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I. المقدمة  

رثى أبو العالء أمھ رثاء حارا تمیز بعمق األفكار المطروحة وفلسفتھا وجزالة األلفاظ 
  وامتداد الصور وتراكب الخیال.

  

  

II. المقالة موضوع   

  
مذاقا ممیزا ونھجا مختلفا في  نجد -ثائھ ألمھفي ر– العالء المعري حین ننتقل إلى أبي

حیث عمق األفكار وفلسفتھا، وجزالة  ؛في شعره تھ الخاصةرثاء األم یصطبغ بطریق
، وال یخلو رثاؤه ألمھ من العاطفة وإن ، وامتداد الصور وعمق الخیالاأللفاظ ومتانتھا

  وبري أو أبي فراس.كانت تلك العاطفة ال تسفر عن نفسھا بقوة مثلما ھي في رثاء الصن

وألم أبي العالء في نفسھ مكانة خاصة ال تعدلھا مكانة یدل علیھا قولھ من رسالة كتب بھا 
إلى خالھ أبي القاسم علي بن سبیكة عندما غادر العراق متوجھا إلى معرة النعمان فوجد 

م أھل كنعی"ـ أي أمھ ـ  "أمھ قد توفیت ولم یكن قد علم قبل مقدمھ بذلك: "وحزني لفقدھا
   .)١(الجنة كلما نفد جدد"

ھو حزن مستمر ال  وإنما ،لبعض الوقت ثم ینقضي یبقىفحزنھ على أمھ لیس حزناً عادیا 
  ینقطع، خالد ما ظل على قید الحیاة.

أغلق وفاعتزل الناس  بالفعلدعم أقوالھ  یقال؛ فقدولم یكن كالم أبي العالء مجرد كالم 
بیتھ وذھاب بصره ـ طوال حیاتھ، وربما لم یكن موت علیھ بابھ وأصبح رھین المحبسین ـ 

كما قرر  أمھ ھو السبب الوحید في اعتزالھ غیر أنھ كان نقطة تحول واضحة في حیاتھ
   .)٢(غیر واحد من الدارسین

  یقول أبو العالء:

                                                           

(1) دراسة وإعداد: محمد عب�د  - إتحاف الفضالء برسائل أبي العالء
 - (دار الح��دیث ١ط - الحك��یم القاض��ي، محم��د عب��د ال��رازق عرف��ات
.١٦٨م) ص١٩٨٩ - القاھرة  

تق��ول ال��دكتورة عائش��ة عب��د ال��رحمن: "بم��وت أم��ھ ب��دأ إحساس��ھ (٢)
ق بأنھ أشبھ بغصن مجتث ملقى، بال جذور وال فروع، فلقد ك�ان العمی

من بین ما قرَّ علیھ عزمھ، وھو ینس�حب إل�ى محبس�ھ، أال یت�زوج وال 
بن�ت  –أب�و الع�الء المع�ري  .یلد، كي ال یبتلي ولًدا لھ بمحنة الوج�ود"

المؤسسة المصریة العام�ة للت�ألیف واألنب�اء والنش�ر، ال�دار ( الشاطئ 
  .١٣٤ص  ) ألیف والترجمةالمصریة للت

  امِ مَ صَ ي مِّ ا صَ ھَ یَّ عِ نَ  تُ عْ مِ سَ 
  

  امِ مَ ال ھَ  لُ ذاوَ العَ  الَ قَ  نْ إِ وَ   
  
  

  مٌّ أُ   اثِ دَ ى  األجْ ي إلنِ تْ مَّ أَ وَ 
  

  يامِ مَ أَ  تْ ارَ صَ  نْ أَ  يَّ لَ عَ  زُّ عِ یَ   
  
  

  يانِ سَ ا لِ ھَ یَ ثِّ رَ یُ  نْ أَ  رُ بِ كْ أُ وَ 
  

  امِ عَ الطَّ  قَ رُ طُ  كٍ الِ سَ  ظٍ فْ لَ بِ   
  

  لٌ وْ قَ  ابَ یَ األنْ  مُ تِ ھْ یَ فَ  الُ قَ یُ 
  

  امِ ظَ اٍء عِ بَ نْ أَ ا بِ ھَ رُ اشِ بَ یُ   
  

  رٍ خْ صَ بِ  تْ یَ دِ ي رُ ذِ اجِ وَ نَ  نَّ أَ كَ 
  

  يالمى كَ وَ سِ  نَّ ھِ بِ  رْ رُ مْ م یَ ول  
  

  ارً عْ شِ  بَ ھْ الشُّ  وغَ صُ أَ  نْ ي أَ لِ  نْ مَ وَ 
  

  )٣(امِ ظَ نِ  يْ طَ مْ ا سِ ھَ رَ بْ قَ  سَ بِ لْ أُ فَ   
  

!! أن یصبح صاحب مرارةیخبرنا أبو العالء أول ما یخبرنا أنھ سمع نعي أمھ، ویا لھا من 
صیبتھ من بعید وال یكون في معمعتھا. ثم المصیبة األول مثل باقي الناس یسمع عن م

یدعو على الداھیة التي دھتھ بالصمم، وكأنھ ال یرید أن یسمع مثل ھذا الخبر أو ھو ال 
 جزع لھ.یأن  یستحقیرید أن یصدقھ، كل ذلك على الرغم من قول العواذل لھ بأن نعیھا ال 

سبقھا ھو إلى ھذا القبر  وعزیز على نفسھ أن تتقدمھ أمھ إلى قبرھا وكأنھ یتمنى لو كان
وأم أبي العالء عظیمة في نفسھ، حیث "كان ینبغي أن  حتى ال یالقي مثل ھذا الحزن.

یصاغ لھا المراثي من النجوم العلویة ألنھا مشاكلة لنفسھا الطاھرة القدسیة ال من 
   .)٤(األشعار التي تقذف بھا خواطر األجسام وتسلك مسالك الطعام"

لتي تعبر عن شدة وقع الفاجعة على الشاعر وقسوتھا على نفسھ، نرى وبعد المقدمة ا    
ذلك الرجل الذي جاوز الخامسة والثالثین ـ عند وفاة أمھ یشبھ حالھ معھا  -أبا العالء 

  :بالرضیع الذي لم یبلغ الفطام

  ينِّ أَ  تُ لْ خِ فَ  تُ لْ ھَ تَ وقد اكْ  تْ ضَ مَ 
  

  امِ طَ ى الفِ دَ مَ  تُ غْ لَ ما بَ  یعٌ ضِ رَ   
  

أولئك المنطلقون إلى العالم  ،ن مضت ھذه األم یتلفت حوالیھ مخاطبًا ركب المنونوبعد أ
یبحث عن رسول یبلغ روحھا سالما ذكیا تفوح منھ رائحة الكافور المخلوط  ،اآلخر

  بالمسك:

  المِ السَّ  جَ رَ ا أَ ھَ وحَ رُ  غُ لِّ بَ یُ     ولٌ سُ ا رَ مَ أَ  ونِ نُ المَ  بَ كْ ا رَ یَ فَ 

                                                           

شروح سقط الزند. تحقیق األساتذة: : مصطفى السقا، عبد الرحیم (٣)
حام�د عب�د المجی��د، عب�د الس��الم ھ�ارون، إب�راھیم اإلبی��اري،  ،محم�ود

 -(المجل���س األعل���ى للثقاف���ة ط���ھ حس���ین :وإش���راف األس���تاذ ال���دكتور
القس�م  )م١٩٤٥طبعة مص�ورة ع�ن نس�خة دار الكت�ب س�نة  – القاھرة

  .١٤١٩-١٤١٣الرابع. ص
شروح سقط الزند، وھذا الشرح للبطلیوسي، وقد ق�ال عنھ:"وھ�ذا (٤)

  .١٤١٧معنى ال أحفظھ لغیره" القسم الرابع. ص



    

  ھُ نْ مِ  ورُ فُ االكَ  بُ حَ صْ ا یُ یًّ كِ ذَ 
  

  امِ تَ الخِ  وضِ ضُ فْ مَ  كِ سْ المِ  ثلِ مِ بِ   
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