
قراءة وتحليل

أ.م.د. ستار جبار رزيج
جامعة المثنى - كلية التربية

قسم اللغة العربية

ملخص البحث 
�ضّلط هذا البحث ال�ضوء على تجربة 
اإن�ضانية مهمة لدى �ضاعر اأندل�ضي هو ابن 
حمدي�س ال�ضقلي الذي و�ضحت في �ضعره 
الباحث جاعاًل  الموت، فر�ضدها  ق�ضية 
لها خطة قوامها تمهيد، ومبحث اأ�ضا�س، 
ق�ضية  ع��ر���س  التمهيد  ت��ول��ى  وخ��ات��م��ة، 
الموت لدى �ضاعر عانى الغربة الج�ضدية 
والنف�ضية ،كما تناولها غيره من النقاد، 
ال�ضعري  بالن�س  عالقتهما  ث��م  وم���ن 
الأ�ضا�س  المبحث  اأم��ا  الفني،  واأثرهما 
اإن�ضانية  ظاهرة  للموت،  درا���ض��ة  ف�ضم 
عبر  �ضعورية  بتجربة  ال�ضاعر  يخو�ضها 
حقيقة  الأول  تناول  متالزمين:  محورين 
الموت ونظرة ال�ضاعر اليها خطًا واقعيًا، 
في حين تولى الثاني در�س تلك الظاهرة 
�ضعر  ف��ي  تج�ضدها  خ��الل  م��ن  الموؤلمة 
ال�ضاعر بتنوعاته الح�ضورية ومحفزاتها 
لبيان  الخاتمة  وج��اءت  الفني،  واأث��ره��ا 

النتائج التي تو�ضل اليها البحث. 
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المقدمة
فيه  ول��د  ال��ذي  بالمكان  يرتبط  اأن  له  ق��در  مذ  بالوطن  �ضعوره  الإن�ضان  لزم 
 – اللغة  و�ضيلته  – مبدعًا  ال�ضاعر  بين  العالقة  كانت  “ما  وكثيرًا  ترابه  ون�ضاأ على 
المادي  و�ضفها  – تتعدى م�ضتويات  – وذكريات  – و�ضخ�ضيات  – مكانًا  والوطن 
الب�ضيط لين�ضاف اإليها اأبعاد معنوية متنوعة يوفرها ح�س ال�ضاعر المرهف وقدرته 
الفنية على ا�ضتجالء كوامنها والتعبير عنها بال�ضكل الذي ل ي�ضتطيع انجازه �ضائر 
اإلى الوطن( مو�ضوعًا �ضعريًا لم تغادر التراث  – وتجربة )الغربة والحنين  النا�س 
اأدبيا” في  معروفة  اإن�ضانية  كتجربة  �ضجلت ح�ضورها  “بل  العربي مطلقًا  ال�ضعري 
بينهم  فيما  ال�ضعراء  يختلف  وقد  المختلفة  ع�ضوره  امتداد  وعلى  نماذجه  مختلف 
في الأر�ضية التاريخية التي اأدخلتهم دائرة المغتربين وجعلت الوطن في اأ�ضعارهم 
وجودًا ي�ضتح�ضر ومعالم ترت�ضم فهناك من دفعته الفاقة اإلى هجرة الديار وهناك 
من ارت�ضى الغربة عالجًا ل دواء نف�ضية يثيرها الوطن وذكرياته وثمة من اجبر على 
اأو خوف حقيقي على حياة تعتروها الأخطار واإذا كان  الرحيل لظرف �ضيا�ضي قلق 
لكل �ضاعر خ�ضو�ضيته في التعامل النف�ضي مع تجربة البتعاد عن الوطن فالجميع 
يتالقون في منحى واحد وان اختلفت و�ضائل التعبير عنه وهو )ا�ضتح�ضار الوطن( 
وور�ضم معالمه )ذكريات ومكانات( وكلما كانت تجربة ال�ضاعر التاريخية والنف�ضية 
امتن كان احتفاوؤه بالوطن اأو�ضع وت�ضويره تجلياته وق�ضاياه ابرع وفي الأدب الأندل�ضي 
تقف تجربة )ابن حمدي�س ال�ضقلي( واحدة من اأهم التجارب الواقعية للغربة عن 
اأهمية  يعي  اأن  لل�ضاعر  ينبغي  كان  �ضيا�ضي ح�ضا�س  والرحيل عنه في ظرف  الوطن 
ح�ضوره فيه بدل اختيار الخروج عن دائرته وان كان ذلك الخروج قد افرز ديوانًا 
�ضعريًا امتالأ بعاطفة وطنية ارت�ضمت معالمها عبر اأكثر من طريق ل�ضعة التجربة التي 
عا�ضها ابن حمدي�س والتي هي في الحقيقة اغتراب متوا�ضل فر�س ح�ضوره �ضعريًا 
وقد ولد هذا ال�ضعور الموؤلم توجهًا متفردًا لل�ضاعر ال�ضقلي تمثل في وعيه لق�ضية 

الموت في اأطار الدنيا والآخرة.
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الدنيا،  اأطار  الموت في  لمفردة  ال�ضاعر  ال�ضوء على وعي  ي�ضلط  البحث  وهذا 
وقد اقت�ضى منهم البحث اأن ينق�ضم اإلى ق�ضمين:

التمهيد  تناول  الدنيا،  اأطار  في  للموت  ال�ضاعر  وعي  وثانيهما  التمهيد  اأولهما 
اإطاللة تاريخية على حياة ال�ضاعر ال�ضقلي، في حين مثل المبحث الأ�ضا�س عر�ضًا 
تحليليًا لقدرة ال�ضاعر على توظيف مفردة )الموت( في �ضياقها ال�ضعري ال�ضحيح 

اأما الخاتمة فكانت اإيجازا بنتائج البحث. واهلل الموفق...
التمهيد:

»ابن حمديس الصقلي - إطاللة على تأريخ«
ابن حمدي�س ال�ضقلي هو اأبو بكر عبد الجبار بن اأبي بكر محمد ابن حمدي�س 
وقد لقب بال�ضقلي لأنه ولد في �ضرقو�ضة اإحدى مدن جزيرة �ضقلية حوالي عام 445 
يرى  تاريخه  درا�ضة  ومن  العربية)1(.  اأزد  بقبيلة  ن�ضبه  ويت�ضل  1053م   / هجرية 
احد الباحثين اأن ن�ضاأته الغام�ضة تاريخيًا تدل على انه »ن�ضاأ كغيره من عامة ال�ضعب 
ن�ضاأة عادية حيث تعلم مبادئ القراءة والكتابة والح�ضاب ثم حفظ القراآن الكريم في 
الكتاتيب ثم تلقى علوم اللغة وال�ضريعة وغيرهما من حلقات الدر�س المختلفة على 
الع�ضور«)2(.  العرب لمختلف  اأ�ضعار  جهابذة علماء ع�ضره وحفظ كمية كبيرة من 
وخالف هذا المنحى ي�ضتنتج باحث اآخر بع�س مالمح ن�ضاأته من خالل �ضعره فيرى 
اأن له جدًا بلغ الثمانين وكان تقيًا ورعًا واأبًا كوالده ظل على قيد الحياة اإلى ما قبل 
من  واأ�ضبح  ال�ضاعر  اأخت  تزوج  ولدها طبيبًا حاذقًا  كان  وعمة  480 هجرية  �ضنة 
ابن  يبدو  هذا  كل  ومن  �ضرقو�ضة  من  خروجه  بعد  مرا�ضالته  على  فا�ضتمر  لداته 
حمدي�س في نظره »من عائلة محافظة فيها وتر قوي من التدين ووتر اآخر من الثقافة 
الدينية والحكمية«)3(. واأيًا كان واقع ابن حمدي�س في تلك المرحلة من عمره فقد 
ظهر في �ضبابه وقد »اخفت �ضوت التقوى وت�ضلل من كهف التدين و�ضمح لنف�ضه ب�ضْي 
من لهو ال�ضباب فاأرتاد الديره والحانات ل�ضرب الخمر وعرف الحب والفتك ولعله 
اإلى جنوب  التي كانت تخرج بها الجيو�س  الغزوات الحربية  اأي�ضًا في بع�س  �ضارك 
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وغناءًا  الملذات خمرًا  والبحث عن  بالترف  المليئة  وفي خ�ضم حياته  ايطاليا«)4(. 
ورق�ضًا �ضهد ال�ضاعر وفاة جده عن ثمانين عامًا ق�ضاها في الن�ضك والعبادة وكان 

هو ال�ضخ�س الوحيد من اأقربائه الذين ودعوه قبل وفاته فرثاه باأبيات قليلة منها:
اإل��ى الموتت���ن�������س���ك ف�����ي ب�����ر ث���م���ان���ي���ن ح��ج��ة فيا طول عمر فر فيه 
�سدره بكفي  �سدري  اإل��ى  واأ�سندت مخ�سر الجناب اإلى الجنب�سممت 
على جبل را�سي الأناة على ه�سب)5(ت��ب��رك��ت الأي������دي ب��ت�����س��وي��ة ال��ث��رى

هجرية)6(،    471 �ضنة  غادرها  اإذ  ب�ضرقو�ضة  عهده  اآخر  الحادثة  تلك  وكانت 
وهو في عنفوان �ضبابه وظل يتجول في ال�ضحراء الإفريقية حتى انتهى به التجوال 
الروم  »مهاجمة  ترك موطنه  اإلى  دفعه  ما  اأن  �ضعره  ويبدو من خالل  الأندل�س  اإلى 
لجزيرة �ضقلية حتى اأ�ضبحت بلده و�ضيكة الوقوع في قب�ضتهم ففر ناجيًا بنف�ضه قبل 
مكث  ولئن  واأذى«)7(،  �ضر  من  عقباه  تحمد  ل  ما  يديه  على  فينال  العدو  يدركه  اأن 
ابن حمدي�س في اإفريقيا زمنًا فان وجهته الأ�ضا�ضية كانت تبدو الأندل�س ولعله ق�ضد 
المرور باإفريقيا اإذ جعل رحلته بعيدًا عن البحر الذي كان ي�ضيطر على اأكثر �ضواحله 
الروم)8(. واأما لماذا ق�ضد الأندل�س فلي�س ثمة دافع محدد لذلك اإذ ربما كتب اإليه 
المعتمد بن عباد ما ي�ضجعه على القدوم وهو فر�س بعيد كما يراه الدكتور اأح�ضان 
عبا�س لن ال�ضهرة والمنزلة التي كان قد ح�ضل عليها ابن حمدي�س اآنذاك لم تكن 
والتنقل  للغربة  ابن حمدي�س  اختيار  كان  الحال فقد  كان  واأيًا  لمثل ذلك)9(،  توؤهله 
بعيدًا عن الوطن قبل اأن ت�ضقط مدينته )�ضرقو�ضة( باأيدي الروم وفي الوقت الذي 
كان ابن عباد ال�ضقلي يقاتل في �ضقلية وهو ما يطرح ظالًل من ال�ضك حول مكانة 
)الوطن( في نف�س ابن حمدي�س اإذ تركه ولم يدخله المحتلون بعد »واكبر الظن اأن 
نف�س  الذي دق في  الخطر  ناقو�س  كان  الأخ��رى من �ضقلية  والأج��زاء  بلرم  �ضقوط 
ابن حمدي�س وانه كان يحلم بالمجد العربي اأكثر من تطلعه للرفعة الع�ضكرية وربما 
اأن يبقى وديعة في يد  اأفريقيا مف�ضلين نجاته على  اإلى  الذهاب  اأهله على  حر�ضه 
الحياة الق�ضيرة وودع ال�ضاب اأهله وبكى حين عانقه اأبوه مودعًا ولعله لم يكن يت�ضور 

»«



13

أ.م.د. ستار جبار رزيج القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

اأن تلك هي اآخر وقفة له على ار�س الوطن«)10(. وو�ضل ابن حمدي�س الأندل�س بعد 
مكوث ل يعرف اأمده في اأفريقيا – عهد ملوك الطوائف وزاده في الغربة �ضاعريته 
التي ل تروج ول يكون لها اثر اإل في بالط الحكام اأو على اأبواب ق�ضورهم لذا بدا 
هذا الطريق الذي ر�ضمته له الظروف ال�ضيا�ضية فمدح بع�س الأمراء اأماًل في العطاء 
ال�ضاعر  الأمير  اإلى  المطاف  به  انتهى  ان  اإلى  الوفا�س  خاوي  خائبًا  رجع  انه  غير 
المعتمد بن عباد دون اأن يكون له ذكر اأو �ضهرة �ضبقته اإلى الأندل�س فكان لبد لالأمير 
من عقد امتحان له يختبر فيه �ضاعريته وبعد هذا المتحان �ضار من ال�ضعراء الذين 
وينال  وي�ضامره  يجال�ضه  اإليه  المقربين  من  واأ�ضبح  المعتمد  بالد  في  بهم  ي�ضاد 
الحظوة عنده)11(. وفي الأندل�س تدفقت �ضاعرية ابن حمدي�س ودبج اأف�ضل ق�ضائده 
وو�ضف  المعتمد  في  مدحه  يكون  اأن  وبديهي  والرثاء  والغزل  والو�ضف  المديح  في 
حدائقه وغلمانه وق�ضوره ويبدو اأن ابن حمدي�س اطمئن اإلى اأن �ضاحبه راغب اإلى 
اإلى جواره فعا�س في كنفه عي�ضة رغدة هنيئة يلهو ويمجن مع لداته وي�ضرب  بقائه 
من  ولعل  والمو�ضيقى)12(.  والرق�س  بالغناء  ويتمتع  لي�ضرب  الأدي��رة  ويرتاد  الخمر 
اأن �ضعره جاء تاريخًا لغزوات الأمير الحربية كما  نتائج عالقته بالمعتمد بن عباد 
�ضخ�ضي  نتاج  كما هو  ال�ضعر  اأن  يوؤكد حقيقة  وهذا  ال�ضخ�ضي  لمزاجه  �ضجاًل  كان 
فانه نتاج اجتماعي واأن�ضاني فال�ضخ�ضية الفنية محكومة بعوامل تاأتيها من الخارج 
من المجتمع الذي تتفاعل معه ومن التاريخ الذي يكون نموها ومن العقل الذي يوجه 
تكوينها  في  وت�ضهم  ال�ضخ�ضية  عالم  تدخل  التي  الموؤثرات  بكل  متحد  فهو  ال�ضاعر 
واحدة  �ضيكولوجية  وحياة  واحدة  �ضخ�ضية  نتاج  فروعه  وال�ضعر من  الأدبي  فالعمل 
»فلالإحداث الواقعية والم�ضاهدات والأطالعات التي تحدث في حياة ال�ضاعر �ضلة 
تنظيم  الفني فرديًا واجتماعيًا في وقت واحد فهو  العمل  يبدعه ومن هنا كان  بما 
لتجارب لم تقع اإل لهذا الفنان لكنه تنظيم في �ضياق الإطار ذي الأ�ضول الجتماعية 
ترف  من  الرغم  وعلى  التنظيم«)13(.  عوامل  اأهم  من  عاماًل  الفنان  يحمله  الذي 
العي�س الذي انغم�س فيه ابن حمدي�س مع المعتمد فانه كان قريبًا من وطنه يت�ضمع 
وفي  ببطولتهم)14(.  وافتخارًا  بالده  لأهل  ت�ضجيعًا  �ضعره  في  ذلك  لينعك�س  اأخباره 
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الحقيقية  البداية  ليكون  �ضرقو�ضة  مدينته  �ضقوط  نباأ  اإليه  نمى  ا�ضبيلية  في  غربته 
لنك�ضة نف�ضية عارمة تركزت بتوالي الأحداث المريرة تباعًا اإذ »اأخذت دورة التراجع 
�ضقلية  مدن  �ضقطت  اأخرى  تراجع  بحادثة  الياأ�س  ح�ضي�س  اإلى  حمدي�س  ابن  تجر 
وغرق بن عباد ال�ضقلي في اإحدى المعارك البحرية وهو يتنقل من �ضفينة اإلى اأخرى 
ومات والد ال�ضاعر وجاء نعيه في دار الغربة وقد ترك له و�ضية يحثه فيها على البر 
من  ن�ضيبه  لينال  المعتمد  دور  جاء  والوطن  الأهل  فاجعة  وبعد  الخير«)15(.  وعمل 
النكبة اذ �ضرعان ما تحرك يو�ضف ابن تا�ضفين اأمير المرابطين الذي ا�ضتنجد به 
المعتمد لينقذه من زحف الفرنجة – ليجتاح دويالت الطوائف دويلة بعد دويلة حتى 
جاء الدور على دويلة بن عباد فق�ضى عليها وقب�س على اأميرها و�ضاعره ابن حمدي�س 
اأ�ضيرين فاأبقى على الأمير حبي�س قيده واأطلق �ضراح ال�ضاعر الذي ظل وفيًا ل�ضاحبه 
يزوره حين �ضجن في )اغمات( باإفريقيا حتى مات في محب�ضه)16(. ولعل في نكبة 
اأن  رغم  �ضقلية  وطنه  الى  الرحيل  في  جديًا  التفكير  اإلى  �ضاعرنا  دفع  ما  المعتمد 
التي تدل على رحيله  الإ�ضارات  قلة  النورمان ورغم  يد  اأجزائها كانت تحت  معظم 
فان الدكتور اح�ضان عبا�س يميل الى القول ان ذلك قد ح�ضل وبطريق البحر م�ضتدًل 
على ما ورد في بع�س ق�ضائده ان مركبه قد انك�ضر وان جارية له تدعى جوهرة قد 
الحال فقد ام�ضى  واقع  وايًا كان  الغرقى)17(.  لكان من  لول لطف اهلل  وانه  غرقت 
ابن حمدي�س بقية عمره في افريقيا وهو دور من حياته فيه ق�ضط كبير من الخمول 
و�ضكوى الكبر وانتحال الحكمة والقتراب من دائرة الزهد وفيه عا�س ابن حمدي�س 
متنقاًل بين اغمات والمهدية وبجاية وبوزة وقاب�س و�ضفاق�س وميروقة و�ضبته فيمدح 
ليعي�س وي�ضت�ضعر الإقالل و�ضيق الحال واذ امتنع عنه الر�ضم او ابطاأ عليه العطاء 
لقد لزم ابن حمدي�س المعتمد اوًل حتى ادركته منيته ياأغمات ثم ات�ضل ببني علنا�س 
ورجال دولتهم وبني زيري وبني خرا�ضان فاأطال المدائح فيهم جميعًا)18(. وبعد فقد 
الم�ضتقر و�ضاحب النعمة فقد ال�ضاعر ب�ضره في اأخريات عمره)19(. و�ضارت الع�ضا 
�ضرورة ملحة تالزمه كما حكى ال�ضلفي حاله في معجمه)20(. وفي الثمانين من عمره 
كان ن�ضاطه الفني ما يزال قويًا ويبدو انه اقلع عن الخمر وهو في ال�ضتين من عمره 

»«
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فقد كتب ق�ضيدة الى ابن عمته ابي الح�ضن وهو في �ضن ال�ضتين يقول فيها عار�ضًا 
حاله رهين الغربة والكهولة:

اأرن���و ال�����س��ب��اب فل�ست  ال������ى ل���ه���و ف��ي�����س��غ��ل��ن��ي ال���رح���ي���قف��رغ��ت م��ن 
غ����ام����اً ����س���ق���ل���ي���ة  ف������ي  ان��������ا  ف���ت���ل���زم���ن���ي ل����ك����ل ه��������وى ح���ق���وق ول 
ف���م���ال���ي غ���ي���ر ري�����ق ال����ك����اأ�����س ري���قل���ي���ال���ي ت���ع���م���ل الأف������������راح ك���اأ����س���ي
ال�سدوق)21(ت���ج���ن���ب���ت ال�����غ�����واي�����ة ع������ن ر�����س����اد ال��ك��ذب  يتجنب  كما 

وفي �ضنين عمره الأخيرة واذ عبر حاجز الثمانين وحيدًا في غربته يفجع بابنته 
التي و�ضله نباأ موتها في �ضرقو�ضة فيهزه من اأعماقه هزًا يدفعه الى رثائها بحرقة 
م�ضت�ضعرًا الغربة لنف�ضه بعد كل ما باعدت بينهما من اأعوام لم تن�ضيه وجده عليها 

وامله في ان يموت قبلها:
ك��ان��ا م�����س��وق��اً ل��ل��م��واط��ن والأه���لاأران�������ي غ���ري���ب���اً ق���د ب��ك��ي��ت غ��ري��ب��ًة
فع�ست وماتت وهي محزونة قبلي)22(ب��ك��ت��ن��ي وظ���ن���ت اإن����ن����ي م����ت ق��ب��ل��ه��ا

وقد كان رثاءه في غربته ايذانًا ببكائه على نف�ضه ففي �ضهر رم�ضان من عام 
في  ول  ولد  حيث  �ضرقو�ضة  في  ل  حمدي�س  ابن  م�ضيرة  الموت  ختم  هجرية   527
الأندل�س حين راأى �ضطرًا من النعيم واآخر من ال�ضقاء بل في اإفريقيا ليدفن ببجاية 

على اأرجح القول.
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وعي الموت في أطار الدنيا

في شعر ابن حمديس الصقلي

»قراءة وتحليل«
تقدي�س  مبداأ  على  جوانبها  من  كثير  في  للحياة  حمدي�س  اب��ن  فل�ضفة  قامت 
الدنيا ببعدها الح�ضي الأبرز، فالتخا�ضم الذي عا�ضته ذاته مع عالمها الم�ضطرب 
ذلك  كل  المثال  بغية  بالواقع،  والت�ضحية  المبكر  الخروج  خيار  وتبنيها  بالإحداث 
دائم،  ت�ضالحي  اإطار  في  نف�ضيًا  معها  ال�ضاعر  يتعاطى  اأف�ضل  حياة  عن  بحثًا  كان 
ولذا اأمكن القول: ان الهوية الوطنية – بمعناها التجريدي – لم تكن مطمح الذات 
لل�ضقوط بكل  اأياًل  اأعدائه  حين ترك ابن حمدي�س وطنه وال لما غادره وهو يواجه 
ما تت�ضمنه المفردة من دللت، بل لعل مطمح الذات اآنذاك يتلخ�س بحياة ح�ضية 
م�ضتقرة حاول ابن حمدي�س ان يوؤطر وعيه لها باإطار معنوي مختلق كنى عنه في قوله 

معتذرًا لأهله بعد �ضنوات من غربته)23(: 
بالنوى على ال طالباً  رح��ت  ك������اأن������ي ف����ي����ه����ا ل����ل����ن����ج����وم م�������س���اموه��ل 

لقد وعى ال�ضاعر الحياة جريًا وراء النعيم الذي قد تجعله الحروب �ضعب المنال 
عبر فر�ضها )الموت( – القاطع للحياة – عقبًة ممكنة، بل قريبة اأحيانًا فالخروج 
الذي عالجه ابن حمدي�س فل�ضفيًا و�ضمنه خطابه الحكمي الداعي الى المغادرة كما 

في قوله)24(:
ن�سيبخ��ذ ال��ع��زم م��ن ب���رد ال�����س��ل��و ف��اإن��م��ا للهوان  عندي  الغيد  ه��وى 
يخيب  وبادر ول تهمل �سرى العي�س اأنها لي�س  النجح  ف��ي  خبب  لنا 
لها علوية  وه��ي  ال����دراري  ط�����ل�����وع ع����ل����ى اأف�����اق�����ه�����ا وغ�������روبف�سهب 
فتطيبول���و ل��م ي��ك��ن ف��ي ال��ع��زم األ تقلب �سعيها  فيه  النف�س  ت��رى 
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ببلدة ال��م��ج��ال  بالحر  ���س��اق  وان  ف��ك��م ب���ل���دة ف��ي��ه��ا ال��م��ج��ال رح��ي��ب 
ال��ع��زي��م��ة وا���س��ع��اً ل��ب��ي��ت  اأن����ت  اأذا  ل��ه��ا ال��رج��ل ف��ي غ���رز ف��اأن��ت لبيب 

وقوله مانحا الغتراب – على الرغم من وطاأته النف�ضية – �ضمة الخيار اليجابي 
المقنع والمنتج للغايات)25(:

ط������رف������ي������ه: ب���������س����ف����ي����ن ورك�����������ابخ������ذ ب�����������راأي ف������ي زم���������اع وا�����س����ل
ك��م م��ن فتى المنى  م���ع���دم ن����ال ال��م��ن��ى ب��ع��د اغ���ت���رابواغ��ت��رب وارج 
ت���ع���ق���ب���ه���ا ال�������ن�������وى  اأت����������������راح  ب���ج���زي���ل ال����ح����ظ اأف���������راح الإي�������اباأن 

مثل ذلك الخروج لم يكن ال اعترافًا من الذات باأهمية الحياة الدنيا ب�ضفتها 
ال�ضوط الوجودي الكثر اإغراءًا، والأقرب الى الطابع الح�ضي الغالب على ال�ضخ�ضية 
الإن�ضانية، فخيار المغادرة ي�ضتبطن دفاعًا من الذات عبر وجودها الدنيوي المتعر�س 
بالفناء عبر تجاوز قلق للمكان اماًل في توا�ضل نف�ضي اأكثر اإثراءًا على ما تت�ضمنه 
مفردة المكان من دللة تتعدى حدودها التقليدية لتحمل معنى »الكيان الجتماعي 
الذي يحتوي على خال�ضة التفاعل بين الإن�ضان ومجتمعه ولذا ف�ضاأنه �ضاأن اأي نتاج 
اجتماعي اخر يحمل جزءًا من اأخالقية واأفكار ووعي �ضاكنيه«)26(، واذا كان خروج 
ابن حمدي�س الى الأندل�س وتاأمله للخال�س الفردي خارج ميدان �ضقلية المحكومة 
بال�ضراع يمثل موؤ�ضرًا لوعي الدنيا في بعدها الح�ضي لديه، فخطابه الحكمي ل يخلو 
ال�ضاعر  ير�ضمها  التي  بال�ضورة  و�ضلته  البعد  ذلك  محورية  على  متكرر  تاأكيد  من 
لوجوده واقعًا ومثاًل، فالذات ل تركن لموقف نف�ضي ثابت اإزاء الدنيا التي ل تحمل 
�ضمة الثبات، لنها مهددة بالفناء الغالب دومًا فال غرابة في ان تكون الحرباء الوجود 
الح�ضي الذي يعادل في تكوينه وبعده عن المظهر الثابت الدنيا غير الم�ضتقرة على 

حال، يقول ال�ضاعر)27(: 
ت��ل��ون ذات  ك���ال���ح���رب���اء  اأ�سوداودن�����ي�����اك  اأ�سبح  العين  في  ومبي�سها 

بعد فل�ضفي  يوؤ�ض�س لحقيقة فكرية ذات  ال�ضابق وان كان  الحكمي  ان الخطاب 
لدى  ال�ضعورية  التجربة  بمرارة  يوحي  ما  النف�ضي  الختناق  وا�ضح، ففي داخله من 
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ابن حمدي�س الذي لم تعرف حياته ثباتًا طالما حكمها النتقال الذي تلم�ضنا ح�ضوره 
فاعاًل في البنية الفل�ضفية ل�ضعره وان لم يكن ب�ضورة كلية، فت�ضبيه الدنيا بالحرباء 
في وعي الذات القلقة اأ�ضا�ضًا يمثل نمطًا من اأنماط المواعظ الإن�ضانية العامة التي 
»ت�ضتند الى تلك النظرة المت�ضائمة الى حياة الإن�ضان في ظل الفناء الذي يتهددها 
من كل مكان فهذا هو الإن�ضان يدرك ما يوؤدي اإليه طول العمر وهو مع ذلك يحب ان 
يعي�س وهو موقن من ان يومه اآت ولكنه ين�ضغل عنه بكاذب الأمل وزائف العلل«)28(. 
واذا كانت )الدنيا( في نظر ابن حمدي�س مالكًا للتبدل الم�ضتمر بما تت�ضمنه المفردة 
من دواعي قلق الذات التي تعر�س عليها موقفًا �ضلوكيًا محددًا قائمًا على وعي فل�ضفي 
خا�س، فهذا يعني ان الإيجاب ل يحكم م�ضيرتها كاملة ول ي�ضتوعب كل اأجزائها، فاي 
تلك الأجزاء كان يمثل لدى الذات م�ضروعًا لال�ضتقرار وفر�ضة لتحقيق توازن نف�ضي 
مقنع مع الوجود ؟ واي مفهوم يحمله ال�ضاعر عن الدنيا مثل لديه م�ضدرًا لتقدي�ضها 

وال�ضعي وراء التوا�ضل معها ؟ 
لقد كان وعي ابن حمدي�س بايجابية الدنيا وقدا�ضتها يرتبط بوعيه للنعيم الذي 
تمنحه لالن�ضان م�ضيرتها وهذا الأخير ل يتعدى مدلول اللذة الح�ضية الذي بدا وكاأنه 
فل�ضفية  �ضيغة  وفق  الحياة  مع  التعاطي  نحو  ال��ذات  دفع  في  المبادرة  زمام  يملك 

خا�ضة وان تغيرت لحقًا.
ان قلق ال�ضاعر من فناء )الإيجاب( المتمثل بالنعيم الح�ضي في تكوينة الدنيا 
المتقلبة غير الم�ضتقرة تبدو بو�ضوح في الية الت�ضارع المتنامي الذي ي�ضتنزف زمن 
او  ان يكون ق�ضيمًا من�ضفًا  اأمكن  وان  فالنعيم  والدنيا،  الذات  بين  اإيجابًا  التوا�ضل 
غالبًا لل�ضقاء �ضمن تلونات الدنيا – الحرباء – فهو في نظر ابن حمدي�س الخائف 
يبدو  كيف  ولننظر  نقي�ضه،  من  زمنيًا  اق�ضر  الم�ضتقبل  من  والمتوج�س  الفناء  من 
العجز النف�ضي عن الركون الى الممكن المتداول من ايجابية الدنيا – نعيمها – ذلك 
انه مهدد بالفناء الذي ل ي�ضتنزفه كاماًل ح�ضب، بل ويختزل مدى ذلك ال�ضتنزاف 
ليكون اكثر ق�ضرًا بما ي�ضتبطنه معنى )الق�ضر( من �ضعور الذات بمباغتة الأخر لها 
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وعجزها عن �ضده)29(:
ق���������س����ي����رةوط����ي����ب ال���ن���ع���ي���م ل����ه ����س���اع���ة ت��ع��د ط����������ال����������ت..  ه��������ي  ان 

يتاأتى من غياب )النعيم(  الدنيا ل  اإطار  اأزمة الذات في وعيها للموت في  ان 
عن م�ضرح الأخيرة، ول ل�ضالة حجمه اإزاء �ضيادة مفتر�ضة واقعة لل�ضقاء – القبيل 
المتناق�س – ولكنها تبدو في قلق الذات المت�ضاعد من غياب ال�ضتمرار عن �ضلتها 
او  �ضلبًا  الواقع  بتبدل  لزواله  – اما  مثاًل  لها  بالن�ضبة  يبدو  – الذي  النعيم  بذلك 
بعجزها عن التما�س معه لموتها او غيابها عن محيطه، ومن هنا يبدو ال�ضاعر وكاأن 
واأوهام  التي تتحكم في كل حركة من حركاته،  القاتلة  الم�ضتبد وهواج�ضه  الخوف 
الموت التي تتج�ضد في كل ثنية من هذه الثنيات قد »�ضدت عليه الم�ضالك وانح�ضرت 
دائرة الموت حتى كادت تطويه في ظل الحيرة المرة والهاج�س المريب من الموت 

والدافع ال�ضديد لحب الحياة والبقاء«)30(.. ولعلنا نلمح في قول ابن حمدي�س)31(: 
ت������رح������ل �������س������ود ل����م����ت����ه ب���ب���ي�������سو�����س����اع����ات ال���ف���ت���ى �����س����ود وب��ي�����س
جفوف الزهر في الرو�س الري�سي������ذوق ال����م����رء ف����ي م���ح���ي���اه م���وت���اً
الح�سي�سواإ���س��راك ال��ردى في الغيب تخفى ت��رب  ف��ي  يخفين  كما 

فثنائية )النعيم – ال�ضقاء( التي يطرحها �ضدر البيت الأول بلغة توحي بالتكافوؤ 
عبر المنا�ضفة من تقابل ال�ضواد والبيا�س، �ضرعان ما تتحول الى تقابل غير متكافئ 
ال�ضباب  ي�ضتوعبه  الذي  النعيم  ان �ضطر  للحياة، ذلك  الذات في وعيها  قلق  يعك�س 
واأثقل  اأطول عمرًا،  �ضقاء  الى  يف�ضي  ما  �ضرعان  اذ  ي�ضتمر،  ان  اق�ضر من  ما�ضيًا 
ح�ضورًا يوحي به ال�ضيب موؤ�ضرًا لهرم الذات ودنوها من النهاية، باعتبار ان »معترك 
عندها  تجديه  فلن  الإن�ضان  دخله  واذا  ال�ضيخوخة  في  و�ضوحًا  ا�ضد  يكون  المنايا 
الرقي والتمائم«)32(، ولعل ح�س ابن حمدي�س الفني يبدو وا�ضحًا في التوظيف المكرر 
لمفردتي ال�ضواد والبيا�س بدللتين مختلفتين، وكاأنه اأراد بذلك التوظيف ان يوحي 
بالفكرة الأ�ضا�س التي يدور حولها المقطع ال�ضعري برمته من تنقل الدنيا بين حالتين 
متناق�ضتين، وتقلبها الم�ضتمر بين الإيجاب وال�ضلب، ولعل اإ�ضكالية الحياة في نظر 
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ال�ضاعر يتج�ضد في البيتين التاليين عبر جزئية الح�ضور الحتمي للموت، الذي يعني 
توقف الحياة ذلك الح�ضور الذي ي�ضتمد خطورته من حركته بموازاة الوجود الح�ضي 
للذات، فكاأنه ل يمثل اغتياًل للحظة التي تعي�ضها الذات ح�ضب، بل لوجودها اأ�ضاًل، 
ولذا جعل ال�ضاعر الحياة ظرفًا للموت و�ضبه ابتالء الإن�ضان به في اإطار ذلك الظرف 
بذبول الزهرة على الرغم من وجودها في الريا�س المترعة تراجع ورواء، وفي راأيي: 
ان مدلول ال�ضورة الأخيرة يتعدى ال�ضلة الح�ضية بين الذات والموت ببعدها الفكري 
المجرد الى م�ضتوى التلميح بخطورة تلك ال�ضلة وح�ضا�ضيتها النف�ضية، كونها تمثل 
اغتياًل للحياة كيفما كانت، فقلق ابن حمدي�س في وعيه للموت يكمن كما المحنا في 
قدرة تلك الحقيقة الح�ضية – الغيبية – على اإجها�س وجوده في اأي لحظة واإيقاف 
�ضلته بالحياة مغانم وم�ضرات، فكاأنه اأ�ضبه بال�ضرك الخفي الذي تقع فيه الفري�ضة 
غير واعية بمو�ضعه منها او وجوده في طريقها مع �ضعورها اإجماًل بان ثمة من يتر�ضد 
خطاها محاوًل الإيقاع بها، ولعلنا نلمح المعنى ال�ضابق اأي�ضًا في مطلع ق�ضيدة اأخرى 

لبن حمدي�س يرثي فيها فقيدًا من اأهله وهو في غربته، اذ يقول)33(:
و�سلم المنايا كالخديعة في الحربخطاب الرزايا )انه( جلل الخطب
الل�سبت���ري���د م����ن الأي���������ام ك����ف ���س��رف��ه��ا من  الأف��اع��ي  طبع  اأمنتقل 
وكم اجل للطير في ملقط الحبوتلقي المنايا وهي في عر�س المنى

يتعالى  المتقدم  الن�س  بها  ينطق  التي  الزمان  مع  التخا�ضم  روح  عن  فف�ضاًل 
�ضوت الذات بالتنديد بالموت خ�ضمًا قاهرًا طبع على ال�ضراع، فغفلته عن الإن�ضان 
الخ�ضم  تغري  وقت  ف�ضحة  من  اأكثر  – لي�ضت  بال�ضلم  ال�ضاعر  عنها  كنى  – التي 
تقوية  ت�ضتبطن  اأ�ضبه بخديعة حرب  واقعها  ال�ضراع وهي في  وتوقف  الحياة  بخلود 
لل�ضراع وتجددًا له، بل وم�ضاعفة فقلق الذات ياأتي من زاويتين: اأولهما عجزها عن 
ا�ضتمالة الموت كما هي حالها مع الزمان ول غرابة في ذلك، فطالما جعل ال�ضاعر 
المنية �ضالح الأيام – ذات الطبيعة العدوانية كالأفاعي المجبولة على العداء – في 
مواجهتها حيوية الذات وطموحها نحو البقاء في دائرة المثال الذي يتمحور غالبًا 
ان  في  فتكمن  الثانية  الزاوية  واما  المختلفة)34(،  باإغراءاته  الح�ضي  الوجود  حول 
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الموت بات يعني بالن�ضبة للذات قدرًا غيبيًا قاهرًا يمكن ان يواجهها في اأوج احتفائها 
بالحياة وتما�ضها الح�ضي بمفرداتها كحال الطيور التي يتحول طعامها من م�ضدر 
بقاء الى محطة فناء، فالحياة مهما امتدت وات�ضعت مدياتها لت�ضتوعب الممكن او 
المتخيل من العطاءات تفقد قدرتها على طماأنة الذات ورفدها بتوازن نف�ضي مقنع 
ل ل�ضيء ال لأنها في معر�س الموت الذي يتر�ضدها في كل حين قادرًا على اإيقافها 
عند هذا الحد او ذاك، ومن هنا نتلم�س لدى ابن حمدي�س – كاأقرانه من ال�ضعراء 
ما�ضيًا  ي�ضبح  عليه حا�ضرًا  الزمان  تعاقب  اإزاء  بالكدر  م�ضوبًا  بالقلق  – اإح�ضا�ضًا 
وم�ضتقباًل يطاأ ار�ضه الحا�ضر، ليرتدي زي التحول نف�ضه فال نجد لديه غير مفردة 
)الخ�ضران( التي تعني في مدلولها النف�ضي امتداد ال�ضقاء ق�ضيمًا غالبًا على ح�ضاب 
ت�ضتنفذ  فالذات  الفناء،  غلبة  مقابل  في  البقاء  �ضالة  قل:  او  مغلوبًا  ق�ضيمًا  النعيم 

ن�ضيبها من الحياة �ضرعان ما تخ�ضر ن�ضيبها من البقاء)35(:
ع��م��ريواإن����������ا ح����ي����ث �����س����رت اآك��������ل رزق�����ي ي����اأك����ل  ال�����زم�����ان  اأن  غ���ي���ر 
من حياتي وجد في الربح خ�سريك����ل����م����ا م�������ر م�����ن�����ه وق����������ت ب����رب����ح

عن  بدياًل  نف�ضه  يطرح  ان  يمكن  تعوي�س  فال  م�ضتحياًل  البقاء  ك��ان  وطالما 
الخ�ضران الموؤكد)36(:

العم�� م��ن  ي��وم��اً  خ�����س��رت  م��ا  ب����رب����حواإذا  ي���������رد  اأن  ف����ه����ي����ه����ات  ������������ر 
وعلى الرغم من لغة ال�ضت�ضالم التي ت�ضي بها الأبيات ال�ضابقة موحية بركون 
الذات نف�ضيًا الى ما وعته من واقع الموت و�ضلته بالحياة، ال اإننا نلمح في ثناياها 
�ضعورًا لم�ضيرها الزاحف بعيدًا عن الخلود الذي تتمناه، ولعل ذلك الإح�ضا�س نابع 
لديها »من ظاهرة حب الحياة والتم�ضك بالمثال الكبير المحبب الذي عا�ضه المرء 
في �ضبابه فهذا المثال يظل اأبدًا معلقًا بالذاكرة وحين ي�ضحي المرء �ضيخًا ل يتح�ض�س 
مواطن ن�ضجه الحقيقية ول يعترف بتغاير الزمان واإنما تهيمن عليه ذكريات القوة 
كلما  الألم  – ي�ضت�ضعر  – اأن�ضانًا  حمدي�س  فابن  عهودها«)37(،  وذكريات  الما�ضية 
تاأمل عمره الغابر لما يحمله في نف�ضه من ذكريات عنفوانه وحيويته وعراكه للزمان، 
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وعمره القادم لما يثيره فيه من هواج�س القلق من الموت الذي يتر�ضد خطاه ويقف 
له بالمر�ضاد ل يختار �ضحاياه ح�ضب نظام خا�س ول ب�ضيرة، بل هو كالناقة التي 
ل تب�ضر لياًل وما ذاك ال لن وعي ال�ضاعر لم يكن يتعدى – في محتواه النف�ضي ل 
اأي  وفي  للفناء  دومًا  والمتعر�س  للنفاذ  القابل  الخال�س  الح�ضي  – بعدها  الفكري 
الإن�ضان  روؤية  على  الغالبة  ال�ضمة  )القلق(  في جعل  دوره  الوعي  لهذا  ولعل  لحظة، 
العربي للحا�ضر عمومًا)38(، اذ ل ثبات في معطيات الوجود طالما امتدت اإليها يد 
الفناء التي ل ترد ول تقهر، ولعل من اأهم ال�ضواهد على النظرة الح�ضية الطاغية 

لدى ابن حمدي�س للوجود قوله في اإطار خطاب حكمي مفعم بحيوية الحياة)39(:
العذروم���ا ال��ع��ي�����س اإل ف���ي ت��ط��رف ل��ذة م�ستح�سن  فيه  ع��ذار  وخلع 

فلغة الح�ضر التي ينطق بها البيت ل تترك مجاًل وان ب�ضيطًا لت�ضور فهم معنوي 
ل  والوجود  الذات  بين  المفتر�س  فالتفاعل  ال�ضاعر،  وعي  في  الحياة  لهوية  ممكن 
عطاءات  من  الأكبر  القدر  ا�ضتنزاف  تعني  التي  الح�ضية  الدائرة  يتعدى  ان  يمكن 
الحياة ببعدها الأدنى ل لأنها غير نهائية او في طريقها الى الزوال ح�ضب، بل لأنها 
تمثل واقع الحياة الذي ل يكون البقاء خالفه ال فارغًا من الم�ضمون او غير مجد 
ابن حمدي�س،  الثابتة من  الحقيقة  يمثل  ل  الوعي  ان هذا  الرغم من  وعلى  تمامًا، 
اذ �ضرعان ما تغير لحقًا ال انه يعك�س قناعة ال�ضاعر الآنية بان الحياة لي�ضت اأكثر 
من ميدان مفتوح لجني العطاءات، وطالما كانت ق�ضيرة »فلياأخذ منها ما تي�ضر له 
ان ياأخذ ولي�ضب من لذائذها على قدر ما ي�ضتطيع فكاأنه بت�ضرفه هذا كان ينتقم 
المعاناة  بكل  البدوي  يعاني منها  التي كان  ال�ضعبة  وق�ضاوتها وظروفها  الحياة  من 
فكان يرك�س وراء اللذة اأينما كانت تهفو نف�ضه فكان يطرق خيمة الحبيبة متجاوزًا 

حرا�ضها ومتحديًا اأهلها لكي ي�ضل الى اللذة«)40(: 
موقف الذات 

لقد اتجهت بع�س الدرا�ضات النف�ضية الحديثة الى القول: باأن الهم والقلق يمثالن 
اأهم متغيرات ال�ضخ�ضية الإن�ضانية والعامالن الأ�ضا�ضيان في ت�ضكيل معالمها وتف�ضير 
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�ضلوكها)41(، وهذان المتغيران يرتبطان بم�ضاألة الختيارات التي ترتبط بدورها باأهم 
الذي  الوقت  ففي  وحريته)42(،  وجوده  هما  بعيد  زمن  منذ  الإن�ضان  �ضغلتا  ق�ضيتين 
يتقبل فيه الإن�ضان العتيادي – غير المبدع – ما يطرحه عليه الأخر او المحيط من 
اختيارات متجنبًا �ضخطه او عقابه يتحرك المبدعون – ومنهم ال�ضعراء – غالبًا الى 
اعتماد اأ�ضلوب انتقاء بع�س الختيارات التي يرونها منا�ضبة من بين ما يطرح عليهم 
باحثين عن بدائل قد ل تكون مقبولة اجتماعيًا ولكنها مبررة بالن�ضبة لهم نف�ضيًا، 
بل يتعدى الأمر ذلك ليرف�س بع�ضهم كل ما هو مطروح اأمامه من اختيارات ليعي�س 
اأعلى درجات القلق وال�ضراع جراء القبول بهذا ال�ضلوك المتكلف)43(. وابن حمدي�س 
في تجربته الوطنية عمومًا، ووعيه للموت اإ�ضكاًل خ�ضو�ضًا ل يخرج عن �ضياق النمط 
الثاني، فبينما تقبلت ال )نحن( التي ينتمي اليها ال�ضاعر خيار ال�ضمود بوجه الروم 
دائرة  من  والهرب  الوطن،  عن  الخروج  خيار  الذات  تبنت  بقاءًا  النتظار  او  قتاًل 
ابن  ا�ضتوعبها  التي  تلك  الحياة  الموت ق�ضاًء على  ي�ضتبطن  الذي  الوطني  ال�ضراع 

حمدي�س مغانم وم�ضرات. 
المتداول  الممكن  الى  الركون  نف�ضيًا  ال�ضاعر رف�س  ان  القول:  امكن  ومن هنا 
من خيارات ل ل�ضيء ال لنها تنفتح على جعل الموت واقعًا قائمًا، بل قريبًا يتهدد 
حرية الذات في وعيها للحياة وارتيادها لها من جهة، ويم�س وجودها الح�ضي الأهم 
اإ�ضكاًل  واقعًا خارجيًا  الموت  يواجه  ونف�ضيًا  القلق فكريًا  فال�ضاعر  اأخرى،  من جهة 
وق�ضية فل�ضفية ترتبط بح�ضور الحدث )غزو الروم ل�ضقلية( بانتهاج م�ضلك بديل 
يمكن ان ن�ضميه )الهروب من المكان(، ذلك الإجراء الذي تمثل بانتقال الذات من 
على  )ا�ضبيلية(  بالحياة  الحتفاء  محيط  الى  )�ضقلية(  الحا�ضرة  الأزم��ة  محيط 
الرغم من ان ذلك الحتفاء لم يكن مطلقًا، فقد تزامن دخول ابن حمدي�س الأندل�س 
مع ا�ضطرابها ال�ضيا�ضي الذي انتهى ب�ضقوط ا�ضبيلية واأميرها المعتمد بن عباد في 
ال�ضنة ذاتها التي �ضقطت فيها �ضقلية – وطن ال�ضاعر – على يد الروم نهائيًا)44(، 
وال�ضوؤال الذي يفر�ضه منطق التحول المكاني في تجربة ابن حمدي�س هو: هل �ضكل 
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الخروج – واقعًا وفل�ضفة – م�ضدر خال�س الذات من قلقها حين وعت الموت اأخفاء 
للحياة الح�ضية المقد�ضة لديها ؟ وهل كان منطق التحول ذاك مجديًا بالن�ضبة ل�ضاعر 

ظل يبحث عن ال�ضتقرار بال جدوى ؟
والأر�س  بالوطن  تما�ضهم  كان  الذين  ال�ضعراء  بين  من  حمدي�س  ابن  ظل  لقد 
عطاءًا  وديانها  بين  ولم�ضوا  وطيبًا  هناءًا  الأر�س  في  وجدوا  لنهم  »حقيقيًا  تما�ضًا 
فنما حبها نماءًا اإن�ضانيًا خال�ضًا«)45(، ولكن ذلك التما�س فقد حيويته وجذوته، بل 
مبررات ح�ضوره حين اأ�ضبحت الأر�س م�ضروعًا للخراب، والوطن ميدانًا للفناء ولم 
اأكثر من خيارين: اما البقاء الذي يهدد وجودها �ضواء بالمواجهة  يبق اأمام الذات 
ام النزواء ال�ضلبي، او المغادرة والبحث عن بدائل وطنية اأخرى تحقق للذات بع�س 
وجودها وتمنحها مطلق حريتها، وعلى الرغم من ان التحول المكاني لم يكن خيارًا 
�ضهاًل من الناحية النف�ضية، كونه ينفتح على قادم مجهول، فقد بدا اأف�ضل من البقاء 
الذي ي�ضتبطن الموت اأجاًل او عاجاًل واذ ي�ضلك ابن حمدي�س م�ضلكه التحولي يندفع 
الخيار  لذلك  والفكري  النف�ضي  البناء  تر�ضين  نحو  �ضابقًا  الحكمي كما مر  خطابه 
و�ضراع  الخيار  قلق  كان  ال�ضاعر  لن  ال  ذاك  وما  خا�س  فل�ضفي  اط��ار  في  وجعله 
الذات بين الممكن الذي اختارته والممكن الذي تركته فياأتي الخطاب ليوثق �ضلتها 

باختيارها عبر اإعطائه �ضفة ال�ضلوك العقالني المنتج فنراه يقول)46(: 
ط������رف������ي������ه: ب���������س����ف����ي����ن ورك�����������ابخ������ذ ب�����������راأي ف������ي زم���������اع وا�����س����ل
ك��م م��ن فتى المنى  م���ع���دم ن����ال ال��م��ن��ى ب��ع��د اغ���ت���راب واغ��ت��رب وارج 
ت���ع���ق���ب���ه���ا ال�������ن�������وى  اأت����������������راح  ب���ج���زي���ل ال����ح����ظ اأف���������راح الإي�������اب ان 

ويقارب المعنى ذاته في ق�ضيدة اأخرى ذات بعد نف�ضي وا�ضح، فيقول)47(:
ع�سراً فقد يجد الدرياق من ل�سعا�سر تحظ بالي�سر اأن كابدت في اأفق
ال���م���رء ف���ي بلد وات�����س��ع��اورب���م���ا ���س��اق رزق  در  ع���ن���ه  ����س���ار  اأذا  ح���ت���ى 

والخطابان ال�ضابقان وان تبنا طرحًا فكريًا مجردًا لق�ضية اإن�ضانية عامة لم يخل 
من توظيف فني محدد ال اأنهما يتحركان في الإطار الوطني العام الذي حكم تجربة 
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– ا�ضبيلية(، فاأيًا كان �ضكل العطاء  ابن حمدي�س ببعدها المكاني الخا�س )�ضقلية 
الذي تتاأمله الذات من المحيط او من الأخر والذي لم يعد الوطن الأ�ضيل م�ضدرًا 
له، فال غنى عن القول: ان )الموت( لم يزل ي�ضكل حاجزًا وراء هذا الحرمان النف�ضي 
بعد  فيما  ال�ضاعر  ادرك  قائمًا،  نف�ضيًا  خيارًا  المكاني  التحول  فر�س  ي�ضتدعي  الذي 
عدم جدواه في ابعاد �ضبح الموت عن وطنه اوًل، وعن ذاته المحا�ضرة بالقلق ثانيًا، 
الم�ضتبد،  القاهر  للزمن  نتاجًا  الأحياء  �ضدور  على  الجاثم  ال�ضبح  ذلك  كان  طالما 
فكاأن ابن حمدي�س بداأ يدرك ان الهرب من »المكان ومن الحدث وان حقق لل�ضاعر 
الهروب  الزمن فكيف  فاأنه هرب فا�ضل لن هناك  الى حين  والبقاء  الحياة  ديمومة 
منه«)48(، ولذا كان من المنطقي لخطابه الحكمي ان يتحول هو الأخر لي�ضتبطن وعيه 
الجديد بجدية البقاء خيارًا على ح�ضاب المغادرة اوًل، وهو ما ن�ضت�ضفه من قوله)49(:

اأر���س قوم ترحًا ف����رزق����ك م����ا ا����س���ت���وع���ب���ت���ه ب��م��ق��اماإذا لم تطق عن 
وراء  فيما  ال�ضك  بح�ضور  وج��دواه  وج��وده  يرتبط  ملحًا  مطلبًا  البقاء  وبقيام 

الخروج عن المكان ثانيًا، وهو ما نقراأ مالمحه في قوله)50(:
بموطن العزيز  القطر  م��ن  ومت عند ربع من ربوعك اأو ر�سم تقيد 
غ��رب��ة ت���ج���رب  اأن  ي����وم����اً  ال�سمواإي��������اك  تجربة  العقل  ي�ستجيز  فلن 

ففي الخطابين – على ما فيهما من فارق دللي – تاأكيد على محورية المكان 
بخيار  تم�ضكها  فيهما  نقراأ  اذ  والم�ضتقبل،  الحا�ضر  بين  للعالقة  ال��ذات  وعي  في 
البقاء في الوطن وان كان م�ضوبًا بال�ضراع، ورغبتها في ا�ضتغراق الممكن المتداول 
من العطاءات دون التحول وراء المتخيل منها، ذلك الذي ا�ضتلزم منها فيما �ضبق 
وعيًا مغايرًا بجدية المغادرة، بل وتجربتها واقعًا ولعلنا نلم�س بو�ضوح ح�ضور مفردة 
)الموت( في ثنايا الخطاب الثاني الذي يبدو فيه ال�ضاعر وكاأنه خرج من تجربته 
الغترابية بخال�ضة نظرية ت�ضتدعي موقفًا عمليًا مفادها: ان البقاء ل يمكن ان يكون 
ال الخيار الأوحد والأ�ضلم، وبذا تكون المغادرة اإقدامًا عابثًا على الهالك، فالذات 
ربوعًا  مالمحها  كانت  اأيًا  المكان  اطار  في  الموت  م�ضروع  ولالآخر  لنف�ضها  توؤ�ض�س 
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انه  التاأ�ضي�س من جهة  لهذا  الوطنية  الدللة  كانت  واأي��ًا  مندثرة،  اأط��الًل  او  عامرة 
الباحث كما يمكن  لموقف بطولي متاأخر، وهو ما ل يرجحه  يكون دعوى  ان  يمكن 
ان يكون مجرد حث على ترك الغتراب تجربة نف�ضية موؤلمة، والتم�ضك بالبقاء اأيًا 
كانت نتائجه، فما ن�ضتنتجه من هذا التجاه ق�ضيتين: اأولهما ان المكان لم يعد بوؤرة 
اإ�ضكالية بالن�ضبة للذات في وعيها للموت، بل لعلنا نلمح في الخطاب ال�ضابق ما يوحي 
بتحوله – اأي المكان – الى م�ضدر خال�س لها من اأزمتها عبر العتماد عليه محورًا 
للبقاء ل المغادرة، اما الق�ضية الثانية – ولعلها الأهم – وهي ان ابن حمدي�س بدا 
وكاأنه وعى في النهاية ان الحياة التي يقف لها الموت بالمر�ضاد لي�ضت قرينة المكان 
النف�ضي من منغ�ضات،  التوازن  يفقدها  ما  الذات  يلغي عن طريق  ل  والتحول عنه 
فتجربة الإن�ضان ظلت منذ الجاهلية تتحرك على اأ�ضا�س ال�ضراع �ضد الدهر الذي 

يفر�س �ضطوته على المكان فال جدوى من مغادرته او ا�ضتبداله)51(.
– ان عالقة الموت  – بطابعها النف�ضي ال�ضتثنائي  لقد وعت الذات المبدعة 
بالحياة ينبغي ان تو�ضع في اإطار فل�ضفي محدد منها موقفًا �ضلوكيًا وا�ضحًا ولئن جعل 
فار�ضًا  المحورية،  الق�ضية  تلك  من  لقلقه  م�ضدرًا  المتاأزم  المكان  ال�ضعراء  بع�س 
الآخر  بع�ضهم  اتجه  بدا غير مجد كثيرًا، فقد  الذي  المكاني  التحول  بذلك منطق 
الى محاولة الهرب من هذا الواقع القلق والتمرد عليه باتخاذ »القوة والغارة والخمر 
واللهو واللذة والمجون �ضبياًل الى ن�ضيان �ضبح الموت وبوؤ�س الحياة«)52(، فثمة خيارين 
اآخرين قد يتزامنان مع تبني الذات خيار المغادرة وترك المكان، وهما ان اختلفا 
في ال�ضكل فقد اتفقا في الم�ضمون الذي يعك�س قلق ال�ضاعر من الموت المترب�س 
بحياته والقادر على الم�ضا�س بوجوده وحريته وتدويمه الى التفاعل، وتلك الحقيقة 
الملحة وفق موقف وا�ضح محدد، ولعل من الممكن و�ضع الخطوط التف�ضيلية لهذين 

الخيارين تحت عنوانين عامين هما:
• الندفاع الح�ضي او وعي الحياة لذائد ت�ضتنفذ.	
• مواجهة الموت بالموت او وعي الحياة موقفًا بطوليًا.	

و�ضنحاول ا�ضتنطاق الخطاب الحكمي لدى ابن حمدي�س، لت�ضور م�ضتوى ح�ضور 
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اأي من الخيارين في تجربة ال�ضاعر الوطنية ببعدها النف�ضي الخا�س ل �ضيما وانه 
عا�س محيطًا �ضيا�ضيًا واجتماعيًا يحمل في ثناياه محفزات التوجه نحو وعي الموت 

والتعاطي معه وفق نهج �ضلوكي خا�س ل يبتعد عن م�ضار الخيارات ال�ضابقة كثيرًا.
أواًل: االندفاع الحسي:

لم ت�ضهد م�ضيرة ابن حمدي�س كما عك�ضها ديوانه ت�ضالحًا وان موؤقتًا مع الزمان، 
الذي ظلت تالزمه �ضفات الغدر والخيانة والعجز عن التعاطي اإيجابًا مع الآخر، فكان 
من المنطقي ان نجد لغة الحرب وال�ضراع والتخا�ضم ت�ضيطر على حركة الأنا كلما 
واجهت حركة الزمان في اأي من مواقف الوجود المحورية واأهمها )الموت( الذي 
ي�ضتبطن معنى انقطاع الحياة وتوقف الأمل في الم�ضتقبل، و�ضياع الحا�ضر والبقاء 
عند حيز محدد من العطاءات التي قد ل تكون مقنعة اإطالقًا – ولئن ف�ضل التحول 
– في ت�ضخيم ح�ضور الأنا على م�ضرح الحياة المهددة بالموت  المكاني كما �ضبق 
تتبنى خيار  ان  الذات  كان على  فقد  بمكان،  المحدد  الزمان غير  لغلبة  لخ�ضوعها 
ا�ضتنزاف الممكن المتداول وان كان محددًا وتتغا�ضى عما هو قادم من اإمكانات قد 
ل ت�ضبح واقعًا مح�ضور الفناء وان كان يثير قلق ال�ضاعر من م�ضتقبله غير الماأمول، 

ال انه يحفز لديه �ضعورًا ب�ضرورة المبادرة، يقول ابن حمدي�س)53(:
و���س��د ق��ن�����س ال���ل���ذات ق��ب��ل مثيره هو العي�س فاغنم من زمانك �سفوه

ان تحول )الممكن( الى )الم�ضتحيل(، والقلق من هذا التحول الذي قد يعني 
الحرمان يلقي ب�ضالله على الخطاب ال�ضابق فار�ضًا على الذات والأخر معًا �ضرورة 
التحرك �ضعيًا نحو جني ذلك الممكن وال�ضتحواذ عليه ممكنًا اأ�ضبح متداوًل، وعدم 
التعويل على قادم عطاءات الزمان التي يحكمها منطق التحول الذي يحكم الأخير 
ففي  الكثير،  ال�ضيء  الدللة  من  لها  نقطة  ال�ضابق  البيت  في  نلمح  ولعلنا  اأ�ضاًل، 
الخطاب اتكاء وا�ضح على فعلين متقاربين من اأفعال الأمر ينتميان الى جو نف�ضي 
واحد ف )اغنم( و)�ضد( يرتبطان بمعطى دللي واحد تبدو �ضمنه الحياة م�ضرحًا 
لل�ضراع المحتدم الذي تتذبذب فيه حركة الذات بين الممكن والم�ضتحيل، ول �ضك 
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لممكن  فيه  اآم��ان  ل  الذي  القلق  المتحرك  الم�ضهد  بهذا  )العي�س(  ت�ضوير  ان  في 
من ان يتحول م�ضتحياًل يعك�س ذلك ال�ضعور النف�ضي القلق لدى ابن حمدي�س من ان 
الزمان ل يمكن ان ي�ضالح، وان الموت يلغي امتداد الحياة، ويفر�س على الذات ان 

تندفع نحوها ح�ضيًا لتنال الأكبر من عطاءاتها.
بعنفوان  المندفع  لل�ضاعر  اأنموذجًا  يج�ضد  المتقدم  خطابه  في  حمدي�س  وابن 
�ضباه الى حياة لهية وفي ذهنه عن الفناء فكرتان ملحتان: اأولهما ان الموت ل مفر 
منه، وهذا يلغي كل اعتبارات الحذر والحيطة لما تاأتي به الأيام من حاجة، فالنهاية 
كالفقر  والغنى  الر�ضاد،  من  ي�ضطنع  بما  را�ضد  او  بغناه  غني  يتالفها  ان  يمكن  ل 
والرا�ضد كالغاوي، والحياة والموت مثالن، والفكرة الأخرى هي ان الموت قد يكون 
قريبًا بل قد يكون غدًا وهذا يدفع الى اغتنام غفالت الدهر والمبادرة الى التمتع 
بالحياة«)54(، ولعلنا نلمح هذا القلق المتكرر لديه من حدوث التحول الذي يف�ضي 

باللغة الى العدم، وبالحياة الى الموت في قوله اي�ضًا)55(:
ب�������س���اع���ة م���ت���ع���ت���ك  م������ا  ل�������ذة  وم���ا دم���ت ع���ن ع���رق ب��غ��ي��ر ت��رح��لادم 
جميعها �سفو  الإن�سان  عي�سة  اأولفما  ن������������َد  ع��������م��������ره  م���������ن  ول 

فخطاب حكمي كهذا يتكئ على الآمر بالإدامة، وال�ضتغراق، وتعميق ال�ضلة بين 
بحقيقة  فكري مجرد  وعي  ينطلق من  ل  منقطع  ميدانًا ح�ضيًا غير  والحياة  الذات 
الدنيا �ضوطًا ح�ضيًا خال�ضًا ينبغي ان ت�ضتنزف عطاءاته، لتحقق هويته تلك، بل يكاد 
ويهدد  الحياة  طريق  في  يقف  الموت  باأن  وا�ضح  – نف�ضي  فكري  وعي  على  يرتكز 
بتوا�ضل  الذات  لدى  ال�ضكينة  روح  بث  على  قدرتها  يلغي  فهو  ثم  ومن  ا�ضتمرارها، 
فعاًل  فالإدامة  اأخ��رى،  جهة  من  الحرمان  عن  التعوي�س  اآمان  او  جهة،  من  العطاء 
– يرتبط بحالة  بالحياة  الح�ضية  يتهدد �ضلتها  الذي  الفناء  الذات من  قلق  يعك�س 
وعي  – في  تذبذبت  الحياة  فعطاءات  عامًة،  الوجود  منطق  يفر�ضها  التي  التحول 
يكون  فال  المفقود،  الم�ضتحيل  و�ضلب  المتناول  الممكن  اإيجاب  بين   – ال�ضاعر 
بو�ضع الذات اإزاء هذا التحول ال ان تواجه ما هو مطروح في محيطها من اإمكانات 
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بتو�ضيع رقعة التناول، بل وت�ضريعها عبر تعميق �ضعورها الح�ضي باأن لها �ضوطًا دنيويًا 
اأ�ضا�ضًا ينبغي ان ت�ضتوعب �ضمنه كل اللذائذ الممكنة، وبتعبير ادق، ان الندفاع نحو 
ا�ضتخال�س فر�س الحياة وت�ضكيل فل�ضفة الذات على اأ�ضا�ضه ل يعني اإطالقًا تجاهل 
»التمرد عليه  – بل هو اعتراف بحتمية  بالحياة  اأ�ضاًل  – المترب�س  للموت  الذات 
لتكون كل لحظة من لحظاتها  لذة  الحياة من  اأق�ضى ما في  او محاولة ل�ضتنزاف 
عمرًا مديدًا يعي�ضه ال�ضاعر فيحقق لذاته خلودًا متجددًا ول خلود«)56(، واذا كانت 
فل�ضفة ابن حمدي�س في الخطاب المتقدم ت�ضتح�ضر لدى )الذات – الأخر( موقف 
تلك  يلخ�س  اأخر  فثمة خطاب  المحتمل،  فنائها  بلحاظ  الح�ضية  باللذة  ال�ضتغراق 
الروح بتجربة )الخمر( التي قد تعني في وعي ال�ضاعر معنى ابعد من مجرد التلذذ 
بالعي�س، لي�ضل م�ضتوى ال�ضتغراق في اإطار حياة تخلو من القدر الب�ضيط من التحول 
المقلق الذي ت�ضتبطنه �ضائر التجارب الح�ضية لديها، ففعل الخمر يعني غياب الح�س 

عن التعلق بالواقع ال عبر خيوط ل ي�ضتدعي الخوف من المجهول مطلقًا)57(:
�ساحي������ا ������س�����اح ل ت���������س����ح ف����ك����م ل����ذة عي�س  بها  يدر  لم  ال�سكر  في 
ال���ج���م���اح وارك�������ب زم����ان����اً ل ج���ن���اح ل����ه م��ن ف���ي���ه  ي����ح����دث  اأن  ق���ب���ل 

الوقوف  يمكن  ل  للثبات  قابل  غير  متحوًل  واإط��ارًا  خ�ضمًا  الزمان  تعي  فالذات 
بحركته، ول اليقين با�ضتمرارية عطائه فال بد اأذن من اأن تتبنى موقف الندفاع الح�ضي 
الذي يعني توظيف الممكن من الأدوات، لجني ثمار ال�ضلة بذلك المتحول قبل تحوله، 
بمجموعها  تثري  مكثفة  م�ضامين  على  ينفتح  ال�ضابق  الخطاب  لفظة  – في  فالتوقع 
العام روح القلق لدى ال�ضاعر وتدعوه الى تمثل الموت وكاأنه »العدو اللدود بالن�ضبة اليه 
�ضمعه  الموت  دوامها فما يطرق  التي يحر�س على  الحياة  بلذات  التنعم  لأنه يحرمه 
او يتداعى في ذهنه حتى تظلم الدنيا في وجهه وي�ضاب بالرهبة ال�ضديدة التي تكاد 
– �ضوطًا  اأنفا�ضه«)58(، فاندفاع الذات نحو تح�ضيل الحا�ضر وت�ضبثها بالحياة  تقطع 
ح�ضيًا قائمًا – ينطلق من �ضعورها الم�ضتمر بحتمية فناء الأ�ضياء، وا�ضتحالة الفكاك 
ال�ضعور  اإطار هذا  العالم والوجود حولها، وفي  المثير الذي يحكم  التحول  من دائرة 
باألوان  وج��وده  من  الدنيوي  لل�ضوط  ال�ضاعر  وعي  يتلون  ان  جدًا  المعقول  من  ي�ضبح 
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ال�ضراع الذي يتمثله واقعه اأ�ضاًل بتجربة ال�ضيد من جهة، والحروب من جهة اأخرى، 
فقن�س اللذات الذي طرحه ابن حمدي�س في خطاب حكمي متقدم يقترب في دللته 
على تلك الأجواء من )اغتنام العي�س( الذي ينظر له ال�ضاعر هدفًا ي�ضتمد جدواه من 

حقيقة التحول التي يتلم�ضها ابن حمدي�س في عالمه ودنياه، فتجعله يقول)59(: 
ورواحاأف����������ا ت����غ����ن����م ع����ي���������س����اً ي��ن��ق�����س��ي غ��������������دواً  ع�����ن�����ك  ������س�����ي�����ره 
ال�������س���ب���ا ري������ع������ان  ف������ارق������ت  ف����ال����ل����ي����ال����ي ب�����اأم�����ان�����ي�����ك ����س���ح���اح واذا 

فثمة وعي بالمبادرة يفر�س �ضطوته على حركة الذات وهي تواجه الزمان الذي 
هي رهينته، وتحاول الإم�ضاك به وهو يهرب من بين اأ�ضابعها، اذ لبد من العتراف 
واذ  ان ي�ضبح م�ضتحياًل م�ضتقباًل،  الدنيا حا�ضرًا يمكن  الممكن من عطاءات  باأن 
الحياة �ضمن ح�ضار مكون  يفتر�س دوران  �ضلبي كهذا  ال�ضاعر ت�ضور  لدى  يت�ضكل 
من الموت و�ضعف الهرم ل يتبقى اإمامه ال ان ي�ضتثمر وجوده الدنيوي بموقف ح�ضي 
وا�ضح ي�ضتنزف كل المتداول من اللذات، بل ل يكتفي بانتهاج هذا الم�ضار واقعًا واإنما 
يتجه نحو التنظير له والدفاع عنه اإزاء هجمات )الأخر( التي تت�ضلح بوعي اأخروي 
يحاول منح الذات توازنها النف�ضي، باعتبار ان ال�ضوط الدنيوي لي�س ال �ضوطًا واحدًا 
يقابله اأخر لين�ضجم في طبيعته وفل�ضفته مع الندفاع الح�ضي موقفًا واأ�ضلوبًا، ولعلنا 
نلمح هذا الدفاع، بل ال�ضتغراق في تر�ضيخ وعي الندفاع لدى ابن حمدي�س في اأكثر 

من مو�ضوع من ق�ضائده، اذ يقول)60(:
ل ي����رد ال��م��ه��ر ع���ن ط��ب��ع ال���م���راحخ����ل����ن����ي اف���������ن �����س����ب����اب����ي م�����رح�����اً
المزاحاأن����������م����������ا ي������ن������ع������م ف����������ي ال������دن������ي������ا في  اإليها  الجد  يدفع  فتى 
الهوى �سلطان  اأذن  ع��ن  راحفا�سقني  ك��اأ���س  اإل  ال����روح  ي�سفي  لي�س 
ك�����م ف�������س���اد ك������ان ع���ق���ب���اه ����س���احوان�����ت�����ظ�����ر ل���ل���ح���ل���م ب�����ع�����دي ك����رة

ول يكتفي بهذا التوجه الح�ضي الخال�س، بل يعمق لدى الخر وعيه بح�ضية الحياة 
عبر التاأكيد على ا�ضتحقاقها للمبادرة ال�ضتثنائية التي توازي تمثيلها لواقع الوجود 
ت�ضكيل معالم  دلياًل على محوريته في  الندفاع  الى مباكرة  يدعو  فنراه  في ذهنه، 
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روؤية الذات لواقعها المحكوم بالتحول والالا�ضتقرار، وفي هذا المعنى يقول)61(:
ال����م����راح ب����اك����ر ال�����ى ال�����ل�����ذات وارك��������ب ل��ه��ا ذوات  ال����ل����ه����و  �����س����واب����ق 

والذي نلمحه في بع�س ما تقدم ان ابن حمدي�س يواجه مفهومًا مغايرًا يطرحه 
المحيط تتزيا �ضمنه )العي�س( الذي يظهر في خطاب حكمي �ضابق ب�ضورة الميدان 
الح�ضي المفتوح بزي ال�ضوط الق�ضير الذي ينفتح على �ضوط اكبر ي�ضتدعي موقفًا اقل 
ح�ضية واأكثر تجريدية من )قن�س اللذات(، الذي بنى عليه ال�ضاعر روؤيته للوجود، 
الدنيا  لغنائم  المادية  الح�ضيلة  باأن  ال�ضعور  المتعقل  الموقف  ولعل من معالم هذا 
يرافقه تح�ضيل قد يبدو حتميًا للذنوب والمعا�ضي، وهو ما يمثل م�ضدر قلق جديد 
بوعيها  يرتبط  جديد  و�ضلوكي  نف�ضي  م�ضار  اختيار  الى  بالنهاية  يوقفها  قد  للذات 
الأخروي، ويتمثل بمبداأ الن�ضحاب عن ميدان ال�ضلة الح�ضية بالحياة زهدًا او بكاءًا 

على ما �ضدر من اأفعال، يقول ابن حمدي�س)62(:
ت�����ج�����اوز ال����غ����ف����ار ع���ن���ه���ا و����س���ف���حي����ا لئ���م���ي ف����ي ال�������راح ك����م ���س��ي��ئ��ة

فلغة الندفاع الح�ضي ل تنكفى عن اإلغاء العد الأخروي للوجود، بل تاأجيل التعامل 
ميدان  وزجها  موؤقتًا،  الذات  تطمين  في  الاللهية  الرحمة  توظيف  عبر  بجدية  معه 
ذلك الندفاع وكاأنها تملك اليقين باأن التحول الذي يفر�ضه الموت على موقفها ذاك 
ل يبدو قائمًا او معجاًل، وهو ما يدفعها الى ارتياد الحياة ملذات ل ينبغي ان تتوقف، 
واأيًا كانت روؤية ابن حمدي�س هذه ف�ضيخوخته باأبعادها النف�ضية الخا�ضة فر�ضت عليه 
اأخيرًا تحوًل فكريًا ونف�ضيًا وا�ضحًا دفعه الى تبني خيار معاك�س قد ل يكون اأ�ضياًل 
لديه او �ضموليًا، ال انه فر�س ح�ضوره على ن�ضاط الذات ومنجزها، ولعلنا نقترب من 
واقع ذلك الخيار اذ نطلق عليه م�ضطلح )الن�ضحاب(، وهو ما يبدو وا�ضحًا في ثنايا 

روؤية ابن حمدي�س للموت في اإطار الآخرة.
ثانيًا: مواجهة الموت بالموت:-

تبدو �ضاحة الحرب بداهة الميدان الأقرب الى التما�س بالموت، ذلك اأن الأخير 
يتحرك �ضمنها ممكنًا قاباًل للتحقق في اأي لحظة، و�ضواء تدرعت الذات بما يمنحها 
طماأنينة بهذا الممكن، كونه خاتمة بطولية لوجودها الح�ضي القلق ام طريقًا ينبغي 
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الخال�س منه موؤقتًا، فح�ضوره المتكرر اأمامها يملي عليها وعيًا مختلفًا لواقعه من 
جهة، وموقفا خا�ضًا في التعامل معه من جهة اأخرى، فاإدراك الفر�ضان لحتمية الموت 
يدفعهم غالبًا الى »الجراأة عليه فاإذا لم يكن تفادي الموت ممكنًا فان الخوف منه 
عبث ل طائل من ورائه«)63(، فالذات التي تندفع الى ميدان الحروب لتعي�س تجربة 
الفناء المحتمل ل تختلف عن تلك التي تنزوي بعيدًا عن ذلك الميدان في وعيها، 
ل�ضمولية الموت وقيامه قدرًا حتميًا ل مرد عنه، ولكنها تختلف عنها في انها ل تتبنى 
خيار الهرب من المكان، لتمار�س اندفاعها الح�ضي في موقع اآخر، بل تتحرك �ضمنه 
وان كان م�ضبعًا بالأزمات المقلقة، فكاأن تلك المواجهة ت�ضتدعي لدى الفر�ضان لذة 
كبرى في التحرر من الخوف ل �ضيما خوف الموت الناجم عن التعلق بالحياة، اذ ما 
ان يتحقق المرء من ان الموت هو نهاية كل �ضيء حتى ت�ضكن نف�ضه وتطمئن)64(، فال 
يعود ثمة داع لترك الميدان طالما ان كل مكان اخر يمكن ان ي�ضبح �ضاحة للفناء 
وم�ضدرًا للقلق، ولئن حفلت حياة ابن حمدي�س وتجربته الوطنية – �ضواء في �ضقلية 
للم�ضهد  وا�ضع  – بح�ضور  البقاء  امتحان  ا�ضبيلية حيث  ام في  الثبات  حيث معركة 
الحربي ببعده النف�ضي الخا�س، فاأن لغة الخطاب الحكمي لدى ال�ضاعر لم ت�ضتبطن 
روح المواجهة للموت انطالقًا من وعي الذات له منغ�ضًا للحياة ومانعًا ل�ضتمرارها، 
واقل ما نراه في �ضعره حث ال�ضاعر لالآخر، لتبني ذلك الخيار – وطنيًا – وا�ضتثناء 
الذات منها او تغيب �ضوتها عن الح�ضور، وعلى الرغم من ان ابن حمدي�س يت�ضور 
والأكثر  الأ�ضهل  للخيار  ورف�ضًا   – الجواد  ظهر   – الأ�ضعب  للخيار  ارتقاء  المجد 

اإغراءًا – نهد المراأة – في قوله)65(:
اإل��ى قرا ن����ه����د ع�����������ذراء رودومن يطلب المجد ينزل  ال����ن����ه����د ع������ن 
ب���ع���زم ول����ي����ًا ب��ل��ي��ل وب����ي����داً ب��ب��ي��دوي������������رم ع�����ل�����ى ال�������خ�������وف ع�����زم�����اً

معه  المواجهة  يتبنى  الموت  من  وا�ضحًا  موقفًا  تكون  لن  ترقى  تلك  فروؤيته 
بثقة المطمئن على ا�ضتالل الخلود من ثنايا الفناء المقبل، اذ يبدو ال�ضاعر وكاأنه 
ينظر – كما مر �ضابقًا – لمغادرة المكان طريقًا لتح�ضيل المراد الذي قد ي�ضنح به 
المحيط، فهو بمعنى اآخر هروب من واقع متاأزم لواقع اآخر منتج، ذلك اأن الرتقاء 
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الى ظهر الجواد وان حمل جو المنازلة الحربية عبر توظيف الفعل – ينزل متعديًا 
ب)الى( – ل يمثل نزوعًا �ضريحًا لمواجهة الموت، تحقيقًا لهوية الذات وكينونتها، 
بل يبدو وكاأنه نزوع لمجرد التحول عن المكان بحثًا عن بديل اأف�ضل، وهو ال�ضلوك 
الذي ادرك ال�ضاعر عبثيته لحقًا، فاتجه نحو الدعوة الى نقي�ضه والتاأكيد عليه، والى 
جانب ذلك نلمح في خطاب حكمي ثان روح الحتفاظ بالحياة في اإطار ال�ضتغراق 
باللذة وخوف الذات من تبني خيار المواجهة التي يعيها ال�ضاعر دنوًا غير مبرر من 
اأبى، ففي قول ابن حمدي�س  اأم  الموت وان كان الأخير قائمًا في طريقه �ضاء ذلك 

المتكئ على اإلية الأمر بدللتها النف�ضية الخا�ضة)66(: 
اللفحفقف بحياة النف�س عن م�سرع الردى النار ينج من  ي��دان  فمن ل 

تم�ضك وا�ضح بالحياة، بل ت�ضبث بها ب�ضفتها وجودًا محوريًا ل ينبغي التفريط 
بها عبر ارتياد ال�ضراع والدخول طرفًا فاعاًل فيه، فحقيقة ان الموت م�ضتقبل يحث 
خطاه نحو ذات اإن�ضانية مغلوبة ل يبرر بحال التوجه نحوه في م�ضلك يناق�س خيار 
التحول المكاني هربًا من جهة، او الندفاع الح�ضي تنا�ضيًا له من جهة ثانية، ولعل 
من الوا�ضح ان ال�ضورة الفنية الب�ضيطة التي لجاأ اإليها ابن حمدي�س لمنح مفهومه 
الذي  )الموت(  تفتر�س  وتاأثيرًا  ح�ضورًا  اأكثر  تجعله  ح�ضية  روحًا  المجرد  العقلي 
ي�ضتبطنه ال�ضراع في واقع الحياة نارًا ل ينبغي التقرب منها، وبهذا تكون المواجهة 
معه خيارًا خا�ضرًا وغير مجد،  اذ ربما ل يتحقق للذات – في وعي ال�ضاعر – ال 
مزيدًا من الأذى كنى عنه ابن حمدي�س بحرارة النار التي ل موجب لالقتراب منها، 
ثقافتها  ولعل  نف�ضيًا،  ت�ضت�ضيغه  انتحارًا ل  المواجهة  تفتر�س  الذات  ان  يبدو  والذي 
تحفيز  في  دور  متاأخرًا  ولو  الآخرة  لمفردة  تعاطيها  في  بو�ضوح  تبدو  التي  الدينية 
اأف�ضل بكثير من  اإطار ذلك الوعي ي�ضبح التحول المكاني  هذا النزوع لديها، وفي 
المواجهة وان انفتح على احتمالها، ال انه يرتكز في الأ�ضا�س على مبداأ الهرب منها 
في المحيط الذي يراه ال�ضاعر متاأزمًا، فيتخلى عنه نحو محيط جديد، والذي يراه 
الباحث ان وعي الذات للحياة ميدانًا ح�ضيًا خال�ضًا هو الذي يدفعها غالبًا لن تترك 
ميدان ال�ضراع الذي ي�ضتدعي مواجهة الموت، ولربما ت�ضلح بالت�ضور الديني الذي 
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من  بالحياة  التم�ضك  في  رغبتها  لتثري  المواقف،  هذه  مثل  في  اأكثر  حذرًا  يتطلب 
جهة، والتخل�س من اتهام الأخر لها من جهة اأخرى، والحال اأن الإقدام على الموت 
قد ل يكون في تجاربه جميعها »زهدًا في الحياة او رغبة في النتحار واإنما هو طريق 
اإلى تحقيق الحياة نف�ضها بو�ضيلة ا�ضمها تاأكيد الذات فبهذه ال�ضجاعة يك�ضب احترام 
الآخرين وتقديرهم له من جهة كما يتخل�س من فزعه ال�ضديد من الموت فيحقق 
لنف�ضه توازنها من جهة اأخرى«)67(، ولئن كان ابن حمدي�س قد واجه الموت برجوعه 
ال�ضلوك  تمثل هذا  النا�س عن  ابعد  يبدو  فيما  كان  فقد  اإلى �ضقلية وغرق جاريته، 
موقفًا ثابتًا م�ضتمرًا او وا�ضح المعالم، ولذا تراجع خطابه الحكمي من الإ�ضارة اإليه 
خيارًا منتجًا في اإطار وعي الذات لل�ضلة بين الموت والحياة في �ضوطها الق�ضير،  
الموت نحو  الفرار من  اأ�ضا�س  الوطنية على  ول غرابة في ذلك فقد قامت تجربته 
اأقناعًا، فلم يكن من  اأكثر  اإلى ثان بحثًا عن واقع ح�ضي  الحياة والتحول من مكان 
اأولوياته البحث عن احترام الآخر له بهذا ال�ضبيل طالما امتلك نا�ضية ال�ضعر، ول 
– اأغلى  اأن يتخلى عن خوفه القاهر من الموت الذي يتهدد حياته  كان قادرًا على 
ما لديه – فاأبن حمدي�س لم يكن اأنموذجًا لذلك ال�ضاعر، الذي يراه احد الباحثين 
يتحدث عن الموت بو�ضفه »هوة �ضوداء فاغرة فمها م�ضتعدة دائمًا لو�ضع حد ل�ضخف 
غاية  بل  الحياة«)68(،  بها  تعج  التي  للمعاناة  وخاتمة  ذروة  بو�ضفه  الب�ضري  الوجود 
وقدرته  بحتميته  الدنيا  الحياة  �ضفو  يعكر  م�ضتقبل مجهول  الم�ضير  اأن هذا  روؤيته 

الالمحدودة على اإيقاف مدها الح�ضي الأكثر تقدي�ضًا لديه.
الخاتمة 

اأذا كان لبد من اإيجاز النتائج التي تر�ضحت عن البحث فما يمكن و�ضفه �ضمن 
هذا الإطار نقاط عدة اأهمها:

ب�ضقلية  �ضرقو�ضة  في  ولد  عربي  �ضاعر  حمدي�س  ابن  اأن  القول  يمكن  تاريخيًا 
�ضنة 445 للهجرة فن�ضب اإليها ولكنه غادرها اأبان ال�ضراع مع الروم ناجيًا بنف�ضه اأو 
يائ�ضًا من الن�ضر فتوجه اإلى افريقية ومنها اإلى الأندل�س حيث ارتبط بالمعتمد بن 
عباد اأمير ا�ضبيلية ووا�ضب على مدحه حتى �ضقوط حكمه على يد المرابطين بقيادة 
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يو�ضف بن ت�ضافين فكان ذلك الحدث وما جرى فيه على ال�ضاعر بداية ل�ضل�ضلة من 
التنقالت الم�ضطربة التي اأف�ضت باأبن حمدي�س اإلى اأن يكون �ضاعرًا مغتربًا لم يكن 
ليثبت في مكان حتى يغادره اإلى اآخر و�ضط اأجواء من الأمل في العودة اإلى الوطن 
جاوز  وقد  افريقية  في  توفي  ان  فكان  ملمو�ضًا  واقعًا  ترجمتها  ال�ضاعر  ي�ضتطيع  لم 

الثمانين عامًا غريبًا عن اأهله واأر�ضه ووطنه.
حقيقية  غربة  عا�ضوا  الذين  القالئل  ال�ضعراء  من  واح��دًا  حمدي�س  ابن  يبدو 
امتدت لت�ضغل الجزء الأعظم من حياته وكان لهذه التجربة الأثر الفاعل في ان يكون 
الوطن مكانًا و�ضخو�ضًا في مقدمة اهتمامات ال�ضاعر ال�ضعرية ومو�ضوعًا اأ�ضا�س احتل 
مكانًا وا�ضعًا في ديوانه فقد تابع في نتاجه �ضير الحياة في بالده وتفاعل مع الحدث 
كما  معالمه  يرى  كان  الذي  لوطنه  ولئه  روح  عك�س  متوا�ضاًل  تفاعاًل  فيها  الوطني 
»الجنة« ومعالمها محاوًل في كل ذلك التعوي�س عن غيابه في �ضاحة الميدان الفعلي 
اأدبي ارتدى ثياب الن�ضرة والتاأكيد وقد تجلى ذلك في و�ضفه ال�ضتثنائي  بح�ضور 
لأهله ومواطنيه ودعوته لهم للجهاد وال�ضمود والتفاني من اجل الدفاع عن الوطن 
�ضد مغت�ضبيه او الذين يحاولون اإذلله وقد ت�ضامى �ضعوره هذا مداه الأق�ضى حين 
لديه  المكثفة  الحزن  دموع  امتزجت  اذ  ال��روم  يد  على  و�ضقلية  �ضرقو�ضة  �ضقطت 
بم�ضاعر الياأ�س من الخال�س وت�ضاوؤم مح�س طغى على حياته فيما بعد لي�ضكل �ضمتها 
الأبرز وبالأخ�س حين تهاوى عر�س ا�ضتقراره لدى المعتمد بعد تهاوي حكم الأخير 

على يد المرابطين.
كما لم يغب الوطن مكانًا لدى ابن حمدي�س فانه لم يغب �ضخو�ضًا اأي�ضًا اذ اأبقى 
ت�ضكل  كانت  مرا�ضالت  عبر  ومعارفه  اأهله  مع  ال�ضلة  رباط  على  ال�ضقلي  ال�ضاعر 
بالن�ضبة اليه ج�ضر الو�ضال بينه وبينهم والذي جعله يتفاعل مع ما يحدث في الوطن 
الأهل حثه  الأخت ومحاولت بع�س  اأحداث ذا بعد �ضخ�ضي كموت البنة وابن  من 
الملتهبة  الق�ضائد  من  عدد  �ضياغة  في  اأثرها  الأح��داث  لتلك  فكان  الرجوع  على 
بال�ضعور ال�ضادق تجاه اأولئك الذين تركهم هناك حيث ال�ضراع مع الأعداء دفاعًا 
عن �ضخ�ضه �ضد اتهام )الوطن( له بالخيانة او الن�ضيان او التلهي عن م�ضاعر الغربة 
بحياة مترفة جديدة وابن حمدي�س في كل ذلك �ضاعر مغترب طغت م�ضاعر الحنين 
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على �ضعره وامتزجت باأناة الحزن ودموع ال�ضوق من دون ا�ضتطاعة اأو قل عزم على 
اإنهاء المحنة بالعودة اإلى الوطن ربما خوفًا من ان يكون ذلك الفعل اإيذانًا بمحنة 

جديدة تجعله يرى الغربة التي تركها بمنظار الخال�س او اأ�ضبه بذلك.
يمكن القول اأن الميزة الأ�ضا�ضية لدى ابن حمدي�س ال�ضقلي هي انه فاق غيره 
الجذور  قوي  كان  بالوطن  اإح�ضا�ضه  باأن  الأندل�س  في  الوطنية  المواقف  �ضعراء  من 
را�ضخ ل يموت وان احتجبت �ضورته بين الحين فيما يعالجه ال�ضاعر من �ضوؤون الحياة 
اذ لي�س بين �ضعراء الأندل�س من عا�س على ذكرى وطنه كما عا�س ابن حمدي�س لن 
لوعة الفراق المبا�ضر عند اأولئك هي التي اذكت نار ال�ضعر ثم خمدت النار و�ضارت 
الحياة بهم �ضيرها العادي اما ابن حمدي�س فظل غريبًا حيث حل ل لنبو في طبعه 

واإنما لتج�ضم الوطن في ذهنه و�ضيرورته همه الأ�ضا�س وق�ضيته الكبرى.
ماأ�ضاة  عانى  الذي  ال�ضاعر  على  اأ�ضافي  �ضغط  عامل  الديني  الهاج�س  �ضكل 
غربة طويلة و�ضاقة، فكان ارتباطه الديني قويًا ل يخلو من �ضعور وا�ضح بالندم تارة 
والتن�ضل منه تارة اأخرى، وقد اثبت هذا البحث حقيقة التوجه الديني المعتدل الذي 

طبع �ضعور ال�ضاعر في غربته.
الهوامش

)1( التكملة والترجمة رقم 1783 وقد وردت ترجمته في: الذخيرة 4/1/320 ومسالك 
األبصار ورايات المبرزين / 112 والخريدة 2/1941 دائرة المعارف اإلسالمية 

1/145 وفيات األعيان 1/302 والعرب في صقلية.
)2( األدب العربي في األندلس /311.

)3(« ديوان ابن حمديس )المقدمة( /3.
)4( نفسه /4 وينظر: في األدب األندلسي /100 – 104 واألدب العربي في األندلس /314.

)5( ديوان ابن حمديس ص36.
)6( اإلعالم 3/274.
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)7( األدب العربي في األندلس /312.
)8( ديوان ابن حمديس )المقدمة( /4.

)9( نفسه /4.
)10( ديوان ابن حمديس )المقدمة( /4.

)11( نفسه / ق 344 / ص543 وفيها رواية البن حمديس نفسه مما جرى عليه من امتحان.
)12( الذخيرة 4/1/322 ورايات المبرزين /112 وينظر أيضًا: األدب العربي في 
األندلس /314 في األدب األندلسي /100 واألدب األندلسي من الفتح حتى سقوط 

غرناطة /131.
)13( األسس النفسية لإلبداع الفني /249.

)14( الشواهد على ذلك متعددة في ديوانه ومنها ق /75 وق /270 وق /269 وسوى 
ذلك كثير 

)15( ديوان ابن حمديس )المقدمة( /9-10.
)16( العرب في صقلية / 239 ديوان ابن حمديس / ق282.

)17( ينظر ديوان ابن حمديس /ق 131 وق /325 وق /282.
)18( وفيات األعيان 1/302 ورايات المبرزين /112 ومسالك االبصار /288.

)19( العرب في صقلية /239.
)20( معجم السلفي / رقم 86.

)21( ديوان ابن حمديس 33-334.
)22( نفسه /366.

)23( الديوان /432.
)24( نفسه / 38.

)25( الديوان /64-65.
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)26( الرواية والمكان /16-17.
)27( الديوان /166.

)28( الحياة والموت في الشعر الجاهلي /247.
)29( الديوان /148.

)30( هاجس الخلود /356.
)31( الديوان /295.

)32( الزمن عند الشعراء العرب قبل اإلسالم /167.
)33( الديوان /43.

)34( ينظر: نفسه / 304، 291، 119، 522.
)35( الديوان /266.

)36( نفسه /107.
)37( هاجس الخلود /276.

)38( الزمان الوجودي /174.
)39( الديوان /193.

)40( زهير بن أبي سلمى، شاعرًا وحكيمًا /19.
)41( اإلبداع في الفن /59.

)42( نفسه /59.
)43( ينظر: البايلوجي واالجتماعي في اإلبداع الفني /93، ومدخل علم النفس /352 – 363.

)44( ابن حمديس، حياته وشعره /82.
)45( شعراء أمويون /264.

)46( الديوان /63-65.
)47( نفسه /312.

)48( هاجس الخلود /67.
)49( الديوان /433.
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)50( نفسه /417.
)51( موسوعة الشعر العربي /64.

)52( الشعر الجاهلي – خصائصه وفنونه /408.
)53( الديوان /187.

)54( الحياة والموت في الشعر الجاهلي / 197.
)55( الديوان /361.

)56( هاجس الخلود /416.
)57( الديوان /90.

)58( النزعة التأملية في الشعر العربي القديم قبل عصر الجمود/156.
)59( الديوان /85.

)60( نفسه /83.

)61( نفسه /89.
)62( الديوان /88.

)63( الحياة والموت في الشعر الجاهلي / 234.
)64( الفلسفة اليونانية / 168-169.

)65( الديوان /114-115.
)66( الديوان /93.

)67( مشكالت في النقد واألدب /14.
)68( المذاهب األدبية /211.

المصادر والمراجع 
1 -  األدب األندلسي من الفتح حتى سقوط غرناطة: د. منجد مصطفى بهجت، بغداد، 1988م.
2 -  األدب العربي في األندلس، تطوره، موضوعاته ووأشهر إعالمه: د. علي محمد 

سالمة، الدار العربية للموسوعات، بيروت، لبنان، ط1، 1989م.



40

وعي الموت في أطار الدنيا في شعر ابن حمديس الصقلي القادسية

القادسية      المجلد السادس عشر العدد )1( 2016

دار  سويف،  مصطفى  د.  خاصة:  الشعر  في  الفني  لإلبداع  النفسية  3 -  األسس 
المعارف، القاهرة، ط4، 1969م.

4 -  البايلوجي واالجتماعي في االبداع الفني: محمد سعيد مصية، دار ابن رشد، 1986م.
دار  جياروك،  اللطيف  عبد  مصطفى  د.  الجاهلي:  الشعر  في  والموت  5 -  الحياة 

الحرية للطباعة، بغداد، 1977م.
واخرون،  الفندي  ثابت  محمد  العربية  الى  نقلها  اإلسالمية:  المعارف  6 -  دائرة 

طهران، 1933م.
7 -  ديوان ابن حمديس الصقلي: تحقيق: د. أحسان عباس، طبعة دار صادر، بيروت، 1960م.
8 -  الذخيرة في محاسن المهل الجزيرة: علي بن بسام الشنتريني )ت 542 ه( تحقيق: 

د. احسان عباس، دار الثقافة، بيروت، 1978م.
9 -  الزمان الوجودي: د. عبد الرحمن البدوي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1955م.
الرشيد  دار  الصائغ،  االله  عبد  د.  االسالم:  قبل  العرب  الشعراء  عبر  10 -  الزمن 

للنشر، الجمهورية العراقية، 1982م.
11 -  الشعر الجاهلي خصائصه وفنونه: د. يحيى الجبوري، مؤسسة الرسالة للطباعة 

والنشر والتوزيع، ط8، بيروت، 1997م.
12 -  العرب في صقلية، دراسة في التأريخ واألدب: د. أحسان عباس، دار المعارف، 

القاهرة، 1955م.
13 -  هاجس الخلود في الشعر العربي حتى نهاية العصر األموي: د. عبد الرزاق 

محمود الدليمي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،  2001م.
سائل واالطاريح الجامعية

ابن حمدي�س حياته و�ضعره: نايف خالد محمد الح�ضن، ر�ضالة ماج�ضتير، كلية 
الآداب، جامعة بغداد، حزيران، 1974م.

الدوريات 
-  النزعة التاأملية في ال�ضعر العربي القديم قبل ع�ضر الجمود: د. عمر الدقاق وفاتح 

عالق، مجلة بحوث جامعة حلب لالآداب والعلوم الإن�ضانية العدد 19، 1986م.


