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ملخص: 
ينه�ض هذا البحث بدرا�سة مو�سوع الرثاء بو�سفه مو�سوعا مركزّيا يف �سعر ال�ساعر 
مو�سوعات  عن  الك�سف  امل�ستطاع-  قدر  حاول-  وقد  الكهربجي،  �سعيد  حممد  ال�سوداين 
التحليلي  املنهج  على  اعتمد  غايته  حتقيق  �سبيل  ويف  عنده.  الرثاء  ق�سيدة  وخ�سائ�ض 
الإبراز  والفني  االأ�سلوبي  املنهجني  اإىل  مال  كما  مغاليقها،  وفتح  الن�سو�ض  ال�ستكناه 

اخل�سائ�ض الفنية. 
الرثاء  األوان  التقليدية، ووقف متاأّنيًا عند  الرثاء  بال�ساعر ومو�سوعات  البحث  َعرَّف 
اأ�سلوبية متيز بها  اأن ثمة خ�سائ�ض  اإىل  الفنية فانتهى  للخ�سائ�ض  بالن�سبة  اأما  اجلديدة. 
التزامه  والتنا�ض، ف�سال عن  ال�سدية،  والثنائيات  وال�سمائر،  للتكرار،  امليل  رثاوؤه، منها، 
مطالعه  وحر�ست  والتكثيف،  احل�سد  عليها  فطغى  �سوره  اأما  اخلليلي.  بالعرو�ض  ال�سارم 
ختمت  بينما  املوت،  نزول  وقت  العميق  باالأ�سى  املختلطة  واحل�رضة  التفجع  و�سف  على 

ق�سائده بالدعاء للفقيد باملغفرة والرحمة. 
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Lamentation in Mohammed Saeed Alkhahrabgi Poetry 
Subjects & Characteristics

Abstract:

This research studies Mohammed Saeed Alkahrabgi’s poetry. 

It comes to the conclusion that it keeps the traditional meaning of 

lamentation. He colored his laments in a way that expresses the political 

and social issues of his era. His laments changed from crying and wailing 

to agitate the hearts. 

His laments adopted a new artistic technique such as antagonism. He 

used a simple language and his poems keep an appropriate rhythm. His 

poetic images are intensive and deal with different sources, and his poems 

follow the traditional beginning. 

 .
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مقدمة:

احلمد هلل رب العاملني وال�سالة وال�سالم على اأ�رضف املر�سلني �سيدنا حممد وعلى اآله 
و�سحبه اأجمعني. اأما بعد

فكان اأول عهد ل بال�ساعر ال�سوداين حممد �سعيد حممد قر�سي املعروف بالكهربجي 
منذ �سنوات خلت، واحلق اأين ما فرغت من قراءة ديوانه اإال واآليت على نف�سي درا�سته. فقد 
لفت نظري اأمران: االأول اأن يد الدار�سني يف بالدي مل متتد اإليه، واأكب الظن اأن ظهور غري 
اأع�سى  قد  ب�سري  يو�سف  والتَِّجايِن  العبا�سي  �سعيد  حممد  �ساكلة  على  جيله  اأبناء  من  �ساعر 
الدار�سني عن روؤيته، فغدا خامل الذكر، من�سي ال�سرية، ال يكاد يعرفه اأحد. واالأمر الثاين اأين 
اأودية املوت بكاء  وجدت معظم �سعره يدور يف فلك الرثاء، وهو واإن كان فّنا ي�رضب يف 
بعث  عنده  الرثاء  وكاأنَّ  ي�سعف،  وال  يحزن  يئن،  وال  يبكي  وجدته  اأين  اإال  وولولة  وعويال 

واإحياء ون�سور. 
ق�ّسمُت البحث اإىل متهيد وحمورين، ففي التمهيد عرفت بال�ساعر يف حياته ومو�سوعاته 
الرثاء  مو�سوعات  بينت  االأول  املحور  ويف  وا�سطالحًا،  لغًة  الرثاء  عن  ف�سال  ال�سعرية 
اأو ما طراأ عليها من  التقليدية )تعداد املناقب- الدعاء بال�سقيا- مادية املوت وحتميته( 
جديد )العروبة واالإ�سالم- ا�ستنها�ض الهمم اخلائرة واالأفئدة امليتة( ، ويف املحور الثاين 
ال�سعري(  املعجم  ال�سمائر-  )التكرار-  للرثاء  واالأ�سلوبية  اللغوية  اخل�سائ�ض  عن  حتدثت 
واملو�سيقا،   ، التاريخية(  ال�سخ�سيات  ا�ستدعاء  ال�سعري-  التاث  )القراآن-  والتنا�ض   ،
خارجية )الوزن والقافية( وداخلية )التق�سيم- التو�سيح- الت�رضيع( ، وال�سورة خ�سائ�سها 

)الب�ساطة والتكثيف( وم�سادرها )الطبيعة- القراآن( ، وبنية الق�سيدة مطلعًا وخامتة. ً
العتقادي  للمو�سوعات  درا�ستي  يف  التحليلي  املنهج  على  البحث  هذا  يف  واعتمدُت 
املنهجني:  اإىل  وملُت  اأ�رضاره،  عن  والك�سف  مغاليقه،  وفتح  الن�ض،  ا�ستقراء  على  بقدرته 
اخل�سائ�ض  اإبراز  على  بقدرتهما  ليقيني  الفنية  للخ�سائ�ض  درا�ستي  والفني يف  االأ�سلوبي 
الفنية، ولبعدهما عن االأحكام التقوميية الفّجة. وختمت البحث باأهم النتائج التي تو�سلت 

اإليها، ف�سال عن ثبت بامل�سادر واملراجع. 
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متهيد:

حياة الشاعر وموضوعاته الشعرية: 

اجَلَعِليِّني  قبيلة  اإىل  ينتمي  الَكْهَربـِْجي،  و�سهرته  قر�سي  حممد  �سعيد  حممد  هو  ا�سمه 
عامي  بني  ولد  اأنه  الراجح  لكن  مولده  حتديد  يف  امل�سادر  وتختلف  ال�سميمة.  العربية 
1870-1875م مبدينة االأَُبيِّ�ض غربي ال�سودان )1( واأكب الظن اأنه كان �سغريا اأيام الثورة 

املهدية، واأنه راأى بعينيه ال�سغريتني انت�ساراتها التي عمت البالد. 
تنقل بني مدن ال�سودان املختلفة، وال �سك اأن التنقل واالرحتال قد غذَّى خميلته بالعديد 
من ال�سور، ولي�ض من �سك اأنه اختلف اإىل الُكتَّاب اأو اخللوة- على عادة اأهل ال�سودان- منذ 
نعومة اأظفاره، وتلقف مبادئ الدين احلنيف، وفقه املالكية- مذهب اأهل ال�سودان- وقواعد 

اللغة العربية، ومبادئ احل�ساب. 
ويقذفه طموحه العلمي �سوب االأزهر ال�رضيف للدرا�سة، و�رضعان ما ي�سيق ذرعا به، 
اإذا  حتى   ،  )2( االأ�سغال  مب�سلحة  الكهرباء  بق�سم  ليلتحق  لل�سودان  يعود  فقط  عامني  فبعد 
تخرج فيها عمل كهربائيًا بها، ما لبث اأن ترك وظيفته ليعمل بالقطاع اخلا�ض. ويبدو ل 
ال�رضعة  بهذه  ال�رضيف  لالأزهر  تركه  نف�رض  واإال فكيف  امللل.  ال�سدر، �رضيع  اأنه كان �سيق 
احلكومي  بالعمل  �سيقه  ف�سال عن  واأنداده،  اأقرانه  يراود  كانت حلما  فيه  الدرا�سة  اأن  مع 

)م�سلحة االأ�سغال( ومغادرته له. 
ولي�ض بني اأيدينا �سيء عند بدايته االأدبية، اأو متى بداأ يقر�ض ال�سعر، فاأخباره �سنينة 
التَِّني يف  يو�سف  يقول  االأدبي،  للمجتمع  متهيِّبًا  انطوائيًا،  كان  اأنه  �سوءاً  االأمر  وزاد  جدا، 
مقال �سحفي له«وال�ساعر الذي اأقدم اليوم- للقارئ- �سخ�سية يعرفها كل اأهال العا�سمة 
اإنهم يعرفون  الفني اجلميل.  ، ولكنهم يعرفون جانبها املادي ويجهلون جانبها  املثلثة1
حممد �سعيد الكهربجي، ولكنهم يجهلون حممد �سعيد حممد قر�سي ال�ساعر )...( ، ولعل حممد 
واإنا  ق�سائده  من  املختار  باجليد  بال�سودان(  م�سهورة  )جملة  الفجر  قّراء  �سيتحف  �سعيد 
ملنتظرون« )3( . ونتعجب بعد هذا التعريف كله اأنه مل ين�رض اإال اأبيات قليلة كما يقول حمقق 
بني  �سعره  ن�رض  على  حر�سه  من  اأكرث  اخلا�ض  عمله  على  حري�سا  الكهربجي  ظل  ديوانه. 
يدي جمهور القراء، وظل �سعره حبي�ض اأدراجه اإىل اأن غّيبه املوت �سنة 1959م مبدينة اأُمِّ 

ُدْرَمان)4(. 
1* يطلق على مدينة الخرطوم )عاصمة السودان( اسم العاصمة المثلثة ألنها تتكون من ثالث مدن هي: الخرطوم وأُمُّ 

ُدْرَمان وبحري.
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اأما ديوانه فقد تعددت مو�سوعاته، ف�سملت الرثاء- �سغل حيزاً عري�سًا منه- واملدائح 
االإلهية،  واال�ستغاثات  و�سلم(  عليه  اهلل  �سلى  النبي  مولد  املحمدية-  )ال�سرية  النبوية 
الزمان والفقر.  ال�سكوى من  واملو�سوعات االجتماعية، ف�سال عن جانب ذاتي يغلب عليه 
واالقت�سادية  املراأة(  )تعليم  االجتماعية  وم�سكالته  ال�سودان  بق�سايا  اهتمام  ديوانه  ويف 
)ق�سايا العمال( ، اإىل جانب اهتمامه بق�سايا االأمة العربية )الق�سية الفل�سطينية( ، واإميانه 
بحقها يف احلرية، وتغنيه با�ستقاللها )ثورة يوليو 1953م( ، واأمله يف تقدمها احل�ساري 

والعلمي. 
ومهما يكن من االأمر فالكهربجي«�ساعر مطبوع اأ�سهم بدور كبري يف اإثراء ح�سيلتنا 
االأدبية، ومتيز مبلكة �سعرية فذة« )5( ، ولو تغلب على انطوائه لزاحم �سعراء ال�سودان مبنكب 

�سخم، وريا�ض عري�ض. 

الرثاء لغة واصطالحا: 

ًة اإذا بكاه بعد موته، َوَرَثْيُت امليُِّت َرْثَيًا، وِرَثاًء،  يقال رثى ُفالٌن ُفالنًا يرثيه َرْثيًا وَمْرِثيَّ
ْيُتُه: مدحته بعد املوت وبكيته. وَرَثْوُت الرجل: لغة يف َرَثاأُته« )6( ويبدو  ًة، َوَرثَّ وَمْرَثاًة َوَمْرِثيَّ
ورثاأ   ، الطويلة(  )باالألف  ورثا   ، اللينة(  )باالألف  رثى  هي:  اآفاق،  ثالثة  جتوب  الكلمة  اأن 
)بالهمزة( . اأما يف اال�سطالح فاملق�سود بالرثاء هو: بكاء امليت، وتعداد خ�ساله و�سفاته. 

املبحث األول: 

موضوعات الرثاء:

الثنائية، وجعلها  اإليه ع�سب احلياة، خلع عليه  الكون، ومدَّ  العظيم  اأن خلق اهلل  منذ 
اإىل احلياة االأبدية، فاحلق  نامو�سه وقانونه، وجعل هذه الثنائية تنتظمه، بل جعلها متتد 
اأنف�سنا  جند  النحو  هذا  وعلى  املوت،  تقابل  واحلياة  النار،  تقابل  واجلنة  الباطل،  يقابل 

م�سطرين يف اآخر االأمر اإىل االنت�سار الأحد االثنني. 
قدما،  اأكرثها  بل  ال�سعرية،  الفنون  اأقدم  الرثاء من  فن  يكون  اأن  الطبيعي مبكان  من 
واأكب الظن اأنه ولد اإل جوار فن املدح، فمثلما كان املدح معظما للقيم وجليل ال�سفات يف 
احلياة كان الرثاء مبجال لها يف املمات. واحلق اأن للرثاء �سفتني يتميز بها عن االأغرا�ض 
اإليها غري ناقد، يقول ابن  اأما ال�سعوبة فاأ�سار  ال�سعرية االأخرى،وهما: ال�سعوبة وال�سدق، 
ر�سيق: «اإن اأ�سعب ال�سعر الرثاء، الأنه ال ُيْعَمُل َرْغَبًة وال َرْهَبًة« )7( ،واأما �سدقه فالأنه يقال 
ا  عند اجلزع، �ساأل االأ�سمعي اأعرابيًا »ما بال املراثي اأ�رضف اأ�سعاركم؟ فقال االأعرابي: الأنَّ

نقولها وقلوبنا حمتقة« )8( . 
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ومهما يكن من االأمر فقد حظي الرثاء بقدر وافر من �سعر حممد �سعيد الكهربجي، ففي 
جمموع ديوانه الذي بني اأيدينا وجدنا ع�رض ق�سائد يزيد معظمها عن ال�ستني بيتا، ق�رضها 
على رثاء علية القوم، من قادة البالد )عبد الرحمن املهدي( ، ومن اأدبائها )ال�ساعر خليل 
فرح( ، ومن رواد تعليمها )ال�سيخ بابكر بدري( ، ومن رجال الب واالإح�سان فيها )عبد املنعم 
ال�ساعرين  رثى  اأن  فكان  خارج،  اإىل  امتد  بل  وطنه،  اأبناء  على  رثاءه  يق�رض  ومل   . حممد( 
الكبريين اأحمد �سوقي وحافظ اإبراهيم، وملك العراق غازي. ولعل اأهم املو�سوعات التي اأدار 

عليها رثاءه هي: 

تعداد املناقب: 

اإن �سعور االإن�سان بالعجز وال�سعف واالنهزام اأمام املوت قد جعله يحتال عليه بو�سائل 
ت�سعره بالفوز عليه من جهة، وحتقق له ال�سعور باخللود من جهة اأخرى. لقد تنبه االإن�سان 
اإىل اأن ما تبقى له »من ذكر جميل وثناء ح�سن بعد موته كاأنه مل ميت، كما اأن الذكر حياة له، 
فُذكرة الفتى عمره الثاين« )9( . �سلك الكهربجي يف مراثيه ال�سبيل الذي اختطه �سعراء الرثاء 
منذ عهد بعيد، وهو تعداد �سفات الفقيد وذكر �سجاياه.، فقد كان يرثي الفقيد مبا يليق به 
وينا�سبه، ففي رثائه لالإمام عبد الرحمن املهدي- رجل دين وزعيم طائفة االأن�سار- يتكئ 
ال�سجية، موطاأ االأكناف، لني اجلانب،  الدينية، فهو �سهل  التي تليق مبكانته  علي ال�سفات 

ام: ام وقوَّ �سوَّ
ل�����ذوي ال��رِّي���اِء َف��َق��اِه�����رٌ َج���ب�َّ�����اُر
َوَوق�َ�����اُر َه��ْي��َب����ٌة  ال��ب��َ�َصاَط���ِة  وم��ن 
للَّي���ِل َق���ْد �َصِه���َدْت ِب���ِه ااْلأَ�ْصَح���اُر )10( 

اإن�َّم���ا ���ِة  لاأِحبَّ جي���ِة  ال�صَّ �َصْه���ُل 
�وا�ُص���ِع ِرْفَعٌة  �َصْي���ٌخ علي���ه م��ِ����َن ال��تَّ
َوِق�����ياِم���ِه ِب�َصْوِم���ِه  ال�َهِج���رْيُ  �َصِه���َد 

ويف رثائه لل�سيخ بابكر بدري- رائد التعليم يف ال�سودان- ي�سيد به وبدوره يف النه�سة 
التعليمية، ويقول: لوال نباهته وفطنته لظلت املراأة ال�سودانية �سبه جماد- على حد تعبريه-: 
َعا�َص���ْت َفَت���اُة الي���ْوِم �َصْبَه َجَم���اِد )11(  ِبا�ْص�م�ِ���ِه جم���وٍد  يف  ِجْيَل���َك  َخالَف���ْت 

اأياديه البي�ساء على املعوزين من  اأما يف رثائه لرجل الب عبد املنعم حممد فيعدد 
اأبناء وطنه، ويكنيه مباأوى الطريد وملجاأ املظلوم: 

ُي�َص���اُم ِح���ْيَ  ال�َم���ْرُء  اإلي���ه  ي���اأوي 
َول���ُكلِّ َوْف���������ٍد َمْلَب����سٌ َوَط��َع���اُم )12( 

َوَم�ْعِق���ًا للَطري���ِد  َم���اأوى  ُكْن���َت  َق���ْد 
ِبَباِب���ِه الُوُف���وَد  اأن�ص���ى  ال  اأْن�َص���ى  اإْن 
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وعلى هذه ال�ساكلة واأ�سباهها ظل �ساعرنا حري�سا علي املالءمة بني الفقيد و�سجاياه، 
ف�سال عن اإحلاحه على ال�سفات واخل�سال االإ�سالمية )ال�سوم- قيام الليل- الكرم- تالوة 
القران- اإغاثة امللهوف- اإعانة الَكّل- الزهد يف الدنيا وحب االآخرة( . وميكننا اأن نقول لقد 
ا�ستحال الرثاء عنده اإىل وثيقة تاريخية واجتماعية ت�ستطيع بي�رض اأن تتعرف من خاللها 
على �سخ�سية الفقيد، والدور الذي قام به، ف�سال عن معرفة التاأريخ ال�سيا�سي واالجتماعي 

لل�سودان. 

الدعاء بالسقيا والرمحة: 

ال�سك اأن الدعاء بال�سقيا تقليد حر�ض عليه ال�سعراء من لدن الع�رض اجلاهلي وال«اأ�ستبعد 
التي  امليت  �سحريا ميار�ض على عظام  اأ�سال طق�سا  ديني قدمي كان  تراث  بقايا  يكون  اأن 
ا�ستخدمها العرب يف ا�ستدعاء املطر« )13( ، وياأتي االإ�سالم فيحافظ النا�ض على هذا التقليد 
قوال وفعال، اأما القول ففي دعائهم للميت عقب دفنه بنزول �ساآبيب الرحمة عليه، واأما الفعل 
فب�سهم لقبور املوتى باملاء اإىل يومنا هذا. لذلك مل يكن �ساعرنا مبناأى عن تراث اأمته فقد 

�سار على ما اختطه القدماء، فمن دعائه بال�سقيا: 
يف ِظ���لِّ َعْي�ٍس م���ن اللرّ���ذاِت َتْنَتِهُب )14(  �ُصْق���ياً ِل����ع�َ��������ْه��ِدَك واالأي�َّ�اُم َت�ْجَم�ُع�َنا

وقوله: 
َو�َص��َق�ْت َث���َراَك َرَوائ�ِ�����ٌح َوَغ��������واِدي )15( َه�َطَل���ْت َعَلْي�������َك م���َن االإل����ِه م�ََراِح���ٌم

واأحيانا يدعو للفقيد بالرحمة واملغفرة: 
ِت الرِّيُح واْهَتزَّْت ب���ه الُق�صُب )16(  م���ا َهبَّ َج���اَدْت َعَلْي���َك م���ن الرَّْحم���ن َمرَحم���ٌة

العروبة واإلسالم: 

طرح  اإىل  وولولة  وعويل  خ�سال،  وذكر  ف�سائل،  تعداد  كونه  عنده  الرثاء  ويتجاوز 
اأن �ساعرنا يختبئ خلف الرثاء  اآخر  اأو مبعنى  الق�سايا ال�سيا�سية وامل�سكالت االجتماعية، 
الإظهار مواقفه ال�سيا�سية واالجتماعية، �سواء اأكانت تخ�ض بلده ال�سودان اأو الوطن العربي 

الكبري. 
االإمام  يد  االأول على  ال�سودان  ا�ستقالل  راأ�سه  باأم عيني  راأى  �ساعرنا  اأن  الظن  واأكب 
املهدي، وتن�سم حريته، كما راأي بالعينني ذاتهما عودة اال�ستعمار االإجنليزي للبالد، فتجرع 
الكفاح  اأنا�سيد  و�سماعه  ثورتها،  اأبان  مب�رض  بعد-  فيما  اإقامته-  اأن  عن  ف�ساًل  مرارته، 
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والثورة قد غذته باحل�ض العروبي القومي، وجعلته ينظر للواقع ال�سيا�سي واالجتماعي يف 
البالد العربية بعني ثاقبة، وعقل منفتح. فالكهربجي ينظر للوطن العربي باعتباره �سيئا 
واحدا، كما كان يقرن بني العروبة واالإ�سالم، ولعل هذا ما يف�رض لنا حزنه الدائم على الوطن 
العربي كله، ففي ق�سائده جند الوطن العربي حا�رضا، بل يبكي ويئن ويولول، فاإذا َحَزَب 

ال�سوداَن اأو م�رَض اأمٌر َتَداَعى الوطن كله �سهرا وحمى، يقول راثيا حافظ اإبراهيم: 
ا ُنعيَت َو�رَشُْح ال�َم���ْج���ِد ُم�ْن���َه���ِدُم َل�����مَّ
�����رِق َواْه���ت�َ����زَّْت ل�ها االأَُمُ َدَع����اِئُم ال�صَّ

���َس الَعَلُم )17(  َداُر ال�ص�َّ�����اِم وف���يه�ا ن�ُ����كِّ

��مُم  ��ْب�����ُل وال����صَّ ماَت ال����ذَّكاُء وم�����اَت النُّ
ِق فاْن�َصَدَعْت ال���رَبْ َم�رْشَى  �رَشَى م�َصاُب���َك 
َوُج�درَّد احل���زُن ف�ي احلم���راِء واْرَت�َج���َفْت

ويف رثاء اأحمد �سوقي: 

الَقَم���راِن ���َب  جَّ َوَتَ م���ا  ال�صَّ �ُصْه���ُب 
ْع��َم���اِن ف���ي ال���������ق�َ�ي�ْ�َرواِن اأ�ِص���رَّة ُال��نُّ
والقد����سُ ياأ�َص���ُف، واحِلَجاُز ُيَع���ايِن )18( 

َتَناَث���َرْت االأِث���رْيِ  ���َدى  �صَ َنع���اَك  ���ا  ل�مَّ
َوَوْلَوَل���ْت ذاك  َي���ْوَم  اأِدْرَن���ُة  ُذِهَل���ت 
ٌع ُم���َروَّ والع�ِ����َراُق  َي��ْن���ُدُب،  ���اُم  ال�صَّ

ال�سديد على عالقة م�رض بال�سودان،  وثمة ظاهرة متيزت بها مراثيه، وهي، احلر�ض 
يوؤمله.  يوؤملهم  وما  يحزنه،  يحزنهم  فما  واحد.  وج�سد  واحد،  قلب  عنده  وال�سودان  فم�رض 
ولعلنا ال نعدو احلق اإذا قلنا اإنه من الع�سري على القارئ اأن يجد م�رض مبناأى عن ال�سودان، 
»ففي قرى م�رض وال�سودان فاجعة«، و«ويف قرى م�رض وال�سودان نائحة«. واأحيانا يكني 

عن م�رض«باالأهرام« وال�سودان«باجلنوب«: 
كاَدْت َت�ُخ���وُر لهول�َِه���ا االأْه���َراُم )19( ���اَب بن���ي اجَلُن���وِب ِب�رَشَْبٍة َق���َدٌر اأ�صَ

ومنه اأي�سا: 
م���ن اأْهِل���ِه �َصَطع���ْت لنا االأْن���َواُر )20( ال���ذي والُقْط���رُ  ���وَداُن  ال�صُّ فليبِك���ِه 

اإميانه  مينعه  ومل  م�رض.  االأنوار«يعني  لنا  �سطعت  اأهله  من  الذي  «والقطر  قوله  ففي 
وحبه للعروبة واالإ�سالم من التح�رض على الواقع العربي االإ�سالمي، فهاهو يخاطب حافظا 
عندما غّيبه املوت باأن يبلغ يف العامل االآخر ال�سيخ جمال الدين االأفغاين- �ساحب فكرة 
كامل  وم�سطفى  زغلول  �سعد  الزعيمني:  يعزي  كما  فكرته،  ب�سياع  االإ�سالمية-  اجلامعة 
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باْرِتَكا�ض َخَلَفِهم، وتداعيهم على ق�سعة اأعدائهم لعلهم ير�سوا عنهم: 

ْمن َم���ا َهَدُموا ع���ن ِفْك���رٍة َه����َدُموَها �صِ
م�����ن االأم���وِر التي �َصاَب���ْت ل�ه���ا اللََّمُم
ُم������وا َظ��َل��ُم�����وا ب����اع���وا اأ�صاعوا َه��دَّ
اأْن مل يكون���وا بهذا املْوِت َق���ْد َعِلُموا )21( 

واْخ���رِبْ هن���اك جم���اَل الدِّي���ِن يف اأ�َصٍف
ِة �َصْع��ٍد ُك�����لَّ َخاِف���يٍة َ وا�رْشَْح ل�َح�����رشْ
َوُق����ْل َل��������ُه اإنَّ َقْوماً اأنت َتْع���������رف�ُُهْم
َوَع��زِّ ك��اِم��َل ف�����ي اأن�ْ�����َصاِر ن�َْه��َص���ِتِه

اإىل  يلجاأ  بل  فح�سب،  املرير  العربي  الواقع  رثاء  عند  يقف  ال  الكهربجي  اأن  واحلق 
طرق وو�سائل يحاول بها ا�ستنها�ض الهمم امليتة والعزائم اخلائرة، كاأن يعمد اإىل اأ�سلوب 
االآن  اإليه  انتهت  اإىل ما  ينظر  ثم  امل�رضقة  املا�سي  يلتقط �سورة من �سور  املوازنة، وفيه 
»مفجرا بذلك املاأ�ساة من خالل مقارنة االأبي�ض باالأ�سود، احلياة باملوت، القوة بال�سعف، 

الن�رض بالهزمية واالنك�سار« )22( ، يقول: 

���ا َغَزاه���ا ب�صْي���ِف ال�َح���قِّ َداِعيَن���ا ل�مَّ
ُملوَك ِم������رْشَ َوَق��������ْد َك������اُنوا َفَراِعْيَنا

اِغَرٌة داَن���ْت لن���ا الُفر����سُ والرُّوم���اُن �صَ
َوَقبلُه���ُم َفْخ���رٌ  وال  الِف���������رْنَ  �ُصْدن���ا 

اأما اليوم ف�سعف عزمهم، وخارت قواهم، و�ساروا �سواما هائمة: 

َت�ْهِويَن���ا االأق���واِم  ِم���َن  الع���َذاَب  ُذْقَن���ا 
���ا م���ن َم�َص����اِويَنا وُيْحَج���ُب الَغيُث َعنَّ
ويا َب�ِصيَطُة ُف�����وِري م����ن َم�خ�َ�اِزينا )23( 

فالي���وم ن�َْح�����ُن �َص�����َواٌم َهاِئٌم َه�����م��ٌل
َف����َكاَدْت َن�����اُر �َص�م�����اِء اهلل ُت��ْم����ِطرُنا
في���ا �َصَم���اُء اأْمِطرِي م���ا �ِصْئِت ِم���ْن ِحَمٍم

الوقت  لكنها يف  فداحة اخلطب،  تف�سح بجالء عن  اإذ  ال�سابقة  االأبيات  واملوازنة يف 
نف�سه تقدم منوذجا واقعيا ل�سريورة احلياة وتقلبها. 

مادية املوت: 
مل يكن بغريب على �ساعر طفق ي�رضب يف �سعاب املوت، ويجول يف اأوديته وجماهله 
وتهيبه  واخللود،  البقاء  يف  االإن�سان  فرغبة  متلقيه.  من  تقريبه  بغية  ت�سويره  يحاول  اأاّل 
للموت وفزعه من جمرد �سماع ا�سمه جعلت ال�سعراء ي�سورونه يف هيئة مادية خميفة. واأكب 
الظن اأن ال�سورة املادية ت�ساهم يف االإقناع به، وتوؤكد حتميته، وتبدد حلم البقاء واخللود. 
ولعل هذا ما دفع �ساعرنا اإىل جعل املوت ظاّل يتبع �ساحبه، اأو �رضخة تبدد وهم بقائه، اأو 

�ساريا يقتحم حماه لريديه. واأحيانا يخ�ساه فياأمر غريه مبخاطبته: 
اِد )24( كم���ا َه�����َوْي��ِت ِب��َع����ْر�ٍس َغرْيِ َم�يَّ اأْرَدْي���ِت َم�ْمَلَكًة ���ِة َق��������ْد  ُق�������ْل للَمِنيَّ
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ومل يكتف �ساحبنا ب�سورة املوت املادية فح�سب، بل جعل االأفعال امل�ساحبة له ذات 
وقع �سديد: 

��َرٍة َداٍع الإْن�َصاِد ف��������ي ك����ُ�����لِّ ح�����ا�صِ
ْدَم���ٍة َوَتَداَعى َط��������ْوُد اأْطَواِد )25(  من �صَ

ْوت���اً كاالأث���ري َدَوى واأ�ْصَك���َت امل���وُت �صَ
وان���ْ����َدكَّ ِح�ْص���ٌن َمِنيٌع َواْنَط���َوى َعل�َ���ٌم

للموت،  امل�ساحب  ال�سديد  الوقع  عن  تعب  التي  كلماته  انتقاء  يف  ال�ساعر  ويوفق 
االإن�سان حينما  الذي يح�سه  الفزع  انطوى- تداعى«تنا�سب �سدة  اندك-  فاالأفعال«اأ�سكت- 
يفقد اإن�سانا عزيزا عليه، كما اأن قوله: «ح�سن منيع وطود اأطواد«يدل على جبوت املوت 
اأذن  اأو مدافعتها، ف�سال عن تكراره حلروف يبقي �سداها يف  وقوته التي ال ميكنك دفعها 

ال�سامع زمنا طويال »الدال وال�ساد والطاء«. 
ِغرار  على  املا�سي-  ا�ستدعاء  وماديته  املوت  على حتمية  التاأكيد  و�سائله يف  ومن 
بامللوك  املراثي  يف  االأمثال  ي�رضبوا  اأن  القدماء  عادة  «ومن  ر�سيق:  ابن  يقول  القدماء- 
الفيايف  يف  اخلادرة  واالأ�سود  اجلبال،  قلل  يف  املمتنعة  والوعول  ال�سالفة،  واالأمم  االأعزة، 

والن�سور والعقبان، لباأ�سها وطول اأعمارها« )26( تاأكيدا للموت واأخذا للعظة والعبة: 
َة َع�������اِد ُل�����َب����ٍد وم��������ا اأبق��������ى ب��َ��ِقيَّ
 )27( االأْوَت���اِد  ِفْرَع���وَن ِذي  َوَم�َص���ى عل���ى 

���ه ال������َمْوُت الذي اأْف���َن���ى ع����������لى  َلِكنَّ
ا  َقْي����رشَ واأْهَل���َك  ى  َ ِك����رشْ عل���ى  وَق�َص���ى 

�سبعة  اأن عا�ض عمر  اأهلكه املوت بعد  الذي  ُلَبد  اأ�سطورة  اإىل  اإ�سارة  االأول  البيت  ففي 
اأن�رض، بينما يوؤكد البيت الثاين اأن املوت يعتام امللوك واجلبابرة اعتمامه العامة والدهماء. 

الدنيا )الفناء( / اآلخرة )البقاء(: 

اأوقف �ساعرنا معظم مراثيه على املقابلة بني زوال الدنيا ودميومة االآخرة، واألح على 
احللم  هذا  حتقيق  تعذر  من  الرغم  على  واخللود  البقاء  على  الفطري  االإن�سان  حر�ض  اإبراز 
ل�سبب ب�سيط، هو، خمالفته لقانون الكون القا�سي بحتمية املوت لكل كائن. فمن مقابلته 

بني الفناء والبقاء: 
واْهَناأ ِبَداِر نعيمٍ ال َفَناء به )النعيم الدائم( 
واْمَرْح بروحك يف اجِلَن���ان )مرح الروح( 
ِة الِفْرَدْو����س )يقي البقاء(  َوَدْم���َت يف َجنَّ

َهورّن عليك فما الدُّنيا بِخاَِلدٍة )الدنيا فانية(
يا ت���ارَكاً َداَر َعْي�ِس ُكلرّه َكَدٌر )كدر العي�س(
���ا لَنْطَم���ُع يف احلي���اة )حل���م البقاء( اإنَّ
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والكهربجي اإذ يقابل بني الدنيا )الفناء( واالآخرة )البقاء( فاإنه ينت�رض اإىل االآخرة حيث 
النعيم ال�رضمدي الذي ال ينقطع وال يزول. واأغلب الظن اأن تقنية التقابل بني الدنيا واالآخرة 
باأن املوت قدر اهلل  االإن�سان  االأ�سى، وحتد من �سطوة احلزن، الأنها ت�سعر  تخفف من غلواء 
اإليه  اأنها تريحه من عنت التفكري يف املاآل الذي ينتهي  �سبحانه وتعاىل على عباده، كما 

حينما تب�رضه مبا ينتظره من حبور و�سعادة. 

غضب الطبيعة: 

درج �ساعرنا يف معظم رثائه على الـمزج بينه وبني الطبيعة على الرغم من تنافرهما 
واجلمع  وولولة،  وعويل  حزن  والرثاء  واإ�رضاق،  واأمل  ب�سمة  فالطبيعة  ان�سجامهما،  وعدم 
بينهما موؤد اإىل البوار، وغري ماأمون العاقبة، لكن �ساعرنا املبدع احتال على الطبيعة بحيلة 

لطيفة، هي، اإلبا�سها ثوب حزن واأ�سى، يقول راثيا امللك غازي: 
���اِدي ���َة ال�صَّ ي ُغلَّ َوِدْج���َل���ٌة ال ي�ُ�������َروِّ
�ِصْك ِباأْوَت���اِد )28( َوَم���اَرِت االأر����سُ مل مَتْ

ْيُل ُم�ْح����رَتِقاً َغ���اَر الُف��راُت وَب�������اَت ال����نِّ
ْه���ُب َتْه���ِوي م���ن اأماكنها ���ِت ال�صُّ واْنَق�صَّ

فهاهو يحيل الطبيعة االأني�سة ثورة وعنفا، فالفرات ي�سمحل، والنيل يحتق، ودجلة 
يجف، وال�سهب تنق�ض، واالأر�ض متور حزنا لفقد مليكها. واأحيانا يجردها- اأي الطبيعة- 

من اأهم خ�سائ�سها، وهي اخل�رضة واحلياة، ليحل حملها اجلدب واملوت: 
ه يف َنواح���ي َخ�ْصِبِه اجَلْدُب )29(  َوَعمَّ اأَما َت���َرى الوادي َق���ْد زال���ْت َن�َصاَرُتُه

اً يتكئ عليه يف ر�سم م�ساهد احلزن  ميكننا اأن نقول لقد كانت الطبيعة عنده م�سدرا ثرَّ
هذا اإن مل يكن قد جعلها اأداته يف التو�سيح والتب�سيط. فبوا�سطة الطبيعة«اإذا ا�ستطاع حتويل 

املعنى املجرد )احلزن وغريه( اإىل الـُمَح�ّض ممثال يف الطبيعة« )30( . 

فداحة اخلطب واملوقف منه: 

على  اخلطب  وفداحة  امل�سيبة  عظم  ت�سوير  على  حري�سا  مراثيه  يف  الكهربجي  ظل 
نفو�ض متلقيه، وبيان موقفهم النف�سي منه، وو�سائلهم يف التفريج عنه. فحينما يقع اخلطب 
تهلع النفو�ض، وجتزع القلوب، وت�سبغ املحاجر واخلدود دما، حتى من يبدي التجلد وال�سب 

تخور قوته، وينهار عزمه. 
االأخيار  ُعْمِر  بق�رض  يقول  كاأن  وموا�ساتهم،  الفقيد  اأهل  تعزية  يف  و�سائله  وتتعدد 
االأخيار«،  ينتقي  »املوت  و  عجل«،  على  مت�سي  »االأخيار  و  اأعمار«،  مالهم  »فامل�سلحون 



157

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

والليال �سنينة بالنابـهني: 
اِب�ِه�َي َع���ِزْي����َزُة ال�ِم���ْي�����اِد )31(  بالنَّ ���ه��ا َت�ل���ِ���ُد ال�ليال��ي ال�خ��َاِملْيَ واأنَّ

وخيار النا�ض يق�سون نحبهم �رضاعا، ورعاعها يعي�سون طويال: 
َت���َرِف امَلِعْي�َص���ِة َتْرَتُع االأْنَع���اُم )32( ي َعل���ى ااْلأُ�ْصِد الرَّدى َوَتظلُّ ف����ي َيْق�صِ

ويدعو اإىل ال�سب على االبتالء، واالإذعان للق�ساء والقدر، فكل حي اأمام املوت منهزم: 
اإىل مق���رِّ الَفَن���ا �َص���اَرْت به َق���َدُم )33( ه���ذا �َصِبيُل الوَرى م���ا اأْن���َت اأوُل َمْن

ومهما يكن من االأمر«فاإن العزاء و ال�سلو مهمة اإن�سانية غري هينة، فهما اللذان ميدان 
االأمل  دعوة  ويحمالن  املعاناة،  ومواجهة  االآالم  لتجاوز  القوي  بالدافع  امل�ساب  اأهل 

بالبقاء«)34(. 

املبحث الثاني:

اخلصائص الفنية:

اللغة واألسلوب: 

اأحا�سي�سه، ونقل  االأديب يف ت�سوير  اأداة  االأدبي، فهي  االإبداع  اأحد عنا�رض  اللغة  تعد 
م�ساعره اإىل متلقيه، فبها يتفا�سل االأدباء، وبها يكون العمل االإبداعي عظيما وموؤثرا. 

ات�سمت لغته بال�سهولة واللني، والبعد عن التكلف، واختيار االألفاظ ذات الرنة ال�سجية 
النقاد  قرره  ما  يوافق  هذا  �سنيعه  ولعل  العقل،  وحتري  القلب،  وتدمي  النف�ض،  جتزع  التي 
يف �ساأن الرثاء، يقول حازم القرطاجني: «اأما الرثاء فيجب اأن يكون �ساجي القول، مبكي 

املعاين، مثري التباريح« )35( ، يقول: 
ُحْزن���اً علي�������ك ووج���ُه االأر����سِ ُمْك����َت�ِئ���ُب
ُق ي�ْحَتِجُب  �������م���اِء َي���َكاُد ال���رَبْ َكِب��������ِد ال�صَّ
والَعَج���ُم الُع���ْرُب  ِمن���ُه  ترثي���َك  وال�ص�������رُق 
 )36( ُه���ُب  ال�صُّ ُتْن���رَثُ  وَكاَدْت  َه���اِر  النَّ �َص�ْم����سُ 

ال���َف��������ْصُل َيْن���ُدُب وال��َعْل���ياُء َت���ْن����ت�َ������ِحُب
واالأر����سُ َت�ْهَت���زُّ م���ن َه���ْوِل ال�م�ُ�َص���اِب ويف 
َق َل������ْوَعتُه  َ والَغ���������ْرُب �َصاَط���َر في���ك ال����رشَّ
فاْنَك�َصَف���ْت االأم�َص���اِر  يف  َم�َصاُب���ك  دَوَى 

فاالألفاظ«يندب، تنتحب، حزنا، مكتئب، هول امل�ساب، لوعته، ترثيك، م�سابك«كلها 
تدور حول فلك احلزن واالأمل. 



158

د سعيد الَكْهَربِْجي الّرثاُء في ِشْعِر ُمحمَّ
وخصائُصه” د. محمد محجوب محمد عبد اجمليد“موضوعاتُه 

ال�سعر  التي تقت�سي من  لالأ�سلوب اخلطابي  اأحيانا-  االأ�سلوبية نزعته-  �سماته  ومن 
الفخامة وال�سخامة بحيث ميالأ الفم عند اإن�ساده حتى ميال االآذان عند االإ�سغاء اإليه، واأعني 
ال�ساخبة،  االأ�سوات  التي تلقى بني يدي اجلماهري املحت�سدة وو�سط  التاأبني  بذلك ق�سائد 
يف  التاأمل  على  ال�سامعني  ويحث  حما�سنه،  ليعدد  الفقيد  قب  على  ال�ساعر  يقف  حينما  اأو 
حقيقة املوت وم�سائر الكائنات. وهذه كلها مواقف تتطلب جهارة ال�سوت وارتفاعه، وهو 

ما يوفره االأ�سلوب اخلطابي: 
َوَع����زِّ ك�ُ�����لَّ �ُصودان�ي ِم���ْص�����َر  َوَع����زِّ 
���اِن َعمَّ اأْه���َل  ْع  َوَروٍّ احِلَج���اَز  واْغ����سَ 
ها ِحَم���ٌم ِمْن َجْوِف ُبْرَكاِن )37( ُمرَبرّحًة كاأنَّ

يا �َص�����اِرَي ال��رَبِْق َع���زِّ ب�ُ��ور ُت���ُص���وَداِن
ِق م���ن �َص���اٍم اإىل مَيٍَن َوُط���ْف عل���ى ال�رشَّ
اآالَم�������اً وان���ْ���ث�ُ������ْر عل���ى الك�������وِن 

فاأ�سلوب النداء )يا �ساري( وتتابع اأفعال االأمر )َعزِّ- طف- اغ�ض – انرث( يوفر نبة 
خطابية عالية. 

ومن اخل�سائ�ض االأ�سلوبية التي متيز بها خطابه، التكرار، وهو اأحد الو�سائل اللغوية 
التي توؤدي دورا تعبرييا يف الق�سيدة، »فتكرار لفظة اأو عبارة يوحي ب�سكل اأول ب�سيطرة هذا 
العن�رض املكرر، واإحلاحه على فكر ال�ساعر، اأو �سعوره، اأو ال�سعوره، ومن ثم فهو ال يفتاأ ينبثق 

يف اأفق روؤياه من حلظة الأخرى« )38( ، فمن التكرار قوله: 
ع���ن ِحْكَم���ٍة َع���ْن َذَكاٍء كاد َيْلَتِهُب )39(  َمَواِهِب���ِه ع���ن  �َصلُ���وين  َجِهْلُت���ْم  ف���اإْن 

فالتكرار- هنا- مفاده التاأكيد على جملة ال�سفات التي يتحلى بها الفقيد، ويف رثائه 
لل�ساعر حافظ: 

ُمْنَهِدُم ال�َم���ْجِد  ُح  ْ َو����رشَ ُنعيَت  ���ا  َل�����مَّ
�رَشَاَرُة الذِّْه���ِن مات الَف�ْص���ُل والكَرُم )40( 

��مُم  ��ْب�����ُل وال����صَّ ماَت ال����ذَّكاُء وم�����اَت النُّ
اهللُ اأك����رَبُ َم���اَت ال���َمْج���������ُد وان�ْ����َطَفاأْت

فقد كرر«مات«وكاأنه غري م�سدق ملا حدث، فهو ال يرى حافظا �سخ�سا واحدا، بل اأمة 
اأحيانا  يف رجل واحد، ولذلك ظل يكرر لفظة مات مع كل �سفة من �سفاته. واأحيانا، بل 

كثرية يظل يكرر ا�سم الفقيد: 

ُمْعَت���اِد َغ���رْيُ  ال��َق����ْوَم َخْط���ٌب  وب���اَدَر 
ال ُيْخِل���ُف الَق���ْوَل يف َوْعٍد واإْيَع���اِد )41(

َعُظَم���ْت اإذا  للَبْل���وى  َفَقْدَن���اك  غ���ازي 
ِتِه غ����ازي َوَم���ْن ِمْثُل غ���ازي ف����ي ُفُت���وَّ

فتكرير اال�سم هنا تنويه به، واإ�سادة بذكره، وتفخيم له يف القلوب واالأ�سماع. فالتكرار 
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اأوىل بباب الرثاء »ملكان الفجيعة و�سدة القرحة التي يجدها املتفجع« )42( . واحلق اأن اأهمية 
التكرار تتجاوز كونه جمرد تكرار للفظ يف ال�سياق ال�سعري اإىل ما تتكه الكلمة املكررة من 

اأثر فاعل عند املتلقي. 
اجلزء  يف  الغائب  �سمري  ا�ستخدام  مراثيه  بها  متيزت  التي  االأ�سلوبية  الظواهر  ومن 

اخلا�ض بتعداد �سفات الفقيد، اأو ت�سويره وكاأنه بطل من االأبطال: 
���اُر َجبَّ َف�َقاِه���رٌ  ال��رِّي���اِء  ل�������ذوي 

وم�����ن البرّ�َصاَط������ِة هي�ب���ٌة َوَوَق���اُر )43( 
�م���ا اإنَّ ���ِة  لاأِحبَّ ���ِة  ِجيَّ ال�صَّ �َصْه���ُل 
ِرْفَع���ٌة وا�ُص���ِع  التَّ ِم���َن  علي���ه  �َصْي���ٌخ 

بينما مييل اإىل �سمري املتكلم يف التغني بـمواجده واأحزانه اخلا�سة، اأو اإبراز اجلوانب 
ال�سخ�سية ذات الطابع االنفعال: 

َوَظ������اُم َوْح������َص���ٌة  عليه���ا  َتْب���ُدو 
���اُم  )44(  اأراأي��ْ����َت م�َ����ا َفَعلْت ِبَن���ا االأيَّ

َف������َوجدُت����َها ب�����َداِره  م�َ���ررُت  اإن�ِّ����ي 
َوَقوُله���ا عليه���ا  اأ�صف���ي  م���ن  فبكي���ُت 

واأكب الظن اأن تباين ا�ستخدام ال�سمائر ما بني الغائب واملتكلم له عالقة بطبيعة ال�سعر 
نف�سه »فال�سعر امللحمي مثال يركز على �سمري الغائب وهذا يعني اإبراز الوظيفة االإ�سارية للغة 
بقوة، اأما ال�سعر الغنائي فيغلب عليه �سمري املتكلم ذا �سلة بالوظيفة االنفعالية العاطفية« 
ال�سعر القائم على �سمري الغائب يف  اإن  اأن نقول- يف �سيء من االحتا�ض-  )45( ، ميكننا 

تعداد �سفات الفقيد ينا�سب ال�سعر امللحمي، بينما ينا�سب �سمري املتكلم ال�سعر الغنائي. 
اأما فيما يتعلق باملعجم ال�سعري ونعني به قائمة الكلمات التي تتد يف رثائه ب�سورة 
متكررة فيمكننا اأن نق�سمها اإىل املحاور التالية: األفاظ احلزن، ومنها«حزنا- نعيت- ندب- 
عزاء- تاأبني- رزء- فجيعة- واهًا- لهفي عليك- وا ح�رضتاه- يا للبلية( ، اأدوات املوت 
الردى(  احلمام-  املنية-  املوت-  اجلدث-  النع�ض-  اللحد-  )القب-  ومنها  واألفاظه، 
األفاظ  اأردى«،  اأباد،  اأهلك،  اأ�سكت، حطم،  ق�سى،  ومنها«اأفنى،  املوت،  على  الدالة  االأفعال   ،
اهناأ«.  يف-  دمت  عليك-  جادت  �سقيا-  عليك-  هطلت  ومنها«�سقتك-  والتحم،  الدعاء 
ميكننا اأن نقول مل يخرج املعجم ال�سعري عن البكاء واملوت والنهاية اأو مبعنى اآخر، اإنه ظل 

ي�رضب يف وادي املوت ال يتعداه لغريه. 
الذي  الت�ساد،  راأ�سها  وعلى  معا�رضيه-  �ساأن  البديعية-  باملح�سنات  �ساعرنا  ولع 

يلعب دورا مهما يف اأداء املعنى، كاجلمع بني املوت واحلياة )مل متت( : 
وال�مرُء َرْم��������زُ ُخل�����وِدِه االآث�َ�����اُر )46(  اآث�َ�������اُرُه َت�ُم���ْت  َوَل����ْم  االإَم���اُم  َم���اَت 
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واأحيانا يريك التئام عني االأ�سداد- كما يقول عبد القاهر اجلرجاين- فياأتيك باخللود 
والفناء جمموعني: 

َث���ْوَب احلداِد لفقِد اخَلال���ِد الَفاين )47(  اأما ت���رى الَك���ْوَن ذاك الَي���ْوَم ُمْرَتِدَياً

ال  �سدان  وهما  والفناء،  واخللود  متت(  )مل  واحلياة  املوت  بني  يوؤلف  فالكهربجي 
يجتمعان، بل يرتفع اأحدهما ليبقي االآخر وفق الت�سور املنطقي، لكن �ساعرنا عرف كيف 
يوؤلف بينهما فنيا. اإن الثنائيات ال�سدية يف ال�ساهدين ال�سابقني اختاق لالأن�ساق املاألوفة، 
اإىل حتقيق  ي�سعى  فاإنه  العادة  اإذ يختق  احلياة، وهو  ونامو�ض  الكون  قانون  ومترد على 
غايتني: فنية واأخالقية، اأما الفنية ففي االنت�سار للحياة )مل متت اآثاره- االآثار رمز خلوده( 
، واأما االأخالقية ففي تعزية املجتمع، وموا�ساته، واإزالة اإطباق الوح�سة عليه )مات االإمام- 

فقد اخلالد الفاين( . ويجمع بني الت�ساد واجلنا�ض والتكرار يف بيت واحد: 
ْق�َص���اِن )48(  وال�ص���وُق غايُت���ُه اإىل النُّ َداً �َصْوِق���ي اأرى �صوق���ي اإلي���ك م�َُج���دَّ

اأو ت�سقط من  ال�سعر،  ال�سعري قد ت�سطرب قيثارة  وعلى نحو ما كان يحلق يف االأفق 
يديه، فيفجوؤك بغثاثة التعبري العامي: 

يَء الذي َيِجُب )49(  َك ال�صَّ َوَفْيُت يف حقِّ ف���ان اأْبِكي���َك بالدْم���ِع ال�َهُت���وِن فَما 

فال�سطر الثاين اأ�سبه باحلديث العادي الفج. ومن التعبري العامي قوله: 
 )50( ���َف��اُر  اأ�صْ �ص�م�اُل���ُه  وال�ُم���درّعون  ������ًة ف�����ي واِح�����ٍد ��������ا لنبكي اأُمَّ اإنَّ

اأن  اأرادوا  اإذا  ال�سودان-  العامة- يف  اأ�سـفار«ي�سابه قول  فقوله: «والـمدعون �سـمـاله 
يقللوا من �ساأن اأحد«فالن �سفر على ال�سمال«. كذلك مل ي�سلم �سعره من االألفاظ القامو�سية 
ونعني بها االألفاظ امللتزمة بال�رضامة اللغوية ال تكاد تتجاوزها اإىل رحاب املجاز، ومنها: 
)النظراء  باملتادفات:  ولعه  عليه  يعاب  ومما   . ت�ستار(  ثبج-  اأخنى-  القمني-  )الدو- 
اأنه اتخذها و�سيلة للو�سول  واالأنداد- التيه والطغيان- جاه و�سلطان- غل واأحقاد( ومع 
اإىل القافية اإال اأن ذلك مل مينعها من ت�سميم الن�ض، بل اأماتته. كما نعيب عليه وقوعه يف 
بن  «َق�ض  وقوله:   ، بذَّ و�سوابه  كرمي«  كل  »َبزَّ  قوله:  ومنها،  واالإمالئية  النحوية  االأخطاء 
خرَي  خري  كل  يف  فاأنت  قوله:  النحوي  اخلطاأ  ومن  بال�سم،  ُق�ض  و�سوابه  بالفتح  �ساعدة« 

معوان«و�سوابه خرُي الأنها خب للمبتداأ. 



161

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

التناص: 

يعد التنا�ض اأحد التقنيات الفنية التي توظف يف الن�ض ال�سعري اإعالء لقيمته الفنية 
واجلمالية، وعلى الرغم من وجود اإرها�سات له يف النقد العربي القدمي، ال�سيما يف حديث 
القدماء عن ال�رضقة واالأخذ، اأو االقتبا�ض والت�سمني، اإال اأن التنا�ض اأو�سع ماعونا، واأرحب 

�سدرا، اإنه ابن النقد الغربي احلديث بال منازع. 
ال�سك اأن الكهربجي اطلع على التاث العربي، واأكب الظن اأن كثريا من معانيه واألفاظه 

و�سوره قد ا�ستقرت يف الوعيه، حتى اإذا جرى نبع ال�سعر على ل�سانه تدافعت عليه، يقول: 
م���ا كان من َعاِكٍف في���ه َوِمْن َباِد )51( واْهَت���زَّ منها َوِطي���ُد الَبي���ِت ُثمَّ بكى

ِ َوامْلَ�ْصِجِد  ِذيَن َكَفرُوا َوَي�ُصدُّوَن َعن �َصِبيِل اهللَّ ففي البيت تنا�ض مع قوله تعاىل {اإِنَّ الَّ
اٍد ِبُظْلٍم ُنِذْقُه  ا�ِس �َصَواء اْلَعاِكُف ِفيِه َواْلَباِد َوَمن ُيِرْد ِفيِه ِباإِحْلَ ِذي َجَعْلَناُه ِللنَّ َراِم الَّ احْلَ

ِمْن َعَذاٍب اأَِليٍم}، )52( واأما قوله: 

ْحُب )53(  ْبُح اأو َجاَدْت َلها ال�صُّ �َس ال�صُّ َتَنفَّ اأن بيع���ِة  الأو�ص���اِف الطَّ ي���داً  ويا جُمِ

بالتعبريات  ا�ستعانته  عن  ف�سال   ،  )54( �َض«  َتَنفَّ اإَِذا  ْبِح  تعاىل«َوال�سُّ قوله  مع  فتنا�ض 
ار«،  ديَّ باالأر�ض  يبق  مل  الكواكب،  انترثت  االأب�سار،  �ساكلة«زاغت  على  اجلاهزة  القراآنية 
واحلق اأن القارئ لعالقة الن�ض ال�سعري مع القراآن الكرمي يالحظ اأن الداللة ظلت على حالها، 
فتوظيف القراآن الكرمي جاء تاأكيدا للثقافة الدينية لل�ساعر. ومن ال�سواهد الدالة على التنا�ض 

يف �سعره، فقوله: 

َعُم )55( اإىل التي ُخِلَقْت م���ن اأْجِلَها النِّ َك���َدٌر ُكلرّ���ه  َعْي����سٍ  َداَر  ت���اِرَكاً  ي���ا 

فيه اإحالة لقول الطغرائي: 

َوِل )56(  اِم���َك االأُ اأْنَفْق���َت ُعْم���َرك يف اأيَّ َك���َدٌر ُكلرّ���ه  ي���ا واردا �ُص���وؤَر عي����سٍ 

ومن اأ�سكال التنا�ض ا�ستدعاء ال�سخ�سيات التاثية واتخاذها و�سيلة من و�سائل االأداء 
ال�سعري، ففي رثائه لل�ساعر اأحمد �سوقي ي�ستدعي �سخ�سيتني تاريخيتني هما: ليلى حبيبة 
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املجنون، وكلُيوباترا التي يلقبها مبليكة الرومان: 

تبك���ي علي���ك َمِليَك���ُة الرُّوَم���اِن )57(  تبكيك ليل���ى يف الَع�ِصيِّ ويف ال�ُصَحى

والكهربجي اإذ يق�سد بهما امل�رضحيتني اللتني كتبهما �سوقي )جمنون ليلى وم�رضع 
كيلوباترا( فاإنه ال يذيع احلزن، اأو ين�رضه على االأكوان فح�سب، بل ميده اإىل كل من له عالقة 
ب�سوقي حتى الأعماله االأدبية. وال يقت�رض التنا�ض على القراآن الكرمي، اأو التاث ال�سعري، اأو 
ا�ستدعاء ال�سخ�سيات التاريخية فح�سب، بل ميتد اإىل ال�سور. ف�سورة البدر اأو الكوكب الذي 

ُه املوت يف حفرة �سحيقة يف قوله:  َقَبَ
َتِجُب )58(  اأنَّ الُب���ُدوَر بجوِف االأر�ِس َتْ م���ا ِخْلُت ِمْن َقْب���ُل اأن األقاك يف َجَدٍث

ماأخوذة من قول اأبي الطيب املتنبي: 
اأنَّ الَكواِكَب ف�ي ال��ت�ُّراِب َت����ُغ��وُر )59(  َى م���ا ُكنُت اأح�صُب قب���ل َدْفِنَك يف الرثَّ

واأما ت�سوير املوت بنقاد يعتام الكرام اجلياد، وق�سار العمر يف قوله: 
اِد )60( الأن�َُّه���ْم َجْوَه��رٌ ف�ي َك����فِّ ن��َ�قَّ وال�ُم�ْصِلُح���ون ِق�َصاُر الُعْم���ِر من ِقَدٍم

ف�سورة مكرورة ال تكاد تخلو منها ق�سيدة رثاء. ميكننا اأن نقول اإن معظم التنا�ض 
وظف بطريقة بدائية ال تكاد تختلف عن طريقة القدماء يف توظيف الت�سمني واالقتبا�ض. 

املوسيقا: 

ق�سم النقاد مو�سيقا ال�سعر اإىل ق�سمني: اخلارجية والداخلية، اأما اخلارجية فيق�سدون 
بـها الوزن والقافية،واأما الداخلية فهي التي«تنبع من اختيار ال�ساعر لكلماته وما بينها من 

تالوؤم يف احلروف واحلركات« )61( . 
البحور  فمن«اأكرث  الكامل  اأما  والب�سيط،  الكامل  بحري  بني  منا�سفة  اأوزانه  جاءت 
جلجلة وحركة، وفيه لون من املو�سيقا يجعله فخما جلبا مع عن�رض ترنيمي ظاهر« )62( 

يقول: 
االأْق��َماُر َوَغ��اَب���ِت  الن�ُّ�ج�����وُم  َه������َوِت 
َل���َقِد اْنَط������َوى َع��َل��ٌم َوَخ��رَّ َم��َن��اُر )63( 

االأْخَب���اُر ال������ورى  اإىل  نَعْت���َك  ���ا  ل�مَّ
ٍة َ َح����رشْ يف  دا  ُم���َردِّ االأث���رُي  َوَدَوى 
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االأبهة، واأما بحر  االأبيات يكاد ي�سمع �سل�سلة،كما ي�سعر ب�سيء من  اأن قارئ  واحلق 
الب�سيط فمن« اأطول بحور ال�سعر واأعظمها اأبهة وجاللة، واأكب الظن اأن طوله هو من جعله 
منا�سبا ال�ستفراغ احلزن، يقول اإبراهيم اأني�ض: «وال�ساعر يف حالة الياأ�ض واجلزع يتخري وزنا 
طويال، كثري املقاطع، ي�سب فيه من اأ�سجانه ما ينف�ض عنه حزنه وجزعه« )64( ، انظر قوله: 
ُحْزناً علي����ك ووجُه االأر�ِس ُمْك����َت�ِئُب )65(  َتْنَتِح���ُب والَعْلي���اُء  َيْن���ُدُب  الَف�ْص���ُل 

م�ستفعلن فعلن/ م�ستفعلن فعلن م�ستفعلن فعلن/ م�ستفعلن فعلن
فالبيت ذو اإيقاع �رضيع ووقع هادر، ولعله ينا�سب ثورة النف�ض و�سدة الغيظ التي تعتمل 

يف �سدره وقت وقوع اخلطب. 
اأما ال�سمة فتنا�سب موقف  واأما حركة املجرى فكانت مناوبة بني ال�سمة والك�رضة. 
حالة  الك�رضة  تنا�سب  بينما  ال�سفات،  وعظيم  ال�سجايا  تعداد  ووقت  والفخامة،  اجلاللة 

ال�سعف واالنك�سار النف�سي، ونحن ال نلقي القول على عواهنه، انظر لقوله: 
��رِق َواْه���ت�َ����زَّْت ل�ها االأَُمُ )66(  َدَع����اِئُم ال�صَّ ِق فاْن�َصَدَعْت ى ال���رَبْ َ ى م�َصاُبَك َم����رشْ َ ����رشَ

ووازنه بقوله: 
وا َح��ْص�َرت�َاه �رَشِيع���اً َق��ْبل ِم��ْيَعاِد )67(  َفَه���َوى الُع���ا  اأُْف���ِق  ���َق يف   َتاألَّ ���ٌم  َنْ

اأال تالحظ يف البيت االأول اأن ال�سمة قد نا�سبت اأجواء الفخامة التي ت�سيطر على البيت، 
بينما كانت الك�رضة منا�سبة حلالة االنك�سار الوجداين التي ت�سيطر على البيت الثاين. واحلق 
اأن القافية لي�ست تلوينا مو�سيقيا ي�سفي على البيت �سوتا طروبا بقدر ما هي تلوين نف�سي 
ال�ساعر وما يكتنف ذاته. ففي معظم قوافيه التي انتهت بروي مك�سور كانت  يعك�ض حالة 

مردوفة باألف مثل قوله: 
�َص�������اَلْت َب�����َواِدُرُه على االأْك���������َباِد )68(  َبُغ���وا امل�َحاِج���َر وال�خ��ُ����دوَد ب�َِمْدَم���ٍع �صَ

ففي البيت ح�سد الأحرف املد واللني )املحاجر- اخلدود- �سالت- بوادره( ، وال �سك 
اأن ا�ستطالة اأ�سوات املد واللني ف�ساًل عن األف الردف يف كلمة القافية قد يتيح فر�سة اأو�سع 

الإطالة النفثة احلرَّى حتى اإذا بلغت مداها جاءت الك�رضة فاأزاحتها. 
الوزن والقافية )املو�سيقا اخلارجية( كان حري�سا  وعلى نحو ما كان حري�سا على 
على انتقاء االألفاظ واالإح�سا�ض بقيمتها ال�سوتية والنغمية، واملالءمة بني االألفاظ واملعاين، 
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اأو ما يعرف باملو�سيقا الداخلية التي تتعدد اأ�سكالها واألوانها، ومنها،التق�سيم، وفيه يق�سم 
ال�ساعر البيت قطعا مو�سيقية، كاأن يجعل كل لفظتني ربع بيت: 

ُل اإْن َوَج�م�ُوا )69(  ُبوا، والذُّ والَقْت���ُل اإْن َغ�صِ ْج���ُن اإْن َن�َصُحوا الَع���ْزُل اإْن َنَطُق���وا، وال�صِّ

م�ستفعلن فعلن/ م�ستفعلن فعلن م�ستفعلن فعلن/ م�ستفعلن فعلن
واأحيانا يجعل التق�سيم مبنيا على ال�سجع )�رضم وعنم( يف قوله: 

���رٌم، ف���ي ع�ينِه َع�َن��ُم )70(  ف����ي َقْلبِه �صَ ه���ذا َي���ُن���وُح وه�����ذا م���ن وِج�يع�َ���ِتِه

واأوله  ينبئ عن مقطعه،  الكالم  اأول  يكون  اأن  التو�سيح«وهو  الداخلية  املو�سيقا  ومن 
يخب باآخره، فاإذا �سمعت �سدر البيت وقفت على عجزه قبل بلوغ ال�سماع اإليه« )71( ، ومنه: 
)72( ���اِد  َح�صَّ َك���فُّ  َح�َصَدْت���ُه  َوَق���ْد  اإال  اأَج���ا ا�ْصَت���َوى  م���ا  َنَب���اٌت  َح���ٍي  وُكلُّ 

يبلغ  �سيء  من  ما  اأنه  االأوىل  لعلتني:  قافيته  ا�ستخرج  البيت  اأول  القارئ  �سمع  فاإذا 
وقطافه.  ح�ساده  النبات«ي�ستتبع  اأن«ن�سج  يعرف  الأنه  والثانية  نق�سانه،  وبداأ  اإال  متامه 

ومنه اأي�سا: 
ُب )73(  ِه ُيْعِط���ي وَيْغَت�صِ ْهرُ م���ن َحقِّ والدَّ َخلي���ُل ي���ا ِهَب���َة الدَّه���ِر الت���ي َذَهَبْت

والذي يقود اإىل القافية الطباق بني يعطي ويغت�سب، فما مينحك الدهر اإياه بلطف قد 
ال�سعر رونقا ومو�سيقا، بل يحيل  التو�سيح على  النحو يخلع  ياأخذه منك بعنف. وعلى هذا 
القارئ من متلٍق �سلبي اإىل منتج للن�ض، اإذ يجعله يتنباأ بالقافية قبل الو�سول اإليها، كما 
الرداءة خا�سة فيما يتعلق  اأو  ال�سعر باجلودة  االأ�سا�سية يف احلكم على  العنا�رض  اأحد  يعد 

بتمكن القافية وا�ستقرارها. 
ل�رضبه  تابعة  البيت  »عرو�ض  تكون  وفيه  الت�رضيع،  الداخلية،  املو�سيقا  ومن 
مطالع  ت�رضيع  على  حر�ض  �ساعرنا  اأن  واحلق   ،  )74( بزيادته«  وتزيد  بنق�سه  تنق�ض 

مراثيه:  كل 
َه���َوِت الن�ُّ�ج�����وُم َوَغ��اَبِت االأْق��َماُر )75(  االأْخَب���اُر ال������ورى  اإىل  نَعْت���َك  ���ا  ل�مَّ
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ومثل قوله: 
َوراِن )76(  واْه���َت���زَّْت االأْف���اُك ف���ي ال���دَّ �����َق����اِن الثَّ َم�َماِت����َك  بي�����وِم  َحزن���ْت 

فالت�رضيع وا�سح يف قوله: «االأخبار االأقمار، الثـــــقالن الـــدوران«. واحلق اأن للت�رضيع 
مزايا عديدة، منها: اأنه«يظهر اقتدار ال�ساعر و�سعة بحره« )77( ، ويفهم قبل متام البيت روي 
الق�سيدة وقافيتها« )78( ، ف�سال على الهيبة واجللبة التي يخلعها على مطلع الق�سيدة. ويكرث 

�ساعرنا من تكرار االأحرف، ومنه تكرار امليم: 
َوَت��ْبَقى ب����ْعَد اأْزَم���اِن )79(  ُتْتلى َزَم��اَناً  ْنَي���ا َماآِث���رُُه ���ِت الدُّ َم���ا َم���اَت َم���ْن َعمَّ

واأحيانا يبني البيت كله على التنوين وامليم: 
���اِن )80(  َمْب�ُصوَط���ًة ِم���ْن َكِري�ٍم غ���رَيِ َمنَّ ً َوَي���َدا َق���اً  ُم�رْشِ َوَوْجَه���اً  َرِحيَم���اً  َقْلَب���اً 

اأحرف  البيت غنة طروب. ويكرث من  التنوين وامليم قد خلع على  اأن  و لي�ض من �سك 
احللق: 

ْتُه اأْق���َداُر )81(  بَّ على الِع������َدى َق�����َدٌر �صَ
َف���ُكلُّ ح���ٍي اأَم���اَم ال�م���وِت ُمْنَه���ِزُم )82( 

اِع���ي اأُ�ُص���وَد �رَشًى  ُبْع���َداً لي���وم َنَع���ى النَّ
ِملوؤُه���ا ِه�َم���ٌم ���َم امل���وُت نف�ص���اً  اإْن َحطَّ

كرثة  اأن  واحلق  احلاء«،  الهاء-  الهمزة-  احللق«العني-  الأحرف  ح�سد  البيتني  ففي 
اإيقاعها من حرقة ولوعة، فالعني واحلاء قريبان يف  الرثاء« فلما حتمله يف  دورانها يف 
. ومهما يكن من االأمر فلم ي�سلم �سعر �ساحبنا- على   )83( النف�ض »  خمرجهما من زفرات 
عن  ف�سال  االإيطاء،  ال�سيما  وعيوبها  القافية  وقلق  الوزن  اختالل  من  حر�سه-  من  الرغم 

تنكبه لل�رضورة ال�سعرية )ق�رض املمدود وت�سهيل املهموز( . 

الصورة: 

النف�ض  يف  ي�ستثري  معينًا  ن�سقًا  يتخذ  الذي  اللغوي  بها«التعبري  ونق�سد  ال�سورة  اأما 
مدركات ح�سية م�ستخدمًا يف ذلك كل و�سائل تاأثري اللغة من عبارات حقيقية، وت�سبيهات، 
وجمازات،وكلمات ذات جر�ض خا�ض، وربط جمل، وف�سل بينها، وت�ساد، وجتان�ض وما اإىل 
ذلك« )84( . فقد تعددت اأدوات بنائها ف�سملت الت�سبيه واال�ستعارة والبديع، يف مقابل تراجع 
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وا�سح للكناية، يقول الكهربجي: 
واالإح�َص���اِن الَف�ْص���ِل  ُعي���وُن  َوَهَم���ْت 
اأيدي ال�َم�ُن��وِن َم������������ن�َ��ارَة ال��ِع��ْرف�َ����اِن
�ص�َ���ْحَب���اِن ف����ي  ال�َم���ق���ُدوُر  واأ�صاب�ه���ا 
ْق�َصاِن النُّ اإل�������ى  غايُت������ُه  وال�ص����������وُق 
ُم��������وِع والِف������ِح ال���ن��ِّ��ي����َراِن ب�����ي الدُّ

تل�����ك ال�ُص��ُن���ون كاأن�َّ����ُه��نَّ َث����وان������ي )85( 

الرَّح���ى �ص���ري  َل���ت  َوَتَعطَّ احِلَج���ا  َذَه���َب 
َن���ا َوَت����َناَوَلْت َوَم�َح���ا ال��ِبَل�����ى ذاك ال�صَّ
���اِد ُق��������سَّ َزَماِن���ِه َفَق���َدْت �ُصع���وُب ال�صَّ
ً َدا م�َُج���دَّ اإلي���ك  �صوق���ي  اأرى  �َصْوِق���ي 
ومهجت���ي رث���اك  اإىل  بي���ُل  ال�صَّ كي���ف 
واأ�رْشََع���ْت َم�َصْي���َت  فق���د  علي���ك  لهف���ي 

ويف البيت ح�سد لالأدوات الفنية والعالقات اللغوية، كتكثيف اال�ستعارة املكنية )ذهب 
احلجى- همت عيون الف�سل- حما البلى- تناولت اأيدي املنون( ، والكناية عن االأمة العربية 
)�سعوب ال�ساد( ، واملجان�سة اللطيفة بني �سوقه و�سوقي ال�ساعر، واملطابقة اخلفية )جمدد- 
نق�سان( ، واال�ستفهام املنبئ عن حالتي احلرية وال�سكوك، ف�سال عن ا�سمي االإ�سارة )ذاك 
فالعقل ذهب  ملمو�سا،  واقعا  واملجرد  اجلماد حيا،  فتحيل  املكنية  اال�ستعارة  اأما   . وتلك( 
اأن  ونالحظ  ال�سنا،  ذاك  والبلى ميحو  ودما،  دمعا  �سحت  واالإح�سان  الف�سل  وعيون  حائرا، 
اأخرى،  اإرادة من جهة، وقوة من جهة  بال�سنا، بل ميحوه، ويف فعل املحو  البلى ال يذهب 
ف�سال عن ا�ستخدام ا�سم االإ�سارة لتمييز �سناه وحده دون غريه. اأما قوله«وتــــناولت اأيدي 
الـمـنــون مــــــــــــنـــارة الــعــرفـــــان«فيكتظ بفيو�ض من الداللة: مثل جت�سيد املنية وخلع 
احلياة عليها ومنحها اأياد«ب�سيغة اجلمع للتكثري«ويف قوله: « تناولت منارة العرفان«دقة 
)ي�سعب  عاٍل  بناء  وهو  املنارة،  واأما  بقوة،  اليد  االأخذ مبعظم  هو  فالتناول  لغوي،  وح�ض 
ت�سلقه واقتحامه( ُيْهَتَدى به يف ظلمات البحر، فدل به على علو مكانة �ساحبه، وعلى اإدراك 
االأداء  و�سائل  من  و�سيلة  امل�سهورة  االأعالم  اأ�سماء  من  اتخذ  كما  وعال.  بعيد  لكل  املوت 
ال�سعري )ُق�ض بالغًة و�َسْحَبان حكمًة( . اأما عبارة »لهفي عليك«فم�سحونة بفي�ض من احلزن. 
وال يخفى على الفطن التوليف الدقيق بني املت�سادين، املاء والنار )الدمــــــــوع والفــــــح 

الـــنــــيــــران( . 

ومن �سوره: 

والق���وُم ف����ي َهَل���ٍع واجل���ُو ُم�ْصَط���ِرُب
���ُه يف نواحي َخ�ْصِب���ِه ال�ج�ََدُب )86(  َوَعمَّ

اأ�َص���ًى الُقل���وِب  اأْع���اُم  ل���ك  �َص���ْت  َوُنكِّ
اأَم���ا َت���َرى ال���َواِدي َق���ْد َزاَل���ْت ن�َصاَرُتُه 

عقب  فوؤاده  على  رانت  التي  واالأ�سى  احلزن  اأجواء  يخلع  اأن  امل�ستطاع  قدر  ويحاول 
الفنية: كاال�ستعارة  و�سائله  ويعدد  ن�سه ومتلقيه،  ال�ساعر خليل فرح- على  وفاة خدنه- 



167

2015 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد السادس والثالثون (2) - حزيران 

املكنية يف قوله: «ونك�ست اأعالم القلوب«، وجملتا احلال«القوم يف هلع، واجلو م�سطرب«، 
واملجرور«لك«على«اأعالم«حل�رض  اجلار  وتقدمي  واجلدب«،  «ن�سارته  قوله:  يف  والت�ساد 
االأ�سى وق�رضه، ف�سال عن التاأكيد على زوال احل�سن والبهاء من الطبيعة التي اأحبها الفقيد، 

 .» واأخل�ض لها اعتمادا على اأداة التوكيد«قد«، واالأفعال«زال وعمَّ
باملوت  االإقرار  م�سهد  االأخري،  امل�سهد  ت�سوير  اإىل  احلزن  حالة  ت�سوير  من  وينتقل 

والنهاية احلتمية. اإنه م�سهد ال�سري اإىل املثوى االأخري وقد علت النا�ض حالة من االأ�سى: 
ُ ُمْرَت�ح�ِ���ٌل وال�ح�ُ������ْزُن ُمْنِجِلُب والِب����رشْ
ُب �����ُه ب�ِ���َصَواِد الَق���اِر ُم�خ�َْت�������صِ ك����اأَنرّ
َتِجُب )87(  اأنَّ الُب���ُدوَر ب�جوِف االأر����سِ َتْ

َح��اِئ�����������َرٌة واالأْذَه���اُن  ِبَنْع�ِصَك  �َصاُروا 
ْم���ُع َج���اٍر ول���وُن االأُْف���ِق يف حَل���ٍك والدَّ
م���ا ِخْل���ُت ِمْن َقْب���ُل اأن األق���اك يف َجَدٍث

والـحـُـــْزُن  ُمْرَتـحـٌِل،  والِب�رْضُ  َحــاِئـــــــــــَرٌة،  »االأْذَهاُن  احلالية  اجلمل  اإىل  ويعمد 
اللحظة  �سدق  من  مذهولون  وهم  للنا�ض  النف�سي  املوقف  لت�سوير  َجاٍر«  ْمُع  والدَّ ُمْنِجِلُب، 
االأخرية، ويقابل بني ارحتال الب�رض )احلياة( واجنالب احلزن )املوت( ، ويلون لوحته ب�سواد 

حالك«حلك- ال�سواد- القار- خمت�سب«. 
يعي�سها  التي  والبقاء  الفناء  بني  التجاذب  حالة  ت�سوير  يف  ال�ساعر  براعة  وتتجلى 
االإن�سان حينما يفقد اإن�سانا عزيزا عنده. اأيعقل اأن يقب البدر الذي مالأ االأكوان نورا و�سياء 

)ما خلت من قبل( ؟ نعم، اإنه قانون الكون واحلياة )اإن البدور بجوف االأر�ض حتتجب( . 
التي توؤكد حتمية  النع�ض،  التي ظل �ساعرنا عاكفا على تكرارها �سورة  ال�سور  ومن 

املوت ببهان مادي وا�سح: 
ا����سُ م���ن حْول���ِه �َص���اٍع َوُم�ْصَتِل���ُم والنَّ
وف�ي َم��ِع�َّي�ِتِه االإْك��ب�َاُر وال��ع�ِ�ظ�َ����ُم )88( 

َح���َرٌم اإجاِل���ِه  م���ن  َنْع�َص���َك  كاأنَّ 
َم����وِك���ب���ِه ���ْدِر  �صَ ف����ي  َمِل���ٌك  ���ُه  كاأنَّ

ويخلع على النع�ض �سورة من الوقار والهيبة تنا�سب مقام احلزن ومكانة الفقيد، كاأن 
ي�سبههه بحرم يطوف به ال�سعاة تارة، ويقبلونه تارة اأخرى، اأو مبلك حتيط به رعيته. ومن 
�سوره الت�سبيهية اجلميلة، �سورة مطاوعة املعاين له، ونزولها لرغبته دون اأن يكد خاطره، 

اأو يتعب ذهنه: 
ُدومه���ا ال�خ�َ���َدُم )89(  ���َدى خَمْ ُتِطي���ُع �صَ َوَطاَوَع���ْت��َك ال�مع���اين ف�ي َت�رَشُِّفَها كما

اأما الكناية فكانت �سنينة- كما اأ�رضنا من قبل- مقارنة بنظائرها من اأدوات ت�سكيل 
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ال�سورة، ومنها قوله يف اإثبات �سفات الكرم واملجد ل�ساحبه، وجعلها م�رضوبة يف خيمته، 
اأو ما يعرف عند البالغيني بالكناية عن ن�سبة: 

َب���ْت ل���ه يف �صاَحَتْي���َك ِخَي���اُم )90( �رُشِ ���َدى وال�َم�ْج���ُد قد ُة والنَّ َ حي���ُث ال�َم����رشَ

كما تعددت م�سادر بنائه لل�سورة الفنية فا�ستوعبت القراآن الكرمي، والطبيعة- كما 
بينا �سابقا- 

كذلك ا�ستجاب للطابع احل�ساري يف التعبري عن احلزن، مثل تنكي�ض االأعالم، اأو ارتداء 
الثوب االأ�سود. 

بناء القصيدة: 

عناية  اأميا  النقاد  به  عني  فقد  املطلع  اأما  واخلامتة،  املطلع  على  درا�ستنا  �ستقت�رض 
االأول  االأثر  واإتقانه، علمًا منهم بقوة  اإجادته  باأن يبذلوا غاية اجلهد يف  وطالبوا«ال�سعراء 
يف النف�ض، واأنه يدفع ال�سامع اإىل التنبه واالإ�سغاء اإن كان جديدا، واإىل الفتور واالن�رضاف 
اإن كان �سعيفا فاترا« )91( ، ويبدو اأن �ساعرنا ممن �سمع املقالة فوعاها ثم اأداها على خري 
وجه. لقد كان �سديد احلر�ض على جتويد مطالعه، واختار لها ما ينا�سبها من األفاظ ومعان. 
كان  ال�سحيقة،  واأوديته  جماهله  يف  وتهوميا  املوت،  �سعاب  يف  �رضبا  الرثاء  كان  وملا 
حري�سا على و�سف التفجع واحل�رضة املختلطة باالأ�سى العميق وقت نزول احِلَمام املحذور، 
وما يتتب عليه من ت�سدع بنيان متني، وتهدم ركن �سديد. ففي رثائه للملك غازي يتحدث 

عن ت�سدع كيان االأمة العربية لفقدها مليكها املحبوب: 
َواِد اإىل  َواٍد  م���ن  َع���َزاَءَك  َفاْبَع���ْث 
َن�����������اِد الُق���َرى  اأمِّ  اإىل  احِلَج����اِز  اإىل 
اُم ِمْن��َه��ا ب�َ�ع�ْ�َد ب�َ�ْغ���َداِد )92(  ُع ال�صَّ َت�َصدَّ

�اِد اهللُ اأْك����َب��������رُ ه����ذا م�����اأت�َُم ال�������صَّ
ْنَع���ا اإىل َحَل���ٍب ون���اِد بالوي���ِل ِم���ْن �صَ
ِبَكاِرَث���ة االأْق�َص���ى  ال�م�َْغ�����ِرَب  ِع  َوَروِّ

واحدا،  هلكا  لي�ض  غازي  امللك  فُهْلُك  امل�ساب،  وعظم  احلدث  جالل  ينا�سب  واملطلع 
، ومن  اإىل يـمنه )�سنعاء(  الوطن كله من �سامه )حلب(  واإمنا هلك بنيان عظيم تداعى له 
اإىل مركز  النحو، بل امتد  . ومل يقت�رض الهول على هذا  اإىل غربه )املغرب(  �رضقه )العراق( 
االإ�سالم )اأم القرى( . واملطلع ال يوحي بالفقد فح�سب، بل ينذر باالآثار املتتبة على فقد ملك 

كان يكلوؤها بعدله وق�سطه. 
ابعث-  االأمر«ناد-  اأفعال  ال�سيما  الزاعق  اخلطابي  لالأ�سلوب  اختياره  يف  ويوفق 
ال�سام«، ف�سال عن  ت�سدع  والنهاية«ابعث عزاءك-  املوت  اإقرار  الدالة على  روع«واالألفاظ 
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مباأمت  العربية  االأمة  عن  والتكنية  به،  واإقرارا  للحدث  »هذا«تاأكيدا  االإ�سارة  ا�سم  ا�ستخدام 
الكالم ملقت�سى  الغالب- متتاز بجودة املعاين، ومطابقة  اأن مطالعه- يف  ال�ساد. واحلق 

احلال، وجمال املو�سيقى وحالوة النغم. 
يف  يبقى  ما  اآخر  الأنها  باملطلع  عنايتهم  النقاد  بـها  عني  فقد  الق�سيدة  خامتة  اأما 
ال�سمع، يقول اأبو هالل الع�سكري: «اإنه ينبغي اأن يكون اآخر بيت ق�سيدتك اأجود بيت فيها، 
واأدخل يف املعنى الذي ق�سدت له يف نظمها« )93( . اعتمد �ساعرنا يف معظم خواتيمه على 

تقنية واحدة، هي، الدعاء للفقيد بالرحمة واملغفرة وال�سقيا: 
َه���ط�َّ�اَلُة ال�ُم�ْزِن م�����ن ع��ف�ٍو َوُغ��ْف��َراِن

ْفَتُه طوَل ُعْمٍر ف�������وق ُح���ْصب�َ����اِن )94(  َخلَّ
اً �َصَق���ْت ث���راك من الرَّحَم���ِن �ُصْح���ُب ِر�صَ
َوُدْم���َت ف�ي جن���ة ال�م���اأوى ودام ل�م�ن

ومن اأجود خوامته: 

��������َواِن )95(  ت�صع���ى اإلي���ك َخَواِل��ُد الرُّ�صْ واأْقَبَل���ْت  ل��ق�����اك  اإىل  م���اُء  ال�صَّ َفَت���َح 

ويعجب النقاد اأن تختم الق�سيدة باملثل واحلكمة والت�سبيه اجليد، ومنه: 
اأي ف���ي َت�رْشِيِعِه ت�ُ��َهُم )96(  ُحرِّي�َ����ُة ال���رَّ كاأنَّ َنْف�َص���َك َتاأَب���ى الَعْي����سَ ف����ي َزَمٍن

اأنه كان يرجت  اإال  ومهما يكن من االأمر فعلى الرغم من حر�سه على جتويد خواتيمه 
عليه، فاأحيانا تنتهي ق�سيدته ويف النف�ض �سيء منها )97( . 

خامتة البحث:

متيز الرثاء عند حممد �سعيد الكهربجي باحلفاظ- يف الغالب- على املعاين التقليدية 
املطروحة يف ق�سيدة الرثاء، ومنها، تعداد مناقب الفقيد، والدعاء له رحمة و�سقيا. وحر�ض 
على حتمية املوت اعتمادا على عنا�رض مادية )كا�ستدعاء امللوك االأعزة- املمالك الغاربة( 
واالجتماعية  ال�سيا�سية  الق�سايا  من  فيه  يعتمل  وما  ع�رضه،  باألوان  مراثيه  وتلونت   ،

)االإ�سالم- الواقع العربي(. 
اعتمد خطابه ال�سعري على اأدوات اأ�سلوبية متعددة، فكان التكرار اأداته يف اإ�ساءة البوؤر 
املهمة يف الن�ض واالإحلاح عليها، و�سمري املتكلم يف التغني باالأحزان اخلا�سة )الفردية( 



170

د سعيد الَكْهَربِْجي الّرثاُء في ِشْعِر ُمحمَّ
وخصائُصه” د. محمد محجوب محمد عبد اجمليد“موضوعاتُه 

،و�سمري الغائب يف احلديث عن حزن اجلماعة، والت�ساد يف التاأكيد على الثنائية التي تنتظم 
ف�سمل  التنا�ض  اأما  والنهاية.  البكاء واملوت  بوؤر  ال�سعري حول  اأدار معجمه  بينما  احلياة، 
القراآن الكرمي والتاث ال�سعري وا�ستدعاء ال�سخ�سيات التاريخية، كما حافظت مو�سيقاه على 
العرو�ض اخلليلي والتزمت به التزاما �سارما، وجاءت اأوزانه منا�سفة بني بحري الب�سيط 
انتقائه  الت�رضيع( على ح�سن  التو�سيح-  )التق�سيم-  الداخلية  والكامل، وبرهنت مو�سيقاه 

لالألفاظ واإح�سا�سه العميق بها. 
تعددت اأدوات بنائه لل�سورة )الت�سبيه- اال�ستعارة- البديع( واعتمدت على التكثيف 
التفجع  و�سف  على  مطالعه  وحر�ست  املوت،  م�سهد  على  والوقار  الهيبة  وخلع  واحل�سد، 
واحل�رضة املختلطة باالأ�سى العميق وقت نزول املوت، بينما اقت�رضت خوامته على الدعاء 

للفقيد باملغفرة والرحمة. 
التعريف باأحد  اإن هذا البحث- مع توا�سعه- حاول قدر امل�ستطاع  اأن نقول  ميكننا 
ال�سعراء املجهولني يف بالدي، واإخراجه من حجاب اخلمول اإىل حيز الوجود، وو�سعه يف 

املكان الالئق به وب�سعره. 
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د سعيد الَكْهَربِْجي الّرثاُء في ِشْعِر ُمحمَّ
وخصائُصه” د. محمد محجوب محمد عبد اجمليد“موضوعاتُه 


