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 الثالث الباب

 ومي الر إلبن الرثاء شعر

 رثاء عن حملة : األول الفصل

 واستعظام عليه التلهف و جع ف الت إظهار و , امليت ناقب م تعداد هو الرثاء

 كتابه يف رشيق ابن قال كما الرثاء يف اجلاهلية عادت من و . فيه عيبه

 األمم و , الكثيـرة املمالك و . العظام امللوك بفناء األمثال ضرب " العمدة "

 حبمر و , الغياض يف اخلادرة األسود و , اجلبال قلل يف سنعة الوعول و القوية

 طول و لبأسها احليات و العقبان و بالنسور و , القفار بني تصرفة الوحش

 1 . أعمارها

 حقوقا بقوله الشاعر فيقضي , الرفاء على يقال امنا املراثي يف الشعر

 على يقال أن أما , اهله ببعض فجع قد شاعر ال كان إذا السجية على او , سلفت

الشيخ 48 , ص , تاريحه و العربي األدب في الوسيط , بك عنائ مصطفى احمد الشيخ و اإلسكندرى احمد 1
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 على يدل ما ذكر هو و , واحدا مذهبا ذلك يف التزموا العرب ألن ؛ فال الرغبة

 التلهيف و األسف و احلسرة و التفجع بني فيجمعون , مات قد امليت أن

 انه : قدامة قال حىت , بالدموع مبللة املدح صفات ) يذكرون ( مث , واالستعظام

 ؛ هلالك أنه على يدل ما اللفظ يف يذكر أن إال فصل املدحة و ة املرثي بني ليس

 2 . الرثاء معاين يف يتبسطوا مل ذلك أجل من و

 احملزنة العواطف درس من ذلك يـتبع ما و ) املوجودات ( من الفجيعة و

 إذا , اليونان عند ذلك كان كما , اإلنسان نفس يف األمل أماكن عن البحث و

 كأوريبيذس احلزن بصفات عرف و للفواجع حتصص من شعرائهم من ن كا

 من الرثاء إن حىت , الناس ابكى هم و , العربانيني عند كان وكما , غريه و

 الطبيعية أسبابه إىل العرب يف النقص ذلك يرجع و ؛ ألشعارهم املميزة الصفات

 مواضع يف ذلك ذكر مر قد و , عنها كون ت اليت واألخالق بالبداوة يتعلق مما

 3 . كثرية

 107 , ص , العربي االدب تاريح , الرافعى صادق مصطفى 2
107 , ص , العربي االدب تاريح , الرافعى صادق مصطفى 3
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 إال خرجوا ما ألم , احلروب قتلى يرثون ال كانوا األخالق تلك من و

 ميوت ملن الرثاء ولكن ؛ حكمه يف أو هجاء ذلك كان بكوهم فإذا , ليقتلوا

 , حنوها و كالغارة , التاريخ ب حرو من حرب غري يف يقتل أو ؛ أنفه حتف

 طبيعي غري املوت هذا كأن الفجيعة يف يبالغون و املآثر يعددون فحينئذ

 4 . ميوت أن يستحق فيمن

 ألن , الرثاء من موضعهن عن شيء العرب شواعر عن الكالم يف مر و

 يف ركب ملا ؛ هالك على جزعا هن أشد و املصيبة عند قلوبا الناس أشجى

 منهم يشتهر فلم الرجال أما . االخنالع سهولة من قلون يف و , اخلور من طبعهن

 اليت الصيحة تلك فصاحوا األمل من يربأ مل مبا املصيبة عضتهم أفراد إال بالرثاء

 5 . الشفتني ال القلب معها ينجدب

 107 , ص , العربي االدب تاريح , الرافعى صادق مصطفى 4
, ص , العربي االدب تاريح , الرافعى صادق مصطفى 5 108
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 غريمها و اهلجاء و املدح به يتعلق كما بالنسيب يتعلق ال الرثاء أن بديهي و

 مرثية أعلم ال : الكليب ابن قال . واحدة قصيدة ذلك يف للعرب وردت ولكن

 : الصمة بن دريد قصيدة إال نسيب أوهلا

 6 موعد كل أخلفت و بعافية معبد أم من احلليل جديد أرث

 هو و , التهنئة و التعزية بني اجلمع الرثاء طريق اإلسالمفي بعد حدث مما و

 مات حني ذلك أول كان و , منهم أبيه عهد يلي من تعزية يف باخللفاء حمصوص

 إبن اهللا عبد عليه دخل حىت , تعزية على أحد يقدم فلم ولده يزيد قدم و معاوية

 هذه رشيق ان روى قد و , القول باب بعده اس للن ففتح فأنشده ويل السل مهام

 الشعر له أن الصحيح و , للسلويل نسبها بسجعات هلا وطأ و العمدة يف األبيات

 اخلطباء من هو و , الثقفي صيفي أيب بن لعطاء فهو السجع أما , وحده

 ابنه جلس و امللك عبد تويف ملا و الشعر بذلك الكالم هلم فتح الذين

 ابن غيالن فأقبل يغزونه؟ أ أيهنئونه يدرون ال هم و لناس ا عليه دخل الوليد

 املنصور تويف ملا كذلك و . مهنئا و معزيا خطب مث عليه فسلم , الثقفى مسلمة
107 , ص , العربي دب اال تاريح , الرافعى صادق مصطفى 6
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 روى قد و , املنحى هذا خنا و فسلم املهدي على اخلطباء مع عتبه ابن دخل

 7 . البيان من األول اجلزء يف اجلاحظ كالمهما

 ا يناح املراثي كانت حىت , األموية الدولة أول يف شأن للرثاء كان و

 قد و , املغين الغريض بذلك عرف من أشهر و , األموات و القتلى على نوحا

 ابن يزيد قتله من على باملراثي النوح علمته و احلارث بن اهللا عبد بنت الثريا ربته

 قد و , املغين سريج ابن بالنوح قبله املشهور كان و , رة احل يوم أهلها من معاوية

 أميه بنو كان مث اليه الغريض معه فعدل الغناء اىل الغريض ظهور بعد عدل

 8 . العرب ملراثي يكون أن منهم الراوية تقريب يف يشترطون

 على قدم إذا فكان , الشاعر النصيب منهم املتقدمني برثاء القائم كان و

 بكى أنشده فإذا , قومه مراثي واستنشده جملسه له أخلى امللك عبد بن ا هشام

 على دخل ملا إنه حىت , أمرائهم و ملوكهم اىل بذلك يتقرب كان و . معه بكى و

 أبيه مراثي من ينشده أن االستئدان يف ابتدأه املدينة أمري هو و العزيز عبد بن عمر

 108 , العربي األدب ريح تا , الرافعى صادق مصطفى 7
109 , ص , العربي األدب تاريح , الرافعى صادق مصطفى 8
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 بعد نبغ من و الطالبيني شعراء بالرثاء الولع يف أمية بين عارض قد و , لعزيز ا عبد

 9 . اليوم اىل الشيعة هذه من ذلك

 األثاث و الدواب به يرثون ما , املتأخرون أحدثها الىت الرثاء طرق ومن

 ال القصيدة ولكن ؛ آخر موضع في ذلك اىل اإلشارة مرت قد و , األدوات و

 الشاعر العالف ابن نظمها اليت الشهرية اهلرية القصيدة هي إمنا ذلك يف احتذوها

 اجلريانه اليت احلمام أبراج يدخل وكان , به يأنس هر له كان و , 318 سنة املتوىف

 إنه قيل و , ا فرثاه , فذحبوه أرباا فأمسكه منه ذلك كثري و , فراخها يأكل و

 10 . قتله الذي هو ألنه املقتدر اإلمام من خشي و معتزي بن اهللا عبد ا رثى إمنا

 باهلر كىن بل يقال و , منها أبيات يف به عرض و اهلر اىل سبها فن

 . يرثيه و يذكره أن جيسر مل ألنه , حمنته أيام الفرات بن احلسن أيب الوزير عن

 الشعر أحسن من معدودة هي و , بيتا 65 يف القصيدة هذه و , ذلك غري قيل و

 109  110 , ص , العربي األدب تاريح , الرافعى صادق مصطفى 9
110 , ص , العربي األدب تاريح , الرافعى صادق مصطفى 10
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 اهلر يف أخرى قصائد وللعالف , تارحيه يف خلكان ابن زبدا نقل قد و , وأبدعه

 11 . أشهرها هذه لكن و أيضا

 نقل و , فناعة ص اهلرية القصيدة العميد ابن فعارض , املدب هذا بعده من

 بأصبهان املنجم عيسى أيب برذونه نفق ملا و , اليتيمه يف قصيدته من شيئا الثعاليب

 يف املقيمني الندماء اىل عباد ابن الصاحب عز أو , له صحبته طالت قد كان و

 نقل , فريدة قصيدة منهم كل فقال , برذونه يرثوا و عيسى أبا يعزوا أن حلبته

 12 . أغراضه يف تقلبوا و ذلك بعد النوع هذا شاع مث , منها خمتارات الثعاليب

 110 , ص , العربي األدب تاريح , الرافعى صادق مصطفى 11
110 , ص , العربي األدب تاريح , الرافعى صادق مصطفى 12
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 الرومي إلبن الرثاء مضمون : الثاين الفصل

 . الزوات عميق و باللوع حافل دويه و أهله يف الرومي ابن رثاء

 ثل يتم و يذكر به إذا و , قواه مجيع على يستويل شعورا باملصاب يشعر به فكأين

 ينكفىء و , معه فينازع , نزاعه يف يرافقه و , اإلخرية ساعاته يتصور و , الفقيد طيف

 13 . حيلل و ميضغ ما بقدر أملا فيزداد , حملال , ماضغا األمل على

 من رفدا منهما فيطلب , عينيه مبخاطبة هده قصيدته الرومي ابن يستهل

 وابن . الشقاء عند البكاء راحة يعدل شيء فال . به ما عد ب من تشفيه ألا الدموع

 وقع يتأمل و يبكي ان عزاؤه إمنا , الناس سائر يتغزى كما يتغزى ال الرومي

 جعله فقد , أخويه على يؤثره ال األوساط ولده على تفجعه يف هو و , فيه املصاب

 14 . فقط األوساط ألنه العقد واسطة

 اليت األوىل احلبة هو األوساط ولده ألن عظيما حزنه يكون أن يبديهي و

 بدأت ملا مات ابنه ان باملصيبة شعوره عظم رمبا و العقد حبات من انتثرت

 97 ص , الرومي ابن , معتوق عبدو جورج 13
97 ص , الرومي ابن , معتوق عبدو جورج 14
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 , له أبيه حمبته تضاعف أبيه بني و بينه باملشاركة فاذا عليه تظهر الرشد مالمح

 15 . عظيما بفقده احساسه كان فقده إذا حىت

 من أحاله حىت عليه احل شديد برتف حنبه الصغري قضى كيف لنا يصف مث

 كلما نفسه تعذيب يف يرغب شاعرنا كأن و . الزعفران صفرة اىل الورد محرة

 يتوجع فاإلنسان . احلسرة يشعل ما التذكر هذا يف ألن , ولده احتضار تذكر

 إال يرتف هو و لولده الرومي ابن صوير ت فليس , حيب من توجع يف يفكر عندما

 16 . لوعته لزيادة مدعاة

 ما يذكر ان الرومي ابن يفوت ال و » أنفسا تساقط نفسا « كان فقد

 , هلا صراعه يف زميته يعترف فألنه املنية لعن فإذا , املوت بني و بينه الصراع يشبه

 سوى احلوادث ظلم على اإلنسان يعني ان ميكن شيء وال ولده غضب فقد

 17 . البكاء

 97 ص , الرومي ابن , معتوق بدو ع جورج 15
 97 ص , الرومي ابن , معتوق عبدو جورج 16
98 , ص , الرومي ابن , معتوق عبدو جورج 17
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 يعزونه من عزاء يأىب فهو , جديد الرثاء يف معىن على الرومي ابن يقبل مث

 عن ا يستغين متعة الباقيني ولديه يف له بأن و , اخللد جنة يف أصبح ولده بأن

 من فلكل , العوض ذلك فيهما يلقى ال ألنه بل يبغضهما ألنه ال , منهم الذاهب

 يشعر ازاءمها احملبة هذه و املرتلة هذه بوجود يشعر فكما , حمبته و مرتلته األوالد

 عن عمى األ يتعزى أن يعقل فهل , كاحلواس عنده األوالد و , فيتفجع اا بفقد

 18 يسمع؟ بأنه بصره ذهاب

 تبخالن فكيف الدمع سكب على عينيه حث و ولده مناجاة اىل يعود مث

 , شيء آخر يروعنا مث . الدمع من بأغلى التراب على جاد الذي هو و بالدمع

 دخيلة االنسان ا يعري اليت اجلريئة الصادقة االعترافات تلك من باعتراف

 يتحرق و يتأمل هو و , يعزيانه ال و عليه ينغصان الباقيني ولديه ان : فيقول , نفسه

 19 . املفقود أخيهما معلب يف يلعبان رآمها كلما

 98 , ص , الرومي ابن , معتوق عبدو جورج 18

98 , ص , الرومي ابن , معتوق عبدو جورج 19
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 شيئا خيفف كما بكاء إن : قائال عينيه خبطاب املرثية هذه الرومي ابن يبدأ

 تبكيا أن منكما أطلب انا و . احلياة إىل ابين برد ينفعين ال كان إن و حزين من

 حزنت ملا ذهب بصري ان لو و ( ي عند مقامكما يف هو مات الذي ألن كثريا

 ألنه املوت على الرومي ابن يدعو مث ) ولدي على حزين اآلن أنا مما أكثر عليه

 20 . اإلنسان بن على الناس أعز يتخري ما أول , يتخري

 مواهبه بدأت أن بعد ولكن , باكرا مات ابنه أن الرومي ابن يذكر و

 دبل ينقطع ال نزيف , ابنه به مات الذي املرض بوصف الرومي ابن يبدأ مث . تتفتح

 ابنه اغتصب املوت أن الرومي ابن يعلن و . مات أن إىل قليال قليال بسببه الطفل

 اجلنة وعدوا قد اآلباء بأن العلم مع ابنه ميوت بأن ليضى يكن مل وأنه إغتصابا

 21 . ارا صغ ميوتون الذين أوالدهم على

 خري كان األوساط ابنه إن قال قد كان أن على الرومي ابن يندم مث

 بدنه كأعضاء عنده احملبة يف متساوون املرء أوالد أن جديد من يعلن و . أوالده

 97 , ص , العربي األدب في الجديد المنهاج , فروح عمر الدكتور 20
97  98 , ص , العربي األدب في الجديد المنهاج , فروح عمر الدكتور 21
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 فأن سم اجل قطعىمن إذا العضو أن كما . أخيه فقدان يعوض ال ولد بقاء فإن

 22 . مقامه تقوم ال الباقية األعضاء

 يف : مؤملا مسا العاطفة متس بارعة بصورة املرثية هذه الرومي ابن حيتم و

 تنسي الباقية األشياء فإن . ميلكها أشياء من شيأ فقد إذا اإلنسان أن العادة

 إن : باألوالد يتعلق فيما متاما معكوسة القاعدة هذه أن غري . فقده ما اإلنسان

 23 . دائما به يذكرونه بل , مات الذي ابنه األب ينسون ال األحياء اإلخوة

 امليت على تفجعا : املألوفة كاملراثي مرثية القصيدة هذه ليست

 لطفل حسي وصف هي : الوصف يف قصيدة احلقيقة يف اا . حنيبا و بكاء و

 طفله موت قبل املفجوع الوالد لشعور نفسي حتليل مث , ميوت ان قبل مريض

 24 . موته بعد و املريض

 ان مع و متالحقة كثرية فيها املعاين ان القصيدة هذه يف نالحضه ما أول

 ) مثال اخلنساء عند ( العينني كبكاء الرثاء يف معروف قدمي املعاين هذه من ا كثري

 98 , ص , العربي األدب في الجديد المنهاج , فروح عمر الدكتور 22
 98 , ص , العربي األدب في الجديد المنهاج , فروح عمر الدكتور 23
98 , ص , العربي األدب في الجديد المنهاج , فروح عمر الدكتور 24
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 ميوت : املضارعة تاء بفتح ( تساقط اليت النفس و . الناس ألفاضل املوت واختيار

 حزنا كثرية مبوا ميوت : التاء بضم ( انفوسا تساقط او ) باطيئا موتا صاحبها

 25 ). عليها

 كما ( كثريا ذلك على اآلباء أجر كان لو و األوالد مبوت الرضا قلة و

 قرب سقيا و التفجع و احلزن معاين من ذلك غري إىل ). جرير عند قبل من عرفنا

 أىل نشري مبتكرة صورا القصيدة هذه يف فإن له الرمحة و السالم طلب و امليت

 يقوم ال بعضها أن و ) اجلسد أعضاء ( احلوارج فقدان بني املوازنة : منها اثنتني

 ينسي ال احلياة قيد على األوالد بعض بقاء أن و األوالد فقدان بني و بعض مقام

 26 . ماتوا الذين أوالده بعض األب

 عن غافلني مالعبهم يف يلعبون الصغار األوالد جتعل اليت الصورة هنالك مث

 ذلك فيزيد الوالدين نفوس يف األوالد موت يتركه الذي األمل عن و املوت معىن

 27 . فقوده الذي الولد على الوالدين حزن يف

 98 , ص , العربي األدب في د الجدي المنهاج , فروح عمر الدكتور 25
 99 , ص , العربي األدب في الجديد المنهاج , فروح عمر الدكتور 26
99 , ص , العربي األدب في الجديد المنهاج , فروح عمر الدكتور 27
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 خصائص أهم من خاصة تلك و القصيدة هذه يف املتالحقة املعاين كثرة و

 قرب على بعيدا : حنو , اللفظية للصناعة القليلة اآلثار على تغطي البغدادي املذهب

 – ) واحد بيت يف مرتني ( اللحد املهد – وعد و عيد و - بعد على با قري

 : البيت هنالك و . أنس و حشة و – أخفي و أبدي

 28 يهدي؟ كما دي العني بعد السمع أم مكانه تكفي السمع بعد عني هل

 عن التعبري يف العاطفة صدق « بارعة مرثية القصيدة هذه من جيعل الذي و

 مث , املوت موضوع معاحلة يف » الذهين الصفاء « هذا مع املفجوع الوالد شعور

 التحليل إن مث . الشعرية الصور رسم و املعاين سياقة يف الوضوح و السهولة تلك

 الطفل حال تصوير عن الرثاء روعة يف يقل ال املفجوع الوالد عور لش النفسي

 29 . املوت أظافر بني املريض

 كما يرثيان شاعرا و أبا فيها نتبني بأبيات صوره و معانية تتواىل هكذا و

 30 . وفنا وقفا و لونا مات للكل مجيل تذويب على حرارا و العاطفة دفء نتبني

 99 , ص , العربي األدب في الجديد المنهاج , ح فرو عمر الدكتور 28
 99 , ص , العربي األدب في الجديد المنهاج , فروح عمر الدكتور 29
98 , ص , الرومي ابن , معتوق عبدو جورج 30


