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 رسائل الغفران للمعريالبالغة في النثر الفني 

 
 على تعتمد بامتياز متخيلة حكاية العربي السردي القصصي التراث في لنا ستظهر األولى للمرة

 ورغبة الحقيقية القصص ذكر في الجاحظ رغبة بذلك مفارقة منتهاها، حتى ابتدائها من الخيال
 الغفران رسالة في المعري فحكايات واقعية، ولكها ختلقةم لقصص الحقيقة منح في الهمذاني

 التقى وربما- أبدا ببعضهم يلتقوا لم وشخصياتها الجنة في تقع فهي الجوانب جميع من متخيلة
 ليلتقي الجنة إلى القارح ابن بها يقوم رحلة عن عبارة إنها - الدنيا الحياة في ببعض بعضهم

 . منهم ويستفهم معهم ويتحاور وينقدهم نهمم ويستمع وغيرهم والعلماء بالشعراء
 الشعراء، وفيلسوف الفالسفة شاعر الباحثون يعده معروف عباسي شاعر المعري العالء وأبو
 وعمله االنسان ومصير واآلخرة الحياة في تفكرية رؤية اعتمدت الشعرية نصوصه أن وذلك

 . الشعراء فيلسوف أنه على هاأساس على إليه ينظر أصبح التي االنسانية القضايا من وغيرها
 األدب حول النقدية واالراء الشعرية الشروح من العديد وقدم الكتب من الكثير المعري كتب وقد

 لتمكنه نظرا يلزم ال ما لزوم بفن يعرف ما ابتدع انه بل فنه، في ممتازا فكان كتبه في عموما
 كل تحمل شتى بوجوه العربية لعبارةا صوغ على وقدرته العربية باللغة الوافية وإحاطته الواسع

 . خاصا معنى منها
 المعري أن سياقها من لنا يبدو بعبارات تفتح بل الرسالة يخص ال بكالم تبدأ الغفران رسالة

 كل في وهو جبريل، إليه نسب الذي برالخ علم قد( :فيقول ما شخص إلى تقليدية رسالة سيكتب
 عن تثمر غانية، بها الناكزة وال أفانيه، قط نتكا ما حماطة، مسكني في أن سبيل، الخيرات

 العادية حملته لو ما وغدوه، الفضل إلى رواحه وأدام عدوه، الله كبت الجليل الشيخ موالي مودة
 من ضرب والحماطة مصونها، الثمرة تلك من وأزيل غصونها، األرض إلى لدنت الشجر من

 عن عبارة الرسالة أن لنا سيبدو المنوال ذاه وعلى )... أفانية رطبة كانت إذا لها يقال الشجر
 فمن العربية، باللغة ومعرفته المعري دراية مدى تظهر التي اللغوية باألمور تمتلئ عادية رسالة
 .واألحمرين واألبيضين األسودين عن الحديث إلى المعري سينتقل الحماطة في حديثه



 إلى ذلك من لينتقل الجنة في السماء يف فرعها بأن ويصفها مواله من جاءته رسالة على يثني ثم
 ثم القارح، ابن منصور بن علي هو وشيخه فيها، لشيخه غرس ما ووصف الجنة عن الحديث
 الجمال الله أدام به وكأني( :بقوله تخيالته يبدأ ثم الجنة، في الذي واللبن والخمر االنهار يصف
 ثمالة كأخي الفردوس، أدباء من ندامى هل اصطفى وقد التوبة بيقين الرتبة تلك استحق إذا ببقائه
 :العزيز الكتاب في جاء كما فهم المجاشعي مسعدة وابن الضبي حبيب بن ويونس أوس، وأخي

 العرب بوقائع يذاكرهم عبيدة وأبو ...متقابلين سر على إخوانا غل من صدورهم في ما ونزعنا
 فيقذفون للعب م نفوسه وتهش ن،اإلحسا كل قائله أحسن ما ينشدهم واألصمعي الفرسان، ومقاتل

 فيُسمع اآلنية تلك وتقترع تصفيق، أي المعترض الماذي ويصفقها الرحيق، أنهار في اآلنية تلك
 لمصرع آه عمره بطول األيام الله حسن الشيخ فيقول األموات، بمثلها تبعث أصوات، لها

 النبي إلى توجه لما شقري صدته ما أنه وددت ولقد أمون، مطية من أعمل وكم ميمون، األعشى
 وهكذا )... :الحائية في بقوله اآلنية هذه تقارعت لما الساعة ذكرته وإنما وسلم، عليه الله صلى

 تم وقد وتخيالت استذكارات على قائمة فهي رويدا رويدا الخيال نحو بالتوغل الحكاية تبدأ
 . الحقيقية والحكايات الشعرية النصوص إلى استنادا بناؤها

 خيالية بأنها تصرح إذن متخيلة حكاية فهي )وكأني( قوله على انبنت كلها الحكاية أن ولنالحظ
 تتكرر لن )وكأني( عبارة أن ويبدو أبدا، الحقيقة من االقتراب تريد وال حقيقية أنها تدعي وال

 كان شيء حديث له يخطر تمكينه الله أدام إنه ثم( :فيقول اآلن، الحكاية في أصبحنا ألننا مجددا
 ويبدأ ).... ودر ياقوت من خلق الجنة نجب من نجيبا فيركب الفانية الدار في النزهة يسمى
 فيناديه قيس، لميمون بيتين فيتذكر بها مستمتعا ليلتقي المتخيلة الجنة داخل التجول في شيخه
 أنه له ويذكر قيس ميمون أنا الهاتف فيقول الشيخ فيجيبه البيتين هذين لمن أتعلم : متسائال هاتف

 عليه الله صلى محمد نبينا بشفاعة النار شفير على كان أن بعد بالجنة عليه تعالى الله من قد
 بن وعبيد سلمى أبي بن لزهير عظيمين قصرين فيرى ما ناحية إلى الشيخ ينظر ثم وسلم،

 حول بينهم يتحادثون الشعراء من مجموعة تجمع كبيرة حلقة بالتكون تبدأ وهكذا األبرص
 من بعضهم ويستوضح مشكالته فيحلون الشعر من قالوه وما جنة ال إلى جلبهم وما أمورهم

 . المتمناة الجلسة وكأنها بعض
 ويعتذر بها يسلم من فمنهم الشعراء على النقدية اعتراضاته الشيخ يقدم المواضع من كثير وفي
 يصل حتى نقديا داالج قاله ما في يجادله أو ، فقلدهم الشكل بهذا يتحدثون قريته أهل سمع بأنه
 المخالطة وبعد وفكريا، نقديا عليهم تفوقه لنا فيظهر الشعراء هؤالء من معرفة أكبر أنه إلى

 فيجدان عدي الشاعر مع تجوال رحلة في الشيخ يبدأ معهم والحديث الشعراء من لمجموعة
 الشيخ يواصل وهكذا الهذلي، ذؤيب أبو به وإذا عنه فيسأالن ذهب من إناء في ناقة يحتلب رجال

 حول علمية خالفات بينهم كانت ممن وغيرهم والنحاة والرواة الشعراء من الكثير على التعرف
 . لها حل بتقديم الشيخ فيسهم معينة قضايا

 أساس على كتبت الرسالة أن سنجد فإننا الغفران لرسالة األدبي التجنيس عند التوقف أردنا ولو
 يمنع ال وهذا بنائه، في مدهشا ممتعا نصا يكتب أن باله في وضع المعري أن بمعنى تماما المتعة

 رسالته في تناولها التي القضايا خالل من عليها نعثر قد تعليمية أخرى جوانب من النص في ما
 مقدار تظهر رسالته في منتشرة قضايا وهي وغيرها واألدبية واللغوية النحوية القضايا ومنها

 . معرفته في المعري بها يتحلى التي البراعة
 في ولكنه عنوانه في رسالة فهو اللبس يثير هذا النثري لنصه المعري وضعه الذي العنوان ولكن

 هو بل ما أمر إبالغ أو ما موضوع أجل من آخر إلى شخص من مرسلة برسالة ليس الحقيقة
 حكاية عن عبارة فهي العموم وعلى يقرأها، من لكل مفتوحة عامة رسالة ليكون مكتوب نص

 يعيش وكيف الجنة عالم المتخيل اآلخر العالم من قادمة ألنها رسائلي بقالب موضوعة متخيلة
 . الشعراء فيها

 وهو نقلناها التي األمثلة خالل من رأينا كما كبير بشكل السجع استعمال على الرسالة وتعتمد
 ثنائية على ائمةق تعبيرية طاقات ومنحها اللغة بتلوين آنذاك البالغ االهتمام بسبب منه يكثر



 الرسالة، قراءة من عليه نحصل الذي التعليمي األول الجانب نلفي هنا ومن والمخالفة، المشابهة
 أن للقارئ يمكن التي المتعددة التلوينات على التعرف إلى القارئ يقود إنما هنا مدتعالم فالتلوين
 . العربية األلفاظ في يكتشفها
 ولذا تقع ولن تقع لم أحداث مجموعة عن تتحدث أنها أعني منيةز ال الرسالة فإن للزمان بالنسبة

 يمكن والتي الجنة بوصف تتعلق التي المتخيلة األمور بعض فيها أن صحيح الزمن، خارج فهي
 الحكاية لبناء بالنسبة أما ممكن، زمن ألي خاضعة غير كلها الحكاية ولكن الحقيقة على تقع أن

 أحداث هي بل الزمن عبر األحداث في الت االنتقا لنا بينت لم الحكاية فإن زمنيا الداخلي
 الزمن في التفكير دون األحداث رسم المعري أن أعني زمنيا، توزيعها بدون ومستمرة متواصلة
 . وتتابعه

 هو عنه الحديث يتم ما ألن مكان، ال بأنه عنه القول يمكن مما أيضا فهو المكان إلى بالنسبة وأما
 التي العناصر بعض توفر من الرغم على الحقيقية الجنة ليست وهي المعري يتخيلها كما الجنة
 يستعين لكي )وكأني( بقوله تبدأ الحكاية أن كيف رأينا وقد الجنة، في تتواجد أن فعليا يمكن

 بعض المعري رسم فقد أخرى جهة ومن فانتازية، عجائبية نسميها صورة فيرسم بالتخيل
 وال مكانها يحدد ولم الجنة بوصفها إال علينا يعرضها لم ولكنه ةالجن في المحدد المكان تفاصيل

 . تماما متخيلة الحكاية تظل لكي أماكنها، أبرز وال التام شكلها
 في وجود لها كان حقيقية شخصيات عنها الحديث ورد التي األسماء فكل للشخصيات وبالنسبة
 هذه الشخصيات تبريرات مقدما الجنة في لها جميلة صورة رسم إعادة المعري يحاول الماضي

 محمد النبي بشفاعة أو به قام فعل أو قالها بأبيات الجنة دخل قد من فمنهم جميلة، تبدو لكي
 أو المالمح خالل من بدقة مرسومة غير الشخصيات فهذه ذلك ومع وسلم، عليه الله صلى

 في معالجتها أجل من الشخصيات بها تشتهر التي والمعاني المواقف المهم بل النفسية األمور
 .الحكاية


