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I. المقدمة  

II. ا یفصح عن مدى تعلقھ  ھمایخطف الموت من الصنوبري ابنتیھ فیبكی وحبھ بھما بكاء مّرً
ویفصح لنا عن رقة خاصة اتسم بھا الصنوبري الذي كان یحس ویشعر بكل ما  ،الھم

  .الحیةسیما الطبیعة وال  ،یحیط بھ من مفردات الحیاة
  
  

III. المقالة موضوع   

  
من نصیب ابنتھ لیلى التي دفنت بباب ھو أكثر رثاء الصنوبري ـ فیما وصلنا من دیوانھ ـ 

، )١(ما یدل علیھا في ثالث مقطوعات وست قصائدبقنسرین، وقد ذكر اسمھا صراحة أو 
لیلى أم أختھا  أما باقي شعره في رثاء بنتیھ، فال یتضح في أي البنتین قیل، ھل ھي

  األخرى، أم ھما مًعا؟ وھو یتمثل في قصیدة من عشرین بیتًا، مطلعھا:
  )٢(رْ جَ الحَ  نَ اًدا مِ سَ ووِ 
  

  رْ دَ ًشا من المَ ایا فر  
  

  .)٣(ویتمثل كذلك في عشر مقطوعات أقلھا بیت، وأكثرھا خمسة أبیات
، ربما بابنتھ األخرى یدل ذلك ـ في رأیي ـ على أن تعلقھ بابنتھ لیلى كان أكثر من تعلقھو

وفي  فتوطدت عالقتھ بھا أكثر من أختھا التي ربما ماتت صغیرة. )٤(ألنھا كبرت وتزوجت
  :فقالإحدى القصائد التي رثى بھا لیلى ذكر قبر ابنتھ ھذه 

  )٥(یضِ ضِ على المَ  ضیضُ المَ  بَ لَ وفي حَ 
  

  نٍ زْ حُ  ◌ُ مغیض ینِ تَ قَّ لنا في الرَّ   
  

                                                           

، ١٤٢، ١٠٥، ١٠٤، ١٠٣، ١٠٢، ٩٩ص  - دیوان الص�نوبري)١(
٣١١، ٢٦٣.  

  .١٠٢ص  - دیوان الصنوبري)٢(
  .٥١٥، ٥١٤، ٤٤٣، ٣٤٣، ٢٦٥ص  - دیوان الصنوبري)٣(
لى ماتت بعدما كبرت وتزوج�ت، م�ا ورد ف�ي مما یدعم أن ابنتھ لی)٤(

دیوان الصنوبري من ھجاء یصل إلى خمس�ة وخمس�ین بیت�ا یس�وم ب�ھ 
  صھره المدعو بابن الجنید، ومنھ:                                                            

  وم�������ا أن�������ت ب�������ذي   س�������مع
  

  أال ی����ا اب����ن الجنی����د اس�����مع  
  

  وال أن����������ت   ب����������ذي  نف����������ع
  

  ت ب���������ذي ضـ���������ـروال أن���������  
  

  ك������ك ھ������ذا ال عل������ى الجم������ع
  

  عل���������ى التفری���������ق إمـ���������ـال  
  

  .٣٤٦ص   - دیوان الصنوبري 

 ،قة بالعراق في إحدى رحالتھ إلیھا، أما لیلى فماتت بحلبوقد ماتت ھذه االبنة في الر
.  )٦(ودفنت في مكان یدعى باب قنسرین، وقد ذكره الصنوبري أكثر من مرة في رثائھ لھا
 ؛)٧(ومما رثاھا بھ ھذه القصیدة التي تمتلئ بالعاطفة الصادقة الجیاشة واللوعة المحرقة

  یقول الصنوبري:
  ارِ بَّ صَ بِ  یسَ لَ  نْ مَ  رتَ بَّ صَ 
  

  يارِ صَ قْ إِ  كُ لِ مْ ا تَ مَ فَ  رْ صِ قْ أَ   
  

  يارِ وزَ أَ  انُ زَ األحْ  تِ انَ كَ  ذْ إِ 
  

  ةٌ وحَ دُ نْ مَ  ارِ األوزَ  نِ مالي عَ   
  

  )٨(ارِ رَ دْ مِ  یرِ غَ  عٍ مْ دَ ي بِ ینِ عَ 
  

  تْ حَ امَ سَ  نْ إِ  العینِ  رُّ دَ  رَّ ال دَ   
  

شيء یقصر؟!  في البدایة مجھوالً ال نعرفھ، أن یقصر، لكنھ لم یذكر لنا عن أيیخاطب 
على طریقة مخاطبة  –ھذا المجھول والذي ربما كان صدیقا لھ  ویتضح من السیاق أن

بأن یكف عن الحزن  الشاعر ینصح  - الصاحب أو الصاحبین في الشعر الجاھلي 
یعلمھ أنھ ال یستطیع إثناءه عن ھذا الحزن، فقد الشاعر  والحسرة، وینصحھ بالصبر، لكن

  .متأصلة فیھ، وكیف ال تتأصل وقد أصیب برزء كبیراألحزان  نوقع ظنھ في غیر محلھ؛ أل

                                                                                                     

المغ��یض: المك��ان ال��ذي یغ��یض و .٢٦٣ص  -دی��وان الص��نوبري )٤(
 ص  -دی�وان الص�نوبري(فیھ الماء، واألرجح مض�یض بمعن�ى م�ؤلم 

بلف�ظ  ھذا البیت وقد ذكر الدكتور شوقي ضیف )، تعلیق المحقق٢٦٣
  .)٣٥٧ص  ،عصر العباسي الثانيال(مضیض 

  من األبیات التي ذكر فیھا باب قنسرین قولھ:)٦(
  س������حائٍب ُع������وٍن وأبك������ارِ 

  

  ی���ا ب���اَب قِنَّس���ریَن ال تخ���ُل م���ن  
  

  وكذلك قولھ:
إل����ى َج����َزِع النَِّس����اِء عل����ى 
  القُبُ�������������������������������������������������ورِ 

  

  فَقَ��ْع ف��ي ب��اِب قِنَّس��ریَن ف���انظرْ   
  

  

س��الم: "وھ��ذه ع��ن ھ��ذه القص��یدة یق��ول ال��دكتور محم��د زغل��ول )٧(
المرثیة من أص�دق المراث�ي الت�ي تنب�ئ ع�ن لوع�ة وال�د لفق�د عزیزت�ھ 
الوحیدة، ولم یتكلف فیھا الشاعر ... ھذه النجوى الحزینة تثیر الش�جن 
في نفس كل من یطالعھا، وفي اعتقادنا أنھا تنف�رد ب�ین مراث�ي األبن�اء 

س�اء واإلخوة عما عرفناه في تراثنا الشعري، تختلف ع�ن مراث�ي الخن
ومتمم، ومراثي أبي تمام وابن الروم�ي، ب�ل وم�ن بع�دھم ع�ن مراث�ي 
التھامي التي اش�تھرت ول�م تش�تھر ھ�ذه" األدب ف�ي عص�ر العباس�یین 

 –(منش��أة المع��ارف  ١ط –د.محم��د زغل��ول س��الم  –"الق�رن الراب��ع" 
  .   ١١٨، ١١٧م) ص ١٩٩٩سنة  –اإلسكندریة 

  .١٠٠، ٩٩ص  - دیوان الصنوبري)٨(



ل األحداث یحمِّ ویعتصر األلم قلب الشاعر، ویحطم الفراق ذاتھ تحطیما رھیبا ال یطیقھ ف     
واألیام مسئولیة ما ألم بھ، حیث ألقتھ ما بین أنیاب وأظفار، وألبست جسمھ ثیاب الضنا، 

  عیشھ: بھ الثكل، وأمرَّ  فأضر
  ارِ فَ ظْ وأَ  ابٍ یَ نْ أَ  ینَ ما بَ 

  
  اھَ یدِ كَ  نْ مِ  اثُ دَ األحْ  يَ نِ تْ قَ لْ أَ   

  
  ارِ ا عَ نَ الضَّ  یرِ غَ  نْ مِ  مُ سْ فالجِ 

  
  انَ الضَّ  ابَ یَ ي ثِ مِ سْ جِ  تْ سَ بَ لْ وأَ   

  
  ارِ رَ ضْ إِ  لُّ ي كُ بِ  هِ ارِ رَ ضْ إِ 

  
  يى وفِ یلَ لَ  كِ لُ كْ ي ثُ بِ  رَّ ضَ أَ   

  
  ارِ رَ مْ إِ  يَّ ي أَ یشِ عَ  رَّ مَ أَ 

  
  ھُ لَ ثْ مِ  قْ ذُ لم أَ  لٍ كْ ثُ  مَ یا یو  

  
  يارِ صَ نْ أَ  كِ یومِ  نْ عَ  أم غابَ 

  
  رٍ اصِ نَ  نْ مِ  كِ ومِ ا على یَ مَ أَ   
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