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 الرابع الباب

 الرومي إلبن الرثاء مجال

 اللغة ناحية من االوساط لولده رثائه مجال : األول الفصل

 غري يف قاله قسم و , أهله يف الشاعر قاله قسم : قسمان الرومي ابن رثاء

 رثاؤه اما و . العاطفة من جمرد هو و كثري تكلف ففيه األخري هذا فأما , أهله

 ابن و . بارع حتليل اثنائه يف و , ة لوع و عاطفة فيه صحيح فشعر اهله يف

 رثاءه ان : بعدها و الرزء ساعة يف به هو يشعر ما حيلل هذا رثائه يف الرومي

 العجيب و . الثانية الدرجة يف للميت مث األوىل الدرجة يف لنفسه صادقة صورة

 اآلتية فاألبيات 1 , أوالده رثاء يف حىت عاطفة على يتغلب الرومي ابن فن أن

 . الباب هذا يف الباحثة ستبحثها و ابنه رثاء يف الشاعر قاهلا

 نظريكما أودى فقد فجودا .... يجدي ال كان وإن يشفي بكاؤكما

 عندي

ينالذي ب ة .... للثـرى كفّاي أهدتهى فياِعزاملُهِدي حسرة ويا املُهد 
1  347 , ص , العباسي العصر ي العرب األدب تاريح , فروخ عمر
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 عمِد على القلوب حبات القوم من .... ورميـها املنايا اهللا قاتل أال

 العقـِد واسطة اختار كيف فلله .... صبييت أوسط املوت محام توخى

ـاله من وآنست .... ملَحاته من اخلري ِشمت حني على  الرشِد آية أفـع

فأضحى عين الردى طواه عِد على قريباً ، قرٍب على بعيداً .... مزارهب 

 وعـِد من كان ما اآلمالُ وأخلفت .... وعيدها املنايا فيه ت اجنز لقد

 اللحِد ىف إذضم عهداملهِد ينس فلم .... لُبثه واللحِد املهِد بني قلّ لقد

عليه ألَـح فرِة إىل .... أحاله حىت الرتفص مــرة عن اجلاديالورِد ح 

 الرنِد من القضيب يذوي كما ويذوي .... نفسه تساقط األيدي على وظلّ

 ِعقِد بال نظــاٍم من در تساقُـط .... أنفساً تساقَط نفـس من لك فيا

ه ولو .... له ينفطر مل كيف لقليب عجبتالصلِد احلجــر مـن أقسى ان 

يـود  صمـدت دونه املنايا وأنّ .... قبله مـت قـد كنت أنـي ـب

 صمـدي

العبِد ال املشيئـِة إمضــاُء وللــرب .... مشيئيت غري شـاء ريب ولكن 

اخلُلـِد جنة يف التخليـد أنه ولو .... بثوابـِه بعتـه أنْ سرين وما
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 معِد من احلوادث ظلم على وليس .... غُِصبته ولكن ، طوعاً بعته وال

ـّعت وإنْ وإين  جنِد يف النيب حنِت ما لَذَاكره .... بعده بابين مـت

 الفقِد البيـن الفاجع كان فقـدناه .... أيها ، اجلـوارح مثلُ وأوالدنا

 جلْـِد وال جـزوٍع يف أخيـِه مكـانَ .... اختاللَه يسد ال مكانٌ لكلٍّ

 تهدي كما يهدي العني بعد السمع أم .... مكانه تكفى بعدالسمِع العني هل

 بـه حالت كيف شعري ليت فيا .... بعده احلالُ يب حالت لقد لَعمري

 بعدي

سروري ثكلت إذ كلّه هثكلت .... هِد أخا عيشي لذات يف وأصبحتز 

 عهدي عن تغيرت هل شعري ليت أال .... واحلشا واألنف العينني أرحيانةَ

ما العني ماء سأسقيك تدقيا كانت وإن .... بِه أسعجدي العني من السالت 

فقد ، يل جودا أعيين دتللثرى ج .... فِد من تسأالِن ممـا بأنفسالر 

 الرمـِد األعني من أقذى وغادرتها .... بكاءها أطلت قــد ، عيين أقُـرةَ

 يفدي من أول باحلـوباِء فديتك .... ميتاً احلي فدى لو ، عيين أقرةَ

يمــا كأن استمتعت ملعٍب يف مشٍّة وال .... بضمٍة منك مهِد أو لك
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األسى من عليك أُبـدي ملا أُالم .... يُألخفي وإن منه أُبدي ما أضعاف 

شيٌء ما ، حممد مهوسلوةً ت .... إال لقليب زاد الوجِد مــن قليب 

 الزنـِد من أورى لألحزان يكونان .... كليهما الباقيني أَخويك أرى

 قصِد غريما عن النار مبثِل فؤادي .... لذّعـا لك ملعٍب فــي لعبــا إذا

 وحدي ا ،وأشقى دوين يهيجاا .... حزازةٌ بل سلوةٌ يل فيهمــا فما

وإنْ وأنت الفرِد وحشة يف األنِس بدار فإين .... وحشٍة دار يف أُفردت 

ما إذا أود املــوت األموات عسكر إىل .... معشراً أوفَد ، يالوفِد من أن 

 أستهدي النوم ىف منك خياٍل فطيف .... هديةً حبيباً يستهدي كان ومن

 2 والرعِد الربِق صادق غيٍث كل ومن .... حتيةً منـي اهللا سالم عليــك

 نعرف و الرومي إبن رثاء على املشتملة الشعرية بيات األ عرض بعد و

 .... يلي كما جندها رية الشع األبيات هي فيها اللغوي اجلمال ان

 فقد , مكنية استعارة هده و كما بكاؤ كلمة جند األول البيت ىف #

 3 . التشخيص مجاهلا وسر خياطبهما ني بشخص عينيه شبه

2   91  96 , ص , الرومي ابن , معتوق و عبد جورج
3 http://forum.moe.gov.om
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 عن ناية ك هذا و يشفي كلمة جند األوىل البيت ىف كذلك و #

 اللوعة تشتد ولذلك ؛ احلزن نار طفئ ت ألنها ؛ الدموع مع الراحة

 4 . تدمع وال العني تتحجر عندما

 حيث ، مكنية استعارة الكلمة هده و ا جود كلمة ايضا جند و #

 5 . السابقة للصورة امتداد وهي األمر هلما ووجه ، شخصني عينيه ختيل

 مرتلته يف بنه إل تشبيها هذا و عندي كما نظري أودى كلمة جند و #

 6 . احلب بشدة يوحي تشبيه وهو ، بعينيه عنده

 هذا و صبييت أوسط املوت محام وخى ت كلمة جند الرابع البيت ىف و #

 وتوحي ، ضحاياه خيتار شريراً إنسانا املوت صور ت مكنية، استعارة

 . 7 املوت بقسوة

 استعارة هذا العقِدو واسطة كلمة الرابع الباب ىف ايضا جند و #

 ، الِعقد تتوسط اليت الثمينة باجلوهرة األوسط ابنه شبه فقد ، تصرحيية

4 http://forum.moe.gov.om 
5 http://forum.moe.gov.om 
6 http://forum.moe.gov.om 
7 http://forum.moe.gov.om
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 ، الفكرة توضيح مجاهلا وسر ، به باملشبه وصرح املشبه وحذف

 8 . إخوته بني مبكانته وتوحي

 هذا و عني الردى طواه كلمة جند دس السا البيت ىف و #

 بقسوة توحي وهي ، بإنسانيطوي الردى شبه فقد ، استعارةمكنية

 9 . قربه يف واختفائه االبن موت على وتدل ، املوت

 هذا و وعيدها املنايا فيِه أجنزت لقد كلمة جند السابع البيت ىف و #

 10 . التهديد ينفذ شخصا ايا املن تصور ، مكنية استعارة

 أُخرى ، مكنية ستعارة هذا و اآلمالُ أخلفت املنايا كلمة ايضا جند #

 . 11 باليأس توحي وهي ، الوعد خيلف بإنسان هلا تشخيص فيها لآلمال

 القصد عن كناية هذا و الرتف عليه أحل كلمة جند التاسع الباب ىف #

 بإنسانيلح الرتف شبه حيث مكنية استعارة تكون أن وجيوز . والتعمد
12 . 

8 http://forum.moe.gov.om 
9 http://forum.moe.gov.om 
10 http://forum.moe.gov.om 
11 http://forum.moe.gov.om 

12 http://.almdares.net
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 13 . املعىن إلظهار طباق هذا و وصفرة محرة بني كلمة ايضا جند #

 أنفسا تساقط نفس من لك فيا كلمة جند عشر احلادى الباب ىف و #

 يشبه فالشاعر . متثيلي تشبيه البيت هذا و عقد بال نظام من در تساقط

 جسمه النفس هذه فارقت حىت املستمرة الرتيف عملية مع ابنه نفس

 توضيح وقيمته . حباته فتساقطت خيطه قطع الذي بالعقد مراحل على

 إنشائي األسلوب . واحلسرة باحلزن إحياء وفيه له صورة برسم املعىن

 14 . احلزن وإظهار للتعجب

 األسى من عليك أبدي ملا أُالم كلمة جند عشرين و تسعة الباب ىف #

 احلزن شدة عن كناية البيت هذا و أبدي ما أضعاف منك ألخفي وإين

 . الشاعر يعانيه الذي

 والشطر , بالتضاد املعىن يربز طباق أخفى و أبدى كلمة ايضا وجند #

 . احلزن من خيفيه ما على للتأكيد بإن مؤكد الثاين

13 http://.almdares.net 
14
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 على لتدل املضارع بصيغة جاءت أفعال ، أخفي ، أبدي ، م أال #

 . واألسى احلزن إلظهار خربي أسلوبه البيت . واحلدوث التجدد

 إال لقليب سـلوةً توهم شيء ما حممد كلمة جند ثون ثال الباب يف #

 , احلزن شدة و نسيانه عدم عن كناية والبيت الوجــد من قليب زاد

 . احلزن وشدة نه نسيا عدم عن كناية والبيت

 . االستثناء و النفي أداته قصر أسلوب البيت يف

 الباقيني أخويك أرى كلمة جند ثالثني و اإلحدى البيت ىف و #

 تشبيه التاسع البيت هذا و الزند من أورى لألحزان يكونان كليهما

 . القلب ونار احلزن بشدة يوحى متثيلي

 اللوعة و احلزن إلظهار خربي هو و البيت يف األسلوب

 لذعـا لك ملعب يف لعبا إذا كلمة جند ثالثني و اإلثين البيت ىف و #

 حزنه شدة عن كناية البيت هذا و قصد ما غري من النار مبثل فؤادي

. قلبه حترق بنار يلعبان عندما ولديه شبه حيث متثيلي تشبيه البيت يف



44 

 ة وحش دار يف أفردت وإن وأنت كلمة جند ثالثني و اربعة الباب ىف #

 وحشة دار " كنايتان البيت هذا ىف و الفرد وحشة يف األنس بدار فإين

 دار بني والطباق الدنيا عن كناية ) أنس دار ( و القرب عن كناية "

. بالتضاد ويوضحه املعىن يربز أنس ودار وحشة
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 و العاطفة ناحية من االوساط لولده الرومي ابن رثاء مخال : الثاين فصل ال

 اخليال

 غري يف قاله قسم و , أهله يف الشاعر قاله قسم : قسمان الرومي ابن رثاء

 رثاؤه اما و . العاطفة من جمرد هو و كثري تكلف ففيه األخري هذا فأما , أهله

 ابن و . بارع حتليل اثنائه يف و , لوعة و عاطفة فيه صحيح فشعر اهله يف

 رثاءه ان : بعدها و الرزء ساعة يف به هو يشعر ما حيلل هذا رثائه يف الرومي

 العجيب و . الثانية الدرجة يف للميت مث األوىل الدرجة يف لنفسه صادقة صورة

 اآلتية فاألبيات 15 , أوالده رثاء يف حىت عاطفة على يتغلب الرومي ابن فن أن

 . الباب هذا يف الباحثة ستبحثها و ابنه رثاء يف الشاعر قاهلا

 عندي نظريكما أودى فقد فجودا يجدي ال كان وإن يشفي بكاؤكما

ينالذي ب ة للثـرى كفّاي أهدتهى فياِعزاملُهِدي حسرة ويا املُهد 

 عمِد على القلوب حبات القوم من ورميـها املنايا اهللا قاتل أال

 العقـِد واسطة اختار كيف فلله صبييت أوسط املوت محام توخى
15  347 , ص , العباسي العصر العربي األدب تاريح , فروخ عمر
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 الرشِد آية أفعــاله من وآنست ملَحاته من اخلري ِشمت حني على

فأضحى عين الردى طواه عِد على قريباً ، قرٍب على بعيداً مزارهب 

 وعِد من كان ما اآلمالُ وأخلفت وعيدها املنايا فيه اجنزت لقد

 اللحِد ىف إذضم عهداملهِد ينس فلم لُبثه واللحِد املهِد بني قلّ لقد

عليه ألَـح فرِة إىل أحاله حىت الرتفص مرة عن اجلاديالورِد ح 

 الرنِد من القضيب يذوي كما ويذوي نفسه تساقط األيدي على وظلّ

ط أنفساً تساقَط نفـس من لك فيا  ِعقِد بال نظــاٍم من در تساقـُ

ه ولو له ينفطر مل كيف لقليب عجبتالصلِد احلجر من سى أق ان 

يي بودأن قد كنت صمـدي صمـدت دونه املنايا وأنّ قبله مت 

ِة إمضاُء وللرب مشيئيت غري شـاء ريب ولكن  العبِد ال املشيـئ

 اخلُلـِد جنة يف التخليـد أنه ولو بثوابـِه بعتـه أنْ سرين وما

 معِد من احلوادث ظلم على وليس غُِصبته ولكن ، طوعاً بعته وال

ـّعت وإنْ وإين  جنِد يف النيب حنِت ما لَذَاكره بعده بابين مـت

الفقِد البيـن الفاجع كان فقـدناه أيها ، اجلـوارح مثلُ وأوالدنا
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ِد وال جـزوٍع يف أخيِه مكانَ اختاللَه يسد ال مكانٌ لكلٍّ  جلـْ

 تهدي كما يهدي العني بعد السمع أم مكانه تكفى بعدالسمِع العني هل

ه حالت كيف شعري ليت فيا بعده احلالُ يب حالت لقد لَعمري  بعدي ـب

سروري ثكلت إذ كلّه هثكلت هِد أخا عيشي لذات يف وأصبحتز 

 عهدي عن تغيرت هل شعري ليت أال واحلشا واألنف العينني أرحيانةَ

ا م العني ماء سأسقيك تدقيا كانت وإن بِه أسعجدي العني من السالت 

فقد ، يل جودا أعيين دتللثرى ج فِد من تسأالِن ممـا بأنفسالر 

 الرمـِد األعني من أقذى وغادرتها بكاءها أطلت قــد ، عيين أقُـرةَ

 يفدي من أول باحلـوباِء فديتك ميتاً احلي فدى لو ، عيين أقرةَ

كأن مــا ي استمتعت ملعٍب يف مشٍّة وال بضمٍة منك مهِد أو لك 

األسى من عليك أُبـدي ملا أُالم يُألخفي وإن منه أُبدي ما أضعاف 

شيٌء ما ، حممد مهوسلوةً ت إال لقليب زاد الوجِد مــن قليب 

 زنـِد ال من أورى لألحزان يكونان كليهما الباقيني أَخويك أرى

قصِد غريما عن النار مبثِل فؤادي لذّعـا لك ملعٍب يف لعبا إذا
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 وحدي ا ،وأشقى دوين يهيجاا حزازةٌ بل سلوةٌ يل فيهمــا فما

وإنْ وأنت الفرِد وحشة يف األنِس بدار فإين وحشٍة دار يف أُفردت 

ما إذا أود املــوت األموات عسكر إىل معشراً أوفَد ، يالوفِد من أن 

 أستهدي النوم ىف منك خياٍل فطيف هديةً حبيباً يستهدي كان ومن

 والرعِد الربِق صادق غيٍث كل ومن حتيةً منـي اهللا سالم عليك

 من السابقة األبيات من االساط لولده الرومي ابن رثاء الباحثة تبني و
 ت األبيا , التعبري يف لعاطفة ا اثار هو هذا , يلي كما اخليال و العاطفة ناحية
 فجاءت ابنه لفقد ه ر ا وانفط قلبه الرومي ابن ولوعة حزن عن تعرب كلها

 فالتعبري ، العاطفة هذه عن تعبري أصدق معربة عباراته هي لفاظ األ
 ، الصرب يف األمل وفقدان الفاجعة هول عن ري تعب االول البيت يف ) الجيدي ( بـ

 من عينيه يف حتجر الدمع ألن كذلك يضا ا االول البيت يف ) جودا ( بـ والتعبري
 احلزن شدة تعكسان الرابع البيت يف هذا و ) اختار - توخي ( ،و احلزن شدة

 يف ) العقد واسطة اختار كيف !) فلله ( يف التحسر وصرخة ، يه يعان الذي واألمل
 ، املوت بقسوة توحي اليت التاسع الباب يف ) طواهالردى ( ويف الرابع الباب

 اخلرب بني األسلوب يف ع التنو من ذلك غري إىل ثالث ال ت البي يف واملقابلة
. املشاعر إلثارة واإلنشاء
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 إزالة يف كبري دور له البكاء أن مقرراً . عينيه خياطب االول البيت من
 رأي على حتميته ورغم ... البشرية النفس ويريح ، » النفسي التطهري « احلزن

 والرتعة .. امليت يعيدان ال والتفجع البكاء ألن !! جيدي ال أنه إال .. الشاعر
 كعلم آنذاك العربية الثقافة مع الدخيلة بالعلوم ومتأثرة واضحة هن لية العق

 . واملنطق الفلسفة
 املنايااليت على الشديدة غضبته عن الثاين البيت يف الشاعر يعرب مث
 النفوس يتخطف ال املوت أن : فيقول ، عامدة إليه الناس أغلى خطفت
 بييت ص أوسط اختار وقد ، خيتار حىت نظره يِجيل ،وإمنا ) بب س بال ( اعتباطاً
 يف حبة بأمجل ظفر قاٍس موت من له فيا ، إيلّ أوالد أحب أنه لعلمه حممداً
 . العقد

 فأصبحت وأخفاه اختطفه قد املوت كان إذا هو الثالث بيت ال من
 ، مين ) قربه ( مثواه قرب من الرغم اآلخرعلى العامل يف ألنه ؛ بعيدة زيارته

 . جسده بعد من الرغم على عين تغيب ال فذكراه
 املرض عليه انقض حينما باختطافه ديده املوت فيه نفذ الرابع البيت يف

 . الصغري اجلميلةبشفاء واألحالم اآلمال وضاعت ، وافترسه
 عليه اشتد أن بعد ابنه موت الشاعر يصف يعين التاسع البيت من

 الوجه محرة بعد والذبول االصفرار إىل لونه حول حىت والرتف املرض
فاألصفر ، وتوضيحها فكرته إلبراز األلوان الشاعر يستخدم وهنا . ونضارته
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 والنضارة الصحة متام على تدل ،واحلمرة الرتف بعد الشحوب على يدل
 . واجلمال

 متحسرا ، ابنه موت يصف حني الشاعر يتعجب عشر احلاد البيت من
 أو واحدة بعد واحدة، منها متوت نفوس ا كأ كانت نفسه أن وموضحا

 . أخرى بعد واحدة حباته، فتساقطت خيطه قطع كعقد
 إليه يوجه الذي اللوم مبدى الشاعر خيربنا عشرين و التاسع البيت من

 احلزن من خيفيه ما أن لنا ويوضح فقده على لشديد ا حزنه على الناس من
 . منه يظهر ما أضعاف

 ولوعة حزن وكله ابنه إىل باخلطاب الشاعر يتوجه ثالثون البيت من
 يزيد نسيانه يف سبب أنه توهم ما ،فكل ينساه أن يستطيع ال أنه ويوضح

 . عليه حزنا قلبه لوعة
 تومهه ما كل أن يف املثال سبيل على هو ثالثني و احلادى البيت من

 ة سلو يكونان أخويه أن الشاعر توهم فقد حزنا إال قلبه يزد مل ابنه لنسيان
 على له وعونا له سلوة يكونا أن من أكثر قلبه يف النار يشعالن مها فإذا لقلبه،

 . واجللد النسيان
 له سلوى سيكونان الباقيني ابنيه توهم إذا إنه ثالثني و الثاىن البيت من

أو فيه يلعب كان مكان يف لعبا فإذا حيدث، مل فهذا الفقيد ولده تنسيه
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 يقصدا أن ،دون هلما ثالثا كان الذي فقيده على حزنا قلبه أحرقا بأشيائه
 . ذلك

 ابنه كان فإذا الفؤاد جمروح صرخة يصرخ ثالثني و الثالث البيت من
 الدنيا يف وهو نفسها بالوحشة يشعر الشاعر هو فها املوحش قربه يف وحيدا

. الناس بني


