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 املتنيب بني اإلابء واالستسالم

 راءة يف قصيدةق
َاب" أليب الطيّربر املُتَ َنيبّر   "الشاعر بني َأمل املرض وَأمل االْغِتر

 
عره، وكذلك بتعبريه عن اإلابء العريّب، وعدم اخلضوع واالستسالم لآلالم  لقد ُعرف أبو الطيّرب املتَ َنيّبر ابجلانب الذايتّ يف شر

ََدى التطوُّر الذي وصل فلقد عُبر املتواخلطوب َمْهما َعظَُمْت وَكُُبَْت؛  عره عن فرْكررهر وفَ ْلَسَفةر ذاته؛ وهو ما يوحي ِبر نيّبر يف شر
ُر إبداَعهم، خبالف عصران الذي حنن فيه،  عُر العريبُّ يف العصر العباسي، حيث وجد الشعراء َمن حيِتم كالمهم، ويُ َقدّر إليه الشّر

عر العريّب، وأفقد َعة؛ وهو ما أدرى إىل احنْردار ُمْستواُه، فلقد َجَنتر املََدنريرة على الشّر َة واملَُشجّر يرة املَُعُبّر ْقدر ته مجهوره وَمَلَكَتُه الن ر
الف ما كان عليه قدميًا.  واحنْرسار مساحة قُ ررائرهر، على خر

 
لشهامة واملروءة، وعدم التركاُسلر  ْعر الَعَريبر ابر لقليل؛ بل ال بد من  وقدر اْْنَاَزْت فلسفُة الشخصية العربية يف الشّر والقناعةر ابر

؛ لتحقيق األجماد والُبطوالت، َمْهَما َكلرَف ذلك من ُجهد ومن تَ َعب، يقول أبو الطيّرب: ْعير واالجتهادر  السر

َْسَنامِْْْْباِلْْْالَمِطيَّْْْيََذرَِْْْفالْْْْْْْْالَمَعالِيْإِلَىْالطَِّريقَْْيَجِدْ َْوَمنْ 

ي وبِْْفِيْأَرََْْولَمْ  ًئاْنَّاسِْالْع   التََّمامَِْْْعلَىْالَقاِدِرينََْْكَنق صَِْْْْْْْْْشي 

: َّللر م ابر ًبا اخلليفَة املُْعَتصر  ويقول أبو َتَرام ُُماطر

تَْ ر  ب َرىْبِالرَّاَحةِْْبَص  ر َْْْعلَىْْإِلَّْْت َنالْ ْْْْْْْْتََرَهاَْفلَمْ ْالك   التََّعبِِْْْمنَِْْْجس 

 بَ ًعا يف الشعر العريب، وها حنن نرى أاب الطيب املتنيب ومناجاة اخلليلني كانت أسلواًب مت ر 
 

 يبدأ قصيدته تلك "الشاعر بني أمل املرض وأمل االغِتاب": 

َما ك  عْ ْْْْْْْْالَمالمَِْْعنِْْيَجِلْ َْمل وم   الَكالمَِْْْفو قََْْفَعالِهَِْْوَوق 

ا يدور يف ورجدان الشاعر، حيث أقام يف مصر، وفرض عليه كافور اإلخشيديُّ قيوًدا  وهذه القصيدة عُبت بعاطفٍة صادقٍة عمر
ى، وتنازعته آالم املرض، وآالم الُغرْ  نَي برلرًة أْن َمررَض املتنيّبر ابحلُمر ْت من رغباته وتطلُّعاتره، وِمررا زاَد الطّر ُلوَلةر حدر بَة، وآالم احلَي ْ

 دون حتقيق املُرام.
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ب، ونَ ْيل مكانٍة لدى كافور فإن املتنيّبر ذهب إىل مصر رغبًة يف حتق بعد ما حدث بيَنُه وبني سيف الدولة  -يق جَمْد وَمْنصر

ّر من ورَشايٍَة  فُن؛ فبعد أنر امتدح كافورًا قائاًل: -احلََمَدانر ي السُّ  فأتتر الرايُح ِبا ال َتْشَتهر

كِْْأَبَا وْالِمس  ج  كَْْأَر  ًراِْمن  لْ ْْْْْْْْالِعَداَْعلَىْنَص  ِضبْ ِْْْعزًّاَْْوآم  مِْْْْالبِيضَْْْْيَخ   بِالدَّ

َل إرمارًَة لديه: َعَم بُقْربرهر، وحُيَصّر  وذلك كي ينال رضاه، ويَ ن ْ

كِْْأَبَا لْ ْالَكأ سِْْفِيَْهلْ ْالِمس  َغن ِيَْْْفإِن ِيْْْْْْْْأَنَال هْ َْفض 
 
ذْ ْْْأ ن  َربْ ِْْْحينْ ْْْم   َوتَش 

، قائاًل:فإذا بكافور قد خيرب ظنره؛ فَهَجاُه املتنيب، مُ  ًا عن رأيه يف ُسُلوَْكاتر هذا األمري الزّرْْنريّر  َعُبّر

رََْْذاَْوَكمْ  ِحَكاتِِْْمنَْْبِِمص  ض   َكالب َكاَْْْْْْضِحكْ َْْْْْْولَكِنَّهْ ْْْْْْْْالم 

 وقال أيًضا هاجًيا العبيد:

َترِْْل  َمَناكِيدْ ْْألَن َجاسْ ْْالَعبِيدَْْْإِنََّْْْْْْْْْمَعهْ َْوالَعَصاْإِلَّْْالَعب دَْْتَش 

ا شخصية ُشجاعة، ال تعبأ ابلصعاب يف مقابل أن حتقق ما  ويف هذه القصيدة عُبر الشاعر عن أبعاد الشخصية العربية أبَّنر
عاب مهما كانت املشاقُّ املِتتبة على ذلك  تطمح إليه من أجماد ومفاخر، وذكر الشاعر مدى ُحبّره ملواجهة الشدائد والصّر

 فيقول:

ِهيََْْْْْْْْْدلِيلْْباِلْْال َفالةَْوََْْذَرانِي ْلَِثامِْْباِلَْوال َهجِيرََْْوَوج 

َتِريحْ َْفإِن ِي َقامِْْْبِاإِلنَاَخةَِْْوأَت َعبْ َْْْْْْْْوَهَذاْبِِذيْأَس   َوال م 

 . فهو يسري يف البَ ْيداء َوْحَدُه بال دليل َيُدلُّه على خبااي الطريق، وهو يواجه هجري الشمس وهليبها دون لرثام
 

ه، بل يَ ْفَخُر ِبا َحقرَقه ب ث الشاعر عن مبادئ ذاتريرته وفخررهر؛ أبنه ال يَ ْفَخر أببيه وال َجدّر هر من ويف هذه القصيدة أيًضا حَتدر نفسر
َهج ََّنْج الكررام، فيقول: ر من كلّر قريب له إذا مل يَ ن ْ  مآثرَر وأجماد، وأبنه يَ ْنفر

م ِيْألَبِيْأَِخيِْمنْ َْوآنَفْ 
 
هْ ْلَمْ َْماْإَِذاَْْْْْْْْوأ ِجد  ََ ْالكَِرامِِْْْمنَْْأَ

َدادَْْأََرى لِب َهاْاألَج  لدَِْْعلَىَْْْْْْْْكثِيًراْْتَغ  القْ ْاألَو  ْالل َِئامِْْْأَخ 

تْ  لْك ل ِِْْمنْ ْبَِقانِع َْْولَس  َزىْبَِأنْ َْْْْْْْْفض  ع 
 
َمامَِْْْجد ْ ْْإِلَىْأ  ه 

ى، وكيف أَّنا كانت أتتيه لياًل، فَرَسَم هلا صورَة زائرٍة ليليرٍة أتيت إليه يف الظالم على وكذلك بَ رََع املتَنيّبر يف حديثه عن احلُمر 
 استحياء:

ورْ َْْفلَي سََْْْْْْْْْحيَاءًْْْْْبَِهاَْْْْكأَنََّْْْْْوَزائَِرتِي ْالظَّالَمِْْْْفِيْْْإِلَّْْْتَز 

هََْْْْْْْْْوال َحَشايَاْْالَمطَاِرفَْْْلََهاْبََذل تْ  ِْعظَاِميْْْفِيَْْْوبَاتَتْ ْْاَفَعاَفت 
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َهاْْنََفِسيَْْعنْ ْالجِل دْ ْيَِضيقْ  هْ َْْْْْْْْوَعن  ن َواعَِْْْْْْْفت وِسع 
َقامِْْْْْْْبِأَ ِ ْالس 

َهاْْالص ب حََْْْكأَنَّْ ِريْْيَط ر د  َهاَْْْْْْْْفَتج  بَعةْ َْْْْْْمَداِمع  ر 
ِْسَجامِْْْْْْْبِأَ

َراقِبْ 
 
َتَهاْْأ َراَقبَةَْْْْْْْْْقَشوْ َْْغي رِِْْْمنْ َْْوق  وقِْْْْْْم  َتَهامِْْْْْْْالَمش  ْالم س 

قْ  د  َهاَْويَص  د  قْ َْوع  د  َربِْْْفِيْْالَقاكَْْإَِذاَْْْْْْْْشرْ َْْوالص ِ ْالِعظَامِْْْالك 

رِْْأَبِن تَْ ه  ِديْْالدَّ ْالز َِحامِِْْمنَْْأَن تَِْْوَصل تَِْْفَكي فَْْْْْْْْْبِن تْْك لْ ِْْعن 

تِْ َجرًَّحاَْْجَرح  ي وفَِْْْمَكانْ ْْْْْْْْفِيهِْْْيَب قَْْْمْ لَْْْم  َهامَِْْْْولْْْلِلس  ِ  الس 

؛ بل هو مرض من نوع خاّص؛ إنه مرض احليلولة دون  كذلك عندما جاؤوا له ابلطبيب فقال هلم: إنر َمَرَضه ليس ُعْضورايا
يَل بينه وبني ما تَ عَ  د الَكرر والفرر فحر د عليه: حتقيق األهداف، إنه كاجلواد الذي تعور  ور

ولْ  ًئاْأََكل تَْْالطَّبِيبْ ْلِيَْْيَق  َْوالطََّعامَِْْْشَرابِكَْْْفِيَْوَداؤ كََْْْْْْْْْشي 

ِمهِْْْأََضرََّْْْْْْْْْجَوادْ ْْْأَن ِيِْْْطب ِهِْْْْفِيَْْوَما ْالَجَمامِْْْط ولْ ْْبِجِس 

َرايَاْْْفِيْْي َغب ِرَْْْأَنْ ْْتََعوَّدَْ لَْْْْْْْْْالسَّ خ  َْقَتامِْْْْفِيَْْقَتامْ ِْْمنْ َْْويَد 

ِسكَْ م 
 
َعىْْلَهْ ْْي طَالْ ْْلَْفأ وََْْولَْْْْْْْْفيَر   الل َِجامَِْْولْالَعلِيقِْْفِيْه 

ُر قصيدته ابحلرَكم؛ كعادته يف شعره:  مث خيتم الشاعر
َرضْ َْفإِنْ  ِطبَاِريَْمِرضََْْفَماْأَم  َممْ َْْوإِنْ ْْْْْْْْاص  ح 

 
مََّْْْفَماْْأ تَِزاِميْْْح  ْاع 

تْ َْْْْْْْْولَكِنْ ْْْأَب َقىَْْْفَماْْْلَمْ أَسْ ْْإِنْ وَْ ْالِحَمامِْْْإِلَىْْالِحَمامِِْْْمنََْْسلِم 

َهادْ ِْْْمنْ ْْْتََمتَّعْ  َقادِْْْْْأَوْ ْْْْس  لْ َْْولْْْْْْْْر  تََْْْكًرىْْتَأ م  ْالر َِجامِْْْتَح 

ًنىْْْْْالَحالَي نِْْْْْلَِثالِثَِْْْْْفإِنَّْ َنىِْْسَوىَْْْْْْْْمع   َوال َمَنامِْْْْبَاِهكَْان تَِْْْْمع 

عر ديواَن العرب، وكانت له رسالة ساميٌة، ومكانٌَة عالية  هكذا نرى الشاعر العريبر يوصل إلينا رسالة سامية، لقد كان الشّر
حْ  -صلى هللا عليه وسلم    –  فيهم، وَصَدَق رسولُنا الكرمي  عر حلَرْكَمًة، وإن مَن البيان َلسر  ًرا".حيث قال: ))إن مَن الشّر

 
 القصيدُة كاملًة: 

 "الشاعر بني َأمَل املرض وَأمَل االغِتاب"

َماْْْ-1 ك  عْ ْْْْْْْْالَمالمَِْْْْْعنِْْْْْيَجِلْ َْْْْمل وم  ْالَكالمَِْْْْْْْْفو قَْْْْْْْْفَِعالِهَِْْْْْْْْوَوق 

ِهيََْْْْْْْْْدلِيلِْْْْْْباِلَْْْْوال َفالةََْْْْْذَرانِيْْْْ-2 ْلَِثامِْْْْْْْْباِلْْْْْْجِيرََْوال هََْْْْْْْوَوج 

َتِريحْ َْْْْفإِن ِيْْْ-3 َقامِْْْْْْْْْْْبِاإِلنَاَخةَِْْْْْْْْْْوأَت َعبْ َْْْْْْْْوَهَذاْْْْبِِذيْْْْأَس  َْوال م 

ي ونْ ْ-4 تْ ْْإِنْ َْْرَواِحلِيْْع  ْب َغاِميَْْْْْْْراِزَحةْ ْْْْْْْب َغامَِْْْْْْْوك لْ َْْْْْْْْعي نِيِْْحر 

رِْْْْْالِميَاهَْْْْْأَِردْ َْْْفَقدْ ْْْ-5 ْالَغَمامِْْْْْْبَر قَْْْْْلََهاَْْْْعد ِيِْْْْسَوىَْْْْْْْْهادْ ْْْْبَِغي 

َجتِيْْْي ِذمْ ْْْ-6 ه  َتاجَْْْإَِذاَْْْْْْْْوَسي ِفيَْْْْرب ِيْْْْلِم  َمامِْْْْإِلَىْْْالَوِحيدْ ْْاح  ْ[1]الذ ِ

ِسيَْْولْْ-7 م 
 
لِْْْأ لِْْْألَه  ًفاْْْالب خ  ِِْْْْْسَوىْْْْقًِرىَْْْْولَي سََْْْْْْْْْضي  خ  ْالنََّعامِْْْْْْم 
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دْ َْْْصارََْْْْولَمَّاْْْ-8 ْبِاب تَِسامِْْْْْْْاب تَِسامْ َْْْْْعلَىَْْْْْجَزي تْ ِْْْْْْْْخبًّاْْْْالنَّاسِْْْْو 

كْ َْْْوِصر تْ ْْ-9 طَِفيهِْْْْفِيَمنْ ْْْأَش  ضْ ْْْْْْْأَنَّهْ ْْْْْْْلِِعل ِميْْْْْْْْأَص  ْاألَنَامِْْْْْْْْْبَع 

بْ ْْْْْْْْالتََّصافِيَْْعلَىْْالَعاقِل ونَْْْي ِحبْ ْ-10 ْالوَسامَِْْْْْْعلَىْْْْْالَجاِهلِينََْْْْْْوح 

م ِيْْْألَبِيْْأَِخيِْْمنْ َْْوآنَفْ ْْ-11
 
هْ ْْْْلَمْ َْْْْماْْْإَِذاَْْْْْْْْوأ ِجد  ََ ْالكَِرامِِْْْْْمنَْْْْْأَ

َدادَْْْْأََرىْْْ-12 لِب َهاْْْاألَج  لدَِْْْْْْْعلَىَْْْْْْْْكثِيًراْْْتَغ  القْ ْْْْْْاألَو  ْالل َِئامِْْْْْْْأَخ 

تْ ْْ-13 لْْْك ل ِِْْْمنْ ْْبَِقانِع َْْْولَس  َزىْْْْْبِأَنْ َْْْْْْْْفض  ع 
 
َمامَِْْْْْْجد ْ ْْْْْإِلَىْْْْْأ ْه 

ب وَْْْْْْْْوَحدْ َْْْقدْ ْْْلَهْ ْْْلَِمنََْْْْعجِب تْ ْْ-14 َوةََْْْْْْْويَن  ْالَكَهامِْْْْْْْْالَقِضمِْْْْْْْنَب 

َْسَنامِْْْْْْْباِلْْْْْْالَمِطيَّْْْْْْيََذرَِْْْْْْفالْْْْْْْْالَمَعالِيْْإِلَىْْالطَِّريقَْْْيَجِدَِْْْوَمنْ ْ-15

ًئاْْالنَّاسِْْْي وبِْعْ ْْفِيْْأَرََْْولَمْ ْ-16 ْالتََّمامَِْْْْْْعلَىْْْْْالَقاِدِرينََْْْْْْكَنق صَِْْْْْْْْْشي 

تْ ْ-17 رَْْْبِأَر ضِْْأََقم  بْ َْْْْْْْْوَرائِيَْْفالِْْمص  ْأََماِميَْْْْولْْْْالر َِكابْ ْْْْبِيَْْْْتَخ 

بِيَْْْوَكانَْْْْالِفَراشْ َْْوَملَّنِيَْْْ-18 َْعامِْْْْْْْك ل ِْْْْْْْفِيْْْْْاَءهْ لِقَْْْْْْيََملْ َْْْْْْْْجن 

َؤاِديَْْْسِقمْ َْْْعائِِديَْْْقلِيلْ ْْْ-19 بْ َْْْْْحاِسِديَْْْْْكثِيرْ ْْْْْْْْف  َْمَراِميَْْْْْصع 

مَِْْْْعلِيلْ ْْْ-20 َتنِعْ ْْْالجِس  م  رَِْْْْْشِديدْ ْْْْْْْْالِقيَامِْْْْْم  ك  رِِْْْْْمنْ ْْْْالس  َدامَِْْْْْْغي  ْالم 

ورْ َْْْْفلَي سََْْْْْْْْْحيَاءًْْْْْبَِهاَْْْْكأَنََّْْْْْرتِيَوَزائِْْْْ-21 ْالظَّالَمِْْْْْْفِيْْْْْإِلَّْْْْْْتَز 

َهاَْْْْْْْْوال َحَشايَاْْْالَمطَاِرفَْْْلََهاْْبََذل تْ -22 ِْعظَاِميْْْْْْفِيَْْْْْْوبَاتَتْ َْْْْْفَعاَفت 

َهاْْنََفِسيَْْعنْ ْْالجِل دْ ْيَِضيقْ ْ-23 هْ َْْْْْْْْوَعن  ن َواعَِْْْْْْْْْْْفت وِسع 
َقامِْْْْْْْْْْْْبِأَ ِ ْالس 

َهاْْالص ب حََْْْكأَنَّْْْ-24 د  رِيْْيَط ر  َهاَْْْْْْْْفَتج  بَعةْ َْْْْْْْْْْمَداِمع  ِْسَجامِْْْْْْْْْْْْبِأَر 

َراقِبْ ْْ-25
 
َتَهاْْأ َراَقبَةََْْْْْْْْْشو قَْْْغي رِِْْْمنْ َْْوق  وقِْْْْْْْْْْْم  َتَهامِْْْْْْْْْْْالَمش  ْالم س 

قْ ْ-26 د  َهاَْْويَص  د  قْ َْْوع  د  َربِْْْْْفِيْْْْألَقاكَْْْْْإَِذاَْْْْْْْْشرْ َْْوالص ِ ْالِعظَامِْْْْْالك 

رِْْأَبِن تَْْ-27 ه  ِديْ،ْالدَّ ْالز َِحاِم؟!ِْْْمنَْْْْأَن تَِْْْوَصل تَِْْْفَكي فَْْْْْْْْْبِن تْْك لْ ِْْعن 

تِْْْ-28 َجرًَّحاَْْجَرح  ي وفَِْْْْْْمَكانْ ْْْْْْْْفِيهِْْْب قَْيَْْْلَمْ ْْم  َهامَِْْْْْْْولْْْْْْلِلس  ِ ْالس 

رَْْْلَي تَْْْيَاْأَلَْْ-29 ِسيْْيَِديِْْشع  ِْزَمامِْْْْْْأَوْ ِْْْْْعَنانْ ْْْْْفِيْْْْتََصرَّفْ ْْْْْْْْأَت م 

ِميَْْوَهلْ ْْ-30 َحالَّةِْْْْْْْْْبَِراقَِصاتَْْْهَوايَْْْأَر  َغامِْْْْْْْْْْْْالَمَقاِودِْْْْْْْْْْْْم 
 
ْبِالل

بََّتَماْْ-31 ِريَْْْغلِيلََْْْشَفي تْ َْْفر  َسامِْْْْْْْأَوْ َْْْْْْقَناةْ ْْْْْْأَوْ ْْْْْبَِسي ر َْْْْْْْْْصد  ْح 

طَّةْ َْْوَضاَقتْ ْ-32 َهاَْْفَخلَص تْ ْْخ  رَِْْْْخالصَِْْْْْْْْْمن  جِِْْْْْمنْ ْْْالَخم  ْالِفَدامِْْْْْنَس 

تْ َْْْْْْْْوَداعْْْباِلْْْيبَْالَحبَِْْْْوَفاَرق تْ ْْ-33 َْسالمِْْْْْْْْباِلْْْْْْالباِلدََْْْْْْْوَودَّع 

ولْ ْ-34 ًئاْْأََكل تَْْْالطَّبِيبْ ْْلِيَْْْيَق  َْوالطََّعامَِْْْْْْْشَرابِكَْْْْْْفِيَْْْْْوَداؤ كََْْْْْْْْْشي 

ْالَجَمامِْْْْْْْط ولْ ِْْْْْْمهِْبِجِسْ ْْْْْْأََضرََّْْْْْْْْْجَوادْ ْْْْأَن ِيِْْْطب ِهِْْْْفِيَْْْوَماْْْ-35

َرايَاْْْفِيْْْي َغب ِرَْْْْأَنْ ْْْتََعوَّدَْْْ-36 لَْْْْْْْْْالسَّ خ  َْقَتامِْْْْْْْفِيَْْْْْقَتامْ ِْْْْْمنْ َْْْْْويَد 

ِسكَْْْ-37 م 
 
َعىْْْلَهْ ْْْي طَالْ ْْلَْْفأ وََْْْْولَْْْْْْْْفيَر  ْالل َِجامَِْْْْْولْْْالَعلِيقِْْْْفِيْْْه 

َرضْ َْفإِنْ ْ-38 ِطبَاِريَْمِرضََْْفَماْأَم  َممْ َْْْْوإِنْ ْْْْْْْْاص  ح 
 
مََّْْْْْفَماْْْْأ تَِزاِميْْْْح  ْاع 

لَمْ َْْوإِنْ ْْ-39 تْ َْْْْْْْْولَكِنْ ْْْأَب َقىَْْْفَماْْأَس  ْالِحَمامِْْْْْإِلَىْْْْالِحَمامِِْْْْمنََْْْْسلِم 
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َهادْ ِْْْمنْ ْْْتََمتَّعْ ْْْ-40 َقادْْْأَوْ ْْْس  لْ َْْْولْْْْْْْْر  تََْْْْْكًرىْْْْتَأ م  ْالر َِجامِْْْْْتَح 

ًنىْْْْالَحالَي نِْْْْْلَِثالِثَِْْْْفإِنَّْْْْ-41 َنىِْْْْْسَوىَْْْْْْْْمع   َوال َمَنامِْْْْْْان تِبَاِهكََْْْْْْمع 

                             
 يوّضح أبو العالء املعري معىن قوله:  [1]

َجتِيْْي ِذمْ  ه  َتاجَْْإَِذاَْْْْْْْْوَسي ِفيَْْرب ِيْْلِم  َمامِْْإِلَىْالَوِحيدْ ْاح   الذ ِ

ّم" أي جيعلين يف ذّمته، والّذمة هنا: الَعْزر.  فيقول: "يُذر
 . وذّمة سيفي، وال أحتاج إىل خفري جُيريُنر إذا اْحتاج إليه غريي.يقول: إذا سرت فإّْنا أسري يف ذمة هللا تعاىل

وحكى أنه ملا رجع من عند عضد الدولة وبلغ األهواز أحضر خفرَي العرب وقاطعهم على اخلفارة فوقع النزاع بينه وبينهم يف 
ي.. نصف دينار، سألوه زايدة على ما بذل هلم فلم جيبهم إليه، وضرب فرسه وهو ينشد هذا ال مُّ لرُمْهَجِتر َريبّر َوَسْيفر بيت. يُذر

 البيت. فقتل عند دير العاقول.
ْ
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