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ملخّص املقال
إنّ املقالة هذه تبحث عن خصوصية الرثاء يف قصيدة أيب متام ،اليت رثى هبا حممد بن محيد الطوسي (قائداً من
قوّاد املعتصم باهلل) وتدرسها من حيث املوضوع والعاطفة واخليال.
واملستنبط أن الشاعر يتناول املوت يف القصيدة بنظرة أقرب للفلسفة ،ويصدرها ببيان العجز اإلنساين أمام
مأساة احلياة والتسليم ملشيئة اهلل .والقصيدة يف مضموهنا العام موقف مشرف ومبدأ راسخ وقيمة يف الوفاء
واإلخالص ،وكانت العاطفة فيها صادقة إنسانية صحيحة .أما اخليال ،فكان قوياً يف أبيات القصيدة؛ إذ جنح الشاعر
يف إبداعه لتصوير معاين الفداء والتضحية اليت اتـصف هبا املرثيّ ،كما أن ركون الشاعر إىل عنصري التشخيص
والتجسيم أدّى إىل جناحه أيضاً.

الكلمات الرئيسة
الرثاء ،العاطفة ،اخليال ،التشخيص ،التجسيم.
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مقدمة
الرّثاء ،موضوعٌ شعريٌ أساسيٌ يف خارطة الشعر العريب ،يـعدّ مـِن األغراض ذات
الصّـدارة وأصدقها على ألسنة الشعراء ذلك؛ ألنّه يتطلـب عاطفة ًصادقةً ،يعبّـر الشاعر من
خالهلا عن عرفانه ومدى حزنه لفقد من يـحبّ.
أمّـا أروع الرثاء ،فهو ما نـُدب به األبطال يف حومات القتال ،وإنّ أبرز ما يقابلنا من
املعاين السامية يف رثاء األبطال والفرسان ،هو علوّ اهلدف الذي من أجله خيوض األبطال
غمارَ احلرب ويلجّـون املعارك ويضحـون بأنفسهم فيها ،وليس اهلدف إال إيثار موتة الكرامة
على حياة املذلـة.
ومن أشهر قصائد الرثاء يف الشعر العريب كلـه ،قصيدة أيب متّام اليت يندب فيها البطل
الشهيد حممد بن محيد الطوسي ،وفيها يصوّر أثر موته يف النـاس كما يصف فيها ما كان
يتحلـى به ذلك القائد الفقيد والفارس املقدام من شجاعة وقوّة وتضحية وكرم.
أمّا هذه الدراسة فهي تسعى لتبني خصوصية الرثاء يف قصيدة أيب متّام ،اليت رثى هبا
حممد بن محيد الطوسي وذلك من خالل العالقة بني العاطفة واخليال فيها.

اجلو العام للنـّص
حياة الشاعر فيما يتــصل بالنـص
ولد أبو متام حبيب بن أوس الطائي يف جاسم أواخر القرن الثاين اهلجري سنة 412هـ
وعمل مبهنة احلياكة وسقاية املاء ،ليساعد أباه العطـار على مواجهة أعباء احلياة متتبّعاً
حلقات الدرس.
تنقـل أبو متام يف شتـى البالد ،فذاع شعره وانتشر حىت مسع به اخلليفة املعتصم ،فقرّبه
إليه وأغدق عليه العطاء .وبعد أن متـت رحالته ،استقرّ به املقام يف املوصل وتولـى بريدها،
فظلّ هبا حىت توفـي عام 661هـ( .الفاخوري ،4416 ،ص)242
مناسبة القصيدة
القصيدة هذه قاهلا أبو متام يف رثاء قائدٍ عريبّ؛ يف رثاء ابن قبيلته (طيء) حممد بن

الطوسي
الرثاء بين العاطفة والخيال :أبو تمام يرثى محمد بن حميد
ّ
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محيد الطوسي الطائيّ ،حني استشهد يف معركة من معارك املعتصم باهلل ضدّ الروم ،الذين
أرادوا سلب مدن اخلالفة اإلسالمية بتحالف بابك اخلرّمي.4
قال الرواة عن تلك املعركة بأنّ الروم عمدوا مكيدة فوقع الكثري من اجلنود املسلمني قتلى و
أسرى وجرحى فبقي القائد الطوسيّ شاخماً يقاتل الكفـار من صالة الصبح إىل أن غرُبت
الشمس .ويقال« :إنـها ملّا حضرت املعركة خرج القائد الطوسيّ ولبس األكفان عليه ،فأخذ يقاتل
من صالة الفجر إىل صالة الظهر ومن الظهرإىل صالة الغروب بالسيف حتّى تكسّرت تسعة
سيوف له من شدّة املعركة حىت أحاطوا به الروم منفرداً ،فقتل قبل الغروب ،فلمّا قتل بدأت
النوائح يف بغداد فبكى عليه أبو متام وارجتل هذه املرثية يعزّي املعتصمَ (العراقي ،دون تا ،ص.)4
 -4بابك اخلرمي هو صاحب الثورة الكبرية (666-624هـ) وزعيم اخلرمية البابكية اليت نشأت من
طائفة اخلرمية املزدكية .واخلرمية فرق وحنل نشأت يف خرم (ناحية بأردبيل) جتمع على القول بالرجعة
وأن الوحي ال ينقطع أبداً ،ويرون أن كل ذي دين مصيب إذا كان راجي ثواب وخاشي عقاب وأصل
معتقدهم القول بالنور والظلمة.
يرى بعض املؤرخني أن بابك من ساللة أيب مسلم اخلراساين ،وأنه ثار يف وجه العباسيني لينتقم أليب
مسلم ،ويذهب أبو حنيفة الدينوري إىل أن بابك من ولد مطهر بن فاطمة بنت أيب مسلم اليت تنسب إليها
الفاطمية من اخلرمية ال إىل فاطمة بنت رسول اهلل .ويذكر آخرون أن أباه كان بائع دهن فقرياً من أهل
املدائن ،نزح إىل ثغر أذربيجان ،فسكن قرية تدعى بالل أباذ من رستاق ميمذ ،وأن جاويذان بن سهل
الذي كان من زعماء اخلرمية جببال البذّ ،كان أستاذ بابك ،فلما توفّي جاويذان ،أقامت امرأته بابك
مكانه وادعت أن روح جاويذان حلّت جسد بابك وأوعزت إىل رجال جاويذان بوجوب طاعته.
استغلّ بابك اضطراب أمور الدولة إثر الصراع بني األخوين األمني واملأمون ومقتل األمني ومكث املأمون يف
مرو ليعلن ثورته سنة 624هـ142/م ،فانتشر البابكيون بعد ذلك يف طربستان وجرجان وبالد الديلم يعيثون
فساداً ويثريون االضطراب ،يساعدهم على ذلك انصراف املأمون إىل الشؤون اخلارجية واهنماك قواته يف حرب
البيزنطيني ،مما جعل أمر القضاء عليه صعباً جداً ،فلما شخص املأمون إىل بغداد وجّه عيسى بن حممد بن أيب
خالد حملاربة بابك ،فنكب ،مث اختار صدقة بن علي املعروف بزريق ،فأسره بابك .مث وجّه إليه حممد بن محيد
الطوسي ،فقتله بابك هبشتادسر ،يوم السبت خلمس ليال بقني من شهر ربيع األول وفضّ عسكره.
توفّي املأمون سنة 641هـ .من دون أن يتمكن من القضاء على هذه الثورة ،فلما جاء املعتصم مل يبخل
بتسخري كل قوّته لقتال بابك ...فاختار حلربه قائداً تركياً من كبار قوداه وهو حيدر بن كلوس األشروسين
املعروف باألفشني وذلك سنة .642
فقد جنح األفشني بعد سنتني أن جيرب بابك على الفرار ،وقد ألقي القبض عليه يف أثناء سريه ،ويف
صفر سنة  664هـ قدم األفشني إىل سامرّاء ومعه بابك اخلرمي ،فشهره املعتصم وأمر أن يركب على
الفيل ،مث أدخل دار املعتصم حيث قتل ،وأنفذ رأسه إىل خراسان ،وصلب جسده بسامراء (ابن األثري،
 ،4141ج ،1ص114؛ الطربي ،4122 ،ج ،1ص641-421؛ فوزي ،4111 ،ج ،4ص. )621-622
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حتليل النص
رثى الشعراء معدّدين مزايا الفقيد اخلـُلقية وأشاروا يف مراثيهم إىل نسب املرثيّ وإىل
مكانته يف حياهتم ،كما وصفوا كيفية موته ،باإلضافة إىل الفراغ الذي تركه يف اجملتمع
بفضل مسوّ شخصيته وحسن معاشرته للنـاس.
للرثاء قيمٌ اجتماعية وفنية وشخصيـة يتميـز هبا عن غريه من ضروب الشعر من ناحية
وعن شاعر دون آخر من ناحية أخري .وتتعدّد دواعي وأغراض الرثاء عند الشاعر حبسب
مكانة املرثيّ ومءلته ،وعلى ضوء هذه املكانة ،تتحدّد معاين الرثاء؛ فاملعاين اليت أوردها ابن
الروميّ يف رثائه لولده ختتلف عن املعاين اليت ذكرها أبو متام ودعبل اخلزاعي .فابن
الروميّ كان يركـز على لوعة الفقد يف حبـه لفلذة كبده ،ويعبـر عن عاطفة األبوّة جتاه البنوّة
البارّة ،ولعلّ هذا يتـضح يف أبيات قصيدته اليت تعبـر عن مهـه الشخصيّ:
بُكاؤكم ـ ــا يشـ ــفي وإن كـ ــان ال يـج ـ ـ ــدي
تـاوخ ـ ـى حم ــامُ امل ــوت أوس ــط ا صبيت ـ ــي
ط ـ ـاواه الـ ـرّدى عنـ ــي فأضحـ ــى م ـ ـــزارُه

فجُـ ـــودا فق ــد أودى نظيـرُكم ـــا عن ــدي!
فلل ـ ـه! كي ــف اختـ ـ ــارَ واسطـ ــة العقـ ـ ـ ــد
بعيــداً عل ـ ــى قــربٍ ،قريب ـ ـاً علــى بُعـ ــد!
(ابن الرومي ،6226 ،ج ،4ص)122

وأبو متّام جند عنده القيمة االجتماعية القبلية ملّا يرثى حممد الطوسيّ الطائي ،ويبني
مءلته يف قومه وحاجتهم إليه وحاهلم دونه:
ت ــردّى ثي ــابَ امل ــوت حُمـ ــراً ،فمـ ــا دَج ــا
كـ ـ ــأنّ بنـ ـ ـــي نبهـ ـ ـ ــان ي ـ ـ ـــومَ وفــات ـ ـ ـ ـــه

هل ــا الليـل إال وه ــي مـن سـندسٍ خضـرُ
جن ـ ــومُ مس ـ ــاءٍ خَ ـرّ مـن بينـِ ــها الب ــدرُ
(أبو متام ،4111 ،ص)421

أما دعبل ،فقد كان يعبـر عن عاطفة الوالء واملشايعة بأبيات خلـدها الدهر:
مـ ـ ــدارسُ آيـ ـــاتٍ خل ـ ـــت م ـ ـــن ت ـ ــالوةٍ
آلل رس ــول اهلل باخلَيـ ــف م ـ ـــن مـِن ـ ـ ـى

ومَن ـــزل وح ــيٍ مُ ـــقفر العَ ـرَص ـ ـــات!
وبالـرك ـ ــن والتـَّعـ ـــريف واجلـم ـ ـــرات
(اخلزاعي ،4114 ،ص)21

ولكلّ هذه الضّروب من قصائد الرثاء قيمٌ خمتلفة ومعاين متعددة ،تبني عمّا يتضمنه
الرثاء ويكشف عنه من تعبريات متباينة ،وإن كان الغرض واحداً.
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وعلى ضوء هذه املقدمة ،تتجلـى قيمة الرثاء بتعبرياهتا املختلفة يف شعر أيب متام كأوضح
ما تكون.
إنّ أبا متام شاعرٌ ميلك قدرات تقدر على إبراز مجيع تلك القيم املذكورة يف معاين
الرثاء؛ إذ إنـه ميتلك رؤية للقيم اإلنسانية واملعاين األخالقية يف الذاكرة العربية ،لذلك
جنده خيتار ممدوحاً معيناً ،يرى فيه رؤية تتناسب ما يعتقده من القيم واألخالق ،وهلذا
تأ قصائده يف الرثاء تعبرياً عن رؤيته تلك.
ولعلّ االنتباه إىل قيم اإلسالمية والفروسية اليت كان يراها أبو متام يف محيد الطوس ّي
دليل على ذلك .فلقد كان محيد الطوسيّ فارساً مسلماً مقداماً ،ورجل حزمٍ وسداد .ولقد
كانت مرثية أيب متام فيه معبّرة عن تلك اجلوانب الثالث من قيم الرثاء (الشخصية
واالجتماعية والفنية) ،فها هو يقول يف قصيدته:
كـــذا فليـ ــجلّ اخلطــبُ وليفـ ــدحِ األمـ ـ ـ ـرُ
تـُوفـي ـ ـ ــت اآلمـ ـ ـ ـ ــال بعـ ـ ـ ـ ـ ـدَ مـحمّـ ـ ـ ـ ـ ـدٍ!

فلــيس لع ـنيٍ مل يف ِـ ــض مـ ــاؤها عـ ـ ـ ــذرُ!
وأصــبحَ يف شُـغـ ـُل عـ ــن الســفر السـ ـَّفر!
(أبو متام ،4111 ،ص)421

رثى الشعراء أحباءهم ،فالمس بعضُهم حدود الكفر ،حتـى إنّ بعضهم وقع يف الكفر،
كذلك كان هناك فريق من الشعراء رثوا أعزّاءهم حبسرة ،ولكن باستسالم للقدر وبرضوخ
ملشيئة اهلل ونظام احلياة ،فمنهم شاعرنا أبو متام ،فهو يتناول املوت بنظرة أقرب للفلسفة،
والدليل على ذلك تصديره للقصيدة برؤية فلسفية عن املوت والعجز اإلنساينّ أمامه
والتسليم ملشيئة اهلل ،و«هذا يتــضح يف قوله "كذا" إذ هذه اللفظة تدلّ على أنّ أبا متام حتـم
أمر القائد الشهيد وفوّضَه هلل تعاىل ،فعلم أنّ موت مثل هذا القائد ال يكون إال يف قلب
املعركة منفرداً بشجاعة نادرة ،فسلـم األمر .كما يتـضح ذلك يف قوله "رأيتُ" من البيت
األخري» (العراقي ،ص.)1
علي ـ ــك سـ ـ ـ ــالم اهلل وقـف ـ ـ ـ ـاً فـإننـ ـ ـ ــي

رأيـتُ الكــرمي احل ـُرّ لـيس ل ــه عـم ـرُ!
(أبو متام ،4111 ،ص)422

وكلّ ذلك ممّا يدخل يف اجلانب الشخصيّ الفلسفيّ ـ أحياناً ـ للشاعر.
والقيمة االجتماعية للرثاء يف النصّ ،فتتمثــل بصورة واضحة يف األبيات اليت ركـز فيها
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الشاعر على موضوعات اجتماعية كالكرم وذكر قبيلته والشجاعة والقتال يف احلرب .وممّا
مييز هذا اللون الشعريّ عند الشاعر ،أنـه يتحدّث عن املرثيّ مباشرةً من خالل صفاته
وبيان حاله اليت استقرّ عليها:
وم ـ ــا كـ ـ ــان إال مـ ــالَ مـ ــن ق اـ ـ ـلّ مالـ ــهُ
ونف ــسٌ تـاع ـ ـــافُ الع ــارَ حت ـ ـــى كأنـم ـ ـــا
فت ـى كـان عذبَ الروح ال مـِن غضاضـةٍ

وذخــراً مل ــن أمســى ولــيس لــه ذخ ـ ـرُ!
هو الكفرُ ،يومَ الرّوع ،أو دونه الكفـرُ!
ولك ــنّ كب ـ ـ ــراً أن يق ـ ـــال بـ ـ ــه كب ـ ـ ـرُ!
(أبو متام ،4111 ،ص)421-421

وهذا احلديث يتضمّن احلديث عن النـفس ،كوهنا نفساً عظيمةً تليق العظمة املرتبطة باملرثيّ:
فـ ـ ـىتً ،كل ـ ـ ـما فاض ـ ــت عي ـ ــون قبيل ـ ــة
يـ ــُعَزّونَ عـ ــن ث ـ ــاوٍ تـُعـ ــزّى بـ ــه العـ ـ ـُلى

دماً ،ضَحـِكـت عنه األحاديث والـذّكرُ
ويبكــي عليـه البـأسُ واجلـودُ والشع ــرُ

ولقد جنح الشاعر بإثبات العظمة متأصّـلةً يف الطوسيّ الفقيد ،باستخدام لفظة "فىت"؛
إذ إنّها تدور حول معانٍ سامية؛ تدور حول الشهامة والرجولة واخلدمة والبذل وما جرى
جمرى ذلك من مكارم األخالق ،وإذا جـُمع إىل ذلك حسن الديانة وصالح األمر ولزوم
االستقامة وطلب العلم ،بلغ من العلياء كلّ مكان .ويستكمل هذه الفكرةَ  /العظمة قولـُه:
وقــد ك ــان فــوتُ الـم ــوت سهـ ـالً ف ــرَدّه

إلي ــه احلف ــاظ ُاملـ ـُرّ واخلـُلـ ـُق الوَع ـ ـرُ
(أبو متام ،4111 ،ص)421

فتنطق األبيات السّابقة حبزن الشاعر وصدق مشاعره ،بأنّ القائد الشهيد مَضى مرفوع
الرأس ،عزيز النفس ،حرّاً ،أبيـاً ،كرمياً وفيـاً مل ينم على الضـيم أبداً ومل يداهن يف احلقّ
أحداً ،عزيزاً على الكافرين ،رحيماً باملؤمنني ،حمرّضاً على القتال وجماهداً يف سبيل الدين،
خاض غمار احلرب مبتسماً ،فرفع اهلل شأنَه وأعلى ذكرَه وصار أسوةً ملن بعده.
أمّا القيم الفنية للرثاء يف هذا النصّ ،تأ من خالل العواطف النابضة والصور النادرة،
وقد أكثرَ أبو متام من الصور احلسّية ـ البصرية منها والسمعية ـ وحىت اخليالية يف هذه
القصيدة اليت قصد من خالهلا بيانَ عظم الفقد وحجم الرزيئة مبوت هذا البطل ،وهذا ما
سنتناول احلديث عنه حتت عنواننيِ مستقلـنيِ مها "العاطفة" و"اخليال" .فنبدأ حديثنا عن
العاطفة أوالً مثّ عن اخليال ثانياً؛ ألنّ العاطفة هي مـُبعث اخليال ومادته وجناحه الذي يـُحلـق به.
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العاطفة
لقد امتلكت هذه القصيدة شحنةً عاطفيةً عاليةَ التوتر؛ فقد رُويَ أنّ أبا متام ملّا كتب هذه
القصيدة قال له أبو دُلف العجليّ« :واهلل ما مثل هذا القول يف احلسن إال املرثية اليت رثيتَ
هبا حممد بن محيد الطوسيّ ،فقال أبو متام :وأيّ مرثية أرادها األمريُ؟ قال :قصيدتك
الرائية اليت أوّهلا:
كــذا فليج ـلّ اخلط ـبُ وليف ـ ــدحِ األمـ ـ ـرُ

فلـيس لعيـنٍ مل يفـِـض ماؤه ــا ع ــذرُ!

وقد وددتُ واهلل أنّها لك يفّ .فقال الشاعر :بل أفدي األمري نفسي وأهلي ،وأرجو أن أكون
املقدم عليه ،فقال أبو دلف :إنّه مل ميـُت من رُثيَ هبذا الشعر» (ضيف ،4112 ،ج ،4ص.)621
فنرى أنّ بني حرارة العاطفة ومجال الصورة ،سقط أبو دلف منتحراً بفتنة اجلمال
فتمنـى لو كان هو املقتول الذي قيلت حبقـه هذه املرثاة.
مثّ إنّ أوّل ما يلتفت النظر يف هذه املرثية ،مقدمتها املوضوعية اليت تناسب موضوعها
وهذا يدّل على حترّر الشاعر من التقليدية واالتـباع ،وعدم وقوعه يف حماكاة منهج القصيدة
القدمية اليت متيل إىل الوقوف على األطالل للبكاء وصبّ الدموع ،بينما الشاعر ليس مستعداً
للوقوف أصالً ،فما بالك إذا كان الوقوف للبكاء والضّعف؛ لذا يعوّض أبو متام بالعقل من
القلب يف الشطر األول من مقدمة القصيدة ويستخلص عربة املوت واحلياة من خالل لفظة
"كذا" اليت تدور يف التسليم للقدر والرضوخ ملشيئة اهلل ومل يلبث الشاعر حىت يعمد يف الشطر
الثاين من املقدمة إىل إبراز حزنه ويدعو األمـة للحزن العامّ .فلقد فـُجعت األمة العربية
اإلسالمية بفارسها املقدام ،أسد اجلهاد ،ورجل احلزم والسداد ،محيد الطوسيّ؛ فإنّ املصاب
جلل واخلطب عظيمٌ وليس هناك عذر ملن مل حيزن .وهذه املقدّمة فقد ظلـت عاطفتها عجيبةً
خَرقت تقاليد شعر الرثاء؛ فبكاؤها فيه كربياء وعـزّة ،وحزهنا معجون بطعم الصرب؛ إنـها
عاطفة تتجلـد ي ترى البالد أنـها لريب الدهر ال تتضعضع .ولعلّ هذه املقدمة احلكمية جعلت
القصيدة تعترب من أروع شعر الرثاء يف األدب العريب؛ إذ ذكر النقـاد أنه من أفضل املراثى ما
«تبدأ مبا يدلّ على عظمة احلادثة وشدّة وقعها خليطاً باملدح والثناء» (فاضلي ،4426 ،ص.)66
وتشتعل عاطفة احلزن واألمل ،حيث جيعل الشاعر اجلميع يتألـم هلذا املصاب وحيزن هلذا
الفقد ،حيث مل يقتصر هذا احلزن والوجد على اإلنسان فحسب ،بل تعدّاه إىل اجلمادات
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واملعنويات والكواكب السيارة .ولعلّ الشاعر أراد أن تعمّ هذه البلوى ويلبسها اجلميع حتـى يتساوى
اجلميع يف احلزن؛ ألن خريات هذا البطل عمّت اجلميع ،ولعلّ هذا هو ما أراده أبو متام بقوله:
ت ُـوُفـيـ ـ ـــت اآلمـ ـ ـ ــال بعـ ـ ـ ــدَ مـحـمّ ـ ـ ـ ـ ــدٍ!
يـُعـ ــزّونَ عـ ــن ث ـ ـــاوٍ تـُعـ ــزّى ب ـــه العـُل ـــى

وأصب ـحَ فــي شُـغ ـُل عــن السـفر الســَّفر!
ويبكـــي عليـــه الب ــأس واجل ـــود والش ــعرُ
(أبو متام ،4111 ،ص)421

مثّ ميضي الشاعر بعد مقدّمته السابقة ،إىل تـاعداد فضائل املرثيّ وبيان مءلته األخالقية
واالجتماعية ،وقد طال نـافـاس الشاعر فيها ،فاستغرقت من القصيدة عشرين بيتاً ،ومبدؤها:
ومـ ــا كـــان إال مـــالَ م ـــن قـا ـ ـ ــلّ مالـُ ــهُ

وذخــراً مل ــن أمسـى ولـيس لـه ذخ ـرُ!

ومنتهاها قوله:
عليـ ــك س ـ ـ ـ ــالم اهلل وقف ـ ـ ـ ـ ـاً فإنن ـ ـ ــي

رأيـتُ الك ــرمي احل ـُرّ لـيس لــه عمـ ـرُ!

فترى كيف بدأ الشاعر قصيدته بالعاطفة احلزينة الباكية .فاملرثيّ مبوته وفقده ذهب ،وفقد
اجلود والنـدى والعرف ،وال شك أنـها بداية قويـة يتحول الشاعرُ فيها من رثاء الشخصيـة إىل رثاء
معانٍ عامـة ،كان املرثيّ رمزاً هلا .فالشاعر ال يريد أن يقول فـاقـاد الفارس املقدام واجلواد الكرمي،
ولكنّ املفقود اجلود واإلقدام ،لتكونَ الداللة آكد والتأثري أعـمّ وأمشل؛ إذ إنّ السامعني بعد استماع
هذه احملاسن واملناقب يـُدركون أنـهم فقدوا أيّ رجلٍ قد يكون مثيالً له يف احلياة الدنيا.
مثّ تزداد لوعة الشاعر وإحساسه بالفقد ،وتبلغ حالته قمـة التألـم ،ليصبح فاقداً مجيعُ اخللق:
كـ ـ ــأنّ بنـ ـ ـ ــي نبهـ ـ ــان يـ ـ ـ ــوم وفـ ــات ـ ـ ــه

جنـوم مســاءٍ خـ ـرّ مـن بينهــا البــدرُ!
(أبو متام ،4111 ،ص)421

ومن الواضح أنّ مستوى العاطفة يتنوّع يف هذه املرثيـة صعوداً وهبوطاً ،فتكون العاطفة
هادئةً يف املطلع ،وذلك العتماد الشاعر على اجلانب العقليّ ،مثّ تشتدّ شيئاً فشيئاً ،حيث
ينطق أبو متام مبناقب املرثيّ وحماسنه ،مثّ تعود إىل هدوئها مرّة أخرى ،ملّا تتكرّر األبيات
احلكمية يف أخريات القصيدة:
لئـــن غ ــدرت ،فـــي الــرّوع ،أيامـ ـــه بـــه

فمــا زالت األي ـ ــام شيمتهـ ــا الغـ ــدرُ!

وخامتتها:
عليـ ــك سـ ـ ــالم اهلل وقف ـ ـ ـ ـ ـ ـاً فإنن ـ ـ ـ ــي

رأيـتُ الك ــرمي احلـُرّ لـيس ل ــه عمـ ـرُ!
(أبو متام ،4111 ،ص)422
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اخليال /الصّورة الشّعرية
إنّ أبا متام اهتمّ بكل الصور احلسـية ،منها وغري احلسية (الذهنيـة) ،ومزج بني احلركة
والصـوت واللون والصّورة؛ واآلن نعاجل هذه الصور ،إلثبات حضورها يف خميـلة أيب متام،
وأهنا تلعب دوراً أساسياً يف جتربته الشعرية.
 .4الصّورة البصرية :هي اليت تعتمد على العني يف تصوير األشياء ،فعن طريق العني
يكون االحتكاك املباشر يف موضوع التجربة سواءً أكانت الصورة لونية أو ضوئية أو مساحيةً.
أ -الصّورة اللّونية :ومن ذلك قوله:
تــردّى ثيـ ــاب املــوت محـــراً ،فم ــا دجــا

هلــا الليل إال وهـي مــن سـندسٍ خضـ ـرُ

فاللون األمحر داللة استشهادٍ وتضحية ،واللون األخضر داللة نقاءٍ وطهارة .ويبقى اللون
األسود كامناً يف الليل يعكس كآبة نفس الشاعر وحزنه جرّاء املصاب اجللل.
ب -الصّورة الضّوئية :تتـصل الصورة الضوئية بالصّورة اللـونية ،وقد عَىن أبومتام هبذه
الصورة ،وجتلـت بصورة الكواكب تارةً وبصورة القمر تارّةً أخرى ،ومن ذلك قوله:
ك ـ ــأنّ بن ـ ـ ـ ـــي نبهـ ـ ـــانَ يـ ـ ـــومَ وفـاتـ ـ ـــه

جنـومُ مس ــاءٍ خـرّ م ــن بينه ــا البــدرُ

ج -الصّورة املساحية :هي اليت توحي باالمتداد املساحيّ املكاينّ ،فال تقتصر على اإلشارة
إىل احملسوس يف إطاره الضيـق احملدود ،وإنـما تتجاوزه ليصبح املوضوع املوصوف منسجماً
مكانياً على مساحة كبرية أو صغرية ،كما تـتّـضح يف قوله:
ثوى يف الثـرى من كـان حييـا بـه الث ـرى
ك ـ ـ ــأنّ بن ـ ـ ـــي نبهـ ـ ـ ــان يـ ـ ـ ـــوم وف ـ ـ ـــاته

ويغم ـــر ص ــرف الدهـــر نائل ـ ـــه الغم ـ ــرُ
جنــوم مســاءٍ خ ــرّ مــن بينه ـ ـ ـــا البـــدرُ

وهنا امتدّت الصورة البصرية مساحيـاً  /مكانياً من السماء إىل األرض .وقوله:
مَضــى طاهـ ـرَ األث ــواب مل تب ـقَ روض ـةو
وكيـ ــف احتمـالـ ـ ــي للغي ـ ــوث صنيعـ ـ ـ ـ ـةً
فأثبـ ـتَ فـ ـ ــي مُستنق ـــع املـ ــوت رِجل اـ ـــه

غ ـــداةَ ث ـــوى إال اشت اـه ـ ــت أنـهـ ـ ـــا ق ـ ـربُ
بإسقائهـــا قبـــراً وفـ ـــي لـاحـــده البحـ ــرُ!
وقــال هلــا مــن حتــت إمخصــك احلشـ ــرُ
(أبو متام ،4111 ،ص)422-421

وإذا اطـلعنا على الصـور البصرية لدى أيب متام ،جندها كثرياً ما ترتبط باألفعال واحلركة،
فاألفعال ذات الداللة البصرية مثل( :اعتلّ ،الضـرب ،الطعن ،أثبت الرجل ،قال ،غدا ،خرّ و)...
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وهي مفردات تتواءم وأبعاد جتربته الشعرية املفعمة باحلركة ،وتوايل األحداث.
 .6الصـورة السّمعية :وهي تقوم على تصوّر األصوات وفعلها يف النـفس ،باإلضافة إىل
اإليقاع .وقد قيل« :إن الكلمة حتاكي يف إيقاعها معناها ،كما حياكي اهلديل صوتَ احلمامة
واخلريرُ صوتَ املاء» (ابن جنّي ،4112 ،ج ،4ص.)12
فإيقاع الكلمة يساعد املعىن يف رسم الصّورة .ومن املفردات ذات الداللة السمعية املنتشرة
يف القصيدة( :ضحكت ،قال ،احلمد ،خرّ ،يعزّون ،يبكي) .فهذه األلفاظ أصوات انفعالية،
تعضد جتربة الشاعر الوجدانية.
 .4الصورة الشمّية :وتأ يف الدرجة الثالثة من سلـم احلواسّ بعد البصرية والسمعية،
والشمّ يتـفق مع السمع يف حصول االنفعال مع غيبة اجلسم الفاعل ،أمّا الصورة الشمّية،
فقد صوّر أبو متام الرائحة املعنوية اليت تكتسي هبا املرثيّ .كما صوّر نكهةً خياليةً ألثواب
النـدى ،بعد أن ختيـل النـدى إنساناً كرمياً تفوح أثوابه بالطـهارة والنـكهة النقيـة ،باإلضافة
إىل استخدام مفردة "روضة" وهي مفردة ذات داللة مشّية.
أم ـ ـِن بع ــد طـ ـ ـيّ احلادث ـ ــات حممـ ـ ــداً

يكـ ــون ألثـ ــواب الن ــدى أب ــداً نش ـ ـرُ؟!

 .1الصورة اللّمسية :وحتتلّ املرتبة الرابعة يف قائمة صور احلواسّ ،وما جاء على هذه
احلاسـة قوله:
فأثبـ ــت ف ـ ـ ـ ـ ــي مستنقـ ـ ــع املـ ــوت رِجلَـ ــه
تــردّى ثيــاب املــوت مح ـ ـ ـــراً ،فمــا دجـــا
ل ـ ــئن ألب ـ ــِست فيـ ـ ـــه املصيب ـ ـ ـــة ط ـ ــيء
سقى الغيث غيثـاً وارت األرضُ شخصَــه

وقـال هلــا مـن حتـت إمخصــك احلشـرُ
هلـا الليـل إال وه ــي مـن سـندس خضـ ـرُ
فمـ ــا عرّيـ ــت منه ـ ـــا متي ـ ـمٌ وال بكـ ـ ـ ـ ــرُ
وإن مل يك ـ ــن فيـ ــه سح ـ ــابٌ وال قطـ ـ ــرُ
(أبو متام ،4111 ،ص)422-421

 .1الصّورة الذّوقية :وهي ذات تنبيه كيميائي ،وال تنفعل إال إذا وضع اجلسم على اللسان،
فهي إذاً حاسّةو قائمةو على التّماسّ املباشر .وقد صوّر أبو متام مذوقاتٍ مجاليةً خمتلفة ،منها
يف قوله:
(عذب الروح) و(اشتهت) ـ وهذه اللّفظة للذيذ ما طاب وعذب الشراب ـ كما صوّر
مذوقات ضدّية للحالوة وهي (املرّ) ،ولكنّ هذه الصّور املتـضادّة تلتقي كلّها مجيعاً ،لكوهنا
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تعمل لصاحل الشاعر؛ ألنـها محلت يف ثناياها معىن الطهارة والصفاء والعزّة.
 .2الصّورة الذّهنية :إىل جانب الصّور احلسّية هناك الصورة الذهنية ،وهي تلك الصّور
اخليالية اليت تكسب املعىن خصوبةً وامتالءً .وهذا النوع من الصّور تدخل يف باب اإلبداع
اخليايلّ؛ ألنّ مقدرة الشاعر االبتكارية تتمثّل فيه( .إمساعيل ،4111 ،ص)16
وسنتطرّق هنا لدراسة هذه الصّورة ،من خالل عناصرها املتعدّدة اليت أشاعت اجلمال
يف معاين النصّ ،وهي :التشبيه ،واالستعارة ،والتشخيص ،والتجسيم والكناية.
أ -التشبيه
جاءت التشبيهات يف قصيدة الشاعر عقليةً غري حمسّةٍ وماديةً حمسوسةً ،كقوله" :احلمدُ
نسج ردائه" وهذا تشبيه بليغ؛ حيث شبـه احلمد بأنه مـِن مكوّنات رداء املرثيّ .وقوله" :وأكفانه
األجرُ" ومثلها" :تردّى ثياب املوت"" ،وهو هلا مجرُ"" ،إذا شجرات العرف"" ،فأثبت يف مستنقع
املوت"" ،هو الكفرُ" و"ما كان إال مالَ مَن قلّ ماله" و"ما كان إال ذخراً ملن أمسى وليس له ذخرُ".
كما أحسن الشاعر استغاللَ التشبيه التمثيليّ يف عرض مدى هول الفجيعة اليت أملّت بالناس؛
إذ شبـه مجوع القبيلة يف علوّ مقاماهتم ،بالنجوم تَساقط مـِن بينها البدر ،وهو ذلك القائد الشهيد.
ب -االستعارة
قد كان أليب متام قدرةو على استخدام االستعارة ،وبراعة التشخيص والتجسيم دلـت
على خصوبة خياله وحيويـته ،كما أضفت تلك امللكة على املعاين رونقاً وهباءً.
أمّا االستعارة املكنية فقد متثلـت يف قوله" :فليس لعنيٍ مل يفض ماؤها عذر" حيث شبّه
العني بإنسانٍ إن مل يبك املرثي حزناً وأملاً ،فال يـُقبل منه اعتذار ،وحذف املشبه به وأبقى
شيئاً من لوازمه على سبيل االستعارة املكنية ،ونفس الشيءِ بالنسبة لقوله" :ضحكت عنه
األحاديث والذكر" و"توّفيت اآلمال" و"بزّته نارُ احلرب" .ويف قوله" :إذا ما استهلـت" شبّه كفّ
املرثي بسحابة ممطرة تتـرحّم على الناس بإنزال الربكات والنـعمات ،مثّ حذف املشبه به
وأبقى شيئاً من لوازمه على سبيل االستعارة املكنية.
واالستعارة التصرحيية جندها يف قوله" :توفيت اآلمال" ،حيث شبّه عدم قضاء احلوائج
واآلمال بالوفاة وحذف املشبّه وصرّح باملشبه به وقوله" :كلـما فاضت العيون دماً" ،صوّر الشاعر
الدمع بالدّم وحذف املشبه ،وقوله" :حتـى مات مضربُ سيفه" شبه تكسّر مضرب السّيف باملوت
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وصرّح املشّبه به ،كما شبّه استقرار القنا والسّمر يف جسد املرثيّ باعتالهلما على سبيل
االستعارة التصرحيية ،يف قوله" :اعتلـت عليه القنا والسّمر" ،ويف قوله" :خرّ من بينها البدرُ"،
حيث شبّه املرثيّ بالبدر وحذف املشبه .كذلك قوله" :سقى الغيث غيثاً" شبّه القائد الفقيد
بالغيث وحذف املشبه وصرّح باملشبه به .وأخرياً نراها يف قوله" :ويف حلده البحر" ،حيث شبه
محيد الطوسي بالبحر ،فحذف املشبه وصرّح باملشّبه به.
ج -التـشخيص
أما التشخيص فهو إبراز اجلماد أو اجملرّد من احلياة ،من خالل الصورة بشكل كائنٍ
متميـزٍ بالشعور واحلركة واحلياة .وهو من العناصر اجلمالية يف إبراز الصورة وإعطائها
إحياءً و داللةً أقوى أثراً وأكثر عمقاً (مشيسا 4426 ،أ ،ص.)11
فقد شخـص أبو متام أيام الدهر على هيئة إنسانٍ يتـصفُ باخليانة والغدر وتقلـب
األحوال يف قوله:
لــئن أبغــض الدهـ ـ ـرُ اخلـ ــؤون لفقـ ـ ــده
لـ ــئن غـ ـــدرت ،يف الـ ــرّوع ،أيام ـ ــه ب ـ ــه

لـاعهـدي به ممّـن حيـبّ لــه الده ـ ـ ـ ـرُ
فما زالـت األيـ ــام شيمته ـ ـ ــا الغ ــدرُ!
(أبو متام ،4111 ،ص)444-442

كما تتحوّل العـُلى إىل شخصٍ ويتحول تأثريها إىل تعزيةٍ ،حيث يقول الشاعر:
ي ُــعزّونَ عــن ثـ ــاوٍ تعـزّى ب ــه الع ُـــلى

ويبكي عليـه البـأس واجلــود والشـعرُ

كذلك شخـص البأس واجلود والشعر بإنسان يبكي على املرثيّ ،وذلك يتـضح يف الشطر
الثاينّ من البيت السابق .مثّ إنـه استفاد عنصر التشخيص يف قوله:
فأثب ــت ف ـ ــي مسـ ـتنقع امل ــوت رِجلَ ــه

وقال هلا من حتت إمخصك احلشـرُ

فالرّجل شأهنا شأن اإلنسان ختاطب ،حيث االستعارة املكنية هنا قائمة على التـشخيص.
كما يعدّ حوار املرثـيّ الرِّجلَ من ابتكار الشاعر يف املعىن؛ إذ يدلّ ذلك على تقريب احلشر
واجلنـة التـي وُعد هبا ،فهي أقرب من ضربة سيف وهي حتت إمخص رجليه.
د -التجسيم
وقد ظهر يف أسلوب أيب متّام عنصر التـجسيم ،وهو من الظواهر البالغية األسلوبية ،ويعين
إبراز الصّورة الفنـية لألمر املعنوي يف صورة اجلسم احملسوس ،فيغدو أقرب إىل اإلدراك وأحرى
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بالتأمل (مشيسا 4426 ،ب ،ص .)16وقد جند التـجسيم يف قوله" :لئن ألبست طيّء املصيبة" ،حيث
شبّه املصيبة وهي شيءٌ معنويّ ،بثوبٍ يـُلبس ،وحذف املشبه به.
هـ -الكناية
من أمثلة الكنايات الواردة يف القصيدة قوله:
تــردى ثي ـاب املــوت محــراً فمــا دجــا

هلا اللـيل إلـا وهي من سندس خضرُ

إذ كنـى بقوله" :تردّى ثياب املوت محراً" عن الشهادة والتـضحية ورمز باللون األخضر يف
كنايته إىل الرّاحة واألمان وحياة األبرار والصّاحلني.
وق ــد ك ــان ف ــوت املـ ــوت سهـ ـ ـالً فـ ـرّده

إليـ ــه احلفــاظ امل ـ ـرّ واخللـ ـُق الوع ـ ـرُ

إذ يكنـي أبو متّام بقوله" :احلفاظ املرّ" عن الشجاعة واإلقدام وبـ "اخللق الوعر" عن حبّ
الدفاع واحلفاظ عن الوطن الذي تأصّل يف املرثيّ حتـى صار جزءاً منه.
فتـى كان عذب الـروح ال مـن غضاضـة

ولكـ ـنّ كبـ ـ ــراً أن يـُق ـ ــالَ بـ ـ ــه كب ـ ـ ـرُ!!

كنـى عن التواضع وخفـة روح املرثيّ والتـرحاب بقوله "عذب الروح ".
مضــى طــاهر األثــواب مل تبــق روض ــةو

غــداة ثــوى إال اشــتهَت أنـه ـ ـ ــا قب ـ ـ ـرُ

إنّ الشاعر ملّا أراد أن يصف القائد الشهيد بالتقوى والعفاف والرباءة من أيّ إمثٍ ،نـاسب
تلك الصفة "طاهر األثواب" إليه على سبيل الكناية.
فــىت مــات بــني الطعــن والضــرب ميتـةً

تقوم مق ـ ــام النصر إن فاتـه النصـرُ

الكناية يف "مات بني الطعن والضرب" عن موت الفقيد يف ساحة القتال ،كما أنه كنـى
بالشهادة وإيثار املوت على اهلوان والذلّ بقوله" :ميتة تقوم مقام النصر" ،إذ يف احلمام
رمحة وعزّةو ونعمة من أن يكون املرء جباناً خذوالً.
وق ــد كان ــت الب ــيضُ امل ــآثري يف ال ــوغى

بــواتر ،فهـ ــي اآلن م ـــن بعـ ــده بـُت ـ ـ ـرُ

الكناية يف "فهي اآلن بـُتـرُ" كناية عن قلـة انتفاع السيوف .مثّ إنـنا جند الكناية يف عبارة:
"كلما فاضت عيون قبيلة دماً" فالعبارة كلـها كناية عن شدّة احلزن واألمل .وأخرياً ،الكناية يف
"احلمد نسج ردائه" كنايةو عن تقوى الفقيد وتديـنه.
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اخلامتة
القصيدة يف مضموهنا العامّ ،جولةو ناجحةو بالتأكيد للشعر يف وقوفه أمام املوت والفناء،
خرجت من القلب فدخلت إىل كلّ قلب ليس بينها وبني متلقـيها حجابٌ.
وكانت عاطفة الشاعر صادقةً إنسانية صحيحة على الدوام يف أبيات القصيدة ،كما
تباينت عواطف الشاعر يف اجتاهها ،فتوجهت تارةً إىل القائد املرثيّ وتوجهت تارةً أخرى إىل
اإلنسان بعامة ،وكل االجتاهات كانت أحاسيسه قويةً؛ ألهنا تنطلق من الفقد والوحشة اللتني
استشعرمها الشاعر بعد فراق ممدوحه األبديّ ،وبلغ من تأثريها أنّ أحد كبار رجال الدولة
العباسية مل ميلك بعد مساعها إال أن يقول أليب متام" :يا أبا متام وددتُ لو أهنا لك يفّ".
أما اخليال /الصورة الفنية ،فكان الشاعر معتدالً يف استخدامه ،فلم يفرط فيها مبا
يوصف بالتكلف ،ومل يقلل منها مبا حيطّ من شاعريته ،فاخليال كان وسيلة اعتمدها الشاعر
لتصوير انفعاالت ملتاعة ،فاستخدم كلّ ما من شأنه أن يضفي عليه حيويةً وصدقاً يف
العرض كاللون واحلركة حىت إنه ارتقى بإعمال احلواسّ املختلفة كالذوق والشمّ واللمس و...
هذا ،وانساقت األلفاظ يف أكثرها مع الصورة الفنية ،فزاوج الشاعر مبهارة بني الصورة
واأللفاظ اليت تساندها للوصول إىل دقة متناهية يف رصد عاطفته العاجزة عن دفع املصاب.
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