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I. المقدمة  

رثى أبو بكر الصنوبري والدتھ رثاء یسیر في على طریقتھ المعجبة من الوصف، 
وخصوصا وصف الریاض والبساتین، فضال عما تخلل ھذا الرثاء من حكمة وموعظة 

  وعبرة.

  
  

II. المقالة موضوع   

  
  أمھ بقصیدة تربو على مائتي بیت، ومطلعھا:)١(وميابن الر رثى

  َأِفيَضا َدًما ِإنَّ الرَّزَايَا َلَها ِقَيمْ 

  

فـََليَس َكثيًرا َأْن َتُجوَدا َلَها ِبَدمْ   
)٢(  

  

  . وھو مقدم زمنیا على الصنوبري الذي رثى أمھ بقصیدة متمیزة

  : في قصیدتھ یقول الصنوبري

                                                           

مولده سنة إحدى وعشرین ومئتین ومات للیلتین بقیتا م�ن جم�ادى (١)
أب�و  –یر أع�الم الن�بالء . س�األولى سنة ثالث وثمانین وقیل سنة أرب�ع

تحقی�ق: ش�عیب  –عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قایماز الذھبي 
(مؤسسة الرسالة بی�روت  ٩ط  –محمد نعیم العرقسوسي  ،األرناؤوط

  .٤٩٦ص  ١٤ھـ) ج  ١٤١٣ –
ش��رح وتحقی��ق: عب��د األمی��ر عل��ي مھن��ا  –دی��وان اب��ن الروم��ي (٢)

 ٦م ) ج١٩٩١ .ھ��ـ١٤١١–بی��روت  –(منش��ورات دار مكتب��ة الھ��الل 
  .٦٤ص 

  ةْ قَ ونِ المُ  يَ تِ وضَ رَ  تْ حَ وِّ صُ  دْ قَ 

  

  )٣(ةْ قَ ورِ المُ  يَ تِ حَ وْ دَ  تْ عَ زِ تُ وانْـ   

  

 ، وھي دوحة مورقة لكنھا انتزعتبموتھا فاألم عنده روضة مونقة لكنھا یبست

، وھو في تشبیھھ ألمھ بالروضة متأثر بمنھاجھ العام في شعره الذي یسیطر منھ

  .)٤(علیھ وصف الریاض والبساتین واألزھار واألشجار

نسان طریق وسبیل من سبل الوصول إلى الجنة، والجنة تحت واألم بالنسبة ألي إ

وھذا األثر الدیني  .)٥(: "الجنة تحت أقدام األمھات"األثرأقدامھا كما في 

                                                           

دیوان الصنوبري (من ح�رف ال�راء حت�ى الق�اف) تحقی�ق إحس�ان (٣)
  .٤٤٢ص )١٩٧٠-بیروت –دار الثقافة ( عباس
عن ول�ع الص�نوبري بالطبیع�ة یق�ول آدم میت�ز: "ك�ان الص�نوبري (٤)

... أول شاعر للطبیعة في األدب العربي یجمع إلى ذلك ولوعا ش�دیدا 
 واء م���ع التطل���ع إل���ى أس���رارھا الجمیل���ة".بالس���ماء والض���یاء والھ���

ترجم��ة: محم��د  –آدم میت��ز  –الحض��ارة اإلس��المیة ف��ي الق��رن الراب��ع 
 –(مطبعة لجنة الت�ألیف والترجم�ة والنش�ر  ٢عبد الھادي أبو ریدة. ط

  .٣٦٧ص ١م)ج ١٩٤٧ -القاھرة
أحمد والنسائي وابن ماجھ والحاكم عن معاویة بن جاھم�ة  " رواه(٥)

یا رس�ول  :مة جاء إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم فقالن جاھأ السلمي
 :ق�ال ؟ھ�ل ل�ك م�ن أم :فقال ،جئت أستشیرك دأردت أن أغزو وق ،هللا

ق��ال الح��اكم ص��حیح  .لزمھ��ا ف��إن الجن��ة تح��ت رجلیھ��ااف :ق��ال ،نع��م
وأخرجھ ابن ماج�ھ أیض�ا ع�ن معاوی�ة  ،باالضطراب بَ قِّ عُ وتُ  ،اإلسناد

 ،ی�ا رس�ول هللا :هللا علیھ وسلم فقل�ت أتیت النبي صلى :بن جاھمة قال
 :قال ،إني كنت أردت الجھاد معك أبتغي بذلك وجھ هللا والدار اآلخرة

 ... ف�ارجع فبرھ�ا :ق�ال ،ی�ا رس�ول هللا ،نع�م :قل�ت ؟أحی�ة أم�ك !ویحك
وفي الباب أیضا ما أخرجھ الخطیب في جامعھ والقضاعي في مسنده 

 ... ق��دام    األمھ��اتالجن��ة تح��ت أ :ع��ن أن��س رض��ي هللا عن��ھ رفع��ھ
والمعن����ى أن التواض����ع لألمھ����ات وإط����اعتھن ف����ي خ����دمتھن وع����دم 



ـ ویعني حیث جعل أمھ  ؛والموروث اإلسالمي یتضح جلیا في رثاء الصنوبري

  مدخالً من مداخل الجنة:على ما أفھم البر بھا ـ 

  هُ تُ عْ دَّ وَ  ةِ نَّ إلى الجَ  ابٌ بَ 

  

  )٦(هْ قَ لَ غْ أَ  دْ قَ  وتَ المَ  يتُ أَ رَ  ذُ نْ مُ   

  

فأمھ باب من أبواب الجنة لكنھ ودع ھذا الباب منذ أن أغلقھ الموت فحال بینھ 

  وبینھا. 

ویخاطب الشاعر أمھ راجیا أال یبعد مثواھا عنھ لكن الحقیقة أنھا بعیدة عنھ جدا 

  ألنھا في عالم آخر وإن كان ثراھا قریباً منھ:

  

  امَ  مُّ ا أُ يَ  اكِ وَ ثْـ مَ  نْ دَ عَ بْـ ال يَـ 

  

  هْ قَ حَ سْ ا أَ ومَ  اكِ وَ ثْـ مَ  دَ عَ بْـ أَ   

  

وھي أن الموت حق ووعده  ؛الشعراء في رثائھم قررھاالشاعر حقیقة طالما  رویقر

  صدق:

  لْ زَ أَ  مْ ي لَ ذِ الَّ  وتُ المَ  قَ دَّ صَ  دْ قَ 

  

  هْ قَ قَّ حَ  دْ قَ وَ  يكِ فِ  هُ رُ ذَ حْ أَ   

  

رثاء الصنوبري ألمھ وصفھ لمرضھا الذي ماتت فیھ،  ومن األشیاء الممیزة في

وكذلك وصفھ لحظة احتضارھا، فأمھ على الرغم من ضعف جسدھا حملت اآلالم 

  وكان ذلك یھزه من أعماقھ ویجدد أحزانھ: ،واألسقام

  يعِ جَ ضْ ى مَ لَ ي عَ ائِ شَ حْ أَ  قُ لِ قْ يُـ 

  

  هْ قَ لَ قْ المُ  كِ اءَ شَ حْ ي أَ رِ كُّ ذَ تَ   

  

                                                                                                     

كش�ف الخف�اء ". (مخالفتھن إال فیما حظره الشرع سبب ل�دخول الجن�ة
 - حم�د الق�الشأتحقی�ق:  –إسماعیل بن محم�د العجل�وني الجراح�ي  –

 :ح����دیث رق����م - ھ����ـ١٤٠٥ –بی����روت  –مؤسس����ة الرس����الة  - ٤ط 
١٠٧٨(.  
  .٤٤٢ص -نوبري دیوان الص(٦)

  هُ اءَ بَ عْ أَ وَ  مَ قْ السُّ  كِ لَ مْ حَ وَ 

  

  هْ قَ وَ رْ بَـ  نْ مِ  فَ عَ ضْ أَ  دٍ سَ جَ  يفِ   

  

  اهَ نُـ زْ ي حُ نِ ا يَ مَ  مٌّ أُ  هللاِ 

  

  هْ قَ لَ خْ المُ  يَ انِ زَ حْ ا أَ دً دِّ جَ مُ   

  

  ةٍ نَّ أَ  نْ مِ  يَ نِ ذْ أُ  تْ عَ دَ وْ أَ  مْ كَ 

        

  هْ قَ رِ حْ مُ  ةً رَ مْ ي جَ بِ لْ قَـ   عُ ودِ تُ   

  

  هِ ى بِ ولَ أَ  تُ نْ كُ   كٍّ شَ تَ  نْ مِ وَ 

  

  هْ قَ لَ طْ ي مُ دِ بِ في كَ  هُ مُ هُ سْ أَ   

  

  تْ دَ اعَ صَ  دْ قَ  اسُ فَ واألنْـ  ولُ قُ أَ 

  

  هْ قَ رِ طْ كالمُ    يَ هْ ا وَ هَ نْـ مِ  رِ دْ الصَّ  في  

  

  اهَ و بِ جُ نْ أَ  يفَ ا كَ ايَ نَ مَ لْ ا لَ يَ 

  

  هْ قَ دِ حْ ا مُ هَ بِ  يَ هْ ا وَ هَ بِ رْ كَ   نْ مِ   

  

آھة من األم إننا في ھذه األبیات بإزاء توحد وتماٍه بین الشاعر وأمھ، فكل أنة وكل 

على  ضعفت وأوشكتتمزق جسد االبن، فحزنھا یجدد أحزانھ التي كانت قد 

االنتھاء، وأنتھا تودع قلبھ جمرة محرقة، وتشكیھا لھ أسھم مطلقة في كبده، ثم تأتي 

لحظة النھایة عندما تتصاعد أنفاسھا، وھي كالمطرقة المستسلمة التي ال تقدر أن 

 ،صرختھ المدویة "یا للمنایا كیف أنجو بھا"تدفع عن نفسھا. ویصرخ الشاعر 

وكأنھ في میدان معركة یحارب المنایا وكربھا محاوالً دفعھا عن أمھ، لكن ھیھات 

  فالمنایا محدقة ال تدع للفرار سبیالً.

ثم یلوم الشاعر نفسھ في أبیات یغلفھا الشعور بالذنب والمسؤولیة عما آلت إلیھ 

األم، عبر مفارقات ومقابالت تعمق ھذه المشاعر، فاألم التي كانت تتحامى وتبتعد 

عن أن ترى ظلمة أسكنھا الشاعر/ابنھا في ظلم ولیس ظلمة واحدة، وھذه الظلم 



في نفسھ والضیق واألسى مما آل إلیھ مطبقة مما یعمق شعور اللوم والمسؤولیة 

  حالھا.   

وھذه األم التي كانت تضیق بعینھا األرض الواسعة أصبحت في حفرة، والمقابلة 

بین األرض الشاسعة والحفرة كافیة إلبراز تغیر الحال لكن الشاعر أضاف كلمة 

  :"ضیقة" إلى "حفرة" التي توضح فداحة ھذه المفارقة

  ةً مَ لْ ى ظُ ترَ ◌َ  نْ ى أَ امَ حَ تَ تَـ  نْ مَ 

  

  ةْ قَ بِ طْ مُ  مٍ لَ ي ظُ ا فِ هَ تُـ نْ كَ سْ أَ   

  

  اهَ ينِ في عَ  األرضُ  يقُ ضِ تَ  نْ مَ وَ 

  

  ةْ قَ يـِّ الضَّ  ةِ رَ فْ حُ لْ ا لِ هَ يتُـ دَ هْ أَ   

  

  اهَ تُـ نْ مَّ ضَ فَ  تُ زْ جُ  ةً جَ هْ ا مُ يَ 

  

  ةْ قَ الثـِّ  ينِ مِ الضَّ  يرَ ى غَ رَ الثـَّ  نَ مِ   

  

  دْ قَ ي  وَ سِ فْ نَـ  كِ بِ  تْ ابَ طَ  المَ عَ 

  

  ؟ةْ قَ فِ شْ مُ  ةً يَ انِ ا حَ هَ تُـ دْ هِ عَ   

  

  ا من بكاء:ثم ینھي الشاعر ھذه البكائیة بدعاء ألمھ، لكن ھذا الدعاء ال یخلو أیضً 

  ةٌ نَ زْ مُ  هِ بِ  تِ نْ ى أَ رً ثَـ  تْ كَ بَ 

  

  ةْ قَ ورِ رَ غْ مُ  عِ مْ الدَّ ا بِ هَ ونُـ يُ عُ   

  

  قٍ رِ شْ مُ  رٍ اهِ زَ  نْ ال مِ وال خَ 

  

  ةْ قَ رِ شْ مُ  ةٍ رَ هْ زَ  نْ عَ  مٍ سِ تَ بْ مُ   

  

و لثراھا الذي یحتویھا أن تبكیھ مزنة، وھذه المزنة لھا عیون ال یغیب عنھا یدع

الدمع، فھي مغرورقة بھ، والشاعر ھنا ال یكتفي بمجرد الدعاء بالسقیا لقبرھا كما 

ما ھي إال دموع تنسكب ھھنا السحاب لھا  فسقیا ؛یتردد في كثیر من شعر الرثاء

ال یخلو ھذا الثرى الذي یحتویھا من على ثراھا، ویدعو في ختام رثائھ ألمھ أ

ـ كما ھي العادة عند دفن األموات ـ ربما لتكون مصدرا من مصادر  أزھار

  .، وربما كذلك لكلفھ بالطبیعة حتى في غیر الرثاءالرحمة

  

 

 


	I. المقدمة
	II. موضوع المقالة 

