعذر نفسه عليه
فهل تراه أراد ) ُعذرت(له ُويالحظ أن املتنيب حذف املفعول به يف قو

ًفهو يعذر املرأة إن صدت وأخلفت وعودها حىت يزداد حبيبها تعلقا ) احلبيب( ََ ْ ْ ّ
أو أنه ! الرجل فال يعذره ألن هذا ليس من شيمة الرجال) احلبيب(ا؟ أما 

ا مل تـعلق امرأة إأي ) نفسه(أراد  ا أل ََّنه خياطب نفسه مستغربا ما أصا ُ ً
ُفتعذر، إمنا ع ًلقت رجالُ ِّ.  

ُى كاسر كفي وقوسي وأسهميًهو ْ ّ َّرمى واتقى رميي ومن دون ما اتقى  ٌ َِّ ُ ْ َِ َْ َ 

ولكن حني . ُمل يعتد املتنيب السكوت على من آذاه، أو مل حيسن معاملته
ًيأيت ذلك من حبيب يهواه، فإنه ال يرد عليه ليس عجزا أو ضعفا، إمنا هو  ً ّ

  .ة إليههواه الذي مينعه من رد اإلساء
) رمى(ّيلمح أبو الطيب إىل أنه مل يبادر باإلساءة، وهكذا بدأ بيته بلفظ 

ُويالحظ أنه اليزال مصرا على عدم التصريح ... فاآلخر هو الذي بادر بالفعل
وإذا . ))احلبيب املعمم((على ) رمى(باسم من يعينه يف كالمه وإن عاد الضمري يف 

 من دالالت الرمي إلقاء الشيء من اليد، ًواضحا، فإن) رمى(كان معىن الفعل 
ّفهل أراد املتنيب أن يقول إن سيف الدولة هو الذي فرط به واستغىن عنه؟ وإنه ال 

                                                            
 ).٧٧/ ٤: (الء املعري شرح أيب الع)15(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٠  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ّفهل تعمد ) رمى(ُيستطيع جمازاته باملثل، ألنه يهواه؟ ويالحظ أنه حذف مفعول 
  ُذلك ليوحي أنه أخطأ يف رميته ومل يصب املقصود؟

ً دائما، وأنه ال يفكر يف هجوه أبدا، قال، الدولةوكي يؤكد أن هواه مع سيف ِّ ً :
بصيغة ) كاسر( بصيغة اجلملة االمسية، وجاءت ))ومن دون ما اتقى هوى كاسر((

اسم الفاعل للتدليل على ثبات هذا اهلوى يف قلبه، ومنعه من رد اإلساءة إىل 
ا، إمن) هوى(والشك يف أنه حني استعمل لفظ . احلبيب ا أراد أن من بني مرادفا

))هوى النفس((ِّيؤكد أن هذا هوى روحه، فاهلوى هو 
إنه يعشق سيف  ...)١٦(

ًّالدولة، وهذا وحده ما مينعه من هجائه، مكنـيا عن ذلك بكفه وقوسه وأسهمه، 
ُفقصائده قادرة على النفاذ إىل من يسيئون إليه نفاذ السهام، ولكن سيف الدولة 

))وهذا عتاب لطيف((لب املتنيب اتقى ذلك بأقوى حجاب، وهو هواه يف ق
)١٧(.  

ِوصدق ما يعتاده من تـوهم ُّ َ َ ْ ِ ُ ُ َ ُُإذا ساء فعل املرء ساءت ظنونه  َّ ُُ ْ َ َ
ِ
َْ ُ ْ

ِ َ 
ِوأصبح يف ليل من الشك مظلم ِ ُ ِ َّ َ ٍ َ ِِوعادى حمبيه بقول عداته  ْ ُِ َِ ّ 

كعادة املتنيب يف االنطالق من قيود اخلاص إىل رحابة العام يف صوغ أبياته 
ِّاحلكيمة، يرسخ هنا جتربته اخلاصة مع سيف الدولة يف بيتني يضمان حكمة 

والشك يف أن سلوك املتنيب هذا املسلك هنا إمنا ... ُتصلح لكل زمان ومكان
ًيرتجم ذكاءه يف عتاب سيف الدولة عتابا مؤدبا ما كان ليسلكه لوال حبه له،  ًَّ

فمع . أن هواه مينعه من هجائهِّفكأنه بذلك يؤكد ما قاله يف البيت السابق من 
اية عالقته بسيف الدولة على هذا  إحساس املتنيب بالضيم الذي حلقه من 

ّالنحو، وشعوره بظلمه له وهو يصدق قول أعاديه وحساده فيه،  ِّدون أن مييز ّ
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ا يف شعر املتنيب ٤٨١  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

م، ال يسم ًيه بامسه وال خياطبه خطابا مباشرا، كما أنه الّصدقه من كذ  يقف ً
لناصح، وإمنا صاغها حكمة مطلقة من قيود الزمان واملكان منه موقف الواعظ ا

م، وكأنه أراد بذلك أن يتجنب الوقوف موقف  أو االرتباط بأشخاص بأعيا
ّاملتهم الذي حياول أن يربئ نفسه، فتبدو حجته ضعيفة، إمنا أراد أن يذكر سيف  ّ

  .الدولة مبنطق األشياء وسببية األحداث واملواقف
ًني يلخص جوهر خالفه مع سيف الدولة، معرضا به إنه يف هذين البيت ّ ِّ

ًتعريضا خفي ، ألنه أساء الفعل والتصرف معه، فمن الطبيعي أن تسوء ظنونه فيه، اً
ًاألمر يدفعه حتما وهذا ّمبا يسهل وقوعه يف الوهم وعدم رؤيته األشياء بوضوح، 

  .هًإىل تصديق ما يقوله أعداؤه فيه، فيبقى متخبطا يف شكوكه وأوهام
يالحظ هنا أن الشاعر قلب املعادلة، إذ إن املنطق يقتضي أن تسوء ظنون 
اإلنسان أو أفكاره فيبدأ بتصرفات خاطئة هي نتيجة هذا املنطق اخلاطئ الذي 
يوجهها، وهذا ما اعتاده الناس وألفوه، ولكن املتنيب قلب املعادلة فجعل ظنون 

ته السيئة، لقد عكس طريف املرء وأفكاره السيئة، هي نتيجة أعماله وتصرفا
ًاملعادلة، ولكنها ظلت صحيحة فقد جعل النتيجة سببا والسبب نتيجة، مث عاد 
بعد ذلك ليقلب املعادلة مرة أخرى فتعود كما اعتدنا أن نراها، فهو يبدأ بفعل 
ًاملرء السيئ، الذي يكون سببا لألفكار السيئة لتقود هذه بدورها إىل أفعال سيئة 

ويف عالقة سيف الدولة باملتنيب يكون ...  حتمية للظنون السيئةأخرى هي نتيجة
أساء سيف الدولة التصرف مع املتنيب فساء ظنه به : تسلسل األحداث كما يأيت

) املتنيب(لسوء ما انطوى عليه، ووقع يف الوهم الذي أدى به إىل معاداة حمبيه 
  .ّألنه صدق قول أعدائه فيه



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٢  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ساء، ولكنه (حدث، دفعه إىل تكرار الفعل إن إحساس املتنيب بالسوء ملا 
مباشرة، ) املرء(ال يزال حمبا لسيف الدولة، ولذا جنده يف املرتني مل يسنده إىل 

بقصد التعميم، وكأنه ) املرء(وجاء بلفظ ) الظنون(و) الفعل(وإمنا أسنده إىل 
ولكن حني . يف كل ذلك حيرص على تنـزيه سيف الدولة بعدم نسبة السوء إليه

) ساء(ًوهي أقل سوءا من ) ْأصبح(و) عادى(و) ّصدق(ذكر األفعال الالحقة 
بل إننا نلمس حماولة خفية من املتنيب للدفاع عن . مباشرة) املرء(أسندها إىل 

ا تسويغ مبطن  َّسيف الدولة، حني جعل معاداته نتيجة الوقوع يف الوهم، إ

  .وحماولة اللتماس العذر له فيما وقع فيه
ّيب هنا يقدم لنا أمنوذجا للعتاب الراقي املهذب الذي قلما جنده إن املتن َّ ً ّ

 حلب ة وهو نتيجة واضح،حىت عند املتنيب نفسه، يف غري عالقته بسيف الدولة
فهو اليزال على الرغم من ) حمبيه(َّ وهو ما أكده بقوله ،املتنيب لسيف الدولة

ة إليه من قبل أو من كل ما حدث حمبا له، وإن هذا احلب مينعه من اإلساء
ليوحي أن ما ) قول(، إذ اختار لفظ )وعادى حمبيه بقول عداته(بعد، ولذا قال 

صادر من أعداء له، إنه ) قول(بىن عليه سيف الدولة ظنونه وأوهامه إمنا هو 
وارتباطها ) قول(جمرد كالم ال نصيب له من الصحة والواقع، وال ختفى داللة 

م اهلذر الذي ال يستند إىل شيء من احلقيقة وهو الكال) بالقيل والقال(
  .والواقع

ذه الباء اليت تفيد االستعانة) قول(ّيقوي هذا ذكره لفظ  ، )١٨(مسبوقة 
فكأن سيف الدولة حني مل جيد يف سلوك املتنيب معه، ما يدعو إىل معاداته، 

اليت ) اهلاء(استعان بقول أعدائه وكارهيه، والشك يف أن نسبة األعداء إىل 
                                                            

 ).١٠٣(ُ ينظر اجلىن الداين )18(



  
ا يف شعر املتنيب ٤٨٣  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

ًتعود على سيف الدولة إشارة صرحية من املتنيب إىل أن هؤالء القائلني زورا عليه 
م قال . هم أعداء سيف الدولة قبل أن يكونوا أعداء املتنيب ُوكي يشري إىل كثر

اسم جامع للواحد واجلميع والتثنية والتأنيث (() عدو(ذلك أن لفظ ) ُعداته(
ُ والعدى والعدى والعداة ُوجيمع العدو على األعداء... والتذكري ِ

))واألعادي
، فكأنه أراد كثرة هؤالء األعداء احلاملني بتخريب صداقتهما مث )١٩(

ِالظامل والعدى بالكسر ((بالعادي وهو ) عداته(ننا نلمح ارتباط لفظ إ

))ًوقوم عدى إذا كانوا متباعدين ال أرحام بينهم وال حلفا... الغرباء
)٢٠(، ...

ًن هؤالء ليسوا أعداء لسيف الدولة فحسب، إمنا هم ُلقد أراد أن يوحي بأ
ظاملون له وللمتنيب وهم غرباء طارئون ال تربطهم بسيف الدولة ما يربط املتنيب 

  .به
ًإن إحساس املتنيب العميق مبفارقة ما حدث، جتلى واضحا يف تعبريه عنه  َّ

  :بألفاظ حتمل روح املفارقة كما يف قوله
، ويف اعتقادنا أن املتنيب )الصباح والليل(نقيضني  مجع بني ))وأصبح يف ليل((

ّكان واعيا هلذا، بل إنه تقصده لغرض كان يعينه، فهو يعرض بسيف الدولة  ً
ًتعريضا خفيا جدا، ذلك أن سيف الدولة، بعد تصديقه قول أعدائه يف املتنيب،  ً

َّأعتقد أنه قد أصبح يف جلية من أمره، وتوضحت له حقيقة األمر، يف هذ ا الوقت ّ
ذاته إمنا يكون قد أغرق نفسه يف ليل من الشكوك املظلمة والظنون املوحشة، فما 

) ليل(وهكذا مل يكتف بلفظ . ِّعاد مييز الصديق من العدو أو احلق من الباطل
ًوإمنا وصفه بالظالم إمعانا يف تصوير هذا الليل الذي ألقى سيف الدولة نفسه فيه، 
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٤  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

لريسم لنا صورة قامتة ملا حيل باملرء ) ليل من الشك مظلم(ًمستعينا بالتشبيه البليغ 
  .وهو ينساق وراء شكوكه وظنونه

ِوأعرفها يف ف ُِ ِعله والتكلمْ ُّ َّ ِأصادق نـفس املرء من قـبل جسمه  ِ ِِ ْ
ِ ِ َْ ْ

ِ
َْ َ ْ َ ُ

ِ َ ُ 
ِعاد املتنيب إىل تقدمي نفسه لكافور، وتصوير ما ينماز به من خالل 

ِّعر وكأن املتنيب حياول هنا أن يسوغ لالئميه قصده وال أدري ملاذا أش. وطبائع
ِّكافورا، فها هو يوضح أنه ال يروم من صداقته للصديق هيأته وجسمه، إمنا  ً

  ...ُنفسه وما يرتجم عنها من أفعال وأقوال
جاء بالفعل ) كافور(ِّوكي يؤكد صدقه يف عالقته بالصديق املختار 

وقد أتى بلفظ .  صدق مودتهليدل على) أصاب(دون سواه مثل ) أصادق(
ْنـفس( ، ورمبا كان )روح(مع أن املقابل له هو لفظ ) جسم(مقابل لفظ ) َ

ًتستعمل، فضال عن داللتها على الروح، للداللة على ) نفس(سبب ذلك أن  ُ
))مجلة الشيء وحقيقته((

أن الروح هو الذي به احلياة، والنفس ((ً، فضال عن )٢١(
ا العقل ))هي اليت 

كأنه أراد التلميح لالئميه أن ما يهمه من كافور ف...،)٢٢(
دون ) جسم(ّحقيقته وعقله ال جسمه، ورمبا يقوي ذلك استعماله لفظ 

َلداللة األول على العظم، فقوهلم ) جسد( أجسم الشيء، أي عظم، فهو ((ِ
))جسيم وجسام

فاملتنيب ال يصادق الناس لضخامة أجسامهم أو ... ،)٢٣(
ا، مجاهلا واعتداهلا، وإمن ا هو يبغي نفوسهم، يف صفائها ونقائها وصدق مود

وأعرفها : (ّوأىن لك معرفة ما يف نفوس اآلخرين؟ قال: ُوحىت جييب من يسأله
ً، مقدما الفعل على الكالم، ألنه األكثر داللة على دخيلة )يف فعله والتكلم ّ
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ا يف شعر املتنيب ٤٨٥  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

 حىت ًاإلنسان، أما الكالم فقد يكون خادعا، وحيتاج إىل ذكاء وخربة وجتربة
َتعرف نـفس اإلنسان من كالمه ْ َ.  

َِمىت أجزه حلما على اجلهل يـندم َْ َ َِ ً ْ ِ ِِ ْ ُوأحلم عن خلي وأعلم أنه  َ ََّْ َُ َُ ُْ ِّ ِ ْ َ 
ًيف البيت السابق كافورا، ) بالصديق(َّإذا كنا قد رجحنا أن أبا الطيب يعين 

ِّؤكد ما كان يف هذا البيت سيف الدولة، فها هو ي) ِباخلل(ّفإننا نرجح أنه يريد 
قاله من أن حبه له، وما بينهما من صالت، متنعه من رد اإلساءة إليه، وأنه 

  .على ثقة بأنه سيندم على ما ارتكبه من جهل ومحاقة حبقه
ًال يزال املتنيب يعاتب سيف الدولة عتابا مؤدبا خفيا، فهو ال خياطبه  ً ًَّ

لجأ إىل أسلوب احلذف مواجهة، ويبتعد عن نسبة كل ما ال يليق به إليه، إذ ي
أو ) جهل(ًإذ إن هناك حمذوفا هو ) ِّوأحلم عن خلي(هلذا الغرض فيقول 

 تعظيم هذا احللم ألنه - ً فضال عن التنـزيه -ِّخلي، وهذا احلذف أفاد ) إساءة(
َّعام لكل ما يصدر عن اخلليل دون أن حيد ذلك بإساءة أو جهل، أو أي 

  .شيء آخر حمدود
ِّيوضح ) صديق(دون لفظ ) ِّخلي(ال املتنيب لفظ وال شك يف أن استعم
) صديق(من نفسه، فكافور ) سيف الدولة وكافور(الفرق بني مكانة الرجلني 

واخلليل الصادق ... الصديق املخلص(( واخلل هو ،)فخليل(أما سيف الدولة 
))أو من أصفى املودة وأصحها

وقد قاهلا باإلضافة إىل ياء املتكلم ليشري . )٢٤(
ذه العالقة إذ اختاره خليال لهإىل أ   .ًنه هو الذي اختص سيف الدولة 

                                                            
  .مادة خلل: يط القاموس احمل)24(
 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٦  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّوحىت يوضح لنا املتنيب أن حلمه وعفوه عن إساءة اخلليل أكرب من جهل 
معرفة، فالتنكري ) اجلهل(بالتنكري فيما جاء ) ًحلما(هذا، فإنه استعمل لفظ 

ًأفاد اإلطالق أو التعظيم، أي حلما بال حدود، أما جهل اخللي ل فإنه حمدود ْ
اية ) يندم(كما وضع الفعل . َمبا فعله وبدر منه يف آخر البيت ليشري إىل أن 

  . هي الندم- سيف الدولة -هذا اخلليل 
ِجزيت جبود التارك املتبسم ِّ ُ ِ َّ ِ ُ ُ َْ ٍوإن بذل اإلنسان يل جود عابس  َ ِ َ َ ُ َ ََ ْ ِ 

ه مع ممدوحيه وهو ًيستمر املتنيب يف تقدمي نفسه لكافور، مبينا طريقة تعامل
ّوإن بدا أنه يتحدث باإلطالق، ولكن إنعام النظر يف البيت يوضح أنه يقدم 
موازنة خفية بني سلوك سيف الدولة معه وسلوكه هو مع سيف الدولة، فقد 
َّاستمر سيف الدولة يف بذل العطاء له، ولكنه غري من حفاوته به، فصار يلقاه 

ّنيب إال أن يرد على ذلك بالتبسم والرتكبالتقطيب والعبوس، فما كان من املت ّ.  
ّيالحظ أن الشاعر كرر يف هذا البيت والبيت السابق لفظ  ازاة(ُ مبا يدل ) ا

 على كثرة ،على حضور هذا املعىن يف ذهنه، بعد سوء جمازاة سيف الدولة له
 عطاياه له، ذلك أنه يريد التبجيل والتكرمي ال العطاء فقط، مهما كان هذا العطاء

ِّكبريا، يؤكده قوله  ُالذي يشري إىل وفرة العطاء وابتذاله بني يديه، وكي يؤكد ) بذل(ً
) اإلنسان(ًأن هذا هو قانونه يف احلياة ومع الناس مجيعا وليس ممدوحيه فقط قال 

ا التعميم وهي تشري إىل اجلنس   .ُاليت أراد 
ً حاال لو أضاف املفعول به إىل ما ميكن أن يكون) جود عابس(ويف قوله 

ًاجلود عابسا(قال  ذا أن يكون هذا التصرف من اإلنسان مستمرا ) َ ًوكأنه أراد 
ُ حىت صار العبوس صفة له، أما احلال فيحتمل أن يكون هذا ،وأكثر من مرة

ُالعبوس مؤقـتا أو مرة واحدة لسبب ما، وكأنه يشري من طرف خفي إىل أن  ًَّ



  
ا يف شعر املتنيب ٤٨٧  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

ًمل يكن حاال زائلة وإمنا صارت سلوك سيف الدولة معه يف عبوسه وتقطيبه 
  .صفة الزمة له كلما قابل املتنيب
ليشري إىل استنكاره هلذا العابس، وعدم ) عابس(ّوإذا كان املتنيب قد نكر 

ألنه ) التارك املتبسم(ّاحتفاله جبوده حىت إنه وضعه يف آخر عبارته، فإنه عرف 
ّدر البيت، فإنه قدم ّوإذا كان قدم البذل على العبوس يف ص... أراد به نفسه

ازاة كالفعل، وجاء اجلواب  ِّكذلك الرتك على االبتسام يف عجزه ليؤكد أن ا
  .كالشرط

َِّجنيب كصدر السمهري املقوم َُ َّ ِ ٍ ٍوأهوى من الفتيان كل مسيذع  َ َ ََْ َّ ِ َ ْ ََ 
ِبه اخليل كبات اخلميس العرمرم
َ َْ َ ِ ِ َّ ُ

ْخطت حتته العيس الفالة وخالطت  ِ َْ ََ ُ ُ َ َ 
ِولكنَّها يف الكف والفرج والفم ِ ِِوال عفة يف سيفه وسنانه  ِّ ِ ِ ٌ َ 

م، يلخص يف هذه  ِّاملتنيب، شاعر الفروسية املتغين بأجماد الفرسان وبطوال
) أهوى( ولذا قال ،األبيات الثالثة، املواصفات اليت يعشقها يف الفارس الفيت

ذه الصفات ومن حيمل ِّها، وكأنه يؤكد من طرف خفي ًِّمعبـرا عن عشقه وولعه  ُ
ا، ) حبيبه املعمم(ما قاله عن  ِّفحبيبه فارس جيسد كل معاين الفروسية وصفا

ملا تعنيه هذه اللفظة من قيم الرجولة وصفات ) الفتيان(وقد اختار لفظ 
، فخليله خمتار من )كل مسيذع جنيب(الفرسان، مث اختص من هؤالء الفتيان 

))السيد املوطأ األكناف((تعين ) مسيذع(كانت لفظة وإذا . الصفوة املختارة
)٢٥( ،

ًأن يكون سيدا كرميا متواضعا : فإن الفتوة كما يفهمها املتنيب أو يريدها يف الفىت ً ً
ِقريبا من خ   .نه وأصدقائه يبذل هلم من جوده وجاههّالً
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٨٨  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

يبدو لنا أبو الطيب وكأنه يبسط أمام كافور الصفات اليت جيب أن يكون 
السميذع (ّ حيظى بصداقته ووده، ولعل هذا ما دعاه إىل تشبيه فتاه عليها حىت
ُبصدر السمهري املقوم، فكأنه يشري من طرف خفي إىل ما يريده ) النجيب ّ

ملاذا : وإذا ما سألنا... َّمن كافور، وهو أن يكون رحمه املصوب إىل أعدائه
ب اللغة قد ؟ فإن العودة إىل كت)صدر السمهري(َّخص املتنيب الصدر فقال 

غليظ : َّسهم مصدر((ِّتوضح ما أراده، فقد جاء يف أساس البالغة 
))الصدر

َّإن عليه أن يكون واسع الصدر قويه : ، فكأنه يريد القول لكافور)٢٦(
ِّحىت يكون قادرا على رد الكائدين واحلاسدين ّ ال أن يكون ضيق الصدر، ،ً

  .َّيتأثر بأقوال الوشاة واألعداء
ّتنيب أن هذا الفارس قد ترىب على قيم الرجولة اليت متنحها ِّوكي يؤكد امل

َخطت حتته العيس الفالة: (الصحراء ألبنائها، قال ) خطت(ًمستعمال الفعل ) ُ
ا رمست  ُوهو وإن كان معناه جابت وقطعت، فإنه يوحي بكثرة اخلطو، حىت إ

ء باختياره ًخطا ملسريها يف الفالة، كما أملح إىل أن هذا الفارس جيوب الصحرا
ا حيث إأي ) حتته(ًتعبريا عن فتوته فقال  ن هذه العيس بإمرة راكبها، يسري 

َّوخص . على الفاعل واملفعول به) حتته(يشاء، وهو ما دعاه إىل تقدمي الظرف 
ا من كرائم اإلبل) العيس(  وكأنه يريد اإلشارة إىل أن هذا الفىت من كرام ،لكو

م، يؤكد ذلك خيوض احلرب فهو ال ) وخالطت به اخليل( قوله ِّالقوم، وسادا
ّويعرب الشاعر عن شجاعة . ًفردا إمنا هو قائد يقتحم بفرسانه وخيله جيوش األعداء

ًِّفارسه، وإراقته دماء أعدائه تعبريا كنائيا متميـزا بطريقة تأكيد املدح مبا يشبه الذم،  ً ً
اختار العفة الرتباطها وواضح أن املتنيب ) وال عفة يف سيفه وسنانه(حيث يقول 
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ا يف شعر املتنيب ٤٨٩  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

  .جبريان الدماء كالضرب بالسيف والطعن بالرمح
ا نكرة بعد ال  ًوتأكيدا النتفاء مثل هذه العفة عن سيف فتاه ورحمه جاء 

  .النافية للجنس مبالغة يف انتفائها
لسيف إىل ا إذ أسند عدم العفة ،ُويالحظ حرص املتنيب على تنـزيه فارسه

ً حىت ال يتبادر إىل الذهن أنه ليس عفيفا، ولكنه والرمح ال إىل صاحبهما،
ا له يف عجز البيت قال وهي ) ولكنها يف الكف والفرج والفم: (حني أراد إثبا

َّكما أنه رتب هذه األعضاء حبسب أمهية العفة يف كل عضو . أعضاء جسمه
ن ًأوال مث عفة الفرج أي االمتناع ع) السرقة(منها، فعفة اليد أي االمتناع عن 

  ).الكالم السيئ(مث عفة اللسان أي االمتناع عن ) الزىن(
ِوال كل فعال له مبتمم ِّ َُ ٍ ّ ُّ َ ٍوما كل هاو للجميل بفاعل  َ ِِ ٍ ُّ ُ َ َ 

ًليس كل من تعلق باجلميل وأغرم به قادرا على القيام به: يقول املتنيب ُ ّ .
األلفاظ فاستعمل اهلوى ومل يستعمل ) هاو(ًوتعبريا عن شدة حبه للجميل قال 

إخل، كما أنه استعملها بصيغة اسم الفاعل ... احلب، الرغبة، الود: املرادفة
ُتعبريا عن شدة ولعه باجلميل حىت صار هاويا له، يعرف به ً ً.  

َّوكما أكد هواه للجميل وولعه به، أكد كذلك عدم قيامه به فقال 
 أنه على شدة حبه ُ، فهذه الباء الزائدة زيادة مقيسة تفيد التوكيد، فأراد)بفاعل(

مث عاد وكأنه يستدرك ما قاله كي يستثين حىت كثري ... ًللجميل، ال يفعله أبدا
ًمن أن يكون متمما له) ّفعال(الفعل للخري  فكما أن العربة ليست حبب ... ِّ

ا ليست بفعله ناقصا  ))ّكأنه يعرض بسيف الدولة((ًاجلميل فإ
، ذلك أنه ) ٢٧(

  .ن يهوى اجلميل وال يفعلهّأتبعه منا وأذى فكان كم
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٠  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

، يف )له(وهو ) فاعل(حذف الشاعر يف صدر البيت متعلق اسم الفاعل 
، ذلك أنه إذ نفى حصول الفعل يف صدر )ّفعال له(حني أثبته يف العجز بقوله 

  .البيت حذف متعلقه، ولكن حني أثبته يف عجزه، أثبت كذلك متعلقه
ل ولكنه ال يتممه، مبن يهوى إن حرص املتنيب على مساواة من يقوم باجلمي

اجلميل ولكن ال يفعله، هذا مثل ذاك، وهو تعريض شديد بسيف الدولة، دفعه 
وال كل، هاو ... وما كل.. إىل خلق هذا التوازي الرتكييب واملعنوي بني الشطرين

بالغ يف قوله ) هاو(، وكما بالغ يف قوله ))مبتمم... ّفعال له، بفاعل... للجميل
وكما حذف متعلق ) مبتمم(َّأكد بقوله ) بفاعل(ا أكد بقوله ، وكم)ّفعال(
  ).مبتمم(حذف كذلك متعلق ) بفاعل(

ِسوابق خيل يـهتدين بأدهم َ ْْ َ َ ٍ ُ َ ًفد  َ اِ َّى أليب املسك الكرام فإ ُ ِ ْ
ِ 

يبدأ أبو الطيب املتنيب مدحه املباشر لكافور، بعد أن أشار يف مفتتح 
ّقصيدته إىل أمه إياه، وعده  ِ ًولكن أتراه كان صادقا يف دعواه؟ ... َّخري ميممَِّ

ًوهل كان مدحه مدحا خالصا، أم جعله كالما موجها، حيتمل املدح وغري  ًَّ ً ًَ
  .ذلك؟ هذا ما سنحاول أن نتلمسه يف أبيات القصيدة الباقية

ًكان املتنيب قد وصف كافورا بأنه خري ميمم مث عاد ليجعل الكرام فداء  َّ ً
وقد صاغ . ّا سوابق يف الكرم، إال أنه إمامهم وهم يهتدون بهله، وهم وإن كانو

ّعبارته مبا يؤكد هذا التقدم الذي يريده، إذ قدم اخلرب  على املبتدأ ) فدى(ِّ
ذا النوع من الفداء، كما قدم متعلق اخلرب ) الكرام( أليب (ّفهو يريد ختصيصه 

ّم فقدمه إذ قدم كنيته ُّوهي كنية كافور، فكأنه أراد تأكيد تقدمه عليه) املسك ّ
  .عليهم



  
ا يف شعر املتنيب ٤٩١  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

مبا ) الكرام(وإذا كان املتنيب قد حذف املوصوف وأقام الصفة مقامه فقال 
ًفإن هذا احلذف جعل كالمه موجها، ) املمدوحني(أو ) السادة(ُيوحي أنه يريد 

، فما الذي )سوابق اخليل(ّأي إنه حيتمل التوجيه إىل مبتدأ آخر يفسره قوله 
ا ) اخليل(أراد مينع أن املتنيب  ِّ؟ يؤكد )كرام(اليت شاع بني العرب وصفها بأ

ا(ّذلك بل يقويه قوله بعدها  م(وكان بإمكانه أن يقول ) فإ ، فتكون )٢٨()فإ
ا على املمدوحني أو السادة مث يأيت التشبيه البليغ املسبوق ... أنسب يف عود

ا ) إن(بأداة التوكيد  هتدين بأدهم، فإن سوابق خيل ي(ِّليوضح الكرام بأ
ًِّحقيقة مدحه له ال يتعدى كونه سابقا للخيل الكرمية إذ يسري أمامها متميـزا  ً

  .أي أسود اللون) أدهم(َّمنها ال لشيء إال لكونه 
ًَّلقد ابتدأ املتنيب من هنا، أوىل خطواته يف هجاء كافور هجاء مبطنا فهو 

ًمل يـعد أن جعله دليال للخيل يسري أمامها وهي ْ َ ُ ْ تدي بسواد لونه الذي مييزه َ  ِّ
) عالمة(أو ) إشارة(فهو ) يقتدين(ومل يقل ) يهتدين(ِّيؤكد ذلك قوله .. منها

ُمميزة وضعت أمامها كي تسري خلفها، بل إن لفظ  ُيوحي بأن هذه ) االهتداء(َّ
بل ... َّاخليل قد ضلت طريقها فهي مجاعة من اخليل تائهة يقودها فرس أسود

ًن نوجه البيت بقراءة أخرى هي أن املتنيب كان خبيثا يف مدحه إننا نستطيع أ ِّ
هذا لكافور، ذلك أنه جعل كل الكرام اليت تقتدي بكافور فداء له، فهو يدعو 

ا اقتدت مبثله   .عليها أل
ِإىل خلق رحب وخلق مطهم ََّ ُُ ٍ ٍْ َ َُ ٍ ْ َُأغر مبجد قد شخصن وراءه  َ َ ْ َ َ ْ ََّ ٍ ْ َ َ َ 

، وهي )ّأغر(ومعناه، ويعاود وصف كافور بأنه ّيصر املتنيب على قصده 
السادة أو املمدوحني وإمنا ) الكرام(ِّمن صفات اخليل، ويؤكد أنه مل يرد بلفظ 

                                                            
  .٣ه) ٧٩/ ٤: (ُ ينظر شرح أيب العالء)28(
 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٢  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ليختم البيت بصفة أخرى من صفات اخليل ) نْ شخص-اخليل، حني يقول 
  ).ّمطهم(وهي 

ّإن قراءة البيت بتأن، توضح روح الصنعة اليت تطغى عليه، إذ يصرح  ِّ املتنيب ٍّ
. باملعاين اليت يف نفسه، مث حياول التمويه عليها باالستعارات أو اجلناسات املكرورة

، حاول أن يسرت استهزاءه به وبلونه األسود، بأن )أغر(ًفإذ وصف كافورا بأنه 
د(جعل هذه الغرة معنوية وهي  ا ). غرة ا قد (وإذ وصف هذه اخليل بأ

ن يرتفعن بنظرهن، فإن معاجم اللغة -  يف الظاهر - وأراد ) شخصن وراءه  أ
))السري من بلد إىل بلد((تعطي للشخوص معىن آخر هو 

، وهو ما جيعل )٢٩(
 اليت ال نستبعد أنه - كالمه حيتمل التوجيه إىل معىن آخر، وهو أن هذه اخليول 

ا أتباعه من العبيد   تنتقل من بلد إىل بلد، من بالد النوبة إىل مصر، - أراد 
ْا كافور طمعا يف حتسني خلقها وأخالقهايتقدمه َ ْ َ ً.  

َّإىل خلق رحب وخلق مطهم(ويف قوله  ٍ ْ َ ً ففضال عن ،ّما يقوي هذا التوجيه) ُُ
ْخلق وخلق(هذا اجلناس املستهلك  َ ، إن وصف اخللق بأنه رحب تعبري غري )ُُ

ُّمألوف، وقد حيتمل الذم ألن وصفه بالرحب يعين القادر على حتمل أي شيء، 
َّخلق مطهم(ن العبيد وكذلك قوله أاإلهانات، وهذا هو شحىت  ْ َّفإن املطهم ) َ

))وقيل املطهم السمني الفاحش... املنتفخ الوجه((: تعين فيما تعنيه
فال  ،)٣٠(

ؤالء العبيد وهم يفرطون يف طعامهم بعد أن صار  نستبعد أنه قصد االستهزاء 
  .بدنوا مثلهِّإمامهم سيد مصر، وراحوا يقلدونه يف كل شيء، ف

ِفقف وقـفة قدامه تـتـعلم ََّ َُ َّ ُ ًَ َ ْ َ ْ َإذا منـع  ِ ََ َت منك السياسة نـفسهاَ ْ َ ُ َ ِّ َ ْ ِ 
                                                            

 ).١٦٥/ ٤: ( العني)29(

 ).طهم(مادة :  لسان العرب)30(



  
ا يف شعر املتنيب ٤٩٣  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

ُأشعر أن املتنيب يف هذا البيت خياطب نفسه، إذ حياول أن خيفف عنها، 
ًويهدئ من روعها، وهو يرى شخصا مثل كافور سيدا على مصر، ويبقى هو  ً ّ ُ

  .ًجمرد شاعر يقف بني يديه مادحا
َّإن حقد املتنيب على السياسة وغضبه منها، يتجليان يف هذه الصورة الغريبة 

ب نفسها  َّاليت رمسها للسياسة، ممثلة بامرأة متنع نفسها عن أناس، فيما 
ا ال تعدو أن تكون عاهرا تبيع نفسها يف سوق النخاسة، وإذا ما ... آلخرين ًإ

ّأردت أن تتبني هذه الضعة وهذه اخلسة، ف
ِ ِ ّما عليك إال أن تقف وقفة واحدة َّ

  .أمام كافور لتعلم صدق ما يقوله
ِّ معربة ،ًوهكذا جاء الشطر الثاين من البيت ثقيال بتلك القافات املتتابعة

عما ينوء به صدر املتنيب من غيظ وأمل من مقاديره اليت قادته إىل أن يكون 
ًون كافور عبدا من ًمادحا لكافور، ولو أنصفت لكان هو السيد وال يعدو أن يك

َّهذه املعاين واألفكار تولدت يف نفس املتنيب وهو يقف أمام كافور، ... عبيده

َّوهكذا يدعونا إىل أن نقف معه هذه الوقفة، حىت نتعلم ونعرف حقيقة 

ّحبذف املفعول به، ومل يصرح مبا نتعلمه من ). تتعلم(ولذا قال ... ةسالسيا
أو ) بني يديه(ومل يقل ) ّقدامه(ِّؤكد ذلك قوله وقوفنا وقفة واحدة أمام كافور، ي

) ّقدامه(، ألن األوىل هي وقفة التعلم، والثانية وقفة اإلكبار، ولكن )يف حضرته(
ِّهي وقفة املتطلع املتفحص ُإن الوقفة الواحدة ال ميكن أن تفيد سوى النظر . ِّ

طنه وغلظ والتطلع، وهذا ما تتعلمه من كافور حني ترى سواد لونه وانتفاخ ب
ّشفتيه وتشقق رجليه، وزمزمته بكالم ال يفقه معناه إال أولئك العبيد أشباهه 
الذين أحاطوا به، وال نستبعد أن يكون املتنيب أراد أن يستحضر يف أذهاننا هذه 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٤  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ؤالء الزنوج يزمزمون بكالم ال  ََاجللبة اليت يستشعرها يف بالط كافور وهو يعج 
ذه ا... يفهم معناه   .لقافات املتتابعةفجاء 

ُِّضعيف املساعي أو قليل التكرم َ َ ْ ُيضيق على من راءه العذر أن يرى  َ ْ َ َْ َ ُ ُ ُ َ ََ ُ ْ 
َّيستكمل املتنيب مدحيه املبطن باهلجاء لكافور، وهو يراه عدمي املواهب 

ِّوليس عنده ما يؤهله للوالية والزعامة، ويؤكد ما قاله يف البيت السابق من أن  ِّ
ّ إليه تعلمك ما السياسة؟ وكيف تعمل؟ فها هو يقول إن من يرى نظرة واحدة

ًكافورا سيدرك أن الوصول إىل السلطة صار أمرا ميسورا ومبذوال ملن يبذل  ً ًً
  .القليل من اجلهد فال عذر له يف عدم السعي إليها

ِّوكي يؤكد انقالب املوازين اليت تقعد بالقادرين وأصحاب املواهب من 
وهو ) راءه(لعجزة والعبيد من أمثال كافور، جنده يستعمل الفعل أمثاله، وترفع ا
قالب القيم واملوازين يف نفهذا القلب تعبري عن ا... ،)٣١()رآه(مقلوب الفعل 

ًنظر من يرى كافورا مرتبعا على عرش مصر َّوقد تنبه ابن جين على ما وراء . ً
ته ولؤم أصله َمل أر مثله يف خس((هذا البيت من هجاء حني محله على معىن 

))إذا كان له مسعاة وتكرم فال عذر ألحد بعده يف تركها
)٣٢(.  

ولعل ضيق املتنيب مما يراه وهو ينظر إىل كافور، دفعه إىل افتتاح البيت 
ً، فهو يتميز غيظا وغضبا ويضيق به املكان وكل شيء، بعد أن )يضيق(بالفعل  ً َّ

ىت مل يعد الوصول إليها سقطت الوالية هذا السقوط وابتذلت هذا االبتذال، ح
) ّالتكرم(يستلزم سوى القليل من السعي والقليل من اصطناع الكرم، وبذا قال 

                                                            
 ).٢٦٧/ ٤( شرح الربقوقي )31(

 .ن.  م)32(



  
ا يف شعر املتنيب ٤٩٥  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

ًلإلحياء بتكلف الكرم، فكافور ليس كرميا طبعا  إمنا هو يتكلفه ويتصنعه عسى ،ً
  .أن يلحق بالكرام

ِمجع العذرة) العذر(وإذا ما تنبهنا على أن  َ
، وهو ما تطرحه الدابة من )٣٣(

ًالت، ميكن أن نقرأ البيت قراءة أخرى، وهي أن من يرى كافورا وما وصل فض
  .إليه سوف حيتبس عليه جوفه حىت تضيق عليه العذرة على صغرها

ُوكان قليال من يقول هلا اقدمي ُ ْ َ ً َ ُومن مثل  َ ْ
ِ ْ َ ْ كافور إذا اخليل أحجمتَ َ َ ْ َ ُ َْ 

ِِّإىل هلوات الفارس املتلثم
ُ

ِ ِ ِشديد ثبات ال  ََ ٌطرف والنقع واصلُ ُ ّْ 
: ًقد يبدو ظاهر البيتني أن املتنيب ميدح كافورا باإلقدام والشجاعة، إذ يقول

ْمن مثل كافور إذا أحجمت اخليل عن التقدم ا، ،َ َّ وفزع الناس حىت قل من يتقدم  َّ
  .وإذا تعاىل الغبار حىت وصل هلوات الفارس املتلثم فإن عينه ال تطرف

 البيتني والتنبه على األلفاظ اليت اختارها املتنيب ولكن إنعام النظر يف
ّوطريقة صوغه هلا ستجلي حقيقة ما أراده املتنيب وحقيقة نظرته إىل كافور، فهو 
ُأدىن إىل اهلزء به من مدحه، ففي البيت األول ليس هناك أية إشارة إىل معركة 

دون  -أو حرب وال ذكر للفرسان أو القتال، وإمنا هناك خيول حمجمة 
 وكافور وحده من -التصريح بسبب إحجامها أو الشيء الذي أحجمت عنه 

إن كل ما فعله املتنيب تصوير ... َّيأمرها بالتقدم، إذ قل من يقول هلا ذلك
كافور بصورة سائس اخليل الذي حيثها على املسري إذا ما امتنعت، فلم يسند 

ذه  َّله أي فعل سوى طلبه من اخليل التقدم، وخصه  املهمة لكثرة مزاولته إياها َّ
  .ًحىت صار متمرسا فيها

                                                            
 ).٤٢٠( خمتار الصحاح )33(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٦  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

وكذا يف البيت الثاين، ليس هناك ذكر ملعركة أو قتال إذ وصفه بثبات 
َالطرف، فلم يصفه بثبات القلب أو ثبات الرجل، كما أن هذه الكناية مل ت ْ ْشع ِّ ِ

ًعند العرب دليال على الشجاعة، بل إن إحياءها بشدة الفزع والذهول أقوى 
، وثبات العني يف حال اشتداد الغبار وكثرته ليس )٣٤(من إحيائها بالشجاعة

ّدليال على الشجاعة قدر داللته على االعتياد والتمرس إننا ال نستبعد أن . ً
ًهناك معىن آخر قصده املتنيب وحاول إخفاءه مبهارة، هو أن كافورا رجل ممتهن 

 دون توضيح - الغبار باألعمال الشاقة ويف الظروف الصعبة، فحني يتعاىل
ً ويصل إىل هلوات من امتطى الفرس وتلثم، فإن كافورا العبد -لسبب تعاليه  ّ

ُّالسائر على قدميه حيث اخليل على التقدم، ال تطرف له عني، فهذه العيون  ّ
  .اليت أدمنت االمحرار مل تعد تطرف للغبار الذي يصيبها
 صدق ما ذهبنا إليه فهو َّوحني نقف على ألفاظ البيت وبنيته يتوضح لنا

ويف ) شديد ثبات الطرف(العائد على كافور يف قوله ) هو(ًأوال حذف املبتدأ 
 بصيغة اسم ))والنقع واصل((ذلك تغييب واضح لشخصه، كما أن قوله 

ًالفاعل، فضال عن إشارته إىل ثبات هذا احلال ودميومته مبا يدل على االعتياد 
عد الغبار بفعل ذايت ال بفعل الفرسان أو اشتداد ًن فيه إحياء بتصاإواملعايشة، ف

ن لفظة إمث ...  إمنا هو متصاعد حبكم الظروف اجلوية أو ظروف البيئة،املعركة
ًال تعين ضرورة فارس املعركة، إمنا هو وصف لكل من امتطى فرسا ) فارس(

 فعل  يسند أيّوقد استطاع املتنيب مبهارة لغوية فائقة أال... ًمتييزا له من سواه

                                                            
ُوال حتسنب الله غافال عما يـعمل :  بيان حال الظاملني يوم القيامة قال تعاىل يف)34( َ َْ َ َّ َ ً ِ َ َ ََّ َّ َ َْ

َالظالمون إمنا يـؤخرهم ليـوم تشخص فيه األبصار َْ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َ ٍْ َ ُْ ُ ُ ِّ َ ََِّ َ ُ َُّْهطعني مقنعي رؤوسهم ال يـرتد ُ، مَّ َْ ُِ ِ ِ ِ ُُِ ْ َ ِ ْ
َإليهم طرفـهم وأفئدتـهم هواءٌ  َ ْ ْ ْ ُْ ُُ َ ََِْ ُ َ ِ َِْ]٤٣ - ٤٢اآلية: اهيمبرإ.[ 



  
ا يف شعر املتنيب ٤٩٧  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

 وهو ما التزم به يف كل أبيات املدح يف القصيدة، ،كافور يف هذين البيتنيإىل 
ويف ذلك داللة واضحة على نظرة املتنيب إىل كافور اليت تقوم على استصغاره 

  .واحتقار مهته وقدرته على الفعل
ِّوإذا كان هناك من يقرأ البيت الثاين قراءة أخرى، وهو يفسر لفظة 

ا الفرسعلى) َّْالطرف( ً، فإنين أجد يف هذه القراءة تصرحيا باهلجاء، ال )٣٥( أ
َّسيما إذا ما ربطنا معىن هذا البيت بالبيت الذي تقدمه، فإذ يأمر كافور اخليل 
ًاحملجمة بالتقدم فإنه يظل ثابتا بفرسه يف مكانه، ال يقوى على التقدم، وهو  ُّ

  .هجاء مقذع ال حمالة
َوآمل عزا خيضب البيض ُ ِ َْ ِأبا املسك أرجو منك نصرا على العدا  َِّ بالدمُ ِ

ً ْ َ َ ْ ِ ْ
ِ َ 

ِأقيم الشقا فيها مقام التنعم ُّ َ ُ ًويـوما يغيظ احلاسدين وحالة  ُ َ ُ ً َْ َ 

ًيبدو من ظاهر البيتني أن املتنيب ينتدب كافورا ملعركة مع أعداء كافور، 
ُن وحييل نعيمهم ّويرجوه حتقيق النصر والعز املخضب بالدم، مبا يغيظ احلاسدي

  .ًشقاء
 مع أعدائه الذين - املتنيب -ولكن واقع احلال، إنه ينتدبه ملعركته هو 

ّناصبوه العداء يف بالط سيف الدولة، ومل ميكنوه من حتقيق حلمه بالوالية، 
ًوبذلك فإن كافورا إذا ما مكنه من هذه الوالية، فإمنا حيقق له نصرا على  ِّ ّ ً

ّأعدائه وعزا ميكنه من  ختضيب سيوفه من دمائهم، أما حاسدوه فسيقتلهم ً
  .الغيظ ويستحيل نعيمهم شقاء

ولعل ألفاظ البيتني ونظمهما يساعداننا فيما ذهبنا إليه، فقد قال املتنيب 
ًخماطبا كافورا  ًفهو ابتداء يرجوه، والرجاء فضال عن أنه ليس مدعاة ) أرجو(ً
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لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٤٩٨  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

يق أمر بعينه له وهو الوالية، للمدح، يكشف لنا أن املتنيب يريد من كافور حتق
ا، فهي نصره على أعدائه، وهي عزه الذي  ّاليت بدأ أوىل خطواته يف التلميح 

ا يغيظ حاسديه ويرتكهم يف شقائهم يتقلبون نه إمث . ِّسيمكنه من دمائهم، و
ِّبالتنكري، ومل يصرح ) ًنصرا(ِّومل حيدد هؤالء األعداء، مث قال ) العدا(قال 

ِوح ُليت يتحقق فيها النصر، وهل هو النصر الذي يتحقق يف سبالكيفية ا ْ
از العقلي، إذ مل ) ًوآمل عزا خيضب البيض بالدم(القتال؟ وقال  بطريق ا

ْيسند ختضيب البيض بالدم لكافور بل للعز وهو سبب، وال ندري عز من أراد  َ ُّ
يف البيت الثاين ّبالتنكري، هل هو عز كافور أم عزه هو؟ وكذا فعل ) اعز(بقوله 

از العقلي ثانية بإسناد الفعل ) ًويوما يغيظ احلاسدين(حيث قال  فلجأ إىل ا
ًوهو ظرف زمان، وهكذا جرد كافورا من أي فعل حىت إنه ) اليوم(إىل ) يغيظ( ّ

فأسند الفعل إىل نفسه فهو الذي ) أقيم الشقا فيها مقام التنعم(قال بعدها 
لقد استثمر املتنيب مهارته اللغوية . ء ال كافورسيحيل نعيم احلاسدين إىل شقا

ًبرباعة فائقة كي جيرد كافورا من كل شيء وجيعله منفذا لرغبات املتنيب، فاملتنيب  ّ ً ِّ
ِّهو الذي يرجو النصر، والعز هو الذي سيخضب البيض بالدم، واليوم هو 

  .الذي سيغيظ احلاسدين، واملتنيب هو الذي سيقيم الشقا مقام التنعم
ِواطر من غري السحائب يظلمَم ْ َ ِْ ِ ِ

َ
ِ
ُِْومل أرج إال أهل ذاك ومن يرد  َ ْ َ َ ََ َ ْ ّ ُ َْ َْ 

ًيأيت هذا البيت تأكيدا ملا استنتجناه من البيتني السابقني، من أن املتنيب 
ِّيريد من كافور أن ينصره على أعدائه وحاسديه، فها هو يؤكد رجاءه وميدحه 

ّبأنه مل يرج إال من هو أهل لت   .حقيق ما يصبو إليهُ
ومن يقرأ البيت بإنعام يدرك أن املتنيب حىت يف هذا البيت يبدو ظاملا 
ً

أنا مضطر إىل قصدك ألنك وحدك من يستطيع حتقيق : لكافور، فإنه يقول له



  
ا يف شعر املتنيب ٤٩٩  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

ّفمن يريد املطر البد أن يلتمسه من السحاب، إنه بذلك يرد ... ما أصبو إليه
ِّقصده كافورا، كما سيصرح بذلك يف على الئميه، ومن حاول أن يثنيه عن  ً

  .أبيات القصيدة القادمة
ومل ((إن بناء البيت على التشبيه الضمين، تأكيد هلذا الذي نقوله، فقوله 

ّأرج إال أهل ذاك ً هو الطرف األول من التشبيه وميثل املشبه وهذا يكون دائما ))ُ ِّ
ومن (اين وهو قوله ادعاء أو دعوى، قد تكون صادقة أو كاذبة، أما الطرف الث

ًفيمثل املشبه به، وهذا يكون دائما حقيقة ) يرد مواطر من غري السحائب يظلم ِّ
ًراسخة ال ميكن إنكارها، وتساق دليال أو برهانا على إمكان ما جاء يف  ً

ّهكذا يبدو لنا املتنيب وكأنه يسوغ لالئميه سبب قصده ... املشبه، من ادعاء
تأكيد ملا قلناه، فهؤالء الالئمون ظاملون ) يظلم (ويف استعماله لفظ... ًكافورا

م مل يفهموا حقيقة ما يريده وملاذا قصد كافورا، يقوي ذلك حذفه  ّله، أل
  .ِّفلم حيدد لنا من هو ذلك املظلوم) يظلم(مفعول 

ا، جند أن استعمال املتنيب للفظ  وإذا ما وقفنا عند األلفاظ وإحياءا
ُألن هذه ميكن أن تلتمس ) املياه(لك ألنه مل يقل ِّيؤكد ما نقوله، ذ) مواطر(

ّمن مصادر أخرى غري السحاب، أما من يريد املطر، فليس أمامه إال 
هي مجع السم الفاعل، وهذا يعين أن املتنيب مل ) مواطر( مث إن لفظة .السحاب

ينظر إىل كافور على أنه مطر وإمنا هو ماطر، أي هو من يستطيع املطر الذي 
ّتنيب، فهو ال يرجوه إال ألن املطر عنده، مث أال ميكن أن يكون املتنيب قد يبغيه امل

ًتقصد أن يشبه كافورا بالسحب املواطر، إشارة إىل سواد لونه، ذلك أن  ّ ّ
ًالسحابة كلما ازدادت سوادا، ازداد مطرها، فهو يرى أن سواد لون كافور، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٠  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ِّوضعة أصله سيكونان حافزا لكافور، حىت حيقق للم ً َ تنيب ما يطمح إليه، كي ِ
  .ِّيدلل على كرمه، وحسن مشائله، وأرحيته

ُويالحظ أن املتنيب حذف املوصوف وأقام الصفة مقامه وذلك يف قوله 
ّومل أرج إال أهل ذاك( ًأهل ذلك وأراد به كافورا، ) ًشخصا(أو ) ًرجال(إذ أراد ) ُ

أنه مضطر إىل ّوالشك يف أن حذفه وإبقاء صفته فقط يقوي ما ذهبنا إليه من 
َّقصد كافور ألنه من يستطيع أن حيقق له ما يرجوه وهو ما تأكد بأسلوب  ِّ

  .القصر الذي استعمله يف عبارته السابقة
ِبقلب املشوق املستهام املتيم َّ ِ َ ُ َ

ِ ُ ِ َفـلو مل تكن يف مصر ما سرت حنوها  ِ َ ُ ْ ِ َ ْ ُ َ َْ ْ ََ 

ا يف الليل محالت ديلم ِكأن  َ ِ َْ ِ ّ ْوال نبحت  ّ َ ٍ خيلي كالب قبائلِ ُ 

ِفلم تـر إال حافرا فوق منسم َ ْ َ َ ً َ
ِ ّ َ ٍوال اتـبـعت آثارنا عني قائف  ْ ِ ُ ََ ْ َ َّ 

َِّمن النيل واستذرت بظل املقطم َ ّ
ِ ْ َ ْ َ ِ ا البيداء حىت تغمرت  َ ْومسنا  َّ َ ّ َ ََْ َ 

ليس يف هذه األبيات مدح لكافور، إمنا هي تصوير لقصد املتنيب إياه، وما 
ا عاناه، وه ّو يقطع الصحراء يف مسريه إليه، واصفا موقف القبائل اليت مر  ً

  .من هذا املسري وعدم رضاهم عنه
َّإن املتنيب الذي ضن على كافور بأن يسند إليه أي فعل على امتداد 

ًاألبيات اليت يفرتض فيها أن تكون يف مدحه، أسند إليه فعال ناقصا  ً ) تكن(ُ
  .ته يف مصر، وال فضل له يف ذلكالذي ال يعرب عن شيء سوى كينون

ُوحىت حني أراد وصف اشتياقه للقيا كافور، مل يصف حال قلبه مباشرة، 
، فبدا )بقلب املشوق املستهام املتيم(أو أن يسند الشوق إىل شخصه، بقوله 

ًوكأنه يستعري قلبا غري قلبه، أو أن هذا القلب الذي يسري به حنو كافور ليس 
الحظ أن الصيغ اليت استعملها لوصف صاحب هذا ُكما ي... قلبه احلقيقي



  
ا يف شعر املتنيب ٥٠١  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

وكأنه يريد أن ) املشوق املستهام املتيم(القلب جاءت بصيغة اسم املفعول 
ًيوحي بذلك أنه مضطر إىل هذه الوفادة، فهو ليس فاعال بل مفعول ا ... ُ إ

ًذلك، شأن املشوق املستهام املتيم، فهؤالء مجيعا إىل ِقوى أقوى منه تدفعه 
  .ًو اإلرادة وما عادوا ميلكون من أمرهم شيئامسلوب

 صورة كنائية تفضح حقيقة ))وال نبحت خيلي كالب قبائل((ويف قوله 
ذه الكالب اليت  ّشعوره جتاه مسريه حنو كافور، فقد عرب عن عدم رضاه 

ا أعداء جاؤوا لإلغارة عليها ليال ويف قوله ... ًجعلها تنبح خيله بشراسة وكأ
وإذا صدقت رواية . ة واضحة إىل كثرة الئميه على قصده ومسريهإشار) قبائل(

فقال أتريد بالديلم األعداء أم هذا ((ابن جين من أن بعضهم سأل أبا الطيب 
))من العجم: اجليل من العجم؟ فقال

، فال نستبعد أن املتنيب أراد اإلحياء )٣٦(
ا واليت مل تكن راغبة مبسريه إ ىل كافور، مل يفهموا َّبأن هذه القبائل اليت مر 

ِّمع أنه حاول أن يفسر هلم ذلك، مل يدركوا ما يسعى إليه حىت بدا هلم و .مراده
  .وكأنه أعجمي ال يفهمون ما يقول

ِّوكي يؤكد إصرار هذه القبائل على ثنيه عن عزمه على املسري حنو كافور، 
العدول ُجعل هذه القبائل ترسل خلفه من يقفو أثره حماولة منهم يف إقناعه ب

م إدراكه. عن ذلك ًمث إنه كان ماهرا يف ... ولكنه أسرع يف مسريه حىت يفو
خلط األمر عليهم فلم يدركوا ركبه إذا اختلطت آثار احلوافر بآثار املناسم، 

ًفلم تر إال حافرا (يف قوله ) أثر(ًوتعبريا عن ضياع هذه اآلثار جنده حيذف لفظ  ّ
  .سمأي أثر حافر فوق أثر من) فوق منسم

                                                            
 ).٢٦٩/ ٤: ( شرح الربقوقي)36(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٠٢  )٣(اجلزء ) ٨٢( ا

ا البيداء(وإذا كان أراد بقوله  أنه وسم الصحراء بآثار خيله ) ومسنا 
ًوركائبه، فإننا ال نستبعد أنه أراد أنه يف مسريه حنو كافور، قد ترك أثرا يف نفوس 
م تبعوا  م، وهم يستغربون قصده كافورا، وكيف أ ًأهل الصحراء الذين مر  َّ

ّتغمر من النيل واستذرى بظل (أسرع حىت آثاره، كي يلحقوا به ومينعوه، ولكنه 
ِّوهو يف هذا يعرب عن هربه من لوم العرب إياه، فاستعجل دخول مصر ) املقطم

وإذا ما أنعمنا النظر ... حىت يدخل يف غمار أهل النيل ويستذري باملقطم منهم
ْتغمرت(يف قوله  فإن هذين الفعلني يعربان عن إحساس املتنيب ) ْواستذرت... ّ

ْتغمرت(ر بأن إقامته يف مصر لن تطول فركائبه ِّاملبك ًأي شربت قليال من الغمر ) َّ
ا ) واستذرت (-  وهو القدح الصغري -  أي نزلت للراحة يف ظل املقطم، وكأ

  .عازمة على مواصلة رحلتها
ََُّعصيت بقصديه مشريي ولومي ِ ُِ ْ َُ ْ َ َُوأبـلخ يعصي باختصاصي مشيـره  َ ْ ُ ِ ْ َ َْ َ 

ِوسقت إليه  ُ ْ ُ ِالشكر غري جممجمَ َ ْ َُ َ ٍفساق إيل العرف غري مكدر  َ َّ ُ َ َ ُْ َّ َ 
إن ركائبه قد استذرت مبلك عظيم يعصي من أشار : ًيقول الشاعر مادحا

َّعليه برتكي، كما عصيت أنا من أشار علي برتك املسري إليه، أو من المين على 
ًذلك، وكما أسدى يل معروفا بذلك، شكرته شكرا صرحيا ً ُ ً.  

) َّاملقطم(على ) َأبلخ(ِّهي قراءة من يوجه األبيات إىل املدح فيعطف وهذه 
ذا العظيم ّولكن أال ميكن عد . أي إن ركائبه كما استذرت باملقطم استذرت 

ا البيت  فينقطع الكالم عما سبقه وميكن ) رب( واو - هذه الواو اليت افتتح 
وكراهة صوته، ) أبلخ(وصف ًقراءة البيت قراءة ثانية، إذ فضال عن بشاعة هذا ال

))العظيم يف نفسه، اجلريء على ما أتى من الفجور((فإن معناه 
، وهو وصف )٣٧(

                                                            
 ).٢٧١/ ٤: ( العني)37(



  
ا يف شعر املتنيب ٥٠٣  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

مطابق متام املطابقة ملا قام به كافور من خيانة سيده اإلخشيد واستيالئه على 
ّملك مصر، وهو املعىن الذي كان يف نفس املتنيب وعرب عنه فيما بعد عندما هجا 

))عيد((ه املعروفة ًكافورا يف قصيدت
، )٣٩()أبلج(وإذا كان هناك من يرويها . )٣٨(

 فال شك يف أن سخرية املتنيب من كافور تكون أكثر صراحة ))اجلميل((ومعناها 
  .ًووضوحا

ِّإن قراءة هذين البيتني بإنعام توضح أن املتنيب حرص فيهما على أن خيلق 
َّتعادال بني ما قدمه كافور له، وما قدمه هو لكاف ّ ور، فإذا عصى كافور من ً

أشار عليه بعدم اختصاصه، فعل املتنيب الشيء ذاته، وإذ ساق كافور إليه 
َّاملعروف غري مكدر، ساق هو إليه الشكر غري جممجم، وهو ما جتلى يف  ّ

عصيت، ... يعصي(استعماله األفعال والصيغ نفسها مسندة إىل كافور أو إليه 
ولكننا جند أن املتنيب قد ) ر، غري جممجمّوسقت إليه، غري مكد... َّفساق إيل

قال عن ) يعصي(ّرجح كفته يف ذلك على كافور، فإذ قال عن كافور إنه 
أي إنه أسبق من كافور يف معصية من خالفه الرأي، وإذ قال ) ُعصيت(نفسه 

فزاد عليه ) ّمشريي ولومي(قال املتنيب عصيت ) َمشريه(عن كافور إنه عصى 
ُتوحي باستهانة املتنيب بكافور ) َّفساق إيل العرف(ل املتنيب ن قوإمث . بالالئمني

ًبتصويره إياه وهو يسوق املعروف قاصدا املتنيب وكأنه هو املمدوح، وكافور بني 
  .ِّيديه يقدم إليه املعروف

                                                            
  : يف قوله)38(

َأكلما اغتال عبد السوء سيده  ُأو خانه فله يف مصر متهيد ُ ّ 
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بدل املعروف مقصود، ) العرف(بل إننا نشعر أن استعمال املتنيب لفظ 
ًوكأنه أراد أن يوحي أن كافورا بتك رميه املتنيب مل يقم بأكثر مما يقتضيه العرف ُ

ًالعريب وهو إكرام الضيف ما دام املتنيب قد نزل ضيفا عليه، وأن الواجب 
ًيقتضي أن ال يكون هذا اإلكرام مكدرا اليت ) الفاء(َّوإذا ما تنبهنا على هذه . َّ

ا جعلت معروف كافور للمتنيب جمازا ا البيت جندها، بدت لنا وكأ ة افتتح 
لعصيانه مشرييه ولومه، فبذلك مل يزد كافور على ما يقتضيه العرف يف 

ِّوهو ما يؤكده إصرار املتنيب على اإلشارة إىل كافور بضمري مسترت ... ذلك
  ).فساق(

ًِّويعود املتنيب مرة أخرى خللق موازاة تركيبية بني شطري البيت معبـرا بذلك 
َّدمه كافور له وما قدمه هو لكافور، عن املساواة املعنوية اليت خلقها بني ما ق

... غري مكدر(و) الشكر... العرف(و) ُوسقت إليه... َّفساق إيل(وهكذا قال 
ّ، إنه مصر على التعامل مع كافور تعامل الند)غري جممجم   .ّ للندٌّ

حيتمل االستهزاء من لغة كافور وأتباعه يف ) غري جممجم(وإذا كان قوله 
ذا املدح املموه الذي عدم وضوحها، فإننا ال نست َّبعد أنه أراد االستهزاء منهم 

هذا النفي يشهد مبا ذكرته من قلب املدح ((يقدمه لكافور، وكما قال ابن جين 
))إىل اهلجاء

)٤٠(.  
ِحديثا وقد حكمت رأيك فاحكم ْ َ ًَ ََ ُ ْ َّ ْ َِقد اختـرتك األمالك فاخرت هلم بنا  َ ْ ُْ ْ َْ َ َ ُ َ ْ َ 

ُّوأمين كف فيهم كف  ُ ٍّ َ ُ ِمنعمَْ ِ ُفأحسن وجه يف الورى وجه  ُْ ٍْ
ُ ٍحمسن َ ِ ُْ 

ِوأكرب إقداما على كل معظم ْ ُ ًِّ ًَّوأشرفـهم من كان أشرف مهة  َ ِ َ ْ ُ َُ ْ 
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ا يف شعر املتنيب ٥٠٥  عبد اهلادي خضري.  د-  دقة األلفاظ وإحياءا

هذه األبيات الثالثة هي أدىن إىل اهلجاء منها إىل املدح، ذلك أن املتنيب 
ًيذكر فيها كافورا  يكون منه بأنه اختاره من بني امللوك وأن هؤالء سريقبون ما. ّ

َّجتاه املتنيب فيكون حديثا هلم، سواء أكان مدحا أم ذما، وقد حكمه يف  ً ً ً
ًوبذلك يضع كافورا يف زاوية ضيقة، ال يستطيع ... اختياره األنسب منهما

بل إنه راح . ّاإلفالت منها، وقد محله من البدء، مسؤولية إخفاق عالقتهما
  . كفيه، ووضاعة أصلهُّيرسم له السبيل لتجاوز سواد لونه، وتشقق

قد (يف قوله ) من(وأول ما يستوقفنا يف البيت األول منها، حذف 
أي من األمالك، مث هذا اجلمع الغريب، غري الشائع للفظ ) اخرتتك األمالك

ّ، أتراه أراد أن يلمح إىل غرابة هذا النوع )ملوك(فقد ألفنا مجعها على ) َِملك(
نه أراد بقوله أر هذا اجلمع النادر، أم ختاامن امللوك وعدم ألفتنا إياه، ف

أنه اختاره من أجل األمالك، أي أن ميلكه ويوليه، كي ) اخرتتك األمالك(
  يصبح هذا التمليك وهذه التولية، حديث امللوك اآلخرين؟

َّيالحظ على بنية البيت إصرار املتنيب على التعامل مع كافور بندية  فها هو ،ُ
ُ حكمت رأيك فاحكم- و) اخرتف... اخرتتك: (خياطبه بقوله نه ليبدو غ، بل )ّ

فاخرت هلم بنا (ّنه أخر املفعول يف قوله إ مث .ٍاملبادر بالفعل، أما كافور فمقتد به
َوقدم عليه متعلقني ) ًحديثا ذا )بنا(و) هلم(ّ ّ، وكأنه يشري إىل أنه غري معين  ُ

كما . ي سيختاراحلديث، مادامت تبعته تقع على كافور وليس عليه، ألنه هو الذ
أن االختيار سيكون للملوك، والبد هلذا احلديث من ) فاخرت هلم(ُيالحظ يف قوله 

الس، أي أن يكون األمر عظيما يستحق أن  ًأن يكون متناسبا مع رفعة هذه ا ً
م فهم معنيون مبن ) ًحديثا(ًأيضا على ) بنا(ّوهكذا قدم ... يكون حديث بالطا

  .ديث ذاتهيدور عليهم احلديث ال باحل
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وال يزال املتنيب على إصراره على التقليل من شأن كافور، فها هو يقول له 
ُحكمت رأيك( َحكمتك(، ومل يقل له )ّ وكأنه يريد أن يفصل بني كافور ) ُ
، فهو حني ينظر إليه ال جيد يف شخصه ما يدفعه )الرأي(وكافور ) الشخص(

وهو ما ... د خيالف هذا مظهرهّلثقة به، فال بأس أن يعول على رأيه، إذ قإىل ا
َيؤك◌ده البيتان اآلخران، فهو يقول له بعبارة صرحية البأس أن يكون وجهك : ِّ

أسود، ألن العربة مبا يصدر عنه من إحسان، فرتاه الناس بذلك أحسن الوجوه، 
ُّوالبأس أن تكون كفك خشنة، قد تشققت بكثرة األعمال الشاقة، إذ 

ا على اآلخرين، وإذا كنت عبدا ليس لك ستصبح أمين كف إذا ما أنعمت  ً
ُمن شرف النسب، فأنا أرسم لك طريقا تنسي الناس وضاعة أصلك، وهو أن  ً
ُتكون شريف اهلمة، مقدما على ما مل يقدم عليه سواك من امللوك، فتحقق  ً ُِ ْ ّ

ّإنه يعرب بذلك عم. الذي عجز السادة البيض عن حتقيقه) املعظم( ا يريده من ِّ
 يتجاوز مظهره غري الالئق ونسبه غري الشريف، وذلك باإلقدام على كافور كي

َواملتنيب إذ يستشعر عظم ما يطلبه من ). الوالية(الذي يريده منه ) املعظم( َ
ِ

ًكافور وما حيتاجه من مهة وإقدام، فإنه يستحثه على حتقيق ما يريده، واضعا  ّ
َنه وخشونة يديه وضعة سواد لو... ًيديه على أكثر املواضع إيالما عند كافور ِ

وهي نقاط ضعف كافور اليت ستصبح فيما بعد مادة هجاء املتنيب ... نسبه
  .لكافور بعد أن أخلف وعده له

ِِسرور حمب أو إساءة جمرم ُْ َ ٍ ا  َ َلمن تطلب الدنيا إذا مل ترد  ُِْ َُْ ُ ْ ْ َ
ِ 

ال يزال املتنيب يف سعيه حلث كافور على اإلقدام على حتقيق ما يصبو 
 يصوغ ما هو خاص يف ، إذإليه، وها هو يبلغ من املهارة اللغوية درجة عالية
فيقول يف خطاب غري مباشر . إطار حكمة عامة يستحسنها كل من يسمعها
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ب احملبني واإلساءة ولكافور، إمنا تطلب السلطة والزعامة إلدخال السرور إىل قل
رمني، وهكذا مجع املتنيب بذكاء متميز ب ني ما يرضيه وما يرضي إىل قلوب ا

َكافورا، إذ يقول له إن كنت  ْ  تدخل السرور على -  يف حتقيق ما أصبو إليه -ً
قليب وأنا حمب لك، وكذلك كل حمبيك، فإنك يف الوقت نفسه ستسيء إىل 
رمني من أعدائك، لقد زين يف عيين كافور ما يريده منه، حىت جعله  ّكل ا ّ

  .غاية كافور من دنياه
ْمن(املتنيب بيته باسم االستفهام إن افتتاح  موافق ملا ) َِمل(أو ) ملاذا(بدل ) َ
، فالصراع الذي خيوضه املتنيب لتحقيق ما يرجوه، )حمب أو جمرم(قاله بعد ذلك 

رمني الذين يقفون يف طريق حتقيق أحالمه وإذا . إمنا هو صراع مع هؤالء ا
ِّ، فإمنا يعرب بذلك عن )الدنيا( الزعامة بلفظ وّكان املتنيب قد كىن عن السلطة أ

نظرته إليها، فهي الدنيا اليت يطمح إليها، وحيلم بتحقيقها، وهي وحدها اليت 
  .ستدخل السرور إىل قلبه وتغيظ أعداءه

) إساءة(وبذلك وضع ) سرور حمب أو إساءة جمرم(ُيالحظ أن املتنيب قال 
 ذلك أن املتنيب وتفسري) حزن(، وكان الطباق يقتضي أن يقول )سرور(مبقابل 

رم فلعله  أراد باحملب نفسه أي املتنيب، وبذلك فإن الوالية هي سرور له، أما ا
ُوزير كافور الذي يشري ابن جين إىل أنه عدو املتنيب يف مصر وهو ) ابن خنـزابة(

ُالذي كان يشري على كافور بعدم استقدامه وتقريبه منه، وبذلك فإن تولية 
رم(الغة هلذا كافور للمتنيب إساءة ب ًبنظر املتنيب ألنه يقف حائال دون ) ا

  .حتقيق املتنيب ما يطمح إليه
ِمن امسك ما يف كل عنق ومعصم َ ْ ِ ِ ٍِ ُْ ِّ ِوقد وصل املهر الذي فوق فخذه  َ ِ ْ َ ََ ُ ُْ َ َ َ َْ 
ِوإن كان بالنريان غيـر موسم َّ ُ َ َْ

ِ ِّ َ ْ ُُّلك احليوان الراكب اخليل كله  ِ َ َْ ُ ُ َ َ َ 
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ًغ كافورا أن جرحا أصاب فرس املتنيب، فأنكان قد بل ًذ إليه مهرا أدهم فً
ُولكن هل هناك ما يشري إىل شكره . ُوها هو يشري إىل وصول هدية كافور إليه

ُعلى هذه اهلدية؟ إن إنعام النظر يف البيت جيلي حقيقة هي أن املتنيب مل يشر  ّ
إىل ) وصل(د الفعل ُحىت إىل كون هذا املهر هو هدية من كافور إليه، فهو يسن

 مث إنه حني أراد اإلشارة إىل أنه .املهر دون اإلشارة إىل كيفية وصوله أو سببه
من كافور، جعل ذلك بطريقة غريبة تدعو إىل االستهجان أكثر من املدح، إذ 

َأشار إىل أن املهر قد وسم على فخذه 
ِ فأشار إىل كافور بالضمري ) من امسك(ُ
ّميح إىل لؤم كافور وخبله، فهو ال يهدي اهلدية إال بعد وال نستبعد أنه أراد التل

ا من عطاياه، فيشيع بني الناس أنه  ًأن يسمها بومسه كي تبقى دليال على أ
  .كرمي

ذا املعىن، )ما يف كل عنق ومعصم(ولعل يف قوله بعد ذلك  ، وتوجيهه 
خليل فقط، ًإن كافورا مل يسم ا: ّما يقوي ما ذهبنا إليه، فكأنه أراد أن يقول

 واملعصم عن ،وإمنا وسم حىت عبيده وجواريه، فالعنق تعبري جمازي عن العبد
از املرسل بالعالقة اجلزئية ً وبذلك سيبقى هؤالء دليال ،اجلارية على سبيل ا
  .ًعلى كرمه إذا ما أهدى أحدا منهم إىل اآلخرين

كافور وهو جيعله ويف البيت الثاين بلغ املتنيب الغاية يف السخرية املبطنة من 
، واألرجح أنه )كب اخليل كلهالك احليوان الر(ًملكا على احليوانات يف قوله 

م فرسان  فهم جمرد ،ّأراد اإلشارة إىل أتباعه الذين ميتطون اخليول ويدعون أ
ُحيوانات وعبيد لكافور وإن مل يومسوا بالنريان، أليس هو القائل يف مدح سيف 

  :الدولة
ْإذا مل يكن ف ُ ُوق الكرام كرامَْ ِ ِ ُوما تـنفع اخليل الكرام وال القنا  َ ُ ُ َْ 
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إمنا أراد ختصيص كافور ) احليوان(على املبتدأ ) لك(وهو يف تقدميه اخلرب 
  .ذا اللون من التملك

َوصريت ثلثيها انتظارك ف َ ُ َُّ ِعلماَ ُولو كنت أدري كم حيايت قسمتها  َ ْ َ َ ْ َ ُْ ُ ْ ََْ 
ِفجد يل حبظ البادر ِّ ْ ُ ٌولكن ما ميضي من العمر فائت  ِمِّعَنـَُ املتـَ ِ ِ َّ 

ما يف مدح كافور، ولكنهما يف حقيقتهما تصوير ملا  قد يبدو ظاهر البيتني أ
تعبري أدق ما يأمله املتنيب من كافور واستعداده أن يفين بيعنيه كافور للمتنيب، أو 

لكن مادام العمر قد ، و)الوالية(ثلثي عمره يف انتظار أن حيقق له كافور مطمحه 
ّمر، فلم يبق إال أن يبادر كافور باإلسراع يف ذلك ّ.  

ا املتنيب كافورا، وذلك من  ًميكن مالحظة روح االستعالء اليت خياطب 
وهو ما نلمسه يف أبيات أخرى من القصيدة ) فاعلم، فجد(خالل فعلي األمر 

اية البيت األول...) فاخرت، فاحكم،( تأكيد ) فاعلم (وهكذا فإن قوله يف 
ِّعلى كافور أن يعي وعيا تاما ما يرجوه منه، وما ميثله للمتنيب هذا الذي يرجوه  ً

  .منه
ّجيلي حقيقة نظرة ) فجد يل حبظ البادر املتنعم(وقوله يف البيت الثاين 

ر على كل أسباب الزعامة إال َّاملتنيب إىل حاله وحال كافور، إذ يشعر أنه قد توف
ر له غري احلظ، فالذي ّدم كافور كل هذه األسباب ومل يتوفُاحلظ، فيما أع

 فالبأس أن جيود له ،ًالذي جيده عند كافور وافرا) احلظ(ينقص املتنيب هو 
  .بشيء منه حىت يصل إىل بعض ما وصل إليه كافور

وهو يريد به ) البادر املتنعم(إىل ) حظ(وال نشك يف أن إضافة لفظ 
وء الظن يف كافور ذلك أنه حمظوظ يف املسارعة يف ًكافورا، إشارة ال ختلو من س

  .ُاغتنام الفرصة حاملا تتاح له دون االلتفات إىل أي اعتبار آخر
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ِوقدت إليك النفس قـود املسلم َِّ ُ َ ْ َ َُ َ ُ ْ ًَََّرضيت مبا تـرضى به يل حمبة  َ ِ َ َْ ُ ْ ِ َ 
ِه عين ومل أتكلمَمَّلَفك َّ َْ َ ِّ َ ُومثلك من كان الوسيط فؤاد  ُ َ َُ ْ َ  ُهَ

قد يبدو املتنيب يف خامتة هذه القصيدة يف غاية التذلل لكافور، مبا ال 
ا السابقة، ولكن يبدو يل أن  يتناسب وروح االستعالء اليت طغت على أبيا
استسالم املتنيب هنا لكافور، هو استسالم لقدره الذي ختم نضاله وسعيه بأن 

مله الوحيد يف حتقيق ما ًيقف مستعطفا كافور، وهو يراه فرصته األخرية وأ
يطمح إليه، وإذا كانت خامتة القصيدة هو ما سيبقى منها يف ذاكرة من 

َ فالبأس يف شيء من التذلل يكره النفس عليه، جيري على لسانه ،يسمعها ُ
ًأمال يف اسرتضائه واستعطافه، وليبق ما يف النفس جتاه كافور على ما هو عليه، 

فنفسه مل ) ت إليك النفس قود املسلموقد(وليس أدل على ذلك من قوله 
ترغب بالقدوم إىل كافور، ولكنه أكرهها على ذلك وقادها إليه، كما يقاد 

ُاإلنسان إىل منيته وقدره احملتوم مؤمنا ومسلما بأن هذا ما قسم له ً ّ ً.  
) رضيت(وهكذا جاءت ألفاظه معربة عن هذا االستسالم فهو يقول له 

غة املضارع، فهو قد بادره بالرضا حىت قبل أن بصي) مبا ترضى(بصيغة املاضي 
ّيرضى هو، وإذا كان قد سوغ ذلك مبحبته لكافور، فانظر كيف وضع لفظ 

ا ) حمبة( األبعد عن ذهنه، وهو ال ميكن أن حيب املعىن يف آخر عبارته أل
ّكافورا ولكن هذا هو قدره الذي ظل يصارعه زمنا، وال ميلك اليوم إال أن  ً ً

َّولذا توجه إىل قلب كافور يتوسطه يف حتقيق أمله، وال خيلو بيته . ..يستسلم له
إذا مل : األخري من شيء من روح التعاظم عند املتنيب فكأنه يقول لكافور

ا، فال أقل من  أستطع أن أتكلم لك عن مزاياي، ومل تستطع أن تعرتف أنت 
ا فيما بينك وبني قلبك   .أن تسأل قلبك عنها وتعرتف 
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