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:إعداد

 
 

 

  المقدمة

احلمد هللا الذي يرث األرض ومن عليها، وهو خري الوارثني، الذي كتب على 

عباده الفناء، واستأثر بالبقاء، وصلى اهللا على حممد عبده ورسوله، وعلى آله 

.الطيبني األخيار وسلم كثرياً 

  :أما بعد

فن الرثاء لدى املرحوم أمحد صابر حممد، دراسة أدبية "ن افهذه مقالة بعنو 

اختار الباحث هذا املوضوع إبراز انتاجات مشاهري الشعراء يف هذا  ".حتليلية

القطر،

  :واملقالة منحصرة يف النقاط التالية 

نبذة عن حياة الشاعر أمحد صابر 

الرثاء يف الشعر العريب النيجريي 

الرثاء لدى الشاعر أمحد صابر 

القيم الفنية ملراثي الشاعر أمحد صابر 

اخلامتة 

واملراجع وامشاهل.  
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:   نبذة عن حياة الشاعر أحمد صابر

بن أيب بكر بن أمحد، وأمه فاطمة )مامل نـَتَـَعاىل(هو أمحد بن حممد امللقب بـ

  .            وينتمي املرحوم إىل قبيلة فالنية. بنت حممد )١()َجبُّو(امللقبة بـ

، )بـَْنداطُو(، ولكن خاالته وعماته يلقبنه بـ)٢()صابر(اشتهر املرحوم بلقبه  

الذي كانت بني والديه صلة قرابة،             :ƨȈǻȐǨǳƢƥ�Ƣđ�ŘǠȇ فالنية وهي لفظة

، وذلك يف أوائل خالفة أمري املؤمنني )م١٩٣٩(كان مولده يوم األحد سنة 

ظَاِميا، وهي حارة معروفة بصناعة صبغ أيب بكر الثالث يف حارة تدعى َمْرنـَرْ 

  .الثياب يف مدينة صكتو

نشأ املرحوم أمحد صابر بني أسرته يتيم األم، إذ توفيت والدته وهو يف سن 

:)٣(الطفولة، فقامت إحدى ضرائر أمه بكفالته، وإىل ذلك أشار يف قوله

  كربت بال شيء يهيج أشجاين*  نشأت يتيم األم لكن بعونه   

مث . لقى القرآن الكرمي لدى والده، على الطريقة املتبعة يف ذلك احلنيفشرع يت

واصل يتعلم مبادئ العلوم الدينية على يد والده، وظل ينتقل من أستاذ إىل آخر 

فالتحق مبدرسة العلوم . وبعدئذ انتقل إىل املدارس احلديثة طالبا ومستفيدا،

حه يف امتحان فاتصل م، وفاز بالقبول مبوجب جنا١٩٦٢الشرعية بكنو سنة 

خالها بعلماء ومشايخ من أقطار شىت يف العامل العريب، وخاصة مجهورية السودان 

ومصر، فحصل فيها علوما متنوعة وفنونا خمتلفة إضافة إىل ما تعلمه يف املعاهد 

العلمية بصكتو القدمية، وذلك ألن منهج التدريس فيها خيتلف عن منهج التعليم 

م، متحصال على شهادة ١٩٦٦التقليدية، وقد خترج سنة املعهود يف املعاهد 

.)٤(الدراسات اإلسالمية العالية بدرجة ممتازة
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مث واصل دراسته بكلية عبد اهللا بايرو جامعة أمحد بّلو زاريا، قسم اللغة 

خالل ثالث  ،)PRELIMINARY(العربية وتلقى فيها الدراسات التمهيدية 

ضى خالهلا ثالث سنوات ونال شهادة سنوات مث الدراسات اجلامعية، وق

بدرجة االمتياز، وقد ساعده احلظ فسجل يف الكلية نفسها لدراسة ) ليسانس(

املاجستري يف األدب العريب، وبعد انتهائه من السنة التمهيدية شرع يف كتابة 

البحث التكميلي، ويف أثناء كتابته هلذا البحث ابتلي حبادث وهو على طريقه 

إىل كنو، فأصيب بصدمة فصارت سببا لشلل بعض جسمه،  للعودة من صكتو

ومع ذلك مل يتوقف عن هذا العمل، فكان ال يقدر على كتابة شيء بيده 

حيث ميلي عليها وهي تكتب له، كما ساعده ) أمساء(فاستعان يف ذلك بزوجته 

بعض أساتذة قسم اللغة العربية، كاملرحوم علي نائيب سويد إىل أن أكمل حبثه 

.)٥(م، وهو ال يزال مريضا على سريره١٩٧٩سنة 

:وفاته

م، وذلك بعد احلادث الذي أدى إىل شلل ١٩٨٤عام  -رمحه اهللا- تويف

بالرفيق بعض أعضائه، ومكث يتمرض يف داره بكنو حوايل مثانية أعوام، وقد حلق 

.األعلى وله من العمر مخس وأربعون سنة، ودفن يف داره مبرنر ظاميا صكتو

  .   اللهم اغفر له وارمحه واجعل اجلنة مثواه آمني

  :تدريسه وتالمذته

ه يف البيت، وكان مما يدرسهن  انبدأ املرحوم تدريسه أوال بتعليم بعض إخو  

ألخضري، وبعض قصائد اخمتصر كتاب أصول الدين للشيخ عثمان بن فودي، و 
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وبعد ذلك أخذه مدرسه مامل َمْي  .)٦(الشيخ عثمان بن فودي يف لغة هوسا

كاتُوُر إىل املرحوم أمحد َطْن بَابَا َمرَاَفْن صكتو فعينه مدرًسا باملدرسة اليت أسسها 

، ملا الحظ فيه من )املدرسة النظامية اإلسالمية(حبي يـَْرَأِكَجا صكتو املسماة بـ

تعليم األطفال، وكان يدرسهم يف ذلك احلني صفات اهللا الواجبة، مهارة يف 

وسرية النيب صلى اهللا عليه وسلم، وبعض األناشيد باللغة العربية، ومن بينها 

:أنشودة قاهلا يف مدح الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومطلعها

  داهم باألنبيـاــــــــــــــــوه**    محدا ملن خلق الورى     

  م على إمام األوليا**    ة مع السال      مث الصال

وذلك قبل التحاقه مبدرسة العلوم الشرعية كنو، وبعد خترجه فيها عاد إىل 

صكتو واستمر بالتدريس يف املدرسة النظامية املذكورة، ومل ميكث طويال حىت 

�Ʈ ȈƷ�ȂƬǰǏ�ń¤�ƢȈǻƢƯ�ǞƳ°�Ƣđ�ǾƬǇ¦°®�ǲǸǯ¢�ƢŭÂ��ÂǂȇƢƥ�ƅ¦�ƾƦǟ�ƨȈǴǰƥ�ǪƸƬǳ¦

 موظفا بوزارة الرتبية والتعليم، وسرعان ما أرسلت إليه كلية بايرو طلبا ليشتغل ُعّني 

�ĺǂǠǳ¦�§ ®ȋ¦�̈®ƢǷ�ǆ ȇ°ƾƫ�ǾȈǳ¤�ƾǼǇ¢�ǾƷ¦ǂǇ�ƨȇȏȂǳ¦�ƪ ǬǴǗ¢�À¢�ƾǠƥÂ��Ƣđ�ƢǇ°ƾǷ

  .منيةـبتلك الكلية، إىل أن وافته ال

  الرثاء في الشعر العربي النيجيري

الشعر العريب النيجريي جيدر بالباحث وقبل الشروع يف الكالم عن الرثاء يف 

  .أن يتكلم عن مفهوم الرثاء املعجمي واصطالحي

أما مفهوم كلمة الرثاء املعجمي فهو لفظ مأخوذ من رثى يرثي رثاء، ومرثاة، 

.)٧(من التعب أو املصيبة أو اهلالك باملرثيعلى ما  واإلشفاقومرثية، وهو التوجع 
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مناقبهم وآثارهم والتفجع على  هو مدح املوتى وتعداد: واصطالحا

.)٨(فقدهم

أما الرثاء يف الشعر العريب النيجريي، فقد ظهر كما ظهر يف األدب العريب 

، إذ كان الشعراء يسريون على نفس الدرب التقليدي يف رثائهم، اإلسالمي

يذكرون املوت وغدره ويذمون الدنيا وغرورها ويشريون إىل حماسن امليت، يصفونه 

  .التقوى وبالكرم والشجاعة وغري ذلك من األوصافبالعلم و 

والظاهر أن فن الرثاء يف نيجرييا يف القرن التاسع عشر كان أكثر من املدح، 

فال ميوت عامل أو أمري مشهور إال أطلق الشعراء ألسنتهم، ونظموا قصائد 

ƪ Ȉŭ¦�Ƣđ�ÀȂƯǂȇ�©ƢǟȂǘǬǷÂ)٩(.

اهللا يرثي خاله حممد ثنبو  ومما يشهد على ذلك قول عبد اهللا بن فودي رمحه 

  : ابن عبد اهللا العامل املشهور املتوىف يف قرية أغدس

ـُد ثـَْنُب ُذو ِعْلـٍم َوَخـاِىل **اِىل ــــــــــَلْلُمـْسِلِمَني لِـُيْبَك َخـفَـيَـا ُمـَحـمَّ

  اه ومالــــــــِبصدق الزهد يف ج**فَـَقـْد ُحـِمـَدْت َشـَمـائِلُـُه َقِدميًا 

وقصيدة أمساء بنت الشيخ عثمان بن فودي يف مرثية صديقتها عائشة زوجة  

  :صاحب الشيخ عثمان حيث تقول مُ كَ لْ أَ حممد بلو بنت عمر 

  وة أحزاين وأنسا لوحشيتـــــوسل* أعيناي جودا وابكيا يل حبيبيت 

  ضيةالق حسان ر ـــــــــودين وأخ* ادة واحليا ـــــــــــــــــــوأثين عليها بالنج

)١٠(األخوة أراعي مبا قد قلت حق * ما ــــــــــــــــوإين حبكم اهللا راض وإن

لقد سار الرثاء يف القرن العشرين إىل يومنا هذا على نفس الدرب، وكان من 

أهم خصائصه أن الراثي يذكر أوصاف امليت بشيء من الدقة، ويعرفه بأوصاف 
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�®ȂǐǬŭ¦�ƪ Ȉŭ¦�Ƣđ�Ǧ ǏȂȇ�À¢�ǺǰŻ�ƨǷƢǟ�ƺȈǌǳ¦�¿ȂƷǂŭ¦�¾Ȃǫ�Ǯ ǳ̄�¾ƢưǷÂ��ǽŚǣÂ¢

  :مي يرثي أمري كنو عبد اهللا بايروو حممود ج

  حىت أحبك أعد الناس واخنذال* عاشرت قومك باإلحسان غايته 

)١١(ضمرت ما خفت ال وال خال*  أقسمت باهللا أن قد مت كل مىن 

وإراقة ومن خصائص املراثي اليت ظهرت يف هذه الفرتة، أن الراثي يكثر احلزن 

الدموع واإلطالة يف ذلك، ويعظم اخلطب لفقد امليت، ومل تكن احلال يف الغالب  

  .كذلك يف املاضي

  :ومن أمثلة ذلك قصيدة للوزير جنيد يرثي معج إسحاق الزكزكي بقول فيها 

  رياقـــــــــــفبقى كليما ماله ت *    يا حر ما جرح الفؤاد ألجله 

  ما توىف شيخنا إسحاقـل *   طب أمل بنا ورزء فادح ـــــــــــــــــــــخ

  عنا دفاق   ـــــــفلذاك وابل دم *   فجعت به زكزك وسائر أرضنا 

بو جنيد كان يسري يف رثائه على نفس ـمـوهكذا جند األستاذ الدكتور س 

الدرب التقليدي اإلسالمي، ويستعمل املعاين الصادقة ال مبالغة فيها وال ادعاء، 

  : ومن ذلك قوله يف رثاء والده الدكتور الوزير جنيد

  مثله يف ذا سوى األخيار ما *  رهـــــيف الزهد كان وحيده يف عص

  وم واألذكارــــــــــا بالصفأطاحه  * خضعت له الدنيا بأرغد عيشها 

  نطارــــــــــواصل األرحام بالق يــــا  *وم نفيسها   ــــــــــــــــــــمجع الوزارة والعل

  يف جوده حضرا ويف األسفار  * ال اليتامى ثـــــــــابت ــــــــــــــــمحـّــال أثق

  ـارــــــولـخصمــه األغم فـي حبه  * ة قلــبه ــــــــــــــــناهيك يف التقوى ورق
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  الرثاء لدى الشاعر أحمد صابر

يقل شأنا عن بقية األغراض  وأما فن الرثاء لدى الشاعر أمحد صابر ال

بالغا  اهتماماالشعرية كاملدح و الوصف وشعر املناسبات وغريها، فقد اهتم به 

وقال فيه قصائد عديدة، ولكن الباحث مل حيصل إال على ثالث مراث منها، 

�śǠƥ°¢�ȄǴǟ�ƾȇǄƫ�ƢēƢȈƥ¢Â��ƢȈǷƢǛ�ǂǻǂǷ�ńƢǠƬǻ�ƾǸŰ�«Ƣū¦�ǽƾǳ¦Â�Ƣđ�ȄǠǼȇ�ńÂȋ¦

  :يقول يف مطلعها. ييتا

َخِليلَـــــيَّ ِســـــريَا ِيف قَــَوافِــــــِل ِخـــــــالَّيتِ 

ــــا  ــــَىت أَْلَفْيُتَم ـــــوالَ َم ــــِديَوقُـ ـــــَر َواِل قـَْب

ــــِدهِ  ـــــرَّ َعــــاٌم َكاِمــــٌل ُمنــــُذ فـَْق َلَقــــْد َم

ــــْوَم َجـــاَءِين  ـــَأينِّ َميِّـــٌت يَــ ــــْرُت ِب َشعُـ

ـــا طَـــاَل َحـــىتَّ َكـــأَنَِّين  َوَمجْـــُت ُوُجوًم

�Êň¦ÈȂºººÌƻ
Ê¤�Éǒ ºººÌǠÈºƥ�ƢºººÈ

Êđ�Ì̄Ê¤�ÄÊ°¦ÈƾºººÊƥ�ċȐºººººÉºƷÈÂ

َســــــَالٌم َعَلْيــــــِه َعـــــــــــــدَّ َرْمــــــــــــٍل َوِحيتَــــــــانِ 

ـــــَو َأْضــــَناِين  ــــَس َذاَك اْلَعــــاُم ِإْذ ُهـ وََملْ أَن

ـــــــي ـــــــوِقُظ َأْحــــــزَانِـ ـــــــَواِسيِين َويُـــــــ ـــــــٌي يُـ نَِع

ـــــْن َمَعاِشــــِر َخـــــْرَسانِ  ــــا ِم ـــــَدْوُت َعِيًي َغ

�ŅƢǸǌǳ¦�ƢǼƦǠǋ�ǆ رثى والقصيدة الثانية ȈƟ°�̈ǀǨǳ¦�ƨȈǐƼǌǳ¦�ǲƴƦŭ¦�ǲǘƦǳ¦�Ƣđ

��ȂƬǰǏ�ÀÂ®ǂǇ�ƾŧ¢�«Ƣū¦ƢȀǠǴǘǷ�Ŀ�¾ȂǬȇ�ƢƬȈƥ�ÀȂǠƥ°¢Â�ƨǈŨ�ƢēƢȈƥ¢Â:

َـــــا ـــــوَم ِإنَسان ـَــــا َشــــْعبَـَنا اْلَمْظلُـ ـــــْدَت يـ فَـَقــ

َغّشـــْت بــــَِالِدَي يــــَْوَم الَســـْبِت َصاِعـَقــــةٌ 

بـُِرْزِء َســْرَدْوَن َسـْيِف الّديــِن َمـْن بَــِقَيتْ 

ــــَن لَـــــــهُ  ـــِع الْـــُمْسِلِميــ ي ـــوُس مجَِ ــــزَّْت نـُُف َهــ

ــــَد اْألَْمــــِن فــــِي فــــَزْعٍ  فََأْصبــــََح الــــنَّاُس بـَْع

تـَـــَرى أُنَاًســـا ُكَسالَـــــى الَ ِنَشــــــاَط لَــُهــــــمْ 

ــــــــــانًا ــــــــــوًدا َوِإْحسـَـ ــــــــــِه ُجــ ــــــــــَد أُمَّـتِـــ َوِحـــي

َوزُْلزِلَـــــــْت أَْرُضــــــــَنا ِيف َشــــــــْهِر َرَمَضــــــــان

ـــــــــــ ــــــــــــِر ُعْنــَوانـــًـــــ ـــــــــــا لِْلَخْيـ ــــــــــــالُُه َدائًِم ـاِفَع

َوَصــــــــاَر َمــْجَمـُعـــــــــَنا بِـالْـُحــــــــــْزِن َمْآلنَــــــــا

َـــــا ـــــلَّ ِمْهَوان ــــــَوى َظ ــــــَو أَْق ـــــْن ُهـ وَكــــــُلُّ َم

ـــــا ـــــَقِد َشــــِهيٍد نَـــــْسِل عُــثْــمـَـانَـ ـــــِد فَـ لِغَــْمـ
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  :ثا وثالثني بيتا قال يف مطلعهايرأكجا صكتو، وهي تبلغ ثال

ــــــَجى ِإيَســــــافًا أَْبِكــــــي َويْؤِســــــُفِين الشَّ

َكــْم ِمــْن َجــًوى َمــَع ذِْكرِيَــاِت َحَياتَِنــا

َوأَبِـيــــــُت تَـْغـــــــَشاِين الْـُهـمـُــــــــوُم ِبَكثـْــــــــرَةٍ 

ـــــي ـــــمَّ يُـــِصــيــبُــــنِـ ـــــنُّ ثُــــــ ـــــنُّ ُمثَّ َأِحــــ َوأَئِــــــــــ

ـــــوَوأَعـــــُودُ  ــــــــــتــُـــــ َـــــمَّ ِبَصكُّ ــــا أَل أَذُْكـــــُر َم

َويَـكــَــــــــاُد يُــْتـلِـُفـنِـــــــــي اْألََســــــــــى ِإتْـــالَفـــــــــًا

قَـــــــــــْد أَرَّقَـــْتــنِــــــــــي ثـُـــــــــمَّ الَ تَـــَتجـَـــــافَــــــــــــــــى

فَـــكـَـأَنَّــــــــــَما يَــْمِشـــــــــــي اْألَنَـــــــــاُم َرَسافًــــــــــا

ـــــــاِمـــــــْن ُرْعـــــــَدٍة َمــــــا قَــــــْد  َيِشــــــــقُّ لِـحـَـافًـ

ــــــا ــــــَّرئِيِس َمــرَافَـ ِــــــَها ال ـــــِد ُعْمَدتـ مــــــِْن فـَْق

وكان الشاعر أمحد صابر يسري يف رثائه على نفس الدرب التقليدي اإلسالمي 

يذكر املوت وغدره ويذم الدنيا وغرورها، ويشري كذلك إىل حماسن امليت، 

لكنه زاد فيه معىن وهو تندب . ادعاءويستعمل املعاين الصادقة ال مبالغة فيها وال 

أجماد امليت، وخصاله احملمودة من جلب املنافع، ودرء املفاسد، ويتسم أيضا 

بذرف الدموع وإظهار األسف الشديد لفقد ميته، مث يلجأ إىل اهللا بالتصرب 

والدعاء للميت، واالستغفار والرضى مبا قضاه اهللا، ويتمثل ذلك يف قصيدته اليت 

ŧ¢�Ƣđ�ȄƯ°د طن باب مرافن صكتو:  

  قـــــــد أرقــتنـي ثــــم ال تتجـــافـى* كم من جوى مع ذكريات حياتنا 

  :إىل قوله

نرضــــــى مبــــــا فعــــــل القــــــدير بعبــــــده

نــــــدعوك يــــــا رب الــــــورى مبحمــــــد

اغفـــر مجيـــع ذنـــوب عبـــدك أمحــــد

ـــــن كــــافــــــــا ــــك صــــاحيب كـــ تفــــىن حيات

يــــافــــــــــامـــــن جـــــاء يقتـــــل كــــافـــــــــــــــــــــرا سـ

مــــــن كــــــان يعــــــرف عندنــــــــا بــــمــــرافـــــــــــا
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  القيم الفنية لمراثي الشاعر أحمد صابر
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)١٢(للنقد توافقها مع املقاييس الفنية

:وأما جوانب القيم الفنية ملراثي الشاعر أمحد صابر، فهي على النمط التايل

 :األفكار والمعاني

أما األفكار واملعاين عند الشاعر أمحد صابر فإنه جتد يف مراثيه أفكارا عميقة 

ومعان عالية رفيعة، من حيث أنه يصور املوت وامليت بني يديه، كأنه يري القارئ 

ئه ما للميت من األخالق الفاضلة، وما للموت من هجوم ومفاجعة، يف رثا

  :ويتضح ذلك يف رثائه للمرحوم أمحد طن باب مراف صكتو حيث يقول

َقْد َكـاَن َحيِْكـي ِيف السَّـَماَحِة َواْلَعطَـا

ــــِك َأْصـــَحاُب اْحلَـــَواِئِج َواْألُولَــــى فـَْليْبـ

َلتِــــــــــِه وَُكــــــــلِّ  َصبَــــــاِحـــــــــــهِ فـــــــِي ُكــــــــلِّ لَيـْ

َوبْــــــــــالً يـَعُــــــــمُّ اْألَْهـــــــــــَل َواْألَْضـيَـــــــــافَا

ــــــــــــُعوَن بـِـــــــــــــــَدارِِه آالَفَـــــــــــــــــــــا يَــــتَـَجمـــــَّـــ

ــــــــــا ــــــــــَردُِّدوَن َهتَـــــافَــــــــــــــــــ يَــــْأتُـونَــــــــــُه َويُــــــ

  :    وأما كالمه عن املوت فهو

َال َخْوٍف ِإَىل َداِر فُـْرَسانٍ ــــــــــــــــــَيِسُري بِ *َوَما اْلَمــْوُت ِإالَّ َسـارٌِق ُمَتَسلٌِّح  

بَـاِع الْـَجَوائِـعِ  َتُكـرُّ َعَلى َشْخٍص َضِعيٍف َوَشْجَعـــانٍ *َوَما الْــَمْوُت ِإالَّ َكالسِّ

العاطفة حبيث جتده يظهر غاية ولقد سيطرت على مراثي أمحد صابر صدق 

:ما يف قلبه من التوجع والتلهف لفقد ممدوحه، فمثال حني يرثي والده يقول

ــــْوَم َجـــاَءِين  ـــَأينِّ َميِّـــٌت يَــ ــــْرُت ِب ـــــــٌي َشعُـ ـــــــينَِع ـــــــوِقُظ َأْحــــــزَانِـ ـــــــَواِسيِين َويُـــــــ يُـ
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ـــا طَـــاَل َحـــىتَّ َكـــأَنَِّين  َوَمجْـــُت ُوُجوًم

تـََلْعَثْمُت َحىتَّ َخاَلِين النَّـاُس أَْلَكنَـا

ـــــْن َمَعاِشــــِر َخـــــْرَسانِ  ــــا ِم ـــــَدْوُت َعِيًي َغ

َوفَاَضْت ُدُمـــــــــوِعي بــُْرَهًة ِمْألَ َأْجَفاِين 

وليس من شك أن الذي يتبادر إىل الذهن عند قراءة هذه األبيات السابقة 

وعقيدته، وذلك ألن مرثيته قرضها لفقد هو أن أفكاره ومعانيه مطابقة لشعوره 

والده، فصار كأنه خيصص الرزية لنفسه، وإن كان مع غريه فيها، وهذه حقيقة 

Ǯ ǳ̄�ȄǴǟ�ƾȇǄȇ�Â¢�©ƢǸǈǳ¦�ǽǀđ�ǶǈƬȇ�ǾǻƜǧ��ǽƾǳ¦Â�ĿȂƫ�ǺǷ�ǲǰǳ�ƨƬƥƢƯ.

:األلفاظ والتراكيب

أما األلفاظ والرتاكيب املستخدمة يف مراثي الشاعر أمحد صابر، فجاءت 

سهلة دقيقة، وذلك ليصور مدى خزنه تصويرا مثريا، حبيث ال يسع املرء إال أن 

يشاركه يف حزن مصيبته، ولذلك اجتنب األلفاظ اليت تضطر القارئ إىل استعمال 

  . املعاجم يف حتقيق معانيها

  :يت قاهلا يرثي والدهويتضح ذلك يف قصيدته ال

ــــــــالَّيتِ  ــــــــِل ِخـ ـــــــيَّ ِســـــــريَا ِيف قَــَواِف َخِليَل

ــــــِدي ـــــــَر َواِل ــــــا قـَْب ــــــَىت أَْلَفْيُتَم ـــــــوالَ َم َوقُـ

َلَقــــــْد َمـــــــرَّ َعــــــاٌم َكاِمــــــٌل ُمنــــــُذ فـَْقــــــِدهِ 

ــــــْوَم َجـــــاَءِين  ـــــَأينِّ َميِّـــــٌت يَــ ــــــْرُت ِب َشعُـ

رًا ُحُضــــــوُر َمجَـــــــاَعةٌ  َوقَـــــــْد زَاَدِين َصــــــبـْ

ِفــي َعَلــى فَـــْوِت الَّــِذي قَــْد أََعــاَنِين أَهلَْ 

ــــــي ــــــوَِّيت َوُرُجولَـتِـ ــــــَل فـُُت َوقَـــــْد َكــــــاَن قـَْب

ــــالً ُممَيِّــــــزًا ــــَع أَنَّــــِين قَــــْد ِصـــــْرُت َكْه َوَم
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َســــــَالٌم َعَلْيــــــِه َعـــــــــــــدَّ َرْمــــــــــــٍل َوِحيتَــــــــانِ 

ـــــَو َأْضــــَناِين وَملَْ  ــــَس َذاَك اْلَعــــاُم ِإْذ ُهـ أَن

ـــــــي ـــــــوِقُظ َأْحــــــزَانِـ ـــــــَواِسيِين َويُـــــــ ـــــــٌي يُـ نَِع

ــــــي ــــــي ثُـــــــــمَّ َحــيَّانـِــــ إِلَــــــيَّ وَُكـــــــلٌّ َرقَّ لـِـــــــ

ــــــــــي َوأَدَّبَِنــــــــــي ِطْفــــــــــالً َكـــــــــــَذِلَك ربــَّـــــانِـــ

ــــــْيمَ  ـــــــي الضَّ ـــــــَداِفُع َعنِّــ َواهللاُ أَْرَضــــــاِين يُـ

ــــَح يـَْغَشـــاِين  ــــُيْتَم َأْصَب ــــَأنَّ اْل ــــْرُت بِـ َشعُـــ



  

١٩٤

  خصائص األسلوب 

اتصفت قصائد الشاعر أمحد صابر من املزخرفات البالغية، مما يف ذلك 

أبواب البيان واملعاين والبديع، وكان كل من وقف على أشعار هذا األديب فإنه 

  . يلمس هذه األساليب بصورها الواضحة

ومن ذلك التشبيهات الرائعة الواردة يف مراثيه فمثال يقول يف رثاء أمحد بلو 

   :سردون

  يشكون حيفا وإذالال وخسرانا* هلدى غربت والناس يف ظلم مس اـش

فإن الشاعر شبه ممدوحه بالشمس يف اهلدى وذلك لكثرة إرشاد الناس إىل ما 

.فيه اخلري يف الدنيا واآلخرة، وهذا تشبيه مؤكد، من التشبيهات الرائعة البليغة

  : وكذا استخدم الشاعر االستعارات يف مراثيه حيث يقول

  فراق أم رضيع ليس شبعانا* يشكو ألن اجلود فارقه والكون 

والكون : (ويف هذا البيت نوع من أنواع االستعارة التصرحيية وذلك يف قوله

دون ) الكون واجلود(وهنا صرح الشاعر باملشبه وهو  ) يشكو ألن اجلود فارقه

  ).اإلنسان(املشبه به وهو 

  . اسويف ذلك إشارة إىل فضل سردون وكثرة جوده يف الن

 :ومن األساليب اخليالية الرائعة يف مراثيه الكناية يف مثل قوله

ْد كــَـاَن مــــَــــــــْأَوانـًــاـــــــــــــَوِظلَُّهـا َواِســـٌع قــَـ*يَا َمْوِت َأْخَفْيِت َدْوًحا ثَـََمرَُها َنِضٌج 

جـَـْوَعانًاِت َمْرًعى َوَصارَالسِّْربُ َخَرقْ *َحَجْبِت َحبْرًا َعِن الْــُورَّاِد ِمـــْن بـُْغٍض 

واملالحظ هنا كله كناية عن كون سردون أمحد مأوى ومرجعا لألمة يف مجيع  

  .مشاكلهم



١٩٥



ختيار األوزان والقوايف املالئمة اما يروعك يف مراثي الشاعر أمحد صابر ـوم

  .اليت تصلح وتطابق للتحسر والبكاء

¦�ƢȀǠǓÂÂ��ÀÂ®ǂǇ�ȂǴƥ�ƾŧ¢�Ƣđ�ȄƯ°�Ŗǳختار حبر البسيط يف قصيدته افمثال  

:على قافية النون، يقول يف مطلعها

  وحيد أمته جودا وإحسانا* فقدت يا شعبنا املظلوم إنسانا 

وأما مرثيته للمرحوم أمحد طن باب مراف ففائية القافية، وحبرها الرجز، يقول 

  :يف افتتاحها

  األكتافاوكذاك حييي العظم و * محدا ملن حييي ويهلك من يشاء 

��ǲȇȂǘǳ¦�ƢǿǂŞÂ��ƨȈǧƢǬǳ¦�ƨȈǻȂǻ�ȆǿÂ��ǽƾǳ¦Â�Ƣđ�ȄƯ°�ƾǬǧ�ƨưǳƢưǳ¦�ǾƬȈƯǂǷ�ƢǷ¢Â

  :يقول يف مطلعها

ň¦Ȃƻ¤�ǒ* خليلي سريا يف قوافل خاليت  Ǡƥ�Ƣđ�̄¤�Ä°¦ƾƥ�ȐƷÂ



  

١٩٦

  :الخاتمة

ويف ختام هذه املقالة حول مراثي الشاعر أمحد صابر حممد، تبني فيما مت 

عرضه، أن الشاعر أمحد صابر رثى أبطاال من أبطال هذا الشعب، وهم السيد 

أمحد سردون صكتو، و املرحوم احلاج أمحد طن ببابا مراف صكتو، ووالده 

  .املرحوم حممد نتعاىل مرنر ظاميا صكتو

ƢǸǈǳ¦�ǒ©��� وعند الوقوف على هذه ǠƦƥ�ǶǈƬƫ�ƢĔ¢�Ʈ ƷƢƦǴǳ�śƦƫ�ȆƯ¦ǂŭ¦

  .كذكر صفات املرثى احلسنة وجمهوداته حنو تقدم اإلسالم والشعب

��ƨǨǗƢǠǳ¦�¼ƾǏÂ��· ƢǨǳȋ¦�ƨǳȂȀǇ�ƢđȂǴǇ¢�Ŀ�Ʈ ƷƢƦǳ¦�½°®¢�Ǯ ǳ¦ǀǯÂ

وتسلسل األفكار واملعاين، وأحسن الشاعر يف استخدام القضايا البالغية 

  .والنحوية والعروضية وحنوها

وأخريا نسأل اهللا أن يغفر له ويسكنه رحاب جناته، ويبارك يف ذرياته ومجيع 

   .     املسلمني إنه مسيع جميب



١٩٧



  :المصادر والمراجع

 .املرحبة بالضيوف: كلمة فالنية، ومعناها)١(

  وقد لقب بذلك منذ صغره لصربه بني أفراد أسرته)٢(

 ٤٥: ديوان املرحوم أمحد صابر، ص )٣(

شخصية املرحوم أمحد صابر وبعض : "مقالة بعنوان: حممد حيبب حممد)٤(

  ٧:، ص"إنتاجاته الشعرية

 ٨: املرجع السابق، ص: حممد حبيب حممد )٥(

  .م٧/٤/٢٠١٠مقابلة مع أخته رابعة العدوية يف منزهلا مرنر ظاميا، )٦(

   ٣٠٩ص  ٦ط  ١٤ابن منظور، لسان العرب، ج )٧(

 ١٩٠األدب والنصوص، ص ) الدكتور(حليفة، مـحمد )٨(

́�) الدكتور(، أمحد سعيد غالدنثي)٩( ��ƢȇǂƴȈǻ�Ŀ�Ƣđ¦®¡Â�ƨǤǴǳ¦�ƨǯǂƷ١٤٧ 

  ١١٥ -١٠٤غالدنثي، املرجع السابق ص )١٠(

 ١٥١املرجع السابق، )١١(

٢٣، الصديقي، النقد األديب وتارخيه دراسة وتطبيق، ص)١٢(


