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أ�جُب  األرض   �� �غوث،   "وليس  وعبد  العبد  بن  من طرفة 

 
ّ
أن املوت  وذلك  إحاطة  وقت   �� أشعارهما  جودة  قسنا  إذا  ا 

 أشعارهما �� حال األمن والرفاهية"��ما لم تكن دون سائر 

 . 2/268ا�جاحظ، البيان والتبي�ن،  

 

هذا   " �ان  هال  قال:  النعمان  األبرص)  بن  (عبيد  رآه  فلما 

لھ  فقال  شعرك!  أ�جب�ي  فر�ما  أ�شد�ي  عبيد!  يا  لغ��ك 

 عبيد: حال ا�جر�ض دون القر�ض" 

 . 1/268ابن قتيبة، الشعر والشعراء، 

 الملخص: 

   راسة�س�� هذه الّد 
ّ
بة ع��  ا�� االق��اب من خطاب املوت، من خالل االق��اب من مشاعر اإل�سان املتقل

عب�� عن األلم، و�س�� ا�� احتواء قلق  ة تنتصر للتّ مشارف املوت. وذلك ع�� مقار�ة تحليلية لرؤى ابداعيّ 

 
ُ
ت ال�ي  الوحيدة  الوسيلة  باعتبارها  الكتابة  بفعل  األلم واالفتقاد صيغ  ضفي ع��  العدم، ع�� االستمساك 

 
ّ

للش عر ع�� مشارف  األمان واالطمئنان. حيث �عمل ع�� تفكيك خطاب شعري عر�ي استطاع أن ينتصر 

مشاعر اإل�سان املضطر�ة �� الن�ع األخ��؛ فجاء نابضا بالتساؤل مفعما با�حياة موغال �� عن  �  املوت ويع�ّ 

   العمق... ورغم غياب دراسات ناتانولوجية عر�ية فإن أهم
ّ
�اث  ما ان��يت إليھ من خالل هذا البحث أن ال�

يفتح   ما  الشعر�ة. وهو  املمارسة  بؤر��ا  و��  زوايا متعددة،  من  املوت واالحتضار  بخطاب  اهتم  قد  العر�ي 

 .�� املستقبلا�جال للبحث �� هذا املوضوع أمام الدراسات 

   .لم، قلق العدمخطاب املوت، مشارف املوت، الناتانولوجيا، األال�لمات املفتاحية: 
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Abstract: 

This study seeks to approach the discourse of death, by approaching the volatile feelings 

of man on the verge of death. And that is through an approach of creative visions that triumph 

over the expression of pain, and seeks to contain the anxiety of nothingness, by sticking to the 

act of writing as the only means that bestows upon pain and lack forms of safety and 

reassurance. Where we are working on dismantling an Arab poetic discourse that was able to 

triumph over poetry on the verge of death and express the feelings of man in the last strife, so 

it came pulsating with question, full of life and deep in depth... Despite the absence of Arab 

Natological studies, the Arab heritage has been concerned with the discourse of death and 

dying from multiple angles, He has not been noticed by many studies. 

Key words: discourse of death; Natological studies; the pain; death approaching. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)44( 

 : مقدمة  -1

للتّ  خصب  والتّ املوت مجال  مُ فك��  بيولو��  حدث  أنھ  ثقا�� غامر، فضال عن   عب��، وهو موضوع 
ّ
ر؛  ؤث

باختالف الّناظر فيھ، وموقعھ منھ قر�ا أو �عدا، وشعوره نحوه خوفا أو قلقا. وذلك ألن  يختلف النظر إليھ  

�و�يٌّ  خطاب  املوت  و�متّد   خطاب  وا�حضارات،  الثقافات  يخ��ق  ألنھ    عميق،  وا�جغرافيات؛  التار�خ   ��

�� أحدا��ا   ال�ي ال اختالف حول حدو��ا، و�ن اخُتلف  ��ا.    الدالالتو ا�حقيقة الوحيدة "العار�ة"  ا�حيطة 

 ال�حظات اق��ابا من "�حظة املوت" �� �حظة االحتضار أو االستعداد للفقدان وقلق االنتظار.  ومن أشّد 

 
ّ
"الن ضغط  تحت  اإل�سان  �عيش   حيث 

ُّ
وتقل املمتد  قلقھ  األخ��"  النفسيّ �ع  آالم  باتھ  و�قاوم  العميقة،  ة 

 
ُ

عب�� أخرى، باملواجهة والصمود أحيانا  ارة و�التّ بالفعل ت  والقلُق   جسد أ��كھ املرض، أو نفس أ�ع��ا ا�خوف

م  �م ملوت لطيف وحياة هادئة �� آخر املطاف، و�قّد م األطباء وصفا�ِ واري والسقوط أحيانا أخرى. فيقّدِ و�التَّ 

والشعراء   الفالسفة  و�صف  األخ��ة،  ال�حظات   �� آمنة  ونفس  ه�يء  ملوت  رواي��م  الدين  ورجال  الفقهاء 

 
ُ

اتّ والك املرعِ اب حقيقة  يموتون  ملوت  باردة... لكن وحدهم من  أو بمشاعر  بانفعالية عميقة  املبتذلة  أو  بة 

وا لنا  لمون حقيقة االحتضار العار�ة وآالم النفس وا�جسد �� �حظات التنا��؛ ولألسف ال �عيشون ليتّم �عْ 

 
َ
لنا حقيقة عالقة اإل�سان  مشاعرهم ح�ن يدنون من أجلهم ا�حتوم، وذلك ألن    بقية ا�ح�اية، وليصفوا 

كنّ  "طاملا  ألنھ  األطوار؛  غر�بة   باملوت 
ّ
فإن موجودين  يحّل ا  حينما  ولكنھ  موجود،  غ��  ن�ون    ھ  ال  فإننا 

 ار�ة �� القدم.ة األبيقور�ة الضّ �� ا�حّج ؛ كما تّد 1موجودين..."

عب�� عن األلم  م ع�� مشارف املوت، فانتصروا للتّ غ�� أن �عض املبدع�ن واملفكر�ن اختصروا ا�ح�اية وُه 

�� "الن�ع األخ��"، وسعوا إ�� احتواء "قلق العدم" وهم ع�� مشارف املوت، وقصدوا إ�� تدب�� ��ايات العمر  

 الوشيكة جزعا وفرقا أو اطمئنانا وأمانا؛ ذلك ألن الكتابة �� األمل الذي يُ 
ً
ع�� ا�خلود   بقي ا�حياة مفتوحة

�عّم  الوسيل  ح�ن  و��  واالنقضاء،  املوت  األمان  مشاعر  صيغ  واالفتقاد  األلم  ع��  تضفي  ال�ي  الوحيدة  ة 

ورمز�ة االطمئنان. ألن تواتر الكتابة عن املوت وأحوالھ، واالحتضار ومآالتھ، وعن االستعداد النف��ي لھ، 

بــــــ "خطاب الن�ع األخ��"؛ و�جعلھ موضوعا    واضطرابات االق��اب منھ؛ يدرجھ ضمن خطاب نصط�ح عليھ 

ع وامل�وث وليس فقط دافعا دائما ل�خوف والقلق. إن الفزع إ�� الكتابة/القول أثناء االحتضار  ديناميا لإلبدا

 أو ح�ن ي�ون املوت وشي�ا، هو فزع إ�� ا�حياة املهّد 
ُّ
ق بالعيش اآلمن �� مساحات البقاء؛  دة باالفتقاد، و�عل

 املوت اآل�ي. هو نزوع إ�� ا�خلود املأمول لالرتواء من مع�ن ا�حياة الصا�� ع�� ضفاف 

 

 
بريل 76جاك شورون، الموت في الفكر الغربي، ترجمة: كامل يوسف حسين، سلسلة عالم المعرفة،  -1

ٔ
، المجلس الوطني 1984، ا

داب، الكويت، ص
ٓ
 .67للثقافة والفنون واال
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 حین یکون الموت وشیکا:   -2

أو   الشيخوخة،  بفعل  جسده  يضعف  أو  األمراض،  �سبب  قواه  تخور  اإل�سان  من  املوت  يق��ب  ح�ن 

 تضطرب نفسيّ 
ً
جر. وتضيق مساحات االحتضار ح�ن ي�ون  دع والزّ للرّ   تھ ح�ن ينتظر عقابا يتخذ املوت وسيلة

 املوت عنيفا أو قدرا غ�� متوقع �� غمرة  
ّ
 مشاغل ا�حياة اليومية، بينما تت

ً
منتظرة    سع ح�ن ي�ون املوت ��اية

 وقدرا متوقعا. و�لما امتّد 
ُ
   ت ف��ة

ّ
ة  إ�سانيّ   سع أمد االنتظار انفتح ا�جال للتعب�� عن مشاعَر االحتضار، وا�

م��ة  مؤثر، ونظرة مت  غامر وفعل إبدا��ٍّ  فر�دة نحو موت محّقق، وسنحت الظروف باكتشاف إبداع إ�سا�ّيٍ 

 لإل�سان والوجود، ول�حياة واملوت، وللقلق واالطمئنان، ولأللم واالرتياح.  

 االحتضار في الثقافة العربیة:  -2-1
، واعت��  1. ومنھ قولهم: ُحضر فالن واحتضر إذا دنا موتھ"."ُحضر املر�ض واحتضر بمع�ى حضره املوت.

تنصرف إ�� �ل ما يدل عن الدنو من املوت واإلشراف  ، وجعلوا داللتھ 2من ا�جاز �ن االحتضاَر �عض اللغو�ّ 

الوصية، وقد شارفھ   و�لغ  الن�ع،   �� الوفاة، ودخل  وحضرتھ  "احُتضر فالن،  فيقال:  و�روز عالماتھ.  عليھ 

. ثم انصرف معناه مؤخرا إ�� �ل ما هو ع�� وشك االن��اء تماما، و��� ما هو �� 3حمامھ، وأظلھ حمامھ..."

 أو مؤسسة أو عمال أو صناعة... حالة سيئة للغاية؛
ً
 فهو يحتضر؛ سواء أ�ان حّيا

وقد امتد ا�خطاب حول "االحتضار" �� سائر أنحاء الثقافة العر�ية، وتناولھ �ل حقل معر�� من منظوره  

قائق، وكتب األ�ساب والطبقات، وكتب  ا�خاص وأثره ا�خالص خاللھ... فقد تحدثت عنھ كتب اآلداب والرّ 

، وكتب التفس�� وا�حديث، وكتب الس��ة والشمائل، وكتب العقيدة واإلفتاء، وكتب األدب  الفقھ والقانون 

 
ّ
الل وكتب  األدباء،  اللغو�ّ وطبقات  وطبقات  و�حظات  غة  االحتضار،  عند  الناس  أحوال  عن  وتحدثوا  �ن. 

�ام االحتضار  ا�حتضر�ن، وأقوالهم ووصاياهم، وما يرونھ عند احتضارهم، وما يقرؤونھ وما ُيقرأ عل��م، وأح

و�دعھ،   سننھ  عند  ووقفوا  االحتضار،  مشاهد  ووصفوا  االحتضار،   �� واآلثار  واألحاديث  وا�حتضر، 

 ومشاهده وعالماتھ...  

وكما غابت دراسات ناتانولوجية عن املوت �� الفكر العر�ي، فإن ا�حديث عن اإلبداع �� حال االحتضار،  

لھ؛ �� الشعر والن�� وسائر الفنون لم ينل كذلك ما �ستحقھ  وما �عتور نفوس املبدع�ن وما يصدر ع��م خال

من البحث والدراسة قديما أو حديثا، وخصوصا وأنھ ح�ن ي�ون املوت مؤكدا وساعتھ محددة؛ يص�� تيمة  

مركز�ة مهيمنة �� اإلبداع، ووسيلة أساسية الستغوار دواخل النفوس وآالمها وآمالها، وأداة وحيدة للتشبث  

 با�حياة والت
ّ
�اث  علق بالوجود وضمان االستمرار وا�خلود. لكن رغم ذلك فإننا ال �عدم إشارات عميقة �� ال�

 
ُ
ت ا�حتضر�ن،  أحوال  عن   العر�ي 

َ
مواقف عن  الوقوف    ن�ئ  املتقدم�ن  نباهة  استطاعت  واملوت  ا�حياة  من 

 عندها وأدر�وا أهمية إيرادها وتوثيقها.  

 
 هـ، مادة "حضر". 1414، 3جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط -1
 هـ، مادة "حضر".1414، 1ر الفكر، بيروت، طمرتضى الزبيدي، تاج العروس، دا -2
 .1/186إبراهيم اليازجي، نجعة الرائد، شرعة الوارد في المترادف والمتوارد،  -3
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و   فقد ظّل  أو  األج  "دنّو   ا�حديث عن االحتضار  تأديبية  أو  قانونية  أو  لھ غايات فقهية  ل" متخصصا، 

و�س�� إ�� البحث �� األثر أك�� من البحث �� الفعل ذاتھ أو صيغھ   ،تفس��ية؛ تنحو إ�� االعتبار والتوجيھ

الفنية املع��ة عنھ. ولذلك ظل ال�خص ا�حتضر، والذي يدنو أجلھ عموما، هو ا�حلقة األضعف �� ح�اية 

 صوغ اآلخرون ��ايتھ كما �شاؤون، و�وّج موتھ الوشيك؛ ي
ّ
الفرد اآليل    ى ير�دون. فيغيب صوُت هون أحدا��ا أ�

للزوال أمام الصوت املهيمن ل�جماعة، وال�ي راكمت مجموعة من التقاليد واألعراف �� صياغة حدث املوت  

  �� ا�حدث واالستمرار  تجاوز هذا  لالقتدار ع��  آليات  صياغة   �� ثم  األفراد،  الغياب  و��ايات  ا�حياة رغم 

األبدي لل�خص املفتقد. ألن املوت �� سائر ا�جتمعات، وم��ا ا�جتمعات العر�ية ع�� تار�خها املديد، لم  

 
ّ
را اجتماعيا وثقافيا �عناية فائقة. ولذلك ظل

َّ
ت مشاعر ا�حتضر  ي�ون حالة فردية، بل حدثا جماعيا مؤط

اس حولھ، ألن ترك��هم ينصرف إ�� معانا��م �عد افتقاده،  وأحاسيسھ، ورغباتھ وآالمھ آخر ما يفكر فيھ الن

 �� يفكرون  ا�حقيقة   �� إ��م  بدونھ؛  ا�حياة  استمرار  وسينار�وهات  حياتھ،  اس��جاع   �� املفتقدة  وآمالهم 

 
َّ

 دا.  أنفسهم ُحيال حدث االفتقاد الذي أض�� مؤك

يُ  ر�ن ال إ�� ما يحُدث �� نفس  حدثھ من أثر �� نفوس اآلخولذلك ظل خطاب االحتضار ينصرف إ�� ما 

 
َّ
وظ

ُ
ت األخ��  الن�ع  �لمات  وظلت  الوشيكة،  ل��ايتھ  ورؤاه  واألخالق  ا�حتضر  والقانون  الفقھ  دوائر   �� ف 

والسياسة؛ أك�� مما توظف �� مجاالت اإلبداع واألدب وخفايا النفس اإل�سانية �� مرحلة من أخطر املراحل  

 الزمنية ال�ي تمر م��ا.

 مرض الموت:  -2-2
اللغة  � الظلمة  "�  الشك، واملرض  واملْرض  املرض نقيض ال�حة، و�ل ما ضعف فقد مرض، واملرض 

ْمَرَض 
َ
  وأ

ُ
العاهة مالھ   �� ع 

َ
وق ِإذا  املرُض:  "1الرجُل  أيضا  اللغو��ن  حّدِ   وعند  عن  اإل�سان  بھ  خَرَج  ��يٍء  �لُّ 

ة ش�ل عندهم: وأْمَرَض .ال�حَّ
ُ
. حيث  3، أو قارب إصابة ا�حاجة2اإلصابة �� الرأي الرجُل، أي قارب   . ومن امل

ينتقل املرض من مظهر الضعف ا�جسدي إ�� ما يخامر النفس والقلب من شك وظلمة، و�ل ضعف يصيب 

�عض العرب املرض ع�� اإلصابة �� الرأي و�لوغ ا�حاجة؛ وال وجھ    األحياء واألشياء. وأش�ل عندهم إطالُق 

 لھ إال أنھ حديث عن مرض الهر 
ّ
�ن اإل�سان و�رجح عقلھ ويستوي فكره؛ كما �� قول  م والشيخوخة حيث ي�

 الشاعر، الذي يوردونھ: 

يِب  نَّ   * إذا* حزٌم *ولكْن تحت ذاَك الشَّ
َ
 4أو أصابا أْمَرَض  ما ظ

 
 لسان العرب، مادة "مرض". -1
حمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط -2

ٔ
بو نصر الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: ا

ٔ
،  4ا
 ، مادة "مرض". 8719

 مرض". مادة “، 1979ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بيروت،  -3
 المصدر نفسه، مادة "مرض". -4
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ھ  وهو مسار متداخل ب�ن مرض ا�جسد والنفس والضعف والشك والظلمة، مع رجاحة رأي أحيانا؛ تنبّ 

بين اللغو�ون،  ينب�� إليھ  جسر  مجرد  ليس  املر�ض  "أن  ع��  يحرصون  واألطباء  البيولوجيون  ظل  ما 

، أو جسد م��ك، قد ُيفقد األمل �� إعادتھ إ�� ا�حياة. لكن �� هذه األحوال جميعها ح�ن يتمكن  1إصالحھ"

فظ  املرض من ا�جسد، فغالبا ما ي�ون سببا من أهم األسباب ال�ي �سلم النفس إ�� املوت؛ وكث��ا ما يحت

امتداداٌت  للمرض  ُجعلْت  فقد  األمر  واقع   �� لكن  رمق.  آخر  إ��  اإلحساس  الرأي وعمق  برجاحة    اإل�سان 

 
ً
من املمارسات االجتماعية، وتراكمت حولھ مظاهر دينية وسلوكية ونفسية، "فوسائل    ثقافية تنتج مجموعة

وقيم ا�جاهدة والص�� تتحطم  الطب �غدو عاجزة أمامھ، واملوارد الثقافية وال�خصية �غدو غ�� مالئمة،  

شيئا فشيئا أمام عذاب أليم، يفشل األطباء �� وقفھ، بالرغم من فحوصهم ومؤهال��م، يحس املر�ض نفسھ  

 . 2نصائح أو مساندة إزاءها" معزوال ألنھ يجد نفسھ وحيدا أمام تجر�ة تفكيكھ، وال يملك أحٌد 

ا�حقيقّي  امتداده  املرض  �عيش  �عرف  ح�ن  املؤذي  معاناتھ    وعمقھ   �� و�نخرط  وحيدا  آالمھ  املر�ض 

منفردا؛ رغم ا�حشود ال�ي تبادلھ عبارات التضامن واملواساة، ورغم األقارب الذين يحاولون جعل مرضھ  

 �� والثقافة  ا�جتمع  و�فشل  املر�ض،  ا�جسد  آالم  إيقاف  األطباء عن  ��جز  ح�ن  لكن  هنيئا..  هينا وموتھ 

دا نحو املوت  عبّ ن العاطفي يص�� األلم ا�جسدي والنف��ي والثقا�� طر�قا مُ وازن النف��ي واالطمئناتحقيق التّ 

تر�سُم  الص��ورة  هذه  و��  والتال��ي.   وتتوَ   واالفتقاد  وا�حيثيات،  الظواهر  من   العديد 
ّ
القلق  ل مشاعر  د 

األمان واالطمئنان أحيانا؛ مما ال يبعثھ هاجس املوت امل��بص فقط، وال ألم املرض    وا�خوف غالبا وأحاسيُس 

املتمكن وحده؛ بل �ساهم فيھ مختلف الظروف ال�ي يحيا ال�خص تفاصيلها بأمل مر�ح حينا و�آالم ُمعذبة  

املعلوم، واألق��ى   جهوُل أحيانا أخرى...  ولعل العنوان األك�� لهذه املعاناة هو االنتظار؛ انتظار املوت؛ ذلك ا�

 األ�سر...  ، واألصعُب األرحُم 

   �ستبّد 
ّ
 سع ا�خوف والقلق، وتتعاظم الصّ األلم والقسوة، و�ت

ّ
خص عو�ات والاليقينيات ح�ن يفقد ال�

 ھ وسط كالم ا�ُح القدرة ع�� صياغة مآالتھ، و�غيب �لمتُ 
ْ
 شود، وتتوارى رؤ�اه خل

ّ
قافة وا�جتمع  ف رؤى الث

 املتمكنة... و�� ال
ّ
 قافة العر�يّ ث

ّ
ة لتبحث �� أح�ام "مرض املوت"، وتتدخل  ة والفقهيّ ل الثقافة القانونيّ ة تتدخ

 ة ملقار�ة إش�اليّ املقار�ة ا�حديثيّ 
ّ

 اكرة أو التّ ة الذ
َ
ة  ام األخ��ة. وتتدخل املقار�ة التوج��يّ ت وا�خلط �� األيّ بّ ث

 
ّ

املبش كماالستكناه  اليق�ن،  أو  ا�جزع  ومعالم  واملنذرات،     رات 
ّ
الط املقار�ات  والنفسيّ بّ �ستد��  ة  ية 

   ة �� أحيان غ��ِ واالجتماعيّ 
ّ
 كث��ة. وتت

ّ
املراقبة والقرب وأحيانا اإلهمال    ل وقد تتوارى، و�شتّد قة �� القوْ سع الث

ال�خص الذي يرزح تحت وطأة املرض الذي �س�� بھ نحو حتفھ، هو الغائب    د... بينما �� �ل ذلك، يظّل والبعْ 

ة، �� شعوره وأحاسيسھ  ة أو املعاقبَ املقار�ات ا�ختلفة ال�ي تجعل من املر�ض موضوعا للمراقبَ   األك�� �� هذه

 و�� رأيھ وتفك��ه، و�� منظوره ل�حياة واملوت.  

 
نثروبولوجيا الجسد والحداثة، دار توبقال، الدار البيضاء، ط -1

ٔ
 .183، ص2017، 1دافيد لوبروطون، ا

 .31المرجع نفسه، ص -2
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ل للموت. وعن اآلثار  ر، وعن مرض املوت ال عن املر�ض اآليِ ثون عن االحتضار ال عن ا�حتِض وهم يتحّد 

�� ذاتھ. و�� أحيان قليلة ُ�ستد�� قول  القانونية والفقهية ال عن   النفسية وا�جسدية ع�� املر�ض  اآلثار 

ا�حتضر ليص�� أيقونة لالستشهاد واالعتبار ال مقولة للتحليل واالختبار؛ فتتناقل األقوال والوصايا ع��  

والتّ  لتوجيھ األحياء  املوت  �� مواقمشارف  الدي�ي  أو  الثقا��  أو  أو االجتما��  السيا��ي  فهم، ال ملعرفة  أث�� 

والتّ  األك��  البوح  �حظة   �� قلقهم  أو  أما��م  واختبار  والوجود،  ل�حياة  رؤاهم  وتحليل  قائل��ا  عب�� مشاعر 

 األصدق... 

ة" تجعل هذا املرض األليم شعورا جميال �ستحق اإلنصات إليھ، و�حساسا  فليست إال "الكتابة اإلبداعيّ 

املر�ض أنھ آيل للم�وث والبقاء ال للفناء والزوال. بالكتابة   بة يحّس �ا يجدر تأملھ واالق��اب منھ. بالكتامتم�ّ 

يقوى التفك�� �� ا�حياة من خالل حياة أخرى تضم��ا القراءة، و�توارى التفك�� �� املوت، ألنھ مبعث األلم 

املوت من    والقلق، أو يص�� منبعا للتفك�� والتعب��. وهو تأمل يقوم ع�� التفك�� "�� االنتقال من النظر إ��

ع�� قمة ا�حياة إ�� النظر إ�� ا�حياة من عمق املوت ع�� وسيط فعل ا�حداد وتمثل تجر�ة االحتضار بوصفها  

 .1تجر�ة فينومينولوجية تج�� األ��ى �� املنا�ع العميقة ل�حياة"

بالتال��ي؛ و�ص�� �ل فتص�� ثنائية املوت وا�حياة مغرقة �� النسبية، وتص�� تناقضا��ا وتقابال��ا مفعمة  

س�� نحو املوت هو س�� نحو األمان واالطمئنان؛ فاملوت هو ا�حقيقة الوحيدة �� هذه ا�حياة املألى بالشك  

والاليق�ن �� منظور أ�ي العالء املعري؛ وهو يقول: "سوى أن�ي أموت �غ�� شك". واملرض واأللم املتولد عنھ  

املوت املفعمة باألمل واالرتياح؛ �� تصور أ�ي القاسم الشا�ي؛  هو تجر�ة إ�سانية ضرور�ة للعبور إ�� تجر�ة  

 ا نجرب املوت هيا". وهو ي�ّن: "فهيّ 

 
ّ

وق للموت، سبيال �حار�ة ا�خوف منھ ومواجهة القلق الذي تحيطھ  فح�ن ي�ون اإلبداع عميقا يم��ي الش

 والتأمل.   بھ الثقافة وا�جتمع، وتص�� تجر�ة املوت جديرة باالرتياد، َحرّ�ة بالتجر�ب

 الشیخوخة والھرم:    -2-3
ْهَرَمھ ُهللا فهو َهِرٌم، من رجال   �� اللغة العر�ية "الَهَرم:

َ
 وقد أ

ً
 وَمْهَرما

ً
��ى الِكَ��، َهِرَم، بالكسر، َ�ْ�َرُم َهَرما

ْ
أق

سماء ال�ي ُيصاُبون ��ا وهم لها �ارهون"
َ
نھ من األ

َ
ْع�� أل

َ
ر ع�� ف ّسِ

ُ
ع تقدم السن، . وعموما فم2َهِرم�َن وَهْرَمى، ك

وتمكن الهرم، يفقد اإل�سان القدرة ع�� العناية بنفسھ، وفعالية �� أداء وظائف محددة؛ فتصبح �حظاتھ  

قاسية نفسيا واجتماعيا، فضال عن وضعھ الص�� الذي �سوء �ش�ل سريع. وعادة ما ت�ون مرحلة الهرم  

دقيق   غ��  املصط�ح  أن  ومع  أحيانا،  وا�خوف  والقلق  بالضعف  يصعب  "محملة  وحقيقتھ  وغامض، 

، ومع أن بدايات الهرم غ�� محددة بوضوح؛ فإننا بدون شك ندرك ��ايتھ األكيدة، كما ندرك أنھ  3تحديدها"

هو   السن   �� التقدم  "عمل  ألن  املوت؛  احتمالية  وتتسع  ا�حياة  احتماليات  تضيق  والشيخوخة  الهرم  مع 

 
 . 12،ص2016، 1بول ريكور، حي حتى الموت، ترجمة وتقديم: عمارة الناصر، منشورات االختالف، الجزائر، ط -1
 لسان العرب، مرجع سابق، مادة "هرم"  -2

3- Georges Minois, Histoire de la vieillesse, De l'Antiquité  à la renaissance, Edition Fayard, paris, 1987, P 14.  

https://www.babelio.com/livres/Minois-Histoire-de-la-vieillesse-De-lAntiquite/185275
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أن ت�ون هناك إم�انية إليقافھ. فال�خص املسن    املذكر بموت يتقدم �� س��ه ع�� صمت ا�خاليا ومن دون 

و�جس املوت  نحو  األمَ ّ◌ يتقدم  نفسھ   ��  �ْ رَّ د 
َّ
ال  ن 

َ
�ُ يْ لذ ال  السن مّ َس ن   �� التقدم  ا�حديث:  العصر   �� يان 

 . 1واملوت"

  �� تأث��ا  األك�� سيطرة ع�� فكره ونفسھ واألك��  ا�حقيقة  املوت  بال�خص يصبح  الهرم  وح�ن �ستبد 

�ّل جسده؛   جديٍد   و�صبح  موت"     "خ�� 
ّ
ومؤث كب��،  �ش�ل  �اٍف مروعا  بقدر  الذات  را  عليھ  �سبغ  حيث  ؛ 

إسقاطا��ا ا�خاصة وتنظر فيھ تجسيدا ملو��ا القادم. فتموت الذات ملرات كث��ة، و�� تتأمل �� فتك املوت  

ة املا��ي، بينما املوت  بمن تحب، بمن �انوا �� األمس القر�ب �شار�و��ا ا�حياة واألمل، ليص�� �ل ذلك بصيغ

سن يبتعد عن املستقبل ألن فيھ خالصھ وتوار�ھ
ُ
  ، هو ا�حاضر واملستقبل القر�ب القادم. وهو ما يجعل امل

وا�حاضر   املا��ي  ثالثة:  أزمنة  "هناك  ا�جهول؛  واملستقبل  القا��ي  ا�حاضر  ملواجهة  الذكرى  ويعيش ع�� 

اضر ا�حاضر هو الرؤ�ة، أما حاضر املستقبل فهو  واملستقبل، وا�حال أن حاضر املا��ي هو الذاكرة، وح 

واالنتظار" طيّ 2التوقع  برفقة  استمتع  إذا  محظوظا  ي�ون  القا��ي  االنتظار  أثناء  و��  معھ  .  تق��ي  بة 

 سنواتھ/أيامھ األخ��ة، أو تمسك بمعتقدات دينية تجنبھ آالم ا�جهول وقسوة االفتقاد. 

حلة العمر�ة، من منظورات مختلفة؛ فاهتموا بحكمة املعمر�ن  وقد اعتنت الثقافة العر�ية كث��ا ��ذه املر 

كتاب:   املوضوع  هذا   �� كتب  ما  أهم  ومن  وقلقهم.  واطمئنا��م  ووصاياهم،  أقوالهم  ونقلوا  وخلطهم، 

العلماء   من  املعمر�ن  وصايا  نقل  والذي  ال�جستا�ي؛  عثمان  بن  سهل  حاتم  أل�ي  والوصايا"  "املعمرون 

السياسة والدين؛ ح�ن يحيط الهرم ��م، و�حسون دنو أجلهم. و��ن ا�حكمة واملثل والشعراء والكتاب، وأهل  

والن�� والشعر، ينقل ال�اتب مظاهر تلك املشاعر املضطر�ة �� النفوس واآلثار البادية �� األبدان، و�جادل  

شارف املوت أبدع  ع�� مدى أهمية ما يورده، �� التنبيھ إ�� خطاب متم�� �� املراحل املتقدمة من العمر ع�� م

فيھ العرب شعرا ون��ا. كما أورد ال�اتب عادات العرب �� التعامل مع املعمر�ن؛ فقد حجب حارثة بن عبيد 

إما   الناس  مع  التواصل  من  ملنعهم  تحجبھ"،  م��م  بالكب��  تفعل  العرب  �انت  "وكذا  طو�ال،  دهرا  ال�ل�ي 

حولون "بينھ و��ن مالھ" لعدم القدرة ع�� التمي�� �خلطهم، أو لعدم تدب��هم ألقوالهم وأفعالهم، كما قد ي

�� وجوه صرفھ وعدم األهلية للمحافظة عليھ وتدب��ه. و�� املقابل �ان ديد��م اإلنصات إ�� حكمتھ ورجاحة  

رأيھ وعمق نظره، ح�ى �ان م��م من يوصف بأنھ "من دعاميص العرب؛ أي ��تدي لألمور ا�خفية الدقيقة  

يرجعون إ�� املعمر�ن م��م لإلفادة من تجر���م وطول باعهم �� مقارعة خطوب ا�حياة    و�حتال لها"؛ فأك�� ما

واألحياء. وهو من سبل اإلنصات �حكمة املعمر�ن وحصافة رأ��م �� مقابل حجب آخر�ن ومنعهم وتقييد  

 حر���م.

�عنوان: "�� الهرم    بابا لهذا املوضوع  3كما عقد أبو منصور الثعال�ي �� كتابھ "�حر البالغة سر ال��اعة"

ومشارف الفناء"، �عد باب قبلھ �� "استح�ام الشيب و�لوغ الشيخوخة "وقد تحدث ع�� ما ي�حق اإل�سان  
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�� هرمھ من ضعف ووهن، و�الغ �� وصف ما �ع��ي ا�جسد والنفس من ضعف و�جز وتخاذل؛ يقول: "وقد  

. أر�انھ قد وهت،  .اختلفت إليھ رسل املنية.. ثقلت عليھ ا�حركة، و .أخذ الزمان من عقلھ، ملا أخذ من عمره.

ا�جلد،  ورقة  العظم  دقة  أ�عد  املوت؟...  سوى  الشيب  �عد  أم  من�لة؟  الغاية  �عد  هل  تناهت،  قد  ومدتھ 

. و�ضيف �� قسوة كب��ة ع��  1وضعف ا�جسم، وتخاذل األعضاء، وتفاوت االعتدال، والقرب من الزوال"

: "إن الذي بقي منھ ذماء ترقبھ املنون بمرصد، وشلشة �� هامة اليوم  من بلغ هذه املرحلة الصعبة من العمر

دار   ع��  وأشرف  الوداع،  ثنية  ع��  ووقف  ا�حياة،  ساحل  و�لغ  عيشھ،  وانطوى  عمره،  خلق  قد  غد.  أو 

 . 2املقام"

العمر" الغمر ع�� مواسم  النائم  "تنبيھ  ا�جوزي (ت    3و�� كتاب  ابن  ا�خامس  597يخصص  الباب  هــ) 

زمن    للموسم حدد  وقد  الشيخوخة.  وهو  الرا�ع  املوسم   �� الرا�ع  الباب  �عد  الهرم،  حال  وهو  ا�خامس 

الشيخوخة ب�ن ا�خمس�ن والسبع�ن، وزمن الهرم ما �عد السبع�ن إ�� آخر العمر. و�فتتح هذا الباب بقولھ:  

�خ��، اغتناما للساعات  "لم يبق �� زمان الهرم إال تدارك ما م��ى، واالستغفار والدعاء، وعمل ما يمكن من ا

للرحيل" عمر  4والتأهب  مراحل  من  املرحلة  هذه   �� وأعمالهم  والصا�ح�ن  العباد  أقوال  عن  تحدث  ثم   .

 اإل�سان، واملتم��ة باالنتظار واالغتنام والتأهب للرحيل.

ح�ن  سطوتھ  بھ  ت��بص  إ�سان؛  �ل  عدو  كذلك  وهو  العر�ي"،  للشاعر  األول  "العدو  الزمان  �ان  وقد 

عل نار الشيب �� د�جة رأسھ، وتحفر أخاديد الشيخوخة �� نضارة وجهھ، ويعتمل اضطراب الهرم ��  �ست

أتون نفسھ وشعوره، و�طبع عالقاتھ ومستو�ات النظر إليھ. فيدنو من املوت، وتأفل أنواره، و��ن عظامھ، 

الوجودي أسئلتھ  الصعب  الواقع  هذا  شقوق  من  الشاعر  فين��ع  إليھ.  النظرات  من  وتتبدل  ويستمد  ة، 

تضاريسھ املوحشة قيمھ األخالقية وغاياتھ ا�جمالية. فيسكب سائر ذلك �� حوارات ما�عة ب�ن حياتھ اآلنية  

ووفاتھ اآلتية، و��ن ماضيھ ا�خصب وحاضره ا�جدب، و��ن ر�يع شبابھ وخر�ف هرمھ... ملا �� �ل ذلك من 

واستشفاف   ا�جهول،  ا�جرد  من  إل��ا  وفزع  للذاكرة  النفوس، ترميم  لدقائق  واستكناه  الوجود،  �حقائق 

ْحيية لنفس آيلة للزوال. ومن أجمل �عب��ا��م الشعر�ة عن هذه املرحلة: 
ُ
 واستلهام جوانب اإلبداع ا�

ُق (أبو الطيب املتن�ي) 
َ
اِء َوْجِ�ي َرْون

َ
 َوِمل

ٌ
ِ�ي       ُمْسَوّدة

ّ
َباِب َومل ْيُت ع�� الشَّ

َ
ْد َبك

َ
ق

َ
 َول

م َمن
َ
 َعب َيُمت  ل

ً
ة

َ
أٌس  َيُمت ط

َ
      ِلـلَموِت �

ً
رءُ  َهِرما

َ
اِئُقَها (ابن أ�ي الصلت)  َوامل

َ
 ذ

ى   الدْهِر، ح�َّ
ُ

َعاوَرُهّن صْرف
َ
 َعَفْوَن، و�لُّ ُمْ�َ�ِمٍر ُمرّن (النا�غة الذبيا�ي)          �

ُم ِمْن َرُجٍل       
ْ
ْ�َجِ�ي يا َسل

َ
ى (دعبل ا�خزا��)   ال �

َ
َب�

َ
ِسِھ ف

ْ
ِشيُب برأ

َ
 َ�حَك امل
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خيرخطاب النّ 
ٔ
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فقد أفعم الشعراء نصوصهم بأسئلة الوجود والعدم، وا�حياة والفناء، والشباب والهرم؛ أسئلة حول  

زمان    �� الفالة،  مطلق/ال�حراء  م�ان   �� اإل�سان  الشاعر/  ع��  بظاللھ  يلقي  الذي  الدهر  هذا  املطلق، 

�ت شمس شبا��م، مطلق/الظالم الدامس، وأمام عدو مجهول مطلق/املوت. فاستلذوا الب�اء فرقا وقد غر 

 
ّ
ب األحوال  وأبلت األسقام أجسادهم، يفكرون �� ا�جهول اآل�ي و�ندمون ع�� املعلوم الفائت، وهم يرون تقل

من، حيث تقلب الزمان املروع، و�غ�� امل�ان  دة �� أوضاع املنازل واملآثر واألطالل والّد � املآالت متجّس و�غ�ّ 

 وتضميد جراحاتھ، واالستسالم �جهول ظل متجاهال.املقذع... فيكتفي الشاعر بإحصاء خساراتھ، 

صاغ من خاللها أسئلة ا�جماعة و�عكس أني��ا، و�� تجر�ة إ�سانية متفشية  
ُ
إ��ا أسئلة الثقافة والشعر ت

�� مجتمع ال يحسن التعب�� إال باللغة، ومخاوف مضطرمة �� مخيال جما�� خصب يحسن تجسيد مخاوفھ  

 تجاوز هواجسھ وخيباتھ.  ع�� اإلبداع، وآالمھ، و�تقن،

   الموت العنیف: -2-4
تختلف سبل املوت العنيف وتتعدد أسبابھ، لكن أشد أنواعھ تأث��ا هو موت �عقب انتظارا قاسيا، قد  

يطول أو يقصر. وآنذاك �عيش ال�خص �� قلق دائم، وخوف متواصل، واضطراب نف��ي يرتفع منسو�ھ  

الساعات، يفكر �� املوت اآل�ي، و�سيطر عليھ مخاوفھ  يوما �عد يوم، وساعة �عد ساعة؛ يح��ي األيام و 

القرن   إ��  املؤرخون  يرجعها  اإل�سانية،  املمارسة   �� را�خة  جسدية  عقو�ة  باملوت،  والعقاب  وهواجسھ. 

لها   استحدثت  وقد  ب. 
َ
املعاق اإل�سان  �حياة  ا�حد  بوضع  ا�حكم  خاللها  يتم  امليالد،  قبل  عشر  الثامن 

ت واآلليات القانونية أو العرفية، كما استحدثت وسائل التنفيذ وطرق تحقيق  ا�جماعات البشر�ة امل��را 

والقوان�ن   واملعتقدات،  واألف�ار  وامل�ان،  الزمان  بتغ��  اإلعدام"  "عقو�ة  وتتغ��  ا�جتمع...   �� العام  الردع 

 
ّ
ألق��ى أثرا �� الت؛ لكن يظل املوت العنيف الذي تنتجھ، واالنتظار املرعب الذي تنطوي عليھ؛ هما اوالتمث

ب�ن  ال�و�ي،  نقاشا قانونيا وأخالقيا ع�� املستوى  تث��  ال�ي  اليوم من أك�� املواضيع  البشر�ة. و��  النفس 

الدعوة إل�ى إلغا��ا وا�حث ع�� تثبي��ا. ولكن سواء استمرت �� ا�حاضر أم أ�حت من املا��ي فإن الذاكرة  

القاسية وصورها املرعبة املث��ة. كما أن كتابات كث��ة تختصر �لمات    اإل�سانية تحتفظ بأحدا��ا  وآثارها 

التال��ي   مشارف  ع��  آهاتھ  ف��ا  يصب  ال�ي  إبداعاتھ  وتحتضن  عينيھ؛  نصب  املوت  يرى  وهو  اإل�سان 

 والغياب، ويع�� من خاللها عن قلقھ أو اطمئنانھ وهو ع�� وشك استالب صعب وافتقاد مّر. 

بالقتل، وهو أن يطلب أهل القتيل من أهل    "القتل العمد يقاّص وفيي الثقافة العر�ية قبل اإلسالم، �ان  

عند   القانونية  والقاعدة  القتيل.  دم  �غسل  و�ذلك  "القَود"  لذلك  و�قال  لقتلھ؛  إل��م  �سليمھ  القاتل 

العقاب باملوت حاضرا   بالدم"، فهو تطبيق قاعدة القصاص". وقد �ان  ا�جاهلي�ن أن "الدم ال �غسل إال 

وأد��م و�� وقائعهم وأيامهم. وقد اش��ر من أمثالهم "ليس �عد اإلسار إال القتل"؛ حيث نطق    بقوة �� أمثالهم

باملثل بنو تميم ملا رأوا أن مساحات العفو تضيق أمامهم، والقتل يحيط ��م من �ل جانب. فقد جاء �� قصة  

ر، وهو قصر بناحية   قَّ
َ

ش
ُ
الھ يوم امل

َ
َتَب إ��  هذا املثل "هذا املثل لبعض ب�ى تميم، ق

َ
البحر�ن، و�ان كسرى ك

عاملھ أن ُيْدخلهم ا�حصَن فيقتلهم، وذلك �جناية �انوا َجَنْوَها عليھ، فأرسل إل��م فأظهر لهم أنھ ير�د أن  
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 فيقتلھ، فلما رأوا أنھ ليس يخرج أحد ممن يدخل علموا  
ً
 واحدا

ً
، فجعل ُيْدخُل واحدا

ً
 وطعاما

ً
يقسم ف��م ماال

ال قائلهم أسر ثم قتل، أن الدخول إليھ إنما هو
َ
ليس �عد اإلسار إال القتل، فامتنعوا حينئذ من  : فعندها ق

الدخول." "مجمع األمثال" واش��ر كذلك قولهم: "حال ا�جر�ض دون القر�ض"، حيث �ان هذا جوابا بليغا  

ھُ 
َ
ال

َ
برص ق

َ
ُل لَعبيد ْبِن األ

َ
ث
َ ْ
ا امل

َ
ُھ    لشاعر طلب منھ قول الشعر والسيف فوق عنقھ؛ "َوَهذ

َ
ْتل

َ
راد ق

َ
للُمْنِذر ِح�َن أ

ھُ 
َ
اَل ل

َ
ق

َ
ْوِلَك،: ف

َ
�شد�ي ِمْن ق

َ
ِلَك  أ

َ
اَل ِعْنَد ذ

َ
ق

َ
ِر�ِض" لسان العرب" وغ��هما كث��. فقد  : ف

َ
ق

ْ
َجِر�ُض ُدوَن ال

ْ
َحاَل ا�

"عرف العرب قبل اإلسالم للقتل جزاءات معينة، كما عرفوا ظروفا من شأ��ا إباحة القتل أو إسقاط ا�جزاء  

سالم �ان القرآن فاصال �علي
َ
قولھ �عا��:    �ھ وأخرى من شأ��ا تخفيف ا�جزاء عليھ أو �شديده". و�عد مجيئا إ

"؛ فع�� القرآن الكر�م عن القصاص با�حياة؛ "وذلك أن املراد ��ا أن اإل�سان إذا  1"ولكم �� القصاص حياة

القتل فارتفع بالقتل الذي هو قصاص كث��  �ان ذلك داعيا لھ قو�ا إ�� أن ال يقدم ع��    قتلعلم أنھ م�ى قتل  

 من قتل �عضهم لبعض؛ ف�ان ارتفاع القتل حياة لهم".  

وأحيانا   اإليديولوجية،  واالختالفات  السياسية  ا�حسابات  لتصفية  أو  للقصاص  العقو�ة  فاستمرت 

الثقافة    �� حضورهما  العر�ية  الثقافة   �� بقوة  حاضر�ن  وانتظاره  املوت  ليظل  واهية،  اإل�سانية  ألسباب 

عموما. وقد �انت "ألف ليلة وليلة" أحد األعمال اإل�سانية ا�خالدة ال�ي أفرزها املوت وانتظاره. فقد دأب  

شهر�ار ع�� قتل "خالل ثالث سنوات ما ير�و ع�� ألف امرأة... لكن نجحت شهرزاد بنت الوز�ر �� تخليص  

جدال ف��ا. وهكذا تتمكن من خالل وضعھ ��    امللك من جنونھ وذلك برواي��ا �ح�ايات ذات قوة عالجية ال

من شفاء ضغينتھ وحقده، و�التا�� تتمكن من إنقاذ البشر�ة". لكن إذا   حالة تنبھ طيلة ثالث سنوات تقر�با 

، ولم لقتل�ان السرد طر�قا إليقاف القتل والشفاء منھ �� ألف ليلة وليلة؛ فقد �ان الشعر طر�قا معبدا ل

�ستطع الشعراء بحيلهم اللغو�ة وا�جمالية أن يتجنبوا شر عقاب املوت، حيث تطول قائمة الشعراء الذين  

قتلهم شعرهم، ونذكر م��م قديما: وضاح اليمن، امرؤ القيس، طرفة بن العبد، عبد �غوث، أع��ى همدان،  

خشرم،   بن  هدبة  اليشكري،  املنخل  األبرص،  بن  عبيد  السلكة،  بن  الطيب  السليك  أبو  ا�خزا��،  دعبل 

 املتن�ي، �شار بن برد... والقائمة طو�لة، وستستمر ما بقي الشعر مدافعا عن حق اإل�سان �� ا�حياة وا�حر�ة.  

وهكذا، فح�ن ي�ون املوت عقابا يص�� االنتظار قاسيا والغياب وشي�ا؛ و�ضيق األمل �� ا�حياة و�تسع  

الكتاب أمام  ا�جال  فيفتح  باملوت.  واالضطرابات  األلم  الفكر�ة  بالتقلبات  مألى  زمنية  ف��ة  عن  للتعب��  ة 

النفسية؛ طلبا لنجاة مستحيلة، أو فرقا من موت وشيك، أو أمال �� خلود صعب. واألهم بالنسبة إلينا هو  

ع��   والقبض  ومتم��،  صادق  شاعري  إبداع  معالم  واستخالص  فر�د،  إ�سا�ي  شعور  مظاهر  استكشاف 

طيع إال املبدع التعب�� ع��ا، وع�� �حظة إبداعية أفقها خلود إبدا�� ملا افتقد أي أمل  �حظة إ�سانية ال �ست

 �� م�وث ذا�ي. 
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 . 179 سورة البقرة، ا
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 الموت الوشیك بین الخوف واالطمئنان:  -3

ح�ن ينتظر اإل�سان املوت أو ح�ن �عيش حالة االحتضار الصعبة تضطرب مشاعره ب�ن ا�خوف واألمان،  

تر�عد فرائصھ،    نھ املوت بالقسوة والقوة، وهناك من ينتظره وجال و��ن القلق واالطمئنان؛ هناك من يواج

ال�ي  والروحية  النفسية  األجواء  و�حسب  �عيشھ  الذي  والص��  واالجتما��  الثقا��  الوضع  بحسب  وذلك 

تحيط بھ. وتأ�ي التعب��ات اإلبداعية محملة ب�ل �عقيدات هذه املرحلة وعتم��ا، و��ل حيثيات قلقها وأما��ا.  

في اإل�سان ع�� حدث االحتضار أملا وقلقا ينتقل منھ إ�� نفسھ، و�� حال ا�خوف �سبغ عليھ أمال  حيث يض

يتأثر بھ ح�ن يحس باألمان نحوه. و�� األجواء ال�ي تنبض ��ا نصوصهم الشعر�ة وتتج�� بوضوح   اواطمئنان

 أثناءها. 

 القلق حیاَل الموت:   -3-1
عنھ �ع��  اإل�سان،  نفس   �� را�خ  إ�سا�ي  شعور  و�طور   هو  جسده،  �عتور  ال�ي  األمراض  �عا�ج  وهو 

منظومتھ البيولوجية والطبية ملواجه��ا من أجل إ�عاد املوت شهورا أو سنوات أو عقودا. كما �ع�� عنھ �� 

مواجهة الظواهر الطبيعية ا�خط��ة، وأمام ا�حيوانات املف��سة، و�� سلو�اتھ اليومية �� مواجهة �ل خطر  

شماال قبل عبور الطر�ق سلوك هدفھ تجنب املوت، وعدم الكالم عن املوت هو  محدق؛ "فالنظر يمينا و 

للهروب منھ" طر�ق  ا�خلود"1أيضا  بيكر "مشروع  �سميھ  بما  �ع�� عنھ  كما  إ�� 2.  خاللھ  �س�� من  الذي   ،

قد ال  امل�وث والبقاء ع�� الفن واملوسيقى واألدب مما �عطي مع�ى �حياتھ وتنمية ا�جانب الرمزي ف��ا والذي 

الفكر   وع��  واإلحساس  الشعور  ع��  لإلبقاء  وأداة  للبقاء  آلية  اإلبداع  يص��  حيث  الفناء...  إليھ  يمتد 

والوجدان، وع�� املا��ي والذاكرة، وع�� املستقبل واألمل. ورغم أن اإل�سان مقتنع �� الوعيھ بخلوده حسب  

�� الواقع اعتدنا أن نتصرف كما لو �ان    فرو�د؛ "أن املوت أمر طبي��، ال يمكن إن�اره وال مفر منھ. لكن

  �� الواقع �ستمر   �� إننا  إ�� تنحية املوت جانبا و�زالتھ من ا�حياة...  األمر بخالف ذلك. نظهر ميال وا�حا 

التفرج ع�� موتنا. هذا هو السبب �� أننا �� مدرسة التحليل النف��ي نخاطر بالتأكيد أن ال أحد يؤمن حقا  

. وي�جل الكث�� من الباحث�ن 3ير�� إ�� ال��يء نفسھ: �� الوعينا �ل منا مقتنع بخلوده"بموتھ، او األمر الذي 

�� هذا املوضوع "أنھ ليس من املتوقع إال �� حاالت نادرة جدا أن يندرج املوت �� طائفة املث��ات ال�ي تنجم  

عل��ا حالة القلق؛ فليس �املوت    ع��ا حالة السكينة. بل إن األك�� توقعا أن ينت�ي إ�� فئة املث��ات ال�ي ت��تب 

. وح�ن �غدو املوت قر�با تتسع مساحات القلق و�رتفع منسو�ھ، و�صعب إفراغ النفوس منھ،  4سبب للقلق"

"الشعور بخطر وشيك قادم، تصاحبھ   ثالثة مظاهر:  النف��ي مارسيل روش  ا�حلل  يتخذ حسب  وآنذاك 

اجهة ا�خطر، مع حالة التأهب ا�حقيقية ال�ي توّجھ  تخيالت تكثف الصور وت�خمها، وموقف االنتظار �� مو 

 
 . 43، ص2001، يناير 15محمد يشوتني، خطاب الموت، مجلة عالمات (المغربية)، العدد  -1
 . 23، ص2001،  1ينظر: كولن ولسون، التاريخ اإلجرامي للجنس البشري، ترجمة: رفعت السيد علي، جماعة حور الثقافية، ط -2

3- Sigmund Freud, Essais de psychanalyse; Edité par Petite Bibliotheque Payot, Paris, 1981, P 26. 
داب، الكويت،  -4
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. و�� �لها مظاهر تدفع  1املوضوع إ�� الشعور بال�ارثة، والشعور بال�جز التام والفناء �� مواجهة ا�خطر"

 ا�حتضر إ�� الس�� إ�� إيقاف �جلة الزمن، و��� التخلص من �ل �شاط غ�� التفك�� �� املوت القادم...

ية تتداول الكث�� من الوقائع الثقافية ال�ي ت��ز خوفا شديدا وقلقا كب��ا ملن تحضرهم  و�� الثقافة العر�

الوفاة، وتنقل املصادر ب�اء خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، ومعاذ بن جبل ر��ي هللا ع��م ب�اء شديدا. 

لقا متمكنا، لرجال  وتنقل كتب التار�خ وال��اجم والس��، وكتب التصوف والرقائق واآلداب خوفا ممتدا وق

الصا�ح�ن ومن غ��هم، ممن أرهقهم ألم املوت وأقلقهم ا�خوف منھ. وقد نقل امل��د �� "أخبار    من ا�خلفاء و 

من جزعوا عند املوت" جواب حجر بن عدي ملا سئل وهو يحضر للقتل: أتجزع؟ فقال: "وكيف ال أجزع؟ 

. كما نقل ابن أ�ي الدنيا ��  2أم إ�� نار"  سيف مشهور، وكفن منشور، وق�� محفور، ولست أدري إ�� جنة 

ا�حتضر�ن" و��    3"كتاب  الصا�ح�ن،  من  رجاال  و�انوا  الرد،  سوء  مخافة  املوت  عند  جزعوا  من  أخبار 

 مقدم��م معاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان وأبو الدرداء وأبو هر�رة...

 و�� الشعر العر�ي �انت خشية املوت من مظاهر ا�ج�ن �� ا�حرب، فس�� الشعراء إ�� نف��ا ع��م:

 وال مرتق من خشية املوت سلما (ا�حص�ن بن ا�حمام) فلست بمبتاع ا�حياة بذلة         

 فال ال�جن أب�ا�ي وال القيد شف�ي      وال أن�ي من خشية املوت أجزع (اّدراج الضبا�ي) 

لكن خارج هذا السياق ا�حر�ي الذي ي�ون فيھ اإلقبال ع�� املوت نفي للموت وا�جزع منھ وقوع فيھ؛  

رام زمن الشباب قلقا ظاهرا من موت قر�ب قادم؛ كما أن ا�خوف  �انت ش�وى الدهر و��اء آالم الشيب وانص 

من املوت هو الذي دفع املتلمس إ�� فك �حيفتھ، ودفعها إ�� غالم �ان يلعب ب��ر ا�ح��ة ليقرأها لھ، فلما  

ن  . وا�خوف من املوت هو الذي دفع عبيد األبرص ملا سألھ النعما4علم أن ف��ا حتفھ ألقاها �� املاء وفر هار�ا

بن املنذر، وقد التقاه �� يوم بؤسھ: أي قتلة تختار؟ ليقول: اسق�ي من الراح ح�ى أثمل، ثم افصد�ي األكحل،  

 .5فعل ذلك ولطخ بدمھ الغر��ن

  �� املوت وجزعھ حيالھ، وأبدى سقراط �جاعة فر�دة  إزاء  يحارب خوفھ  ومع ذلك فقد ظل اإل�سان 

ن واملهددين بالفقدان؛ وهو يْركز �� األذهان أن املوت "كنوم ال  مواجهتھ للموت، تناقل��ا أجيال من املثقف�

تتخللھ األحالم، سيغدو املوت سببا ال نقاش فيھ، وأنھ كرحلة إ�� موضع آخر، فأي ��يء يمكن أن ي�ون  

، بينما أفالطون يمنح املوت طا�عا تجر�ديا، يتعلق بإلهية النفس "و�رى أن املوت عملية ال  6أعظم من هذا؟"

 . 7ر إال �� ا�جهاز العضوي ا�جس�ي وأن النفس ال تموت"تؤث

 
1- Diligent, Marie-Bernard, Les approches de la mort, Académie nationale de Metz, 1990, P.205. 
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ٔ
 . 1995، 1ابن ا

حمد محمد شاكر، دار المعارف، ط -4
ٔ
 .1/179، 1982، 1ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق: ا

 . والغريان: بناء عال كان النعمان بن المنذر يلطخه بدماء من يقتلهم يوم بؤسه. 1/268المرجع نفسه،  -5
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و�� الثقافة العر�ية يبدي األبطال �� ا�حروب �جاعة فر�دة �� مواجهة املوت، وتتناقل الثقافة العر�ية  

قصص أبطالها الذين ماتوا مرفو�� الهامات؛ ف�ان مو��م خلودا لهم وملوقفهم. فقد آمن طرفة وهو الذي  

�ع�ن "أن تلك سبيل ليس ف��ا بأوحد"، ويسائل من يلومھ ع�� ك��ة املشاركة �� ا�حروب: "هل  مات �� سن األر 

"شهامة عظيمة وشدة" صالءة عن  بن  �غوث  عبد  و�ان    1أنت مخلدي؟"، وع��  املوت،  مشارف  ع��  وهو 

املألى  ا�حياة  هذه   �� الوحيدة  ا�حقيقة  وهو  تأملھ"؛  ملن  حظ  "املوت  أن  ع��  دائما  يصر  بالشك    املعري 

إليھ" ورمس   إ�� موت "�س��اح بھ" و"كفن يرتاح  للعبور  والاليق�ن، وليس عنده املرض واأللم سوى جسر 

�عاد إليھ. ومثلھ ما نقل عن هدبة بن خشرم ومرة بن مح�ان السعدي وأفنون التغل�ي. وقد عقد امل��د �� 

املوت، ونقل قول   القسوة عند  ظهرت عل��م  بابا ملن  "ال�امل"  للمقتص منھ: "أجد  كتابھ  الفزازي  ح�حلة 

. وقول هدبة بن خشرم لقاتلھ:  2الضر�ة، فإ�ي وهللا ضر�ت أباك ضر�ة أس�حتھ فعددت النجوم �� س�حتھ"

. كما نقل عبارة وكيع بن األسود وهو  3"أثبت قدميك، وأجد الضر�ة، فإ�ي أيتمتك صغ��ا وأرملت أمك شابة"

، ومقالة إبراهيم النخ��: "وهللا لوددت أ��ا  4شد�� للك��ا إ�� العصر"ع�� مشارف املوت: "وهللا لو �انت ��  

 . 5ت�ج�ج �� حلقي إ�� يوم القيامة"

�� الشعر املعاصر �عقد نازك املالئكة فصال خاصا للشعر واملوت تتبع فيھ تجر�ة املوت لدى أ�ي القاسم  

الف املوقف املعتاد للمحتضر�ن،  الشا�ي والهمشري.... حيث ع��ت لفت نظرها موقف الشا�ي الذي "بخ

فهو بدال من أن �عرض استسالم الشاعر لهذا الفناء الذي ال بد منھ، يصوره لنا و�أنھ يقبل عليھ باختياره  

 . 6�� لهفة وشوق"

و�� سياق هذا املوت اآلمن عقد ابن أ�ي الدنيا �� كتاب "ا�حتضر�ن" بابا �حسن الظن با� عند نزول  

حاديث ت��ز اطمئنان رجال من الصا�ح�ن وأما��م وهم يحتضرون. وقد �ان هذا األمان  املوت" أورد فيھ أ

ثابت   بن  محمد  فعن  الصا�حات؛  واألعمال  العبادات   �� لالستمرار  باعثا  املوت  مشارف  ع��  واالطمئنان 

�حدث�ن  ، ومن الفقهاء من يموت وهو يناقش مسألة فقهية، ومن ا7البنا�ي أن أباه �ان "يقرأ ونفسھ تخرج"

من تخرج روحھ وهو يرّوي أو يبلغ حديثا، ومن القراء من ال يفارق القرآن فمھ وهو �� سكرات املوت، ومن  

فح�ن يتح�� اإل�سان باألمان، ويعيش االطمئنان وهو ع�� مشارف    8املفسر�ن من يفسر آية �� ح�ن موتھ. 

ع�� فعل ا�خ�� وا�حرص ع�� خلود العمل  املوت، فإنھ ال يتوقف عن اإلنتاج والعطاء، واالمتداد بالنفس  
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ْ
بابن ا�جنان الشاط�ي،   فو املعر بالكتابة فقد ذكر ابن سعيد املغر�ي �� ترجمتھ لل
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َ
 ا�خ

ُ
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َ
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َّ
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َ
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َ
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َ
 1اُهم َوال ا�جوُد"َوق

فيق�ن املوت لم يمنع أبا بكر من امل�وث ع�� الكتابة وترك أثره ع�� حائط ال�جن، ح�ى يأ�ي من ينقلھ 

هــ) فقد كتب أبياتا بفحمة ع�� جدار التنور ا�حديدي الذي أدخلھ  233إ�� الناس. أما ابن الز�ات الوز�ر (ت

و�� السياق ذاتھ �ان املوت �� الفكر الصو�� البن عر�ي أس�ى املقاصد وأر�� املطالب. فاملوت    2فيھ املتو�ل.

عنده موتان موت اضطراري وهو املشهور، وموت اختياري وهو موت �� حياة دنيو�ة؛ "وال يموت اإل�سان ��  

، وسبيل للكشف  فاملوت خالص من سلطة ا�جسد، ومن �ل سلطة  3حياتھ إال إذا �حت لھ هذه النيابة"

 . 4وا�ساع الرؤ�ا والعبور إ�� ال��زخ؛ "فإنھ باملوت تنكشف األغطية و�تب�ن ا�حق ل�ل أحد"

هذا        الكندي  فعا�ج  املوت  من  ا�خوف  مواجهة  �سبل  كث��ا  كذلك  اإلسالمية  الفلسفة  اهتمت  وقد 

بأنھ "ألم نفسا�ي �عرض لفقد  املوضوع �� رسالة لھ �عنوان: "ا�حيلة لدفع األحزان"، و�دأ بتعر�ف ا�حزن  

، وأن�ى رسالتھ بالنص ع�� أنھ قد "تب�ن إذن كيف غلطت األنفس الضعيفة  5ا�حبو�ات وفوت املطلو�ات"

هـ) للموضوع نفسھ رسالة من  313و�خصص الرازي (ت .6التمي�� املائلة إ�� ا�حس �� املوت، وظنتھ مكروها"

قَنع أ��ا تص�� من  رسائلھ الفلسفية، و�رى أن "إن هذا العارض  
ُ
 إال بأن ت

ً
َمال

َ
ليس يمكن دفعھ عن النفس ك

ثم يضيف �� األخ�� "إ�ي قد بينت أنھ ليس ل�خوف من املوت ع��    7".�عد املوت إ�� ما هو أص�ح لها �انت فيھ

  - رأى من لم يجعل لإل�سان حالة وعاقبة يص�� إل��ا �عد موتھ وجھ. وأقول إنھ يجب أيضا �� الرأي اآلخر  

أن ال يخاف من املوت اإل�سان ا�خ��    -هو الرأي الذي يجعل ملن مات حالة وعاقبة يص�� إل��ا �عد املوت  و 

الفاضل املكمل ألداء ما فرضت عليھ الشريعة ا�حقة، أل��ا قد وعدتھ الفوز والراحة والوصول إ�� النعيم 

تطه�� األعراق" بابا لعالج ا�خوف من  هــ) �� كتابھ ��ذيب األخالق و (421كما خصص ابن مس�و�ھ  8".الدائم

املوت. وقد ابتدأه �عرض ما �عت��ه أسبابا دافعة ل�خوف من املوت؛ "إن ا�خوف من املوت ليس �عرض إال  
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ثم �عمد إ�� رد هذه الشبھ وتفنيد هذه    1ملن ال يدري ما املوت ع�� ا�حقيقة أوال �علم إ�� أين تص�� نفسھ"

 �� املوت ال طائل منھ وهو "ألم مكروه" ال يجدي صاحبھ شيئا. االسباب لإلقناع بأن ا�حزن ع

 خطاب النزع األخیر في الشعر العربي:  -4

َرقا من سكراتھ �حظة دنّوه؛ فإن  
َ
ق، جزعا من املوت وف

ْ
و�ذ يبدي الكث�� من الشعراء، مثل سائر ا�خل

أ املوت  مشارف  فع��  بھ.  يحيط  وقلق  خوف  �ل  من  تجر�ده  إ��  �سعون  آخر�ن  منبع  شعراء  املوُت  ض�� 

أيام   يتذكرون  وَدَع��م،  أم��م  وقت   �� يبدعون  كما  يبدعون  جعلوا  انتظاره  و��  إبداعهم،  ومدار  إلهامهم 

فر�دة   إ�سانية  أحاسيس  عن  مواقفهم  ضت 
ّ

فتمخ اآلتية.  ضعفهم  �حظات  ملواجهة  املاضية  بطوال��م 

انتظار املوت عادة ما ُيَبّح صوت  ومضطر�ة، وأفرزت أشعارهم مشاعر �شر�ة ظلت خفية ومغمورة... ففي  

كبت أحاسيس ال�خص؛ و�� تراثنا الشعري العر�ي كما �� �ل إبداع إ�سا�ي 
ُ
كتم مشاعر الذات، وت

ُ
الفرد، وت

املوت ا�حقق، فثأروا آلالم   املمتد ع�� مشارف  القلق  متفّردون كسروا قواعد  دائما شعراء  عميق، هناك 

لذة رؤ�ة ا�جزع من املوت �� أعي��م و�� شعرهم، وواجهوا حقيقتھ  املوت بآمال الشعر، وحرموا أعداءهم  

رة...
ّ
دة وأشعار مؤث

ّ
 املرة القاسية �عيون متفتحة وأذهان متوق

العبد وعبد �غوث،  بن  طرفة  �� األرض أ�جب من  النب��ة: "وليس  �� إحدى مالحظاتھ  ا�جاحظ  يقول 

��ما لم تكن دون سائر أشعارهما �� حال األمن  وذلك أنا إذا قسنا جودة أشعارهما �� وقت إحاطة املوت  

. ثم يضيف �� نص آخر هدبة بن خشرم العذري إ�� طرفة وعبد �غوث، و�نبھ من جديد إ��  2والرفاهية"

أهمية هذا املذهب �� القول: "وما قرأت ـ �� الشعر كشعر عبد �غوث بن صالءة ا�حار�ي، وطرفة بن العبد، 

ا�خ  �� �� األمن، وهذا قليل جدا"وهدبة هذا؛ فإن شعرهم  ّصر عن شعرهم 
َ

ُيق أن 3وف ال  .  ففضال ع�� 

هو   ومرجعھ  ف��ا  اإل�جاب  مدار  فإن  فنيا،  التقص��  وعدم  وا�جودة  بال�جب  أشعارهم  يصف  ا�جاحظ 

استمرار حالة التجو�د �� حال ا�جزع و�حاطة املوت كما �ان �� حال األمن والرفاهية، وهو "قليل جدا"؛ ألن  

�سان ا�جزع �� وقت إحاطة املوت بھ، وا�خوف من �ل سوء ينتظره. لكن هؤالء الشعراء أبدعوا  ديدن اإل

 �عمق وأجادوا بفنية عالية ع�� مشارف املوت. 

وهو ما يدرجھ ابن رشيق ضمن حديثھ عن الشعر ب�ن الّروّ�ة والبد��ة؛ فتنبھ مثل ا�جاحظ إ�� شدة   

وهم يواجهون املوت و�قولون الشعر إخالصا لفعل الشعر    هؤالء الشعراء وس�ون جأشهم وقوة غر�ز��م؛

ون�اية �� آالم املوت؛ "ومن الشعراء َمن شعره �� رو�تھ و�د��تھ سواء عند األمن وا�خوف، لقدرتھ وس�ون  

. و�عد 4جأشھ وقوة غر�زتھ؛ كهدبة بن خشرم العذري، وطرفة بن العبد البكري، ومرة بن مح�ان السعدي"

ّرة هذا يقول: "وهذا شعر لو رّوي فيھ صاحبھ حوال �امال ع�� أمن ودعة وفرط شهوة أو شدة  أن أورد أبياتا  
ُ
مل

 
عراق، تحقيق: ابن الخطيب، مكـتبة الثقافة الدينية، ط -1

ٔ
خالق وتطهير اال

ٔ
حمد مسكويه، تهذيب اال

ٔ
بو علي ا

ٔ
 . 217، ص1ا

 . 2/268،  1998، 7عبد السالم محمد هارون، مكـتبة الخانجي، القاهرة، ط الجاحظ، البيان والتبيين، تحقيق: -2
 .7/157، 1965،4الجاحظ، الحيوان، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد هارون، مصطفى البابي الحلبي،  ط -3
دابه ونقده، -4

ٓ
 .1/193  ، مرجع سابق ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وا
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هذا" أ�ى فوق  ملا  والشهامة  1حمية  بالشدة  ابن رشيق  صالءة، و�صفھ  بن  �غوث  �عُد عبد  ��م  ي�حق  ثم   .

صناعة ومقدم �� العظيمة، ثم ين�ي حديثھ عن هؤالء الشعراء بمقارن��م �عبيد بن األبرص؛ "وهو شيخ ال

السن ع�� ا�جماعة"؛ وقد أوجز خوفھ �� قولھ الذي صار مثال فيما �عد، مما يدل ع�� قوتھ ومبلغ تأث��ه:  

"حال ا�جر�ض دون القر�ض". فأي جودة �� الشعر وعمق �� اإلحساس جعال ا�جاحظ و�عده ابن رشيق،  

الشعر  هؤالء  شعر  يقفون عند  وغ��هم،  والشش��ي  امل�ّ�د  الفّ�ي ع��  ومثلهما  للتجو�د  نموذجا  باعتباره  اء 

وأي قوة �� النفس و�يمان بفاعلية اإلبداع جعال هؤالء الشعراء ُ�عّرون املوت من حقيقتھ    !مشارف املوت؟

 والقلَق  
َ

 ا�خوف
ُ
� املطلق؛ ليعوض األمُن واالطمئناُن والسكينة

ّ
املرعبة، و�ف�ون النفس من أسر خوفها ا�ِجِب�

  !وا�جزَع؟

 نشید الّرعاء (ة):   -4-1
الثا�ي" الب 

ُ
الك "يوم  عة 

ْ
العر�ية وق الثقافة   �� املتفشية �ش�ل واسع  والشعر�ة  الثقافية  الوقائع  ، 2من 

وال�ي شهدت أسر عبد �غوث بن صالءة ا�حار�ي شاعر ب�ي ا�حارث وفارسهم وقائدهم �� هذا اليوم، كما  

ضت عن قصيدتھ املشهورة ال�ي أسميناها "�شيد ال
ّ

رعاء (ة)"، وال�ي يذّم خاللها أ�حابھ و�نوح ف��ا ع��  تَمخ

نفسھ. وتذكر الروايات أن عبد �غوث بن صالءة ا�حار�ي �ان سيدا شر�فا �� قومھ، و�ان من رؤساء ا�حلف  

وا األدبار اقتفى أثره "عصمة بن أب��" فأسره  
ّ
الب الثا�ي، فلما ول

ُ
ا�خمسة الذين أغاروا ع�� تميم �� يوم الك

ع وكمال  وخّبأه  جمالھ  فأ�ج��ا  شمس)،  عبد  ب�ي  (من  العبشمية  امرأتھ  عند  األهتم  "فوضعھ  األهتم  ند 

ف�حكت،  !خلقھ، و�ان عصمة الذي أسره غالما نحيفا، فقالت لعبد �غوث: من أنت؟ قال: أنا سيد القوم

 وقالت: قّبحك هللا سّيد قوم ح�ن أسرك مثُل هذا. ولذلك يقول عبد �غوث:

 3بشمية             �أن لم تر قب�� أس��ا يمانيا"وت�حك م�ي شيخة ع

بد،   وال  قات�ّ�  إنكم  فقال  بنسعة؛  لسانھ  ع��  فشدوا  ي�جَوهم،  أن  "فخشوا  تميم  إ��  أمُره  صار  فلما 

نف��ي ع��  وأنوح  أ�حا�ي  أذّم  ت�جونا  !فدعو�ي  أن  ونخاف  شاعر  إنك  يفعل،     !فقالوا:  ال  أن  لهم  فعقد 

 .4فأطلقوا لسانھ وأمهلوه ح�ى قال قصيدتھ..."

وقد اختفت الروايات �� طر�قة قتلھ، لكن اش��ر من بي��ا أن عبد �غوث قد اختار طر�قة موتھ؛ فقال:  

ْح ع
ُ
ن

َ
��  "يا ب�ي تميم، اقتلو�ي قتلة كر�مة، فقال لھ عصمة: وما تلك القبلة؟ قال: اسقو�ي ا�خمر، ودعو�ي أ

نف��ي، فقال لھ عصمة: �عم، فسقاه ا�خمر، ثم قطع لھ عرقا يقال لھ األكحل، وتركھ ين�ف، وم��ى عنھ  

 
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها.  -1
ليف: محمد جاد المولى، علي محمد البجاوي، محمد ابو الفضل  -2

ٔ
يام العرب في الجاهلية، تا

ٔ
ينظر في يوم الُكالب الثاني: كـتاب ا

 . 131-124ابراهيم، المكـتبة العصرية، ص
ندلسي، العقد الفريد، تحقيق: مفيد محمد قميحة، دار الكـتب ال -3

ٔ
 . 6/83، 1983، 1علمية بيروت، طابن عبد ربه اال

 .6/84المرجع نفسه،  -4
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لمنا، فكيف رأيت هللا صنع بك؟ فقال  ظعصمة، وترك معھ ابن�ن لھ، فقاال: جمعت أهل اليمن وجئت لت

 عبد �غوث �� ذلك: 

 1اللوم نفع وال ليا"أال ال تلوما�ي كفى اللوم ما يا               فما لكما �� 

لقد أجمعت �ل املصادر ال�ي تحدثت عن األمن وا�خوف والرو�ة والبد��ة �� الشعر ع�� أن عبد �غوث  

واحد من أولئك الشعراء القالئل الذين واجهوا األسر ثم املوت بقوة نفس ور�اطة جأش. وشاءت روايا��م أن  

ة؛ فقد أسره عصمة و�ان  
ّ
ل

ّ
نحيفا أهوج، وترك معھ ابن�ن لھ �� موتھ، ثم �خرت  تقدم أْسره مغرقا �� الذ

منھ امرأة من �ساء عبد شمس؛ فس�� إ�� "ا�خلود" �شعره ا�جميل و�طر�قة موتھ الفر�دة، لعلھ يمحو تلك 

، وال�ي أحاطھ ��ا  2الصورة املذلة ال�ي التصقت بھ و�طر�قة أسره، و�قومھ �� حرب غ�� عادلة وغ�� شر�فة

الفارس إنما تقاس �جاعتھ ��جاعة من يقاتلهم و�قابلهم، لكن ب�ي تميم أذلوا عبد  أعداؤه �عد أسره. ف 

�غوث وقد تر�وه عرضة ل�خر�ة غلما��م و�سا��م، ملا لم يكن مقاتال شر�فا يخوض حر�ا شر�فة. فهرع إ�� 

م��نة، و�نخرط �� مش 
ُ
روع ا�خلود الشعر وا�خمر واملوت عساه �س��د شيئا من بطوالتھ املفتقدة وكرامتھ امل

�� الشعر وسيلتھ للم�وث، و�� ا�خمر   العر�ي الذي يرى  إليھ �ل إ�سان، وخصوصا الشاعر  الذي �س�� 

 أداتھ ملواجهة ا�خطوب، و�� املوت اآللية الوحيدة النبعاث حياة جديدة. 

فناضل الشاعر من أجل حقھ �� القول الشعري قبل املوت، �عد أن شدوا لسانھ بنسعة وفيھ قوالن:  

ول "أن هذا مثل... ألن اللسان ال �شد بنسعة، و�نما أراد: افعلوا �ي خ��ا لينطق لسا�ي �شكركم و�نكم ما  األ 

. والثا�ي أ��م شدوه بنسعة حقيقية"، وهو مذهب ا�جاحظ  3لم تفعلوا فلسا�ي مشدود ال أقدر ع�� مدحكم"

عر وموقعھ فيا لنفع والضر،  الذي استدل بھ ع�� شدة خوف العرب من ال�جاء؛ �� حديثھ عن قْدر الش 

ال�جاء ومن شدة السب عل��م، وتخوفهم من أن يبقى ذكر ذلك �� األعقاب،   قال: "و�بلغ من خوفهم من 

إ��م إذا أسروا الشاعر أخذوا عليھ املواثيق، ور�ما شدوا لسانھ بنسعة، كما   ويسّب بھ األحياء واألموات، 

 .4بنو تميم يوم الكالب..."صنعوا �عبد �غوث بن وقاص ا�حار�ي ح�ن أسرتھ 

وسواء أ�ان الشد بالنسعة حقيقة جرت مجرى العادة عند العرب، أم مجازا جرى مجرى املثل لد��م،  

طلق بنو تميم لسان عبد �غوث بإزالة النسعة، أي الس�� املنسوج، أم أطلقوه بإسباغ ا�خ��ات؛  
َ
وسواء أأ

�� القول الشعري  ين��ع حقھ  ال�ي   فإن الشاعر استطاع أن  �� األسر وع�� مشارف املوت، وقال قصيدتھ 

ضمنت لھ خلودا �� مساحات الشعر والثقافة، �� كتب األدب والنقد واللغة، كما �� كتب التار�خ وال��اجم  

 وأيام العرب ومآثرهم. 

 
غاني، تحقيق: إحسان عباس، ابراهيم السعافين، بكر عباس، ط -1

ٔ
صفهاني، اال

ٔ
بو الفرج اال

ٔ
 . 228- 16/227، 2008، 3ا

ن هزمهم كسرى فوهنوا وفروا إلى مكان بعيد -2
ٔ
ن تطمع  لما اغتنم بنو الحارث (قوم عبد يغوث) الفرصة من بني تميم، بعد ا

ٔ
مخافة ا

 فيهم العرب...
حوال العرب، دار الكـتب العلمية، بيروت، ط -3

ٔ
رب في معرفة ا

ٔ
لوسي، بلوغ اال

ٔ
 .3/18، د.ت،  1محمود شكري اال

 .3/276الجاحظ، البيان والتبيين، مرجع سابق،  -4
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  والستكمال رحلة ا�خلود و�عو�ض البطولة املفتقدة س�� الشاعر إ�� ان��اع طر�قة متم��ة �� موتھ، أبدع 

الرواة �� إضفاء طا�ع الغرابة عل��ا، مما يضاف إ�� غرابة األسر وفنية القول الشعري و�جائبية أحداث يوم  

الكالب الثا�ي.  ومن أشد األقوال �جائبية �� مقتل عبد �غوث ما ذكرناه من أنھ ُسقي ا�خمر ثم قطع لھ  

�ف شعر �سلم إ�� ا�حياة، و��ن نز�ف  األكحل، فجعل ين�ف وهو يقول الشعر، نز�ف دم يؤدي إ�� املوت، ونز 

واللوم   والتقّيد،  واال�عتاق  وا�جماعة،  والذات  والرفض،  القبول  مشاعر  تضطرم  ا�حياة  ونز�ف  املوت 

العر�ية   الثقافة  تناقل��ا  ال�ي  ا�خلود  �� رحلة من أشهر رحالت  والندم، والكّر والفّر، والسكر وال�حو.... 

 ا�� والشعري منذ العصر ا�جاه�� إ�� اليوم. وش�لت جزءا مهيبا من تار�خها الثق 

وقاتلھ،   آسره  عصمة  اب�ي  ودما،  شعرا  ين�ف  وهو  يخاطب،  الشاعر  الرواة  جعل  القصيدة  ثنايا  و�� 

و�دعوهما إ�� الكف عن لومھ، ألن اللوم ليس من أخالقھ وشيمھ، ونفعھ قليل لھ ولهما، وأن واقع ذل األسر  

 
ّ
ليتحل اللوم.  من  أك��  املوت  والشعور  وجهد  بالذنب  اإلحساس  فيھ  بھ  يحيط  الذي  األليم  ا�حاضر  من  ل 

بالندم، وهو �حية أْسر وقتل مذل�ن �� حرب غ�� عادلة. فيستنجد بالذاكرة ليس��جع �حظات البطولة ��  

 أتون الهز�مة، و�حظات ا�حياة ع�� مشارف املوت، و�حظات اإلباء واألمانة ع�� مهاوي الذل وا�خيانة.

الذ وأيامھ  فتتشابك  املا��ي   �� تمتد  شعر�ة  حياة  لتنتج  والندم،  الغواية  ومع  واأللم،  اللوم  مع  اكرة 

و�طوالتھ، و�ستد�� منھ ما ترمم بھ انكسارات ا�حاضر ون�وصاتھ، عساه ُيمّوه ع�� نفسھ وآسر�ھ ومتلقيھ  

الص��ورة" عن  الناتج  ا�خيال  و��ن  التذكر  إعادة  ب�ن  �عيدا1"با�خلط  اكرة  الذ  فتمتد  اليومي    .  رمز�ة  إ�� 

والهام��ي �ستد�� منھ ما ينم عن البطولة والندى، وما ين�ئ عن �حظات مفتقدة مع "الندامى" �� نجران، 

من   واملنادمة  الشرب  �حظات  ع��  ال��ك��  هذا  طبيعيا  �ان  لقد  حضرموت.   �� والسلم  ا�حرب  رفاق  ومع 

يشها الشاعر بكيانھ ومشاعره. و�� ال�حظات  الشاعر وهو ع�� مشارف املوت، ف�ي ا�حياة ا�حقيقية ال�ي �ع

املمتعة املن��عة من ص��ورة الصمت اآل�ي �� "نجران" ملتقى طرق التجارة وا�حبة، و�� "حضرموت" ملتقى  

التار�خ وا�حضارة. �س�ي الشاعر أ�حابھ من سادة القوم وأبطالهم الذين �شرف ��م ويشرفون بھ؛ "أبا  

ا�حار  بن  علقمة  بن  و"�شر  بن  كرب"  املسيح  والعاقب  ا�حارث،  بن  علقمة  بن  األسود  و"األ��م�ن"  ث"، 

يكرب. و�� ذكرهم بأسما��م س�� إ�� مقاومة النسيان، واختبار للذاكرة �� حميمي��ا    األبيض، وقيس بن معد 

 ا�خالصة وجزئيا��ا املتشظية، ذاكرة طر�ة وطو�ة نقية ع�� مشارف املوت القا��ي.

م واللوم من جديد، ولكن هذه املرة تتوجھ "املالمة" إ�� قومھ ومن حالفهم ��  ثم تتوا�ج الذكرى مع الند

الهز�مة   شوك��م  وكسرت  ا�حرب  هن��م  أو  قوما  ��اجمون  وهو  عادلة؛  غ��  ومعركة  شر�فة  غ��  "وقعة" 

... فع�� مشارف املوت تنطق الذات  2وأفسدت أحوالهم ضراوة املعركة. "تلكم تميم أِلقاء مطروحون بقّدة"

 با�حقيقة ع�� مرار��ا و�ختلط الندم باملالمة واأللم....
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مقاتلة   إ��  �ش��  أن  دون  ا�حاسمة،  �حظا��ا  واس��جاع  البطولة  إظهار  عن  الشاعر  ي�ِن  لم  هذا  لكن 

األعداء/ اآلسر�ن ومقارع��م، ألن ذلك مما لن �شُرف بذكره، وال يحسن إيراده �� سياق أسره هذا... فيس��د  

املعركة، �ان ف��ا الفرار من القتال قرارا سهال ع�� م�ن فرس من ا�خيل "��دة" �� األسرع   �حظات عصيبة ��

" الصابرة ا�خفيفة السريعة، لكنھ اختار القرار األصعب وهو "املواجهة" و"حماية   تو�� خلفها "ا�خيل ا�حوَّ

 �سأل عن صواب قرار ا�حرب  الذمار" �� أوج الصراع. ألن املقاتل، سواء أ�ان من الرؤساء أو املرؤوس�ن، ال

من عدمھ �� أرض املعركة؛ بل يقاتل دفاعا عن قيم قومھ وثوابت أهلھ. و�� قيمة �ونية معلومة لدى سائر  

 ا�حار��ن �� �ل زمان وم�ان، وهو مما �ستحق أن يفخر بھ الشاعر �� هذا املضمار. 

ل ذاكرتھ ع�� م
ّ
حور آخر أقرب إ�� �حظاتھ ال�ي يحياها  ثم �عود الشاعر إ�� مخاطبة آسر�ھ/قاتليھ، ويشغ

ب�ل حواسھ ومشاعره بتفاصيلها املؤملة، فإن فعل املنع من القول �ان واقعا قاسيا ع�� الشاعر، ناضل من  

أجل اس��داده ب�ل ما يمتلك من لباقة �� القول ولياقة �� الفعل، الستدرار طاقتھ الشاعر�ة �� هذه ال�حظة  

ھ ال�ي أ�حت ضّيقة جدا، ح�ى �ستكمل الثالوث الدرامي املؤثر: سقي ا�خمر،  األساسية وا�خط��ة من حيات 

 ونز�ف الدم، ونظم القر�ض.

وها هو الشاعر يتودد إ�� آسر�ھ املتوار�ن �� �خوصهم ا�حاضر�ن بقوة �� ممارسا��م العقابية ا�حيطة؛  

الس�� إ�� نيل رحم��م �� األسر و�تقرب إل��م "أمعشر تيم"، بإن�ار اغتيال شر�فهم "فهو ليس لھ بواء"، و 

غ��   ا�حقيقية  واألحاسيس  املشاعر  عن  صادق  و�عب��  لل�لمات،  دقيق  اختيار  إنھ  القتل...   �� و�حسا��م 

املدّرنة بالعصبية القبلية أو ا�حمية العشائر�ة؛ إذ لم يكن الشاعر ليواري ندمھ و�نكر قتل غر�مھ، ويستدر  

علم ازوراره وقومھ عن ا�حق �� هذه ا�حرب، واغتنامهم من أهل تميم  عطف آسر�ھ قتال أو عفوا، لوال أنھ �

 �حظات ضعفهم وانكسارهم وهوا��م؛ إنھ اإل�سان ح�ن يمتلك �جاعة االع��اف �� ��اية املطاف. 

البسيطة ذكر�ات مؤملة دو��ا   اليومية  "ينت�ي مع املوت زمن االمتيازات" حسب ر��ور؛ فتض�� ا�حياة 

ط ذاكرة ا�حواس لتقتلع من املا��ي اآلمن �حظات الس�ون والصفاء، فيتساءل الشاعر  املوت ا�حيط. وتنش 

". ثم يظهر حنينا  !�ساؤل ا�جزع من اآل�ي، فاقد األمل �� ا�حياة، املتيقن من موتھ القادم؛ "أحقا عباد هللا؟

ر؛ هو حن�ن إ�� الرعاة  إ�� تلك األناشيد ال�ي يرفع ��ا الرعاة أصوا��م، وهم معز�ون بإبلهم �عيدا عن الديا

تصنع.   �ل  من  العار�ة  املديدة،  ال�حراء   �� ا�حياة  إ��  حن�ن  وأعطا��ا....،  اإلبل  و���  الّندية،  وأصوا��م 

�ش�ل   يطلق  "ح�ن  النشيد  صوت  حيث  املعذبة؛  الذات  من  وأصواتھ  بمناظره  �امال  للمشهد  واستدعاء 

م بصوت واحد... السمع يجعل اإل�سان متعاضدا  جما�� يمكن من إحساس قوي باالنتماء، يتمثل �� الكال 

 .1مع العالم، ثم حيث ت��كھ ا�حياة �عيدا كما لو �ان �� ركح مسرح"

ومن مظاهر الهز�مة األليمة، ال�ي يتذكرها الشاعر بقلق كب��، تلك ال�خر�ة املذلة ال�ي �عرض لها سيد  

سر ع�� يد "الف�ى األهوج"، ها هو ب�ن يدي "شيخة عبشمية"  
ُ
القوم من قبل امرأة من �ساء آسر�ھ. فبعد أن أ

من قيم ا�حار��ن ال�ي يفتخر   ��خر منھ وت�حك من أسره. فال يلبث ان ينتصر لنفسھ وقومھ، إذ األسر
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��ا �ل عر�ي. ثم يقارن ب�ن األمس واليوم، باألمس ح�ن �ان �ساء ال�� يركضن حولھ، و�راودنھ عن نفسھ،  

وهو يجأر إ�� العفة والوفاء، أما اليوم فهو ب�ن يدي ف�ى أهوج وشيخة ساخرة ينتظر موتھ العنيف �� أسره  

السيادة وحاضر الهوان، ب�ن ما��ي ا�حركة/الركض وحاضر الس�ون/  املذل... إنھ الشرخ املمتد ب�ن ما��ي  

 األسر، ب�ن ما��ي ا�حياة املمتدة وحاضر املوت العنيف امل��صد.

�� حاضر األمل والندم وانتظار املوت القر�ب، و�� الس�� إ�� صياغة مشروع ا�خلود ع�� حافة املوت،  

ما سطرتھ من مالحم؛ حيث ال�جاعة املستعارة من  تنتعش الذاكرة باس��جاع مقاطع البطولة والكرم، و�

الليث، وحيث املقاتل �� عدو دائم؛ فال ��م عاديا أو معدوا عليھ بل األهم أن تظل ال�جاعة قيمة متعالية  

�� الكر والفر، �� ا�حر�ة واألسر، و�� ا�حياة واملوت... وال �عادل ال�جاعة قيمة �� ظروف ا�حرب إال قيمة  

�� ظروف   املطي"؛ مقدم غ��  الكرم  ا�جزور" و"معمل  �ان "نحار  بأنھ  الشاعر  السلم واالستقرار؛ فيفخر 

"مطيتھ" من   لندمائھ  ينحر  الشدة والفرح؛  �� �حظات  النصر والهز�مة، كر�م غ�� مق��  �� �حظات  مدبر 

والتغ�ي أجود املطايا ويشق رداءه طر�ا... �� �حظات أ�حت من املا��ي؛ �حظات التفاخر بالعفة والوفاء،  

 بال�جاعة واإلباء، والفرح بالكرم والعطاء، والتأثر بالطرب والغناء. 

ومثل �ل من يحس بدنو أجلھ، ينتقل الشاعر من مقاومة املوت إ�� تقبلھ. ومن ا�خوف منھ إ�� استباقھ، 

لبة القوة  ومن ادعاء البطولة إ�� استدرار التعاطف ومن االفتخار باأليام ا�خوا�� إ�� التأسف عل��ا، ومن ج

إ�� س�ون الضعف. �ستقصر مدة �ل بطولة، و�ختصر قيمها الرمز�ة بقولھ "�أن لم"؛ ف�أن "ر�وب ا�جياد"  

 و"نجدة الرجال" و"الكرم بالشراب والطعام" لم يكن غ�� �حظات قص��ة تذروها ر�اح املوت القادم. 

ن  فإن  املوت وشي�ا  ي�ون  ح�ن  أنھ  نكتشف  �غوث هذه  خالل قصيدة عبد  �ستجيب  من  اإلبداع  بض 

  �� امل��دية  الذات  ع��  والب�اء  ا�خلود  مشروع  بناء  و��ن  جسديا،  الواهنة  نفسيا  املضطر�ة  الذات  لنبض 

جحيم املوت القا��ي، نلتمس فرادة �� القول واضطرابا �� النفس وفرحا باملا��ي وخوفا من املستقبل. نجد  

ملوت، وتفشيا ملشاعر اللوم واأللم والندم من أجل نضاال بالشعر من أجل ا�خلود، ونز�فا للذات من أجل ا

املداواة، واستمسا�ا بالذاكرة ملواجهة ن�وصات ا�حاضر واملستقبل، و�علقا بالندم الفردي واللوم ا�جما��  

 للتطه�� من جر�رة حرب غ�� مشّرفة. 

فلما لم تكن ا�حرب عادلة، ولم يكن األسر شرفا، ولم يكن القتل بطولة، �انت املواجهة خطأ، وا�حر�ة  

مذلة، واالغتيال قدرا... ف�انت �لمات ال�حظات األخ��ة ألصق باألذهان وأعلق با�جنان وأد�� لالطمئنان.  

والكرم واإلباء، وال�حظات    ح�ن يض�� املوت حقيقة قر�بة تتساوى ال�حظات العظيمة املفعمة بالبطولة 

البسيطة العابقة باأل�س وا�حبة والذكرى؛ فاالنتصار �� معركة، أو الكرم با�جزور واملطايا، يصبح مثلھ  

مثل الطرب لغناء قينة أو االستمتاع بنشيد راع؛ ألن أهمية ال�حظات تقاس بما تث��ه �� النفس من ا�حن�ن  

فة واالطمئنان ساعة الشدة واليأس... وفضال عن ذلك ففي انتظار  والذكرى، وما تبعثھ �� الفؤاد من الرأ

املوت تتقوى ا�حكمة وتتمدد البص��ة؛ ويس��جع املا��ي أيضا للتكف�� عن خطايا ا�حاضر، وتقديم صورة  

�� غاية الصفاء والنقاء؛ تر��ى ع��ا الذات واآلخرون؛ أعداء وأصدقاء... ألن ألم املوت ا�حيط يدفع الذات  
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تواجهھ و�� عار�ة من ذنو��ا موار�ة �خطاياها؛ وذلك ما س�� إليھ عبد �غوث بن صالءة ا�حار�ي ��   إ�� أن

 �شيد الرعاء... 

 وصایا على مشارف الھالك:  -4-2
هدبة بن خشرم، "شاعر مفلق كث�� األمثال �� شعره، وهو قاتل ابن عمھ ز�ادة بن ز�د العذري �� أيام 

و�ان  -ع�� املدينة، خمس سن�ن أو ستا إ�� أن بلغ املسّور بن ز�ادة  معاو�ة، فحبسھ سعيد بن العاص، وهو  

"من أسرة تف��ى ف��ا الشعر، فإخوتھ شعراء، وأمھ    . وهدبة من بيت أصيل �� الشعر و1فقتلھ بأبيھ"  -صغ��ا

. وقد أجمع ع�� شاعر�تھ  2شاعرة، وهو شاعر لھ م�انتھ ب�ن الشعراء، من ف�حا��م املتقدم�ن ا�جيدين"

. وفضال عن بيت  3رواة والنقاد؛ فذكر صاحب األغا�ي أن "هدبة شاعر فصيح متقدم من بادية ا�حجاز"ال

 �� العر�قة  الشعر  عبيد  مدرسة  أعمدة  من  وهو  راو�ة"؛  "شاعرا  كذلك  �ان  فقد  فيھ،  �شأ  الذي  الشعر 

ان شاعرا راو�ة.  الشعر�ة العر�ية. ففي خزانة األدب أن هدبة "شاعر فصيح متقدم من بادية ا�حجاز، و� 

. فح�ن 4و�ان يروي ل�حطيئة، وا�حطيئة يروي لكعب بن زه��، و�ان جميل راو�ة هدبة، وكثّ�� راو�ة جميل"

وثقافة   با�جاهلية سلو�ا  تلتصق  ملا يحملھ من صفات  لھ،  ا�حطيئة و�تنكر  يبعد  العر�ي  ا�جتمع  �ان �ل 

الشعر امتدادا �عيد املدى �� الشعر�ة العر�ية  وشعرا لزمھ هدبة وروى لھ وأخذ عنھ، فضمن ملدرسة عبيد 

 ع�� مراحلها ا�ختلفة.

قيد منھ"
ُ
، بل إن  5غ�� أن صاحب األغا�ي تنّبھ إ�� أن هدبة "أشعر الناس منذ يوم دخل ال�جن إ�� أن أ

"أك�� ما بقي من شعره ما قالھ �� أواخر حياتھ �عد أن قتل رجال من ب�ي رقاش من سعد هذيم اسمھ ز�ادة  

. فقد تجردت قر�حتھ الشعر�ة �عد أن تيقن موتھ، وأقبل ع�� الشعر ع�� مشارف هالكھ، ف�ان  6بن ز�د"

شعره نابضا بحساسية شعر�ة خاصة، وداال ع�� صمود غر�ب �� مواجهة املوت، و�علق كب�� بالقيم العر�ية  

حديثھ ع�� من �ان شعرهم �� واألعراف الشعر�ة الرا�خة. و�اإلضافة إ�� أن ا�جاحظ قد أملع إ�� هدبة ��  

األمن وا�خوف سواء، فقد أعاد التأكيد ع�� م�انة هدبة الشعر�ة وم�انتھ الشعر�ة �عد األمر بضرب عنقھ؛  

"و�ان هدبة هذا من شياط�ن عذرة، وهذا شعره كما ترى، وقد أمر بضرب عنقھ وشد خناقھ. وقليال ما ترى  

مجتمع القلب، �حيح الفكر، كث�� الر�ن، عضب اللسان    مثل هذا الشعر عند مثل هذه ا�حال؛ و�ن امرأ

 . 7�� مثل هذه ا�حال لناهيك بھ مطلقا غ�� موثق، وادعا غ�� خائف، و�عوذ با� من امتحان األخيار"
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عليھ   هللا  ص��  هللا  رسول  عهد  �عد  باملدينة  مصبور  "أول  باعتباره  خشرم  بن  هدبة  اسم  �جل  وقد 

، وهو "من ا�جفاة عند املوت". فقد ا�سع باب التعب��  2يا ال يخاف املوت"، وُوصف بأنھ �ان "قاس1وسلم"

أمامھ �� ف��ة �جنھ و�� طر�قھ إ�� تنفيذ حكم املوت، وقد حبس ست سنوات، �عد أن ضن بھ معاو�ة عن  

لديات  القتل "و�ان ابن ز�ادة صغ��ا، فاق��ح أن يحبس إ�� أن يبلغ ابن ز�ادة. فلما بلغ أ�ى ما عرض عليھ من ا

با�حرة جعل ينشد األشعار" "القود". فلما أخرج هدبة "لُيقاد  الروايات وتتعاظم حول    ،3واختار  وتتناسل 

ثباتھ وقسوتھ وعدم خوفھ، وقصصھ مع زوجتھ وأبو�ھ وقاتلھ املسور بن ز�ادة ومن حضر قتلھ من عامة  

ص وأشعار حول هدبة؛ ذلك النص  الناس. غ�� أننا نختار من ب�ن �ل ما تناقلتھ املصادر من روايات وقص 

الذي قيل إنھ من آخر ما صدر عنھ؛ "ملا م��ي بھ من ال�جن للقتل والتفت رأى امرأتھ و�انت من أجمل 

 فقال هذه األبيات، ال�ي مطلعها: 4النساء"

وَجعا
َ
صاَب فأ

َ
جَز�� ِمّما أ

َ
مَّ َبوَزعا ***َوال ت

ُ
وَم يا أ

َ
� َع��َّ الل

ّ
ِق�

َ
 أ

� مطلع هذا النص، و�� تقاطع وا�ح مع قصيدة عبد �غوث السابقة، إ�� أال تبالغ  حيث يتطلع الشاعر �

زوجتھ، أم ابنتھ، �� لومها وعذلها لھ، و�� جزعها عليھ. فرغم كمية الوجع واأللم اللذين سيخلفهما افتقاده،  

حوالھ ومآالتھ،  فإن االنصرام سنة الزمان واللوم غ�� ُمرجع ما �ان. واملوت محيط ب�ل "إ�سان" �� سائر أ

"مصعدا أو مفّرعا". وخ�� ما يتس�ح بھ املرء هو "التقى"، فهو خ�� املتاع �� اآلخرة. وخ�� املتاع �� الدنيا ما  

الهالك   ب�ن اإل�سان  املوجع، ويعادل  وا�جزع  رجع 
ُ
امل اللوم غ��  ب�ن  الشاعر  يقابل  مالھ. حيث  بھ من  تمتع 

داره �� أمكنة ال ��دأ �جيجها، و��ن التقى متاع اآلخرة واملال  والزمان املنق��ي، و��ن صعود اإل�سان وانح

متاع الدنيا. �� ا�جاالت األساسية ال�ي �ش�ل مدار أسئلة اإل�سان ع�� حافة املوت، وهو �س�� إ�� حسم  

 �ل جدل وتردد �� إش�االت اإل�سان والزمان وامل�ان.... 

الش  بوصيتھ  الشاعر  يتوجھ  أجلھ  بدنو  أحس  من  �ل  ابنھ،ومثل  أم  عامر"،  "أم  إ��  ويستحضر   عر�ة 

الذي تص�� معھ الوصايا نافذة. فيتوجھ هدبة إ�� زوجتھ و���اها أن تنكح   خصوصية ال�حظة، حيث الفراق؛

�عده من غطى شعره قفاه، وسال ع�� ج��تھ. وقد �انت العرب "تتيمن باألنزع وتذم الغمم وتتشاءم باألغم.  

ي�ون إال لئيما". كما ��اها عن املنافق املرائي، ضيق الصدر واسع البطن،    وتزعم أن أغم القفا وا�جب�ن ال

البخيل عن امل�ارم وا�خصال ا�حميدة، القص��   ا�جبان الضعيف، كث�� األ�ل، سريع االرتياع وا�خوف... 

مية،  وسط الرجال، كث�� الكالم بال نفع... ون�حها بلزوم الكر�م ال�جاع، الذ�ي، الصبور، الَوصول، ذو ا�ح

 وصاحب املروءة. 

والشاعر �� عمق هذه الوصية يحدد صفات الرجل العر�ي الرا�خة �� الذاكرة الشعر�ة العر�ية، وهو  

ما ال ُي�ّ�ز عادة إال قليال. حيث ينصرف اهتمام الشعراء عادة إ�� تفصيل الصفات ا�جسدية للمرأة بينما  
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ية هدبة تجميع لهذه األوصاف جميعها. حيث  يركزون �� وصف الرجل ع�� الصفات النفسية. وهنا �� وص

باألغم. كما تحتفي   باألنزع وتتشاءم  العرب  الرجال؛ وتتيمن   �� الغمم  بالن�ع وتذم  العر�ية  الثقافة  تحتفي 

با�حلم وا�خفة، وتنكر ع�� الرجال "البطنة" و"ك��ة األ�ل"؛ فقد قال متمم بن نو�رة �� أخيھ مالك "ف�ى غ��  

". ثم �س��سل الشاعر �� إن�ار ما تنكره الثقافة ع�� الرجال من خوف وعدم إقدام  مبطان العشيات أروعا

وتحذلق وك��ة كالم، ثم الدعوة إ�� ال�جاعة والكرم وحماية الديار. ففي ثنايا هذه الوصية ابتعاث للصفات  

� وصية يضمن لها  األصيلة �� الرجل العر�ي، ودعوة للرجال إ�� لزومها، وللنساء إ�� لزوم من يل��م ��ا. و�

موقف الشاعر ع�� مشارف املوت قوة وصدقا، كما تضمن لها صياغ��ا الشعر�ة فنية وجمالية. وتمنحها  

الثقافة قوة رمز�ة، حيث تورد لنا الروايات أن زوجتھ �عد سماعها األبيات مالت "إ�� جزار وأخذت شفرتھ  

�ون �عد هذا ن�اح؟ فرسف �� قيوده، وقال:  فجدعت ��ا أنفها، وجاءتھ تدمي مجدوعة، فقالت: أتخاف أن ي

 .1اآلن طاب املوت"

ثم يختم الشاعر هذا النص بالتذك�� �شيمھ الفاضلة وأخالقھ الكر�مة ومجده القديم املؤثل الذي ورثھ  

فحماه ورفعھ، �او�ا لدوائھ قاطعا ألخدعھ، مما �ع�� عن قوة نفس وصالبة وجلد. كما أنھ يخ�� مسؤوليتھ  

إشعال نار ا�حرب ب�ن قومھ وغ��هم، لكنھ ح�ن يجد الشر أمامھ فال ي��اجع وال يتورع، يواجھ أعداءه  من  

البطولة والوفاء، و�تغ�ى الشاعر   ب�ل قوة، ف��ابونھ و�تجنبون مواجهتھ. فع�� مشارف املوت ت���خ قيم 

قومھ، و�� عالقتھ بأعدائھ  با�جد والشدة وال�جاعة والعفو. هو نموذج الرجل العر�ي �� عالقتھ بزوجھ و 

هو يموت �� أوج بطولتھ قو�ا شديدا وفيا أصيال، و�� ا�حالة ال�ي يرنو �ل    ومبغضيھ. عاش بطال مهابا، وها

 �� إ�� أن يموت عل��ا. 

و�ورد الرواة ح�ايات كث��ة �� قسوة هدبة حيال املوت وهو �� الطر�ق إليھ، ودائما ما ي�ون الشعر عنصرا  

واية، بما هو عنصر محوري �� أي حدث ثقا�� عر�ي ي�ون الشاعر أحد أبطالھ. فقد جاء ��  أساسيا �� �ل ر 

"الشعر والشعراء "أن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت اع��ضھ وهو يدخل وهو يرفل �� املوت، فقال: ما  

 فأ�شده: قال: �عم،  !قال أ�شد�ي، قال: ع�� هذا من ا�حال؟ !هذا يا هدب؟ قال: ال آ�ي املوت إال شدا

 وال أتم�ى الشر والشر تار�ي               ولكن م�ى أحمل ع�� الشر أركب 

 ولست بمفراح إذا الدهر سر�ي         وال جازع من صرفھ املتقلب 

 وحّر��ي موالي ح�ى غشيتھ       م�ى ما يحّر�ك ابن عمك تحرب 

 أخذه من تأبط شرا: 

 2من صرفھ املتحول"ولست بمفراح إذا الدهر سر�ي      وال جازع  

فهدبة ال يفتأ �� �ل مناسبة ي��ز أنھ أقوى من املوت، فلما طلب منھ عبد الرحمان بن حسان أن يقول  

وعبد الرحمن هذا هو عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الشاعر    شعرا ليخت�� شاعر�تھ وهو �ساق إ�� املوت،
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ٔ
 . 9/339عبد القادر البغدادي، خزانة اال

 . 2/684مرجع سابق،  والشعراء،  الشعرابن قتيبة،  -2



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
 مجلة نقد وتنوير  –   العدد  الرابع  عشر  -   السنة الرابعة   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  (كانون اال

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 
)66( 

ستوحاة من الثقافة الشعر�ة العر�ية األصيلة.  بن الشاعر. نراه يؤكد ع�� مجموعة من الصفات النفسية امل 

فهو ال يتم�ى الشر إذا تركھ، لكن إذا ألزم عليھ فإنھ يركبھ، وهو ال يثق �� الدهر فال يفرح كث��ا بما يث��ه  

لديھ من سرور كما ال يجزع إذا واجهتھ صروفھ. ومهما �ان اإل�سان حليما فإنھ إذا أث�� �غضب، و�ذا ُجّرب  

غضب ا�حليم فإنھ ال شك �غلب. كما نرى أن ابن قتيبة قد تنبھ إ�� أن البيت الثا�ي أخذه هدبة  يحرب؛ و�ذا  

من "تأبط شرا"، وهو أخذ مقصود من الشاعر استحضارا لقوة شاعر�ة "تأبط شرا"، وشدتھ �� القتال،  

ّتاك العرب املعروف�ن، وأحد الشعراء الصعاليك املشهور�ن. 
ُ
 وهو أحد ف

خشرم معلما أساسيا �� تار�خ الثقافة العر�ية �� �عاملها مع املوت �� أحلك ظروف   لقد �ان هدبة بن

إحاطتھ باإل�سان، وقد ��جت ح�ايات كث��ة حول قسوتھ وشدتھ وعدم خوفھ، فهو "أول مصبور باملدينة  

القتل" لت  . كما نق1�عد عهد الرسول ص�� هللا عليھ وسلم" كما أسلفنا، وهو "أول من سن ركعت�ن عند 

أشعار وأقوال تدل ع�� شاعر�تھ وحكمتھ و�الغتھ؛ فإن "لغتھ فصيحة عالية، وعبارتھ جيدة وأسلو�ھ حسن  

جميل، ولذلك وجد فيھ النحو�ون واللغو�ون مادة لدراسا��م وشواهد لقواعدهم، وقد حفظت كتب النحو  

. ح�ى إنھ من 2نقد والتار�خ"واللغة واملعاجم والبلدان شعر هدبة، وأفادت منھ، إضافة إ�� كتب األدب وال

وز�ادة   خ�ُ� هدبة  أحدنا  يكن عند  لم  إذا  البيوتات،  أهل  باملدينة  "كنا  قولهم:  العرب  املنقولة عن  األخبار 

�جب ��ا"
ُ
 .3وأشعارهما ازدر�ناه، وكنا نرفع من قدر أخبارهما وأشعارهما، و�

و  العر�ية،  الثقافة  منا��  �ل  وأشعاره  هدبة  أخبار  اخ��قت  والنقد  فقد  األدب  كتب   �� صداها  نجد 

والتار�خ وال��اجم، و�� كتب النحو واللغة واملعاجم والبلدان، و�� كتب ا�حديث والفقھ والتفس��... فش�لت  

جزءا مهما من متخيل الثقافة العر�ية �� مواجهة املوت بالقسوة والشعر، و�� تمسك الثقافة بالشعر من  

املوت... فهدبة مات قودا كما مات غ��ه �سبب أو بدونھ، لكن أخبار  أجل صياغة مشروع ا�خلود ع�� مشارف  

هدبة وأشعاره �� فقط من ظلت خالدة تكشف عن قوة اإل�سان �� مواجهة النسيان، ومشاعره العميقة  

والدقيقة �� مواجهة الشعور باالفتقاد، وقوتھ وقسوتھ �� ال�حظات األخ��ة، وال�ي استطاع من خاللها أن  

 م يبلغھ طيلة حياتھ وهو حر طليق غ�� آبھ باملوت..ُيبلغ ما ل

لقد استطاع هدبة أن يجعل من �حظة قتلھ مهرجانا كرنفاليا هو بطلھ األوحد، تتفاخر العرب بتناقلھ   

الدية   قبول  �عدم  يتفاخرون  وهم  قاتليھ  من  البطولة  ين�ع  أن  استطاع  كما  أحداثھ،  بتفاصيل  واإلحاطة 

أبا  القتل فيمن قتل  �� عالقتھ  وتنفيذ  حدث موتھ  إ�سانية ع��  بما أضفاه من مشاهد  هم. كما استطاع 

بزوجتھ وأبو�ھ و�ل من القاه أن ين��ع من قاتليھ التعاطف، �� �ل املراحل التار�خية ال�ي تداولت ف��ا أحداث  

لقوم  مقتلھ بدءا من سعيد بن العاص ومعاو�ة وعبد هللا بن جعفر وعبد هللا بن عمر بن ا�خطاب، وسائر ا

 
دب، عبد القادر البغدادي، -1

ٔ
 .9/340 مرجع سابق،  خزانة اال

 . 43ص مرجع سابق، يحيــى الجبوري، شعر هدبة بن الخشرم، -2
صفهاني، -3

ٔ
بو الفرج اال

ٔ
غانيا

ٔ
 .21/296 ، مرجع سابق، اال
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من قريش؛ الذين ضاعفوا الدية البن ز�ادة وأهلھ ح�ى يتنازل عن حقھ �� قتل قاتل أبيھ، وخالل �ل املراحل 

 ال�ي أثنت ف��ا الكتابات ا�ختلفة ع�� شاعر�ة هدبة وقوتھ �� مواجهة حتفھ. 

 خاتمة:  -5

ثاره، وح�ن ي�ون املوت ننت�ي من خالل ما سبق إ�� أن "خطاب الن�ع األخ��" ال تنت�ي أسراره وال تنق��ي آ

لهذه   إنصاتنا  أثناء  و��  وال�ون.  والوجود  ل�حياة  ونظرتھ  اإل�سان  شعور  الستكشاف  ا�جال  يتسع  وشي�ا 

املرحلة اإل�سانية الفر�دة �� الثقافة العر�ية عموما و�� الثقافة الشعر�ة خصوصا، ألفينا مشاعر فر�دة  

ق��اب م��ا؛ كما كشفنا عن رغبة �� امل�وث والبقاء، وس�ٍ� �ة يجدر اال�ستحق اإلنصات إل��ا وأحاسيس متم�ّ 

 عب��.فك�� والتّ إ�� �شييد "مشروع ا�خلود" املأمول، من مز�ج من األلم والقلق ومن التّ 

 ممّ 
ّ

 ا اشتغل �� "مرض املوت" فأفعمھ بالتال��ي وأثقلھ بالش
ّ
اليق�ن أو باألمان واالرتياح، و�� تجر�ة  ك وال

 
ّ

ح"الش والهرم"  انتظار  يخوخة   �� وخيبا��م  هواجسهم  ويعيشون  خسارا��م  يحصون  الشعراء  جعل  يث 

 ادق ا�خالد.متجاهال، و�� "املوت العنيف" حيث االنتظار القا��ي واإلبداع الصّ  مجهول ظّل 

التّ  أنھ رغم  اكتشفنا،  الّس و�� هذه األحوال جميعها  املوت وحالة  ب�ن  كينة غالبا؛ فإن اإل�سان  ناقض 

 املوت ي��دّ ُحيال  
ّ
 د ب�ن القلق واألمان، قلق يتدف

ّ
ض من خالل قيمة  ق ب�اء وجزعا وهر�ا وتوار�ا، وأماٌن يتمخ

 
ّ

عاء القسوة والشدة �� مواجهة موت ُي�ج�ج �� األحالق والصدور، فيص�� تجر�ة  جاعة ودعوى ا�خلود وادّ ال�

 واليق�ن.  جديرة باالرتياد مألى با�حّق 

 ثم حملنا هذه املشاعر املضط
ّ

جارب ع�� ما برز انز�احها  عر املل��بة واقتصرنا من التّ ر�ة إ�� فضاءات الش

 
ّ
عاء" لعبد �غوث ا�حار�ي تجر�ة شعر�ة  �جيب واإلغراب؛ فألفينا �� "�شيد الرّ جاهها إ�� التّ ع�� املعتاد و�دا ات

ن�ئ عن مواقف إ�سانية متناقضة، شهدت أوجها �� عبارات يضفي عل��ا االحتضامتم�ّ 
ُ
ر إيقاعا خاصا، �ة ت

 
ّ
نا �سمعها ألول مرة �� هذه القصيدة: أال، ال تلوما�ي...، ألم �علما...، ولو شئت...، ولكن�ي...، أحقا عباد  ف�أن

   هللا...، وقد كنت....، وكنت...، �أ�ي لم... �� نضال مر�ر من أجل ا�خلود ونز�ف حادّ 
ّ
ق  من أجل املوت، و�عل

 بالنّ 
ّ
 حكمة والبص��ة والصّ ث با�لوم واأللم و�شبّ دم وال

ّ
ة، وقتل ال مفر  فاء؛ �� مواجهة خاطئة، وحرب مذل

 منھ؛ مما يجعل الذات �عرى من جرائرها، وتدفن خطاياها و�� �س�� نحو موت محقق.

ين،  و�� وصايا هدبة بن خشرم ع�� مشارف املوت نكتشف إ�سانا مجتمع القلب �حيح الفكر كث�� الّد 

شاعر�ّ  ال�جُن  ألهب  وُمواليھ.  تھ،  وشاعرا  أعدائھ  �عاطف  يكسب  أن  فاستطاع  قر�حتھ،  َوُد 
َ

الق وجّرد 

فاحتفظ بإ�شاد األشعار وهو �ساق إ�� حتفھ، و�الرغبة �� الن�ح والوصية ع�� شفا هالكھ.  فلما اخت��  

لها  يا��ا، �ان معلما ثقافيا مهما �� تار�خ الثقافة العر�ية �� �عاممن خالل ال�جن واملوت حقيقة ا�حياة وتحّد 

ة  ركعت�ن عند القتل، وأبرُز من واجھ املوت بقوّ   ل من سّن ل مصبور �� اإلسالم وأوّ مع حدث املوت. وهو أوّ 

لد ح�ن أراد لھ قاتلوه الزّ أسطور�ّ 
ْ

وال. فاستطاع أن يخلق من �حظة "قتل" عادية حدثا  ة غر�بة جعلتھ يخ

 كرنفاليا تن�ج حولھ ا�ح�ايات وتروى فيھ األشعار. 

يجمع   ما  الرّ إن  هذه  �ل  األخ��،  ب�ن  الن�ع  ��/حول  صيغت  أ��ا  هو  البحث  هذا   �� عرضناها  ال�ي  ؤى 

 وأف�حت �� جعلھ خطابا متم�ّ 
ّ
راسات العر�ية إال  ساؤل وا�حياة والعمق، وهو ما لم تنتبھ إليھ الّد �ا ينبض بالت

 ا.ع�� نطاق محدود جّد 



ول  -   ديسمبر)  2022
ٔ
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 1: قصيدة عبد �غوث ا�حار�ي1امل�حق 
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 1: قصيدة هدبة بن خشرم2امل�حق 
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