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الموضوع یتناول مقاطع من رثاء أبي العالء المعري لوالده، وحدیثھ ھنا ھذا —خالصة
   زمان.عن الموت وال

  

  الموت، الزمان، أبو العالء المعري، المعرة، الرثاء، الشام، اآلباء.: الكلمات المفتاحیة

I. المقدمة  

في ھذه األبیات یصب أبو العالء غضبھ على الدنیا متھما إیاھا بعدم الوفاء 
  والخیانة.

  
  

II. المقالة موضوع   

  
دم الوفاء جام غضبھ على الدنیا متھما إیاھا بالخیانة وع أبو العالء یصب

ویأتي كل ھذا في إطار تأملي مستطردا في وصفھا وتعلق اإلنسان بھا وتكالبھ علیھا، 
  :مطعم بالمعاني الفلسفیة

  اَھ��������نَّ إِ   هللاِ  ةُ بَ ْض�������غَ  رٍ ْف�������دَ  مِّ ى أُ لَ�������عَ 
  

  ينِ�����خْ تُ  نْ وأَ  ونَ ُخ�����تَ  نْ ى أَ ثَ�����نْ أُ  رُ دَ ألْج�����
  

  اَھ�������ارُ ھَ نَ ا وَ َھ�������عُ رْ ا فَ اَھ�������جَ دُ  ابٌ َع�������كَ 
  

��� ھُ لَ��� تْ اَم���قَ  ھُ ا لَ���یًّ���حَ مُ    نِ ْس���بالحُ  سُ مْ الشَّ
  

رآھ����ا س����لیُل الطّ����یِن والّش����یُب ش����اِمٌل       
        

  
��������������   ماَكیِن وال���������������َوْزنِ لھ��������������ا بالثَّریّ���������������ا والسِّ

  

نماذج متعددة كرھت الموت أو حاولت الفرار منھ، وكأنھ یقول لنا  ویستعرض
لحزن واألسى لفقدھا إن الحیاة عزیزة على كل حي وفقدھا لیس بالشيء الھین؛ لذلك فا

. ونلحظ أن أبا العالء هإذا كان الفقید في مثل مكانة والد خصوصا ینكبیر االبد أن یكون
تمثلھ ـ ذكر نماذج من الحیوان الضعیف ونوع في تلك النماذج ما بین الحیوان واإلنسان، 

ھف، اإلنسان فقد ذكر أصحاب الكوفیما یتعلق ب ـ وتمثلھ حمر الوحش ـ والقوي ـ القطا
، وبرغم ونوحا، وموسى، وآدم. وكلھا نماذج ألنبیاء وصالحین، ومنھم من وعد جنة عدن

مأساة البشر ومأساة غیره من ـ "یرى فالموت ـ فیما  ؛لم تستعذب أرواحھم الموتھذا 
لقد دفعوا إلى الحیاة مجبرین، وھم ینزعون عنھا مكرھین، على ما ركب فیھم  .المخلوقات

  ":)١(ا، الموت مأساة وقد أطال أبو العالء الوقوف عندھامن حب لھا وتعلق بھ
فما َرغبْت في المْوِت ُكدٌر 

  َمسیُرھا       
       

إلى الِوْرِد ِخمٌس ثم یَشَربَن 
  من أَجنِ 

  
  َولَْیلَةٍ  ا كلَّ یْومٍ یُصاِدفَن َصقرً 

  
َمخالبِھِ  ا ِمنْ َشرًّ  َویَْلقَْینَ 

  نِ الُحجْ 
  

                                                           

مطبع���ة (د. بن���ت الش���اطئ   -الحی���اة اإلنس���انیة عن���د أب���ي الع���الء (١)
  .١٧٦ص )م١٩٤٤ - ـ القاھرة المعارف ومكتبتھا بمصر

  تَت كأنّھاوال قَلِقاُت اللّیِل با
  

  من األیِن واإلدالجِ بعُض القنا اللُّدنِ 
  

ا       َضَرْبَن َملیعاً بالّسنابِك أْربَعً 
  

  ال یَقِدْرَن منھُ على َمْعنِ  إلى الماءِ 
  

وخْوُف الّردى آَوى إلى الَكھِف أھلَھُ       
  

  نِ فْ ا وابنَھُ َعَمَل السُّ وَكلَّف نوحً 
  

ى وآَدٍم       وما استَعَذبَتھُ روُح موس
  

   وقد ُوِعدا من بعِده َجنَّتَْي َعْدنِ 
  

ویخاطب أباه ناعتا إیاه بـ "مولى القوافي" وھو لیس سیدا لھا وحسب، بل من 
"ویبدو أن والد  )٢(سھولة انقیادھا لھ یرى الفصحاء العرب أشبھ بالعجم غیر المفصحین

 .)٣(لى یدیھ تلقى میراثھ الشعري"المعري كان معلمھ األول، فعنھ تلقى دروسھ األولى وع
ویدعم ذلك ما أورده ابن العدیم في تاریخ حلب عن أبي العالء المعري أنھ "قرأ النحو 
واللغة على أبیھ أبي محمد عبد هللا بمعرة النعمان، ومحمد بن عبد هللا بن سعد النحوي 

 ان بن محمد.."بحلب، وحدث عن أبیھ أبي محمد عبد هللا بن سلیمان بن محمد وجده سلیم

وسمعھا أبوه من أبي عبد هللا  ،وكذلك "سمع الجمھرة من أبیھ أبي محمد عبد هللا .)٤(
فلم تكن عالقة أبي  .)٥(الحسین بن خالویھ ورواھا أبو عبد هللا عن ابن درید األزدي"

عالقة أب بابن وأستاذ بتلمیذ، فحق لھ وإنما  ،العالء بوالده إذن عالقة أب بابن وحسب
  إذن أن یرى أستاذه/والده مولى للقوافي:

اَك رَ أَ  مْ ي كَ أَمْولى القَوافِ 
  ا       اْنقِیاُدھَ 

  

 مِ الفَُصَحاَء العُْرَب كالَعجَ  لكَ 
  نِ اللُّكْ 

  
ثم یھنئھ بمنزلھ الجدید حیث الراحة والطمأنینة، ومن ثم السعادة والیمن. وال 

كانت ھذه السعادة ستتحقق ألن والد الشاعر قد أنعم هللا علیھ بالجنة، أم ألنھ ندري إذا 
  استراح من عناء الناس في الحیاة؟

دً    ا       َھنیئاً لَك البیُت الَجدیُد ُمَوسِّ
  

    
  یَمینََك فیِھ بالّسعادةِ والیُْمنِ 

                                                           

قال  ء شعرا في رثاء والدهأورد یاقوت الحموي لوالد أبي العال(٢)
  فیھ:

 إن ك�������ان أص��������بح م��������ن أھ��������واه مطرح��������ا

 

 بب������اب حم������ص فم������ا حزن������ي بمط������رح

 

 ل������و ب������ان أیس������ر م������ا أخفی������ھ م������ن ج������زع

 

 لم�������ات أكث�������ر أع�������دائي م�������ن الف�������رح
 

بی�روت س�نة  –دار الكتب العلمیة   -یاقوت الحموي –(معجم األدباء  
  .٣٩٨م ) ص ١٩٩٣
 ـدار أس�امة (عبی�د العل�ي  د. ع�دنان ـالمعري في فكره وسخریتھ (٣)

  .٤١ص ) ١٩٩٩سنة  -األردن  ـعمان 
تحقیق: د. س�ھیل ذك�ار  -بن العدیم ا -بغیة الطلب في تاریخ حلب (٤)

  .٨٦٣ص  ٢ ج. )١٩٨٨بیروت سنة  ـ دار الفكر(
  .٨٧٥ص السابق (٥)



  
  ُمجاِوَر َسْكٍن في ِدیاٍر بَعیَدةٍ 

  
  نِ سَّكْ ا للّدیار وللمن الحّي َسقیً   

  

لكن بعد أن رحل الوالد إلى دیار أخرى وجیران آخرین، كیف للشاعر أن یطمئن 
  ؟!إلیھ علیھ؟! وكیف لھ بمتابعة أخباره؟ بل كیف لھ أن یدرك حقیقة مصیره الذي آل

ربما ال یھتم اإلنسان العادي بذلك كثیرا، لكن الشاعر تستوقفھ األحداث، وربما 
سئلة، لكن أبا العالء یستوقف األحداث یسائلھا محاوال ال یھتم شعراء بمثل تلك األ

استكشاف كنھھا، ویجد بغیتھ في "جھینة" التي عندھا الخبر الیقین، ألم تقل العرب: 
   ؟"وعند جھینة الخبر الیقین"

  طَلَبُت یَقیناً ِمْن ُجَھْینَةَ عنھُُم       
  

  ولن تخبریني یا ُجھیَن سَوى الظّنِّ   
  

  فإنَّي لم أُْعطَ الّصحیَح فأستَغني    ي ال أزاُل ُمسائِالفإْن تَْعَھدین

  وإْن لم یَُكْن للفَْضِل ثَّم َمِزیّةٌ 
  

  یُل الطویُل من الَغبنِ على النّقص فالوَ   
  

، ولست أرى ما ذھبت لن تأتیھ سوى بالظن ،لكن جھینة لن تأتیھ بخبر یقین
یت أبي العالء بأنھا "المیت" إلیھ الدكتورة بنت الشاطئ عندما فسرت "جھینة" في ب

وذلك في معرض حدیثھا عن حیرة أبي العالء حیث تقول: "وجھینة ھنا ھو المیت: ھو 
المخبر الصادق الذي شاھد وعانى وجرب. ھو الذي سار في الطریق وعرف مراحلھ، 

ھو الذي نودي إلى العالم الثاني، وكشفت لھ الحجب،  وبلى الموت وشرب من كأسھ
   .)٦(ھ األستار"وأزیحت أمام

ولو كان تفسیر جھینة على أنھ المیت كما قالت لكان خبره الذي سوف یأتي بھ 
نفسھا، إن یقین  یقینا حیث إنھ "شاھد وعانى وجرب" كما فسرت الدكتورة بنت الشاطئ

من ضروب الوھم الذي تخدع بھ  جھینة ـ كما یقول الدكتور عبد القادر زیدان ـ " ضرب
لعالء یشكك في الیقین كفكرة. إن الیقین الحقیقي لدیھ ھو الموت، وما النفس، وكأن أبا ا

     .)٧(عدا ذلك یتأبى على جھینة ویقینھا المزعوم"
 

                                                           

  .١٩٩ص ـالحیاة اإلنسانیة عند أبي العالء (٦)
  .١١٣ص  ـعري قضایا العصر في أدب أبي العالء الم(٧)


	I. المقدمة
	II. موضوع المقالة 

