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        لكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغاتلكية االٓداب و اللغات

        ))))اجلزائراجلزائراجلزائراجلزائر((((    - - - - ?تنة?تنة?تنة?تنةجامعة جامعة جامعة جامعة                                                                                                                                                                 

    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
ر احلضارات، و يكون حمياكد إالنسان العريب 

وملتقى الفلسفات، ومجمل أالساطري 
،Vمهنا فكرة احلياة  واملعتقدات، يف قضا

واملوت، اليت شغلت ?ل إالنسان، وحريت 
عقb، وقد حاول العريب الوقوف ٕازاء  قدره 
اnي مل يسـتطع ٔان جيد g شفاءه، فأخذ 

ٔاو يستسمل . يوايس نفسه ?لهروب حنو أالمام
املوت اnي مل يلق g ما يشفيه ٔامام جربوت 

منه سوى اللكمة اليت اكنت بلسام عنده، 
هيرب ٕالهيا وينا� من خاللها مصريه اnي 
. ينفس عنه ?لقصيدة الشعرية، لعلها تشفيه

 فهل اكن g ما ٔاراد؟؟
  
  

                    ABSTARCT:  

We can  say the Arabmanis 

aboutto bethe focus 

ofCivilizations,the cross of 

philosophies and  the 

Overallmythsand beliefs in the 

Life issues, including the idea of 

life and death that have held 

therightsto guess andbaffledthe 

human  mind. The Arabmantried 

tostandabout His inevitable 

fatethathe could notfind 

hisrecovery and He tookthe 

samecomfortingescapeforwardors

urrenderbefore the might ofdeath, 

which hasnot beenwhatitheal 

himonlyword that was balm him 

about his  poem. 
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 املوتاحلياة و عربت ثقافة إالنسان منذ القدمي وفلسفته ؤاساطريه ومعتقداته عن فكرة  لقدلقدلقدلقد
ورؤى خمتلفة نقلت كثريا من الرؤى والتصورات عن طبيعة الفناء  مبسـتوVت متباينة، و 

  ..والعدم والبقاء
ٓ ٔان إالنسان يف العرص اجلاهيل مل يكن مبن ىبدت مما ي     ت� عام ذهبت ٕاليه ٔاو مبعزل ىا

يف  ..والهنود واملرصيني والصينيني الرؤى الفلسفية وأالسطورية عند إالغريق والرومان
في حماو¥ ، ف..نظرته ٕاىل احلياة واملوت برؤV ملؤها  ضطراب،  واحلرية والقلق، والتناقض

ــ إالنسان اجلاهيل ــ  صياغة فكرة احلياة  بلك مسـتوVهتا، مع موازنهتا مع  معادل منه ــ
  ..ناء واملوت بلك جربوته ومغوضهالف 
من عىل هذا التأسيس  فٕان قراءة فلسفة احلياة واملوت يف الشعر اجلاهيل، قراءة  و 

الفكرة مبنية بدءا عىل هذا  ضطراب  والتناقض  ٕاذ الصادقة، �مشوبة ?ملفارقة أالصي
ذات  ، بصورة فطرية ساذجة صادقة يف ذات إالنسان بوجه عام ويفواحلرية والقلقوالقلقوالقلقوالقلق

  ..الشاعر  يف العرص اجلاهيل بوجه خاص
ٕان هذه احلقيقة املطلقة اخلاصة بفكرة احلياة واملوت، واليت ٔاخذت ٔامهيهتا يف الفكر   

nؤان املوت حقيقة مطلقة ال ¶رب   ،لي�ٔادرك ٔان احلياة كزن ³قص  لك  يإالنساين وا
ة، واnي ال يعرف عنه شيئا مهنا، وكذ« الغموض الرسمدي اnي يكتنفه  ف¸ بعد احليا

  .. بعد احلياة
سـئ� أ ينبثق من رمح  قدمهية   و أ جتعلنا نقف ٔامام تساؤل قد يكون g  ٕاشاكالت عديدة   

هل هناك نقاط  التقاء عىل املسـتوى ا0اليل والرمزي  بني الشعر  .، واnي مؤداهعديدة
احلاكية  والثقايف، مثل اجلاهيل وبني التجليات الفنية أالخرى ذات املضمون إالنساين

ٔان الشعراء  ه؟ قد يبدو السؤال ¶ام، لكن ليس املقصود من..الفلسفة وأالسطورةو 
اجلاهليني اكنوا فقط ينقلون قصصا ٔاسطورية يف ٔاشعارمه، ٔاو ٔان شعرمه اكن عبارة عن 

عبارة عن جتليات ثقافية اكنت  ..ومعتقداهتم صورة لٔالسطورة، بل ٕان الفلسفة وأالسطورة
 ويشلكها بصورة ترمس احلدود بني الشلك التعبريي الÊذج أالصلية، الشاعر مهنا  سـتلهم ي 

  ..  يف الشعر وبني غريه
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ٕان الشعر نوع  من ٔانواع التعبري اللغوي، " : قوgعن ذ« يف} ليفي سرتاوس{ وقد عرب  
رية لٔالسطورة وال ميكن ترمجته ساملا من التحريف والتشويه الكبريين، بيÊ القمية أالسطو 

تبقى سلمية حىت يف أسؤا الرتجامت، و¶ام اكن Ùلنا عظ¸ بلغة الشعب اnي ظهرت 0يه 
ٔاو بثقافته، فٕان ٔاي قارئ يف العامل يظل حيس أالسطورة من حيث يه ٔاسطورة، ٔالن 

 "مادهتا ليست يف ٔاسلوهبا ٔاو موسـيقاها أالصلية، ٔاو بناء مجلها بل يف القصة اليت تروهيا
(1) ..  

يفرق بني شعرية الشعر،املمتث�  عنده يف البنية اللغوية وإاليقاع   ليفي سرتاوس ٕاذإاذإاذإاذا        
املوسـيقي، وبني ٔاسطورية أالسطورة املتجسدة يف الرسد القصيص، فهو يفصل بيهنام من 

  )2(..حيث كوهنام خمتلفني من Ùة التعبري إالنساين الثقايف، والفين
الشعر ليس هو أالسطورة، كام هو ليس معادال لها،  ٕان : وبناء عىل ما سـبق ميكن القول

ٕاال ٔاهنام يلتقيان لقاء معيقا ومح¸، يسمح ?حلديث عن ا0الالت أالسطورية والبعد 
  ..أالسطوري للشعر

ٕاىل ذ« اخلالف أالسايس،  بني الشعر وأالسطورة،  واnي } اكرل يونغ{وقد ٔاشار    
  ..عنده" المنوذج أالصيل"حيوهيام،  وهو اnي شرتك امل  القامسميكن جتاوزه ، ?لرجوع ٕاىل 

قد اكتشف وجود رموز تتكرر عرب حضارات متعددة ؤازمنة متباينة " اكرل يونغ" واكن  
الÊذج "عرفها بكوهنا قوى نفسـية موجودة يف الالوعي إالنساين العام، وسامها

  .. )3("أالصلية
فبذ«  ..)4(لÊذج أالصلية عن نفسهابأهنا الصورة اليت تعرب هبا ا: وعرف أالسطورة 

  ..يكون قد عادل بني أالسطورة والمنوذج أالصيل، ولكن ٕاىل حني
، ؤاكد g راكئز املهنج أالسطوري  "نورث روب فراي"وقد طور هذا المنوذج ف¸ بعد   

  ..والمنوذج أالصيل ناول ت� العالقة بني أالسطورة لٔالدب، وت 
ٕاىل عاميل الزمان واملاكن  وبعدهام لتحديد طبيعة إالدراك  " نورث روب فراي" مث عاد   

ٕان بعض الفنون يتحرك يف الزمان مثل املوسـيقى ، :"إالنساين للفنون بعامة، حني يقول
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والبعض االٓخر يمتثل يف املاكن مثل التصوير ، ويف احلالتني ، فٕان املبدٔا املنظم هو التكرار 
 ..)5( ، ويسمى النسق يف الفنون املاكنيةاnي يدعى إاليقاع يف الفنون الزمنية

ٔالن الفنون .ٕاال ٔانه ميكن احلديث عن إاليقاع يف التصوير ويف النسق ويف املوسـيقى
يمت ٕادراكها زمنيا وماكنيا  معا، ٔاما الشعر فيتوسط بني " فراي"مجيعا،حبسب رٔاي 

من Ùة، كام املوسـيقى والتصوير، لكامته تشلك ٕايقاعات  التتابع املوسـيقي لٔالصوات  
  .. )6( تشلك اتساقا تقرتب من الصور املرسومة من Ùة ÷نية

فالصورة أالدبية ليست جمرد صورة ûمية تشلك نسخة منقو¥ عن يشء   خار�،  بل 
  .. متاكمل، ٔاو ٕايقاع ة   اليت يمت ٕادراكها لكبنة من لكيه وحدة يف البنية الüمي

ت املتكررة ?لطقوس، ويه عبارة عن تتابع زمين إاليقاع ، ٔاو احلراك" فراي"ويربط    
 .. )7( لٔالفعال، توجد فهيا املعاين ٔاو املدلوالت الواعية بشلك مضمر وخفي
تقف عند تعريف ٔان ومبا ٔان أالسطورة   تعبري ثقايف وفين وحضاري ٕانساين، ال ميكن 

ل املعرفة واحد، فقد غدت يف جمال ا0راسات احلديثة ٕاطارا واسعا تأخذ منه لك حقو 
  .. إالنسانية

يسـتنتج مما سـبق  ٔان اللجوء ٕاىل التفسري أالسطوري لصورة شعرية يف القصيدة    
اجلاهلية، ال يعين ?لرضورة ٔان العرب قبل إالسالم عرفوا أالسطورة،  مثل اnي عند 

كام ٔانه ليس من الرضورة من  تأالمم أالخرى، وٕاذا اكنت قد وصلتنا شذرات من معتقدا
ٔالن الشعر ،  يف . تراث ٔاسطوري النطالق الشعر ذي مالمح ؤابعاد ٔاسطوريةوجود 

طبيعته ال حيايك ال أالسطورة وال غري أالسطورة،  وٕامنا يأخذ  من ت� الرموز امجلاعية 
العميقة، مثلام يأخذ من اللغة، ومن الطبيعة، ت� أالدوات اليت متده بتعبريات فنية ولغوية 

ٔاو الÊذج أالصلية، وٕان مل تكن قد عربت عن نفسها   عند إالنسان وثقافية، وت� الرموز 
نتيجة معلية التأثر . العريب بعامة فقد وجدت يف  الشعراء  اجلاهيل  منفذا تتنفس منه

  .?لرتاث الفين والثقايف واحلضاري لت� أالمم ا�اورة 
واحلياة يف الشعر  ومن هنا جتدر إالشارة ٕاىل ٔانه ليس من املفيد دراسة مشلكة املوت

النصوص اليت تعرب ت� اجلاهيل اع�دا عىل التفسري أالسطوري حفسب، بل نقف عند 
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عن الرصاع اnي اكن يعيشه إالنسان العريب يف حصرائه، ونسـتقرئ  موضوعاهتا الشعرية 
  ... اليت متت ?لعالقة مع فكرة الرصاع، واحلياة واملوت

طالل والرح� ٕاال تعبريا من خالل التجربة الفردية مل يكن النسيب والوقوف عىل االٔ "   
ومل يكن ما درج ا0ارسون عىل تسميته . عن القضاV الوجدانية والروحية واحليوية للجامعة

ٕاال تصويرا ملشاركة الفرد يف ٔامور امجلاعة مشاركة مادية ٔاو } غرض القصيدة أالصيل {
والظعائن،صور متاكم� لشعور  نفسـية، فالنسيب والوقوف عىل الطلل، ووصف احليل،

عام ?لفقد مل يكن خاصا ?لشاعر وحده، بل اكن شيئا من مصمي حياة امجلاعة نفسها، 
والبطوالت وأالVم والوقائع مل تكن جمرد جمد للجامعة وحدها، بل اكن خفرا ذاتيا للك فرد 

صف من ٔافرادها، n« حتدث الشاعر عن ٔابطال قبيلته، ٔنه يتحدث عن نفسه وو
انتصاراهتا ومفاخرها سواء  شارك فهيا ٔام مل يشارك، ٔهنا من مقومات وجوده اnايت، 0« 
اكنت القصيدة اجلاهلية اليت تبدو متعددة أالغراض يه يف حقيقهتا كيان  متاكمل يف جانهبا 

  .  )8("النفيس والفين
نتصار عليه، فهو حياول   ووالشعر يف موضوعاته يرمز للرصاع  بني إالنسان واملوت،   

حني يتحدث يف املقدمة الطللية،ٔنه يرمز ٕاىل هذا الضياع، و؛ٕاىل ذ« الزمن اnي يأيت 
ا يتسرت حتت محبة، وهو ٔايضا سبب اللقاء، فٕان ، فهو سبب فراق االٔ ءعىل لك يش

املقدمات الطللية من صور، فهـي ال تقف عند حدود املعىن الظاهري حفسب، وٕامنا تذهب 
فالشاعر حني يقف عىل أالطالل " ء  ذ«  من التلميح وإالحياء والرمز،ٕاىل ما ورا

يالحظ هذا الفناء اnي يمتثل يف رحيل ٔاحصاهبا عهنا، مث ما يتبع ذ« من خراب وبىل، 
ٕاىل ٕاشاعة احلياة يف هذه أالماكن ، وتأكيد } نتصار{ يذهب يف الوقت ذاته حتقيقا ملبدأ 

اختذ من مطلع القصيدة رمزا : ر العريب يف العرص اجلاهيلغلبة احلياة عىل املوت، فالشاع
 ..)9("للرصاع بينه وبني املوت، الرصاع بني البقاء والفناء

كام خلع الشاعر اجلاهيل عىل لك مظهر  من مظاهر احلياة، رؤية  فلسفية، ٔاو قمية   
ر اخلار� حفسب،  فاملرٔاة  وامخلرة  والقتال والفخر والر÷ء، ال يقف ال عند املظه. ٕانسانية

كام ال يصفها �رد اللحظة  اليت هو فهيا وانهتـى ، بل تصور القصيدة إالنسان العريب بلك 
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مقوماته، وبلك قميه، وما يتعلق هبا من صفات  وقمي، مبا حتمb  هذه القصيدة الشعرية من 
يكشف  صور قادرة  عىل الرمز اnي يشـمتل هذا املعىن اnي ساد الشعر اجلاهيل، واnي

عن حقيقة إالنسان العريب البدوي من احلياة ومن  رغبته يف  نتصار علهيا بلك ما ٔاويت 
  . من قوة

وليس غريبا ٔان جند هذه الفلسفة اليت كوهنا الشاعر اجلاهيل جتاه احلياة واملوت، ٔاو    
ية، وٕامنا  الرصاع املرير بني املوت وحبه للحياة، يف ٔان يفرد لها ?? خاصا يف مدونته الشعر 

تناثرت وتغلغلت بني حناV القصيدة بدءا ?ملقدمة الطللية، وانهتاء عند لك فصل من 
فصول القصيدة تمكن وراءه ت� احلقيقة الرهيبة، حقيقة املوت والفناء اnي ينتظر لك 

فاملوت هو الهناية احملتومة للجميع، وحىت يف وصفهم �الس nاهتم، ؤاVم . اكئن يف احلياة
ومه،واسـمتتاعهم مبباجه احلياة، هذه املظاهر الرباقة للحياة، واليت تشغل إالنسان وتلهيه له

حينا من ا0هر، ٕاال ٔان ت� الفكرة الرهيبة الاكمنة يف ٔاعامق إالنسان  ترصخ وتنادي، 
بأن إالنسان م� ل�هر يترصف فيه كيفام شاء، وعندما يأيت املوت يتساوى 0ى :وتقول

  ...، فيصبح اليرس اكلعرس، والغىن اكلعدم، والشـباب اكلشـيخوخةءإالنسان لك يش
ومع لك هذه املظاهر 0ى الشاعر اجلاهيل، يبقى دامئا حريصا عىل ٔان يغرتف من م ات 
هذه احلياة بقدر ما يسـتطيع قبل ٔان يوافيه ٔاجb، ويدركه املوت، وليس هذا حفسب، بل 

كرم والوفاء وٕاغاثة امللهوف، والبطو¥ يف هو ٔايضا تأصلت 0يه قمي الفروسـية والنبل وال
ميدان احلرب دفاعا عن الرشف، والفضي�، وذودا عن اV0ر وامحلى ، وهو يريد ٔان يتفرغ 
من هذه املسؤولية والواجبات حنو نفسه ؤاهb وقبيلته، قبل ٔان يدركه م� املوت، ٔالن 

وخيطف  إالنسان  قبل  املوت اnي يؤرقه يف لك حني يدرك ٔانه سـيأتيه عىل حني غف�،
ٔان يدرك مسؤوليته حنو نفسه وحنو ٔاهb، ولعل هذا عنده من ?ب العبث، ٕاذ هناك 

  )10( : ظالل من فكرة العبث وال معقولية املوت ترتدد ٔاصداؤها يف الشعر اجلاهيل
  متته، ومن ختطئ يعمر فهيرم   ... رٔايت املناV خبط عشواء من تصب         

عر اجلاهيل ٔان الشعراء اجلاهليني قد عرضوا ملشلكة املوت، كام عرض يثبت ديوان الش  
لها الفالسفة والكهنة، ووقفوا ٔاما¶ا حائرين،ٕاذ  مل يكن 0ى ٔاغلهبم نظرة دينية ٔاو فلسفية 
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لتفرس هلم هذه املشلكة ?ملهنج اnي فرس به إالسالم مشلكة املوت الحقا،ٕاذ اعترب احلياة 
حياة أالخرى، ؤان املوت ليس هو هناية لك شـ'، بل هو بداية ا0نيا ٕاعدادا ومعربا لل 

  ..ويقظة وانتقال ٕاىل ا0ار أالخرى، يلقى فهيا لك ٕانسان جزاء معb يف احلياة ا0نيا
وٕاذا اسـتعرضنا نظرة الشعراء اجلاهليني فسـنجد بعضها يرى املوت  خيبط خبط عشواء،   

ويرى أالعىش ٔانه ال جناة  حلي من املوت، كام عند زهري بن ٔايب سلمى يف بيته السابق،  
مسـتدال عىل ذ«  بعدم  جناة الوعل املعتصم بقمم اجلبال، ومع ذ« اغتالته ريب 
احلوادث، مما جيعb ييأس من احلياة ٕاىل حد القنوط، حني يعمل أن املوت يرتبص به من لك 

  : )11(جانب، يقول
  صممن يومه املزمل  أالع...لو اكن ( ³جيا لنجا 

  لرفعه دون السامء ضمي...يف ?ذخات  من عامية ٔاو
  قهطويل املنكبني ٔامش...من دونه بيض أالنوق وفو
  ما تنسه منية هيرم...يرقاه حيث شاء منه وإ 
  ىت زل عن ٔارVده حفطم...فغاg ريب احلوادث حــ 

  ومن وراء املرء ما يعمل...ليس عىل طول احلياة ندم 
  ، ولك ذي ٔاب ييمتلود... هي� وا0 وخيلف مو 

ويقف أالسود بن يعفر الهنشيل موقف الفيلسوف  املفكر املتأمل، موقف من يرى املوت 
ظاهرة عاد¥، وهاهو  حيرضه اهلم 0ى وساده، وليس ذ« من سقم ٔاصابه، بل من مه 
املوت اnي ٔارقه، ويعمل ٔانه لن يسمل منه ٔاحد،ؤان سبيb هو ٔايضا  سـيكون سبيل ذي 

عىل يقني من ٔان املنية واحلتوف ûهام يرقبانه، ولن يقبال بيشء دون   أالعواد، فهو
  )12(: سواه، يقول يف ذ«

  
  يويف املغارم يرقبان سوادي... ٕان املنية واحلتوف ûهام 

  من دون نفيس، طاريف وتالدي... لن يرضيا مين وفاء رهينة 
  تركوا منازهلم وبعد ٔاVد...  *ماذا ٔاؤمل بعد آل حمرق 
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  والقرص ذي الرشفات من سـنداد... اخلورنق والسدير و?رق  ٔاهل
  ف/ٔمنا اكنوا عىل ميعاد...جرت الرVح عىل ماكن دVرمه 

  يف ظل ما« ÷بت أالو0د،...ولقد غنوا فهيا بأنعم عيشة  
  ومتتعوا ?ٔالهل وأالوالد... ٔاين اnين بنوا فطال بناؤمه 
  ٕاىل بىل ونفاديوما يصري ...فٕاذا النعم ولك ما يلهـى به 

  
واملنية عند الشاعر اكنت عاد¥ ٔالهنا تالحق إالنسان يف لك ماكن، وختبط عىل  غري 
هدى، وٕان ٔاخطأته اليوم ، فلن يفلت مهنا غدا، فالعيش كزن ³قص، وسينفد ال حما¥، وما 
ٔاعامر³ سوى حبل ممدود وطرفاه يف يد املنون، فهو دامئ اخلوف من يومه وغده،  ؤان هذا 

وت ال تراعي ال كرميا وال ذو جال¥، فهـي تعبث بلك (، وال يدري من سـيقدم عليه امل
املوت، هذه يه نظرة طرفة بن العبد للموت والفناء، نظرة فهيا يشء من إالحساس 
الوجودي بعبث املوت واحلياة، ٔالن إالنسان عندمه موجود عريض ال مربر لوجوده، زائد 

، والعالقات السـببية اناللكمة الهنائية يف رواية إالنس عن احلاجة، وn« فٕان العبث هو
واملنطقية بني ظواهر الوجود غائبة ، ومن مث مه يعانون من ٕاحساسهم ?لضياع والنفي يف 
هذا الكون، وليس عىل مسـتوى القبي�  ٔاو ا�متع حفسب،، ورمبا ترددت ٔاصداء قريبة  

غربته وضياعه يف جممتعه، وٕافراده فيه  من هذا القلق الوجودي يف شعر طرفة،  و هو يعلن
  )13(: ٕافراد البعري املعزول املصاب، يقول طرفة

  
  وبيعي وٕانفايق طريقي مت�ي       *ومازال ترشايب امخلور وnيت           
  ٔافردت ٕافراد البعري املعبد          *ٕاىل ٔان حتامتين العشرية لكها         
  وال ٔاهل هذاك  الطراف املمدد          *رونين رٔايت بين غرباء ال ينك        
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يقف  موقف التحدي من : " طرفة بن العبد هنا كام يرى ا0كتور مصطفى ³صف 
الشعور ا0يين السائد بني الناس، ولكن هذا التحدي حيمل طابع املأساة ، طابع العجز 

  )14(".والقدرة، طابع إالنسان احملدود، والعقل غري احملدود
واحض كذ« من ٔابياته السابقة، ٔان موقفه من الوجود واملصري والقمي واملبادئ،  واحلياة و   

واملوت، متأثر بقلق عنيف ٔاقرب منه ٕاىل القلق الوجودي اnي حيارصه الشك واحلرية، 
وفقدان  العالقات السـببية بني ظواهر احلياة، ومن مث فهو ال يؤمن ٕاال بتحقيق وجوده 

  )15(: ة احلارضة، وهو القائلوٕاماك³ته يف اللحظ
  كرمي  يروي نفسه يف حياته        سـتعمل ٕان متنا غدا من الصد 

ومصري إالنسان عند طرفة  ٔايضا كيفام اكن هذا إالنسان، كرميا  ٔام خبيال، فارسا جوادا ٔام   
جبا³، صاحلا ٔام طاحلا، فهو ٕاذا مض ٕاىل قربه وأسكنه املوت، وعبث به فال ميكن  أن 

  )16(: بني هذا ٔاو ذاك، يقوليفرق 
  

  ٔارى قرب حنام خبيل مباg       كقرب غوي يف البطا¥ مفسد                  
  ترى جثتني من تراب علهيام    صفاحئ مص من صفيح منضد                 

  
رصخات ٕانسان حائر ، ٔادمن التفكري والتأمل يف املوت، ومزقته احلرية ، يبحث يف ٔارسار 

والعدم، والبداية والهناية، وحاول ٔان يروي ظمأه من متاهات الوجود، ولغز الوجود 
العدم، ٕاال ٔانه مل يظفر ولو بقطرات قلي� من ضوء اليقني، فاكن ختبطه يف ممارسات احلياة 
اليومية  الثائرة عىل قمي ا�متع، واهنامكه يف مغامرات ال ة املمتردة عىل التقاليد املألوفة، ؤنه 

لغز املوت الساخر، ؤارسار الوجود، ومغوض املصري الرهيب، ?ستنفاد لك طاقة  يتحدى
  )17(. احلياة، حىت ٕان مل جيد ٔامامه شيئا

  فٕان منت ال ٔاسـتطيع دفع منييت       فدعين ٔا?درها مبا ملكت يدي         
هذا هو تفكري طرفة بن العبد وقلقه الوجودي، هذا الشاعر اnي يريد ٔان يكشف     

عن فكرة املصري اليت تطرق وجدان إالنسان يف بداية السمل احلضاري، وهذه يه 
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.  الشخصية القوية اليت حتاول ٔان حتس وجودها بشلك قوي ، ومن مث التفكري يف املوت
واملصري ال ميثل  سوى ٕاشاكال ?لنسـبة لضعاف الشخصية وال تصل ٕاىل جعل هذه أالفاكر 

  )18( .قضية ?لنسـبة للشاعر
ٔاما الشاعر فعنده فكره اخلاص به، فهو يرتك املظاهر البيئية مؤقتا ، ليك يعرب عن     

فكره املطلق، مكتفيا من البيئة ?ٔالثر فقط، ويرصح مبا يقض مضجعه يف شعره فرصحيا 
، فيتخذ من واقعه الزمين وسـي� لتأمل "وا0هر ال يبقى عىل حد÷نه" عنيفا دون تردد،

ه يف احلياة واملوت، ت� الفلسفة اليت جنمت عن سابق برمته، فكري يبدي فيه فلسفت
  . وزمخ ثقايف ليس g حدود ماكنية وال زمانية

ٕان املوت وا0هر والقرب والقدر والزمن والضبع يرتدد يف ديوان العرب، مما يدل عىل ٔان     
ازل أالقدار، بنو  افهؤالء الشعراء نظروا ٕاىل املوت نظرة فهيا الكثري من احلمتية و عرت 

  . ومدى جعز إالنسان واحليوان  عن ٕايقاف ٔاجل ٔاو منع حتف، ٔاو هروب من مصري حمدق
ٕاخل يه نتيجة تأمb يف .. لعل تفكري الشاعر خبصوص املوت واحلياة والبعث والقدر    

مظاهر الطبيعة من حوg وكذ« الكون  مبا رحب، وnا نشأ اعتقاده عن املوت اعتقادا 
وف قدر عام، ٔاو دهر حيرك أالحياء ويبقي امجلادات، يقول لبيد بن ربيعة شامال مضن رص 
  )19(:  يف حصبة فتيان

  وفتيان صدق قد غدوت علهيم        بال دخن وال رجيع جمنب
  ط  حمقبمقرى حبيش يف الرسو ...مبجزتف جون ٔن خفاءه 

  ميج سالفا من رحيق معطب... ٕاذا ٔارسلت كف الوليد كعامه
  عىل طيب أالردان غري مسبب... منه فٕان ضامنهمفهام نغض 

  كرمي الثنا حلو الشامئل معجب...مجيل أالىس ف¸ ٔاىت ا0هر دونه
  كرميا وما يذهب به ا0هر يذهب... تراه رG البال ٕان تلق نلقه 

  
فالبيت أالخري نتاج فكري ملا سـبقه من أالبيات، وهو حصي� لك الصفات اليت عند       

ٔان لبيد مل يوظف فقط لفظ املوت بدل ا0هر، ٔالنه اكن  عىل وعي بأن احملرك املريث، ٕاال 
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احلقيقي لهذا  لكه هو ا0هر ، فهو  ليس مبعتب من يعتب، وا0هر عنده  ٔايضا ليس جمرد 
زمن،  بل هو قوة فاع� مسـيطرة تنسب لها أالفعال واحلوادث،  فهو عندما يقول يف ر÷ء 

، بل هو استسالم وقدرية واحضة ورصحية،  ومثل هذا ٔاخيه ، ٔان ال جزع ، وال فرح
الشعور ال يتأىت ٕاال عن وعي واعتقاد ?لسـيطرة التامة واللكية من هذا ا0هر عىل إالنسان 

حدوث  هناك ٕاشارات ٕاىل املوت ، ٔاي  ٔانوغري إالنسان، ونالحظ الودائع وأالخذ والرد، 
  :  )20(ا0هرالوالدة، مث احلياة، مث املوت  يه معلية من فعل 

  
  ولك فىت يوما به ا0هر فاجع... فال جزع ٕان فرق ا0هر بيننا
  وال ٔا³ مما ٔاحدث ا0هر جازع...فال ٔا³ يأتيين طريف بفرحة

 هبا يوم حلوها وغدوا بالقع...وما الناس ٕاال اكV0ر ؤاهلها
  حيور رمادا بعد ٕاذ هو ساطع...وما املرء ٕاال اكلشهاب وضوئه

  وما املال ٕاال معمرات ودائع... رات من التقىوما الرب ٕاال مضم
  وال بد يوما ٔان ترد الودائع...وما املال وأالهلون ٕاال ودائع

  
فاملصري g وقت ال يرد وال يعرف مىت؟؟ بل ليس املصري وحده هو ا�هول حفسب، بل 

  )21(:  تصاريف القدر لكها جمهو¥  لكها، يقول ٔاحيحة بن اجلالح
  وما يدري الغين مىت يعيل...  غناهوما يدري الفقري مىت

  ٔاتلقح بعد ذ« ٔام حتيل...  وما تدري وٕان ٔالقحت شوال 
  لغريك ٔام يكون « الفصيل... وما تدري ٕاذ ذمرت سـبقا 

  بأي أالرض يدركك املقيل...وما تدري وٕان ٔامجعت ٔامرا 
  

ٔامشل واملالحظ  ٔان املوت ليس هو اnي يشغل ?ل الشاعر، بل هناك ما هو ٔامع و    
يصيب الناس ?لعامية،  ءيرصف الناس بل لك الاكئنات احلية متاما، يش ءمن ذ«، يش

  )22(: واملوت هو جزء،  بل آ¥ من آالته، يقول ٔاعىش ?ه� يف ر÷ء عزيز
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  ولست ٔادفع ما يأيت به القدر... فبت مكتئبا حريان ٔاندبه
قات معلوم، والقدر ٔايضا مضن تتابع ة احملددة، واليت تنهتـي  مبييفالقدر هو الفرتة العمر     

ا0هر، ومضن وسائb املسـيطرة يطلب  املزيد؟؟ٕاال ٔان حبل املنية يقرص معر إالنسان وال 
  )23(:  يمكل مشواره الكبري، يقول كعب بن زهري يف ذ«

  
  سعي الفىت وهو خمبوء g القدر... لو كنت ٔاجعب من يشء ٔالجعبين
  والنفس واحدة  واهلم منترش... يسعى الفىت ٔالمور ليس يدركها

  ال تنهتـي العني حىت ينهتـي أالثر... واملرء ما عاش ممدود g ٔامل
  

 g بوءMفالعمر فرتة حمدودة بأجل، ؤان هذا مكتوب عليه ال يراه، وال يسـتطيع معرفته، وا
  ..فالقدر هنا فرتة معرية يضعها ا0هر لٕالنسان. هذه املرة ليس هو ا0هر، بل القدر

ا اكن الشاعر اجلاهيل قد وسع دائرة  فكره  يف نظرته  للموت ووجد ٔاهنا ترجع ٕاىل ٕاذ    
ٔاقوى ؤامشل و ٔاكرب قوة ، وهذه القوة  يه اليت ترصف أالحياء وتسـيطر علهيم، وال 
تترصف فقط يف املصري واملوت، فا0هر ٔامع من املوت ؤامشل منه وعني الشاعر البصري مل 

نية، ٔالن  ا0هر يشمل احلياة واملوت واسـمترارهام،  ومن مث تقف عند  املوت يف حلظة زم 
ظهر مدى جعز إالنسان وbÙ وضآلته جبانب هذه القوى املسـيطرة يف تتابع الليل والهنار 
اليويم اnي يبدو الوجه الظاهر لهذا الزمن اخلا0، ؤان لي� وهنارها ٕان هام ٕاال جزء ضئيل 

،  وهذا لكه وصل ?لشاعر ٕاىل اعتبار هذا ا0هر يعرب عن مدى  تساع  الزمين ل�هر
لغزا ال يسـتطيع تفسريه،  ٔاو اسـتكناه ٔارساره، مث ٕان  القدر يف نظر الشاعر العريب يف 
العرص اجلاهيل فيه  حتديد زمين  عىل حنو معني، يف حني ٔان ا0هر ال حدود لزمنيته، 

د³ه يف فكرة املوت، ذ« الرس فا0هر هو تتابع مسـمتر لٔالقدار، وٕاذا صغر³ املنظار وحد
الشـبح اجلامث عىل صدور أالحياء دوما لتحديد كهنه، وتعريف رسه، فكيف يمت كشف هذا 
الرس اللغز؟ وما هذا اخلطر اnي نتحدث عنه ؟؟ ٕانه جتربة ما تنفجر بغتة من Ùة غري 

حتمتي لتقذفها  معينة  يف احلقيقة إالنسانية، وتقتلعها من  تربة وجودها  اليويم  اnي فيه
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خارج  هذا الوجود، حيث تتأرحج مجيع املوجودات من ٔاساسها، وترتاجع لتعود، ولكن 
  ..هذه املرة  خالية من لك معىن

مفا هو املوت V ترى؟؟ ليس املوت حد÷ خارجيا، وليس املوت  بذرة  تمنو وتنضج يف 
املوت آخر كريق . عضويةٕاطار احلقيقة إالنسانية، كام ٔان املوت ليس توقف حركة اجلسد ال

  )24(. احلقيقة إالنسانية عىل هذه أالرض، ٕانه ٔامعق جذر يف وجود هذه احلقيقة
مث كيف تكشف احلقيقة إالنسانية بأهنا موجود ?جتاه وضعه الهنايئ؟ليس بتجربة موهتا 
?nات، لكون هذا مسـتحيال، وال مبشاهدة من ميوت، وال ?لتحليل العقيل، بل يف حلظة 

  )25(..ر تكتشف احلقيقة إالنسانية  بأهنا حرية ?جتاه موهتا اnي ال ميكن اجتنابهاخلط
فكيف تنفعل احلقيقة إالنسانية عند مواÙهتا حقيقة موهتا؟؟ ٕاهنا طريقة تنفعل هبا    

احلقيقة إالنسانية عند املواÙة، يه الرفض، ويأيت هذا الرفض من جانب معظم  احلقائق 
ن ، عىل ٔان هذا ال يعين ٔان لك مك  يغوص يف النشاطات اليومية العادية، اليت يبنهيا إالنسا

يكون قد مر بلحظة  املواÙة، وبصورة عادية ، ذ« ٔالن هذه املواÙة ال تصيب بصورة 
مبارشة سوى الق� اخلالقة ، ٕاذا مفا يه  وسائل املقاومة عند هذه الق� اخلالقة املبدعة 

  ظة رعب املوت؟؟ الشاعرة  اليت تواجه يف لك حل
الطريقة أالساسـية ملقاومة حقيقة املوت،  يه أالمل، والطريقة أالساسـية الثانية كذ«    

والطريقة الثالثة ويه ٔاكرث ٔاساسـية من السابقتني يف هذه  ملقاومة املوت عندمه يه احلب
نبعهام العملية، معلية املقاومة، يه اللكمة الشعرية، ملاذا؟ ٔالن هذه اللكمة الشعرية م 

أالسايس، ؤالهنا يه وحدها اليت مير من عىل طريقها لك من أالمل واحلب، ولكن ليس 
ملاذا تعد اللكمة الشعرية طريقة ممتازة يف : هذا هو سؤالنا، ٕامنا السؤال املطروح، هو

مقاومة املوت؟  وبصيغة ÷نية، ما يه التجربة اليت تقدر ٔاكرث من سواها عىل ختطي 
اكن لن يكون ÷نية عىل الصورة ذاهتا ؟ٕاهنا التجربة الشعرية، ملاذا؟ اللحظة، ختطي ما 
  )26(:  يقول المنر بن تولب

  تهتيبك ٔان تقدما فال...   وٕان ٔانت القيت يف جندة 
  فسوف تصادفه ٔايÊ...   فٕان املنية من  خيشاها   
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  فٕان قصاراك  ٔان هترما...   وٕان تتخطاك ٔاسـباهبا   
  

هو شعور حبمتية املوت، ؤان ال مفر " سوف تصادفك ٔايÊ" تعبيهمما يالحظ يف ٔاول    
 gيعين شـيئية اثنني، ٔاوهلام ٔان إالنسان سوف هيرم ٕاىل ٔان " تتخطاك ٔاسـباهبا"منه،  وقو

حيني ٔاجb، ومل خي� يف هذه احلياة ا0نيا، و÷نهيام، ٔان هذا الهرم مكروه حبسب ما حنس 
منه، فهو جعز وخوف وضيق، واملوت سوف يأيت ال من تعبري الشاعر عنه، ٔالن ال فائدة 

  .   حما¥
كام نرى كذ« ٔان رصوف ا0هر وويالته، وما يعانيه إالنسان ال هيم الشاعر العريب      

  )27(:  يف العرص اجلاهيل، ٔالن مصريه ٕاىل املوت، يقول لبد بن ربيعة العامري
  أن ال ( ينجو من العطب  يقيين ب... فهون ما ٔالقى  وٕان كنت مثبتا            

فاملوت ٔاصبح  عكس ظاهره،فهو نوع من العزاء بدال من ٔان يكون مصدرا لالنزعاج،     
أو اخلوف، وانطالقا من هذه احلا¥، وهذا الوضع، فٕان الشاعر لن يفرح  ٔاو يرس ٕان 

يقول مدحه ٕانسان، ٔالن هذا املدحي  ٔايضا مل مينع املوت، ولن يقف يف وجه املصري املقدر، 
  )28(:  زهري بن ٔايب سلمى يف ذ«

  ولكن محد الناس ليس مبخ�... فلو اكن محد خي� الناس مل ميت
وترى ٔان املناV  ترصد الناس يف ميقاهتا، ؤان لها وقتا معلوما، ووقهتا موعد حمدد ال     

  )29(:  يتغري وال يتبدل، وبرمغ هذا التحديد فان إالنسان يتجاهb متاما، يقول طرفة
  

  وٕان اكن يف ا0نيا عزيزا مبقعد... جال¥ٔارى املوت ال يرعي عىل ذي 
  ٔايف اليوم ٕاقدام املنية ٔاو غد... لـــــي لواجـــا ٔادري وٕانـرك مـــلعم

 Vوٕان تك قدايم ٔاجدها مبرصد... فٕان تك خلفي ال يفهتا سواد  
  

 د للك اكئن (،فاملوت ال  يرمح ٔاحدا، وال يقدر مزن¥، وفوق لك يشء ?ملرصا    
  )30(:  يتعقبه، وال ميكن دفعه، ٔاو اتقاؤه كام يف قول قيس بن اخلطمي
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 Vتوق وليس ينفعك اتقاء...فقل للمتقي عرض املنا  
  

ٕاىل حمتيته وسـيطرته، فهو ال  للموت ٕ?ضافتهويضيف عبيد بن أالبرص صورة تكرارية   
  )31(: يكتفي عنده مبا ازدرد من البرش، فيصف قائال

  
  ٕاال وللموت يف آ÷رمه حادي  ... V معرو ما راح من قوم وال ابتكروا            

  ال حارض مفلت منه وال ?دي...ٕان ٔامامك يوما ٔانت مدركه
  

وهكذا صار التفكري فيه، نتيجة ملا يراه إالنسان  مفسد للحياة، كام يرى محمد بن       
  )32(: كعب الغنوي

  
  ينا اليت لك أال³م تصيبعل ... غنينا خبري حقب مث جلحت
  الٓخر والرا� احلية كذوب...فأبقت قليال ذاهبا وجتهزت
  ٕاىل ٔاجل ٔاقىص مداه قريب... واعمل ٔان البايق احلي مفهام

  عىل يومه علق عىل حبيب... لقد ٔافسد املوت احلياة وقد ٔاىت 
  

يف ٔاصوg لقد ٔافسد املوت علينا احلياة، وسلط خمالبه علينا وعىل لك من اكنت تدب     
ٕان عبث املوت ?ٕالنسان البعيد، و?حلبيب القريب، ٕانه .احلياة، ٔاما من تبقى فأجb قريب

الشجرة .هذا إالنسان اnي ميوت، مفاذا نعرف عن هذا اnي ميوت؟ العصفور اnي ميوت
ٕان زوال . ٕازاء هذه الاكئنات.اليت تيبس، والزهرة اليت تذبل، واحلديقة اليت تقتلعها العاصفة

ذه الاكئنات ختلط عامل  البايق احلي، ولكن ٕاىل درجة ضعيفة، ٔالنه ال ميكن تعويضها، غري ه
ٔان مبدٔا التعويض ال ينطبق عىل االٓخر اnي ميوت، فبٕاماكن إالنسان ٔان جيد حلوال ماكن 
االٓخر الغائب للقيام بوظيفته بل حىت بوضع  آ¥ تقوم مقام الغائب، غري ٔان الغائب يظل 
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ن يشء يف أالرض قادر عىل تعويضه، ومن هنا يظل حزن أالهل عىل و0 غائبا، وما م
  ..ميوت من ٔاوالدمه الكثريين، ٔالنه ال ٔاحد ميكن ٔان يأخذ ماكن االٓخر

وهذا االٓخر اnي ميوت من الناس خيلط مبوته عامل البايق، ولهذه الفوىض اليت حيدYا    
حضوره، ومن الغريب ٔان يظل  املوت يف امجلاعة  إالنسانية ، ينكشف الغائب ويعلن
  ..احلارض غائبا حبضوره، ؤان يصري الغائب حارضا بغيابه

وهكذا يربز إالنسان املريث يف الشعر اجلاهيل، ويقف الشاعر  موقفا خاصا من ا0هر   
واملوت والقدر، ذ« املوقف والتصور اnي اسـتلهمه من الطبيعة، واnي صار عنوا³ 

ق اnي سـيكون بداية من تصورات حول فكرة املوت، ٔالن املوت ٔالعامg ؤاقواg، واملنط
يف الهناية  يقوم بوظيفته، ويسلب احلياة من إالنسان يف الواقع، ويؤكد هذا  بتالع وذاك 

  )33(:  قول  زدراد،واحدا تلو االٓخر، ومسمع ذ« من زهري
  

  مفنتظر ظمأ ٓخر وارد...  حياض املناV ليس عهنا مزحزح
  

إالضافة ٔاىل ظهور حمتية املوت يف الشطرة  أالوىل من البيت، فهو يعين ٔان املوت فب    
حياة، واحلياة موت، وال فرق بني احلي وامليت عند املوت،فاملنتظر سبيb ٕاىل املوت منذ 

  .. ٔان يبدٔا  نتظار، والوارد يلحقه املوت حلينه
نسان بوضع اللبنات املكونة وهكذا تكون الطبيعة قد اسـتمكلت دورهتا وبناءها لالٕ      
  .حلياته
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