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بقلم: 
د. يعقوب يوسف الغنيم

الشعراء.. املتنبي وأبوفراس وبن مطير
االعتداد بالنفس وامتالك النجاح

ال يعرف العز إال من عرف لنفسه قدرها، 
واستدل مبا مضى من حياته على أنه قادر 
على مواجهة اخلطوب واخلصوم، ومجابهة 
املشكالت، تسنده في ذلك قوة شخصيته، 
ويدفعه احترامه لنفسه، فال يقرب بها من 

الدنايا، وال يخضعها في موضع اإلعزاز.
وأبو الطيب املتنبي مثال صادق للرجل 
املعتــز بنفســه الذي يأبــى أن يتخلف عن 
املواقف التي تكسبه تقدير الناس واحترامهم 
لــه، فهو ال يخضع ألي كان، مع افتخاره - 
دائما - بذلك، واعتزازه بأنه رجل الســيف 
والرمح والقرطاس والقلم، ال يفوقه أحد ألنه 

ال يوجد - في رأيه - من ميتلك كل ذلك:
اخليل والليل والبيداء تعرفني

والسيف والرمح والقرطاس والقلم
وهو لفرط إحساســه بتفــرده، ولعلمه 
مبا يراه الناس فيه من متيز، فإنه ال يبالي 
بتقلبات األمور في احلياة، مما ينشــغل به 
غيره، ألنه ينأى بنفسه عن كل ما يشغلها 
عن التفوق، وامتالك النجاح في احلياة من 

جميع أطرافه:
أعز مكان في الدنا سرج سابح

وخير جليس في الزمان كتاب
وعندما فاجأه الشيب، ورآه وهو يزحف 
إلى شعر رأسه وحليته، تذكر أيامه األولى 
حني كان شابا، وكان شعره أسود اللون كأنه 
الغراب، وكان - وقتذاك - يتمنى الشــيب 
ألنــه يراه ممــا يقربه من مجالــس الكبار. 
ولكن الشيب - وقد جاءه اآلن - يحمل معه 
معنى آخر، ولذا فإننا نرى هذا الشاعر الذي 
طاملا عبر عن خلجات نفسه أصدق تعبير 
يواجه الشــيب الذي طرأ عليه، ويقول إنه 
ال يغير من أمره شيئا، فإن نفسه ال تشيب 
أبدا لفرط إحساســه مبقدرته املفرطة على 

خوض الصعاب ومجابهة املشكالت:
وفي اجلسم نفس ال تشيب بشيبه

ولو أن ما في الوجه منه حراب
لهــا ُظفــر إن كلَّ ظفــر أعــده

وناب إذا لــم يبق في الفم ناب
يغّير مني الدهر ما شاء غيرها

وأبلغ أقصى العمر وهي كعاب
يقول في هذه األبيات: إن الوهن ال يصل 
إلى جســمه، على الرغم من هجوم الشيب 
عليه، فإن همته عالية في كل زمان مير به، 
ومهما كان تأثير الشعر األبيض على وجهه.

ثم يقول: لي نفس ذات عزم شديد ال يكل، 
لها ظفر ولها ناب، حتى مع وصول الكالل إلى 
أظفاري وأنيابي، ووصلت - أنا - إلى سن 
الشيخوخة الذي يهد حال غيري ممن تكون 

نفوسهم أضعف كثيرا من نفسي القوية.
إن الدهــر يغير مني كل ما يشــاؤه في 
جسمي فحسب، ولكنه ال يغير نفسي، وال 
همتي العالية. فقد وهبني اهللا نفسا محافظة 
على شبابها، حتى ولو وصلت بها إلى أرذل 

العمر.
وأحمد بن احلســني: أبو الطيب املتنبي 
شاعر عصره مولود في سنة ٩١٥م، وكانت 
وفاته في سنة ٩٦٥م. وقد وصف بأنه أحد 
مفاخر األدب العربي، وأنه شــاعر احلكمة 
واملعاني املبتكرة واألســاليب الرائقة التي 
افتــنت بها الناس الذين أقبلوا على شــعره 
وحفظوه ومنهم الفيلســوف الشــهير أبو 
العالء املعري الذي شرح شعره حتت عنوان: 
«معجز أحمد» وقد جرى تأليف عدد من الكتب 
عن إنتاجه الشعري قدميا وحديثا. وسوف 

نقدم للحديث عنها مثاال يأتي فيما بعد.
وقد عرف املتنبي بعالقته الوثيقة بسيف 
الدولــة احلمدانــي أمير حلب ومــا حولها، 
وبرحلته إلى عدد من األمراء كان منهم كافور 
اإلخشيدي حاكم مصر في ذلك الزمان، وعضد 
الدولة ابن بويه الذي رحل إلى شيراز لكي 

يلقاه وميتدحه.
وقــد كانــت وفاته بســبب حادثــة ثأر 

مشهورة.
هذا، ومن أهم ما كتب عن املتنبي كتاب 
بهذا العنوان وهو اسم الشاعر مجردا، وقد 
صدر في مجلدين سنة ١٩٧٦م. وكان أصله 

واملــرء يأمــل واحلياة شــهية
والشــيب أوقر والشبيبة أنزق

ولقد بكيت على الشباب وملتي
مســودة وملــاء وجهــي رونق

ومن معاصــري املتنبي شــاعر له دور 
فــي حياة عصره، وله ذكر ال يزال ســاريا 
وهــو أبو فراس احلمداني، وهو إلى جانب 
شعره، يتميز بصفة مهمة فهو ميت بصلة 
القربى إلى جماعة كبيرة ذات شأن، كان منهم 
سيف الدولة احلمداني (علي بن عبداهللا بن 
حمــدان)، الذي كان رأس الدولة احلمدانية 
التــي كان مقرها في حلب، وكان هذا األمير 
ذا هيبة ومكانة ســوف نتبينها فيما بعد. 
ولذلك فــإن أبا فراس كان شــديد االعتزاز 
بنفسه وبأســرته، وبقربه من رأس الدولة 
احلمدانيــة... وكل هذا واضح في كثير من 

قصائده.
وأبــو فراس هو: احلارث بن ســعيد بن 
حمــدان التغلبــي (٩٣٢م-٩٦٨م) وهو ابن 
عم سيف الدولة احلمداني، أمير وشاعر له 
شهرة كبيرة، وله ديوان مطبوع، وكتبت في 
سيرته كتب منها كتاب فارس بني حمدان 
لعلي اجلارم، وقد طبع ديوانه في عدة طبعات 
آخرها وأجودها طبعة مؤسسة عبدالعزيز 
سعود البابطني لإلبداع الشعري في الكويت.
ولقد كان أبو فراس فارســا مشاركا في 
حــروب ابن عمه، وقد نتج عن ذلك أســره 
عند الروم، وقد قال شــعرا كثيرا وهو في 
األســر يعبر عن احلال التي كان فيها. وفي 
هذا املكان قال قصيدته املشهورة التي نالت 
اهتمام محبي الشعر، وغنتها كوكب الشرق 
أم كلثوم بثالثة أحلان، أولها: صنعه عبده 
احلامولي في ســنة ١٩٢٦م، والثاني لزكريا 
أحمد في سنة ١٩٤٤م، وكان الثالث من إجناز 
رياض السنباطي في سنة ١٩٦٤م، وهو الذي 
ينتشر بني الناس حاليا، ويذاع مصورا في 

إحدى حفالت أم كلثوم.
يقول في مطلع قصيدته:

أراك عصي الدمع شيمتك الصبر
أمــا للهوى نهي عليــك وال أمر 

ثم يرد على هذا التساؤل بقوله:
نعم، أنا مشــتاق وعندي لوعة

ولكــن مثلــي ال يــذاع له ســر
وكان ختامها ختاما عجيبا، ذهب بعضه 
مذهــب األمثال فصار النــاس يرددونه في 

أحاديثهم، إذ يقول:
ســيذكرني قومي إذا جد جدهم

وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
ولو سد غيري ما سددت اكتفوا به

وما كان يغلو التبر لو نفق الصفر
ونحــن أناس ال توســط بيننا

لنا الصدر دون العاملني أو القبر
تهون علينا في املعالي نفوسنا

ومن خطب احلسناء لم يغلها املهر 
هذا شعر رجل عربي، معتز بنفسه وبأهله، 
عارف مبكانته بني الناس، ومطمئن إلى ما 
قدمه في ســبيل احلفــاظ على وطنه، وفي 
محاربــة أعــداء وطنه في عقــر دارهم. أما 

كتابــا صدر في شــهر يناير لســنة ١٩٣٦م 
ضمــن مجلة املقتطف التــي اكتفت به عن 
باقي املقاالت التي تنشر بها عادة، وصدرت 

عددها هذا بالعبارات التالية:
«هذا العدد من املقتطف يختلف عن كل 
عدد صدر منذ ستني ســنة إلى يومنا هذا، 
فهــو في موضوع واحد، ولكاتب واحد. أما 
املوضوع فأبو الطيب املتنبي، وأما الكاتب 

فاألستاذ محمود محمد شاكر.
وقد رأى محــرر «املقتطف» في العناية 
باالحتفــال بانقضــاء ألف ســنة على وفاة 
املتنبي، وفــي طرافة املباحث التي انطوت 
عليها رسالة األستاذ شاكر، ما يسوغ له أن 
يجعــل هذا العدد مبنزلة كتاب يرفعه إلى: 

«أبي الطيب املتنبي».
وعندمــا مرت الســنني الطــوال، وصار 
العثور على نســخة من هــذا العدد الفريد 
من أعداد املقتطف عســيرا، فقد ألح تالمذة 
الشــيخ عليه في طلب إعادة طبعه، فتولى 
ذلك مضيفا إليه كثيرا من األمور املهمة، ولذا 

فقد جاء في مجلدين كما أشرنا.
أمــا عالقــة املتنبي بســيف الدولة، فقد 
أشــار إليها شيخي األســتاذ محمود محمد 
شاكر- رحمه اهللا - إشارة ذات معنى، فقد 
كان يتحدث عــن إحدى قصائد أبي الطيب 
التي وجهها إلى ممدوحه سيف الدولة فقال:

«ثم قال البيت الذي تنازعته كل عواطف 
قلبه، ونوازع فوائده، وآراء فكره، وفصح 

بيانه:
غضبــت له ملــا رأيــت صفاته

بال واصف، والشعر تهذي طماطمه
«فــكان ذلك بدء املجــد اخلالد الذي بقي 
للعرب في صفة أمير فذ من أمرائهم، رد به 
القــدر عادية الروم عن بلد من بالدهم، وال 
يزال معقال للعرب والعربية إلى يوم الناس 

هذا..»، ثم يضيف:
«وكان ذلك أيضا بدء املجد اخلالد للسان 
العربي، والفكر العربي الصريح في ديوان 
شاعر فذ من شعراء العربية، لم يرزق الشعر 
وال احلكمة مثله ذا لســان وبيان..أال وهو 
أبو الطيب املتنبي، واحد الشعراء الذي جاء 

فمأل الدنيا وشغل الناس».
ومما يالحظ في بداية عبارة الشيخ إيراده 
للفظــي القلب والفــؤاد باعتبارهما لفظني 
مختلفني في مدلولهما. وهذا صحيح بحسب 
آراء بعض علماء اللغة. فالقلب عند هؤالء 
ينصرف إلى العقل، والفؤاد شــيء مرتبط 
بالقلب وأن القلب حدد مكانه قول اهللا عز 
وجل: «فإنها ال تعمى األبصار ولكن تعمى 

القلوب التي في الصدور». 
نعم، لقد صدق الشيخ فيما قاله، فاملتنبي 

يقول عن نفسه:
وما الدهر إال من رواة قصائدي

إذا قلت شعرا أصبح الدهر منشدا
ولعل من أحلى ما قاله املتنبي هذه األبيات 

التي نختم بها احلديث عنه:
نبكي على الدنيا وما من معشر

جمعتهــم الدنيا فلــم يتفرقوا

األمثال التي أشــرنا إلى ذكــره لها في هذه 
األبيات فهي واضحة، وبخاصة منها قوله: 
وفي الليلــة الظلماء يفتقــد البدر. وقوله: 
ومن خطب احلسناء لم يغله املهر، فإنهما ال 
يزاالن يترددان على األلسنة إلى يومنا هذا.

ومــن أحلى قول أبي فراس اآلتي، وأدله 
على اعتزازه بنفسه، واعتداده بها، ما بينه 
في خمسة أبيات أظهر فيها كيف تكون صلته 
بصاحبه، ثم كيف أنه يهتم باكتساب العز 
عن اكتساب حلو العيش ورغده، إلى جانب 
صفات أخرى يرى أنه يتصف بها ويفخر:

وأخ أطعت فما رأى لي طاعتي
حتــى خرجت بأمــره عن أمره

وتركت حلو العيش لم أحفل به
مــره فــي  أعــزه  رأيــت  ملــا 

واملرء ليــس ببالغ فــي أرضه
كالصقر ليس بصائد في وكره

ألقى الفتى فأريد فائض بشره
وأجــل أن أرضــى بفائض بره

يــا رب مضطغن الفــؤاد لقيته
بطالقة فســللت مــا في صدره

< < <
ثــم ننتقل نقلة أخــرى فنختــار أبياتا 
للشاعر احلسني بن مطير، وهو من مخضرمي 
الدولتني األموية والعباسية، توفي في سنة 
٧٨٥م، وله شــعر كثير ســار فيه على نهج 
الشــعراء الذين تأثروا بحياة البادية. وقد 
اهتم بشــعره الرواة ووردت ترجمة له في 
كتاب األغاني ألبي الفرج األصفهاني مع نبذ 
من أخباره، وله شعر مجموع في ديوان مت 
نشره مؤخرا. ونحن نختار له في هذا املوضع 
أبياتــا تدل على املعاني التي الحظناها في 
املتنبي وأبي فراس، فهو يصف فيها تغير 
األحوال وأن ما يطلبه اإلنسان لنفسه ال يأتي 
علــى مرامه، وأن الــذي يبحث عن أهوائها 
نفسه إمنا يلحق بها الضرر، لذا فهو يدعو 
املــرء إلى إكرام نفســه، ذلك ألنــه ليس له 

نفس سواها:
وكائن ترى من حال دنيا تغيرت

وحال صفا بعد اكدرار غديرها
ومن طامع في حاجة لن ينالها

ومن يائس منها أتاه بشــيرها
ومن يتبع ما يعجب النفس ال يزل

مطيعا لها من فعل شيء يضيرها
فنفســك أكرم عن أمــور كثيرة

فمالك نفس بعدها تســتعيرها
وهكــذا تبدو لنا قوة شــعر ابن مطير، 
ومتكنه من املعاني، علما بأن أبياته هذه من 
جملة أبيات قالها على هذه الوتيرة، ومنها 
أبيات ثالثة تدل على ما يتمسك به من عادات 
طيبة، منها متكني صلته بأصدقائه، وبعده 

عن الشر، يقول:
تقلبت في اإلخوان حتى عرفتهم

وال يعــرف اإلخوان إال خبيرها
فال أحرم اخلالن حتى يصارموا

وحتى يسيروا سيرة ال أسيرها
فإنك بعد الشــر مــا أنت واجد

خليــال مدميا شــيمة ال يديرها

(اصرم اخلالن أقطــع صلتي بهم. وفي 
البيــت الثالث يقول إنك لن جند صاحبا ال 
تتغير طباعه. ال يديرها: أي ال يقلبها على 

عدة وجوه).
< < <

بدا من اختياراتنا الشعرية التي تقدمت 
هنا أنها تصف في معظمها اعتداد الشــاعر 
العربي بنفسه وافتخاره مبا لديه من إمكانات 
مادية أو أسرية أو ما شابه ذلك. واالعتداد 
بالنفــس، مهم لإلنســان في حياتــه، ألنه 
يســتطيع به أن يتحــدى املصاعب. ولكن 
هذا االعتداد مشــروط بعدم إحساسه بأنه 
أفضــل من غيره، أو أن ما يقوله هو القول 
الفصل في األمر الذي يتحدث عنه اجلالسون 
معــه. ذلــك ألن مثل هذا الشــخص مكروه 
عند الناس، وألن الغرور يركبه، واالعتداد 
بالنفس ال يعني الغرور بل إن ما هو جدير 
بــه هو أن يدير مع غيره حديثا طيبا لينا، 
يكتســب به قلوب الســامعني، وهو - في 
الوقت نفسه - البد أن يعد نفسه لالنصياع 
للحق، وسماع صوت احلكمة، وفي غير هذا 
السلوك يكون متكبرا يرى نفسه أحق من 
غيره بأن يستمع له حتى ولو كان ما يقوله 

مخالفا للعقول واألعراف.
ال ينبغــي أن يحس أي واحد من الناس 
بأنه أفضــل من غيره، وأنــه الوحيد الذي 
ميكنه أن يوجه سواه إلى ما يريد، ففي هذا 
محاذير نبهنا اهللا سبحانه وتعالى إليها في 
محكم كتابه الكــرمي في بعض اآليات التي 
نذكــر منها ما يلي بعــد أن نذكر أمرا مهما 
في املوضوع وهو أن اإلنســان الذي عرفنا 
من عيوبه املبالغة في االعتداد بنفسه حتى 
ليظن نفسه أفضل من غيره، سيكون معرضا 
تبعــا لهــذه الصفة غير املرغــوب بها، إلى 
أن تلتصــق به صفات مرذولة أخرى. فمن 
يتجاوز احلدود في اعتداده بنفسه يتصف 
بصفات أخرى ال حتتمل. ومن هذه الصفات 
ما نبهنا الكتاب الكرمي إليها، ذلك أن من أعطى 
نفسه فوق حقها وظن أنه متفوق - في كل 
شيء - على جميع الناس البد أن نرى فيها 

من العيوب ما يلي:
١ - عــدم االلتزام بأوامر الديــن ألن الدين 
ينهى عن الغرور والكبر، وهذا نتيجة لتتبع 
هذا املغرور خلطوات الشــيطان األمر الذي 
نهانا اهللا ســبحانه عنه فقال: (وال تتبعوا 
خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبني) سورة 

األنعام آية (١٤٢).
٢ - تعظم عنده الرغبة في النزاع واملخاصمة 
مــا يؤثر على املجتمع كلــه. وفي هذا نهي 
صريح ورد في ســورة األنفال، اآلية (٤٦): 

(وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم).
٣ - اعتمــاده على املجاهــرة ضد اآلخرين 
وهذا أمر نهينا عنه مبوجب اآلية الكرمية: 
(ال يحب اهللا اجلهر بالســوء من القول إال 
من ظلم وكان اهللا ســميعا عليما) ســورة 

النساء آية (١٤٨).
٤ - حب التفرد بكل شيء يدفع املصاب به 
إلى ارتكاب كثير من املخالفات منها سوء الظن 
باآلخرين والتجسس عليهم واغتيابهم، قال 
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من 
الظن إن بعض الظن إثم وال جتسســوا وال 
يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل 
حلــم أخيه ميتا فكرهتمــوه واتقوا اهللا إن 
اهللا تواب رحيم) سورة احلجرات آية (١٢).

وكل هذه اآليات تدفعنا إلى اختيار الطريق 
السليم إلى العيش وسط الناس بروح املودة، 
والبعد عن االســتفزاز النــاجت عن االعتداد 
بالنفس مبا هو خارج على املعقول. ونحن 
هنــا ال منلك إال أن ندعــو اهللا عز وجل أن 

يهدي الضالني إلى سواء السبيل.
وأخيرا فإنه البد من اإلشارة إلى أن كالم 
اهللا عــز وجل هو الفيصــل في هذه األمور 
املرتبطة بالناس، وما يتصفون به من صفات، 
وما أقوال الشعراء الذين تقدمت مناذج من 
أشــعارهم إال التقاط من هذا الكنز العظيم 
املتمثل فــي القرآن الكــرمي الذي جنله عن 

كل مقارنة.

مسامرات (٣) 
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