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الههاملهكلأكل!!لفو!"خلأكلمق

الشعريةلطيبااجم!حياةفيدراسة

المربي!"أءشىمراعظم،بالظيارك!سيرةتزال!ا

ؤىبتعود،عد.ةلاسبا.ب!باتغهوصنمكتنفةاصالةواكثرهم

"تونقه،الانفةفيهغابتعرفيانفتها)!/اكثرها

تاذباأولئكعلىالشديدحقدهمنانطلقتالتيالدائمة

ونسب"اله-ههولاحقواطاردوه.ينوالذ،"حقه"حرمسوه

وحىزز-"،جرالقصغمرهمراحل"نمرحلةكلفي4روشهر

ف-يالمثلى،العربيطانالملاليهآلهـاعلىالعميق

،وأه-،دينياورمزأ،باليةخرقةاصبحاذ،اخليفة11

ايديالىفيةالحقواصحابابنائهيديمنوانتقل

ويتدهوشينحطزالوملأ،وا-جاعهـمالاتراكمنالمتدمرين

ياببعصسمرورا،هذاعصرناحتؤ.المعتصمءصرمنذ

ردبالحقيقيالانهياروبدأالتدهورقمةبلغاذالطيب

فلي!رولذا.المقتدرالخليفةمعاصرعهدمنذاشلائهفي

إدقاالضالقوميبحسهاللأيبابانمتبرانالغريب!!

الا"م،انهيارواهـهبابالحضارةلمشكلاتالغميقوبادراكه

أدر"يكونوان.المماصرينشعرأئنمااكثرمنمعاصرةاكثر

أ-خبنزاءلمىالقدرة،بصيرةونفاذفطنةكلنوهببما

المب!رر،روعالمدويصوتهيكونوان.امتهب!مستقبل

وأفرونعشرةلمدىالامةلهذهنذيراالعباراتواجمل

"نىوتعنسئلحيننفسهفيقولهيصحوبذا-اكثر

وصغهكما"،يكونوان،بالشعرتنبأمناولانا:.فأجاب

.الناسخواطرعنناطقل،الفاضلالقاضي

،4حياز-رونالاو!ىالمرحد"ان،ليتببنوقد

يتخذقرارهانقبل،وبغدادوةالسمةيةوبادؤ"الكوصرحلة

تملكالتيهى،الشامبلادالىالعراقبمغادرةالحاسم

و!،.وشعرهومبادئه)حياز"حادةدراس!ةكلمفاليح

فان،حياتهفيغموضاالفتراتاشدالفترةهذهكانتا

بؤزخوض!انمنبدلااخرىدراسةوكل،هذهدراستنلأ

.لتخم!نامنالكثبرعلىزمتمدوان،مضطربةمظدبحا"ر
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أءقب"واالحدذرجانبالتزامهـ-،وجوباعنفضلاهذا

كانتلحساسب،تمثيرةللخطأ4مدرج،لان!والروية

.النفوسفيالفعلشد،يدةتزألوما

!ى:5لااات/قببساااهرا

،قليطةالفترةهدهعندرالمصطروتهاالتيالاخباران

تنطسظفيهأ"و.ييرتقد!ىتعصدوقصدع!ظ،قضةمشضا

حولهاحبكماومعطم.اوانت!اءاته،فصبهرو!المامامنما

تشويهمنيخلولا،الاخهرةالعراقيةأغترةافياخبارمن

معزوزير،المهلبيحلقةالاكثرؤبمصدرهانكا،وافتراء

تهذيبهبعدفيهاشعرهمنننابقيوما،البويهيالدولة

قليلةمقطوعاتمناكثرليس،هـ"اسقطمامقاطوالى

تنتابهكانتالتيوالثورةوألعنفالسخطمشاعرعنتنم

إلط4عليسوان"لط""حور!ه"انادرك"وأخل،آنذاك

و!و،باللهثقتهوعلىسبفه،علكايعتمد،ماجدوثبةيثب

الذي!طهؤلاءمنقبلهفوقهولااحداحدلااذ،بهذاحري

عليهويتأمرورحقه،عليهوينكرورالسوءلهيضصر،ون

.)1(4اسرنسوعلى

احداهل.المرحلةهذهالىتنتميقصائدثلاثثمة

قال!أأنهذكر":)2(الفضلابواسممهراجل،خطابفي

اباوانللعلويينمكتبفيالعلميتلقىيزالما،وهو

عمليةكانتافلم.مذهبهعنيسمتكشفهانارادالفضل

كانالذي،هذاالفضلابوكانومن،هذهكشاؤ!الاست

؟لعلهرفيقمتأنحذروفيبتواضعالفتىالشاعريخاطبه

الشاعرحي!اةمنالمبكرةالفضرةتلىكفييحاولأنكا

أقرقافيروحهويوقع،الالستطلاعحبفهيهيثيران

.7وعزام،21الواحدياانظر)1(

.8اموعز،ا7حديالوا؟كلر211ا).



محثد\،1

ابيحياةفتتن!اولغايتهاتبلغانلدراسةالهذهارجوكنت

الوقستضيقوتكن.نهايتهاحتىبداشهامنذالشعريةالطيب

تتهيةلدراسةااعهـتبرلاوانا.ذلكلونحالاالبحثوتشعب

لان.الطيبابيحيلاايةنهاحتىاستكمالهافيوسأمضي

.،البحثتنماوا!االتيالمرحلةهذهفيتتضحلاالقوم!يةمشاعره

حسعنمريحتعبيرمنناخرةمراحلفنىتبعهاتمتماتكانتوانطا

ابلخوصورهاتخيللاكماالقوميلبطلاوصورةالقوميالشاعر

العربشعراءاع!م!اعتبرهالذيالشاعرلهذاالطلمومن.زصوير

لابناءهدافهوامشادو.حقيقةتتضحالاومعاصرةاصالةواكثرهم

هـأبيالطيب-ثاعرالىالحاجةاش!دفيهولذيايلالهذا

بها.المعدلق!ةالاخطارعلىعهـينيهويقن!حامتهبقضايايوعيه
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سإ،ن"،جانبالى،بعينهالامبادىءعليهليعرضوالحيرة

فيهةمأربباوغعلىتعينه،سخيةاهباتمنلهيقدمه

غررب،جوفيتضسإناوعباراتهاوالفاظهاالقصيدةبناءان

الاوحدهذاوصفات،متشابهليجمعتالتيالاضدادمن

الجوهروذاك،وافحمهمفانطقهمواصفيهبهرتألتي

"منزسإبالغنوراغداحنى،الملكوتذنإداتمنالمصفى

ي!،ر،"اله"،فهويعلملاماعلملهواتاح،تيةاللاهو

يقظى"فيشكلاولكنه،يقظةفيأمهوحهـلمافيمحدثه

أسإانافيهايفوقالتيوالاتصالالوصوليقظة،سإديدة

.اليقيىن

كناوانبالعهمندرإكهابامورتشي،عجيبإةقصيدتإ

مننوعانها.علماوبخبرفيه!انثقاننستطيعلا

والمشاعرالغيبيةىالرؤإيفرزالدإىأإلنف!سيالريعالجيشان

ابيئفسانشكولا.خاطفةومضاتفيالباطنية

باطنيانمواسإنمونع!2كا،آنذاكسنهحداثة،علىالطيب

عصصتتجرعوهي(الذاتقيسسحيقةاعوار.الىوتنكمش

والرفض،القبولمشاعربينيمزقهالدإيالعميقالالمهبذا

.والاسإتسلاموالثورإنإ

المرحلة،هسإهالى،سإنتسباناللتانالا.خريانالقصيدسإار

فيقةلهما،المؤرخينواخعاريوانالدروايهـات؟صحتاذا

بنمحمد-المشمابالعلويعبيدالل"بن2محمدالحسنابي

المهعبيدابنعليبنمحمدبنعبيداللهبنمإحمدبنعبيإدالله

طالبابيبنعليسإلمنالحمميإنبنعليبنالحسحصنابن

ديوانه.هـنايدينابعنفيمامدحهماعلوييناحدوهو

ومنزهـ"،فةبالكوقدر-حزمابنيقولكما-لهلأوكان

ييى-نالعلوعمربنيمنزلةابهإايعارإض،الديالملةعندإ

بظاهرواقعقداللهعبيدبنمحمدوكان.3(لبئموقة

يغيرونماكثيراكانواالسإينالعربمنقوماالكوفة

دونشابوهو،الوقتذلكفيوالاطرافالقرىعلى

فكمماهوجههميوجرحجماعةمنهمفبإتل،العشرين

.56حزملابنلانساباءمصة)3(

14

في!يلتالقصيدةهدإهانبلاشيرويزعم.حسناالجرح

ثر،كانو،لهاالمهـتنبيزيارة،اثناءبغدادفيهووالممدوح

علىحميدربصفيمنيفقصرفييقيمالثراءواسع

للوزيرمضىقيماالقصروكةن،دجلةمننإىاليمالضفة

)4(هـ.2/31سنةمصادرتهقبلالفراتأبن

دلالات)5(القصيدةفيفانامرمنيكنومهما

فيها،الظاهرة"التبدندإ"روحاولها.ةكثيريحاءاتوا

وصورلىياقفيو،الغزلية،مقدمت!فيتهضحؤالقصيدة

أمتياالبداوةبروحعامةومعاتيهاالفا.ظهاوفي،الرحلة

طولولزمتإ"السمماوةباديةمنالطيبابوبهاعاد

صورهوفيمواقفهوفي،اخلاقهفيوتجات،حياته

اخإتيارعنتنمبادرإةاولنظزندإفيانها.الشعرية

ويحرصعالطيبابوشيلتزمه،ألحب،ةميلمسلكمتعمد

فئيفعلوسيلةاوعزاءاومهرباهـ"ليكون،علإييسإ

وجماعاتأنظمةوضمن،ا،رفضهاوهوفيهايعيشحضلأرة

ينكرهاوهو،فيهاوجودهبحكم،عببه،سلطان!تفرض

منهم،اناوما.ويفولعلبهمايثورثمويتمرد

.)6(في!مشبااصعب

محمدبنسعدمثلم-حاملزاقديصتطعولم

على.زمليقهفييدركان،،بالوحيإدأللقب،الشا"عرالازددإ

في،التبدندإهـدإاان،بةلفسرالمعروفجنيابنشرح

يفرغبةاو،الغرابةفيحبايكنلموهيئتهثإسإه

موقفاحضارياكانبل،العصرروحأنإانح،ضرةمجافاة

فيولزمهالسماوةمنعادمنذالطيبابواختارهوقوميا

بغربت"،احسحين،أي!مهاواخرحتىملوكهلىونهحشعره

يعورق.لهليإىعالمفي،آلم!سانواواليدالوجه!عربة

بقوله:الطيبلابيابياتعلىالوحيد

.بنياحدحدثيالبدويةاظهرانهالمتنبيامراولكان"

كرابيإ!اءبقباال!ثراةجبالمنانحدرقاأإبجبلةالفصيصإ

بهاتسإممقطنمنزرقاء"مةوعملرجلهفيورربولمحثو

قوسامتنكبى،منهابطاقاوجههيستروايهبدإلىمإثتنكماا

)7(،(عربية

الشاعربىنقديمةقةصداعنينمماالقصهجدةوفي

الطيبابيعلىالعلونإلهدإاسابقةواياد،وممدوحه

فيهاكتملتإالدإندإالعربيللبإطلصورةاولفيهرأىالذي

المحتد،كريمفهو،اجإ،هليابصفهومها،المروءةصفات

الطعنيجيد،مغوارفارس!و،حسذو،فيواريحي

كثر،ية7ابغافيهماليبلغحتى،اسيفباوالضرببالقنهـلتإ

الطيب،ابرفيحسادكثركما،وشجاعتهلفضلهحساده

.الاحتلامسنوز!تب،1لمامردوهوقبيلتهسادولقد

عنهاعبرالتي،نفسهصورةفى"رأىاالطيباباولعل

62.المتهبيالطيبابو:بلاشير)،(

.2وفيام6حديالوانظرا0151

.29وعزام016لواصدياانطرأول
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المتردية،الاوضاععلىتمردهفيحققهاثم،انذاكبشسعره

.الشامبرلملأدفيالسلطةعلىوثورتمه

فيوردت4)8(انعلويمدحفيالثلأنيةالقصيدة

.عزاماعبدالوهابالدكتورحققهالذيديوانهزيادات

أجىءاقدأو،بورتهااسالمف-جيضلأهيلا،مهلهلنسجها

روتكلفة،عباراتوالىكثيرةاضروراتالىهـافيهالشإعر

اسىتبعادها،الىاميلوانا،التشىكيلمضطربةصوروالى

الى.وؤدمهما،صباهاولؤيالهـطيبابوقالهءهاولعلها

ا!دبهمدحممالعلهااوآنذاكالعلويوتربهصديقه

فشحسبت،ا&مخرالثريالعلويذاكالمنشجدينالشعراء

مادحيه.اشهربالطيابىلىا

،العراقالطيبابوفارقهـ،321سنةحواني

تدفعهلم،اذارجعةغيرمنفراقمايكونانأرادهولعله

المهضوموحقهواسرتهوجدتهبنسبهالمتعلقةعالاحداث

واض!"خريطةلنفسهرسمقدوكان.العودةالى

ؤيه.المتسصارعةالقوىوحقيقةالعصرلواقع

ضعفلتيجى"العربيالحكمهوانشهدبغدادلعي

وصف"كماوضمعلىلحما!كانالذي.،المقتدرالخليفة

فيوخضوهـ4لاوالملذاتالترفعلىلتهالكه،الطيبابو

والقهرمانةشغبالاغريف"21والدة،الحرملنفوذالقصر

ألاتراكالامراءلسل!طةأحكماوؤي.الهاشميةموسىام

وفرقهواتباعه"ونواب،المطفركلونسرأشهموعلى

؟،حية،مناذلخاالمتالضعفهلذاادركولعله.الخداصة

هـئياقامتهاثناءاحرىناجبة!ظالغلابةالساطةوتلك

اخى،ه،ونصبوا.،المقتررالاتراكالامراءخلعحين،بغداد

وادركلشروطهمرضخانبعدالحكمالىاعادوهثم،مكانه

الأمراءرأسهعلىان،كاالذيالجيشبمقاومةلهقبللااله

الجيشكارالعراقالطيبابو،غادرانوقبل.الاتراك

ائصمارمعواصطدم،ابانقلاتجاقامقدالاتراكبزعامة

وبقتلمه،!رالمقتيقتلوانيهزمهمانواست!طاع،الخليفة

قصيحتىيمعرجرحهـ،وظل،الصمب!لمحيالخلامة"طعئت

.-عليها

احرى،ا:مياءلالعراقمغادرتهمبلالطيبابووادرك

ا)ثائر.رشكثرأنالمركزية21!سلطةهوانمنبلغ"فقد

الق!(ءوبالتا.لينمااضح!ئها-خطفالىالمتمالمعونعليها

4الدو)صؤسسزياربنفمردأويج.االعربسلطانعلع

منكثيريرؤعهكان،صر،حى،شعاراوفعالزيارية

اردائا"وهو،عصرهؤىوالخوارجوالمدعينالثائرين

قبل4اذقداجوميمون."العرب-ادولهوابظهلالعجمدولة

الت-ي؟لسياسية"اهداووعنيعبرمشابهلشعالارارمع

فىوعبتهوهو،الديئيةاهداقهووأءيحعههاكان

الذيالالمسلامينالد).وعلىالعربساطانعلىالقضاء

ثانية.ايرانمجدواوجاعالسلطةتلكاليهمجلب

علىه!جماتهملكررتالذبن،+مرامظةغايةت!نولم

.526عزاما.لظر)8!
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افركوالذين،الاولىإطيب.اابيا.تلىصوفيالعراقمدن

..الغاياتتلكعنمختلفة،محرب!فيبالطهابو

يرى،الحقصلأحبوهو،الطيبابوي!نولم

وموهبتهوحقهتراثهؤفي،جميعا!ؤلاءدوننفسه

كهولاء،يثورانعلى)يعينهماالعصرلازمةالعميقوادراكه

يسلكانبدلاأذ،اهدافهمعنيختلفهدفهكانوان

حقه،هضمواالذياظخصومهلمسلكمعارضالامسلكا

روحالأحيلءوهمىانبلايةممغاقسيثورسيصوركانوان

ابلمقا،والتعربأوالرجولةالمروءةفيومثلها،البداوة

دعواتمنآنذاك؟شمةوالسيل21سدينباسميطرحكانما

العربي.والسلطانالعربعلىالقضا"ءالخفيةغايتها

بالقوئتاموعىعلى.وهو،الكودةمنالطيبابوخرج

جمكاصمةفيالمتسلطونفهناك.الامةمصسيرتنتا(شالتي

فلم،تجنبهمانآ"لروقد،اليهمومنالاتراكمنالخلافة

فيمط!معهكانولو،منهماحداًيمدحولمبهميتصل

والهباتالعطااياعليهولاغدؤتة،لفعليسستفيدهعسجد

فيهميرىكانومنه،بلادهفىم!قامهوطابنفسهولقرتا

الاطراحوالازدراء.بغيرجد.يرجمنولأهـ"،غيرلمطامحهاعداء

بعضمعالفواتحاالذين،الديلمالبويهيونوهنهـاك

شعارمورفعوأ،النحل"اصحابمن4الخلافخصوم

صؤسسيالىماءوكائتمرداوجمجنعمتهموولىلسيدهم

اخذتقد،واحمدوحسنعاي،الثلاثةالاحوة،دولتهـم

لعاصمة،اصداؤهاابلغا7والغربيةايراناحداث!يتتردد

21شرقية،الولأياتمنعددا-هملان!يقتطعواانواستطاعوا

لهم،خالصاملكا.الجنوباصبححتى322س!نةتأتولم

علىوالزياريونالسامانيوناشولىكماعليهاستولوا

ايرانحدودالاالخليفةبيدايبقولمايرانمناًحرىاجزاء

يضمنان،شىلآء)و،الطيبابىباستطامحةوكان.الغربية

-عئعهاظهرالتيالجد-يدةالقوةهذهمعمشرقاغدالنفسه

يجمرداوطا"عهمنأتدريجياتلئسلعاخذتمنروعنفوانها

.الزءاريسيدهامستقلةعنخاصةامجاذالنف!سهاوتصئع

،الاشلامالد(يلماعتنذاقوتاريح،الأسرةهدهتاويخولكاظ

لةوتضمرتعذادجمهكائمتألتي21قوىبعصءعوتحالفلأئهم

أنألسل!ع!لىالاستيلأءالىوتطلعها،الكو!ةقيالشر

ار-ىيلنفيولايطرحهناالظيبااباجعلهذاقي،العربي

عظمبهم،اوجبلغواعندهـ،،بعدفيما"حتىبالازعمائها

ا!ر؟لمحيالمهلبيووزيرهالدولةمعزمعلمحعألهكالأنكما

مصر.منعودتهبعد.بعداذالىبهماقامرباره

يد6لكبيرثقلهملهموكا.ن،،حمذانبئوثمةوكا.ن

ائتين.وء!استيمصسئمهمب!العباسيةالسياسة

هزيمة!يوبماثرهم-،اًلخلامةالىبتوددهمواستطاعوا

اوائلقيللمقتدرالولاياتبعصيتولواًانحصومهابعفى

عظمانذياًلهيجاءاًبوابروهممنزكان.الرابعالقرن

ولاهجبناس!نةوبرزلمعهدهوي،الحهدائيينلسلطان

بعدادعنالقرامظةصدكيثم،والجز،يىةالموصلالمقتدر

وعلي،الدوءلة"()ناصزالحسنابنائهمنوورثه.531سئة



صأنعظيم.2معهالطيبلابيسيكونالذي(الدولةنحميفإ

يزالص-،الطيبوابولقتهـتأالحمدانيينزعماءاسماءكانت

يلفتونيقالعرأعربىاأببيت!اه!ذاابناءوكان،العراقفيئ

هـنالعربيالسلطإنانقاذالىيتطلعمنكلونظرنظرء

ينبغيفر.يقفهـذا.الاطراعفعلىوالمتغلبين،الاتراكامراء

ولهمتكون.معهحظهيختبروانعليهيراهنانالطيبلابنئ

اولى،يينالحمداابركابحظهلربطالطيبابيمح!اولة

ليلملأد،فيالعاصمةخارج21جارزةبا)قوىللاتنصالمحاولاته

اهـىوبالمتطلعىنإلثائرةابقبائلهل،!كانتالتيالشسام

الثانيالمركزالخلافةدونب!،والاستئثاراقتطاعها

.ولاًلالمربهزاس!رفادبلانااعتبراذا،ضةللمعار

حدودالعراقيجتازالطيبابوكان321سنةففي

اوقعوقدعبنبراسفمر،الشامبلادالىطريقهدي

ضبةهـوبنيالمهبميمنحابسبنبعمروالدولةسيف

لعقدالفرصةالطيبابوفاهتبل،تميمبنيمنوزباح

يف؟"انءالذيالعربيالبيتهذامعالوداواصر

عظيم.شان.العباسيةالسياسة

الذيالغزلالطيبابويسوق)9(القصيدةهذهدي

دومارؤثرهـلأكان،بدويةديبمالجةفيل!لمديحبهيقدم

فبيويبالغ،سائهمورؤالعرببملامراءمديحهفيوخاصه

والمرأوءة،أفتوةا.صفاتمنممدوحهفييرأهماوصف

علب4يرىانيتمنىوما،لنفسههواستخلصهممما

ماابياتها،وفيبديلهاوصنوه،الممثلالعرببىاالبطل

هذهبمدثرالطيبابىمعرفةمناليهذهبنامارؤكد

سبلبأالتيالقوىاحدىستكونالتي.،العربيةالاسرة

حقهاستخلاصفىخططهاوباءت،تدبيرهاخفقاذااليها

بالخيبة.الفرديخلاصهوفي

،هذهالقصيدةينشدهلمالطيبأباانالرواةويرؤي

الىالانسحلبالدولةسيفواضطرارألمعركةظروفولعل

عليهستثيرهلمماطواهالعلهاو،دلكدونحالتمنها

للاتصالفيهيخططكانوقتفي،بعضالقباللغضبمن

تحقيقعلىبهاويستعينعودهاليعجمالشاميةلقبائلبا

هدفه.

،آنذاكالطيبابمااليها-لفتتالتيالثائيةال!قوة

بنرائق.محمدقوةهي،لمسنقبلهالتخطيطبصددوهـو

مكا!نبغدادشرطة،ومحمدابراهيم،رائقابناءقلدوقد

لىيزالماالطيبابووكان،317،سبةناروكالتركى

وضمت،الي!واعيدا،.سنةبعدعنهافاوصر،العراق

بنمحمداسم،وبرزالتاليةالس!نةفياثحسصبةاليهما

الحزبالىانضماذ،المقتدرمقتلبعدكذلكرائق

وسيكون.وانصارهالترفىمؤثسامةمللخليفةأؤيدا

قوففيالووخاصةاحداثمنسيأقيفيماكبيردورله

الاخشيد.مطامعامام

امامتبرركالتالتيالثالثةالقوةهمواًلاخشيديون

8.؟..وعزام\58الواحديانظر19(

وقد.النثامبلادفيالحكمعلىالصراعحلبةفياطيباابي

الطولونية،الدولةأحداثفيكجصردورللاخشبديينكان

المقتدرعهد.وفيتواوهاعدةمناىمبفيا!مماؤهمولمعت

الر!لةعلىطغجبنوليمحمدالمحراف،فيالطيبوابو

ابوفيهاغادرالتيالسعنةوفي،دمثقاليهاضيفتثم

عمافضلا،ممرولايةطغجابنالىضمتالعراقالطيب

ش!،دون،.الطيبابووكان.الشامبلاد!!بيديه

كانلانهايامهفييحدث!ماوسواهاالاخبارهذهيتتبع

على،المهضومحقهلاستخلاصويسعى،لمستقبلهيخطط

،الشامبلادفيوخاصة،النطقةفيالقوىصراعضوء

غاياته.تحقيقالىهـطلقهلتكىوناختأرها.التى

،الحولاثضعيفوهو،اتهيدرككانالطيباباولكن

طرفايدخلانيستطيعلا،مرينوالمتابالحسادالمر،ط

الخا/ص،بجهداهششايحققأنقبلهذهالقوىمنقوةفي

هؤلاءؤخاصة،الحكمعلىالمتصارءصنإدانظااليهيلفت

مشاعرهديمعهمويلتقي،خطهمعنيرضىالذين

استردادالىاحيراستتجهال-ي،العامةالعربية

حولهالطوقاحكمواالذيناولاءايديمنالعربيلمطان11

ابحركةعلىقدرةكلوسلبوه،الخناقعليهوصيقوا

القبائلالىالطيبابىانخماراتجهتهناومن.العملاو

طبائعمنالكثيرخبرقدوكان،الشامشم،ليفيالعربية

التمردوالثورةروحمناعماقهمفييعتملماوادركالبدو

التىيوالفتوةالمروءدصفةتفيهموعرت،طانالمسلعلى

انتحالها.علىنفس!هويدرب،يخعشقهاكان

الاولى،انشاميةجولتهقي:يلاولدىالنط!ام!يع!

بدوياوكانابعربيةائلالقباالطيبابوقصد،لتمجنهقبل

يتغلغلانلهسهلممماواخلاق!هوشعرهلأوطباعهزيهفي

ثقتهم.ويحوزودهم!يكسبوانفيهم

وهواسلم،وكيعابنت!رليبفيالديوانلناحفظ

قيلت،ومقطوعةقصيدةعشرين،زها.ءنظرنافيترتيب

بعضهاقيل،وئيينوالطالكلابيين2منئلىالقبلاءبعصامردي

شخصياتببعضتجمعهكانتاخوايةمناسبلتفي

بذكرهما.والادباريخالتامصادرتعيلاالتيالعصر

.بعضالولاةفي،ارىفيملأقيلالقصائدهذهوبعض

هيالفترةهلذهألىتنتميالتيالاولىيدةالقص!

الكلايى-الحس!نبنالعباس.بن!عيدمدحفيقصيد،ته

يبدوفيمالاوكان-عبداللهبنسعيدالمصادربعضسمنه

مناليسرىالضفةعلىالضار(بينكلالببيامراءمناميرا

؟32سنةأاصبحااميرينوالدوهو."ضبج-جاهالفرات

يبدا.ا(.لالاحشي!دقبلمنحلبعلىحاك!مبن333و

،ثمبدويةغزليةبمقدمة1()1؟لقصيدةالطيبابو

-.6-الم!مفضءاكأا!شمة

.واًنطرللطباخالنبلاءاعلامعنينقلوهو،67بلاشيرانظر)01(

.89،111:االعديمءاًبن

.01وعزام2،حدياالوظرة1اأ11)
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!ممميه

،وت-رنجارهط-بفيذكرسعيدالامبرمدحالىيتخلحمم!

جاعة،وا!ثر،لسخى-،.ءويمدحهيموأبيهجدهأمبدالى

ترزرو،بترابهتكتحل3ياا.لهـحبهاقبيلض"أنألىويشير

رو،لكبنوارمه.نبطن.وهي-/جنابوقبيلةتميماب،د.ز"

اليه،الشاقةرأحلتهبوصفيختتمثم.خاصه-./صيمابىن

.ؤدهريلتمسو

تأز-ص،ءوكيسابنترتيبؤص،ذلكبعد

!ا)1:مطلعهاالضيالممثههورةأسيتهدا

الخدودووردالطلىلبياضشهيدقتلتدمماقتيلثم

منبجفيالطيبابوقال!إضىاالمدحقصأئدومن

الطائيبنرؤسا"ءبعضمدحفيآالاقااربعقصائد،ايف!

لهعو،1لب*وروابهمضلتهيوثقانالىيسعىكانالذين

فيأبيآحداهاقالقصائدثلاثمنها.مأربهتحقبقعلى

محمد.بنش!أ.ع

!زليةمقد"!ةوبعد،131(الاولىالقصيد.ةمى

الحديثالىالشاعريضطرق،والصورالنفحاتبدوية

عززيكنمهماقبضتهمناحديفلتلاالذياالموتعن

عديماببكائبلاترذكرناحزينللنفسىبكاءوهو،المجانب

-جة،الشبونزق،اشيباوقارعنيتحدثثم،زيدابن

فيصحفهاالممدوح4قبيلالىذلكبعدوينتقل.شبابهويبكي

ممدوص"عل-ىينقضثم،أهـصعةوحس!ن،والكرمبالعزة

يتجاوزحتى،مدحهفيفي!،بالخخمسمةبابيات

وني!انعلى،جودهسحابتمطرويمى،آلمعقولحدود

.الغرقمنمعهخشىثرا

يخرجلا،شجاعابنهمدحفي)14(قصيدتهوفي

-"يبف4حتهـ..واحدةالغايةدامتما،المعانيهذهعن

ولا،س!تبسربنعديمن،عدويةغدو2بهاين-مبالتي

والمتعة،لهـزةباووصفها،طي،قبيلتهمدحمنبد

يمد!4ثم،وجلهمهعمروبنثعلصنبرهطهوالتنوب"

شجاعالمدوحولكن،اباهمدحكما،إلحمةوالارابالجود

،الرومؤت،)"فيوخاصةشجاعتهذكرمنردفلا،صحارب

وما،منبجعنلغبجتها!رحوأذيناوعدأتهادهحساوذ!صر

يط،ردونهالذينوالعداةادللحىالطيبابيحسأسيةاشد

.مكانكلفي

عل-يهو،جديلةمنآكأرطائياالطيبابوومدح

بدؤلا،اديبلأا؟ازيباكانانهويبدو،الخراسانياحمدابن

كثركررمؤهو.اقا)ربهمدحعن!امختلكمدحهيكونان

.31وعزام26حديلواانظرا1(1)2

.02وعزام38الواحديانص)13(

.92،04وزر72و66لواحديانظراا")،

م6

كبي-رالصدرر!بلي،.وذمموؤيغيثهومنتجعوقصى،ده

البصيرةنافذانمعيايضاوإحنه،آل!بنمنكغير!الفدب

رلب!ز،روخبو،بارعزحبكا،لرأيادصلغورابعسد

ب،فذر،حدز"فيانحسامبزالذيبفامهيكججها

كصريرجة.منهارجىمالحست

هـذهفيفالهـ(اخرىمدحأ*(ف!يدةبةءتلم

ونسىخألمص،دروتذكر.حمصىاءراءاحدفي،انفشهـذ

"درادش،ريخيةالمصطتمعينناولا.احدآينش!ده،لمانهوأنا)د

ذلكفي،ولن.فيهقياتاؤذيالاميرأسمأستنت،جعلى

في.للأونان!،الأو.تحيبوقدتخماىء!داًجتهادات

فشثيممدوحيهاحدر،نو،ليمغلغبناحشهدإعكباساابي

فيهقا)ها،بعدؤيمهالنار.سيتبي-نكماالفترةهذه

،اياهومحأ.لفتهمعهقهواتفافيحلبطغجبابنالتحاقه2عهد

فراءاخلةالدوعودة"فتكون،1!1)5.ا)ت،ريخذلكايحوا

،آل!،دصمبثرىعلىعلغجابنازضصارالى،اشارة"ز،بتة

مدهاالفلطالحبالاحدانمعهـنىبهذاالقصيدةوتكون

وصجا"ملةتحيةالاقلءلىاو،الاخشيديينمعالطيبابو

مدالىإطيباابوسيضطرالديكيغلغرناحمدللام!!ر

للمهبنعبداطريففيتحوناو.ر!دو!ه!ا!عهاخرىحبال

سيىدهولاهالذى،انمغلفرنسىم!شغلام،خادماالسسبكري

وكان.321هـضةحتىفيهاوبقي،3ا!ست-"،حلبا

شص،عا،شهما(فاظر-العديمابنيذكرمىأ"على-

وغيرهـت،باللاذقيةحصوزهمفيادفحىيهلىبيوحىاصر

التقدير،-هذآلف،سلمفاذا.شمدإداحربأ.فحاربوه

جناببنزهيرمنبطنوهمبحر،زتيألىالاشارةتكون

لشياالقبائلبعضالىاشطرةالطائبين"ثعلبربني،الكلإيين

طريف..معحربهمفياؤ-صوءليصناءحعيصأبنيلصصاندت

بخثمبت"يفسرقد،دهـفقصيد.ز"بالطهآبيوكىصأكان

.-النزاعاطرافبعضصدوراب!اراوالحرجفياوؤوعامن

التمامنسصماليغافرانيل-ثإمطريفاانوخاصةعليه

صؤنسىرلسيهدهامرةمزؤساداؤيضركوالث،بغدادالىوعاد

علىبنفمهوقبض،القاهرعاىعايوأبنهوبلحق،المظفر

خيفة.للوسلمهكلؤنسر

ف!.الطجبابو،قال!التبائدالقحسااهمهيهده

فيقيلتال-يالمقط!تفيوهنا.أك.سجنهقبيلالمدح

القاسمكاببى،اصدقائهبعضفيزظمرو،ههـانفسىالفترة

صقطوعتبنمنويبدو،الطرابلسىك!خراسانرنالمهعبيدا

بينهماانهداياهعلىبعضفيهاشكره(1)6يتيناخوان

قصيدةفيمهوله،ثابتةا)!داقةرونوعهودا،اقد.إءودا

الوافيفيعثرناوقد.السجنمن"خروجبعدالةـ-أقا

بناحمدالحمهاحرابلسيشاعرعلى).لأا(بالو!ب،ت

ؤهل.الطرابلسيحيدرةبنسانخرابنعبدأللمهبنناًلحسي

.36وعزام61الواحديانظر)،(

.79العديمابنانطر151(

.ا6وعزام35الواحديانظر)116

.625:للصفديبالوفياتلوافيا)17(



وهإيا،دحإدربخ!منكانواذا.جدههذاعبداللهيكون

رجالهابعضرتودىإطرابلسفيمعروفةكانتاسرة

191(أفراده-،بعضالطيبابوهجافلما-()8القضلء

.الاكأرالبعضومدح

اصدلأترائهاحدلسانعلىإقالهاقطعةايضاوفيها

لهإكمقيلتور،ئدبلامقطعاتبقيةولعإلها،.ظالتنوحيي

منلمسمببالديوأنمناشقطتثمالفترةهذهفي.وفيهم

بعإدالتنوحيينالىسيعودطيب21ابالان،الاسباب

على-وكيعابنبترتيباخذنااذا-السجنمنخروجه

فيهاو.انقطعماالودحبلألمنليصلجاءقديمصدايقانه

ا)ذيلذفقروادانة،طرنجالمبإعنوحديثاحرى.اخوانيات

.آنذاكبالطيابىيمزفتكاان

لاتمخرج،الفترةهذهفيومقطوعاتهالمديحقصاإئدان

حبالولمد،والعونالمهـاللالمتإدراروسإيل"كونهما(عن

اليمنيةالاوساطفيوخاصةعرأهاتوثيقاو،الصداقة

ابإ-،جعفيفهو،المطيبابوأليهايتءيكارإلتيا

اما.همداذي

نرىفيماهي،ثلاثالفترةهذهقصائد.منيبقى

فينفسبميعتلكانعمااتعبيرواروع!1تصويرادنإهااد

حقههضموهال!ذينعآىحقدمإنألبائسالمقهورالبإياعر

لوتح!قمطاصح"ن4البيتطلعإنكاهـ،،مكانتهمنوغضوا

هـنريدبتأو،الم!مرإؤحيإن!ؤلاءبعصمإنبعولنبعضإها

اماله.أحققوشرل-إ"لثفىاليمإصةالقبائل

وكيعأبنوضعهاالتيالتإهورة).؟(داليتهاولاهالأ

.الفترةهذهقصائدفيديوانهبترتيبعنواممنأوغيره

اسإبمدحفيقالهابانهازعمبة21()ألعديمابنوينفرد

كمل،العباساليوكان.وقد.كيغلغبناحمدالعباسرإ

صفهـ"وكان.جواداشا.عرابإااد،العديماإبنرذكر

2فياالتنبهالطيبالابايفنإهتمبارزدورالفترةهذهاحداث

ولايف"وكانت،عدةمراتوحلبمصرؤليفقد.وتتبعه

ارهنكسروحين.318-317سنةحلبعلىالمانية

وحلبدمثقالقاهرولاهالذيالخادمبشرىجيشطغج

،وءولالواليهذاؤقتل321،سنإةصإؤلسعلىالقبضبعد

فمهل.كهوحالمطغجابنمعواتفقحلبالىبهيغلغابن

اوررصإنيكنومهما؟الايامتلكليالطيبابومدحه

لىهـيالىإعرالشاويهاشار-خلصبيتإفهيهاإلقصيدةفا

ؤتهجاوزالمدح،فداعندوقفثمالصوفحشنلباسه

اسقطالطيباباولعل.لامه3ومطلأمحهعنالحديثالى

لاندواء،ب،حلبليشعرهنقححين،المدحيالمقطعهذا

الفترةبشمئونذا-تعلقيعدلموالممدوح،ذهبتالمديح

فيهل.اصبحاليتيم

الاولىمنبقيقصيدتببنصهنمركبةجمدةالقص!لعلاو

.لأه532،3عزامانظرام(19

.991:االعديمابن)18(

.13وعزام26حديالواانظر)02(

.79العديمابن)21(
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حدنإالثانيةمنوبقى،التخلصوبإىتالعإزليإةءقدمتإها

نفسه.نء

قهو،بهالاعداءاحةطةعنلعبرالقصيدةهذهفي

با.لغربة،يإشعروهواليهود؟،بينكهـالمسيحنحل"أرضفي

التي2ضكدواايىؤشرإحالةويصف7.ثمودفيصاالحوكدنه

طرإبفيمتا(عبمنلقىابماصدرهوضيق،فيهاغدا

ذفسهيخاطبثم.لازمهالذيالطا.لعولسوء،الرزق

والكرامةالعزةللانم!،نتحققالتيالصورةعاىويحفزهـ،

قدالحلالمظلومااإفحألخلاصبدولا.صدرهعلىوت!شفي

وءفالاخراإمجةدالنفسهبهادحيكسبألتيالثورةهذهمن

انالناسمنبدفلا.اجدادهومفاخرقإومهامجادعنتغنيه

أنواكاوالنسبالاصليهمهاذياالقبلبىالمجتمعداكفي

.مانع،ثمةلانم،ذلل!فيأبىينتسباندوماايسألونه

عليهاشارررالذقي،.ألسربهداالبوحوبينبينهيحول

منوبعض،كذلكابوهوربرمإا،الصالحةاقلةالعاجدته

ولذا.نفسهقراوةفييطويهان،الكتمانهذايمنيهم

القضعيةهفذهبهاميحمصابيبإاربعةفيينفجإرثراه

حوله،الناسىمننموسكىالمسلاولوتثيرقهزؤركانتا.لتي

من،يخاطجمهممتمإردبعبقربإمواجفينانفسهميرون-بظ

انوانكا،فهو.عمرهص.نعبإرةالثامنةيتجاوز-لموهوءل

وغوثالجافيوعوذ،الضادنطقهـنكل.قخرقوص"

مبئاليهمبانإماب"يتقوىارالىبحالمجعة2يسرإ،ردالمطر

هـ-ويضإرفولم،بهشرفواقهم،"اماللتحقيوإ"نضال

وهـوقه،احدلو،لاالذر،وةلمحيسإهيرىوهو،بهم

وغياإالحسود.العدىوسم!امالقوافيورطإ،الندىترطإ

ديص،"لحن2كاك!ا،قومهفىعريبالهيجعلكلهوهلىا

.ثمود

المعانإىهذهبعضحولبداور)22(-اللامي"فيونراه-

فهناك،أصحصيرإامنشيءالىالىعإميميتجاورإولكنه

،بشيءرموه؟خشاشهماو،الناسإخساسمنطائفة

غايتهبانينذرهموهو،فيهقدحوااو،تهمةلهلفقوا

ويو،!السيوسإوىليستاليهاووسيإإضهئعوسهمهي

مز،الرغمعلى،نفمص"عزةعنالحديث،رددالقصيدهإهذه

مطلبكلتحقرالتيهمتهوعظم،منزلتهوعلوء،فقره

كالطودركيناراسخاكانائهالئويشمير.،بعيدكلتقرطإاو

رحلةبخوضأن--ولثر،الضيمولحظهالصإمسهانالى

يتطلبمماقوحقيبعية(شديدعناءكلن!ي،-،ماعلى،ءالشط

صيمإمإسهكاانكرامتهعلىوحملآظا،وءلىمجدمإناذيه

..دميإنلضا

ا؟-"دملحمةدىالثالثةالحركةهى)23(والميمي"

على--3!اقدامهقبيلالطيباإبوازشدها21ضي،والتمرد

.دالتص"

الرامظينبمواهبهالمعجبيناصدقائإهبعصارإويبرإؤ

الفعلويقلالحديثيكثرعاهـ(انهلا!وهقيشعرهتمرده

.27ام؟.ءلأ؟94اءا-.رىالم231

.28وعزام52حديالواا)23(



ء!احتىبالاقلالاويرةحم!تتح!قلنألتيبالامالو-كجللى

نف"عنللدفاعفي-بري.ملازمةدهثيم"أ)رضىهدا

لهم---نو.با،قلالعةصاوالقبالارو،لالتعللتمهمفينهفيو

حتىتدعهلنالدهرنوائبانآلادراكامتممدركانه

وبداه.وأنصارمالى!نبهيتقوىبماإيهاطريقهايسسد

هـذاعل!!بلعليهيقعلاذاكوياالوموا،ال.لمنصفر

يىصمجوهو.الغئولثمطبهمالهأهاكالذيالزمن

لمالاموالفاصحاب،الوعودعلىألاحصلولابا!ءود

والانص،ر.11،ل!ناستعثروأاكماالمروءةمنيسستكثروا

إ-وعص-إجشرارةصوعلىاناسارسطفهو؟جدهمابن

بص-دإ"فلىسولذا.لهمعقوللاكاننعمجدهمجارالاخت

غمراتويخوض،لك2المهأنفسهيوردانالاصبرهنفدان

علىتهردهاتتظرعل.!،،يمةلعؤأضيماكلومعه،االحرب

الاتراكالماليكمنالعبيدالخدمدوذةعدىقهساءهوطانألسل.

،لالفظعلى.نفسمهيحهمضوهو.دون،كله!معلىهمومن

.الرجاللضعافآخوفامتركةالردىخياضوورود

يدفعلاخ!ائرضعيفطيدفيالدكيبقىانيجوزفلا

بالخليفةطبعماليعرضوهو،خلافتهعنيذودولانفسهءن

عى*تخهاىوقداشيئاالحكمامرمنيملمكلاكانالذي

..لصاسرزلااءامرلملأل

317سنةواعادوهخلعوهثمالاتراكبهاتىفالمقتذر

وهـبمخشبةعلىرأس"ورفعواقتلوه032سفيغفيلأو

مكشوؤ!كسوهوشسراويلهمنوبرردولماويلعضونيكبرون

3!!سفةوخلسصوهالاتراكبهأزىوالقا/هر.الهـورة

وأخذعيناهوسملت،خلافتهمناذث،زيةالسصت"ينهو!،

هذابصدهوانفأي.اطرقاتاواالمسماجدؤييتسول

لذاوهو.الملككوليهوءامثاليصلحوهل،الهوان

واجاليوااطا(عوهفانوعجمعربمن،العصرحكةميتوعد

غبرهم.الىوتلجاوزهمقتلهموالا،سيفهعنهممضع

و!-ب،5أقصهيدا8هذفيالطحبابرؤصوروقد

فيعذلهحينالمخيمريسعيد-ابابهاأجابىأالتيمقطوت"

عل--ىوعزمه،العصرحكامرو؟!و"وقغه،وكالملأقاءترك

وتحقيقص،الخاصةتهلمشكلحلاهذافيلانعليهم،ءالقصس

الذي.المكانفي،هووهواذثفيألمرجلأصعساوو،لامانيه"

التيقصائدهفيبالطبأبويخرجولم.بهجدريرهو

يمي،يقانحاولالتيالعلا.قاتافيوالفشرةهذهفي،قال!

ءثكلت"فيا)بتف!ءرنما،قءن،والامراءالقبائلبعسرمع

/دس-نولم.الفرديوخلاصهالمهضوموحه"الذأ.نية

هـنجزءأالا،ءباللانتساوشعورهالسائدآلمنظامرفضه

اجلها.منيعملآ"ياالخاصسةقضيته

الإمةتخليصرفيوال!تفكير،.العامالقوميالمثسعوراما

لمفامورالعربيللساطانالهسجةلردوالعمل،أئهااعدإمن

غرارعلىتلبطلصورةصسبولذا.بباللهتخطرتكىن

وصحةاثحريةعبقرمنهو.بهيضصفبه،وإربطها،ذاته

والمروءةالفتوةمعانيومن،المخاطرقتح،مواهـ"يالعز

لها.ت/المثلالصورةنفسهفييجدكانالتي

آذانتى"ضكرهـ،التيالدوية.الصرخاتهذهبعد

صآ!

كطلفتلألمتمردهذاضديتخذاجراءمنبد،كانألأمانحثى

الحاضرةاهلعلىأباديةاأ!لوا!اجأ!خؤول!أثارإذيأ

يكنولم.ألتهمردعلىوحرضص،مواًلحلأإمليألحكمواغراهم

ح!،ميكنولم،وعصرزاًاللإبابيعصربصنبعيدأاؤتسب6

هذأحكام،محضىمنلعرفعمنلثبرارخت!مونء!ره

التهمقائمةوكا؟ت/.زهمةلهتلفقان!نبدلأؤ.العصر

يخاتتار!نعد!سصواهدالىزمصستندطويلة3?سحكاماشدم

العصر.احداثومنا!ورر)!ا

علىمتمرداي،خارجي4بأتقيهماناليسيرؤمن

ذهـ-كفيالحوارجآوالخارجيونا؟تروقد،السسلئان

!نمطرةوالاغرصالحومحمهـبن،مطرابنومنهم.العصر

تهمعلىزشطويتهمةوهيلقرملإةبرمالتهمرقط!.ألثعلبى

.طاهروابو،أدطيبابيتاريخفييبررطحاماولهصا

مىنعضرةال!سادلصحةاوز.يتولمالعراقدوخالورر"ط؟ب

قبا"منادعاهاقدويبةالربوادعاءبتهمةيحأكمقدو.عسره

كسص،،النبوةبادعا?يرسهمقدو.الحلم!جءلأوبشررنمحمد

يتهموق!د.مزعومنبييظهرثانسن"كلوفي،اتهم

اكثروما،كأيااو.حسينيا،العلويالضسبآدعىبانه

عصر.كلفيوء!رهفيافبهذااادء-ومن

والعاور-4آضبوةاتهمتينالط-بلابيوااختظرلقد

فطضهنبوةعنديفنبوته.منهما4تبرئتآ)ىأميلوانا

وادعاؤه.الحا)ضرضسوءعلىىكأجلللم-صتوكشفوالعية

اذاالاالسجنصالبهديتمءتهمةا-سرالعلويالخسب

ر.دقدو.اح؟ماعاىلاست-لملأءالىالتطلعآوبالثورةقترلسطا

وعل-ىالت،متينها./-نعلىشس،كرمحمدمحمودشبخىا

.بيانفضلالىليحتاجلا،بهغيرهملا

شكمنعبرالط-ب(اباار،كلههذاوي،عندلاالامر

والعينة.لةأمثعرايتهقرعىرون"لوكا"ن،لصسعرهفيتمرده

يكونانمسص-"خشىماالاورورحقا"ئقالىالن!افدةوزظرز"

وا،مآلمثصاديارؤي؟لحكمعلىالم-ضازعينعاىخطرا

ا-راكامن،العباسيينخلافةعاىالقضاءؤيالطامعين

،ابالاعرلنفسيةفهمهؤوتعاربهبتبدي!ا!صتطاعوانه،ودع!ة

زعرفلا،فتت"حدثوئنالكسطويحركالضءوسسيثيرأن

إلذينا4خحسورووان،مثنما،روالانتقض،عبالاحظوتهـ-،لسر

امسراهذاافمثس،ءكلنوحذروه،سسهكتمصانعلىحرصوا

،4عليا)-!لطانمعاوزوتعلم،ش!،ئرمنبهرتصس"لومى،

اروالطيبيكنلم.مرز-ناومرةالسصجنغص،قيفيؤ،لقوه

نالإحريصهمومادركفتي،تائرمنثر31،زظرزؤى

واللسناءالصذكام،نلهواتيح،الشخصيبهحمهوربط!ك!،

جمولحاقناعمنيمكنهماالبرهانولسصطوعالشجةوقوة

رنجبتهـمفيوالتقتتذمرهماشساباختلفتنالمتذمرمن

.أقائمةاالاوضاععلىوالثورةالتمردفيجميعا

السمميجنالأيهما

الطيبابوادلى،امىجناأيام،السود،مالاتلكفي

صوا!اينلأرهاكاناوضةعا(ىالمحاووصرحبشهـ،دته



ليعلىكلم!وةلهاوحفروبهومكرواهـ3كهـادوا-خصوم

في!!ا.يرفعانأ!أ

تب-نقصيداؤسجنفترةعناقصادرؤلناحفخت

اال"موجيلثانيةوآ؟(4)كيغلخبنأ"دحفياحداه!،

التوسلفيعةمفلطوثم)25(.آمرهفييستشفعهامبر

سولىالذيشميئالطعليابنهجاءفيوبصينالا!-رالى

ددفاريممدحفياحدإهه،نومقطوعتب،عليهالقبض

.الهجاءأىاأقربمداعبةوهي،4مدأعبتفيوالثاني"

.)26(هجاهحينالفبيالضر،يىعلىالردفيكلق!ماءنثم

انقصبدةقالالط-باباان،داتهزفيعزامذكر.

ابوإ،ابراهيملي!ناحمدوهو!-خدخابنمدحفيى-الاوا

مدحهآذياهوو،السادل!ىال-تافيجاءكه-،،سالعبما

ر!نقلالس!ابقا!،ذكرتك!،،)7؟(إيةالدابقصيدته

.العد،ة-م1ابن

يفقالهـااز"فازعم،الدا)-ةالثلأليةالقصيدةاط

ذكرعه-،ع-ء.لخبناسحاقؤكالاطغحبنمحمدالاخشيد

فياميرقا"ل"ا.ليأنهتنث-يتاابيالقصيدةفيأناد.رلأشير

الذيليغاخبنسحاق11بمسشوىوالفيلا،ءهلكقوي

فهدس.2ءالهجاباقذعتهـناؤلهءلىبعدفيماالطيبابوجر.ؤ

في!لأ:يقول

الخبولايهمافيوحلصاصرمى

ألصعكيدفيدهـايرقنوسصمر

دوالغكلفيولااالرقابفيلايقمنماشافمرةوبيض

اللقماءغداةآمف،ءايق!ن

دالعديصكثىرجيشكلالى

والجدودكابائهمنامالاميربهتابنكالاميرفممن

ضبيةوفمللمعاليسعوا

الهـودفيوهم.وجهادؤاوسادوا

فأنهومنرفىا/مالك

العببوعتقاللجص-نهبلأصت

على-فضفاضاواسعايبدوصفال!هذاومثل

الجىثىوهذا.احمداخيهعلىحتىاوكيغلغبىنااسحاق

ج-شريمونانيمكنلا،حلبالاميربهرمىالذيالجرار

ناكلنبدلابرل،الولاةمنمنهاعظمهممناوكيغلغابن

المجد.ورث،اميربنتابنام!!أ،"خليفجيشي!ون

مبية.وهمللمعاليواجدادههابأؤوسعى،كابرعنكانوا

.275عزام112(

.؟6ماعزو8.اكب*دااوا،52)

اض،ع-براو.*ص4تكانتاكل!،1مق!عبناىبلالىثيريزعم)26(

خزانةفيالبغدادياوردهخبرملىيعهتمدوهو.العتوبري

نفىوالضجبمالشاعر،ذكرادفاديو.382:الادبا

الاءكلحوهوير!كونانالضروريليسمنول!ن،ضباالصوبري

.الممبي.ل!ضربرانهما

.13وعزام26لواحديا271(

ا063

أ-ىااقصيدةاؤيشىرألشاعرانعنفضلأ!دأ

ث-تكطالخربدر!وهذالثصنيوالخر.شنيلخرأيه."كز

وكان.(بعدفيماالطيباجمطممدوحعماربرنبدر)

يؤفوقفالمنرطرئا.3سةاليهاسنكدالراضيالخليفىة

هـيواحفق.وغلماتهمالا.نراكالامرآءوجا،لا!ؤامرات

الىوارسله،الخليفةفعزلهقتئهماحدىعلىانقضاء

وكانت.الحجريةانغلمانانتقاممنفاخو.والياحلب

المظفر،مونسغلام،المسبكريعبداللهبنطريف-بىفي

سيدهعلىقبضحهنالمخلافةنظرفيمقامهآرتفعألدي

الىحلب،بدرفثوجه.القاهرللخليفةوسلم!م؟3اسنة

بدريستقروآم.امامهانهزمولخنه،صعتهاطريففدافعه

منهصاطردهاو،النىالعاصمةاستدءياذقليلاالابها

ابواسقطوقدالاختصيدطغجبنمخمدبرصب،عدةطريف

الخرشنى،ببدراتصالهقبيلديوانهمنلقصيدةاهذهالطصب

وقد.".عزامفيطبعةمقهـدمتهافيجاء.اذع!،رابن

اهلمنجماهـةسأله.بمصرالشحرعملعنامتنع

رغبماشعرهمناسق!"نما1324بعضاتبات.بهاأ!!دبا

صبلهوقدفيقولهاتبتفمما.ذلكالىفاجأ"ب،فيه

؟..السلطانالرءمقوبهوتى

فيالمبعجن،ملقىوهوأسترحامهآطيبآابورفعاذن

جاءفيكما.الفعلحيزالىالنيةمنتخرجلمبتهصة

بالامسرخصمهوالىطغجابنالاميىرألى،الظصيدإة

الطبمعيومن.كيغلغبنابراهيمأبناحم!را)-وم.وحلبغه

هوسجنهفالذياليهمإاسمرحامهالطيبابويرفعان

نالناوين!بغي.الاخش!يديينقبلمن-فصصارويراؤاو

"اليهىودمحك"عبارةالىالداليةالقصبدةؤنينلتفت

دقيق.معنىالمطيباليعندفلها

.-اهـراليهوكلالذيان-،بةلممناسمبة،هف،ونذكر

ببيتينبالطيابوهجاهوقد.الهأشميعليابنهوتقيده

..)28(الدعيبنمصبهفيهصاعرض

ابيسجات"فيمقصإوعتانالسسنفترةمنبقى

بنمحمدائدالقاالىينتسبولعله،)!2(أجكندابندلف

ألبارزينالقواداحد،كئداجيقاو،كةداجبنألس-ءؤت

الرابع.القرنواوائلالثالثالقيرنآواخرفي

قبيلؤيلمفقص-دةمنلعلهاجزءولى،ألاوالمقطوعةفي

ار-،تها-منعدداسقطثمجنالمصالمطيبأبيدحوآص

وهوهديةدلفابومعالوداواصريوتقانا)-،ءراولي!

وهههديةدأفابواليهاهدىوقدفقبل!ا)ثأزيةالقطوء"

عندثلبهانهذلكقبل4تبلخهوكان،ليحمصصمعتقل

دلف،لابينجربح4،وفم!.اعتقلهالذيانالسلما

لهايرجو!الطيبابوكانعلاقةخا-ءةكانتانهاحم!دوو

.تدومان

قرا!ةحشزانبعدالسجنمنالطجبابوخرج

.876*ديالوا()28
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غب-ربموالجرمىناللصوصمنالجثس4آحثامععا!يسن

تزوة،التمردفيتجرب!تهتكنلماذ،حد!م،علىنادم

كانكلضذلنفمصهيرسمهااخذخطةهدف!كانتبل.عابرة

خحومه.!نولينتقم،المهضومحقهايسترد،العراقفي

ملالءرديةالثورةهذهمثلان،بعدفيورا،ادرث4.ولعل

ءافيا،يكنلملهافالاعداد،تنجحاناليمسيرمنيكن

،فيوعديوكلابكلبمن،عليهااتمدألتيالقبائل2و

رام-له!)ؤجنودامأ.م*وفر!حذلته/وحمصالسماوة

رلأكفيالاحشيديينوجودوان.للاخشيديىنحمص

ماودولتهم،ائحكمعلىالاستيلاءفيومطامعهمالديار

لصبيلفيعقبةركونأنمنبدلا،وقونهافتائهـ،فيتزال

،الاخرىالقوىانعنفضلا.السلطانفياحلامهزهـحقيق

له،ببهصدونالذينوخصومه،وال!حمدانيينالاتراك؟الامراء

غايشور.التمردهذايبذعانيرضيهميكنلم

ءولمفزوماا)صمشنمندخرجالمالطببابااانعلى

موارديوردهد2كأ،عذابمنفيهلقيوماال!جرنيكن

السص-يوعن،هدفهتحقيقعنيصرفه!ما،التلف

هدبدلاولكن.ولجدتهلنفسهطلبهالذيالحظلاقتناص

حىنسابقافعلكص،،جديدا./قييمماالموقفققييممن

دراسىة!نبدولا.-الشا؟مبلادا!ىآلعراقمغادرةقرر

ابسالاقتيكونبحيث،جد/يىمنالمتصارعةالقوىاوضاع

والتعاملويكون،النجحعلىاسعافلأاكثرالمرةهذهمنها

متعلقاالامريعونحينحريضوالمشالاثارةخلالمن.معثا

العنيفة،الذآتيةالنغمةعرالتخليخلالومن،بالقبائل

،البطلعربيايكرنحين،واعتبارهالمممدوحوراءوالاختفاء

معسصفعلهماوهذا-احلامهخلالهمنستتحقق1الذي

آدولةاسيفومع،رائقابنقوةممثل،عصاربانبدر

،العرببغيرالاتصاليكونوأن.الحمدانيينقوةممثل

فيبلادمايوماتثصرقدلعلاقةاتوثيقا/كلألاخشيديين

مصر.فياوالذشام

يعلفبعونةاالشملاليول

عقبتالتيالفترةهذهعنالمصادرلن!اتحفط

وممثلهس3رائقببنياتصالهوسبقتالسجنمنخروجه

ومقطوعة.قصيدةوثلاثينخمسحوالبى،عماربنبدر

واتتحدثالهجاء،وقلهدافهاوتئوعضنالمديحفيهاكثر

النفس.ع!ن

اباور"صدبهاخاطبالتيالطيبابيمقطوعةتاتي

القصائدبينالاوليت،،)03(اسماعيلبنمعلأذعبدالله

قوف،إلسجنمنخروجهعقبآ،-،اقاالتيعاتاوالمقطو

.هذابحثف،.فيوالتزمناهوكيعابناتبعها.ذيالترتيب

لمندريولا.وعزام،الواحدي-شتيبفيكذالمثوهي

دخولقبيلقيلممايعتبرهاان)31(بلاشيراختار

.؟9اموعز7؟حديالوا3"10

.؟12قنبياالطيبابو1)31(

فيالواحديترزلبيلضزمانحاولانه"عا!جن

معاذعلىرداقيلتانهاعلىالواحديو)قدمها.درادحش"

تاهـلمسنويتصحالحربفيتقدمهعلىهلذأعذلهحين

اباوان،التمردحادثةبعدقيلتانهاالقصبدةمع،ني

4بممين.وال!ساولائميه،هذالائمهبهايجمميبالطيب

خفيازالماالحربفيمكانهانواهملهفيقول،جميعا

بالمهبئفيهيخاطربانجديرالجسيممطلبهوان،عليهم

نكبة-ومنها.،النكباتوأن،اخرى-زلومرة،الهـجسام

يبلغلمالزماىوان،مثلهكةرممنتأخذلنالمسجن

له"هوانق!ادولاامرهوتوهينأ"حاتغييرومنمنهمراده

الخبلعيونتمتلىءحينوانه،زلامامهايسلمهمنانقياد

لخصومه.فالويل،لاالجمعينلظاءعند،منه

فينالوا.منهقومافيهايخاطبمقطوعةتأ!زيبعدها

فيوطعنوا،تمردهلاخفاقب4اشمصوولعاهم،مجالسس!م

وهو،لهالكائدينمنلاوليالكيدحجةكةنآلذي/نسبه

اؤهاعداحاول،الذيالجحجاحالمسودعينبانهنفسهيصف

يكونوهل،نسبهقيطعنوااي،يهجنوهانالكلاب

غيرالىانتسبوانصريحاالاحوالصرهجيناألاالهجين

.س()2نسبه

فئيقيلتانهامعهـ،(اديس!تفا!قطوعات.زأتيئذلكبعد

ثانيةبهمالاتصالحاولولعله،بعضلىألكلاببينمجالمى!

-يقالعمساتخرجلاالم!طوءأ.تولكن/.ندبيرهآخفا"قبعد

الفترةهذهشعرويواليس،والافىالباسسطةمجالسفي

هذه"بمونوقد.متهمأ-دامدحانهالىيثيرمى،

فيوضغهس،علىالمصادراجماعسنارغماعلى،عاتالمهـقطو

فيالاولىجولتهالىينتميممما،السجهنبعدماشعر

او.اوثقبالكلابيعنصلموتهكازتحينالشامبلادشمالي

-.فىمدحهمفياهاقاالتيقصا.ئدهالطيبابوحذف!ربما

ل!مماصاخبهـارليطمس،لاحقوقتفي،الفترةهذه

قالهاالتيالداليةبقصبدتهفعلكما،عنهيرضىيعد

فيص،،قالهاالتك!ماالثلاتالمقطوعاتتلك.السحنفي

قرباحلب،بطنانبواديالكلابيينبعضمجالسفي،يبدو

الموقفوهو،الخمرمنموقفهحولجميعاتذور

ن!ترفع!ا،حي!نهفيال!تزمهالذيالصارمالاخلاقي

منمهجالىفييراهااوبهايسمعء،نالتيالعصرمبادل

ةهذه،الخمرمقطوعاتهفيوهو.زمانهامراءمنخالطهـم

والووصفازحالباتراتوهيمعاطاة،الثخصيهملذاتهيضع

الخميس،فيالخميسواقحام،القناومنادمة،والعوالي

موقععندهتقعولاتروقهلاالتيالآذاتتلكمقابل

ليحل،آثمغير،يثربهاقدولكنه.والالستحسانالرغبة

.)33(يشربهاانبالطلاقعلي"حلفلهصدي!فا

قال!االفترةهذهفيالمدحقصائدمن"قصيدةاول

.94اموعز8هحصيالوا3(2)

وعزام88-87-86الواحديفنىالمقطوعاتهذهانظراولبم)3
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الطرابلسي،اسانخرابنعبيداللهالقالىمابيصديقهقي

ه-زرهفيووه.)،3(الاولىالشامص،تفي)مدحهألذي

الغزلي--"بألقدمةفيجدأالقد.يمنهجهعلىسيرالقصيدة

الدهرنكب،تعنأسا/بعاالبيتفييتحدثتم(1-6)

زكسا(،ولارعديدامنهترملمولكنها،كثبعنرمتهالتي

ويجعل،عببداللهأبناءؤ-ذكر.الديحالىفجأةينتقلثم

.الفرسح!فرالعيرجبهة*هدىكما،لهمفدىهمحساد

حيدرةآلمنعهومت،مأبناءهت-،بالر-حاديقصدولعله

يعفزوهو.)35(بمدفبه-،بالفيابوهجاهمال!ذيرن

،وه-مالملوكمنأايايحذرولاهوءلمهعبيداابناءبصلة

وترسه.لنميفهوهمالاقرانكلنةرنايخشىولاسنده

زرإ-قبنمحمدمدحفيقالهاقص!دلاذذلكتلى

هـةكثىالتكلفب!ادإ"قصيدةوهي)36(الطرسوسي

ؤصفبعضرحينالجرجانيالق،ضياصى،بقدو،المنالغات

أثقىلأوبينوالغثاثةالبردبينادتجمعبانهاابياتهما

الكلاموعقداللفظوعوصالاستعارةفابعد،والوخامة

حتسىالتعمقعلى(وزادالتكلففيوبالغاأترتيبواساء

."بعض!-ياالاحالةوالىبعضفيالسخفالىخرج

اولانظمها4ازالىوالعشرينالثامن)البيتفييلمحوهو

،دوحالم!ولعل.عنهم،حجبهسثم3يةانطااهلبعضفى

بالشاءرأستخفانهاو،ذلكادرك،حربرجلوهو

نعشربالىزادهادراهمبعشرةعليهس،فكلأفلوشعره

الحق!مقطوهـةمنويبدو.جلسائهمنبتحريض

نااو،4مكاؤأ.ؤفيتأحرالمهدوحان0)37(بالقصيدة

زوب!-يستحثهفهو،المكافأةاستصغرالطيبابا

.-"تيحبرا

رجلإقمدحفيلمحال!اقصائدثلاثدلكبعدتلأقي

احه-دابيمدحفيمنها)38(اثنان،بحتربنيمن

في)93(ضةوالثال-،البحتريالوليدبنيحيىبمنعبيدالل"

طيء،!نبنعنودبحترابنيوهمالم.عبادةابياحيهمدح

هـرنضمحور.البحتريالشاعرحفيداانهماوارجح

بهبا،ت،عرالش!وصلقدكانالممدوحانالاولىالقصيدة

خمسونوصجهوعىا،الصلاثلقص،ئدوا.ذلكقبلعدة

،شيدابيا.توؤ:ها،الرفدوطلبللصدحلاخصصتبيتا

بها.يعتزنسبةوهي،با"ليمنيةاللطيبابوفيهس،

مساورالمطفرابيمدحفيقصيد+،نتأتبذلكبعدلا

لح().الا:ولىقال.الاخشيدقواداحدالروحيءحمدابن

"د!حلبوا)ييردادابنحرب.فيبرور.هقبل،يبدوفيما

.16وعزام35الواحديلم)(3

.532،523عزامانطر)35(

.ع2وعزام39لواحديا)136

.ع5وشام89لواحديا)37(

اً.99،110حديلواا381(

.401حديلواا1)93(

.95وعزام701الواحدبمإا،(1)0
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أتاريحيةالتياالاشاواتمنتخلو،نهـ-،،رأئقابنقبل

مدحدةقص"وهي.لت-عره،يضمنهانالطىبابواعتاد

وفي.المهدوحهذاروخلفييقولهانىالطيبارواعتادمما

جهد"،بأن!قصيدته/الطيبابويصفمنهابيتاخر

ولسانه،كريمةابنف!وخيراالممدوحأولاهفاذا"المقل

الممربهةالطيبابويذكر(،1)الثانيةالقصعيدةفي.فصيح

الذي،الاستاذ،كافورجينربين932لهمنةكانتالتي

حلب،والييزداذمحمدمع،مقدمتهفيمسماوركان

،والصررو-أهوتمعيين،والمرهيزدادابنبكسرالت،توالتي

اخرها.الىاولهامن"حربية"قصيدةوهي.علي!،

لب،الاولىالقصيدة.بدأتكمأغزليةبمقدمةتبدالا

مامفصلا،الواقعةتلكذكرعلىالشاهـرفيهاهحبم

ع.شهودهلأأحدوكأنهاحداثمنفيهاحدث

جسرأءألطيبابومدالقصيد.أينبهافين

الاتصالفيسعيهاخفقاذاعايهسيخطو،الاحشيديين

رسمه-،وفيه،نظرهفيكانتالتي.رائقابنبجماهـنة

ينبغيالذيالعربيالعنصرتمثل،كل-،دىء"نلنفسه

المربي.للسلطنان21هيجةاسمتردادميعليهالاعتماد

اللادقية.فيال-ضوحيينفيقصائدهزلأتجماذلكرعد

بمس،،-تانيةا)"ميةالقبائلءعالمالطيبابويخوض!وهنا

.)42(أوكلابكلبحذلتهأنبعد،مخهاطرمنفيه

الشاميهالفترةقيأ!،قا،الديوالىفيمقطو!4وتشىر

ولعله.ببعضهمصلةعلى.لن3انه1)ى،)3،(الاولى

قدلماتجنر،،مدحهمؤيقيلتومقطوء،ت!صائد-اسقط

لعلاو.ثانيةبهميتصلحينمشكالأتمنعليهتثيره

معس،دلةالقبيقيفخذمنن17مدحهالذيالبعضرهذا

القب،ئلبطونفيشائعاروروهذا،الجددلممدوحيه

زعامة.علىالداخليالصراعيمليه،ئرها(وعمباذهافخلوا

ومواقفها،للقبائلالمختلفةالولاءاتتليهكم!4القبيل

تضربالتيالمناطقؤيأسلطانوأالحولذويمنالمتباينة

خي،مها.فيهسلم

محمدرثاءفيكانت،الت-،خيينفيقص-،ئدهاولى

ةمكونوالورحسيدة.،()،التضوخييوسفبناسحاقابن

أعدهـ،التيالطيبابيقصيدةالاول،مقاطعثلاثةصن

أستزادهحينأ"قامرتجلمقطعوالصةني،المدنالصبةلهذه

عندنزولاقالهمرتجلاكأرمقطعأثوالثااذفقبدذوو

عنهمينهفى،لجوسفبنابراهيمآل،ابف،?!همرغبة

اسسيمدائحوستكون.عمهمابنب!وتالشماتةزلمه!ة

لآبيتموزعةبالتنوحيبنهذااتصالهفترةفي،المطيبم

.63وعزام.311حديالوا4(1)

الدورفيالض:وخيينفيفصائدهيرتبانرلمرشيرعلوثر)142

.،نحنبهدهاوما72صكهـتابهانظر.اثماميةارحلتهمنالاول

؟كلرنا.فىحالاصوهواموعزاوكيعابنترتيبنددفىم

.26وعزام8،الواحدي)43إ.
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اقصبدةامنالثالثالمقمطعانبدوو.هيمارراوآلطا-حاق

أبناءوان،ارراهيمآلعنالعثهـصماتةلنفيكافيايكنلم

ا!ىهذهيلهحونزالوامأ(الا،ذقي-"واهلوذويهالفقيد

أتم!مألفقيدارثاالذبنالشعراءاحدوان،الشماتة

يع!ودانالطيبابىالىطلبولذا.بالشماتةابراهيمال

العموهـ"ابناءعنوينفياللبسليز!لالموصوعهذاالى

فيطيدافع(()5جديدةقصيدةقيتظم.تةللشمااثارةاى

سعىالذىانلى1ويلمح،الفقيدتنجاهمشاعرهمعن

الذيهواليهوديه!ذاولعل.رهودىبيمهمبالافسساد

أحدبذللمثقيكون،تةالشماتلكالىوالمحالفقيدرثى

وامحكهىمالىالطيبابواشاراذبنااليهودصوء

السجن.داليةفيمحلهم

مدحالتهنوخيينالىحيناالطيبابويتفرعدلكبعد

بقصيدتينالفقيداحى،ا،الحسينفيمدح،الفريقين!ن

قصائدبثلاثابراهيمبنعليويمدح،قصيدةفيويعاتبه

اشتقراءمنوواضح.خمريتينمقطوعضينلمحي!ويداعبه

ابراهيم.ل7الىاقربكانانهواثوقائعالشعر

بنالحسحينبهـامدح..التيالاولىالقصيدةفي

صورهى5االطيبابويعود)36(التنوخىااسحاق

والتي،نفسهألماابةالحب4رالبدوتهيلوذكراويةالصحر

ليخلقالعربمنلممذوحيهمدخلاضخذها9اراعضآد

وهو.ا،مفتركةوالخبراتالالقةمنجواوبينهمبينه

حية،لار1وبالسخ1ء،و/مدحهالحربيةالصفاتعليهيعدق

مى-نيقتربحهنالشاعريرددهـ،(التيالصفاتوهي

حتى،البادرةابناءصنكاناذاوخاصة،العرريم!مدوحه

.الحاضرةفيمقي!،كانولو

،لمالحسنمدحفيالطيخبابيمبالغةانويبد.و

فيمموقفهانويبدو.تجا(ههنفسهفيكانمةلمجل

ال!شماتةنفيفيابراهيمل7عنونيابته،!حمداخيهر.ئاء

فيالخصومة.،طاهـفااسحا.قل7نظرفيجعلته.قد.عنهم

بىنالافسادا)ىسعىالحاسديناحداندلكفيوزاد

فزهـم-أيهودياذاكولعله-اسحاق-وآلالطيبابى

مما،4علبذلكمحمدفنقم،هجاهالطيباباانلمحمد

المشب!ةينفيوان،)7،(يعاكلبهانعلىالطيباباحمل

"الزنلأءاولاد"القصيدة!ده!ىقوثهوؤأمل.لفشسهعن

.ا،دعياءإضااتعنيفقد

يضحد.ق81،(قصيدة!ىمدحهالىاللإبابوويعود

!شنجاحديثاالسجنمنخروجهبعدمرةلاولفيهل

واطعنهم،،العربانطقفهو،اتهوقدرامواهبهعن

لطول،ونال!هابالارضخبرةوأكثرهمواقواهمواشجعهم

.86ماعزو،221يحدالو11(؟ه)

.68وعزام12آاواحديا)6؟أ

.اسا!بنم!مدؤالواًنها127عيظالواءديذكر71،!

07.،وانظرعزامالرائيةالقصيدةفئهوالمرثياسحقبنومجمد

.71وعزام128الواحدي)8؟(ا

يجم!-لهذاؤخرهفيوكأنه.ءز/ء!واش-دهمال!فاره،

قف"صوزيزدادلاحشى،تعمدهـن،لاممدوحندانفس"

يحرضونهزالواص،احس!،داانسيه-اولا،اص،مهضصفا

عنوينفب"ذلك!شنكروهو،هجاهانهويزء،ون،عليما

الممدوحوفعلل،ذلكلهتأبىأ)-!يةفالنخوة،نفسه

.ألهجاءمستوىقهـق4لىجعااحشربافيوشجاعته

اقناعقي،تثمرلمانهلأ-دوألتي-،تدالور!!ذهبعد

ابراهيم،بنعليعم*ابنأىأيى:جاأابن"زرنج!سالممدوح

ويمنحهصجبته،النى"رتاح،.رجزوقيهـ،،كانالذيم!ا

.(،)9رثاليتهمقاطعخرمقطعصنآفيذكركماودهخالص

فيأرتجلهم-،اللتين)05(الخمريتىنالمقطوعش-صنوفي

مجإسه.والفتهاليهانجسماطهل:،حمةسكدمالأمجلسه

مجآ/-لىفيقالهساالتيالمقطوعاتبتلكشبيهتانوهما

وابمن،عماربنبدرمجلسى،وفيآنفماالكلابييناصدقائه

مد!"فيقالهاالتيالثلاثوالقصائد.بعدفيماطغج

بيتا،الاربعين2منهاكهلإوزت.تجافقد!.مطولاز"منهي

جمنوسبعخمسةعمهابنفيقالهملأيتجاوز!مبينما

بالنفس.والتفاخروالعتا.ب!المدحبينجمعتبيتا

عائدالق،وعزامالواحديوكذلك،وكيعابنرتب

اولاإ-"المداعههـهمجاءتاذ،نرتضيهلازرتيبةالثلاث

تدبريوالقصا.ئدلهذهقراءتيومن.فالمبصيةالعينيئثم

:"،العيصتقديمهوالاصحالترتيبانهـيتببنمعانيوو

فالدالية.هيةإاباارداف!ناثم

يسير!ابو،،ترتيبهفيالاولىوهي)51(العينيةفي

غزلي"بمقدمةفيبد(المدحيةالقصائدفينهجهءلىالطيب

الاطلال!نفيهايتحد.ث،الطابعبدولةطويلة

.،رداحمنعمة،بان!حبيبتهويصف،ومتديريها

وحرهـة،اضطراباماستاذالهازرىالاردافعظيمة

بهل،لامتلائهوتكسرهفتفصمهاذراعيههـاعنالذملجيضيق

زندهاضجيعهاليظنحتىباللحمغل-!ساعدي!1وعظم

عبرنقابهاكانالوجهجميلةوهي.لها!ضاجعشخصا

وهي،تحتهالبدربصوء،ويصيءالطلوعالبدر،يمنعقبقر

بجمالهماعرفمنكلبهايهيم،الجالبعزيزةمنعة

ابواعتادالمقدمةهذهوبمثل.لاحدتلينلاولكنها

صورت!بعثعرباكاروااداممدوجبهعلىيدخلانالطيب

الشجن.مكامنفيهاوتثيرالحتيرننفوسهغفيلبادلي-ةا.

هذافيويبالغ،ممدوحهرودحالىينتقلذلكبعد

والدهاءامر!عانيعلىاوإديره،مبالغةاشدالمدح

هباتهانويذكر،والسخا(ءوالاريحيةوالشجاعةوالباس

)جدته(.والدتهوالىصباهصراتعالىالحنينانستهالثرة

بابىاحاطومما،القصيدةمعانياسشقراءصنويبدو

بين9بينهان،اللاذقيةهذهزيارتهقيظروفمنالهـطيب

.67اموعزاا02الواحديانظر)94(
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زب--لمرتإفيأنعقدتاواصرهلعل،قديسإ،وداالمدوح

بقكأ.9لى

يدخل،ترتيبطحسإب،)؟نإ(الثانيةالقصيدا؟في

عدصيقفةهو،عجهجامدخلاممدوحهعلىالطيبابو

هو،جديدنوعمنطللولكنه،واحدبهتفي،الطلل

منبالبكاءاولىةغدتوذهبتادرستالتيالهممطذل

السىجن،مهـنالض-روجبعدمرة:ولاول.والاطلالالدمن

لصكتعنهاالتيالمحببةالقديمةنغمش"الىالشاعريعود

الممدوحاماميطرح.و.اليفترةهذهفيشعرءنقةلفيما

العربملوكربئكركانؤحيإن،جهديدتإزاويةمنقضيته

:)53(بيتهفيفعلكسإ،السابقفيوالعجم

غداالشفرتينرقيقكلميعاد

والعجمالعربملولثممنعصىومن

فيعذلهوقدالمخيهمرىسعيدابيعلى-دهفياو9

الخاصة،قض!شهاطارفييلذكرهمكانانماالملوكلقاءتركه

الىيتطلعهـ،نالذيالفرديوالخلاص،المنكوروحإقه

،قرارا!-ىوص!لقمدفانههنلأاما.بالقوذتحقيقه

باحوال4وممرؤتالخاصةتجربتهواوعورن"استخلص

ذلكنتهجةأ4ته-نفقد.والناسلحياةباوخبر.نهالمصر

كانملوكهماذايفلحونلااتعربوانكلهمبحكاالناسأثكل"

ء،-ردولاحسمبولاعندهمأدبلانالذ،.الاعاجبممن

ارضايفييرلم3بإزالاسىاشداسىيأوهو.ذممولا

يرعاهاإممسوىوالبإ-،مالعراقفيالعربديذارمإنوطئها

ي-يغالممدوحرتركلاثم.طاءالخلعبيد،الاتراكمنعبد

،وهوحسادهعلى،يعرجحتىألمثيرةالمفاجاهإهذهبعدريقه

وظهىورعليهمبتقدمهلهمعقوبةأنهينكرؤء،لامهموان

رسإنوهوحسدونهلاوكيف.ؤضلهةبزيادنقصمائهم

رونكانلا*يحسدوكيف.قدح!هامةكلعلىأ4عهـلمالرجال

تت"ب"بحبثالشإصجىء*ومنانيسهيهابهبحيثاهيبةامن

.الابطلأل

هـممع-"صىكانليءد،الممدوحمدحالىيينتقلثم

مانطاقعنمدحى"فيريخرجولا،الافكارمنمثميربكل

طبإريةبحيرةانهتركالىاثصيرثم.فب"سيقولهوماقاله

بلدعلىجريهاالايشينهلا،جم،لمنفيههاماعلى

معنئالطيبأبيشعرفيوللأدعيإ،ء.والقزمالادعإ،ءتثسينه

.محدوددقب-ق

ا)طيسإابويبلغ،)،5(الدالية،الاخيرهإالقإصيدهإفي

الىالعلأممنويخرج،ايتهغاءظكشحفهفيالتدرجنهاية

الاولإىالتسإعةالابياتفيهدفهءنويبين.الخاص

سيإراهالتيالليلةيستطيلمؤرقفهو.اآقعصيدهإمن

فيجادايفكروهو.االحربغمارخاصزإقدوصبلحها
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بررمح!هلهـيسمفك،الم!شركالىا)خيلوقودالنايامعاقرة

يلومهاونفسهللااخذوهو.اديوالجواضروالحىدم

والالشإغإال،الانتظارفييسإ،وتمادوتوانيهـ،"لشخلفهأ

والاياا.الكسعادسوقفيالشعر0ببيعالمعالىطلمبعن

سإر.ليسثإدوموكليستردلادهب:-اداوالشباب،"مصي

الازدياد،فيالممر!نناهىواذا.لصبيلمناستعلدتهالى

نقصا.يعقبالازديسإادهـذافان

احرإ".ولعل،البوحهذاعنالشاعريتوقفإوفجأة

.يعت!"انآ4ينبغيكانسرااؤشىأوحدهتجاوزانه

بلألمحسخسإ-اء،بهدابهممدوحهويصفالمديحالىفينتقل

صلا)تجميرو.حربوكلسعرارمصوبطلبانهو،يحيةوالار

.اناسشوكةيخضدانفيها"استطاع،بعينهاواقعة

،الامارتإفيوطمعوعدوانبغياللاذقيةفيلهمكان

لرشادالوبوالبسهمالغيثوب.عمهمومزقثائرتهمفاسن

نابلاشيرويرى.مكرهيناإلاما؟رتإفيطمعهمعنفتخلوا

بنىالفصإيصفتنةحالممدوإقمعالى،هنيشيرا-لشاعر

هذافيمعهنمفقكناوانوء-ن.قبلايامالتنوخيين

بنيففتنة.التوقيتفي"عهننإتلففا/ذناالاستنت،ج

سنةولحعت،551(العديمابنذكرماعلى،المفصإيص

عبداللهبنطريفحلبواليحاصرهموقد.3اإا

باللاذقإسإةحصونهمإفيالمظفرنثإملؤغلام،الىبكري

كانماجميعنفذحتىشد(يداحربافحاربوه،وغيرها

واكإرمهملهمفرثىنإ2الاماعلىفنزلواا-لقوتاوالماءمنعندهم

فاتالخلامنرأينلآقدو.معظمينحلبمكرمىتروء"ودخلوا

يغريباماالتنوخيينمنإعمومةأاابناءبينوقعتالتي

طريفاوايدالفتنةتلكفيالنسلطةجاءنباحدالممدوحبأن

..عمومتهابن،ءعلىحملتهفي

واقجةالىالطيبابوقيهاالمعحالإتيالابياتتلكبعد

تحذيرهو،للممدوح-النصتقديمقييأخذ،الفصيصابن

بينمامواليةالا-لسمنةتكونفقد/السكونهذاتعقبثورةصن

الاخذعلىيحضهو.والعداءالجقدعلىمطويةالافمئدتإ

لهيقطرالهـطيباباوكأن،رحمةبلااوالضرب،بالإشدتإ

مجربنصيحمةاياهـلأويمرخه،الهبائل!عتجربته

مخلص.

،باشارتإ)56(ومدحهمبهمنزلاناسرإالىيشيرثم

قدالتاليوالبيت.زادبغيرعنهم!سار،الممدوحمن

نمولعلهم؟لمحهدوحقوممنالممدوحين!ؤلاءبانيوحي

ولكنغدبعدسيغادرهانهالىويلمح.اسحاقعمهبني

اتحبمهتحيثم!اإلهمحباوسإيظل،فنحاءه،غادرلنقلعه

ايدين!بينماولكن.البلادمنكانحيثوضيفهركابه

انتهتحيثانبتت.الصلةهدهبانيقطعقمسا.ئدواخبارص!

الشا.عر،وضعهبحيثريمنلمالحسيناباوان،أقصيدهإا

احكةم.اعلىالانتفإض!علىوالجرأةالقوميالتحسسرإمن

.79أمديمابناع")5

عزامورواية،الشينبكسر"اثرت"الواحديرواية)56(

الثانية.الروايةاؤثروانابفتحهاجنبمبنوا



-ر،لتض!نجب-ن،الطهبببابميص!ا"تنقلعهذابعذ

بنبشرعأيبنالمغيثهوجديدمكلدوحا)ىبازظارهتجهو

منبطنوهيعبمقبيةمننهنمىبت"كلنويبدوالعجلي

ؤ-دء-أالعثإنفسى.وكانت.اليمنيةعدىبنيمنعاملة

عفبة-!،را؟-م.ربدأققالتيالجديدةبالمعالىامتلأت

الترنوحي.ق"صدامأمبعضطفثاوالتيالسجنمنحروجه

بمقد"")57(لىالاويبدأ.بقصبدتينيدالجدحاميهومدح

حالممدإسالىويتخلص.والمعلأنيالصوربدوية،غزلية

خواطرهتشغلبدأتالفي،العروبةبمعنىمعلقببيت

ممدوحهانويبدو.وشععرهزدفكيرهسنحيزاوتحتل

لت-جاعا؟"عنفضلاأحض،\ترامتوقدبايغالمكاتباكانالجديد

ت-"قبيلويمدح،الصفاتبهذهيمدحهفهو،سمح

مدحه،الىيعودثم،احروباافيوالاقدامبالشجلعة

لمتورةولكخها،بثورته،التنوخيداجأكما،ويفاجئه

يغلياكانمافيهافجرابياتحمسةفياوجزهاادتطل

ولصل.والوعيدوالتهديدالشكوىحمممنتفسهفي

المودةمنلهمبلذلالذينالتنوخينمعاللاذقيةفيتجربته

وان،سارةتكنلمار،وعهالمديحمنلهموكالاصفاهـا

علىتتكررالمعازيوهذه.الرياحادراجذهبتفيهماماله

ي-اله،581!"االتاالقصيدةويواعن!اشدصورة

.شديدةإصرأرةوامتزجت،اكهد،هـ.خمةفيهماارتععت

تجرعه!،اتياالخيبةغصصفاكثراكثرصحتتوودصهـ،

صسس-1رعلىوثورته.الحدبثة-ئجربتهؤيالشاهـر

انكعدامهم،بل،الخلصقاءالاصدوندرة،وحطتهميهمعاصر

لابوانقس21شهواتاعلىؤصهمو"،1العصرملوكوضعف

وسالىر4والسفلالطغامءعلابحيثوالمفلهيمالاوضاع

"طإمح"ويرثي.الرعيةتسمو!-هبمباناجذرهممنالرعية

قبل4بقصصتمذهبانويحشىعمرهاكثرمصىال!تيا"ما7و

.شيف،2مضهاي!حققان

الجديد،لممدوحه-ةالصاوصيدتهالثصاءرقدمبهذا

ويشحس!هلىامالههعلىيعطفرجلافيهيخاطبوكأنه

م!نسابقوهعجزالتياهدافهمعتىويدرك،مشلعره

قصيدتي"فيالثصاعروصفهوقد.أدراكهاعنالممدوحين

يروعك،المراسصعبجدل،المجنا.ندكيبارعأكاتببائه

وهـخمائه.شجاعتهعنفضلا،بظرفهويسعتبيكبوقاره

فصبقلألهاقصائد/خمسالجولةهذهمنابقيت

فد،للروطلباللرزقانتجاعا،فتهممعرالى.هتد.لماشخاص

هادىءكانبل،جليوالعضوحىإاعندثورتهفميهايثرلم

جميع،ساقاوقد.العطاءعلىيحصلانهمه،اذنفسى!

21خخلص!!يتبعها،بدويةعزل!ب"مقدمة،واحدئهجعى

،بالم!خاءيتصفونجميعلأوالممدوحين.المدحالى

اعماأهم.ختلافبايختلفونو

!ب3حمداالفرجابيإيرالماقاجمما2افياولاها
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البطقودتةإةطب"وابالعلميصفهوهو،!!ه(7الحسس:ن

.ا)جودء-نؤ!-لاآطرؤ!واوالصد.ين!اءالقتؤي"والفظ

عندهوهو،ألخاجبمنحصوربنءأيفي)06(والثانية

واحىدبدينارا،مدوحعليهاكافأهوقد،شجاعكريم

حفصابيفيوالثالثة.)61("الدربئرإ""فسميت

ومئذكاناز"قيلوقد،)62(المثرابىس!ليصانبنعهـمر

هذهاضواحديقبلا،ولموالعربالرومبينالفداءيتولى

قالوا"والعرينالشامنللبيت!ثرحهفي"قال،الصفه

ا.مإومدحهذافيوليس..الاسارىفداءلىتون13انه

الواحديوشرح.)63()حزووالاامداءايقبللاانهالمعنى

ؤصيممدإوحهاشاءرابهانعت2تياوالاوصافتفق

ب!نعبدالواحدمدحفي)64(والرابعة.الاخرىابياته

ء،لمرقفحازمءضدهوهو،الكلألبالاصبعابيبنالعباس؟

ن!فضلا،مصقعوخ!طيبلبقوكاتباروعلهيبفطن

عبدقي،)65(الاخيرةوالقصيدة.اريحيسخيا*نه

وفي.الانطاكيشمسمةبابىنالمعروفالمباركبنالرحمن

الاعراباوصافننفسهعلىالذشاعريعدقمقدمتها

4نغمازبمرنعمتينا،نغمةويكرر،الفلاةفيالضاربين

بالصحراء.والخبرةدسالبطمعنىعلى":طويا!تيالمحببة

ممدوحى"علىيضفيثم.العزوزمشق،فيهاوالضرب

هـنارتهبطهاوثوه،هعيربهلآمدحالتيالصسفات.بعض

وبركته.وزهدهالعيوب

.البلادشماأيويالثاليةالطيبابيجولةاعهبت

ال!ىحداهالذيالاملوتمحول.مريرةجببهالشاهـ4

يفتجلتعارمةوثورةمريريأسالىخيينالمتموقصد

.ولعل"العجليالمغيثملىح!يقالهماالدجنقصيدتيه

منهيردلم+العنيفةالاإيلتءبتاثوانمجرأمامهلارحين

ةالجولعلىوكالهبفكرهيعينةوان2"رممستمعار!ناكثر

وانكفأثورته!ترتثم.لهاربدكانالتيالجديدة

انيفعللهيصبعيوماحالهاليهآلتمادييفكرئمسهعلى

الخمسقصإءلدهوكانت.والتنكربالصمت!وبلانبعد

،ولمشاءمتىيواتيهالذيالسهلالشعرقبيلمنالاحيرة

وتأثيلبالجائزةاًلفوز"مبئأبعدهدؤ-4ئعمصوفييقلها

جعلهالىبالنةسو"عركتهلحياةباحبرتهقادتهالذيالمال

،لالشمتيالاخيرةايامهلهاتاحتوقد.للمجدصنوا

علىوبناهاقدرهاالتيالنجديدةخطتهيرلسمانالسوري

نابعدواًلامراءالولاةمنالامراوليباالاتصلألاساس

منه.جروىلااءرصائلا!لةعليتالاعتمادانتجاربهلهاثبتت

ف-يباررةؤزالماالتيالقوىالطيبابوووزن
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أىا-:4بالنافربهاانوردبش،أحكمأعلىالصراىبوريدان

زىوذهيامالهتحذذيقعلىواقدرها،القوميةمشاعره

مراءأر9ا"-ر،رأنقلمنمحهديسمثدهملذ!-نا)العربالامراء

نا،"ولخشو،ينالاخشيدوبش3ؤييقفكانانذي

نابالطيابوراىوقد.ومصرآلشامبلادمنهميسمتخلص

ناقىلرائقابنرجاليروزوأنالصلة!ذهفييرضدرج

بابيبالازطصالخطته.ننفيذفبد،أ.مباشراأزلصألابهيتصل

يرتهكى،يوكان،ال!،تبعبدالاور.اجيبنهارونعلي

لى*ن!مارءت،بص-:زراإتالشامبلادفيوزنجوالهال!طويلة

الامراءمن!،زوأأذأوخاصةسواهمصنفهمهعلىاقدر

ذأ-كعنذخصىلمويحهلبالاوراجىارحسالا،كانر".والولاة

ختنأجيفالى*ور.ذمتعدديرأتغاالىدييمشو،بشخرامعاني

!-،نالذيالمغربيالوزير،محممدبنعليبنالحين

يؤ--!ماناهـتطأ.عاللذيياقو!بنمحمدالاميريدبر

وألاوراجي.322سنةبها؟!يسمتقلبغدأدؤيالدولةادارة

ناكلربدفلا،)66(رانقابنرحبىالمننفسهقتالوفي

يعبانإريدلمنبدولا،الضفعجزياةبهالحد،تكون

هـذالاركطعانمن،ءهأ"ربنك!درلهورجلرأئقاابنالى

الجسر.

قحىيد.نص-نيالاورأجفناءفيو!والطيباروزظم

زظمغ،ابممظب)68(طرديةوألتانيةالأ!(مد-"فيروه-،حذأا

،دص،الطيبابويقدمالاوهـىىيدةالقىفي.ممدوحهمن

.!:"ذكرنفسهعنالحديثالى"تها:تكذلأ،غزليبمقهـثمة

تش.مطل!بهوب!دص.ررهوسىعةورزىهرؤرروشاءريش"تبا.لم"

"ث3لى-خأاعىالاكثرفيمديحهويدير،الاورا-ييمداح

ولاالاوصى،ق!هذهفيإ-خإباوصو.وهـحش،،4وشجاعت

عنإديناالتيألاخبارلانآحممدقامنحظهامدىنعلم

قلجارز.الهدوح

ؤهي،عليألييمجلسفينظمهاالخيالطرديةأما

الطيبابوبذلروة.الشاعرزظمهاتلاثطردياتأحدنى

ممهـو-ش،يع،أرادههـ1.قو.ء-شرج؟يماجهدكلنلد.إطهماكل

ارأدوور،،.وقائعهاشوداحدرإسنلمالثحمماءرأنمع

الش--ذيالممدوحزط-.هـهذافيلضأز*منإحم!ايأنبذاك

.يخفب"رجاءنفسهوفيقصدء

مهـ-رر!ل،عرللم!شىأالاوراجيفعلماذاندريولا

الت،رريخاخبار.عم2،رب!نبدرآىالللوصوامامهلالسبي

قصدانهالىربثيرقصلأئدهررتيبو)كن،بسشيءتنبئنمالا

.مباشرةالاوراجىفراقهبعدعمارابن

ع!لبرنبدرص!بة!ل!

-دودزيأط-باارو!!مدهحينعماربنبدركان

بن!ائق،محمدألاميرقبل!نطبر)"علىواليا!32سنة

للمقريرصزيوالاءتارا،واعظفياخبارهعننبذةانظر)66أ

.157ط2

.114وعزام191الواحدي)67(

.012وعزام02االواحديول)8

كنفه.فيالمايبابياقامةاتن،ءصوراليررءوضمت

شعر3اروعمنهيقصاثدبخمسردرأ،غرألمنسمدح

فيهارلخانتيالاسدليلأ،بيههماتشميز.لفترةاهدهفي

دوح1(5جندا"آلذيألاا:-دحر؟إتتصويرفيالابدأعقه"

وانفعهالاته.

مشاعرحقيفةعن)66(ألاولىاافصيدةو.نكث-ف

ل-"ت-حققاًكلهـحاع!الجديدلمالحاميهذاتجاهأرطيبأبي

"ز"أزششىنريختلفجديد.انزص-ام،ألشظارطولبور

ع!اىجديدمنوبعتأعبهـ.نشكيا"اككملقإانأم،ألسأبق

الم!صسآ؟أخذتلقد.آتىاعريرلجي!،التيالحورة

وارر-ترسىل*الرصوءحف"ل!ةةالغزاتمقدمةهملفأ،6بزمأما

حاص--،،عنيتبهحدتوازثلق.أخفبماعنآحدلمتأفي

ويركز،وألاعج،بسةانحمابين.وجمعنهح*ؤىطالجديد

وهريالتوأفح،لقاءأوللدىؤيهاحبهاالتىا)حىفأتعلى

ا،عظم،!هىمنهالثجاعةحفول!ن،قداموالاوالسخاء

يابمداثحولىتدرر.عربيبللوحروبامسعرلانه

ي!مهءجدماانبااو-ولونهأ،المعاني!ذهعلىبعدفيطالطيب

فيغىأهدأاتباالمريحةآعىههذهخلالاحداثمىن

فيوالاستقرارباأطممأقينهيشعرواخذ،الش!اعرجيثان

عرف!بمعهنوش!خصيةوضعماإختلة!عررياهـرلنف

.لحكامواالمرضفينوهـغار،اًل:دواكلراءمنرر!ابقا

المبالغ،تمزالقفييدؤصهانلعاءبهذأاالطيب)بيوفرح

وصو،عبادها"4اراهالتيااتمجدبلآأءى"أمدوح،ل!شىرةا

.نظبرهيعزالذقيدمابضي!وجبد

ألمدوحبه،اتمسةا!ىاتماءرنفساطمأزتأنوبعد

يىطويانهاًلاخوانيئالجلساتفيإ"مثاشفت"منوأدرىش

لضلميحافيتدرجاخذت،،هـ-إءشعنبعبدةغىرمشاءرعلى

والتحريض.ضيضالتحاىإتمالمالهالى

بعسىدبالطياروخذأ7(0)لثافيةآةالقصيدفؤجم!

وقد.رلم"وشجاعش،،فرولىميتهعنلي-رودث.آيةالغزالمنذدمة

واجت-،ت،ا.-روهـ،!؟واءعلىوى-:ره،إ؟ارهات!خملعلى

وخىر.نه.رسسعنهئأهـ-ز،أحيدوونطحي،،رالنخفماولمهامهاً

لأتيلم!لشصوأخروئياز*رهـ،إتيا،قةالصداعنويتحدث

ىش-،ءدالاستجهم"نلسآنبعدأ)-حوري،الثممال

بان،المرةالتجربةهذهمنفخرج،لمىماوحشجانتهم

لالتجمى!لثرؤانتفسههـوالحقيقيالمرءصديق

،و)ن4نبصتكرصد-،قكليهجرانوقرر،71()والكلام

فيوصصشطرب،،ضالاردى-*.4فيو،قهفراؤيمالحيلالمزمب-"

انذارااشكلامهذابعضفيولعل.بدلأكأهس/امنبلاد

ثم.الشاعرا!-شىقاءعآىحريصاأنكاالذيل)ممدوح

!ات،ى-احب"دحالىالوجدازيأبثاهذابعديسستفيق

هى،الحىورولكنسابقابهرودحهعما.ندخرجلاوصعات

.321وعزام602يحدالوا6"9ة

.125وعزام021الواحدي)017

بيته:فيولا)1
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أ!ستعمالهفيالطبيباخطأالذيالبضعبحادثةتتلون

الضدرخ،سى-لقفي،تهقصيدويفهي.الممدوحفصدثناءا

منهطعبانهبدرافيصف،وتحضيضلىتحريصظ4فىببيت

.)؟7(لمثلهالايصلحلاالحكموان،الفظير

الغزلي*الظدمةبعديعود)73!الثاتثةألقصيدةوفي

والفض4البلادفيتظلبهوالىوقلقهحزنهعنيث2ألحدالى

،!حياسسظروفوآهكن،فيهطبععانذلكوما،الترحل

رهـنفةالحقيفيؤهو.اهذمثلالىضطرهالسابقة

دونمحاوا"عنهاوززيلهارضفير،تحطهالاقدابتتماريف

الذيالسرورفيالغماشديرىانهمع.ازماعاومنه

هـذافيولعل."محاللات"!رتحلانهصاحبهلتيقئ

اذا،ظل،ءاليظأءؤيمعلىوحرصهببدرانسهعنتعبيرا

تص،وددوآبم،البقاءهذاعدىناحبضهصن!وحرص

ابيساًتمنويننضح.تركهعلى)تنحملهالنضي؟المنغصات

اكأذاذ،بأنفطتطلبدأتالم!نلمغصات!هذهانالظضيدة

--4مفضالون،رآلاءوكرولسأبنومنهم،المتشحاعرون

3بوف.عزيمتهمنضبطونو،صا-يقهعندلهويدسون

4اتفيكر،فالمألراالسياقعلىيجريؤهو،لهمدحه

يصولذيا)المتظسيحسىام،المرجبىرائقلابنح!ام

.7()!ابه

اهـىالبيتآهذاالتاليالبيتمنذالشأ"عرويعود

عنؤلمضلا،فهو.ادعرببأمانيوربطهالممدوحتحضيض

وضسفيمعدبنيقنهاةفيسنان،رإئقلابنحساهاكونه

وسيف،كفااذحكمعلىآلمتغالجميناعزبهذأوهو.أسد

بكلالمطاعنينأالعربابنوهو.وقوصاوحميةة1ومقد

اًتصعف!نفيهبماوهو.غفببكلال!ضاربينلدن

نسب4منبدي!عضفىوبم!ا،والسخاءأ!ثمجاعةواالبطولة

هـووهو.يجارإيفماالصاب!-نسبققد.العربي

وهو،لهشمالاجميع(اضارر!اصلحلما،لثيءيميضاصلح

"غايسورآءهاليسسا)تيالغاخةالكمالمنبلغقد

لم!تكامل.

ضتقل)75(آلاسديةوهي،ادرابصةالقصيدةفي

ألاسد.بدرمنا-زةوصفألىالغزليةالمقدمةمنالشأ.عر

،ندانؤيهالاتلاقىالتيالمبارزةهدذهوصففيويخوض

.،ذا-زيزال!ألملكلض،ر!النأسؤملك،.الغابملك

ياروعالممدو!وصفوفي،الاسدوصففيويأتب

هـ-خالحثىريدلمسو.لثعرهفيقهاوادصفيةالولصورا

باوص،فينهـي!،تم،الوصفهذاؤيال!خاصةمشاعره

البالغة.اؤ!الحدفيهأيجا"وزحبريئة

بيته:فيوذث)؟7(

الدول!ثدكالااتمصد!ولايكونلابمريامثرسك

.821معزاو؟61حدياليا3،7)

الاولرب-عب!دالقصم!هذه،3؟اص)عزاميؤرخول)4

الحكم.اننقيتوليتار!غوهو،932سنةمن

.231ماوعز22؟يحدالوا7(5)

75

بدرعودةبعدقالهاالتكط)76(الاخيرةالقصيدةفيو

الفدهـ4بعد،همومهيبثالس!احلمدىفيجولتهمن

طرقتالتيحماالاحداثالىفيهمايلمحبيشينؤي،قىالهـغزلي

وتكررتكثرتحتى،ينكرهاوكان،الماصيفيسلحه

ولا،المدحالىورضتقل.ديدناثهوغدتمابهافهـاعترف

والسخاء.الشجاعةمعانىمنسابقا"قأل،عمفى"يخرج

راس!!وعلىم،لهيكيدونالذينخثصومهعلىيعرجثم

عفكتخلفانرو،:يقولبدرالىكضبالذيكروسابن

اهـيرمعك)77(.عنمهلنف!ورفعاعنكرغبةبالطياليو

بانهمي!فهمالخصومه!!لاءعلىالطيبابيهجوموفبى

.أناءزدلاوامهـاءلؤءلمسفه!ا

فضسدل،بدرمجالسسفيارت!جل،1لتيأالمظطوعاتاما

.وهيوثيقةوالفةحميمودمنبينهمد.كانماعلى

.شرابمجالمسفياكثرهماارتجلاذالخمرعلىتدور

قصائد"،في"ترددتالتءالمعانيعلىفي!،المدحويد،ور

."العربررصيدوارنسيدنا"بانهيصفههااحداوفي

ا/ذ.يايدورالهـ!والتنببوادتحيضيضالانر.درةمنتخلوولا

.بدربهيضطلعانينبغي

ست!ضي،طوتهاعلىبدرعندأطيباابيا،مولكن

تتركهلانفمسهوصفكمابالطيفأبو.غيرهامضىكملأ

الاهـ.رصحبةوليست.بلدفييسحتفرانومطامحهه!مومه

،/وهباتجوائزمننالهوما،متعةمنفيهامماعلى

.واخذ.شيئماعنهبمغنيةوتهـكريموترحيبودمنومالقيه

،نعرفلاوهـ-ننعرفمممبئ،والمتشاعرونالحساد

رحالهيشدانالىالشأعرفاضطرب!مكائد.هميطاردونه

ولم،بنصيحتهينتصحلمالم!دوحدام!ااخربلدالى

ابياتهمعتى،ؤلطنتهعلى،يدر(ك

لالذلالعرامسعنهتعجزقدهـيعلىجبض"ومهمه

مشتملبالظلام2،مجتزىتنبمخبر،مرتد/بصارمى

الحيلفراقهفيتعينيلمجائبههمنخرتصديقاذا

بدلواختهامنبلادوفيالخافقينمضطربسعةفي

براعالمراأوالم!مادربرا

تحقعق-اكصبيحثةءناك:جمماالصبح:يول!ف،اجديرهجمطا

.6391الة،هوة"رؤطالمهدار.واخر/نالسقا!عطفى

،العربرع،ن):لمبولب(الادبخزلاآنة:عبدا"!قادر،دياا!بغداا

.9912القاهرةبولاقي

ابرا!مالدكنورترءهة.اتبياااوربارو:ي!سىر،رلملأثر

.7591دمش!،ؤعةعلثقااةاروز.يلاني

ؤوأية.مخطوطة،الفسر:ععك!انالفتحابو،جيابن

،العربانسابجمهرة:سعيدبنحهدابنعلي،حزمابن

.6291ا!اهوة،المهارف!دار.هارونمح!دعبدالسلامتحقيق

.الأ7وعزام232حديالوا)76(

.371ء!امانكلالأ7(ا



.6جبالو.يخاتالوافي:ايبكبنخليلالدينصلاح،الصفدي

.7291،بيروت،صادردار.ديدرينغ.ستعقيق

-اجالثمهباءحلببتاريخالنبلاء:اعلامراغبمحمد،الطباخ

.3؟91حلب،الطميةالمطبعة

.اجحلبتاريخمنالحلبقبدة:عمرالدينكمال،العديمابن

.5191،!عشق،الدعانساميألدكنورخقيق

المتنبي.الطيبابيديوان:الحسينبناحمد:المنننبي

والنشر،والترجمةالتاليفلجنة،عزامعبداكهاب!اككتورصنعة

.(416القاهرة

الواحدياحمدعليبنالحم!عنشرحابي-المتننيالطيبابيديوان-

.1861برلين،ديتؤميفىيمويخكلضيق

والاثارالخططذكرفيوالاعتارالمواعظ2:لدينتقيا،المقريزي

هـ.اآ07القاهرة،برك!2ج

كلوالمسرويالسارىمنالممعف:عليبنال!سن6وكيعابن

.(مظوط)نجميوسفمعمدالدكتورتحقيق-المتنبيشعر

المتنبيشعرفيواًلطموحالعظمةمظاهر

-28الصفحةعلىاكمثورتتمة-

الشاجيةالنبرةهذههوبفنهخالداالمتنبياظلاخرولامر

4شياننوالقرطاجنيحازماليهتطنأمروهو.ف!فرهالعالية

اناحوال":يقولهومما،البلظء.منهاجكتابهفيبتفصيلوذكره

ينعمماحولحائمةاملاملسماعوالمتفرغينالناسج!ر

المتنبي:افال"ويشجو

الفؤادفيهوىعادفتاذاالمرءافيالمقالةتنجحانما

:الوالاصوالدالالسارةاوالمشطابةالاحوالحافىمعذدانوبعد

منوالكعراًلاضمنالوحشةفيهااعقبتاحوالإمنهلأالشاجية

المتنعمواعقابلفرامهبالتالمبأا!بيبالتنعماعقابنحوالصفاء

لكلا!بألالماورنيبالوفىالنعماواعق!اقهالفراباتالمبالشبيبة

فيهاالجوركاناحوال.ومنهالفراقهلمسعدبالتالماب!الزمنالتنمواعقاب

ماغ!عالاانورفىالاحسانهوفعوالاساءةا!لاموضعوضع

همتايقصدالمتنبيااليبابوكانماوكثير.الفضلذايلائم

منموقعهحسنمماذلكفكانالشاجيةمنقهبلهوالليالغرب

.(،الاحوالهذهجاعنيخلولاالناساكثراذالنفوس

منصورةجامتالمتنبيحكمنانالشاجيةالنفمةهذهوررغم

.والثماؤموالتواكلوالانخذالللذلادوةكلكاخاليةنفسه

الغلوجوانبرض6*جيالنظرفيالمتنبيالطيبابو1وسيظل

وللهمةيالضيالعربيل!نداددايعاادبيارمزاشعرهفىالب!ية

المربي.وللاباءالعربية

أدنسم

يثلحدصذر

طللسأف

بد+بأ+++ءة11

أتة+!95

تاليف

ا!فليالبمعلو

مساهمتها،الاسا.سفي،الدراسةهذهغاية)ء

داخلالفلسطينيالعربيالشعبيالتراثتكريسفي

المركريةالدراسةواداة..وتصاعدهااالثورةنمو

جزءاباعتبارهاالفلس!طينيةالشعبيةلالامثلهي

وهى...اتفلسطتىالشعببىالتراثمناساسيا

الفلسطينيالعربيلمجتمعن!"ةالفذاقدرةاتؤكد

هوطالاوالتطوروالنمووالحيويةالصمودعلى

تحاولالذيال!تراثصذا،الشعببمبتراثهمحتفظ

متلاحمتين،متساند"صن،واليصهيونيةالامبرياتية

..فلسطينيشعبلوجودانكارا،وتدميرهقتله

وتحليلوتعميقونثرواثراعاحياءكلقانولذلك

والوانهاشكللهبكافةالفلسىطينىالشعييللخراث

للمنلأفياضاءةانهكما،لهاوتكريسللثور(ةدعمهـو

"..لهاولحمةالفلسطينية

أ!الض--امن

ي!ثابدارمنث!مورالتا

ضمعمر!مر.مممممم


