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ھذا الموضوع یتناول رثاء الشاعر الشامي كشاجم لوالده، ویتم فیھ تحلیل —خالصة
  ا أبدعھ كشاجم.بعض المقاطع المؤسیة مم

كشاجم، الشام، القرن الرابع، أبو الفتح، حلب، الرثاء، المراثي،  :الكلمات المفتاحیة
   االتجاه الذاتي، رثاء اآلباء.

I. المقدمة  

ألب مكانتھ المتمیزة أیضا، ومثلما لإذا كان لألم مكانتھا الخاصة لدى ابنھا فإن    
  وا آباءھمشعراء القرن الرابع الھجري أمھاتھم فقد رث ىرث

  

II. المقالة موضوع   

  
ألب مكانت�ھ المتمی�زة أیض�ا، ومثلم�ا ل�إذا كان لألم مكانتھ�ا الخاص�ة ل�دى ابنھ�ا ف�إن    

شعراء القرن الرابع الھجري أمھاتھم فقد رث�وا آب�اءھم، ویطالعن�ا كش�اجم ـ أب�و الف�تح  ىرث
  ـ بقصیدة في رثاء والده یقول فیھا: )١محمود بن الحسین(

  ھُ تُ�����������������������������������������������������������ئْ زِ رُ  بٍ أَ  أيُّ 
  

  )٢(كْ لَ���������ھَ  ذْ ي إِ رِ بْ َص��������� كَ لَ���������ھْ أَ 
  

ول��م ال یھل��ك  ،فمص��یبتھ بفق��د أبی��ھ ال تع��دلھا مص��یبة حی��ث أھل��ك وال��ده ص��بره بموت��ھ
  :وأبوه كما یقولصبره 
  ـال������� كِ لَ�������فَ  نْ ِم������� تْ وَ َھ������� يس�������مْ شَ 

  
  كْ لَ��������������فَ  دِ ْج��������������مَ لْ ولِ  دِ جْ ـ��������������مَ 

  

أن "للمج��د  فوال��د الش��اعر ش��مس كان��ت ت��دور ف��ي فل��ك المج��د الع��الي، ویؤك��د كش��اجم
ف�ي الس�ماء مث�ل ش�مس النھ�ار الت�ي  افلك" وكأنھ یوھمن�ا أن للمج�د ـ وھ�و معن�وي ـ م�دارً 

  نراھا عیانا. وماذا یترتب على سقوط شمس فلك المجد؟ یخبرنا كشاجم:
  دْ قَ���������������������������فَ  اجٍ ي دَ بِ وكَ وَك���������������������������

  
  كْ لَ��������������ي وحَ الِم��������������ا ظَ َج��������������دَ 

  

                                                           

ولق��ب  ،ھ��و محم��ود ب��ن الحس��ین ب��ن نص��ر، ك��ان ش��اعرا وكاتب��ا(١)
عدة مھن ومواھ�ب ك�ان یتقنھ�ا، وھ�و م�ن ش�عراء كشاجم منحوت من 

سیف الدولة، وكان فیھ تشیع، ویعد من شعراء أھل البیت، ولھ العدید 
م��ن الكت��ب منھ��ا: المص��اید والمط��ارد، واختل��ف ف��ي وفات��ھ، فق��د ذك��ر 

وذك�ر الس�یوطي ، ھ�ـ٣٦٠صاحب شذرات الذھب أنھ من وفیات سنة 
. (ت��اریخ مدین��ة ھ��ـ٣٥٤وس��نة  ،ھ��ـ٣٤٥أن��ھ م��ن وفی��ات م��ا ب��ین س��نة 

/ ١، كش���ف الظن���ون: ٢/٣٧، ش���ذرات ال���ذھب: ١٠٤/ ٥٧دمش���ق: 
، ف��وات ٢٨٦/ ١٦، س��یر أع��الم الن��بالء  ٢٠٠/ ١، الفھرس��ت: ٨٠٧

  ).٢٣٣، نوابغ الرواة في رابعة المئات: ص ٢/٤٨٣الوفیات: 
تحقی�ق: مجی�د  –محمود ب�ن الحس�ین ب�ن الس�ندي  –دیوان كشاجم (٢)

  .٢٣٩م) ص ١٩٩٧ – بیروت –(دار صادر  ١طراد ط 

واش�تد الظ�الم م�ن  فكوكب الشاعر الذي یمث�ل مكانت�ھ وش�ھرتھ وتمی�زه أص�بح داجی�ا،
وق�د ك�ان یس�تمد ن�وره م�ن أبی�ھ "ش�مس فل�ك  ،حولھ وحلك، ولم�اذا ال یخب�و ویظل�م كوكب�ھ

المج��د"؟!! وف��ي ذل��ك إش��ارة لطیف��ة ربم��ا ل��م ی��درك كش��اجم حقیقتھ��ا ف��ي وقت��ھ، وھ��ي أن 
الكواكب لیست منیرة بذاتھا، إنما تستمد نورھا من الش�مس. وبس�بب ھ�ذا الفق�د ال�ذي رزء 

  نھ عانى من كل أنواع األسى واآلالم:بھ الشاعر فإ
  ىً َس�������������������أَ  يُّ ا أَ تَ�������������������بَ ا أَ یَ�������������������

  
  كْ لَ�������������كَ ثَ  نٍ الْب������������� قَ ْب�������������یَ  مْ لَ�������������

  

  ایً�������������������������������فِ تَ قْ مُ  ھُ تَ������������������������������كْ رَ تَ 
  

  كْ لَ بُ ي ُس�����������������الِ َع�����������������إل�����������������ى المَ 
  

  أو تَ ْك����������رَ دْ ا أَ َم���������� دِ ْع����������بَ  نْ ِم����������
  

  كْ لَ������������������مَ أَ  ی������������������ھِ فِ  تَ فْ ارَ َش������������������
  

  يذِ الَّ��������������� ءَ بْ الِع��������������� لَ َم���������������حَ وَ 
  

  كْ لَ������������������مَّ حَ  وكَ بُ������������������أَ  انَ َك������������������
  

ویزی��د م��ن م��رارة ھ��ذا األس��ى ال��ذي أح��س ب��ھ الش��اعر أن��ھ ك��ان یتخ��ذ م��ن أبی��ھ ھادی��ا 
  ونبراسا في سبیلھ نحو المعالي، فكیف بھ وقد ھوى ذلك الھادي؟! 

وقد قارب األب أن یرى ما أمل في ابنھ الذي حمل على كاھلھ العبء الذي حملھ أب�وه 
الت�ي أحاطوھ�ا بالرعای�ة عل�ى م�ر  ـ ج�د الش�اعر ـ إی�اه، غی�ر أن�ھ رح�ل قب�ل أن ی�رى الثم�ار

األجیال. ویصبر الشاعر نفسھ ـ ألن المقام ال یجدي فیھ غی�ر الص�بر ـ فیخاط�ب أب�اه ـ وھ�و 
  في الحقیقة یقصد نفسھ:

           بٍ أَ  لُّ ي ُك�������������������تِ�������������������بَ ا أَ یَ�������������������
  

    
  كْ لَ�������������������ھَ نْ ا مَ وًم�������������������یَ  دُ ورَ یُ������������������

  
س�یموتون، ولكن�ھ یواس�ي إن أباه قد مات وانتھى، فال فائدة أن یقول لھ إن كل اآلب�اء 

وال آخ�رھم، فك��ل ال�ذین یفق��دون آب�اءھم نفس�ھ، وك�أن لس��ان حال�ھ یق�ول: لس��ت أول الن�اس 
اآلباء سیموتون حتما. ثم یتساءل الشاعر عن عجب الباكین والراثین ألبیھ مظھرا في ھذا 

واقف�ون  هالتساؤل والتعجب من صفات العظمة ألبیھ الكثیر، وكأن ھؤالء الذین یبكون وال�د
مشدوھین داھشین ال یصدقون أن ذلك السریر الذي حملھ قد استطاع أن یحمل ذلك الرج�ل 

وكأن��ھ یش��بھ أب��اه ف��ي عظمت��ھ وش��موخھ بالجب��ل األش��م ال��ذي ال یعق��ل أن  ،الرص��ین العظ��یم
عل�ى كیف یتجرأ ھذا الت�راب كذلك الموتى، ویعجبون كما تحمل علیھا  لُ مَ حْ تحتویھ خشبة یُ 
كی�ف ك�ذلك ؟! ویعجب�ون  ذا الجسد النوراني الذي ھ�و "ش�مس فل�ك المج�د"أن یأكل مثل ھ

أن ذلك الض�ریح الض�یق الجوان�ب اس�تطاع أن یش�مل مث�ل ھ�ذا الرج�ل وھ�و العظ�یم الماج�د 
  الذي كان مأواه في "فلك المجد":

ال�������ـ        بُ َج�������عْ یَ  ءٍ يْ َش������� يِّ أَ  نْ ِم�������
  

    
  

  كْ لَ���������������� ونَ اثُ����������������والرَّ  ونَ اكُ ـ����������������بَ 
  

  كْ لَ���������������مَ حَ  یرٍ رِ َس��������������� نْ ِم���������������أَ 
  

  ؟!كْ لَ�������������كَ أَ  ابٍ رَ تُ������������� نْ ِم������������� مْ أَ   
  

����������� یحِ رِ أم الَض�����������   ال�����������ـ قِ یِّ الضَّ
  

  ؟!كْ لَ مِ َش������������ ی������������فَ كَ  اءِ َج������������رْ أَ   
  



المنای��ا ب��دال م��ن أبی��ھ، ویتمن��ى ل��و فاختارت��ھ ویتمن��ى الش��اعر ل��و افت��دى أب��اه بنفس��ھ، 
وب�ة، احتمل جسده العلل التي ألمت بأبیھ، لكن األمور ال تسیر كما یحلو لنا، فھي أق�دار مكت

إال أباه لتص�یبھ بأرزائھ�ا وكأن�ھ ل�م ـ في رأیھ ـ أن ھذه األیام لم تترصد غیر ولألیام سننھا، 
  من بین كل المخلوقات:ه یمت غیر

  انَ��������������������������ي للمَ نِّ��������������������������أَ  تُ دْ دِ وَ 
  

  كْ لَ دَ ا  بَ����������وًم����������یَ  تُ ْن����������ا كُ یَ����������  
  

  يدِ َس������������������������جَ ل������������������������و بِ  تُ دْ دِ وَ 
  

  كْ لَ�������������لَ عِ  تُ ْل�������������مَ تَ احْ  تُ ْن�������������كُ   
  

  مْ لَ������������������� امُ ا األیَّ�������������������َم�������������������نَّ أَ كَ 
  

  كْ لَ�����������������������یَ إال حِ  نَ زْ ِج����������������������عْ یُ   
  

  نْ ِم���������� كَ ی����������رُ غَ  تْ ُم����������أو ل����������م یَ 
  

  كْ لَ���������������مَ وَ  نٍّ ِج���������������وَ  سٍ ْن���������������إِ   
  

ثم یختم رثاءه ألبیھ بالدعاء، فھو یدعو هللا أن یتغمد والده بحسن العفو عن زالتھ     
  وأن یسامحھ وأال یكلھ إلى ما قدمت یداه:

����������������������������غَ تَ    ـْس����������������������������حُ بِ  هللاُ  دَ مَّ
  

  كْ لَ����������لَ زَ  ھُ ْن����������مِ  وِ ْف����������العَ  ـ����������نِ   
  

  فٍّ وَ ُم��������������� ی���������������رَ ا غَ حً امِ َس���������������مُ 
  

  كْ لَ�����������������������مَ عَ  ابِ َس�����������������������بالحِ   
  

  تْ مَ دَّ وال إل�����������������ى م�����������������ا قَ�����������������
        

  كْ لَ���������������كَ وَ   ن���������������ھُ مِ  اكَ دَ یَ���������������  
  

  وال یخفى ما في دعاء كشاجم ألبیھ من تأثر بالثقافة اإلسالمیة والموروث الدیني.
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