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الُملخُص

َحاولْت هذِه الِدَراسُة الَحفَر َوالَتنِقيَب ِفي َنِقيِض 

بالماِئِت.  يسمى  ما  أو  الفناُء،  َوهَو  والوُجوِد،  الَبقاِء، 

اإلنَساِن  َجَسِد  فناِء  ُمِحيِط  ِفي  الَغوُص  أَدّقٍ  بَتعبيرٍ 

َوَتَوقِف  الَموِت،  َعلى  إشراِفه  و  ، األنُدلسّيِ عرِ  الّشِ ِفي 

ِة، َبعد أْن َكاَن ُيؤدي َجِميَع َتَمحوراِت  ّيَ أنِشَطِتِه الَحيو

ِكياِت 
ُ
ِسل ُوفــِق  َعلى  َعاِليٍة،  ِبِدقٍة  َوُصــَوِرَهــا  الَحياِة، 

ى الَجَسِد ِمن 
َ
األفَراِد، َمَع األخِذ باالعتَباِر ما ُيَمارُس َعل

سَرِتِه، أو 
ُ
ِقَبِل الَفرِد َنفِسِه، أو أ َتمظهَراٍت للسلطِة، من 

خرى، َتحّطُ ِمْنه 
ُ
يه ُسلطٌة أ

َ
الُمجَتَمِع، وقد ُتفَرُض َعل

الَمَرِض،  أو  الَهَرِم،  ال وهي ُسلطُة  ُتنِهيُه، أ أو  ُتِعيُقُه،  و 

َعلى  َيقدُر  ال  ًا،  َبالّيَ َعــاِجــًزا  َجــَســًدا  ِمنُه  َتجَعُل  التي 

َكاَن ُركًنا أَساًسا ِفي ُمَعاَدلِة  الِقياِم بَنَشاَطاِتِه، َبعَد أْن 

الَحياِة، َوَديُموَمَتها، وقد َيَتَعرُض ِبَسبِب ذلَك لَصدَمِة 

 العالقِة بالحياِة، وما لذلَك 
َ

الموِت، التي ُتنهي أوصال

َعلى  الَمرِيَر  واِقَعها  َتفرُِض  َوِخيَمٍة،  َنفسيٍة  ــاٍر  آَث من 

ِبإمعاٍن  الَنَظرِ  إلى  َعَمدنا  لذا  ِبقوٍة،  اإلنساِنيِة  اِت 
َ

الــذ

َصَوَرَها  التي  الُمخَتِلَفِة،  بأسَباِبِه  ِت  الَمّيِ الَجَسِد  ِفي 

الُمراِبطيَن والُمَوحديَن  الشاِعُر األندلِسّيُ ِفي َعصَري 

خرى اجتماعيٍة 
ُ
يٍة َنفسيٍة، وأ تصويًرا َدِقًقا ُمَؤِثًرا، من زاو

كوَنُه َينَهُج َثَقافَة المجَتَمِع الذي َيِعيُش ِفيِه،  ثَقاِفيٍة؛ 

ُيأثُر ِفيها، َمَع اختالِف َدَرجِة الَتأِثيرِ والَتأثرِ  فَيَتأثُر ِبها، و

َوالَتَقاليِد،  الَثَقاَفاِت  باخِتالِف  ؛  آلخــَر ُمجَتَمٍع  من 

إيــحــاءاِتــه،  الــَجــســِد، و الِت هــذا  والــوقــوِف َعــلــى دال

وحتى  ِفيِه،  ُيحيُط  و َيكَتِنُفُه،  ا  َعّمَ الغُموِض  َوَكشِف 

ُنحيَط  أْن   
ُ

ســنــحــاول االســتــنــَطــاِق  َعَمليُة  َتكَتمَل 

ُيَسمى  ما  يِه 
َ
َعل َوُنَطبُق  جوانِبه،  معظِم  من  بالنّصِ 

 ، الَصوتّيِ الَجانِب  َعْن  َكالَتَحُدِث  الَعاِم،  بالَكشِف 

ها 
ُ
الِت النفسيِة واالنفعاليِة التي تحمل واستنباِط الدال

الِت باستطاعِتها أْن تقَف   تلك الدال
َ

الموسيقى، إذ أّن

بنا على عتبِة البعَديِن النفسّيِ واالجتَماعّيِ .

* * *
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Summary:

This Study Attempted To Dig And Exca-

vate The Opposite Of Survival And Existence, 

Which Is Annihilation, Or The So-Called Dead. 

More Accurate Dive Words Around The Court-

yard Of The Human Body In The Andalusian 

Poetry, And Supervision Of Death, And Stop Its 

Activities Vital, After He Leads All Tmahurat 

Life, Accurately And Images Is High, Accord-

ing Slekiat Individuals, Taking Into Account 

What Is Practiced On The Body Of The Mani-

festation Of Power, By The Individual Himself, 

Or His Family, Or Society May Impose Upon 

Other Authority, Degrade Him And Unham-

pered, Or Terminate, Namely The Pyramid Au-

thority, Or The Disease, Which Makes Him A 

Body Incapable Of Ballia, Is Not Able To Carry 

Out Its Activities, Having Been A Pillar Mainly 

In Life Equation And Sustainability, Has Been 

Exposed Due To The Shock Of Death, That Ends 

The Limbs Of The Relationship Of Life, And 

So Psychological Disastrous Effects, Impose A 

Reality Bitter Human Self Strongly, So We‘ve 

To Consider Carefully The Dead Body Of Vari-

ous Its Reasons, Which Portrayed The Poet An-

dalusian In A Modern The Almoravids And The 

Muwahhideen An Influential Viewpoint, From 

A Psychological And Socio-Cultural Perspec-

tive; The Fact That He Approaches The Culture 

Of The Society In Which He Lives, Is Affected 

By It, And Is Affected By It, With The Differ-

ent Degree Of Influence And Influence From 

One Society To Another; In Different Cultures 

And Traditions, And Stand On The Semantics 

Of This Body, Aahath, And Unravel The Mys-

tery Of What Is Shrouded In, And Surrounds It, 

And Until The Process Is Complete Interroga-

tion We Will Try To Take The Text Of Most Of 

Its Aspects, And Apply It The So-Called Public 

Disclosure, Such As Talking About The Audio 

Side, And The Development Of Psychologi-

cal Connotations And Emotional-Borne Mu-

sic, As These Connotations Can Stop Us On The 

Threshold Of The Psychological And Social Di-

mensions.

* * *
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التمهيُد

نقيُض  نفاَده )١(، وهو  اللغِة يعني  الشيِء في  فناُء 

 فنَي الرجُل يفنى، أي : إذا هرَِم، وأشرَف 
ُ

يقال البقاِء، و

ِبالِفْعِل،  ماَت  ــِذي 
َّ
ال الَمْيُت   : َوِقيَل   ،)٢( الموت  على 

 لمْن 
ُ

ُيَقال و  . َبْعُد  َيُمْت  ْم 
َ
ل ِذي 

َّ
ال  : ُت والماِئُت  والَمّيِ

وَن ِلَمْن 
ُ
َيُقول  

َ
ٌت، َوال ْم َيُمْت ِإنه ماِئٌت َعْن َقِليٍل، وَمّيِ

َ
ل

تِيهِ 
ۡ
حمسَوَيأ ى: 

َ
َتَعال ُه 

ُ
كَقْول  ،)3( ٌت  وَمّيِ ماِئٌت،  ا 

َ
َهذ ماَت: 

أي  خمتجحتجحس،  بَِمّيِٖتۖىجس حجسإِبَۡراهِيم:  ُهَو  َوَما  ُكّلِ َمكَاٖن  ٱلَۡمۡوُت ِمن 
ۡرُض ٱلَۡمۡيَتُة 

َ
َُّهُم ٱلۡأ ى : حمس َوَءايَةٞ ل

َ
ُه َتَعال

ُ
م َيمْت بعد، وَقْول

َ
ل

ُكلُوَن ٣٣ىجس 
ۡ
يَأ فَِمۡنُه  ا  َحّبٗ ِمۡنَها  ۡخرَۡجَنا 

َ
َوأ ۡحَيۡيَنَٰها 

َ
 أ

كانْت َمْيتًة بالفعِل، ففناُء الجسِد إذن  ، أي  محتمحتجحس   : حجسيس 

على المستوى اللغوّيِ يعني الحالَة التي يكوُن فيها 

الَمْيُت  أمــا  عليه،  مشرًفا  الــمــوِت  من  قريًبا  الجسُد 

بالفعِل،  َمْيًتا  الجسُد  فيها  يكوُن  التي  الحالَة  َفَيعني 

زِه  وحّيِ بأعضاِئه،  محتفًظا  كــاَن  إْن  و فناِئِه  ِفــي  فهو 

انــعــدمــْت  فــقــد  ؛   
ً

كــامــال الــفــضــاِء  ه مــن 
ُ
ــذي يشغل الـ

ُة، وتوقفْت جميُع أنشطِتِه  ُة والداخلّيَ حركاُته الخارجّيَ

الُمشَترُك  الَمِصيُر  هو  الموَت  أو  الفناَء   
َ

إّن الحيويِة. 

جميًعا،  والناُس  جميًعا،  األحياُء  إليِه  ُيفضي  الذي 

األديــاِن، ولقد  قررْتُه جميُع  الواقُع، وما  وهذا ما يؤكُدُه 

)١( ينظر : لسان العرب : )مادة نفد(، ١١/ ١٩٧ .
احمد  بــن  محمد  منصور  البــي  اللغة،  تهذيب   : ينظر   )٢(

ا(، ١5/ 3٤3 . ي )ت3٧0هـ( : )مادة َفّنً االزهري الهرو
)3( ينظر : لسان العرب : )مادة مات(، ٧/ ٩١ .

إِنََّك  حمس   :� الكريم  ه  نبّيَ مخاطًبا  تعالى  اهلُل   
َ

قــال

 البعَض 
َ

أّن ، َحتى  مجتمحتجحس  َمر:  حجسالزُّ ّيُِتوَن ٣٠ىجس  مَّ َوِإنَُّهم  َمّيِٞت 
ا من مظاهرِ اإلنسانيِة، فلقد   الموَت مظهًرا أساسّيً

َ
عّد

ِة إال بالموِت؛   اإلنسانّيَ
َ

قيَل: )) ال َيستكمُل اإلنساُن حّد

ٌت (()٤(.  ه حّيٌ ناطٌق مّيِ
َ
ِة أّن  اإلنسانّيَ

َ
 حّد

َ
ألّن

 ،  فكرًة مؤّرِقًة للكائِن البشرّيِ
ُ

َ فكرَة الفناِء تظّل
))إّن

مُن ولغُز الحياِة والموِت ما زال ُيلّحُ على  َيمضي الّزَ و

)5(، ولقد اسُتعملْت(( الفلسفُة، والديُن، 
الفكرِ البشرّيِ

والعلُم جميًعا في محاولِة فهِم الموِت، والتحكِم فيه، 

، ال مهرَب  أو السيطرِة عليه، ومع ذلَك فالموُت حتِمّيٌ

كبيًرا من نظرِتنا إلى  ُد جانًبا  منه، وهذه المعرفُة ُتحّدِ

الحياِة(()6(. 

ُة الموِت استفزاًزا لإلنساِن،  لْت حتمّيَ
َ

ولطالما شّك

يدخَل معه في صراٍع  للموِت، و ا 
َ

نّد يقَف  أْن   
َ

فحاول

من  كبيرٍ  جــزٍء  في  الصراُع  هذا  انعكَس  ولقد  َعِمٍق، 

في  يتجلى  وذلــَك   ، واألدبـــّيِ  ، الفكرّيِ اإلنساِن  تــراِث 

أسطورُة  وهــي  إلينا،  وصلْت  يخيٍة  تار أســطــورٍة  أقــدِم 

ثِة  ُدّوِنْت قبَل الميالِد بثال ُة، التي  ّيَ جلجامش السومر

الــذي  جلجامش  البطِل  قــصــَة  ي  ــرو وتـ ســنــة،  الِف  آ

َسعى بكّلِ ما يلتهُب في داخِله من رغبٍة في الخلوِد، 

ِتِه إلى المجهوِل،  لتحقيِق حياٍة أبديٍة، فعاَد من رحال

التي لم يستطْع  الحقيقُة  ه، وأشرقِت 
ُ
آمال وقد خابْت 

اإلنساَن  لكّنَ  ليموَت.  ُوِلــَد  اإلنساَن   
َ

أّن وهي  نقَضها، 

)٤( المحاسن واألضداد : 33٧ .
)5( ينظر : فكرة الموت في الشعر العربي : 305 .

)6( إشكالية الموت في الطرح الفلسفي : 6 .
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في صراِعِه َمَع الموِت أبى أْن َيستسلم للهزيمِة، األمُر 

فيه  يتغلُب   ، ّيٍ ســطــوِر
ُ
أ عالٍم  ــداِع  إب إلى  دفَعه  الــذي 

االنبعاُث على الموِت)١(.

َكه،  الموِت، يتحاشى هال َ اإلنساَن يهرُب ))من 
إّن

والعالِج  الوقايِة،  وسائِل  من  يملُك  ما  بكّلِ  ويحارُبه 

الَقبوِل  إلى  والقتاِل  الفراِر  موقفي  يتجاوُز  قد  ه  ولكّنَ ؛ 

هــذِه  ــي  ِف الــفــرِد  لحياِة  ًة  طبيعّيَ نتيجًة  بوصِفه   بـــِه، 

اإلنساِن  بيَن  حــدَث  الــذي  الــصــراَع   
َ

إّن و  .)٢()) الدنيا 

كاَن  لإلنساِن  الموِت  حتميِة  استفزاِز  نتيجَة  والموِت 

في  الحياِة  اختياُر  فــ))ليس  ؛  البدايِة   
ُ

منذ محسوًما 

األمرِ  آخرِ  في  فالموُت  ؛  ِن  الهّيِ باألمرِ  الموِت  مواجهِة 

ُل إلى  التوّصُ صاحُب قوِة، فهو قوٌة موجهٌة، وال يمكُن 

تسويٍة، أو مساومٍة معه (()3(؛ ولذلك ارتأى اإلنساُن أْن 

 ، يتعامَل مع الموِت معاملًة أخرى، ويسلَك طريًقا آخَر

 التأمَل 
َ

. )) إّن َل الفلسفّيَ ولقد كاَن هذا الطريُق هو التأّمُ

الفلسفّيَ في الموِت هو في األساِس محاولٌة للتصالِح 

فقلُق  المابعد،  ومن  نهايِتها،  من  القلقِة،  ــذاِت  ال مع 

الموِت ثابٌت مشترٌك في كّلِ الفلسفاِت، حتى في تلَك 

 الكينونَة المحدودَة 
َ

التي نشّمُ فيها رائحَة اإللحاِد ؛ ألّن

في الزماِن فعٌل ثابٌت، ال استثناَء فيه (()٤(.

ليَس عجيًبا أْن يشهَد الجانبان النفسّيُ والعقلّيُ 

العربي  الشعر  فــي  واالنــبــعــاث  الــمــوت  اســطــورة   : ينظر  )١(
الحديث : ٢5 .

يخ الموت، دوغالس ج . ديفيس : ٧ . )٢( الوجيز في تار
في  اإلنساني  الفناء  لتصورات  دراســة  والــوجــود،  الموت   )3(

التراث الديني والفلسفي العالمي : ٩ .
)٤( اإلنسان والموت : ١8 .

ًرا، واضطراًبا،  في تعامِل اإلنساِن مَع الموِت، والفناِء تغّيُ

الــذي  الجسِد  عكِس  على  كثيًرا،  واخــتــالًفــا  وقلًقا، 

وال  الفناِء،  مَع  التعامِل  في  واحــًدا  مساًرا  يسلُك  يكاُد 

يدوُر  الذي   
ُ

والتساؤل  ،
ُ

واإلشكال  ،
ُ

الجدل حوله  يدور 

ه ال يختلُف 
َ
الفناُء أم ال ؟!، فإّن أ يلحُقها  الــروِح،   

َ
حول

 الفناَء هو مصيُر الجسِد اإلنسانّيِ على 
َ

أّن أحٌد على 

صريًحا  يكوُن  الجسَد  يلحُق  حين  فالفناُء  األرِض، 

ا لفاعليِة الجسِد، 
ً

ه يضُع حّد
َ
ا، إّن

ً
يَب فيه، وال َشّك ال ر

َسيأتي  الــذي  الَموُت،  إليِه  َفَينظُر  َوَدوِرِه،  وحضوِره، 

 اإلنساَن 
َ

 شيٍء من قبضِتِه. وعلى الرغِم من أّن
َ

لينَزَع كّل

فناَء   
َ

فــإّن منه،  وُيشفُق  الفناِء،  لتجنِب  دائًما  يسعى 

الجسِد ليَس باألمرِ المعقِد، فما هو إال أْن تفارَق الروُح 

 : الَعَرُب  َقالْت  ِلذلَك   . هامدًة  ًة 
َ

جّث فُيصبَح  الجسَد 

َرَكــَدْت،  إذا  الريُح  وماَتْت  َرَماُدها،  برَد  إذا  الَناُر  ماَتْت 

 
ُ

ه َيُزول
َ
ْت النوَم َموًتا َتشبيًها ال َتحِقيًقا؛ ألّن وكذلَك َسّمَ

 
َ

الحال هــذِه   
َ

إّن  .)5( ُمؤقًتا  ولــو  والــَحــَركــُة،  الَعقُل،  منه 

التي صاَر إليها الجسُد هي التي ُتثيُر ارتباَك اإلنساِن 

 ما ُيرِبُكُه مصيُر تلك الجثِة المفجُع 
َ

 الموِت، إّن
َ

حيال

َه إخواُن  ِل، والفساِد )6(، ولقد )) شّبَ
ُّ
ُل في التحل المتمّثِ

ُل جسُدُه بنيَة  ، إذ ُيشّكِ الصفا اإلنساَن بالعالِم الصغيرِ

ها، 
ُ
حال  

ُ
ل

َ
يتبّد التي  األخيرِة  هذِه  الفاضلِة،  المدينِة 

وتنهاُر بعَد مفارقِة الروِح للجسِد (()٧(.

الموَت   
َ

ألّن ؛  الَموِت وأشَمَل  ِمَن  الَفناُء أعم   
ُ

ُيعّد َو

)5( ينظر : الوجود والموت والخلود : ١٢٧ .
)6( ينظر : اإلنسان والموت، محمد يشوتي : ٢١ .

ته وتجلياته  )٧( جماليات الجسد في الفكر الفلسفي، تمثال
في الثقافة االسالمية : ١06 .
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َفَقد  الَفناُء  أما  للروِح،  الُمَفارِق  الَجسِد  َعلى  ينَطبُق 

 إحساَس الَمرِء بال وجوِدِه، وهو على َقيِد الَحياِة، 
ُ

َيَطال

عن َطريِق الَمرِض، أو الَهَرِم َوالَشيخوخِة، أو العاَهِة، أو 

االضطهاِد، َففي حاِل الَموِت ُيبلى الَجسُد، َوفي حاِل 

النفِس  َصــوَت   
َ

أّن يعني  وهــذا  الــُوُجــوِد،  ُيبلى  الَفناِء 

ها هي من استشعَرْت 
َ
الُمهددِة بالفناِء هو االقوى، ألّن

بالفناِء، وأومْت إلى الجسِد بقدوِمِه )١(.

فلسفّيٍ  نقاٍش   
َ

محّل كانْت  كما  الفناِء  قضيَة   
َ

إّن

ما في  طويٍل، وكانْت شعلَة إبداٍع أدبّيٍ واسٍع، وال سّيِ

 بقضيِة 
ً

كاَن الشاعُر مشغوال الشعرِ العربّيِ القديِم، إذ 

الفناِء )٢(، وتشابهْت نظرُة الشعراِء )) إلى الموِت الذي 

رفًضا  الرثاُء  فكاَن  ونسياًنا،  فناًء  نظرهم-  في   - عنى 

التخليِد  ونوًعا من  اإلنساَن،  ُد  ُيهّدِ الذي  للفناِء  ا  ّيً رمز

فناُء  حِظَي  وقــد   .)3()) الــمــوُت  َبه  غّيَ الــذي  للمرثّيِ 

من  كبيرٍة  بجرعٍة  الخصوِص-  وجِه  على   - الجسِد 

الُمراِبِطيَن  الضوِء، وكاَن الشعُر األندلسّيُ في َعصَري 

الجسِد،  فــنــاِء  عــن  بالحديِث  ينضُح  َوالــُمــَوحــديــَن 

 هــذا الــحــديــُث مــحــاوَر عــديــدًة، ومــن تلَك 
َ

واتــخــذ

المحاوِر هي : 

* * *
)١( ينظر : لغة الجسد في أشعار الصعاليك، تجليات النفس 

واثرها في الصورة : ٩6 .
)٢( ينظر : الموت في المعلقات السبع، دارسة فنية : ١٢ .

: الهذلي  يــب  ذؤ أبي  عينية  في  والخلود  الفناء  جدلية   )3( 
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ُ
المبحُث األول

الجسُد الهرُم

بأنه  قبُل-  من  ذكرنا  كما   - الجسُد  ُيــوصــُف  قد 

جسٌد فاٍن إْن هرَِم، وأخذْت َتدّبُ فيه عالماُت اقتراِب 

 . الفناِء الحقيقّيِ

إذ  الموِت،  على  نافذًة  له  ُل  يمّثِ اإلنساِن  هــرَم   
َ

إّن

 - فحركُته  الموِت،  حالِة  مظاهُر  جسِده  في  ُج  تــتــدّرَ

متجهًة  والبطِء   ، والَعجزِ الضعِف،  في   
ُ

تأخذ  -  
ً

مثال

نحَو  متجهًة  الذهاِب  في   
ُ

تأخذ وقوُته  السكوِن،  نحو 

َِّذي  ٱل حمسُهَو   : الَعزيزِ الكَتاِب  في  َجــاَء  وقد  االنــعــداِم، 

ُثمَّ  َعلََقةٖ  ِمۡن  ُثمَّ  نُّۡطَفةٖ  ِمن  ُثمَّ  تَُراٖب  ّمِن  َخلََقُكم 
لَِتُكونُواْ  ُثمَّ  ُكۡم  ُشدَّ

َ
أ لَِتۡبلُُغٓواْ  ُثمَّ  ِطۡفلٗا  ُيۡخرُِجُكۡم 

فِي  حمسَونُقِرُّ   : تعالى  َقوله  في  وَجــاَء  خمتحمتجحس.  حجسَغفِر:  ُشُيوٗخاۚىجس 
ى ُثمَّ ُنۡخرُِجُكۡم ِطۡفلٗا  َسّمٗ َجٖل مُّ

َ
رَۡحاِم َما نََشآُء إِلَيٰٓ أ

َ
ٱلۡأ

ن  َّٰي َوِمنُكم مَّ ن ُيَتَوف ُكۡمۖ َوِمنُكم مَّ ُشدَّ
َ
ُثمَّ لَِتۡبلُُغٓواْ أ

اۚىجس  ۡرَذِل ٱلُۡعُمرِ لَِكۡيلَا َيۡعلََم ِمۢن َبۡعِد ِعۡلٖم َشۡيـٔٗ
َ
يَُردُّ إِلَيٰٓ أ

حجساحَلج : جمتجحس . 

اإلنساِن  الموِت في جسِد  ودُنّوِ  الهرِم   عالماِت 
َ

إّن

في  النظرِ  إعـــادِة  و الــحــيــاِة،  لتوديِع  فــرصــًة  لــه  تهُب 

من  حكمًة  كثَر  أ مواقَف  واتخاِذ  ياِتها،  ومجر أموِرها، 

المصيرِ  وبيَن  ومــّرِه،  بحلِوه  الماضي  وبيَن  أحداِثها، 

ُل عالٌم نفسّيٌ زِخٌم لصاحِب الجسِد. 
َ

المرتقِب يتشّك

َعصَري  شعرِ  من  كبيٌر   
ٌ

حّظ الجانِب  لهذا  كاَن  ولقد 
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ِة  ّيَ يِة الثر الُمراِبِطيَن َوالُمَوحديَن، ومن النصوِص الشعر

 ابِن 
ُ

ِة في تناوِلها لهذا الموضوِع قول الِت النفسّيَ بالدال

 :)١(
لباِل الشريشّيِ

ِكـــَبـــٍر  ــُم َعــــــْن  ــ ــْس ــ ــِج ــ ــــي ال َس ِمــــِنّ ــــا َتــــــَقــــــّوَ ــــّمَ
َ
ل

ـــَعـــِر 
ّ

ا ِمــــــَن الـــَش َكـــــــاَن ُمــــــســــــَوّدً ــا  ــ  َمـ
ّ

َوابــــــَيــــــَض

ــُف َداِئــــــــــَرٍة ــ ــص ــ ـــــي ُن َكـــــأّنِ ــي  ــ ــِش ــ ــُت أم ــ ــل ــ ــَع ــ َج

ــِر ــ ــ َوَت ــال  ــ ِبـ ــوٌس  ــ ــ َقـ أو  رِض 
َ
األ ــى  ــلـ َعـ َتـــمـــِشـــي 

َهُه  ، فشّبَ  جسِده في الكبرِ
َ

هنا يِصُف الشاعُر حال

 ، وترٍ بال  قــوٍس  أو  األرِض،  على  تمشي  ــرٍة  دائ بنصِف 

وهو قريٌب من نصِف الدائرِة، وهما تشبيهاِن بديعان 

 الشاعرِ وقد بلَغ ِمن 
َ

يمكُننا أْن نرى بوساطِتهما حال

ووجُهه  صــدُره  وأقبَل  َس،  وتــقــّوَ فانحنى  ا،  عتّيً الِكَبرِ 

وقد   ، الخطِو في  ا  َجّرً يِه 
َ
رجل َيُجّرُ   

َ
وأخذ األرِض،  على 

األبياُت  جاءِت  ولقد  ذوائُبه؛  وشابْت  وجُهه،  َن 
َ

َتَغّض

ا ُيناسُب  على بحرِ البسيِط؛ فهو بحٌر متسٌع موسيقّيً

ُر  وصَف الحاِل، والشكوى)٢(، ونجُد حرَف الميِم يتكّرَ

ِل، وهو أقرُب الحروِف إلى النطِق  كثيًرا في البيِت األّوَ

 على ضعِف الشاعرِ وِكبرِه، 
ُّ

ها)3(، وهذا يدل
ُ
ه أسهل

َ
ألّن

فلساُنه ُيسرُع إلى الحروِف السهلِة. وَتشيُع في األبياِت 

رائحُة األسى على ما ضاَع من الشباِب، وما انَقضى من 

البيتين،  لنا نفَسه بهذين  الشاعَر ينعى   
َ

، وكأّن العمرِ

أو  الدائرِة،  كنصِف  اإلنساُن  فيها  يصيُر  التي   
ُ

فالحال

 منها وال رجوَع عنها، 
َ

 ال اعتدال
ٌ

، حال القوِس بغيرِ الوترِ

)١( ينظر : ابن لبال الشريشي : 8٤ - 85 .
)٢( ينظر : الموسيقا الشعرية في شعر تأبط شًرا : ١٢6٢ .

الشكل  فــي  ــراءة  قـ الــعــربــي،  الــحــرف  سيميائيِة   : ينظر   )3(
والداللة : ٢٧٤ .

يًة  كثَر دائر  جسَد الهرِِم يصيُر أ
َ

بل هي في اشتداٍد، فإّن

األرِض،  على   
ً

إقباال  
َ

أشــّد صــُدره  يصيُر  و الوقِت،  مع 

يقترُب موِقُع نظرِِه من قدميه، وتضيُق مساَحُة العالِم  و

ُة مع  في عينيه شيًئا فشيًئا، إذ تتالحُق األشياُء المرئّيَ

الوقِت في الغياِب عن مجاِل نظرِه، ما ُيؤذُن باقتراِب 

المرئّيِ  المجاِل  ضيِق  ومــَع   ، العمرِ وانتهاِء  األجــِل، 

على  بدا  إْن  و مخيٍف،  بشكٍل  النفسّيُ  العالُم  يتسُع 

حيَن  ونحُن  الصمُت؛  بــِه  وأحــاَط  الــهــدوُء،  صاحِبه 

واألحاسيِس  ِة،  النفسّيَ بالمضاميِن  اإللماَم   
ُ

ُنحاول

السيطرِة،  عن  األمــُر  يخرُج  األبياُت  بها  تنضُح  التي 

عليِه  تتقافُز  مسرًحا  ُل  ُتمّثِ العمرِ  من  الــمــدُة  فهذه 

اإلنساُن،  بها  مّرَ  التي  الرئيسِة  ِة  النفسّيَ المشاعرِ   
ُ

كّل

كما تمّرُ  يًعا،  العمرِ مروًرا سر وتمّرُ على عقِله أحداُث 

عرباُت القطاِر على عينْي الناظرِ إليه، ومَع هذا المروِر 

أخرى،  ًة  مّرَ واالنفعاالُت  المشاِعُر  ُد 
َ

تتجّد لألحداِث 

بطاقِة  مستضيئًة  وحكمًة،  هــدوًءا  كثَر  أ بصورٍة  لكن 

ُل في 
َ

والتجارُب، وتتشّك األياُم  التي صقلْتها  ِل،  التأّمُ

وتترتُب،  أخــرى  ًة  مــّرَ الَعالقاُت  النفسّيِ  العالِم  هــذا 

المسامحِة  واألشــخــاُص في جــّوٍ من  الــوجــوُه  وتــلــوُح 

، ومع ِضيِق نصِف الدائرِة، أو ضيِق  والسالِم الداخلّيِ

جسِده،  ِس  تــقــّوُ بسبِب  للشاعرِ  الــبــصــرّيِ  المجاِل 

ــه  حــواّسِ ضعِف  بسبِب  كــــّيِ  اإلدرا الــمــجــاِل  وضــيــِق 

مع  تتكيُف  ها 
َ
كأّن رحابًة،  كثَر  أ النفسيُة  يُة  الرؤ تصيُر 

العالِم  سعِة  إلى  الدنيوّيِ  العالِم  ِضيِق  من  االنتقاِل 

َس جسِد   تقّوَ
َ

. إّن ه ال فراَر من المصيرِ
َ
، مدركًة أّن اآلخرِ

حيَن  ــرِة  الــدائ كنصِف  ــاَر  ص أْن  إلــى   - هنا  الشاعرِ 

يمشي - يعكُس لنا انكفاَء الشاعرِ على ذاِته وتقوقِعه، 
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َخِم  الّزَ هذا  وفي   ،)١( عنايِته  دائــرِة  من  العالِم  وغياِب 

ذلَك  ُم 
َ

يتضّخ و الــِفــراِق،  ألــُم  إلينا  يتسرُب  النفسّيِ 

الحزُن المستمّرُ الذي ُيصاحُب اإلنساَن طيلَة عمرِه، 

فرًحا؛  أوقاِتِه  أشــّدِ  في  بغتًة  عليِه  ويهجُم  ُيفارُقُه،  وال 

أسباَبه،  وال  ُكنَهُه  اإلنساُن  يعرُف  وال  يختفي،  و يظهُر  و

حتى تجيَء هذه المدُة من عمرِه، فيصيُر هذا الحزُن 

كثَر حضوًرا ووضوًحا . أ

كاَن للهرِم والشيخوخِة تأثيٌر شديٌد في  ه 
َ
ويبدو أّن

حاِله،  ووصِف  الشكوى،  من  كثَر  فأ لباٍل،  ابِن  نفِس 

التغيّرُ  هو  عليه  تأثيًرا  الكبرِ  أعــراِض  كثَر  أ  
َ

أّن ويبدو 

ه، 
َ
نال الــذي  ُس  والتقّوُ جسِده،  هيئِة  على   

َ
طــرأ الــذي 

ًة أخرى بقوِله )٢( : ُد على هذا مّرَ وهو يؤّكِ

ــُر   ــ ــَبـ ــ ــِكـ ــ ــُب والـ ــ ــْيـ ــ ــِشـ ــ ــَمـ ــ َس َظـــــــْهـــــــِري الـ َقـــــــــــــّوَ

ــــــــُه ِعـــــَبـــــُر
ُّ
ُكــــــــل ْهـــــــــــُر َيــــــــا َعــــــــْمــــــــُرو 

َ
والـــــــــــّد

ــــــــِنــــــــي والــــــَعــــــَصــــــا َتــــــــــــــــُدّبُ َمــــِعــــي 
َ
ّن

َ
َكــــــــأ

ــا َوْهـــــــــــــَي ِفـــــــي َيـــــــــدي َوَتـــــــــُر  ــ ــ ــَه ــ ــ
َ
َقـــــــــــــْوٌس ل

 هذين البيتين 
َ

 الشاعَر هنا حيَن قال
َ

ونحسُب أّن

 
َ

قال حيَن  كــاَن  ما  فــوَق  الــســّنُ  به  تقدمْت  قد  كانْت 

البيتين السابقين، فالبيتاِن جاءا على بحرِ المنسرِح 

ا من البسيِط، وهو ُيشبُه أْن يكوَن  وهو أقصُر موسيقّيً

 على ِقَصرِ نفِسه لما 
ُّ

مختصًرا للبسيِط، وهذا قد يدل

معتمًدا  يمشي  صــاَر  ــه 
َ
أّن هذا  ــُد  وُيــؤّكِ  ، الِكبرِ من  بلَغ 

ُم لنا هنا تشبيًها بديًعا، فهو بعَد أْن  ُيقّدِ على عصا، و

 ، وترٍ بال  القوَس  ُيشبُه  ِس جسِده  تقّوُ قبُل في  كاَن من 

: الجسد في الشعر العربي قبل اإلسالم : ١68 . )١( ينظر
: ابن لبال الشريشي : 8٢ . )٢( ينظر

كمَل الصورَة، فجسُد  صارِت العصا هي الوتَر الذي أ

الشعرّيُ   
ُ

التناول وهذا   ، الوتُر والعصا  القوُس  الشاعرِ 

 على الحكمِة، 
ُّ

اللطيُف من الشاعرِ لحاِل جسِده يدل

وكانا   ، الشاعرِ نفُس  بهما  تنعُم  اللذين  الباِل،  وهدوِء 

الفنيِة  الصورِة  هذِه  من  ونستشعُر   ، الِكبرِ ثمراِت  من 

من  ًة  ضمنّيً يًة  سخر تحمُل  ها 
َ
أّن الشاعُر  َمها 

َ
قّد التي 

ه 
َ
كأّن بقوِته  ويزهو  غــروُره،  عليه  يسيطُر  فهو  اإلنساِن، 

الزمُن  فيسلُب  أبًدا،  بشباِبه  وسيتمتُع  أبًدا،  سيعيُش 

يديه  في   
ٌ

صلصال ه 
َ
كأّن فشيًئا،  شيًئا  وشباَبه  َته  صّحَ

من  قوًسا  ه 
َ
فيجعل يقّوَِسه  كــأْن  يشاُء،  ما  منه   ُيــصــّوُر 

، ثّمَ يجعَل له وتًرا حيَن ُيلجُئه إلى أْن يعتمَد  غيرِ وترٍ

على عصا. 

 هذه الصورَة التي جعَل الشاعُر من نفِسه فيها 
َ

إّن

الذي  الضعِف  مدى  عن  ُر  تعّبِ وتًرا  العصا  ومن  قوًسا 

االستغناَء  يستطيُع  ال  فهو   ، الشاعرِ جسُد  إليه  صــاَر 

 ، عن العصا، كما ال يمكُن القوَس العمُل من دوِن الوترِ

ا ُيوحي لنا بالحزِن العميِق في نفِس الشاعرِ لهذا  مّمَ

الشاعَر   
َ

أّن هذا  يعكُس  وربما  الحاِل،  وهذِه  الضعِف 

 
َ

معتدل الــقــوِة،  موفوَر  كــاَن  إذ  وشباَبه،  ماضَيه  يذكُر 

إليه،  صــاَر  ومــا  عليه  كــاَن  ما  بيَن  يــقــارُن  و ؛  الجسِد 

مع  متصالٌح  ه 
َ
أّن إال  حزُنه،  اشتعَل  وقــارَن  َر 

َ
تذّك وكلما 

ُكتَب عليه   منها لمن 
َ

 طبيعيٌة ال بّد
ٌ

حاِله، فهي حال

إلى مخاطٍب  الحديِث هنا  وتوجيُه  كبيًرا،  يموَت  أْن 

ه 
َ
أْن يوصَل لمن حول يُد  ُير الشاعَر   

َ
بأّن ( يشي  )عمرو

المشاركِة  إلــى  يدفُعه  ما  الحوافزِ  من  لديه  ليس  ــه 
َ
أّن
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االجتماعيِة )١(.

يدّبُ  الوهَن  يجُد  حيَن  كثيًرا  اإلنساِن  نفُس  تتأثُر 

أْن يعتمَد  ا إلى  في جسِده، وحيَن يجُد نفَسه ُمضطّرً

ه 
َ
أّن ُيحزُنه  المشِي،  على  جسَده  ُتساعُد  عصا  على 

يزداُد  الحاِل  تلَك  وفي  بنفِسه،  يقوُم  ال  جسَده  يجُد 

بعده،  ما  له  الضعَف  هذا   
َ

فــإّن ؛  الفناِء  بدنّوِ  شعوُره 

يفٍة الشاعُر أبو بكرِ  يعرُض لهذا األمرِ في محاورٍة ظر و

:)٢( 
ُ

، إذ يقول بِن مغاوِر الشاطبّيُ

ــــــــــْم  
َ
 َمــــــــــــــــْن ل

ُ
 ِلـــــــــــــي َيــــــــــــــْهــــــــــــــَزأ

َ
َقـــــــــــــــــــال

ــــــــــــــــْع ِمــــــــــــــــــــْن َمــــــــــــالَمــــــــــــْه
َ
َيــــــــــــــــَتــــــــــــــــَوّق

  
ً
بــــــــــــــــــــــــا

ْ
َدأ ــــــــــــــــَي  َكــــــــــــــــّفِ ى 

َ
َرأ إذ 

ِبـــــــــــَعـــــــــــَصـــــــــــاَهـــــــــــا ُمـــــــــْســـــــــَتـــــــــَهـــــــــاَمـــــــــْه

ـــــــــــيـــــــــــٌح َصـــــــــــِحْ واهلِل  ْنــــــــــــــــــــــــــــــــَت 
َ
أ

ــــــــِقــــــــَيــــــــاَمــــــــْه
ْ
َســـــــــــــــــــــْوَف َتــــــــْبــــــــَقــــــــى ِلــــــــل

ـــــــــــُت: َدْعـــــــــــِنـــــــــــي ِمـــــــــــــْن ُمــــــــَحــــــــاٍل 
ْ
ُقـــــــــــل

ـــــــآَمـــــــْه ــــــــْيــــــــُخ الـــــــّسَ
َ

َقــــــــــــْد َشـــــــَكـــــــا الــــــــّش

َكـــــــــــْيـــــــــــَف ُيـــــــــــــْرَجـــــــــــــى ِلـــــــــــــي َبــــــــــَقــــــــــاٌء 

َوِجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَداري ِبـــــــــــــــِدَعـــــــــــــــاَمـــــــــــــــْه

يًفا داَر بيَنه وبيَن أحِد من  يعرُض الشاعُر حواًرا ظر

يعرُف، وجاءِت األبياُت على مجزوِء الرمِل، ليناسَب 

؛ إلقامِة البعِد  أسلوَب السرِد الذي تبنى عنصَر الحواِر

 :  الطرِف اآلخرِ للشاعرِ
َ

 قول
َ

االيحائي لفكرِة النِص. إّن

 على 
ُّ

)أنت واهلل صحيٌح .. سوف تبقى للقيامْه( يدل

والتراث  اإلســالم  وموقف  الشيخوخة  سيكولوجية   : ينظر  )١(
العربي من كبار السن : 3٢ .

: زاد  ينظر : ابن مغاور الشاطبي، حياته واثاره: ٧3. و )٢( ينظر
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في  ُيفارُقها  ال  ه 
َ
وأّن عصاه،  على  الشاعرِ  اعتماِد  طوِل 

على  ــه 
َ
إّن الثاني.  البيِت  في  َحه 

َ
وّض ما  وهو  المشِي، 

وظرِف   ، الشاعرِ إلى  ِه  الموّجَ الكالِم  ظرِف  من  الرغِم 

فهو  نفِسه،  نفِس  على  قاسًيا  كــاَن  ــه 
َ
أّن إال  عليه،  ه  رّدِ

ه 
َ
يعكُس لنا أّن ه بِه، و

َ
يعكُس عدَم شعوِر بعِض من حول

يستعيُن بما بقَي له من قوٍة وجلٍد، فيظهُر متماسًكا 

فيحسُب  عصاه،  رأِس  على  قبِضه  وفي   ، الخطِو في 

 )
ُ
: )يهزأ الشاعرِ  

ُ
، وقول

ً
ُر طويال ه قوّيٌ سُيعّمَ

َ
أّن البعُض 

ِثه، فهو   محّدِ
َ

 على شعوِره القوّيِ بما يناقُض قول
ُّ

يدل

ِته، وِثَقِل جسِده، واقتراِب أجِله، وهو  يشعُر بذهاِب قّوَ

 
َ

يُد أْن ُيغالَب هذا الشعوَر فيتحاَمُل على نفِسه. إّن ُير

يخشى  ه 
َّ
ولعل ضعيًفا،  ُيرى  أْن  ُيحّبُ  ال  هنا  الشاعَر 

ه  رّدِ فــي  ـــه 
َ
أّن ــَك  ذل ــُد  يــؤّكِ ومــا  الشامتين؛  شماتِة  مــن 

ه على غير 
َ
ه ضعيٌف، وأّن

َ
 على ُمخاطِبه، لم ُيصّرِْح بأّن

ا  عقالنّيً ا  رّدً يرّدُ  بل  ذهبْت؛  َته  قّوَ  
َ

وأّن عليه،  يبدو  ما 

ْيُخ - 
َ

ما وقد شكا الّش  وال سّيِ
ٌ

 كالَمك محال
َ

 : إّن
ُ

فيقول

ي  يقصُد نفَسه - السأَم، وكيَف ُيرجى لي بقاٌء، وجدار

على  الكالَم  هذا   
َ

إّن بدعامٍة.  قائٌم   - جسَده  يريُد   -

يكشُف  منه   
َ

ل األّوَ الجزَء   
َ

أّن إال  ِته،  عقالنّيَ من  الرغِم 

ا، عن أثرِ الجسِد الهرِم على نفِس 
ً

عن نقطٍة مهمٍة جّد

صاحِبه،  على   
ً

ثقيال عبًئا  الجسُد  يصيُر  إذ  صاحِبه، 

مضطًرا  اإلنساُن  يكوُن  و لصاحِبه،  حصاًرا  يصيُر  بل 

عبَء   
َ

إّن ا،  جــّرً ه  يجّرَ أو  الجسَد،  هذا  يحمَل  أْن  إلى 

بالسأِم،  ُيشِعُرها  و اإلنساِن،  نفَس  ُيرهُق  هنا  الجسِد 

الهرِم،   من حركِة الجسِد 
َ

أْن ُيستشّف وهذا ما يمكُن 

العبِء،  بثقِل  الشعوُر  زاَد  اإلنساِن  سّنُ  زادْت  وكلما 

الجاهلّيُ  الشاعُر  عنه  َر  عّبَ ما  وهو  بالسأِم،  فالشعوُر 
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زهيُر بن أبي سلمى بقوِله )١(:

ــَف الـــَحـــَيـــاِة َوَمـــــــْن َيـــِعـــْش   ــْيـ ــاِلـ ــَكـ ــُت َتـ ــْمـ ــِئـ َسـ

ــأِم ــ ــَس ــ َي ــــــــَك- 
َ
ل َبــــــــا 

َ
أ ال   -  

ً
َحـــــــــْوال ــَن  ــ ــْي ــ ــاِن ــ ــَم ــ َث

 .. بقاٌء  لي  ُيرجى  )كيَف  الشاعرِ   
ُ

قــول يعكُس  و

ًة للجسِد الفاني وأثرِه في  ي بدعامة( صورًة حّيً وجدار

وهو  بالموِت،  اإلنساِن  وعــِي  مدى  يعكُس  و النفِس، 

هنا  فالشاعُر   ،)٢( الحيِة  الكائناِت  بقيِة  عن  ُزه  يمّيِ ما 

من  صــورًة  العصا  على  الجسِد  واعتماَد  الهرَم  جعَل 

بتلَك  إال  له  قياَم  ال  جسَده   
َ

إّن إذ  الجسِد،  فناِء  صوِر 

عنه  الدعامُة  تلَك  يْت  ُنّحِ فــإن  )العصا(،  الدعامِة 

اهلِل  نبّيِ  َة  قّصَ األذهاِن  إلى  ُيعيُد  ا  مّمَ  ، كجداٍر  
َ

انقّض

قََضۡيَنا  ا  فَلَمَّ حمس  تعالى:  ه 
ُ
قول عنها  َر  عّبَ التي  سليماَن 

ۡرِض 
َ
ٱلۡأ َدٓابَُّة  َّا  إِل ۦٓ  َمۡوتِهِ عَلَٰى  َُّهۡم  َدل َما  ٱلَۡمۡوَت  َعلَۡيهِ 

َكانُواْ  َّۡو  ل ن 
َ
أ ٱلِۡجنُّ  تَبَيََّنِت  َخرَّ  ا  فَلَمَّ ۥۖ  تَُه

َ
ِمنَسأ ُكُل 

ۡ
تَأ

ٱلُۡمِهيِن ١٤ىجس  ٱلَۡعَذاِب  فِي  لَبُِثواْ  َما  ٱلَۡغۡيَب   َيۡعلَُموَن 
يعكُس هذا البيُت األخيُر للشاعرِ هنا وعَيه  حجسَسَبإ : مختجحتجحس . و

 شيٍء، الجسَد، 
َ

اِره كّل بقدرِة الزمِن الذي يجرُف في تّيَ

ها )3(. 
َّ
، والحياَة كل

َ
والشباَب، والصحَة، واآلمال

هو  اإلنساِن  نفِس  على  الهرِم  الجسِد  آثاِر   
َ

أشّد  
َ

إّن

إنكاُره لنفِسه حيَن ُيقارُن بيَن ماضيه وحاضرِه، إنكاُره 

عمُقه  اإلنكاُر  وهذا  وضاءِته،  إدبــاِر  و شباِبه،  لذهاِب 

ه هو خوُف اإلنساِن الفطرّيُ والمالزُم من الفناِء، 
ُ
وأصل

الشعرِ  ومــن  منه.  ــفــوُره  ون لــلــمــوِت،  النفسّيُ  ورفــُضــه 

)١( ينظر : ديوان زهير بن أبي سلمي : ٧ .
)٢( ينظر : اإلنسان والموت : ١8 .

)3( ينظر : المسألة الفلسفية في شعر جوزف حرب، المحبرة 
نموذجا : ١٩5 .

الذي  َوالُمَوحديَن  الُمراِبِطيَن  َعصَري  في  األندلسّيِ 

 ابِن زهرٍ الحفيِد)٤(:
ُ

ى فيه هذا اإلنكاُر قول
َّ
يتجل

ــْت ــَيـ ــِلـ ُجـ ِإْذ  الــــــِمــــــْرآِة  إلـــــى  ــْرُت  ــ ــ ــَظ ــ ــ َن ـــــــي  إّنِ

َتـــــــــا
َ
 َمــــــا َرأ

َ
ُكـــــــــّل ــاَي  ــ ــَتـ ــ ــلـ ــ ــْقـ ــ ْنـــــــَكـــــــَرْت ُمـ

َ
ـــــــأ

َ
ف

ــــــُه
ُ
ْعــــــِرف

َ
ــُت أ ــ ــْسـ ــ ـ

َ
ــا ل ــ ــًخ ــ ــْي ــ ــَي ــ ــا ُش ــهـ ــيـ ْيــــــــــــُت ِفـ

َ
َرأ

ــَتـــى ـ
َ
ف َذاَك  ــِل  ــ ــْبـ ــ َقـ ِمــــــْن  ْعـــــــُهـــــــُدُه 

َ
أ ــُت  ــ ــ ــْن ــ ــ َوُك

ــاَن ُهـــَنـــا ــ ــ َكـ ــِس  ــ ــ ْم
َ
ــاأل ــ ــ ــذي ِب ــ ــ ْيــــــــَن ال

َ
ــُت أ ــ

ْ
ــل ــ ــُق ــ

َ
ف

ا الــــَمــــَكــــاِن َمـــَتـــى 
َ

ــــــَل َعــــــْن َهـــــــذ ــى َتــــــَرّحَ ــ ــَت ــ َم

ــا َنــَطــَقــْت ــ ــي وَمـ ــْت لـ ــ ـ
َ
ــال ــ ــْتــنــي َوَقـ

َ
ــاْســَتــْجــَهــل

َ
ف

ــى ــ ــ َت
َ
أ َذاك  ــَد  ــ ــع ــ ب َوهــــــــذا  َذاك  َكــــــــاَن  َقـــــــْد 

ــْد   ــ ــَقـ ــ ـ
َ
ــي َول ــ ــ ــــَن َيـــــا أَخـ

ْ
ــي َيــــُقــــل ــ ــواِنـ ــ ــَغـ ــ ــاَن الـ ــ ــ كـ

ــا ــ ــَت ــ َب
َ
ــْوَم َيـــــا أ ــ ــ ــَي ــ ــ ــَن ال ــ

ْ
ــل ــ ــُق ــ ــي َي ــ ــَواِنـ ــ ــَغـ ــ َصـــــــاَر الـ

والــمــرآُة  ــمــرآِة،  ال فــي  ينظُر  شيٌخ  هنا  الــشــاعــَر   
َ

إّن

تفتُح  عليه  هــي  مــا  على  الــجــســِد  لــصــورِة  بعكِسها 

ذهَب  وكم  مظهُره،  صاَر  إالَم  ليدرَك  لإلنساِن  الباَب 

عبَر  اإلنــســاِن  جسِد  صــورِة  انعكاَس   
َ

إّن شباِبه،  من 

ــمــراحــِل الــمــتــأخــرِة مــن عــمــرِه يجعُل  الـــمـــرآِة فــي ال

كثُر  ))أ هي  فالشيخوخُة  ا،  زمنّيً منًحى   
ُ

يأخذ تفكيَره 

 العالماِت التي يترُكها الزماُن على الجسِم الحّيِ جالًء 

ًة (()5( .  وحتمّيَ

على   
ُّ

يـــدل رآه  ــذي  ال لجسِده  الشاعرِ  إنــكــاَر   
َ

إّن

صورِة  إلى  نا 
ُ

يأخذ و نفِسه،  في  الشيخوخِة  آثــاِر  شدِة 

 وأنضَر 
َ

كاَن أقوى وأشّد جسِده في الزمِن الماضي، إذ 

 إليِه جسُده، 
َ

 حزَنه لما آل
ُ

 الشاعَر هنا يُبّث
َ

وأقوَم، إّن

)٤( ينظر : ابن زهر الحفيد األندلسي : ١8 . 
يخ : ١5١ . )5( فكرة الزمان عبر التار
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جّوَ  لتناسَب  البسيِط،  بحرِ  على  األبــيــاُت  ــاءِت  وج

مهموٌس،  حرٌف  وهو  لها،  ــا  ّيً رو التاُء  وجــاءِت   ، البّثِ

رأى  حيَن  الشاعُر  استشعَره  الــذي  بالوهِن  ُيــوحــي 

 إصراَر الشاعرِ على جعِل صورِة 
َ

جسَده في المرآِة . إّن

نا ُندرُك مدى 
ُ
جسِده في المرآِة صورًة آلخَر غيرِه يجعل

غيُر  ه 
َ
أّن وندرُك  جسِده،  في  والشيخوخِة  الهرِم  تفشي 

بصيغِة  )ُشييًخا(  ه 
ُ
وقول الهرِِم،  جسِده  لصورِة  ٍل  متقّبِ

في  الِكبرِ  بسبِب  جسِده  ضموِر  على   
ُّ

يدل التصغيرِ 

ومضموِن  الشاعرِ  مقصِد  مَع  تواشجْت  حسيٍة  صورٍة 

عرضِه في الحسرِة على أياِم الصبا، التي تولْت بزواٍل 

نفِسه  الشاعرِ عن  قوِل  ونستنتُج من  الى غيرِ رجعٍة، 

ه 
َ
َل عن هذا المكاِن متى ؟!( أّن في شباِبه : )متى ترّحَ

 بهما، فأحزَنه أْن يذهَب 
ًّ

ِته، ُمدال ا بشباِبه وقّوَ
ً

كاَن معتّد

يأتي رّدُ المخاطبِة  ا به إلى غيرِ رجعٍة، و
ً

كاَن معتّد ما 

ًدا  كان ذاك وهذا بعد ذاَك أتى(، ُمؤّكِ االفتراضّيُ : )قد 

، ال ُيستثَنى منه أحٌد ممن   هرَم الجسِد أمٌر طبيعّيٌ
َ

أّن

البيُت  ويــؤكــُد  جــاوزهــا،  أو  الكهولِة،  ســّنِ  في  دخــَل 

 آثاِر هرِم الجسِد عليه هو ذهاُب مظهرِه 
َ

 أشّد
َ

األخيُر أّن

الحسِن، وجاذبيِة جسِده، مما جعَل الغوانَي يدعوَنه: 

العرُب  الشعراُء  كاَن  لقد   . أخي(  )يا  بعد  أبتي(  بـ)يا 

يجدون مشقًة نفسيًة أماَم هرِم الجسِد وزواِل المظهرِ 

 ذلَك يجعُل الغوانَي والنساَء ال يلتفْتَن 
َ

الشبابّيِ ؛ ألّن

شيخوخِة  ــراِض  أعـ  
ُ

ــّد وأشـ لهم،  يستجْبَن  وال  إليهم 

الجسِد أثًرا في نفوِس الشعراِء هو الشيُب، فهو تعبيٌر 

الــشــبــاِب، وحــلــوِل الشيخوخِة،  يــٌح عــن ذهـــاِب   صــر

 ابن حمديس)١(: 
ُ

مما َينِفُر النساَء، وفي هذا يقول

ــوَن والــــَخــــْمــــُس ــ ــُسـ ــ ــْمـ ــ ــَخـ ــ َكــــُمــــلــــْت لــــــَي الـ
ــــــــُه ُنــــــْكــــــُس)2(

َ
َوَوَقـــــــــْعـــــــــُت ِفــــــي َمـــــــــــَرٍض ل

ــِدي  ــ ــَسـ ــ ْضـــــــــَداِد ِفــــــي َجـ
َ
وُوِجـــــــــــــدُت بـــــــــاأل

ــو ــ ــُس ــ ــْق ــ ــُن َوَهــــــــــــاَمــــــــــــٌة)3( َت ــ ــ ــْي ــ ــ ــِل ــ ــ ــٌن َي ــ ــ ــْصـ ــ ــ ُغـ

ــا ــ ــَم ــ َك ــــــي الــــــِحــــــَســــــاُن  ــــــــَرْت َعــــــّنِ
َ
َوَتــــــــَنــــــــاف

ــَظ الـــــــَهـــــــُصـــــــوَر)4(َجـــــــآِذٌر)5(ُخـــــــْنـــــــُس)6( ــ ــَحـ ــ ـ
َ
ل

ــري ــ ــَع ــ )7(ِمــــــــــــْن َش ــــــــــــْوَدّيَ
َ
 ِمـــــــْن ف

َ
واْبـــــــَيـــــــّض

ـــــْقـــــُس)9( الـــــّنِ َســـــــــــــَواَده   
َ

َكــــــــــأّن  )8( َوْحــــــــــٌف 

ُه بعدما أصبح في منتصِف 
َ
يصف هنا الشاعُر حال

)١( ينظر : ديوان ابن حمديس : ٢٩٧ .
)٢( الُنكُس : عود المرض بعد ذهاب . ينظر : جمهرة اللغة : 

)مادة سكن(، 85٧/٢.
س . ينظر : تهذيب اللغة : )مادة هام(، 

ْ
أ ى الّرَ

َ
عل

َ
)3( الهامة : أ

. ٢٤٧ /6
وصحاح  اللغة  تــاج  الصحاح   : ينظر   . األســد   : الهصور   )٤(

. 855 /٢ ،) العربية : )مادة هصر
 : ينظر   . الوحشية  البقرة  ولــد  وهــو  ــْؤُذر  ُجـ جمع   : جــآذر   )5(

. 6١0 /٢ ،) المصدر نفسه : )مادة جأذر
رِ أنوفها 

ُ
)6( الُخنُس : من أسماء البقر الوحشّيِ والظباء لتأّخ

 : ينظر  بيوتها.  في  ي  تــتــوار أي  تخُنُس  ألنها  أو  أفواهها  عن 
المصدر نفسه : )مادة خنس(، 3/ ٩٢5 . 

)٧( الفودان : جانبا الرأس او ناحيتاه . ينظر : لسان العرب : 
)مادة فود(، 3/ 3٤0 .

)مادة   : نفسه  المصدر   : ينظر   . ســود 
َ

األ ْعُر 
َ

الّش  : الوحف   )8(
وجف(، ٩/ 35٢ .

وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح   : ينظر   . المداد   : قس  الّنِ  )٩(
العربية : )مادة مدد(، ٢/ 53٧ .
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ه وقَع في مرٍض ُينكُس 
َ
 إّن

ُ
يقول ، و الخمسين من العمرِ

في  اجتمعْت  األضــــداَد   
َ

إّن  
ُ

ــقــول ي و ــاوُده،  ــعـ ُيـ و منه 

 بعد ليٍن 
ُ

جسِده، فقواُمه يليُن بعَد شدٍة، وهامُتُه تشتّد

والنساِء  الفتياِت  من  الحساَن   
َ

إّن  
ُ

يقول و ُب، 
ُّ
وتتصل

أسًدا،  ترى  حين  الجآذُر  تنفُر  كما  منه،  ينفرَن  صرَن 

كاَن أسوَد   بعَد أْن 
َ

 شعَر جاِنَبْي رأِسه ابيّض
َ

 إّن
ُ

يقول و

كانْت من مجزوِء   موسيقى األبياِت 
َ

كالِمداِد. نجُد أّن

ــا لــألبــيــاِت، وهــو حرف  ـ ّيً الــكــامــِل، وكــانــِت السيُن رو

مهموٌس ُيوحي هنا بالضعِف، وهو ما ناسَب موضوَع 

األبياِت. 

 ذكَر الشاعرِ هنا لما بلَغ من العمرِ ُيوحي بخوِفه 
َ

إّن

بإحساِسنا  يرتبُط  بالزمِن  إحساُسنا  فـــ))  الفناِء،  من 

هنا  الهرِِم  جسِده  عن  الشاعرِ  وحديُث   ،)١()) بالفناِء 

يرسُل إلينا إشاراٍت واضحًة قويًة عن الداخِل النفسّيِ 

على  ُف  والتأّسُ التحسُر  به  ما  كثُر  أ الداخُل  هذا   له، 

 الجسِد، فالشاعُر 
ُ

، وما وصَل إليه حال ما فاَت من العمرِ

في  يجُدهما  كاَن  اللتين  والصالبَة  القوَة  يفتقُد  باَت 

ًنا كالغصِن، مهزوًزا ضعيًفا،  جسِده، فقد صاَر قواُمه لّيِ

رأِسه   شعَر جانبي 
َ

إّن  
ُ

يقول و والفتوِة،  للقوِة  نعٌي  وهنا 

والوضاءِة  للجماِل  نعٌي  وهنا  شيًبا،  واشتعَل   
َ

ابيّض

ياِت زمِن الشباِب كانْت   ذكر
َ

والشباِب، ويبدو هنا أّن

ُتعرُض  ال  مِة،  ِ
ّ
الل ا أسوَد  ّيً قو كاَن  أياَم   في عقِله، 

ُ
تجول

أيًضا  حزنه  من  يُد  تز ياُت  الذكر وهذه  ؛  الفتياُت  عنه 

تأثيُر  يبدو  وهنا  ه،  ِضــّدِ إلى   
َ

آل شــيٍء  كل  رأى  فقد  ؛ 

ِتِه على نفِس صاحِبِه  حالِة الجسِد الخارجيِة وهيكلّيَ

)١( اإلنسان والزمان في الشعر الجاهلي : ١٩ .

واضًحا، وال ُيخَفى استياُء الشاعرِ من الوضِع الجديِد 

ُة  الهيكلّيَ تــمــارُس  إذ   (( جــســُده؛  عليه  ــاَر  ص ــذي  ال

يُة تأثيًرا واضًحا في الحالِة النفسيِة لصاحِبها (( البشر

َتُه الملموسَة في العالِم  )٢(، فهذا الجسُد قد فقَد فعالّيَ

ومما  نفِسِه،  على  منكفًئا  متقهقًرا،  وصاَر   ، الخارجّيِ

 هذا الِكبَر داٌء ال دواَء له، فالشاعُر 
َ

يُد األمَر سوًءا أّن يز

الشعوُر  أْن يطغى  يلبْث  لم  قوًة  نفِسه  ما أحّسَ من 
َّ
ُكل

 .
َ

بالضعِف عليه، فهو مرٌض له ُنكٌس كما قال

 ابُن حمديَس موضوَع الكبرِ والشيِب في 
ُ

يتناول و

:)3( ً
موضٍع آخَر قائال

َشـــــْيـــــِبـــــي َوَراَع  َشــــــــَبــــــــاِبــــــــي  ـــــــــــــــــى 
َّ
َول

ـــــــــْه  
َ

ـــــــــّض
َ
ـــــــــَي ِســــــــــــــــْرَب الــــــَمــــــَهــــــا َوف ِمـــــــــّنِ

ــي ــ ــن ــ ــي ــ ــِم ــ ـــــــــَمـــــــــا الـــــــِمـــــــْشـــــــُط فـــــــي َي
َ
ّن

َ
َكـــــــــأ

ــــــــْه
َ

َتــــــــــجــــــــــّرُ ِمــــــــــْنــــــــــُه ُخــــــــــــُيــــــــــــْوُط ِفــــــــّض

الشاعرِ  نفِس  فــي  تأثيًرا  كــثــَر  أ كــاَن  مــا   
َ

أّن ويــبــدو 

له  كاَن  الذي   ، الجمالّيِ المظهرِ   
ُ

زوال هو  الِكبرِ  في 

رأِســه، مما جعَل  يِب على 
َ

الّش واستيالُء  ؛  في شباِبه 

ُهّنَ 
َ
كأّن عنه  ينفرَن  بالمها  عْنُهّنَ  ى  كّنَ اللواتي  النساَء 

والظباَء  المها  ــرّوُِع  ُي الذي  كاألسِد  فشيُبه  مرتاعاٌت، 

َح به في  يتفرْقَن، وهو التشبيُه الذي صّرَ فينفْرَن منه و

ا هنا، وجعُل  ِة السابقِة، وجاَء به ضمنّيً ّيَ قطعِته الشعر

 
ُّ

ا له - يدل
ً

الشاعرِ لشيِبه هنا ُمَرّوًِعا لسرِب المها فاّض

نفِسه،  في  الشيِب  هذا  أثرِ  وشــدِة  شيِبه،  ِة 
َ

شــّد على 

لم  فهو  ه، 
ُ
حال إليِه  صــاَر  ما  على  شديٌد  أســٌف  وفيه 

)٢( لغة الجسد في أشعار الصعاليك، تجليات النفس واثرها 
في الصورة : ٢3 .

)3( ينظر : ديوان ابن حمديس : ٢٩6 .
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الحاِل،  إلى هذِه  بِه  الزمَن قد يصُل   
َ

أّن يكْن يحسُب 

 الشاعَر يسخُر من نفِسه حيَن رأى جسَده 
َ

أّن ويبدو 

يِة اإليقاُع  على ما هو عليه، وُيوحي أيًضا بهذِه السخر

والجناُس  ه، 
َ
استعمل الذي  البسيِط  ِل  لمخّبَ الراقُص 

حزِن  وتركيُز  ــة(. 
َ

)ِفــّض و ــه(، 
َ

)َفــّض القافيُة  كلمتي  بيَن 

الشاعرِ هنا على زواِل المظهرِ الجمالّيِ مما أدى إلى 

ال  اإلنساَن   
َ

أّن على   
ُّ

َيدل عنه،  الناعِم  الجنِس  ابتعاِد 

بحياٍة  ِع  التمّتُ إلى  احتياِجِه  بَقْدِر  شيٍء  إلى  يحتاُج 

ٍة؛ ولذلَك حزُنه هنا صادٌق إلى أبعِد الحدوِد،  عاطفّيً

 
ً

محموال بوصِفه  الشيِب  حضوُر  فـــ))  يفارُقه،  ال  حــزٌن 

حياَة  يهدُد  خطيًرا  ونــذيــًرا  الــمــوِت،  محموالِت  من 

 ، الحضوِر لعالِم  فاعٌل  غياٌب  عليِه  يترتُب  الشاعرِ 

يشتعُل حزُن الشاعرِ  ُد و
َ

ّك يتأ عالِم الفعِل واللذِة(()١(، و

بالِمشِط،  يعلُق  و بعُضه   
ُ

فينسّل شعَره،  ُط  يمّشِ حيَن 

 
ُّ

فيسحُبُه فيبدو في يديِه لوُنه كلوِن الفضِة، وهذا َيُدل

 رأَسه اشتعَل شيًبا، ونكاُد نشعُر بأسى الشاعرِ 
َ

على أّن

 
َ

ى لو أّن عنَد نزِعه ما علَق بالمشِط من شعرِه، فهو يتمّنَ

هذا الذي ينزُعه لم يكْن شعَره، يتمنى لو كاَن خيوَط 

ُز 
َ

تترّك هنا  للحقيقِة  االمتثاِل  فصعوبُة  حقيقيٍة،  فضٍة 

، وخوِفه من الَفَناِء .  في إشفاِق اإلنساِن من المصيرِ

لقد كاَن الشعراُء العرُب يجدون مشقًة نفسيًة أماَم 

 ذلَك يجعُل 
َ

؛ ألّن هرِم الجسِد، وزواِل المظهرِ الشبابّيِ

لهم،  يستجْبَن  وال  إليهم،  يلتفْتَن  ال  والنساَء  الغوانَي، 

 أعراِض شيخوخِة الجسِد أثًرا في نفوِس الشعراِء 
ُ

وأشّد

 : نموذًجا  الجاهلي  الشعر  الثقافي،  التحليل  جماليات   )١(
. ١٧8

الشباِب،  ذهاِب  عن  صريٌح  تعبيٌر  فهو  الشيُب،  هو 

رأى  ــا  ولــّمَ الــنــســاَء،  َيــنــِفــُر  مما  الشيخوخِة،  وحــلــوِل 

الشعراُء نفوَر الغواني منه - وهو أسرُع مظاهرِ الجسِد 

ُنوا ذلَك الشيَب باإلبداِع  ّيِ وا أْن ُيز
ُ
الفاني ظهوًرا - حاول

 أبو الربيِع الموحد بقوِله )٢(:
َ

، كما حاول الشعرّيِ

ــِرقــي   ــْف َم ــْيـــَب  َشـ ْت 
َ
َرأ ــا  لــّمَ َوْجـــَهـــَهـــا  َوْت)3(  َز

ّرِ )4( ــْطـــٍف َعــــْن ِوَصــــالــــَي ُمــــــــزَو ــِعـ ْت ِبـ
َ

َوَصــــــــّد

ــًتـــى؟ ـ
َ
ْيــــُبــــِك ِمـــــْن ف ــا: َمـــــــاَذا َيــــِر ــ ــَه ــ

َ
ـــُت ل

ْ
ـــُقـــل

َ
ف

ــِر ْهـ ــّزُ ــِم الـ ــُجـ ْنـ
َ
ــاأل َكـ ــِه  ــ ــْوَدْي ــ

َ
ـــْيـــُب فــي ف

َ
َثــــَوى الـــّش

َجـــى 
ُ

الـــّد ــِن  ــ َعـ ــاُح  ــ ــَب ــ ــّصَ ــ ال  
َ

اْنــــَشــــّق ــا  ــَمـ َكـ  
َّ

إال و
ــِح الـــَفـــَجـــِر)6( ــ ــْن َوَضـ ــاُء)5(َعـ ــَيـ ــْمـ ـ

َ
ل أو ابــتــســمــْت 

هنا يعرُض أبو الربيِع لحدٍث طالما عرَض الشعراُء 

مفرِقه.  شيَب  رأْت  حيَن  عنه  امــرأٍة  إعــراُض  وهو  له، 

هنا  وهــو  الطويِل،  بحرِ  على  األبــيــاُت  جــاءِت  ولقد 

يناسُب عرَض الحدِث، وتوجيَه الحديِث. 

بل  شيِبه،  مع  يتصالَح  أْن   
ُ

ُيحاول هنا  الشاعَر   
َ

إّن

يواجُه  ًة  جمالّيَ قيمًة  الشيِب  إلى  ُيضيَف  أْن   
ُ

ُيحاول

بها الموقَف القاسَي الذي َتَعَرَض له، موقَف إعراِض 

)٢( ينظر : ديوان األمير أبي الربيع سلمان بن عبد اهلل الموحد 
)ت 600 هـ( : 8١ .

ي(،  ى : عدل وصرف . ينظر : تهذيب اللغة : )مادة زو )3( زو
. ١٩0 /١3

 عنه وانحرف . ينظر : الصحاح تاج اللغة 
َ

)٤( ازور عنه : َعَدل
. 6٧3/٢ ،) وصحاح العربية : )مادة زور

 : )5( لمياء : من اللمى، وهو ُسمرة في الَشَفة ُتستحَسن. ينظر
المصدر نفسه : )مادة لمى(، ٢٤85/6 .

: بياُضه. ينظر : لسان العرب: )مادة وضح(،  )6( وضح الفجر
. 63٢/ ٤
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رأِســه  جانبي  في  الشيِب  انتشاَر   
َ

إّن  
ُ

فيقول ؛  الــمــرأِة 

يكْن  لم  إْن  و السماِء،  في  هــرِ 
الــّزُ األنجِم  ــَق 

ُّ
تــأل ُيشبُه 

كذلَك فهو يشبُه انشقاَق الصباِح، أو ابتساَم حسناَء 

عن أسناٍن بيضاَء المعٍة . 

تعكُس  الــشــيــِب  ــى  إل جماليٍة  قيمٍة  إضــافــَة   
َ

إّن

شيِب  من  يراه  بما  َره 
ُ
وتأّث الشيِب،  من  الشاعرِ  خوَف 

كشيِب اآلخرين،  ه يرفُض أْن يكوَن شيُبه 
َ
اآلخرين، إّن

إلى  ســارَع  عنه  المعرضِة  إعــراَض  رأى  حيَن  ولذلَك 

ًرا أودى بجماِل شباِبه،   نفي أْن يكوَن شيُبه شيًبا ُمنّفِ

القيمَة  تــعــرُض  الــتــي  الفنيَة  الــصــوَر  يحشُد   
َ

فــأخــذ

لَة .  َة الُمتخّيَ الجمالّيَ

ها أْن ُتعرَض وتصرَف   الشاعَر ال يقبُل ممن يحّبُ
َ

إّن

وجَهها عنه بسبِب شيخوخِة جسِده، فهو يريُد أْن يدفَع 

 ذا 
َ

ه ما زال
َ
ذلَك الفناَء الذي يدّبُ في جسِده بإثباِت أّن

 قادًرا 
َ

ه ما زال
َ
فاعليٍة في الحياِة، و ذا مشاركٍة قويٍة، وأّن

 (( على أْن َيعشَق وُيعشَق، فاالحتماُء بالعشِق هنا هو

ٌة على نحٍو ما، حيَن  احتماٌء من الفناِء، وهي فكرٌة صوفّيَ

يتجُه المتصّوُِف نحو المثاِل المنتخِب )العشق( من 

أجِل تنحيِة الشيخوخِة جانًبا، بوصفها نتيجًة طبيعيًة 

، والمكوِث  لإلنساِن، وهو نوٌع من الدفاِع عن الحضوِر

المتعِة  على  واالستحواِذ   ، والتأثيرِ الفعِل،  دائــرِة  في 

والجماِل والقوِة (()١(.

النفسّيَ  األثـــَر  السابقُة  ــُة  ّيَ الــشــعــر القطُع  تعكُس 

رأينا  وكما  اآلخرين،  على  والشيخوخِة  للهرِم  السلبّيَ 

كانْت تنفُر الحساُن عن الشعراِء بسبِب ذلَك،  كيف 

يا : ٢56 .  )١( التجربة الشعرية، التشكيل والرؤ

مؤثرٍة  وفلسفٍة  حكمٍة  من  مون  ُيقّدِ ما  على  والشعراُء 

اآلخرين  أجساِد  لهرِم  يكوَن  أْن  عن  بمنأى  يكونوا  لم 

شعَر   
َ

أّن أيًضا  هذا  يعني  و عليهم،  ٌة  سلبّيَ ٌة  نفسّيَ آثاٌر 

هذيِن الَعصَريِن في تناوِله ألمرِ الهرِم، والشيخوخِة لم 

يقتصْر على تناوِلهما في جسِد الشاعرِ الذاتّيِ فقط، 

َق إلى الحديِث عن ذلَك في جسِد اآلخريَن  بل تطّرَ

 ابِن حريٍق البلنسي )٢(:
ُ

أيًضا، ومن ذلَك قول

َوْجــــــَنــــــِتــــــَهــــــا   ِفــــــــــي  َكــــــــــــــاَن  َمــــــــــــــاًء   
َ

إّن

َوَرَدْتـــــــــــــــــــــــــُه الـــــــــِســـــــــّنُ َحـــــــَتـــــــى َنـــــَشـــــَفـــــا

ْنــــُمــــِلــــَهــــا  
َ
أ ِمــــــــْن  ــــــــاُب)3(  الــــــــُعــــــــّنَ ى  َوَذَو

  )4( َحـــــَشـــــَفـــــا  ــــــَيــــــاِلــــــي 
َّ
الــــــل َعـــــــــاَدْتـــــــــُه 

َ
ـــــــــأ

َ
ف

ثّمَ  ســاِحــرًة،  جميلًة  كانْت  امـــرأًة  الشاعُر  يصُف 

َوُحسِنَها،  جماِلها  مظاهُر  فذهبْت  وهرِمْت،  كبرْت، 

تمنُحها  كــانــْت  الــتــي  الجسديُة  صفاُتها  ــرْت  وتــغــّيَ

ذا  وجَهها  يجعُل  كــاَن  ــذي 
َّ
ال وجنِتها  فماُء  أنوثَتها، 

اِب  ها التي كانْت كالُعّنَ
ُ
رونٍق قد نشَف وذهَب، وأنامل

ذبلْت ويبسْت فصارْت كالحشِف، وهو التمُر الرديُء 

 الهرَم ال ُيجامُل جسَد 
َ

 هذه األبياَت ُتقّرُِر أّن
َ

اليابُس. إّن

جميلًة  ُة  الجسدّيَ اإلنساِن  صورُة  كانْت  فمهما  أحٍد، 

 ، الضّدِ إلى  ها 
ُ
ُيحيل و كبيًرا،  تغييًرا  الهرُم  ُرها  فسُيغّيِ

لحَق  الذي  التغييَر  هذا   
َ

أّن الشاعرِ  تعبيراُت  وُتوحي 

ا، كلما  جسَد المرأِة لم يكْن ُمفاجًئا، بل كاَن تصاعدّيً

: ابن حريق البلنسي، حياُته وآثاُره : ١35 . )٢( ينظر
اب : نوع من الثمر .  )3( الُعّنَ

ينظر : لسان العرب : )مادة عنب(، ١/ 630 .
)٤( الحشف : أردأ التمر . ينظر : الصحاح تاج اللغة وصحاح 

العربية : )مادة حشف(، ٤/ ١3٤٤ .
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ها يتناقُص شيًئا فشيًئا، 
ُ
 جمال

َ
أخذْت في الكبرِ أخذ

 منه السنوَن، حتى لم يبَق 
ُ

فماُء وجِهها شرعْت تأخذ

اِب،  كالعّنَ كانْت  التي  ها 
ُ
أنامل وكذلَك  شــيٌء،  منه 

حتى  فشيًئا،  شيًئا  العمرِ  مـــروِر  مــع  تيبُس  جعلْت 

 
َ

 إسناَد الشاعرِ هنا ما حّل
َ

كالتمرِ اليابِس. إّن صارْت 

ال  مهزوٌم  اإلنساَن   
َ

أّن يقّرُِر  َياِلي 
َّ
والل السّنِ  إلى  بالمرأِة 

محالَة أماَم الزمِن، ونقُل الشاعرِ لجزٍء من صورِة جسِد 

 
َ

آل ما  على  الشاعرِ  رِ 
بتحّسُ يشي  شباِبها  في  المرأِة 

وربما  بجماِلها،  مفتوًنا  كاَن  ه 
َ
وبأّن المرأِة،  جسُد  إليِه 

ه قد صاَر 
َ
ه قد سال عنها، وأّن

َ
يكوُن يحمُل داللًة على أّن

يعجُب من نفِسه لسلّوِه عنها بعَد انشغاٍل بها، فأراَد 

َم مبرًرا لذلَك، فاعتذَر لنفِسه بكبرِها وذهاِب  أْن ُيقّدِ

الِن من حضوِر  ِ
ّ
جماِلها. فالهرُم والشيخوخُة إذن ال ُيقل

فيها  مشاركِته  مــن  يضعفاِن  و الــحــيــاِة،  فــي  اإلنــســاِن 

النفسّيِ  تأثيرِه  مساحِة  مــن  يقلصاِن  بــل  فحسب، 

واالجتماعّيِ أيًضا . 

الرجاِل  بين  يفرقاِن  ال  إذن  والشيخوخَة  الكبَر   
َ

إّن

الهرِم  الجسِد  عن  الشعراِء  حديَث   
َ

إّن و  ،)١( والنساِء 

من  ــســاِن  اإلن خـــوَف  يعكُس  ــوُره  صـ اختلفْت  مهما 

األَبدّيِ  الموِت  ُصورُة  َيجعُل  ُه 
َ
ألّن ؛  له  ورفِضه  الفناِء، 

الحكمِة،  بمبدِأ  يتعامُل  حيَن  حتى  ــُه،  ــاَم أَم  ماثلًة 

من  يرى  ال  ــه 
َ
ألّن إال  ذلــَك  يفعُل  فليس  االستسالِم،  أو 

ا . الفناِء مفّرً

)١( ينظر : الشباب والشيب في الشعر األندلسي : ٢٢١ .

* * *

المبحُث الثاني

الجسُد المهدُد

بالفناِء  ٌد 
َ

مهّد جسٌد  هو  ًة  عاّمَ الحّيَ  الجسَد   
َ

إّن

ال ينتبُه إلى خطرِ  أوقاِته، ولكّنَ اإلنساَن عامًة  كّلِ  في 

نٍة، وهذا االنتباُه يكوُن على   في حاالٍت معّيَ
َّ

الموِت إال

جسُده  يصيُر  و يشيُخ،  حيَن  فهو  ُمَتفاوتٍة،  درجــاٍت 

ه   الفناَء قريٌب، ولكّنَ
َ

 باالنتباِه إلى أّن
ُ
جسًدا هرًِما يبدأ

 
َ

حول يدوُر  الموَت  يرى  حيَن  إال  ًدا 
َ

ُمهّد نفَسه   
ُ

َيِعّد ال 

يتقافُز أماَم عينيه.  جسِده، و

 
َ

يعتّل أْن   
َّ

إال بالفناِء  مهدٌد  ــه 
َ
أّن يعي  ال  اإلنساَن   

َ
إّن

 ، ــرِ األس فــي  قابًعا  يــكــوَن  أو  مزمنًة،  أو  شــديــدًة،  ــًة 
َّ
عــل

ًدا تهديًدا مباشًرا بالقتِل، وفي تلَك الحاِل يزداُد 
َ

ُمهّد

منطُق  ))ينطوي  إذ  وجسِده؛  اإلنساِن  بيَن  التشابُك 

أي  كــوِنــه،  مــن  نابعٍة  مفارقٍة  على  بالجسِد  الشعوِر 

بالضرورِة   - يجتذُبه  مكانّيٍ  إطــاٍر  في  يحيا  الجسد، 

تصاعِد  في  ُل 
َ

تتمّث مفارقٌة  وهــي  الفناِء،  تياِر  إلــى   -

تتهدُده  أو  المرُض،  ُيداهُمه  حيَن  بالجسِد  الشعوِر 
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األخطاُر بالزواِل (()١(، وفي تلَك الحاِل، يكوُن حديُث 

اإلنساِن عن جسِده أصدَق ما يكوُن . 

ُتمثُل  اإلنَساِن  َجَسِد  إلى  الُخضوِع  استَجابَة   
َ

إّن

ِة واأللِم، بيد أّنها ِفي 
َ

ذ
َّ
َقاسًما ُمشترًِكا بيَن َتجرَبتي الل

بالَحيويِة،  اإلنــســاِن  امتالِء  إلــى  ُتفضي  ــذِة 
َّ
الــل َتجربِة 

والتقدِم   ، لالنغماِر أمضى  وُقــدرًة   ، كبَر أ قوًة  وَتمنُحُه 

َتَقوقِعِه  إلــى  تــوحــي  ــِم  األلـ تجربِة  وفــي  الــَعــالــِم،  نــحــَو 

ــرِة  ــ ــِم مــن داِئ ــال ــَع ــه عــلــى َنــفــســِه، َوتــغــيــِب ال  وانــِكــفــاِئ

فكرِه، واهتمامِه )٢(. 

في  وجْدناها  التي  ِد 
َ

المهّد الجسِد  صــوِر  كثُر  وأ

بالعلِة،  ُد 
َ

الُمهّد الجسُد  هو   - الِدَراسِة  َعصري  شعرِ 

 ابِن خفاجة )3(: 
ُ

ومن ذلَك قول

ــــــَمــــــا  
َ
ِإّن ــى َعـــِلـــيـــًمـــا َو ــ ــ ــَق ــ ــ

ْ
ل
َ
ــــُت َوَمــــــــا أ

ْ
َجــــِهــــل

ــِل ــ ــاِح ــ ــَك ــ ِب ُمـــــــــــّرَ 
َ
أ أْن  ْعــــــيــــــا 

َ
َوأ َمــــــــِرْهــــــــُت)4( 

ــا   ــًعـ ــْرَتـ ْرَتــــــــــــاُد)5( َمـ
َ
ْجـــــَدْبـــــُت أ

َ
ــد أ ــ ــ ــــِســــْرُت َوَق

َ
ف

ــَر مـــاِحـــِل)7(  ِبـــي ظــه ــاُء )6(  ــنـ الـــَوجـ ــِأ  ــَطـ َتـ ــْم  ـ
َ
ــل ـ

َ
ف

ــــــــَمــــــــا
َ
ِإّن ِقــــــــْيــــــــُم َو

ُ
ـــــــــــي أ ـــــــــَل ِلـــــــي أّنِ َوُخـــــــــّيِ

)١( الجسد في الشعر العربي قبل اإلسالم : ١6٧ - ١68 .
)٢( ينظر : فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية : ١68 .

)3( ينظر : ديوان ابن خفاجة : ٢50 .
)٤( َمرَِهْت عيُنه َتْمَرُه َمَرهًا : ِإذا َفَسَدْت ِلَتْرِك الُكْحِل . ينظر : 

لسان العرب : )مادة مره(، ١3/ 5٤0 .
يُد الكأل . ينظر : لسان العرب : )مادة رود(،  )5( ارتاد : ذهَب ير

. ١8٧ /3
)6( الوجناء : من أسماء الناقة . ينظر : تهذيب اللغة : )مادة 

وجن(، ١١/ ١38 .
 . الكأل  من  الخالي  المطرِ  المنقطُع  المكان   : الماحل   )٧(

ينظر : تاج العروس : )مادة محل(، 30/ 3٩١ .

َراِحــــــِل َزاَد  ــْب)8(  ــ ــِقـ ــ ــَتـ ــ ْحـ
َ
أ ـــــْم 

َ
ل ِإْن  َو ــُر  ــ ــْيـ ــ ِسـ

َ
أ

ــًة)9( ــ ــّجَ ــ ـــفـــُت َخــْمــِســْيــَن ِح
َّ
ــْد َخـــل ــ ــ ـــُت َوَق

ْ
ـــُقـــل

َ
ف

ــِل ــ ــَراِح ــ ــَم ــ ــُت َطــــــّيَ ال ــ
ْ
ــل ــ ــَج ــ ْع

َ
ــْد أ ــ ــَق ــ

َ
َوَراِئــــــــــي: ل

ــٍة)10(  ــ ــاَش ــ ــَش ــ ـــْقـــِم َبـــْيـــَن ُح ُبـــــــوُء ِبــــِعــــْبِء الـــّسُ
َ
أ

ــِل ــ ــاِح ــ َق َن ــٍم َقــــــْد َتــــــَفــــــّرَ ــ ــ ــْس ــ ــ َتـــــــُجـــــــوُد)11( َوِج

ــي  ــِنـ ـ
َّ
ــل ــَعـ ـ

َ
ــاِة ل ــ ــَكـ ــ ـ

َ
ــّش ــ ــِر الـ ــ ــْحـ ــ ْســـــــَبـــــــُح ِفـــــي َبـ

َ
َوأ

ــِل       ــ ــاِح ــ ــَس ــ ـــــُق َيـــــْوًمـــــا ِمـــــــْن َنـــــَجـــــاٍة ِب
َ
ْعـــــل

َ
َســـــأ

شكواه،  فــي  الشاعرِ  صــدُق  ا  جلّيً هنا  لنا  يظهُر 

يلقى عليًما  وال  لداِئه،  دواًء  يعلُم  ال  وهو  ألِمه،  ومــرارِة 

مرِضه،  أعـــراِض  عــرٍض من  ــّمَ يكشُف عن  ث بــذلــَك، 

حْت فصاَر ال يقدُر على   عيَنه مرضْت وتقّرَ
َ

 إّن
ُ

فيقول

أصاَبه  ما  بشدِة  الشاعرِ  تعبيراُت  وُتوحي  الكحِل، 

جسٍم   - السقم  بعبء  أبوء   - أجدْبُت  قد   - )مرِهُت 

من  وزاَد  الشكاة(،  بحرِ  في  أسبُح  ناحِل-  تفرق  قد 

 مرَضه أصاَبه وقد جاوَز الخمسيَن 
َ

أّن الشاعرِ  معاناِة 

فصاَر  والــمــرُض،  الِكَبُر  جسِده  على  فاجتمَع  عاًما، 

وهو  مــبــاشــًرا،  ــا  ّيً قــو تــهــديــًدا  بالفناِء  ًدا 
َ

مــهــّد  جــســُده 

َر عنُه بقوِله: ما عّبَ

ـــــــمـــــــا 
َ
إّن قــــــــيــــــــُم و

ُ
ـــــــــــَل لـــــــي أنـــــــــي أ وُخـــــــــــّيِ

)8( احتقب : احتمله واّدخره . ينظر : اساس البالغة : )مادة 
حقب(، ١/ ٢0٢ .

حّجة : الّسنة . ينظر : جمهرة اللغة : )مادة حجج(، ١/ 
ْ
)٩( ال
. 8٧

)مادة   : اللغة  تهذيب   : ينظر   . الَنْفس  ة  بقّيَ  : الحشاشة   )١0(
حش(، 3/ ٢53 .

)١١( تجود : تنازع سكراِت الموت . ينظر : القاموس المحيط 
ُد(، ٢٧5 . : )مادة الَجّيِ



عرِ األندلسي  َثره الَنفِسي ِفي الّشِ
َ
حفرياٌت في الَفَناِء اإلنَساِني َوأ

412     | م. د. محمد طه جواد ياسين الساعدي 

راحـــــــِل زاَد  أحــــتــــقــــْب  ــم  ــ ــ ل إن  و ــُر  ــ ــ ــي ــ ــ أس

الموِت،  ــّوِ  ودن الفناِء  بخطرِ  ُيِحّسُ  هنا  فالشاعُر 

 
َ

أّن  
َّ

إال إنــســاٍن،  كــّلِ  حــاِل  عن  يعبُر  ه 
َ
قال ما  كــاَن  إْن  و

ه 
َ
ه يشعُر بأّن

َ
تهديَد العلِة الواقَع على جسِده هو ما جعل

عبًئا  قِم  الّسُ عبَء  الشاعُر  يجُد  و النهايِة،  نحَو  يسيُر 

 
َ

 نفَسه تنازُع سكراِت الموِت، وأّن
َ

 حيَن يشعُر بأّن
ً

ثقيال

أبياٍت  أماَم  إننا  أعضاؤه.  قْت  تفّرَ قد  الناحَل  جسَده 

الشديِد  واألثــرِ  ِد، 
َ

المهّد الجسِد  عن  صــورًة  لنا  ُم  ُتقّدِ

على  جاءْت  ها 
َ
أّن ونجُد  النفِس،  على  التهديِد  لهذا 

ّيُ  رو وجــاَء   ،)١( والشكوى  للبّثِ  ليتسَع  الطويِل  بحرِ 

بالضعِف  الشاعرِ  شعوَر  يناسُب  بما  مكسوًرا  الــالِم 

حرُف  وهو  يلزُم  ال  لما  الشاعرِ  لــزوَم   
َ

ولعّل  ، واالنكساِر

ّيِ يعكُس شعوَر الشاعرِ  الحاِء الذي يسبُق حرَف الرو

بالعنِت والمشقِة . 

ه عبًئا ينوُء الشاعُر 
َ
ًدا هنا جعل

َ
 كوَن الجسِد مهّد

َ
إّن

الموَت   
َ

وأّن  ، ُتدبُر الحياَة   
َ

أّن يشعُر  ه 
َ
وجعل بحمِله، 

 
َ

 الدكتور مؤيد اليوزبكي: )) إّن
َ

ُد قول ُيقبُل، وهو ما يوّكِ

 الحياِة 
ُ

الجسَد هو الحياُة والوجوُد، في حيويِته إقبال

والوجوِد، وفي ضموِره إدباُرهما (()٢(. 

بين  نفَسه  يرى  ه 
َ
جعل الشاعرِ  جسِد  تهديَد   

َ
إّن

ــه 
ُ
زوال أو  التهديِد،  هــذا  ــاُد  وازديـ والــمــوِت،  الحياِة 

والشاعُر   ، اآلخـــرِ على  أحِدهما  كفَة  ــُح  ُيــرّجِ ما  هو 

يعلَق بساحِل  الحياِة، و ُة 
َ

كّف ُترجَح  أْن  بالطبِع يرجو 

التي  ــُة 
َّ
الــعــل  

َ
تــزول ــأْن  ب  

َّ
إال يــكــوُن  ال   الــنــجــاِة، وذلــَك 

)١( ينظر : الشعر وهموم االنسان المعاصر : ٢٩ .
)٢( الجسد في الشعر العربي قبل اإلسالم : ١8٢ .

 . ُد جسَده  ُتهّدِ

 اإلنساَن ال يستطيُع أْن 
َ

ُد أّن  األبياَت السابقَة تؤّكِ
َ

إّن

جسُده  داَم  ما  الباِل،  هــادَئ  النفِس،  مطمئّنَ  يكوَن 

بيَن  واقٌع  ه 
َ
أّن حينئٍذ  يرى  وقد  التهديِد،  تحَت  واقًعا 

الحياِة والموِت كما رأى ابُن خفاجَة، أو يرى كما رأى 

ابُن حمديَس في قوِله)3(:

ِبــــــَزَمــــــاَنــــــٍة َصـــــــاَبـــــــِنـــــــي 
َ
أ َمــــــــــاَن  الــــــــــّزَ  

َ
إّن

ــْت ِبــــَتــــْجــــِدْيــــِد الــــَحــــَيــــاِة َقـــِشـــيـــِبـــي)4( ــ ــ
َ
ــل ــ ــ ْب

َ
أ

ِفــــكــــِرتــــي ُتــــــَطــــــالــــــُع  َمــــــــا  إال  فـــــَفـــــِنـــــْيـــــُت 

ــْن ُحـــْكـــِمـــي َوِمــــــــْن َتـــْجـــِريـــبـــي   ــ ــ ِق ِم
ْ

ِبــــالــــِحــــذ

ْخـــَفـــى ِمــــْن هـــًوى
َ
ــِر أ ــْعـ ـ ــّشِ ــَم الـ ـ

ْ
ــل َوَوْجــــــــدُت ِعـ

ــه َعـــــــْيـــــــٌن ِلــــــَعــــــْيــــــِن َرِقـــــــْيـــــــِب ــ ــِشـ ــ ــفـ ــ ــــــــــْم ُتـ
َ
ل

يشكو ابـــُن حــمــديــَس هــنــا مــن زمـــانـــٍة أصــابــْتــه، 

قد  الزمانَة  هــذِه   
َ

إّن  
ُ

يــقــول و  ،)5( العاهُة  هي  والــزمــانــُة 

الفناَء قد استولى عليه،   
َ

إّن و  جديٍد لديه، 
َ

كّل أبلْت 

ه، وما يملُك من الحكمِة والتجربِة، 
ُ
إال ما يمارُس عقل

الكامِل،  بحرِ  على  جــاءْت  سلسًة  سهلًة  أبياًتا  نجُد 

وما  شكواه  عرِض  في  الشاعرِ  انطالَق  ناسَب  ما  وهو 

البيِت  في  الداخليُة  والموسيقى  بداخِله،  يختلُج 

)زمانة(  و )الــزمــان(  بيَن  الجناِس  في  لًة  متمّثِ ِل  األّوَ

ابنٌة  ها 
َ
وأّن والزمانِة،  الزماِن  بين  القويِة  بالصلِة  توحي 

ًة   االبتالَء الجسدّيَ وما ُيبتلى به اإلنساُن عاّمَ
َ

له، وأّن

)3( ينظر : ديوان ابن حمديس : 5٩ .
)٤( القشيب : الجديد . ينظر : تاج العروس : )مادة قشب(، 

. 36 /٤
)5( ينظر : لسان العرب : )مادة زمن(، ١3/ ١٩٩ .
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َ

ه كلما طال
َ
إّن هو نتيجُة مواجهِة اإلنساِن مع الزماِن، و

ابتالءاُته  كانْت  الزمانّيِ  سيُر اإلنساِن في ذلَك اإلطاِر 

في ازدياٍد . 

ا  نفسّيً أًذى  اإلنــســاَن  تــؤذي  َة  الجسدّيَ العاهَة   
َ

إّن

أعضاِئه،  من  ميٍت  عضٍو  أمــاَم  تضُعه  فهي  شديًدا، 

ه، فيكوُن هذا الجسُد 
َ
، أو فقَد عمل ُفِقَد بالكّلِ عضٍو 

 على قيِد الحياِة قد أدرَك الفناُء جزًءا منه، 
َ

الذي ما زال

 
َ

إذا رأى اإلنساُن ُجْزًءا من جسِده فانًيا فهو يدرُك أّن و

ا بالفناِء، فالفناُء حينئٍذ في  ّيً ٌد تهديًدا قو
َ

جسَده ُمهّد

 الشاعَر هنا من شدِة 
َ

الجسِد أعدى من الجرِب . إّن

إال  بالفعِل،  فنَي  قد  ــه 
َ
أّن يرى  نفِسه  على  الزمانِة  تأثيرِ 

 السبَب 
َ

 محتفًظا بقواه العقليِة كاملًة، ولعّل
َ

ه ما زال
َ
أّن

يِة هو اضطراُره ألن يحمَل ما قد فنَي من  في هذه الرؤ

؛  إليه  أعضاِء جسِده  ِة  بقّيَ استجابِة  ثقِل  إلى  جسِده 

كما قلنا يكوُن عبًئا على صاحِبه .  ُد 
َ

فالجسُد الُمهّد

 شعوَر الشاعرِ هنا بالموِت والفناِء نابٌع من شعوِره 
َ

إّن

التي  الحياَة  يعيُش  كاَن  ربما  ه 
َ
وألّن بالحياِة،  قبُل  من 

 ما صاَر إليه ليَس بحياٍة، بل هو فناٌء )١(.
َ

يحّبُ رأى أّن

َته  ّيَ حيو الجسَد  ُتفقُد  والمرَض  والعلَة  العاهَة   
َ

إّن  

 
َ

حــاول ما 
َّ
وكل ودورِه،  حــضــوِره  مــن  ــُل  ِ

ّ
وُتــقــل ونــشــاَطــه، 

 
َ

الجسُد الحركَة أدرَك هذِه الحقيقَة المريرَة، وأدرَك أّن

َر ابُن  الموَت قد يهجُم عليِه في أّيِ لحظٍة، وهذا ما عّبَ

حمديس عنه بقوِله)٢(: 

ــا ــَهـ ــــْت ِبـ
َ
ــــَتــــل

َ
ــــي ف ــت ــ ــــَمــــاِنــــْيــــَن ال

َ
أنـــــا ِفـــــي الــــّث

)١( ينظر : البقاء والفناء في شعر أبي العتاهية : ١٤5 .
)٢( ينظر : ديوان ابن حمديس : ١٢٤ .

ِقـــــَيـــــاِدي  ِ
ّ

ُذل ِعـــــْنـــــَد  َمــــــاَنــــــُة  الــــــّزَ َقـــــْيـــــدي 

ــــــِقــــــي 
َ
َكــــالــــَكــــِســــيــــِر وأّت مــــــِشــــــي َدِبـــــيـــــًبـــــا 

َ
أ

ــاِدي ــ ــ ــَع ــ ــ ــّيَ ِمــــــــْن الـــــِحـــــمـــــاِم ال ــ ــ
َ
ــل ــ ــ َوْثــــــًبــــــا ع

الـــتـــي ْوَضـــــــِتـــــــي  َر اآلَداِب  ِمـــــــْن  ـــــــْت 
َ
َذَبـــــــل

اِد ـــــى الـــــــــــــــُرّوَ
َ
ُجـــــِلـــــَيـــــْت َنـــــَضـــــاَرُتـــــهـــــا َعـــــل

ــه الــجــســدّيَ وهـــو في 
َ
هــنــا يــصــُف الــشــاعــُر حــال

في  ــه 
َ
أّن لجسِده  تهديًدا  يكفي  و عمرِه،  من  الثمانيَن 

الثمانيَن من عمرِه، وزاَد من حدِة هذا التهديِد الزمانُة 

الــمــصــاُب بــهــا، ونــجــُد أبــيــاَت الــشــاعــرِ هنا جــاءْت 

مساحٍة  على   
ُ

يمتّد  (( الذي  الكامِل،  بحرِ  وزِن  على 

الى  تفضي  التي  االيقاعيِة  التشكيالِت  من  واسعٍة 

حاالٍت  تؤائُم   ، للشاعرِ البحُر  ها  ييسّرُ ٍة  إيقاعّيَ يٍة  حر

ّيُ حرَف   متباينٍة من الحركِة االنفعاليِة(()3(، وكاَن الرو

الصالبِة  على  بداللِته  الــداِل  وحــرُف  مكسوًرا،  الــداِل 

وصالبِة  لقسوِة  الشاعرِ  باستشعاِر  يوحي   )٤( والقساوِة 

 
َ

إّن  . ُيعانيها  التي  وبالمعاناِة  جــســِده،  على  الــزمــِن 

له،  ا  الزمانِة هنا قيًدا وتهديًدا اضافّيً الشاعَر يرى في 

إن عُسَر على أحٍد أو شيٍء أْن يقوَده فهو ينقاُد لتلَك  و

الزمانِة، وهذا ما يوحي بالضعِف الذي يشعُر الشاعُر 

للتخلِص  حيلًة  يجُد  ال  ألنه  ؛  الزمانِة  تلَك  تجاه  به 

يدّبُ  مشِيه  في  ه 
ُ
تجعل فهي  حركِته،  على  أثرِها  من 

ِة للهرِم هنا في جعِل 
َّ
 معاونَة العل

َ
. إّن ه كسيٌر

َ
دبيًبا كأّن

جعلِت  الفاني  الجسِد  من  الصفاِت  قريَب  الجسِد 

الشاعَر يخاُف من أْن يثَب عليه الموُت في أّيِ لحظٍة 

)3( خصائص االسلوب في شعر البحتري : ٤6 .
)٤( ينظر : خصائص الحروف العربية ومعانيها : 6٧ .
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: )وأتقي وثًبا علّيَ من الِحماِم العادي(. 
َ

كما قال

كاَن لها ملمٌح   ارتفاَع درجِة تهديِد الجسِد هنا 
َ

إّن

أبياِته التي  ، فابُن حمديَس في  ُبعٍد نفسّيٍ خطيرٍ ذو 

ه على الرغِم مما 
َ
تناولناها قبَل هذِه ذكَر ما يوحي بأّن

، أما هنا  ه وحكمَته ما زاال بخيرٍ
َ
 عقل

َ
صاَر لجسِده إال أّن

 روضَته من اآلداِب ذبلْت، وهو ما يشي 
َ

إّن  
ُ

فهو يقول

ه بخوِفه من الموِت لم 
َ
َة وانشغال  معاناَته الجسدّيَ

َ
بأّن

ِة واألدبيِة في الحركِة .  لحياِته العقلّيَ
ً

يدعا مجاال

في  الجسديِة  للعلِة  النفسّيُ  الخطُر  يــكــُمــُن  و

والهشاشِة،  بالضعِف  يشعُر  اإلنــســاَن  تجعُل  ــهــا 
َ
أّن

ولذلك  وقٍت؛  أّيِ  في  الموُت  عليِه  يجترُئ  قد  ه 
َ
وأّن

ُر 
َ
تتأّث الحياِة  في  َة  ّيَ والمعنو العقليَة  مشاركَته   

َ
فــإّن

اإلنساِن  جسَد  أصابْت  متى  َة 
َّ
العل  

َ
إّن كبيًرا.  ــًرا 

ُ
تــأّث

إْن  و فهي  لذلَك  فيه،  تدّبُ  الفناِء  مظاهَر  جعلْت 

شبَح  يــرى  و طــالــْت  قــد  يــراهــا  فهو  مدُتها  تطْل  لــم 

السقَم   ((  
َ

إّن قيَل  وقد  عينيه؛  أمــاَم  يتقافُز  الموِت 

العليَل يتمنى   اإلنساَن 
َ

الهرَم (()١( ؛ لذلَك فإّن ُيشبُه 

أْن  يستطيَع  و مأنينِة،  بالّطُ يشعَر  لكي  الُبرِء؛  سرعَة 

َعصَري  شعرِ  ومن   ، طبيعّيٍ بشكٍل  حياَته  يمارَس 

األفكاَر  هذه  يعكُس  الذي  َوالُمَوحديَن  الُمراِبِطيَن، 

:)٢( السرُقسطّيِ  الجزاِر   
ُ

قول

ــِنـــي ـ ــّطَ ــَحـ ـ
َ
ــا ف ــ ــاًمـ ــ ــُم َعـ ــ ــق ــ ــّسُ ــ ــّيَ ال ــ ــل ــ ــى ع ــ ــ

َ
ــَوال ــ ــ َت

)١( التمثيل والمحاضرة : ٤0٢ .
بـــ)روضــة  الــمــعــروف  السرقسطي  ــجــزار  ال ديـــوان   : ينظر  )٢(

الَمحاسن وعمدة الُمحاسن( : ١٢5 - ١٢6 .

ــا)4( ِحــّطَ ــِتــي  ِجــدى)3(ِصــّحَ َعــْن  أْنِفي  ــِم  َرْغ ى 
َ
َعل

ــْم ــ ــُهـ ــ ـ
ُّ
ــل ــ َســـــــــــــــاِة)5( َوُكـ

ُ
ــــــْت ُمـــــَعـــــاَنـــــاُة األ

َ
وَطــــــال

ـــِتـــي َخــْبــَطــا
َّ
ــواَء ِفــــي ِعـــل ــ ــْشـ ــ َعـــــٍم َخــــاِبــــٌط َعـ

ـــــــــــًة ــــــــــًة َدَمـــــــــــوّيَ
َّ
ـــــــــَهـــــــــذا َيــــــــــَراهــــــــــا ِعــــــــــل

َ
ف

ـــَطـــا
ْ
ــْت ِخـــل ــ ــَط ــ

َ
ــال ــ ًة)6( َخ َوَهــــــــذا َيـــــَراَهـــــا ِمــــــــــــّرَ

َغـــــْيـــــُرُه ِســـــْيـــــَل  إْن  ُثـــــــــّمَ  ا 
َ

َهـــــــــذ ــَك  ــ ــي ــ ــان ــ ــَع ــ ُي

ــا َخــَط
َ
أ ــَقــْد 

َ
ل  - ــُب  الــُمــِصــْي ــاَن  ــ َك ِإْن  َو  -  

ُ
َيـــُقـــول

ْغـــــَبـــــًرا 
َ
ـــــْونـــــَي أ

َ
ــاَك ل ــ ــَنـ ــ ــْيـ ــ ْبـــــــَصـــــــَرْت َعـ

َ
ــــو أ

َ
ــــل

َ
ف

ـــا ــَر واْنـــَحـــّطَ ــ ــّيَ ــ ــَغ ــ ْوَنــــــــــــــَق)7( َوْجــــِهــــي َقـــــْد َت َوَر

ـــْيـــِلـــِه
َ
ِســــــــــــــَي َقـــــــْد َشـــــاَبـــــْت َذَواِئـــــــــــــُب ل

ْ
َوَرأ

ــا)8(  ــَطـ َوْخـ ــِحــِه  ُجــْن ِفـــي  ــِب  ــْي
َ

ــّش ال َصـــَبـــاُح  َح 
َ

َوال

ًهــــا  ــا ُمــــَشــــّوَ ــ ــًق ــ
ْ
ــل ــ بـــــصـــــرَت ِمـــــــْن َمــــــــــْرآَي ُخ

َ
أل

ــــا)10(  ْنــــَزَع)9(ُمــــْشــــَمــــّطَ
َ
ــْرآَي أ ــ ــ ْنـــــَكـــــْرَت ِمــــْن َمـ

َ
َوأ

َتي السرج والرْحل. 
َ
)3( الجدية : شيء محشّوٌ ُيْجَعُل تحت َدّف

ينظر : الصحاح تاج اللغة : )مادة جدى(، 6/ ٢٢٩٩ .
 . ّو

ُ
)٤( الَحّط : الَحدر من الُعل

ينظر : تهذيب اللغة : )مادة حط(، 3/ ٢6٧ .
)5( األساة : جمع اآلسي وهو الطبيب. 

ينظر : المحكم والمحيط األعظم : )مادة أس(، 8/ 635 .
َبَدِن . 

ْ
ْمزَِجِة ال

َ
ُة : ِمزاٌج ِمْن أ )6( الِمّرَ

. ١68 /5 ،) ينظر : لسان العرب : )مادة مرر
)٧( الرونق : الحسن والبهاء . 

ينظر : أساس البالغة : )مادة رنق(، ١/ 3٩0 .
س . 

ْ
أ يب ِفي الّرَ

َ
)8( الوخط : هو ُفُشّو الّش

ينظر : لسان العرب: )مادة وخط(، ٧/ ٤٢٤ .
ِذي انحسر الَشَعُر َعن جانَبْي َجبهته . 

َّ
)٩( األنزع : ال

ينظر : تهذيب اللغة : )مادة نزع(، ٢/ 8٤ .
: اختالُط بياِض الشعرِ بسواِده. ه من الشمط وهو

َّ
)١0( لعل

ينظر : الصحاح تاج اللغة : )مادة شمط(، 3/ ١١38 .
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َعـــــــَدا)1( ـــَقـــد 
َ
ف َدَهــــانــــي  َمــــا  ْشــــُكــــو 

َ
أ اهلِل  إلــــى 

ْبــــَطــــا
َ
ـــــَقـــــْد أ

َ
ــــــــه َتــــْعــــِجــــْيــــَل ُبــــــــــْرٍء ف

ُ
ل
َ
ْســــــــأ

َ
َوأ

على  مــّرَ  ٍة 
َّ
عل مع  ُه 

َ
حال يصُف  الشاعَر  هنا  نجُد 

ْته من حاِل صحِته  ها حّطَ
َ
إّن  

ُ
يقول و بها عاٌم،  إصابِته 

كثرْت  له  األطــبــاِء  عــالِج  مــحــاوالِت   
َ

إّن  
ُ

يقول و ا،  حّطً

وطالْت، وال أحَد فيهم علَم حقيقَتها، بل هم يخبطون 

كّلٍ  تــأويــُل  فيختلُف   ، بالظّنِ فيها  يقولوَن  و خبًطا، 

يعرُض  ثــّمَ  علٍم،  بال  بعًضا  بعُضهم  ُئ  ُيخّطِ و منهم، 

 
َ

 إّن
ُ

الشاعُر بأًسى آلثاِر هذه العلِة على جسِده، فيقول

ذوائُب  وشابْت  وجِهه،  رونُق  وذهَب   ، أغبَر صاَر  لوَنه 

ُه الَخلِق في عيني من يراه،  ه ُمشّوَ
َ
أّن رأِسه، حتى ظّنَ 

الشعرِ  وانحساَر  بسواِده  بياِضه  اختالَط  سينكُر  ــه 
َ
وأّن

بالشكوى  اهلِل  إلــى  يتوجُه  ثـــّمَ  جبهِته،  جانبي  عــن 

بحرِ  على  هنا  األبــيــاُت  وجـــاءِت  بشفاِئه.  ــدعــاِء  وال

في  يسرُد  و ُل  ُيفّصِ فالشاعُر  للحالِة،  ئِم  المال الطويِل 

ا وهي ))من حروِف اإلطباِق  ّيً شكواه، وجاءِت الطاُء رو

شدِة  بارتفاِع  إلينا  أوحي  مما  جرِسها(()٢(،  في  القويِة 

أبياٍت  أماَم  نا 
َ
إّن حاِله،  وسوِء  الشاعُر  فيها  التي  العلِة 

باألسى،  ئها  امتال قــدَر  ِة  النفسّيَ الِت  ــدال ــال ب مليئٍة 

ٍة شديدٍة أصابْت 
َّ
ُث عن عل

َ
 الشاعَر يتحّد

َ
وواضٌح أّن

ه تماًما، وهو ال يعرُف لها سبًبا وال 
َ
َرْت حال جسَده فغّيَ

ِتها-   عن غرابِتها ومجهولّيَ
ً

َة - فضال
َّ
 هذه العل

َ
دواًء، إّن

 ، قد دخلْت بجسِد الشاعرِ في إطاِر الفناِء الجسدّيِ

)١( عدا : جاوز الحد . 
ينظر : تهذيب اللغة : )مادة عدا(، 3/ ٧3 .

التها  )٢( غرائب الصورة القرآنية، تحليل البنية االسلوبية ودال
البالغية : ٤٩ .

فقد اغبّرَ لوُنه وشابْت ذوائُبه . 

عن  باحًثا  األطــبــاِء  على  الــشــاعــرِ  تـــردِد   
َ

طــول  
َ

إّن

خائٌف  بالحياِة،  ٌك  متمّسِ ه 
َ
أّن على   

ُّ
يدل ِته 

َّ
لعل دواٍء 

تهديًدا  بوصِفها  هنا  َة 
َّ
العل  

َ
إّن بعدُه،  وما  الفناِء  من 

بالفناِء جعلِت الشاعَر يفقُد ثقَته في نفِسه، فهو يرى 

 
َ

أّن إال  الناِس جميًعا،   منظَره صاَر سيًئا في عيوِن 
ً

أّن

يتشبَث بالحياِة،  َة و
َّ
ذلَك لم يثِنه على أْن يقاوَم العل

يتضُح هذا في التجاِئه إلى اهلل بالدعاِء والرجاِء أْن  و

َل بُبرئه. ُيعّجِ

َة التي تصيُب اإلنساَن   العلَل والباليا الجسدّيَ
َ

إّن  

جسُده  صمَد  فمهما  ؛  وعــجــزِه  ضعِفه،  فكرَة  ــُد  تــؤّكِ

 
َ

َفال بِه  المحيطِة  والطبيعيِة  المكانيِة  الظروِف  أمــاَم 

اإلنساَن  ُه  ُتنّبِ َة 
َّ
العل  

َ
إّن يوًما.  يتراجَع  و ينهزَم  أْن   

َ
ــّد ُب

ا، 
ً

جّد قريًبا  يكوُن  وقد  محالَة،  ال  آٍت  الموَت   
َ

أّن إلى 

عليه  يملُك  و ــه 
َ
داخــل ى 

َ
يتفّش الــخــوَف  يجعُل   مما 

عن  ُره  ُيغّيِ و ُيفزُِعه  و ُيقلُقه  الذي  الخوَف  ذلَك  نفَسه، 

وعوارِضه  تقلباِته  كــّلِ  مصدَر  هو  يكوُن  و  ،)3( هيأِته 

يُد الفناِء  ِة، وال يمكُن أْن تستقّرَ نفُس اإلنساِن و النفسّيَ

ُده بالعلِة أو غيرِها. تعبُث في جسِده وُتهّدِ

ــُة هــي الــصــورَة 
َّ
وكــمــا أشــرنــا ســابــًقــا، ليسِت الــعــل

ًدا فيها 
َ

ــاِن مـــهـــّد ــس الــوحــيــدَة الــتــي يــكــوُن جــســُد اإلن

الرئيَس  السبَب  بوصِفها  الطبيعُة  فليسِت  بالفناِء، 

الذي  الوحيُد  العدّوَ  هي  وأمراِضه  اإلنساِن،  علِل  في 

اإلنساِن،  بفناِء  ينتهي  ما  كثيًرا  صراًعا  مَعه  يخوُض 

)3( ينظر : الشخصية اإلنسانية في التراث اإلسالمي، دراسة 
مقارنة : ١٩٢ .
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والصراُع   . البشرّيُ االجتماعّيُ  العامُل  هناَك  ولكن 

الواسِع  نطاقيِه  في  الدماِء  بسفِك  المنتهي  البشرّيُ 

يِخ   أو ينتهَي بحسِب التار
َ

ِق ال يمكُن أْن يكّف والضّيِ

يِة ما داِم هناك بشٌر على هذه األرِض،  والطبيعِة البشر

)عليه السالم( لم يمّرَ على نزوِله   آدَم أبا البشرِ
َ

حتى أّن

 ، اآلخَر ابنيه  أحُد  قتَل  حتى  طويٌل  وقٌت  األرِض  إلى 

الُمرابِطيَن  َعصَري  في  ًة  خاّصَ األندلُس  كانِت  ولقد 

واسًعا  مسرًحا  تالهما  وما  سبقهما،  وما  َوالُمَوحديَن 

كانْت هناَك  من مسارِح القتِل وسفِك الدماء)١(، إذن 

صورٌة من صوِر الجسِد المهدِد بالفناِء موجودًة بكثرٍة، 

 أبا 
َ

أّن ِد بالقتِل، ومن ذلَك 
َ

وهي صورُة اإلنساِن المهّد

 - - كما جاَء في زاِد المسافرِ اِن الشاطبّيِ بكرِ بن الجّنَ

قد ُحِصَر - أي ُحبَس - بقصرِ شاطبَة، وأيقَن بالموِت 

فيه  كــاَن  الــذي  الموضِع  حائِط  على  بالفحِم  وكتَب 

ه )٢(:
ُ
قصيًدا لم يبَق منه إال قول

ــُد)4( ــاِدي ــَن ــّصَ ال ــي  ــْوِم َق ِمـــْن  ــُد)3(  ــْي ــّصِ ال ى  أَمـــا َدَر

ــوُد ــ ــُقـ ــ ــْفـ ــ ِ َمـ
ّ

ل
ُ

ِســــــــْيــــــــٌر ِبـــــــــــــَداِر الـــــــــــــذ
َ
ــــــــــي أ أّنِ

ــُه  ــُضــ ــ ــِب ــ ــْق ــ َي  
َ

َظـــــــــّل إال  ــَو  ــ ــْطـ ــ ــَخـ ــ الـ بــــــُســــــُط 
َ
أ ال 

ــوُد ــُقـ ــْعـ ــاُت َمـ ــ ــّيَ ــ ــَح ــ ـــِت ال
َ

َكـــَمـــا الـــتـــّف َكـــــْبـــــٌل)5( 

)١( ينظر : دولة اإلسالم في األندلس : ٢٧6/3 .
)٢( ينظر : زاد المسافر وغرة محيا األدب السافر : ٧٤ .

ِكْبرًا وزهًوا بالنفِس . )3( الصيد : جمع اصيد : رافُع الرأِس 
ينظر : تاج العروس : )مادة صيد(، 8/ 30٧ .

)٤( الصناديد : جمع صنديد : وهو السيد الشجاع . 
ينظر : الصحاح تاج اللغة : )مادة صند(، ٢/ ٤٩٩ .

)5( الكبل : قيد ضخم . 
ينظر : تهذيب اللغة : )مادة كبل(، ١0/ ١٤5 .

ْقـــــــــَواٌم ِلــــَســــْفــــِك َدِمـــــي 
َ
ـــــــــَب)6(أ

َّ
َوَقـــــــــْد تـــــــــأل

ــْوُد ــ ــُج ــ ال وال  َواَهــــــُم 
ْ
َمــــــأ الـــَفـــْضـــُل  َيـــــْعـــــِرُف  ال 

َســــــِعــــــُدوا  َوال  ُحــــــــــّرٍ  َبـــــِنـــــي  ِمـــــــن  َثـــــــٌة  َثـــــــال

َوَواِحـــــــــــــٌد ِمـــــــْن َبــــِنــــي َحـــــــــــــْوَراَء َمــــْجــــُحــــْوُد

مقيٍد،   ، قصرٍ في  محبوٍس  شاعرٍ  استغاثاُت  هنا 

 
َ

ُيستنقذ أْن  يتمنى  ا،  َنفسّيً َيــَتــألــُم  بالقتِل،  ٍد 
َ

ــهــّد وُم

أماَمه  يجْد  ولم  أيديهم،  بين  وقــَع  الذين  أعدائِه  من 

الحائِط، ولم  أْن يكتَب على  إال  بها  وسيلًة يستصرُخ 

االمحاِء،  يُع  سر وهو  الفحَم،  إال  بها  يكتُب  مادًة  يجْد 

ِكه  تمّسُ وشدِة  للموِت،  رفِضه  شدِة  على   
ُّ

يدل وهذا 

يستنجَد  َر عن ذلَك، و  أْن ُيعّبِ
َّ

ه أبى إال
َ
ى أّن بالحياِة، حّتَ

ه 
َ
أّن يعلُم  وهو   ، القصرِ حائِط  على  الكتابِة  ِعبَر  بقوِمه 

مستحيٌل أو شبُه مستحيٍل أْن يبلَغ استنجاُده بهذا 

في  رغبًة  وسِعه  في  ما   
َ

كّل  
َ

يبذل أْن  سعى  ــه 
َ
إّن قوَمه، 

ه أراَد بذلَك 
َ
أّن الحياِة، وخوًفا من الفناِء، ومن المؤكِد 

ُقتَل،  أو  محبِسه  فــي  ــاَت  م إْن  لــه  ُيقتّصَ  أْن  أيــًضــا 

ُيهددوَنه  الذيَن  تجاَه  والحقِد  بالضغينِة  يشعُر  فهو 

 بأسلوٍب إنشائٍي تعجبّيٍ 
َ
باإلفناِء وسلِب الحياِة، وبدأ

فيها،  هو  التي  المحنِة  شدِة  عن  َر  ليعّبِ ٍي،  استنكار

األعداُء،  أولئك  يرتكَبه  أْن   
ُ

يحاول و يرتكُبه  ما  وعظِم 

ناسَب  ما  وهو  البسيِط،  بحرِ  على  األبياُت  وجــاءِت 

وجاَء   ،)٧( واضطراَبه  َة  النفسّيَ وجلبَته  الشاعرِ   
َ

انفعال

الحروِف  أصلُح   (( وهــو لألبياِت،  ــا  ّيً رو  
ُ

الــدال حــرُف 

بوا عليه : اجتمعوا عليه . ينظر : تاج العروس : )مادة 
َّ
)6( تأل

ألب(، ٢/ ٢٩ .
)٧( ينظر : شعر الديارات في القرنين الثالث والرابع الهجريين 

في العراق والشام ومصر : ٢3٤ .
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الجسُد  جــاَء  لقد   ،)١()) الــشــدِة  معاني  عن  للتعبيرِ 

ٍة  استشرافّيَ وصــورٍة  ٍة،  واقعّيَ صــورٍة  صورتين،  في  هنا 

بالفناِء،  ِد 
َ

المهّد ُر عن الجسِد  ُتعّبِ للمستقبِل، األولى 

واألخرى عن الجسِد الذي لحَقه الفناُء بالفعِل، وقد 

جاَء عرُض الشاعرِ للصورِة األولى الواقعيِة استنجاًدا 

 جسَد الشاعرِ في 
َ

قبَل أْن تتحقَق الصورُة األخرى، إّن

أسيٌر  جسٌد  فهو  ــا،  ّيً قــو تهديًدا  بالفناِء  ــدٌد  ُمــّهَ األولــى 

بأْن يقوَم  ٌد 
َ

ُمهّد كّلِ جانٍب، فهو  ُيحاصُره الموُت من 

الموُت  يلحَقه  بــأْن  ٌد 
َ

وُمــهــّد منه،  ِص 
ُّ
بالتخل أعــداؤه 

في  خلَق  وذلــَك  محبِسه،  في  له  ُض  يتعّرَ ما  اَء  ــّرَ جـ

كبيًرا، وال مهرَب لذلَك  داخِل الشاعرِ خوًفا واضطراًبا 

يِة يسمُح له  ه لم ينْل قدًرا من الحر
َ
المسكيِن، حتى أّن

ٌد بقيٍد  بالتنقِل كيف شاَء داخَل محبِسه، بل هو ُمقّيَ

قبَضها  للخطِو  ه 
َ
رجل الشاعُر   

َ
مّد كلما  مشدوٍد،  قوّيٍ 

الشديدِة،  ــِة  الــجــســدّيَ للمعاناِة  صـــورٌة  وهنا  القيُد، 

ِد بالفناِء هذه، أْن 
َ

 ما في حاالِت الجسِد الُمهّد
ُ
وأسوأ

حركَته  يمارَس  أْن  يستطيُع  وال  َته،  ّيَ حر الجسُد  يفقَد 

 ،) َيه )اإلفناَء القهرّيَ َة، وهو ما يمكُن أْن نسّمِ الطبيعّيَ

يجعُل   - هنا  الجسِد  على  الــواقــُع  القهُر  يجعُل  إذ 

هنا  فالجسُد   ، كبرِ األ الفناِء  عــوارَض  ُيعاني  الجسَد 

كاملًة،  ته  ّيَ يكاُد في ظّلِ ذلَك التقييِد يكاُد يفقُد حر

 ، كبرِ األ الفناِء  عــوارِض  من  يِته  لحر الجسِد  وافتقاُد 

 نفَس الشاعرِ تواجُه ضغًطا كبيًرا، فهو يرى 
َ

ولذلَك فإّن

 الفناَء هنا مفروٌض عليه فرًضا، وهو مجبٌر على أْن 
َ

أّن

ه 
َ
وأحوال  ، بالشاعرِ المحيطَة  الظروَف   

َ
إّن موَته.  ينتظَر 

)١( خصائص الحروف العربية ومعانيها : 6٧ .

غضِبه،  منتهى  في  جعلْته  عليها  َة  المبنّيَ ة  النفسّيً

َم قيَده وجدراَن محبِسه، ولكن لم يكْن  يُد أْن يحّطِ ُير

الحابسيَن  أعــداَءه  يُسّبُ   
َ

فأخذ ذلَك،  إلى  سبيٌل  له 

الذي  آخُر   
ٌ

انفعال يه  يساو ال  قد  الذي   
ُ

فاالنفعال له، 

 هنا 
ً

ُينتُجه الخوُف من الفناِء، لم يترْك للشاعرِ مجاال

يِغه سوى ما فعَل. لتفر

ــٌر شــديــُد  ــ ــه أم ــاِن لــمــوِت ــسـ  مــواجــهــَة اإلنـ
َ

ــذا فــــإّن  لـ

هو  الموَت   
َ

أّن لإلنساِن  تبيَن  أْن   
ُ

فـ))منذ ؛  الصعوبِة 

مفاجًئا  يــكــْن  لــم  المجهوِل  مــع  األخــيــرُة  الــمــواجــهــُة 

هذا  تجاَه  رِ 
ُ
والتوّت الخوِف،  من  الدائمُة  المعاناُة  له 

المجهوِل(()٢( .

الخاتمة

على   
ُ

تطّل نــافــذًة  له  ُل  يمّثِ اإلنــســاِن  هــرَم   
َ

 إّن

الموِت،  حالِة  مظاهُر  جسِده  في  ُج  تتدّرَ إذ  الموِت، 

نفِسه،  على  منكفًئا  متقهقًرا  معه  الجسُد  يصيُر  و

اختلفْت  مهما  الهرِم  الجسِد  عن  الشعراِء  وحديُث 

له،  ورفِضه  الفناِء،  من  اإلنساِن  خوَف  يعكُس  صــوُره 

االستسالِم  أو  الحكمِة،  بمبدِأ  يتعامَل  حيَن  حتى 

َفهو  ا،  الفناِء مفّرً ال يرى من  ه 
َ
ألّن إال  فليس يفعُل ذلِك 

َواقٌع ال ُمَحالة . 

النفِس  مطمئّنَ  يكوَن  أْن  لإلنساِن  يمكُن   ال 

عينة  لـــدى  النفسية  بالصحة  وعــالقــتــه  الــمــوت  قــلــق   )٢(
بدور  القائمين  المسنين  بين  مقارنة  دراســة  المسنين،  من 

المسنين وأقرانهم العاديين : ١0 .



عرِ األندلسي  َثره الَنفِسي ِفي الّشِ
َ
حفرياٌت في الَفَناِء اإلنَساِني َوأ

418     | م. د. محمد طه جواد ياسين الساعدي 

التهديِد،  تحَت  واقــًعــا  جسُده  داَم  ما  الــبــاِل  هــادَئ 

فهو  صــاحــِبــه،  على  ثقيٌل  عــبٌء  الــمــهــدُد  فالجسُد 

شعَر  ما 
َّ
وكل الــمــوِت،  مع  مواجهٍة  خــوِض  إلــى  يدفُعه 

اإلنساُن بدنّوِ تلَك المواجهِة رفَض بشدٍة ذلَك الوضَع، 

مــولــدًة  ــه 
َ
داخــل واالرتـــبـــاِك  القلِق  مشاعُر  وتــأجــجــْت 

مختلفٍة،  نفسيٍة  أفــعــاٍل  وردوَد  جسديًة  تمظهراٍت 

حسَب نوِع التهديِد وطبيعِة النفِس المواجهِة له .

* * *

المصادُر والمراجُع 

- القرآن الكريم .

١. ابن حريق البلنسي، حياُته وآثاُره، تح : محمد 

بن شريفة، المغرب، ط ١، ١٩٩6م . 

وشــعــره  حــيــاتــه  األنــدلــســي،  الحفيد  زهـــر  ابـــن   .٢

مجلة  السعد،  مجيد  محمد  د.    : بقلم  وموشحاته، 

المورد، المجلد التاسع، العدد الثاني، ١٩80م .  

3. ابن لبال الشريشي، تأليف : محمد بن شريفة، 

ط،  د.  البيضاء،  الـــدار  الــجــديــدة،  النجاح  مطبعة 

١٩٩6م . 

واثــــاره، دراســة  الــشــاطــبــي، حياته  مــغــاور  ابــن   .٤

وتحقيق : محمد بن شريفة، دار الثقافة، بيروت، ط١، 

ينظر : زاد المسافر وغرة محيا األدب  ١٩٩٤م : ٧3.  و

يس التجيبي، اعتنى  ، ألبي بحر صفوان بن إدر السافر

القادر محداد،  بنشره وتهذيبه والتعليق عليه : عبد 

بيروت، ١358هـ- ١٩3٩م . 

5. اساس البالغة، البي القاسم محمود الزمخشري 

دار  الــســود،  عيون  باسل  محمد   : تح  ـــ(،  538هـ )ت 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٩٩8م . 

العربي  الشعر  في  واالنبعاث  الموت  اسطورة   .6

الى  مقدمة  ماجستير  رسالة  عــوض،  يتا  ر الحديث، 

الجامعة  االدنــى،  الشرق  ولغات  العربية  اللغة  دائــرة 

، ١٩٧٤م .  االمريكية في بيروت، اذار

ــرح الــفــلــســفــي،  ــطـ ــي الـ ــوت فـ ــمـ ــيــة الـ  ٧. إشــكــال

د.  إبراهيم حسين الشريف، المجلة الليبية العالمية، 

 ، عشر الــرابــع  العدد  التربية،  كلية  ي،  بنغاز جامعة 

فبراير ٢0١٧م . 

8. اإلنسان والموت، محمد يشوتي، كلية اآلداب، 

وجدة، مجلة عالمات، المغرب، مكناس، العدد ١8، 

٢00٢م . 

سعدية  العتاهية،  أبي  شعر  في  والفناء  البقاء   .٩

يع، عمان -  أحمد مصطفى، دار الحامد للنشر والتوز

األردن، ط١، ٢0١١م . 

١0. تاج العروس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق 

مجموعة  تــح:  ١٢05هـــــ(،  )ت:  الــزبــيــدي   الحسيني 

ط،  د.   ، مصر  - القاهرة  الهداية،  دار  المحققين،  من 

د. ت . 
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محمد  يــا،  والــرؤ التشكيل  الشعرية،  التجربة   .١١

 - ــان  عــّمَ يــع،  والــتــوز للنشر  غــيــداء  دار  عبيد،  صابر 

االردن، ط ١، ٢0١6م . 

١٢. التمثيل والمحاضرة، البي منصور عبد الملك 

الفتاح  : عبد  تح  الثعالبي )ت: ٤٢٩هـــ(،  بن محمد 

القاهرة، ط ٢،  العربية للكتاب،  الدار   ، محمد الحلو

١٤0١هـ- ١٩8١م . 

١3. تهذيب اللغة، البي منصور محمد بن احمد 

تــح : محمد عوض  ـــ(،  ــ ي )ت3٧0هـ الــهــرو االزهـــري 

لبنان،   - بيروت  العربي،  التراث  احياء  دار  مرعب، 

ط١، ٢00١م . 

أبــي  عينية  فــي  والــخــلــود  الــفــنــاء  جــدلــيــة   .١٤

جامعة  مجلة  الديوب،  سمر  د.  الهذلي،  يــب  ذؤ

الــرابــع،  و  الــثــالــث  الــعــدد   ،٢٧ الــمــجــلــد  دمــشــق، 

 . ٢0١١م  يا،  سور

اإلســالم، مؤيد  العربي قبل  الشعر  الجسد في   .١5

كلية  محمد صالح اليوزبكي، مجلة آداب الرافدين، 

اآلداب، جامعة الموصل، العدد ٤0، ٢005م . 

الفلسفي،  الــفــكــر  ــي  ف الــجــســد  جــمــالــيــات   .١6

سهلة  بن  االسالمية،  الثقافة  في  وتجلياته  ته  تمثال

يمينة، أطروحة دكتوراه، بإشراف : أ .  د منير بهادي، 

 ، الجزائر  ،٢ وهــران  جامعة  االجتماعية،  العلوم  كلية 

٢0١5 - ٢0١6 م . 

الحسن  بن  محمد  بكر  البــي  اللغة،  جمهرة   .١٧

دار  بعلبكي،  منير  رمــزي   : تح  ـــ(،  )ت3٢١هــ االزدي 

العلم للماليين، بيروت - لبنان، ط١، ١٩8٧م . 

ــي شــعــر الــبــحــتــري،   ١8. خــصــائــص االســـلـــوب ف

مطبعة  ــيــدي،  ــزب ال يــاســيــن  المنعم  عــبــد  وســـن  د.  

المجمع العلمي، بغداد، ط١، ٢0١١م . 

حسن  ومعانيها،  العربية  الحروف  خصائص   .١٩

دمشق،  العرب،  الكتاب  اتحاد  منشورات  عباس، 

يا، د.  ط، ١٩٩8م .  سور

٢0. دولة اإلسالم في األندلس، محمد عبد اهلل عنان، 

، ط ٢، ١٩٩0م .  مكتبة الخانجي، القاهرة - مصر

 : ــه  ل ــّدم  ــ وق ابـــن حــمــديــس، صححه  ــوان  ــ دي  .٢١ 

، بيروت، د. ط، د. ت .  د.  احسان عباس، دار صادر

دار  سترة،  اهلل  عبد   : تح  خفاجة،  ابن  ديــوان   .٢٢

المعرفة، بيروت، ط ١، ٢006م . 

اهلل  عبد  بن  سلمان  الربيع  أبي  األمير  ديــوان   .٢3

يت الطنجي  الموحد )ت 600 هـ(، تح : محمد بن تاو

محمد  جامعة  اآلداب،  كلية  مــنــشــورات  وآخــريــن، 

للبحث  الجامعي  الــمــركــز   : بمساهمة  الــخــامــس، 

للبحوث  الحسن  مــوالي  معهد  بــإشــراف:  العلمي، 

المغربية، د. ط، د. ت . 

٢٤. ديوان الجزار السرقسطي المعروف ب)روضة 

الَمحاسن وعمدة الُمحاسن( وفصول من كتابه )بادرة 

(، صنعه: أبو عبد اهلل محمد ابن  العصر وفائدة المصر

الدكتور  األستاذ  تح:  السرقسطي)ت606هـ(،  مطروح 

الحديث،  الكتب  عالم  بهجت،  مصطفى  منجد 

إربد- عمان، ط١، ٢008م . 

٢5. ديوان زهير بن أبي سلمي، اعتنى به وشرحه : 

يع،  حمُدو طّماس، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوز

بيروت - لبنان، ط3، ٢008م . 

اإلســالم  ومــوقــف  الشيخوخة  سيكولوجية   .٢6
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حسن  مــســارع  د.   الــســن،  كبار  مــن  العربي  والــتــراث 

األردن،   - ــان  عــّمَ الثقافية،  فيالدفيا  مجلة  ي،  ــراو الـ

العدد السادس . 

الشكل  في  قراءة  العربي،  الحرف  سيميائيِة   .٢٧

األدبــي،  والنص  السيمياء  دليلة،  مــزوز  أ.   والــداللــة، 

الملتقى الثالث، ٢00٤م . 

٢8. الــشــبــاب والــشــيــب فــي الــشــعــر األنــدلــســي، 

اإلنسانية  العلوم   : الزبون، مجلة دراسات  رغدة على 

واالجتماعية، المجلد ٤٢، العدد األول، ٢0١5م . 

اإلسالمي،  التراث  في  اإلنسانية  الشخصية   .٢٩

للفكرِ  العالمي  المعهد  العاني،  نــزار  مقارنة،  دراســة 

يع،  والتوز للنشر  الفرقان  دار  مع  بالتعاون  اإلسالمي 

بيروت - لبنان، ط ٢، ٢005م . 

والــرابــع  الثالث  القرنين  فــي  ــارات  الــدي شعر   .30

، د. صالح  الــعــراق والــشــام ومــصــر الــهــجــريــيــن فــي 

 ، والنشر لــلــدراســات  العربية  المؤسسة  الشتيوي، 

بيروت - لبانان، ط١، ٢00٤م . 

اخالص  د.   ، المعاصر االنسان  وهموم  الشعر   .3١

والــنــشــر  لــلــطــبــاعــة  اآلداب  مكتبة  عـــمـــارة،  فــخــري 

، ط١، ١٩٩٢م .  يع، القاهرة - مصر والتوز

البي  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح    .3٢

نصر اسماعيل الجواهري الفارابي )ت3٩3هـ(، تح : 

، دار العلم للماليين، بيروت  احمد عبد الغفور عطار

- لبنان، ط٤، ١٩8٧م . 

البنية  تحليل  الــقــرآنــيــة،  الــصــورة  غــرائــب   .33

دار  سعد،  فاضل  أمير  البالغية،  التها  ودال االسلوبية 

الكتاب الثقافي، االربد، األردن ، ط١، ٢008م . 

3٤. فكرة الجسم في الفلسفة الوجودية، د. حبيب 

 - بــيــروت   ، والنشر للطباعة  التنوير  دار  الــشــارونــي، 

لبنان، طبعة جديدة ومنقحة، ٢00٩ م . 

 : التحرير مستشار  يخ،  التار عبر  الزمان  فكرة   .35

شوقي  مرجعة:  كــامــل،  فـــؤاد  ترجمة:  ولــســون،  كــولــن 

الوطني  المجلس  الــمــعــرفــة،  عــالــم  سلسلة  جـــالل، 

للفنون والثقافة واآلداب، الكويت، مارس ١٩٩٢م . 

اهلل  كفاية  العربي،  الشعر  فــي  الــمــوت  فكرة   .36

)يوليو  التاسع،  المجلد  ااِلســالم،  جهاُت  همداني، 

( ٢0١5م، العدد ١ .  -ديسمبر

طاهر  أبــو  الدين  مجد  المحيط،  القاموس   .3٧

 : تح  ـــ(،  )ت8١٧هـ الفيروزآبادى  يعقوب  بن  محمد 

الرسالة، بشراف:  التراث في مؤسسة  مكتب تحقيق 

بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  العرقسوسي،  نعيم  محمد 

ط8، ٢005م . 

النفسية لدى  الموت وعالقته بالصحة  38. قلق 

المسنين  بين  مقارنة  ــة  دراسـ المسنين،  مــن  عينة 

يج  أر العاديين،  وأقرانهم  المسنين  بــدور  القائمين 

بــإشــراف،   ، ماجستير رســالــة  القيق،  محمد   خليل 

علم  برنامج   - التربية  كلية  محمد،  كامل  نبيل  د. 

النفس، الجامعة اإلسالمية، غزة، أغسطس ٢0١6م . 

3٩. لسان العرب، البي الفضل جمال الدين محمد 

بن مكرم ابن منظور االنصاري الرويفعى اإلفريقي )ت: 

، بيروت، ط3، ١٤١٤هـ.  ٧١١هـ(، دار صادر

تجليات  الصعاليك،  أشعار  في  الجسد  لغة   .٤0

النفس واثرها في الصورة، د.  غيداء قادرة، منشورات 

الدراسات  سلسلة  دمشق،  العرب،  الكتاب  اتحاد 



عرِ األندلسي  َثره الَنفِسي ِفي الّشِ
َ
حفرياٌت في الَفَناِء اإلنَساِني َوأ

 م. د. محمد طه جواد ياسين الساعدي |     421

)١(، ٢0١3م . 

بن  عمرو  عثمان  البــي  واألضـــداد،  المحاسن   .٤١

الهالل،  ومكتبة  دار  ـــ(،  ٢55هـ  : )ت  الجاحظ  بحر 

بيروت - لبنان، د. ط، ١٤٢3هـ . 

٤٢. المحكم والمحيط األعظم، البي الحسن علي 

الحميد  عبد   : تح  )ت٤58هــــ(،  المرسي  سيده  ابن 

ي، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط١،  هنداو

٢000م . 

حرب،  جــوزف  شعر  في  الفلسفية  المسألة   .٤3

المحبرة نموذجا، د.  جان نعوم طنوس، دار النهضة 

العربية، بيروت - لبنان، الطبعة األولى، ٢0١٤م . 

فنية،  ــة  دارس السبع،  المعلقات  في  الموت   .٤٤

عبد  د.  أ.  بــإشــراف:   ، ماجستير رسالة  زروق،  فطوم 

كلية  - بسكرة،  ينة، جامعة محمد خضير ارو الكريم 

، ٢0١5/٢0١٤م .  اآلداب واللغات، الجزائر

الفناء  لــتــصــورات  ــة  دراسـ والــوجــود،  الــمــوت   .٤5

العالمي،  والفلسفي  الديني  الــتــراث  فــي  اإلنــســانــي 

كارس، ترجمة : بدر الديب، المجلس  جيمس ب.  

األعلى للثقافة، المشروع القومي للترجمة، القاهرة - 

مصر  د. ط، ١٩٩8م . 

عيد  شــًرا،  تأبط  شعر  في  الشعرية  الموسيقا   .٤6

االنسانية  العلوم   : دراســـات  مجلة  الخريشة،  حمد 

االردن،   - ــان  عــّمَ ــيــة،  االردن الجامعة  واالجتماعية، 

المجلد ٤3، ملحق 5، ٢0١6م . 

يحيى  هاني  د.  والــخــلــود،  والــمــوت  الــوجــود   .٤٧

بيروت  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  القلم  دار  نصيري، 

- لبنان، د ط، د ت . 

ج.   ــالس  ــ ــخ الـــمـــوت، دوغ ي ــار ــي ت ٤8. الــوجــيــز ف

وزارة  الــهــاشــمــي،  منقذ  مــحــمــود  تــرجــمــة:  ديــفــيــس، 

مكتبة  للكتاب،  يــة  الــســور العامة  الهيئة  الثقافة، 

يا، د. ط، ٢0١٤م .  األسد، دمشق - سور

* * *




