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 ادلقديت
سػػيد ا    علػػ الحسػػد ر رب العػػالسيؽ والرػػالة والدػػالـ األمسػػاف األ سػػالف 

 آله وصحبه وبعد: عل ـر و األ 

مخزػػػل للعديػػػد مػػػؽ  -والسػػػيسا الػػػشسس الذػػػاعرة –فػػػاف الػػػشسس اإل دػػػا ية 
 التيوغيرها مؽ السذاعر  ،ويأس ،وحزف، وأمل ،األحاسيس الستشاقزة : مؽ فرح

 يوألف الذعر مرآة للؾاقل، فالبػد أف ملقػ ،الذات فتذكل رؤيتها للؾجؾد عل متدلط 
 عر فشلسس فيه آثارها. الذ عل هذه السذاعر بغاللها 

 فػيمرددت بكثرة  التيأف  زعة الحزف مؽ أهؼ الغؾاهر الؾجدا ية  فيوال شػ 
  حتػػػ ،مجػػػارب شػػػعرا شا فػػػيالسعاصػػػرل فلقػػػد استساتػػػ    ستهػػػا  العربػػػيالذػػػعر 

 مبلل بالدمل... ،متذح بالدؾاد ،إحداس مذبؾب إل استحال  

ع ليكػؾف مجػاالل للبحػ  اختيػار هػذا السؾتػؾ  إلػ الدوافل  يومؽ هشا مؾلدت لد
( أ سؾذجا يسثل هذه الغاهرة و يدالبر )عبد هللا  ياليسشمتخذال مؽ الذاعر  ،والدرس

 ،وذلػ عبػر اسػتقرات مػاـ ألعسالػه الذػعرية السكؾ ػة مػؽ جػزأيؽ كبيػريؽ ،ؼ مسثيلمأ
ومحاولة التعرؼ  ،طابل الحزف  عليهاواستخراج ما بهسا مؽ  رؾص شعرية غلب 

وجعلػ  مشػه إ دػا ال با دػال  ،الشسدػيعالسػه  فيأثرت  التيباب البؾاع  واألس عل 
 ويدكب دمعه.  ،يشس  حز ه

وكذلػ مؽ  ،يتظلل لسعالجتها التيأهسية هذا البح  مؽ أهسية الغاهرة  يومأم
لهػا مػؽ حزػؾر الفػ   بسػا –فشزعػة الحػزف  ،يختارها للدراسة التيأهسية القرا د 

ومظرح العديد مؽ التداؤالت حػؾؿ  ،ارسمدتؾقف الد -(و يدالبر شعر ) فيللشغر 
 عؾالسه الشسدية.  عل شيؾع ملػ الغاهرة وسيظرمها 

ويروعشػػا هػػذا الحػػزف السرسػػـؾ عبػػر ال لسػػات  ،فػػشحؽ  قػػرأ كثيػػرال مػػؽ أشػػعاره
أو أمػاـ مساعػل خػالؽ مبػادؿ  ،وكأ شا أماـ مؾاجهة بيؽ الػذات والسؾتػؾع ،والرؾر
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الؾقػ   فػيو  ، ؾعػال مػؽ مؾاجهػة الػذات حيػ  يجدػد الحػزف  ،فيه الظرفاف أدوارهسا
اه يػحػدة السسارقػات بػيؽ مػا مت  –حيشئػذ  –فتبػدو  ، سده مؾقسال شعريال مؽ الؾجػؾد

 . إليهوبيؽ ما آل   ،الذات

 :  التاليالشحؾ  عل وقد جاتت هذه الدراسة 

 ،أهسيػػة البحػػ  –إيجػػاز  فػػي –: وقػػد أوتػػح  مػػؽ خاللهػػا  ادلقديةةت: أوالل 
 إطاره.  فييدير  ذي  التخظيط الثؼ  ،إليهوالدوافل 

  : وقد مشاول  مؽ خالله:ىانتًهُدىى:ثا يال 
  .(و يدالبر  بذة عؽ الذاعر )عبد هللا  - أ

(  - ب  . زعة )الحزف( ) لسحة عؽ الداللة والسسهـؾ

                 شػػػعر  فػػػي: وجػػػات بعشػػػؾاف : ) بؾاعػػػ   زعػػػة الحػػػزف ىألولاانفصةةةم ىى:ثالثػػػال 
 :  هي و  ،شاول  مؽ خالله عددال مؽ السباح وم( ( البردو ي)عبد هللا 

 بالحياة.  ي السبح  األوؿ : اإلحداس السأساو  -أ

 : إخساقات الحب. الثا يالسبح   -ب

 السبح  الثال  : هسـؾ الؾطؽ وقزاياه. -جػ

 السبح  الرابل : محشة الدجؽ.  -د

 بعشؾاف :   : وأم انثانٍانفصم ىى:ىرابعال 

 :السباح  اآلمية عل ( واشتسل شعر الذاعر في لشزعة الحزف  السشيالبشات )

 السبح  األوؿ : التجربة الذعرية. -أ

 . األساليب: األلساظ و  الثا يالسبح   -ب

 السبح  الثال  : مذكيل الرؾرة الذعرية. -جػ
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 .يالسبح  الرابل : اإلطار السؾسيق -د

 دراسة. هذه ال إليهامؾصل   التي: وفيها أبرز الشتا ج  اخلامتت:  خامدال 
وبعد : فهذه الرسحات محاولة لالقتراب مؽ  زعة الحزف ومجليامها عشد 

أف م ؾف قد  فيمحاولة يحدوها األمل  هي و  ،(البردو يشاعرها )عبد هللا 
 ى ومؽ ثؼ فليس هشا مجاؿ لدعؾ  ،استظاع  أف مقؾؿ شيئال ل أل ها بش  االجتهاد

 وأسأؿ هللا التؾفيق والدداد.  ،ؾابية الرؤيةص
 الباحث                                        
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 انتًهُد 
 ( الربدونينبذة عو الظاعز ) عبد اهلل  -أ

عػاـ  فػي(  البردو ػيولد الذاعر ) عبد هللا بؽ صػالح بػؽ عبػد هللا بػؽ حدػؽ 
ذهبيػػة األصػػا ل  ،قريػػة شػػاعرية الهػػؾات هػػي و  ،) بػػالبردوف( ،ـ9191، أو9191

 ،ؼيالعسػمػززراف بالشبػ   ،اهقاف مكلػالف بالعذػبجػبالف شػ عليهػايظػل  ،واألسحار
 ،مرحػػ  طسؾلتػػه ،ومحػػ  عػػالؿ والػػده السػػالح ووالدمػػه ،أحزػػاف هػػذه القريػػة فػػيو 

بػيؽ الرابعػة  العسػ  أغسػض عيشيػه  حتػ ،ومحدد   غرامه كزوس الجسػاؿ السػامؽ
 سشتيؽ.  ي بعد أف كابد الجدر   ،والدادسة مؽ عسره

ألف ريسػه يعتػد بالرجػل  ،بيػؾت األسػرة فيمأمسال صاخبال  العس وقد كاف حادث 
فرجاله رجػاؿ  ػزاع وخرػاـ فيسػا بيػشهؼ ل ف ػل قبيلػة محتاجػة  ،الدليؼ مؽ العاهات

 هايػػة الدػػابعة  فػػيو  ،يقػػؾد ال ػػارة ويرػػد الس يػػرذي رجػػل القػػراع والرػػراع الػػ إلػػ 
 علػ ثػؼ ا تقػل  ،السدرسة االبتدا ية بقريته لسدة سػشتيؽ في معليسهاستهل الذاعر 

 ،مديشػة )ذمػار( إلػ وارمحل بعد ذلػػ  ،وفيها أقاـ أشهرال  ،قرية )السحلة( إل رهسا إث
هػذه  فػيوكا   مدة إقامتػه  ،الدرس عل مدرستيها االبتدا ية والعلسية عكف  فيو 

 إلػػ والحشػػيؽ  ،ومتاعػػب الػػدرس ،كابػػد فيهػػا مكػػاره العػػيش ،السديشػػة عذػػر سػػشؾات
 فقرأ كل كتاب يرادفه.  ،ألدبا إل هذا العهد ماؿ  فيو  ،القرية ومالعبها

وأ ثػػر هػػذا الذػػعر  ،الثالثػػة عذػػرة مػػؽ عسػػره فػػيوقػػد بػػدأ قػػرض الذػػعر وهػػؾ 
و زعػػة هجا يػػة م ؾ ػػ  مػػؽ قػػراتة  ،مػػؽ الػػزمؽ أو مػػأوه مػػؽ تػػيق الحػػاؿ ى شػػكؾ 

بقراتة الهجؾ  ى فقد كاف يتعز  ،السترفيؽ ال لف عل ومؽ سخط الذاعر  ،الهجا يؽ
 !.  مشه وأبك  فبك ،رافقه شؾطال طؾيالل  يذوهذا بدافل الحرماف ال ،و غسه

ول شػػه كػػاف يشبػػ  عػػؽ  ،هػػذا الشتػػاج طػػابل التذػػاـؤ والسػػرارة فػػيوكػػاف يغهػػر 
 ،)صشعات( إل )ذمار( شق طريقه  فيوبعد عذر سشؾات  ،شاعرية ستؾرؽ ومزهر

( رسةثؼ مبشته مد ،مؽ مكابدة العيش  عا  ما  عا  وفيها  وفيها قرأ  ،)دار العلـؾ
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لػػاداب  مدرسػػاثػػؼ عػػيؽ بهػػا بعػػد ذلػػػ  ،أ هػػاه  لسرسػػـؾ للسدرسػػة حتػػالسػػشهج ا
 ( 9)العربية.

  : ينتاجٌ الظعز
 : هي ،للذاعر اثشا عذر ديؾا ال مظبؾعال 

 .                  9199مؽ أرض بلقيس  -9

 .                          9191مديشة ال د  -9

 .         9191األياـ الخزر  إل الدسر  -5

 .                   9191ماف بال  ؾعية ز  -9

.             9199كا شػػػػات الذػػػػؾؽ اآلخػػػػر  -1
 .                   9119جؾاب العرؾر  -99

 

 .9199في طريق السجر  -9

 .9199أـ بلقيس  لعيشي -1

وجػػػػػؾه دخا يػػػػػة فػػػػػي مرايػػػػػا الليػػػػػل  -9
9199. 

مرجسػػػػػػػػػػػػػػة رمليػػػػػػػػػػػػػػة ألعػػػػػػػػػػػػػػراس  -9
 .9199ال بار

 .9191 رواغ السرابيح -91

 .9111رجعة الحكيؼ بؽ زايد  -99

بعػد أف  ،جػزأيؽ مػؽ األعسػاؿ ال املػة فػيوقد جسع  هػذه الػدواويؽ بعػد ذلػػ  
 . 91/9/9111 في ،وودع عالؼ الذعر والقريض ،الذاعر عرا الترحاؿ  ألق

   وؤلفاتٌ:
 ( قزايا يسشية.9وحديثه.             ) هقديس ياليسشالذعر  في( رحلة 9)

 . ي الجسهؾر  اليسؽ( 1.                )اليسؽ في يف األدب الذعب( فشؾ9) 

 ( الثقافة والثؾرة. 9)        لذعبية )مجارب وأقاويل يسشية(. ( الثقافة ا5)
                                                           

 ، للذاعر،الهيئة العامة لل تاب باليسؽ( حياة )البردو ي( بقلسه : األعساؿ الذعرية ال املة 9)
 بتررؼ.  59،  55ص ،9119الجزت األوؿ ،الظبعة األول  
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 وحيامه (.   ي شعر الزبير  فيآخر طلقة ) دراسة  إل ( مؽ أوؿ قريدة 9)

 ( أشتات. 9)
  : يي و ،وقد طغن العديد وو األعىاه احلكووية

اإلذاعػة  فػيثػؼ مػديرال للبػرامج  ،إذاعة )صشعات( في يس لجشة الشرؾص ر  -
 .9191عاـ  إل  سدها 

جا ػب  إلػ  ،اإلذاعػة فػيأية التباسػات ل ؾيػة أو فشيػة  في اف يدتعاف به  -
بػػدأت إذاعتػػه مشػػذ  ذيوالػػ ،: )مجلػػة الس ػػر واآلداب( ياألسػػبؾع يبر امجػػه اإلذاعػػ

 ماريخ وفامه.   وحت  ،9191

 ،9195 إلػػ  9191مجلػػة )الجػػيش( مػػؽ عػػاـ  علػػ ثقافيػػال عسػػل مذػػرفال  -
صػػحيسة  فػػي ى وأخػػر  ،سػػبتسبر( 99صػػحيسة ) فػػي سػػا كا ػػ  لػػه مقػػاالت أسػػبؾعية 

 ،الرػػحف والسجػػالت فػػيالعديػد مػػؽ السقػػاالت والسقػابالت  إلػػ باإلتػػافة  ،)الثػؾرة(
 والقشؾات اإلذاعية والتلسزيؾ ية السحلية والعربية.

وقػد ا تخػب  ،يػيؽاليسشمحػاد األدبػات وال تػاب مأسػيس ا إل  اف مسؽ سعؾا  -
 السزمسر األوؿ. فير يدال لالمحاد 

 وهًا:  ،وناه العديد وو اجلوائز

 . 9199)السؾصل( عاـ  فيجا زة )أبؾ مساـ(  (9

 .9199)القاهرة( عاـ  في( شؾقيجا زة ) (9

 عليهػػػاأصػػػدرت عسلػػػة فزػػػية  التػػػيو  ،(اليؾ دػػػكؾجػػػا زة األمػػػؼ الستحػػػدة ) (9
القػػػدرات الخاصػػػة الػػػذيؽ قهػػػروا محشػػػة  ي باعتبػػػاره مػػػؽ ذو  ،9199صػػػؾرمه عػػػاـ 

 وإذاعة.  ،و ثرال  ،شعرال  ،والتأليف التعليؼمؾاصلة  فيالسثابرة  عل وأقدره هللا  ،العجز

 . 9191)األردف( عاـ  فيجا زة مهرجاف )جرش الرابل(  (1
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 وهًا : ،المغات العاملية إىلكىا تزمجت بعض أعىالٌ 

 )أمريكا(. في جليزية بجامعة )ديا ا( اإل  إل عذروف قريدة مترجسة  (9

 الل ة السر دية. إل ديؾاف )مديشة ال د( مترجؼ  (9

 (9)الل ة اإل جليزية. إل  تاب )الثقافة الذعبية( مترجؼ  (9

جػزات مػا قػدـ مػؽ إرث متشػؾع  ،( البردو يرحؼ هللا الذاعر وال امب ) عبد هللا 
 اف .مر الزم عل ذا رة الؾجداف  فيسيغل مخلدال  ،اآلفاؽ
  نزعة )احلزى( -ب

 حملة عو الداللة واملفًوم:

العشػف  عليػهيعيذػه ي لػب ذي السعاصر أف الػزمؽ الػ العربيلقد أدرؾ الذاعر 
حزيشػة ومعبػػرة عػؽ صػرخة ملتاعػػة  –كثيػر مشهػا  فػػي –فجػاتت أشػعاره  ،والقدػؾة

 التػي ليسػةإ هػا تػربات قزػايا الؾاقػل األ  ،مشظلق مػؽ أعسػاؽ األلػؼ ومسػزؽ الػذات
وأ ثرهػا األحػداث الدياسػية  ،الذاعر مشذ مظلل القػرف العذػريؽ مقريبػال  عل ل  مؾا

كل ذلػ خلق  ،أحؾؿ الروافد ،  مشاخال زا غ الدربسخل التيو  ،واالجتساعية الستقلبة
 ، سدػػية شػػاعر ا السعاصػػر فػػيومعسقػػ  جػػذورهسا  ،جػػؾال حػػادال مػػؽ التػػؾمر وال  بػػة

الحيػاة سالسػل  فػيو  ،شػرال  اإل دػا ي الؾجؾد في ى فلدسة مذاؤمية مر  إل ومحؾل  
ومػػؽ ثػػؼ مشؾعػػ  مغػػاهر الحػػزف بػػيؽ الذػػعؾر  ، ئيبػػة صػػدأت أغاللهػػا مػػؽ األلػػؼ

 التػػيوبػػيؽ الذػػعؾر باخساقػػات الحػػب  ،وبػػيؽ الذػػعؾر بالزػػياع والؾحػػدة ،اليػػأسب
 .ؾؿ والحرماف.... بروح الذاعر الذ عل       أخش  

صارت عاهرة ملس    يشة " حتوقد مذبل شعر ا السعاصر بهذه التش يسات الحز 
إف الحػزف قػد صػار محػؾرال أساسػيال فػي معغػؼ مػا يكتػب  أف يقػاؿ ؽالشغر، بل يسك

الذعرات السعاصروف مؽ قرا د، ويتزػح هػذا فيسػا يشذػر فػي السجػالت والرػحف 
                                                           

 وما بعدها بتررؼ.  99، ص 9( مقدمة األعساؿ الذعرية ال املة : ج(9
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أثػػارت كثيػرال مػػؽ السشاقذػػات   ا د مسػػردة، وقػد استساتػػ  هػػذه الش سػة حتػػرػػمػؽ ق
 ، استساتػ  التيهذه الشزعة  إل ة . وأبرز ما يؾجه السشتديات الخاص والجدؿ في

هػؾ جا ػب  ،إبػراز جا ػب واحػد مػؽ الحيػاة علػ هؾ أف الذػعرات قػد صػاروا يلحػؾف 
 .(9)وأ هؼ ي سزؾف أعيشهؼ عؽ جا ب البهجة"  ،القتامة فيها

 ،الػشسس الذػاعرة فػييشػداح  ذيماهية هػذا الحػزف الػ عل وإذا أرد ا أف  قف 
فا ػػه البػػد مػػؽ  ،بيال قػػد ال يػػدرؾ الذػػاعر كشهػػه وال دواعيػػهتػػبا يويذػػيل فيهػػا أسػػ

ف :  ،داللته الل ؾيػة عػؽ كثػب عل التعرؼ  ػز  ف والح  ػزا يقػؾؿ )ابػؽ مشغػؾر( : " الحن
 ،وهػػؾ خػػالؼ الدػػرور ... وقػػاؿ )سػػيبؾيه( : أحز ػػه جعلػػه حزيشػػال  ، قػػيض السػػرح

ز  ه : جعل فيه حز ػال ... وعػاـ الحػزف : العػاـ الػ  ،)خديجػة( مامػ  فيػه   ذيوح 
 ،الحػزف ل تػاف فػي... وللعػرب  ،عػاـ الحػزف  ملسو هيلع هللا ىلصفدساه رسػؾؿ هللا  ،و)أبؾ طالب(

ف شػديد ،وإذا تسؾا خسسؾا ،إذا فتحؾا ثقلؾا ػزا ف شػديد وحن ػز  وقػاؿ  ،يقػاؿ : أصػابه ح 
ف مشرؾبال فتحؾه ز  وإذا جات مرفؾعال أو مكدػؾرال تػسؾا  ،)أبؾ عسرو( : إذا جات الح 

ىَايُ ِمَه اْلُحْزنِ َوا كقؾؿ هللا  ،الحات ٍْ ْت َع  ،مؾتل خسض فيأ ه  أي ،(9) ْبٍَضَّ
تفٍض مه الدمع َحَزوا    مؾتل آخر : فيوقاؿ 

 ،مؾتػل  رػب فػيأ ػه  أي ،(9) 
ِ  إلىأَْشُكو بَثًِّ َوُحْزوًِ    وقاؿ : َّللاَّ

 . (5)تسؾا الحات ههشا "  ،(1)

ف األمػػر فال ػػال  فػػيو  ػػز  زا ػػال  –السعجػػؼ ال بيػػر : " ح  : غسػػه وسػػبب لػػه الهػػؼ .  حن
ٍَْااِن ِلٍَْحوُزَن الَّوِرٌَه نََمىُووا يإِوََّما الىَّْجووَ  :القرآف ال ريؼ فيو  و -)السجادلػة  ِموَه الََّّ

                                                           

ه السشية والسعشؾية(: د/ عز الديؽ اسساعيل, دار لذعر العربي السعاصر )قزاياه وعؾاهر ا9) )
 .959الس ر العربي بالقاهرة, الظبعة الثالثة )بدوف ماريخ(, ص 

 (.91( سؾرة يؾسف : اآلية )(9
 ( .19( سؾرة التؾبة : اآلية )(9
 (.99ف : اآلية )س( سؾرة يؾ (1
 . 999ص( لداف العرب : ابؽ مشغؾر ، دار السعارؼ بسرر ، السجلد الثا ي ، (5
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زا ػػػال : اغػػػتؼ ،... (91 ز  ػػػال وحن ف فػػػالف ح  ػػػزف إذ ٌقوووو  )  :القػػػرآف ال ػػػريؼ  فػػػيو  ،وح 

َ َمعَىَوا لصاحبً فن وحػزيؽ ....، وأحػزف  ،  (11-)التؾبػة ( ََل تَْحَزْن إِنَّ َّللاَّ ػزف فهػؾ ح 
 أن توووورٌبوا بووووً ًلٍُْحِزوىوووو إوووووً)   : وقػػػػرأ  ػػػػافل ،األمػػػػر فال ػػػػال : جعلػػػػه حزيشػػػػال 

 (.99.)يؾسف/(
ويقاؿ : احتزف لسالف : حزف مؽ أجله . قاؿ متسؼ بؽ  ػؾيرة  ،ؼيل ة مس هي و 

 مال ال :  هأخا ييرث
 بأأ  ركشنأأ  عينأأ  إرا سقأأ د 

 دعأأ د يأأذفاح ز ظحضنأأخ    أأ 
 

 ا غـأأأ ق عقأأأ   يف ى   جنأأأ دحأأأ 

 ؿأذع   عليأ  ا ـأذعس نأو عشأذ     يفع
 

ف : ما يحرل ......  زا ف والحن ز  الشسس لؾقؾع مكروه أو فؾات محبؾب  فيوالح 
 ."  (9)وهؾ  قيض السرح وخالؼ الدرور ،الساتي في

 ،الشسدػػػيمػػػا سػػػبق : فػػػالحزف هػػػؾ : حالػػػة مػػػؽ اال قبػػػاض  علػػػ ومأسيدػػػال 
أو هػػؾ : حالػػة  سدػػية  ،ولػػذة العػػيش ،داف الدػػروروفقػػ ،والذػػعؾر بػػال ؼ وال  بػػة

ف شدمها ووطأمهػا بػيؽ إ دػا فيومتساوت  ،مريب السرت لسترة زمشية مظؾؿ ومقرر
 وآخر. 

قد م ؾف أصػؾلها شعر ا السعاصر  فيوإذا كا   بعض محاور الش سة الحزيشة 
يقػػؾؿ الػػدكتؾر )عػػز الػػديؽ كسػػا  –كاإلحدػػاس بال ربػػة والزػػياع والتسػػزؽ  ،وافػػدة

طبيعػة  إليػهمدفعػه  ،يوأف استجابة شاعر ا لهذه السحاور أمػر طبعػ ،-سساعيل( إ
 ي مراثشػا الذػعر  فػيفا شػا إذا أمعشػا الشغػر  ، (9)طبيعػة مجربػة الحػزف  ،السؾقف العاـ

فدػؾؼ  عثػر  ،العربػيالؾجػداف  فػيمؾفرهػا  ىوبحثشا عػؽ هػذه الشزعػة ومػد ،القديؼ

                                                           

 صـ ، 9111السعجؼ ال بير ، مجسل الل ة العربية ، الجزت الخامس ، الظبعة األول  9) )
919  :991. 

 بتررؼ.  959،  959السعاصر )قزاياه وعؾاهره السشية والسعشؾية( : ص العربي( الذعر (9
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ومػا مػاله مػؽ  الجاهليمخـؾ الزماف مشذ العرر  فية الزاربة قالعسيجذورها  عل 
 : (9)وحدبشا أف  تأمل قؾؿ امرئ القيس ،عرؾر

 )الظؾيل(
 (2)بني ا ذخ ل زع نل  ىبظقط ا ل   ظةيت عننضل  ى  نو ركشةقف  ن

معػػد مػػؽ أوا ػػل قرػػا د  التػػيمعلقتػػه  فػػيلشػػدرؾ هػػذا الػػربط بػػيؽ الحػػب والبكػػات 
مدتهل  رؾصها الذعرية  التيأية أمة هذه  ي ولي  شعر  ،ماريخ العرب فيالذعر 

تػػه ،!، ومسػػا بفػػراؽ محبؾ  علػػ بكا ػػه  فػػيبػػدعؾة الذػػاعر ألصػػحابه بػػأف يدػػاعدوه 
أف هذه الرؾرة البكا ية للحب قد صدرت عػؽ شػاعر كػاف يلهػؾ  ،اال تباه ييدترع

ه الوعيػ امػرئ القػيس أو يفلساذا لػؼ يدػتظل وعػ ،القريدة  سدها ! فيمل  دا ه 
أرض  علػ أف يدتهل قريدمه بذكريات جسيلػة عػؽ الحػب وقػد كػاف يعيذػها فعػالل 

 العربػيأف هػذا مػا يحػب  ي ة شاعر أدرؾ بحده السظر تإ ها قد مبدو  بؾ  ،الؾاقل ،!
 ما ال هاية . إل سساعه 
وكأف شيئال لؼ  ،اآلف إل  سؾسشا  في زعة الحزف ما زال  متجذرة  ذي هي وها

قيثػارة  علػ وغيره كثير مسؽ عزؼ ألحا ػال با يػة  ، ذكر فبكالسلػ الزليل م ،يت ير
 فػيبأ  ػاـ آسػرة علػ  مسعػل فعلهػا  ،مر الػزمؽ عل مديرة األلؼ ال بير  فيالحزف 

 ،صػػػار مسػػػا يػػػألف ويزلػػػف  وطالػػػ  رحلػػػة الحػػػزف حتػػػ ،العربػػػيوجػػػداف الذػػػاعر 
  واستسر الحزف فيها...  ،واستسرت القريدة الحزيشة

                                                           

 ، ... ي، واسسه حشدج ، وقيل : عد الجاهلي( هؾ مؽ شعرات الظبقة األول  في العرر (9
القروح ، وبالسلػ الزليل ، وبامرئ القيس ، وط   هذا اللقب عل  اسسه ،  بذيولقب 

وكاف شعره في مرحلته األول  يتسجر حيؾية ومساؤالل ، فلسا فجل بأبيه ، غرؽ في الذكؾى 
، ص 9111والحزف ..، يشغر ديؾاف امرئ القيس ، دار السعرفة بيروت ، الظبعة الثا ية 

 بعدها .  وما 1
 . 99السرجل الدابق : ص(  9)
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 انفصم األول :
 طعز يفث نزعة احلزى بواع

 ( انربدونٍعبد اهلل )
   السباح  اآلمية : عل ويذتسل 

 بالحياة. ي : اإلحداس السأساو  المبحثىاألول
 : إخساقات الحب. الثانيالمبحثى

 : هسـؾ الؾطؽ وقزاياه. المبحثىالثالث
 : محش ة الدجؽ. المبحثىالرابع
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 ادلبحث األول
 اإلحشاض املأساوي باحلياة

وهجهػػؼ الستػػألق ولحػػشهؼ الخالػػد  هػػي أف أ ػػات الذػػعرات وأحػػزا هؼ  فػػيال شػػػ 
وال مهػػزج  ػػاره  ،أمػػؾف  ػػاره السقدسػػة فػػيال يحتػػرؽ  ذيوالذػػاعر الػػ ،عبػػر الػػزمؽ

 يأعتػػاب ليلػػه الظؾيػػل ال يعػػرؼ الذػػعر العغػػيؼ والسؾسػػيق علػػ بأ  امػػه السشدػػكبة 
الشهاية  فيتذكل ول شها م ،ومتشؾع بؾاع  السعا اة ،ومختلف حكايا الحزف  ،الخالدة

( ال البردو ػي شعر )عبػد هللا  فيوالستأمل  ،وجدا ه فيذات الذاعر ويرهرها  في
وأ ػػات قلبػػه الستؾزعػػة مؾزيعػػال  ،يدػػتظيل أف ي سػػل صػػؾمه األسػػياف و ايػػه الحػػزيؽ

قراتمهػػا  علػػ عكسػػ  طػػؾيالل  يوأشػػهد أ ػػ ،ليػػال عبػػر أعسالػػه الذػػعرية ال املػػةا ؾر 
وحدبػ بدسريؽ شعريؽ كبيريؽ يحؾياف  ،د  بالقليلةومعايذتها فترة مؽ الزمؽ لي

 ،تػل  بػه د يػاه ،يزساف بيؽ دفتيهسا أ ساس شاعر حزيؽ ماه ،يؾا ال دعذر  ياثش
 وشهيق!.  يوللشسس دمؾع حيؽ مبك ، سؾسشا  مؽ سجشه األواه! فأبك

 ،فزاتات دواويؽ شػاعر ا فيللتجارب الذعرية الدابحة  يومؽ خالؿ استقرا 
 ،حلػػق فيهػػا بذػػاعريته جػػاتت مستػػدة األبعػػاد التػػيبؾاعػػ  أحزا ػػه  فقػػد الحغػػ  أف

 يوالسػيسا دواويشػه األولػ ،ومدمػدـ كػالسؾج بػيؽ العبػاب ،متألق بيؽ جسػؾف الزػباب
 األسيف.  يدالستذبعة بالحس الروما 

حيػػ   جػػده يرػػؾر  ،بالحيػػاة( السأسػػاوي هػػذه البؾاعػػ  : )اإلحدػػاس   وأولػػ
 سده حظاـ  ى وير  ،وك بته وخيبة أمله ،زا ه سده با داف با س يذكؾ هسؾمه وأح

وير ػؾ  ،آمالػه يفلػؼ يعػد لػه إال أف يبكػ ،سػهظمح ياألزمػاف كػ عليهإ داف محالس  
ميعػة  فػيوهػؾ  –إحداسػه  إلػ و  ،اليػأسدرجة  إل   غده بشغرة مذاؤمية مرق إل 

 فػياالرمسػات  فيوالرغبة  ،بالذيخؾخة السبكرة والزجر القا   مؽ الحياة –شبابه 
 السشؾف.  يحزاف وادأ



 
 

 

 (21العربوةىوالذعبىالمناظرةىلهاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىاللغةى

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

4142 

حيػػ  يقػػؾؿ  ،هشػػا( يقرػػيدة )وحػػد فػػيولشتعػػا ق مػػل هػػذه القيثػػارة الحزيشػػة 
 :(9)فيها

 )مجزوت ال امل(

 عظأأأذ  ينأأأ  فأأأ   يأأأل  عظأأأذ  

 عأنأأأأأأ اد ا أأأأأأ   عظأأأأأأذ  

 ا أأأأأأأذش عكأأأأأأأ ق أػأأأأأأأة    

 أنأأأأأأعج أظ طيظأأأأأأ   جطأأأأأأ 

 كمأأأأأ   بأأأأأ  عا ليأأأأأل فلأأأأأ  

 كفأأأأأأأأأأأأ  يف زكأأأأأأأأأأأأ ن  

 قلأأأأت  أأأأو   فأأأأ   يأأأأل  أأأأ   

  ا عأأأأأأأا عفشدنأأأأأأأ  يأأأأأأأ ىأ
 

 

 

 

) ( 

 آالنأأأأأأ  عطأأأأأأ ذ   نأأأأأأ  بأأأأأأني  

  عا أأأأأأأزكشف د ا ظأأأأأأأ د عنأأأأأأأذ 

 نظأأأأأأأأحةذ   أنأأأأأأأأ ن   ظأأأأأأأأ    

  ػأأأأأأأأشي  عختفي أأأأأأأأ  عجةأأأأأأأأذ

  عا حعأأأأأأأذ ا أأأأأأأحص   أأأأأأأ ىف

 عأأأأأأشي ا كأأأأأأشف  بكأأأأأأ  ع أأأأأأذ

 ا عأأأأأأأأأا بأأأأأأأأأ ظش عشأأأأأأأأأذ إىل

  عإق ا عصأأأأأأأض نأأأأأأأشد   عصأأأأأأأض
 

بػػه مػػؽ  ياألبيػػات الدػػابقة يظالعشػػا الحػػزف ابتػػداتل مػػؽ العشػػؾاف ومػػا يػػؾح سػػيف
 ،الذػػاعر مرارمهػػا عػػا  ي التػػيص اإلحدػػاس بالؾحػػدة لقػػد كثػػف الػػش ،ألػػيؼاغتػػراب 

 ،(آالمػػي وسػػهدي مػػا بػػيؽ  وحػػدي ) ،هشػػا يػػا ليػػل( وحػػدي مثػػل ) ،وم ػػررت كثيػػرال 
يزسػػس لهػػػذه ذي العشػػؾاف  سدػػػه الػػ إلػػ باإلتػػػافة  ،...(يوأمػػؾات السشػػ وحػػدي )

وكػػػأف  ،ويغلػػل التجربػػػة ب ػػالالت سػػػؾدات مػػؽ مذػػاعر وأحاسػػػيس كابيػػة ،الؾحػػدة
والذكريات  ،والدهد ،السيتة يواألما  ،ة  سدية م لقة محـؾ فيها اآلالـالقريدة دا ر 

والعجػز  ،الليػل ولهػؾه بالذػاعر يومجش ،السدتبدة يواألما  ،الدج وأشباح  ،الدؾد
آخػػر  يالذػػعؾرية امتزجػػ  ببعزػػها الػػبعض لتعظػػ السعػػا ي  ػػل هػػذه  ،... يالسػػرد
  اشػػاعر  علػػ لعلػػه لػػؾ مػػرت و  ،والتعاسػػة ،والدػػأـ ،السػػرارة علػػ كػػل مػػا يػػدؿ  راألمػػ

بػػه التػذكار لػػاالـ  يحػزف يػأم ،فحتسػال سػػيتبعها حػزف طؾيػػل ،سػاعة فػرح يؾمػػال مػا
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 ،خػؾؼ دا ػؼ فػيحػزف يجعلػه يعػيش  ،مشهػا! عػا  مػر بهػا والزاؿ ي التػيواألوجاع 
 شساه الحياة !. عل فزالل عؽ مدتقبل مبهؼ غام  بدسته  ،أل ه يجهل السرير

 ،الت يػف مػل واقعػه فػيالشاجؼ عؽ إخساقه  ليأساويبدو أف إحداس الذاعر ب
وكأ ػه تػاع  ،العسيػقالحػزف  فيالذعؾر بالؾحدة واالست راؽ   ولد عشده ذيهؾ ال
زمػؽ جعلػػه يحيػا بسذػػاعر الخػػؾؼ  ،زمػؽ ال صػػلة لػه بػػه! ،زمػػؽ غيػر زما ػػه ! فػي
 يحتػ ،وزاد إحداسػه بػالسرارة الحزيشػة ،فأصػيب  روحػه بػالتسزؽ  ،والدقؾط! يوالع

 ،ول ؽ ... هذا لؼ يحػدث ! ،معلقال عشده بغهؾر ما يبع  فيه الحياة يمل بقأف األ
وبػذلػ كػاف الؾاقػل  ،ويخلػق لهػا الدػأـ والتعاسػة ، سدػه فػيش ذػوعػل الزػجر يع

 بزرة شاسعة لعذاب ذامه ومحشتها. 

 فػيلشلقػاه  يحتػ ، سدػه فػيو تيجة لذلػ فقػد مزػاعس  حػدة التػؾمرات واآلالـ 
   (9)قريدة ثا ية يقؾؿ : 

 )مجزوت ال امل(

 ا ل يأأأأأأأ يفمتأأأأأأش    عُمأأأأأأش

 ال زأأأأأأأ س  ا لأأأأأأأ ت ا شنأأأأأأأ   

 ا فنأأ  ا أأأ  فأأ فط ؟ نأأي زمأأي

 كيأأأأأأ  ارتأأأأأأاق عه فأأأأأأضل  

 ال ا أأأأأأأ د يحـأأأأأأأش اذتيأأأأأأأ 

 ال ا قيأأأأأأأأذ نضقأأأأأأأأ  ا ظصأأأأأأأأأ

 ظأأأأأأأطاق ه فطأأأأأأأ  اذتيأأأأأأأ 
  

 ) ( 

) ( 

 ) ( 

) ( 

) ( 

) ( 

 فُعشقأأأأأأأ أأأأأأأأت ع أأأأأأأز  أق  

 عال ا شنأأأأأأأأأأ د جفشقأأأأأأأأأأ    د 

 األحقأأأأأ ؟  م ع د عمأأأأأشأأأأأأ 

 ن ذقأأأأأأ ؟  جبظأأأأأأم  ظأأأأأأسع

 طأأأأأ ل ا ةقأأأأأ     أأأأأة عال انح

 أأأأأأأني عال ا ظأأأأأأصني متضقأأأأأأ 

 ة عه فطأأأأأأأأأ  أق فضيقأأأأأأأأأ 
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ولػػػيس اختيػػػاره السػػػؾت ل ؾ ػػػه " الشهايػػػة  ،السػػػؾت  لقػػػد تػػػاؽ بالحيػػػاة ومسشػػػ
خالصػػه مػػؽ شػػقات  فػػي – يالستبقػػ –بػػل أل ػػه الدػػبيل الؾحيػػد  ،السحتؾمػػة فحدػػب

م ذػف عػؽ أف الحيػاة  التية وأل ه الحقيق ،الحياة وخالص الروح مؽ قيؾد الجدد
 .(9)اإل داف فيها غرور" يوأف مداع ،وهؼ

والسػػؾت وحػػده هػػؾ  ،كأ هػػا سػػجؽ كبيػػر –مشغػػؾره  فػػي –إف الحيػػاة أصػػبح  
ال سيل باطالؽ سراحه وا  دار القيد عشه . ولعل ف رة الخالص مؽ أوتار الحيػاة 

خالف مشازع الػشسس ل ل ؾ ها م  وأ دارها بهذا السشظق قد مبدو غريبة للؾهلة األول
يػة لغػروؼ الذػاعر عالحقيقػة ليدػ  إال  تيجػة طب فيل شها  ،ومعلقها بستل الحياة
أف  فػيوما مػر بػه مػؽ مجػارب قاسػية كػاف لهػا أ بػر األثػر  ،االجتساعية والشسدية

 يبؾح ويشؾح بهذه الش سة الستشاقزة مل جبلة الشسس وحبها للحياة . 

 (ال امل)  (9)قريدة )فلدسة الجراح( يقؾؿ :  فيو 

 أنأأأأأ  نحأأأأأ ه؟  ونحأأأأأ ه    أأأأأ 

 بعلأأأ  ظضنأأأ نأأأ را أظأأأع ؟ عآ    

 عبأ   ا أذان    ن  علمأخ نأو األطأ     ب 

 ػأأأأعلو زتن نأأأأو  سعظأأأأ عكأأأأ ق  

 زحةحظأأ  ادتأأشا  نأأو ا ةكأأ      أبكأأ 

 عكأأأ    ف البحظأأأ   ادتأأأش  كأأأ  أبكأأأ 

  أأأ  ادتأأأشا  عأنح علأأأ أبأأأذاح أطأأأط 
 

 حف  ظأأأظأأأ س ا ظأأأطال عأطأأأش  ا  

 فؼأأأك  ز عشزأأأ  عبعأأأ  نأأأة     

 نأأو ظشقأأو األعمأأ   نأأ  ال أعلأأ      

 مبأأ  جحلأأش    زحلأأشن    جطغأأ 

 زك ن أأأأ  يف كأأأأل ش سظأأأأو زأأأأ 

 فنظأأ ث زأأ   ػأأف ي  اذتمأأشا د     

 ظيز ابحذأد ز فو نأ  ا تأح ؟   
 

                                                           

د/ أحسد عبد الحسيد غراب ، الهيئة السررية  –سلدلة األعالـ  – ي ( عبد الرحسؽ شكر  (9
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)متػألؼ(  هػي و  ،ي أوؿ كلسة مؽ عتبات  ره الذعر  فيفالذاعر يررح بألسه 
 فػػير فرػػارت  سدػه كحذاشػػة طػا  ،مسكشػه مػػؽ  سدػه السعذبػة ىبسػػد يمػؾح التػي

باسػػتسهامامه الحزيشػػة واحػػدة ملػػؾ  ي إ ػػه يتدػػاتؿ  ويػػدو  ،!اليبػػابالرػػيف أحرقػػه 
وأطرقػػ   ،األسػػئلة تول ػػؽ حػػار  ،مػػاذا أحػػس ، ... ،أ ػػا متػػألؼ ، ... ؽ: مسػػى أخػػر 

إ ػه يعلػؼ بعػض  ،مخظسهػا العبػاب ! ى كأ ها بقية مؾجة حيػر  ، سس الذاعر واجسة
ألعسػاؽ مػا ال يعلػؼ!، وبػه مػؽ ؽ به مػؽ حرقػة اول  ،الدامي  ما يعترره مؽ األس

فرػارت روحػه  ،ويتػؾهؼ ي ول ؽ به أتعاؼ وأتعاؼ ما يدر  ،ي ما يدر  جراح الروح
 ،لهػب الرحيػل ييديها مل األسػ عل وشرب  ،الليل أزهقه العؾيل في أ ها عاصف 

 القتيل.  ف ادرمه جددال مذبؾحال كالظير

  (9)ثؼ يقؾؿ الذاعر : 

 نفعأأ   نفعمأأو عشأأ     يأأ غب   ععظذج اهلم    عل أعيؽ  عظذ 
 

فهػػؾ يعػػيش هسؾمػػه  ،للذػػاعر الروحػػي إف هػػذا البيػػ  يكذػػف عػػؽ االغتػػراب
جؾا حػه عػالالل مػؽ  فػيوقد  قش العش بؾت  ،القامل اليأسووحدمه مسعسة ب ،وحيدال 

 باأل يؽ واألشجاف.  امترع اوجب ،واستحال  روحه  هرال مؽ حزف  ،صسرة األ ساف

 ي عالسه الذعر  فيمرديد لسغة )الؾحدة(  عل عر ولعلشا  لحع كثرة إلحاح الذا
  (9)مثل قؾله : ،ى مجارب شعرية أخر  فيو  ،الشساذج الدابقة فيكسا  ،الحزيؽ

 )مجزوت ال امل(

 ينأأأأأ  خلأأأأأ  ا  شأأأأأ   عظأأأأأذ  
 

 أنأأأأأأأ  نأأأأأأأو أنأأأأأأأ  ؟ األػأأأأأأأ ا 

) ( 

) ( 

 عخلأأأأأ  أطيأأأأأ   ا ظأأأأأن    د
 

 أنأأأأ  ىعاذتشنأأأأ ق عا ؼأأأأك    
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 نعأأأأأأ    عهلأأأأأأ أنأأأأأأ  زكأأأأأأشة 
  

) ( 
 

  عا لأأأأأن  حلأأأأأ ِّني أأأأأ  ا
 

   (9)وقؾله واصسال  سده : 

 )الخسيف(

 عظأأأأذ   مأأأأل ا ؼأأأأق  عا ظأأأأنين   

 ا طشفأأ  فظأأعت سشليأأأ    يفعظأأذ   

  نحعأأأأت فعأأأأ  ا طشفأأأأ  ع لأأأأ
 

 ا عينأأأ ؟  ال نعأأأني عأفأأأو فلقأأأ  

 خلأأأ  ادتأأأشا  األنينأأأ    عفطأأأ 

 عظأأأذ  فحةأأأل ارتيأأأ ل اذتضفنأأأ   
 

                                               (9)وقؾله أيزال : 

 )الخسيف(

 عأيلأأأأ ا غشفأأأأت عظأأأأذ  عأنأأأأ  

 أس يفع ،أطأأأأأط  دنأأأأأيف عأنأأأأأ  

 األنأأأأ ن عشأأأأشفب اقبأأأأ  قحيأأأأل   

  لأأأ ث علأأأ  ظأأأ    ػأأأ  كأأأل 
 

 

 )ـ(

 فظأأ س عأأو  عإخأأ ج   أأي عأأو 

 فذ نقيأأأأذ األزكأأأأ س شػأأأأ كأأأأ 

 عدفأأأأ س  أنأأأأي يفع شفأأأأت 

  أأط ذأأ س  علأأ   نأأ ق  نأأو دنأأ 
 

يػػيؽ حػػديثال عػػؽ وحػػدة الذػػاعر سشالي( مػػؽ أ ثػػر الذػػعرات البردو ػػي لقػػد كػػاف )
ض ر ديؾا ػػػه األوؿ )مػػػؽ أ فػػػيوخاصػػػة  ،مجتسعػػػه فػػػيالحزيشػػػة وغربتػػػه البا دػػػة 

 فػيغربتػه  إلػ إتػافة  ،وفقػر ، وربسا كا   عروفػه اإل دػا ية مػؽ عسػ ،بلقيس(
شػػػدة  علػػػ الريػػػف ...، ربسػػػا كا ػػػ  باعثػػػال قؾيػػػال  فػػػي)صػػشعات( وبعػػػده عػػػؽ أهلػػػه 
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يتحدث عؽ  –كسا سبق مؽ  ساذج وغيرها  – اه فؾجد ،إحداسه بالعزلة والحرماف
 (9)معا امه. يلشا بسد ييؾح ذي( الوحدي األغلب معبير ) فيوحدمه مدتخدمال 

لسعبػػد حز ػػه  ى فقػػد مذػػكل  مسػػردات أخػػر  ،جا ػػب هػػذه الؾحػػدة ال ئيبػػة إلػػ و 
        ومػػؽ هػػذه السسػػردات :  ،بقدػػؾة الحيػػاة السأسػػاوي لت ثػػف مػػؽ إحداسػػه  ،السرجػػـؾ

 (9) مثل قؾله : ،كثيرال  ي عالسه الذعر  فيفهسا يقتر اف  ،العس و  ،الليل

 )البديط(

 كل عش ح    ك عم  عا ليل فظش
 

  ع  ث عو كف  ا عك ص عاهل د  
 

وعػػل هػػذا  ،بعػػدال مػػؽ أبعػػاد إحدػػاس الذػػاعر بسأسػػاة الحيػػاة العسػػ لقػػد كػػاف 
 ذي  الػ ليػـؾاوالسيسا ذلػ  ،والسؾاقف كثيرة ،ال بر  وحت ،الحس يظارده مشذ الر ر

عرػػر يػػـؾ  فػػيو  ،مدرسػػتها الذػػهيرة فػػيالسديشػػة ليػػتعلؼ  إلػػ  ػػزح فيػػه مػػؽ قريتػػه 
مػا يدػد رمقػه ويدػشد  إل شعر أ ه بحاجة ملحة  ،مكسهر بال ربة والجؾع والؾحذة

لؼ يجػد  ،حيرمه البا دة فيال سيف ال ريب وهؾ  يول ؽ هذا الست ،قامته الستهاوية
بالدػػخرية مشػػه ومالحقتػػه بالذػػتا ؼ والحجػػارة إال ثلػػة مػػؽ صػػبية رفعػػؾا عقيػػرمهؼ 

ولػػؼ يحسػػه مػػؽ أذيػػتهؼ إال قبػػة سػػبيل مهجػػؾرة عشػػد أطػػراؼ السديشػػة دخلهػػا  ،أيزػػال 
 ،أذيػػتهؼ فػيوعشػدما حاصػػره الرػبية مسعشػػيؽ  ،الػػروح والؾجػه وال ػػف يمتعثػرال دامػ

 يحتػ ،هؼ بأف بدا باطالؽ أصؾات مرعبة مشظق بأسسات العساري يسخظر له أف يخ
ثػؼ محدػس بكسيػه السرمعذػتيؽ  ،عليػهومر الؾق  بظيئػال ثقػيالل  ،ربية هاربيؽفر ال
 (9)ة بأحزا ها.بالاله ،هجير ملػ الداعة الالفحة بعذابامها فيوخرج  ،طريقه
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 (9)قريدة ) الليل الحزيؽ( :  فيوقؾله 

 )الستقارب(

 نأأأأطه  كئيأأأأت بطأأأأ  ارتطأأأأ  

  أأأأ  زأأأأا فنح  عفظأأأأش  عفظأأأأش
 

 ظيأأأأأز ال فعلأأأأأ   إىلفظأأأأأط  

   عال ن صأأأأأأ  ا  لأأأأأأ  طأأأأأأشا
 

إف شاعر ا لؼ يدػتظل أف يسشػل عػل الحػزف وسػتا ره أف متسػدد لتسػرش سػسات 
ف ػػاف الليػػل عشػػد هػػذا  ، أبيامػػه وجؾا بهػػا لتتقظػػر بشيتهػػا وإيقاعهػػا بالػػدمل واألسػػ

 مبع  إحداس بالؾحدة والؾحذة.  ،ال ريب عؽ أسرمه ،السقير ،الزرير

يكػػػؾف معػػػادالل مؾتػػػؾعيال لذامػػػه أف حديثػػػه عػػػؽ الليػػػل الحػػػزيؽ هشػػػا قػػػد  ى وأر 
 الحياة. يم س فيشراييؽ كلسامه أماـ مأمالمه  فييعترر ذي وقلبه ال ،ةدالبا 

 ،الذػػاعر ىليذػػكل مسػػردة مػػؽ مسػػردات الحػػزف لػػد –أيزػػال  –)السقػػر(  يويػػأم
 (9)فيقؾؿ : 

 )مجزوت ال امل(

 أنأأأأأ  صزأأأأأشة زي أأأأأ  بكأأأأأ  
 

  ا فقأأأأأأأش آذأأأأأأأ   ا غنأأأأأأأ     ) (
 

 فػيشارد الرػؾت  ،خلق إ داف حزيؽ فيات السأساة وهكذا فقد مزام  مسرد
وعكدػ  لشػا  ػبض قلػب  ،ليػل األقسػار الدػؾدات فػيتا ل الغل  ،ليل القسار البهيؼ

 .عالؼ ال مهرب بيؽ أرته وسسا ه! فيحزيؽ أشقته الحياة 

 السقاـ بحررها.  سيال ي التيوغير ذلػ مؽ األمثلة 
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 انثانٍادلبحث 
 إخَفاقات احلب

             أف محتػل هػذه السكا ػة ل  يوطبعػ ،مكا ػال رفيعػال  العربيالذعر  في احتل  السرأة
واإلشػادة  ،السػرأة س ػؾع مػؽ مقػدي إلػ الدسؾ بػالعؾاطف والرػدؽ فيهػا  ي" فقد أد

             بػػػل كػػػاف  ،ولػػػؼ يكػػػؽ خزػػػؾعهؼ آيػػػة خشػػػؾع وتػػػ ف ،والخزػػػؾع لدػػػلظا ها ،بهػػػا
 .(9)مردره صدؽ العاطسة "

                  ،ولػػذ وطػػاب رؽ   ية عظػػرة مسعػػؼ أجػػؾات الشسػػؾس بكػػل مػػاوالحػػب  سحػػة سػػساو 
 فػيالدػعادة  هػي الرػدور مسػح حشاياهػا بش سػات عػذاب  فػيوهؾ عاطسػة جياشػة 

 (9).معا يها  أسس

ويظػل  ،الحياة مؽ خػالؿ وجػده الرػادؽ إل ولعل الذاعر العاشق حيؽ يشغر 
فػيحس  ،ا عالسػال ال يعرفػه غيػرهفا ػه يذػاهد فيهػ ،مؽ شرفات ذامه الجياشػة عليها
ال ػؾف كلػه يهسػس  ي ويػر  ،الظبيعة حؾله مؽ مجاذب ومالؽ وحيؾيػة دا بػة فيبسا 

ؾف كلػػه مكسهػػرال عشػػدما م سهػػر ال ػػ ي بيشسػػا يػػر  ،بل ػػة الرػػسات عشػػدما يرػػسؾ قلبػػه
 .... سده

( يلحع أف إحداسه بالسرأة كػاف إحداسػال مسعسػال البردو ي شعر ) فيوالستأمل 
 ،وهذا اإلحداس ال يسكؽ فرله عػؽ  سدػيته ومس يػره ،واللهسة واالشتياؽبالعاطسة 

 ومأثره بغروؼ الحياة وبسؾقسه مؽ السجتسل.

بػيؽ   ليشدػ ،مسشحػه الػدؼت والحشػاف التػيلقد كاف يحلػؼ طػؾاؿ حيامػه بػالسرأة 
 يصدرها بحشاف أمؾم إل ومزسه  ،وم دل عؽ يديه مرارة التعب ،أحزا ها أحزا ه
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 دػػياف  فػيبحثػػه عػؽ هػذا الحػب مػا كػػاف إال رغبػة مشػه  فػيهػؾ و  ،وشػؾؽ مشهػـؾ
 وأف م سل معه مديرة الحياة .  ،حياة البزس والساقة والحرماف

 ،فالبحػ  عػؽ السحبؾبػة ،( بػالحزف البردو ػي ) ىوقد اقتر   عاطسة الحػب لػد
 ،الحػزف  إلػ  يوهػذا اإلخسػاؽ يػزد ،حبػه فػيإخساقه  ي كا ا عشرر  سيوالسراغ العاط

 يق الحب عشد شاعر ا.فالحزف رف

مػر بػه الذػاعر أثػر  ذيالػ سيوسيتشاوؿ البح  هشػا كيػف كػاف لاخسػاؽ العػاط
 وما فرتته مؽ إحباط.  ،وما أملته معها مؽ أحزاف ،وجدا امه فيبي ٍّؽ 

 ،متظاير فيها رشده مؽ لؾعػة الحرمػاف التيوها هؾ ذا يسجعشا بحيرمه السريرة 
                                               (9)حب القتيل( : قريدة )ال فيفيقؾؿ  ،امهغر حياؿ معبد 

 )البديط(

 ؟ أفأو ن كأي ؟   أفأو ظأ     ف  ظطجأ 

 قحلأأأخ بأأأ   ع كأأأ  قحلأأأخُ ظأأأ  

 نفأأع   عكيأأ  أظيأأ  بأأا ظأأت ع أأ    

 ع كأأو كيأأ  نقحلأأ ؟    قحلأأخُ ظأأ   

 أزش أأأخ نأأأو ظأأأذ  األشفأأأ ق أكرأأأش 

 طأأأ   أقحلأأأ   بأأأ ن  نأأأ  كنأأأخ أدس

  ىلإ ا عميأأ عكأأ  بكيأأخ نأأو اذتأأت  

 ا  سفأأ  عكأأ    عكأأ  ػأأذعد ب ادفأأ  

 عأهلمأأأأ   عكأأأ  أيأأأأ ث ب عجأأأأ س 
 

 عأفأأأأأو أفأأأأأو ؿأأأأأة   أع جـأأأأأ بي ؟    

 أن نيأأأ    ؿأأأذس يفعنضقأأأخ  قلأأأ 

 ا ـأأأأذس أنؼأأأأش  ظيأأأأ ح عأط فأأأأ    يف

  ا أأذنل ش سفأأ  يف ىشأأش  بكيأأخ ظحأأ 

  ا نظأأأي ق ب قيأأأ  يفدنعأأأ ح عأ قيأأأخُ  

 طأأأأ زني   ب  ةكأأأأ  ا أأأأذان أع أنأأأأ 

 أبكيأأأ  ا يأأأ  أق راث دنعأأأ ح زـأأأشد 

 نع نيأأأ نأأأو  يفأزعمأأأخُ كأأأ غ ا قأأأ ا

 زيأأ  ا ةأأي  نأأو  عكأأ  ػأأشبخ األ أأ ن
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 يكػػ ،ةالعسيقػػوسػػراديبها الداخليػػة   أعساقػػه التعبػػ إلػػ فالذػػاعر هشػػا يهػػرع 
حدػرة واجسػة :  في يفظسق يشاد ،الحيرى ويكذف أقشعتها  ،يرؾر أقبيتها الحزيشة

ثػؼ مػرة  ،ماتػيه ،ولسا أعياه الجؾاب صرخ مرة ثا ية :أيؽ  ،،!يأيؽ حب ييا حيرم
إطػػػالؽ عذابامػػػه  فػػػيويدػػػتسر شػػػاعر ا  ،باه أو مرػػػابيه،،صػػػثالثػػػة : أيػػػؽ أيػػػؽ 

 ،لقػد قتػل حبػه ،والؾجداف الحا ر السدتؾثب ،وصراعامه بهذا الرؾت القلق السزثر
قلبػال معػذبال كلسػا ر ػ   ،فرار قلبال با دال يررخ مزػال مػؽ عؾاديػه ،بل قتل به قلبه

والػروح ثػؾرة  ،قلبال مدػبيحه مػؽ  ثػار الػدمل مشػتغؼ ،هاج  أحزا ه ماتيه هاجعؾ م
 أغا يه.  فيهؼ وغؼ 

 ،وحػس الؾجيعػة ،لقد حسل  األبيات الدابقة صرخة االعتراؼ بألسها وعسقهػا
 وأ ساسه الستحذرجة.  ،ودقات قلبه السكلـؾ ،وهلل الدمؾع السرمجسة السشحبدة

أحددػشا  بشبزػها  سػةأليوقد مقافزت بيؽ أسؾار هذه األبيات الحزيشػة م ػرارات 
و) ػؼ( خسػس  ،و) يػف( مػرميؽ ،مثػل م ػرار )أيػؽ( االسػتسهامية أربػل مػرات ،الحاد

أفػػق  علػػ را ػػ    التػػيمػػرات ... إ ػػه م ػػرار مػػزلؼ محػػزف يشبػػ  عػػؽ الحيػػرة القاملػػة 
 هذه األبيات.  فيالرؤية الذعرية 

  (9)ويتابل الذاعر قا الل: 

 إىلعا حفأأخ  عاسفأأخ ظأأ   ا يأأ  ع 

  بفمأ   ىنضنأ س اهلأ   يأ غ ا قذ ظطأ   

 قأأأذ كنأأأخ أنؼأأأذ  ز إق ا غأأأشا  ا أأأ

 (2)عأنعيأأ  ىكأأش   أطأأ ل ا أأزكش   

 أ  نيأأ   ؿأأ ج يفعقيأأذ ا ـأأمخ 

 ا أأشع  قأأذ أؿأأةعخ أسذيأأ   أ أأ ن
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ويسكؽ للذاعر أف يقؾؿ : )أرثيه( ل حي  إ ه يتشاسب مل بكا ه عل  تريح  . )الذاعر(
 ح (.احبه.)الب
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 اذتأأت ا قحيأأل عفأأ  علأأ   ععفلأأ  عفلأأ
 

 عآجيأأ  ا  كأأ ع أأذ   علأأ   فأأهل
 

 ي ار بعػد أف و  ،السذػهد األخيػر علػ إسػداؿ الدػتار  إلػ لقد وصل بشا الذػاعر 
تػػريحه محػػ  تػػؾت الذػػسق  إلػػ والتسػػ   ،الحػػزف الهامػػد ي ثػػر  فػػيحبػػه الزػػا ل 

وقيػػد  ،بسسػػه هػػؾى مزمػػار ال اليػػأسبعػػد أف حظػػؼ  ،ويشعػػاه ى يشذػػده الػػذكر  يالبػػا 
 فػػي  ودمعػػة متلغػ ،صػػدر مبتػئس فػيإف بحبػػه آهػة  ،صػػؾمه أغا يػه فػيالرػس  

الحب القتيل   سده بالؾيل والثبؾر بدبب هذا عل ومؽ ثؼ فهؾ يدعؾ  ،جسؽ حزيؽ
عهػػده  ةمػػ  ال ربػػاف فػػؾؽ رفامػػه  اعيػػؾ وح ،باغتتػػه األ ػػؾات مػػؽ كػػل وجهػػة  ذيالػػ

 الرطيب. 

 (9)ويختؼ الذاعر مجربته بهذا البي  : 

 ع يي    ىكم  ف  يخ قل       حلخ اذتت نلح ة ح  ن  كشن

ومػألؼ ...، إ ػه ...  ،وصرخ ،وثار ،وماذا يرشل بعد أف حزف  ،لقد فات األواف
 خساؽ الحب!. إ

قرػيدة  فػيفألسحػه  ،مكػاف آخػر فػيألملقػف وجهػه  ،وأمؾقف مل الحزف هشػا
           ( 9)يقؾؿ فيها:  التي ،)عذاب ولحؽ(
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 )الستقارب(

  أأأو أسعأأأؽ ا أأأ جش ا  أأأذا   

 ا غنأ   ادتميأل ا ةأذفل       عأن

 ينأأ  عظأذ   عأطحنؼأذ ا ـأمخ   

 ز طأأأ شل األنأأأع نأأأو قأأأ   

 عأطأأأحنةخ ا شنأأأل ب ألننيأأأ د

 عنأأ  نأأو زتيأأت  أنأأ د عظينأأ ح

 ع كأأأو بكأأأ   ا طيأأأ س  عأبكأأأ

  أأو أعأأض  ا أأذنل ذتنأأ ح سقيقأأ ح 

   عينيأأأأ  نغمأأأأخ قيرأأأأ سج 

 عظأأل ا قنأأ   عظأأذ  أ نيأأ  
  

 ؟ىنأأأأذ  عأػأأأأذع ع أأأأيع  ؼأأأأذع    

 أبأأأأأذأ األظظأأأأأو األشأأأأأ دا     كأأأأأ

 جعأأأأأأأ  ا ظأأأأأأأشنذا  عأخأأأأأأأيلي

  أأأأأذاح قةأأأأأل أق ف  أأأأأذا يأأأأأ ىعأ

 صيأأأأأأ ساح عأطأأأأأأحنط  ادتلمأأأأأأذا  

 عظينأأأأ ح أشيأأأأت عنأأأأ  نأأأأو نأأأأذا  

 ا ؼأأأأأأ عش ا نؼأأأأأأذا  يأأأأأأذع ن ز

 ؟ ك بحظأأأ   اهلأأأذ  ،كظأأأعش ا ـأأأة  

 عأنطقح أأأأأأأ  ا أأأأأأأنغ  األخلأأأأأأأذا

 ىكطيأأأأ  ا أأأأشد فأأأأ عخل  أنأأأأ ن
 

حػيؽ متسػزؽ  ،وأعسق ألحاف الحزف  ،فهذه األبيات مرؾر أشد لحغات العذاب
ومتسجػر  ، ػار األلػؼ محػرؽ األعسػاؽ ي ومدتذػر  ،ومتعثػر األ سػاس ،الشسس ومت دػر

معا قػػة سػػشبالت الحػػب  إلػػ شػػؾاؽ الحارقػػة التا قػػة واأل ،السسيػػ  اليػػأسلحغػػات 
 خلسه وأمامه.  يول ؽ القشؾط يغل يظارده بأشباح أساه الدام ،الؾليد

ومدػػيظرال  ي السؾقػػف الذػػعر  علػػ ويغػػل حػػس )الؾحػػدة( والذػػعؾر بهػػا طاغيػػال 
 فيالسبح  الدابق ما فت  يبدئ ويعيد  فيفاذا كشا قد ألسيشاه  ،رؤية الذاعر عل 

 فػيكسا  ،فا ا وجد اه هشا أيزال يذكؾ الؾحدة واأللؼ ،ه ومعا اة غربتهمرؾير وحدم
مسػػا شػػكل عػػاهرة  سدػػية حزيشػػة م ذػػ  سػػحبها  ،والبيػػ  األخيػػر ،البيػػ  الثالػػ 

 مذاعر حبه.  فيوعسق  مؽ ألسه وإخساقه  ،الدؾدات حيامه ال ئيبة
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 (9)ته مدتسهسال، فيقؾؿ : بويخاطب الذاعر محبؾ 

 ؟  نأأأجأأذسفو أفأأو  شطأأن  ا   

 ا زكشف د يفجزكشد ز ظ دُ 

 ظةن ؟    إرا قلخ: كي  انح

 ز طشقأأخ أظظأأ  بق فأأ  ا ةكأأ   

 ن امسأأأ  ا عأأأ طشاد  عأبكأأأ

 ف نأأ  يفعنأأو ز جأأ  ا ش أأذ   

 إنأأأ  قـأأأي إىل  أؿأأأيت

 أق جت س ارتط ث  أنّ ُّ األط 

 اذت طأأذعق  بأأ  عفؼأأق  عأػأأق

 ! ه أشأأأذعأأأا  فعأأأ دعن  
 

 عكيأأأأأ  رعد قةأأأأأل أق ضتـأأأأأذا؟  

 طي ز أأأأأأأ  ا ؼأأأأأأأش داعظأأأأأأأطّد أ

 أشأأأأ ث ا ظأأأأطال : عكيأأأأ  ابحأأأأذا؟

 عقأأأأأذ أعػأأأأأ  ا أأأأأذنل أق فنفأأأأأذا 

 (2)عأف ن أأأأأأأ  ا غلأأأأأأأو ارت أأأأأأأش دا 

 األس أأأأذا ا  كأأأأ فنأأأأذث   نلأأأأ

 أقأأأأأف ينأأأأأ  ادت نأأأأأت األنكأأأأأذا  

 عأػأأأأأأك  زأأأأأأا أشأأأأأأذ ا ظأأأأأأعذا  

 عنأأأأ  نلأأأأخُ نأأأأ  يلأأأأ  اذتظ أأأأذا    

 نأأأأأ  فظأأأأأش أ أأأأأذ  ا ع أأأأأذ ا   ىطأأأأأ 
 

وكيػف  ،غرسشا أما يشا الزاهػرة، الزاؿ الذاعر يدا ل محبؾبته : هل مدريؽ أيؽ
 ،وما جسعشا مشها إال مرارة اآلهات وحػرارة الزفػرات! ،ذبل   داومها قبل أف  حردها

بالدػزاؿ يكدػر حػاجز الخيػاؿ  ذوإ ،حبشػا، هػي ثؼ سأؿ  سده هذه السػرة : كيػف ا ت
وطسػػق  ،فػػأطرؽ رأسػػه والحيػػرة معرػػف وجدا ػػه ،ويزمػػـز متعجبػػال : وكيػػف ابتػػدأ،!

متػذكرال  ،الشسػاد علػ ا البكات جرعة بعد جرعة وقد أوشك  حبات الدمؾع يتجرع بقاي
أمػراح وجػراح . ثػؼ طلػب مشهػا  إلػ اسػتحال   التػيمؾاسؼ األفراح و  ،أيامها الها ئة

أف يعركػػه   فػػاف أشػػد أحػػؾاؿ األسػػ ،حكايتػػه الحزيشػػة إلػػ أف مترفػػق بقلبػػه ومشرػػ  
 ،ويزػسد جراحػه ،ال يهدهد أحزا ػهالدهر ومجتاحه  ؾا ب الزماف ثؼ ال يجد قلبال حا ي

 ويشديه كيد العاذليؽ الذيؽ يتربرؾف به الدوا ر.  ،ويزيل شقاته

                                                           

 . 991،991، ص 9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 ريدة.( الخرد : األبكار .ـ. خ (9
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 (9)ثؼ يختؼ الذاعر قريدمه بهذا البي : 

 ؟ىنذ عذت   ز ل  عزاب  عذتو ظضفو ثعزا  ظي ج

 ،عػػذاب ولحػػؽ حػػزيؽ( يشػػاعر ا قرػػة إخساقػػه بهػػذه الرػػؾرة : )حيػػام ي ويظػػؾ 
متسػاوج ومتسػتح ومػش سش، ومتقظػر  هػي حز ػه وآالمػه و  بعد أف عذشا معه لحغات

ال  التػيثػؼ جػاتت اللحغػة  ،ومسؾج بالدمل حيشػال آخػر ،العذاب حيشال  سيخوم ،باأللؼ
 ،محػػاوالل أف يظػػرح هسؾمػػه عػػؽ وجدا ػػه السػػأزـو ،مشػػاص للذػػاعر مػػؽ أف يرػػرخ

 جسشه تجة مات فيها ألق الشؾر والتساع سشاه:  عل و  ،بهذا االستسهاـ ى فدو 

 .،!(يمد يولحش ي) فهل لعذاب

 .  كثيرة هي ف ،وغير ذلػ مؽ األمثلة
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 المبحثىالثالث
 هًىو انىطن وقضاَاه

والسػيسا  ،الشسػؾس اإل دػا ية مكا ػة عغيسػة سػامقة فػيأف لحوطاف  سيال يخ
ومذػاعر فياتػة يستحؾ هػا  ،أحاسػيس عسيقػة علػ  ي مشظؾ  التيالشسؾس الذاعرة 

ا هؾ  سيس وشريف مػؽ عػالؼ الذػعؾر والعؾاطػف مؽ بحرهؼ العجاج الزاخر بكل م
 طباعهؼ األصيلة.  في  السركؾزة

" يتظلػػب مػػؽ الذػػاعر أف يدػػتثير حساسػػة الذػػباب للشهػػؾض  يوالذػػعر الػػؾطش
 ،بأمجػاده ال ػابرة وماتػيه التليػد يوالت شػ ،يواألخػذ بأسػباب التقػدـ والرقػ ،بؾطشهؼ

 .(9)وما كاف له مؽ عز وسزدد"

وكػاف جػزتال  ،( والحركة الؾطشيػة فيهػااليسؽ) فيالؾطؽ وقد رافق الذعر هسـؾ 
مػؽ شػعر   ويرجل عهؾر القرا د األول ،وإذا ما اشتدت زكا و سا ،مشها إذا معثرت
والخػػػػاص السشػػػػاهض  ،بسحؾريػػػػه : العػػػػاـ السشػػػػاهض لالسػػػػتعسار –هػػػػذا االمجػػػػاه 

 يا ( مػػؽ  سػؾذ الحكػؼ العثسػػالػيسؽمػا بعػػد اسػتقالؿ )  إلػ –لالسػتبداد وحكػؼ السػػرد 
بسسهؾمه الحدي  لؼ يغهر إال مل بدايػة الحػرب  ي، ل ؽ البعد الؾطش9199 حؾالي

 (9)العالسية الثا ية 

 ياليسشػػالذػػعر  فػػيالعػػاـ والخػػاص  هلػػذا " فػػاف عهػػؾر هػػذا البعػػد بسحؾريػػ، 
ولػػيس هػػذا  ،يتحقػػق لػػه أوؿ شػػرط مػػؽ شػػروط السعاصػػرة السؾتػػؾعية ،السعاصػػر

                                                           

السعاصر : د/   عبد الدالـ صقر ، بح  مشذؾر  الدعؾدي( التيارات الجديدة في الذعر  (9
، مظبعة األما ة 9119عذر  الحاديفي مجلة كلية الل ة العربية بالزقازيق ، العدد 

 .991بالقاهرة ، ص 
لحركة الذعر السعاصر في اليسؽ : د/ عبد العزيز السقالح ، ( األبعاد السؾتؾعية والسشية  (9

 بتررؼ. 51، ص  9199دار العؾدة بيروت ، الظبعة الثا ية 
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ومػؽ خػالؿ  ،ا السرػيرية للػؾطؽ والسػؾاطشيؽبالقزػاي ياالرمباط الػؾاع ى الذرط سؾ 
ويبػدو أثػر  ،يقيسة هذا االرمباط الؾاع  الشساذج العديدة والستشؾعة لهذا البعد متجل

كسػا  ،امخػاذ مؾقػف حػر علػ إثبػات قػدرة اإل دػاف  علػ ال لسة الذعرية السشاتػلة 
معتػػرض  التػػيالعقبػػات ال ثيػػرة  يمؾاجهػػة الرػػعاب ومخظػػ  يتأ ػػد بهػػا قدرمػػه علػػ

ومجػػػػاوز الؾاقػػػػل الػػػػراهؽ بسغػػػػاهره  ،الحريػػػػة واالسػػػػتقالؿ إلػػػػ يقػػػػه للؾصػػػػؾؿ طر 
 .(9)الساسدة"

بقرػا د وطشيػػة ملتهبػة م ذػػف  ةحافلػػ ايجػػد أ هػ ،والسترػسح لػػدواويؽ شػاعر ا
 يشعره بذػكل جلػ فيكسا يلحع  برة الحزف البادية  ،عؽ حب عسيق ليسشه الدعيد
سػػير  –عػػؽ كثػػب  –ا وسػػؾؼ  رقػػب مػػل شػػاعر  ،مجػػاه أوتػػاع بػػالده السترديػػة
هسػـؾ  ت ذػاركه عػب يكػ ،مػر بهػا بلػده الحبيػب التػياألحداث التاريخية الست ايرة 
 الؾطؽ وقزاياه السريرية.

 عل بسجامر مؽ هؼ وحزف  يوها  حؽ أوالت  حس بأزيز صدره وهؾ ي ل
أ ذأها قبل الثؾرة  التيقريدة )حيؽ يرحؾ الذعب(  فيكسا  ،دةبأحؾاؿ بلده السر 

   (9)فيقؾؿ :  ،تبثالث سشؾا

 )الرمل(

 أ عأأأأزسظ ا  لأأأأ  عحملنأأأأ  ا انأأأأ    

 ا ـأأأأة  يفضتأأأأو د هلنأأأأ   طفأأأأاح  

 عبنينأأأأأأأأ  بأأأأأأأأذن ن  عشػأأأأأأأأ  

 دننأأأأأأأ  يفع شطأأأأأأأن  عمأأأأأأأش  

 ال جلأأأأأأأ  ق دجنأأأأأأأ  إق ظلمأأأأأأأ ا 

 ا  أأأذ اظ انأأأ   يف   ضتأأأو أسكأأأعن   

 ا عأأأأأأشؾ  انأأأأأأ   إىلعحلنأأأأأأ   

  ف أأأأذنن  ظأأأأني جظأأأأ ن   زأأأأ نر 

 زصنينأأأأأأأأ   طأأأأأأأأص ن ح عظ م نأأأأأأأأ 

 ا ضن نأأأ   أعطأأأ   زا ؼأأأعت ا أأأ  عه
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 ز   ا غأأن   ا أأزاتُ ا أأ    كيأأ  فشعأأ 

 قأأذ يأأ   ا أأزات  أأ  ه فلأأ  نأأو     

 عفعأأأأأ  ا  أأأأأ ه ادتأأأأأاد  أأأأأ   
 

 فأأأن ؽ ا لعأأأأ  ع أأأأحف ا ع  نأأأأ ؟ 

  ن ب أأأأأأ  كأأأأأأل قطيأأأأأأل فحعأأأأأأ ن  

  ه جقأأأأأأأأِّلذا  كأأأأأأأع ف   اذتظأأأأأأأ ن 
  

 قػد  فػيو  ،الذعب إل مؾجيه اللـؾ  فيقبل  ذي  لقد أصبح شاعر ا "أجرأ مؽ 
صػا ل  –مؽ زاوية هذه الرؤيػة  –فالذعب  ،ورتؾخه لحوتاع القا سة مهاستدال

السهػؾد  فػييػدللهؼ  ذيهػؾ الػ ،العػروش يثووراوخالق الدساحيؽ  ،ط امه وجالديه
إف الغػالؼ يكػاد يبػدو معػذورال مػل الذػعب السدػت يؽ  ،ويعظيهؼ قيادمه كبارال  ،أطساالل 

 علػ ومحرتػه بخشؾعهػا  ،مدػتثير شػهيته التػيعذر الذ ب مل السريدػة الزػعيسة 
 (9)."!االفتراس

 ،يد األحػزاف فيأبشات شعبه الذيؽ طؾي  أعسارهؼ  عل إ ه يذرؼ حدرات مرة 
أشػػؾاؾ األلػػؼ  علػػ ومذػػؾا  ،ى الجدػػؼ مػػأو  فػػيومشاهػػب الذػػقات أ سدػػهؼ ولػػؼ يجػػدوا 
  أ هؼ يسذؾف فؾؽ أشالت مهجهؼ!. 

البيتػيؽ  فػي سػا  ،أجؾات هػذه األبيػات عل ولقد سيظرت ل ة السسارقة الحزيشة 
 ػزت مػؽ هػؾؿ  التػيإ هػؼ بشػؾا عػرش الغػالؼ فػؾؽ أ قػاض دمػا هؼ  ،الثال  والرابل

فتهػػاوت أشػػالؤهؼ كالهذػػيؼ  ،يهػػدمهؼ ى عرشػػه ا بػػر   ولسػػا مدػػام ،الدػػياط الرعشػػات
ساـ! ،لهب األسقاـ في  صرع  .وما جشؾا مؽ ورا ه إال الدجؾف والحف

وطشػػه الػػذيؽ أعظػػؾا زمػػاـ  يشػػب علػػ ـ ؾ قيػػال بػػالللم ي ويعػػؾد الذػػاعر مػػرة أخػػر 
علهؼ يسيقؾا  –بهذا االستسهاـ الجهير  هبعثؼ صدع آذاف ش ،أمؾرهؼ لقادة عالسيؽ
ال ػشؼ  ذ ػبن يػشهش لحسهػا ويسػتص   : كيػف يعقػل أف يرعػ -مؽ صستهؼ السسيػ  

 ،قظعا ػػه ويػػذب عشهػػا ختػػل السػػا ريؽ يإف الػػذ ب يخػػاؼ مسػػؽ يحسػػ ،عغامهػػا،!!
 اه متقلد سيؾفها السذرعات مرد بها كيد السعتديؽ. تحاي ى حيؽ ير  ؼويشزجر الغال
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 (9)ثؼ يقؾؿ الذاعر : 

 ننأأأأأ  آ  ! نأأأأأ  أش لنأأأأأ  !    آ

 ا  مأأأ   ن كأأأل ادتأأأ   عنظحظأأأق 

   ختأأ  أننأأ    لأأ طأأل كأأع ف  ا   
 

  عبعأأأ  فحعأأأ ن   بعلأأأن  فعمأأأ   

 :"  فأأأأ  ام اقن نأأأأ "  عننأأأأ د

 عطأأأأو يذيأأأأذ  ادت أأأأل زن نأأأأ  
 

األرض  علػ مشس  مؽ ورات الدديؼ فتثيػر حه و وكأف ر  ،إ ه يتأوه مرة بعد مرة
ؾا فطشػه بعػد أف اسػتسرؤا العػار والذػشار، وعػاو رفاؽ  عل إ ه يعتب  ،حزف التراب!

ا يػػػأ لؾف الجػػػؾع!، ويدتدػػػقؾف فرػػػارو  ،وقشعػػػؾا بخسػػػض العػػػيش الػػػذليل ،السخػػػار
جزات ما  ،أف يحسغه هللا ! (9)كهؼ وإمامهؼ ياية األمر يدعؾف لسله  فيثؼ  ،!الغسأ
 والجهل ! .  ،والسرض ! ،والسقر ! ،ؼ الغلؼ !جرعه

أسياف يرـز مح   يراف  ،ى يا لسأساة الذاعر وهؾ يتأوه صارخال بيؽ الؾر 
أ اخ  يلكأ ها ليل طؾ  ،ياـ مسر بغلها ال ئيباأل ذي هي وها  ،غلؼ والعدا!لا

 فشجده يشغؼ قريدة  ،ولؼ يشس شاعر ا هسـؾ الؾطؽ ،بكال له جاثسال فؾؽ الردور
.. هل  ى مر  ،احدو كا   هذه السرة قبل ميالد الثؾرة بعاـ و  ،والحا سؾف( ) حؽ

 (9): ياستسل إ ه يشاد ،أـ ...، ،ؾاؿ،حم يرت األ

 )الستقارب(

  أبكأأأأأأأأأأأأ إ ف ؤنأأأأأأأأأأأأ  أهع   ؿأأأأأع ن  كلأأأأأ  نأأأأأ م ، أخأأأأأ
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يال ، فقد كا   حكسه قاس ف، قبل بزوغ فجر الثؾرة اليسشية بدبعة أياـ ، وكا 9199
عؽ  ةلتاما لةعز والسقر والسرض وال لمذكالت كثيرة ، أهسها : الجه=  )اليسؽ( معا   مؽ

 . 99، ص9199( سبتسبر 95ر مجلة السعرفة اليسشية ، العدد )غيش . العالؼ 
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. بػيؽ هػذه  ....ول ػؽ ،صػحؾ مػأمؼ ! وألػؼ أبكػؼ ! ،حالهػا علػ لؼ مػزؿ األمػؾر 
                   ذػػػتؼ أ سػػػاس شػػػاعر مػػػا ق  ،وقؾافػػػل األحػػػزاف ،ؿ الريبػػػةال يػػػـؾ الدػػػؾدات، وأدغػػػا

 (9)معا قة تيات الحرية :  إل 
 ز أأأأأل جلأأأأأذ ا نأأأأأ س  أظانُنأأأأأ   

 عيأأأأل جنةأأأأخ ا كأأأأش   عدف ننأأأأ   

 عا  أأأ نئ ق  ا أأأش  عيأأأل فلحقأأأ 

 إ يأأأأ    نأأأأ  ن عأأأأذ ضتأأأأو نظأأأأع
 

 ؟ كمأأأ  فلأأأذ ا ضيأأأشة  ا  عأأأأُ     

 كشننأأأأ  ا  طأأأأ ؟ يفعيلأأأأشّ 

 عا ةظأأأأ ؟عفعحنأأأأ  ا كأأأأ غ  

 عفعح قنأأأأأ  ششظنأأأأأ  ا أأأأأطه 
 

 ؾمزكػد أف شػاعر ا وهػ ،سيػف سػشابل الحريػةحإف هذه االسػتسهامات العاشػقة ل
 ،يحاوؿ جاهدال أف يسزؽ صس  أتالعه باعؾاؿ وإرعػاد ،حؾمة فحيح الغلسات في

( إليػه يولعل قؾله : ) لشا مؾعد  حؽ  دع ،رافزال أف مدت يؽ روحه لدياط الجالد
أمػل   ، محقيػق األمػل السشذػؾد إلػ مرػبؾ  ،خػاطر الؾجػؾد فػي ي أمل مدر  ةاصإره

 الحرية وال رامة. 

ويريػػػق السجػػػر أقػػػداح الحريػػػة لتبػػػتهج أرض  ،..... ومسػػػر األيػػػاـ ملػػػؾ األيػػػاـ
ويهػب الذػعب مػؽ الػرقيؼ ليعػا ق الزػيات مػؽ  ،باشراقة  ؾر وليد ،( الدعيداليسؽ)

راس( بعػد مػرور أربعػة أشػهر مػؽ عسػر أعػو  ويشغؼ شػاعر ا قرػيدة ) مػ مؼ ،جديد
 وأذاعها عبر أثير راديؾ )صشعات( .  ،الثؾرة

ل ار الحػزف لػؼ مػشسح مسامػال مػؽ  سدػهوكػأف آثػ ،ول ػؽ لػؼ مػزؿ روحػه مكلؾمػة
وقرب حػدوث  ،الشسؾس وأ هػ األرواح مؽ جهة يغذ ذي غرال لظؾؿ عهد الغلؼ ال

  ولػػيس أدؿ ،ى شػػهر معػػدودات مػػؽ جهػػة أخػػر قيامهػػا أ علػػ لػػؼ يسػػض  التػػيالثػػؾرة 
 كا   أمراحال. ، حال اقبل أف مربح أفر  هي ف ،ذلػ مؽ عشؾاف القريدة  سده  عل
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  (9)مدتهلها:  فيفيقؾؿ  ،ما ة بي  عل قريدة طؾيلة مزيد  هي و 

 )الخسيف(

 كيأأ  كنأأ  فأأ  ركشفأأ د ادتأأشاا ا   

 كيأأأ  كنأأأ  قأأأ ازاح نأأأو أنأأأني   

  أأأ ىعأأأ ح نأأأو ا أأأ ا اد فيقطع

   فظأأأ قن  طأأأي  شأأأاد  عنلأأأين

 خط نأأ  ا طشفأأ ُ زظأأشن    يفكأأ   

 عا ظأأأك ق ا ذفأأأذ فةحلأأأل اذتلأأأ   

 ظ قأأذ فةيأأل ا ؼي طيأأأ   ا أأذش ع

 األػاأأأأأأ يفعخط نأأأأأ  د  جتمأأأأأذ 

 نظأأأأشا  عسفأأأأ   ا رلأأأأ ط جؼأأأأح 
 

 ) ( 

) ( 

) ( 

   فحلأأأأ  نأأأأ ما  ا لأأأأي يفن متأأأأ ح 

 جحع فأأأأأ  ينأأأأأ  كؼأأأأأ ق د نأأأأأ د   

 ػأأأأذ  القأأأأ  إىلرابأأأب    نأأأو فأأأأذ 

 عجت نأأأأأأأ  طأأأأأأأك كني ظأأأأأأأأ ه  

 إذأأأأش عاشأأأأ   علأأأأ أ أأأأ ح عا أأأأ ح  

 عيمنأأأأ  عيأأأأ  شأأأأ ذ  يف  عفظأأأأش

 نأأأو ا قةأأأ س ا حمأأأ ا    أأأأو زنؼأأأش 

 ا ـأأأت س ني طأأأ  يفأأأأ ار  أأأشاح ع

 عش ينأأأأ  ب  ؼأأأأح ا    زحؼأأأأ   نأأأأ 
 

 إلػػ إذ بػػه يرمػػد بخيالػػه ووجدا ػػه  ،فالذػػاعر بعػػد أف قامػػ  ثػػؾرمهؼ السباركػػة
صػسحات العهػد  علػ ويعكدػها  ،صػسحامه السغلسػة فػييقلب  ،ذكريات العهد البا د

د هػػع ،التسػػايز ال بيػػر بػػيؽ العهػػديؽ ىقاصػػدال مػػؽ ورات ذلػػػ إعهػػار مػػد ،الحاتػػر
  ( صػرعاليسؽوهؾت ) ،أبشات وطشه البدظات عل فيه األمرات والشبالت   وب   ط 

 ذيزحف عالمه الرهيػب الػ يومذت  ،مح  سشابػ الغلؼ الجا ر مئؽ مؽ لسح  يرا ه
بػالده أ ػؾار  علػ وعهػد آخػر أشػرق   ،الدػخيؽصبغ أيامها بالهؼ الظؾيػل والػدمل 

وا دحرت فلؾؿ الظ ػاة أمػاـ صػيحات م بيػر  ،واألمل  فجر سعيد غسر أيامها بالسش
عهدال إماميػال ب يزػال  ي لتظؾ  ،ومهاوت قرؾرهؼ السذيدة ومادت بها األرض ،الثؾار

 .  ا تقؼ هللا فيه للسحروميؽ مؽ الحاـر
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عهػؾر  إل أفز   التيلؾطؽ وقزاياه وما يعشيشا هشا هؾ الحدي  عؽ هسـؾ ا
ال يخرج البح    أما ما عداه فدؾؼ  شحيه جا بال ل حت ، زعة الحزف عشد شاعر ا

.  عؽ إطاره السرسـؾ

ومل ذلػ فال بأس أف أستعرض ثالثة أبيات مؽ القريدة  سدها مرػؾر عهػد 
يزي  وهجها وبذرها صسحات هذه الدراسة الستذػحة بدػؾاد  يحت ،الحرية الجديد

عسػ  مغػاهر الحيػاة بعػد  التػيفيقؾؿ الذاعر واصسال السرحة  ،الحزف طؾاؿ البح 
 (9)رة السباركة : ثؾ قياـ ال

 ا أذسعث  أش  ك ألزأأ    يف عا لع 

 زح أأأ دد ن اكأأأت ا ؼأأأعت أ أأأ ا  

 عج ا أأأخ ظؼأأأ د  ا كرأأأش جؼأأأذع   
  

) ( 

) ( 

 أعأأني ا ـأأة ف  ا نأأ اع    يفأأأشا  

 كنيظأأأ ق نأأأ اض اذتظأأأو زأأأ      نأأأ ح

 ػأأأأ دا عبأأأأ    عا ظأأأأ  ل  زأأأأ  شب
 

وأخيرال ... فقد مػشسس صػبح  ،ومعبق بالدرور ،حقال إ ها أبيات مسيس بالسرحة
( بأ ذػؾدة عذبػة عا قػ  اليسؽوأشرؽ فجر العزة وال رامة ي رد فؾؽ أرض ) ،جديد

وزقزقػ  العرػافير مبهػؾرة مؾشػؾش ورد  ،ومستح  براعؼ األمػل ،إطاللة يـؾ سعيد
 الرباح الثسل. 

أف يحػػط رحالػػه مقػػرورال بهػػذه الشهايػػة الدػػعيدة ألبشػػات  هشػػا يدػػتظيل البحػػ 
 (.  اليسؽ)

 ....... هل هذا صحيح ،! ي مر 

 بدء عهًعىد 
يلحػع أ هػا قػد ا حرفػ  بعػد ذلػػ عػؽ  اليسشيػةإف القارئ السدقق لتاريخ الثؾرة 

وال يتدػل السقػاـ هشػا لدػرد  ،وعجزت عػؽ محقيػق كامػل أهػدافها ،يمدارها الحقيق
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بدػػاط األحػػزاف و لػػج عػػؾالؼ  علػػ  ي أف  رمحػػل مػػرة أخػػر  سػػييكبػػل  ،هػػذه التحػػؾالت
ويشدػيشا وهػج فرحتشػا بهػذه الرػؾرة  ،الحقيقػة علػ لشتعػرؼ مشػه  ،شاعر ا األسياف

 مرت بشا مشذ قليل.  التيو  ،السياسة السشتذية بزهؾ الشرر

 (فٍين إىل فٍ)ين ين
د عشػػؾاف لقرػػيدة  غسهػػا الذػػاعر بعػػ ،هػػذه ال لسػػات السحبؾسػػة بػػيؽ قؾسػػيؽ!

 )مجزوت الؾافر(  (9)وفيها يقؾؿ:  ،اليسشيةقياـ الثؾرة  عل مرور مدل سشؾات 

 طأأأأأأأ ا   نأأأأأأأو فأأأأأأأذ  بأأأأأأأاد

 طأأأأأأأأصو إىلعنأأأأأأأأو طأأأأأأأأصو  

 عنأأأأأأأأأأو نظأأأأأأأأأأحعمش بأأأأأأأأأأ دا

 عظؼياأأأأأأأأ إىلعنأأأأأأأو عظأأأأأأأؽ  

 ك أأأأأأأأ   ا أأأأأأأأ  يف  بأأأأأأأأاد

 ا قةأأأأأأأأ س ارت أأأأأأأأش يف نقأأأأأأأأشج

  ععأأأأأأأأأأو ععأأأأأأأأأأذ سبيعأأأأأأأأأأ

  فأأأأأأ ج ز عأأأأأأو اذتلأأأأأأ  ا أأأأأأ  

 كأأأأأ  ا  نأأأأأو دشأأأأأ   زحملأأأأأ

 دفأأأأأأأأ س ا غيأأأأأأأأأ يف  بأأأأأأأأاد

 أساكأأأأأأأأأأأأي   يف يعظأأأأأأأأأأأأ
 

 ) ( 

 ) ( 

  ) ( 

 

 ) ( 

  فأأأأأأأش إىل  أطغأأأأأأ إىل

  فأأأأنن إىل  فأأأأعنأأأأو نن

  فأأأأأأأأنظأأأأأأأأحعمش أخ إىل

 ا ن قأأو ا عصفأأ   يأأ  ع أأأو  

  فعال جؼأأأأأأ  ال جفنأأأأأأ د 

  فغ عأأأو نياديأأأ  األؿأأأ   

  فأأأأأأأأعسا  عي ن أأأأأأأأ  أ 

  فاطأأحت ز عأأو ا طيأأ  ا أأ 

  أكأأأأأأف إىل  أدشأأأأأ  إىل

  فأأأأداسيأأأأ  هل يف أأأأأش أع

  فأأأأأن شبأأأأأو ا   جق طأأأأأ
 

، اليػأسلؾعػة الذػاعر وحيرمػه، إ ػه طعػيؽ بخشجػر  ىمرػؾير مػد إلػ جة لدشا بحا
 ،!أشػالت روحػه السسػزع األسػياف علػ كالهذػيؼ  ى فتهػاو  ،حه يػد األحػزافؾ ودفش   
و ػاـ  ،الحغػؾظ التعيدػة حػؾؿ الذػاعر  وارمسػ ،! عليػهما هػؾ  إل  شيتعاد كل 
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ذػل السشػات مػؽ ي أحذات الػدهر فيم لسال  افرار كهسل  ،حزا هأ فيالعذاب والدهد 
  ه!. اوجد

 قؾله :  ،وما أشدها قدؾة !
 ك أأأأ   ا أأأأأ   يف  بأأأأاد 

 ا قةأأأأ س ارتأأأأش   يف شجنقأأأأ 
  

) ( 

) ( 

  فعال جؼأأأأأأأأ  ال جفنأأأأأأأأ د 

  فؿأأأأأغ عأأأأأو نياديأأأأأ  األ
 

 وقؾله أيزال : 
 دفأأأأأ س ا غيأأأأأأ يف  بأأأأأاد

 أساكأأأأأأأي   يف  عظحأأأأأأأ
 

  فأأأأأأداسيأأأأأأ  هل يفأأأأأأأش أع  ) ( 

  فأأأأأأأ شبأأأأأأأو ا ن  جق طأأأأأأأ
 

فيقػػؾؿ  ،رةؾ العيػػد العاشػػر للثػػ يويػػأم ،ذه القرػػيدة غػػؼ هػػ علػػ سػػشة  يومسزػػ
             (9)طريق العيد العاشر( :  عل قريدة )الفتة  فيالذاعر 

 )الرمل(
 إ ينأأأ بأأأا عشأأأ     أف أأأ  ا جأأأ 

  ى أأأأط أن أأأأ  فأأأأ  حضفي  اهلأأأأ

 طأأأ ان   أأأط نأأأو كنأأأ  كمأأأ     

 أطأأأف ح كأأأي عاحن  أع كأأأعخ  نأأأو   
 

 ه جعأأأأذ ننأأأأ  عال كأأأأيف ح  أأأأذفن      

 س ةحينأأأ   بش مأأأ   ا يأأأ  نلحقأأأ

 طأأأ   جةأأأذع  أأأط نأأأو كنأأأ  سأفنأأأ 

 قةلأأأأحين  فأأأأ   كأأأأي عن  فأأأأذفن  
 

 يأسػػ  وهػػا هػػؾ ذا شػػاعر ا ،يػػةاليسشقيػػاـ الثػػؾرة  علػػ ملػػػ عذػػرة كاملػػة مػػرت 
 (9)ثؼ يقؾؿ :  ،حالها إليهما آؿ  عل 

 قةأأأل عؼأأأش كنأأأخ ننأأأ  ع نأأأ     

  نحأأأ  عال نأأأذس  أنأأأخ ال جأأأذس 
 

 كيأأ  جاقينأأ      عأفنأأ ؟    فأأ  جُأأش   

 قحنأأأ  ا أأأشفب أع أفأأأو ا حقينأأأ ؟  زش 
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 ،وهػػذا البكػػػات ،اعتػػرت وجػػداف شػػػاعر ا التػػػيالحدػػػرة وال رػػة  يو لحػػع مػػد
بعػػد أف مالشػػ  ذرات  ،وهػػزه هػػزال عشيسػػال  ،زلػػزؿ كيا ػػه ذيواال  دػػار الػػ ،واال عرػػار

 ،و ؾاحػال  ،وجراحػال  ،محشػال وإحشػال  وخلس  وراتهػا ،السزات الرحيب فيالشذؾة بالثؾرة 
 أصساد الحزف.  فيمقر ال  ، سيرمه األول إل عر وعادت بالذا
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ىالمبحثىالرابع
 حمنت انسجن

قرػة  ي مػرو  التػي( مؽ أشد لحغػات الحػزف البردو ي لقد كا   محشة سجؽ )
 ،يئؽ مؽ تجر الػرؽ  ،مغلـؾ الجراح ،فؾقف عاثرال  ،ومدلط الحكؼ يالقهر الدياس

وحػل  فياب االرم اس ويذكؾ مؽ عقاؿ العبؾدية لظ سة باغية أثخش  أرواحهؼ حر 
سػراب بػال  عل   حومر  ،زاغ برره يحت ،إذالؿ الذعؾب وامتراص دما هؼ وقؾمهؼ

عػػػالـ الػػػشسس  فػػػيومسؾجػػػ  أشػػػعاره بػػػأ يؽ األسػػػرار الؾاغلػػػة  ،رحيػػػل وال إيػػػاب !
وشػب غشػػاؤه الحػػزيؽ مػػؽ  ػػار الذػػقات  ،العسيػػقوعػػذاب قيػػدها السرػػسد  ،اإل دػا ية
 ا ح شعبه السعذب السقهؾر. رزح  مح   يره جؾ  ذي  ال اإل دا ي

  -(أحسػػػد)–ولعػػػل شػػػاعر ا قػػػد " عػػػؽ أف عسػػػاه سيذػػػسل لػػػه عشػػػد الظاغيػػػة 
ول شػػػػه ... كػػػػاف واهسػػػػال ل فالظ ػػػاة والجػػػػالدوف ال يعرفػػػػؾف الرحسػػػػة وال  ،وأعؾا ػػػه

 إلػ لذلػ فقد حسلؾا شػاعر ا بعشػف  ،بل وال مل شعؾبهؼ ،يسارسؾ ها مل خرؾمهؼ
( أوؿ البردو ػػي سػػار ) ،والجػػرح ،والقيػػد ،لعسػػ اومػػل الرفػػاؽ الثالثػػة :   ،الدػػجؽ

        (9)فيقؾؿ :  ،(9)"ومؽ أعساؽ الدجؽ كا   هذه الررخة ،شؾط مؽ رحلة التيه

 )ال امل(

  ا ظأأصو بأأني شأأ اضت   يأأ   نض أأخ 

 ؿأأتشة  كأأ ن قلأأ  علأأ عشرأأخا 

  خفأأأ  ادتأأأشا  جأأأ    يفذزنخُ زأأأ

 ش   لأأ م   كأأ   زعملأأخُ ؿأأذس   

 ال جف أأأأ  ا حن فأأأأ  عا حلميعأأأأ  

 ظيأأأ ح عأذتأأأذد األنأأأني ؿأأأعيع 
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 عحلأأأخ دااأأأ  يف دنأأأ  عكأأأ ن  
  

 يف كأأل ش سظأأو حلأأخ شش أأ    
 

أسػبل  جسشػه الػدامل ال ئيػب ب سامػة مػؽ  التػيلقد كا   هذه الشازلة الذػديدة 
سػلف  التػيتريبة دفاعه عؽ وطشػه ومحسلػه لهسؾمػه وقزػاياه  ،الغلسات ال ثيسة

 ،ومعػػيش معػػه الرػػؾر ،قسػػة وجػػده وهػػا هػػؾ ذا يبلػػغ ،الحػػدي  عشهػػا مشػػذ قليػػل !
 التػػيؾمة ئذػػالس الليػػاليحيػػ  مػػذكر مل ػؼ  ،ليسػةوالػػذكريات الذػػاحبة األ  ،والخيػاالت

  روحػػه باألسػػ  أبلػػ ذيعػػالؼ الدػػجؽ الػػ ،عػػالؼ مهجػػؾر فػػيرمػػاه بهػػا السقػػدور 
وصػيرمه  ،هذيؼ مسػزع يباغتػه اإلعرػار مػؽ كػل وجهػة فيشبابه  يوألق ،ؾؿبوالذ

 معبه الشؾاح. بجسؽ كليل أ ى دمعة حير 

فرػػػار صػػػدره تػػػريحال للهسػػػـؾ  ، قػػػد  زلػػػ  بػػػيؽ جؾا حػػػه التعبػػػ لياليػػػهإف 
فأصبح كالرخرة الرػسات ال مسهػؼ التشػؾيح وال  ،حظاـ قلبه عل وجثس   ،!والجراح

 التلسيح!. 

خسػػػق  فػػػيفقػػػد دفػػػؽ آالمػػػه  ،ومػػػا أجسػػػل مرػػػؾير البيتػػػيؽ : الثالػػػ  والرابػػػل !
لػػؼ مػػزؿ  هػػي مجػػامر أتػػالعه و  فػػي امػػه ووأد أ ،لػػؼ مػػزؿ حيػػة ! هػػي جراحامػػه و 
مػػؽ جؾارحػػه  ةكػػل جارحػػ فػػيوكأ ػػه  ،شػػراييؽ دما ػػه فػػيوحسػػل داته  ،صػػحيحة !

 ،الػػذؿ بهجدػػهحسيػػر سػػحيق يػػرـز  فػػي ي ثػػؾ  يحتػػ ،يحسػػل أرواحػػال أمزػػها الجػػراح!
 وتيعة السرير.  ،ومرجيل السحؽ

 ،خشق أ ساس حريته ذيوصف شقا ه وتيقه بهذا الدجؽ ال فيإ ه است راؽ 
 فرار كأ ه يتشسس مؽ سؼ خياط!.

واسػتدعيشا مػؽ أذها شػا  ،هػذه السحشػة مػؽ وجهػة  سدػية فػيولؾ أمعشا الشغػر 
ألمكششػػا رسػػؼ  ،أخؾامهػػا ليسدػػػ بعزػػها بتالبيػػب بعػػض إلػػ وتػػس   ،ثسػػة عؾامػػل

ومػػشعكس أطيػػاؼ ألؾا هػػا الباهتػػة مػػؽ  ،لؾحػػة  سدػػية مشقؾشػػة بػػاألحزاف واألشػػجاف
أحػراش غابػة روحيػة  فػيالسخيػف   شباح األسػردهته أ فيوجداف با س مرظرع 
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حػيؽ هبػ  ريػاح  ،ربيػل عسػره عل خيس  سحابتها  التي العس حدبػ بغلسات  ،!
طريقػه "  فػيفقػد أخػذ  ،(اليسؽ) فيكاف مؽ السؾاسؼ الدا سة   ذيال ي مؾسؼ الجدر 
بعػد أف مػرؾ  ،السقػابر فػيبهػؼ  يحسلػه مػؽ ال بػار والرػ ار ليلقػ علػ ما استظاع 

 –مػا فيهػا   ( ا تزع مشها أغلػاألخرى وبعض الؾجؾه ) ،بعض الؾجؾه  علبرسامه 
( مػػؽ  رػػيب ذلػػػ السؾسػػؼ البردو ػػي وكا ػػ  عيشػػا الظسػػل )عبػػد هللا  ،-العيشػػيؽ 

 ،شػعب تػرير فػيبعػد  ي مػاذا يدػاو  ،ذهب  عيشا الظسل فسا قيستػه ، ،الستؾحش !
ػ مػػػؽ إف أيػػػاـ طسلشػػػا كا ػػػ  أحلػػػ ،العيشػػػيؽ، ذيلػػػ يشػػػعب ال قيسػػػة فيػػػه حتػػػ فػػػي

 (9).الدؾاد"

فسا بالشػا  ،وجدا ه  دوبال غا رة ! فيومرك   ،لقد مأثر بهذه السحشة مأثرال عسيقال 
غيابتػػه ليػػدفل ثسػػؽ  فػػي  ألقػػ ذيعلسػػات الدػػجؽ الػػ إلػػ إذا تػػس  هػػذه الغلسػػات 

 ذيالػ -وما بالشا إذا لف  هػذا الدػجؽ سػؾاد الليػل البهػيؼ ،  ،حرية شعب بأ سله ،
وكيػف  ،بعزػها فػؾؽ بعػض ! ،لتجتسػل علسػات ثػالث ،-ل صؾره شاعر ا مشذ قليػ

الزمػه  ذييكؾف الحػاؿ إذا مػذكر ا كيػف كػاف يػئؽ أشػد األ ػيؽ مػؽ شػبح الؾحػدة الػ
وكيف كػاف يحػس بسأسػاة الحيػاة والذػعؾر بالزػياع ومسػزؽ  ، غله طؾؿ حيامه ،

مػػل كػػف الجػػالد الذػػبيهة  العسػػ ومػػا بالشػػا أيزػػال حػػيؽ مجتسػػل علسػػات  ،الػػذات ،
وال مػػؽ أيػػؽ  ،تػػربامها يال يدػػتظيل أف يتقػػ التػػيومػػل سػػياطه الشزقػػة  ،رفػػةبالسج

ولػػػؾ تػػػربة  يولدػػػؾت حغػػػه فلػػػؽ يدػػػتظيل أف يتقػػػ ،!األخػػػرى مأميػػػه الؾاحػػػدة ملػػػؾ 
 ....! واحدة

وزادت مػؽ وطػأة  ، ل هذه العؾامل الشسدية الستذابكة قد م مرت تػد شػاعر ا
 . وثقل الحزف الظافح مؽ األعساؽ ،االغتراب والعذاب
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مػػل   التػػيليجعلشػػا  حػػس بجراحامػػه  ،ي قرػػيدة أخػػر  إلػػ ويرمحػػل بشػػا الذػػاعر 
               (9)قريدة )رحلة التيه( :  فيفيقؾؿ  ،التعذب مشها

 )الرمل(

  ا قيأذ طأ ق    ا ظصو عأدنأ   ذ ني

 ا أأذش ػأأ ر  يف  عأكأأعخ ارتطأأ

 نلأأأأ   عنللأأأأخ ادتأأأأش  ظحأأأأ

  عجاػأأأأيخ زلأأأأ  فةأأأأ  طأأأأ   
 

  ععذأأأأأ ق  زحع فيأأأأأخ جبشظأأأأأ  

  عا قيأأذ عادتأأش  سزأأ ق   ا عمأأ ع

  عانطاقأأ  عنكرأأ  ا أأذان  ششظأ 

  عيأأ  ا أأ ق  يفركشفأأ د ا أأذنل  
 

( هػػذه يوالقيػػد والجػػرح رفػػاق العسػػ ) ،( يالقيػػد سػػاق  )أدمػػ ،الدػػجؽ( ي د)هػػ
ومػا أشػد مرػؾير  ،لهػا مػؽ معبيػرات مؾحيػة حزيشػة!اوي ،حداسية شاعر ا أللساعػه

 يه جرحال عسيق الشزؼ.فقد حسرت ف ،وجدا ه عل هزامها الشسدية 

فتعايػػا  ،وأدمػػ  القيػػؾد واألغػػالؿ سػػاقه ... ،لقػػد هػػد  الدػػجؽ روحػػه وجدػػده
 فػيفزورقػه  ،وتػل  روحػه معػالؼ الظريػق ،وفقػد صػؾابية الرؤيػة ،بجرحه ووثاقػه

 ،وشػػط صػػسؾه بعيػػد مرسػػاه ،مزػػلل ،شػػريد ، مثقػػل باألسػػ ،الؾجػػؾد حيػػراف شػػاؾ
مرحلػ  عػؽ   وأ ؾار السش ،سؾاد عيشيه  وغساـ حيامه أعذ ،اليأسو سده مثقلة ب

والقيػد والجػرح كػا ؾا رفػاؽ  العسػ و  ،القتػاد الػدج ؾ ؾ شػ فػيوتػاع  خظػاه  ،قلبه
شػػقؾمها مػػا  ي ولػػؾ در  ،القبػػر عشهػػا فهػػؾ روح ميتػػة م افػػل ،دربػػه السغلػػؼ الظؾيػػل

 .مسهل!

 ، وكػػأس العسػػر ث لػػ ،ىوالجراحػػات عسػػأ ،بجشبيػػه مذػػتعل  وألف هجيػػر الزػػش
 ،! شػيتملػه كػل  ،وملػه مكثػه وا ظالقػه ،بل ملتػه جراحػه الداميػة ،فقد مل  جرحه
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ولػؼ يبػق مشػه  ،فتالشػ  روحػه ،السشػات فػيوهؾت بزورقػه  ،ومال  به ريح الذقات
 .! يوهؼ الس ق فيذكريات الدمل  ي سؾ 

محسػل فػيض  ،يمشسدػه الحقيقػ هػي واللسغػة  ،حياة شاعر ا يوألف ال لسة معش
فقػػد  ،عؾرية مسجرهػػا  زعػػة وجدا يػػة عسيقػػةودفقػػة شػػ ،خػػالص يشػػعره برػػدؽ قلبػػ

ويرػؾر ذلػػ شػيؾع تػسير السػت لؼ برػػؾرة  ،لػؾحع عسػق التحامهػا بذامػه الذػاعرة
 ،ي صػدر  ،حسل ن  ،يمثل : ) جؾا ح ،الدجؽ( لياليمقظؾعة ) فيكسا  ،الفتة للشغر

 ....( يدا  ،يمألس ،دفش ن  ،يكأ  ،يقلب

 ،يجرحػػ ،معاييػػ ن  ،يسػػاق ،يمثػػل : ) هػػد  ،قرػػيدمشا )رحلػػة التيػػه ( فػػيوكسػػا 
 .... (  يا ظالق ،يمكث ،يجرح ،يملش ،ملل ن  ،يرفاق ،أتع ن  ،يوثاق

وكػػأف هػػذه  ،إف كثػػرة تػػسير السػػت لؼ بهػػذه الرػػؾرة مذػػعر ا بسداحػػة مػػا ألػػؼ  بػػه
 ال ؾف غيره!. فيالشازلة لؼ يرب بها أحد 
  (9)ثؼ يقؾؿ الذاعر : 

 يفطأأأةيل ا فصأأأش نأأأ  القيأأأخُ  يف

 ىعقأأأ  كأأأل قيأأأذ   طأأأ   ففنأأأ 
 

  سظلأأو ا حيأأ  عنأأ  طأأ   أالقأأ     

  ععطأأش ادتأأش  بأأ ق  ،كأألِّ طأأف   
 

وكػأف  ،البي  األخير روحال مختلسة عؽ األبيات الدػابقة فيلقد بدأ ا  دتذعر 
             فقؾلػه :  ،ال ئيػب الستسلسػل يلتخػرج مػؽ هػذا القسػص الػداج ،روحه بػدأت مشػتسض

قلػب  فػيأمل يكػاد أف يذػل  بريص مؽ ،كل سساح( ى كل قيد وقؾ   )  سؾؼ يسش
ويػدير  ،ويسدػح بيسشػاه بػرح األلػؼ ،أف يبرأ مػؽ حز ػه فيورغبة  ،يفزا ه الؾجدا 

 علػ ليلتسػل  ،وجهتهػا السزػيئة إلػ ليرافػق السلػػ  ،دفة حيامه ويشذػر لهػا الذػراع
 األمل.و البذر   األفق سش
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وهػؾ أف صػؾت  ،ختػاـ هػذا السرػل فػيأف أثيػر هػذه القزػية  يوهذا ما يدفعش
ولػؼ م ػؽ  زعػة الحػزف عشػده  ،وعؾيػل ،و ػدب ،شاعر ا لؼ يكؽ دا سال صػؾت صػراخ

وإ سػا كػاف حز ػال كثيػرال مػا كػاف يتسجػر مػؽ  ،العجز والتثبيط عل  زعة هدامة مبع  
كسػا أف  –بعػد قليػل  يكسػا سػيأم –شػحذ الهسػؼ وحػ  الزػسا ر  إل داخله الدعؾة 

 ،بقدر ما كا   صػؾرة مجتسػلبعض مراحلها صؾرة إ داف  فيهذه الشزعة لؼ م ؽ 
وصب ته برب ة سؾداوية  ،ي وجدا ه الذعر  عل وعروؼ سياسية ا عكد  بدورها 

 قامسة. 

 ،شعره مؽ مذاـؤ لؼ يكؽ صادرال عؽ فلدسة عسيقة يزمؽ بهػا فيوإف ما برز 
الحقيقػة غزػبات مزقتػة  فػيوإ سػا كػاف يسثػل  ،ي أو عؽ رؤية مت املة وإمتاع ف ر 

أو أ ها كا ػ  أطػؾارال حياميػة عارتػة مؾلػدت مػؽ كثػرة  ،اعثهاحالسا مزوؿ بزواؿ بؾ 
 وحرماف ..  ،ةفاقو  ،ما عا اه مؽ محؽ

             (9)وها هؾ ذا يقؾؿ : 

 )الظؾيل(

 ا أأةاد زلأأ  فلأأ    أال زلحلأأ  عأأ  

 بأأأ هلم   ألن أأأ    عال كأأأ   ؿأأأذس 

 ارتطأ ث عكأ   أذد     عال ق شد نفظ

 قطعأأخ طشفأأ  ا أأذ عا ـأأ ُ عظأأذ  

 ا أذسث عا أذسثُ كلأ      ؼأ عن  ص أخ أن 

  أ   دنيأ  نأو ا نأ     كمط يف  ع 

 ىظطة ا ظش يفنو هليت ا ؼ     ع 

 ا ظأأط  غأأ في يف  يأأ  ا ـأأ  صاد

  عإق ك قخ سظ ث بأاد   طم ظ  

 بنأأأ د زأأأطاد زيأأأ  أ أأأ  زأأأطاد 

  أي اهلأأأأ  عجغأأأأ د جأأأأشاعظ 

  ا طشف  عصاد يف  عن ا ، سزيق

  نظأأأ سث ظيأأأ د عكيأأأذ أعأأأ د 

  عسعكأو ػأ د   ىعزصش نو ا زكش 

  ا ؼأ ع ا ةعيأذ عظأ د    إىلد يل 

  عإق عذد عن أ  ز أ  صاد نعأ د   
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 ه أعأأذ عه ،عال : ه أعأأذ عأأو  أأ في

  فأأأ  ظيأأأ ة أع اسزقأأأ علأأأ   سزصأأأ 

 عإن أأأ   زأأأاق ا شصافأأأ   نلأأأض سعظأأأ
 

  فكفكأأ  عنأأ د ا ع ؿأأف د عنأأ د

  عنأشاد  عو عش أي  زلو أنر 

  صنأأأ د  ساع ع    أأأزا   حأأأ سي 
 

فهػذه  ،رة مسامال لسػا عايذػشاه قبػل ذلػػ مػؽ أشػعار حزيشػةو لحع هشا  برة م اي
وا عتاقػػه مػػؽ  ،غايتػػه إلػػ ومدػػاميه  ،األبيػػات مرػػؾر  هػػؾض الذػػاعر مػػؽ عثرمػػه

إ هػا معكػس روح شػخص  ،عػالوامتظػاته صػهؾات ال ،وعؾدمػه مػؽ غربتػه ،أصساده
ويدػػتلهؼ  ،السهيزػػة األجشحػػة ييدػػتؾلد اآلمػػاؿ السجشحػػة مػػؽ بػػيؽ األمػػا  ،عشيػػد

ويسدػػح بكسيػه فػػؾؽ  ،ويسػزؽ عػػؽ وجدا ػه ثيػػاب السحػؽ ،مػػؽ خظػؾ الغػػالـالسجػر 
 الدقاـ. 

      (9)ويقؾؿ أيزال : 

 )الرمل(

 فأأ  صزأأط ا ؼأأعت : ظأأشِّ  دع أأو    

 ال جقأأأل : قأأأذ طأأأئمخا إششان أأأ    

 أنأأأأخ ب ني أأأأ  زصأأأأشث يأأأأذن  

 ا أأ د  عقأأل:   ىال جقأأل زي أأ  قأأ  

 دع أأأو ا  لأأ   أأأذاح   طأأ   جأأذس  

  أأأأو ا نـأأأأش إرا  طأأأأ   جأأأأذس

   ا ليأأأأل زصأأأأشاح ن امأأأأ ح إق خلأأأأ

 ىعجأأأأش ، ع أأأأذاح ختلأأأأش أسكأأأأ
 

 نأأذان   نأأو ششظأأ  ا قأأ ن   حتحظأأ  

 اذتي د قذ ؿأ سد ح نأ ح؟   ىنو سأ

 نشانأأأ   يأأأذا ُ نأأأ  ػأأأيذج   أدنأأأ   

 كأأأأعف ن  ؿأأأأ  سي  ن جأأأأ ح صؤانأأأأ   

 انحق ن ؟ ىظني فـع  ا ؼعت نو أق 

 ا عف سفأأأخ  ا ني نأأأ  زُأفقأأأ  ا ةعأأأ

 ع أأأأذاح فـأأأأع  زيصحأأأأ   ا  انأأأأ 

  سداح عخضانأأأ ع ر نكأأأ ق ا ؼأأأ  يف
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ويسزقػؾا عػؽ  ،وطشه أف يدػتيقغؾا مػؽ عسيػق الؾسػؽ يفالذاعر يدتشهض بش
وبػح صػؾت الػؾطؽ!، وإف خلػف  ،القيػؾد فػيلقػد طػاؿ  ػؾمهؼ  ،م قيهؼ  دج ال سؽ

 ،الغلؼ بذػؾاظ مػؽ  ػار يويرم ،وغدال يرحؾ فيجتاح عالـ السحؽ ،الليل فجرال  ا سال 
 .جحيؼ الزواؿ!  يعتدويذيق الس ،راسيات الجباؿ ويدؾ بها

( لػػؼ يكػػؽ حز ػػال أبػػديال مستػػدال يستػػرش البردو ػػي  خلػػص مسػػا سػػبق أف شػػعر )
 ،لحغػات الرػحؾ وال سػؾة فػي ،ويعايذػه معايذػة دا سػة ومترػلة ،دروبه وخياالمه

ال ػػدوة والروحػػة ..، فهػػذا مسػػا ال مشظػػق بػػه مجاربػػه  فػػيأو  ،مػػل الشػػاس والؾحػػدة
 دواو يه.  فيالذعرية السؾجؾدة 

 يأمل وييأس ..  ،ييشعؼ ويذق ،شاعر يسرح ويحزف  ي شه كأول
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 انثانٍانفصم 

 
 طعز الظاعز يفلهزعة احلزى  الفينالبهاء 

 

 أربعة مباحث:  علً ٌوَحتى

 .  التجزبة الظعزية:  المبحثىاألول
 .األساليباأللفاظ و:  الثانيالمبحثى

 .تظكين الصورة الظعزية:  المبحثىالثالث
 .ياطار املوسي اإل:  المبحثىالرابع
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 ادلبحث األول
 التجزبة الظعزية

ا سعاؿ بسؾقف ما عاشػه الذػاعر وعايذػه وا رػهر  هي التجربة الذعرية ف إ
ل السشػيعسليػة اإلبػداع  فػيالذػاعر  علػ مؽ أشػد األمػؾر مركيبػال  هي و  ،كيا ه في

 هػػػي إذال ف ،إزات ال ػػػؾف والحيػػػاة أو الػػػشسس ،يعقلػػػ يوجػػػدا  ي أل هػػػا حػػػدث شػػػعر 
 أعساقه.  فيلسا يعتسل  يالداخل الترؾير

 ،متذبل بها  سس الذاعر بسؾتؾع مػؽ السؾتػؾعات التي: " الحالة  هي أو 
يستلػػ   ،يمػػؽ السرا ػػ يأو مػػرأ ،أو ف ػػرة مػػؽ الس ػػرات ،أو مذػػاهدة مػػؽ السذػػاهدات

ثػؼ يتهيػأ  ،واالست راؽ بػل اال ػدماج فيهػا ،التأمل والتس ير إل متحسزة  ،بها وجدا ه
 .(9)ب عؽ مذاهدمه أو رؤيته" بعدها لاعرا

 فػيأف يرػؾر الذػاعر مػا  ،ومسا يسشح التجربػة صػدؽ السذػاعر واألحاسػيس
 ، سدػػه فػػيأبعػػاد مجربتػػه  علػػ وأف يقػػف  ،أعساقػػه مرػػؾيرال مظابقػػال لتلػػػ السذػػاعر

 ذي  لػػذا فػػاف "الذػػاعر الحػػق هػػؾ الػػ ،قػػؾة وصػػدؽ فػػيبهػػا  ييسكشػػه أف يػػدل يحتػػ
 فػػيويرمبهػػا قبػػل أف يس ػػر  ،أجزا هػػا بس ػػره علػػ ويقػػف  ، سدػػه مجربتػػه فػػيمتزػػح 
أدؽ ما يحيط بها مؽ  فيوالتجربة الذعرية يدت رؽ فيها الذاعر ليشقلها  ،ال تابة

 .(9)" يأحداث العالؼ الخارج

 يول شهػا قػد مشحشػ ،مؾتػؾعها الجليػل أو الجسيػل فػيوليد  عغسػة التجربػة 
  أقظػاره مػؽ عسػق إلػ فػيومػا مػزاؿ مشسػذ  ،الػرديت  أو حت يالسؾتؾع العاد عل 

                                                           

( الذعر السعاصر عل  تؾت الشقد الحدي  : د/ مرظسي عبد اللظيف الدحرم  ،  (9
 . 99، ص9191مظبؾعات مهامة بالدعؾدية ، الظبعة الثا ية 

والشذر ، الظبعة هالؿ  ، دار  هزة مرر للظبل  غشيسيالحدي  : د/    األدبي( الشقد  (9
 .999ص،  9115الدادسة 
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وهػذا مػا يزكػد أف ال ػؾف بكاملػه  ،مربح عالسال فشيال له روعته وجسالهت  ح ،عسق
 (9)يرلح أف يكؾف مؾتؾعال للقريدة الذعرية.

صػعؾد لػه أوؿ يبتػػدئ  ،قسػة بعيػػدة إلػ إذال " فالتجربػة الذػعرية التامػة صػػعؾد 
  إلػ فيػه يدػلؼ كل جػزت  ،طريق مسدود عل وهؾ صعؾد  ،عشده هي وآخر يشت ،مشه

يدػتظيل الذػاعر  يحتػ ،قدر مػؽ الدػكؾف والراحػة إل وكل جزت يحتاج  ،جزت آخر
الشهػػؾض  علػػ إلعػػادة  ذػػاطه وقؾمػػه  فييأخػػذ الؾقػػ  ال ػػا يوحتػػ ،أف يػػتؼ رحلتػػه

بل هؾ يدت ذػف ويتأمػل  ،وكأ ه ال يدير بقدميه فقط ،جزت إل والرعؾد مؽ جزت 
الػذروة البعيػدة أحػس أ ػه  إلػ وصػل  فػاذا ،فيسا حؾلػه ويرصػده مػؽ جسيػل جؾا بػه

مشهػػا  هػػي بحيػػ  إذا ا ت ،رحلػػة لهػػا كػػل مػػا يسيزهػػا ،فعػػالل قػػاـ برحلػػة ال سػػابقة لهػػا
وال عاقتػه دوف  ،ى شعر أ ه  هض بعسػل جديػد كامػل لػؼ متشازعػه فيهػا أعسػاؿ أخػر 

 (9)"مسامه عقبات أو عثرات
عػؽ مكشػؾف مجسؾعهػا معبػر  فػي( يلحػع أ هػا البردو ػي مجارب ) فيوالستأمل 

وأ ػه يرػػؾرها ويرػػؾر  ،أعساقػػه بالرػػدؽ مػل الػػشسس فػي سدػه ل فقػػد كػاف يحػػس 
وقػد كػاف يػزمؽ  ،ويشسعػل بهػا وجدا ػه ،السذاعر واألحاسػيس كسػا يعتسػل بهػا قلبػه

 ،قرػيدة )أ ػا والذػعر( فػي إليػهولشدػتسل  ،د يا الشاس فيبرسالة الذعر والذاعر 
             (9)فيقؾؿ : 

 )البديط(

  نأأأأأو عسا  ا ليأأأأأل آيأأأأأ ج  عسدد    يأ ج    عفأ  فأ  قيرأ سج   ا ح  ي ج

                                                           

، 9191( عؽ الل ة واألدب والشقد : د/   أحسد العزب ، دار السعارؼ ، الظبعة األول   (9
 بتررؼ. 991ص
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 فأ   لصمأ ل ز  ؿ د ظ   عجش 

                                   

 ع اطفأ   نل ا ؼعش يأض ج   عظذ  

 ا أذني  عأهلمأ    يفخأ    عػ    أ 

 ععأأ طفي  عيةأخ  لؼأأعش إظظ طأأ 

 عي  جظأليي   عدنع  ز   ابحظ ن

 ا فنأأ ! عأنأأ  عا ؼأأعش أ نيأأو ففأأ 
 

  ؿأة ب ج  – ا نص ىف  ظل ة  – ار صت

                                      

  خا ع طفأأأأ  ا نؼأأأأ اق سنأأأأ جـأأأأزشقّ

 طأأأأعش ادتمأأأأ ل عأطأأأأشاس ادتأأأأاالد 

  عأنأأأأأأ ج  عجشنيمأأأأأأ  عركشفأأأأأأ ج

  ع أأأأزاج  عيأأأأ  آالنأأأأ  عزأأأأشظي

  زأ  ارتلأذ فأ  س أ  ا فنأ  ا عأ ج       عل 
 

             (9) سده قا الل :  إل يتحدث  ي قريدة أخر  فيو 

 )الخسيف(

 ػأأ  كأأل  يفقأأذ عشزأأخ  ادتمأأ ل   

 عج ظأأأأأأذد   لصمأأأأأأ ل جن شيأأأأأأأ 

 عسزلأأأخ  ا نفأأأ   عا أأأضعس عا ض أأأأ 

 أتأأأأعنةأأأأزد  ا أأأأشعا  عا ل أأأأ   ا  

 ه حتأأأ عل عظيفأأأو ا نـأأأت ا عأأأ 

  عال جعؼأأأأأ  ا نقأأأأأ د ا لأأأأأ اج  ال
 

 

) ( 

) ( 

) ( 

) (  

 عجغني أأأأأخ يمظأأأأأ  عيذفلأأأأأ ا  

 طلظأأأأةيل   أأأأأ  ع لفأأأأو جظأأأأحق

 كأأل ظيلأأ   عخلهيأأخ  لأأ س ف أأأ

  عأعةأأ    ادتظأأ   ا رقيلأأ    أأأض

 عطأأأيل  إ يأأأ   عال جةحغأأأ   أأأ

 نقؼأأأحا   فأأأذ اذتيأأأ ة ا ز يلأأأ    
 

وهػؾ خيػر معبػر ومتػرجؼ عػؽ  ،الؾجؾد في شيتفالذعر بالشدبة لذاعر ا كل 
 ،أو ابت ات عرض زا ل ،كسا أ ه ليس مجاالل للت دب ،ويأسه ،وأمله ،وحز ه ،فرحه

وأف يدػخر شػعره  ،بحػس مجتسعػه ومذػاعره يأف الذاعر يجػب أف يرمقػ ى فهؾ ير 
دوف ا تغػػار  ،وغػػرس مبػػادئ الحػػق والعػػدؿ ... ،لخدمػػة السجتسػػل وعػػالج أدوا ػػه

 أو مدح.  ،أو ثشات ،أجر
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اـ مجاربػه سػشاعر ا السريل وقػد أسػسرت فيػه أ  يواد إل ويقؾد ا الذؾؽ اآلف 
يدمه )مػػل ومشهػػا قرػػ ،لشتقابػػل معهػػا روحػػال و بزػػال ومزػػسؾ ال  ،الذػػعرية الحزيشػػة

فيقػؾؿ  ،أرغؾلهػا بحسيػف ألحػاف شػا ية  غشػ ،وقػد صػدرها بسقدمػة  ثريػة ،الحياة(
يتػأرجح  ،السدتذػس سػرير  علػ وهػؾ  ،فيها : " سلدل الذاعر هػذا الػش ؼ الحػزيؽ

 سدػػه خػػؾاطر  فػػيوكا ػػ   ،وبدايػػة الرػػحة الزػػعيسة ! ،ي بػػيؽ  هايػػة األلػػؼ القػػؾ 
 فػػيو  ،مسلسػػل األسػػد الجػػريح خػػؾاطره قلػػق يتسلسػػل فػػيو  ،مزػػظرب اتػػظراب السػػؾج

وكاف الليػل ورات الشافػذة صػامتال  ،صدره خسقات مجيش كسا يجيش الحسيؼ السكغـؾ
 يالليػػل الظػػريح بػػيؽ ذراعػػ يفلسلػػؼ الذػػاعر هػػذه األف ػػار مػػؽ حؾاشػػ ، أ ػػه قتيػػل !

ومػػؽ لػػؼ يتػػألؼ فلػػيس  ،وهكػػذا مػػرجؼ ألسػػه ،هكػػذا مػػألؼ الذػػاعر ،األرض الهامػػدة !
ومػؽ لػؼ يشذػر مػا أفرػح عشػه  ،عؽ ألسه فلػيس بسؾهػؾبومؽ لؼ يسرح  ،بذاعر

 (9).فليس بذجاع " 
          (9)ثؼ استهل مجربته قا الل: 

 )الخسيف(

 كأ   إىل  عف  ظي ج  ف  ظي ج

 ك  أنأ د زيأ  عأظيأ     إىلع

  ا مأأ د زأأان  إىل أطأألمي 

 عإرا ا عأأيؽ كأأ ق رالح عجعزفأأأ 
 

 

    ) ( 

 نأأو فأأأذف  ؿأأ ب ح ععلقأأأ ا    أظحظأأ 

 ح قلأأ  األخأأط ا أأ ا  أفأأو نأأ  

 عأسظأأ   أشأأذ ا أأ د ننأأ  أظنأأ  

 عأعـأأأ   زأأأاق ا مأأأ د أصتأأأ  بأأأ ح
 

لقد مستح  شر قة األلؼ مؽ هذه األبيػات وعكدػ  لشػا مسلسػل الذػاعر ومبرمػه 
هػػا هػػؾ ذا محػػ  دجيػػة الليػػل روح  ،بعػػد أف عرػػس  بػػه ريػػاح السػػرض ،بالحيػػاة
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ولؼ يػزؿ برعسػال  ،السرض يبيؽ ف  اليأسيرعش قلبه ب ،هيكل مؾهؾف  فيمدتظار 
 غرؽ الدهر جديد األحالـ واألمشيات. عل 

 ،ي: يػا حيػام يوها هؾ ذا عشد هؾة الزمؽ السغلػؼ بػيؽ األمػؾات واألحيػات يشػاد
  حتػػاـ  أبقػػ ،مػػؽ يػػديػ مػػر  الرػػاب والعلقػػؼ ،! يحتػػاـ سػػؾؼ أحتدػػ ،يويػػا حيػػام

فلؼ يبػق  ،األخير، يقزا  يأيؽ مش ،متأرجحال بيؽ شهقات السؾت وزفرات الحياة،!
إال ومػيض  يسػراج حيػام فػيولػؼ يعػد  ،الػدياجير  ػؾره! ي إال طرؼ حدير مظؾ  في  

 ي لي ػػر  ،السشايػػا يواد إلػػ أيتهػػا الحيػػاة  يأسػػلسيش ،شػػاحب مػػد  السػػؾت علػػه حؾلػػه!
السسػات  ى أر  يإ ػ ،!يآفػاؽ السشػات الدػرمد فػيويبحػر بػه  ،يبدكؾ ه األبد يجدد
 وأعرؼ !.   فاف السؾت أ ج ،ذالل ومعذيبال  يوإذا كاف عيذ ،مشػ وأرحؼ    عل  أحش

 شعاب الهزاب!.  فيإ ه أشبه بريح أعؾل   ،الشؾاح!  يا أل  اـ هذا األس

التحػرر  إلػ السؾت عبؾرال  فيورأوا  ،لقد أثارت ثشا ية السؾت والحياة السالسسة
عشػػد  كسػا أثػارت مل ػة اإلبػداع  ،السعرفػة إلػػ والخػالص مػؽ قيػؾد الجدػد ووصػؾالل 

              يالتػػػػػػأمل  و حػػػػػػ  رؤيػػػػػتهؼ لهػػػػػػذه القزػػػػػػية السشحػػػػػػ ،بػػػػػات قػػػػػػديسال وحػػػػػػديثال األد
  (9)مأثرال بسؾقف السالسسة.

السػػؾت ملجػػأ مػػؽ أوصػػاب  فػػي ى مػػر  التػػيوإذا كا ػػ  هػػذه  غػػرة الروما دػػييؽ 
عالؼ الخلؾد وبداية الدػعادة  إل وا تقالها  ،الحياة وخالصال للشسس مؽ عالؼ أدرا ها

 ،- يفيسػػا يبػػدو لػػ –السػػؾت هشػػا حقػػال  يتسشػػ أف شػػاعر ا كػػاف  ى أر  يفػػا   ،األبديػػة
فت ػػ  بػػه  ؾاجػػذ  التػػيهػػذه اللحغػػة  فػػياألقػػل  علػػ  ،ولػػيس بسشظػػق الروما دػػية

مػؽ  عػا  مػا  عػا  وقػد  ،عذابامه وشػقاته طػؾؿ حيامػه ،!  وكيف  شد ،السرض
 ولعل قؾله :  ،والسقر ... ،وال ربة ،والؾحدة ،العس 
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  عجعزفأأأأ عإرا ا عأأأيؽ كأأأ ق رالح 

 

 عأعـأأ   أأأة ح زأأاق ا مأأ د أصتأأ    ) (

 

شػقا ه  متؾاليػةمرػؾير  فػيبشا الذاعر  يه. ويسزيإلمأ يد ومدعيؼ لسا أذهب 
 (9)وأحزا ه، فيقؾؿ : 

 إال طشفأأ  نأأو األػأأأ   نأأ  ظيأأ ج 

 ا نأأ  علأأ  أدعغ قلأأ   عكأأ ن

  ح نأأأو ا عمأأأش إال متأأأه أزأأأخ ن 

 اذتظاأأأ ا ؼأأ عش علأأ عظيأأ ة ا ؼأأق  

 ا ؼأأأأعش إالعأنأأأأ  ػأأأأ عش عنأأأأ   
 

 ) ( 

 ) ( 

 

) ( 

 ادتأش  عا أذ    علأ  ب أ     أ ار أنؼ

 األنأأأني ا لأأأش   علأأأ   س عأنلأأأ

 نأأأو بعأأأذ  أ أأأ  نأأأ م    عأالقأأأ

 (2)عأديأ   نو ادتعأي     يأد  ط غ

  جأأأأزعث ػأأأأص اح نأأأأنغ  خفقأأأأ ج
 

يرمػػز  ،ريذػػة فشػػاف أو قلػػؼ شػػاعر إلػػ لقػػد ا دػػل  هػػذه األبيػػات مػػؽ األعسػػاؽ 
ولػؾف  ،اعترار الػشسس ي حروفها داللة محؾ  ويحسل كل حرؼ مؽ ،ويلؾف ويررح

حيامػه إال  ي إ ػه أصػبح ال يػر  ،وولد السؾقف والسلدػسة ،صبغ األشيات ذيالحزف ال
وكأ ػػه يشتعػػل قلبػػه  ،دمػػه وجراحػػه علػػ بهػػا  يهػػذا الظريػػق السعبػػد باألشػػؾاؾ يسذػػ

ومػا  ،وعسره مأمؼ بعد مأمؼ ! ،األ يؽ السزـر عل  يويسز ،الشار عل ويدوس به 
 مؽ الجحيؼ وأدهؼ !.    هه إال أديعلالحياة شقات 

 ( 9)مؾاله قا الل :  إل ويتزرع الذاعر 

 سث سحأأأأ ر ز  حأأأأ   ط فأأأأل  
 

 ا طشفأأ  ظأأطاق أبكأأ  يف ا أأذش ع  
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ػػ يسػػدة بػػاب مػػؾاله يشػػاد علػػ فالذػػاعر واقػػف   ييشػػاد ،مهر سػػد فػػيالشػػؾر  يرب 
 ،امػال مشػؾحوقػد ا ذػق ذامػيؽ :  ذ ،حزػرمه فػيحؾمة مؽ الرس  مهدر  فيويجأر 

قػاع ليػل بهػيؼ  فػيبػه  هػؾى و  ،خلػده فػي الػدج بعػد أف طػؼ  ،مرجػؾ رحستػه ي وأخر 
 (9)مؽ القلق الدابح السدتظير. ثؼ يقؾؿ :  ،يدور فيه بخظؾه الزرير

 إرا سنأخ ػأيئ ح     أ   ن   يخ ػعش

 ارتط فأأ   ه أشأأذ نأأ  أسفأأذ ظحأأ  
 

 ؟عا أأي عبينأأ  ا قفأأش   ظأأ ل بأأي    

 ش أأأأن ؟!  ظحأأأأ علأأأأ  أظأأأأشا  
 

وقػػد  ،دروبهػػا فػػيالذػػاعر مػػؽ متاهػػات تػػاع   سدػػه  يعا يػػهحػػع قػػدر مػػا و ل
 ،إ ػه عػام  لشػؾر األمػل ،يعا يهػا التػيمذػكيل أبعػاد السعا ػاة  فػيأسهؼ االستسهاـ 

قف دوف ذلػ يول ؽ ...  ،ويحاوؿ اجترار زما ه السذرؽ  ،ملهؾؼ الحذا والشغرات
رػير كالغلػة!،  ي ي سدػه ويسػيض مشػه حتػ إلػ   فيػزداد مدػرب األسػ ،باب مؾصػد

 ي أو يتحذػرج مػارة أخػر  ،الدػسات فػيكأ سا يرػعد  ،وال يدعه إال بشسس يختشق مارة
والبيػ   .روحه إال طريحة كالجلسد ! ي وسط هذه الجراحات الدامية ال ير  في...، و 

 ،وتػياع السرػير ,فقد شػكل حالػة مػؽ فقػداف االمػزاف ،األخير قسة مأساة الذاعر
 .ات الروح...! حجراوشغايا  ،وصؾر دمدمات الشسس

              ا سرػػػل   ،وهكػػػذا رأيشػػػا كيػػػف جػػػاتت هػػػذه التجربػػػة قظعػػػة مػػػؽ روح شػػػاعر ا
               ومػػػا معتسػػػل بػػػه  سدػػػه  ،عشػػػه بعػػػد أف بػػػ  مذػػػاعره األسػػػيا ة وعؾاطسػػػه الحزيشػػػة

 مؽ ف ر عاهر وباطؽ . 

مػؽ  عليػهبسػا ا حشػ   ،هػذه التجربػة فػيوقد كاف للرػياغة السشيػة دور كبيػر 
 ،وإيقاعػػال  ،وجرسػػال  ،يمعشػػ ،ا تقاهػػا شػػاعر ا التػػيطاقػػة ل ؾيػػة مسجػػرت مػػؽ األلسػػاظ 

عػػالؿ خيػػاؿ  فػػيمالتمػػ  فيهػػا األلسػػاظ ومعا قػػ   التػػيوا ثالػػ  أيزػػال مػػؽ الترا يػػب 
صػػابال  ، مثػػل : ) كػػؼ أحتدػػ ،أومػػار القلػػؾب علػػ بػػديل يعػػزؼ بسؾسػػيقاه الذػػجية 
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السسػات  ، السؾت أحشػ ،السحتؼ ،األخيرالقزات  ،يأيؽ مش ،أحيا ،كؼ أمؾت ،ؼا قوعل
مػؽ   هػأد ،ألػف مػأمؼ ،األ ػيؽ السزػـر ،الػدـ ،الجػرح ،طريػق مػؽ األشػؾاؾ ، ج أ

 .أحراـ ... جهشؼ ، ...(   ،الجحيؼ

 ،وأصػػؾامها ،وعاللهػػا ،ولقػػد ارمدػػس  هػػذه التجربػػة كاللؾحػػة بجسيػػل خظؾطهػػا
  بل ثر يسيض بخرير السذاعر السلتاعة.  هي ف ،وألؾا ها

بػل  لحػع أ هػا  ،سػراديب الػشسس السعتسػة فػيته بعل الذاعر لؼ يت ل ل بتجر ول
و ذػػيج مػػؽ البكػػات  ،بشدػػيج مػػؽ خيػػؾط األحاسػػيس  جػػاتت حػػدي   سػػس مؾشػػ

 األسيف. 

 ،يهذه التؾقيعات الش سية السؾسيقية وما مؾلد عشها مػؽ طػرب شػج يوال  شد
  ا. ومشاغؼ مل مذاعر ا ومؾاجيد ،أعساقشا  حؽ الستلقيؽ إل  سذ 

هذه القريدة  عليشا يحيشسا متل ،ولعل هذا التأثير قد يتؾفر لديشا بذكل أعسق
 ،األذف مباشػػرة فػػيفحيشئػػذ يرػػير الذػػعر مش ؾمػػال مػػرف مؾسػػيقاه  ،برػػؾت مدػػسؾع
خاصػية الشبػر والتش ػيؼ  إل والسيسا حيشسا يعسد السشذد  ،أعساقشا فيو درؾ الستعة 

الدكؾف عشد  هاية  عل الؾقؾؼ  فيمعاف واإل ،  السقيد وهؾ )السيؼ( ي لحرؼ الرو 
 ومعاطسال مل هذا الذاعر البا س. ،ة وألسال ذ سؾسشا رع فيفيحدث  ، ل بي 

 ،أمجاد ػا ال ػرات إلػ مػرمحالل  ،قؾافيػهشػاعر ا  ييزجػ ى مجربة شعرية أخػر  فيو 
 ،أمتشػػا السجيػػد وقػػد مػػؾج الشرػػر أبظالهػػا يماتػػ ،الحاتػػر فػػي الساتػػي يليحيػػ

إ ها قريدة : ) أبؾ مساـ وعروبة  ،أطاؿ بشؾ ال رب إذاللها ! وحاترها اآلسؽ وقد
 (9) ، فيقؾؿ :9199عاـ  ،مهرجاف )السؾصل( فيأ ذدها  التي ،( اليـؾ
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 )البديط(

 ن  أؿأذ  ا ظأي  ! إق ه فُنلأ  ا كأزثُ    

 ظأأني حتملأأ     بأأي  ا ـأأف اب أيأأذ  
 

 عأكزث  ا ظي  إق ه فـذ  ا غلأتُ!   

 ل أأأتُأفأأأذا إرا  لةأأأخا فعلأأأ  ب أأأ  ا غ  
 

الذػهيرة (9)(مسػاـ ؾأبػ)لقد  غػؼ شػاعر ا هػذه القرػيدة مدػتؾحيال أصػدات با يػة 
 فػييقػؾؿ  التػيو  ، وفتحهػا( عسؾريػة )ويػذكر حريػق  ،(السعترؼ)يسدح فيها  التي

                                                (9) ا:مظلعه

 )البديط(

 ا ظأأأي  أؿأأأذ  أنةأأأ   نأأأو ا كحأأأت    

  يفب الطأأأ د ا ـأأأع ا  بأأأي  ا ـأأأف ا
 

 ظذ  اذتذ بأني ادتأذ عا لعأت    يف 

 نحأأأ ن و شأأأا  ا ؼأأأ  عا شفأأأت 
 

 علػ ومزػيسال  ،(مسػاـ ؾأبػ )ألسػاظ علػ مشؾعػال  ،( قريدمهالبردو ي هكذا بدأ )
مبايؽ ملػ الحػاؿ  التيو  ،أملتها مقتزيات الحاؿ العربية الراهشة أخرى  معافٍّ  معا يه

 . (مساـ ؾأب )كا   زمؽ التيالسذرقة 

قؾلػه : ) الدػيف أصػدؽ  فػيصػي ة اإلثبػات  إل قد عسد  (أبؾ مساـ)وإذا كاف 
لػؼ يسعػل كسػا  (البردو ػي )اف فػ ،عيشيػه فػيوزهؾ الشرر يبرؽ  ،أبشات مؽ ال تب (

                                                           

، الذػػػػػاعر، األديػػػػػب ، أحػػػػػد أمػػػػػرات البيػػػػػاف  الظػػػػػا ي( حبيػػػػػب بػػػػػؽ أوس بػػػػػؽ الحػػػػػارث  (9
، ( ولػػد فػػي قريػػة مػػؽ قػػرى حػػؾراف بدػػؾريا مػػدع  جاسػػؼ 919هػػػ/999-ـ911هػػػ/999)

واسػػتقدمه السعترػػؼ إلػػ  ب ػػداد ، وقدمػػه علػػ  شػػعرات عرػػره ، ولػػه =ورحػػل إلػػ  مرػػر 
عديػػدة ، مشهػػا : فحػػؾؿ الذػػعرات ، وديػػؾاف الحساسػػة ، والؾحذػػيات ...، يشغػػر : مرػػا يف 

األسػسر ، دار  راجػي :، قدـ لػه ووتػل هؾامذػه  التبريزي مساـ ، للخظيب ي شرح ديؾاف أب
 وما بعدها.  5ال تاب العربي بيروت ، الظبعة الثا ية ، الجزت األوؿ ، ص

 .99، ص 9( شرح ديؾاف أب  مساـ : ج (9
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إ ػػه معبيػػر  ،بػػل قػػاؿ : ) مػػا أصػػدؽ الدػػيف!، إف لػػؼ يشزػػه ال ػػذب( ،فعػػل صػػاحبه
 ،ي دارت عهرهػا لساتػيها العبقػر ويعكس واقعال مهتر ػال ألمػة أ ،بال رة واأللؼ ييؾح

ثؼ قػاؿ بعػد ذلػػ : ومػا  ،ووحل السلذات! ،حسأة الشزاعات فيالثسالة   وغرق   حت
 أ ذب الديف إذا لؼ يردؽ ال زب!.

أف الدػيؾؼ مسرػل بػيؽ الحػق  الثػا يبيتػه  فػيقد صػؾر  (أبؾ مساـ)وإذا كاف 
 ػػؾف فاعلػػة إال أف هػػذه الدػػيؾؼ ال م ى يػػر   (البردو ػػي)فػػاف  ،متبيشػػه  والباطػػل حتػػ

ومشتػزع الحػق  ،فترهػب الظ ػاة السدػتبديؽ ،حيؽ متقلدها أيد إذا غلبػ  يعلػؾ غلبهػا
ومػػشسض غبػػار السذلػػة عػػؽ وجػػؾه الراتػػخيؽ ...، حيشئػػذ  ،مػػؽ بػػراثؽ السدػػتعسريؽ

 يكؾف  ررها  ررال مززرال ال يداخله دخؽ. 
  لػػيهؼع  ويشعػػ ،ال ػػرب وحزػػارمهؼ الساديػػة الزا سػػة يبشػػ  (البردو ػػي)ثػػؼ يدػػسه

العػػرب بعػػد أف  ثػػروا  يواسػػتالب أراتػػ ،الذػػرور واآلثػػاـ فػػيوعسػػؾه  ذيعلسهػػؼ الػػ
  (9)فيقؾؿ :  ،البذرية !  ثؼ ادعؾا زورال أ هؼ أرق ،طيؾؼ الجحيؼ عليها

 إىلنو ادت ل علأ  فطمأئو      يأد

 عنأ  أكلأ ا    ق   ا : ي  ا ةؼش األسق
 

 

  

 أنـأأ   نأأ غ طغأأ ا بأأ  عل  عا حـأأة ا    

 ا اقنظأأأ ق أع ػأأأشب ا  ػأأأيئ ح كمأأأ  أكلأأأ   
 

 (9)ثؼ يقؾؿ : 
 عال جظ ل عن  ا ظةت؟  ععف اح ط س          ؟  أب  مت   جظ   ف      ن را شش

 ،لػه شػاعر ا قرػة السأسػاة ي فيػرو  ،،! ي يدأؿ الذاعر مػاذا جػر   (فأبؾ مساـ)
 (9)حي  إف :  ،ول شه يدأله أف يعسيه مؽ ذكر األسباب !
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 عأأأ دد علأأأ ط ا أأأشع  ز حتأأأو ا يأأأ  

 نأأ را زعلنأأ  ؟  لأأةن  ك  ششأأ ل عه  

 ز طفأأأ د ػأأأ ت )ا أأأطاط( أصتمنأأأ  

 عق جلأأأأخ دعننأأأأ  األبأأأأ ا  ؿأأأأ نذة 
 

  ظأألتعنأأ طو ا عأأشث ا ظأأل ث عا  

 تنـاذ  عقذ ؿذ  ا حنصي  عا كأ 

 ن س يأأ  ارتطأأتُ دعحتأأذ  عمشظأأن 

 أع يشبأأ ا أنأأ  ا ششأأ ل زمأأ ج ا ذ أأ  
 

 ،ث والشدػلر    الحوأهل ،واغترب  األرض والعرض (الرـو)لقد عادت علؾج 
أجػاب  ،ملهػف : ومػاذا فعػل الرجػاؿ، فػي (أبؾ مسػاـ)فدأؿ  ،وسلب  كرامة اإل داف

 ،و ػػداتات الذػػجب واإلدا ػػة ! ،ال زػػب السستعػػل ! ي ... سػػؾ  شػػيتالذػػاعر : ال 
كػل  فػيومرػرعؾا  ،اـ جهػادهؼ ػو  ،فقد شل  عػزا سهؼ ،والخظب الجؾفات السخدرة !

شػهب  ىومتحػد ،صػهؾات الحتػؾؼ يعػشهؼ لتستظػ ػابؾا األبػؾاؽ أمهد هجدال !، بػل 
 السيراج و يرا ها !!.

ومسارقة مرػؾيرية  ،معبير حزيؽ ،وقؾؿ الذاعر : )وقد صدؽ التشجيؼ وال تب(
 فػػي  أو كالذػػج ،مهجتهػػا ! فػػيا فحػػيح الهػػؼ هػػوكأ  ،مزلسػػة للػػشسس الحػػرة األبيػػة

قػد حكسػؾا  (رؼالسعت)أف السشجسيؽ أياـ  إل لهامها ! ل حي  إف شاعر ا أشار بها 
كتبشا أ ه ال مستح مػديشتشا إال  فيبأ ا  جد  (الرـو)وراسلته  ،(عسؾرية)أ ه ال يستح 

وبيششا وبيؽ ذلػ الؾق  شهؾر يسشعػ مؽ السقاـ بهػا  ،وق  إدراؾ التيؽ والعشب في
وبهػػذا كػػاف  ،فستحهػػا وأبظػػل مػػا قػػالؾا عليهػػاأف يشرػػرؼ وأ ػػب   فػػأب ،لجثالبػػرد والػػ
 .فيا للسأساة ...!... اليـؾأما  ،ؽ  بأ مؽ ال تب والسشجسيؽأصد (السعترؼ)سيف 

 (9)ثؼ يقؾؿ الذاعر : 

 فأأأ  أبأأأ  متأأأ   يأأأل كأأأزبخا  إراح جأأأش

 علأأأ ال فأأأن ُ  ىأخأأأش ا يأأأ  عشعبأأأو 

 عشق   ا أزيتُ؟   أظظ بُن  ؟ أع جن ط  

 عش ديأأأ  اطأأأ  عال  أأأ ق عال  قأأأت
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 جظأأأأأع ق أ فأأأأأ ح  عم سفأأأأأو اجقأأأأأذعا

 ط   ا كش  ن  انح شعاققيل : انح  س  

   جظأأأع ق نلي نأأأ ح عنأأأ  بلغأأأ اا يأأأ ع
 

 ع لمأأأنص  قأأأ   ا : إننأأأ  ا ؼأأأ ت 

 نلض ا عن قيذ  كو قةل   ا ح ةأ ا 

 نلص ح عقذ عُـأش ا ضفحأ ق عا عنأت   
 

أو  ،كاذبػة ، هػي هل  ،عؽ أ داب العرب وأحدابهؼ (مساـ بؾأ)شاعر ا يدأؿ 
جػػػاؿ ال أف العػػػرب قػػػد  دػػػؾا أو مشاسػػػؾا عػػػرقهؼ األصػػػيل الستحػػػدر مػػػؽ أصػػػالب ر 

 عرقه الذهب !. يتشاس فقد يحدث أف  ،يرتخؾف للزيؼ !

مذػػكؾ مػػؽ فدحػػة  اليػػـؾإ هػػا  ،(السعترػػؼ)ليدػػ  كعروبػػة زمػػؽ  اليػػـؾفعروبػػة 
 صسؼ!. فيوالظب عؽ شكؾاها  ،األلؼ

ا تسزػؾا ك سػاد  ،يبلػغ عػددهؼ مدػعيؽ ألسػال  (عسؾرية)لقد كاف العرب يـؾ فتح 
 سػػر رأوا إرجػػات  يوال بػػرأ ،ؾؿ السشجسػػيؽولػػؼ يكترثػػؾا بقػػ ، سػػاحة الػػؾغ فػػي الذػػرى 

وهبػػؾا  ،رؤوسػػهؼ فػػيفقػػد عرػػس  الشخػػؾة  ،السعركػػة لحػػيؽ ا تهػػات قظػػاؼ ال ػػرـو
  الذهاب الثاقب الستئراؿ شأفة األعدات قبل أف مشزج العشاقيد.

 ،سػؾقها علػ ... فقد  زػج  هػذه العشاقيػد واسػتؾت  واليـؾثؼ قاؿ الذاعر : 
فػػؾؽ  هػػي و  ،أمػػة العػػرب  زػػجال ! –بعػػد  – ػػ  ومػػا بل ،وعرػػر الزيتػػؾف والعشػػب

 .مدعيؽ مليؾ ال بكثير وكثير !!

 علػ بسثابة صسعة عشيسة مؽ كسؾؼ الخشػؾع  ،ولعل قؾله : )وما بل ؾا  زجال(
وقشاعػة الهػؾاف ! كسػا أف بيتػه  ،وطسأ يشة الرؽ  ،غزشتها ألسة الذؿ ،وجؾه مظرقة
 (9):  (مساـ ؾأب)قؾؿ  إل الرابل إشارة 

 نلأأصخ ا ؼأأشىفأأ ح ك طأأ د  جظأأع ق أ 
 

 شل دي  قةل نلض ا حني عا عنأت   
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 (9)الذاعر قا الل :  يويشاد

 نأأ را أظأأذِّس عأأو ؿأأنع   فأأ  أبأأخ؟ 

 بأا نأو    (2)ن جخ بـنذع  )عكأ  ( 
 

 نليعأأأو ع ػأأأق ي  : ا ظأأأل عادتأأأشث    

 ظؼ ي  ا عؼأ  عا طأشث   يفعه  خ 
  

 يالسعاصرة مدد سخ" واألحداث  ، (البردو ي)وجداف  فيلقد مزاحس  األحداث 
 ،مدارات الرؤيػة القؾميػة فيفبعد أف حلق بشا  ،(9) –كسا قاؿ شاعر ا  –للذاعر " 

 ،مػػدارات الرؤيػػة الؾطشيػػة فػػيلػػؼ يػػشس أف يحلػػق  ،وأحددػػشا بحػػرارة آهامػػه وزفرامػػه
مدػتسهسال  (مسػاـ ؾأبػ) إلػ وهػا هػؾ ذا قػد محػدث  ،ليبؾح بسا يئؽ به وطشه الحبيػب

 مليحة عاشقاها : الدل والجرب !.  ،!! ييا أب (صشعات)ؽ متحدرال : ماذا أحدث ع

وطشه  عل وحز ه  ،ويعكس وجداف الذاعر السأزـو ،إ ه ال شػ مرؾير غريب
 . ي خرت بجدده األزمات والس س ذيال

ل فقػد  (الػيسؽ)معػادالل مؾتػؾعيال لسػؾت  (وتػاح)وقد امخذ شاعر ا مػؽ مػؾت 
قػد  (الؾليػد بػؽ عبػد السلػػ)زوج الخليسػة  (أـ البشػيؽ)حي  إف  ، اف مؾمه مراجيديال 

فلسػػا عػػرؼ  ،صػػشدوؽ  فػػيخبأمػػه  ،وعشػػدما ا تذػػف أمػػره سػػاعة وصػػل ،عذػػقته
 بئر كاف مح  بداطه. فيالخليسة أخذ الرشدوؽ ورماه 

ل ػؽ ...  ،وحجػؼ ال ارثػة ،مرػؾير فداحػة الخظػب فػيوقؾله )بػال ثسػؽ( إي ػاؿ 
لقػد  ،ف  فيه العذق والظربحذاها  بض خا في  ي وبالرغؼ مؽ ذلػ فلؼ يزؿ يدر 

 ل ؽ لؼ يجاوز بعثها الحلؼ !.  ،عل  م سؾ ومرمقب صبح بعثها فا بعث 

                                                           

 .999، ص 9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج 9
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 ووتؾحه.
 .911( يشغر كتابه : رحلة في الذعر اليسش  قديسه وحديثه : ص  (9
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 (9)فيقؾؿ :  ،(مساـ ؾأب)شاعر ا  يثؼ يشاد

 عكيأ  أنأ ؟   ظأ    )ظةيت( جظأ ل عأو   

                                        

 فأأ كح علأأ   عن طأأ ة نأأياد   قأأ 
 

 ػأأأف   ا أأأشفب جنحعأأأت  يف وػأأأة ب  

                                       

 ا عذ  ا نف خ عا ـأتت   عظ  
 

 ،بالحيػاة السأسػاوي إحداسػه  فػيالبيتػيؽ الدػابقيؽ إي ػاؿ الذػاعر  فػيو لحع 
حزيشػػة مزػػج بالشحيػػب!، وقػػد معػػا ق وجدا ػػه  ةالػػريح العاميػػة شػػب اب هشػػسا فػػيفهػػؾ 

 ،أتالعه بال ربػة ي مجديد  حس شاعر م تؾ  فيالسأزـو مل مرير وطشه السكلـؾ 
 ومتسزؽ أوردمه بالذقات والعشات. 

 (9)فيقؾؿ :  ،مرة بعد مرة (مساـ ؾأب)ويعؾد الذاعر مشاديال 

 عيني  أطئلو يف)ظةيت( ن  صال 

 أ أأ  نةكيأأو   عنأأ  جأأضال  لقأأ  

                                  

 فكفيأأأ  أق عأأأذان  أيأأأذسعا دننأأأ 
 

 ظك ف يأأأ  زحنحقأأأت  جةأأأذع عجنظأأأ  

 عجلأطشث   ةو ا ة   جظأحعي نو سي

                                      

 عضتأأو نأأو دننأأ  ضتظأأ  عضتحلأأت!    
 

  ،حاتػر ا السػدلهؼ إلػ  يقد هبط مؽ ماتيه الذهب (مساـ ؾأب)إ شا  لحع وكأف 
 ،وكيػف ، ،وطسػق يتدػاتؿ : مػاذا، ولسػاذا، ،واسػتهجؽ مػا سػسل ! ،يفأ  ر مػا رأ

 ول شه ال يدتظيل البؾح إال ببعزها!. ،وشاعر ا ي ص حلقه بألف مبكية

فتجاوبشا معػه  ،وهكذا فقد امدس  مجربة الذاعر بردؽ السذاعر واألحاسيس
 ذي  أف هػػذا التجػػاوب مزشػػر حدػػاس عكػػس الرػػدؽ الػػ فػػيوالشػػػ  ،عاطستػػه فػػي

                                                           

 . 999،999، ص 9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 .991،ص9ج: السردر الدابق(  (9
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مقػػدار  علػػ وكػػاف بسثابػػة مستػػاح السعرفػػة الحقيقيػػة للؾقػػؾؼ  ،امػػتحت بػػه  سدػػه
 ر ا.مؽ  سدية شاع السشيالردؽ 

" متسػق فيهػا  التػيوقد أخذت هذه القريدة شكل السعارتة الذعرية الزػسشية 
 فػػػيكامساقهسػػػا  ،يعشاصػػػر الذػػػكل الخػػػارج فػػػيالقرػػيدماف : الستقدمػػػة والستػػػأخرة 

 .(9)السؾتؾع العاـ "  فيومختلساف  ،ي والرو  ،والقافية ،الؾزف 

والعشاصر  واألبعاد ى الرؤ  –خزؼ هذه التجربة  في – (يللبردو ) سا امزح  
أوصالها الحركة  فيوب   ،وسخر لها إمكا امه السشية ،شكل  لحستها وسداها التي

 وأحاسيس حارة .  ،وشحشها بسا مستل به مؽ عؾاطف جياشة ،والحيؾية

 مزيجال بيؽ : –كسا الحغشا  –وقد كا   هذه التجربة 

قزػايا خارجػة عػؽ  علػ مؽ  سس شاعر مستحػ  عيشػه   بع :  رؤية قووية 
بػيؽ  ال بػرى محقيػق الؾحػدة  إل هادفال  ،متشها عل يحيا  التيود الرقعة الزيقة حد

محريػر  هػي و  ، غايػة أسػس إل و بذ الخالفات بيشها للؾصؾؿ  ،أبشات األمة العربية
وعلػػ   ،أغاللهػػؼ أزما ػػال  فػػيالذػػعؾب مػػؽ أسػػر السدػػتعسريؽ الػػذيؽ رزحػػ  األمػػة 

 عذاب . خاللها أشكاالل وألؾا ال مؽ الغلؼ وال يعا م

أمجػاده  علػ وال يػرة  ،:  بعػ  مػؽ عاطسػة متقػدة بحػب الػؾطؽ ورؤية واطهية
 أوتاعه الراهشة.  عل والحزف  ،ال ابرة

             يعيذػة مػرة مسزػ فػيكارهػال البقػات  ،وثبػه للسشػات فػي: مدابق  يوحص وأساو
 الهاوية. إل 
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 إلػ  ،جشيشػال  مػؽ مرحلػة التخليػق السشػيعػالؼ شػاعر ا  فػيوقد ا تقل  التجربػة 
وألبدػػها مػػا يتػػؾاتـ معهػػا مػػؽ ألسػػاظ  ،مرحلػػة الرػػياغة الذػػعرية وليػػدال مػػاـ البشػػات

 ،مثػػل : ) مػػا أصػػدؽ الدػػيف ! ،ا سعاالمػػه ومعا امػػه علػػ مؾحيػػة  ومرا يػػب دالػػة 
 ،أ لػؾا اإل دػاف ،اغترػبؾا ،ط ػؾا ،أ راؼ  ػاس ،مؽ الجهل   هأد ،أ ذب الديف
 ،ألبػؾاؽا ....قاملػ  ،شػهب السيػراج ،جػيؼصػدؽ التش ،مؾطؽ مدػلؾب ،علؾج الرـو

 ما بل ؾا  زجال...(. ،اليـؾعروبة  ،كذب  أحدابشا ،هربؾا ،الرجاؿ مامؾا

إال أ هػا  ، غػؼ هػذه التجربػة علػ وبالرغؼ مؽ مرور ما يزيد عؽ أربعيؽ عامػال 
بػل ال  عػدو  ،األمػؼ ! عليهامعيذه األمة بعد أف مداع   أليساما زال  معكس واقعال 

 أياـ شاعر ا. عليهيقة إذ قلشا إف واقعشا قد معقد بكثير عسا كاف الحق

 ،آف فػػيثشايػػا التجربػػة مسارقػػات مرػػؾيرية سػػاخرة مبكيػػة  فػػيوقػػد مػػرت بشػػا 
ورتػػي   ،العليػػاتشػػعؾب مؾا ػػ  عػػؽ ركػػب  علػػ  يعسقػػ  مػػؽ اإلحدػػاس باألسػػ

 .(9)مزثرة الراحة والدالمة ! ،باالست ا ة

 (9):  (ؼللسعتر)حيشسا قاؿ  ،)أبؾمساـ(ور در شاعر ا ال بير

 شظش نو ا حعت عل جن ل إال    زل  جشي  ا ك ىبـشد ب  شاظو 

اسػػتدعات الذخرػػية  علػػ  –آخرهػػا  إلػػ مػػؽ أولهػػا  –وقػػد ا حشػػ  التجربػػة 
ومتساعالل مل معظيامها  ،ووقف متحاورال معها ،(مساـ ؾأب)شخرية  هي و  ،التراثية

إل دػػاب  ،لسزهػػر ومؾاقسػػه البظؾليػػة السذػػرقةمدػػتلهسال دوحػػة ماريخشػػا ا ،التاريخيػػة
 واالبتعاد به عؽ الدظحية والتقريرية والسباشرة. ،أبعادال فشية رامزة ي عسله الذعر 
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إ سا هػػػؾ اسػػػتدعات لزمػػػاف العػػػزة ،لهػػػذا الذػػػاعر  (البردو ػػػي)ولعػػػل اسػػػتدعات 
قاصػدال إيقػاظ  ، عيذػه اآلف ذيالتراجل الخظير ال عل وإسقاطه  ،يوالسجد اإلسالم

ومػػػا أصػػػدؽ قػػػؾؿ  ،ومػػػذكرال إياهػػػا بتػػػاريخ أجػػػدادها ،العسيػػػقاألمػػػة مػػػؽ سػػػبامها 
   (9)الذاعر!:

 )الستقارب(

 (9) ) عك  شذد ا زكش ب غ ا ؼع ث(

للعزة اإلسالمية يرمز  ذيال (السعترؼ) سا استلهؼ شاعر ا مبعال لذلػ شخرية 
 شسؾخها وإبا ها.  في

وهػػؾ إعجػػاب  ،ت بعػػدال آخػػرويسكششػػا أيزػػال أف  لسػػح مػػؽ ورات هػػذا االسػػتدعا
بدايامػػه الذػػعرية  فػػيبػػل ومػػأثره بػػه  ،وبذػػعره (مسػػاـ ؾأبػػ)بذخرػػية   (البردو ػػي)

مثػل  ،بهػذا اإلعجػاب يحؾ ثشايػا القرػيدة مسػا يػ فػيولعل كثرة  داتامه لػه  ، األول
ثػؼ يشاديػه  ،يػا أبػا مسػاـ، ( ي ) أال مػر  ،يا أبػا مسػاـ ...،( ي منر  ،قؾله : ) يا أبا مساـ

 وبقؾله أيزال : ) يا أب (.  ،)حبيب( أربل مراتباسسه : 

ذلػػ   سوأتػ ،فشيػة التجربػة وبعػدها عػؽ الرمابػة فيلحؾار أثر كبير ل سا كاف 
 صب ة درامية شا قة.  عليها

                                                           

رج في مراحل التعليؼ السختلسة بالسشؾفية ، ومد 9111( هؾ الذاعر محسؾد الخسيف ، ولد  (9
، وله ديؾاف شعر كبير ، وقرص 9199إل  أف عيؽ مدرسال للتاريخ بالسعاهد األزهرية 

. يشغر 9199مزلسة ومترجسة ، باإلتافة إل  عديد مؽ السزلسات التاريخية ، ومؾفي 
 .111، ص9119ديؾاف الخسيف ، الهيئة السررية لل تاب 

 .991( السرجل الدابق : ص (9
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بشا هػا  فػيومعا قػ   ،عؽ مجربتػه برػدؽ وعسػق (البردو ي)وبعد : فلقد عبر 
وواتمػػ  صػػياغتها  ، ؾسػػيقوالس ،والرػػؾر ،العبػػاراتو  ،األدوات السشيػػة مػػؽ األلسػػاظ

 كسا عبرت عؽ شخرية صاحبها و سديته.  ،مزسؾ ها

 ، بع  مؽ االختيار السؾفق لل لسػات التيالداخلية   وقد شعر ا بتلػ السؾسيق
 سيمسػا أتػ ،وما بيؽ الحػروؼ وأصػؾامها وحركامهػا وسػكشامها مػؽ مػؾاـؤ وا دػجاـ

 رامها. أحددشا ب هامها وزف ،القريدة عالالل روحية حزيشة عل 

هػػذه  علػػ  (عبػػد العزيػػز السقػػالح)الػػدكتؾر :  معليػػقهشػػا  يفيحزػػر  ،وختامػػال 
، حيػػػ  أشػػػاد 9199عػػػاـ  (السؾصػػػل) فػػػي  (البردو ػػػي)بعػػػد أف ألقاهػػػا  ،التجربػػػة

وأثبتػػ  للذػػعرات العػػرب  ،(السؾصػػل)هػػزت مهرجػػاف  التػػيبالقرػػيدة قػػا الل: " ملػػػ 
الجديػد  ،الجديػد القػديؼ ي هذا السدػتؾ  فيوشعرال را عال  ،( شعرال اليسؽ) فيوالشقاد أف 

وال يػػرفض الجديػػد ارمػػدات الذػػكل  ،ال يتش ػػر شػػكله القػػديؼ للسزػػسؾف الجديػػدذي الػػ
أو  ،العشقػؾد فػيليدػ  إال حبػة  ،... (اليػـؾأبػؾ مسػاـ وعروبػة )وقريدة :  ،القديؼ
 غسه الذػاعر خػالؿ ربػل قػرف عػاش سػشؾامه الحزيشػة  ذيالعقد السريد ال فيلزلزة 
 ،مرػارع أحالمػه يويبكػ ،الزػا ل (الػيسؽ)أحػزاف شػعب  يشػ ي ،الـ والذػعربيؽ اآل

ؿ السعسسػػػػة بتػػػػراب العزلػػػػة الجبػػػػا فػػػػيالشػػػػار السقدسػػػػة  –مػػػػل آخػػػػريؽ  –ويذػػػػعل 
 .(9)والتخلف"

                                                           

 .9( مقدمة كتاب : رحلة في الذعر اليسش  قديسه وحديثه : ص (9
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 انثانٍادلبحث 
 واألساليباأللفاظ 

 :  يدخم

" قسػػة  هػػي لػػذا ف ،لقػػد وهػػب هللا الل ػػة لا دػػاف ليتساعػػل بهػػا مػػل اآلخػػريؽ
 ،أبعد مشاالل مسا يترػؾره السػرت مػؽ أوؿ خػاطر هي و  ،ت اإل دا ية وأشرفهاالبراعا

عشد ذ معيػا األلدػشة  ،،!فسا عشػ إذا كا   الل ة عشد ذ ل ة )شعر( أو ) الـ مبيؽ(
بلػؾغ   ومقرر هسؼ ألساظ الشقػاد أحيا ػال كثيػرة عػؽ ،عؽ اإلبا ة عؽ مكشؾف أسرارها

 .(9)ذراها السذسخرة" 

رمػؾز مرػؾر  إلػ متحؾؿ فيه الل ة  يحي  إ ها "خلق فش ،وللذعر ل ة خاصة
ليدػ  وسػيلة للتخاطػب وعسليػة  هػي ف ،حالة األديػب الباطشيػة ومعبػر عػؽ مجربتػه

قػادرة بحكػؼ صػياغتها أف محسػل  ،ل ة مذبعة بالتجربػة هي وإ سا  ،شا عة متداولة
 .(9)متساسػ مؾحد" يرؤية الذاعر للؾجؾد عؽ طريق عسل فش

مرؾير مػا يسػؾج بؾجدا ػه مػؽ مذػاعر  عل قدرمه  فيلذاعر براعة ا  ومتجل
مػؽ غيرهػا مػؽ أدوات  –الذػاعر  يلػد –الل ة أعهػر  فيوخؾاطر "فسجاؿ الرشعة 

فلعػل أبػرز مجػاؿ لػذلػ  ،شاعر وآخر مقار ة  فشية بيؽ قدرة عل وحيؽ  قدـ  ،فشه
فظبيعػة  ،ومجاؿ إعهار ما لديه مؽ مقدرة ومسؾؽ  ،هؾ ل ته ل فسيها ميداف بالغته

محديػد القيسػة  فػي ي لهسػا أهسيػة كبػر  ،براعته فيها ىيت لسها السرت ومد التيالل ة 
فال مشدوحة  ،سا كا   قؾة مالحغامه وعسق مس يره وإحداسههفس ،ة الشامجةجساليال

                                                           

بالقاهرة ، الظبعة  السد ي(  سط صعب و سط مخيف : األستاذ محسؾد شا ر ، مظبعة  (9
 . 991، ص9119األول  

، دار الشهزة العربية  العذساوي بيؽ القديؼ والحدي  : د/   زك   األدبي( قزايا الشقد  (9
 .19، ص 9191بيروت 
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وأف يزيد مؽ مأثيرها األسلؾب  ،الرديتعؽ أف يذيؽ هذه األشيات جسيعال األسلؾب 
 .(9)"الجيد

لذا كػاف  ،ي ميداف التذكيل الل ؾ  فيحد مؽ الذعرات السحلقيؽ ( واالبردو ي و)
وذلػ عؽ طريق معا قة  ،أبعاد هذا التذكيل عل هؼ  هذه الرسحات مدليط الزؾت 

 السشػيالتذػكيل  فػياألسػلؾب ودوره  عل ثؼ الؾقؾؼ  ،بشيته الذعرية أوالل  فياللسع 
بػل  ،اإلطػار والسزػسؾف  االعتبار " أ ه ال ا سراـ بػيؽ فيمل األخذ  ،آخرال  ي الذعر 

مػػا يكػػؾف االمتػػزاج .  ى كػػل معبيػػر أقػػؾ  فػػيومستزجػػاف  ،هسػػا مترابظػػاف أشػػد التػػرابط
أو أف م ػؾف  ،ومسا ال يسكؽ مرؾره أف يتسيز اللسػع أو يتحيػز بعيػدال عػؽ مسهؾمػه

شػيئال، أو أصػداتل ال  يوإال استحاؿ التعبير أصػؾامال ال معشػ ،غير مدلؾؿ عل داللته 
 يأو السعشػ ،يهػا ... وإذا كػاف الشقػاد يسرػلؾف اللسػع عػؽ السعشػمشبع  عؽ أصل ل

 ،يوجؾدهسا الخارج فيأ هسا مشسرالف  يفاف هذا ال يعش ،دراسامهؼ فيعؽ اللسع 
ذلػػ  إلػ ول ػشهؼ اتػظروا  ،أف ل ل واحد مشهسػا وجػؾدال مدػتقالل عػؽ اآلخػر يبسعش

ا غيػره مػؽ األلسػاظ يسزل بهػ التييسرد اللسع بشعؾمه   حت ،ةمعليسيالسرل ل ايات 
 التييرؾره األديب برسامه   ذيال  ويسرد كذلػ السعش ،معشاه فيقد مدتعسل  التي

 .(9)اآلخريؽ "  عا  يستاز بها عؽ غيره مؽ م
 أواًل: األلفاظ : 

عػؽ طريقهػا يخػرج الذػاعر مػا يسػؾر بداخلػه  التػيمعد اللسغة الذعرية األداة 
بسثابػػة " رمػػؾز يقتػػرف كػػل  هػػي ف ،ةول ػػل لسغػػة داللػػة خاصػػ ،مػػؽ مذػػاعر وأف ػػار

وال يذػترؾ فيػه  ،طرقػه ذلػػ اللسػع يالػذهؽ متػ فػيمشها بخؾاطر ومالبدات متػيقع 
                                                           

عجالف ، دار السعارؼ ،  بيؾميفي شعر األعذ  : د/ عباس  السشي( عشاصر اإلبداع  (9
 .999الظبعة األول  ، ص

،  9191دوى طبا ة ، دار السريخ للظبل والشذر بالدعؾدية ب: د/  األدبي( قزايا الشقد  (9
 .919ص
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السػدلؾؿ  فػيفالسترادفػات ال متذػابه  ،يعػاهر السعشػ فػيوإذا مرادفػا  ،معه لسع آخر
 .(9)مسامال" 

صػػسات  السشػػيوليدػػ  كػػل األلسػػاظ محػػدث األثػػر السشذػػؾد مػػؽ إ دػػاب العسػػل 
حيػ   ،وال لسػة السعبػرة ،يحدث ذلػ هؾ اللسغة السؾحية ذي إ سا ال ،ة والقؾةالبراع

مهارمػه  علػ استعساله اللسغة استعساالل شعريال دقيقػال يػدؿ  فيم سؽ مهارة الذاعر 
أف يدتخدـ ألساعال مؾحية ل حيػ  إف ال لسػة السؾحيػة أهػؼ عشاصػر  عليهو  ،وفشيته

 (9)الرياغة الذعرية.

اإل دػاف أف ي ػرؽ  علػ ف ،إ ها عسليػة شػاقة ي ( : " لعسر ودر   إليزابيويقؾؿ )
يتذػكل الال ػق السشاسػب   حتػ ،أف ي ؾص فيها حقيقة ال مجازال  ،األلساظ في سده 
 .(9)الرؾرة الذعرية "  فيمشها 

 ،مشهػا الدقػة ،مبػادئ  اتػجة إلػ دراسػة ال لسػة  فػي قاد ا العرب  ىوقد اهتد
 (1)... وغيرها . ،والذاعرية ،والظرافة ،سةواألل ،والدهؾلة ،والسراحة ،واإليحات

 ،( عػؽ شػروط فرػاحة األلسػاظيهذا الرػدد يتحػدث )ابػؽ سػشاف الخسػاج فيو 
اللسغػػػة مػػػؽ حػػػروؼ متباعػػػدة السخػػػارج، وعلػػػة هػػػذا  مػػػأليففيقػػػؾؿ : " أف يكػػػؾف 

األلؾاف مؽ  ي مؽ الدسل مجر  ي أصؾات مجر  هي  التيأف الحروؼ  هي و  ،واتحة

                                                           

( ، دار ال تاب 9رقؼ )( السجسؾعة ال املة لسزلسات العقاد : السجلد الرابل والعذروف ،  (9
 .99، ص 9199، الظبعة األول   اللبشا ي

 11، ص 9199عسيسي ، ط  يفي مذاهبه وقزاياه : د/ عبد الستاح عل األدبي( الشقد  (9
 بتررؼ.

، ط بيروت  يدرو ، مرجسة : إبراهيؼ   الذؾش  ( الذعر كيف  سهسه و تذوقه : اليزابي (9
 .91، ص 9199

عشد العرب : د/ أحسد بدوى ، دار  هزة مرر للظبل والشذر  دبياأل( أسس الشقد  (1
 . 159، ص9119
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الشغػر أحدػؽ مػػؽ  فػيأللػؾاف الستبايشػة إذا جسعػػ  كا ػ  أف ا فػيوال شػػ  ،البرػر
 .(9)ولهذا كاف البياض مل الدؾاد أحدؽ مشه مل الرسرة"  ،األلؾاف الستقاربة

يلحػػع أف ألساعػػػه معكػػس طبعػػػال  –عامػػػة  –( البردو ػػي شػػػعر ) فػػيوالستأمػػل 
ا تقػات ألساعػه  علػ معغػؼ األحيػاف حريرػال  فػيفشجػده  ،وشػاعرية متدفقػة ،أصيالل 

 فػيمعشاهػا  يومػزد ،وومزػة مػؽ روحػه ،وكأف كل لسغة  بزة مؽ فػزاده ،ايةبعش
 مجربته دو سا اتظراب.

حيػ   ،يعكس ذلػػ ،مؽ هؾة األعساؽ مرمعذال باأل يؽ يولعل هذا الرؾت اآلم
  (9)قريدة )أ ا( :  فييقؾؿ 

 )مجزوت ال امل(

 نأأأأأأأ  بأأأأأأأني أ أأأأأأأ اق ا عنأأأأأأأ  

 نأأأأأأ  بأأأأأأني نعأأأأأأ ر ادتأأأأأأشا   

 نأأأأأأ  بأأأأأأني نأأأأأأضدظ  ا ؼأأأأأأشع  

 ؟ عه  س نأأأأأأأأأأ  ا ظأأأأأأأأأأل ه أد

 صا   اذتأأأأأأأأأأأأت عاذتشنأأأأأأأأأأأأ ق 

 ينأأأأأ  خلأأأأأ  ا  شأأأأأ   عظأأأأأذ  

 اذتيأأأأأأأأ  عينأأأأأأأأ  جةن أأأأأأأأحا  

 أنأأأأأأأ  نأأأأأأأو أنأأأأأأأ ؟ األػأأأأأأأ ا   

 نعأأأأأأ     أنأأأأأأ  زكأأأأأأشة عهلأأأأأأ  

 بكأأأأأأأ  زي أأأأأأأ   أنأأأأأأأ  صزأأأأأأأضة 
 

  
 

) ( 

) ( 

) ( 

) ( 

) ( 

) ( 

) ( 

) ( 

) ( 

   عبأأأأأني ظؼأأأأأششو ا نأأأأأ      

 عبأأأأأأني أػأأأأأأذا  ا فنأأأأأأ      

 ي نأأأأأ  عظأأأأأذ  أعأأأأأيؽ  س 

 عأأأأأأ  خيأأأأأأ الد اهلنأأأأأأ   طأ

  عا غأأأأأأأأزا  ا قحنأأأأأأأأأ     د

 عخلأأأأأ  أطيأأأأأ   ا ظأأأأأن     د 

 عنأأأأ  اذتيأأأأ ة عنأأأأ  ينأأأأ     ة 

 أنأأأأ  ىعاذتشنأأأأ ق عا ؼأأأأك     

 عا ل أأأأأن   ا حلأأأأأنّ  ني أأأأأ  

  ا فقأأأأأأش آذأأأأأأ   ا غنأأأأأأ      
 

                                                           

، دار ال تب العلسية بيروت ، الظبعة األول   الخساجيبؽ سشاف ال( سر السراحة :  (9
 .91،ص9199

 .995، ص9(األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
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األبيػػات الدػػابقة مبػػرز أمامشػػا ألسػػاظ ومعبيػػرات روما دػػية قؾيػػة اإليحػػات  سػػيف
مثػل : )ألػؾاف  ،الشسدػير هػذه الذػحشة الها لػة مػؽ الحػزف واال  دػا علػ والداللة 
الحرمػػاف  ،،ى مػػا الدػػلؾ  ،وحػػدي أعػػيش  ،رمػػزدحؼ الذػػرو  ،معتػػرؾ الجػػراح ،العشػػات

ف رة  ،أ ا الحرماف ،أ ا مؽ أ ا ، ،ما الحياة ، ،أطياؼ الدشا ، ال ذات السقتش ،يادز 
 ...(.   آثاـ ال ش ،بكات السقر ،زفرة ،يالتزش ،  هول

اختيػار اللسػع الػدقيق السعبػر عػؽ  لػ عهػذه األلسػاظ قػدرة الذػاعر  فػيو لحع 
... وال يؾجػػػد مػػػا يخػػػل  ،وال مشػػػافر ،وال معقيػػػد ،فػػػال غرابػػػة ،أراده ذي  الػػػ يالسعشػػػ

 بسراحة اللسع. 

 ،يمثػػل : ) حذػػرجة السشػػ ،دالالت جديػػدة علػػ وقػػد ا حشػػ  بعػػض الترا يػػب 
 لؼ أطعؼ خياالت الهشا ...(  ،أشداؽ السشات

 دتذػعر مؾسػيقاها  التيالداخلية  ةوالتقسي ،يهذا التعادؿ الش س إل باإلتافة 
 ، ال شػػػػ ، السشػػػ ، الدػػػش ،السشػػػػات ،العشػػػات ،أشػػػداؽ ،مثػػػل : ) أشػػػػؾاؽ ،الذػػػجية

 الشسؾس.  في العسيقومأثيرها  ،فشية التجربة فيمسا كاف له دور  ،...( الزش

وكأ هػا  ،مثػل : )مػا بػيؽ( السكػرورة كثيػرال  ، سا  لحع ثسة م رارات لؼ مأت عبثال 
 ،اد مػؽ الذػاعر ليرػؾر ذلػػ السعبػد الحػزيؽ بأقبيتػه وأعسدمػه وجدرا ػه ال ئيبػةمه

 وليعكس لشا قدر معا امه واغترابه. 

 علػػ ليدػػ  الدالػػة  -بػػالظبل – هػػي و  ،وقػػد بػػرزت )األ ػػا( عشػػد الذػػاعر كثيػػرال 
 وزفرة مذجؾف.  ،محزوف    ةأ  هي بل  ،واالعتداد بالشسس ،العغسة

أوصػػاؿ هػػذه األلسػػاظ والترا يػػب ليجدػػد  فػػي حػػرؼ )الشػػؾف( بكثػػرة ى  سػػا سػػر 
 حشايا غريب !.  فيبرؾمه وبشايه الحزيؽ أ يؽ روح 
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وهكػػذا فقػػد جدػػدت ل ػػة هػػذه األبيػػات مػػا يسػػؾج بؾجػػداف الذػػاعر مػػؽ أحػػزاف 
وال  ،وال درب ،ال رفيػق لهػا ،مشػذ السهػد رى فأتح  روحه حي ،وجراح غا رة ،جا رة
 السسر،!. وأيؽ  ،معذبة مذكؾ اإلسار الدفيؽ ،سسر

               : (9)فيقؾؿ  ،قريدة )لقيتها( يتداتؿ الذاعر كثيرال  فيو 

 )ال امل(

 ؟ أزأأأ  طأأأ ن   أ يفأفأأأو اخحفأأأخ  

 عةرأأأأأ ح أن دف أأأأأ  عيأأأأأل كأأأأأيعاحُ  

 سظأأ ث ادتأأ  كأأ عخ؟ ال : زكأأ   يفأ  

  فأأأأذ يف ععقفأأأأخُ أطأأأأ    عقلأأأأ 

 ؿأأأأمخ األؿأأأأيل عكلمأأأأ   عأشأأأأ ب 

 عإرا ركأأأأأأشدُ  ق  يأأأأأأ  عسظيق أأأأأأ 

 كأأأذد أشأأأش   لأأأي  عظمئأأأخ ظحأأأ

 األعيأأأأ   أنؼأأأأذ طأأأأل ة يفع شقأأأأخ 

 أيأأأي  عسا يأأأ   عأزقأأأخ نأأأو عيمأأأ 

 زأأأأ سشل خطأأأأ ة  فأأأأ عأظن أأأأ  خل

 عأكأأأأأ د أ ظأأأأأ   زيةعأأأأأذ ظلأأأأأ     
 

 ؟ ععأو ج يأأ ن  أفأو اخحفأخ عأأ     

 صحأأأو األفأأأ  ؟ يفا ليأأأل أ   يف

  ي أأأخُ أنظأأأ   األؿأأأيل  شانأأأ   رب

  ػأأف  ا غأأشعث ا أأذان   إىلفشنأأ  

  صاد ظأأشّ كأأشان   أقنعأأخُ عشأأذ 

 خيأأ ل ادتأأ   ىا أأزكش يفخُ القيأأ

 ؟ نا ال  أفأأأأو ظ مأأأأ  يفعأكأأأض  

 عنظأأأصخ زشدعطأأأ ح نأأأو األعيأأأ     

  عةرأأأأ ح عأظلأأأأ  أن أأأأ  ق أأأأذان   

  زحنؼأأشي  ا  نأأ ق أنأأ ن   فأأ خل

  ظلّ أأأأ  أظانأأأأ  عجُأأأأذن عأأأأ 
 

وذلػ مؽ خالؿ  ،وعذابات حبه يؾرت عالؼ الذاعر الروما دصفهذه األبيات 
مكا هػا السشاسػب مػل ملؾيشهػا  فػيلسغػة  ووتل كل ،اختياره أللساعه وعبارامه بدقة

 ،زحسػة األيػاـ ،هل تيعتها، ،عبثال أ اديها ،يمهيام ،يمثل : )أفق سام ،بسذاعره
زاد  ،صس  األصيل ،يالدام ،شسق ال روب ،ييد في يقلب ،يغرام ،أ داـ األصيل

                                                           

 .919،919، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
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يبعػد  ،أ ػاد ألسدػها ،أهػيؼ وراتهػا ،أ ذد سلؾة ،، يأيؽ أحالم ،أتج ،يحر ترام
 ..( علها .

م ؾ ػػ  مػػؽ  –مجسؾعهػػا  فػػي –سػػهؾلة األلسػػاظ ل حيػػ  إ هػػا  فػػيوال مذػػاحة 
 التػيخلؾهػا مػؽ العيػؾب  إلػ ومػرد ذلػػ  ،الشظق في واليدرأحرؼ امدس  بالخسة 
ولػؼ  لسػح فيهػا أخظػات ل ؾيػة أو  ،كسا جاتت سػليسة البشيػة ،مخل بسراحة ال لسة

وبعػػػدت عػػؽ االبتػػػذاؿ  ،وقػػد خلػػػ  أيزػػال مػػؽ الت لػػػف وال رابػػة والحؾشػػية ،غيرهػػا
 والعامية. 

كػػدت  ،مثػػل : )خيػػاؿ الجػػاـ ،األبيػػات الدػػابقة معبيػػرات جديػػدة فػػيوقػػد الحػػ  
... فتشذػػرها الغشػػؾف  سػػيأعشهػػا خل ، دػػج  فردوسػػال مػػؽ األوهػػاـ! ،! يأجػػرع غلتػػ

 (.  يأمام

دمػػه  فػػيمهتػػاج دومػػال  هػػي ف ،حػػب الحبيػػب فػػيشػػقا ه  يبسػػد يمػػؾح هػػيو 
 ،وماتػػيها حريػػق قلبػػه ،كبػػده فػػيو يػػراف حبهػػا  ،دهجدػػ فػػيوأشػػؾاقها  ،وم ؾيشػػه

 وحاترها رحيق غده.

ليذػػعر ا بػػالحيرة  ،ى وقػػد كػػرر الذػػاعر معبيػػر : )أيػػؽ اختسػػ ،( مػػرة ملػػؾ أخػػر 
 مؽ كأسها القتاؿ شقات العسر واألهؾاؿ.   بعد أف احتد ،واإلخساؽ الست رر

وبػػيؽ  الحػػؾار غيػػر السباشػػر بيشػػه علػػ بعػػض معبيرامػػه  فػػي سػػا ام ػػأ شػػاعر ا 
فحيشسا مدػاتؿ عػؽ محبؾبتػه: ... أـ  ،ى ثؼ بيشه وبيؽ األصيل مارة أخر  ، سده مارة

 . جده يجيب  سده قا الل : ال ف ؼ ....  ،رحاب الجؾ تاع ،! في
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أجابه )صػس  األصػيل( ...!.  ،وحيشسا سأؿ أ داـ األصيل عؽ مكاف محبؾبته
طيامه بعدال  فيل الرؾرة محس (9)هذا التعبير مؽ مزج للستشاقزات فيما  سيوال يخ

 بحالته الشسدية الستأزمة.  يعسيقال يذ

والتحامػه بزػػسير  ،بكثػػرة الساتػيألسػاظ الذػاعر شػػيؾع السعػل  فػػيوقػد لسحشػا 
 ، ن قػػأف ، دػػج ن  ،غرقػػ ن  ،عسئػػ ن  ،القيػػ ن  ،ذكػػرتن  ،أقشعػػ ن  ،مثػػل : ) وقسػػ ن  ،السػػت لؼ

 إلػػ  ي حػػدث الذػػعر فتذػػ ن ...( . وكػػأف شػػاعر ا قػػد عسػػد بهػػذا الت ثيػػف لزمشيػػة ال
فبعػد أف أفػادت هػذه األلسػاظ فقػداف  ،مجربتػه علػ إتسات  زعة قريبة مؽ الدراميػة 

 (9)البي  األخير لقريدمه أ ه قد وجدها، ول ؽ أيؽ، :  فيإذ به يذكر  ،السحبؾب
 ع قيح أأأ  فأأأ  ػأأأ   أفأأأو  قيح أأأ ؟ 

 

 اذتأأأت عا ال  يفينأأأ    عنأأأذ  
 

وبػػاح لشػػا بظيػػات وجدا ػػه  ،لذػػعريةوأخيػػرال  ػػزع الذػػاعر القشػػاع عػػؽ مجربتػػه ا
 وعرفشا أيؽ التقاها !. ،الستؾهجة األعساؽ بلؾعة السراؽ!
مسا كاف أللساعها أثر فعاؿ  ، زعة مؽ الدرامية عل وهكذا فقد ا حش  التجربة 

التجػػػارب  فػػػي ي جسػػػاؿ التجربػػػة وحيؾيتهػػػا ومػػػدفقها ل حيػػػ  إف "اللسػػػع الذػػػعر  فػػػي
فزػػات  فػػيمتزػػؾأ  ،و سدػػية ،وإيقاعيػػة ،دالليػػةالذػػعرية الشاتػػجة يذػػل بهػػاالت 

 .(9)مشاخها العاـ"  ي ومثر  ،التجربة
 :  َانُتريانس إىلين انرويانسُت 
دوحػة الذػعر  فػيأزهػرت براعسهػا  التػي  ( األولػالبردو ػي لقد كا ػ  دواويػؽ )

وديػؾاف  ،مثػل ديػؾاف : )مػؽ أرض بلقػيس( ،يمتذػبعة بالسػذهب الروما دػ ياليسش
 ؾاف : )مديشة ال د(.. ودي ،طريق السجر( في)
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 ،وشػػػعؾره بالحرمػػػاف ،وتػػػجره مػػػؽ الشػػػاس ،بالحيػػػاة هفسػػػؽ مرا سػػػات تػػػيق
مذػػػكل  مخيلتػػػه  ،السػػػؾت ومعجيػػػل السشػػػات .. يومسشػػػ ،وإحداسػػػه بخيبػػػة األمػػػل

 ومؾهج  مجاربه الذعرية بهذا اللؾف.  ،الروما دية
 ،ةالدػػيريالي ػػؾع مػػؽ  إلػػ ( أف محػػؾؿ مػؽ الروما دػػية البردو ػػي ثػؼ مػػا لبػػ  )

و) زمػاف بػال  ،مرايػا الليػل( فػي: )وجػؾه دخا يػة دواويػؽمثػل  فػي يتجلػ ولعل ذلػ 
 .  .و )مرجسة رملية ألعراس ال بار(.. ، ؾعية(

 علػ بػل عػل محافغػال  ،يل شه مل هذا التحؾؿ لؼ يتخل قط عؽ الذكل العسؾد
 أ ساسه الذعرية األخيرة.   حت هوهج

الذيؽ ما يزالؾف  العربيالؾطؽ  فيبل  ،(اليسؽ) فيإ ه " مؽ الذعرات القليليؽ 
وهػػػؾ مػػػؽ القػػػرات  ،القرػػػيدة العسؾديػػػة فػػػيشػػػرارة الذػػػعر والسػػػؽ  علػػػ يحػػػافغؾف 

اسػػتخداـ  فػػيومػػؽ محػػرره  ،يسيػػد مػػؽ صػػؾره الجديػػدة ،السػػدمشيؽ للذػػعر الجديػػد
 .(9)السسردات والترا يب الذعرية الحديثة " 

ل تػه الذػعرية مقسػز  ل ػؽ ،-كسا سبق  –محافع  يصحيح أف إيقاعه كالسيك
 يمػػا يدػػس إلػػ مرػػبح فيػػه الرػػؾرة أقػػرب مػػا م ػػؾف  ،الدػػيريالية ػػؾع مػػؽ  إلػػ 

 (9)بالالمعقؾؿ.
فيقؾؿ  ،مرايا الليل( فيقريدة : )وجؾه دخا ية  فيومغهر ملػ الل ة الجديدة 

     (9)فيها : 
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 )الرمل(
  عيأأزا اذتأأضق ف مأأ    ف مأأ ا أأذش 

  علأأأأأأ فحعأأأأأأت ا ليأأأأأأل نضففأأأأأأ ح ع

 علأأأأأ    ؼأأأأأأػأأأأأا     فشجأأأأأذ

 زأأأأأأ   ػأأأأأأ  ف  شلأأأأأأذ   فشمتأأأأأأ

 إمنأأأأأ   أف أأأأأ  ا ليأأأأأل     أنأأأأأ د  

     عفةأأأأأذع  أأأأأط   إنأأأأأ  ؿأأأأأ ج

  نأأأو أنأأأ ؟     أطأأأ ل ػتـأأأ ح داخلأأأ  
 

  نطأأأأشاح نأأأأو طأأأأ ذ  ف مأأأأ  عفُ مأأأأ     

  عفنصأأأأأأشُّ عفُأأأأأأذن ، س مأأأأأأ  فأأأأأأذن

  عفأأأأأ ن ز   ف أأأأأ ،نقلحيأأأأأ  ظ زيأأأأأ ح

  بؼأأأأأذقي  عفشنأأأأأ  ،فطأأأأأةي ا قأأأأأيب 

  يأأأل أنأأأ  ؟ ال     أظأأأو ا ـأأأ د عيمأأأ 

  ب ظرأأ ح عأأو عشأأ  ظلمأأ      ظأأني أؿأأغ  

 ؟ يأأل أنأأ  أنأأخ ؟ عنأأو أنأأخ ؟ عنأأ  امسأأ 
 

سػػبقها مػػؽ  سػػاذج عديػػدة طػػؾاؿ أف هػػذه األبيػػات مختلػػف عسػػا  فػػيال شػػػ 
وعػؽ  سدػه  ،( عؽ هذا الليلالبردو ي وحدي  ) ،ل فالل ة هشا مهدـ السألؾؼالبح 

قبزػة  فػي يوما يحرر شاعر ا مؽ الؾقػؾع الشهػا  ،الديرياليةفيهسا قدر كبير مؽ 
                وحػػػدات كاملػػػة  فػػػييجػػػزئ الرػػػؾر  ذيهػػػذا الشغػػػاـ الػػ ،ةهػػذا السػػػذهب هػػػؾ البيتيػػػ

 ويسشل امتدادها. 

 ،مظػرال مػؽ سػهده( يولشتأمل بعض هذه الترا يب الجديدة : )وهذا الحزف يهس
 ،فػػؾؽ شػػغايا جلػػده( ي)يرمسػػو ،يػػه حافيػػال(لتمق علػػ  ييسذػػ ،أشػػالته يو) يرمػػد

، ال ...  يإ سػا هػل أ ػاد يو ) أيهػا الليػل .. أ ػاد ،(يه ويرمح بذدقييو)يظبخ الق
 .،( ! يو )هل أ ا أ   ، ومؽ أ   ، وما اسس ،( يأعؽ الرؾت وهس

 فػيبعػد أف مجػؾؿ  ،رغبػة الذػاعر السشيػة ييبدو أف الروما دػية لػؼ معػد مرتػ
فػأحس  ،عؾالؼ جديدة مؽ الذػعر الحػدي  فيوحلق  ،السترجؼ يآفاؽ الذعر العالس

عهػؾر ل ػة جديػدة مجسػل بػيؽ الحقيقػة  ييحياه يدتدع ذي الؾاقل السعاصر البأف 
 والسعقؾؿ والالمعقؾؿ.  ،والؾاقل والالواقل ،والخياؿ

بحرية مامػة  ومدفق  ،إ ها روح شعرية غريبة بزغ  مؽ أعساؽ  سس الذاعر
 مخترقة حؾاجز السعقؾؿ. 
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 ،ألبيات ومرا يبهاوإذا أرد ا أف  بح  عؽ وجؾد وحدة مشظقية بيؽ جسل هذه ا
ك يػػره مػػؽ  –سػػاعيال  ،الل ػػة علػػ ( البردو ػػي لقػػد مسػػرد ) ،! عليهػػافػػال   ػػاد  عثػػر 

رحابها معشاها  فيمسقد ال لسات  ،استحداث مركيبة ل ؾية جديدة إل  – ريالييؽيالد
 داللة مختلسة.  –الؾق   سده  في –وم دبه  ،عليهكا   مدؿ   يذال

قرػيدة : )لعػابر  فػيوذلػػ  ،السهػا السدهذػةلػشلج عؾ  ي مجربة أخر  فيولشبحر 
   (9)فيقؾؿ فيها الذاعر :  ، (غير مدبؾؽ 

 الرجز( وتمجز ) 

  كةأأأأأأأأأأ ث كأأأأأأأأأأ خ نأأأأأأأأأأ مت 

 كةأأأأأأأأأأأأأأأأأذ  نظأأأأأأأأأأأأأأأأأشظيو

 أّنحأأأأأأأأأأأذُّ نـأأأأأأأأأأأ  ػأأأأأأأأأأأ س 

  فأأأأأأأأأأذ  جطأأأأأأأأأأط ق أأأأأأأأأأذ ان 

  أخأأأأأأأأأأ   نأأأأأأأأأأو جق قأأأأأأأأأأش 

  أعأأأأأأأأذع     أكأأأأأأأأيل داخلأأأأأأأأ  

  أنأأأأأأأأأأ   خطأأأأأأأأأأ ج  أسنأأأأأأأأأأ

                                      

  ىلإ  أ أأأأأأأأ ق نأأأأأأأأو ظ أأأأأأأأش 

 اضتطأأأأأأأأأ    قأأأأأأأأأ ني علأأأأأأأأأ 

 نأأأأأأأأأأو ا ظأأأأأأأأأأق    ألنأأأأأأأأأأ 

 عنأأأأأأأأأأو ظطأأأأأأأأأأ   شأأأأأأأأأأري
 

  ج أأأأأأأأأأأأأذُّن إىل  أؿُأأأأأأأأأأأأأغ  

  خح نأأأأأأأأ ح نلعمأأأأأأأأ   أأأأأأأأ ىج

  جقعُّمأأأأأأأأأأأأأأأأ  جيشُّنأأأأأأأأأأأأأأأأ

  أع مأأأأأأأأأ فأأأأأأأأأ جنصأأأأأأأأأشُّ خل

  جقأأأأأأأأأأأأأأأذن يأأأأأأأأأأأأأأأيف 

  أشرأأأأأأأأ      ففأأأأأأأأش زترمأأأأأأأأ 

  قةيأأأأأأأأل أطأأأأأأأأ م   سأطأأأأأأأأ

                                    

  زمأأأأأأأأأأ يفأرعث   أأأأأأأأأأ  عش

  عأسمتأأأأأأأأأ  طأأأأأأأأأذ  أسقأأأأأأأأأ

  ب  ظأأأأأأأأأأأأأأأق   أظحمأأأأأأأأأأأأأأأ

  حتطمأأأأأأأأأأأأأ إىل  أنؼأأأأأأأأأأأأأ
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 والدالليػػػػةالؾتػػػػعية الشدػػػػقية  علػػػػ   فألسػػػػاظ هػػػػذه األبيػػػػات ومرا يبهػػػػا متػػػػأب
ل تشػا مشػذ أزمػاف  فػيصخرمها العالقات الل ؾية السؾروثػة  عل ومتحظؼ  ،السعروفة
 بعيدة. 

 ،وا سػػالت الخيػػاؿ! ،عػػالؼ مػػؽ اإلدهػػاش وال رابػػة إلػػ لقػػد ولػػج بشػػا الذػػاعر 
عػػؽ كػػل أسػػاس  بسشػػأىبػػارات هشػػا متقظػػل ومتشػػاقض الع ،محظسػػال مشظقيػػة األشػػيات

مثػل :  ،فتبدو كأ ها ثسة مجسؾعة مؽ التداعيات الشابعػة مػؽ الالشػعؾر ! ،يمشظق
و) أعػدو  ،(يأعغسػ سػيو )مشجػر خل ،(ييػد يو )مظيػر قػدام ،)أمتد  رف شارع(

أذوب  ،يهػوج إلػ  ي و )أغػؾص مػؽ عهػر  ،(يو )أجثؾ يسر مجثسػ ،(يأتيل داخل
 (.. يفس في

الجسػل الذػعرية بػدوف مػرابط  يمػؾالالشسػؾذجيؽ الدػابقيؽ  فػيعله قد امزػح ول
فبػػدت  ،فلػػؼ يدػػتخدـ الذػػاعر أدوات الؾصػػل الل ؾيػػة لػػربط بعزػػها بػػبعض ،بيشهػػا

 مشعزلة عؽ أخؾامها.  –معغسها  في –الجسل 

" مػؽ الػروابط والرػالت السشظقيػة  ريالييؽيالدػلقد محررت الل ة الذعرية عشد 
 الدػيرياليةإف بعػض القرػا د  يحتػ ،بعػض إلػ ل واأللساظ بعزها مربط الجس التي

  أو حتػ ،الشسؾذجية كا   متألف مػؽ مجسؾعػة مػؽ الجسػل الستجػاورة بػدوف مػرابط
 .(9)مجسؾعة مؽ األلساظ غير السترابظة"

مػأثرت  ذي  الػ ريالييالدػركب هذا االمجاه  فيأف شاعر ا قد سار  يوهذا يعش
الجسػل بػدوف أدوات  يمػؾالال ثيػر مػؽ  ساذجهػا  فػيع " فذػا ،به قريدمشا الحديثػة

متػألف الرؤيػة الذػعرية  التػيملػػ القرػا د  فيوبخاصة  ،مرل ما بيشها ي ربط ل ؾ 
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أو مػا أشػبه ذلػػ  ،فيها مػؽ مجسؾعػة مػؽ األحاسػيس والخػؾاطر السبعثػرة السذػتتة
 .(9)مال سها مثل هذه الؾسيلة "  التيالذعرية  ى مؽ الرؤ 

رغبػة  ،الدػيريالية إلػ ( بذاعريته مؽ الروما دػية بردو ي الوهكذا فقد وثب )
اآلخػر إلتػاتة  إلػ والعبؾر مؽ أحػدهسا  ،يبيؽ أحالمه وعالسه الؾاقع التأليف في

صػػؾر جديػػدة كاشػػسة عػػؽ أعسػػاؽ  ولتػػأليف ، سدػػه الذػػاعرة فػػيالسؾاقػػل الخسيػػة 
 الذات. 

عشػػد  ختػػاـ الحػػدي  عػػؽ سػػسات األلسػػاظ فػػي قظتػػيؽ  إلػػ هشػػا أف أشػػير  يبقػػ
 شاعر ا: 

 مثل:  ،شعره في: عهؾر ألساظ مدتحدثة وليدة العرر مرددت  األويل
 )البديط(             (9)قؾله :  في)السيراج( :  -9

 ن س ي  ارتطتُ دعمشظن  عحتذ   ػ ت )ا طاط( أصتمن  ز طف د

 )البديط(    (9قؾله : ) في)واششظؽ( :   -9

 عا انع ق عن  ػع ا عال  شب ا  طو( ظك نح  اذت كم ق ع)عاػن

 (لير )الد    (1قؾله : ) في)البتروؿ( :  -9

 و ا أأأأأأأة عل متحـُّأأأأأأأن  قأأأأأأأأص
 

 جةـأأأأأقن   لأأأأأشفب أع ج لأأأأأ    
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 (رمل)ال    (9)قؾله أيزال :  في)الشسط( :  -1

 (ا يمنيع ذ )جت س  يفإنك     أصنو ا نفط هل  ن  بعذي 

  .وغيرها مؽ األلساظ العررية

 : باال سعالية: امدس  بعض ألساظ الذاعر  ألخريا

اسػػتخداـ بعػػض األلسػػاظ  إلػػ فالتجربػػة الذػػعرية القؾيػػة " قػػد مػػدفل بالذػػاعر 
كامػػل مشػػه بسؾافقتهػػا للقؾاعػػد أو عػػدـ مؾافقتهػػا لػػذلػ ل أل ػػه  يوالترا يػػب دوف وعػػ

ا هػذه األلسػاظ أو الترا يػب بريقػال خاصػال يعتقػد أ ػه يزػي  الظريػق أمػاـ مػ فػي ي ير 
رؤية الذاعر الخاصة ال يجعله مػل ا سعالػه  في يو" وتؾح السعش،   (9)"إليهيريغ 

وهػذا هػؾ مػا حػدا  ،(9)بسعشاه يحسل بؾتل ال لسات وال الروابط السشظقية السشغسة" 
 ،بالدكتؾر )إبراهيؼ أ يس( أف يقرر " أف الذاعر يسر مؽ كل ما هؾ مألؾؼ معهؾد

. وهذا مػا (1)"  السعا يذعر باأللساظ كسا يذعر بال يكاد ي ،سسات الخياؿ فيمحلقال 
 الل ة الذعرية وملقا يتها.  با سعالية ييدس

أقظار  عليهيسلػ  ذي(  جد أف اال سعاؿ الحاد الالبردو ي شعر ) فيوبالتأمل 
ال يحسل  ،ارمجاليقالب  فيصب عاطسته الهادرة  إل قد يدفل به أحيا ال  ، سده

قريدة : )زماف  سيف ،روابط السشظقية السشغسة لهاوال بال ،فيه بؾتل ال لسات
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        (9)للرس ( يقؾؿ مخاطبال محبؾبته: 
 )الخسيف(

 س أأأ  قلة أأأ  كأأأي عحا  ا أأأيفأأأ  
 

 ؟ كي ع     أق ج ك  شيل أس  
 

يرػػؾر فيهػػا مؾقػػف ابػػؽ مجػػاه سػػلؾؾ أمػػه  التػػيقرػػيدة )ابػػؽ فال ػػة(  فػػيو 
 )الخسيف(      (9)يقؾؿ :  ،الذا ؽ

   ط ألق ألنأأأأأأأأطأأأأأأأأ ق إنأأأأأأأأ 

 شةأأ ق  زأأان  فأأ  امسأأ   أأ  ال جل أأب

 يأأأ عق عن أأأ  كأأأرطاح  ا أأأيفأأأ  
 

 نك نأأ ا علأأ ا ششأأ ل أ  عنأأذ أ نأأ  

 ظأأني جةأأذع بفلأأل جلأأ  ادتة نأأ ا 

 عد عأأأخُ داس اقي نأأأ ا  اجأأأشكي 
 

الػشسط  علػ وهػؾ خػارج  ،مجربتيؽ شعريتيؽ في( جات مكرورال التيافتعبير : )ي
قػد مسل تػه  أف شػاعر ا إلػ وذلػ راجػل  ،الذعرية الرياغة العربية أو فيالسألؾؼ 

 ،الشحػؾ السػألؾؼ للشػاس علػ فلؼ يعبأ بشغػاـ ال لسػات ومشدػيقها  ،عاطسته الحزيشة
 فداؽ لشا مثل هذا الشغاـ ال ريب. 

بعػد  ،رجاؿ الػؾطؽ عل يذرؼ فيها دمعة حارة  التيقريدة ) ا ؾا رجاالل(  فيو 
  (9)فيقؾؿ :  ،وألسؾا طعؼ أوجاعهؼ ،أف غي روا لؾ هؼ

  

  

                                                           

 . 9999 ص ،9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 .919، ص9: جالسردر الدابق(  (9
 .991، ص9ج :السردر الدابق ( (9



 
 

 

 (21العربوةىوالذعبىالمناظرةىلهاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىاللغةى

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

4122 

 )الدريل(

 ينأأ ؟  ن أأو را جنأأ د فأأ  نأأ ط 

  إق ا ط فأأأأل ا عمأأأأش ال فشجلأأأأ  

  ني ي أأأأأأ  جأأأأأأشعق أق أنظأأأأأأ

     ظظأأأو ! إمنأأأ   ا ـأأأمخ أصت أأأ
 

 اطأأأكخ      أأأ را ؟     أنأأأخ ال جعلأأأ ُ   

 فلأأأأ   ى    أع ؿأأأأذ  ظُة أأأأ ح فنأأأأ د

 فطمأأأأأئو ا فأأأأأ جب األ ؼأأأأأ    كأأأأأ

 ) أأأأو( نُأأأأش    نأأأأ س ؿأأأأمي  يف
 

حؾمة هذا اال سعاؿ الحاد  فيول شه  ،لظؾيل العسر( غير مألؾؼفتعبير : )إف ا
 ،القريدة دوف سيظرمه الؾاعية فيفامخذت بعض الترا يب مكا ها  ،لؼ يذعر بذلػ

باحداسػه أف هػذه اللسغػة أو هػذا  سػيكػاف " يكت –ك يره مؽ الذعرات  –به  يوكأ 
ؽ  غػاـ العػرؼ ولػؾ كا ػ  هػذه ال لسػة خارجػة عػ ،معشػاه ييػزد ذي التركيب هؾ ال

 .(9)"  ي الل ؾ 
يلجػػأ فيهػػا  ،ا سعاليػػةل ػػة  علػػ  يفالذػػعر قػػد يشحشػػ ،شػػيتومهسػػا يكػػؽ مػػؽ 

مػؽ   السعشػ علػ ألسػاظ ومرا يػب يعتقػد أ هػا أدؿ  إلػ الذاعر مح  مأثير اال سعػاؿ 
فليس مؽ السسكؽ حيشئذ وتل قؾاعػد صػارمة  ،وما دام  ل ة الذعر كذلػ ،غيرها

 (9)رار.لها متدؼ باالطراد واالستس
 :  األساليب: ثانُا  

أو  غػػؼ  ،السعػػا ي يعبػػر بهػػا عػػؽ  التػػيإف األسػػلؾب " هػػؾ الرػػؾرة اللسغيػػة 
العبػػارات اللسغيػػة السشدػػقة  أو هػػؾ ،ألدات األف ػػار وعػػرض الخيػػاؿ ومأليسػػهال ػػالـ 
 .(9)"  السعا ي ألدات
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ي ة صؾرة مزثرة بل في السعا ي وإيراد  ،وفؽ التعبير ،أو هؾ : طريقة الترؾير
يرؾغها صياغة محسل ال ثيػر مػؽ شخرػيته  ذيقدرة الذاعر السبدع ال إل مرجل 

 (9)وخياله.

وهػذا  ،حالػة ذاميػة مػرمبط برػاحبه علػ فاألسلؾب إذال هؾ خاصية مسيػزة مػدؿ 
 , (9)فهػؾ تػرورة حتسيػة  ،ربط األسػلؾب برػاحبه في)الذايب(  إليه  هؾ ما دع

 ذهيرة : )األسلؾب هؾ الرجل  سده(. وهذه الس رة أخذها مؽ مقؾلة )بيسؾف( ال

وييدػر للسخػاطبيؽ متبػل  ،اإلقشػاع علػ أف األسلؾب الجيد يدػاعد  فيوال شػ 
 ،والتذػػؾيق ،مػػؽ عشاصػر الؾتػػؾح عليهػايه سبسػػا يزػػ ،السؾتػؾع واال قيػػاد للحجػة

لػذا كا ػ   ،عليهويقبل  ،إليهوالجاذبية ل ذلػ أل ه ليس كل حق أو صؾاب يدتسل 
ومػؽ ثػؼ  ،مزاعيسه مػؽ حجػة وإقشػاع فيبسا يحسله  ،لؾب شديدةاألس إل الحاجة 

بػل البػد مػؽ االسػتعا ة  ،لؼ م ؽ الحقػا ق وحػدها كافيػة لترػديق الشػاس وا قيػادهؼ
وحدؽ العرض  ،الخياليةوالرؾر  ،والجؾا ب الؾجدا ية ،واإلثارة ،بعشاصر التذؾيق

بيؽ يتػػػأثروف ال ػػرض السشذػػؾد ل ألف كثيػػرال مػػؽ السخػػاط إلػػ والتشدػػيق للؾصػػؾؿ 
وسػػػا ل اإليحػػػات  إلػػػ فهػػػؼ  ،بؾجػػػدا هؼ ومذػػػاعرهؼ أ ثػػػر مسػػػا يتػػػأثروف بعقػػػؾلهؼ

وهذا ال يسشػل أف هشػاؾ  ،الحجة الدام ة إل باألسلؾب والتأثر بسزثرامه أحؾج مشهؼ 
 (9)معال. األساليبطؾا ف كثيرة مؽ الشاس يتأثروف بالحجج و 

 –كثيػػر مشػػه  فػػي –(  لحػػع أ ػػه قػػد امدػػؼ البردو ػػي أسػػلؾب ) فػػيوبالتأمػػل 
هػػذا  فػػيالجزالػػة مػػل الؾتػػؾح ل ألف ال لسػػات السدػػتعسلة  في" وال متشػػا ،بالجزالػػة

                                                           

، دار السعرفة الجامعية  السرري ( شعر الترؾؼ في األ دلس : د/ سالؼ عبد الرازؽ  (9
 بتررؼ. 919،919ـ ، ص9119باإلسكشدرية

 .11ص ( األسلؾب : (9
، 9199عشد العرب : د/   طاهر درويش ، مكتبة الذباب بالقاهرة  األدبي( في الشقد  (9

 بتررؼ. 999،999ص
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القػؾاميس القريبػة  فػيلؾجؾدهػا  ،قريبػة التشػاوؿ ،وإف كا   غريبة أحيا ػال  األسلؾب
ل ألف الذػػاعر فيػػه ال  شػػيت فػػي.. واألسػػلؾب الجػػزؿ لػػيس مػػؽ الت لػػف  اليػػد إلػػ 

بػل ألف  ،هذه محػدث لؾ ػال مػؽ ألػؾاف البػديل دوف ملػػألف  ى يقف ليبدؿ كلسة بأخر 
أو ألف هػػػذه أشػػػرؼ مػػػؽ ملػػػػ  ،دوف صػػػاحبتها  أدات السعشػػػ فػػػيهػػػذه أ ثػػػر دقػػػة 

 .(9)أل ها لؼ مستهؽ بكثرة االستخداـ"  ،استخدامال 

ل ػؽ الشغػرة  ،مرؾير أحزا ه فيالخبر واإل ذات  يأسلؾب عل وقد ام أ شاعر ا 
وهذا مسا ال يش ره القػارئ لذػعره .  ،لشا غلبة اإل ذات مزكد ي الستأ ية لشتاجه الذعر 

 (9) قؾله : ،ي ومؽ  ساذجه الذعرية الشابعة مؽ األسلؾب الخبر 

 )الرمل(

 زأأأأ قي  عػأأأأك   أنأأأأ  ظشنأأأأ ن 
 

 عأطأأأأ ف   عدنعأأأأ  أنأأأأ  آالنأأأأ   
 

 )مجزوت ال امل(          (9) وقؾله :

 أنأأأأأأ  ظأأأأأأطة ا أأأأأأشع  جنأأأأأأأ 
 

 ؿأأأأأأمح  يف أأأأأأأحعش ا أأأأأأ   ) (
 

 )الخسيف(         (1)ه : وقؾل

 إال طشفأأأ  نأأأو األػأأأأ    نأأأ  ظيأأأ ج 

 ه أزأأأأخ ن متأأأأأ ح نأأأأو ا عمأأأأأش إال  
 

 ادتأش  عا أذ    عل ب     أ ار أنؼ  ) (

 نأأأو بعأأأذ  أ أأأ  نأأأ م  عأالقأأأ
 

                                                           

 .119،119عشد العرب : ص األدبي( أسس الشقد  (9
 .91، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 .995،  9( السردر الدابق : ج (9
 . 999،999، ص9( السردر الدابق : ج (1
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 ،عليهػاقد بدط عالله  ي التقرير  ي األبيات الدابقة  لحع أف الظابل الخبر  سيف
هػػا صػػؾرال صػػادقة معبػػرة عػػؽ طيام فػػيوأودع  ،بيػػد أف الذػػاعر قػػد بػػ  فيهػػا روحػػه

 مؽ مباشرة ومقريرية .  ي األسلؾب الخبر  ي فأزال  عشها ما يعتر  ،الؾجداف

الساقػػػة  ىهػػػذه األبيػػػات مػػػد فػػػي( بريذػػػته الذػػػعرية البردو ػػػي لقػػػد  قػػػش )
 فػيالتيػه  فػيتػا عال   فأتػح ،بها قلبػه ييرظل التيوالدمؾع واآلالـ   ،والحرماف

أو  ،دمعػال وبػاح يأف لػؾ بكػ يول ػؼ مسشػ ،لشؾاحيشزؼ اآلهات م لؾؿ ا ،هؾج الرياح
 واستراح ...، ول ؽ قلبه مدجج باألشؾاؾ والجراح.   بحزؽ السش  سأغ

وقػػد معػػددت ألؾا ػػه  ،دواويشػػه فػػيفهػػؾ مبثػػؾث بكثػػرة  ،يأمػػا األسػػلؾب اإل ذػػا 
 ومجديد معا امها وعذابامها. ،ومشؾع  لتأ يد حزؾر الذات

 فػيلػؾاف معبػرال عػؽ عػالؼ أحزا ػه  فيقػؾؿ مقدمػة هػذه األ  فياالستسهاـ  يويأم
 )الخسيف(    (9)قريدة : )م ؽ ذا هشا،(: 

 ؟ عأنأأأخ  ؿأأأم   مسيعأأأ ا  ن أأأو أنأأأ د

 ؟ ن أو را ينأ  ؟ ه  أة     نو أنأ د 

 أػأأغل ا حفحأأيؽ : عأنأأر   فأأ  بأأاد

 كيأأ  ن جأأخ؟ كمأأ   أأ د ػأأة ث ا أأأ 

 لحي أأأ قكيأأأ  أطةقأأأخ ن ىن أأأو دس

 أعكلأأأأخ أنشيأأأأ  ا طغأأأأ ة كأأأأأشا    
 

 

 
 

 ) ( 

 قطيعأأ ا  عبأأني أنأأ  بأأني ؿأأ ج

 ال ؿأأمخ ا قةأأ س ا ـأأذفع   إآ  ! 

 ا ـأأأشفع   ععأأأو بأأأاد  عأأأ 

 ؿفشة ا غـ ق ارتليعأ   يفأعطش 

 نلأأيع  يفا ليأأل ظلم أأ    عسنأأ

 نأأ   عاطأأح د  ا أأزا ث قطيعأأ     
 

حيػػ   ،،(يمثػػل : )مػػؽ أ ػػاد ،األبيػػات الدػػابقة  لحػػع كثػػرة االسػػتسهامات سػػيف
و) يػػػػف أطبقػػػػ   ،) يػػػػف مامػػػػ ،(و ،و)مػػػػؽ ذا هشػػػػا،( ،جػػػػاتت مكػػػػرورة مػػػػرميؽ

هذه االستسهامات  جد أف الذاعر قد كػرر أداة االسػتسهاـ  فيوبالتأمل  ،مقلتيها،(

                                                           

 .999ص ,9( األعساؿ الذعرية ال املة: ج (9
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 فػيأف لػه أ بػر األثػر  فػيوهذا الت رار ال شػػ  ،و) يف( مرميؽ ،)مؽ( ثالث مرات
 ا سعاليػةولػؼ يكػؽ ثسػة عػاهرة  ، سػؾس الستلقػيؽ فيومرسيخ آثارها  ،عسق التجربة

 بشات الشص ومعساريته ككل.  ياف بشية مذكيلية شارك  فبل ك ،فحدب

 ،األبيػات فػيوقد كاف )لسزج الستشاقزػات( ومساعلػه مػل االسػتسهاـ دور فعػاؿ 
إال  يوقػاؿ : ) مػؽ ذا هشػا، لػؼ يحبشػ ،وأ   صس ا سسيعه،( يحي  قاؿ : )مؽ أ اد

 صس  القبؾر الرديعه!(. 

  ذي  ومأوههػػا الػػ ،الػػروح السعذبػػةإ ػػه يعكػػس لحشػػال شػػقيال يتهػػامر أ يشػػه مػػؽ هػػذه 
محػيط أبيامػه ومرػؾيرها  فػيالدػباحة  إلػ مسػا يػدفعشا دفعػال  ،بذدة اال سعاؿ ييؾح

 والتعاطف مل شاعرها الحزيؽ.  ،والتساعل معها ،السسؾج بالسذاعر الحارة السلتهبة

 فػيصسرة ال رػؾف( يػدخل  فيوقؾله : ) يف مام ، كسا يسؾت شباب العظر 
 ،ؾلػؾج(  ؾع مػؽ أ ػؾاع )السؾ  هي و  ،اة( السدتعار مؽ فؽ السدرحيةم شيػ )السشاج

لحغػػة مػػؽ  فػػيا سػػراد  علػػ الذخرػػية بسكشؾ ػػات قلبهػػا  يمتحػػدد " عشػػدما مسزػػ
 .(9)الحاسؼ "  ي لحغات التظؾر السرير 

يدأؿ  سده : كيف مام   –خظاب الذات للذات  –هذه السشاجاة  فيفالذاعر 
: كسػا يسػؾت شػباب العظػر  ةا  دار مجيبػ فيوهشا يخس  صؾت الشسس  ،، يبالد
مدػتسهسال:  ي مػرة أخػر  إليهابل عاد  ،الشسديولؼ م ؽ السشاجاة خامسة الرراع  ،...

 .مزيعه،(  فيالليل حلسها  يكيف أطبق  مقلتيها ورم رى )مؽ د

  سده بهذه الحقيقة السرة : )أوكل  أمرها الظ اة(.  إليه  ثؼ باح

                                                           

، 9195( يؾليؾ 911السيرل ، العدد )( بيؽ السشاجاة والسؾ ؾلؾج : د/  بيل راغب ، مجلة  (9
 .95ص
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بعض األبيات  في السشاجاة عل هاـ وا حشا ه وهكذا فقد كاف ألسلؾب االستس
 ،لؾطشه يكياف الذاعر بيؽ الؾاقل السترد فيمجديد الرراع الدا ر  فيدور مزثر 

 وبيؽ رغبامه وأشؾاقه لعالؼ أفزل. 

السقاـ  سيوال ي ،والشساذج الذعرية ألسلؾب االستسهاـ كثيرة جدال عشد شاعر ا
هذا األسلؾب قد يحتل مداحة كبيرة  اال تباه هؾ أف يولعل ما يدترع ،بحررها

قريدة )عروس الحزف(  فيكسا  ،وقد يشتغؼ التجربة كلها مقريبال  ،مؽ القريدة
   (9)يقؾؿ فيها :  التي

 )الرمل(

 ؿأأأ ج   دنأأأل عأنغأأأ   ؿأأأة ف    

 نأأأو زم أأأ   كلمأأأ   نأأأخ شأأأش 

 ؟ أ  هلأأ ؟ أ  جغأأ  جةكأأ يأأ  أ

 نأأأ    عفؼأأأذع آ   ؿأأأ ج   فةكأأأ

 يأأأل هلأأأ  قلأأأت طأأأعيذ عهلأأأ    

 سعظأأأأ ق : سع  طأأأأ بب  أ  هلأأأأ 

 ظن فأأأ  ؿأأأذسي   يفأ  جاقأأأخ 

 ط افأأأأ  نفظأأأأ   يفأ  جن شأأأأخ 

  ؿأأأ ج    أأأشق   ،  ظأأأخ أدس

                                    

 ػأأص ي  يف ز   اذتأأضق ا أأ ىأجأأش

 ؿأأأ ج   يفأ  جشايأأأ  يأأأذشخ  

 كلمأأأ   ن أأأخ     بكأأأخ نغمح أأأ   

  

 
 

) ( 

 عابحظأأأأأأأأ ن د عأنأأأأأأأأ د عشافأأأأأأأأ  

 عل نأأأأأو أ نيأأأأأ د عػأأأأأك ف   شأأأأأذ

 نغأأأأأ  ا طأأأأأط عآيأأأأأ د ا  افأأأأأ ؟

 ؟نأأ  خلأأ  ا ط افأأ   ؟عسا  ا ـأأ د   را

 ا شصافأأأأ ؟ يف   أأأأط  قلأأأأت ػأأأأق  

 ا أأذن ف ؟ يفعسع   ،علأأ لأأ  األ فا يف

 ؿأأأأأأأل اد عػأأأأأأأي طني خط فأأأأأأأ ؟

 ذتأأأأوُ عُأأأأشغت عششاظأأأأ د كأأأأع ف ؟  

 بك فأأأأأأ   إنأأأأأأ  فأأأأأأذن ، بؼأأأأأأص ن

                                         

 نأأأ ق أ   طأأأ  ا ظأأأص ف  ؟  سقأأأو اذتش

 ق ط أأأأأل ا قلأأأأأت عأػأأأأأا  اذتن فأأأأأ ؟ 

 ا   ػأأأأأ  ف  يفا قلأأأأأت  ىعج أأأأأ ع

                                                           

 .99،99، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
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 عأؿأأأغيخ هلأأأ   ،يكأأأزا  نأأأخ 
 

 عحتملأأأأأأأأأخُ ػأأأأأأأأأق ي  عػأأأأأأأأأق ف 
 

مػل فتػاة  الساتػيهػذه التجربػة جا بػال مػؽ ذكريػات  فػي( البردو ي لقد صؾر )
 ،وقد لسه وإياها عاطف الحشاف والحشيؽ ،فسشزلها ال بير بجؾار مشزله الر ير ،هحي

 فػػيوصػػؾمها يتعثػػر  ،أغا يهػػا إلػػ  يوهػػؾ يرػػ  ،يومغػػل م شػػ ،عػػدبن  علػػ فتالقيػػا 
كػأف  ،  سامهػا متحاتػؽ الػدمؾع والتػر ؼ فيو  ،صؾمها فيودمعها يتحذرج  ،دمعها

 .(9) يوبعزه ي ش ،يبعزه يبك ،صؾمها عؾد ذو ومر واحد

فقػد  ،وباستقرات هذه القرػيدة  لحػع أ هػا متذػبعة باالسػتسهاـ الحػا ر الحػزيؽ
بػل لػؼ  ،ما يزيد عػؽ عذػريؽ اسػتسهامال لػؼ يجػب عشهػا الذػاعر! حؾت بيؽ دفتيها

 يقل 

 ؿأأ ج    أأشق     ظأأخ أدس     إال:
 

 بك فأأأأ   إنأأأأ  فأأأأذن   بؼأأأأص ن  
 

لقػػد  ،متاهامػػه فػػييتػػؾزع  ذي  وهػذا يجدػػد قػػدر الحيػػرة الؾجدا يػػة والذػػتات الػػ
وعػؾده  همزػسؾرة بشايػ ،جاتت هذه االستسهامات بسثابة إشعاعات مؽ قلبػه وف ػره

 ،عسؾيػة وملقا يػة فػيوإ سػا  ،فأم  صػادقة لػيس فيهػا أثػر لرػشعة مزوقػة ،الحزيؽ
 الؾجداف قبل اآلذاف.  فيوهذا ما جعلها مزثر 

 اننداء: 
 )الخسيف(             ( 9)ومشه قؾؿ الذاعر : 

 اذتيأأأأأ ة نأأأأأ  أنأأأأأخ إال ز   أفُ أأأأ 

 نعأأأ عنأأ    عنأأ  ظيأأ ج   فأأ  ظيأأ ج 

 

) (  

 نأأة   ا يأأ غشأأ انب  يفأنأأل 

 عأظلأ    زي   ألػأق   عش د   أن

                                                           

 .99,ص 9السقدمة الشثرية للقريدة بقلؼ الذاعر: ج( (9
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ى"رؤوةىتحلولوةىفنوة"ى(ربداللهىالبردونيالحزنىفيىذعرى)نزرةى

4422 

 سثِّ سحأأأأأأ ر ز  حأأأأأأ   ط فأأأأأأل 
 

 ا طشف  ظطاق أبكأ   يف ا ذش ع
 

 ػػدات   وأمػػ ،األبيػػات الدػػابقة  لحػػع ثالثػػة  ػػداتات جػػاتت متشؾعػػة األداة سػػيف
وعػؽ تػػراعات  ،ىالبيػ  األخيػر بػػدوف أداة ليكذػف اللثػػاـ عػؽ قػػرب مشزلػة السشػػاد

 فػػيوالذ الؾجػػـؾ  ،أيامػػه ى ثػػر  فػػيبعػػد أف م ل لػػ   ػػار الذػػقات  ،الرحسػػة والرجػػات
مػبهؼ  اليػأسجػؾا ح  فيوما أجسل قؾله : ) أمل  ،مؽ وجدا ه اليأسوشل  ،أركا ه

 الظريق حيراف أبكؼ(! .  في الدج وقؾله : )و  ،( !

 مرؾير بديل يخلب األلباب.  عل فهسا يشظؾياف 

 )مجزوت ال امل(             (9)ويقؾؿ الذاعر : 

 سزأأأأأأأ   فأأأأأأ  آطأأأأأأش ا عـأأأأأأف س  
 

 ب دتنأأأأأأأ   ا حعأأأأأأأت  أأأأأأأأق ح ) (
 

وبجشاحػه  ،أف يترفق بالعرػسؾر يالذاعر ذلػ العام يالبي  الدابق يشاد سيف
مػر  أليسػةسػياؽ مجربػة  فػي  وإ سػا أمػ ،حقيقتػه عل وهذا الشدات ليس  ،الستعب !

بقيػة  ى جدػسه السؾهػؾف سػؾ  فػيولػؼ يعػد  ،بعد أف تعزعه السرض ،بها الذاعر
 ،متعب الجشاح ،مهزـؾ الحذا ،كالعرسؾر الجريح فرار ،حياة و دسة مزسحلة

قبػػل أف متزػػاتؿ ملػػػ الذػػهقات  ،عليػػهشػػبح السػػرض أف يحشػػؾ  يترجػػ لػػذا فهػػؾ 
 علػػ ويخبػػؾ لحػػؽ أحزا هػػا  ،ومػػذبل حيامػػه ،السشبعثػػة مػػؽ هػػزاؿ  سدػػه الستالشػػية

 شستيه. 

 )الستقارب(          (9)الجا ر:  يويقؾؿ الذاعر مخاطبال الشغاـ اإلمام

 ش عنأأأ  علأأأ نأأأو ػأأأةعح  أفأأأ  
 

 عشأأأ   بنينأأأ    أه جُحتمأأأ ا؟    
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هػػزالت الستػػرفيؽ الػػذيؽ اسػػتلبؾا خيػػرات ال ػػادحيؽ وبػػددوها يسشػػة  يفهػػؾ يشػػاد 
قظػػل أحذػػاؤها مػػؽ تبيشسػػا آالؼ البدػػظات كا ػػ  م ،مػػؾاخير السدػػاد فػػيو  ،ويدػػرة

 الجؾع ويديل لعابها مؽ فتات مؾا دهؼ. 

وأفػػاد التأ يػػب والتػػؾبيخ لهػػذه  ،البيػػ  هػػذا فػػيوقػػد امتػػزج الشػػدات باالسػػتسهاـ 
ولػؼ  ،فامترػؾا دمػاتهؼ ،عسي  قلؾبها عؽ اإلحداس بسعا اة السقػرات التيالظ سة 

 يذرفها هزالت السقرات ليدقؾا بها خريسهؼ العظذاف !.  التييدركؾا سر  الدمعة 

 :انتعجب

 )الرمل(      (9)قريدة : )حيؽ يرحؾ الذعب (:  فيومشه قؾؿ الذاعر 

 ننأأأأأأ  آ  ! نأأأأأأ  أش لنأأأأأأ  ! آ  
 

  فحعأ ن   عبعأ   بعلن  فعمأ   
 

 علػ تػاغظال بقػؾة  ،ويشقػدهؼ  قػدال واقعيػال  ،وطشػه بعيؾبػه يفالذاعر يجاهر بش
والػبعض  ،مشها الػبعض يعس التييسيقؾا مؽ علسات الجهل   حت ،الجراح واألدوات

 !. يتعام اآلخر 

وامتػداد الػػشسس  ،ى خػر صػػدر البيػ  وم ػراره مػرة أ فػيجػات    ذيوهػذا التػأوه الػ
 ،ديػػاجير الجهػػل فػػيشػػعب تػػاع عسػػره  علػػ يعكػػس حرقػػة الذػػاعر  وحز ػػه  ،معػه

 أسر القيؾد.  فيكجث  مرسف  ،العبيد يواد فيوعاش 

 )ال امل( (9)عيد جلؾسه:  في(  )أحسد بؽ يحي إل قريدة وجهها  فيوقؾله 

 فأأأ  عفأأأب ػأأأشرنو ا  أأأ ه عنأأأذن    
 

 طأأح اشي  عففلأأع   ا غأأذ! ىجطأأ   
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قؾله: )ياويح( كلسة معجب ومقبيح فػي الؾقػ   سدػه لهػذه الذػرذمة الغالسػة ف
وم ثسها التػي طسػ  بقػاع الػؾطؽ, وكيػف سػيكؾف حالهػا عشػدما مش ذػف سػؾأمها, 

 .،!ومشزاح ستا رها متر حة عل  زورؽ الزواؿ

 : ٍانتًن
 )الخسيف(               (9)ومشه قؾؿ الذاعر: 

 إرا سنأأخُ ػأأيئ ح   نأأ      يأأخ ػأأعش 

 أسعنأأأأأأ  ه أنلأأأأأأ  ػأأأأأأ  كأأأأأأل 

 -عاذتيأأ ة  أأش  ع أأن    –  يأأح 
 

 ؟ أي  اععبينأ  ا قفأش    ظ ل بي   

 كنأأخ أز أأ   عال  ه أسد  يأأح 

 ا عمأش نغأن    عل نلخ نو ؿف ي  
 

فذستاه مظبقتاف  ،بألؼ الذاعر وحدرمه ييذ الثا يالبي  األوؿ و  في يفالتسش
وقلبػػه  ،الػػدج  فػػيهػػاف وغيبػػاف ما  ،اليػػأسومقلتػػاه بئػػراف دلؾهسػػا  ،فػػؾؽ أسػػاهسا
 لححزاف.  سومش ،مدفؽ للخظؾب

ويرػؾغ  ،يسػح الػد يا لحؾ ػال  يصسؾ الحيػاة ل كػ يتسش أما البي  الثال  : فهؾ 
 ولؾ مرة .  يليذوؽ  عيؼ األما  ،ويرسؼ لقلبه أفراح السدرة ،عسره جساالل وفتؾ ال 

اعره للبػػػؾح بسذػػػ ،اإل ذػػػا ية األسػػػاليبوهكػػػذا رأيشػػػا كيػػػف اسػػػتعاف الذػػػاعر ب
والتعبيػػر  ،احتػؾات السذػػاعر الؾجدا يػة علػػ وذلػػ  غػػرال لقػدرمها  ،ورغبامػه الشسدػػية

وأيزال إلثػارة  ،الحاؿ  ومؾافقتها لسقتز ،ومشاسبتها لل رض ،إليهاواإلشارة  ،عشها
والبعػػد بهػػؼ عػػؽ السلػػل ، وقػػد  ،ولسػػ  أ غػػارهؼ ،ا تبػػاههؼوجػػذب  ،أذهػػاف الستلقػػيؽ

 األسػاليبأمػا بقيػة  ،شعره فيكل عاهرة أسلؾبية لؾحع أف أسلؾب االستسهاـ قد ش
هذا األسلؾب يرؾر  عل ولعل كثرة ام ات الذاعر  ،هامذه عل فقد أم   ،األخرى 
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أف   البػػدهيومػػؽ ثػػؼ فسػػؽ  ،مػػا يلتهػػب بؾجدا ػػه مػػؽ حػػزف وألػػؼ ال مخبػػؾ جػػذومهسا
 م ثر االستسهامات ال اشسة عؽ مأسامه الال ها ية .

 الشاعر:  علُهااعتمد  ٍالت األخري األسالُبومن 

 احلىار: 
 ،ةجساليػػأبعػػادال  ي العسػػل الذػػعر  علػػ  سيمزػػ التػػيال شيػػة  األسػػاليبوهػػؾ مػػؽ 

  ،مثيػػر مذػػاعر القػػارئ وا سعاالمػػه التػػيكثيػػر مػػؽ األحػػداث  علػػ حيػػ  إ ػػه يذػػتسل 
حشايػػا  فػػيمتابعػة مجريػػات الحػؾار الػػدا ر بػيؽ الذخرػػيات الستساعلػة  إلػػ ومدفعػه 

 التجربة الذعرية . 

قرػيدة  ،ومػؽ أمثلتػه ،شػعر األحػزاف عشػد شػاعر ا فػيوقػد لػؾحع قلػة وجػؾده 
بػيؽ )الهاشػسية(  الدػالليفيها أصدات حسأة الرراع  ييدتؾح التي)حؾار جاريؽ( 
 اإلماـ )أحسد(.  عليهشجل   ذيو)القحظا ية( ال

( فيهػا حػؾارال دار بػيؽ جػاريؽ معػذبيؽ  البردو ي ر )ؾ قريدة طؾيلة ير هي و 
وقػػد أطػػاؿ  ،واآلخػػر مػػؽ )القحظػػا ييؽ( ،األوؿ مػػؽ )الهاشػػسييؽ( ،شػػهوط يمػػؽ بشػػ

مرػػؾير  فػػيورسػػؼ مالمحهػػا و زعامهػػا  ، الذخرػػية األولػػ علػػ الذػػاعر الؾقػػؾؼ 
مػػؽ  –شػػيئال فذػػيئال  –ثػػؼ أخػػذ يخ ػػف  ،ةالعسيقػػيكتشػػف أغؾارهػػا الشسدػػية  ي شػػعر 

بػدأ وي األخػرى  علػ ليدػلط األتػؾات  ،استعراض أبعاد هػذه الذخرػية عل قبزته 
وسػػؾؼ أسػػتعرض بعػػض  ،الغهػػؾر لترػػؾير أبعػػاد الذخرػػيتيؽ فػػيم شيػػػ الحػػؾار 

بدايػػة  إلػػ ثػػؼ أدلػػف مشهػػا  –خذػػية اإلطالػػة  –( يأبيػػات صػػؾرت  سدػػية )الهاشػػس
 (. يالحؾار والرراع بيشه وبيؽ )القحظا 

 )الخسيف(  (9)لداف األوؿ قا الل:  عل فيتحدث الذاعر 
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 ؟ أفأأأو أطأأأش إىل أفأأأو فأأأ   أأأيلي 

 ي نأأأأ  كحأأأأ سفي طأأأأص ق ا أأأأذش ع

 ك أأأأ دط نأأأأو خط فأأأأ    فح أأأأ دى

 اذتأأأطىعاألع ؿأأأط جشكأأأت ا قمأأأ  
 

 عا ن فأأأأأ  ج يأأأأأ  األظفأأأأأ سا    

 ىقلأأأأ ث األطأأأأ س يفعك ذتقأأأأذ 

 ا قفأأ س عظأأ سا  يفظأأ س ي دفأأ   

 كمأأأ  فشكأأأت ادتةأأأ ق ا فأأأشاسا   
 

لهػػػذه الذخرػػػية  الشسدػػػيفقػػػد صػػػؾرت األبيػػػات الدػػػابقة جا بػػػال مػػػؽ العػػػالؼ 
ل ػؽ ..  ،ومخػاوؼ ... ،وهػؾاجس ،مؽ قلػق عليهايخيؼ وما  ،وصراعامها الداخلية

ولػؼ مػبح بػه  ،وبالرغؼ مؽ ذلػ فاف هشاؾ جا بال  سديال آخػر لػؼ مت ذػف أبعػاده بعػد
األبيػات  فيوهذا ما سيتزح  ،والعربية القبلية ،وهؾ الرلف وال بر ،هذه األبيات

  (9)مسهدال لبداية عهؾر الظرؼ اآلخر :  –فيقؾؿ الذاعر  ،ةالتالي

 قلأأأأأأ  بعلأأأأأأ   أأأأأأ رس بعلأأأأأأ ح

 إ يأأأأأ شيأأأأأذ  ز عنأأأأأ    ىع أأأأأ 

 بقيأأأأو ا نأأأأ س ػتـأأأأ ح  يف ىزأأأأشأ

 قأأأأذن   بأأأأني ا حعرأأأأش عا  ظأأأأأ    

 نأأأأأأأو شأأأأأأأ س  عسآ    زحأأأأأأأذان

 ىا ظأأأأأأط زأأأأأأ     إىلعدعأأأأأأ    

  عطفأأأأأ  عكأأأأأض عأس أأأأأ  عذنأأأأأ

 شأأأ س  عقأأأ ل : أشأأأة     زأأأ ضتن

 نعأأأأأزث زكانأأأأأ    أنأأأأأخ نرلأأأأأ 

 زأأأأ طش  ب أأأأشط ارتأأأأذا  عنأأأأض    

 ا لأأي   عا حيأأ  زأأ ن     يفكلنأأ  

 : أفأأأو اهلأأأ اق؟ زأأأ ركش أب نأأأ  قأأأ ل 

  

 

 

) ( 

 

) ( 

) ( 

) ( 

 

 

) ( 

) ( 

  يظأأأ ساا ا أأأيمني  ؼأأأعفأأأذا  خت

 ىقأأأأةع ػأأأأل ذت أأأأو عجأأأأ اس  

 كأأأ ق فعحأأأ د  ؿأأأذفق ح عشأأأ سا   

 عدعأأأ ا  جقطأأأ  األقمأأأ سا  أأأأل 

 نرلمأأأ  فن أأأش ا فقأأأط ا نلأأأ سا

 فطيأأأأل اقصاسا  سأطأأأأ  عاضتنأأأأ

 يص  عأػأأأأأ ساكأأأأأص عجعأأأأأ ىل

 ػأن ساح ععأ سا؟   ؿأعةي  ىيل جش

 اقطأأأ سا  ؿأأ سة  لأأ  اق ختأأض   

 عأأأو ستيأأأ ر عش أأأ  ا ظأأأحع سا

 افأأأذف  نشزأأأل ننأأأ س  يف  عفأأأذ

 ىإنأأأأ  كأأأأ ق ز سطأأأأ ح ال جيأأأأ س  
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 ا فأأأأش إننأأأأ  ه ن ُأأأأو عأشأأأأذادن    

 شأأأأذ ا  إننأأأأ  ه ن ُأأأأو أن أأأأ  كأأأأ ق 

 شأأ س  عقأأ ل عنأأ  األشأأأ   (1) زأأ نحت

 نأأأأأ  ب دتأأأأأذعد زتأأأأأش سنأأأأأ دا  تشز

 قأأأأذ فظأأأأشُّ ادتأأأأذعد ننأأأأ  عنأأأأ 

 األع  وأنأأأأأأ إىلعينأأأأأأ  أؿأأأأأأغي  

 ا ليأأأأأا يفزأأأأارا ب  ؼأأأأشع  فنتأأأأش  

  ا عنأأ  ظحأأ  يفاذتأأ اس  ىعمتأأ د

  حلأأأو ا ظعأأأأ ا ـأأأة    ىعجأأأشا 

 ػأأأأشعق ح  ي ّأأأأحت  ىزعبنأأأأ د ا ؼأأأأ

  عا ـّأأأة  جأأأشعؽ ا ضيأأأ س زحأأأ ن   
 

 

) ( 

 اكأأ ن ا نأأل  ا ضنأأ ق زتأأ س   طأأ ق

 اذتظأأية ق )حأأطاح عنأأضاسا(  نأأ  

 عا أذن سا   أذاد؟ طل عأن   ا ةلأ  

 سا  فعحأأأأض أنأأأأ  كأأأأ ق نأأأأ سا   

 ة أأو ا أأذ  أأ سا ش يفأق فشعنأأ  

 عا أأأشفب جعـأأأ  األػأأأص سا  ، سا 

 أأأل كمأأ  فنتأأش ا لأأ يت ادتأأذاسا  

 أطأأكحخ كأأصو ا ـأأة   اذتأأ اسا  

 أأأش كمأأ  حتلأأو ا كأأطعغ ا عقأأ سا 

 ػأأأأأأ عشف ح فعنقأأأأأأذ األزكأأأأأأ سا 

 ىأكأأأ  ا عأأأزاس  يفك  ن دفأأأل 
 

األفػق صػباح  فػيأطػل   حتػ ،الحػؾار العشيػف بػيؽ الجػاريؽ ىوهكذا فقػد مسػاد
 ولؼ مهدأ  ار الرراع بيشهسا بعد. ،لدكؾتسا اعليهفأطبق  ،جديد

وأشاح وجهه  ،( خدهيوقد امزح مؽ خالؿ هذه األبيات كيف صعر  )الهاشس
  يظيػػل إزاره  رأسػػه وا حشػ ى وألػؾ  ،الظريػػق فػي( حػيؽ صػػادفه يعػؽ جػاره )القحظػػا 
 ومعػػال عظسػػه   ثػػؼ ثشػػ ،السدػػير ليتجاذبػػا أطػػراؼ الحػػدي  إلػػ بعػػد أف دعػػاه جػػاره 

 ،عػارال وشػشارال ،! يصحبت في ى وقاؿ له : هل مر  ،قترب الجار مشهتجيجه ...، فا
ومػزؽ  ،فاطرح عػؽ  سدػػ بهػرج الخػداع ،ؾاف!هوكال ا صؾرة لل ،أ ا وأ   معذباف

 ييد فيفزل يدؾ  ،الهؾاف والزياع فيكال ا سادر  ،عؽ وجهػ قشاعػ السدتعار
الذػػاعر  يا يسزػػيسششػػا رايػػات العػػزة ..، وهكػػذ علػػ ومرفػػرؼ  ،لشرفػػل مشػػارة الؾحػػدة

 الشهاية.   مدتقريال أبعاد الحؾار حت
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واسػتظاع شػاعر ا مػؽ خاللػه أف  ،وقد امدؼ هذا الحؾار بشزعة درامية واتػحة
وقد كاف هػذا األسػلؾب  ،يعبر عؽ رؤيته الذعرية والرراع الدا ر بيؽ الذخريتيؽ

ف هػذه ولعله حيؽ جعل عشػؾا ،أ دب الت شيكات السشية للتعبير عؽ مثل هذه الرؤية
 دور الحؾار الر يس فيها.  إل القريدة )حؾار جاريؽ( أراد أف يلس  أ غار ا 

صػؾر  التػيوهػؾ أف األبيػات األخيػرة  ،إليػهالبػد مػؽ اإلشػارة  شػيت  ل ؽ يبقػ
هػذه  فػيكال ريبة بيؽ أخؾامها ! ل ف يف به بعد أف صػؾر  يمبدو ل ،فيها الرباح

والستسثػل  ،اليسشيػة)أحسد( بيؽ القبا ل  أزكاه اإلماـ ذيالقريدة الرراع السحسـؾ ال
 فػي شػيتوما دار بيشهسا مػؽ حػؾار وجػداؿ لػؼ يدػسر عػؽ  ،الجاريؽ الدابقيؽ في

الدػػحر كسػػػا  ؽالشهايػػة ...، كيػػف بػػه يرسػػؼ صػػؾرال مياسػػة للرػػباح وهػػؾ يحتزػػ
 يمػػرعش الزهػػؾر فتراهػػا مػػؾم هػػي اح الرػػبا و يػػر و  ،زػػؽ ال ػػزوس كرمهػػا ،!تمح

 ،.....   .،!رى العذاأ ف  في السشاديل 
قػؾة  علػ ولػؼ مدػتسر   ،لقد خب  جذوة العاطسة عشد الذاعر واعتراهػا الستػؾر

 هايػة  إلػ  يولػؼ يخػتؼ مجربتػه ختامػال مشاسػبال يسزػ ،ي فا بهر  سده الذعر  ،واحدة
 ة لتلػ الشزاعات والرراعات القبلية. يطبع

 (. البردو ي شاعرية ) فيرة ال مقدح يفهذه هشة يد شيتومهسا يكؽ مؽ 

  : انتكرار
الذػعر  فػيوقػد ورد  ، لقد كاف الت رار "معروفال للعرب مشذ أياـ الجاهلية األول

                           الؾاقػػػػل لػػػػؼ يتخػػػػذ شػػػػكله الؾاتػػػػح  فػػػػيإال أ ػػػػه  ،بػػػػيؽ الحػػػػيؽ والحػػػػيؽ العربػػػػي
 .(9)عرر ا" فيإال 

                                                           

( قزايا الذعر السعاصر :  ازؾ السال  ة ، مشذؾرات مكتبة الشهزة ، الظبعة الثالثة  (9
 .991، ص9199
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وإال كػاف  ،العػاـ  اللسػع السكػرور أف يكػؾف وثيػق االرمبػاط بػالسعش فػي يويشب 
ة جساليػكسا البد أف يخزػل للقؾاعػد الذوقيػة وال ،قبؾلها إل لسغية مت لسة ال سبيل 

أف يكػرر  –مػثالل  –فلػيس مػؽ السقبػؾؿ  ،يخزل لهػا الذػعر عسؾمػال  التيوالبيا ية 
إال إذا كػػاف  ،أو لسغػال يشسػر الدػسل مشػه ،الذػاعر لسغػال تػعيف االرمبػاط بسػا حؾلػه

 (9)يتعلق بالهيكل العاـ للقريدة .و  ،ال رض مؽ ذلػ دراميال 

   ( 9)حي  يقؾؿ :  ،مقظؾعة )ليلة الذكريات( ،ومؽ أمثلته عشد شاعر ا

 )الستقارب(

 أو ذت أأأأو فأأأأ  يمأأأأ     دعأأأأي 

 ا أأأأأذش عكأأأأأ د ا ـأأأأأة   فؼأأأأأ  

 أو  فأأأأأأ ة دعأأأأأأي  دعأأأأأأي 

 ا ـأأأأأة    علأأأأأ لأطأأأأأ دعأأأأأي 

  نلأأأأأأصع عنأأأأأأ  صال فحعأأأأأأة 

  أأأأأ  ام فأأأأأ   يلأأأأأو ا أأأأأزكشف د 
 

 فصأأأش أق فطلعأأأ  زقأأأذ أعػأأأ  ا    

  عأأأأعه فأأأأ رق ا قلأأأأت أق أيص 

 أشأأأأذ اذتلأأأأ  ا محعأأأأ    عظأأأأ

 ن شعأأأ   أسقأأأ يفعنأأأ  ص أأأخ  

 ا لأأأأأصع  جقّلأأأأأ  عفلأأأأأ 

 نأأأ  أنأأأشّ عنأأأ  أزضعأأأ !    ، ع أأأ
 

ومػػرة  ،البيػػ  األوؿ فػػيمػػرة  ،رة أربػػل مػػراتو ( مكػػر يفقػػد جػػاتت كلسػػة )دعيشػػ
ط الهسـؾ مدل ىليرؾر مد ،البي  الثال  في –دوف فاصل بيشهسا  –ثا ية وثالثة 

البيػ  الرابػل ليكثػف مػؽ  فيثؼ ما فت  يعيدها مرة رابعة  ،وحرما ه مؽ الشـؾ عليه
قؾلػه :  فػيمرؾير استبداد ملػ الهسـؾ وط يا هػا  فيثؼ أوغل  ،اإلحداس بجؾرها

                              قؾلػػػػػه : فػػػػػي –مػػػػػل اخػػػػػتالؼ يدػػػػػير  – ى )ومػػػػػا زلػػػػػ ( وم رارهػػػػػا مػػػػػرة أخػػػػػر 
وبػػيؽ  ،غسػػؾة حالسػػة إلػػ بػػيؽ روحػػه التا قػػة  ي برػػراع قػػؾ  يؾح)ومػػا زاؿ( مسػػا يػػ
 جؾا حه. فيهسؾمه السهتاجة 

                                                           

 بتررؼ. 999 : صعساؿ الذعرية ال املةاأل(  (9
 .999، ص9ج :السرجل الدابق ( (9
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 علػػ أيػػديشا مستاحػػال للس ػػرة الستدػػلظة  فػػيولعػل أسػػلؾب الت ػػرار هشػػا قػػد وتػػل 
 ،أعساقػه علػ سلظها الذعر  التيوبذلػ أصبح أحد األتؾات الالشعؾرية  ،الذاعر

 خباياها.  عل فأتاتها لشا وأطلعشا 

رفيق لػه  عل فيها حز ه  ييبد التي( يقريدة : )ال مقل ل ،مثلته أيزال ومؽ أ
 )الخسيف(       (9)فيقؾؿ :  ،وباع الزسير واألخالؽ ،وحل الشساؽ في هؾى 

 ع أأأأ را : طأأأأةق ح   ال جقأأأأل  أأأأ 

  زتأأأأأ ل ا حأأأأأذن  يفه أطأأأأأ بق  

 كش أأأأ ح أنأأأأ  إق ه فكأأأأو قأأأأشف  

  ا  ظأأأ ل سزأأأ ق يفال جقأأأل : كأأأ   

  عخلقأأأأ  أنأأأأ  كأأأأمط ه أكأأأأيل

 زأأ دق نأأ  ؿأأ ظ  خال جقأأل : كنأأ

 : أفأأو ا حقينأأ ؟ عال أفأأأ    ال جقأأل  أأ 

  قأأأأذ نظأأأأيخ ا لقأأأأ   ف نأأأأ ح عإنأأأأ 

 نُأأأأش  أأأأ  ز ال جأأأأزع   ؿأأأأشاظي 
 

 

 

 

 

 

 

) ( 

 عسا ر اقنطاقأأأأأأ ؟  أعا أأأأأأال 

 ا لع قأ ؟   زكي  أسكأ  ، عا حل ِّ

 زتأأ ل ا ظأأة   عفأأخُ ا ظأأة ق   يف

 عأكأأأأ ع ا ا لأأأأمط عاألخاقأأأأ  

 د ا شز قأأأ خظأأأش  أنأأأ  عكفأأأ ن

  عال أبيأأأأل نف قأأأأ   ظأأأأخ أػأأأأش

 زأأنعو ه نأأحا  ؟  ،از قنأأ   أأأو

 نظأيخ ا فشاقأ ؟    نحأ    ظخ أدس

 راقأأأ   إمنأأأ  نأأأو جأأأزع  ا أأأش   
 

صػاحبه معامبػال إيػاه  إلػ وجههػا  التػي ،فقد كرر الذاعر )ال مقل ( أربل مػرات
ره الزا سػة ومعػاذي ،رافزال معالمه الؾاهية ،ا دالخه مؽ القيؼ األخالقية الراشدة عل 
 . ي والتلؾ  يمدؾغ له التد  التي

 سا جاتت )لؼ( مكرورة أربل مرات أيزال لتجدد مسدػ الذاعر بسثله الدامية 
 وإف خدر مؽ أجل ذلػ الرفاؽ.  ،يوبالزسير الح

                                                           

 .999، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
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الرػؾرة  علػ عل هذا الزخؼ مؽ الت رارات العديدة أطل أسلؾب االستسهاـ  فيو 
فجػػات  ،الذػػاعر بقيسػػه ومباد ػػه ب مذػػ علػػ اإللحػػاح  فػػيالذػػعرية ومزػػافر معهػػا 

فأصػػػبح   ،( يمتػػػ ،أيػػػؽ ،كيػػف ،مكػػرورال خسػػػس مػػػرات وبػػأدوات عديػػػدة : )لسػػػاذا
التجربػػة دا ػػرة  سدػػية م لقػػة متػػؾهج بأصػػباغ وألػػؾاف عديػػدة مػػؽ الت ػػرار السػػزثر 

مثلسػا يستعػل بعػض  عليهػاولؼ يكؽ مقحسػال  ،جات ملتحسال بالتجربة ذي  ال ،والسعاؿ
 ي) ػػازؾ السال  ػػة( مقػػؾؿ : " ولعػػل كثيػػرال مػػؽ متتبعػػ ذي هػػيوهػػا   ،اليػػـؾشػػعرات 

يالحغػؾف أف أسػلؾب الت ػرار قػد بػػات  ،الذػعر السعاصػر فػي   الحركػات التجديديػة
ومػارة لبػدت فقػرات  ،ت ث ػرات الػؾزف سػلمػارة ل ،الدػشؾات األخيػرة عكػازة فييدتعسل 

 التػيمؽ األغراض  ذلػ ى وسؾ  ،الؾقؾؼ  ومارة الختتاـ قريدة متحدرة مأب ،جديدة
وجهػه  فػيالؾقػؾؼ  إل وهؾ أمر  أمل أف يتجه الستز ؾف  ،األصل فيلؼ يؾجد لها 

 .(9)حـز وصرامة م سياف لردعه"  في

                                                           

 . 959( قزايا الذعر السعاصر : ص (9
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 ادلبحث انثانث
  تظكين الصورة الظعزية

التجربػػػة  عليهػػامقػػـؾ  التػػيالػػدعا ؼ األساسػػية  إحػػدىمعػػد الرػػؾرة الذػػعرية 
ومقػؾـ ر ػيس مػؽ  ،ي صػر الػشص الذػعر عشرر مهػؼ مػؽ بػيؽ عشا هي و  ،الذعرية

ومسثيػل مذػاعر  ،ال تشاه أسػرار الؾجػؾد  " وسيلة الذاعر األول هي ف  ، امهممقؾ 
 ىومد ييكذف أبعاد رؤيته للؾاقل الخارج ي معادؿ معبير  فيالشسس وخؾاطر الس ر 

 .( 9)عسق اإلحداس بالذات والسجتسل "  ىومد ،استبظا ه للغؾاهر

 ،مأثر بها الذاعر التيخلق التأثر واالمتزاج بالحالة  فيومبدو أهسية الرؾرة 
 ى يػػر   هػػذا الرػػدد يقػػؾؿ األسػػتاذ )أحسػػد الذػػايب( : " فاألديػػب السؾفػػق ... فػػيو 

ثػػؼ يعرتػػها  ،األشػػيات واألحػػداث ويػػدرؾ مػػا فيهػػا مػػؽ أسػػباب الروعػػة أو اإلشػػساؽ
عرتػها ب –غالبػال  – سػيال يكت عليشػاوهؾ إذ يعرتػها  ،كأ ها حقيقة ملسؾسة عليشا

  أف  درؾ أسرارها فيذػسلشا اإلعجػاب  عد ،ة مرؾرة أو مجدسةر بل مسد ،صامتة
 . (9)أو اإلشساؽ "  ،أو الرحسة

 التػػيويختلػػف مسهػػـؾ الرػػؾرة عشػػد  قاد ػػا السعاصػػريؽ ل  غػػرال لتعػػدد السشػػابل 
( يعشػد الػدكتؾر )عبػد القػادر الربػاع –مػثالل   – هي ف ،استقؾا مشها مسهؾمهؼ لها

شػريظة أف م ػؾف هػذه الهيئػة  ،أية هيئة مثيرها ال لسات الذعرية بالذهؽ: "  يمعش
 .(9)آف "  فيمعبرة ومؾحية 

                                                           

( : د/ أ س داود ، دار هجر السشيلتذوؽ ل( شعر محسؾد حدؽ إسساعيل )محاوالت  (9
 .99، ص9199للظباعة بسرر 

، 9111الظبعة العاشرة ,: أحسد الذايب ، مكتبة الشهزة السررية  األدبي( أصؾؿ الشقد  (9
 . 999ص 

علـؾ للظباعة والشذر ، دار ال الرباعي( الرؾرة السشية في الشقد الذعرى : د/ عبد القادر  (9
. وهشاؾ مساهيؼ عديدة ال يسكؽ للبح   95، ص 9191بالدعؾدية ، الظبعة األول  

== 
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كػل فالرػؾرة الذػعرية ال يسكػؽ أف م ػؾف ذات قيسػة بسعػزؿ عػؽ أدوات  علػ و 
ل أل هػػا " وإف م ػػؽ لهػػا شخرػػيتها وكيا هػػا الخػػاص ... فا هػػا  ي التذػػكيل الذػػعر 

أو  ،يلحػؽ هرمػؾ  فػيأو   سػة  ،بشػات في حجرال  ،)صؾرة( تسؽ م ؾيؽ شامل مبق
 .(9)لؾحة "  فيأو تؾتال  ،أو عالل  ،لؾ ال 

إ سػا  ،ذامهػا مسيػز الذػاعر فػي سا أف الرؾرة " مهسا م ػؽ جسيلػة ... ليدػ  
أو بأف ػار  ،مربح برهاف عبقرية أصيلة بقدر ما م ػؾف مكيسػة باال سعػاؿ السدػيظر

 .(9).." أو برؾر أثيرت عؽ طريق هذا اال سعاؿ ،مترلة

مجاربػػػه  فػػػي (البردو ػػػي ألسهػػػا خيػػػاؿ ) التػػػيالرػػػؾرة الذػػػعرية  فػػػيوالشػػػاعر 
 : التاليفجاتت ك ،وسا ل عديدة عل يلحع أ ه اعتسد فيها  ،الستشؾعة

  

                                                                                                                                               
== 

استعراتها ل فالسجاؿ هشا مجاؿ إشارة ، ال معسق ، ومؽ الشقاد الذيؽ أدلؾا بدلؾهؼ في هذا 
هالؿ ، في كتابه : األدب السقارف، دار العؾدة بيروت ،  غشيسيالسرظلح : د/   

، د/ مرظسي  اصف ، في كتابه : الرؾرة األدبية ،  999، ص 9199عة الثالثة الظب
وما بعدها ، د/  99، ص 9199دار األ دلس للظباعة والشذر بيروت ، الظبعة الثالثة 

في الذعر العربي السعاصر ، مكتبة  الؾجدا يفي كتابه : االمجاه =  عبد القادر القط ، 
للرؾرة  السشيد/ عل  صبح في كتابه : البشات ،  919، ص 9199الذباب بالقاهرة 

، د/   عل  هدية ، في  99، ص9119األدبية في الذعر ، السكتبة األزهرية للتراث 
،  9191القاهرة ، الظبعة األول  ب تابه : الرؾرة في شعر الديؾا ييؽ ، السظبعة السشية 

، دار  الخزاعيدعبل ، د/ عل  أبؾ زيد ، في كتابه : الرؾرة السشية في شعر  19ص
 ، وغيرهؼ كثير..... 911، ص 9199السعارؼ ، الظبعة الثا ية 

 .91، ص 9199( الرؾرة والبشات الذعرى : د/   حدؽ عبد هللا ، دار السعارؼ  (9
 .19، ص 9195( الل ة السشية : معريب ومقديؼ د/   حدؽ عبد هللا ، دار السعارؼ  (9
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 انشاعر : ٌطرائق تشكُم انصىرة ند
 : التشخُص والتجسُد :ىأول  

 ، بزػال حيػ  إ هسػا يكدػبا ها  ،ي العسل الذػعر  فيوهسا مؽ أبرز آثار الرؾرة 
وحيؾيػػة ...، والتذػػخيص " هػػؾ إحيػػات السػػؾاد الحدػػية الجامػػدة وإ دػػابها  ،وحركػػة

جدػػػد  فػػػي يأمػػػا التجدػػػيد فهػػػؾ " مقػػػديؼ السعشػػػ ، (9)إ دػػػا ية اإل دػػػاف وأفعالػػػه " 
 .(9)السادة الحدية "  إل مؽ  ظاؽ السساهيؼ  يأو  قل السعش ،ت شي

         ( 9)فيقؾؿ : ،بال وجه( قريدة )مديشة  فيوها هؾ ذا شاعر ا يحاور )صشعات( 

 )الظؾيل(

 ؟ جيأش  ز   أجذسفو فأ  ؿأنع   نأ  ا أ    

 متأأأ جني      كأأأو كأأأل فأأأ   عبعأأأذن 

 جظأأأأأ  ين ع حـأأأأأ  ا طأأأأأ ع ق ال  

 جشقأأأأت ن  أأأأذ يفمتأأأأ جني  كأأأأو 

 ز   عأو عش أ  ا أ    ا ي  ز ل جةعرني 

 أفأأو يأأل جأأذسفو نأأو أفأأو؟ سمبأأ    إىل

  جظأأأطفو نأأأو قأأأ   قأأأ   حةعرأأأ 
 

   أأأأ د عال فأأأأذسػأأأأعت  يفمتأأأأ جني   

  متأأأ جني جظأأأحعني نأأأو ن جأأأ  ا أأأضس   

  ا قأأأ   عفظحؼأأأش   كأأأ  ؟ زيظأأأحعل  إىل

  زحنظأأأأني أع فنظأأأأ ر نيعأأأأ د  ا غأأأأش  

  زقذجأأأ  أع عأأأو عش أأأ  ا خأأأش ا عـأأأش  

 طلعأأأخ بأأأا عشأأأ  ع ةأأأخ بأأأا ظ أأأش     

 عسا  طأأأك ق ا أأأذزو عأأأو كأأأصو اذتؼأأأش    
 

تهػا يعكس مذػاعر  سػس أثقلذي األبيات الدابقة اإليقاع الحزيؽ ال فيو لحع 
يلػؾف ذي هػؾ الػ ،وعػالـ القبػر ،والسؾت ،واأللؼ ،بدا الذعؾر بال  بة  حت ،األحزاف
 ويغلله بدحابة سؾدات.  ،السذهد
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سػػػبيل  علػػػ وقػػػد  اداهػػػا  ،وقسػػػة شػػػعؾرية حزيشػػػة مػػػل مديشتػػػه فػػػيفالذػػػاعر 
ثؼ  بس برؾت خاف  األ ػيؽ :  ،،!ي سا الل إياها : هل مدريؽ بسا يجر  ،التذخيص
 !،ي تزر يسؾت وهؾ ال يدر حشعب م فيجعة السزلسة أ ػ مسؾميؽ والسا ،)مسؾميؽ(!
 ،البيػ  الرابػل فػيومػرة  ،الثػا يالبيػ   فػيم رار اللسغة  سدها مرميؽ  إل ثؼ عسد 

وعشايػة الذػاعر بهػا أ ثػر  ،ال لسػة فيزاوية مهسة  عل اإللحاح  يوهذا يعكس مد
 ،ال لسػة فػياسػة  قظػة حد علػ لقد سلط الت رار الزؾت هشػا  ،مؽ عشايته بدؾاها

وبهذا فقد كاف ألسلؾب الت رار  ،بزرة الذعؾر فيل ؾ ها  ،وكذف عؽ اهتسامه بها
 التػيومؾقسه مجاه مديشتػه  ،محليل  سدية شاعر ا فيداللة  سدية عسيقة أسهس  

 تاع وجهها!.

لتعسػق  ي السذػهد الذػعر  علػ ولعل زمشية السزارع وطبيعته قد سيظرت بقػؾة 
ولت ثيػػف اإلحدػػاس بشػػزؼ  ،شػػبحه هػػي ال يشت ذي  الػػاإلحدػػاس برػػؾرة السػػؾت 

 الجراح. 

صػػؾرة مذخيرػػية هػػؾ اآلخػػر ليزػػيف بعػػدال آخػػر مػػؽ  فػػي)الظػػاعؾف(  يويػػأم
ومأمػػل كلسػػة )يسترػػػ(  ،قؾلػػه : )ويسترػػػ الظػػاعؾف( فػػي ،أبعػػاد الرؤيػػة الذػػعرية

 واستسرارية.. ،ورعب ،به مؽ فزع يوما مؾح

أطلػ  بػال  التػيرسػؼ مالمػح التذػخيص لسديشتػه البا دػة  فػيويسعؽ الذػاعر 
 ذيعػػؽ وجهػػػ الػػ اليػػـؾفظسػػق يدػػألها : هػػل مبحثػػيؽ  ،وغابػػ  بػػال عهػػر ! ،وجػػه

إف هػذا االسػتسهاـ يرػؾر  ،اآلخػر ،! ي أو هل مبحثيؽ عػؽ وجهػػ العرػر  ,فقدمه،
وتػبابية الرؤيػة مجػاه مػا مسػر بػه مديشتػه ووطشػه مػؽ  ،والتخػبط ،حالة مؽ الحيرة

أيػؽ ، هػل مػدريؽ  إلػ :  -بػشسس متحذػرج  –قف مرػيرية . ثػؼ عػاد يدػألها مؾا
  .مؽ أيؽ،!

حيػ   ،وتػياع الػؾطؽ ،تػياع السديشػة إلػ البيػ  األخيػر يرمػز الذػاعر  فيو 
ة سبعد أف عل  راس ،السحذر إل لسديشته وسيرورمها  ي رسؼ بداية السذهد الجشا ز 
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تػجعة  إلػ مذػتاقة  ،زيؽبػأس حػ فػيمظرقػة هامتهػا  ،القيػد مؾصػؾلة األ ػيؽ في
 !.اليا ديؽفسيه خالص  ،السؾت األخير

  (9):  يومؽ األمثلة أيزال : قؾؿ الذاعر مدترجعال أياـ العهد اإلمام

 )الخسيف(

  زملأأأأ ا فطعم ننأأأأ  اذتقأأأأذ ظحأأأأ

 كظأأأشن   اهلأأأذ  ظحأأأ يفعمتأأأ دعا 

 عدزنأأأأأ  ظكأأأأأ  ا ؼأأأأأزعر سز جأأأأأ ح  
 

 ش أأل ا أأش  قـأأذ  عيأأ  عأأ ها     

 يأأ د كأأل   فأأذ يفنعأ ل اذتقأأذ  

 عاظحؼأأذن  نحأأ ط ا ؼأأعت ظأأ ك    
 

قؾله : )يظعسؾ شا  في ،ياألبيات الدابقة  لحع عهؾر التجديد بذكل جل سيف
 وقؾله : ) دفشا حكؼ الذذوذ رفامال(. ،وقؾله: ) در ا معؾؿ الحقد( ،الحقد(

 شػيتصػؾرة  فػيصػؾرة مجدػيدية عشػدما جعلػه  فػيلقد صؾر الذاعر الحقػد 
ماـ )أحسػد( قػد أشػعلؾا  ػار الخرػؾمة والعػداوة بػيؽ وهؾ يقرد أف أمباع اإل ،يظعؼ

وابتعثػػػؾا حسيػػػة الجاهليػػػة مػػػؽ  ،وأزجػػػؾا روح الحقػػػد بيػػػشهؼ ،ياليسشػػػأبشػػػات الذػػػعب 
حيلػتهؼ  فػي جحػؾا   حتػ ،ومحاولة مقديسهؼ ،إلش الهؼ وإلها هؼ بأ سدهؼ ،رقدمها
هػزالت وعػل  ،حػؽواإلوصرعتهؼ باليا الحقػد  ،أ سدهؼ عل وا قدؼ اإلخؾة  ،الخبيثة

أف هػب الذػعب  إلػ  ،يمسزيق أواصر القربػ فيفتسادوا  ،غيهؼ فياألراذؿ سادريؽ 
رة الؾاثبػة هذػيؼ الػؾاقسيؽ حػوجرؼ بشػاره ال ،وصحا مؽ غظيظه الظؾيل ،مؽ الرقيؼ

ثػؼ  ،ودفؽ هذا الحكؼ رفامال  ،يد كل هادـ فيوحظؼ معاوؿ الحقد  ،طريق الحرية في
 األمؾر.  تقلده زماـبهب  محتذدال ابتهاجال 
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 ،حبيبة الظسؾلة قبر عل قالها  التي ،(يقريدة ) يف أ د فيويقؾؿ الذاعر 
 )ال امل(                                  (9)عشدما طاؼ به يؾمال مؽ األياـ : 

 عازيأأأأخُ قأأأأ ر  عا ظأأأأك ق فلفأأأأ   

 ا لقأ ؟  زظ  خُ عاسجت  ا ظأطال : نأي  

 زأأأأزكشد أق ا أأأأ د خ متأأأأو ا لقأأأأ 

  إىل  شأأأأأذانعع  عج  أأأأأخ سعظأأأأأ
 

 ا  متأأ   عطأأكينو األشأأذاس حتيأأ  

 ادتأأ اث  ظأأ ن  عجلعرمأأ     زعـأأ

 ع يأأأخ عسمبأأأ   آنأأأ   زقحلأأأخ 

 أق كأأأأأأأ دد ا ال  أق جح  أأأأأأأ  
 

مرػػؾير هػػذا السؾقػػف  فػػياألبيػػات الدػػابقة معػػا ق التذػػخيص والتجدػػيد  سػػيف
ارمذػف مػؽ  التػي ،زيػارة قبػر حبيبػة الظسؾلػة إلػ حي  أرقه طيف الحشيؽ  ،السزلؼ
عػػل ذي ولػػؼ يلهػػه صػػخب الػػد يا عػػؽ صػػداه الػػ ،هػػا راحػػة طسؾلتػػه ولػػذة حيامػػهحشا 

 ذاب مشه هذا اللحؽ السلؾع الحزيؽ.   حت ،حؾاسه فيروحه ويسؾج  عل يرفرؼ 

 يإف لػػ ،السشايػػا ي: يػػا واد يشػػسير قبرهػػا ولدػػاف حالػػه يشػػاد علػػ لقػػد وقػػف 
الدػػػكؾف ب ي واألجػػػداث معػػػؾ   ، ...بذػػػظػ محبؾبػػػة خسقػػػ  لهػػػا األرواح بالرػػػلؾات

 .روحه عؾيل الس مؼ! فيفأحي   ،الرهيب
 ،وإذ بالدػػزاؿ معلػػؾه الرجسػػة والرعذػػة ،ثػػؼ هسػػ   سدػػه بدػػزاؿ يػػزرؽ جشبيهػػا

فعيػا الجػؾاب عػؽ الػرد وملعػثؼ  ،اللقػات ،! يومتقظل  بػرات صػؾمه وهػؾ يقػؾؿ : متػ
 ،مػػذبح أحزا ػػه علػػ فقتػػل آمالػػه  ،ومػػذكر حيشهػػا أف السػػؾت خامسػػة اللقيػػا ،لدػػا ه !
  حتػػ ،ومألسػػ  روحػػه وفاتػػ  مشهػػا اآلالـ ،كبػػده ومدػػتعر فػػي يالشػػار م لػػ وجػػذوة
  سدها أف متألؼ !.  هي  ادت 

وعرػػياف الجػػؾاب ،الدػػزاؿ ورجسته علػػ لقػػد كػػاف إلتػػسات عشرػػر التذػػخيص 
 . والحياة ،والحركة،اؿ الرؾرة و بزها بالذعؾرجس فيأثر كبير  ،عؽ الرد وملعثسه
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أثػػر  ،واآلالـ ومألسهػػا ،اآلمػػاؿ وقتلهػػا علػػ   سػػا كػػاف إلتػػسات عشرػػر التجدػػيد
وذلػػػ بسزػػل قػػؾة وجػػداف  ،الرػػؾرة علػػ ارة والستعػػة ثػػإتػػسات عشرػػر اإل  فػػيفعػػاؿ 

 ودقة شعؾره.  ،وسعة خياله ،الذاعر

 فػػيإف هػػذا االختػػزاؿ  ،.. وليػػ  .. وربسػػا ( آمػػاليولشتأمػػل قؾلػػه : )فقتلػػ ن 
عكػس يليػ  ..، وربسػا ..،  يف السعا ي وبتر  ،والؾثب به وثبات سريعة ،الترؾير

مثػل هػذه  سػيصدمة الذاعر العشيسة بعد زيارمه لقبر حبيبته الرػ يرة ل ف يرأي في
ومظػارد الذػاعر  ،يسكػؽ أف مشبعػ  عبػارات مػؽ أعسػاؽ الالشػعؾر ،الحاؿ العرػيبة

 معا يهػػاثػػؼ مسقػػد هػػذه العبػػارات بعػػض  ،هأعساقػػ فػػيمهسػػا حػػاوؿ  دػػياف صػػداها 
معكػػس لحغػػة ذهػػؾؿ  ،كلسػػات متسرقػػة مبعثػػرة إلػػ  ذهشػػه السزػػظرب فػػيومدػػتحيل 

فشدػتظيل بقػدر مػؽ التأمػل أف  لسلػؼ أشػتات  ، سس الذػاعر عل الردمة ووقعها 
 ،مػؽ خػالؿ معا قػة مالبدػات السؾقػف الحػزيؽ ،إليػهو دتشتج ما أومػأت  ،ال لسات

 واستبظاف أغؾاره. 

د اسػػتقر مرػػؾير طريػػف ل فقػػ ،أف كػػادت اآلالـ أف متألسػػا( إلػػ ولعػػل قؾلػػه : )
أجدػاد ا وأرواحشػا بسعاولهػا العاميػة ..،  فػيمػزثر  التي هي أف اآلالـ  عل العرؼ 

 علػػ مرػػؾير وقػػل اآلالـ  فػػيفػػذلػ مبال ػػة مػػؽ الذػػاعر  ،أمػػا أ هػػا كػػادت أف متػػألؼ
 روحه ووجدا ه واستبدادها بهسا. 

إال أف  ،بػالرغؼ مػؽ قلػة عػددهاف ، زعة قررػية عل وقد ا حش  هذه األبيات 
ورسػس  حػػدثال قررػيال شػػا قال  ،ر اسػػتظاع أف يذػحشها بظاقػػة دراميػة مركػػزةالذػاع

 الؾق   سده.  فيوشجيال 

عاطسػػة  علػػ  –بذػػكل واتػػح  –أف هػػذه الرػػؾرة قػػد اعتسػػدت  فػػيوال ريػػب 
ف هشػػاؾ كثيػػرال مػػؽ السذػػاعر إالذػػعر ل إذ  فػػيوللرػػؾرة العاطسيػػة أثرهػػا  ،الذػػاعر

وملػػػػ األحاسػػػيس  ، سػػػؾس الذػػػعرات فػػػياإل دػػػا ية والؾجػػػدا يات الرقيقػػػة مخػػػتلج 
 سػػػؾس  فػػػيصػػػادقة معبػػػرة عسػػػا  إليشػػػاواال سعػػػاالت الستشؾعػػػة ال يسكػػػؽ أف مرػػػل 
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تهػا عػؽ يوهذه الرػؾر م تدػب حيؾ  ،أصحابها إال عؽ طريق ملػ الرؾر العاطسية
وا سعاالت  سدية مزثرة مجعلها  ،وكلسات  ابزة ،طريق ما محسله مؽ أ ات صادقة

 (9)هز الشسؾس ومحريػ السذاعر . فيبالغ لها مأثيرها ال ،حيؾية

 : تراسل الحىاس: ثانُا  
وهػػؾ عبػػارة عػػؽ "وصػػف مػػدركات كػػل حاسػػة مػػؽ الحػػؾاس برػػسات مػػدركات 

ومرػبح  ،ومرػير السذػسؾمات أ  امػال  ،السدسؾعات ألؾا ال   فتعظ ،األخرى الحاسة  
ؾف بغاهر وبهذا السسهـؾ مبدو الرؾرة الذعرية للذيؽ يتذبث،  (9)السر يات عاطرة" 

وعيسػػة  يواقػػل األمػػر مػػزد فػػيل شهػػا  ،العالقػػات السباشػػرة وشػػكلها خلظػػال وهػػذيا ال 
التعبيػػر عػػؽ العالقػػات الخسيػػة بػػيؽ األشػػيات وحقيقػػة مػػا بيشهػػا مػػؽ  هػػي و  ،مهسػػة
عػػالؿ مرػػؾير "مذػػحؾف  فػػي ،(9)واإلحدػػاس الػػدقيق الشسدػػيوإبػػراز األثػػر  ،روابػػط

محسػل  ،وحركة عػالؿ ،وخظؾط ألؾاف ،شحشال قؾيال يتألف ... مؽ عشاصر محدؾسة
وأ ثر مؽ ا عكػاس  ،الغاهر  بأ ثر مؽ السعش يمزاعيسها ف رة أو عاطسة مؾح في

 .(1) "يالؾاقل الخارج

  ( 5)مدا الل مديشته : )صشعات(:  ،(البردو ي قؾؿ ) ،ذلػ عل ومؽ األمثلة 

  
                                                           

، دار السعرفة للظباعة  الحديديفي شؾقيات حافع :د/ عبد اللظيف  ( الرؾرة السشية (9
 بتررؼ.  999،999، ص  9119والتجليد ، الظبعة األول  

 .915الحدي  : ص األدبي( الشقد  (9
، مشذأة  الدعد يسساعيل : د/ مرظسي إفي شعر محسؾد حدؽ  السشي( الترؾير  (9

 بتررؼ. 15، ص9199السعارؼ باإلسكشدرية 
الحدي  : روز غريب ، مركز الدراسات العربية للظبل والشذر  األدبيمسهيد في الشقد  ( (1

 .919، ص9199بيروت ، الظبعة األول  
 . 919، ص 9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (5
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 )الظؾيل(

 بأأأا   ظلمأأأو يفأجظحنؼأأأقني ا فصأأأش 
 

 ا فصأش  علأ   يذع     با صت  فأذل     
 

ف ػرة مبػادؿ معظيػات  علػ البي  الدابق أ ه يقـؾ برػؾرة أساسػية  فيو لحع 
 ،مػدرؾ بحاسػة البرػر التػيمؽ األمػؾر  ،)فظلؾع السجر أو ا بثاؽ  ؾره ( ،الحؾاس

 وهؾ وصف خاص بسدركات حاسة الذؼ.  ،التشذق إل وقد أتافه الذاعر 

اسػتحالة  علػ ويػدؿ  ،لؼبػاأل  يسػياؽ اسػتسهاـ يػؾح فػيوقد جات هذا التراسػل 
وقػد غػارت  ،يجتاحه ريح عاصػف ،يعل ليل سرمد فيوعدـ إمكا ية ذلػ  ،الؾقؾع
 ل سعدها!.فوأ ، جؾمه

الذػروؽ  فيديؽ مشاغػاة صػبح تػاريشته : كيف ميوالذاعر يريد أف يقؾؿ لسد
 واأللؼ ،!.  اليأسليلػ مظلدؼ ب يودج ،واألمل  بالسش

وبػدوف أف يدػتخدـ  ،بيرامهػا بػدوف مػرابطمع يمػؾالهػذه الرػؾرة  فيوقد لؾحع 
 حي  قاؿ:  ،ربط بعزها ببعض فيالذاعر أدوات الؾصل الل ؾية 

فغلػػ  هػػذه الترا يػػب مشعزلػػة عػػؽ  ،علسػػة ... بػػال هػػدوت ... بػػال  جػػؼ ( فػػي) 
 –يؾشػح القرػيدة كلهػػا  ذيالػ الشسدػيولعػل هػذا مسػا يتشاسػب مػػل الجػؾ  ،بعزػها

(9) -قريدة : )مديشة بال وجه (
 الؿ  سدية ثقيلة كئيبة. عمؽ  عليه يوما مشحش, 

مكا ها مؽ  فيمؾحية ومعبرة  – يرأي في – سا أف كلسة )مدتشذقيؽ( جاتت 
داللتهػػػػا باألريحيػػػػة وا بدػػػػاط  يل حيػػػػ  إف األخيػػػػرة مػػػػؾح -مػػػػثالل  –)متشدػػػػسيؽ( 

و دػػؼ السكػػاف  ،: مشسدػػه وشػػعر بالدػػرور يأ ،مثػػل : مشدػػؼ فػػالف الجػػؾ ،األسػارير
وهسػػا لالمخػػاذ  ،)الدػػيؽ والتػػات( فيهػػا فػػيولعػػل حر  ، بخػػالؼ األولػػ ،بالظيػػب....
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وهػذا مسػا  ،مػؽ بػذؿ الجهػد  يؾحياف بشؾع ما –الل ة  فيكسا هؾ معلـؾ  –والجعل 
 مل طبيعة الدياؽ .  يتساش  

إيقاع حروؼ ال لستيؽ بيؽ : ) ذق(  في الشسديالتبايؽ  يأيزال مد  سوال يخ
ا تقػات  فػيبأف الذاعر كاف مؾفقػال  يمسا يؾح ،اواختالؼ داللة أصؾامهس ،و) دؼ(

 .  يفيسا يبدو ل ،غيرها عل هذه ال لسة وإيثارها 

 )الدريل(       (9)وطشه:  يويقؾؿ الذاعر متحدثال بلدا ه ولداف بش

 أكأأأأأأأ عخ األزأأأأأأأشا  أ  ان أأأأأأأ   

 نأأأأ را ؟    أ  ف نأأأأ  طعأأأأ  أعش عنأأأأ 
 

 عأأأشع  اذتأأأضق شأأأ  ا أأأذ  يفع  

 أع ه نعأأأأأذ نؼأأأأأح  أع نطعأأأأأ 
 

بعض صػؾرها بحاسػة  فيمدرؾ  التيواإلحداس باأللؼ( مؽ األشيات أ)فالؾجل 
مػؽ مػدركات حاسػة التػذوؽ .  هػي كلسة )طعؼ( و  إل وقد أتافه الذاعر  ،اللسس

صػػػؾرة حدػػػية مذػػػاهدة،  فػػػيجػػػاتت  ، سػػػا لػػػؾحع أف األمػػػؾر السعشؾيػػػة كػػػاألفراح
ل فقػػد ألسػػؾا ألػػؼ عر ورفاقػػه مبل ػػال كبيػػرال ابالذػػ اليػػأسوقػػد بلػػغ وصػػارت ملؾ ػػة ، 

 فػيوجسػ  دمػاؤهؼ  ،ع  مؾاسػؼ أفػراحهؼ ألؾا هػاابعد أف أت ،جراحامهؼ وأوجاعهؼ
 أو يذسؾف!.  ،بل .. إ هؼ قد أصبحؾ ال يظعسؾف أصالل  ،عروؽ األحزاف

ومػػؽ خػػالؿ هػػذا التراسػػل لػػؾحع أف األمػػؾر الحدػػية قػػد مجػػردت مػػؽ حدػػيتها 
عجػزت  فٍّ شا عؾاطػف ومعػا سؾسػ فػيمذاعر خاصػة أثػارت  إل ومحؾل   ،وماديتها

 الل ة العادية عؽ التعبير عشها. 

وأف  ،( أف يرػؾر الحػاالت الشسدػية والؾجدا يػةالبردو ػي وهكذا فقد اسػتظاع )
مبػػادؿ  فػػياسػػتخدمها  التػػييرسػػؼ بعػػض السذػػاهد مػػؽ خػػالؿ العالقػػات الجديػػدة 

 ،صػػػؾره الذػػػعرية علػػػ مسػػػا جعػػػل رؤيتػػػه الداخليػػػة مدػػػيظر  ،الحػػػؾاس ومراسػػػلها 
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مرػػؾير دواخػػل الذػػعؾر  علػػ محػػرص  ،يداخلػػ يح  صػػؾرال ذات وجػػؾد  سدػػفأصػػب
 العالقات الخارجية.  عل أ ثر مؽ حرصها 

  مزج المتناقضات:: ثانثا  
 ذػيتإطػاره ال فػيكياف واحد يعا ق  فيأف الذاعر يسزج الستشاقزات " يويعش
 ،بعػض سػسامه عليػهومزػسيال  ،ويستزج به مدتسدال مشػه بعػض خرا رػه ، قيزه

 .(9)يرال عؽ الحاالت الشسدية واألحاسيس ال امزة السبهسة " معب

 (9)( : يقريدة : )ال مدل عش فيقؾله  ،ومؽ أمثلته

 )الرمل( 

 قـأأأأأأأأأو نة مأأأأأأأأأو  عكأأأأأأأأأ ن

 عكأأأأأأأأصيض ؿأأأأأأأأ نخ جكنفأأأأأأأأ 
 

 ظن فأأأأأ  ك فأأأأأ   ا  ل أأأأأ ظ  يف  

  ا عمأأأأأدتأأأأأو ا ال  عا ليأأأأأل 
 

        ( 9)قبره ( مخاطبال إياه :  فيصديق  إل قريدة )رسالة  فيوقؾله 

 )الرمل(

 عأنأأأأ   ، ا ـأأأأمخ جـأأأأغ  ز نريأأأأ
 

  جقأ د ال   صظ   ا نأ س أؿأغ   يف  
 

         ( 1)قريدة )عتاب ووعيد( مخاطبال اإلماـ )أحسد( :  فيوقؾله 
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 )الستقارب(

 ؟ ػأأأأأق ج  علأأأأأ  أأأأأ را جظأأأأأ د  

 ع أأأأ  ه جتأأأأت زظأأأأك د ادتأأأأ اث
 

 عإق أخصلأأأ  طأأأطا  أشأأأت عأأأو   

 كأأأأصيض فأأأأشدد : نأأأأ  أنأأأأز  !  
 

ؾر الذػػػعرية الدػػػابقة  لحػػػع أف الذػػػاعر قػػػد مػػػزج بػػػيؽ )الزػػػجيج الرػػػ سػػػيف
والشثيػ  :  ،الثػا يالسثػاؿ  فيوبيؽ )الشثي  والرس (  ،السثاؿ األوؿ فيوالرس ( 

السثػاؿ  فػيوبػيؽ )الدػكؾت والزػجيج(  ،أفذػاه وحقػه أف يكػتؼ يأ ،مؽ  ػ  الخبػر
 الثال . 

فيهػا قػاـ بػدور  يؽاألمثلػة الدػابقة  لحػع أف السػزج بػيؽ الشقيزػ فػيوبالتأمل 
ال  هػي و  ،الذاعر يعا يها التيمرؾير الحالة الشسدية السبهسة ال ريبة  فيأساس 

فتعا قػػ  أحاسيدػػه ومذػػاعره  ،شػػػ  ابعػػة مػػؽ اإلحدػػاس الحػػاد بػػالحزف واأللػػؼ
 رؤيته.  فيالستزادة ومساعل  مل بعزها لايحات بالجؾا ب الشسدية السدتترة 

إلحداسػه بأ ػه لػؾ عبػر عشهػا بذػكل  ،ظريقػةهػذه ال إلػ ولعل شاعر ا قد لجأ 
" ومثل هذه الرؾر ال مقدـ شيئال  ، صريح دوف أف ي ير طبيعتها ربسا لؽ يدتظيل

مػؽ خػالؿ  السعػا ي مذف عؽ مجسؾعة مػؽ الػدالالت و هي وإ سا  ،محددال واتحال 
وبؾاسػظة هػذه الغػالؿ السؾحيػة غيػر  ،ال اللة الذسيسة مؽ ال سؾض وعدـ التحديد

مدتظيل الرؾرة أف معبر عسا ال مدػتظيل التعبيػر عشػه األلػؾاف السحػددة  ،ةالسحدد
 .(9)الؾاتحة" 

 :  المفارقة التصىَرَة :رابعا  
يدػػتخدمه الذػػاعر السعاصػػر إلبػػراز التشػػاقض بػػيؽ طػػرفيؽ  يم شيػػػ فشػػ هػػي و 

سػؾات  ،مختلػف عػؽ الظبػاؽ والسقابلػة هػي و  ،بيشهسا  ػؾع مػؽ التشػاقض ،متقابليؽ
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إبػراز  علػ مقػـؾ   هػاأل أو مؽ  احية وعيستها اإليحا يػة ل  ،السشي ها مؽ  احية بشا
 علػ فتقػـؾ كلهػا  ،قد يستد ليذسل القرػيدة برمتهػا ذي  وال ،التشاقض بيؽ طرفيها

 (9)مسارقة مرؾيرية كبيرة.

 عل مؾهبة الذاعر ومهارمه السشية ل أل ها مقـؾ  عل أ ها معتسد  فيوال شػ 
السعشياف يخػالف أحػدهسا  فوهذا ،العبارة ذامها في سيوآخر خ ،فيحر   عهؾر معش

 ( 9).يال يكتذف ب ير التأمل ومدقيق السرام سيالخ  كسا أف السعش ،اآلخر

ال محػاؾ  هػي ف ،ي ويعؾد ارمباط الذعر بها أساسال " كؾ ها وليدة مؾقف شعؾر 
الذػػاعر مسػػا  ىلػػد ي)وإ سػػا (  تيجػػة لػػذلػ الحػػس التهكسػػ ،بسعػػزؿ عػػؽ الػػشص ..

مجالػه  ،فتربح السسارقة مؾقسال اسػتراميجيال ، عدـ الثقة بسا يراه ..  فيو  ،هيحيط ب
 .(9)وباعثه اختالؼ رؤيته لحشيات عؽ غيره "  ،إدراؾ الذاعر لسحيظه

فالقريدة معد  ،(اليـؾومؽ أمثلتها عشد شاعر ا : قريدة )أبؾ مساـ وعروبة 
 عل جات العشؾاف مبشيال  السسارقة الذعرية ل حي  عل آخرها قا سة  إل مؽ أولها 
 اليـؾوعروبة  ،الساتييسثل الزماف  (فأبؾ مساـ )،جسل بيؽ  قيزيؽ  مقابل ومؾاز

قد أخرج العشؾاف  ،سياؽ واحد فيوهذا الجسل بيؽ الزمشيؽ  ،مسثل الزمؽ الراهؽ
واآلخر  ،يإيجاب حدهساأبشات مسارقة بيؽ طرفيؽ :  إل البديط  الدالليمؽ البشات 

وها هؾ  ،وعسق  فجؾمه داخل التجربة ،   ار التشاقض بيؽ طرفيهافأشعل ،يسلب
  (1)ذا شاعر ا يقؾؿ : 
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 )البديط(

 ؟   فأأ  أبأأ  متأأ   جظأأ    ىنأأ را شأأش

 ا ظأأطال ظيأأ   ظأأني نظأأ        فأأذن

 ؟ أنأأ  إؿأأشاس نعحـأأ   لأأ نأأو را ف

 عأأ دد علأأ ط ا أأشع  ز حتأأو    ا يأأ  

 نأأ را زعلنأأ  ؟  لأأةن  ك  ششأأ ل عه

 ( أصتمنأأ ز طفأأ د ػأأ ت )ا أأطاط  

 عق جلأأأخ دعننأأأ  األبأأأ ا  ؿأأأ نذة   
 

 عال جظأأ ل عنأأ  ا ظأأةت     عفأأ اح طأأ سع   

 كي  اظحفخ ب  عذا )ظيف ( أع )ا نقت(

 نأ  ؿألة ا   (1)نأو )األزؼأني(   ىكا عأخض

 عنأأأ طو ا عأأأأشث ا ظأأأل ث عا ظأأأألت  

 نـأأذ  عقأأذ ؿأأذ  ا حنصأأي  عا كحأأت  

 يأأأ  ارتطأأأت ن س  دعحتأأأذ ،عمشظأأأن 

 أنأأأ  ا ششأأأ ل زمأأأ ج ا ذأأأ  أع يشبأأأ ا  
 

أف  ،بشيتهػػا مػػؽ سػػزاؿ وحػػؾار عليػػهاألبيػػات الدػػابقة ومػػا ا حشػػ   فػػي لحػػع و 
فعرػػػر  ،بػػاختالؼ عرػػريهسا وبػػػؾف السسارقػػة بيشهسػػا ؿ)أبؾمسػػػاـ(  يقػػر  شػػاعر ا

أمػػػػا شػػػػاعر ا فعرػػػػره يػػػػئؽ  ،بػػػػالبظؾالت واال ترػػػػارات ياألخيػػػػر يسػػػػيس بػػػػالت ش
لسا يقره زمؽ  يإال شاهد ح (وما اغتراب )حيسا( و )الشقب ،باال  دارات والش بات

 .افتقد صؾرة البظل السثاؿ ) السعترؼ(

)  ،مػػؾطؽ العػػرب غازيػػة إلػػ وعػػادت  ،لقػػد مجػػرأت جحافػػل العلػػؾج مػػؽ )الػػرـو
بعكػػػس مػػػا حػػػدث أيػػػاـ  ،بػػػه ! توا وصػػػدؽ السشجسػػػؾف فيسػػػا جػػػا ،فتخػػػاذؿ أهلػػػه
                     (9)وأثبػػػػػػػػػ  أف:  ،حيػػػػػػػػػ  إف ا ترػػػػػػػػػاره قػػػػػػػػػد أبظػػػػػػػػػل دعػػػػػػػػػؾاهؼ ،)السعترػػػػػػػػػؼ(

 يط()البد

                                                           

 (أبؾ مساـ )ب وأحرؽ ، وقاؿلحيدر األفذيؽ( : كاف قا د جيش )السعترؼ( فخا ه ، فر( ) (9
فحذار مؽ أسد العريؽ حذار( .     في حرقه را يته الذهيرة : )الحق أبلج والديؾؼ عؾار 
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 األسنأأأأ   النعأأأأو ػأأأأ ت يفا علأأأأ  
 

 (1)ا ظةعو ا ؼ ت يف  بني ارتميظني ال  

ل تػحية السسارقػة ! –هذه األبيػات  في –( البردو ي فلقد وقل ) ،ي ولي  شعر 
يػد  علػ وما يتعرض له مؾطؽ العػرب  ،زما ه في جرى  إذ لؼ يكؽ يتؾقل حدوث ما

 أعدا ه. 

لػػؼ يػػأت ل ػػرض مأ يػػد  ،هشػػا ـ(ؿ)أبؾمسػػاوجػػدير بالػػذكر أف استحزػػار شػػاعر ا 
مسيػد وإ سا لرشل مسارقة مرؾيرية درامية  ،الساتيأو مخليد ذلػ  ،أحداث ماريخية

 كاف األصل فيهسا االمساؽ قبل ذلػ.  ،مؽ التشاقض بيؽ صؾرميؽ مختلستيؽ

وزاد مػؽ حػدمها  ،أف هذه السسارقة قد ولدت  سدال دراميال متراعدال  فيوال شػ 
ثػؼ سػرعاف مػا  ،( مسػاـؾ أب)حي  وجد ا شاعر ا ابتدأ بسخاطبػة  ،أسلؾب )االلتسات(

بػ  أف مػاؿ لثػؼ لػؼ ي ، األبيػات األربعػة األولػ فػيوذلػ يتزح  ،اإلخبار إل التس  
 ،األبيػات الثالثػة األخيػرة فػي ،السخاطبػة ثػؼ اإلخبػار إلػ والتسػ   ،عؽ هػذا الشدػق

 ،الخظػػاب فػػييشػػال األبيػػات ملؾ  علػػ  سيفااللتسػػات يزػػ ،وهػػذا مسػػا يحدػػب لذػػاعر ا
هػذا األسػلؾب يسػشح الذػاعر مرو ػة  إل " وال شػ أف اللجؾت  ،األسساع فيومأثيرال 

بحيػػ  إذا لػؼ يدػػتظل أف  ،جؾا بهػػا وأبعادهػا  التعامػل مػػل الذخرػية مػػؽ شػت فػي
فا ػػه قػػد  ،إطػػار صػػي ة تػػسير معػػيؽ فػػييدػػت ل بعػػدال معيشػػال مػػؽ أبعػػاد الذخرػػية 

 .(9)وهكذا "  ، خر ..إطار صي ة تسير آ فييدتظيل ذلػ 
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 (9)( : يقؾؿ شاعر ا مخاطبال اإلماـ )أحسد بؽ يحي ،ومؽ األمثلة أيزال 

 )الستقارب(

 ادتأأأ   عا قـأأأ   أأأ ؟     أأأ را  أأأ 

 زحصنيأأأأ  أنأأأأخ   عأ أأأأشغ ظقلأأأأ 

 قةلأأأأأحي  ا كنأأأأأ ص  يف أأأأأ را ع

 ا نضفأأأ   عجُأأأذاع  عجقحأأأ د شأأأ ع 

 ؟ ػأأأأأق ج  علأأأأأ ظأأأأأ د  ج أأأأأ را 

 زظأأأأك د ادتأأأأ اثع أأأأ  ه جتأأأأت 

 ادتأأأأشفب؟    أأأأ را جأأأأذعغ ظؼأأأأ  

 طأأأق ر ا شظيأأأ    عدنعأأأ ، عدنعأأأ

 ب  ـأأأأأط زمأأأأأ  كأأأأأ ق أش لأأأأأ 
 

 طأأأأأأأأ    أادتأأأأأأأأ   أق   فن ػأأأأأأأأذن  

 ننصلأأأأأأ   كش نأأأأأأو عشقأأأأأأ جظأأأأأأع

 ؟أمنلأأأأأأأأ   قمأأأأأأأأي إىلمتأأأأأأأأذ 

 عيأأأأل أؿأأأأةب ا لأأأأف ف نأأأأ ح نلأأأأ    

 عإق أخصلأأأأأ  طأأأأأطا  أشأأأأأت عأأأأأو  

 كأأأأأأصيض فأأأأأأشدد : نأأأأأأ  أنأأأأأأز  !   

 د هلأأأأأأ  ز   عزيأأأأأأ  اذتنأأأأأأ ق ا أأأأأأ

 أجأأأأأزاكش فأأأأأ  نأأأأأزل كأأأأأ  أنلأأأأأ ؟!

   فأأأأل نأأأأ  أش لأأأأ !  عأنأأأأخ  أأأأ  ا 
 

 فػياألبيات الدابقة  لحع أف الذاعر قد جسل أ ثػر مػؽ صػي ة اسػتسهاـ  سيف
 ،أ  ػ  مشػه  سدػه وجسػؾع الذػعب ذيالحرمػاف الػ يوقد صػؾر ذلػػ مػد ،هذا السقاـ
معريػة الؾاقػل  إلػ عسػد بهػا  التػيطػرح هػذه االسػتسهامات الستتابعػة  فيولقد وفق 

وهػػا هػػؾ ذا يدػػأؿ ذلػػػ الستجبػػر بلدػػا ه  ،زقػػةيشػػزؼ مػػؽ أ بػػادهؼ السس ذيالػػ األلػػيؼ
 ،،! يمقظعػ  مشػه بظشػ ذي  ولداف كل فرد مؽ أفراد وطشػه : لسػاذا هػذا الجػؾع الػ

 يولسػاذا أ زػر غرسػ ،،! هػي وج علػ مرػرخ  التػيولساذا هػذه الرػسرة الذػاحبة 
  حتػ يوال متػرؾ لػ هي الذػ اليػا لقاطسال مشه  ،غاصبال ثسرامه عليهفتعدو  ،الرطيب

وهػل ثسػة أصػبح اللػص يؾمػال مل ػال  ،الشزاهػة ! يومػدع يبل مقتػات جػؾع ،ه ،!فتام
سػكؾت الجػؾاب  سػيوإف لػؼ مجػب ف ،سػزاليولساذا...،، أجػب عػؽ  ،لساذا ...، ،،!

 إرعاد وتجيج يردد: 
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 ذي  الجريحػػػة وفيهػػػا الحشػػػاف الػػػ يلسػػػاذا مػػػدوس فػػػؾؽ أحذػػػا  ،مػػػا أ ػػػذلػ !
 دلل ػ،!.... 

مدػػػاؤالمه مؾجهػػػال صػػػرخة احتجػػػاج  فػػػيعر الذػػػا يهػػػذا السشػػػؾاؿ يسزػػػ علػػػ 
ا ثالػ  ورات بعزػها  التػيوقد هػدؼ مػؽ ورات هػذه االسػتسهامات  ،األلؼ يعتررها 

مػػؽ خػػالؿ مسارقػػة  ،إبػػراز التشػػاقض الجػػا ر بػػيؽ وتػػعيؽ متشاقزػػيؽ إلػػ  ،ى متػػر 
 ي ثػػر  فػػيت جبػػاهؼ ر طرفهػػا األوؿ : الذػػاعر وأبشػػات الػػؾطؽ الػػذيؽ معسػػ ،مرػػؾيرية
الذػػقات  يو دػػج  أيػػد ،ؼ فأطرقػػ  بػػالهؾافهوجػػؾه فػػي زسالبػػوصػػرخ  ،األحػػزاف

أمػا طرفهػا  ، غياهػب الحرمػاف! فػيفردؼ الحع عشهػا وهػؾت  ،حغا رهؼ الدؾدات
 يدوف أف يتحسػل أ ،يتشعؼ بخيرات الظبقػة ال ادحػة  ذياآلخر : الحا ؼ السدتبد ال

 جهد أو عشات !. 

فرتػػية  علػػ  ؼ إ سػػا هػػؾ قػػا ،األبيػػات الدػػابقة فػػيبػػدا  ذيوهػػذا التشػػاقض الػػ
 مدتؾييؽ:  عل التؾافق السسقؾد 

فيػه  يتدػاوى كػاف مسروتػال أف ذي : التشعؼ بخيرات الػؾطؽ الػ األول يادلستى
ثػؼ يبلػغ التشػاقض  ،الؾاقل ال يدػتؾوف ! فيول شهؼ  ، ل أبشا ه وطؾا سه بال مساوت

ال  ذييػػػشعؼ هػػؾ الػػػ ذي  بػػيؽ الؾتػػعيؽ قسػػػة فداحتػػه حػػػيؽ صػػؾر شػػػاعر ا أف الػػ
وجػؾؼ آخػر عػز   ،ف اف أف بذػؼ بػالزاد جػؾؼ ،بيشسا يحـر السدتحقؾف ! ،يدتحق

وهػذا  ،وجشب آخر لؼ يلػق إال العػرات ! ،وافترش الحرير جشب ،فتات ال ذات ! عليه
 اآلخر للتؾافق السسقؾد.  ى هؾ السدتؾ 

 مجديد رؤية الذاعر.  فيوهكذا فقد كاف للسسارقة الترؾيرية دور فعاؿ 
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 :التشبُه : خايسا
 وهؾ أ ثػر  ،الذعرية كثرة اعتساده عل  التذبيه ( البردو ي مجارب ) فيع  لح
                          )ال امل(            (9)ومشه قؾله :  ،شعره فيالبياف ا تذارال  أساليب

 ػأأأأعلو زتن نأأأأو    ق سعظأأأأكأأأأ  ع

 ا لأأأل   شنأأأ صة يف قلأأأ ق كأأأ ع 

 زحةحظأأأ  ادتأأشا  نأأأو ا ةكأأأ    أبكأأ 
 

   جحلأأأأش مبأأأأ زحلأأأأشن   جطغأأأأ  

 نأأأأ م  عكلأأأأ عظأأأأذ  ب أأأأ    أنؼأأأأ

 كأأأأأل ش سظأأأأأو زأأأأأ     يفزك ن أأأأأ   
 

البيػػ  األوؿ يذػػبه روحػػه بذػػعلة مػػؽ  ػػار ملتهبػػة كالسجشؾ ػػة  فػػيفالذػػاعر  
قلبه فرار قلبال با دػال يرػرخ  فيوقد أترم   ارها  ،يلؾح أمامها شيت يمزـر أ

 ،ذػة الليػلوح فػيومئؽ كأ يؽ ال ريب  ،بيؽ جشبيه يوروحه م ل ،مزال مؽ عؾاديه
فسػؽ يػراه  ،لػؼ يػدر  حػس خظػؾه مػؽ سػعده! ةدار  فػيرماه البػيؽ   صار أعس  حت
وشػػغايا ك بػػة رسػػس  غاللػػة مػػؽ  ،بقيػػة  حػػس أفلتػػ  مػػؽ حغؾعػػه العػػاثرة ى يػػر 

 شه. يشحؾب فؾؽ جب

يدػير بهػا  ،أشػالت أتػالعه فػييذػبه قلبػه بجشػازة جاثسػة  الثػا يالبيػ   فيو 
كله مأمؼ.  يوعالسه الداخل ،الزماف ال ئيب يبها مذ يويسذ ،سير الهؾاف السريب

هػذا البيػ  ل  فػي ي ذروة سػشاـ السؾقػف الذػعر  إلػ لقد وصػل بشػا الذػاعر  ي ولعسر 
كأ ػػه جشػػازة مػػؽ  ،بسذػػبؾب مػػؽ الشػػار األتػػالعيزػػـر محػػ   ذيفهػػذا الخػػافق الػػ

  وال ،الث ػػال األفػػق صػػرخات  فػػيولػػؼ ملػػح  ،بهػػا الذػػاعر وحيػػدال ! ياألحػػزاف يسذػػ
 وقد  دج  مؽ حالػ القار.  ،هؽ الدؾد خافقةالح  مشاديل

 ،يوكلػػه أمػػل أف مبلػػغ الػػروح التراقػػ ،مػػرارة االحتػػراؽ يعػػا غريبػػال ي يإ ػػه يسزػػ
 تج  بالشؾاح.  ةمذئؾمرحلة  ي ويظؾ  ،الجراح عل يدتريح مؽ الدير   حت
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البيػػ   فػػي –يسػػر بهػػا الذػػاعر  التػػيولشتأمػػل هػػذه اللحغػػة الشسدػػية السزلسػػة 
... بػػػيؽ  ،واالحتػػػراؽ  عػػػذابها بػػػيؽ االختشػػػاؽ واألسػػػ فػػػيلػػػشسس إ هػػػا ا –الثالػػػ  

فتبتدػػؼ جراحامػػه  ييبكػػ ،وابتدػػاـ جراحامهػػا ومشاقزػػامها السثيػػرة ! ،صػػرخات بكا هػػا
وكػػؼ  ،كػػؼ أبكػػ  ،هػػذه الجػػراح فياالبتدػػاـ ،كػػل جارحػػة فػػؼ ! فػػيف أ هػػا  ،مػؽ بكا ػػه

  داب فؾؽ شساهها الحسرات دمات !. ا

 )الرم ل(            (9)قؾؿ واصسال شقاته : ( ييقريدة )ال مدل عش فيو 

  كأأقخ ب  ـأأمخ عكأأ   ا ـأأمخ بأأ  

 زقأأأأأذ  عمأأأأأ  بأأأأ  ل ا حظأأأأ زأأأأذ   

 أنأأأأأأأأأل  عج  دفأأأأأأأأأخُ كأأأأأأأأأ ن

 كمأأأأ   شظأأأأم يففـأأأأشخ   عدنأأأأ
 

  بأأأأأذن  بعأأأأأذن  كأأأأأ قخ عشعقأأأأأ    

  أدتمأأأأأخ ييمنأأأأأو ا ـأأأأأمخ زمأأأأأ 

 زأأأأأأ   بظأأأأأأ   ا عأأأأأأذ     فشمتأأأأأأ

 بةيأأأأأخ ا أأأأأ م  ا ركلأأأأأ جـأأأأأشخ 
 

 ،السػأزـو الشسدػيا الذػاعر عػؽ عالسػه يكذف لش التذبيهيةهذه الرؾرة  سيف
بل لقػد تػاق  عروقػه  ،تاؽ الرس  به  حت ،وتيقه ومبرمه بالؾجؾد مؽ حؾله

 ،يػأس حػزيؽ فػيمظػرؽ الهامػة  ،معذب الػشسس مؾصػؾؿ األ ػيؽ  فأتح ،بدمه !
روحػه ومزػة  فػيو   ،بهيكػل مػثخؽ الجػراح ويتهادى ،ذابل السقلة محزوف الجبيؽ

ول ػؽ هيهػات  ،- اليقػيؽ اليػأسمػل  يولقد يرج –ها أفق فيالبع   يل يرجممؽ أ
 ،وعػػاد طػػارؼ العيشػػيؽ مكتػػـؾ األ ػػيؽ ،األمػػل فػػؾؽ بدػػاط العػػدـ!  ...، فقػػد مالشػػ

بالشػػػدب  الث لػػػ كسػػػا مرػػػرخ السػػػرأة  ،جدػػػده السؾهػػػؾف  فػػػييزػػػج بالرػػػراخ  مػػػهود
 !. والعؾيل

 )الخسيف((9)يعامب فيها محبؾبته:  التيقريدة )سؾؼ مذكريؽ(  فيويقؾؿ 

                                                           

 .999، ص 9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 .599ص  9: جالسردر الدابق(  9



 
 

 

 (21العربوةىوالذعبىالمناظرةىلهاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىاللغةى

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

4442 

 جعأأأ  فأأأذف   ىركأأأش  ععسااأأأ
 

 يفطيأأأ  كأأأ ظؽ خأأأشا   عأنأأأ ن  
 

حيػ  إف الذػاعر  ،يالتجديد بذػكل جلػ عل هذا التذبيه اعتساده  فيو لحع 
خػاطره معػض  فػيوهػذه الػذكريات قػد الحػ   ،يدترجل مأساة ذكريامه مل محبؾبتػه

 يكػػدرها وقؾفػػه بػػيؽ يػػديها يجتػػد التػػيلحغػػات الؾصػػاؿ  علػػ  ،يػػديها مػػؽ الشػػدـ !
كا ػػ   التػػيوا  دػػارامه  ،غرورهػػا يكا ػػ  مدػػل التػػيواختالجامػػه  ،فيويرػػاعظسهػػا 

 !.  فيومتسشل ومجا ،عليه  ول شها كا   متأب ،مح  ا عظافها

حيػػ  شػػبه الظيػػف  ،( مذػػبيه عجيػػبفػػيطيػػف كػػؾحش خرا يوقؾلػػه : ) وأمػػام
مػػا ال  –كسػػا هػؾ معلػػـؾ  –والػػؾحش  ،فػيأمػاـ وجدا ػػه بػػؾحش خرا تىيتػػرا ذي  الػ

 .!فيبل إ ه خرا ،ل شه هشا ليس وحذال عاديال  ،الدوابيدتأ س مؽ 

إليزػػػاح أف ػػػارهؼ  –عػػػادة  –التذػػػبيه  علػػػ إف معغػػػؼ الذػػػعرات قػػػد يت ئػػػؾف 
معػروؼ  ذػيتأمػرال غا بػال ب –سبيل السثػاؿ  عل  –، وذلػ حيؽ يذبهؾف معا يهاو 

الستلقػيؽ إال عػؽ طريػق  إلػ يتزح مرادهؼ ل حي  إف األمر ال ا ػب ال يرػل   حت
 هذا يقؾؿ )ابؽ رشيق(:  فيو  ،يدرؾ  معتاد حت ذيتب ربظه

 .(9)األوتح فيسيد بيا ال"  إل يخرج األغسض  ذي"التذبيه الحدؽ هؾ ال

 ،القػػديؼ ي مػػؽ الػػذا رة مؾروثشػػا الذػػعر  يول ػػؽ يبػػدو أف هػػذا التذػػبيه يدػػتدع
لترػػؾير األشػػيات  ،الخياليػػةيؾعػػف شخرػػية )ال ػػؾؿ(  العربػػيحيشسػػا كػػاف الخيػػاؿ 

 أو السدتقبحة لديه.  ،السخيسة
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ج   ِاٍ أَُ اِل اُلَجِحاُ ِ   معػال أيزال قؾله  ي سا يدتدع اَجَر ت تَُخار  ََ ( 91) إِنََّهاا 
ء وس  الشََُّاِطُنِ   . (9) َطُلع َها َكأَنَّه  ر 

 ،رهبتػه ىلشا بسػد ييؾح  حت ،فيلذا فقد شبه شاعر ا هذا الظيف بؾحش خرا
 ،صػػؾرمه حيؾيػػة علػػ  سيذا يزػػوبهػػ ،مرػػؾره كػػل مػػذهب فػػيمػػذهب الػػشسس  يول ػػ

 و بزال بالخياؿ. ،ومدفقال بالحركة

 : االستعار  :ادسسا
 ثػر أكسػا أ هػا  ،معد مرحلة أ ثر وعيال لظبيعة الرؾرة وعالقتها بالخيػاؿ هي و 
( البردو ػيوقد مشؾع  اسػتعارات ) ،يذكلها التيإحداس الذاعر بالسادة  فيعسقال 

حي  إ هػا م دػب  ،السكشية بذكل كبير عل د ل شه اعتس ،بيؽ الترريحية والسكشية
 والرؾرة رسؾخال.  ،ثبؾمال   السعش

 )ال امل(               (9) قؾؿ الذاعر : ،ومؽ أمثلة االستعارة السكشية

  ا ليأل جشجتأ  ا نأ    يفين   عظذ  
 

 ارتفأأأ   ىعفأأأشجعؽ ادتأأأ   ظأأأ    
 

لرجسػة مسػزؽ وا ،( با داف خػا ف )السش يالذظرة األول فير الذاعر فقد صؾ 
سبيل االستعارة  عل مؽ لؾازمه  ذيتب إليهورمز  ،ثؼ حذؼ السذبه به ،أتالعه 
تعارة سػا هيف ،الخساؽ( ى قؾله : )يرمعش الجؾ  في األخرى وكذلػ الذظرة  ،السكشية

 وجدسته.  ي مكشية شخر  السعشؾ 

   (9)،( : يقريدة )مؽ أغش فيويقؾؿ الذاعر 
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 )الرم ل(

 دتأأذفتاا  ا نأأضل ا عأأ س  يفي نأأ  

 ا ليأأأأل عكأأأأ    إىلي نأأأأ  أػأأأأك   

  ىعأبأأأأأأأز ا ؼأأأأأأأعش آال  اهلأأأأأأأ 
 

 ا أأأأذنل عأقحأأأأ د ا نعيأأأأتا   أظحظأأأأ  

 ا ـأأمخ ا شييأأأت  يفعا ليأألُ    أػأأحك 

 ا ليأأأأل  عا ـأأأأمخُ جييأأأأت    عأنأأأأ د
 

وال يجػػد مرػػ يال أل يشػػه  ،األبيػػات الدػػابقة يذػػكؾ الؾحػػدة وال ربػػة فػػيفذػػاعر ا 
الحيػػاة  فػػي  لػػس كذػػريد مرامػػيج بالسجػػد ي مشزلػػه العػػار  فػػيوهػػا هػػؾ ذا  ،وشػػكؾاه

 .ويقتات  حيب بكا ه! ،دمؾعه الالهبة ييحتد ،تا ل الخظؾات

حيػ  شػبه هػذا  ،البيػ  األوؿ: )وأقتػات الشحيػب( فيالسكشية  االستعارةو لحع 
 مؽ لؾازمه.  ذيتب إليهثؼ حذؼ السذبه به ورمز  ،يظعؼ ذيتالشحيب ب

هػذه  فػيحز ػه وشػقا ه  فهػؾ كشايػة عػؽ، الدمل(  يوما أجسل قؾله : )وأحتد
ل حيػ  إ هػا  - يأحتدػ –اختيار هذه ال لسة  فيولعل الذاعر كاف مؾفقال  ،الحياة

 ،فدمؾعه مهسل مؽ عيشيه قظػرة بعػد قظػرة ،داللتها مل الدمؾع فيجاتت متشاسبة 
 .وهؾ يحتديها جرعة بعد جرعة !

 علػ سبشيػة ال ،والثالػ  الثػا يالبيتػيؽ   فػي سا  لحع االستعارة السكشيػة أيزػال 
 ييسزػ ذي  فذػاعر ا حيشسػا عػدـ الرػديق الػ ،التذخيص والتجدػيد لليػل والذػعر

ول ؽ كػؼ أذاب  ،بشجؾاه إليهويدر  ،يبؾح له بذكؾاه يالليل ك إل لجأ  ،ب المه إليه
  فػالذ ،لجػة الرػس  الرهيػب ! فػيبيشسا هػؾ غػارؽ  ،أعتاب ليله الحالػ عل أ يشه 

الليػل ... ومػا مػؽ  يومػا زاؿ يشػاد ،ى الجػؾ  مبػاريحو  ،هػؾى بعالؼ الذعر يبثه آالـ ال
 (9)بهذا االستسهاـ الحزيؽ :  ى وهشا ... دو  ،مجيب إال الرس  !

 مسأأأل أبعأأأز ا لعأأأو ا كئيأأأت؟  أ    إىل؟ ا ؼأأك ىنأأو أنفأأز   اىلزأأ
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فهػذا اللحػؽ ال ئيػب  ،بالذاعر اليأسبلغ  ىمد يأ إل وهذا االستسهاـ يرؾر 
 صداه !.  حؾلهات قد مات البك يحت ،ما هز ليله بكاه !

كثيػرال مػا  ،ومساعلػه مػل التجربػة يأف الحػس الزمشػ إل اإلشارة هشا  يوال مسؾمش
 جػػد أف السعػػل السزػػارع  ،فحيشسػػا  تأمػػل الػػشص الدػػابق ،شػػاعر ا عليػػهيحػػرص 

 فػييعسػق الذػاعر  يكػ ،يزسس لهذا الحس ويزطره بذػكل واع ،بحزؾره السكثف
السزػارع مسػد  فػيفاالسػتسرارية  ،الػدواـ عل ها  سؾسشا اإلحداس بجراحه واستسرار 

 ،أ س  ،يجيب ،يأ اد ،أب  ،يأشت  ،أشكؾ ،أقتات ،ي: )أحتد مثل ،الزمؽ ومظيله
 زاخرة بزمشية هذا السعل.  هي ف ،  بقية القريدة إل باإلتافة  ،أبع  ..( 

 ،والتأ يػد ،والبيػاف ،اإليزػاح فػيوهكذا فقد مبػيؽ مػا لالسػتعارة مػؽ أثػر كبيػر 
                 وغيرهسػػػا مسػػػا ال يتدػػػل –الشسػػػؾذجيؽ الدػػػابقيؽ  فػػػيكسػػػا امزػػػح  ،والسبال ػػػة ..

                  اآلخػػػػػريؽ إلػػػػػ  مذػػػػػاعره  قػػػػل  علػػػػػ مسػػػػػا سػػػػاعد شػػػػػاعر ا  –السقػػػػاـ لحرػػػػػره 
 صدؽ وعسق.  في

 :  الكناَة :ىا  سابع
عػؽ طريػق للتعبير عؽ مجربته معبيرال مػزثرال  يالذاعر األسلؾب ال شا  استخدـ

 )الخسيف(                      (9)ومؽ أمثلته قؾله :  ،هذا اإلطار فيالترؾير 

 ا نأأ س ذتأأ  (2)نأأو  لأأ سة   أأيع  أأ
 

 ا  فأأش دسيأأ   ىطأأ   فأأذ يف عال   ، ال  
 

 ،عػػؽ فقػػد برػػره وذهػػاب  ػػؾر عيشيػػه  الذػػظرة األولػػ فػػيالذػػاعر   فقػػد كشػػ
ثػػؼ كػػرر  ،عاطستشػػا وإشػػساقشا ومػػؽ ثػػؼ فاسػػتثار ،السؾجػػؾد بهػػا سػػيالسدػػتساد مػػؽ الش
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 ،يبحرؼ )ال( ليتراعد الترػؾير ال شػا  األخرى الذظرة  فيمرة ثا ية وثالثة  سيالش
 ،التعػاطف معػه والرثػات لحالػه إلػ ويػدفعشا  ، ػرتالظريف السب يويتؾهج بهذا السعش

...، لدرجة أ ه ال يسلػػ إال  ي وجيبه الخاو  ،قلدسلا هبهذه الرؾرة عؽ فقر   لقد كش
 وهؾ عسره !.  ،واحدال  درهسال 

 (9)قريدة )حيؽ يرحؾ الذعب( :  فيويقؾؿ 

 )الرم ل(

 إق خلأأأأأ  ا ليأأأأأل زصأأأأأشاح ن امأأأأأ ح 

 ىعجأأأأأش ، لأأأأأش أسكأأأأأع أأأأأذاح خت
 

 ع أأأأأذاح فـأأأأأع  زيصحأأأأأ   ا  انأأأأأ    

  نكأأأأأ ق ا ؼأأأأأ ر عسداح عخضانأأأأأ   يف
 

              سحيػػ  أتػػ ،البيػػ  األوؿ  لحػػع مؾعيػػف الذػػاعر لعشرػػر التذػػخيص سػػيف
بهػػذا   وقػػد كشػػ ،والرػػحؾ ،: الشػػـؾ هػػي و  ،بعػػض الرػػسات اإل دػػا يةالسجػػر  علػػ 

 ومجذػسه  يػراف ،ال بػرى فػؼ الؾجػؾد وصػحؾمه  فيالبي  عؽ ثؾرة الذعب السرمقبة 
صسحة مغلسة كئيبػة خيسػ   يوط ،لسشاغاة لحؽ العزة وال رامة ،الذدا د والخظؾب

 ليلهؼ الظؾيل.  عل 

كسا رمز الستساقة الذعب مؽ  ،لغالـوقد رمز ألوتاع بالده الستردية بالليل وا
 ذيأفػػق ال يػػؾب ل بػػالسجر الشػػا ؼ الػػ فػػييدتذػػرؼ مالمحهػػا  التػػيو  ،العبؾديػػة ى  ػػر 

 سيرحؾ عسا قريب. 

وبػػيؽ )الرػػحؾ  ،مػػا للظباقػػات السؾجػػؾدة بػػيؽ )الليػػل و ػػؾر السجػػر( سػػيوال يخ
( مؽ أثر فعاؿ   جساؿ الرؾرة وحيؾيتها.  فيوالشـؾ
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 يعؽ مأميل الذاعر لؾطشه الحبيب أف يشهض لسراق كشاية أيزال  الثا يوالبي  
 ،العرػػيب اليػػـؾ فػػيالحسػػر  بالسشايػػاهاز ػػال  ،فػػؾؽ اللهيػػب  العػػال والسجػػد وإف مذػػ

 .  وردال وخزام –مكاف الذؾؾ  في –مخزر أرته   حت

 )مجزوت ال امل(               (9)مخاطبال مديشته )صشعات( :  الذاعرويقؾؿ 

 ا ؼأأأأأشع  علأأأأأ يأأأأأل جظأأأأأفشفو  
 

 أختصلأأأأأني نأأأأأو ا ظأأأأأف س ؟!    ؟  ) (
 

فالذػاعر  ،االسػتسهاـ وال شايػة ي البي  الدابق  لحػع امتزاجػال بػيؽ عشرػر  سيف
فجػػرؾ  يومتشسدػػ ،العبؾديػػةمػػؽ قيػػؾد  ي حػػر تيدػػا ل )صػػشعات( : أمػػا آف لػػػف أف م

 ،جبيشػػػ علػػ عظػػر الحريػػة  يومرشػػ ،صػػباحه األغػػر ، علػػ  يومذػػرق ،السشتغػػر
الخظػر  يوعافي  غؾاش ،أـ أ ػ ارمزي  عالـ الحسر ! ،وم تحل بشؾره عيؾ ػ ..،

أشػعة  ي أفقشػا ومشذػر  فػي  ي أمػا بػدا لػػ أف مػدور  ،ال دل يا شسس )صشعات(  ،،!
 .أـ هل طال  فترة السخاض،! ،البذر واألمل ،

 :  الصىر  الكلُة :ا  ثاين
 ،واحػػد ي سػياؽ معبيػػر  فػػيمالحػػؼ عشاصػػر الرػؾرة وأجزا هػػا  علػ معتسػػد  هػي و 

 متساسػ يعكس عسق التجربة وفشيتها. يشومذكيل ف

ومؽ هذه الؾحدات الجز ية مزلف  ،مركيبيال يت ؾف مؽ جز يات عسالل وبذلػ معد 
ومختلػػف عػػؽ الرػػؾرة  ،وهػػذه الرػػؾرة ال ليػػة جديػػدة كػػل الجػػدة ،الرػػؾرة ال ليػػة

 (9)عالؼ الؾاقل. فيحي  إ ه لؼ يكؽ لها وجؾد مؽ قبل  ،الجز ية
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 علػػ حركتػػه  فػػييت ػػ   ذيالػػ ي ؽ التعبيػػر الذػػعر ويقرػػد بهػػا " هػػذا الشػػؾع مػػ
ف وجػػؾدات  ،مدػػاحة واحػػدة فػػيمجسيػػل كػػل الغػػالؿ واأللػػؾاف  ة جساليػػلػػيس لت ػػؾ ف

 ،مؾسػل مػؽ قاعػدة الرؤيػة الذػعرية التػي السعػا ي وليس لتبؾح بعديد مػؽ  ،مسردة
بػزرة ..  –خيظػال مػؽ ورات خػيط  بت امسها –وإ سا لت ؾف هذه الغالؿ وهذه األلؾاف 

 ي حػؾ مػؽ اال سجػار الػؾهل علػ   يالشهػاببؾحهػا  يمقزػ ،لؾحة واحػدة في ،دةواح
مقتحسػه مػؽ كػل  التػيهذه الزلزلة الروحية السباغتة  يالستلق فيفتحدث  ،السساج 

 .(9)االمجاهات" 

قرػيدة  فػيوذلػ  ،صؾرة غربته ،(البردو ي رسسها ) التيومؽ الرؾر ال لية 
 (9)حي  يقؾؿ :  ،)أ ا ال ريب(

 يف()الخس

  ا ـمخ عاهلم   ا ل اس يف ةخُ 

 عجغلفأأأأأأخُ بأأأأأأ   ش   ععاسفاأأأأأأأ

 ظلأأأ  نضنأأأ  يفعخنقأأأخُ ا لعأأأ ق 

 عن جأأخ  األ أأ ن  زمأأ يفعانطأأ د 

  عنأأأ   ػأأأع س   ػأأأعش  عجاػأأأ

 عه فةأأأأأ  إال زأأأأأ   عجفأأأأأ ن

 ا ةأأ   عأأ د يفعخيأأ ل ا نعيأأت  

 حتأأأأخ ا أأأأذف شط قأأأأ   عكأأأأ ن

   ا غشفأأأت عأيلأأأ   عظأأأذ   عأنأأأ  

 

) ( 

) ( 

 

) ( 

 

 

) ( 

  عا أأأأأزكشف د ا ظأأأأأ اس  عاألنأأأأأ ن

  ا حأأ اس ؿأأمي يف  يمأأ ن  أأأخُ

  نضنأأأ س  زمأأأ علأأأ   فأأأعأ     س

 ظنأأأأأأأ شش األعجأأأأأأأ س يف  نغمأأأأأأأ

 ن نأأأو ا ليأأأل زأأأ   ؿأأأمخ ا قفأأأ س   

 بؼأأأأص  ادّكأأأأ س  ا ـأأأأذىركشفأأأأ د 

 (3) أطأأشاس يفعطيأأ  ا نؼأأيض     كأأ

  شأأأ انب ا ـأأأمخ عأأأ س   يف ال شأأأ

  عأأأو فظأأأ س  عإخأأأ ج عأأأو  أأأي 

                                                           

 رفاعيفي اإلبداع الذعرى )قراتة  رية ( : د/   أحسد العزب ، مظبعة ( البعد اآلخر  (9
 .991، ص9191بالقاهرة 

 .959،951، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 ( الشذيج : ال رص بالبكات مؽ غير ا تخاب. (9
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 سأ  يفع ،أطأأأأط  دنأأأأ يفعأنأأأأ  

  قحيأأأأل األنأأأأ ن  عشأأأأشفب اقبأأأأ 

  لأأأ ث علأأأ   ظأأأ   ػأأأ  كأأأل 
 

 ػأأأأأشفذ نقيأأأأأذ األزكأأأأأ س      كأأأأأ 

  عدفأأأأأأ س أنأأأأأأي يفع شفأأأأأأت 

  أأأط ذأأأ س  علأأأ   نأأأ ق  نأأأو دنأأأ 
 

وذلػػ يتزػح مػؽ خػالؿ  ،الغترابههذه القريدة رسؼ صؾرة كلية  فيفالذاعر 
و دػتظيل أف  ،مػا يعتريػه مػؽ هسػـؾ وأحػزاف علػ مظلل قريدمه وداللتػه الشسدػية 

الرػػس  والهسػػـؾ  فػػي: )غبػػ ن  هػػي و  ،السظلػػل فػػيذػػعر ذلػػػ مػػؽ أوؿ كلسػػات  دت
 ،ويحػػس بػػأف الحيػػاة قػػد مخلػػ  عشػػه ،إف وجدا ػػه يعترػػر بال ربػػة والزػػياع ،...(

 فػيحامالل مشساه  ،وغده الزا ل ،با يال حاتره السزلؼ ،فظسق يهتف هتاؼ السغلـؾ
 ،ـ لذػػدة حز ػػهفػػأطرؽ وسػػك  عػػؽ ال ػػال ،وم لسػػ  روحػػه بػػالؾجـؾ ،أعسػػاؽ  سدػػه

 فػيفػا ظؾت  ،حلػق مزمػاره فػيوخشػق ألحا ػه  ،ي صسته الستػؾار  فيهسؾمه   سوأخ
مرػؾره  فػي –ك بة مخالسػة لشغا رهػا  ،الحياة .. شعؾر بال  بة وال ربة يفسه أغا 

 –عالؼ األحزاف  فيوليس  ،مدامل الزمؽ فيمجهؾلة  ،الحزف  عؾالؼ فيغريبة  –
فأحزاف الشاس شعلة سرعاف ما مخبؾ  ،جدمؽ يحسل معذار بعض ما ي – غره  في
وإذا صرخ  روحه فال  ،أما حز ه فلؾعة سكش  روحه وبقي  بها لحبد ! ،األبد مل

 يدسعها الجدد. 

غريبال عػؽ وطشػه وأهلػه  ،الذاعر صريعال ألحزا ه الذامية ى  ر  السشؾاؿهذا  عل 
 اؾ مؽ سجا ه!. الس   أيؽ يلق ي ال يدر  ،دمه فيأسيرال  ،أرته فيشريدال  ،وإخؾمه

للتعبيػػر عػػؽ  ،ةزيشػػهػػذه اللؾحػػة الح فػػيزػػام  الرػػؾر الجز يػػة موهكػػذا فقػػد 
السػػػاهؼ  ي واألدات الل ػػػؾ  ي مػػػؽ خػػػالؿ التعبيػػػر الترػػػؾير  ،للذػػػاعر يالعػػػالؼ االغترابػػػ
إطػار  فػيرسػسها  التػيصؾره  فيولؼ يكؽ مستعالل  ،بشية القريدة فيلظبيعة الل ة 

 الرادؽ .  يواال سعاؿ الؾجدا  ،الظبل يبل كاف صادرال عؽ وح ،كليةلؾحة 
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        ،وحركيػػػة ،ولؾ يػػػة ،أوصػػػاؿ هػػػذه اللؾحػػػة عشاصػػػر صػػػؾمية فػػػي سػػػا سػػػرت 
 ،ياألغػػا  ،ي  سػػ ،األومػػار ،: )اللحػػؾف  فػػيفقػػد وعػػف الذػػاعر عشرػػر الرػػؾت 

 ...( يالبا  يعؾد ،الشحيب

 ....( يدم ،الدياجير ،: )الليل فيوعشرر اللؾف 

 ....(   مالش ،تؾ ا ظ ،خشق ن  ،ري ن وا: )  في الحركةوعشرر 

وجػاتت مال سػة  ،شػع  مػؽ ثشايػا األلسػاظ والترا يػب التيوقد بدت اإليحاتات 
مػر بػه مػؽ خػالؿ معاطيػه  ذي الػ الشسدػيوللجػؾ  ،عبر عشه الذػاعرذي لل رض ال

بػػيؽ األشػػيات  التػػأليف علػػ لتلػػػ التجربػػة . كسػػا ا حشػػ  معبيرامػػه وصػػؾره الجز يػػة 
( و ي الستػؾار  يصػست فػي يمثػل : )واريػ  هسػؾم ،عالقػات بيشهػا الستباعدة وإقامػة
 فػػي( و )ا ظػػؾت ي مزمػػار  يفسػػ علػػ   سػ( و )أغي حلػػق مزمػػار  فػػي)خشقػ  اللحػػؾف 

مح  الػدياجير  ي( و ) أ يالبا  يعؾد فيومام ( و )خياؿ الشحيب  ياألغا  يفس
  .(ي جؾا ح الرس  عار  فيقبر جا ل 

بسػا  ،ا سعاؿ  سؾسشا فياألثر  ى ا أقؾ هذه اللؾحة وا دجامه يلسؾسيقوقد كاف 
وذلػػػ بدػػبب هػػذا القػػدر ال بيػػر مػػؽ  ،اعتراهػػا مػػؽ هػػزات الجدػػد وخلجػػات الػػشسس

خلػػل  الػػذي يثػػؼ هػػذا اإليحػػات السؾسػػيق ،السحػػرؾ للؾجػػداف مػػارة يالتػػؾازف السؾسػػيق
 ،ي ال يسكؽ أف مدتشبط مشها خارج إطارها مارة أخر  ثرة   يعا كلسات اللؾحة م عل 

وصػف  علػ وأ ثرهػا قػدرة  ،عشاصػر اإليحػات ى أقػؾ  يالسؾسػيقح  هػذه وبذلػ أصػب
 عؾاطف الذاعر وا سعاالمه.
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قرػػيدة  فػػيمجػػارب شػػاعر ا فتأسػػر ا هػػذه الرػػؾرة ال ليػػة  فػػيو قلػػب أبرػػار ا 
)عبػػػد العزيػػػػز  الذػػػػاعريرػػػؾر فيهػػػػا مػػػؾت ابػػػػؽ صػػػديقه  التػػػػي)مرػػػرع طسػػػل( 

  (9)فيقؾؿ :  ،يرزؽ ب يرهولؼ  ،عسر الؾرد فياخترم  حيامه  ذي، ال(9)السقالح(

 )الدريل(

 ؟ نأأو قةأأل أق فةحأأذ    أأكيأأ  انح

 ا ظأأط نأأو ه فأأش       أأ عكيأأ  أن

 ىا أأأشد عأأأ ن ا طفأأأل ف ىفأأأ  نأأأو سأ

 ىانطأأأأأ  عليأأأأأ عكلمأأأأأ  ان أأأأأ ل 

 أنأأأأأأأأأ  إىلعجأأأأأأأأ سة فشنأأأأأأأأأ   

 عنأأأأأأشة فششأأأأأأ  أبأأأأأأ ح نؼأأأأأأفق    

 أبأأأأ    أأأأ  فأأأأزعد ا قلأأأأ    أأأأ ىف

 ن جأأأ  يففأأأ  نأأأو ػأأأ ذد ا طفأأأل  

 فأأأأ  ؿأأأأ اذ ا عـأأأأف س سزقأأأأ ح بأأأأ   

 ا أأأأأشعي  كنأأأأأ   فغأأأأأ   أجأأأأأ

 ىطأأأأ   طفأأأأل كعـأأأأف س ا شعابأأأأ 

 بأأأأذ  ا ـأأأأة  ز نطفأأأأ     يفأيأأأأل 

 ظلأأأأو اهلنأأأأ  نةعأأأأذاح  يفعنأأأأ   

 ا أأأأشع  عه ج قأأأأذ ؟  فأأأأ يأأأأل جنط 

 ؟ دسبأأأأأ  ا  أأأأأ ل أع فغحأأأأأذ   يف

 ! ذعفشزأأأأأل ا كأأأأأ  كمأأأأأو جيحأأأأأ   

 فلأأأأأأأأأ ر بأأأأأأأأأ  ر ث عب  شقأأأأأأأأأذ 

 فأأأأأأأذ يففأأأأأأأذاح   عجأأأأأأأ سة فلقأأأأأأأ

 ا عُأأأأأأأأأ  د إىلعنأأأأأأأأأشة فشنأأأأأأأأأ   

  األ   أأأأأ  جفحأأأأأذ   أأأأأ ىعنأأأأأ  عج

 أه متأأأأأخ نأأأأأو سععأأأأأو ا ؼأأأأأ ذ؟! 

 زلأأأأأأ  يأأأأأأ  شأأأأأأ اح عه فـأأأأأأعذ

 ه فنؼأأأأأأأ  ا أأأأأأأشعي عه فنؼأأأأأأأذ 

  ا ـأأأأة  نأأأأو قةأأأأل أق فشجأأأأذ    سدا 

 ه ف أأأأأأأذ ظطانأأأأأأأ ح عه ف حأأأأأأأذ 

 ععأأأأأأأو اذتظأأأأأأأذ  عأأأأأأو األعأأأأأأأ د 

                                                           

ه مؽ باليسؽ ،  اؿ الساجدتير والدكتؾرا 9199( الذاعر : عبد العزيز السقالح : ولد عاـ  (9
ستاذال لحدب الحدي  بجامعة صشعات ، وله ثسا ية دواويؽ ، أجامعة عيؽ شسس ، وعسل 

يزف ... ، ومبلغ مزلسامه  ذيمشها: البد مؽ صشعات ، مأرب يت لؼ ، رسالة إل  سيف بؽ 
اليسؽ السعاصر ، قراتات في األدب ، أزمة  ب تابال ، مشها : قراتة في أد= بزعة عذر 

يشغر معجؼ البابظيؽ للذعرات العرب السعاصريؽ ، الظبعة األول  ،  ، ... القريدة العربية 
 .911ص

 .999،999،999، ص 9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
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 عأأأأأو كأأأأأصو ا أأأأأذني  عأػأأأأأشاسي 

 قأأأأأأأ   إىلجأأأأأأأذازل ا طفأأأأأأأل  

 ىنأأأ  أطأأأعذ ا طفأأأل عأينأأأ  ا كأأأش   

 أبأأأأ   ا طفأأأأل عأبقأأأأ ىينأأأأ  ذأأأأ 
 

 فظأأأأأأذععأأأأأأو  ةأأأأأأ س ا عأأأأأأ ه ا   

 زنأأأأأ   حتأأأأأخ ا ـأأأأأمخ ك دتلمأأأأأذ  

 طأأأأأأك ق ا شقأأأأأأذ ا فأأأأأأشد!  علأأأأأأ 

 ! ا ةكأأأأ  ا ظأأأأشنذ يفعأنأأأأ ح   فةكأأأأ
 

وقػد اسػتهلها الذػاعر باسػتسهامات  ،اللؾحػةهذه  فيفعشرر الترؾير مذرؽ 
ثػؼ مأمػل الذػاعر حػاؿ هػذا  ،م لػف كلسامهػا التػي حس فيها بشبرات الحزف الخسية 

رافعػال كسػه  ،سػكرامها عػا  السشيػة ي الظسل الزػعيف مرػؾرال هيئتػه وهػؾ بػيؽ أ يػاب
 فػي –أو كأ ػه  ،مػؽ الشػاس! يبهيئػة مػؽ يسػد كسػه ليجتػد ،مػؽ شػدة األلػؼ عل أل

وكلسػا ا هػاؿ  ،بكسػه مػؽ صػؾلة معتػد أثػيؼ ! ييحتسػ –وهدة هػذا السؾقػف الرعيػب 
ومػارة  ،أو يلػؾذ بسرقػده ! ،بحاشية ردا ه يبزربامه السزلسة سرعاف ما يحتس عليه

كػاف  ى ومػارة أخػر  ،ودمؾعػه مسػيض م ػزارة ىأمه سػاعة معايشػة الػرد  إل اف ير ؾ 
ومرة كػاف  ،لداف مشعقد عؽ اإلفراح عل يد مدتجيرال بأ ات مهدجة  فييدال  ييلق

عػؾاده  إلػ كػاف ير ػؾ  ى ومرة أخر  ،ره مؽ مكابدة كربات السؾتيجييرجؾ أبا مذسقال 
 يلؾذ بهؼ. 

  ،ل ايتػه الساتػيالقػدر  ى إذا جػر ول ػؽ  ،ذود القزػات عشػهيػ لؾأبؾه   وكؼ مسش
 ،وكؼ ملهس  أمه لؾ مستديه بالساؿ مهسا غال ، ولؼ يزد  لؼ يسشل الظب أمرال مقدورال 

 .السريدة سبقال مؽ فؼ األسد ،! يول ؽ .. مؽ يشج ،أو بالجدد ،أو بالروح

راجيػال أف يرفػق  ،الذػاعر عػؽ الظسػل بالعرػسؾر وبرػا ده عػؽ السػؾت  ثؼ كش
طسػل  ،ولػؼ يخػض بجشاحػه السهػيض معتػرؾ الحيػاة ،السهػد صػبيال  فػيفلؼ يزؿ  ،به

كػػالظيف لػػؼ  ى وسػػر  ،ردات صػػباه قبػػل أف يرمديػػه ! ى طػػؾ  يصػػ ير كعرػػسؾر الروابػػ
وراح عسػػره كػػالزهرة قبػػل أف  ،دأمػػ إلػػ كػػالظيف لػػؼ يسكػػ   يومزػػ ،أجػػل إلػػ يلبػػ  

 ،،! وأيؽ عػؾده ريػاف الرػبا ،كاف مزملقا،! ذي متزؾع شذاها، فأيؽ  ؾر جبيشه ال
 ،والحدػد يحزػشه بعيػدال عػؽ األعػاد فػيو اـ  ،!دفا قد مؽ أم  البل عليهلقد عدا 
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الظسل ووسػد  ي .. هشاؾ ثؾ  ،وعؽ مادية العالؼ السسدد ،وعؽ تجة الد يا وأشرارها
 . يالبكات الدرمد فيوأما غارقة  ،يشتحب وخلف وراته أبا  ،جدده التراب

واإليقػػاع  ،والخيػػاؿ ،لرػػؾر الجز يػػةوا ،وهكػػذا فقػػد معاتػػدت األلسػػاظ والعبػػارات
وكذػف ذلػػ  ،رسؼ هذه اللؾحػة ال ليػة لسرػرع الظسػل الرػ ير في...،  يالسؾسيق

فتهيأت شػاعريته  ،مرابهؼ فيللذاعر ومؾاسامه لاخريؽ  اإل دا يعؽ السؾقف 
مرػػير  فػػيوامحػػد بهػػذه التجربػػة وولػػج فزػػاتات التأمػػل  ،لهػػذا السذػػهد الحػػزيؽ

الػه وحػاؿ هػذا الظسػل مػؽ التجػاوب مػا جعلػه يبػؾح ويشػؾح ف ػاف بػيؽ ح ،اإل دا ية
مدتسهسال : كيف ا ته  حياة هذا الظسل ولؼ م ػؽ قػد ابتػدأت،!،  وهػل ا ظسػأ وهػج 

رحلتػػه  ى مدػػيره وطػػؾ    هػػوكيػػف أ  ،أوصػػاؿ جدػػده ولػػؼ مؾقػػد بعػػد ،! فػػيالػػروح 
 ،!.  يدربه السجهؾؿ أو ي تد فيولؼ يبحر  ، متعجل الخظ

ة عػؽ الرؤيػة الذاميػة للذػاعر وفلدػسته لقزػية الحيػاة  سا كذػس  هػذه اللؾحػ
 حيشسا قاؿ:  ،والسؾت
 ظلأأأأو اهلنأأأأ  نةعأأأأذاح  يفعنأأأأ   

 عأأأأأو كأأأأأصو ا أأأأأذني  عأػأأأأأشاسي 

 ىنأأأ  أطأأأعذ ا طفأأأل عأينأأأ  ا كأأأش   
 

 ععأأأأأأأو اذتظأأأأأأأذ  عأأأأأأو األعأأأأأأأ د  

 ععأأأأأأو  ةأأأأأأ س ا عأأأأأأ ه ا فظأأأأأأذ   

 طأأأأأأك ق ا شقأأأأأأذ ا فأأأأأأشد!  علأأأأأأ 
 

الشجػاة مػؽ شػرور العػالؼ  غرمه طؾؽ  فيبأف قزية السؾت مذكل  يمسا يؾح
 السرد للخالص مؽ حياة البزس والذقات.  إليهاوراحة أبدية يتؾؽ  ،ي ؾ يالد 

بعزػػها لتذػػكيل  فػػيوقػػد حسلػػ  اللؾحػػة برػػؾر جز يػػة مالحسػػ  وا رػػهرت 
 ،(يويرفل ال ف كسؽ يجتد ىالرد يعا مثل مرؾيره للظسل وهؾ )ي ،مالمحها ال لية

وقؾلػه )يػا   ،(يكسػه مػؽ صػؾلة السعتػدب يوكذلػ مرؾيره وهػؾ خػا ف بسػؽ )يحتسػ
وغيػر ذلػػ  ، ...( يوقؾله أيزال )طسل كعرػسؾر الروابػ ،ه (بصا د العرسؾر رفقال 

 علػػ معساريػػة اللؾحػػة واسػػتؾا ها  فػػيأسػػهس   التػػيمػػؽ الرػػؾر الجز يػػة ال ثيػػرة 
 سؾقها. 
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فتبػػدو  بػػرات  ،يوالحركػػ ،يواللػػؾ  ،ي سػػا  بزػػ  ملػػػ اللؾحػػة بالعشرػػر الرػػؾم
هػػات وأ ػػات مػػؽ شػػدة آكػػأف يرػػدر  – ىالػػرد يعػػا ي ،يشذػػد ،ي: )ي شػػ فػػي تالرػػؾ 

 ،) يػػػروح :فػػػيوالحركػػػة  ،..( ،يالروابػػػ ،: ) الػػػروض فػػػيواللػػػؾف  ،( -الدػػػكرات 
 ....(يد فييدال  ييلق ،يلؾذ بالثؾب ،عليها هاؿ  ،بكسه ييحتس ،يرفل ال ف ،يي تد

امها الداخليػػة األبيػػات الدػػابقة وحركػػة أصػػؾ  فػػي يوقػػد كػػاف لايقػػاع السؾسػػيق
 اإليقػاعوهػذا  ،جساؿ الرؾرة وشدة أسػرها فياألثر  ى ومساوجها داخل ال لسات أقؾ 

ا تغسهػا التشاسػق  التػيبل مؽ الحروؼ  ،لؼ يتذكل مؽ الحركات والدكشات فحدب
حي  إف  ،مشاسق  داخل التركيب أيزال  التيومؽ ال لسات  ،كلسات اللؾحة إطار في

وهشػػا مجلػػ   ،لدػػكشات مقابػػل بػػالحروؼ وال لسػػاتعشاصػػر اإليقػػاع مػػؽ الحركػػات وا
 سػػس  فػػياعتسلػػ   التػػيأهسيػػة الحػػروؼ وال لسػػات ومؾاؤمهػػا مػػل الحالػػة الشسدػػية 

 شاعر ا أثشات معا اة مجربته الذعرية.
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  ادلبحث انرابع
 ياإلاطار املوسي 

مسهػـؾ  فػيداخلػة  هػي والذػعر عالقػة عزػؾية " ف  إف العالقة بيؽ السؾسيق
بػػيؽ الل ػػات   دػػا ية كلهػػا مػػل التدػػليؼ بػػاختالؼ  ػػؾع السؾسػػيق إل االذػػعر عشػػد 

ول شهػا  ،مذوقها ومقػديرها واالسػتستاع بهػا بػيؽ مختلػف األجشػاس ىومد ،السختلسة
وميػزت بهػا  ،السشيػة اعترفػ  بهػا اإل دػا ية التقاليػدكػل حػاؿ لػؾف مػؽ ألػؾاف  عل 

ف السزػسؾف هػذا أ يومعشػ ،ي مؽ غيػره مػؽ صػشؾؼ التعبيػر الل ػؾ  ي التعبير الذعر 
ألسػػػ  الجساعػػػة أف مػػػراه  التػػػيقالػػػب معػػػروؼ ليحقػػػق غايتػػػه  فػػػيالبػػػد أف يرػػػاغ 

 .(9)"فيه

 التػيالؾسػا ل السرهسػة  وإحػدى"  هقؾامػ هػي الذػعر  يأف مؾسػيق فيوال شػ 
داللػػة األلػػؾاف  إلػػ باإلتػػافة  ،وألؾا هػػا السعػػا ي مسل هػػا الل ػػة للتعبيػػر عػػؽ عػػالؿ 

 .(9)والترا يب الل ؾية "

" يبػػػدو أ ثػػر وتػػػؾحال عشػػػد  ي العسػػػل الذػػعر  فػػػي  أف مػػػأثير السؾسػػيقو لحػػع 
 ذي  مثػل الػ ،الذػا قة األصػؾات إلػ متعػة األذف باإل رػات  فييجد  ذي  الدامل ال

 .(9)ومتعة الذوؽ بالظعـؾ السستازة "  ،متعة العيؽ بالسشاعر السامشة فييجد 

لتعبيػػػر وسػػيلة مػػػؽ وسػػػا ل ا هػػػي بػػػل  ،" ليدػػػ  مظريبػػػال فحدػػب  والسؾسػػيق
  بػل لعلهػا مسؾقػه ل ذلػػ ألف مؾسػيق ،يال مقل أهسية عؽ التعبير اللسغ ،واإليحات

                                                           

: د/ بدوى طبا ة ، مكتبة األ جلؾ السررية ، الظبعة  األدبي( التيارات السعاصرة في الشقد  (9
 .911، ص 9199الثا ية 

  مشدور ، دار  هزة مرر للظبل والشذر ، الظبعة الخامدة ( األدب وفشؾ ه : د/  (9
 .99، ص9119

 .19، ص9199(  غرات في أصؾؿ األدب والشقد : د/ بدوى طبا ة ، الظبعة األول   (9
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بػالغالؿ الس ريػة والعاطسيػة ل ػل  يمػؾح التػي هػي و  ،مخلق الجػؾ التي هي الذعر 
بحيػ   ،السجػرد  الػشسس مػؽ السعشػ فػي ةعليػوقد م ؾف ملػ الغالؿ أ ثر فا ، معش

 .(9)التعبير واإليحات"  عل مؽ قدرمه  الذعر إ قاصال  في  يعتبر ت ف السؾسيق

  عشرػر السؾسػػيق فػػييػد دحاولػ  التج التػػيف الػدعؾات أ إلػػ ومجػدر اإلشػارة 
 ى فقػد مأخػذ الػدعؾ  ،مسامػال  طرحػه بػذه أو  إل الذعرية " لؼ  جد واحدة مشها مدعؾ 

سػػبيل مشؾعػػه أو  فػػيوقػػد مدػػير  ،األوزاف الشسظيػػة )الخليليػػة( علػػ طريػػق الخػػروج 
الداخليػػة ..، وقػػد معتسػػد   أو ... السؾسػػيق ،د معتسػػد اإليقاعػػات الخسيػػةوقػػ ،عػػددهم

حػؾؿ حتسيػة  يالشهايػة ملتقػ فػي ل ػؽ هػذه الػدعؾات ،ذلػ إل التسعيلة الؾاحدة وما 
 .(9)العسلية الذعرية " في يمؾافر هذا العشرر السؾسيق

 .ي جدد التذكيل الذعر  فيبشية عزؾية   السؾسيق بأفمسا يزكد 

خارجيػة متسثلػة   إمػا أف م ػؾف مؾسػيق –كسا هػؾ مقػرر  –عر الذ  ومؾسيق
 ،السحدػشات البديعيػة فػيمتسثلػة  عاهرةوإما أف م ؾف داخلية  ،الؾزف والقافية في

واأللسػاظ السزػعسة  ،والحػروؼ السذػددة ،حػروؼ السػد فػيأو داخلية خسية متسثلة 
 ذات الغالؿ واإليحاتات .. وغيرها.

 فػيوأثرهسػا  ،بشؾعيهػا الخارجيػة والداخليػة  وسؾؼ أمحدث عؽ هذه السؾسػيق
 (.البردو ي شعر األحزاف عشد )

  

                                                           

)الحلقة الثالثة( : د/   مشدور ،  هزة مرر للظبل والشذر  شؾقيبعد  السرري ( الذعر  (9
 .19،19، ص

، الظبعة األول   الحديديدكتؾر )  مشدور( : د/ عبد اللظيف ( الهسس في  قد ال (9
 .999،999، ص9119



 

 

ى"رؤوةىتحلولوةىفنوة"ى(ربداللهىالبردونيالحزنىفيىذعرى)نزرةى

4422 

  اخلارجُت: ًادلىسُق :أول  
 الؾزف: -أ

مرديػد التساعيػػل  علػػ ويقػـؾ  ،أسػػلؾبه فػيأخػص ميػػزات الذػعر وأبيشهػػا  وهػؾ "
مرديػػػد التساعيػػػل مشذػػػأ الؾحػػػدة  وعػػػؽ ،والسؾاصػػػلالسزلسػػػة مػػػؽ األسػػػباب واألومػػػاد 

 .(9)ة كلها " السؾسيقية للقريد

يزثر  ،اتظراب يحدث فيه يوأ ،العربيبشات شعر ا  فيعشرر أساس  فالؾزف 
( مػؽ البردو ػي تأمػل فيسػا جػادت بػه قريحػة )لسمػأثيرال سػلبيال. وا ي العسل الذػعر  في

اسػتخدامه للبحػؾر  فػييلحػع أ ػه قػد  ػؾع  ،مجارب شعرية معال  فيها  زعة الحزف 
هػػػذه البحػػػؾر مػػػؽ حيػػػ  كثػػػرة دورا هػػػا  وقػػػد مساومػػػ  ,أومارهػػػا علػػػ  غػػػؼ  التػػػي

 مجسؾعات ثالث:  إل ليسكؽ أف مرشف  إ ه  حت ،واستعسالها

 .الخسيف ( ،ومذسل : ) ال امل ،بحؾر كثيرة الؾرود  -9

 .الستقارب (، ومذسل : ) الرمل  ،بحؾر متؾسظة الؾرود  -9

 ،الرجػػز ،الػػؾافر ،الظؾيػػل ،الدػػريل ،ومذػػسل : ) البدػػيط ،بحػػؾر قليلػػة الػػؾرود  -9
 تدارؾ (.الس

 ،( قرػا ده الحزيشػةالبردو ػي ) عليهػا غػؼ  التػيوبعد االسػتقرات التػاـ للبحػؾر 
ثشايػا  فػيسػبق ذكػر كثيػر مشهػا  ،)ثسػاف وسػبعيؽ( قرػيدة إلػ يرل عددها  التيو 

وهسـؾ  ،الحب فيوإخساقامه  ،بالحياة السأساوي مؽ إحداسه  ،الدراسة السؾتؾعية
شايػػا الدراسػػػة السشيػػة مػػػؽ التجربػػػة ث فػػػيوكػػذلػ  ،ومحشػػة سػػػجشه ،وطشػػه وقزػػػاياه

ومػػا سػػيتبل ذلػػػ مػػؽ  ،ومذػػكيل الرػػؾرة الذػػعرية ،األسػػاليبواأللسػػاظ و  ،الذػػعرية
 هذا السبح  إف شات هللا..  فيقرا د 

                                                           

 .95( األسلؾب : ص (9
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 فػػي –التقريبيػػة  –ويسكػػؽ للبحػػ  أف يزػػل إحرػػا ية مبػػيؽ الشدػػبة السئؾيػػة 
 استخداـ شاعر ا للبحؾر الذعرية . 

 لػ : يسرح عؽ ذ التاليوالجدوؿ 
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الهشبة 
 %4 %4 %3 %3 %5 %5 %66 %61 %2 %42 املئوية

 :  ييتبيؽ ما يل يالتقريب يالجدوؿ اإلحرا  هذاوباستشظاؽ 

مػػػؽ أ ثػػػر شػػػاعر ا  التػػػيمقدمػػػة البحػػػؾر  فػػػيجػػػات بحػػػرا )ال امػػػل والخسيػػػف( 
 مدل عذرة قريدة(. )مشهسا   ل  مؾسيق عل حي  قد  غؼ  ،استخدامها

 فػػي تػػاج شػػعرا شا  علػػ بحػػر )ال امػػل( كػػادت أف م لػػب   ويبػػدو أف مؾسػػيق
بعػد أف قػاـ بعسػل  –وهذا ما جعل الدكتؾر )إبػراهيؼ أ ػيس( يقػؾؿ  ،العرر الحدي 

 شا دواويػػػػؽ  خبػػػػة كبيػػػػرة مػػػػؽ شػػػػعرا فػػػػيإحرػػػػا يات طؾيلػػػػة للبحػػػػؾر الذػػػػعرية 
)ال امػػل( فػػي عرػػر ا  مػػؽ كػػل مػػا مقػػدـ أف البحػػر ى : " وهكػػذا  ػػر  -السعاصػػريؽ

يدػػتستل بػػه جسهػػؾر ذي الػػ الحػػدي  قػػد أصػػبح معبػػؾد الذػػعرات, وهػػؾ أيزػػا البحػػر
فػاذا وصػف القػدمات  ،اآلف كػل الشػاعسيؽ ... فيظرقػه ،الذعر يالدامعيؽ مؽ محب

أف  رػػف )ال امػػل(  شػػؾف مظسئيسكششػػا اآلف و حػػؽ  ،بأ ػػه مظيػػة الذػػعرات  )الرجػػز(
 .(9)السحدثيؽ "  شا بأ ه مظية شعرا

                                                           

، 9159( مؾسيق  الذعر : د/ إبراهيؼ أ يس ، مكتبة األ جلؾ السررية ، الظبعة الثا ية  (9
 .919ص
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 دػبة كبيػرة مػؽ شػعر األحػزاف  علػ هذا البحر قد هيسش    وإذا كا   مؾسيق
أف بحر )ال امل( جات مال سػال لذا قتػه  إل  – ى فيسا أر  –فذلػ يرجل  ،شاعر ا عشد

عرية وامػتالت مل طبيعػة مجربتػه الذػ –كثير مؽ األحياف  في –ومتؾافقال  ،الذعرية
 لل لسات والجسل .  ي ومل طبيعة التؾعيف الل ؾ  ، سده بها

 (9) :( وفيها يقؾؿمدأليجاتت بعشؾاف : )ال  التيالقريدة  هذه إل ولششر  

 )ال امل(

 ؟زتأأأ   فأأأ  أخأأأخ أفأأأو   جظأأأ   ال 

  ؟ طأأأألأ ا أأأأ أفأأأأو  جظأأأأ  ي ال 

 ا ظأأأم   عإمنأأأ   يف  أػأأأ ا  سعظأأأ 

 كأأأأأل أزأأأأأ  طأأأأأ بب يف  عجأأأأأ يم

 كمأأأأ   ظلأأأأ إىل   جأػأأأأك  ششاظأأأأ

  فلأأض عفنطأأ    عا ليأأل نأأو ظأأ    
 

 خيأأأ   ا ظأأأم    يفا أأأ اث ع يفأنأأأ   

 عأأأأأو األ أأأأأال  عإطشاقأأأأأ ؿأأأأأمي

 األؿأأأأأأف د عاألعظأأأأأأ ل يف  قأأأأأأذن 

 ا ـأأأأمخ ك  حمرأأأأ ل يفعأنأأأأ  ينأأأأ  

  ا ظأأأأ    ارتلأأأأ إىلفؼأأأأك  اذتأأأأضفو 

 ا حعأأأأأأ   ؿأأأأأأمح  ك   أأأأأأ ه   يف
 

والغػػالـ  ،الخريػػف ليػػاليهػػذه القرػػيدة يرػػؾر أحػػداث ليلػػة مػػؽ  فػػيفالذػػاعر 
 فػيوكاف يعبر الظريػق كالسقيػد  ،الهؾات! فيكأ ه مقبرة معلقة  ،كل جهة فيمستد 
 وكاف التداؤؿ والجؾاب زاد رحيلهسا.  ،وما رفيقاه إال عله وأخته ،الؾحل

فأخػذت مجتػر  ،اليػأسوقد رسس  األبيات الدابقة صؾرة حزيشة لذات أتػشاها 
فيها إال الدؾاد  ي وعيؽ ال مر  ، ق بالحياةتا وصدر ،أحزا ها بقلب مذبؾب يتعذب

 ،والتظيػر مػؽ الحيػاة ،واال هػزاـصؾرة لشسس يعركها التسػزؽ   فاألبيات إذا ،واآلالـ
اسػتجابة عسؾيػة لشػدات عاطستػه فيسػا   أم ،اختياره لبحر )ال امل( هشا فيوشاعر ا 

 أف م ؾف القريدة مؽ هذا البحر.  إليهأوح   التي هي ف ،يل يبدو
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فسؾسػيقاه  ،الرػدارة فيجات مذاركال لبحر )ال امل(  ذيبحر )الخسيف( الوأما 
..  ، بػارز السؾسػيق ،وقيػل عشػه إ ػه بحػر " سػاطل الػش ؼ ،متسيز بالخسة والدهؾلة

 بػػالروحويستلػػ   ،ويرػػلح للجػػدؿ وللترديػػد وللدػػرد ،صػػالح للحػػؾار )بقػػاؿ وقلػػ (
 .(9) "ا للدسلالظبل وأطاله عل .. وقد قيل إ ه أخف البحؾر  ،يالسلحس

 (9)وطشه قا الل:  إل يتحدث فيها الذاعر  التي( يومشه قريدة )وطش 

 )مجزوت الخسيف(

 أزأأأأأأأ  إفأأأأأأأ  فأأأأأأأ  نأأأأأأأ ط  

 ا أأأأأأأذش  يف  ج أأأأأأأخ  ط  أأأأأأأ 

  يفعقطعأأأأأأأأأأأأأخ ا حأأأأأأأأأأأأأ    

 ا ل أأأأأأأأأأأأأ  يفعمتؼأأأأأأأأأأأأأيخ 

 ا ل أأأأأأ  علأأأأأأ أنأأأأأأخ جترأأأأأأ  

 ادتأأأأأأأأأ   عا ؼأأأأأأأأأق   طأأأأأأأأأ  ط
 

 نأأأأأأأأأأأو كأأأأأأأأأأأشار ا تأأأأأأأأأأأي    

  ظأأأأأأأأأأأأأأأأأعا  أأأأأأأأأأأأأأأأأا  ا طل

 نأأأأأأأأأأأأ م بعأأأأأأأأأأأأذ نأأأأأأأأأأأأ م 

  أأأأأأأأأأأأأأأأن  عا عأأأأأأأأأأأأأأأأزاث ا

  ا ؼأأأأأأأأأأ ر جشمتأأأأأأأأأأ علأأأأأأأأأأ ع

  عا ن أأأأأأأأأأأأأأأ   ادت نمأأأأأأأأأأأأأأأ
 

خافتػة حزيشػة ل لسػا ألػؼ بػه مػؽ   بػات ورزايػا  ة بػر  فيوطشه  ييشاج فالذاعر
وشاع فيها   سة شػجية كػاف لهػا  ،بيات بالخسةاأل  وقد امدس  مؾسيق ،متتابعات

 الؾجداف.  فيأثرها 

قه )ثػالث  دػ علػ حيػ   غػؼ الذػاعر  ،السرمبػة الثا يػة فػيبحر )الرمل(  جات
ل ومسعيالمه مر ة لل اية ،وقد وصسه أحد الباحثيؽ بأف   سه خسيف ،عذرة( قريدة
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  ذػػؾةر تػػه  فػػيو  ،وال يكػػاد يلحػػع ذلػػػ ،إذ كثيػػرال مػػا مرػػير )فػػاعالمؽ( )فعالمػػؽ(
 .(9)أشعارهؼ  في عليهوكاف األوا ل مؽ الجاهلييؽ يكثروف مؽ الشغؼ  ،وطرب

وفيػػػه ر ػػػة يرػػػحبها  ػػػؾع مػػػؽ  ،ة)الرمػػػل( خسيسػػػة رشػػػيقة مشدػػػاب  ومؾسػػػيق
وإ سا يقرػد بهػا تػرب مػؽ العاطسػة  ،وال يقرد بهذه ال لسة الجشؾف  ،)السلشخؾليا(

بػػدت العرػػؾر  فػػي (melancholy)وقػػد اسػػتعسل اإل جليػػز هػػذه ال لسػػة  ،الحزيشػػة
  ػػؼ )الرمػػل( مجعلػػه صػػالحال لحغػػراض  فػػيوهػػذه )السلشخؾليػػا( الستأصػػلة  ،الحديثػػة
 (9)وللتأمل الحزيؽ. ،الرقيقة التر سية

فيهػػػا  ييرثػػػ التػػػي( يقرػػػيدة )أمػػػ فػػػيولعػػػل هػػػذه الش سػػػة الحزيشػػػة متجدػػػد 
 (9)فيقؾؿ :  ،والدمه بدمل صبيب )البردو ي(

 )الرم ل(

 ي نأأأأ  بأأأأني ا عأأأأزاث   جشكحناأأأأ

 ينأأأأأ   ظأأأأأذع لؼأأأأأق   جأأأأأشكحا 

                                      

  عأػأأأأأ ار األطأأأأأ   آ  فأأأأأ  أنأأأأأ 

 ـأأأأة عا   زيأأأأ  عدعأأأأخُ ػأأأأة ب  

 علأأأأأ كيأأأأأ  أنظأأأأأ ر عركأأأأأشار  

 علأأأأأأأ ع  إق ركأأأأأأأشار عسااأأأأأأأ 

 كأأأأأأ  جأأأأأأزكشد فأأأأأأذف  عيمأأأأأأ  

  عاكحئأأأ ب  فأأأ  طأأأ ل ظضنأأأ ،عنلأأأخ 

 عاطأأأأ اظخ عظأأأأذي  بأأأأني ا أأأأ اث

                                        

 ا أأأأزاث  قلأأأأ  يفجلأأأأ ت األعشأأأأ   

  ظأأأاعاد ا حـأأأ ب  فأأأ نطأأأ د خلعا

 كحأأأأ ث؟ يفكحأأأأ ث   ط أأأأفش أفأأأأ ن 

  عريأأأأ ب  ظيأأأأز زتيئأأأأ عش أأأأي

  عػأأأأأشاب  طعأأأأأ ن يفأع   فأأأأأذ يف
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 عإرا  كأأأأأأأ ق فلأأأأأأأني  ضتأأأأأأأ  

 ادتأأأأأأأأأأأ   عه  عإرا أبكأأأأأأأأأأأ ن

 نرلمأأأأ   يذيأأأأذدا كفأأأأ ر سأطأأأأ  
 

  ا أأأأأ د زضنأأأأأذار ذيأأأأأ ب  نظأأأأأ 

 ا  عأأأذ ا كأأأزاث ىػأأأيئ ح طأأأ   متلكأأأ

  يذيأأأأذ ا فصأأأأش سفأأأأ ظني ا شعابأأأأ   
 

ألػؼ  بذػاعر ا مجػاه هػذا الػرزت  ذي  األبيات الدابقة لؾعة الحزف ال فيو لحع 
 ،فقػد ألقػ  أمػه عرػا الترحػاؿ ،أثػره مػؽ وجدا ػه السلتػاع يلػؽ يشسحػ ذيدح الػاسال

 بذقا ه ووحدمه وحرما ه.  يتلغ ومركته  ،واستراح  وحدها بيؽ التراب

ر الزش  وياله مؽ مأوه يسزؽ قلبه بأشؾاؾ األس قؾله :  ، ويلهب أوجاعه بحف
ول ؽ  ،وات مرابيهوا ظؾت خلسه حال  ،لقد ودع فيها شبابه وصباه ،( !ي)آه يا أم

 فػػيويحدػها روحػال  ،وحبهػا ديشػه ،وحػديثها الحلػؾ إيسا ػػه ، يػف يشدػاها لحغػة ،!
 وميشه. فيويلقاها  بزال دافئال  ،دمه فيعروقه و 

شيها زػػوكيػػف كػػاف ي ،طعامػػه وشػػرابه فػػيأو  ،يػػده فػػيوكػػؼ مػػذكر يػػدها وهسػػا 
ولػؼ مسلػػ  وإذا مزؽ الجؾع أحذاته ، حؾله وشحؾبه إذا مده البرد بشرب وعذاب

مثلسػا  ،هدهػدت بكسيهػا فػؾؽ رأسػه مدػلية لػه ،الؾعد ال ػذاب ى مؽ أمرها شيئال سؾ 
 . يمهدهد  دسات السجر رياحيؽ الرواب

 ،وصػػب ة الحػػزف فيهػػا جليػػة ،وقػػد صػػحب  هػػذه األبيػػات ر ػػة مؾسػػيقية شػػجية
 . وفيها رقة وعذوبة مل ما فيها مؽ لؾعة وأس ،ود د ة )الرمل( فيها واتحة

مسعيالمػػه  علػ حيػ   غػؼ الذػاعر  ،السرمبػة الثالثػػة فػيالستقػارب( جػات بحػر )
وأ ه مؽ  ،وقد قيل عشه بأ ه "بحر م ؽ مؽ الشؾع السشاسب الستدفق ،)مدل قرا د(

مقػػاف ل لسػػا إل وأعرػػاها لسػػؽ يحػػاوؿ اإلحدػػاف وا ،يريػػد الػػشغؼ ؽأيدػػر البحػػؾر لسػػ
 .(9)يتظلبه مؽ سالمة الظبل وامتداد الشسس " 
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 (9)البحر يدسعشا الذاعر هذا الش ؼ الحزيؽ :  قالب هذا عل و 

 )الستقارب( 

 ضتأأأو ػأأأعت أز قأأأخ ننأأأ       أخأأأ

 عدع حنأأأأأأ  كأأأأأأل نأأأأأأ  عنأأأأأأذي  

 ع يأأأأأذ بغ فأأأأأ   ةظأأأأأو ا نلأأأأأ س 

 عطأأأأأي  أذأأأأأي   أأأأأض ا أأأأأشؤعغ

 ارتأأأأأذا  يف  عطغي ن أأأأأ  فلحأأأأأ 

 عفأأأأأو عا  شأأأأأ د   عكأأأأأ  جأأأأأذ ع 

 عآذ ن أأأأأأ  ه جظأأأأأأعا   ا لغأأأأأأ د 
 

 حتلأأأأأأأأ ُ ىا كأأأأأأأأش يفعأزكأأأأأأأأ س   

 ف لأأأأأأ ُعظ ؼأأأأأأ ح  فأأأأأأذ جتأأأأأأح  

 ادتيأأأأأذ عا عـأأأأأ ُ    كمأأأأأ  فؼأأأأأح

 عقيأأأأأأأأأأذ عنعحقأأأأأأأأأأل ن لأأأأأأأأأأ 

 األسقأأأأ  ا أأأأذش  يف  كمأأأأ  فلحأأأأ  

 ح   نفعأأأأأأأأأ ظأأأأأأأأأب ؿأأأأأأأأأن   خ

 عه   أأأأأأأأ  جـأأأأأأأأ فشي  نُلأأأأأأأأ  
 

معػرب عػؽ  التػيفهذه األبيات متػدفق بالسسارقػات السزلسػة والذػحشات الشسدػية 
 حػػؾ  علػػ وقػػد خرجػػ  هػػذه الشسثػػات  ،أحػػؾاؿ الػػؾطؽ علػػ صػػدر مسعػػؼ بػػالسرارة 

 فػيفالحرؼ السرفؾع بالزؼ  ،ا تغاـ فييذبه السؾجات القريرة الستتابعة  متشاسق
ا بسداحػة الرػراع وشػدة ر ..( يذػع ،قػلمعت ،قيػد ،يحز   ،أثيؼ ،سيف ،ب) شع مثل 
يشقػػذوا الػػؾطؽ  يكػػ ،أهػػل الحػػل والعقػػد إلػػ ويرفعهػػا  بالذػػكؾى وكأ ػػه يجػػأر  ،وقعػػه

 ي و وحػػرؼ الػػر  ،ركػػة بالزػػؼوالقافيػػة أيزػػال مح ،الدػػليب مػػؽ بػػراثؽ الغلػػؼ ال اشػػؼ
وكػػأف إيقػػاع هػػذا الحػػرؼ صػػرخة للجهػػر بػػالغلؼ  ،)السػػيؼ( مػػؽ الحػػروؼ السجهػػؾرة

مسػػا  ،حػد كبيػر إلػ كاهػل الذػعب السقهػؾر ..، وهػػذا اسػتخداـ مؾفػق  علػ الؾاقػل 
ويعكػػس سػػالمة طبػػل الذػػاعر  ،يكذػػف عػػؽ مؾهبػػة شػػعرية واعيػػة ألدوامهػػا السشيػػة

 ومدفقه. 
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بذلػ  فاستظاع  ،حر متؾا سة مل إحداس شاعر اهذا الب  وقد جاتت مؾسيق
وصػياغته  الشسدػيوبػيؽ عالسػه  ،إحداسػه  شعره ومؾسيق  أف يال ؼ بيؽ مؾسيق

 الذعرية. 
 ،)البدػيط والدػػريل( ي مثػػل بحػر  ،اسػػتخدمها الذػاعر قلػيالل  ى وثسػة بحػؾر أخػر 

حيػ   ،)الظؾيػل والػؾافر( ي وبحػر  ،كػل مشهسػا أربػل قرػا د مسعػيالت عل حي   غؼ 
 فػي وجات بحر )الؾافر( برؾرمه السجػزوتة ،كل مشهسا ثالث قرا د فقط عل ؼ  غ

 قريدميؽ مشها. 
مسعيالت  عل فلؼ يشغؼ الذاعر إال قريدميؽ  ،)الرجز والستدارؾ( ي وكذلػ بحر 
 هيئتها السجزوتة.  فيجاتت كلها  ، ل بحر مشهسا

مثػل :  ،كثيػر مػؽ البحػؾر علػ  – شػعره الحػزيؽ فػي –( البردو ي لؼ يشغؼ )و 
أمػا بحػر )السديػد(  ،والسجت ( ،والسقتزب ،والسزارع ،والسشدرح ،والهزج ،)السديد

وقػد " اعتػرؼ أهػل العػروض  ،العربػيالذعر  فيقل  ورودها  التيفهؾ مؽ البحؾر 
 .(9)تبهؼ بأف فيه ثقالل" كبعض  فيوعللؾا هذا  ،بقلة السشغـؾ مشه

ولؼ يحرؾ كؾامؽ شاعريته  ،اهتساـ مؽ شاعر ا ييلق أوأما بحر )الهزج( فلؼ 
 مؽ مجارب شعرية.  يعا يهقالبه ما  فيبحي  يسرغ  ،عليهالشغؼ  إل 

ولػػؼ  ،عليػػهمعغػػؼ الذػػعرات السحػػدثيؽ الػػشغؼ   وأمػػا بحػػر )السشدػػرح( فقػػد أبػػ
 .(9)الشغؼ مشه عشتال ومذقة فيولعلهؼ وجدوا  ،مؾسيقاه إل و  إليهيدتريحؾا 

لسزػػارع( فقػػد أ  ػػر )األخسػػش( أف يكػػؾف هػػذا الػػؾزف مػػؽ كػػالـ وأمػػا بحػػر )ا
إ ػػه ال مؾجػػد   حتػػ ،العربػػيالذػػعر  فػػي)الزجػػاج( أ ػػه قليػػل الػػؾرود  ى ويػػر  ،العػػرب

 .(9)وما ورد مشه ال يعدو البي  والبيتيؽ  ،يقريدة مشه لعرب
                                                           

 .19( مؾسيق  الذعر : ص (9
 بتررؼ.  19: ص السرجل الدابق(  (9
أوزاف الذعر ومؾسيقاه بيؽ األصالة والتجديد : د/   حديؽ حساد ، مكتبة اإليساف  ( (9

 بتررؼ. 919،919بالسشرؾرة ، ص
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 . العربيشعر ا  فيوبحر )السقتزب( كذلػ قليل الؾرود 

بقيػػة  عليػػه مػػا وهػػذا خػػالؼ ،شػػاعر ا عليػػهوأمػػا بحػػر )السجتػػ ( فلػػؼ يػػشغؼ 
 ،مدػرحيامهؼ فػيوأ ثػروا مػؽ  غسػه  ،الذعرات السعاصريؽ ل فقد طربؾا لهػذا البحػر

غيػػر مدػػرحيامهؼ : الذػػاعر )حػػافع  فػػيومػػؽ الذػػعرات الػػذيؽ أ ثػػروا مػػؽ  غسػػه 
 .(9)إبراهيؼ( 

ربػػط مؾتػػؾع  فػػي عليهػػاوبعػػد : فليدػػ  هشػػاؾ قاعػػدة مظػػردة يسكػػؽ االم ػػات 
آ سػال  إليهػاسبق  اإلشػارة  التيوهذه السحاوالت  ،مشغؼ فيه ذي  بالبحر ال القريدة

فلػيس ل ػل مجربػة شػعرية  ،يسكػؽ أف يكػؾف هشػاؾ مػا يشقزػها –وجاهتهػا  عل  –
 وزف معيؽ يشاسبها دوف غيره. 

فيقػػؾؿ : "  دػػتهل  ،الػػدكتؾر )  أحسػػد العػػزب( برأيػػه يهػػذا الرػػدد يػػدل فػػيو 
ومػا يثػار حػؾؿ هػذه  ،)أغراض الذعر وأوزا ه( مؽ جػدؿ هذه القراتة بتأمل ما بيؽ

فالػػذيؽ يزكػػدوف يػػروف أف بعػػض  ،العالقػػة مػػؽ ميػػارات القبػػؾؿ وعؾاصػػف الػػرفض
أغراض الذعر ال يؾا سها إال  ؾع معيؽ مؽ البحػؾر السؾا سػة... والػذيؽ يرػادروف 

الحالػة  فػي  ما يشػاقض هػذه السرتػية .. حتػ العربيالذعر  فيهذه الرلة يروف 
لشسدػػػية الؾاحػػػدة هشػػػاؾ مبػػػايؽ مدػػػلؼ بػػػيؽ الظبػػػا ل واالسػػػتعدادات عشػػػد مختلػػػف ا

اب خأما حزف )ص( فظا ش متهؾر صػ ،فحزف )س( عسيق هادئ جليل ،الذعرات
أف الذػػػاعر ال بيػػػر يدػػػتظيل أف يلعػػػب بكػػػل هػػػذه  ى ..)ثػػػؼ يقػػػؾؿ( : ول ششػػػا  ػػػر 

ات البحػؾر وأف يدػت ل طاقػ ،بعديػد مػؽ التشؾيعػات يوأف يسجأ الستلقػ ،الستشاقزات

                                                           

 بتررؼ. 995( مؾسيق  الذعر : ص (9



 
 

 

 (21العربوةىوالذعبىالمناظرةىلهاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىاللغةى

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

4422 

مقسػز  التػيمتدػؼ بالؾحذػية اإلبداعيػة   إحػداث مؾسػيق فػيومجزوتامها ومساعلهػا 
 .(9)فؾؽ حؾاجز األغراض " 

  سػة خاصػة  ،السعػا ي مؽ  ش أف ل ل عاطسة ما أو مع عل ويسكؽ أف  تسق 
 يمعبيػره ل أل هػا صػؾمه الظبعػ علػ بػه وأقػدر  أليػق هػي و  ،وال شػات  السؾسيق في

خاص أو  ي ،  أما القؾؿ برلة كل بحر بسؾتؾع شعر (9)لدقيقة وصؾرمه الحدية ا
فهػؾ أمػر أراه  ،(9)ذلػ كثير مؽ  قاد ػا قػديسال وحػديثال  إل كسا ذهب  ،شةيبعاطسة مع

 . ي مجافيال لظبيعة السؽ الذعر 

 ذي  الػؾزف الػ فػي سدػه ليخػرج الذػعر  ليػأفاعوالغاهر أف الذاعر يتحرؾ مل 
صػؾرة  فػيللذػاعر  يتػراتىربسػا  ي الػؾزف الذػعر ، أو أف (1)يردؼ له مػؽ األوزاف

 إلػ  ،أحذػات حشايػاه فيوذلػ حيؽ يشتقل مؽ طؾر معا اة التجربة ومخلقها  ،إلهاـ
 طؾر صياغتها الذعرية الشها ية. 

كػػل فاألفزػػل أف يكػػؾف الػػربط بػػيؽ عؾاطػػف الذػػاعر ومذػػاعره وبػػيؽ  علػػ و 
مػػؽ البحػػؾر الذػػعرية عػػددال   سال الػػؾزف . وإذا كػػاف شػػاعر ا قػػد اصػػظ ،إيقاعامػػه

                                                           

( الذعرية العربية )مؾسيق  التذكيل ومذكيل السؾسيق ( : د/   أحسد العزب ، طبعة  (9
 .999، ص9119

 .ومابعدها999: ص األدبي( يشغر : أصؾؿ الشقد  (9
عياد ، دار ال امب  شكري ( مثل كتاب : أرسظؾ طاليس في الذعر : محقيق ومرجسة د/  (9

: ب : مشهاج البل ات وسراج األدبات، وكتا 999، ص9199العربي للظبل والشذر بالقاهرة 
 وما 999، محقيق :   الحبيب بؽ خؾجة ، دار ال تب الذرقية ، ص يحاـز القرطاجش

وما بعدها ، وكتاب :  999دب  : د/ أحسد الذايب ، صبعدها ، وكتاب : أصؾؿ الشقد األ
، الهيئة السررية العامة لل تاب ،  العذساوي السعاصر : د/   زك   األدبيقزايا الشقد 

 ... وغيرهؼ كثير. 999ص
،  9191ثة سساعيل ، الظبعة الثالإ( األسس الجسالية في الشقد العربي : د/ عز الديؽ  (1

 بتررؼ.  999ص
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بشيتهػا السؾسػيقية مػل طبيعتػه السشيػة  فػيفذلػ أل ها جاتت متؾافقة  ،عليهاللشغؼ 
 التػيلسالبدات التجربة الذػعرية  –الؾق   سده  في –ومؾا سة  ،وذا قته الذعرية

 . ي عالسه الذعر  عل ملح 

 : انقافُت -ب
االخترػاص  فػيأف " القافيػة شػريكة الػؾزف  علػ  القدام امسق  كلسة  قاد ا 

 .(9)يكؾف له وزف وقافية"   شعرال حت  وال يدس ،بالذعر

أوؿ  إلػػ مػػؽ آخػػر البيػػ   هػػي " فقػػاؿ )الخليػػل( :  ،معريسهػػا فػػيوقػػد اختلػػف 
آخػر كلسػة  هػي وقػاؿ )األخسػش( :  ،قبل الدا ؽ  ذي  سا ؽ يليه مل الستحرؾ ال

 ،آخػػره فػػيجػػ  م يأ ،وإ سػػا سػػسي  قافيػػة ل أل هػػا مقسػػؾ ال ػػالـ ،البيػػ  أجسػػل فػػي
ومشهؼ مؽ يجعل  ،القريدة قافية يومشهؼ مؽ يدس ،البي  قافية يومشهؼ مؽ يدس

قػػؾؿ )الخليػػل( و  ،والجيػػد السعػػروؼ مػػؽ هػػذه الؾجػػؾه ،هػػؾ القافيػػة ي حػػرؼ الػػرو 
 .(9))األخسش("

الذيؽ حسلؾا شعلة السؽ  ،( واحد مؽ الذعرات الستدسيؽ باألصالةالبردو ي و )
 فػي ،أسػس القرػيدة العسؾديػة طػؾاؿ حيامػه علػ افغػال وعػل مح ،الستؾهج ي الذعر 

 وق  كثر فيه التسرد واال تقاص ل ل ما هؾ ثاب  وأصيل. 

امتػداد  علػ مسدػكه بالقافيػة السؾحػدة  فػيبعض مالمح هذه األصالة   ومتجل
وهػذا أمػر الحغتػه بعػد اسػتقرات دقيػق ألشػعاره  ،ي القريدة مهسا طاؿ  سده الذعر 

 ،جاتمػػا متشؾعػػة القافيػػة –فقػػط  –باسػػتثشات قرػػيدميؽ  ،السرػػظب ة بشزعػػة الحػػزف 

                                                           

 .959، ص9( العسدة في محاسؽ الذعر وآدابه و قده : ج (9
حدؽ عبد هللا ،  الحدا ي، محقيق :  التبريزي ( ال افي في العروض والقؾافي : الخظيب  (9

 .911مزسدة الخا ج  بسرر ، ص
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مكؾ ػة مػؽ أربعػة  هي و  ،قريدة )أ ا( فيمثل قؾله  ،قالب )ال امل السجزوت( فيو 
 (9)مقاطل غير متداوية العدد: 

  أأأأط نأأأأ    عأ قأأأأ يأأأأ ىأ

 أنأأأأأنأأأأ  ظأأأأطة ا أأأأشع  ج

                                      

 ا ل يأأأأأ يفمتأأأأش    عمأأأأش

 لأأأأأ تُ ا شنأأأأأ  ال زأأأأأ س  ا 

 ا فنأأ  ا أأأ فأأ فط  نحأأ  زمحأأ

                                    

 فأأأأأ  آطأأأأأش ا عـأأأأأف س س   

   ا شكأأأأأ د عه فأأأأأضلئطأأأأأ
 

  ( 

) ( 

 

) ( 

) ( 

 

) ( 
 

 ؟   زمأأأأ را أػأأأأح  ،يأأأأ ىأ

 ؿأأأأمح  يف  أأأأأحعش ا نأأأأ 

                                    

   أق فُعشقأأأأأأ زأأأأأأأت ع أأأأأأ

 عال ا شنأأأأأأأأ د جفشقأأأأأأأأ    د 

 ؟األحقأأأأ   أأأأأم ع د عمأأأأش

                                     

 ب دتنأأأأأ   ا حعأأأأأت   أأأأأأق ح

 قةلأأأو ا ؼأأأ ر ا غأأأ    يف
 

فتػرة مػؽ  فػي( البردو ػي ويقؾؿ الدكتؾر )عبد العزيز السقالح( : " لقد حػاوؿ )
 ،والسؾحػدة البحػر فيفترات حيامه الذعرية أف يعتسػد  غػاـ السقػاطل الستعػددة القػؾا

)بعد ذلػ( بالتجديد داخػل   سإال أ ه .... ا ت ،و السختلسة األبحروأحيا ال الستعددة أ
أسػلؾب االسػتعارة والسجػاز  فػيو  ،الرؾرة فيو  ،الل ة فيالتجديد  ،القريدة  سدها

 فػياألقظػار و   شػت يفبدأ يشهار مؽ حؾلشا  ي وبالرغؼ مؽ أف العالؼ الذعر  ،ي الل ؾ 
 .  (9)و أ ثر مؾاجهة لال هيار "أ ،إال أ ه عشده يبدو أصلب عؾدال  ،أرجات السعسؾرة

بالتجديد داخل القريدة العسؾديػة ذات القافيػة   سيتزح إذال أف شاعر ا قد ا ت
 ،حي  مقسز االستعارات فؾؽ الحػؾاجز معلشػة ال إفػالس السػألؾؼ والسعتػاد ،الؾاحدة

ومذػػكيل الرػػؾرة  ،ومركيػػب الجسلػػة ،ي عػػالؼ جديػػد مػػؽ التركيػػب الل ػػؾ  فػػيوالػػدخؾؿ 
                                                           

 .999،995، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 .51، ص9ال املة : ج( مقدمة األعساؿ الذعرية  (9
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عػؽ التعبيػر عػؽ صػؾر  غيػر عػاجز  سعكس لشا إيسا ه بأف الذعر السق...، مسا ي
اإلبا ػة عسػا  علػ وأ ه يستلػ مؽ القدرة السشية  ،عرر ا الحدي  فيالحياة السعقدة 

عػػالؼ  فػػيومدػػايرة أحػػدث الت شيكػػات السشيػػة  ،الػػشسس مػػؽ عػػؾالؼ خسيػػة فػػييعتسػػل 
وهػذا  ،شػعر التسعيلػة  علػالػشغؼ  إلػ ومؽ ثؼ فلؼ يلجػأ مظلقػال  ،القريدة السعاصرة

 ما مزكده القراتة الستأ ية لتجاربه الذعرية عامة.

 ،الستػرجؼ يوالذعر العػالس ،صحيح أ ه كاف مؽ القرات السدمشيؽ للذعر الجديد
جسعػ  بػيؽ الؾاقػل  التػيول ته  ،وكثيرال ما أفاد مؽ صؾره الجديدة ومرا يبه الحديثة

رافزػػال لهػػذا الذػػكل الجديػػد متسدػػكال  ول شػػه عػػل ،والسعقػػؾؿ والالمعقػػؾؿ ،والالواقػػل
 بؾهج القريدة العربية وبشا ها الستؾارث السألؾؼ.

 ،( يلحع أ هػا قػد مشؾعػ  بػيؽ اإلطػالؽ والتقييػدالبردو ي ) فيقؾا فيوالستأمل 
بيشسػػػا احتلػػػ   ،حيػػػ  احتلػػػ  )سػػبعال وخسدػػػيؽ( قرػػػيدة ،وكا ػػ  ال لبػػػة لاطػػػالؽ

 قريدة.  (وعذريؽ إحدىالسقيدة ) فيالقؾا

أ ذػػأها بسشاسػػبة  التػػي( ةالشبػػؾ  ى قرػػيدة )بذػػر  ،السظلقػػة فيومػػؽ أمثلػػة القػػؾا
 (9)فيقؾؿ :  ،فالذري ي السؾلد الشبؾ  ى ذكر 

 )البديط(

 فأأ  خأأ م ا شطأأل يأأزا ف نأأ  انةعرأأخ

 عيأل حلأخا   األعلأ  ف  ؿ ظت ا ةأذأ  

 ا ةأأ دم نأأ  ؿأأ  خا ذت نلأأ      علأأ أ

 زكيأأأ  نأأأزكش أػت ؿأأأ ح نةأأأأ دا     

 ن  فةأأأذعق  لؼأأأعت أظة بأأأ ح عبيأأأ   

  نغمأأ يفأ نيأأ  فأأ  )طأأ ( ع  نأأ   أأ

 أظلأأأأ ق أن أأأأ س يفركأأأأشا  كأأأأ  فصش  

 سطأأأأأأ  و  اذتأأأأأأ  إال سع ُ شتحأأأأأأ س؟  

 عا لأأأع ف  نـأأأت جأأأزك س ىنأأأو اهلأأأذ

 ؟ إقذانأأ  ا لأأ س  يفنةأأ دم ا أأزات  

 عا ؼأأعت نأأ  بأأني طةأأل اهلأأشِّ عا فأأ س    

 أظقأأأأ د ذأأأأ اس؟  طشخأأأأ  يفدنأأأأل ع

                                                           

 .999، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
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 خا ك فأأأ  ُ ادتأأأش  ز نحضزأأأخلأأأمتلم

 فأ  ف  )أحذ ا ن س( عفأ اح إق ذأ سدُ ز  
 

  ادتأأ س نأأو أ أأ اس أ أأ اس  علأأ   ظقأأذ

  شعأأي  جؼأأ خ بأأني أػأأع س     ؿأأذس
 

وجػػات الػػردؼ السؾجػػؾد قبػػل  ،هشػػا : )الػػرات( وقػػد جػػات متحركػػال بال دػػر ي فػػالرو 
وحالػة الجسػؾد  ةوإيقػاع مرػؾر لظبيعػة السعا ػا ،يكأ ػه مجدػيد صػؾم ي حرؼ الرو 

 مؽ. ردحال مؽ الز  ياليسشواقل الذعب  عل أطبق   التي

ثؼ  ،عل للقافية مؽ الردؼ وامتداد الرؾت معه أل يولعل هذا التذكيل الرؾم
ثػػؼ الؾصػػل  ،السكدػػؾر ي الهبػػؾط بعػػده بشبػػرة الرػػؾت مباشػػرة للشظػػق بحركػػة الػػرو 

 الشسدػػيالسػػزثر ... يعكػػس اال  دػػار  يبقسلتػػه الشها يػػة الستذػػبعة بػػالر يؽ اإليقػػاع
 بيؽ دفامر أشعاره.  يوالستذغ ،صدره فيوالجحيؼ الالهب  ،وجداف الذاعر في

فيهػا الذػاعر الذخرػية  ييدػتدع التي سا يتشاسب مل جؾ التجربة الذعرية 
مشظلقال لب  هسؾمػه ولؾاعجػه  إليهاليتخذ مؽ الحدي   ،السحسدية ببها ها ورو قها

 محاصره هؾ وأبشات وطشه. التيوم سيه 
ا ص فشيػػة األبيػػات الدػػابقة  لحػػع أ هػػا قػػد امدػػس  بعػػدة خرػػ فػػيوبالتأمػػل 

ف ػػل  ،آذاف الستلقػػيؽ و سؾسػػهؼ فػػيوأثػػرال إيقاعيػػال شػػجيال  ،أحػػدث  فيهػػا لػػذة   سيػػة
ولػؼ  ذػعر باسػت راه الذػاعر لهػا  ،مكا هػا مػؽ البيػ  فيقافية هشا جاتت متسكشة 

 ،والسؾسػيقية ،كسػا مسيػزت بالعذوبػة ،السؾعؾد بػه كالذيتبل كا    ،لت سل معشاها
 السشؾط بها.  السعش أدات فيوالدقة  ،ة السخرجسوسال

 (9)أف أمؾت( :  يقريدة )أ د فيقؾله  ،السقيدة فيومؽ أمثلة القؾا
 )مجزوت ال امل(

 ػأأش  ؿأأأم دا  يفأنأأ اط يأأأزا ا ليأأل    متحـأأ  

 أق جفأأأ د عال جفأأأ دا  عجعيأأأذ نأأأ  بأأأذأد عجنأأأ 

                                                           

 .591ص  9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
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 عشأأل ا ظأأك د  علأأ  عجأأش م   زحأأرط أعشأأ ع 

 أق أنأأ د  ز نظأأ  : نأأخ أف أأ  ا أأزاع   عجقأأ ل  أأ

                     **** 

 ا أأ د عأظأأضاق ا ةيأأ دا   دشأأ  ؿأأذس يف كأأو  

     بأأا نأأ   عقأأ دا   ىعنؼأأيض أفحأأ      بأأا نأأ ع   

 عاسجتأأأ   ا عنكةأأأ د   عك بأأأو ا غأأأي  ا ؼأأأح ا 

 بأأا اطأأ  عاخحن قأأ د بأأا اطأأ  أع نعأأ دا      طأأأع
 

وهػػذا الحػػرؼ مػػؽ الحػػروؼ  ،هشػػا : )التػػات( وقػػد جػػات مقيػػدال بالدػػكؾف  ي فػػالرو 
وال يدسل لهسا ر يؽ حيؽ الشظق  ،ال يهتز معها الؾمراف الرؾمياف التيالسهسؾسة 

ولعل هذه الرسة السهسؾسة ومقيدها بالدػكؾف متشاسػب مػل " صػراع الذػاعر  ،بها
 ،ومرسؼ حؾاره مل هػذه األمػؾاج الذػرهة الرػامتة ،مل أمؾاج الليل الذديد الرس 

.... أف   يشدػػػأل ػػػه  ،السػػػؾت فػػػال يدػػػتجيب لػػػدعؾمها إلػػػ وهػػػذه األمػػػؾاج مػػػدعؾه 
 .(9)"يسؾت

ورغػؼ الحػؾار الػدا ر بيشػه  ، راه رغؼ هػدير أمػؾاج الليػل الثا يالسقظل  فيو " 
العش بؾت   حت ،واأليتاـ ،والبيؾت ،السؾم اآلخريؽ مؽ   وبيؽ ملػ األمؾاج ال يشد

 .(9)برودة الذتات ال يشداه الذاعر" فيالسرمجف 

رؼ )التػػات السقيػػدة( رويػػال لقافيػػة اختيػػاره حػػ فػػي( مؾفقػػال البردو ػػي وقػػد كػػاف )
مسا يكثف  ،الست رر عشد مرفأ كل بي  يذلػ مؽ الترجيل الرؾم فيقريدمه ل لسا 
والستؾا ؼ مل أجؾات هػذا  ،العاليةمؽ الشبرة  الخاليالهامس  يقاعباإلمؽ اإلحداس 
مسػا  ،ثشايػا األبيػات فػيكسػا م ػرر هػذا الحػرؼ )مدػل عذػرة( مػرة  ،الليل الرػسؾت

 ويثير ب زارمه أفق الخياؿ.  ،طبيعة التجربةيتسق و 
                                                           

 .991( األبعاد السؾتؾعية والسشية لحركة الذعر السعاصر في اليسؽ : ص (9
 .999( السرجل الدابق : ص (9
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مػل األصػؾات  ي  سا  لحع أيزال كثرة استعساؿ الذاعر لحصؾات الرخؾة بالتؾاز 
 ،كلسػات : ) شػره فػيكسا  ،فأحدث  بشظقها وإيقاعها  ؾعال مؽ الرسير ،السهسؾسة

 ،) الذػػيؽحيػ  مذػػيل فيهػا حػػروؼ  ،أحػػزاف ( ،ي صػػدر  ،صػسؾت ،يالذػػتا  ،جي ذػ
 (. يوالزا ،والراد

إيقػػػاع حػػػرؼ  علػػػ عشػػػد الشظػػػق بال لسػػػات السشحشيػػػة  ،سيػػػفحأو  ؾعػػػال مػػػؽ ال
 ارمجاؼ..(.  ، فأ د ،فتثير ،مثل : )مسؾت ،)السات(

اإليحػات  فػي ل هذه القيؼ الرؾمية وغيرها معا ق  مػل قافيػة األبيػات السقيػدة 
 مؽ خالؿ ل ة شسافة بديظة. اليا دةبشسدية الذاعر ورؤيته 

وكا ػ   ،هػذه القافيػة التا يػة أ هػا جػاتت طبعيػة غيػر م ترػبة فيلؾحع  وقد
 عليهػػالػػذا فلػػؼ  لحػػع  ،كػػل بيػػ  مػػؽ األبيػػات فػػيمرمبظػػة بسػػا قبلهػػا ارمباطػػال وثيقػػال 

مسػػا  ،أو غيػػر ذلػػػ ،جديػػدال ...  أو كؾ هػػا لػػؼ مسػػد معشػػ ،مكا هػػا فػػي ؾ هػػا قلقػػة 
 يعكس اهتساـ الذاعر بقؾافيه اهتسامال كبيرال.

 لحػع أ هػا جػاتت  ،(البردو ػي ) عليهػا غػؼ  التػي ي حػروؼ الػرو  فيتأمل وبال
مجسؾعػات  إلػ ويسكششػا أف  رػشسها مػؽ هػذه الشاحيػة  ،اسػتعساله لهػا فػيمتساومة 
 ثالث: 

 ومذسل حرؼ : )السيؼ(. ،حروؼ كثيرة االستعساؿ -9

 ،الػػداؿ ،الشػػؾف  ،ومذػػسل حػػروؼ : ) الػػرات ،حػػروؼ متؾسػػظة االسػػتعساؿ -9
 (9)لالـ (.ا ،العيؽ ،البات

 ،التػػات ،اليػػات ،القػػاؼ ،ومذػػسل حػػروؼ ) الحػػات ،حػػروؼ قليلػػة االسػػتعساؿ -9
 .ال اؼ ( ،ال يؽ ،الهسزة ،السات

                                                           

 عل  كثرة االستخداـ. ي( الترميب هشا مبش 9
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قرػا ده  فػي( البردو ػي اسػتعسلها ) التػي ي وبعد االستقرات التاـ لحػروؼ الػرو 
يسكػؽ للبحػ  أف  –كسػا سػبق ثسػاف وسػبعؾف قرػيدة  هي و  –الستؾشحة بالحزف 

 علػػ مبػػيؽ الشدػػبة السئؾيػػة التقريبيػػة لهػػذه الحػػروؼ  –ال أيزػػ –يزػػل إحرػػا ية 
 :   التاليالشحؾ 

 الشدبة السئؾية  ي حرؼ الرو 

 %91 السيؼ 

 %99 الرات 

 %99 الشؾف 

 %91 الداؿ

 %9 البات

 %9 العيؽ 

 %9 الالـ

 %5 الحات

 %9 القاؼ

 %9 اليات

 %9 التات

 %9 السات

 %9 الستشؾعة  فيالقؾا
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 %9 الهسزة 

 %9 ل يؽ ا

 %9 ال اؼ

 :  ييتبيؽ ما يل يالتقريب يوباستشظاؽ هذا ال ذاؼ اإلحرا 

 رويال لد  عذرة قريدة.   حي  أم ، السرمبة األول فيجات حرؼ )السيؼ(  -

كػل مشهسػا رويػال   حيػ  أمػ ،السرمبػة الثا يػة فػيجات حرفا )الػرات والشػؾف(  -
 لتدل قرا د.

 قرا د. يرويال لثسا   حي  أم ،السرمبة الثالثة فيجات حرؼ )الداؿ(  -

كػل مشهسػا رويػال   حيػ  أمػ ،السرمبػة الرابعػة فػيجات حرفػا )البػات والعػيؽ(  -
 لد  قرا د.

 رويال لخسس قرا د.  حي  أم ،السرمبة الخامدة فيجات حرؼ )الالـ(  -

 رويال ألربل قرا د.  حي  أم ،السرمبة الدادسة فيجات حرؼ )الحات(  -
كػػل   حيػػ  أمػػ ،السرمبػػة الدػػابعة يفػػ( واليػػاتجػػات حرفػػا )القػػاؼ  -

 مشهسا رويال لثالث قرا د.

السرمبػػة  فػػيالستشؾعػػة  فيجػػات حرفػػا )التػػات والسػػات( ومعهسػػا القػػؾا -
 كل مشها رويال لقريدميؽ.  حي  أم ،الثامشة

السرمبػػػة التاسػػػعة  فػػػيجػػػاتت حػػػروؼ )الهسػػػزة وال ػػػيؽ وال ػػػاؼ(  -
 كل مشها رويال لقريدة واحدة.   حي  أم ،واألخيرة
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أ ثر شػاعر ا مػؽ  التي ي مقدمة حروؼ الرو  فيكذا فقد جات حرؼ )السيؼ( وه
 التػيأف )السػيؼ( مػؽ الحػروؼ  إلػ وقد ذهب الدكتؾر )إبراهيؼ أ يس(  ،استخدامها

 (9).العربيالذعر  فييكثر مجيئها رويال 

 ،ومخرجػػػه ،طبيعػػة صػػؾت هػػذا الحػػرؼ علػػ ولعلػػه  مػػؽ السسيػػد أف  تعػػرؼ 
ومػػا يزخػػر بػػه مػػؽ قػػيؼ  ،ي لة قؾيػػة بالعسػػل الذػػعر ذلػػػ مػػؽ صػػ فػػيوصػػسته ل لسػػا 

و"  ، العربيػة لػه  مؾسػيق فيفالحرؼ  ،التجربة فيصؾمية لها داللتها وإيحاتامها 
وعالقػة هػذا الػش ؼ  ،يحدثػه الحػرؼذي ال يالحرؼ يقرد بها الش ؼ الرؾم  مؾسيق

 .(9)"  ي مدار الشص الذعر  يف الشسديو  ي بالتيار الذعؾر 

  بػل مسػا يدػس ،ال هؾ بالذديد وال الرخؾ ،صؾت مجهؾرهذا )فالسيؼ( " عل و 
ويت ؾف هذا الرؾت بأف يسر الهؾات بػالحشجرة أوالل فيتذبػذب  ،باألصؾات الستؾسظة

 ى فدػد  مجػر  ،الحشػػ  ؼ هػبط أقرػسػال إل مجراه  فيفاذا وصل  ،الؾمراف الرؾمياف
سيػف حال مػؽ المروره  ؾع فيمحدثال  ،سيالتجؾيف األ  فيالسؼ فيتخذ الهؾات مجراه 

مشظبق الذستاف مسػاـ  سي أثشات مدرب الهؾات مؽ التجؾيف األ  فيو  ،ال يكاد يدسل
بػػيؽ   يدرجػػة وسػػظ فػػيولقلػػة مػػا يدػػسل )للسػػيؼ( مػػؽ حسيػػف اعتبػػرت  ،اال ظبػػاؽ

 (9)الذدة والرخاوة".

 التػػيقرػػيدة )هسػػـؾ الذػػعر(  ،ي هػػذا الػػرو  علػػ جػػاتت  التػػيومػػؽ القرػػا د 
             (1) فيقؾؿ : ،الذاعر فيها  سده ييشاج

  

                                                           

 .919ص ( مؾسيق  الذعر : (9
 .99( مؾسيق  الذعر العربي بيؽ الثبات والتظؾر : ص (9
 .19( األصؾات الل ؾية : د/ إبراهيؼ أ يس ، مظبعة  هزة مرر للظبل والشذر ، ص (9
 .995،991، ص 9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (1
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 )ال امل(

  أأأو اهليأأأ  ؟  أأأو جأأأزعث يي نأأأ ؟

 ع أأأو جظلظأأأل نأأأو كأأأل ع  نغمأأأو    

 ا لعأأأأ ق ك ن أأأأ   عنؼأأأأ اذاح ششظأأأأ

 عكأأأ   فأأأ  ػأأأ عش ا ال  كأأأ  جأأأذن   

 ععأأأؽ بقلةأأأ  عظأأأذ  عليأأأ خفأأأ  

   فأأأو  أمسأأأ  أأأ  عاسبأأأ  بنفظأأأ  ز

 كأأأ  يمأأأخ  بأأأ  ال  جؼأأأذع ب مس أأأ   

 بلأأأ ار فأأأ  بأأأو ا ؼأأأعش زصأأأش ػأأأ عش  

  ارتلأأأ د إرا اػأأأحك عبكأأأ ر جأأأشني 

 قلةأأأ  ا  مأأأ   أ أأأ   يلأأأو    يف

 شلهأأأأخ يمأأأأ   ا ؼأأأأعش إق دن ع أأأأ 
 

 ع أأأأو جـأأأأ   نأأأأو ا ةكأأأأ  أنغ نأأأأ ؟   

 ا ليأأأأل عاألظانأأأأ ؟  جنأأأأ ش ىظأأأأط

 فحأأأأ ن قلأأأأ ث  ا ؼأأأأك ىنأأأأو سقأأأأو 

 عحتحمأأأأل اهلمأأأأ   شظأأأأ ن     جةكأأأأ

 عاطأأأأ ل ن أأأأ ر ه ا ةكأأأأ  ععانأأأأ ؟   

 نأأأأأو أق جأأأأأزعث ؿأأأأأة بو ع شانأأأأأ  

 األنأأأأأأني جأأأأأأذ ل ا النأأأأأأ   علأأأأأأ ع

 عاقهل نأأأأأ   ا أأأأأ ظ إ يأأأأأ    أأأأأذف

 اذتيأأأأأ ة عسقأأأأأف  األف نأأأأأ      ن أأأأأ

  جلأأأأأذ اهلمأأأأأ   أصايأأأأأشاح عخضانأأأأأ 

 زأأأأأو فأأأأأذفش نأأأأأو ا أأأأأذن   نُأأأأأذان  
 

 التػي معا يهػاوبػيؽ  ،األبيات الدابقة  لحع ا دجامال ومؾاؤمال بيؽ رويهػا سيف 
 ،ولسػؽ مػذوب هيامػال، ،مرؾر حدي  الذاعر لشسده ومشاجامها سا الل : لسؽ مهيؼ،

 يمشػػاج ى مرػػؾغ مػػؽ البكػػات أ  امػػال، ولسػػؽ مدلدػػل مػػؽ تػػلؾعها   سػػة حيػػر ولسػػؽ 
ويعيػد  ،يتأمػل أحؾالهػا ،وقسػة شػعؾرية مػل  سدػه فػيشاعر ا  ،الليل واألحالـ، ...

صػي ة  فيمؾاقسها مؽ اإل داف والؾجؾد مؽ حؾلها ...، وقد مبلؾر ذلػ  فيالشغر 
و)اسػأؿ  ،لبػػ وحػده(و)عػش بق ،(عليػػمثػل : )خ ػف  ،م ػررت كثيػرال  التػيالظلب 

ويغػل الذػاعر  ،غايػة...(  أسػس هػي ف بشسدػػو) اربػأ  ، هاؾ لؼ البكػا وعالمػا،!(
أجشحػػة  علػػ ويتسػػاوج الذػػعر  ،كاشػػسال عػػؽ أعساقػػه وخبايػػاه ،حالػػة السشاجػػاة فػػي

  هاية األبيات.  إل  رل   حت الشسديال ذف 
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 دػجامها مػل القرػيدة وا فػيالرػؾمية السؾجػؾدة  االمتداداتولعلشا  لحع كثرة 
 ،أ  امػا ،مثل :  )هياما ،إيقاع حرؼ )السيؼ( للتخسيف عؽ هسؾمه والتشسيس عشها

 .مداما ...( ،غراما ،عالما ،جداما ،يتام  ، ذا دا ،األحالما

أ ػه جػات مكػرورال  –السيؼ  –هذا الحرؼ  يومسا يزكد القيسة الرؾمية لسؾسيق
 ،!)سبعال وأربعيؽ( مػرة أو يزيػدفقد شاغلشا الذاعر به  ،القريدة برؾرة مكثسة في

مشػػاخ  إلػػ وإ سػػا اسػػتحاؿ  ،لػػؼ يعػػد حرفػػال  ذي  الػػ ،وكأ ػػه يحاصػػر ا بهػػذا الحػػرؼ
السػػػيسا حيشسػػػا مشظبػػػق  ،الشسػػػؾس فػػػيمسػػػا كػػػاف إليقاعػػػه  سػػػاذ ومػػػأثير  ،يمؾسػػػيق

.  عل الذستاف   بعزهسا أثشات الشظق ويرحب ذلػ غشة شجية مردر مؽ الخيذـؾ

 فػيوبػيؽ داللتػه  ،السشيػة بػيؽ مخػرج الحػرؼ وصػستهوهذه العالقػة الذػعؾرية 
بػل يتجدػد التؾافػق  "،ال م ؾف أمرال متعسدال مػؽ الذػاعر ي الشص الذعر  فيال لسة و 

الذاعر السؾهؾب الستسكؽ مؽ أدوامه  ىمجددال فظريال لد يواال دجاـ اللسغ يالش س
 ق باقتدار. الداب ي  ره الذعر  فيوهذا ما حققه شاعر ا ،  (9)الل ؾية والسشية " 

حيػ  يتخػذوف  ،ولعل خياؿ الذعرات هؾ السدئؾؿ عؽ مؾحيػات هػذه األصػؾات
                    وال يكتسػػػػؾف  ،مػػػػؽ أصػػػػؾات الل ػػػػة دال ػػػػل وعالمػػػػات يستحؾ هػػػػا مػػػػؽ مخػػػػيالمهؼ

فيػه مػؽ  ،عالؼ مؽ الخياؿ فيسابحيؽ  ،بل يشقبؾف عسا وراتها ،بسدلؾالت األلساظ
بػه األخيلػة ويػدؽ  يمسػا قػد مػؾح السعػا ي يه ما ورات وف ،وألؾا ها السعا ي دقا ق 

الرػؾرة مػا ال يػراه  فػي ى يػر ذي السشػاف الػ مثػل هذا فيومثلهؼ  ،أذهاف غيرهؼ عل 
عاللهػػا وا دػػجاـ ألؾا هػػا مػػا ال  فػػي ى أو يػػر  ،متحركػػة ، اطقػػة يتخيلهػػافقػػد  ،غيػػره

ل بيشهػا ويساتػ ،ألساعه ييدركه إال أصحاب الخياؿ الخريب . وكذلػ الذاعر يشتق
غيػره ل ألف أصػؾامه    غسه لسغال خاصػال يػأب فيمتخذال  ،بعض عل ويسيز بعزها 

                                                           

 .99( مؾسيق  الذعر العربي بيؽ الثبات والتظؾر : ص (9
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فهػػؾ كرػػاحب الجػػؾاهر يشثرهػػا محػػ   ،أصػػؾات غيػػرهبػػه  يمػػا ال مػػؾح إليػػه يمػػؾح
 (9)مشها ما يال ؼ حلية بعيشها. يالساحص ليشتق مجهره

  ريبةفقد مساوم  بشدب ق ،استخدمها شاعر ا رويال  التيوأما بقية الحروؼ  -
                وكػػػذلػ بػػػيؽ  ،شهػػػا ل فبػػػيؽ السرمبػػػة الثا يػػػة والثالثػػػة قرػػػيدة واحػػػدة فقػػػطيفيسػػػا ب

 وهكذا....  ،الرابعة والخامدة

 فػػي( البردو ػػي اسػػتخدمها ) التػػي ي وجػػدير بالػػذكر أف معغػػؼ حػػروؼ الػػرو  -
 ،والرؾت السجهؾر يهتز معه الػؾمراف الرػؾمياف ،أصؾات مجهؾرة  ،شعره الحزيؽ

ويقتػرب الػؾمراف الرػؾمياف أحػدهسا مػؽ اآلخػر  ،حػيؽ مشقػبض فتحػة السزمػار وذلػ
فػػاذا ا ػػدفل  ،خاللهػػا سول شهػػا مغػػل مدػػسح بسػػرور الػػشس ،فتزػػيق فتحػػة السزمػػار

ويحػدثاف صػؾمال  ،هذا الؾتل يهتزاف اهتزازال مشتغسػال  فيخالؿ الؾمريؽ وهسا  الهؾات
كسػػا مختلػػف شػػدمه  ، يػػةالثا فػػيمؾسػػيقيال مختلػػف درجتػػه حدػػب عػػدد هػػذه الهػػزات 

 (9)حدب سعة االهتزازة الؾاحدة.

اسػػتعسلها الذػػاعر متشاسػػب مػػل  التػػي ي وهػػذه الرػػسة الجهريػػة لحػػروؼ الػػرو 
وكأ ػه يريػد  ،ومتؾاتـ مل إيقاع قرا ده وحداسػيتها السؾسػيقية ،ا سعاالمه وأحزا ه

ه لافزػػات ب المػػ ،أف يجهػػر بهػػذه األصػػؾات الذػػديدة الستدػػسة بػػالقؾة وعلػػؾ الػػش ؼ
ويأخذ بشسس القػارئ ليػزثر  ،يدتسيل آذاف السدتسل  حت ،وبأوجاع الحياة وأ  ادها

 ،جعػل الذػاعر يجهػر برػؾمهذي بػاأللؼ هػؾ الػ يوهذا اإلحدػاس الظػاغ ،فيه بقؾة
 . يوكأ ه يريد أف يربح أ ذؾدة يتلؾها كل ح

والجػػرس  ،يلػػذا جػػاتت معغػػؼ حػػروؼ رويػػه مجهػػؾرة لت ثيػػف االمتػػداد الش سػػ
 بسا يتشاسب ومزسؾف التجربة.  ،يالسؾسيق

                                                           

 .بتررؼ 911( مؽ أسرار الل ة : ص (9
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 ،وال ػيؽ ،مثل : )الهسػزة ،استعسلها الذاعر قليالل  ى ومبدو ثسة حروؼ أخر  -
 حي  استعسل الذاعر كال مشها مرة واحدة. ،وال اؼ(

وبعػػض هػػذه الحػػروؼ  ،وهشػػاؾ حػػروؼ لػػؼ يدػػتعسلها الذػػاعر رويػػال أصػػالل  -
أو قليػػػل  ،ؼ( مثػػػل : )الدػػيؽ والجػػػي ،أشػػػعار الذػػػعرات عامػػة فػػيمتؾسػػط الذػػػيؾع 

 ،اتثػمثػل : )ال ،أو  ادر االستعساؿ رويال  ،والظات و الهات( ،)الزاد مثل : ،الذيؾع
 (9)والؾاو(. ،والغات ،والراد ،والذيؽ ،يوالزا ،والذاؿ ،والخات

: ادلىسُق  انداخهُت :  ًثانُا 
 إليػػهليجػػذب  ،داخليػػة  شػػعره مؾسػػيق فػػيأف يحقػػق  علػػ يحػػرص كػػل شػػاعر 

يحػػػدث مشاغسػػػال بػػػيؽ  ذياإليقػػاع البػػػاطؽ الػػػ فػػػيمتسثػػػل  هػػػي و  ،الدػػامعيؽ والقػػػرات
السشبعػػ  عػػؽ جػػرس األحػػرؼ وال لسػػات ل "   يوالػػش ؼ الرػػؾم ياال سعػػاؿ الؾجػػدا 

خلػق   سػات  فػيو  ،الشسدػيمعسيػق اإليقػاع  فػيدورال مهسال  ييزد يفاإليقاع الداخل
 .(9)للقريدة "  يمل اإليقاع الخارج ى متؾاز  ى وإيقاعات أخر 

ذو  ي اإليقػاع الذػعر وأف " ،الخارجيػة والداخليػة  ؾ مػالـز بػيؽ السؾسػيقإذال هشا
 يوهسػػا ومػػر خػػارج ،أذ يػػه فػػيو  ي سػػس الستلقػػ فػػيومػػريؽ متالزمػػيؽ يعزفػػاف معػػال 

 يتجلػ  يوومػر داخلػ ،الػؾزف والقافيػة فػيالستسثل  يمؽ خالؿ الش ؼ الرؾم يتجل 
 .(9) "العسيق الشسديمؽ خالؿ الش ؼ 
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 إلػػ وإ سػػا يتعػػداهسا  ،ع ال يتؾقػػف عشػػد الػػؾزف والقافيػػةأف اإليقػػا فػػيوال شػػػ 
لتحػدث مشغيسػال  ي والل ػؾ  يالرػؾم ى السدػتؾ  علػ متشػاغؼ  التػيجسلة مػؽ العشاصػر 

هػػذا الرػػدد جػػات معريػػف الػػدكتؾر )رجػػات عيػػد(  فػػيو  ، ؾعيػػال مػػؽ الحركػػة الشرػػية
مػؽ  أو عػدد متػداخل ،وإ سػا مجسؾعػة مت املػة ،لايقاع بأ ه " ليس عشررال محددال 

الدسات الستسيزة متذكل مؽ الؾزف والقافية الخارجيػة والتقشيػات الداخليػة بؾاسػظة 
مػا يترػل بتشاسػق  إلػ إتػافة  ،بيؽ األحرؼ الدا شة والستحركة يالتشديق الرؾم

أو  ،أورقػػة ،مػػؽ حػػدة ي زمشيػػة الظبقػػات الرػػؾمية داخػػل مشغؾمػػة التركيػػب الل ػػؾ 
وجسيػػل ذلػػػ يػػتؼ مشاسػػقه  ،رػػيرةأو مػػؽ مػػدات طؾيلػػة أو ق ،أو ا خسػػاض ،ارمسػػاع

 .(9) القريدة " عليه  مبش ذيللؾزف ال يإطار الهيكل الش س في ،ويكسل ا تغامه

ومشهػػا : الرػػؾا   الظؾيلػػة  ،عػػدة ألػػؾاف فشيػػة علػػ  يويعتسػػد اإليقػػاع الػػداخل
وم رارهػػا  ،ي إيقػػاع الػػشص الذػػعر  فػػيفلهػػا وقػػل واتػػح  ،(واليػػات ،والػػؾاو ،)األلػػف

( ،بظابعهػػا الخػػاص إليقػػاعايسشحهػػا بػػروزال يدػػؼ   ،ومػػؽ ذلػػػ قرػػيدة )رحلػػة الشجػػـؾ
     (9) حي  يقؾؿ فيها:

 )الخسيف(

 ؟ عشنأأأ ن  عشأأأذع   أفأأأو عؼأأأ 

 ؟ بقيأأأو نأأأو شنأأأ ظ  أفأأأو نأأأ  

 أطأأأ ال ا ـأأأمخ عأأأ     أأأط أنأأأ

 نكأ ق؟   يل أن  نأو ينأ  ؟ عيأل  أ    

 ظنأأ ق  عدسبأأ ، كأأ  أنؼأأ إىلكأأ  

 

) ( 

 

 

 

 

 ؟ ؟ عأفأأأو بأأأشُّ أنأأأ ن   أفأأأو شأأأ  

  كأأأ    ظأأأ ن ،ادتأأأ اث نأأأ  زأأأش 

  ظنأأأ ن  ادتأأأ اث فأأأذن  عانكظأأأ س

 عنأأأو ال نكأأأ ق  ،أنأأأ  نأأأو  الينأأأ   

 عنأأأذا  قأأأ ق عأأأو ا أأأ ي  داق؟   
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  أأأأأط دسث يفأطأأأأأط   عطأأأأأ بق

 عفحلأأأأأ  ،نُأأأأأش ا ظأأأأأطال  عأأأأأ نعأ

  : عيل    غؿ؟ عأ يل ين  ن ط 

  سظلأأأأو ا نصأأأ   زأأأأ يل  عطأأأ  

  جيأأأأأ  ارتيأأأأأ ل عصاد  عدفأأأأأ س

  ا ضنأأأ ق عا ؼأأأعت إنأأأ    زليتنّأأأ

 سع يفا ضنأأأ ق عا ؼأأأعت   فحاقأأأ 

 فغأأأ  ظشفأأأ  ،نأأأو أنأأأ  ؟ ػأأأ عش 

  طأأأأش اذتيأأأأ ة عػأأأأذع   زعيأأأأ ج

 ا شفأأأ يفطأأي ظو ا عطأأش    عكأأي ع
 

) ( 

 

 

) ( 

  ظنأأ ق األنأأ ن   دسبأأ ،نأأو جأأشاث 

 عأأأأأ ن طأأأأأطال أنأأأأأشُّ  أأأأأ  أ     

 ؟ األسي ذأأأ ن علأأأ نأأأ طو  أأأط  

  ا نصأأأأأأ   ا شعانأأأأأأ  عأظةأأأأأأ ا

  عاأل نيأأأأأ د دنأأأأأ ن   ركشفأأأأأ ج

 أنأأأ  صنأأأ ق ا ضنأأأ ق ،ػأأأعت ػأأأع 

  ػأأأصيني فعضزأأأ ق كيأأأ ن      ظأأأ

  دخأأأأ ق دخأأأأ ن   دنأأأأ  ع نأأأأ ا

  ا عأأأ ن    عأأأ نن ،ذتأأأو أذت ن أأأ  

  نأأأضاس  نأأأو أ أأأ ن  أأأ  عجي ،أأأأب
 

                فػػػػيويػػػػرد  ،حػػػػرؼ السػػػػد )األلػػػػف(  هػػػػذه القرػػػػيدة االغترابيػػػػة يظ ػػػػ سػػػػيف
 ،الزمػاف ،مكػاف ،ا  دػار ،أسػا ل ،مثػل : )تػاع ،)سبعة وخسديؽ( مؾتعال مقريبػال 

 .(.  دخاف. ،يعزفاف

             مثػػػل :  ،)اثشػػػيؽ وخسدػػػيؽ( مؾتػػػعال مقريبػػػال  فػػػي( اليػػػاتحػػػرؼ السػػػد ) ويػػػأمي
حػرؼ السػد )الػؾاو(  يبيشسػا يػأم ،(... يأمذػ ،يعش ػ ،يمش فػ ،ي جػؾ   ،جدولي ،ي)عذ
 .الشجـؾ ...(  ،يتلؾه ،مثل : ) عشؾف  ،ستة مؾاتل في

وإذا كػػاف  ،ثػؼ السزػسـؾ ،ويليػه السكدػؾر ،و لحػع هيسشػة حػرؼ السػد السستػؾح
اإليحػات  فػيفقػد كػاف لػه دور  ،حرؼ السد السزسـؾ قد ورد بشدبة أقل مؽ رفيقيه

مبػؾح ببػؾاطؽ الػشسس وم ذػف  التػيالػدالالت  ىومجاوبه مل صػد ،بال ربة الروحية
 ما فيها مؽ األلؼ والسعا اة. 

مػػاله حػػرؼ السػػد السكدػػؾر برقتػػه و  ،بيشسػػا جػػات حػػرؼ السػػد السستػػؾح بامدػػاعه
...،   برة الحيرة واال  دار فيباجتساعهسا ثقالل إيقاعيال يتسثل  وشكال ،ةعاليبشدبة 

فترسػؼ  ،والحػزف  ،والذػكؾى  ،وهذا مشاسب لحالة الذاعر الشسدية الستدسة باأل يؽ



 
 

 

 (21العربوةىوالذعبىالمناظرةىلهاىالعددى)مجلةقطاعىكلواتىاللغةى

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

4422 

مسػردات  علػ مركػزت  التػي الدالليػةرقيق يخترر أجؾات الشص  داخليمعالؼ إيقاع 
، لدػا يتػاع  ،جشػاحي: )بقية مػؽ  مثل ،إيحاتامها السأساوية فيومرا يب غارقة 

ش ف  ،منر الدزاؿ عا  أ ،حشا ي ييدم  ..(. يدم غشا ي ،الزمافي فليخن

لسدود الدابقة بأصػباغها السختلسػة قػد مػ زرت لتدػهؼ بذػكل فعػاؿ ا ولعل هذه
 والتؾجل.  ،والليؾ ة ،الستدؼ بالبطت الداخلي ديج اإليقاع  في

فهؾ لؾف مؽ ألػؾاف  ،اإليقاعية للقريدةالبشية  في سا كاف )للت رار( أثر فعاؿ 
م ػػرار أسػػلؾب االسػػتسهاـ عذػػر مػػرات  إلػػ حيػػ  عسػػد الذػػاعر  ،الػػداخلياإليقػػاع 

 ،و) ػؼ( مػرة واحػدة ،و)هل( مثلهػا ،مثل )أيؽ( السكرورة أربل مرات ،بريغ مختلسة
 و)مؽ( مثلها. 

تزػح مػل مسػردات م دالليػاوهذا الت رار لحدوات االسػتسهامية الستشؾعػة مػرمبط 
 وجػػدولي يمثػػل : ) أيػػؽ عذػػ ،بالدػػؾداوية واال  دػػار يومػػؾح ،بػػأفؾؿ  جػػؼ سػػعده

هػل أ ػا مػؽ  ، ،جشػاحيبقية مؽ  يأيؽ مش ،، أما يأيؽ بر   ،،ي أيؽ جؾ  ،،وجشا ي
 لػيهػل  ،،مػؾطشيهػل هشػا  ،،.عشؾف .. ودربيكؼ  إل كؼ  ،مكاف ، ليهل  ،هشا ،

 مؽ أ ا، (.  ،مؾطؽ غيره ،

االسػػتسهامية وم رارهػػا يزسػػس لتدػػاؤالت محسػػل إشػػارات  سػػا أف هػػذه األدوات 
جػزت مػؽ  هػي التحػاـ الخػاص بالعػاـ ل فالسعا ػاة السرديػة للذػاعر إ سػا  علػ قؾية 

 ،عرػػر يستقػػد كثيػػرال مػػؽ القػػيؼ والسبػػادئ اإليجابيػػة فػػيا ػػدحار الحزػػارة اإل دػػا ية 
 خذبة الحرية!.  عل ومرلؾب  ،عرر ما ج بروح االستبداد

 علػ حي  لؾحع م رار عاهرة أسلؾبية جاتت  ،ريدة زاخرة بالت راروال مزاؿ الق
)لحػػؽ  ،(دخػػا ي)دخػػاف  ،)أ ػػا زمػػاف الزمػػاف( ،(شػػعبيشػػعب  إ ػػيهػػذا الشدػػق : )

واال  سػػات  ،الشسدػػيمسػػا يعكػػس صػػؾرة مػػؽ التؾحػػد  ،(السعػػا ي  يعػػا )م ،ألحا هػػا(
 الذات.  عل 
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 ،ف إيقاعيػػة ثريػػةوألػػؾا ،يوهكػػذا رأيشػػا كيػػف حذػػد شػػاعر ا قرػػيدمه بػػزخؼ فشػػ
وكا ػ  هػذه  ،الػشص فػيصؾرت عالقات وشيجة بػيؽ اال سعػاالت الشسدػية وال لسػة 

أسػرار مبهسػة  إلػ  يمجػاوز الػؾزف العروتػ ذيالػ اإليقػاعيالعالقة أسػاس البشػات 
 سياؽ أبيامه.  فيوعهرت  ،مارت بها  سس شاعر ا التيمؽ الحركات الداخلية 

رؽ ثسة ألساظ مزعسة ذات عالؿ مذ ،والت رار ،جا ب حروؼ السد إل و 
بشية اإليقاعات الداخلية لقرا د  فيأو حروؼ مذددة لها أثرها  ،وإيحاتات
وكاف يعبر  ،مثل قؾله مرؾرال مذاعره حياؿ ليلة خريسية حال ة الغالـ ،شاعر ا

  (9)طرقات البلدة برفقة أخته: 

 )ال امل(

 يأأل فنأأ   كأأصيص ؟  عطأأ  خُ ششظأأ

 يف ُّعأػأأأذُّ  أأأ  خفأأأخُ ننأأأ  ختأأأ    

  بأأ  ن   أأشعس ف عأخأأع نأأو كأأع 

 أنأأأ  ػأأأع س   عأنأأأ ُّ نأأأو ف طأأأ

  كق زلأأأو ا  نأأأ ق عأشحأأأذ   أطأأأش 

   أأأذش ا أأأذسث ا لفأأأب ب يفعأطأأأط 

  دنأأأ يفج  أأأ ل   عأجيأأأ  عاذتمأأأ 
 

 !طأأأأأطا  عأنأأأأأشُّ نأأأأأو سد ادتأأأأأ اث   

 !كا أأأأ عأػأأأأ ُّ نأأأأو ععأأأأش ا طشفأأأأ  

 ظيأأأأ   فلأأأأع  كأأأأ  عص ص  غ  يأأأأاع

 نيأأأأأأخ ا نأأأأأأ ل ،ا ؼأأأأأأ يو ظأأأأأأ 

 بلأأأأأا    عأيحأأأأذ  ػأأأأةب ا  أأأأا   

 أشحأأأأأأ ص طأأأأأأ   قحأأأأأأ ل عكأأأأأأ ن 

 أعؿأأأأأأ    يفعجشجِّأأأأأأل ا شعؼأأأأأأ د  
 

مثػػػل :  ،بعػػػض ألسػػاظ بهػػا م ػػرار ومزػػعيف علػػ عثػػر  الػػشص الدػػابق  سػػيف
بسػا فيهسػا مػؽ  ،مؾلؾؿ( وقد أحدث هػذاف اللسغػاف   سػال مؾسػيقيال مػزثرال  ،)تجيجه

قا صؾرة سػسعية وحق ،وقد أفادا الترجيل والت ثير ،مشاسبة بيؽ حروفهسا وصؾمهسا
 معبرة ومؾحية. 

                                                           

 .991، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
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 ،أشػد   ،رد   ،مثػل : ) أمػر   ،كثيػر مػؽ ألسػاظ الذػاعر فػي سا  لحػع حػدة وشػدة 
 ،الغ ػػالـ ،الغ شػػؾف  ،مي ػػ  ،الذػػهي ة ،حػػي   ،يأ شػػ ،أمػػض    ،أخػػس   ،أشػػق   ،فيمخػػؾ  
رب  الر عذات ...(  ،مرم ل ، الحس   ،الدج  ،السلس ح ،الد 

جػػاتت متجاوبػػة  ،ثشايػػا األبيػػات فػػي بكثػػرة بثؾثػػةوهػػذه الحػػروؼ السذػػددة الس
 علػ كسػا صػؾرت حػرص شػاعر ا   ،بش سها مػل  سػس الذػاعر وا سعالهػا  الجيػاش

محقيق إيقاع متشاغؼ ومزثر  فيورغبته  ،االعتشات بالقيؼ الرؾمية لحروفه وألساعه
أحرفه وكلسامه وما مذل بػه مػؽ إيحػاتات  فيومدخير األسرار ال امشة  ،أبيامه في
  تج عشها إيقاع محرؾ ال سعالشا  حؽ الستلقيؽ.  ،وا سعاليةية ة و سديدالل

هػذا الػشص  فػييقػـؾ  الػداخليفاف  دق اإليقػاع  ،وإذا مجاوز ا الؾزف والقافية
مثػػل كثػػرة ورود حػػرؼ  ،مشهػػا : خرػػا ص األحػػرؼ التػػيجسلػػة مػػؽ الغػػؾاهر  علػػ 

 بالتعاقب والحركة.  ييؾح ذيوال ،مؽ صسامه الت رار ذي)الرات( ال
 (. يالغالـ وأهتد ،ومي  حي ، والسش اليأس: ) فيوالسظابقة أو السخالسة  -

 س( .خأ ،أشق ،أشد ،أمض ،: )أمر   في الش سيوالتعادؿ  -

 ،وبيؽ الثالثة والرابعػة ،والثا ية  بيؽ األول ،والجشاس بيؽ ال لسات الدابقة -
 (.يوأجتد يوكذلػ بيؽ ) أهتد

طريػق اسػتخداـ األفعػاؿ السزػارعة  ومؽ الغؾاهر أيزال : حركة الشص عػؽ -
جسػل  فػيوقػد أمػ  هػذه األفعػاؿ  ،والتجدد والحيؾية ،الحركة السدتسرة عل للداللة 

مؾاصل ال ا قظاع  فيمسا يجعل إيقاعها  ،متتابعة يربط بيشها حرؼ العظف )الؾاو(
 عجلة مؽ أمره ويريد أف يعبر هذا الدرب السغلؼ.  فيوكأف الذاعر  ،ا ديابه في

مثػل سػزاله لجرحػه هػل  ، دػيج الػشص فػيذلػ الترا يب وبعػض الرػؾر وك -
  ومثػػل )والحسػػ ،!( سػػزاليثػػؼ قؾلػػه : )وأمػػر  مػػؽ رد الجػػؾاب  ،  يشػػاـ تػػجيجه،!

 (!.أوصالي فيومرمل الرعذات  ،يدم فيمؾلؾؿ 
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الداخليػة الغػاهرة   مػؽ السؾسػيق ى ويت زر مل هػذا اإليقػاع البػاطؽ ألػؾاف أخػر 
 وغيرها ...  ،والظباؽ ،والجشاس ،الترريل فيالستسثلة 

 (9)( : أميمظلل قريدة ) فيقؾؿ الذاعر  ،ومؽ أمثلة )الترريل(

 )الرمل(

 ي نأأأ  بأأأني ا عأأأزاث جأأأشكح 
 

 عاكحئأ ب   ظضنأ  فأ  طأ ل    ،عنلخ 
 

بحدػػؽ   أو مػػا يدػػس ،و لحػػع أف الذػػاعر قػػد بػػدأ قرػػيدمه ببراعػػة االسػػتهالؿ
 ى جػػؾؼ الثػػر  فػػيأمػػه وغيابهػػا   علػػوهػػؾ حز ػػه  ،السؾتػػؾع علػػ لداللتػػه  ،السظلػػل
 الهامد. 

 ،داخليػػة را عػػة  وأحػػدث  مؾسػػيق ،وقػػد جػػاتت عػػروض البيػػ  مابعػػة لزػػربه
 ومجذب األسساع.  ،مدتسيل األفئدة

وهػؾ مػذهب ال ثيػر مػػؽ  ،الذػعر فػػيالسرامػب السؾسػيقية  علػ والترػريل مػؽ أ
ؾف لػه مهسػات القرػا د فيسػا يتػأهب فػيحيػ   جػدهؼ يجعلؾ ػه "  ،الذعرات السحػؾؿ

 .(9)فزل الترريل"  عل فدؿ ذلػ  ،مؽ الذعر

 )الظؾيل(                  ( 9)وقد قاؿ )أبؾ مساـ( : 

 عإمنأأ  ،ىجبأأذع ادتأأذعى إىلعجقفأأ   
 

 (4) فشعقأأأ  بيأأأخ ا ؼأأأعش ظأأأني فـأأأش   
 

                                                           

 .919، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 .999، ص 9الذعر وآدابه و قده : ج ( العسدة في محاسؽ (9
 .919ص، 9( شرح ديؾاف أب  مساـ : ج (9
( يريد أف يقؾؿ لسسدوحه : إف العظات إ سا يعجبػ إذا كاف عل  أثره مثله ، كسا أف البي   (1

، فيج  أحد السرراعيؽ بعد اآلخر وعل  أثره . يشغر السرجل  مررعايروقػ أف يكؾف 
 ، الرسحة  سدها.9الدابق ، ج
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   ( 9)قؾؿ الذاعر مرؾرال  سده :  ،ومؽ الشساذج كذلػ

 )الخسيف( 

 عظأأأذ   مأأأل ا ؼأأأق  عا ظأأأنين 
 

 ؟ا عينأأأ   عأفأأأو فلقأأأ ال نعأأأني  
 

 )ال امل(             (9)وقؾله أيزال : 

 عال إػأأأأأف   ظأأأأأ   ال نؼأأأأأف  
 

 عا كأأأأأ خ عاقخفأأأأأ     إال ا نأأأأأ 
 

 ،م لػف بػالو لحػع أف الترػريل قػد جػات عشػد شػاعر ا  ،وغير ذلػ مؽ األمثلػة
البيػ  مػؽ  فػيوذلػػ بسػا يتؾلػد  ،داخليػة عذبػة  فازدا   أشػعاره الحزيشػة بسؾسػيق

حي  يتشاغؼ الحرؼ األخير مؽ الذػظر األوؿ مػل  ،ية وإيقاعية مزدوجةقيسة صؾم
 إيقاعيؽ متداوييؽ مقدارال و  سة.  عل و حرل  ،مشاغسال جذابال  ي حرؼ الرو 

 فػػيأو  ،حروفهػػا فػػيبػػر يؽ ألساعػػه الستسقػػة  –كػػذلػ  –ويشدػػاب )الجشػػاس( 
اللسغػػة سػػساع   إلػػ ل " فػػاف الػػشسس متذػػؾؼ  إليػػهليحػػدث بالدػػامل مػػيالل  ،بعزػػها

سػا ذلػػ عليهاسػتخراج السعشيػيؽ السذػتسل  إلػ ومتػؾؽ  ،الؾاحدة إذا كا ػ  بسعشيػيؽ
 (9)الشسؾس وفا دة".  فيفرار للتجشيس وقل  ،اللسع

                                                           

 .999،ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 .919، ص9: جالسردر الدابق(  (9
( جؾهر ال شز : ابؽ األثير الحلب  ، محقيق د/   زغلؾؿ سالـ ، مشذأة السعارؼ  (9

 .19، صباإلسكشدرية
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داخلية   إحداث مؾسيق فيولشدتعرض بعض الشساذج لتؾتيح دور الجشاس 
مؽ و  ، ساذج سابقة فيعرتال  إليهوقد سبق  اإلشارة  ، السعش فيلها مأثيرها 
    (9):  مهرثات والد فيقؾله  ،أمثلته هشا

 )الرمل( 

 فظأأأأأمع ظيأأأأأز أدع يأأأأأ  زأأأأأا 
 

 ا يةأأأ ث أأأط ؿأأأمخ ا قأأأ  عا قفأأأش   
 

وسػر  ،والقسر( وقد جات عسؾيال لؼ يت لسه الذاعر ،)القبر لسغتيفالجشاس بيؽ 
ة بخظر   وأوح ،جرسال مؾسيقيال جسيالل   سحي  أت ،محريػ الذهؽ يجساله السؾسيق

 بيؽ ال لستيؽ.  الباديمؽ خالؿ التذابه   قسزة ذهشية وتح  السعشف رية و 

 )الخسيف(                   (9)وقؾله أيزال: 

 ا لأ اس  ا ـمخ عاهلمأ     يف ةخُ 
 

  عا أأأأأأزكشف د ا ظأأأأأأ اس عاألنأأأأأأ ن  
 

  إذكػات السؾسػيق فيأثره   سوال يخ ،( جشاس  اقصي والدؾار  ،الزؾاري ) سيف
إثػػػارة   علػػ صػػػؾرة مبعػػ   فػػي  وإبػػراز السعشػػ ،األسػػػلؾبوإثػػرات  ،الداخليػػة للبيػػ 

 ي ػػامج عػػؽ الترجيػػل السؾسػػيق يبسػػا يحسلػػه مػػؽ   ػػؼ مؾسػػيق ،ومذػػؾيقه الستلقػػي
 للسغيؽ. 

 ،البي  ور ته  اال دجاـ بيؽ معش ي جرس ال لستيؽ يقؾ  فيولعل هذا التذابه 
         مػػل العؾا ى مػػؽ أقػػؾ  ،الػػؾزف والرػؾت فػػيالتذػػابه  عػاملي" والجشػاس لسػػا فيػػه مػػؽ 

كؾ ػػه يقػػرب بػػيؽ مػػدلؾؿ اللسػػع  فػػيقؾمػػه كػػامؽ  وسػػر ،إحػػداث هػػذا اال دػػجاـ فػػي

                                                           

 .919، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 .959، ص9: جالسردر الدابق(  (9
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مؽ الد د ة  عليهبسا يدب ه  –وبيؽ الؾزف السؾتؾع فيه اللسع  ،وصؾمه مؽ جهة
 .(9)"  ى مؽ جهة أخر  –

 علػ حيػ  يت ػ   ،بسؾسػيقاه الداخليػة الغػاهرة –أيزػال  –ويترقػرؽ )الظبػاؽ( 
ومػػؽ ذلػػػ قػػؾؿ  ، السعشػػ فػػيوهػػؾ التزػػاد والسخالسػػة  ،لػػه أهسيتػػه يعشرػػر   سػػ

 )الستقارب(       (9)واصسال إياه:  ،قريدة )الليل الحزيؽ( فيشاعر ا 

 زفيأأأأأأأ  ا ح عفأأأأأأأ  عاأل نيأأأأأأأ د

 ؿأأأأذس  طأأأأش يأأأأزا ا  شأأأأ د   يفع
 

 طيأأأأأأأ  ا عُأأأأأأأشغُ عا أأأأأأأ م   يفع 

 زمأأأأأأأ را فأأأأأأأزفل عنأأأأأأأ  فكأأأأأأأح ؟ 
 

 ،والسأمؼ( وبيؽ )يذيل ،واألغشيات( وبيؽ )العرس ،بيؽ )الت ويه ىفالظباؽ يتبد
 ،وحدػشه  وقػد أوتػح السعشػ ،جسػاالل   السعشػ يوهػؾ طبػاؽ باإليجػاب يعظػ ،ويكتؼ(
مؾجيػه داللػة البيتػيؽ وملػؾيؽ مؾسػيقاهسا  فػيلؾ ال مؽ ألؾاف اإلمتػاع  عليه  سوأت

 إلدراؾ عالقة التزاد بيؽ األلساظ. 

    (9)ويقؾؿ الذاعر مرؾرال رؤيته للحياة: 

 )الخسيف(

    أأشة جلأأع  ا عةأأ غ عجةكأأ   
 

 نأأأأنع ا  زشظأأأأ ح ي نئأأأأ ح عجؼأأأأق   
 

 ،يعيذها ومػا بهػا مػؽ مشاقزػات مثيػرة التيفالذاعر يبؾح بسؾقسه مؽ الحياة 
وقػد  ،والذػقات والشعػيؼ ،والسػرح والعبػؾس ،بيؽ الزحػ والبكات ،طباقات عديدة في

                                                           

 .999، ص 9هؼ أشعار العرب وصشاعتها : ج(السرشد إل  ف (9
 .991، ص9( األعساؿ الذعرية ال املة : ج (9
 . وال رة بال در : مؽ ال مجربة لها مؽ اإل اث.991، ص9: ج السردر الدابق(  (9
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حيؾيػػة الرػػؾرة  فػػيعػػاؿ الحيػػاة أثػػر ف علػػ خلعػػه الذػػاعر  ذي   ػػاف للتذػػخيص الػػ
 ومدفقها. 

وإيقاعػػال  ،الستزػػادة إثػػارة لػػذهؽ القػػارئ  السعػػا ي وقػػد أحػػدث هػػذا الجسػػل بػػيؽ 
               ،عػػؽ طريػػق إبػػراز التزػػاد بذػػكل أ ثػػر جػػالتل  ، ومعسيقػػال لذػػعؾره بػػالسعش ،لشسدػػه

 .مؽ خالؿ السجاورة بيؽ الزديؽ

 )ال امل(                             (9)ور در القا ل:  

 ز   شأأأأ  نرأأأأل ا ـأأأأةب نةأأأأي   

 كأأأأأذاق  هأأأأأ  اطأأأأأحصمع  ظظأأأأأن ح  
 

 عا ؼأأأأأأعش نرأأأأأأل ا ليأأأأأأل نظأأأأأأ د    

 عا لأأأأأأذ ف  أأأأأأش ظظأأأأأأن  ا لأأأأأأذ
  

آسرة مترعػة بالجسػاؿ،   مؽ مؾسيق البديعيولعله قد امزح ما لهذا السحدؽ 
الغتشػاـ مػا يظلػب  ،أعسػاؽ الػشسس وإثارمهػا إلػ  سػاذه  فػي سا مجل  قيسته السشية 

 علػ فهؾ "ليس قاصػرال  ،ثرهألشا فا دة الظباؽ وقؾة  ىومؽ هشا متبد ،تشامهمشها اغ
 إلػ بػل يتجػاوز ذلػػ  ،الذػكليوليس الهدؼ مشػه مجػرد التػذويق  ،الزيشة والزخرؼ

 .(9)..."    هوغايات ال متشا  أهداؼ أسس
                                                           

في  دبتها ، حي   اآلرات( مؽ قريدة )الدرة اليتيسة( ، وكسا هؾ معلـؾ فقد مزارب   (9
قيل إف أربعيؽ شاعرال حلسؾا عل  ا تحالها ومساروا عليها فيسا مشازعها أ ثر الذعرات ، و 

بيشهؼ ، وبعد استقرات طؾيل لجسهرة مؽ علسات الل ة واألدب والتاريخ قديسال وحديثال ، 
)أبؾ الذيص( ،  و( ،ال شديامزح أف اثشيؽ مؽ الذعرات غلبا عليها ، هسا : )العكؾؾ 

وأخباره ، للؾقؾؼ  الخزاعياف أب  الذيص ...، يشغر ديؾ  الرأيآخروف هذا  ضبيشسا  ق
 اإلسالمي، مظبعة السكتب  الجبؾري عل  مخريج تاؼٍّ لهذه القرة : صشعة عبد هللا 

 وما بعدها. 999، ص9191بيروت ، الظبعة األول  
عبد  بديؾ ي( علؼ البديل )دراسة ماريخية وفشية ألصؾؿ البالغة ومدا ل البديل ( : د/  (9

،  9119دة السختار للشذر والتؾزيل بالقاهرة ، الظبعة الثا ية الستاح فيؾد ، مزس
 .999ص
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الداخليػػة عشػػد   السؾسػػيق فػػي –أيزػػال  –وقػػد كػػاف لسػػؽ )السقابلػػة( دور مػػزثر 
مثلتهػا قؾلػه مخاطبػال صػديقال لػه أومػؽ  ،ومقؾيتػه  يق الذعؾر بػالسعششاعر ا ومعس

 )الرمل(     (9)عالؼ القبؾر :  في ى مؾار 
 عأنأأأأ  ،ا ةعأأأأذ قشفأأأأت  يفأنأأأأخ 

 

 ابحعأأ د  يف   يأأ ث ا قأأشث نرلأأ  يف 
 

حيػ  قػد صػؾرت  ،البي  الدابق يقابل بػيؽ حالػه وحػاؿ صػاحبه فيفالذاعر 
ورسػس  رؤيػة  ،حزيشػة ةاغترابيػمػؽ  زعػة  هذه السقابلة مػا يعتسػل بػشسس الذػاعر

 ، سػػض كسػػه مػػؽ حظػػاـ الػػد يا ذي  فلدػػسية لسؾقسػػه مػػؽ صػػديقه ورفيػػق دربػػه الػػ
فهػؾ قريػب مػؽ  ،ل شػه وإف كػاف بعيػدال عػؽ عيشيػه ،دار السشػات إلػ وودعه مػرمحالل 

غيػاب  فػيولعػل قؾلػه : )أ ػا  ،أمػا شػاعر ا  سدػه فقربػه كبعػده ،قلبه و بض وميشه
و سدػال مشاهبتهػا األحػزاف  ،يعكػس روحػال مسزقػة ،ه مػؽ رمزيػة شػسيسةالقرب( وما بػ
 !. ى وقلبال أذلته الجراح فسا يظيق بهؽ شكؾ  ،ى الجدؼ مأو  فيولؼ مجد لها 

 .يزيق السقاـ عؽ حررها التيوغير ذلػ مؽ األمثلة 
م امس   التي ،الداخلية  إبراز السؾسيق فيوهكذا فقد أعا   العشاصر الدالسة 

للقرػػػػيدة عشػػػػد  يمػػػػؽ قيسػػػػة الػػػػش ؼ السؾسػػػػيق يعلػػػػلت ،الخارجيػػػػة  قمػػػػل السؾسػػػػي
الذػػػعر مػػػؽ  فػػػيبكػػػل مػػػا يكسػػػؽ  –الذػػػعر   مؾسػػػيقكسػػػا امزػػػح أف  ،(البردو ػػػي)

مجاربػه الحزيشػة  فػيقد استخدمها شػاعر ا  –ة أو معبيرية جساليخرا ص صؾمية 
ؾعيهػا بش  وقد لؾحع أف هػذه السؾسػيق ،الستسالة القارئ أو الدامل والتأثير فيهسا

بػل كا ػ   ،جسػد صػداهايلؼ م ؽ حلية صؾمية مجتلبػة سػرعاف مػا يشظسػ  بريقهػا و 
التعبيػػر عػػؽ خبايػػا  سدػػه  فػػيالذػػاعر  عليهػػاام ػػأ  التػػياألسػػس السشيػػة  ى مػػؽ أقػػؾ 

 زأزيػ إلػ وكأ شا  دتسل  ،وخساياها. لقد قرأ ا شعره الحزيؽ وأحددشا بايقاع كلسامه
 ،يحػرؾ مذػاعر ا ىدواخل ذامشػا صػد فيليترؾ  ،سهؼ يخترؽ األفق مسزقال الرس 

 ويهز وجدا شا.
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 اخلامتت
الذػػاعر  ىلػػد ي عػػالؼ اإلبػػداع الذػػعر  فػػي والشقػػدي الس ػػري بعػػد هػػذا اال دػػياح 

أف أستعرض أهؼ  ييظيب ل ،شعره في( مؽ خالؿ  زعة الحزف البردو ي )عبد هللا 
 :   اآلمي فيومبدو  ،الدراسة إليهامؾصل   التيالشتا ج 

بشيػػة العديػػد مػػؽ  فػػي زعػػة الحػػزف أصػػبح  عػػاهرة معشؾيػػة مػػدخل أف  أوالال: :
غرتػػال  ي قرػػا د بعيشهػػا محػػؾ  علػػ ولػػؼ معػػد مقترػػرة  ،القرػػا د الذػػعرية السعاصػػرة

لقػد استساتػ  هػذه الش سػة  ،القػديؼ فيكسا هؾ  ى شعريال مدتقالل مؽ رثات أو شكؾ 
ت كثيػػػر مسػػػا يبدعػػػه الذػػػعرا فػػػيوصػػػارت محػػػؾرال ر يدػػػال  ،شػػػعر ا السعاصػػػر فػػػي

ولعػل ذلػػ قػد  ،عسيػق شػسؾليالسعاصروف مؽ مجارب صػادرة عػؽ رؤيػة ومؾقػف 
ومػا كػاف مػؽ  ،الس ػري ما امدػؼ بػه إ دػاف العرػر مػؽ الشزػج والتحػرر  إل يرجل 

أوا ػل  فػيما ألؼ باألمة مؽ خظؾب وكػروب  إل إتافة  ،امراؿ بالثقافات األوربية
.  القرف السشرـر

وأرقػػ   ،ؿ  سدػػية هدامػػة هػػدت كيا ػػه( معػػاوالبردو ي لقػػد أحاطػػ  )بػػ ثانوالالا :
 ؿ: وومؽ هذه السعا ،قلبه األحزاف مشذ  عؾمة أعساره فيو قذ   ،وجدا ه

وا تزعػػػ  مشػػػه  الجػػػدري الذػػػاعر ريػػػاح مؾسػػػؼ  علػػػ : فقػػػد هبػػػ   العسػػػ  -9
 ،! العسػ  إلػ أو يػدعؾ   وطؽ ترير كل مػا فيػه أعسػ فيوصار تريرال  ،حبيبتيه

معكػس مل ػؼ  أليسػةقرػا د  في ،الشسديو  حيوالرو  الساديفتسؾج  أشعاره بالدؾاد 
 برره طؾاؿ حيامه.  عل را    التيالتجربة الليلية الرهيبة 

وقد عل اإلحداس بهذه  ،شعؾر مزلؼ  امج عؽ كف برره هي : و  الؾحدة -9
 ،واجف القلػب ،ساهؼ األ ساس  فأتح ،الؾحدة والؾحذة الشسدية مالزمال له كغله

وحذػة ليلػه  فػيأو يدال حا ية  ،عالـ  هاره فية متلسدال تؾت ابتدام ،راجف القدـ
 ووحدمه.
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أمػاـ  ذي  : فقد شق هػذا الزػرير الرػ ير ذلػػ الحػاجز األسػؾد الػ ال ربة -9
مكابػدال هجيػر الشهػار وبػرودة  ،طريقه بيؽ وحل القرية وشؾكها في  ومز ،عيشيه
( بػال رفيػق يقػؾد فػي)صػشعات( ليػدرس  إلػ وراح م تربػال  ،الليالي أو  ،ه)دار العلػـؾ

 ، قرػا د مقظػر أسػ إلػ فاسػتحال  أيامػه العجػاؼ وسػشؾامه األوؿ  ،أ يس يدػامره
حشايػػا آالمهػػا وثشايػػا  فػػيأحػػزاف يرػػعب التجػػؾاؿ  إلػػ و  ،وأبيػات مدػػح بػػدمؾع ال ربػػة

 عذابامها!.

 ،غيػر مػؾاتٍّ  مػاريخيوعػرؼ  ،فقيػر اجتسػاعيوسػط  في: حي   ذأ  السقر -1
وما بيؽ  ،بال ربسا لسئات خل  مؽ الدشيؽوأسرة فالحة بديظة لؼ معرؼ قلسال أو كتا

  مربػ ،ووسػط بيئػة زهػر أشػجارها شػؾؾ قتػاد ، قيعػاف األسػ فػيو  ،صخؾر القدؾة
 ف العيش. غأ شاؼ هذا الحرماف وش فيالذاعر 

وأ يشهػػػا محػػػ  سػػػشابػ اإلماميػػػة  -أيزػػػا-الحالػػػة الدياسػػػية لػػػبالده يدر ثػػػؼ مػػػ
 ،لغيػه عذابامػه السدػتديسةغيابػات الدػجؽ وم فػيوما مبػل ذلػػ مػؽ زجػه  ،الجا رة

 ،وسػبامهؼ أرقػه ،فقػد كػاف الشػاس وطشػه ،مؽ أجل أف يتشسس شػعبه أ دػاـ الحريػة
 وأ امهؼ جرحال فؾؽ جرحه... ،وأحالمهؼ قزيته ،وكا   آمالهؼ حزبه

مؾشػيح شػعره ب ػالالت حزيشػػة  فػيومعاو ػ   ػل هػذه وغيرهػا عؾامػل مزػافرت 
 وقتامات سؾدات. 

ومػؽ الذػجؽ  ،حز ال حقيقيػال  ابعػال مػؽ أغػؾار الػذاتلذا فاف حزف شاعر ا كاف 
 صدره.  فيالسخشؾؽ األوار 

ومػا يعتسػل  ،جاتت التجربة الذعرية عشد شاعر ا صؾرة صادقة لشسده ثالثا :
ل  السشػيفاصػظب   بؾجدا ػه وبرػدقه  ،وما يسؾر بداخلها مػؽ ألػؼ ،فيها مؽ حزف 

عسقهػا  ىمػد –مجسؾعهػا  فػي –ومؽ ثؼ فشلحع  ،أل ها مؽ  بل السعا اة واالمتالت
مجاربػه الذػعرية  فػيحيػ  كػاف يػؾا ؼ  ،التعبيػر عػؽ أف ػاره وعؾاطسػه فػيوأصالتها 

مؽ فيض  ،وبيؽ ما محسله ملػ البشية مؽ دالالت مؾحية الل ؾي بيؽ بشية التذكيل 
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 ي مؾعيف كل أدوات التذػكيل الذػعر  عل فزالل عؽ مقدرة مظبؾعة  ،يطبعه السؾام
 جليتها.إبراز مجربته وم في

 ،فا ػػه يػػرؽ حدػػه ،ف السشػػاف أو الذػػاعر السؾهػػؾب إذا فقػػد برػػرهأ لػػيويبػػدو 
 ،السذػاعر وأعسػق األحاسػيس  ومتستق مجاربه الذعرية عػؽ أرقػ ،ويرهف وجدا ه

مرمبتهػا  إلػ قد مقرر عؽ الؾصػؾؿ  التيبسا يسشحه هللا مؽ  عسة البريرة الثاقبة 
 ،ع  برػيرة السػرتشػوإذا  ،ؾف ال بيػرفيدل ف ره ومجاربه هذا ال  ،العيؾف السبررة

رثا ػه  فيور در الذاعر )خليل مظراف( حيشسا قاؿ  ،يالروا  ؾف قررت دو ها العي
 (9)أخريات حيامه:   فيوقد كف برره  ،(للبارودي)

 )الستقارب(

 إرا عطأأأأأل ا كأأأأأ ق زكأأأأأش انأأأأأشم 

 ا ةـأأأشفو  ا ؼأأأمع أق ج أأأذ علأأأ 
 

 زأأأأأا بأأأأأ غ بأأأأأ  طش  أق  ظأأأأأشا    

 ق جةـأأأأأشاا ؼأأأأأمع أ علأأأأأ ع أأأأأيع 
 

متشاسػػػقة مػػػل طبيعػػػة التجربػػػة الذػػػعرية  الل ػػػؾي جػػػاتت بشيػػػة األدات  رابعالالالا :
مركيػػب  فػػيكسػػا وفػػق  ،اختيػػار اللسػػع فػػي –كثيػػرال  –حيػػ  وفػػق الذػػاعر  ،الحزيشػػة

لػػذا فقػػد ارمقػػ  الل ػػة  ،الجسلػػة الذػػعرية بسػػا يتشاسػػب مػػل فرػػاحة الل ػػة وبالغتهػػا
قػػة مبػػدو جدليػػة بػػيؽ بشيػػة التركيػػب فالعال ،كسػػا ارمقػػ  التجربػػة بالل ػػة ،بالتجربػػة
ويسكػػػػؽ القػػػػؾؿ بػػػػأف  ،عسؾمهػػػػا فػػػػي ي وأدوات التذػػػػكيل الذػػػػعر  ،الل ػػػػؾي  األدا ػػػػي

 ،وهػػذه األصػالة قػد  بعػ  مػؽ ثقافتػه الل ؾيػػة ،معبيػره فػي ( كػاف أصػيالل البردو ػي )
 القؾالب الذعرية السسعسة بعشرر الترؾير. فيوصب هذه الثقافة 

 ،الحزيؽ قد خال مؽ التأثر بألساظ القرآف ال ػريؼأف معجسه  إل ومجدر اإلشارة 
 صياغته الذعرية.  فيفلؼ يسد مشهسا  ،والحدي  الذريف

                                                           

 .919ص ,، الجزت الثا ي 9199( ديؾاف الخليل : دار الجيل بيروت  (9
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عالسػػه  فػػيرصػػدت هػػذه الدراسػػة مالمػػح الؾثبػػة الل ؾيػػة واألسػػلؾبية  خامدالالا :
 التػي الدػيريالية ػؾع مػؽ  إلػ فقد محؾؿ شاعر ا بذػعره مػؽ الروما دػية  ،ي الذعر 

صػػؾرة أقػػرب مػػا  فػػي ،جديػػدة بػػيؽ األشػػيات الستباعػػدةإقامػػة عالقػػات  علػػ ا حشػػ  
لػػيعكس ذلػػػ حػػس اسػػتجابته للست يػػرات السشيػػة  ،بػػالالمعقؾؿ  مػػا يدػػس إلػػ م ػػؾف 

واحد يغل حبيس  يوعدـ التذر ق داخل مذهب أدب ،الداحة الذعرية عل الظار ة 
 أقساصه الذهبية. 

سػػػلؾب ل ػػػؽ األ ،الذػػػاعر بػػػيؽ الخبػػػر واإل ذػػػات أسػػػاليب مشؾعػػػ   داددالالالا ى:
احتػل  ذي  والسػيسا االسػتسهاـ الػ ،شػعره الحػزيؽ علػ غلػب  ذي  هؾ الػ اإل ذا ي
يستػد فتشبدػط عاللػه  -بعػض األحيػاف فػي –فؾجػد اه  ،هػذا األسػلؾب فػيالرػدارة 

 ،والحيػػرة ،وهػػذا بػػال شػػػ يعكػػس حالػػة مػػؽ الحػػزف  ،معغػػؼ القرػػيدة أو كلهػػا علػػ 
وال جػـر أف االسػتسهاـ أ ثػر  ،رمجتاح صدر الذاع التيوالحدرة  ، واألس ،والتأمل
 .السعا ي استيعاب ملػ  عل قدرة 

وإ سا  ، زعة الحزف عشد شاعر ا لؼ م ؽ حلية زا سة  مبيؽ أف مؾسيق دابعا :
مػؽ خرػا ص صػؾمية ذات  عليػه يشحشػيبكل ما  ي  ا   مؽ مكسالت العسل الذعر 

ل مػا هػؾ التعبيػر عػؽ كػ فػيالظرؽ  ى طريقة مؽ أقؾ  هي ف ،معبيري أو  جساليأثر 
شػػعره الحػػزيؽ عذػػرة بحػػؾر  فػػيوقػػد اسػػتخدـ  ، سػػس الذػػاعر فػػي سػػيعسيػػق وخ

فهشػاؾ بحػػؾر احتلػ   رػػيبال  ،وميػرة متقاربػػة مػؽ حيػػ  ال ػؼ علػ لػؼ مػػأت  ،شػعرية
وهشػػاؾ بحػػؾر جػػاتت متؾسػػظة  ،والخسيػػف( مثػػل )ال امػػل، ،وافػػرال مػػؽ االسػػتعساؿ

مثػػػل  ،ليلػػػة الػػػؾرودوآخػػػرال جػػػاتت بحػػػؾر ق ،والستقػػػارب( )الرمػػػل، مثػػػل  ،الػػػؾرود
 والستدارؾ(.  ،والرجز ،والؾافر ،والظؾيل ،والدريل ،)البديط

االلتػػزاـ بالقافيػػة  علػػ وحػػرص فيهػػا  ،الذػػاعر بقافيتػػه عشايػػة كبيػػرة يوقػػد عشػػ
هيئػػػة مقظؾعػػػات متشؾعػػػة  علػػػ جاتمػػػا  -فقػػػط –باسػػػتثشات قرػػػيدميؽ  ،السؾحػػػدة

بشيػة الػشص  فػياألثػر  ى أقؾ الداخلية الغاهرة والخسية   كسا كاف للسؾسيق ،فيالقؾا
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الخارجيػة   فتزػافرت مػل السؾسػيق ،الحػزيؽ يومسؾجػه بػالجرس السؾسػيق ي الذعر 
 القريدة. في ي لتذكال با رهارهسا جشديال مؽ جشؾد التعبير الذعر 

 ،السسػردات والترا يػب فػيبػالرغؼ مػؽ مدػايرة شػاعر ا لشزعػات التجديػد  ثامنا :
إال أ ػػه عػػل  ،صػػؾرمه الحديثػػة العرػػرية محركهػػا أطػػراؼ التػػيوالعالقػػات الل ؾيػػة 

 علػ لذا فلؼ يقػف البحػ   ،القريدة العسؾدية فيشرارة الذعر والسؽ  عل محافغال 
مل إفادمه ال بيرة مػؽ الذػعر  ،التسعيليالقالب  عل أية محاوالت شعرية له  غس  

 ،محظػيؼ العالقػات الل ؾيػة التقليديػة علػ الجديد وصؾره الحديثػة ومرا يبػه القا سػة 
بخػالؼ مػا يػراه  ،للسدػتجدات العرػرية العسؾديولعل هذا قد يزكد طؾاعية الذعر 

لػػؼ يعػػد صػػالحال أو مؾا بػػال لهػػذا  العسػػؾديأف الذػػعر  إلػػ حيػػ  يػػذهبؾف  ،آخػػروف 
  حياه. ذي  العرر ال

 يرزقشيوأف  ،ذه الدراسةه في( أف أ ؾف قد وفق  وبعد : فأدعؾ هللا )
 القؾؿ والعسل . فياإلخالص 

 التؾفيق ي ولوهللا

 الباح 
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 ادلصادر وادلراجع 
 أول : ادلصادر : 

 القرآف ال ريؼ. -

الهيئػة  ،يؽأجػز  فػي ،(البردو ػي األعساؿ الذػعرية ال املػة للذػاعر : )عبػد هللا  -1
 ـ. 9119  الظبعة األول ،اليسؽالعامة لل تاب ب

: ادلراجع :  ثانُا 
: د/ عبػد العزيػز  الػيسؽ فيسعاصر األبعاد السؾتؾعية والسشية لحركة الذعر ال -2

 . 9199الظبعة الثا ية  ،دار العؾدة بيروت ،السقالح

مركػػػز  ،ي: د/ عبػػػد الػػػرحسؽ العسرا ػػػ ياليسشػػػالذػػػعر  فػػػي ياالمجػػػاه الروما دػػػ -3
 .9119 يالظبعة األول ،اليسؽللشذر ب ىعباد

الظبعػػػة  ،دار  هزػػػة مرػػػر للظبػػػل والشذػػػر ،األدب وفشؾ ػػػه : د/   مشػػػدور -1
 .9119لخامدة ا

 ي عذػر  علػ السعاصػر : د/  العربػيالذػعر  فػياستدعات الذخرػيات التراثيػة  -5
 .9119بالقاهرة  العربيدار الس ر   ،زايد

الظبعػة الثالثػة  ،: د/ عػز الػديؽ إسػساعيل العربػيالشقػد  فػي الجساليػةاألسس  -9
9191. 

للظبػػل دار  هزػػة مرػػر  ،ي عشػػد العػػرب : د/ أحسػػد بػػدو  يأسػػس الشقػػد األدبػػ -9
 . 9119والشذر 

الظبعػػػة الثامشػػػة  ،مكتبػػػة الشهزػػػة السرػػػرية ،األسػػػلؾب : د/ أحسػػػد الذػػػايب -9
9119 . 

 مظبعة  هزة مرر للظبل والشذر.  ،األصؾات الل ؾية : د/ إبراهيؼ أ يس -1
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الظبعػػة  ،مكتبػة الشهزػة السرػرية ،: د/ أحسػد الذػايب يأصػؾؿ الشقػد األدبػ -91
 .9111العاشرة 

مكتبػة  ،ذعر ومؾسيقاه بيؽ األصالة والتجديد : د/   حديؽ حسادأوزاف ال -99
 يساف بالسشرؾرة. الا

 ،)قػػػراتة  رػػػية( : د/   أحسػػػد العػػػزب ي اإلبػػػداع الذػػػعر  فػػػيالبعػػػد اآلخػػػر  -99
 .9191بالقاهرة  يمظبعة رفاع

 العربػػيدار الس ػػر  ،: د/ رجػػات عيػػد العربػػيالذػػعر  فػػي يالتجديػػد السؾسػػيق -13
 . بعة األولالظ ،بيروت

 ،يالدػعد  سيشػعر محسػؾد حدػؽ إسػساعيل : د/ مرػظ فػي السشيالترؾير  -91
 . 9199مشذأة السعارؼ باإلسكشدرية 

مركز الدراسات العربية للظبل  ،الحدي  : روز غريب يالشقد األدب فيمسهيد  -95
 . 9199 يالظبعة األول ،والشذر بيروت

مكتبػػػة األ جلػػػؾ  ،طبا ػػػة ي د/ بػػػدو :  يالشقػػػد األدبػػػ فػػػيالتيػػػارات السعاصػػػرة  -99
 . 9199الثا ية ظبعة ال ،السررية

مشذػػأة  ،محقيػػق : د/   زغلػػؾؿ سػػالـ ،يجػػؾهر ال شػػز : ابػػؽ األثيػػر الحلبػػ -99
 السعارؼ باإلسكشدرية. 

 ،الحػػػب عشػػػد العػػػرب )دراسػػػة أديبػػػة ماريخيػػػة( : مجسؾعػػػة مػػػؽ السػػػزلسيؽ -99
 مشذؾرات مكتبة الحياة بيروت.

مظبعػػة  ، السعاصػػر : د/ خليػػل السؾسػػ العربػػيحركػػة الذػػعر  يفػػالحداثػػة  -91
 . 9119 يالظبعة األول ،الجسهؾرية بدمذق
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دار الزمػػاف للظبػػل  ،يقاسػػؼ الزبيػػد يعلػػالحػػدي  :  ي دراميػػة الػػشص الذػػعر  -91
 .9111  الظبعة األول ،والشذر بدمذق

 ،احػػد( : د/ عسػػر   عبػػد الؾ يشبػػللست يدوا ػػر التشػػاص )معارتػػات البػػارود -99
 .9119  الظبعة األول ،للشذر بالسشيا ىدار الهد

مظبعػة السكتػب  ،ي : صػشعة : عبػد هللا الجبػؾر  يالذػيص الخزاعػ يديؾاف أب -99
 .9191  الظبعة األول ،بيروت ياإلسالم

 ،دار السعرفة بيػروت ،ي ديؾاف امرئ القيس : شرح : عبد الرحسؽ السرظاو  -99
 . 9111الظبعة الثا ية 

 .9119هيئة السررية العامة لل تاب ال ،حسؾد الخسيفديؾاف م -24

دار العػػؾدة  ،البردو ػػي قديسػػه وحديثػػه : عبػػد هللا  ياليسشػػالذػػعر   فػػيرحلػػة  -95
 . 9199الظبعة الثالثة  ،بيروت

دار  هزػػػة مرػػػر للظبػػػل والشذػػػر  ،هػػػالؿ يالروما تيكيػػػة : د/   غشيسػػػ -99
9199. 

الظبعػػة  ،ار ال تػػب العلسيػػة بيػػروتد ،يسػػر السرػػاحة : ابػػؽ سػػشاف الخسػػاج -99
 .9199  األول

 ،األسػسر يوتػل هؾامذػه : راجػ ،ي مساـ : الخظيب التبريػز  يشرح ديؾاف أب -99
 الظبعة الثا ية. ،بيروت العربيدار ال امب  ،الجزت األوؿ

( : د/ صػػابر عبػػد يالشقػػد التظبيقػػ فػػي يشػػعرات ومجػػارب ) حػػؾ مػػشهج م ػػامل -91
 .9111ل والشذر باإلسكشدريةات للظبدار الؾف ،الدايؼ

سعرفػػة دار ال ،ي : د/ سػالؼ عبػد الػرازؽ السرػر  ساأل ػدل فػيشػعر الترػؾؼ  -91
 .9119الجامعية باإلسكشدرية 
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السعاصر )قزاياه وعؾاهره السشية والسعشؾيػة( : د/ عػز الػديؽ  العربيالذعر  -99
 الظبعة الثالثة.  ،بالقاهرة يدار الس ر العرب ،إسساعيل

مرجسػػػػة : إبػػػػراهيؼ    ،درو إليزابيػػػػ كيػػػػف  سهسػػػػه و تذوقػػػػه، : الذػػػػعر  -99
 .9199طبعة بيروت  ،يالذؾش

دار  ،( : د/ أ ػس داودالسشيشعر محسؾد حدؽ إسساعيل )محاوالت للتذوؽ  -99
 .9199هجر للظباعة بسرر 

دار  هزػػة  ،)الحلقػة الثالثػػة ( : د/   مشػدور يبعػد شػػؾق ي الذػعر السرػػر  -91
 ذر.مرر للظبل والش

عبػػػد اللظيػػػف  سيتػػػؾت الشقػػػد الحػػػدي  : د/ مرػػػظ علػػػ الذػػػعر السعاصػػػر  -35
 .9191الظبعة الثا ية  ،مظبؾعات مهامة بالدعؾدية ،يالدحرم

( : د/   أحسػػػد  التذػػػكيل ومذػػػكيل السؾسػػػيق  الذػػػعرية العربيػػػة )مؾسػػػيق -99
 .9119طبعة  ،العزب

السزسدػػة  ،يالربػػاعمسػػاـ : د/ عبػػد القػػادر  يشػػعر أبػػ فػػيالرػػؾرة السشيػػة  -99
 .9199ربية للدراسات والشذر بيروت الع

لهيئػة العامػة ا ،الجاـر : د/   حدؽ عبد هللا يعلشعر  فيالرؾرة السشية  -99
 .9111لقرؾر الثقافة 

دار السعرفػة  ،يشؾقيات حػافع : د/ عبػد اللظيػف الحديػد فيالرؾرة السشية  -91
 .9119  الظبعة األول ،للظباعة والتجليد

دار العلػػػـؾ  ،ي: د/ عبػػػد القػػػادر الربػػػاع ي الشقػػػد الذػػػعر  فػػػيالرػػػؾرة السشيػػػة  -11
 .9191  الظبعة األول ،للظباعة والشذر بالدعؾدية
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دار السعػػػارؼ بسرػػػر  ،: د/   حدػػػؽ عبػػػد هللا ي الرػػػؾرة والبشػػػات الذػػػعر  -19
9199. 

ة هيئػال ،)سلدلة األعالـ( : د/ أحسد عبػد الحسيػد غػراب ي عبد الرحسؽ شكر  -19
 .9199السررية العامة لل تاب 

علػػؼ البػػديل )دراسػػة فشيػػة وماريخيػػة ألصػػؾؿ البالغػػة ومدػػا ل البػػديل( : د/  -19
الظبعة  ،مزسدة السختار للشذر والتؾزيل بالقاهرة ،عبد الستاح فيؾد يبديؾ 

 .9119الثا ية 

 يمحقيػق :   محػ ،محاسؽ الذػعر وآدابػه و قػده : ابػؽ رشػيق فيالعسدة  -11
الظبعة  ،دار الجيل للظبل والشذر بدؾريا ،عبد الحسيد                ؽ الدي

 ، الجزت األوؿ. 9199الخامدة 

دار  ،عجػػالف ي: د/ عبػػاس بيػػؾم األعذػػ شػػعر  فػػي السشػػيعشاصػػر اإلبػػداع  -45
 .  الظبعة األول ،السعارؼ

  دار السرػػح ،زايػػد ي عذػػر  علػػ عػػؽ بشػػات القرػػيدة العربيػػة الحديثػػة : د/  -19
 .9199بل والشذر للظ

  الظبعة األولػ ،دار السعارؼ ،عؽ الل ة واألدب والشقد : د/   أحسد العزب -19
9191. 

الظبعػػػة الخامدػػػة  ،دار السعػػػارؼ ،تػػػيف ي: د/ شػػػؾق يالشقػػػد األدبػػػ فػػػي -19
9199. 

مكتبة الذباب بالقاهرة  ،عشد العرب : د/   طاهر درويش يالشقد األدب في -11
9199. 

الظبعػة  ،مشذػؾرات مكتبػة الشهزػة ،الذعر السعاصر :  ازؾ السال  ة قزايا -51
 .9199الثالثة 
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ريخ للظبػل والشذػر بالدػعؾدية دار الس ،طبا ة ي : د/ بدو  يقزايا الشقد األدب -59
9191. 

دار  ،ي العذػػػساو  يبػػػيؽ القػػػديؼ والحػػػدي  : د/   زكػػػ يقزػػػايا الشقػػػد األدبػػػ -59
 .9191الشهزة العربية بيروت 

حدػؽ  يمحقيق : الحدا  ،ي : الخظيب التبريز  فيالعروض والقؾا في فيال ا -59
 بسرر. يمزسدة الخا ج ،عبد هللا

 والترجسة.  للتأليف، الدار السررية 99ج ،لداف العرب : ابؽ مشغؾر -51

 ،الزػرورة الذػعرية( : د/   حساسػة عبػد اللظيػف فػيل ة الذػعر )دراسػة  -55
 .9119  ة األولالظبع ،دار الذروؽ بالقاهرة

 .9195دار السعارؼ  ،الل ة السشية : معريب ومقديؼ د/   حدؽ عبد هللا -59

  الظبعػػة األولػػ ،يدار ال تػػاب اللبشػػا  ،السجسؾعػػة ال املػػة لسزلسػػات العقػػاد -59
 السجلد الرابل والعذروف. ،  9199

ة مظبعػػ ،فهػػؼ أشػػعار العػػرب وصػػشاعتها : د/ عبػػد هللا الظيػػب  إلػػالسرشػػد  -59
 .الثا يالجزت األوؿ و  ،9191الظبعة الثالثة  ،الحكؾمة ال ؾيتية

 ،جسػػل ومشسيػػذ هيئػػة السعجػػؼ ،معجػػؼ البػػابظيؽ للذػػعرات العػػرب السعاصػػريؽ -51
 .9115 الظبعة األول ،للظبل والشذري بدمظابل الق

الجػػػػزت  ،9111  الظبعػػػػة األولػػػػ ،مجسػػػػل الل ػػػػة العربيػػػػة ،السعجػػػػؼ ال بيػػػػر -91
 الخامس. 

الظبعػػػة  ،مكتبػػػة األ جلػػػؾ السرػػػرية ،أسػػػرار الل ػػػة : د/ إبػػػراهيؼ أ ػػػيسمػػػؽ  -99
 . 9199الدادسة 
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الظبعة الثا ية  ،مكتبة األ جلؾ السررية ،الذعر : د/ إبراهيؼ أ يس  مؾسيق -99
9159. 

مكتبػة  ،بيؽ الثبػات والتظػؾر : د/ صػابر عبػد الػدايؼ العربيالذعر   مؾسيق -99
 .9119  الظبعة األول ،الرشد بالدعؾدية

مشذػػػػأة السعػػػػارؼ  ، عيدػػػػ ي القػػػػراتة : د/ فػػػػؾز  وآليػػػػات ي الػػػػشص الذػػػػعر  -91
 . 9119باإلسكشدرية 

 .9199 الظبعة األول ،طبا ة ي أصؾؿ األدب والشقد : د/ بدو  في غرات  -95

 ، هزػة مرػر للظبػل والشذػر ،هػالؿ يالحػدي  : د/   غشيسػ يالشقد األدبػ -99
 . 9115الظبعة الدادسة 

 ةطبعػػ ،سػػيعسي علػػ مذاهبػػه وقزػػاياه : د/ عبػػد الستػػاح  فػػي ياألدبػػالشقػػد  -99
9199. 

 يمكتبػػػة الخػػػػا ج ،سػػػيوالسؾاز ػػػات : د/   الرػػػادؽ عسي يالشقػػػد التظبيقػػػ -99
 .9199بالقاهرة 

 يمظبعػػػة السػػػد  ، سػػػط  صػػػعب و سػػػط مخيػػػف : األسػػػتاذ/ محسػػػؾد شػػػا ر -91
 .9119 الظبعة األول ،بالقاهرة

الظبعػة  ،يؾر )  مشػدور( : د/ عبػد اللظيػف الحديػد قػد الػدكت فيالهسس  -91
 .9119  األول

: اندورَاث واجملالث انعهًُت:   ثانثا 
 .9195( يؾليؾ 911العدد ) ،مجلة السيرل -71
األما ػػة  ة، مظبعػػ9119( 99العػػدد ) ،مجلػػة كليػػة الل ػػة العربيػػة بالزقػػازيق -99

 بالقاهرة. 
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 .9199سبتسبر  ،(95العدد ) ،شيةاليسمجلة السعرفة  -99

 


