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یتناول ھذا الموضوع تحلیال أدبیا لمقاطع من مراثي أبي الحسن التھامي البنھ  —خالصة
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  رثاء، التھامي، القرن الرابع، الشام، األبناء.: الكلمات المفتاحیة

I. المقدمة  

رثى أبو الحسن التھامي ابنھ الذي مات بمراثي بدیعة مبكیة تتخللھا الحكمة والموعظة 
  وقد اتعبرت قصیدتھ من نماذج الرثاء المشھورة في رثاء األبناء.

  

II. المقالة موضوع   

  
یفجعنا التھامي معھ بكلمات كأنھا تقطر من قلبھ، حیث یحدثنا عما بھ من حزن یوھي     

نھ بنى أمره على الصبر مثلما ھو دأب الكرام، ثم یستھین بھذا الصبر الذي لن أالقوى إال 
وكأنھ  ،یجدي شیئًا مع مثلھ، وھو المحزون الذي یرفرف جناحھ من بین الترائب والنحر

  ر مكانھ من شدة الفاجعة.یرید أن یغاد
وھذا المحزون یقلب عینا ال تنام، وكأنھا بال أھداب وال أشفار ترتخي لتجلب النوم، وفاض 

  معھا على إنسانھا فصار كالغریق الذي غمرتھ لجج البحر.د
الذي تجلبھ الذكرى وخیال االبن ویضاف إلى كل ھذا االضطراب والحزن حزن آخر 

تصور ھذا الخیال قادًما علیھ الجئًا إلى حضنھ، وكأني بھ یسري، وكأني بالشاعر وھو ی
یرى ذكر ابنھ شخًصا یجري تجاھھ فاتًحا ذراعیھ فیقابلھ بذراعین مفتوحتین باسًما فرًحا 

وھو یقبض علیھ محتضنًا إیاه ـ أنھ قبض على الوھم فیتحول االبتسام ـ غیر أنھ یفجأ 
  تتسلل الدموع من أنحائھ. ارتعاشة تھز الشفاه، والنظرات الحانیة غمًضا

ـ أن تأسي الشاعر باآلخرین الذین أصیبوا بمثل ورب ظان یظن ـ وھو واھم في ظنھ 
یطفأ إال أن شیئا على اإلطالق ال ینسیھ، فالجمر ال مصابھ سیقوي عزمھ وینسیھ مصیبتھ، 

  بالجمر، وال یندمل جرح بآخر مثلھ.
فافًا ال یسلي عن الحزن وال یغري بھ، ثم ویتمنى التھامي لو كان التأسي بالمصیبة ك    

یخلص من كل ذلك إلى أن یتركھ الناس وشأنھ، فال ینصحونھ بالصبر أو غیره ألنھ دفن 
قلبھ أو شطر قلبھ مع ابنھ؛ ألن ابنھ كان فیھ، والصبر في طيِّ ھذا القلب؛ إذن ھو الحزن 

م جسد الشاعر الذي یدب على المؤبد الذي لن یتالشى إال بالتحام األجزاء المتفرقة، التحا
  .تھوجھ األرض بباقیھ الذي أودعھ القبر، وال یكون ذلك إال بانقضاء حیا

ابنھ نعمة من هللا، لكنھا ذھبت قبل أن یؤدي شكرھا،  يومن منظور إیماني یرى التھام
من وجده أن ابنھ مات قبل أن یشتد عوده ویصبح خواًضا للحروب قتاالً لألعداء  یزیدو

  علیھم: منتصًرا
 أیا نِْعَمةً َجلَّْت َوَولَّْت ولم أَُكنْ 

كرِ       نََھْضُت بَِما �ِ فیھا مَن الشُّ
 

 وَضاَعْفَت َوْجِدي أَْن قََضیَت ولَْم تَقُمْ 
 َمقَاَم الشََّجا الَمْعُروِض في ثَْغَرِة الثَّْغرِ     

 
 ولم تَلَق َصفًّا من ِعَداَك بِِمْثلِھِ 

 َسْطًرا إلى َسْطرِ  َكَما أَْسنََد الُكتَّابُ     
 

ًخا َماِء ُمَضمَّ  وَما ُخْضَت َجیًشا بالدِّ
 یَُرى بَینَھُْم ِمثَل الُحبَاِب على الَخْمرِ     

 
 

 ولَْم تَْختَِصْم َحولَیَك أَْلِسنَةُ القَنَا
 فَتَْحُكَم في الَھیَجاِء بالعُْرِف والنُّْكرِ     

 
 

 بَِضْرٍب یَِطیُر البَیُض من َحرِّ َوْقِعھِ 
َراُر َعِن الَجْمرِ َشعَ       اًعا َكَما طَاَر الشَّ

 
ًكا  تََرى َذَرَد الَماِذيِّ ِمْنھُ ُمفَكَّ

 یَِطیُح َكَما طَاَح القُالُم َعِن الظُّْفرِ     
 

ا تَقُْم �ِ بالقِْسِط َموقِفًا  ولَمَّ
ا أَْقضِ ِمْن ِمْثلِِھ نَْذِري      َسأَْقِضي ولَمَّ

 
 َشىولم تَْمِش في ِظلِّ اللواِء َكَما مَ 

ْقرِ      یِد فَْھٌد تَْحَت َرْفَرفَِة الصَّ  إلى الصَّ
  

ا یخوض غمار المعارك ال یأبھ كان الشاعر یأمل في ابنھ أن یكون فارًسا ومحاربًا قویًّ 
بأھوالھا، وكان یتمنى كذلك أن یقوم � بالقسط مقاًما أو "موقفًا" یتحدث عنھ قائالً: 

یوضح ھذا البیت أموًرا كثیرة تتعلق بحیاة وربما  ."سأقضي ولما أقض من مثلھ نذري"
التھامي نفسھ، فھو وفد من تھامة إلى العراق والشام، ثم بعد ذلك مصر، وبھا توفي في 
أحد سجونھا، وقد كانت مصر في ذلك الوقت تخضع لسیطرة الفاطمیین، وربما كان ھذا 

ھو عودة الحكم النذر قضاء الموقف الذي نذره الشاعر على نفسھ ویخاف أن یموت قبل 
ھ، حیث ورد في ترجمة التھامي أساسالبريء من الظلم واالبتداع الذي أرسى الفاطمیون 

وخرج معھ جماعة وآزروه على  ،فةالنفسھ طلب الخ ، ومنتھأنھ "كان حافظًا للقرآن
في خزانة البنود إلى أن مات بھا،  يفألق ،ثم غدر بھ آل الجراح وحملوه إلى مصر ،أمره

  .)١(ي عنھ وخلي سبیلھ"وقیل بل عف
: "وكانت لھ ھمة في معالي األمور تسول لھ رئاسة للباخرزيوفي دمیة القصر     

وعمالھا ثم إنھ غدر بھ  اھلالجمھور، فقصد مصر واستولى على أموالھا وملك أزمة أعما
  .)٢(بعض أصحابھ فصار ذلك سببًا للظفر بھ وأودع السجن"

ي كان یسعى لھدف ما، وھذا الھدف كان كبیًرا ال یقل أن التھامعلى ھذه الروایات وتدل 
دتھ والذي كان یعد یعن طلب الرئاسة أو الخالفة وھو ما یفسر النذر الذي ذكره في قص

  .)٣(ابنھ لمثلھ

                                                           

  .٢٢١ ص ٤٣ج  -تاریخ مدینة دمشق )١(
علي بن الحسن ب�ن عل�ي ب�ن  -دمیة القصر وعصرة أھل العصر )٢(

تحقی��ق ودراس��ة: محم��د ألت��ونجي (الش��ركة  – الب��اخرزيأب��ي الطی��ب 
  .١٣٦ص  – ١م) ج١٩٧١سنة  -بیروت  –المتحدة للتوزیع 

امي للباح��ث ال��دكتور مخیم���ر ص��الح موس��ى ح���ول طم��وح التھ���)٣(



تمناه فارًسا قویًّا یقتحم األھوال  فقد ؛ابنھ في ویؤكد ذلك كل تلك الصفات التي كان یتمناھا
  قة، وتمناه كذلك كریًما جواًدا:مثلما ورد في األبیات الساب

  ىرَ قِ لْ لِ  كَ ولَ حَ  انُ یرَ النِّ  قِ فِ خْ ولم تَ 
  

  
  رِ مْ حُ  ةٍ یَ وِ لْ أَ  افُ رَ طْ أَ  تْ قَ فَ ا خَ مَ كَ 
  
  

  وتمناه أدیبًا مبدًعا یقفو أبكار المعاني:
  اھَ ونَ ي وعُ انِ عَ المَ  ارَ كَ بْ أَ  فُ قْ ولم تَ 

  
  رِ كْ بِ  نْ وعَ  انٍ وَ عَ  نْ فیھا عَ  بُ غَ رْ تَ فَ   

  
  

  ةٍ ضَ وْ رَ بِ  یقَ األنِ  ضَ وْ الرَّ  لِ جِ خْ ولم تُ 
  

  رِ ثْ والنَّ  مِ ظْ بالنَّ  األرجاءِ  ةِ فَ وَّ فَ مُ   
  

  وتمناه عالي القدر ھادیًا لآلخرین:
  هُ رُ طْ شَ  كَ ي فإنَّ لبِ قَ  نْ كُ فإال تَ 

  
  رِ دْ البَ  نَ مِ  اللُ الھِ  دَّ ا قُ مَ كَ  تَ دْ دِ قُ   

  
  ةً عَ فْ وًءا ورِ ضَ  مَ جْ النَّ  ارِ بَ ا تُ مَّ ولَ 
  

  يسرِ ا إذا یَ دیً وھَ  نواءً ا وأَ تً یوصِ   
  

  وتمناه عالما ذكیا نابھا:
  رِ بْ بالخُ  ایلِ خَ المُ  ارَ بَ خْ إِ  قُ دِّ صَ تُ 

  
  

  دٍ ھَ شْ مَ  دَ عْ بَ  دٍ ھَ شْ في مَ  مْ قُ ا تَ مَّ ولَ   
  

  رِ طْ للقَ  بِ ائِ حَ السَّ  اتِ انَ مَ ضَ كَ  ھُ لَ 
  

  نٌ امِ ضَ  إال ما ذكاؤكَ  وما قلتَ   
  

ل في ابنھ أن یجمع كل عناصر القوة المادیة مَّ ھامي أَ كل ھذه األمنیات تدلنا على أن الت
والمعنویة، قوة الساعد والبنیان، واللسان والبیان، والعقل والجنان، وھي من متطلبات 

  القیادة الناجحة.
نا أن ابنھ جاءه على كبر بعد المشیب، فكان ذلك بمثابة تعویض لھ عن شبابھ ْخبِرُ ویُ     

من ابنھ  ؛فصار صفر الیدین ،الشباب ىكما ول ىغیر أنھ ول ،بھ الذي فقده فاطمأن وفرح
 ھ؛وشبابھ، وكأنھ بذلك فقد كل شيء في الحیاة، فال فائدة إذن من الوجود بعد ذھاب شطری

  الشباب:االبن و
  صرِ عَ  نْ مِ  كَ ورِ بُ  ضِّ الغَ  ابِ بَ الشَّ  صرِ عَ بِ 

  
  ھُ تُ لْ دَ عَ  یبِ شِ المَ  دَ عى بَ تَ ا أَ مَّ ولَ   

  
  رِ طْ ي إلى الشِ نِّ مِ  رِ طْ الشِ  عنىمَ  لُ قَّ نَ یُ 

  
  امَ نَّ ي وإِ ابِ بَ ي شَ نِ ابْ  ابُ بَ شَ  وقلتُ   

  
  رِ شْ والبِ  دِ ھْ العَ  بُ یِّ طَ  یدٌ قِ فَ  یدٌ مِ حَ 
  

  امَ كالھُ  بابُ ى الشَّ لَّ ا وَ مَ ى كَ فولَّ   
  

إال فترة قصیرة شبھھا الشاعر بالعنبر الذي یظل قلیالً في الید ھ ولم یلبث ھذا االبن مع
  :بعد زوالھوتبقى رائحتھ 

  رِ طْ العِ  قَ بَ ي عَ دِ ى في یَ قَ بْ وأَ  انَ بَ فَ 
  

  ھُ ثُ بْ لَ  ونِ الجُ  رِ بَ نْ العَ  لِ ثْ مِ وكان كَ   
  
ل ابنھ ما ھو إال ضرب یالسلو بعد رح ھ یرى أنعر أناالشمن انعكاسات الفقد على ذات و

 ألن السلو ـ في نظره ـ أخو الغدر، بل إنھ یرى في استمرار حیاتھ ؛من نقض عھود الود
بعد ابنھ انعداًما للوفاء، ویرى أن اعترافھ بھذا أبلغ من أن یعتذر عنھ، ویكفیھ من الحزن 

  أنھ یدعو ابنھ وال یجیبھ:
ا أال إِ سُ    رِ َغدْ و الخُ أَ  وَّ لُ السُّ  نَّ لّوً
  

  هُ دَ عْ بَ  تُ قْ ذُ  نْ إِ  دِّ الوُ  ودَ ھُ عُ  ضتُ قَ نَ   
  

  رِ ذْ عُ  نْ مِ  غَ لَ بْ أَ  انَ كَ  افٍ رَ تِ اعْ  بَّ ورُ 
  

  هُ عدَ بَ  تُ شْ ي وقد عِ نا بالوافِ وما أ  
  

  رِ قْ وال وَ  تًا عن وقارٍ مْ صَ  ولم یكُ 
  

  بْ جِ یُ  مْ ولَ  وتُ عَ ي دَ نِّ نًا أَ زَ ى حَ فَ كَ   
  

  رِ دْ في القَ  نِ ااعَ رَ ا إال ذِ نَ ینَ فما بَ 
  

  ھُ تُ مْ صَ  ةِ افَ سَ المَ  دِ عْ عن بُ  ولم یكُ   
  

                                                                                                     

وأمنیت��ھ ف��ي الس��یطرة الت��ي ب��دت واض��حة ف��ي ھ��ذه القص��یدة "إنن��ا ال 
نستبعد أن یكون التھامي قد أسقط ما ك�ان تواق�ا إلی�ھ ول�م یس�تطعھ ف�ي 
حیات��ھ، س��یما إذا ع��رف أن التھ��امي ك��ان ف��ي الص��ف المن��اوئ للدول��ة 
الفاطمی�ة وقت�ل عل�ى أی�دیھم، یق�وي ھ�ذا مش�ھد المعرك�ة ال�ذي اخت��اره 

ویر أمانیھ في ابنھ، والمعروف أن صاحب الشأن ف�ي التھامي في تص
مثل ھذا المشھد ال یكون إال الق�وي الش�جاع الجل�د" (رث�اء األبن�اء ف�ي 

الزرق�اء  –مكتب�ة المن�ار  –د. مخیمر ص�الح موس�ى  –الشعر العربي 
  ).٣٩ص  –بدون تاریخ  – ١ط –األردن  –

  الدنیا وفنائھا وزیف نعیمھا وغناھا: یشیر إلىو
  رِ قْ إلى فَ  ولَ ؤُ یَ  نْ ا أَ اھَ نَ ى غِ ارَ صَ قُ 

  
  

  امَ نَّ وًرا وإِ رُ نیا غُ في الدُّ  سُ افِ نَ نُ   
  

  يرِ ا یجْ نَ بِ  ا والزمانُ فً ووق نُّ ظَ نُ 
  

  ةٍ ینَ فِ سَ  بِ كْ رَ نیا كَ ي الدُّ فِ ا لَ وإنَّ   
  

  رِ دْ إلى قَ  ينِ فْ ى ویُ نَ فْ ما یَ  ةُ ایَ وغَ 
  

  اھَ رِّ مَ بِ  یتُ نِ اًما فَ أیَّ  یتُ نَ فْ وأَ   
  

المتأثرة بالقرآن الكریم، فنحن في الدنیا مثل ركب سفینة یظن  تھیطلق التھامي حكم
ركابھا أنھا ثابتة ال تتحرك لكنھا في الحقیقة تسیر إلى غایتھا، ونحن كذلك نظن الدنیا 
 .ثابتة وھي تسیر إلى مقدارھا، وأعمارنا تمر وال نشعر بھا إال عندما تعبر إلى نھایتھا

فكأنھ ـ إلى هللا من أنھ فقده وھو في أشد الحاجة إلیھ،  خر رثاء التھامي البنھ یشكوآوفي 
فھو قفر الغربة،  لھ عدیدة جوانبھ؛یحیا في بلد قفر، وھذا القفر بالنسبة  بعد فقده لھ ـ

  ر والھدف الذي یسعى إلیھ والذي كان یعد ابنھ لھ:ذوقفر الشیب، وقفر تحقیق الن
  رِ فْ القَ  دِ لَ في البَ  اءِ المَ  دَ قْ فَ  كَ تُ دْ قَ فَ 
  

  ينِ نَّ وإِ  نُّ جِ أشكو ما أُ  إلى هللاِ   
  

  جاوز األربعین من عمره والحت نجوم الشیب في رأسھ: وقد كان فقده لھذا االبن بعد أن
  رِ عْ الشَّ  مِ لَ في ظُ  یبِ الشَّ  ومُ جُ نُ  تْ والحَ 

  
  بًاوِّ صَ مُ  األربعینَ  تُ زْ جُ  على حینَ   

  
ھ ینظر إلى ذاتھ وما حولھا من حیاة صل ـ في الختام ـ إلى حالة من الیأس المطلق؛ جعلتوی

فبعد رحیل ابنھ، وشبابھ، نظرة عدم اكتراث؛ ألن أھم شيء فیھا بالنسبة لھ قد ذھب 
  ":فالسالم على الدھر": یقولوعزائھ، فال فائدة من الحیاة، أو كما 

  رِ ھْ على الدَّ  المُ ي فالسَّ ائِ زَ عَ  ىلَّ وَ وَ 
  

  يتِ بَ یبِ شَ  تْ لَّ وَ ي وَ نِ ى ابْ لَّ وَ إذا ما تَ   
  
  

      
 


	I. المقدمة
	II. موضوع المقالة 

