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 ذيحـيم
الحسد هلل والرالة والدالم عمى  بييىو وطرىظ،اوع وعمى  ولىو ووىحيو وطىؽ 

 واالو واتيع هداو وبعد..

لعالقتهىا بىاهللع وبىال ؾن ع وبالشىاس.. وعمى  فالذعر حديث الش،سع وتجمية 
أساس طؽ هذو العالقات ورف الشقاد تيارات الذعر فى  أرىراضع وسىم ؾا طقىؾالت 

فقدىىىسؾها  لىىى  أرىىىراض ع وفرىىىمؾا طعابيهىىىا وبيشىىىؾا أو ىىىو  ؛الذىىىعراي فىىى  ترىىىابي 
 السعجب فيها..

ول ىىق قىىارق ذوا كسىىا أن ل ىىق بىىاعر طذىىربارع فىىيعض الذىىعراي  دىىتقظيهؼ 
الجسال اإلبداب  فى  اطىرأة  حيهىا الذىاعر طىشهؼ فيرىرف هسىو  لى  حىديث الغىزل 
ع،ي،و أو وريحو.. وبعزهؼ  دتهؾيو  سال ال ؾن والظييعة فيريح ووافا بىار  

 الترؾير 

ع وبعزىىهؼ  رىىيح وىىؾفي ا ييحىىث وبعزىىهؼ  رىىيح طىىداحا ع وبعزىىهؼ هجىىاير
عؽ دقائق السذاعرع وطدارب األف ار ليزىي  عالقتىو الروحيىة هربىو وبسخمؾقاتىوع 
رير أن الىيعض قىد يتجىو و هىة فمدى،يةع  غمىب عميهىا التتطىق والت، يىر فى  العمىق 

 وطا تؤدي  ليو طؽ تجميات وطغاهر كؾبية أو ب،دية أو عقمية أو روحية ..

لىىىش،س ع وبىىىاقش بجىىىرأة وقىىىد أطيىىىق  لىىى  أن الذىىىعر كمسىىىا ارتىىىي  بتعسىىىاا ا
ووراحة طا يتعمق بال، رة الت  تمح عم  واحيها ع والذىعؾر الىذي يتسم ىو ع كىان 

 أكثر أهسيةع وأهمغ أثراع وأعغؼ قيسةع وأ سق فشا.. 

بحؾ است ذاف العالقة بىاهلل تعىال ع واستحزىر عغستىوع طىؽ  -وكمسا طال 
خىالل طتابعىة حركىات السؾاكىب طىؽ خمقىو فى  سىيرها الحثيىث بحىؾ بها اتهىاع وهى  

كىان  –ترؾر ال يىد الىذي قىدرو ل عمى  خمقىو و عمىو طييعىة لهىذو الحيىاة األولى  
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يىرة طىؽ الشىاس عمى  طذىاركة طىع القظاعىات ال ي وسىعأعؼ تجربىة وأكثىر طتمقيىاع وأ
 اختالف ألدشتهؼ وألؾابهؼ..

وطىىؽ هشىىا  ىىايت أهسيىىة قرىىيدة السؾاكىىب لمذىىاعر وىىالح الذىىربؾب ع وهىى  
 دواويؽ عررو.. قرائد ديؾابو هق وإل قرائد قريدة طؾيمة قياسا  ل  

حيىىث اهتسىىق القرىىيدة باست ذىىاف العالقىىة هىىيؽ هىىذو السخمؾقىىات اليذىىرية 
لق تر سىة اإلحدىاس بذىقاي األحيىاي عمى  هىذو ورير الذريةع وبيؽ خالقهاع وحاو 

 األرضع وطدى عجزهؼ أطام واحب العزة والجيروت.

ت القرىيدة اإلبدىان فى  عجىزوع و،ىع،وع و مىق ذلىػ فى  بسىاذج ر لقد وؾ 
 بت  طؽ تجميات اإلبدان طا هيؽ ط،ق وبيخ وباب..

كسىىا وىىؾرت القرىىيدة عالقىىة اإلبدىىان بىىالزطؽ فىى  ط،ؾلتىىو ووىىياو وبىىيابو 
 .. وأو ،ع،اإلبدان  شقاس بو قؾةتوأبو هؾ السقياس الذي  وبيخؾختو

كسىىا تشاولىىق القرىىيدة كثيىىرا طىىؽ األف ىىار التىى  تذىىق  اإلبدىىانع والتدىىا الت 
الت  تمح عم  ف رو ع فيهىرب طشهىا الىيعض لعىدم قىدرتهؼ عمى  طؾا هتهىا والىيعض 

ذىػ  دتظيع التغمب عم  هؾا دها بسا  سمػ طؽ   سان ويقيؽع واليعض  داورو ال
ع ع حتىى   رىىق فيهىىا  لىى  بىىاط  فيقىىع فىى  دائىىرة التدىىا ل الىىذي  قىىض السزىىج

 .. يريحو

وذلىىػ كسذىىكمة الجيىىر واالختيىىارع والتدىىا ل عىىؽ سىىر بىىقاي اإلبدىىان فىى  
األرض وبزولو طؽ الجشىة  ولسىاذا كتىب عمى  ذريىة ودم أن تحسىق  ىزاي األب واألم 

 حيؽ عريا ل وأكال طؽ الذجرة السحرطة.. 

لهذو القريدة هذا االطتالي العاط،  وال، ري ع دل،ىق  لى  ثشياتهىا ولسا كان 
أقرأها طحمال ع ف  طقاربات بقد ة لشتعرف فيها عم  هذو التجربة اإلبدابية الثريةع 
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وتمىىػ التجربىىة الذىىعرية الستىىؾترة فىى  ،ىىع،ها وقؾتهىىاع وبىىكها ويقيشهىىاع ويتسىىها 
 وأطمها.

رشىىى  التجربىىىة ع كثيىىىر ال سىىىيسا وبحىىىؽ فىىى  رحىىىاب بىىىاعر واسىىىع الثقافىىىةع 
 السذاهدع عغيؼ االهتالي..  

ع طىرة لقد وشعق القريدة عالسهاع الذي  جعق القارق يشغسس فيىو طتعاط،ىا
هىىؾل "فالذىعر عمى  حىد تعييىر  ودور الذىعر أن  رىشع هىذا العىالؼ؛ عأخىرى  ورافزىا
يتظمب أن يؾح  :"هدبيا طختم،ة تساطا.. دبيا طؽ التتثيرات الستيادلىة أبىيو  "فاليري 

هدبيا األوؾاتع تمػ الدبيا الت  يشذت فيها ال، ر السؾسيق  ويتحركع ف  هذو الدبيا 
الذىىعرية يت،ىىؾا الجىىرس عمىى  السشظىىقع وال يىىذوا الذىىكق فىى  السؾ،ىىؾ  هىىق  بىىو 

 (ٔ)عشها" حركو ويقؾيوع وتجد ال، رة الرؾت الذي  عير 

وقد تركق لش،د  العشان طع القرىيدة طىؾيال طحىاوال التسىاس العىذر لىو فى  
بعض طا هدر طشوع والؾقؾف ف  طؾقى  الشاقىد بسؾ،ىؾعية تجىاو بعىض طىا تجىاوز 

 فيو..

وقىىد  ىىايت هىىذو القىىراية فىى  فرىىميؽ وتسهيىىد وخاتسىىة ؛ أطىىا التسهيىىد فقىىد  
قىىدطق فيهىىىا بيىىذة عىىىؽ الدىىياا التىىىاريخ  لمقرىىيدةع وأسىىىياب طيمهىىا  لىىى  الظىىىابع 
التذا ط  .. ثؼ تحدثق فيو رؽ طذاههة هيشو وبيؽ عيد الحسيد الديب ف  التجربة 

 واختالفهسا ف  طريقة التعيير عشها.

د  عمتو لرود التؾتر والثيىات فى  األف ىار والسزىاطيؽ وأطا ال،رق األول فق
 ورها القد سة طؽ بعر أو فمد،ة..ذالت  تشاولتها القريدة طحاوال ربظها بج

                                                           

الر يا اإلهداعيةع طجسؾعة طقاالت  سعها هاسكق همؾكع و هيرطان سىالشجرع وال ىالم لىى "هىؾل (ٔ)
فىىاليري" فىى  طقالىىة بعشؾان"حىىؾل قرىىيدة "السقيىىرة اليحريىىة " تر سىىة أسىىعد حمىىيؼ ع طرا عىىة د.   

 . ٖٔصع ٕٕٔٓع الهيئة السررية العاطة لم تاب طشدور
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 .. ل،شية واألسمؾبية ف  هذو القريدةوأطا ال،رق الثاب  ف ان عؽ السالطح ا

ولسا كان لمذاعر  يىران خميىق  يىران قرىيدة بىالعشؾان ذاتىوع ولعمهىا تىدور 
  ب،س ال،مػ طع اختالف ف  التشاول تيعىا الخىتالف الىزطؽ والييئىة والعقيىدة فقىد ف

فيهىىا طىىؽ القىىالدة بسىىا أحىىا  أ ريىىق طؾازبىىة هىىيؽ الشرىىيؽ وإن كشىىق قىىد اكت،يىىق 
 .. بالعشق

ر بعىىض الشتىىائو ع وتؾوىى  هىىيعض هىىثىىؼ ختسىىق هىىذو القىىراية بخاتسىىة تغ
 اي الدييق.التؾويات.. ول طؽ وراي القرد وهؾ الهادي  ل  سؾ 

 عالي  ابب
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 يذـمته
 انسياق انرارخيي واالجرًاعي دلىاكة انشرَىتي:

ولد الذربؾب  ف  " الدادس والعذريؽ طؽ بهر طايؾ سشة أربع وعذريؽ 
وتدعسائة وأل  ع وتؾف  ف  الدابع عذر طؽ سيتسر لعام واحد وخسديؽ 

 (.ٔوتدعسائة وأل  وذلػ  ف  حادث دراط  طتساوي)

ال،ترة طؽ تاريخ طرر ع كان السرريؾن يرزحؾن تحق حكؼ وف  هذو 
طدتعسر طدتيدع يتجاذب السرريؾن طعو الثؾراتع ويقؾطؾن ،دو بالسغاهرات 

 ٜٜٔٔالت  تشدد بحكسو الغالم و يرزتو الجاثؼ عم  ودر اليالدع فشرى ثؾرة 
حيث ألغيق الحسا ة اليريظابية  ٖٕٜٔالت  تدتسر أحداثها الدياسية  ل  عام 

م  طررع وألغيق األحكام العرفية ع رير أن اليريظابييؽ عق لهؼ و ؾد أ زا ف  ع
ررؼ احتؾائها عم  طؾاد تعيد  -ع الت  كابق ٖٜٙٔة داليالدع  ل  أن  ايت طعاه

طجح،ة وتحت،ظ بكثير طؽ طغاهرو التدم  والتغظرس  –بعض الحق لمسررييؽ 
قؾاتها وطياريهاع وحق  اليريظاب ع وتزسؽ ليريظابيا سيظرة طدتسرة ع هيقاي

استخدام السؾاب  والسظاراتع وطرا طرر ع طسا يتيح لمستتطق أن  حكؼ حقا بتن 
هريظابيا لؼ ت ؽ  ال طشاروة ف   د ة خرو ها طؽ طرر ع وطسا  رح القؾل طعو 
بتن كال الظرفيؽ كان يريد فروة اللتقا  أب،اسو لتشغيؼ و،ؾفو ليعؾد أقؾى طسا 

 كان..

لستؾتر سياسيا كان السجتسع السرري  عيش حياة الذعؾب وف  هذا الجؾ ا
تيع أسياب الحياة يتلتؾتر والقمقع ول شو طع ذلػ كان الت  تحيا حياة الحربع وا

                                                           

( ديؾان والح الذربؾب ع هتحقيق د. عيد الح  د اب ع وطرا عة د. أحسد كسىال زكى ع الهيئىة ٔ)
ع ٗٚص  ٔمع جٖٕٓٓأ الظيعىة األولى   ٗٗالعاطة لقرؾر الثقافةعسمدمة ذاكرة ال تابة العىدد 

ٗٛ  . 
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السقاوطة لمسدتعسرع والسثاهرة ف  طريق بيق حريتها واستقاللها  ل  أن تؼ 
ع الت  لؼ  قدر لذاعربا أن يراها هؾو،ها ثسرة طؽ ٕٜ٘ٔلمسررييؽ ذلؼ فيثؾرة 

 ثسرة ال ،اح السرري ف  سييق بيق الحرية واالستقاللع فتؾفاو ل قيمها بعام . 

عا ذؾا هيَّاِت الثؾراتع  طؽ الذيؽ ار كان الذاعر والح الذربؾب  واحد
وأواهتهؼ  حياطات اإلخ،اقاتع عم  السدتؾى العام هؾو،و طرريا  عاب  طا 
 عابيو أهشاي أطتوع وعم  السدتؾى الخاص بغرا لسا طر بو هؾ ب،دو طؽ عروف 

-سيئةع أدت  ل  أن  داي فهؼ بخريتوع وبالتال  أدت  ل  أن  دمػ السجتسع 
ؼ باال،ظهادع والتزطقع أعش  هذلػ طا كان طؽ  زايو سمؾكا يتد -القريب طشو

والدوع وأخيو بربؾب ع وبعض السحيظيؽ بو طسؽ لؼ يت،هسؾا عروف بخريتو 
 السره،ة الحس  ل  در ة حادة.. 

تسثمق  خ،اقاتو الذخرية ف  طجسؾعة طؽ األحداث رواها طحقق ديؾابو 
 كتب  "السحشة"ف  حديث طؾيقع ف،  الجزي األول طؽ ديؾابو تحق عشؾان 

الدكتؾر/ عيد الح  د اب فرال طستعا عؽ طحشة الذربؾب  والت  أقؾم هتمخيرها 
 (:ٔف  الشقا  التالية هتررف)

 خ،اقو ف  الزواج طسؽ أحيها؛ فقد ذهب ليخظب اهشة عسو الت   -ٔ
أخاها األكيرع ول شو اتخذ رريتو ف  الزواج طؽ أختو  -ف  أطرها –أحيها وحدث 

تو ولؼ  جد   ابة عؽ هذا السزاح "طادة لمسزاح ورفض  بظريقة ولسق الذاعر وهدَّ
حت  و سؾا وخافؾا أن يش،جر فيهؼ بغزيو الذي ال ُ حّد رير  ؼسؾى أن  حدا فيه

 ( ٕأبو اكت،  باالبرراف ... وعق هذا الجرح  حز ف  ب،دو..")

                                                           

ع ٔلحى  د ىاب ع طحقىق ديىؾان وىالح الذىربؾب ع ج( را ع الدراسة الت  قدطها الدكتؾر عيىد أ)
 .  ٛٗع ٖٔطا هيؽ ص 

 .  ٕٖع ص ٔ( ديؾان والح الذربؾب ع جٕ)
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ن ودطات الغرامع أو خيية اآلطال أ"وطؽ السعمؾم ف  فمد،ة الروطابدية 
ظسؾح ه  الت  تدفع الذعراي  ل  الهرب  ل  الظييعةع وإل  التتطالت وفذق ال

ال،مد،يةع والرؾفيةع هق وإل  الزرب ف  طياديؽ الشذا  السختم،ة عم  رير 
قردع وال ترسيؼع وال عشادع أو تركيزع وإبسا هؾ تهؾيؼ ف  اآلفااع والتساس لمثسق 

 ( ٔوالشديان")

ع والدو أخيارو الديئة بعد رحيمو تغير والدو عميوع فقد تراطق  ل  سس-ٕ
 ل  القاهرة ع فمؼ  جد هدا طؽ أن :" سشع عشو الشقؾد حت  يررسو عم  ترك حياتو 
الجديدةع وير ع  ل  همظيؼ ويقؾم بالتدريس كسا كان وليتؾب عسا اقترفو طؽ اآلثام 

ية (  وتيعا لتغير الؾالد تغيرت األسرة كمها  ال األم الت  كابق ترسق  ليو خ،ٕ")
 هيعض الخيز دون عمؼ والدو.. 

تش ر أودقائو لو بعد أن طشع أهؾو عشو الشقؾد فيعزهؼ " أويح يتش ر -ٖ
لو ف  طحشتو ع بعد طا طحزو باعربا الؾد ورفاع وسقاو طؽ حشابو و عق ب،دو 

 فداي لو.." 

 خ،اقو ف  العسق بكتابة األرشية لسا فيها طؽ التدظيحع والشزول عؽ -ٗ
تحق تتثير الغروف أراب  فيمؼ "فتشة"  –لذعريةع فقد كتب طدتؾى كتاهتو ا

 سساعيق قال " ن والحا لؼ  لرد قو ال،شان طحسؾد  سساعيقع حت  أن طحسؾد
 قشعو بتن السدتلة خدطة لو ال لرالح ..أك  ال بعد أن ذلير،خ 

 خ،اقو ف  العسق بالتدريس بسدرسة "سان  ؾرج" وقد تعددت ف  -٘
أسياب  فرمو طؽ السدرية الروا ات "فسؽ قائق هؾ الت،اف اليشات حؾلو دائسا 

                                                           

ع مٜٚٚٔ تؾر   طشدورع بهزة طرىر ع الحمقة الثابيةع بقمؼ ال( الذعر السرري بعد بؾق ٔ)
 . ٔٗص

 .  ٖٖع ص ٔ( ديؾان والح الذربؾب ع جٕ)
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وتظمعهؽ  ليو وإعجاههؽ بو وطؽ قائق أبو ،ي  يتعاط  بعض السخدرات وطؽ 
 ( .ٔقائق أبو كان كثير التتخر عؽ طؾاعيد السدرسة")

رة بائدة ف   يق السقظؼ بجؾار  يابة الغ،يرع طسا طعيذتو ف  طغا-ٙ
 رعب عم  طؽ هؾ ف  طثق بذتتو ان يرى ذلػ  ال  هدارا آلدطيتوع وكراطتوع 
وإبدابيتوع وقزا و أ ام بالجؾ ع حت  ف  األ ام الت  عسق فيها طرححا بجريدة 
 األهرام هؾساطة كاطق الذشاويع ف ثيرا طا كان  تت   ل  الجرية طجهدا رائر

 العيشيؽ  ذكؾ طؽ الجؾ  .. 

هذو الشقا  طجتسعة كابق ك،يمة أن تقدم لشا أدييا كئيياع طتذطرا ع ثائرا عم  
الحياة واألحياي.. ول ؽ عم  العكس عم  الررؼ طؽ حدة بعؾر الذربؾب  ورهافتو 
وق  طؾق  الحزيؽ الهادق الستتطق الذي  ،مد  الحزن ييجث أسيابوع فيشداا 

دع يمت،ق فيو  ل  عالقة الشاس بالشاسع وعالقتهؼ بالخالقع بكميتو  ل  الؾ ؾ 
وعالقتهؼ بال ؾنع وكان بديد التعاط  طع الظيقات ال،قيرة والسظحؾبةع ولسؽ 
 ذيهؾبو طؽ ال،شابيؽ وأوحاب الر ى والسذاريع الثقافيةع طسا أدى  ل  هروز 

فترة سابقة  ع كشق ف "الشساذج اإلبدابية"عاهرة أسمؾبية عشدو وه  ال تابة عؽ 
طؽ حيات  العمسية كتيق دراسة عشها وبذرتها ف  طجمة قظا  كميات المغة العربية 

 ع بعشؾان :"الشساذج اإلبدابية ف  بعر والح الذربؾب  : تعاط  أم  سقا ؟".. 

كتب عؽ السرأة ع والرديق ع والسغشية ع والسسثقع وبائع اليابريبع 
 الظريقع ورير ذلػ طسا تشاولتو الدراسة ...  اهؽوالغابيةع 

بقيق لقريدة السؾاكب طجسؾعة طؽ الدسات  عمتها  ديرة هدراسة 
طدتقمةع فه  قريدة تذيو أن ت ؾن ديؾابا كاطالرع وقد عش  هها الذاعر عشا ة 

 خاوة كسا يتزح طؽ هذو الدسات اآلتية:

                                                           

 .  ٖٗع ص ٔ( ديؾان والح الذربؾب ع جٔ)
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يؾان حيث همغق طؾل القريدة طؾال وا،حا قياسا  ل  بقية قرائد الد-ٔ
 عدة أهياتها خسدة وثالثيؽ وطائت  هيٍق. 

عشا ة الذاعر هها عشا ة خاوة حيث وشعها عم  بغام السقظعات -ٕ
الخساسيةع فجعق كق ف رة طؽ أف ار القريدة تدتقق بسقظؾعة وكق طقظؾعة 
تدتقق بقافية طغايرة لسا سؾاهاع طع ح،اعو عم  وحدة الؾزن.. وطعمؾم أن ذلػ 

ذادا وطجهؾداع واستعدادا فشيا وف رياع وعاط،ياع ال  سكؽ أن يتؼ  ال ف  يتظمب احت
زطؽ طتظاول طؽ التعهد والستابعةع والحذف واإلثياتع والتقد ؼع والتتخيرع 

ال، رة والتشقيحع والتهذيبع حت  تخرج القريدة عم  هذا الشحؾ السدتؾى طؽ 
 . وال،ؽ والعاط،ة والسؾسيقا

ق،و اإلبداب  السترفع عؽ الثؾرات الجؾفاي احتؾاي القريدة عم  طؾ -ٖ
وتحؾيق الظاقة الدميية  ل  بؾ  طؽ ال،ؽ الراق  فمؼ يشقمب عم  طجتسعوع ها يا 

الذاعر"عيد الحسيد الديب" الذي تذاههق عروفو  -طثال–أو باتساع كسا فعق 
 كثيرا طع عروف حياة الذربؾب ..  

ال،ؽ بحيث  سكؽ أن ت اد القريدة تمخص بغرة الذاعر ف  الحياة و -ٗ
 دتربد الياحث والدارس هدراستها وتحميمها  ل   سيع ثؾاهق الذاعر ال،شية 

 وال، رية والعقد ة طدتغشيا ف  ذلػ عؽ بقية أبعارو  ن أراد هذا الغرض. 
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 : تني انشرَىتي وعثذ احلًيذ انذية
تذاههق عروف الر ميؽ كثيرا رير أبها اختم،ق طؽ  هات طشها أن 

ف  بذتتو بذت ف  هيق عز ويدارع وكان فقرو وحا تو  ديديؽ عميوع  الذربؾب 
بديب قظع والدو الشقؾد الت  يرسمها  ليوع وبديب سؾي طزا و وحدة طيعو الت  
 عمتو  خ،ق ف  بعض الؾعائ  أطا الديب فقد بذت ألسرة فقيرة اهتدايع وكان عدم 

 (ٔسؾابقو")تؾفقو ف  العسق الحكؾط  أو رير الحكؾط   "بديب وحي،ة 

فسا أبيو الذربؾب  بالرعاليػ القدطاي ف  الجاهمية طؽ هؤالي الذيؽ 
خمعتهؼ قيائمهؼ لجرائرهؼع وطا ربسا  جميؾبو ألهمهؼ طؽ الدسعة الديئةع فاعتسدوا 
عم  أب،دهؼع وراحؾا  حاولؾن فيسا هيشهؼ أن  حققؾا عالسا طثاليا  قؾم عم  

هؾو  الرعمؾك طؽ عيد الحسيد الديب   العدالة كسا يروبهاع فسا أحق الذربؾب 
ل ؽ وعم ة الذربؾب  وعم ة بالس،هؾم القد ؼ الذي يمسح فيو ب ي طؽ الذرفع 
واالعتداد بالش،سع وخمق ال،روسيةع  طسا  عق طعاوية اهؽ أه  س،يان  قؾل: "لؾ 
كان لعروة هؽ الؾرد ولد ألحييق أن أتزوج  ليهؼ" أطا عيد السمػ هؽ طروان ف ان 

"طؽ زعؼ أن حاتسرا أسسح الشاس فقد عمؼ عروة هؽ الؾرد" وكان  قؾل   قؾل:
ا طؽ العرب ولدب  طسؽ لؼ يمدب   ال عروة هؽ الؾرد  ب  أن أحدر ا: "طا  درُّ أ زر

 لقؾلو:
ٓٞ أَطُْؤ ع ا٥َٔٞ ؾٔطن٠١ٜ ...   َٚأْٜـإ٢ْ ا٥وٜ ٚاسٔسُـتَ أَطُْؤ عـايف إ٢ْ  ايف إ٢ْ

 َٚأٜٕ تَط٣ ...  بَٔٛدٗٞ ؾُشٛبَ اؿٜلٚ َٚاؿٜلٗ دأٖسُأٜتَٗعَأٝ َٔٓٓٞ أٜٕ غَُٔٓتَ 

                                                           

( ديىىؾان عيىىد الحسيىىد الىىديب ع دراسىىة وتقىىد ؼ عرىىام عيىىد ال،تىىاحع طكتيىىة  زيىىرة الىىؾرد هىىدون ٔ)
 .  ٕٓتاريخ ص
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٣ّ نٜجري٠َٕ ...  َٚأٜسػٛ ٚقٜطاحَ ايـُ  (1ا٤ٔ َٚاملا٤ُ باض٢زُ")ـأٝفٜطٚمُ دٔػُٞ يف دُػٛ

تِن  أطا وعم ة الديب فه  وعم ة بالس،هؾم الحديثع وطعشاها هؾاُن الذَّ
ػ  ال بتيجة ال،قر والعؾزع وخ،َّة الؾزنع وزوال الهييةع وقمة السروية.. وطا ذل

وثسرة الحا ة وال،اقة.. الت  تؾرث السذلةع وتدفع  ل  التدؾل واستجداي الشاس 
 لئيسهؼ.. ؾسكريسه

كسا أن ردَّ ال،عق اختمَ  عشد الذاعريؽ؛ ف،  الؾقق الذي اتخذ    
الذربؾب  أطر الحياة بجد ة وحزمع أخذو الديب بدخرية واستهتار؛ حت  أبو عسق 
"تسر يِّا لدى أحد السذعؾذيؽع واقتررت وا ياتو الؾعي،ية عم  تمسيع وؾرة ذلػ 

اليدظاي والدذج طؽ  قررا  ردقها -ساخرة بظريقة-الد ال.. وكان  ،عق ذلػ 
 (.2الزبائؽ ل شو  غير أسمؾبو  ذا كان بعض الزبائؽ عم  قدر طؽ الشياهة وال،هؼ")

كسا أن الذاعريؽ كميهسا يتسيز بالتسردع ول ؽ تسرد الذربؾب  كان تسردا 
  جاهيا ع يدفعو  ل  ال، ر والتتطقع وال،مد،ةع وتعاط،و طع الشاسع هيشسا كان 

ع بقسة ال طيرر لها  ال تؾاكمو ورريتو ف  التظ،ق عم  الديب يشقؼ عم  السجتس
الشاس وحيؽ ال  دتجييؾن لو يشقمب عميهؼ كسا حدث ف  السعركة الت  هيشو وبيؽ 
 هراهيؼ با  .. الذي أخر و الديب عؽ رقة طيعو الت  ابتهر هها ع ل ثرة طظاليو 

.. فتسرد الديب  ع الت  ال تشته .. حت  هجاو  هراهيؼ با   وراح هؾ هدورو يهجؾو
هؾ" التسرد الدمي  الذي ال يدفع براحيو  ل  األطام هق  جذبو  ل  الؾراي دائسا 

                                                           

. ٖٗٛ( تىىاريخ األدب العربىى  العرىىر الجىىاهم ع د.بىىؾق  ،ىىي  الذىىهيرع دار السعىىارف ص ٔ)
 –العمسيىة هىى( ع دار ال تىب ٕٖٛوالخيران فى  العقىد ال،ريىد الهىؽ عيىد ربىو األبدلدى  )الستىؾف : 

. والذىىىىعر والذىىىىعراي الهىىىىؽ قتييىىىىة الىىىىديشؾريع ٜٛٔ/ٔهىىىىىع ٗٓٗٔهيىىىىروت الظيعىىىىة: األولىىىى ع 
 .٘ٙٙ/ٕهى ٖٕٗهى(ع دار الحديثع القاهرةعٕٙٚ)الستؾف :

 .  ٕٔ( ديؾان عيد الحسيد الديب ع صٕ)
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تسرد عم  السجتسع بكافة طؾائ،و حت  أودقائو والسقربيؽ طشهؼ هجاهؼ عشدطا 
 (. 1تخمؾا عشو")

ع وال س ي الخمقع هق كان  سيق  ل  الزهد ف   لؼ  كؽ الذربؾب  هجاير
ذو بؾبات طؽ الترؾف وااللتزام الديش ع هيشسا كان الديب س ي هدا ة حياتوع وتتخ

 الخمق سمي  المدان سريع الهجاي لسؽ يتتخر عشو ف  طظاليو.. 

كسا أن طؾق  الر ميؽ طؽ الذعر  ختم ؛ فالذعر عشد الذربؾب  را ة 
وطذرو  حياةع هيشسا هؾ عشد عيد الحسيد الديب وسيمة لمت دب وذم الشاس 

 ييؽ الشغرتيؽ باسع والهؾة بعيدة.وطدحهؼ واليؾن ه

وليس هذا طؾق،ا طؽ بعر الر ميؽ وفشيهساع ول شو طؾق  تتسيز فيو 
عم  الررؼ طؽ -بخرية عؽ بخريةع فال بػ ف  أن بعر عيد الحسيد الديب 

بعر يتدؼ بالردا ف  التعيير عؽ  - تجاوزو الخمق  ف  الشاحية السزسؾبية
تسثيال حقيقياع وفشيا  عمو  عيش  الشاقسة واحيو وتسثيق روحو الداخرة وطييعتو

أن  ويكؾن طثار  عجاب طؽ كق طؽ قرأو سؾاي وافقو أو خال،وع فتبق ال تسمػ  ال
تعجب بو طؽ حيث قدرتو الترؾيرية ودقتو وتمظ،و لمسعش  الجيد والرؾرة 

 اليد عة. 

و فالذعر عم  حد تعيير العقاد رحسو ل ليس" لغؾا تهذي بو القرائح فتتمقا
العقؾل ف  ساِ  كاللها وفتؾرها؛ فمؾ أبو كان كذلػ لسا كان لو هذا الذتن ف  
حياة الشاسع  بسا الذعر حقيقة الحقائق ولب الميابع والجؾهر الرسيؼ طؽ كق طا 
لو عاهر ف  طتشاول الحؾاس والعقؾل ع وهؾ تر سان الش،س والشاقق األطيؽ عؽ 

أو تدا   هيشها وبيؽ ،سيرها لدابها فإن كابق الش،س ت ذب فيسا تحس بو 

                                                           

 .  ٕٖ( ديؾان عيد الحسيد الديب ع صٔ)
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فالذعر كاذب ع وكق ب ي ف  هذا الؾ ؾد كاذب والدبيا كمها ريايع وال طؾ،ع 
 ( 1لمحقيقة ف  ب ي طؽ األبياي".)

رير أن األطابة العمسية تقتز  القؾل بتن عيد الحسيد الديب تاب عؽ ذلػ 
والر ؾ   ل  دة الدشؾات األخيرة طؽ حياتوع وكابق لو أبعار ف  التؾبة سف  الخ

 (2ل طشها قؾلو تائيا عؽ الخسر:)
 ٗا ٚدًٝػٞـتطنت ايٛال ست٢ سُٛت نؤٚغٞ ... ٚخاقُت ْسَاْٞ ب

 ٛإ غري خػٝؼـٗا ْؿـت بـ١ ...   أبٝـٚيٞ َٔ ضضا٤ اهلل أشن٢ َساَ

 ؤٚؽ مل تسض بطؤٚؽـنؤازٟ ـؾطبت ايٛال يف شنط ضبٞ فأغهطت...  ف

 ٞـعاْٞ ٚؾس٠ بٛغـٌ أسػـمتج ١ ...ـط إال ضٚاٜـاشا ٚضا٤ اـُـَٚ

 ٛؽـت قػـُاض ٚبٝـإىل اهلل أؾهٛ َا فكست َٔ ايكبا ...  عا١ْ خ

 ين ...  اؽصت اهلس٣ ناغٞ ٚضٚح أْٝػٞـس فإْـاؽ بعـفُٔ ٜسعين يًه

  

                                                           

 .  ٜٕٓص ٜٛٚٔ( طظالعات ف  ال تب والحياة ع العقادع دار ال، ر ٔ)
 .  ٙٛٔ( ديؾان عيد الحسيد الديبع صٕ)
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 : انفصم األول
 انرىذر وانثثاخ : يضًىٌ انمصيذج

 األياٌ
َ
 وأخشى انسمىط... فهثُي مما لضيد

َّ
 أريذ انسًى
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 يضًىٌ انمصيذج: انرىذر وانثثاخ
تشىىىاقش قرىىىيدة "السؾاكىىىب" لمذىىىربؾب  طجسؾعىىىة طىىىؽ األف ىىىارع والسزىىىاطيؽ 
العقد ةع واال تساعية والخمقيةع الت  ربسا كابق ف  ثشا اها طحتؾية تجربة الذاعر 
الذخرىىيةع و اطعىىة ألطىىراف طىىؽ خيراتىىو الذاتيىىة التىى  عاباهىىا طعابىىاة حقيقيىىة فىى  

أو  دقظها عم  ريرو حيشىاع ويميدىها ثىؾب ال، ىرة ال،مدى،ية  حياتوع ول شو  دشدها
 حيشا وخر. 

 فسظمع القريدة طحيٌق  ل  ،سير ريابع فهؾ ييدأ بقؾلو:
 اغِ أسالَ٘ َضذع٘ـغفا بعس إٔ َطت ايعٚبع١ .. ٜك

 ٘ .. قس٣ ْػ١ُ باألغ٢ زاَع١ـاَـايت٘ أٜـٞٓ أسـؾك

فال،عق "ر،ا" ليس هشاك طا تقىدم ليعىؾد الزىسير ال،اعىق عميىوع  ال طىا  عمىؼ 
طىؽ قريشىىة الحىىال أن الذىىاعر  بسىىا  قرىىد ب،دىوع ألن ديؾابىىو طمىى ي بسىىا يىىدل عمىى  
 حداسىو بالذىىقاي والحرطىىانع واليىؤس والذىىغ ؛ ريىىر أن الستعسىق فىى  القرىىيدةع 

لإلبدىابية كمهىاع بكىاي سيدرك أن األطر ليس حىديثا ذاتيىا خالرىاع وإبسىا هىؾ بكىاي 
عمى  طرىيرهاع  ذ هيظىىق طىؽ الجشىىة  لى  األرض ب،عىق "الىىذبب" األولع وهىؾ األكىىق 
طؽ الثسرة السحرطةع ثؼ تؾارث أهشاي ودم هذا العقاب؛ بحرطابهؼ طؽ الجشةع وبقائهؼ 

 ف  دار الذقاي..  

وليس ثسة تعارضع هيؽ الذاتية هشىاع والعسؾطيىة فى  طظمىع القرىيدة؛ فهىق 
 ال أحىىد هشىى  ودم الىىذيؽ أوىىاههؼ هىىذا السرىىير فىى  الىىدبياع وربسىىا ابتغىىرهؼ الذىىاعر 

 طرير أسؾأ ف  اآلخرة ؟ 

 ن السظمع ال  خمص تساطىا ل ؾبىو حىديثا عىؽ الذىربؾب ع وال  خمىص تساطىا 
  ل  عم  أبو حديث عؽ اإلبدابية السعذبة.. وربسا اطستبشق لهذا الت،دير استشادا

سياا حياتوع واستشظاا ديؾابو ف  كثير طؽ قرائدوع الت  أكثىر فيهىا طىؽ بىكؾى 
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الىدهر والشىاسع  وو ىو طىا  ذىيو أن  كىىؾن عتابىا  ريئىا لمخىالق سىيحابو وتعىىال ع 
 -رحسىو ل-كىان  -طىع ذلىػ-فهؾ كثير الحديث عؽ طذكالتو الذخريةع ول شو 

طىؽ -ألسحىقُ وإبى،ااع وقىد طهتسىا بالشسىاذج اإلبدىابية السعذبىةع يرقيهىا فى  رحسىة 
بحث قد ؼ ل  كشق تحدثق فيىو عىؽ الشسىاذج اإلبدىابية فى  بىعر وىالح   ل -قيق

ث عشها تعاط،ا طع والطها؟ أو أبو كىان يىرى ب،دىو فيهىا دالذربؾب ع وهق كان يتح
   عميها طا  ذعر بو طؽ اليؤس واأللؼ؟.قفيد

ن طىىىرت فالزىىىسير ال،اعىىىق لم،عىىىق "ر،ىىىا" فىىى  طظمىىىع القرىىىيدة:" ر،ىىىا بعىىىد أ
 الزوبعة"ع را ع  ليو هؾ ذاتوع هؾو،و واحدا طؽ أهشاي اإلبدابية السعذبة.

عمى   هىة التحديىدع  -لى -أطا الزوبعة الت  طرت هذو؛ فهى  ريىر طعمؾطىة
اول أبهىىا زوبعىىة األف ىىارع والسذىىاعر السحتدطىىة التىى  كابىىق شىىل ششىىا بدىىتظيع أن بت

ذي كىان  دىكؽ فيىو بجىؾار تعر  هرأسو طؾال بهاروع حيؽ  عؾد  ل  ذلػ الغىار الى
 يابة الغ،يىر.. وذلىػ يتدىق طىع قؾلو:" قاسىؼ أحالطىو طزىجعو" فمىؾال هىذو العيىارة 

 لذك ق أبو يتحدث عؽ طيق ال عؽ بائؼ..

باعر والذعراي  كثرون طؽ وو  أب،دهؼ باألبييايع وتذييو أب،دهؼ  وهؾ
 ههؼع طشذ أن قال الستشي : 

 يف مثٛز أْا يف أ١َ تساضنٗا اهلل   غطٜب نكاحل

ولؾ بئشا أن بتتيع هذا لؾ دبا ف  بعربا السعاور بيئا كثيرارع  ل ؽ 
الذربؾب  يرى هذا الغاف  طثق "بي ٍّ  ،او الذي أهدعو"   ف تن ل خمقوع ثؼ تخمَّ  
عشوع فمؼ يرزقو   ولؼ  ظعسوع ولؼ  كدوع ولؼ  عظو السؾهيةع والدسع واليرر 

بؾٌ  طؽ  –كسا ترى -تدر الحسد  . وهذا وبقية الشعؼ الت  تدتؾ ب الذكر وتد
الدخ ع وعدم الر،ا بالقزايع فاهلل تعال  ت ،ق بترزاا كق طخمؾقاتو  قؾل 

وطدتؾدعها"؛  تعال :"وطا طؽ دابة ف  األرض  ال عم  ل رزقها ويعمؼ طدتقرها
ل ؽ ربسا بجد لمذاعر طخر ا ف  ذلػ يرفع الحرج عشوع فهؾ لذدة اإل سان وبدة 
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باهلل كتبو يتدلق فيظمب طؽ فزق ل طا هؾ أكثرع فيغهر التيرم اإلحداس 
والدخ ع وإن كان  سمػ هيؽ  شييو قميا ال  ،تت يذكر لع فاهلل تعال  حا،ر بقؾة 

طسا يدلُّ عم  أن الر ق  -فيسا أزعؼ-ف  بعر الذربؾب ع كحزؾرو ف  ب،دو 
 عمتو ال  ذكؾ لغير ل..  بديُد التعمق باهللع ولعق ف  بكؾاو  ليو در ةر   سابيةر 

وسيتت  ف  هذو القريدة طقظؾعات كاطمة يتحدث فيها طع ل تعال   هارا ع طسا 
 يدل عم  بدة استحزارو لعغسة لع وتسكؽ طهاهتو طؽ قميو.

وف  ال،قىرة التى  تميهىا يتحىدث عىؽ ووى   دىدي لسىؽ أسىشد  ليىو ،ىسير 
يشىوع وعيشيىوع ريىر أبىو سىرعان طىا ال،عق الىذي افتىتح بىو القرىيدةع يىذكر فيىو:  ي

 يتخظ  الجييؽ  ل  العيشيؽ فيدتغرقو الحديث عشهسا: 
 ١ .. َؿ٢ ايكُت يف دٛفٗا ساملاـٛيـذٗـطا٤ َـشـٔ نكـٝـدب

 ُٝٗاـفْٛـٌ فٛم دـ٢ ايًٝـٛدٛز .. غذـإ ايـػطقـتـٚعٝٓإ تػ

 ُاـؿاٖـا تػـاُٖا َـػؿـٝٛاْتإ .. تـتإ ٚؾـإهلٝ

 املاـهط ايعـسٍٚ ٜػـ٢ً دـربٜا٤ .. عـجِ ايهـُا ػـٗـٚبٝٓ

 ُاـعـاألع ٗاـاْـس فٓـذـٝاٍ .. ميـِٝ اــٔ ٜٗـات بٗـمس

 ن هاتيؽ العيشيؽع تدتغرقان الؾ ؾدع قراية وتتطالع وبغرا وت، راع ف  
ع  ن  غظيهساع ليدتر عسمية التتطق هذوسكؾن وعسق ألن ليال طؽ الج،ؾن 
ة الحروف ال مسات ي ذ ليدق القراية قرا القريدة تسثق بؾعا طؽ القراية لمؾ ؾد

ن القراية خيرة طحددة  لقد اقترحق سيزا قاسؼ  تعري،ا   رائيا لمقراية فقالق :فق ع 
ف   دراك ب ي طمسؾس ف  العالؼ الخار  ع وطحاولة التعرف عم  طكؾباتو وفهؼ 

ابظالقا   السيدئ  اها " ثؼ قالق: " أطرح هذا التعريهذو السكؾبات : وعي،تها وطعش
طؽ وعي  بتن الش،س السدركة لمعالؼ الخار   تتعاطق طع هذا العالؼ عم  أبو عالؼ 
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طركب طتذعب  سد الش،س بكؼ هائق طؽ السدركات ف  كق لحغة طؽ لحغات 
 ؟ (ٔ)اإلدراك الؾاع  " ثؼ تدايلق بعد ذلػ قائمة : " فهق كق  دراك قراية"

والعجيب أن هذا الذي اقترحتو سيزا قاسؼ هزعسها قد أخذتو طؽ الجاحظ 
الذي  عق لألبياي دالالت كسا لألل،اظ فقال: ف  الييان والتيييؽ:" و سيع أوشاف 

.. الم،ظع ثؼ اإلبارة ثؼ  أبيايالدالالت عم  السعاب  طؽ ل،ظ ورير ل،ظ خسدة 
ؾر عيد الحكيؼ را،  طعمقا عم  قال الدكت(ٕ)الخ  ثؼ الحال الت  تدس  "ِبْرية" 

اللة عيارة الجاحظ:" وخالوة حديثو عؽ هذا الرش  األخير وبرحو لو: أبو د
هذواتها دون لدان أو  بارة عم  حكسة ل سيحابو  -كق ال ائشات–ال ائشات 
 (ٖ)وقدرتو"

لمؾ ؾد الشاطق بإباراتوع والدال بحركاتوع عم   فالذعر ههذا الس،هؾم قرايةٌ 
سير السؾاكب ف  الؾ ؾدع وطراقية طؾ ات هذو السؾاكب السرتحمة ف  الزطان 

 والسكانع وه  تدير بحؾ بها اتها ع بعزها  عسر ال ؾن وبعزها  خربو..

طؽ الستشاقزاتع ولذدة طا  حس هذلػ فإبو  سيق الذاعر ول ثرة طا يرى 
  -عم  حد تعييرو -إلله ع وأخرى طع طزطار الذيظانع لذا فعيشاوطرة طع الشغؼ ا

" لهيتانع وبيظابتان.". وطا أ سق قؾلو :" تغذاهسا طا تغذاهسا" وطا أقرب ذلػ 
طؽ الييان القروب ع الذي ح،غو باعربا ف  سؽ العابرةع أال تجدو هشا يتسثق قؾلو 

غذيهؼ طؽ السؾج طا    ل  عيدو طا أوح " أو قؾلو تعال :" فحتعال :" فتو 

                                                           

ع ٕٗٔٓالقىىىارق والىىىشص العالطىىىة والداللىىىة سىىىيزا قاسىىىؼ الهيئىىىة السرىىىرية العاطىىىة لم تىىىاب  (ٔ)
 . ٕٜٔص

 . ٕٛ/ٔهى  ٖٕٗٔهى(ع  دار وطكتية الهاللع هيروتع  ٕ٘٘الجاحظ )ت:  لييان والتيييؽا (ٕ)
الحكىيؼ را،ىى ع هتقىد ؼ د. سىميسان العظىار ع الهيئىىة طىداخق فى  قىراية التىىراث العربى  د. عيىد (ٖ)

 .ٜٔٔع صٕٙٔٓالسررية العاطة لم تاب 
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رذيهؼ" أو قؾلو تعال  :" الحاقة طا الحاقة"  أو قؾلو تيارك طؽ قائق :" القارعة 
 طا القارعة"..؟ 

مها بعد   ن الذاعر  سهد هذكر طالطح تذيو طالطح أبظال األساطيرع لُيَحسِّ
ذلػ طا ست،عؼ بو هذ القريدة الؾ ؾد ة السميئة بالتدا التع والتحيرع وطا تشجرف 

 يو طؽ عالل الذػ تارةع وطؽ ،ياي اليقيؽ تارة أخرى.. ل

بعد قميق سيشام هذا الذخص لتدتيقظ ر اوع ويشذ  الخيال الذاعريع 
طعظمتيؽع وتدتمُؼ الروُح وعي،َة الر ياع  -المتان تحدث عشهسا-وتريح العيشان 

 فهؾ  قؾل ف  ال،قرة الثالثة:

 َكًتاٙبٗا غري َا قس تط٣  طفاٚات ْٛض تَط٣ ضٚسُ٘ ..

ثؼ ييدأ ف  ال،قرة الت  تميها ف  تعديد طا رأت هذو الروحع وكتب  بو يتتثر 
بقرة اإلسراي والسعراج.. فهؾ سييدأ ف  عرض طذاهدع طؽ الحياةع وطؽ الزسير 
اإلبداب  أهدعتها طخيمتوع وه  تجدد لشا طا تسؾر بو ب،دو القمقةع السعذبةع 

 حت   بو ليقؾل ف  أول هذو ال،قرة :

 ٚعاف ع٢ً دسب٘ ظا٦َا...ْفػ٘.. يٝت٘ َا ضأ٣  ضأ٣

 ن القريدة ف  أحد تؾ هاتها الداللية بتيجة لتمػ الهزة العشي،ة الت  
،ربق الذرا السدمؼ ع عشد التقائو بالغربع فاهتزت القيؼ الستؾارثةع واويح 
الذػ والتؾتر قريشان لمت، ير ع طسا  عق الذياب السدمؼ يتربح أطام هذو الزربات 

ام هذو الجحافق ،تاكة لتراثو وحزارتو ع حيؽ رأى ب،دو طهزوطا طقهؾرا حائرا أطال
 :أطيؽ كؾراب  ف  طقالة لو  ذ  قؾلع ف سا  رؾر الس، ر حييب القادطة طؽ الغرب

طر عم  الحياة العربية عهد طؾيق  قارب أربعسائة سشة كابق فيو راكدة " 
 الحديثة قادطة طؽ الغرب فهزتها طؽال تتحرك ثؼ لؼ تميث أن دهستها الحياة 
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أساسها . واليؾم يؾا و العرب ويؾا و طعهؼ الغرب سؤاال هاطا هؾ : كي   عد 
 (1)؟"العرب أب،دهؼ لسؾا هة القؾى الزاح،ة عميهؼ 

وسىف حناول عرض يا اشرًهد نيه انمصيذج يٍ ادلعاَي واألفكار، 
 كًا لذيرها يمذرذه انرخييهيح:  

 ىخ:ـفكرج : ادل
لؼ ت ؽ ف رٌة قرييةر طؽ و ىدان الذىاعر قىرَب ف ىرة السىؾت طىؽ ب،دىوع وذلىػ 
لرهافة ف  ب،س الر قع وألّن طذهد القيؾر رّ و رّ ا ف  وغرو وهؾ ف  همظيؼع ثؼ 
عىىاود رّ ىىو هىىذات القىىؾة عشىىدطا رطىىق بىىو القىىاهرة فىى  طغىىارة فىى   يىىق السقظىىؼ قىىرب 

ك عمى  أعمى  ربىؾة فى  همظىيؼع " يابة الغ،ير" أطا ف  همظيؼ فقد :"كىان  جمىس هشىا
بجىىؾار طدىىجد "سىىيد فىىتح األسىىسر"ع طظىىال عمىى  طقىىاهر السديشىىةع وهىى  طتدر ىىة فىى  
الرطالع وعم  طد اليرر السىزار  طىؽ الجهىة اليحريىة واليحيىرة طىؽ الجهىة القيميىةع 
وكابق هذو الجمدىة تظىؾل فى  بعىض األحيىان حتى  تدىتغرا اليىؾم كمىوع دون أن 

هق  كت،  بالتتطق ف  الظييعة... وكان  ذعر ف   مدىتو يتشاول بيئا طؽ الظعامع 
 (ٕهذوع أو تمػ بالؾحدة واالب،رال عؽ عالؼ الشاس.." )

وحيؽ ابتقق الذاعر  ل  القاهرةع ابتقىق  ليهىا طتذىيعا برىؾرة السقىاهر التى  
تركها فى  همظىيؼع ثىؼ  عجىز عىؽ دفىع اإل جىار لدىكشو فيظىردو طشىو وىاحب الييىقع 

                                                           

طقىىال بعشىىؾان : ت،اعىىق ال، ىىر اإلسىىالط  بىىال، ر الغربىى  فىى  الىىيالد العربيىىة ،ىىسؽ طجسؾعىىة  (ٔ)
بحىىؾث  سعهىىا ت كىىؾيمر يىىشو فىى  كتىىىاب بعشىىؾان : الذىىرا األدبىى  طجتسعىىو وثقافتىىو ع الهيئىىىة 

ع تحرير : ت كؾيمر يشوع وتر سو د. عيد الىرحسؽ   أيىؾبع  ٕٓٓٓ تاب ع السررية العاطة لم
 . ٕٓٓع صٕ 
( ديؾان والح الذربؾب ع هتحقيق د. عيد الح  د اب ع وطرا عة د. أحسد كسىال زكى ع الهيئىة ٕ)

 . ٕٔمع صٖٕٓٓأ الظيعة األول   ٗٗالعاطة لقرؾر الثقافةعسمدمة ذاكرة ال تابة العدد 
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اعىىىو الستؾا،ىىىعع ويتسثىىىق فىىى  حرىىىيرة وبعىىىض الحا يىىىات "فيحسىىىق الذىىىربؾب  طت
 (ٔالزرورية ويمجت  ل   يق السقظؼ فيدكؽ ف  طغارة بجؾار  يابة الغ،ير")

" وإذا عرفشا باإل،افة  ل  ذلػ أبو كان سؾداوي السزاج طتذائساع والدؾداي 
طعروفىىة بتعرا،ىىها وهىى  الؾ ىىؾمع والحىىزن الُسمىىّح السجهىىؾل الدىىيبع واإلكثىىار طىىؽ 

 (ٕالسؾتع وسؾي الغؽ بالشاس والش،س أحيابا.." )ذكر 

ويتابع األستاذ عيد الح  د اب قائال:"  ن الخيال ليقرر عؽ ترؾر الهؾل 
والخؾف الىذي  عابيىو اإلبدىان حىيؽ يىذهب  ليهىا اآلن ) عشى  الجيابىة( بعىد سىيعة 
عذر عاطا أي بعد أن أومح الظريق الجديد الذي أ، ي بال هرباي وبعىد أن اطتىد 

 (ٖالعسران  ليها .." )

فالر ىىق طكتىىؾب عميىىو أن  عىىيش حيِّىىا هىىيؽ األطىىؾاتع وأطىىٌر طيعىى ّّ أن تتىىتثر 
ب،ديتو السره،ىة ههىذو الرىؾرع التى  تذىيع ب،دىو طىؽ بىؾاهد القيىؾرع وطيعى ّّ أن 
تم،تو السقاهر  ل  طرير الحياة واألحيايع في، ر ف  السؾتع فترتيػ الحياةع وت،دد 

 (:ٗالشحؾي القد ؼ)عم  حد تعيير الذاهد 

 لذاتو بادكار السؾت والهرم ال طيب لمعيش طا طادطق طشغرة

                                                           

 . ٖ٘الذربؾب ع ص( ديؾان والح ٔ)
 . ٜٕ( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)
 . ٖ٘( ديؾان والح الذربؾب ع صٖ)
( برح اهؽ عقيق عم  أل،ية اهؽ طالػعاهؽ عقيقع عيد ل هؽ عيد الرحسؽ العقيمى  الهسىداب  ٗ)

القىاهرةع دار  -هى( هتحقيق   طحي  الديؽ عيىد الحسيىدع دار التىراث ٜٙٚالسرري )الستؾف  : 
/ ٔم  ٜٓٛٔ -هىى  ٓٓٗٔظياعة ع سعيد  ؾدة الدىحار وبىركاوع الظيعىة : العذىرون طرر لم

ع قال السحقق ف  الهاطش: "الييق طؽ الذؾاهد الت  لؼ  عيؽ أحد طسؽ اطمعشا عم  كالطو ٕٗٚ
 قائمها". 
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 (ٔ) أو عم  حد تعيير كعب هؽ سعد الغشؾي ف  رثاي أخيو أه  السغؾار:
 يٜكٜس أٜفػَسَ املٛت اؿٜٝا٠ٜ َٚقٜس أٜت٢

 ع٢ًَ ََٜٛٔ٘ٔ عًْٔل عًَٜٖٞ دَٓٝبُ

 أٜت٢ زَٕٚ س٢ًُٛ ايعَٝـ٢ سَت٢ٓ أََٜطُٖٙ

 ع٢ًَ آثاض٢ٖٖٔٔ ُْهٛبُ ُْهْٛب

 ط٠ٟٖـ٢ٔ األٜٜٓاُّ أٜسػَٖٔ ََـفٜإ٢ٕ تَهٝ

 ٖٔ شُْٛبُـإ٢يٜٖٞ فٜكٜس عازَت يُٜٗ

لقىىد تحىىدث الىىدكتؾر وهىىب روطيىىة فىى  كتابىىو القىىيِّؼ :"بىىعربا القىىد ؼ والشقىىد 
(ع ٕالجديد" حديثا  يدا عؽ السؾت ف  ترىؾر الجىاهمييؽع وتشىاُوِلهؼ لهىذو الغىاهرة)

فى  ترىؾرهؼ عىؽ –وأبىا أقىرأ بىعر الذىربؾب  طقاربىة بذىعر القىدطاي وقد أحددىق 
أّن أثرا طا يتدرب  ل  روح باعربا طؽ قرايتو لمذىعر القىد ؼع طسىا  دىهؼ  -السؾت

ف  ت ؾيؽ ترؾرو عىؽ السىؾتع هىق  بىو ربسىا يتخىذ طؾق،ىا طذىاهها فى  الحيىاة تيعىا 
ف ىرة السىؾت لترؾرو عؽ السؾت  ذيو طؾقى  طرفىة هىؽ العيىد حىيؽ ابظمىق  جابىو 

                                                           

هىى(ع ٓٚٔ(  سهرة أبعار العربع السؤل : أهىؾ زيىد   هىؽ أهى  الخظىاب القربى  )الستىؾف : ٔ)
وزاد فىى  بىىرحو: عمىى    اليجىىاديع بهزىىة طرىىر لمظياعىىة والشذىىر والتؾزيىىع.  حققىىو و،ىىيظو

عيىىد الدىىالم   هىىارونع  -ع والقرىىيدة فىى  األوىىسعيات ع هتحقيىىق احسىىد   بىىاكر ٛ٘٘/ٔ
ع وريىىر ذلىىػ طىىؽ السغىىانع ٜٙ/ٔمع ٖٜٜٔطرىىرع الظيعىىة: الدىىابعةع  –الشابىىر: دار السعىىارف 

 وه  كثيرة.
م العىدد ٜٜٙٔال ؾيىقع  –الجديدع د. وهب أحسد روطيةع عالؼ السعرفة  ( بعربا القد ؼ والسقدٕ)

 . ٖٚٓ ل  ص  ٕٚٚع طؽ ص ٕٚٓ
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بالتهاطو لسمذات الحياة كسا  اي ف  طعمقتو الجهيرة حيىث  قىدم ترىؾرا لمسىؾت ثىؼ 
 (ٔيشظمق بعدو  ل  تحديد طؾق،و طؽ الحياةع  قؾل طرفة: )

٣ّ بَدـطَ َْشَـأٜض٣َ قٜبِ ٣ٌ مبـا  ائ٘ٔ    ـٝ

 نكٜبِط٢ غ٣ّ٢ٜٛ يف ايبَٜٛاي١ٜٔ َُفٞػٔسٔ

َِ َٜٚكِٜٛف٢ٔ    أٜض٣َ املِٜٛتَ َٜعِتٔاُّ ايهٜط٢ٜ

 ك١ًٜٜٝٔ َا٢ٍ ايفاسٔـ٢ املٝتَؿسٔزٔـعَ

 طَ نِّٜٓعا ْاقٔكٟا نٌَٝ ي١ًِٕٜٜٝ   ـأٜض٣َ ايسَِٖ

 َٚا تِٓك٠ل٢ األَٜٜاُّ ٚايسَِٖطُ َِٜٓفٜسٔ

 يٜعَُطُىٜ إ٢ٕٖ املٜٛتَ َا أٜخٜٛأٜ ايفٜت٢   

 بٔايَٝسٔيٜهٜايَٛٔٛئاملٝطخ٢ َٚثٔٓٝاُٙ 

 أ َٜٛا ٜكسٙ ؿتف٘   ـَت٢ َا ٜؿ

 َٚٔ نإ يف سبٌ امل١ٝٓ ٜٓكسٔ

 (ٕفمييحث لش،دو ف  الحياة عؽ طتعة تحمؾ هها أ ام القمق: )
 َٚيٜٛال ثاَلْخ ُٖٖٔ َٔٔ عٝؿ١َٔ ايفٜت٢

 َٚدَسٚىٜ يِٜ أٜسفٌٔ ََت٢ قاَّ عُٖٛزٟ

 فُُٜٖٔٓٗٔ غَبكٞ ايعاشٔالتٔ بٔؿَطب١َٕ

                                                           

ع هىىٕٖٛ -ٕٔٚ هؽ القاسؼ األبيىاري ( برح القرائد الديع الظؾال الجاهمياتع أله  بكر  ٔ)
وطىىا  ٜٜٔمع الظيعىىة الدادسىىةع صٕ٘ٓٓهتحقيىىق وتعميىىق عيىىد الدىىالم هىىارونع دار السعىىارفع

 . بعدها
 وطا بعدها.  ٜٗٔ( برح القرائد الديع الظؾال الجاهمياتع صٕ)



 
 "قراءةىفيىالتوترىوالثباتالمواكبىلصالحىالشرنوبيى"قصودةى

6562 

 تُعٌَ بٔاملا٤ٔ تُعبٔسٔنَُٕٝٝت ََت٢ َا 

 َٚنٜطٟٓ إ٢شا ْاز٣ املٝضافُ َُشَٖٓبٟا

 نٜػٝسٔ ايػَضا َْبٖٗتَُ٘ املٝتََٛضٚزٔ

 َٚتَككريُ ََّٜٛ ايسَد٢ٔ َٚايسَدُٔ َُعذْٔب

 بٔبَٗه١َٕٜٓ تَشتَ ايٛٔطافٔ املٝعَُٖسٔ

 ن هذا القمق الؾ ؾدي الذي ال تهشت طعو األ امع  عق الذعراي ف  طؾا هتو 
طؾاق  طتيايشة كق حدب عسروع وطييعتىو الش،دىيةع وطىا تسميىو الغىروفع  يتخذون 

ىا تيعرىا لترىؾرو عشىوع وتيعرىا لغرفىو  فميس طرفة وحىدو طىؽ اتخىذ حيىال الحيىاة طؾق،ر
العقدي واال تسىاع ع هىق  ن كثيىرار طىؽ الذىعراي اتخىذوا طؾاقى  طذىاههةر أو طغىايرةر 

وتزىىىغُ  عمىىى  ب،ؾسىىىهؼ  لسؾقىىى  طرفىىىةع ال سىىىيسا طىىىؽ تمىىىح عمىىىيهؼ ف ىىىرُة السىىىؾتع
وأعراههؼ.. فسشهؼ طؽ يشغسس ف  المذة وخذرا طؽ دبياو طؽ استظا  طؽ لذائذهاع 
ىا؛  عم  بحؾ طا رأيشا عشد طرفة هؽ العيدع وطشهؼ طؽ يتسش  لؾ أويح حجىررا طمسؾطر
حت  ال تدتظيع يد السؾت ت،تيتوع ولتظيب الحياة ههىذو القىؾةع عمى  بحىؾ طىا بىرى 

 (ٔعشد أه  هؽ طقيق: )

                                                           

عثسىانع الذىهير بالجىاحظ  ( الحيؾانع عسرو هؽ بحر هؽ طحيؾب ال شاب  بالؾاليع الميث ع أهىؾٔ)
قىىال  ٔٔٗ/ٗهىىىع  ٕٗٗٔهيىىروتع الظيعىىة: الثابيىىةع  –هىىى(ع دار ال تىىب العمسيىىة ٕ٘٘)الستىىؾف : 

 السحقق:
ع وبىال بدىية فى  ٔٙٙ/ٕ( ع وبىرح بىؾاهد السغشى  ٜٛٔ/ ) ٖٕٚديؾابو "الييق الهؽ طقيق ف  

وبىرح األبىسؾب   ٖٛٔ/ٔع والخرىائص ٖٗٓ/ٔٔالمدان )أطقع بعؼ( ع والتاج )بعؼ( والخزابة 
"ع قمق وقد بديو واحب "بها ة األرب ٕٓٚ/ٔع وطغش  المييب ٚٛ/ٔع وبرح الس،رق ٕٓٙ/ٖ

هىؽ عيىد الىدائؼ القربى  التيسى  اليكىريع بىهاب  ف  فشؾن األدبع أحسد هؽ عيىد الؾهىاب هىؽ  
 هى(ٖٖٚالديؽ الشؾيري )الستؾف : 

 .٘ٙ/ٖهى  ٖٕٗٔدار ال تب والؾثائق القؾطيةع القاهرةع الظيعة: األول ع 
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 أطٝب ايعٝـ يٛ إٔ ايفت٢ سذطا    تٓبٛ اؿٛازخ عٓ٘ ٖٚٛ ًَُُّٛ َا

الحدىىىؽع كسىىىا هىىىؾ عشىىىد حىىىاتؼ  وطىىىشهؼ طىىىؽ  ظمىىىب لش،دىىىو الخمىىىؾد بالىىىذكر
 (ٔ)الظائ :

 أَاٟٚٓ إٕ املا٥ٌ غاز ٚضا٥ح       ٜٚبك٢ َٔ املاٍ األسازٜح ٚايصنط

 وبييهو ف  ذلػ أحسد بؾق  عميو رحسة ل حيث  قؾل:
 قًٜبٔ املٜط٤ٔ قا٠١ًٜٔ٥ يُٜ٘       إ٢ٕٖ اؿٜٝا٠ٜ زَقا٥ْٔل َٚثَٛاْٞزَق١اتُ 

ػا٢ٕ عُُْط ثاْٞ  فٜأضفٜع ئَٓفػٔوٜ بَعسَ ََٛتٔوٜ شٔنطَٖا       فٜايصٔنطُ ئإل٢ْ

فىالسؾت  ذىغق ت، يىرو طشىذ هدا اتىو األولى ؛ فسىؽ  ، أيا صاحل انشـرَىتي
ا "فى  طىتتؼ الرىعيد" وكتيهىا أوائق القرائد الت  بغسهىاع تمىػ القرىيدة التى  سىساه

م فى  حىادث ب يىة الرىعيد هؾبىاي "السالريىا"ع وكىان قىد سىسع عىؽ هىذا ٜٗٗٔعىام 
( ع وهىؾ  رىؾر السىؾت فى  هىذو القرىيدة بتبىو " ٕالؾباي طؽ ود قو   عيدى ")

  سرات" تحرا:
 َا ؾُطات املٓاٜا َٔ مخٛز   هلف ْفػٞ ٚاملٓاٜا تًتع٢ 

يىدهؼ الشىاس عمى  حىيؽ رىرة ويظمىق فىيهؼ  وأبو أ زا العدو السيارىق الىذي
 يدار باطذة طؽ  يار عشيد:

 ٚأضاِٖ بٛـ دباض عٓٝس زِٖ املٛت عًِٝٗ زٚضِٖٗ   

                                                           

هىىى(ع دار ٕٙٚلذىعر والذىىعرايع أهىىؾ   عيىد ل هىىؽ طدىىمؼ هىىؽ قتييىة الىىديشؾري )الستىىؾف : ا (ٔ)
 -ٜٖع قال السحقق : طؽ قريدة فى  الىديؾان ٜٖٕ/ٔهى  ٖٕٗٔالحديثع القاهرةع عام الشذر: 

: ٙالييىىىق الثىىىاب  واألخيىىىر فىىى  المدىىىان  ٗٙٔ -ٖٙٔ: ٕوالخزابىىىة  ٔٓٔ: ٙٔواألرىىىاب   ٓٗ
ٕٕٕ . 

 . ٕٗٔ( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)
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 وأبو الحاود الذي  حرد أرواح الشاس بسشجمو:
 ٚاْرب٣ ٜعكف بايٓبت اؿكٝس ؾطع املٓذٌ يف ضاسات٘      

 وأبو الرياد الذي يشرب أبراكو لؼ فيرظادهؼ:
 ٚزٖاِٖ يف قطٜب ٚبعٝس  ِ أؾطان٘    ْكب املٛت  هل

 وأبو الذي أقيق فإقيالو  قيال هؾل وفز :
 تُسبط اآلَاٍ َٔ عٝـ ايفكٝس     أقبٌ املٛت ٚيف إقباي٘ 

رزق ال،ىؽ الجسيىق فى  طرىر.. بىتفؾل كؾكىب  ٜٗٗٔيؾليىة سىشة ٘ٔو"ف  
طؽ أبرىع كؾاكيىو فقىد ررقىق السظربىة األطيىرة اسىسهان بعىد حيىاة هى  وىؾرة طىؽ 

لىىؼ السخت،ىى  وراي اليدىىسات العجىىاف    وكابىىق السظربىىة ققىىد طثمىىق فىى  روا ىىة األ 
سيشسائية دورهها الذي طثمتو ف  الؾاقع   ف ابق ال،ا عة وكان الؾح  الحزيؽ طىؽ 
وح  الستساة حية وطيتة ع ف تب الذاعر هذو القريدة ف  خمؾة ههادئةثثائرة هيؽ 

ة هيؽ أطؾاج األهد  ل  ،زحية الحيىاة العغام والجسا ؼ وأهداها  ل  المؤلؤة الغريق
 (ٔوالسؾت ..  ل  أسسهان")

 (:ٕ) بو ييدأ القريدة بقؾلو 
 ا يًسَٛع يسٜو آخطـَ   ٖات ايسَٛع فأْت ؾاعط    

 بو بعض إهلاّ املكابطــطاز قًـمل تًِٗ األب

 ( :ٖ) دس  ب،دو ف  هذو القريدة "باعر السؾت "  قؾلوهؾ 
 بابِـضطٙ ايؿـٜٓٚعُطى مل  ؾاعط املٛت٢ٜا 

                                                           

 ع وال الم لسحقق ديؾابو. ٖٓٔ( ديؾان والح الذربؾب ع صٔ)
 . ٖٓٔ( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)
 . ٖٔٔ( ديؾان والح الذربؾب ع صٖ)
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ِْ فازفٔ س  و يف ايرتابِـٛاَـ٤ٌَُِٔ ايرتابٔ مجاد

 قٛابُ َٔ فكس ايكٛابِ -ٜا سعُٜٔ-ٚيٜس٣َ املكابط 

 ٛابِـذـذعت عٔ ضز ايـفإشا مسعت غؤاهلا ٚع

 ذابِـطاْض عـٛز أغـٓاٜا ايػـال ػععٖٔ.. فًًُ

 عم  -طؽ باحية أخرى  –ويدل  -طؽ باحية–وطسا يدل عم  ذكاي الذاعر 
طتابعتىو لمحركىة ال،شيىةع واترىالو هىيعض أقظاههىا لؾقتىوع هىذو األهيىات التى  الحىىظ 
فيها العالقة هيؽ طؾتها ف  الؾاقع وطؾتها ف  روا ة كابق قد طثمتها قيق أن تسؾت 

 (ٔ:)فقال
 تِٗ نُا ؾا٤ٚا .. عؿٝك٘ـَجًٖت زٚضى يف ضٚاٜ

 تالف يف ايٛطٜك٘ـ٢ً اخـقسْض متجٌَٖ َطتني ع

 ايفٔ اؾٌُٝ ٚؾاؾ١ املٛت ايكفٝك٘يف ؾاؾ١ 

٣ّ غطٜك٘؟ـو بـُٗتٔ أْـٌ أٝيـأبهٝو .. ٖ  عس أٜا

 فٓككت زٚضى يف اـٝاٍ يتهًُٝ٘ يف اؿكٝك٘

وط،ردات السؾت وطا يتعمق بىو تتىردد كثيىرا فى  بىعرو؛ ف،ى  قرىيدتو "تحىق 
 (ٕاألبقاض"  قتتحها بقؾلو: )

 ايػهٕٛ أططم ايؿانٞ ْٚاّ املٛدعُ .. ٚاْتؿ٢ ايًٌٝ بهاغات

 ٗا ايعٕٝٛـطاثٝـُ٘ مبـبهتاألضًعُ .. ٚ نف٤ٓت٘غري ؾإى 

َشْتوع رثتوع طراثيهاع بكتو.  فتتطق : ك،َّ

                                                           

 . ٖٗٔ( ديؾان والح الذربؾب ع صٔ)
 . ٕٕٕ( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)
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ىا عشىدو  ول ثرة طا تىزاحؼ خىاطرو ف ىرة السىؾت وهؾا دىو؛ فالىدبيا طّتهَسىٌة دائسر
ْكؾى طشها  (ٔ:)وهؾ َهِرٌم ههاع كثيُر الذَّ

 ٛظ غاسط٠ـصٙ ايسْٝا عذـا    ٖـاْا إمنـقًت ٜا قًب سٓ

 ٢ َعاْٞ اآلخط٠ـأٜٗصا ايٛفٌ  تًٗٝ٘ ايس٢َٗ   إٕ يف األٚي

 ٝت عٔ سط دٛاٙـ٘    أْين أهلـقاٍ يٞ ايكًب ٚقس أسعْ

 قبٌ إٔ تُعِؿٝو أضٛا٤ اؿٝا٠ ٜا َطٜض ايعُط عذٌ زفٓ٘  

 (ٕ: )ثؼ  قؾل بعد ذلػ بقميق
ٍْ زْا       عٗسُٖا باملٛت ٚاملٛت عذٌِٔـا٥َٞ آَـٔ أسٓـبٝ  ا

 شٌِـب َطتـالْا عٔ قطٜـأفٓٗا أْت فكس ؽؿ٢ ايفٓا       ٚن

وفىىى  قرىىىيدة السؾاكىىىبع ال تختمىىى  بغىىىرة الذىىىاعر لمسىىىؾت عشهىىىا فىىى  بقيىىىة 
بسىا لهىا طىؽ الظىؾل وتعىدد السؾ،ىؾعات -قرائدوع وألن القريدة طمحسيىُة الظىابع 

فىىإن وىىؾرة السىىؾت فيهىىا لىىؼ تح،ىىظ باسىىتقالليٍة كىىالت  تجىىدها لهىىا فىى   -والسذىىاهد
 -هشىا-ف، ىرة السىؾت بعض قرائدو األخرى كالقريدتيؽ المتيؽ أبرت  ليهسىا وب،ىا؛

تتت  طذتيكة طع بعض األف ار األخرىع  ذ  بها تتت  عر،ا ف  الحديث ربسىا عىؽ 
 (ٖ) ع  قؾل:الحياة ذاتها

 ؿأـ١ٓٝ َـا أْـفين املٓـغتُ  ٌ   ـ٘ ظا٥ـ٘ أْـيكس ضاع

 طفـأـاملطف ـظٚاضم ال تع   ٘  ـاَـً٘ إٔ أٜـٚأشٖ

 فتَشِِٛٔ َكبَاسَٗا املٛفأ    متطٗ بٗا قطَخَاتُ ايطٜٚاح٢  

                                                           

 . ٕٕٗ( ديؾان والح الذربؾب ع صٔ)
 . ٕٕٗ( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)
 . ٕٖٗ( ديؾان والح الذربؾب ع صٖ)
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 بو  عيش حياة طرّوعة خائ،ىةع ألبىو زائىق عىؽ حياتىوع أو هى  الزائمىة عشىو 
الحياةع وسؾف ُت،ِش  يىد السشيىة طىا كىان أبذىتو وبىادو طىؾال حياتىوع وهىذا السعشى  

 قد ؼ طتجذر ف  الذعر العرب  .. 

لقرب طىىؽ السرىىي ع وطىىؽ بىىؾاط  اليحىىرع والىىزواراع  ن و ىىؾد الذىىاعر بىىا
ووىىرخات الريىىاحع واإلرىىرااع ألهسىىو ف ىىرة اإلفشىىايع التىى   ايتىىو طىىؽ حىىال األط،ىىال 
الذيؽ ييشؾن قرؾرا طؽ الرطال عمى  الذىؾاط ع  قزىؾن فى  هشائهىا يؾطىا أو بىض 
يىؾم ثىؼ  ىتت  عميهىا السىؾج فيهىدطهاع أو  غرقهىاع وي،شيهىاع فىالسؾت كالسؾ ىة التىى  

 دطر هيدها العتية طا بادو الظ،ق طؽ هيؾت الرطال..ت

ع  بو  تت  عم  حياتو فيشهيهاع وييىدد طىا  سىعع  وهذا حال السؾت طع الح ِّ
ع واالهتهالع وطمب الشجىاة؛ لىذلػ -أي بالدعاي-ويهدم طا هش .. رير وبو بالرالة 

 (ٔ:) قؾل باعربا بعد األهيات الدابقة طيابرة
 ػتٗع٥اـٛز َـٗا املـفٝػطق ٚجيٗـ ضباْٗا بايكال٠   

فالحيىىىاة  قىىىيؽ كىىىالؾهؼع أو وهىىىؼ كىىىاليقيؽع وهسىىىا سىىىؾاي  ذا  ىىىايت الشها ىىىة 
 ( ٕ:)السحتؾطة ف  ر ية الذاعر

 غٛا٤ إشا دف إهلاَٗا  ٗا  ـاَـٝا٠ ٚأٖٚـني اؿـكـٜ

 ٚأعُاضْا ٖٞ أضقاَُٗا  َٚا مٔ إال غٛٛض ايهتاب  

 ٚتًو املكازٜط أقالَٗا  بٗا اـايل ايػطَسٟٗ  ـٚنات

 ا دطَٗاـا يًرب١ٜ َـفٝ ا د٢ٓ ايٛايسإ   ـفط عُٖـْه

 اَٗاـٛت أٜـكب املـٚتطت  ف ايطظاٜا مبٝالزٖا   ـؼ

                                                           

 . ٕٖٗ( ديؾان والح الذربؾب ع صٔ)
 . ٕٖ٘( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)
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والييق األخير وا،ح الداللة عمى  بىقاي الذىاعر ب، ىرة السىؾتع وتشغيرىها 
رى لمحياةع فهؾ يرى أن الحياة عم  األرض بىؾ  طىؽ العقىاب اإللهى  السدىتسرع ويى

أن اليذرية قد ورثتو عؽ أهؾيها لذلػ تتردد ف  ديؾابو كمسة الظريد ُ  شِّ  هها عىؽ 
 (ٔاألهؾيؽ ودم وحؾاي عميهسا الدالم كسا ف  قؾلو:)

 ا دطَٗاـا يًرب١ٜ َـفٝ   ا د٢ٓ ايٛايسإ  ـفط عُٖـْه

 ( ٕ:)وقؾلو
 ٛض٠ األبطٜا٤ـٞ ثـ٤ٌَٚ زَ  أْا ابٔ ايٛطٜسٜٔ أؾهٛ إيٝو  

 فًِ خيطدا عٔ قٝط ايكضا٤ عكٝاى    ـقسضت إٔ ٜأمل تو 

 (ٖ" )ويقؾل ف  قريدتو:"قيس
 يف ٣ٖٛ ايػٝس زضغَُ٘ ايكٝسُغٖٔٝا ك٢ عًٝٓا     ـٚأبْٛا ايٛطٜس أي

 بٝ٘اـطٖا ْـالّ بـٝ٘ ايػـٕ عً    ا  ـكس نـفأدبِٓاٙ َؤَٓني ف

 ٖٝٝاـسٚز سـٚاؾتٗٝٓاٙ يف اـ   سٚزا   ـْٚػٝٓا ايتٗفاح إال خ

 فٝاـكٕٛ سـت ايػـٚيكا٤ ؼ   ْٚػٝٓا ايفطزٚؽ إال ٚعٛزا  

 (ٗ) ن السؾت  سأل عيشيو حت  أبو يرى العالسيؽ طقاهر كسا ف  قؾلو:
 َكابط تٓبض فٝٗا ايطَِ    فطٚعين إٔ أض٣ ايعاملني 

                                                           

 . ٕٖٙ( ديؾان والح الذربؾب ع صٔ)
 . ٕٖٙ( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)
 . ٕٕٙ( ديؾان والح الذربؾب ع صٖ)
 . ٖٖٔ( ديؾان والح الذربؾب ع صٗ)
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والت، ير فيسا بعد السؾت أ زا يمح عم  ذهؽ باعربا وو دابو فشراو  عجىب 
باألطىىاب  الظىىؾال ويشدىى  طىىا سىىيكؾن  ذا اعترىىرت  دىىسو طىىؽ الىىذي  سشِّىى  ب،دىىو 

 (ٔاألرض:)
 ػ١ـٜٚٚعؿل أسالَ٘ ايبا٥ عذبت ي٘ نٝف ٜٓػ٢ ايفٓا٤    

 إشا اعتكطت دػُ٘ ايٝابػ١ ُا ٜهٕٛ     ـٜٚػُض عٝٓٝ٘ ع

 ساضغ١ـاَ٘ ايـؤبٔ أٜـت  ساب٠١     ـسٚز ْـٚقاَت َٔ اي

دى" طؽ خمق ل ع خمقو ل ليشهَ   بو حياة عيادو  ن "الرَّ
أ سعيؽع فهؾ قدسة ال يشجؾ طشها طخمؾاع فالذاعر  خاطب رب العزة 

 (ٕقائال: )
 ٚباضنت َِٔٓذًَُٜ٘ اؿاقسا   خًكتُٗٛ ٚخًكت ايطٖز٣     

 
  

                                                           

 . ٖٖٗ( ديؾان والح الذربؾب ع صٔ)
 . ٕٖٛ( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)
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ر عٍ اخل
ُّ
 انك:ـفكرج انرصى

 خاطىىب الذىىاعر ربىىو فىى  أكثىىر طىىؽ طؾ،ىىع فىى  القرىىيدة بسىىا ييىىيؽ   اللىىو 
وَوغارو أطام الغؾاهر ال ؾبّية العغيسةع وذلػ طا  جعق وتعغيسو لمخالق عزَّ و قَّع 

األسىىئمة الؾ ؾد ىىة تمىىحُّ عميىىوع فيظىىرُح بعىىض األسىىئمة التىى  تثيىىُر بعىىض القزىىا ا 
العقد ىىةع التىى  تىىىذكربا بالرىىرا  الجىىىدلّ  أ ىىام عرىىؾر الحزىىىارة اإلسىىالطيةع طثىىىق 

يبع ل ؽ هذا طذكمة الجير واالختيارع وسّر بقاي اإلبدابيةع والحكسة ف   ْهق الغ
 (ٔ)ال ييعد االذاعر عؽ تعغيسو لخالقوع فهؾ  خاطيو قائال:

 ٚأْت ايكسٜط ع٢ً َا تؿا٤  تعايِٝتَ ٜا ضب .. َاشا أقٍٛ؟   

 (ٕ):ثؼ  قؾل بعد قميق
 إشا مل ْفاضم دٓإ اـًٛز؟! تباضنت.. َا ْفع ٖصا ايٛدٛز   

 ( ٖ):ويقؾل
 األْبٝا٤يهٓت ْبٝا َٔ  سٓاْٝو يٛ إٔ يٞ َا أؾا٤    

"تياركق" و"تعاليىق" و"حشابيىػ" دال عمى  تحقىق عغسىة ل فى   فالحديث ب
 ب،س باعرباع وإن أطمق طؽ األسئمة الجريئة بعد ذلػ فهؾ طؽ حدؽ الغؽ باهلل.

 ن الذاعر يتحدث عؽ الترؾرات اليذرية لؾ ؾد اإللوع فيعض الشاس 
هؼ ال  عرفوع وإبسا  عرف  عّددو ويذرك فيوع وبعز -والعياذ باهلل–يؾحدو وبعزهؼ 

                                                           

 . ٕٖٙ( ديؾان والح الذربؾب ع صٔ)
 . ٕٖٚ( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)
 . ٕٖٚ( ديؾان والح الذربؾب ع صٖ)
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خمقو فيتؾهسو ف  بعض خمقو طتجمِّياع فسؽ يراو ف  الذسسع وطؽ يراو ف  الشارع 
 (ٔ)وطؽ يراو ف  الغالمع وطؽ يراو ف  الش،س:

 جًٖٛى     ـٛى ٚإٕ َـِ ٜعطفـفً

 فأْت ايٓؿٝسُ ٚأْت ايكس٣ 

 ِ عسٖزٚى    ـسٚى ٚنـٚنِ ٚسٖ

 فهإ ٖساِٖ ضالٍ اهلس٣ 

 فٛم اـٝاٍ ايؿطٚزَٚعٓاى 

 ٚزٕٚ َساى اْفػاح املس٣   

فالشىىاس لىىؼ  عرفىىؾو وإن هىىؼ تسثمىىؾوع وسىىيتت  فىى  السقظؾعىىة الالحقىىة لهىىذو 
السقظؾعة كي  يرى كقّّ  لهوع بسا  جعق وؾرة اإللو تتشىؾ  بحدىب عقائىد الشىاسع 

 وطا ركشؾا  ليو طؽ الترؾر؛ فسشو ال،اسد وطشو الرحيح.

 ن طعشىى  األلؾهيىىة فىىؾا ترىىؾرات طىىؽ أوىىاهؾا وطىىؽ أخظىىتواع وطىىؽ وىىح 
ؾ العغيؽ الذي يدا ويمظ  ت  تتحير وطؽ فددع ألن ل هؾ ال ييرع وهاعتقادهؼ 

فيو األفهامع ويجق وتغهر وال و ودالئق قدرتو حت  طا ييق  لعقق ذرة طؽ بىػ فى  
ؾ وهى درك األبرىارو ؾدو سيحابو هىؾ القائىق عىؽ ب،دىو"ال تدركىو األبرىار وهىؾ يى

 المظي  الخيير" والقائق تيارك اسسو: "ليس كسثمو ب ي وهؾ الدسيع اليرير".

والذربؾب  هشىا يريىد أن  قىؾل:  ن الشىاس  سيعىا ال  دىتظيعؾن أن  عيذىؾا 
بغير اترال بخالقهؼع فيجتهدون ف  الؾوؾل  ليو ع فسشهؼ طؽ يهتدي وطشهؼ طؽ 

 (ٕ) زق. تتطق قؾلو ف   ال،قرة اآلتية:

                                                           

 . ٕٖٛ( ديؾان والح الذربؾب ع صٔ)
 .ٕٖٛ( ديؾان والح الذربؾب ع صٕ)



 
 "قراءةىفيىالتوترىوالثباتالمواكبىلصالحىالشرنوبيى"قصودةى

6572 

 ُٛؽ    ٚظٓٛى يف اهلٓس ْاض اجملٛؽـٛض ايؿـًو ْـضآى خًٝ
 (1)ؼـٝـاؤٙ يف أبـاى آبـادـفػ٘    ْٚـايو يف ْـخ ٛىـطعـٚف

 (2)فٛؽـٛشا" بٓفؼ ايٓـ٢   ْٚازاى "بـالّ ايسدـاْا" ظـٚمساى "َ

                                                           

ع وكىىان يرطىىز لمخرىىؾبةع لسرىىر القد سىىة وهىىيس طىىؽ أهىىؼ الرطىىؾز فىى  السيثؾلؾ يىىا السرىىرية(ٔ)
قىىرص  لهىىذا كىىان يتىىؾج هؾ،ىىع هتىىاح اهىىؽ الرطىىز قىىدطاي السرىىرييؽ واعتيىىرو طس،ىىيس وابتذىىر فىى 

 .والروطابيىىىة اليؾبابيىىىة هىىىيؽ قربيىىوع وطىىىع الؾقىىىق زادت أهسيتىىو وابتقىىىق  لىىى  الحزىىارات الذىىسس
 .طؾسؾعة ويكيييد ا

هىىذة الد ابىىة فىى  الذىىرا  طؤسدىىا لمد ابىىة السابؾية.بذىىتت طىىاب  الثالىىث أوىىيحفىى  القىىرن ( ٕ)
األوسىى  وابتذىىرت رربىىا حتىى  السحىىي  األطمدىى  وبىىرقا حتىى  السحىىي  الهىىادي وعىىق هىىذا الىىديؽ 
طشتذىىرا أكثىىر طىىؽ الىى  سىىشة كابىىق هىىذة الد ابىىة خميظىىا طىىؽ اليؾذ ىىة والسدىىيحية والزرادتذىىية ... 

لو واحد ابسا هؾ ورا  طدتسر هيؽ اثشىيؽ طىؽ االلهىة أحىدهسا وكان طؽ رأي طاب  أبو ال يؾ د  
هؾ الذر واالخر هؾ الخير .. وكان طاب  كان يري أن الذر ال  قىق خظىؾرة عىؽ الخيىر ف الهسىا 

كي   كؾن ل خيرا طظمقا ويرىشع الذىر؟..  ن الخيىر  -عشدو-عم  در ة واحدة طؽ القدرة .. ذ
طؾسىؾعة ويكيييىد ا. أطىا هىؾذا فهىؾ طؤسىس  .والى  االهىدوالذر تؾاطىان و ىدا طعىا ليترىارعا طعىا 

ريىق التعىاليؼ ع وتعد طؽ الد ابات الرئيدية ف  العىالؼع تىؼ تتسيدىها عىؽ طراوتاطا هؾدااليؾذ ة" "
وتىىىىدريجيار ابتذىىىىرت فىىىى   الهشىىىىد الستىىىىيقظ". بذىىىىتت اليؾذ ىىىىة فىىىى  بىىىىسال ' هىىىىؾذا التىىىى  تركهىىىىا

 العقيىىدةر تتسحىىؾ  .فاليابىىان عكؾريىىا عطشغؾليىىا عالرىىيؽ  لىى  ع ثىىؼفدىىريالب ا التييىىق عوسىىيا أبحىىاي
كسعّمىؼ طدىتشير لمعقيىدة اليؾذ ىةع  هيىؾذا اإل سىان أولهىاع :(الجىؾاهر الىثالث) أطؾر ٖاليؾذ ة حؾل 

ثهىىا ووخرهىىاع ع وهىى  تعىىاليؼ هىىؾذا وتدىىّس  هىىذو التعىىاليؼ بالحقيقىىةع ثال"دارطىىا"ثابيهىىاع اإل سىىان هىىى
السجتسع اليؾذي. تعش  كمسة هؾذا همغىة بىال  الهشد ىة القد سىةع "الر ىق الستىيّقظ" )وتتىر ؼ أحيابىا 
بكمسىىة السدىىتشير(. تجىىدر اإلبىىارة  لىى  أن الم،ىىظ األوىىم  لسؤسىىس الد ابىىة اليؾذ ىىة )هىىؾذا( هىىؾ 

 ."هؾدا"ع بالّدالع وليس بالذال )طؾسؾعة ويكييد ا(
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 طؤٚؽـصٍ ايـٝو بـأفا٤ٚا إي ٚنِ يف احملاضٜب َٔ غادسٜٔ   

 ٜطٜل ايًشٕٛ ٜٚعدٞ ايٛكٛؽ  ٔ ضاٖب   ـح َـصابـٚنِ يف امل

والخميق ف  حيرتو األول  يراو ف  بؾر الذسؾسع والسجؾس رأوو ف  الشىارع 
وطاب  يراو ف  الشؾر والغمسةع وبؾذا يراو ب،س الش،ؾسع ول ؽ الذاعر يشظمق طىؽ 

 ترؾر  سالط ع  حسُّ هؾ ؾد ل ف  تجميات قدرتو ف  طم ؾتو فيقؾل:
 س٣ٛ ايهٕٛ يف أضض٘ ٚايػُا  ا     ـٌ َـٞ نـاَٝت فـٚأْت تػ

 ُٗاـسَٙ املًـري٢ تػطٜـٚيف ايٛ     أسػٗو يف ايفذط ضٚحَ ايضٝا٤ 

 ٛٞط تٗٛميَ٘ ايٓامساـٞ ايعـٚف       عٖٖط غطٖ سٓـإ ايٓس٣ـٚيف اي

 ٘ اؿاملاـطاقٜـٞ ايٌٛٚ إطـٚف     ٛاد٘   ـِ أَـٚيف ايٖٓٗط تٜٗٛ

 ُاـباغـشَ٘ ايـبٝـػـو تـأسػٗ       ب٘ ـتين قًـٚيف ايِّٛفٌ ٜا يٝ

فالذىىاعر يتىىزو ل عىىؽ الر يىىةع والر يىىاع ويحدىىو  حداسىىا قمييىىاع و"أحدىىػ" 
هشىىا طعشاهىىا أبىىعر هؾ ىىؾدكع وقىىدرتػع وعغستىىػع فىى  بىىؾر ال،جىىرع وتغريىىد الظيىىرع 
وحشىان الشىىدىع وبدىىيؼ العظىىرع ولىىؾن الزهىىرع وتهىىؾيؼ أطىىؾاج الشهىىرع وإطىىراا الظىىقع 

 وبغام الظ،ق.

يتىىابع الذىىاعر تجميىىات القىىدرة اإللهيىىة التىى  تم،تىىو  لىى  الخىىالق األعغىىؼ ثىىؼ 
 فيقؾل:

 شط ايٓذّٛ ٍٖٚٛ ايكتاّـٚغ أسػو يف ايًٌٝ قُت ايٓٝاّ     

 ٚل٣ٛ املعاَٝس أٌٖ ايػطاّ ٚؾه٣ٛ املٓانٝس َٔ زٖطِٖ      

 ٓاّـأقػِ أال ٜـضآى ف   ابس    ــ عـاض َػتٛسـٚأشن

 عاّـٓاٍ ايٛـتبٝع اهل٣ٛ يت     ٞ ايسدٞ  ـاق١ فـع أفـٚأزَ

 ٓكصٖا َٔ أفاعٞ ايعالّـيت   ٗا      ـاتـآٖـٝو بـر إيـؼ
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هكىىذا فىى  الميىىقع والشجىىؾمع والقتىىامع وبىىكؾى الخمىىقع وذكىىر العاهىىدع ودطىىؾ  
األفاقة بائعة الهؾىع وربسا هذو أبياي حديةع ل شو  حس هؾ ؾدو أ زا ف  أطىؾر 

والحدىؽع والجسىالع والقىيحع وفى  الحى ع  طعشؾيةع كعر  الذكؾكع وروح اليقيؽع
وفى  ال،ىؽ وطذىرا  -عمى  حىد تعييىرو –والسيقع وف  الدود  يشهش  دؼ الىدفيؽ 

 أبؾارو ع وف  باطؾس أهشائو طؽ ال،شاب  الخالديؽ  قؾل:
 هٛى ٚضٚح ايٝكنيـٚعكف ايؿ  ني    ـٓاض ايػفـٖٞ َـو فـػـأس

 ُٖٚؼ اؾفٕٛ فاٙـاٍ     ضفٝف ايؿـ٢ٓ اؾُـأسػو يف اؿػٔ َع

 طاب ايػبنيـاٍ ظٚاٙ ايتـف ايرتاب    مجـت خًـح إشا أْـٚيف ايكب

 ِ ايسفنيـط يف ايسٚز ٜٓٗـ دػــٞ ايكبـأسػو يف اؿٞ يف املٝت ف

 سٜٔـاَٛؽ أبٓا٥٘ اـايـْٚ ٛاضٙ      ـطم أْـؿـٔ َـٚيف ايف

ل ؽ الغالىب عمى  الذىاعر هشىا هىؾ طغيىان وى،ات القىدرةع والت يىرع والعمىؾع 
وريرها طؽ و،ات الجاللع فالذي  دتذعرو قارق القريدة هق قارق بعر الذربؾب  
كمىىىوع أن الذىىىاعر طىىىتخؾذ بعغسىىىة ل وقدرتىىىوع وقؾتىىىوع و اللىىىوع ول ىىىؽ الستتطىىىق 

لقمىىقع والخىىؾف ع طىىؽ  دتذىىعر بىىيئا طىىؽ الذىىكؾى السريىىرة ع والحيىىرة الؾ ؾد ىىةع وا
لع وهؾ خائ  طؽ عدل ل فيوع ول شو يتعمىق بالقدريىةع وكتبىو يريىد أن  قىؾل  ىا 

 رب طا عريتػ  ال بعمسػ .. فال تحاسيش  .. 
 ٚال ظيت أؾهٛ إيٝو اهلٛإ يو األَط يٞ َٔ ٖٛاى افتتإ   

 ٜٚبعسْٞ عٓو قٗط املهإ  ٝس  ـبـٓو شٍ ايعـين َـطبـٜك

 فٗبين مما قضٝتَ األَإ كٛط    ـٚأخؿ٢ ايػأضٜس ايػُٛ 

 ٚيف ْؿٛاتٞ غُط ايسْإ ْؿستو يف قبٛات اؿػإ    

 عطبس يف ضأغ٘ األفعٛإـٜ   اٍ  ـكٞٗ اـٝـٟٛٙ ؾـفكايٛا غ
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أعىىؽ الذىىاعر هشىىا يتسثىىق أحىىؾال اليذىىر  سيعىىا فىى  بحىىثهؼ عىىؽ لع وهىىؼ 
ن هديؽع أو أولئػ السؾطشؾن  زمؾن تارةع ويهتدون أخرىع ال سيسا الذيؽ ال يؤطشؾ

العراةع أو أولئػ ال،الس،ةع وعمساي ال،يزيايع الذي  رمؾن  ل  تجميىات األلؾهيىة 
 طؽ خالل الت، ر ف  طم ؾت الدساوات واألرض.. 

 بعسـِ تـين ٚيـِ تسٕ َـفً    ٚظضتو يف ايسٜط ٚاملػذس  

 فًِ تهؿف اؿذب أٚ أؾٗس ٚأيفٝتين َػطقا يف ايطدا٤    

 اى ٚاملعبسـشإ أيكـٞ ايـفـف  أؾعتَ ٚدٛزى بني ايٛدٛز  

 شسـٔ املًـؤَـح يًُـفٝا ٜٚ    ت٘ ـععـيب ٚفـت قًـٚطُأْ

 سٟـطتـ٘ تـا٤ّ بـضـإال ف    ٛغعت ايفضا٤ ـٚأفععتين ف

وقد يتعجب القارق طؽ ترريح الذاعر ههذو الحاالت الستشاقزة الت  يمق  
الس، ريؽ طؽ أهق الحس السره ع يذهب  الذاعر هش،دو ف  خزسهاع ول ؽ بقاي

ههىىؼ أحيابىىا  لىى  طىىا  ذىىيو ذلىىػ؛ طسىىا  جعمهىىؼ طرطىى  لدىىهام االتهاطىىات بالزبدقىىةع 
ها عاقىٌق ط، ىٌرع  وال ،رع واإللحادع والحق أن هذو التقميات ال، رية ال يشجؾ طؽ طدِّ
 ول ؽ الّذعراي طختم،ؾن ف  قسعهىاع أو فى  االسىتجابة لهىاع وقمَّسىا اسىتظا  بىاعر

 ذا  -أن  كيق هذو األف ار.. رير أبها تغىّق أف ىارا تىزاحؼ العقىق وال تسىسُّ العقيىدةع
 ويغقُّ طؾقُ  الذاعر السؤطِؽ فيها عشد حّد عيارة الذربؾب :  -بحؽ أحدّشا الغؽ

 ٚقًبا أسؼٓ ٚضّٚسا ؾعطِ     َٚا نٓت إال يػاْا أبإ    

الىىّر ى ال،شيىىةع  سيدىىشد كىىّق هىىذا بعىىد قميىىق  لىى  ُ شىىؾن  -أي الذىىاعر-وهىىؾ
وُسعار القمؼ؛ فالذاعر سائٌر طىع طىا أود  ل فيىو طىؽ السؾهيىة ال  سمىػ االدىيظرة 

 عم  هذو السم ةع وهق  سمػ الشهر تغييرا لسجراو؟ 
 كًِـبتُ ايـصُ قشـكًِ    ضفٝكاٟ َٓـعاضُ ايـُٕٓٛ ايطؤ٣ ٚغـد

 سّـعـط ايـٛز ٚغـعطفتُ َٔ ايفٔ َع٢ٓ اؿٝا٠    ٚنٓ٘ اـً
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 ِـظَاْا، ٚغاَطتُ يف املعزس   تُٗا  ـػ٢ فٛآَـتُ ْفـَٚأنط

 ِـٗا ايطَـض فٝـابط تٓبـَك   ني  ـين إٔ أض٣ ايعاملـطٖٚعـف

 سّـٓـطاتُ ايـبـطُٖا عـٗـتٛ  ١    ـٝـٛبـٞ ضبـًِّـستُ ٚنـفع

والييق األول والييق األخير ف  هذو ال،قرة باطقان بسىا بريىد أن بقؾلىو عىؽ 
ع فهىؾ فى  الييىق األول تىابٌع طىا -رحسو ل ور،ر لىو-الذاعرع وسالطة عقيدتوع 

سّساو  شؾن الر ىع وطا درج الشاس عم  وو  ال،شىابيؽ بىوع ألبهىؼ  قؾلىؾن هىيؽ 
حىؾل الذىاعر طىؽ عائمتىو لىؼ العيقرية والجشؾن بىعرةع ل ىؽ ييىدو أن بعىض الىذيؽ 

 قدروا هذو العيقرية طسا  عمهؼ يمقؾن بو فى  طدتذى،  األطىراض العقميىة طىرتيؽ. 
وفىى  الييىىق األخيىىر وب  لىى  ربىىو بعيىىرات الشىىدمع  ظهىىر ب،دىىو وروحىىو طىىؽ أدران 

 ال، رةع ولعب األفعؾان هرأسوع وطا األفعؾان  ال رطز لمذيظان ..  
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 فكرج اجلرب واالخريار:
الجير واالختيار طؽ أكثر السذكالت الذائ ةع الحداسة ف  العقيىدة طذكمة 

اإلسىىالطية  ذا عر،ىىق لمعقىىق لربسىىا بىىك تو وزعزعتىىوع وهىى  تحتىىاج  لىى   ىىرأة فىى  
الظىىرح طىىؽ الدىىائق حتىى   دىىتظيع العىىالؼ أن  دىىتق طىىا فىى  ب،دىىو طىىؽ وسىىاوس 

ة ع الذيظان وتمييدىوع والذىاعر فى  قرىيدة السؾاكىب  ظىرح هىذو األسىئمة فى   ىرأ
طدىىتعظ،ا ل طدتذىىعرا عغستىىوع فسىىا بالشىىا بحىىؽ اليذىىر طىىؽ أهشىىاي ودم ُب ،ِّىىر عسىىا 

  ش  الؾالدان:
 ْهفط عُا د٢ٓ ايٛايسإ  فٝا يًرب١ٜ َا دطَٗا

ثىىىؼ يتدىىىايل الذىىىاعر: هىىىق طىىىؽ السعقىىىؾل أن ت،احىىىة سىىىر بىىىقاي الشىىىاس ع 
 والؾ ؾد؟   

 أتفاس١ غطٗ ٖصا ايؿكا٤

 َٚٔ أدًٗا نٌ ٖصا ايبال٤

 ٜا ضب َا شا أقٍٛ تعايٝت

 ٚأْت ايكسٜط ع٢ً َا تؿا٤ ؟!

 أْا ابٔ ايٛطٜسٜٔ أؾهٛ إيٝو

 ٤ٌَٚ زَٞ ثٛض٠ األبطٜا٤

الحىىظ قؾلىىو طدىىت،هسا :"طىىا أقىىؾل؟" وتتطىىق عمىى  أي طىىرارة تشظىىؾي  وكىىتن 
الذاعر  قؾل  ىا رب أبىا ط،حىؼع وعقمى  ال  دىتظيع أن  دىتؾعب الحكسىة طىؽ هىذا 
كموع فإذا كان ودم وزو و قد ارت يا الخظت فسا ذبىب الذريىة؟  ىا رب أبىا اهىؽ هىذيؽ 

الذىاعر؟ أ ذىكؾ ربىو  الظريديؽ أبكؾ  ليػع والحق أبشى  ال أدري طىؽ الىذي  ذىكؾو
لذاتو العمية ؟ أم  ذكؾ الظريديؽ؟  ل شو  قؾل وطقي دطى  ثىؾرة األهريىاي طىؽ هشى  
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اض السقشَّىُع ودم ؟ لعمو  قرىد باألهريىاي كىق ذريىة ودم.. والثىؾرة هشىا طعشاهىا االعتىر 
 ..عم  قدر ل تعال 

 ن طدتلة تدىرب القدريىة  لى  ب،ىس الذىاعر تتجمى  فى  قؾلىو بعىد األهيىات 
 لدابقة:ا

 أمل تو قسضت إٔ ٜعكٝاى

 فًِ خيطدا عٔ قٝط ايكضا٤!! 

 ٚإال فًِِ قػت ٖصا ايٛدٛز؟

 زسٛت ايجط٣ ٚضفعت ايػُا٤؟

ثؼ يردف بتن ل تعال  قد خمق الشىارع وطعشى  ذلىػ أبىو  عمىؼ أن هشىاك طىؽ 
 سيدخمها وبالتال  فالشاس طدفؾعؾن دفعا  ل  ارت اب طا يؾ ب دخؾلهؼ فيها:

 ٓاض ْاض اؾشِٝأمل ؽًل اي

 ندًكو يًساض زاض ايٓعِٝ؟

 ثؼ يتدايل بعد ذلػ :
 تباضنت َا ْفع ٖصا ايٛدٛز

 إشا مل ْفاضم دٓإ اـًٛز

 َٚا بإضازتٓا إٔ ل٤ٞ

 ٚال مبؿ٦ٝتٓا إٔ ْعٛز

 ْكاغٞ اؿٝا٠ بآالَٗا

 ٚآخطٖا غُطات اهلُٛز
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 ٚتٓصضْا بعػري اؿػاب

 َٚٔ شنطٙ تكؿعط اؾًٛز

 شْبٓاَٚا شْبٓا مٔ َا 

 ٚمل ْكرتف َا دٓاٙ اؾسٚز    

 وهؾ قريب  دا طؽ قؾل بذار:
 خًُٔكتُ ع٢ًَ َا فٖٔٞ غٜريَ َُدَٖٝط٣       َٖٛاَٟ َٚيٜٛ خُٝٚطتُ نٝٓتُ املَٝٗصٖبا

 أٝضٜسُ فاٜل أٝع٢ٛ َٚأٝع٢ٛ فًِٜٜ أٝض٢ز       َٚقٜكٖطَ عًُٔٞ أٜٕ أْٜاٍَ املٝػَٖٝبا

 َٚسًَُٔٔٞ َُبًٔػٞ       َٚأٝضشٞ ََٚا أٜعكٜبتُ إ٢ي١ا ايتَعَذٗباَٚأٝقطَفُ عَٔ قٜكسٟ 

وكالم والح  كاد يتشاص طع كالم بذار ف  طدتلة خمقو عم  رير اختيىار 
 وفعمو عم  رير اختيار وأبو ال  سمػ  ال التعجب حيث  قؾل :

 سٓاْٝو يٛ إٔ يٞ َا أؾا٤

 يهٓت ْبٝا َٔ األْبٝا٤   

 أطٗط قَٛٞ َٔ املٛبكات

 أزفع عِٓٗ قطٚف ايكضا٤ٚ

 أٚ اخرتت عطؾا نٗصٟ ايعطٚف

 أٚ نٓت فطزا َٔ األثطٜا٤

 أٚ اخرتت أال أض٣ عاملا

 بكا٥ٞ ع٢ً أضض٘ نايفٓا٤

 فهٓت تطابا نٗصا ايرتاب

 أٚ َع١ْ يف دفٕٛ ايػُا٤
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وهذا ال ىالم  حتىؾى عمى  طغالظىات كييىرة دفعىق  ليهىا سىكرات الذىعر.. فىال 
بػ ف  أن ل تعال  أعظ  العيد اختياروع وعمق طريرو بسا ت دب يداوع وحابىاو 

عىىيُؽ  -هىىؾ-تعىىال  أن  غمىىؼ خمقىىوع هىىق  ن االختيىىار الىىذي أعظىىاو ل ليشىى  ودم 
بالعيؾد ىة طختىاريؽ فىإذا حققشىا ذلىػ ال راطةع ودليُق الت ىريؼ؛  ذ أراد ل أن  ذىرفشا 

 ارت،عشا عم  عؾام طالئ تو وباه  هشا السأل األعم  .. 

والذاعر كان ف  القرىيدة هىيؽ سىكرة الذىعر وإفاقىة الزىسير الىؾاع ع هىيؽ 
اتيا  هؾى األسئمة الؾ ؾد ةع واليقغة اإل سابية؛ ف مسا قارب الجرف تذكرع فرأيشىاو 

جؾاو ،راعة الجاهق باألطؾرع را يا أن  ذسمو ل  عتذر لمخالقع ويقدم هيؽ يدي ب
 بالع،ؾ.

 فكرج انُظر يف أدىال انُاس:
لؾ تتطمشا ط،ردة "الشاس" ف  الذعر العرب  لؾ دبا تتردد كثيرا ف  طشظمقات 
الحكسة ألن الشاسع وأفعالهؼع وتجارييهؼ ف  الحياة ه  الت  تدتشي  طشها الحكؼع 

  طؽ أ مها الديرع وت تب  مها التاريخع وتؤلوتراغ لها األطثالع ويدون طؽ أ
.. ولؽ تعدم ذلػ عشد كق باعر ذي حكسة طشذ اطرق القيس  ل  يؾم السالطح

 الشاس هذا.. بحيث لؾ أردبا التسثيق لذلػ ألعيتشا الشساذج كثرة. 

وباعربا باعر طتتطقع فيمدؾف ال  سرر الغؾاهر طرور ال رامع ول شو 
سة الخالق سيحابوع فيتتطق تمػ المؾحات الستجابدة  حاول الش،ؾذ طشها  ل  حك

حيشا والستزادة حيشا ف  أحؾال الشاس طسا حرص الذربؾب  عم  تدجيمو ف  
قريدتو السظؾلة هذوع ولعق أحد أسياب طؾل هذو القريدة كثرة طا ذكر فيها طؽ 
الشساذج اإلبدابية خاوا كق بسؾذج ب،قرة ذات خسدة أهيات ف  القريدةع فهؾ 

 أ الحديث ههذا الييق؛ ليشظمق بعدو ف  ترؾير بساذ و: ييد
 فًِ أض نايٓاؽ يف أضضِٗ    تٗاٌٜٚ كتًفات ايكٛض
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ل ق بسؾذج  بداب  ف  قريدتو الظؾيمة هذو فقرة  -كسا أبربا –ثؼ  ،رد 
بعرية يتحدث فيها عشو بغير قميق طؽ التتطق والشغرة ال،مد،ية العسيقة؛ فيتحدث 

 الذي ال  تخذ طؽ الدبيا حغا فيقؾل: ال،شان بسؾذج الذاب أوال عؽ

 ٝـ اؿٝا٠ نسٚز اؿطٜطـٜع   فٗصا فت٢ يف ايؿباب ايػطٜط

 سؤٖا باملكريـففٝ٘ ايتك٢ ب  س٣ٛ نُْٛ٘ ايهٕٛ ٚايها٥ٓات  

 ٔ إال ايٛدٛز ايهبريـَٚا ايف  ًٛز  ـاز اــٚقًسٙ ايفٔ ت

 ٚمل ٜكؼ إال يكٛت ايضُري  ٛا٥٘    ـفًِ تٗسٙ غري أض

 ريـكـفـطتا يإلي٘ ايـا سػـٝـف   فأعٝت َصاٖب٘ يف اؿٝا٠ 

الذي  عيث ع السدتهتر الاله  ثؼ يتحدث عؽ بسؾذج وخر هؾ بسؾذج
فدادا ف  األرض فال  خزو ،سيرع وال تخشقو دطعة بدم طع ذلػ فستع الحياة 

 طقيمة عميو طيعة ف  يد و ررؼ طعابدتها لمشسؾذج الداهق: 
 ضغايت٘ إٔ ٜعٝح ايفػاز  ٖٚصا ابٔ أْج٢ غٟٛٓ ايفؤاز   

 إيٝ٘ ٚطبعُ األَاْٞ ايعٓاز    از٠  ـكـاْٞ َٓـاب األَـضق

 ٛض ايعبازـت إيٝ٘ أَـٚأيك سبت٘ املكازٜط ًَو ايجط٣    

 ٜط٣ عطٖا َا ي٘ َٔ ْفاز   ُات   ـفذٔ بأٖٛا٥٘ اآلث

 سازـاؿاْٞ ـٚال طٛقت٘ َع     ٛع األغ٢ ـفُا خٓكت٘ زَ

الذيؽ يريدون الحياة  نألطفال وانشثاب ثؼ  قدم بسؾذ ا  بدابيا وخر
ويدتعدون لميذل ف  سييمها ع ول شها ال تحتزشهؼع وال تقيؼ ألطابيهؼ وزباع ولعمو 

  قرد ب،دو وطؽ هؼ ف  طثق عرفو التاريخ  واال تساع : 
 ايٞ ايؿذٔـٝ٘ يٝـع٢ً غانٓ ٚيف ايهٛر سٝح تكِٝ احملٔ   
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 ح ايسَٔـكت غري ضٜـٚال ْؿ  اض   ـبطاعُِ مل ؼتضٓٗا ايطٜ

 نتـا ٖـح إَـٝـهطٖا ايػـٜٚٓ  ٛم أٚضاقٗا   ـميٛت ايٓس٣ ف

 ٔـُا زفـكط فٝـفـفٝسفٓٗا اي  فات ايؿساز   ـاقـًٗا ايعـٚتكت

 ٝأب٢ ايعَٔـٝا٠ فـس اؿـتطٜ   ٗا  ـٗا أْـاٜتـٌ دٓـٚن

 واحملكىو: احلكاو 
وكذلػ فالشاس ف   دلية الدياسة يشقدسؾن  ل  حاكؼ وطحكؾم وه  

 قزية  ظيق الؾقؾف عشدها قميال  فيقؾل: 
 ٜط٣ قَٛ٘ أ١َ َٔ ؾٝاٙ    ٚفٛم ايصضا سانِ ف٢ عالٙ    

 يتػُٔ يًص٥ب ال يًشٝا٠   ؾٝاٙ تٛز اخضطاض اؾسٜب     

 منا ايٛضز نإ زخاْا ؾصاٙ  تٓاّ ع٢ً ايؿٛى ست٢ إشا       

 ٞ قساٙـٚغاب ظٛف ايطٚاب  اٜ٘ ايػافٝات       ـٚضاع طٛت ْ

 ٞ َٓاٙـأَ فـطز٣ نـٚنٌ اي   ٢ُٓـات ايـكــ إىل ضقـٜٗ

وطا أبيو الحاكؼ الذي يهسق أطر رعيتو بالراع  الىذي يهسىق رعيمىوع فيىتت  
الذئب فيمتهسهاع ف  ر،مة طؽ هذا الراع  الغرِّ الذي بدي  الحيىاة وبدى  الرعيىةع 

 وراح يتيع هؾاو :  
 تٗا٠ـؿـطأ٠ املـذس يًُـٜٚٗفٛ إىل ايهاؽ إٕ عطبست       ٜٚػ

 ا ٢ٖٚ داْباٙـٍٛ إشا َـط٠٠ٖ        تكـ٘ ؾـٛيـٔ سـب َـص٥ـٚيً

 ٜط٣ ايطاعٞ ايػط ٜٓػ٢ اؿٝا٠     ٜٚٓػ٢ ايطعٌٝ ٜٚٓػ٢ عكاٙ

 ذا٠ـٌٝ ايٓـٗا غبـع عٓـس٣      يٝكٛـطٜ٘ املـفٝؿطع َٔ ْاظ        

 طتكب غري ّْٛ ايطعاٙـٚإٕ أٜكغ ايص٥ب قٛتُ ايسَا٤      فال ت         
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  بو يذكربا هشا بقؾل أه  العتاهية الذهير:
 ابـ٢ تبـري إيـهِ ٜكـدطاب     فهًـاملٛت ٚابٓٛا يًيسٚا 

 ابٞـٝف َٚا ؼـٓو بسا    أتٝت َٚا ؼـأال ٜا َٛت مل أض َ

 نأْو قس ٖذُت ع٢ً َؿٝيب   نُا ٖذِ املؿٝب ع٢ً ؾبابٞ

 وهؾ وخذها طؽ اطرق القيسع وزبا وقافية وطؾ،ؾعاع ف  قؾلو:
 َُْٚػشَطُ بٔايٜٛعا٢ّ َٚبٔايؿَطابٔ  ط٢ غٜٕٝب     ـعنيَ ئأَٜـٛضٔـأٜضاْا َ

ْٕ َٚزْٚز   ـْط َٚشٔبٓـافٝـعَك  ٤ًش١َٔ ايص٥ٔابٔـٔ َُذَـَٚأٜدطَأٝ َٔ    ا

 ََٖٚصا املٜٛتُ َٜػًٔبُين ؾَبابٞ  إ٢ىل عٔطم٢ ايجَط٣ َٚؾَذَت عُطٚقٞ   

 هٟا بٔايتُطابٔـفًُٜٝشٔكيٜن َٚؾٝ   ٛفَ َٜػًٔبُٗا َٚدٔطَٞ    ـََْٚفػٞ غَ

 عد ذلػ:ثؼ  قؾل ب
 غَأْٜؿٔبُ يف ؾَبا ظٔفط٣ َْٚابٔ      َٚأٜعًُِٜ أْٜٖين عَُٓا قٜطٜٕب   
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 رجم انذيٍ :
الىذي  حىاول ع ايؿٝذ املٓـافل  ثؼ  قدم الذربؾب  بسؾذ ا وخر وهؾ بسؾذج

 رسسو طؽ الشاحية الذكميةع فهؾ ذو لحية طؾيمة وطديحة تعجز الحاسييؽ:
 َٚػبش١ تعذع اؿاغبني    ٚشٚ ؿ١ٝ تطٖل املاؾٛني

ثؼ  قدم وؾرة لتعارض أفعالو أطام الشاس بهاراع وف  الخ،اي  ذا  شَُّو الميق 
 وووتو الغمساي وخ،  عؽ عيؾن العاطة  ل  خاوتو فهؾ:

 نيـٌ سـطتًٝٗا نـفٝبهٞ بت   ُا٤  ـٜٗع ايٓٗاض بآٟ ايػ

 اضبنيـ٢ً ايؿـاَا عـضآٙ إَ  اْ٘   ـٌٝ ْسَـفإٕ مجع ايً

 ٜٚػدط َٔ خايل ايعاملني  ساضٙ   ـ١ٓ أقـبًعرٓ ـٜض

 عا إىل اؾاًٖنيـأقاَو ضَ  فإٕ أْت شنطت٘ باؿػاب   

وهذا الشسؾذج ليس خاوا بالسدمسيؽ وحدهؼ فقد تجد الشسؾج السساثق ف  
ديؽ الشرارى أ زا طؽ ذاك الذي يشتيذ حس  األديرة ع ط، را ف  أطر الروح 

حؾلوع أطاحق بو الشذؾة الغاطرة فيقع فيسا  قع فيو واآلخرة فإذا طافق الراهيات 
 العراة:

 ط يف ايطٚح ٚاآلخط٠ـٜفه    ط٠   ـ٢ُ األزٜـَٚٓتبٕص يف س

 أطاست ب٘ ايٓؿ٠ٛ ايػاَط٠   فإٕ خٛطت سٛي٘ ايطاٖبات  

 ط٠ـاٖـ١ قـتٖاْـٌ فـإىل ن ٚضاح بعٝٓٝ٘ ٜعدٞ ايكال٠    

 فجاضت بٗا ايجا٥ط٠بت ـفؿ  ست    ـ٠ٛٗٝ قٝٚـا ب٘ ؾـا َـبٗ

 ٢ أَ٘ ايٛاٖط٠ـهٛ إيـٜٚؿ   هٞ املػٝحُ   ـكٝإ فٝبـًٜٚت
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الىذي  كىافح حتى   سىؾت  لم،قيىر السكىافح ثؼ يرسؼ الذىاعر بسؾذ ىا وخىر
ون بالّشْؾح واليكاي وسَق الدبيا:  ويتيتؼ أوالدو فهؼ  دتررخؾن الدسايع ويُقدُّ

 ٜٚػػٌ بايسَع َٝت امل٢ٓ  ٢ٓ   ـطاع ايضـَٚػتكتٌ يف ق

 ُاْ٘ املجدٓاـأنٌ دجـٚت    طاح ـ٘ اؾـٝـاْبـٞ دـٌُ فـتٓك١

 ٓاـفٓا ٚاٖـ٘ نـاَـألٜ     ٘ ـعٍ أْفـاغـَضـ٢ املٛت ٜػ

 ٜكسٕٚ بايٓٛح قُت ايس٢ْ   طا٠   ـٕٛ ايعـاؤٙ اؾا٥عـٚأبٓ

 ٓاـػـشـطا َـِٗ  ظا٥ـطظقـيت   َالٖٝف ٜػتكطخٕٛ ايػُا٤   

هشىىا قاتسىىة طؤلسىىةع  ذ  غدىىق هدطعىىو أطشياتىىو السيتىىةع وتتشقىىق  ن الرىىؾرة 
الجراحات ف   ابييوع ويعربد األلؼ فيشهش  ثسابو السىثخؽع وهىؾ ل،قىرو ال  جىد لىو 
السىىؾت ك،ىىؽ  ك،شىىو بىىو فيغىىزل لىىو طىىؽ أب،اسىىو ك،شىىا أل اطىىو.. وطىىؽ ورائىىو اهشىىا و 

طشتغىريؽ  الجائعؾن العراةع عم  طا وؾرهؼ الذاعر بىائحيؽ طالهيى  طدترىرخيؽ
 يدا طحدشة تستد  ليهؼ لتشقذهؼ طؽ هؤسهؼ.

الشاسى  لقيىرو وعمستىوع ع الالهى  عىؽ وخرتىو ثؼ  قىدم بسؾذ ىا وخىر وهىؾ
 و،ستوع ودودوع والذاعر يتعجب طؽ هذا كمو فيقؾل:

 ػ١ـٔ ْٛضٖا ٜا٥ـٝاٙ َـٚزْ   ٢ٓ    ـباٍ املـشط عـَٚٓت

 ابػ١ـايع سض٠ـازٙ ايكـٚتكت  ٘      ـاَـأٖٚـٝا٠ بـٛز اؿـٜك

 ا٥ػ١ـالَ٘ ايبـل أسـٜٚعؿ    عذبت ي٘ نٝف ٜٓػ٢ ايفٓا٤   

 ػُ٘ ايٝابػ١ـإشا اعتكطت د   ٕٛ    ـٝٓٝ٘ عُا ٜهـٜٚػُض ع

 ١ـ٘ ايساضغـاَـٔ أٜـتؤب    ١    ـساـبـت َٔ ايسٚز ْـٚقاَ
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وقد يؾرد الذاعر أثشاي سردو الدهق السستشع ف رة فمد،ية را ة ف  المظ  
والدقةع طثق تمػ الرؾرة الت  يتالب  فيها الزطؽع فراحيها يرى أن كقَّ طا  حدث 
فىى  الحيىىاة قىىد ابتهىى  أطىىرو أزالع فالسدىىاي طؾ ىىؾد طىىع الرىىياح فىى  الخمىىق األولع 

جىدها عشىد ال،السى،ة الىذيؽ عشىاهؼ واليدا ة طع الشها ىة فى  عمىؼ لع وهى  أف ىار ب
 أطر الؾ ؾد طثق اهؽ عرب ع واهؽ ال،ارض ع وريرهسا ..  قؾل الذربؾب :

 ١ يًُػا٤ـ٘ هلفـٓـٞ عٝـٚف  باح    ـٚنِ ٚاقف عٓس باب ايك

 ْٛٛا طٛت٘ ايػُا٤ـعٗسا ؾَ    ايٛدٛز  ـ٘ بـإٔ بـؼ نـحي

 ا٤ـٞ ايبكـابط فـ٘ غـسَـتك    ا٤  ـٓـٞ ايفـٚإٔ ي٘ َاضٝا ف

 مبا يكٓت َٔ فٕٓٛ ايكضا٤    ٝا٠  ـُٓت٘ اؿـفهٌ ايصٟ ض

 سا٤ـتـتاّ ابـس إٔ اــؤنـت     ٛض٠  ـ٘ قـاقـُـي٘ ؼت أع

وتتابُع ف رِة الزطؽع واستدارة الغؾاهر ال ؾبية  ل  طا كابق عميوع تتسثق ف  
ال   سيع عؾاهر الحيىاةع ريىر أبهىا فى  اإلبدىان بالغىة األثىرع ولىذا ،ىربها ل تعى

َِ َِِكمم ُث َ  ": طىىثال قىىال تعىىال  مم ُْ َُ ْذ ِل  َلعُثَمِر اُث ََ ُْ  ُث َوِكمم ُثُك ُث َكممدُث َمُمم ُ َخَلَقُكمم ُث َُّه ََمََمَفاهمم َواَّلله
" اِ حل ) َُثَد ِعلُثٍ  َشيُثئًْ ِلنه اَّللهَ َعِليٌ  َقِدٌََ َُثَلَ  بَم  (07ََم

 ٞ نؤٚؽ ايعَإـل َا فـأعت    إ  ـٜٚاضب ؾٝذ غكاٙ ايعَ

 ٛإـاٍ اهلـإ َجـِ نـػػ   ٛإ  ـيٛ إ اهل ؼِٛ ست٢

 سإـطقـط ٚايفـسٖـً٘  ايـيٝأن  سإ   ـسٖط ٚايفطقـٚأطعُ٘ اي

 ٔ غطٜب املعإـَٚاشا ٚع٢ َ    ٝا٠  ـاْٞ اؿـٚتػأي٘ َا َع

 ٚنٝف َض٢ قبٌ فٛت األٚإ  باب   ـفٝعٝا ٜٚؿهٛ إيٝو ايؿ
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وربسىىا  الحىىظ أن الذىىاعر فىى  الثالثىىة األهيىىات األولىى  طىىؽ هىىذو 
الخساسىىيةع قىىد عسىىد  لىى  اسىىتخدام بىىؾ  طىىؽ الت ريىىر أبىىار  ليىىو الىىدكتؾر 
عيىىد ل الظيىىب وسىىساو الت ىىرار السىىراد بىىو تقؾيىىة الىىشغؼ ع وأدخىىق فيىىو طىىا 
سساو قداطة هؽ  ع،ر تؾبىيحا وسىساو أهىؾ هىالل العدىكري "رد األعجىاز 

باقذىىهؼ الىدكتؾر عيىىد ل ع وطىا أسىىساو اهىىؽ ربىيق "ترىىديرا" ع عمى  الرىىدور" 
دار ال، ر لمظياعة والشذر  ٜٓ٘ ل   ٖٓ٘الظيب ع ف  الجزي الثاب  طؽ كتابو السربد طؽ ص 

 .ٜٓٚٔهيرت  ٕالقاهرة   ٜ٘٘ٔ ٔوالتؾزيع   

كسا أبو  الحظ أن هذا الت رارع قد أواب األهيات هشؾ  طىؽ الؾقىؾ  
 ف  الشغسية السجابية الت  ربسا  كؾن الحذف فيها أول  طؽ الذكر.  

وال أعرف طا طقرد الذاعر ههذو االستعارة الت  أورد فيها الىدهر 
ساقياع واإلبدان طدقيا؟ عم  أن بؾ  الذىراب السعتىق هشىا ريىر طعمىؾمع 

الدهرع وحدثابو؟ع أم هؾ الهىرم الىذي كىان الشيى  وىم  ل  أه  طرائب
عميىىو وسىىمؼ  دىىتعيذ طشىىوع وطىىؽ ال،قىىر كىىق وىىياح وطدىىاي؟   لقىىد دارت 
األ ىىام عمىى  هىىذا الذىىيخ فتطدىى  فىى  أرذل العسىىرع ال  عمىىؼ طىىؽ بعىىد عمىىؼ 
بيئاع فالهؾان لؾ تجدؼ الختىارو بىكال وبسؾذ ىا يتسثىق فيىوع لقىد أطعسىو 

فىى  قاهىىق أ اطىىوع عمىى  حىىد تعييىىر اليىىارودي عىىؽ  الىىدهرع ل ىى  يتغىىذى بىىو
 األ ام:

 تطب ايفت٢ ست٢ إشا مت أَطٙ    زٖت٘ نُا ضبٖ ايب١ُٝٗ داظض

لقد ررا الر ىق فى  سىكرة العسىر حتى  أبىػ لىؾ سىتلتو طىاذا وعى  
  طؽ دروس األ ام لذكا  ليػ أن الذياب فات قيق أوابو   
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 :األطفال
الىىذي  ،ىىرح بىىو والىىداو ويغىىالن  وهىىذا بسىىؾذج وخىىر طىىؽ الشىىاسع ذلىىػ الظ،ىىق

يهدهدابىىوع ويداعيابىىو ع ويمقيابىىو بىىالسالك الرىىغير ع ويدىىتقيمؾن بىىو رىىدا باسىىسا 
رارداع ولؾ أبهؼ عمسؾا طىا سىييتم  بىو فى  قاهىق أ اطىو ل ،ىؾو طذىقة وعشىاي الحيىاة 

  قؾل الذربؾب :
 سـٛايـٓإ َٔ األّ ٚايـس  الزٙ    ـاضى َٝـٌ ٜبـفـٚط

 عط٠ اؿاغسـ٘ ْـْٛـهفـٜٚ  الى ايكػري   ـٜٓازْٚ٘ بامل

 ٔ األٌَ ايباغِ ايطاغسـَ   ُا   ـايـ٘ عـٕٛ بـًـتكبـٜٚػ

 إشا اَتس يف األٌَ اـايس  ُٛا َا ٜٓاٍ   ـِ عًـٚيٛ أْٗ

 َٚٔ زٖطٙ ايهافط اؿاقس  ٝا٠   ـأضاسٛٙ َٔ ْهبات اؿ

ةع التىى  وهىىذا ال  حتىىاج  لىى  التىىدليق عمىى  أبىىو طىىؽ وثىىار الظييعىىة التذىىا طي
كابق تدىيظر عمى  الذىربؾب ع فمىؾ أن كىق أب وأم تؾقعىا الدىؾي لظ،مهسىاع البىتهو 
األحياي  سيعا بهو أه  العالي السعري وفمد،توع وهؾ أطر حذر طشو القرونع وحذر 
طشو الشي  ملسو هيلع هللا ىلصع واألب واألم  سم ان ط،اتيح سىعادتهسا وسىعادة أهشائهسىاع لىؾ أحدىشا 

 طشهو ل وسشؽ بييو ملسو هيلع هللا ىلص ..  االستقاطة عم 

وهىىذا الظ،ىىق الىىذي يدلُِّمىىىُو والىىداو  ختمىى  عىىؽ بسىىؾذج ط،ىىق وخىىرع ذلىىػ الىىذي 
أخذو الميق طؽ أطوع وألقاو هيؽ يدي ر ق طتىرف رشى ع فؾهيىو اسىسوع وطىا السىسو 
طؽ الثراي والجاوع يتحدث الذاعر عؽ أط،ال السال  ي أو األط،ىال الىذيؽ يؾلىدون 

سىى،احع فتمقىى  ههىىؼ األطهىىات عمىى  أهىىؾاب السدىىا دع أو ربسىىا تشازلىىق األم عىىؽ  طىىؽ
ر،ىىيعها لسىىؽ يربيىىو ويك،مىىو تحىىق ،ىىغ  الحا ىىة وال،قىىر والعىىؾزع وتمىىػ طدىىائق 
عالجتها الديشسا ف  أفالم طختم،ىةع كسىا فى  فىيمؼ "الخظا ىا" وفىيمؼ "ال تدىتلش  طىؽ 
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ىد أسىيقية الذىعر الذي كتب قرتو الراحق  حدان عيدالقىدوسع وذلىػ ط" أبا سىا يؤكِّ
لمدىىيشسا فىى  طعالجىىة هىىذو األطىىؾر السجتسعيىىة والشغىىر  ليهىىا وإلقىىاي الزىىؾي عميهىىاع 

أي بعىىد وفىىاة بىىاعربا بعذىىر سىىشؾات حيىىث تىىؾف   ٜٔٙٔفىىال،يمؼ األول أبىىتو عىىام 
 ع ٜٗٛٔع واآلخر أبتو عام  ٜٔ٘ٔباعربا ف  عام 

 ساٙـي٘ ٚاـسَٖـاٙ ٖٚـٓـب   الٙ    ـٞ عـ١ فـفٌ نطحياْـٚط

 ٔ محاٙـبا َـاْـ٘ دـٓـهـٚأغ       ٔ أَ٘    ـٌ َـٝـ٘ ايًـفـكـًـت

 ٝا٠ـ٘ اؿـتـُـطف أعكـسٟ َتـٜ  ٚظف إيٝ٘ ايكضا٤ ايعذٝب   

 اٙـطا٤ ٚدـٔ ثـ٘ َـُـا الغـَٚ  ٘   ـُـاٙ اغـبـ٘ ٚسـبـطبـف

 أَٔ غطؽ ايػطؽ أّ َٔ دٓاٙ؟!   ٢ إيٝ٘  ـفُٔ عُطى اهلل أزْ

وباعربا يتدايل هشا طىؽ  كىؾن أدبى   لى  هىذا الؾليىدع هىق هىؾ أهىؾو الىذي 
أبجيىىو أو أهىىؾو الىىذي ربىىاوع وقىىام عمىى  تربيتىىوع ولعمىىو هشىىا يتىىتثر طدىىرحية "دائىىرة 

 ٜٛٗٔالظيابير القؾقازية" الت  كتيها "هرتؾلتيريخىق" وقىدطق عمى  السدىرح عىام 
يغق الر،يع ف  رعا ة وه  تحك  عؽ " طم ة تتخم  عؽ اهشها الر،يع وتهربع و 

الخادطىىة الرىىغيرة حتىى  تسىىر األعىىؾام وتعىىؾد السم ىىة وتظالىىب باسىىترداد ليشهىىا ل ىىؽ 
الخادطىىة تتسدىىػ بىىوع وعشىىدطا  قىىع القا،ىى  فىى  حيىىرة طىىؽ أطىىرو  رىىشع دائىىرة طىىؽ 
الظيذؾر ويزع ف  داخمها الرغير ويظمب طىؽ كمتيهسىا أن تجىذباو لخىارج الىدائرة 

دطىىة خؾفىىا عمىى  الرىىغير طىىؽ أن يتسىىزا هيشهسىىا .. .. فتؾافىىق السم ىىةع وتىىته  الخا
 فيحكؼ القا،  لمخادطة. فهذا ط،ق حالو كدابقو يدعؾ  ل  الذ،قة .. 

ول ؽ هشاك بسؾذ ا لظ،ق وخر تختي ي وراي هرايتىو الظ،ؾليىةع وراثىة الغمىؼ 
والقهىىر والقىىؾة والىىيظشع فقمىىؾب السدىىاكيؽ طىىؽ بىىعيو تظيىىر طىىؽ الرعىىب  ذا ذكىىر 

بىيايع ويخىافؾن طشىو أبىياي.. ير ىؾن لىؾ رحسهىؼ طىؽ بظىش اسسوع ير ؾن فيىو أ
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والىىدوع ويخىىافؾن أن يرثىىوع فسىىا هىى   ال سىىشؾات ويشىىت،ض طهىىدو عىىؽ فاتىىػ تحىىار 
 السرائب ف  حربو: 

 قًٛب املػانني٢ َٔ ؾعب٘   طٙ    ـس٣ شنـف يـٌ ؽـفـٚط

 طدٕٛ يٛ ؾب يف قًب٘ـٜٚ    ٝس   ـعـا٤ ايبـطدـحيٕٝٛ فٝ٘ اي

 ٘ـيعًِ األب اؿٞ يف ثٛب     ح اؾسٜس  ٚخيؿٕٛ َٓ٘ ايٛضٜ

 ٘ـسبـٞ دـ١ فـٖٛـعيتٓ األي    ًو ايػطَسٟٓ  ـ٘ ايفـٚجيطٜ٘ ب

 كا٥ب يف سطب٘ـؼاض امل      ٔ فاتو ـس عـٗـفٝٓتفض امل

وهذا ط،ق وخر ع ال ذبب لىو فى  طقاسىاو الحيىاة ع ووالطهىا ع وال يىد لىو فى  
داٍ ع ولىىؼ يتدىىيب فىى  طجيئىىو سىىيبع السجىى ي وال السغىىادرة ع فمىىؼ يىىد   لىى  طجيئىىو 

سؾى بزوة طىؽ الؾالىديؽ ع  ىراي الجىري وراي الذىهؾة السحسؾطىة التى  ورثاهىا عىؽ 
الؾالىىديؽع فسىىا كىىان الؾلىىد  ال اطتىىدادا لهسىىا كسىىا كابىىا اطتىىدادا ألهؾيهسىىا هكىىذا يىىرى 

 الذاعر األطر ف  ال،قرة القادطة حيث  قؾل:  
 يػس ٚاؿاضط٢َٓ األَؼ ٚا    سٙ ـٗـٚطفٌ متٛت ع٢ً َ

 اٖطـح ظـبب ٚاضـٚال غ  ب  ـأت٢ زٕٚ زاع ٚال َٛد

 طـا ايفا٥ـٗـَٛـُـشـؤزٓ بٝـت غ٣ٛ ْع٠ٚ يف زّ ايٛايسٜٔ   

 طٖا ايػاعطـٚشابا ع٢ً مج ٔ   ـُا ٚضثاٖا عٔ ايٛايسٜـٖ

 طـاٖـكـس ايـايـِٗ اــٚبؤغ  ِ   ـٗـفهاْا اَتسازا ألسالَ

وكسا قدم الذىاعر وىؾرة لمظ،ىق ال،قيىر الىذي رطىاو الميىق فى  حزىؽ رريىب 
عشو ع فرباو رير أهيوع واحتزشتو رير أطو ع  قدم هشا وىؾرة لمظ،ىق السىدلق الىذي 
 دىع،و القىدر بىاألم واألبع المىىذيؽ يدلالبىو ويشعسابىوع فيخىىرج لمىدبيا والىدبيا بتسىىرها 

 ع وطا لؼ  ذت لؼ  كؽ:   طؾ  أطروع حت  كتبو طمػ ف  طكابو فسا باي كان
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 لـاغـسٙ ايبـٌ ٚايـإىل ظ  ٘   ـايـآَـ٤ٞ بـفـٌ ٜـفـٚط

 اضمـ١ ٚايٛـطٚقـٛـٝا يًـف  ٔ غكفٗا  ـأت٢ ٜٛطم األضض َ

 ابلـػـص ايـافـطٙ ايٓـسا أَـف   ٕٛ ـانٓـفُا ؾا٤ فاألضض ٚايػ

 باضمـذطٙ ايـدٓـع نـٛٝـَ  ٝس  ـعَإ ايعٓـأ فايـَٚا مل ٜؿ

 نُا بٖٝـٔ بني فذط إىل غاغل   با ـٚبني ايك ّٛـٚبني ايػُ

بحىىؽ بدىىير  لىى  طقاهربىىا طىىؽ لىىدن كشىىا أدبىىة فىى  بظىىؾن أطهاتشىىا ع  لىى  أن 
برادف حتؾفشا تمػ حقيقةع وهى  وىؾرة ال يتىاح ل ثيىر طىؽ الشىاس التقاطهىا ههىذا 
التذا م السريىرع ريىر أن الذىاعر تحىدث عىؽ بسىؾذج طىؽ األط،ىال  دىير  لىة قيىرو 

فىى  ،ىىسير الغيىىؾبع ولعىىق ،ىىسير الغيىىؾب أبعىىد طىىؽ طىىدة الحسىىق  وهىىؾ لسىىا يىىزل
الرغيرةع هق  بو وهؾ بعد  شيؽ ف  عالؼ الذهادة ال ف  عالؼ الغيب ع فتطو تدركو 
وتحس بحركتو وتدسع بيض قميوع  ل  أن يؾلىد ويخىرج لعىالؼ الشىؾر.. أطىا ،ىسير 

دري طىا السقرىؾد الغيؾب فمعمو  قرد عمىؼ ل والغيىب األزلى  القىد ؼ .. كىذلػ ال بى
بظريدة اليتس الت  دهتهىا الخظؾب  تمىػ التى  تغىذوو وتشسيىوع لي،ىتح عيشيىو فيىرى 
هذا العالؼ الىذي يتعىذب بالدىمؼ قيىق الحىرب   وتتىؾو بىو الذىياو فى  الىذئاب ع وهىؾ 
عالؼ  حب تعىذيب ،ىحا او لىذا فهىؾ يىشهش قيىق أن يثىب ليقتىق القتمىة الشهائيىة .. 

 اب ،حيتو.. فهؾ عالؼ "سادي" يتمذذ بعذ
 ري ايػٝٛبـٚملا ٜعٍ يف ضُ طٙ     ـ٢ قبـط إيـػٝـٌ ٜـفـٚط

 ٗا اـٛٛبـتـططٜس٠ بأؽ زٖ  اغٗا يف اؿٝا٠   ـتػصٜ٘ أْـف

 ات ايػطٚبـًُـٚيف عٝٓ٘ ظ   ففٞ قًبـ٘ دصٚات ايؿطٚم  

 ٌ اؿطٚبـًِ قبـ٘ ايػـٜعـصب   ُا   ـط٣ عايـٝـٗا فـشـٜٚفـت

 بٌ ايٛثٛبـٚؾطعت٘ ايٓٗـ ق   تتٛٙ ايؿٝاٙ ب٘ يف ايص٥اب  
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ابتهىىق بسىىاذج األط،ىىالع وطىىا بغىىؽ  ال أن الذىىاعر أراد ههىىا أوىىشاف اليذىىر 
السظحؾبيؽ طثمو طؽ ال يار الذيؽ أسمستهؼ ط،ؾلتهؼ  ل  هذا السرىير؛ ل شىو أبىار 
 لىىىيهؼ برىىىؾرة الظ،ؾلىىىة؛ ل ىىى   دىىىمب عىىىشهؼ اإلرادةع واالختيىىىارع فيسىىىا تىىىؤول  ليىىىو 

و ىىؾ ع وبىىؤسع وحرطىىانع ثىىؼ راح  عىىدد أوىىشافا أخىىرى طىىؽ طرىىائرهؼ طىىؽ بىىقايع 
بسىىىاذج اليذىىىر الىىىذيؽ  حىىىدوهؼ طؾكىىىب الحيىىىاة ويدىىىيرون فىىى   ساعاتىىىو اليذىىىرية 

 السعذبة.. فيقؾل:
 ٝس ايعالٍـط٣ بعـط٠ٖ فذـيػ اسو٠   ـ٘ ضـػـ٢ أَـًـإى عـٚب

 اع اـٝاٍـعـٗا بؿـذـٜٚٓػ   س٥ٗا ـٔ بـ١ َـاٜـهـس اؿـٝـعـٜ

 ٝاٍـبات ايًـهـسٚضٖا ْـت  ٌ  ـُـ١ْٛ ال تـاسـط طـسٖـٚيً

 باٍـذـ٘ ضؤٚؽ ايـٛضتـإشا غ   ا٤ ـضـفـُل ايـٚيف دٛفٗا َجٌ ع

 ة عيؽ الدؤالىق اإل اهىفسا هؾ ؟ طا ال ؾن؟ طا ال ائشات؟   لع

 بو اإلبدان ف  رحمتو ال ادحة يؾد  يؾطا فييك  عميوع ثؼ يمت،ىق  لى  يىؾم 
وال،جر طرادان لذاتهسا؟ أو هسا كشايتىان أراد ههسىا طىا  ديد فييتدؼ لوع هق األطس 

تؾدعىىو الحيىىاة كىىق يىىؾمع وطىىا تدىىتقيموع طىىؽ طؾاكىىب السىىؾت  الىىذاهييؽع واألحيىىاي 
القادطيؽ؟   فالحكا ة السشتهية بالؾفياتع تيدأ طؽ  ديد بالسؾاليد   وهكذا ف  دورة 

هشىىىىا فهىىىى   طدىىىتسرة .. تذىىىىيو دوران الرحىىىا أو الظاحؾبىىىىة التىىى  يىىىىذكرها الذىىىاعر
طاحؾبة"ال تسق تدورها ب يات الميال" وف   ؾفها اتداو كيير كعسق ال،زىايع الىذي 

 تدؾرو ر وس الجيالع وأبا هشا أحاول أن أ هد ذهش  ل ،  أفهؼ الرؾرة ..

فال،زاي بعرفو يتدع  أطا العسق فيكؾن لألبياي الت  فيها رؾص لألسى،ق 
ب أن الرؾرة طعكؾسىة بسعشى  أن أطا أن  كؾن العسق لألعم  فذلػ طدتغرب.. وه

الذاعر تخيق لم،زاي كسا لميحر عسقا طؽ تمػ الجهة ال طؽ  هتشا.. ف ي  ت ؾن 
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ر وس الجيال سؾرا لهذا العسق؟   تيىدو لى  الرىؾرة ررييىة بعىض الذى ي.. وإن 
 كابق رير طدتحيمة الترؾر

والدؤال الذي طرحو ف  وخر ال،قرة طحيىق  لى  طذىكمة الت، ىر فى  الساهيىة 
طاهيىىة اإلبدىىان .. طىىؽ أيىىؽ وإلىى  أيىىؽ؟ كيىى  خمىىق؟ وكيىى   سىىؾت ؟ ثىىؼ يمت،ىىق 
اإلبدىىان  لىى  ريىىرو طىىؽ ال ىىؾن وال ائشىىات؟ طىىا ال ىىؾن كيىى  ت ىىؾن؟ وطتىى ؟ وطتىى  
يشتهى ؟ وطىا هىذو ال ائشىات التى  ال بها ىة ل ثرتهىا؟ وأعىدادها حتى  أبىػ لىؾ تتيعىىق 

 ووفاتو وأهداف و ؾدو  بؾعا واحدا ألعياك فهؼ حياتو وأعدادو وطيائعوع وطؾلدو 

ل ؽ  كؾن ت ؾن اإل ابة عيؽ الدؤال؟   ن االستدالم لمعقىق طىع طثىق هىذو 
التدىىا الت  عىىدُّ بؾعىىا طىىؽ " عىىادة اختىىرا  العجمىىة" كسىىا  قىىؾل الس، ىىرونع ألن هىىذو 
األبيايع وهذو التدىا الت أراحشىا اإلسىالم الحشيى ع والقىرون العغىيؼع والشيى  الخىاتؼ 

طىىؽ  رهاقهىىاع وك،ؾبىىا بىىّر السحشىىة التىى  كشىىا سىىش اهدها بغيىىر بقىىق أطىىيؽ وتيميىىغ ملسو هيلع هللا ىلص 
وادا عؽ رب العزة .. فالحسىد هلل عمى  بعسىة اإلسىالمع وعمى  طشىة طؾالبىا رسىؾل 

 لع والحسد هلل عم  القرون ال ريؼ.

 ثؼ يشتقق الذاعر  ل  بؾ  وخر طؽ الياكيؽ اليائديؽ السعذهيؽع فيقؾل:
 طضٙ ايكٝس َٔ قٝسٙـحي   بٌ إٔ  ـق٘ ـَٛـٚباى ع٢ً ٜ

 قطٜبُ ايعَإ ع٢ً بُعسٙ   ٘  ـًـ٢ يٝـٔ زدـٜط٣ فذطَٙ َ

 ٚنٌ ايتعاغ١ يف ضقسٙ س    ـِ َا يف غـفريقس بايٖٛ

 مبا خيبأ ايػـٝب يف بطزٙ   ػ٘   ـٔ أَـٚميعز َا شام َ

 اّ َٔ ٚدسٙـٜٚٛقغ َا ْ    فٝػهب َا ساض َٔ زَع٘ 

هشا باك عم  يؾطو قيق أن يتحرر اليؾم طشو أو يتحرر هؾ طؽ قيد اليؾم  
والعجب هشا أن القيد  حرر طشو قيد وخر  وطا بدري طا القيد األول وال القيد اآلخر 
 ال تتويال فهق  كؾن القيد األول قيد الحياة؟ الذي بتخمص طشو بقيد السؾت؟   أم 
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؟   وطا القيد ف  الحياة وطا القيد ف  قيد الشهار الذي بتخمص طشو بقيد الميق
السؾت ول شها قيؾد ف  روح الذاعر وأزطات ب،ديو  عابيهاع هؾ السثقق بالتجاهق 
ع واإلبعادع واالحتقار ع والستهؼ ف  عقمو ع والسمق  كسا يمق  أوالد الد،اح بغير 

 أحد  دتل عشو أن يرأف بحالو أو  ذ،ق عم   بدابيتو السعذبة  

 ن ال،جر بعيد ع ول ؽ الزطان يراو قرييا ع ييزغ طؽ د   الميقع ويحاول أن 
 خظ  لمغد ع ويرود طا  كؾن فيوع ول ؽ الغد كاألطسع ال  ديد؛ لذا  عؾد الراود 
بالتعاسة واإلخ،اا.. سزج طرارة األطس بسرارة الغد الستؾقعةع فيدكب الدطع الحائر 

 ع ويؾقظ الؾ د الشائؼ.. 

ذاعر  ل  وش   ديد طؽ اليذر هؾ وش  العذاا وقرص ثؼ يشتقق ال
الحب الت  ال ت تسق ع فهشا ذو ويؾة  حب فتاة خ،رة ع يتؾلو هها حت  أبو ليرى 
حدشها طخمؾا طسا وراي ال، ر فهؾ حدؽ عر ّّ عم  ال،هؼ والت،ديرع ألن 
طكؾباتها ليدق لحسا ودطا هق ه  حييية أسظؾرية طكؾبة طؽ: الذعرع 

وسحر الر ىع والشدىع والزهر   عابق عم  أطق أن تمتق  بحيييها واألرشياتع 
وعاش عم  األطق ذاتو ول ؽ الدهر أه  وكتن الدهر يثقق عميو أن يرى اإلبدان 
سعيدا.. فج  رراس الحب ع وطات الثسر ف  الذجرتيؽ الستييدتيؽ وه  وؾرة 

هق ف  بعر تتدق طع الر ية العاطة والتعاط  الدراط  الستساوي ف  القريدة 
 الذربؾب  كمو  قؾل:

 س٣ شٚاتٔ اـٜفٜطِـٚأضَِٓتِ٘ إس   ٘ ـبـًـت قـفـػـٚشٟ قب٠ٛ ؾ

 طِـهـا ٚضا٤ ايفـُـل َـ١ًـدـت  ٓٗا  ـػـ٢ ضأ٣ سـتـ٘ سـتٛي

 عٖطِـٚغشط ايطٗؤ٣ ٚايٓس٣ ٚاي  ٝات  ـففٝٗا َٔ ايؿعط ٚاالغٓ

 ع٢ً اؿبٚ ٚاْتعطت ٚاْتعطِ  ً٘   ـجـال ٚضٚت َـض٣ٚ أَ

 طاؽ َٚات ايجـُـطِـػـفٖ ايـذـف   ٚؾل ع٢ً ايسٖط إٔ ٜػعسا  
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ثىىؼ  قىىدم بسؾذ ىىا وخىىر لذىىاب بىىزاع طىىا زال  غىىؾي فتىىاة حتىى  حسمىىق طشىىوع 
فجىىايت هؾليىىد بدىىيو طذىىا  هىىيؽ الشىىاس ع ال  عىىرف لىىو أبىىاع وال بدىىيا وال عائمىىةع 

لىىؼ  فالتقظتىىو الذؾارع،توىىيح طسىىؽ بظمىىق عمىىيهؼ "أوالد الذىىؾار " الىىذيؽ  ذا  ىىاعؾا
 جدوا طا  قتاتؾن بو  ال أن  درقؾا أو  قظعؾا الظريق.. وهؾ بىؾ  طىؽ أبىؾا  الشقىد 
اال تساع  ال  عش  بو الذاعر ف  كثير طؽ قرىائدو وطىا كسىان ذلىػ ليكىؾن لىؾال 
طىىؾت الزىىسير ع واسىىتؾاي دم اآلدطيىىيؽ بىىالخسر عشىىد هىىذو العرىىية ال،ات ىىة التىى  ال 

 تخاف ل وال تتق  لؾطا وال عارا..
 ٟٛٓ اهل٣ٛ عبكطٟ ايٓعمـغ  ٚأع٢ُ ايعٛاطف ؾٝٛاْٗا 

 فُا ظاٍ بايٛري ست٢ اًْٛل  ضأ٣ فت١ٓ َٔ بٓات اـسٚض 

 اشبٗا ايجٛب ست٢ اْفتلـٚد     ٢ٓـٚأيك٢ عًٝٗا ؾباى امل

 طمـا غـُـٌ َـأنـٝـٛع فـجي   عا   ـبا ؾا٥ـ٘ ّْػـفذا٤ت ب

 بلـتػتٗا ـاتـاغـهـط بـُـٚخ   ٞ   ـ٘ زّ اآلزَـغٛا٤ يسٜ

أطا ال،قرتان التاليتان فيقدم فيهسا الذاعر بسؾذ ا وخر لقرص الحب الت  
ال ت تسقع وه  قرة الخادم واهشة سيدوع هذا الشؾ  طىؽ الحىب الىذي كىان طحكؾطىا 
عميىىو بال،ذىىق فىى  عرىىر الذىىاعر الىىذي كىىان  حت،ىىق بالظيقيىىة السقششىىةع فمقىىد طىىات 

مىىػ السدىىاواة التىى  بىىادت ههىىا بعىىام واحىىدع فمىىؼ يىىدرك ت ٕٜ٘ٔبىىاعربا قيىىق ثىىؾرة 
الثىؾرةع والتىى  كابىق تشىىادي بىتن الشىىاس كمهىؼ أحىىرار وسىادة وأن العسىىق الذىىري  ال 
 عيب واحيوع وقد  ددت الىدراطا التم،زيؾبيىة والدىيشسائية هىذو القىيؼع فى  أعسىال 
طؽ طثق فيمؼ "رد قمي " الذي  عد بؾعا طؽ التتريخ لهىذو الحقيىة فهىذا طىا كىان طىؽ 

 دم:ال،قير الخا
 تعبـب فٝا ي٣ًٛٗ املـحي   ٘  ـٚطاٚ ع٢ً ايفكط أٜاَ

 ا١ٜ املٛـًبـٓا غـفكاٍ ٖ   ط٠  ـٝسٙ َـضأ٣ بٓت غ



 
 "قراءةىفيىالتوترىوالثباتالمواكبىلصالحىالشرنوبيى"قصودةى

6222 

 طبـٛـ٘ املـٞ ْاٜـس فـأغاضٜ   اْٖٝ٘ـبٗ أَـٚضاح ٜك

 ا٤ ع٢ً دٛف٘ اجملسبـبه    عاؤٙ ـٛع أَـٔ َٔ اؾـت٦

 إشا اسرتقت بايض٢ٓ املًٗب   فٝشػب٘ َٔ أْني ايكًٛب  

طىىا كىىان طىىؽ اهشىىة الدىىيد التىى  تييىىع رشاهىىا وثرايهىىاع و اههىىاع واسىىؼ وهىىذا 
عائمتها طقاهق ذلػ الذرا  األبدع والردر األبىدىع ررىؼ أن التقاليىد والعىادات تسشىع 

 طؽ هذا الزواجع وتحكؼ عم  القرة بال،ذق:
 سٟـكـٓا بايػطاّ ايـٝع ايػـتب  ٝس  ـ٘ اب١ٓ ايػـٓـب َـذـٚأع

 سٟـسضا ْـس ٚقـا أؾـشضاع   ب ضأت فٝ٘ فٛم َعاْٞ ايؿبا

 َٔ اؿػب ايضدِ ٚاحملتس  الٕ  ـا٥ـا سـُـٗـٔ ظٚادـٚبٝ

 سـفـٓـٔ َـِٗ َـس يًػـٚال ب   ْٝس  ـٓـاؽ عـ٘ اؿب قـٓـٚيه

 ؤؽ باألضٚع األفسـا ايبـأخ    ٝسٙ ـٞ قـٚنِ مجع اؿب ف

 بها السؾاكب التى  تدىير فى  الحيىاةع تىتت   ليهىا بغيىر  رادة وت،ارقهىا بغيىر 
 رادةع  كررون الحكا ةع كق  يق  عيذؾن باألبسىا  التى  عىاش عميهىا وبىا هؼ طىع 
اخىىتالف فىى  ال ي،يىىةع ول ىىشهؼ ال يزيىىدون عىىؽ كىىؾبهؼ تشؾيعىىات عمىى  طىىا سىىيق أن 

لىدوع فقىد يؾلىد هىر ل،ىا رع حدث أل دادهؼ طىؽ قيىق.. ريىر أن الؾلىد قىد ال  ذىيو وا
وفا ر ليرع وطا ذلػ  ال لحكسة  عمسها الخالا العغيؼ وتجىق عىؽ العىالسيؽ ويغيىب 

 سر حكستها عؽ الياحث الداهر: 
 ازضـِ قـٗـٛقـسض فـ٢ قـًـع ِ   ـٗـايٞ بـٝـَٛايٝس ػطٟ ايً

 طـا٥ـٛـطر يًـٕٛ ٚايفـْٛـهـٜ  ِ يف اؿٝا٠  ـنُا نإ آباؤٖ

 طـفادـط يًـبـس ايـٛيـس ٜـٚق  ٔ  ـسٜـٛا ايٛايـايفـا خـُـتـٚضب

 طـٚغابت عٔ ايباسح ايػاٖ  ٔ ايعاملني  ـت عـسكا٥ل دً
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 ط٢!ـ٘ آخـ٘ يـٛدـٞ بـٔ يـفُ أض٣ ٚدٗٗا املعًِ املسهلِ   

ويخىىتؼ الذىىاعر قرىىيدتو هتدىىا ل: هىىؾ أبىىو ال يىىرى طىىؽ هىىذو الحىىؾادث  ال 
الؾ ىىو السغمىىؼ السىىدلهؼع ويدىىتل عسىىؽ ربسىىا  حىىق لىىو هىىذو اإلبىىكالياتع فيشيىىر لىىو 
الظريق .. ويريحو طؽ زحام األسئمة وف  القرون الذي كان  ح،غو الذاعر فشدىيو 

 .ب،اي لسا ف  الردور وهدى ع ول ؽ أكثر الشاس ال  عمسؾن 
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 انفصم انثاَي
 ياليخ األسهىب يف لصيذج ادلىاكة

 تني جرباٌ وانشرَىتي
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 ياليخ األسهىب
 تذء كم فمرج تإشارج إىل َكرج.

طؽ الغؾاهر الت  تقاهمػ بكثىرة فى  قرىيدة السؾاكىبع عىاهرة الحىديث الىدائؼ 
عىىؽ الش ىىراتع ف ىىق فقىىرة طىىؽ فقراتهىىا تقرييىىا طيىىدوية هش ىىرةع خىىال تمىىػ ال،قىىرات التىى  
يتحدث فيها حديثا طؾ ها  ل  رب العزة سيحابوع فسشذ ال،قرة الثابيىة طىؽ القرىيدة 

 ييدأ الذاعر فقرتو بقؾلو:

" ييؽ كرحراي طجهؾلة" ثؼ ستيعها بقؾلو :" وعيشان تدتغرقان الؾ ؾد" ثؼ 
 قؾل سسات ههؽ يهيؼ الخيال.. واستخدام الش رة هشا هؾ تهؾيق طشغر السؾوؾفع 

فى  بسىؾذج الذىاعر أو ال،شىان ع وهىذا ا تهىاد فى  التخىريو وهؾ  ذىير  لى  ب،دىو 
ع ل ؽ الزسير  -والزسير طعرفة-ألبو ف  األوق هدأ القريدة بإحالة  ل  ،سير 

 كؾن طعرفة عشدطا  كؾن لو طر ع  عؾد  ليوع ويكىؾن ب ىرة  ذا أحىال  لى  طجهىؾل 
 (ٔوهذا طا استحدشو بعض الشحاة)

                                                           

بعض السحققيؽ أن  قال ف  حىد السعرفىة: "هى  طىا أبىير بىو  لى  خىارج (" واألحدؽ كسا ذكرو ٔ)
طختصع  بارة و،عية. وف  حد الش ىرة هى  طىا لىؼ ُ َذىر بىو  لى  خىارج طخىتص  بىارة و،ىعيةع 
فدخق ف  الش رة بعض الزسائر طسا طر عو رير طختصع بحؾ )ر ق قائؼ أهؾو( و )ُربَّو ر ال( و 

 ر ٍق وأخيو(. )هئس ر الر( و )بعؼ ر ال( و )ُربَّ 
( كسىا  فهذو الزسائر كمها ب راتع  ْذ لؼ  ديق اختراص طر عهىا بحكىؼ ولهىذا يىدخق عميهىا )ُربَّ
ذكر ف  األطثمة. بخالف طا اختص طر عو بحكؼ فإبو داخق ف  حد السعرفةع ألن الزسير  رير 

يك ر ىق طعرفة هر ؾعو  ل  كرة طخترة  بر،ةع بحؾ )كق باٍة سؾداَي وسخمِتها هىدرهؼ( و ) ىا
( عمى  بى ي طشهسىا". ابتهى  . بىرح بىذور الىذهب فى   كريؼ وأخؾو( ولهذا ال  جؾز دخىؾل )ُربَّ
طعرفىىىة كىىىالم العىىىربع بىىىسس الىىىديؽ   هىىىؽ عيىىىد السىىىشعؼ هىىىؽ   الَجىىىؾَ ري القىىىاهري الذىىىافع  

هى( هتحقيق بؾاف هؽ  زاي الحارث ع عسادة اليحث العمس  بالجاطعة اإلسىالطيةع ٜٛٛ)الستؾف : 
سديشىة السشىؾرةع السسم ىة العربيىة الدىعؾد ة )أوىق ال تىاب: رسىالة طا دىتير لمسحقىق( الظيعىة: ال

 . ٜٕٚ/ٔم ٕٗٓٓهى/ٖٕٗٔاألول ع 
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بعد أن طىرت الزوبعىة" وتركشىا بعىد ذلىػ ف ي  والذاعر ييدأها بقؾلو :"ر،ا  
عم  رير طحجة بزرب ف  وفاا التتويىق لشحىاول أن بتعىرف طىؽ الىذي ر،ىاع وطىا 

 الزوبعة الت  طرت بو ؟ .. 

وفىى  ال،قىىرة الثالثىىة ييىىدأ الذىىاعر بقؾلىىو:"ط،اوات بىىؾر" وهىىؾ عشىىدطا يتجىىاوز 
اكىب اليذىرية استغراقو ف  الحديث طع الذات العميىاع ويتخىذ فى  تعىداد طذىاهد السؾ 

طشىىذ ال،قىىرة الرابعىىة والعذىىريؽ ييىىدأها بقؾلىىو:" فهىىذا فتىى  فىى  الذىىياب الغريىىر" وييىىدأ 
ال،قىىرة الخاطدىىة والعذىىريؽ بقؾلو:"وهىىذا اهىىؽ أبثىى  رىىؾي ال،ىىؤاد" وييىىدأ الدادسىىة 
والعذىىريؽ بقؾلىىو بعىىد أن قىىدم الخيىىر بقؾلىىو:"هراعؼ لىىؼ تحتزىىشها الريىىاض" ثىىؼ ييىىدأ 

فؾا الىىذرا حىىاكؼ فىى  عىىالو" وهىىؾ  دىىتغرا فىى  ووىى،و الدىىابعة والعذىىريؽ بقؾلىىو:"و 
ال،قرتيؽ الدابعة والعذريؽ والت  تميهىاع ثىؼ ييىدأ التاسىعة والعذىريؽ بقؾلىو :"وذي 
لحيىىة ترهىىق السابىىظيؽ"ع ثىىؼ ييىىدأ ال،قىىرة الثالثىىيؽ بقؾلو:"وطشتيىىذ فىى  حسىى  األديىىرة" 

  بعدها بقؾلو: وال،قرة الت  بعدها بقؾلو :" وطدتقتق ف  ورا  الزش " ثؼ ييدأ الت
"وطشتحر بحيال السش " ثؼ ييدأ الت  بعدها بقؾلىو:"وكؼ واقى  عشىد بىاب الرىياح"ثؼ 
ييىىدأ التىى  بعىىدها بقؾلىىو:"ويا رب بىىيخ سىىقاو الزطىىان" ثىىؼ التىى  بعىىدها بقؾلىىو:"وط،ق 
ييارك طيالدو حشان طؽ األم والؾالد" ثؼ الت  بعدها بقؾلو:"وط،ق كريحابة ف  عالو" 

ؾلو :"وط،ق تخ  لدى ذكرو قمؾب السدىاكيؽ طىؽ بىعيو" ثىؼ التى  ثؼ الت  بعدها بق
بعدها بقؾلو :" وط،ق تسؾت عم  طهدهسش  األطس والغد والحا،ر" ثؼ الت  بعىدها 
بقؾلو:" وط،ىق  ،ى ي باطالىو  لى  عىق والىدو الياسىق" ثىؼ التى  بعىدها بقؾلىو:"وط،ق 

  دير  ل  قيرو" 

لو:" وباك عم  أطدو" ثؼ التى  ثؼ الت  بعدها ويترك فيها ذكر الظ،ق  ل  قؾ 
بعدها بقؾلو :" وباك عم  يؾطو" ثؼ التى  بعىدها بقؾلىو :" وذي وىيؾو بىغ،ق قميىو 
وأ،ىىشتو  حىىدى ذوات الخ،ىىر" وفىى  هىىذو ال،قىىرة ال  دىىاورب  بىىػ فىى  أن الذىىاعر 
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يتحىىدث عىىؽ تجربتىىو الذاتيىىة فىى  الحىىب والتىى  أبىىربا  ليهىىا فىى  هدا ىىة كالطشىىا عىىؽ 
 ..  أسياب  حياطاتو الخاوة

ثؼ ييىدأ ال،قىرة التى  بعىدها بقؾلىو:"وأعس  العؾاطى " ثىؼ التى  تميهىا 
بقؾلو:" وطاٍو عم  ال،قر ا اطو" ثؼ الت  تميهىا بقؾلىو: " وأعجىب طشىو اهشىو 

 الديد" ثؼ تختؼ وخر فقرات القريدة بقؾلو :" طؾاليد تجري الميال  ههؼ"..

عشهىىا ع وذلىىػ  والش ىىرات هشىىا طخررىىة باإلبىىارة  ليهىىا أو هؾوىى،ها واإلخيىىار
ألن الذاعر  ذير بكق ب رة طىؽ هىذو الش ىرات  لى  طؾكىب طىؽ السؾاكىب التى  عشى  
هها تدسية قريدتوع فهذو طؾاكب أو برائح أو أوشاف طؽ اليذرع كق واحىد طشهىا 
 ردا عم  كثيريؽع كسا هؾ أوق الش ىرة فى  بىيؾعها ووىدقها عمى   ىشس  كسىا 

  فتىىدل الؾاحىىدة طشهىىا عمىى  طعشىى  قىىال د. عيىىاس حدىىؽ :"أطىىا كمسىىات القدىىؼ الثىىاب
طعيؽع ول شو طعش  رير طقرؾر عم  فىرد واحىد يشحرىر فيىو؛ وإبسىا يشظيىق عمى  
أفىىراد كثيىىرة طذىىتركة طعىىو فىى  الشىىؾ ع فهؾوىىالح ل ىىق طشهىىاع ال  خىىتص هؾاحىىد دون 

 وخرع أى: أبو بائع هيشهاع كسا

سىىيق أن قمشىىىا فىى  الش ىىىرة ف مسىىة: ر ىىىق أوبىىجرة ... أوريرهسىىىا طىىؽ سىىىائر 
لش رات تدل عم  طدلؾل واحدع ل،رد واحدع ول ؽ هذا ال،رد بائعع لو بغائر وأبياو ا

كثيىىرة قىىد تيمىىغ اآلالف ... ع ويرىىىمح كىىق طشهىىا أن  كىىىؾن هىىؾ السقرىىؾدع ولىىىيس 
بعزها أول  طؽ بعض ف  ذلػع فإذا أَردبا لهذو ال مسة أن تىدل عمى  طىدلؾل واحىد 

ادة ل،غيىىة أو طعشؾيىىة تجعىىق طعىىيؽ ال يشظيىىق عمىى  ريىىرو و ىىب أن َبزىىؼ  ليهىىا زيىى
 (.ٔطدلؾلها طركزرا فيو وحدو بغير بيؾ ")

فالذاعر ذاهب  ل  التش ير هىؾع ع وقرىدع طريىدا هىذلػ تقدىيؼ طؾاكيىو  لى  
برائح ع رير أن السالحظ هشا أبو لؼ  عتسد بسؾذ ا واحدا طؽ الشساذج الدعيدة ف  

                                                           

هىىىى(ع دار السعىىىارفع الظيعىىىة: الظيعىىىة ٜٖٛٔ( الشحىىىؾ الىىىؾاف ع د.عيىىىاس حدىىىؽ )الستىىىؾف : ٔ)
 ". ٕٙٛ/ٔالخاطدة عذرة 
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السعذبىة التى  تغهىر أف ىارو الحياة ليتحدث عشوع هق ورف هسو كمو  لى  الظؾائى  
 الت  ربسا أواهها بعض التذؾيشع فيسا يتعمق بس،هؾم الجير واالختيار.

وال بػ ف  أن الحياة تحسق ف  حشا اها أباسا يتستعؾن هشعؼ ل لعق طىشهؼ 
هؤالي الذيؽ ذكرهؼ الذاعر فمؾ تتطق الذاعر بعؼ ل عميو وعم  طؽ ذكىرهؼ ع لسىا 

ظا  أن يش ر قيستها العغس ع هق ولسا ر،ق عىؽ الحكسىة أحراها عددا ع ولسا است
ف  االهتاليع وأبىو  بسىا كىان بىت ر لمسيتمى ع وتىذكرة لمسعىاف .. قىال ل تعىال :"وإن 

 تعدوا بعسة ل ال تحرؾها" .

فسا قيسة االهىتالي أطىام طىا أوتى  اإلبدىان طىؽ الىشعؼع ولىؾ أن الذىاعر ف ىر 
ض هىؾ طىؽ  فدىاد اإلبدىان وأن السىرد  لى  قميال لعمؼ أن كق ب ي  حىدث فى  األر 

 ل تعال  وهؾ  حكؼ هيؽ عيادو يؾم القياطة .

ل ؽ الت،ات الذاعر  ل  هذو الشساذج كان بؾعا طؽ  سىقاطو طزا ىو الحىزيؽ 
وطييعتىىو الستذىىائسة عمىى  الحيىىاة بتكسمهىىا.. وعمىى  طغاهرهىىا .. فهىىؾ ال  حت،ىى   ال 

لىىؾ كىىان الذىىاعر عىىاش حيىىاة أخىىرى ولىىؼ بىىالقيؾرع وال يتىىذكر  ال السىىؾتع ولربسىىا 
  رادف هذو اإلحياطات الت  طر هها كابق ست ؾن لو بغرة تغاير بغرتو هذو.

  



 
 (21قطاعىكلواتىاللغةىالعربوةىوالشعبىالمناظرةىلهاىالعددى)ىمجلة

 2مجلةىكلوةىاللغةىالعربوةىبالقاهرةىالعددى)

6262 

 ادلعجى انثائس وانطثع انرشاؤيي: -1
لىىؾ را عشىىا طعجىىؼ القرىىيدة لؾ ىىدبا هيسشىىة ال مسىىات التىى  تىىدور فىى  
ىىىقاي والتَّعىىىبع والسىىىرارة والشَرىىىب عمىىى  طؾسىىىيقا القرىىىيد ة حقىىىق الَ َيىىىد والذَّ

وإ قاعهاع  وقد حاولىق  حرىاي طىا ابىتسمق عميىو القرىيدة طىؽ الس،ىردات 
التىى  تىىدور فىى  تمىىػ الحقىىؾل الدالليىىة التىى  لهىىا تعمىىق بىىالحزن والىىدطؾ ع 
والعذاب والذىقايع أو سىظؾة القزىاي والقىدر ع فربسىا لىؼ أ ىد هىدا طىؽ بقىق 
هيىىىق كاطىىىق بغىىىرا ألن كىىىق كمساتىىىو طذىىىتسمة عمىىى  كمسىىىات تىىىدخق فىىى  تمىىىػ 

طسا يؤكد السزاج الحزيؽ الذي واحب الذاعر ع وهؾ  خ  أهيىات  الحقؾلع
هذو القريدةع أو قق  دظر طؾا يىدو فيهىا طؾ ىدة طؾ ىدة ليدىكشها أهياتىو 

 هيتا هيتا.
 – حىىرا الىىذكريات –بغسىىة باألسىى  داطعىىة  -بىىق ّّ أحالتىىو أ اطىىو

طالحىىؼ  –بيىى   ،ىىاو الىىذي أهدعىىو – حىىيؼ الحيىىاة  - قتىىات وطالىىو الخادعىىة
قيىىؾد  -رأى ب،دىىو حىىائرا -بىىيظابتان -وىىحراي طجهؾلىىة -أ اطىىو الزىىائعة

وىرخات  -ذوارا ال تعىرف السرفىت -عىاش .. عاطئىا -ليتو طا رأى -اإللو
هىىؾ األطىىس  - غرقهىىا السىىؾج طدىىتهزئا -تحظىىؼ طرىىياحها السظ،ىىت -الريىىاح
  -هاال عميو تراب الزوالط -طشتحرا

أبىىىا ال،جىىىر أو روحىىىو  -دبيىىىاي هىىى  كىىىافرة -وىىىيّ  تم،ىىىع بىىىاآلخرة
طشىى  بعثرتهىىا ريىىاح  –خىىدا  الدىىراب  -أب رتشىى  الرحىى  الىىدائرة -الحىىائرة
أوتىىارو قيثىىارة أطرقىىق عمىى  بىى،تيها  -ألقىىق ههىىا فيزىىسير الييىىاب -الزطىىان

عساربىىا أ –أوهىىام الحيىىاة  -تدىىائمها الىىريح عىىؽ وىىستها -لحىىؾن العىىذاب
تحىى   -طىىا  رطهىىا -ب ،ىىر عسىىا  شىى  الؾالىىدان -السقىىادير -سىىظؾر كتىىاب

أبىىا اهىىؽ الظريىىديؽ  –الىىيالي  -الذىىقاي -ترتقىىب السىىؾت –الرزا ىىا بسيالدهىىا 
بار  -ألؼ تخمق الشار؟ -قدرت أن أن  عرياك -ثؾرة األهرياي -أبكؾ  ليػ
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بشقاسىى  الحيىىاة -طيىىر الدىىد ؼ -ر ىىيؼ -الذىىياطيؽ هشىىق المغىى  -الجحىىيؼ
وىروف  -السؾبقىات -أبىذرتشا بعدىير الحدىاب -رسىرات الهسىؾد -ووالطها
 عىىذههؼ  -أ ىىدهق وهىى  طخزىىمة -أر،ىىػ تذىىكؾ -بقىىائ  كال،شىىاي -الىىيالي

باركىق طشجمىو  –خمقق الردى  -تحدو السقادير أحالطهؼ - همهؼ بالغيؾب
تحىىىو  ليىىىػ  -طدىىىتؾحش -بىىىكؾى السشاكيىىىد -،ىىىالل الهىىىدى -الحاوىىىدا
الدود يشهش  –القير  -السيق -عر  الذكؾك –أفاع  الغالم  -باهاتها

 عربىد  -رؾيّّ بق  الخيال -ذل العييد قهر السكان الدقؾ  - دؼ الدفيؽ
 -عزلتى  -أفزعتشى  – ىا ويىح  -طستبق قمي  وفّزعتىو -ف  رأسو األفعؾان

 خىىشقهؼ  ذىىع  -بىىهؾات الحزىىيض - يىىا  ذئىىاب عمىى   ي،ىىة-طحشتىى 
 -سىعار األلىؼ - شىؾن الىر ى  -عدلػ ف  عمسهىؼ تائىو –أباطيق  -الظيشة
بىربق هررسى  كىؤوس  -عيىرات الشىدم -طقاهر تشيض فيها الىرطؼ -روَّعش 
 - عيث ال،دىاد –رؾّي  - ا حدرتا -السرير-دود اليذر -الظيؽ -القدر

 –السحىؽ  -ال ىؾخ -طؾقتو طعىاب  الحىداد -خشقتو دطؾ  األس  -اآلثسات
 -مهىا العاوى،اتتقت -يش رهىا الغيىث - سىؾت الشىدى -ريح الدطؽ -الذجؽ

طىىىؾت با ىىىو  -دخىىىان -الذىىىؾك –الىىىذئب  - ىىىته  الىىىزطؽ -يىىىدفشها ال،قىىىر
 - قظىع سىييق الشجىاة -لمىذئب بىرَّةٌ  -كق الردى كاطؽ ف  طشاو -الدافيات

ييكى   -أطاحىق بىو -اآلخىرة -الىروح - زو همعشة أقىدارو -ييك  -الدطاي
تتكىق  -الجىراح -طيىق السشى  -الىدطع -وىرا  الزىش  -طدتقتق-السديح

 -العىراة -الجىائعؾن  -السىؾت  غىزل أب،اسىو أل اطىو ك،شىا -ثسابو السثخؽ 
 -عابدىىىة - ائدىىىة -طشتحىىىر - دترىىىرخؾن الدىىىساي -طالهيىىى  -الشىىىؾح
أ اطىىىىو  -بدابىىىىة -الىىىىدود -اعترىىىىرت  دىىىىسو-ال،شىىىىاي - ابدىىىىة -بائدىىىىة
دهىىرو  -ب يىىات الحيىىاة - تكمىىو الىىدهر -تحظىىؼ –رىىاهر  –له،ىىة  -الدارسىىة

 -فاتىىػ -عمىىؼ األب -تمق،ىىو الميىىق طىىؽ أطىىو -طىىوهشىىاو وهدَّ  -ال ىىافر الحاقىىد
الزطىىان  - سرهىىا الدىىاعر -تسىىؾت عمىى  طهىىدو طشىى  األطىىس -السرىىائب
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عالؼ  عذبىو  -دهتها الخظؾب -طريدة بتس -ط،ق  دير  ل  قيرو -العشيد
بىاٍك  –وبىرعتو الىشهش  -تتؾو الذياو بو ف  الىذئاب -الدمؼ قيق الحروب

 -بىىاك عمىى  يؾطىىو -ات الميىىالب يىى -لمىىدهر طاحؾبىىة ال تسىىق -عمىى  أطدىىو
يىؾقظ طىىا بىام طىىؽ  - دىكب طىىا حىار طىىؽ دطعىو -كىىق التعاسىة -د ى  ليمىو

 ى  الغىراس  -بق عمى  الىدهر أن  دىعدا -أ،شتو -بغ،ق قميو -و دو
طاو عمى  ال،قىر  - جؾ  فيتكق طسا سرا -أعس  العؾاط  -طات الثسر –

 -لقمىؾبأبىيؽ ا -بكاي عم   ؾفو السجدب -تئؽ طؽ الجؾ  أطعا و -أ اطو
 أخا اليؤس. -احترقق بالزش  السمهب

فالذاعر لؼ  كْد يترُك كمسةر ف  قاطؾس المغة العربيَّة ُ دتدلُّ هها عمى  و ىٍع 
أو بقاٍيع أو بكاٍي أو ألٍؼع أو قهٍر ف  سٍر أو  هٍر؛  ال أودعها قريدَتو السمحسيَّىَة 

  طيَّاتهىا بىاَر الظيا ع الّترا يدّ ة اإلحداسع فه  بحىق طمحسىة و ؾد ىةع تحسىق فى
ىىػ وقَمَقىىُوع وبىىرد اليقىىيؽ وَأَلَقىىُوع وتسثىىق اإلبدىىان فىى  حىىاَلْ  ر،ىىاو واطسئشابىىوع  الذَّ
ورزيو وافتتابوع وه  دليق عم  بىاعرية حقىةع تشظمىق طىؽ عاط،ىة وىادقة ريىر 
طزي،ىىةع فال مسىىات ُطْذىىرَعٌة فىى  قمىىب الذىىاعر كالشَّيىىاِت ِفىى  التربىىةع طدىىقيٌَّة هدطىىوع 

وع  ذ ليدق ال مسات هشا زائ،ة كتمػ الت  بجدها فى  طشغؾطىات طرويٌَّة برادا ح دِّ
الذيؽ  دسؾن أب،دهؼ ويدسيهؼ أهق الذوا الدقيؼ بعراي  وطا بغسهىؼ  ال كمسىات 
طكذوبىىة الداللىىة عمىى  طىىا يىىراد لهىىا أن تعيىىر عشىىوع فتعجىىز عىىؽ أن تجدىىد هرطؾزهىىا 

اا طؾ،ىعها فَتزىقُّ وإباراتها والطا ال و ؾد لها حقيقةع أو أبها تؾ،ُع ف  رير ح
وُتزىىّقع أطىىا الذىىربؾب  فتبىىق وا ىىد فىى  لغتىىو وىىدقا وفىى  طعشىىاو اتدىىاعاع هىىق ربسىىا 
،اقق ال مسات عىؽ عسىق ف رتىوع ولعسىري ال يىراد طىؽ لغىة الذىعر أكثىر طىؽ هىذاع 
ولعىىق الجسىىال هشىىا را ىىع  لىى  طىىا ألسىىح العالطىىة طحسىىؾد بىىاكر عميىىو  ليىىو وقرىىدو 

 ؾس أهشائها".بعيارتو "أن ت ؾن المغة حية ف  ب،
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وقزية وىدا العاط،ىة طىؽ أوعىر قزىا ا الشقىد األدهى  وأعقىدها؛ فهى  أطىٌر 
 حت ؼ فيو  ل  الذواع والذوا أطىر طريقىو بىائػع وإن حدىيو الدىذج أطىرا  دىيراع 

 وعشُّؾا أن كق ذوا ير ع  ليو..

ا ال مسىاِتع  وهلل در العالطة طحسؾد باكر وهؾ  ر  كي  تىتؼُّ عسميىة تىذوُّ
المغىىةع والذىىعر فيقىىؾل فىى  طعىىرض الت،رقىىة هىىيؽ أبىىعار الشىىاس عمىى  وفهىىؼ أسىىرار 

أسىىاس طىىؽ فهىىؼ أسىىالييها وتىىذوقها:"كي   سكىىؽ أن  قىىع الّتسيىىُز هىىيؽ بىىعِر اطىىرق 
القىىىيسع وبىىىعِر طرفىىىةع وبىىىعر زهيىىىرع وبىىىعر الشابغىىىةع وبىىىعر أهىىى  تسىىىامع وبىىىعر 
ىىا ذلىىػ التسيىىز فىى  حيىىاتهؼ؟ع  اليحتىىريع وطىىؽ بىىئق طىىؽ الذىىعراي؟ كيىى  كىىان طسكشر
وكيىى   كىىؾن طسكشىىا بعىىد طسىىاتهؼ   ال ههىىذا العسىىق الىىدائب فىى  طسارسىىة ال مسىىاتع 
واستشيا  الخ، ِّ طؽ أسرارهاع وتىذّوا أسىالييهاع وتدىسُّع الرِّكىِز الخ،ى ِّ فى   ْرسىها 
وبْيرهاع ثؼ تؾلُّو الحّسِ  ل  ُكْشِو كقِّ حْرٍف ف  هشائها وتركييهاع هَمْسٍح ُطَتىَيقٍِّظ طىتَمقٍِّ  

حت  تشذت ف  الش،س وؾرة وا،حة ل ق طشهؼ يييؽ هها طىؽ سىؾاوع وحتى   َبِريٍرع
ىسِع وىدىر طتسيىٌز ُ عىَرُف بىو وىؾت أحىدهؼ طىؽ وىؾت وىاحيو؟ وإذا  د ف  الدَّ يتردَّ

شىة السالطىحع  -بعىد ذلىػ-همغ التذّوا هذا السيمَغ لؼ  كىد السىرُي   خظى  الرىؾرة الييِّ
ع وإذا قرأت بعر أحدهؼ رأيتو بعىد وال  كاد  دتش ر الرؾت الست،رد هتر يعو وبغستو

ذلػ حيِّا يروُح ويغدوع ف   سيع أحؾالىوع عمى  ،ىروب طىؽ الهيئىة تعرفهىا الىش،س 
طعرفة التييؽ والتسيزع وكىق بحىث أدهى  أو تىاريخ ع سىؾف  كىؾن عشدئىٍذ اسىتحياي 
ألبياح طزىقع طىؽ رسىؾم كمسىات بقيىق وسىر كىق هىذا فى  التىذوا ع وفى  تىذوا 

 (ٔال مسات خاوة")

وهشاك ال ثير طؽ السالطح األسمؾبية الت  ربسا ألسحشىا  لى  بى ي طشهىا  هذا
حتىى  وإن طالىىق بحىىؾ  –قىىرب االسىىتعاراتبسىىا  غشىى  عىىؽ  عادتىىو هشىىاع وطىىؽ ذلىىػ  

 .فيها  ووعسقها واستغراق عطؽ دقة ال، رة  عتؾر الذاعرزياهية أحيابا لسا ال
                                                           

 ".  ٜ٘ص  ٜٜٚٔ ٔالسدب  ع   ( قزية الذعر الجاهم ع طحسؾد   باكرع طظيعةٔ)
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وفىى  داخىىق  عالجيىىد لم،قىىراتالهشدسىى  التقدىىيؼ وطىىؽ هىىذو السالطىىح أ زىىا: 
ع وتشؾيع الشغؼ باستخدام طاقات المغة طىؽ السحدىشات التتؾازي السؾسيق ع و ال،قرات

 .السعجؼ القروب  اليد عية الم،غية أو السعشؾية.. وكذلػ بيؾ  

 تني جرباٌ وانشرَىتي:
خميق  يران ف  كثير والسؾاكب لجيران  ات،قق قريدة السؾاكب لمذربؾب 

 –العدل  –عميهاع طؽ ذلػ حديثها عؽ: ل  اابتسمتطؽ األف ار والقيؼ الت  
 العدل. -الديؽ -السؾت الجير واالختيار

كسا ات،قق القريدتان ف  ابتسائهسا  ل  السذهب الروطابد  السجدد ف  
 القريدة بكال وطزسؾبا.

 والذي  دتعسق لغة وأساليب تيايؽ طا عميو القريدة ال السيكية.  

تثرت بسا عميو كقّّ طؽ الذاعريؽ بغرا لسا يتسيز رير أن السعالجة ال،شية ت
بو كق طشها عؽ اآلخر ف  اختالف العقيدةع واختالف ف  الييئة اال تساعيةع 
واختالف ف  القيؼ السجتسعيةع وبغرا ألسيقية  يران فإبو ال طشاص طؽ الحكؼ 

ر   الدادس طؽ يشايولد فهتتثر الذربؾب  بو ف  أف ار قريدتو وذلػ ألن  يران "
ع ليشان ف  همدة بذرى بذسالٖٛٛٔ/ٔ/ ٙعام ثالثة وثسابيؽ وثسابسائة وأل  

  10بيؾيؾرك وتؾف  ف  العابر طؽ أهريق عام واحد وثالثيؽ وتدعسائة وأل  
)الدق هداي 1931 اهريق فقد ولد الذربؾب  ف  "  ( وأطا والح الذربؾب ٔ"

                                                           

 ( طؾسؾعة ويكييد ا . ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/10_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1931
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84
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الدادس والعذريؽ طؽ بهر طايؾ سشة أربع وعذريؽ وتدعسائة وأل ع وتؾف  ف  
 (. ٔالدابع عذر طؽ سيتسر لعام واحد وخسديؽ وتدعسائة وأل ")

فقد كان عسر  يران سشة ولد الذربؾب   حدى وأربعيؽ سشةع وقد أودر 
 حك  األستاذ طيخائيق بعيسة كسا  ٜٜٔٔقريدتو السؾاكب ف  ديؾان طدتقق عام 

 (ع ٕف  طقدطة أعسالو ال اطمة الت  قدم لها وابرف عم  تشديقها)

 يٍ ديث يعًاريح انمصيذذني وطىذلًا: 
تتسيز القريدتان بالظؾل حيث همغق قريدة  يران طائتيؽ وثالثة أهياتع 

شاي وبمغق قريدة الذربؾب  خسدة وثالثيؽ وطائت  هيقع ول شهسا اختم،تشا ف  الي
الخار  ع فقد أقام  يران هشاي قريدتو عم  تقشية تذيو تقشية السؾبحات ع ول شو 
 عق القريدة يتجاذهها وؾتان ف  طا  ذيو الحؾار هيؽ بخريؽ: األول أعظاو 
الذاعر وزن اليحر اليدي  التام وقافية الراي السزسؾطةع والثاب  أعظاو وزن 

 طجزوي الرطقع وبؾ  لو ف  القافية ..

أبو فيسا يتعمق بالقافية  عق الرؾت األول ذا قافية واحدة حت  وخر كسا 
القريدةع وأطا الرؾت الثاب  فقد راوح لو هيؽ القؾاف .. عم  طثق هذو الظريقة: 

(ٖ) 

  

                                                           

(ديؾان والح الذربؾب ع هتحقيىق د. عيىد الحى  د ىابع وطرا عىة د. أحسىد كسىال زكى ع الهيئىة ٔ)
ع ٗٚص  ٔمع جٖٕٓٓأ الظيعىة األولى   ٗٗالعاطة لقرؾر الثقافةعسمدمة ذاكرة ال تابة العىدد 

ٗٛ  . 
ميق  يىرانع ) العربيىة( قىدم لهىا وأبىرف عمى  تشدىيقهاع ( السجسؾعة ال اطمة لسؤل،ات  يران خٕ)

 .  ٕٔع ص ٔهيروت هدون تاريخع ج –طيخائيق بعيسةع دار وادر 
 .  ٖٖ٘ع ص ٔ( السجسؾعة ال اطمة لسؤل،ات  يران خميق  يرانع ) العربية( جٖ)
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 اـري يف ايٓاؽ َكٓٛع إشا دربٚا   ٚايؿط يف ايٓاؽ ال ٜف٢ٓ ٚإ قربٚا

 ا ثِ تٓهػطـَٜٛط ـسٖـع ايـأقاب ٗا   ـطنـٓاؽ آالت ؼـط ايـٚانج

 طـٛقـٝس ايـػـٛئ شاى ايـٚال تك  ِ  ـًـِ عـايـٔ ٖصا عـال تكٛيـف

 ٛت ايطعا٠ َٚٔ مل ميـ ٜٓسثطـق عإ ٜػري بٗا   ـٌ ايٓاؽ قٛـفأفض

 ال ٚال فٝٗا ايكٛٝع  يٝؼ يف ايػابات ضاع   

 اضٜ٘ ايطبٝعـال جي    ٞ ٚيهٔ  ـفايؿتا ميؿ

 اـضٛعيًصٟ ٜأب٢   سا ـخًل ايٓاؽ عبٝ

 ا٥طا غاض اؾُٝعـغ  ا ـَٛـفإشا َا ٖب ٜ

 ٢ ايعكـٍٛـفايػٓا ٜطع  أعٛين ايٓاٟ ٚغٔ  

 ٌـٝس ٚشيٝـٔ فـَ    ك٢ ـٚأْني ايٓاٟ أب

 ُطـأسالّ َٔ مبطاز ايٓفؼ ٜأت   طاٚزٙ  ـّٛ تـ٣ٛ ْـا٠ غـَٚا اؿٝ

 ترتـطاح ٜػـ٢ فباألفـإٕ تٛيـف   ٚايػط يف ايٓفؼ سعٕ ايٓفؼ ٜػرتٙ 

 ذب٘ ايهسضـٛىل سـفإٕ أظٌٜ ت  ٚايػط يف ايعٝـ ضغس ايعٝـ حيذب٘  

 داٚضت ظٌ ايصٟ ساضت ب٘ ايفهط  سض   ـس ٚعٔ نـت عٔ ضغـطفعـفإٕ ت

 ٗا اهلُّٛـال ٚال فٝ  يٝؼ يف ايػابات سعٕ  

 َع٘ ايػُّٛ ػ٧مل   ِٝ   ـب ْػـإشا ٖـف

 اٖا ايٓذّٛـٓاٜـَٔ ث  بسٚ   ـّٛ ايٓفؼ تـٚغٝ

 ٛ احملٔـشـفايػٓا مي    اٟ ٚغٔ  ـأعٛين ايٓ

 عَٔـ٢ٓ ايـس إٔ ٜفـبع  اٟ ٜبك٢  ـٚأْني ايٓ
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أطا قريدة الذربؾب  فقد أسم،شا أبها ت ؾبق طؽ سيعة وأربعيؽ طقظعا 
خساسياع تتَّحد ف  الؾزن وتختم  ف  القؾاف ع سؾاي ف  تغاير حروف الرويع أو 

 حرص فيها الذاعر عم  دقة ف  طا يتعمق باإلطالا والتقييدع بظريقة طتداويةع 
هشدسة التقديؼ ف  طعسارية القريدةع وقد تخير الذاعر لقريدتو بحر الستقارب 

 التام.

ف  حيؽ أن قريدة  يران تت ؾن طؽ أربعة وثالثيؽ طقظعا  سثق بر،ها 
الرؾت األولع ويسثق بر،ها الرؾت الثاب ع رير أن طقاطع  يران لؼ تمتزم بعدد 

طقظع ع ول ؽ الدسة الت  رميق عم  هذو السقاطع أبها  ثاهق طؽ األهيات ل ق
أربعة أهيات طؽ اليدي  التام السمتزم هرويِّ الراي السزسؾطةع لمرؾت األول وستة 
أهيات طؽ طجزي الرطق طتشؾعة القافية لمرؾت الثاب ع ول ؽ اختم،ق أعداد أهيات 

األول ذي  بعض السقاطع فيمغق الخسدة أو الدتة أو الديعة األهيات لمرؾت
اليدي  الرائّ  وربسا بزل العدد  ل  ثالثة أهيات فق  كسا هؾ الحال ف  وخر 
طقظؾعةع أعش  الت  ختؼ هها الذاعر قريدتوع أطا الرؾت الثاب  طجزي الرطق 
فمؼ  خال  عدد الدتة أهيات  ال طرة واحدة ف  السقظؾعة قيق األخيرة حيث همغق 

  عق ل ق هيتيؽ فيها قافية طدتقمة.ستة وعذريؽ هيتا طؽ طجزوي الرطقع و 

ويالحظ أن األهيات الت  تسثق الرؾت الثاب  كابق تقدؼ فيسا هيشها  ل  
قدسيؽ : القدؼ األول أربعة أهيات بقافية والقدؼ الثاب  يمتزم فيو الذاعر هت رار 
 سمة "أعظش  الشاي ورؽ" هؾو،ها بظرة أول " ويجعق طعها ف  كق طقظع قافية 

  ديدة.

هؾ طعمؾم ع أن بعراي العرر الحديث ف  تسكشهؼ طؽ المغة  وطسا
وإحداسهؼ هها ليدؾا كدم،هؼ طؽ بعراي عرؾر قؾة المغة العربية ع وفتؾة بعرها 

 ع ف ان تشؾ  القؾاف  فيو أطران ف  والح الذاعر الحديث والقريدة الحديثة :
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 تاحة الرقعة التعييرية أطام الذاعر طسا  جعمو رير طشحرر ف   -ٔ
 فية واحدة خاوة  ذا كان  عالو طؾ،ؾعا طمحسيا  حتاج  ل  طؾل ب،س .قا

أبها تخمص الذعر طؽ كثير طؽ السزايقع والزيادات الت    -ٕ
 عيترهق هها  دد القريدةع طسا يتظميو التحيق لمقافية عشد طحاولة سد العجز

السعظ  حجازي الذي  قؾل:" لقد كان طؽ القدطاي طؽ  كسا رأى أحسد عيد
لقافية لمييق كته  تسام عم  فحؾلتوع  ذ كان ييدأ هها ويشدو طؽ ايشرب 

ع وهذا سيب وا،ح طؽ أسياب الترشع والت، ػ المذيؽ ال الم طا يؾافقها
 (ٔ)است،حق خظرهسا ف  بعربا التقميدي قد سو وحديثو"

رير أبو  حاول التؾفيق هيؽ هذا ال الم وبيؽ ر ية طؽ يرى القافية 
،ها  زيا طؽ الؾزن فيقؾل:" القافية ف  حقيقة األطر أطرا طهسا لمقريدة هؾو

ال  سكؽ أن ت ؾن  ،افة زائدة ف  القريدة فسا داطق  زيا طؽ الؾزن وطؽ 
اإل قا  عاطة فحكسها حكؼ الؾزن واإل قا  أي أبها ،رورية لمذعر ،رورة 

" ثؼ استظرد قائال: وأبا ال أقرد هشا بغاطا خاوا طؽ أبغسة القافية الؾزن لو
و وحدو الرحيح وإبسا أتحدث عؽ القافية  طالقا وأعتقد أن الذعراي أحرار ارا

ف  استعسالها طؾحدة أو طتعددة ع عم  بغام طظرد أو عم  رير بغام هق 
أعتقد أن لمذعراي الحق ف   هسال القافية أحيابا  ذا كان هشاي القريدة 

 (ٕ)" دتؾ ب ذلػ
 قؾل بزرورة القافية وهؾ كالم فيو كثير طؽ التشاقض ع فهؾ طرة 

 والؾزن لمذعر ع ثؼ يروح ليمغ  طا كان قالو ع وليهدم طا كان هشاو...

  

                                                           

 .ٕ٘عصٖٕٔٓالذعر رفيق ع أحسد عيد السعظ  حجازيع الهيئة السررية العاطة لم تاب(ٔ)
 .ٖ٘الذعر رفيق ع ص(ٕ)
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 يٍ ديث ودذج ادلىضىعاخ واخرالف ادلعاجلح:
ات،قق القريدتان ف  كثير طؽ األف ار ول ؽ اختم،ق طريقة السعالجةع فعشد 
 يران خميق  يران بجدو يتحث عؽ ال، رة طيابرةع فيذكر العدل والىديؽ والسىؾت .. 
ف  حيؽ يتخذ الذربؾب  طريقة فشية طغايرةع حيىث  جدىد هىذو السعىاب  فى  وىؾر 

لذىىىربؾب  أكثىىىر ت،رىىىيالع بسىىىاذج  بدىىىابيةع تحسىىىق ف رتىىىوع ولىىىذلػ فىىىال، رة عشىىىد ا
واستظرادا فسا  قؾلو  يران ف  هيقع تجد الذربؾب   سشحو ربسا فقرة كاطمةع وربسا 

 أكثر طؽ فقرة 

 فتتطق ف رة التيرم بالحياة وعدم الر،  بذقائها عشد  يران  ذ  قؾل:
 تأتٝ٘ عفٛا ٚمل حيهِ ب٘ ايضذطُ  ٚقٌ يف األضض َٔ ٜطض٢ اؿٝا٠ نُا .. 

قريدة الذربؾب  وعر،ها تجدو تشاول ب،قرات كاطمىة فى   ثؼ تتطق ف  طؾل
أكثر طؽ طؾ،ع طشها عم  سييق السثىال وقىد أسىم،شا فى  تحميمشىا لسىا يتعمىق ب، ىرة 

 الجير واالختيار بيئا كثيرا طؽ هذا بذكر طشو قؾلو : 
 ٚمل ْكرتف َا دٓاٙ اؾسٚز  َٚا شْبٓا مٔ َا شْبٓا   

 : وقؾلو
 ٚدابٗت ٚسسٟ غٗاّ ايػري  ؾطبت بطغُٞ نؤٚؽ ايكسض 

 :وقؾلو 
وكق  شايتهىا أبهىا تريىد الحيىاة ويىته  الىزطؽ" وريىر ذلىػ طىؽ تعييراتىو التى  

  دشد فيها بقايو  ل  القدر..

ل ؽ  يران  ختم  طعو ف  هذو الشاحية حيث  جعق الذر فى  الشىاس  يمىة 
 كسا هؾ ف  أول  هيق طؽ قريدتو:

 ايؿط يف ايٓاؽ ال ٜف٢ٓ ٚإٕ قربٚااـري يف ايٓاؽ َكٓٛع إشا دربٚا .. ٚ
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كسا يت،قان ف  ف رة ِقَرِر الحياة ور،مة الشاس عؽ طؾتهؼ وأبهؼ يشتيهؾن 
 ذا طاتؾا وإن اختم،ق الريارة والرؾرةع فعشد الذربؾب  استظراد وت،ريق حيث 

  حكيها طتسثمة ف  بسؾذج  قؾل:
 ػ١ـٔ ْٛضٖا ٜا٥ـٝاٙ َـٚزْ   ٢ٓ     ـباٍ املـشط عـَٚٓت

 ابػ١ـسض٠ ايعـازٙ ايكـٚتكت  ٘      ـاَـأٖٚـٝا٠ بـٛز اؿـٜك

 ا٥ػ١ـالَ٘ ايبـل أسـٜٚعؿ   عذبت ي٘ نٝف ٜٓػ٢ ايفٓا٤    

 ػُ٘ ايٝابػ١ـإشا اعتكطت د   ٕٛ    ـٝٓٝ٘ عُا ٜهـٜٚػُض ع

 ١ـ٘ ايساضغـاَـٔ أٜـتؤب    ١    ـساـبـت َٔ ايسٚز ْـٚقاَ

 أطا عشد  يران فيظؾيها طيا حيث  قؾل:
 َٚا اؿٝا٠ غ٣ٛ ّْٛ تطاٚزٙ .. أسالّ َٔ مبطاز ايٓفؼ ٜأمتطُ

كسا أبهسا  ذتركان ف  الحديث عؽ السؾتع وكشهو وطاهيتوع رير أن 
 وؾرة السؾت تتخذ عشد  يران بكال حالساع ورد اع  ذ  قؾل :

 ٚاملٛت نايبشط َٔ خفت عٓاقطٙ.. جيتاظٙ ٚأخٛ األثكاٍ ٜٓشسض

ثر سؾاداع وبذاعة فشراو يتحدث عؽ ف  حيؽ يتخذ عشد والح وؾرة أك
الرطؼع والدودع و،يق المحؾدع وريرها طؽ الرؾر اليذعة السدرفة ف  واقعيتهاع 

 فجيران حديثو عؽ حال الروحع ووالح حديثو عؽ حال الجدد..

ول ؽ ييق  هشاك أف ار تسايزت هها القريدتانع فجيران يتحدث عؽ 
الغرفع والمظ ع والحبع والحقع والدعادة الؾهسيةع والروحع والذربؾب  يتحدث 
عؽ ل تعال  وعالقة الشاس بوع وكي  عيدوو بتبكال طتعدد لمعيادةع هيؽ طؾحد 

أبو تسثق لو ف  وطذركع وكي  أبو روو ف  ال شيدة والسعيد والسدجدع وكي  
وؾِت أبيؽ الياكيؽع ودطؾ  السرّميؽع والسحييؽ والسذتاقيؽع ف  فقرات استغرقق 
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عددا كييرا طؽ فقرات القريدةع.. ل ؽ كال طؽ الذاعريؽ كان وادا الشيرة طتؾائسا 
طع عرفو التاريخ  والعقديع والييئّ ع وتؾ هو ال،ش  السشظمق طؽ عروف حياتوع 

 والسعاب .فيسا يتعمق بااألف ار 

ول ؽ ييق  القؾل بتن قريدة الذربؾب  تتسيز بكثرة الت،اويقع ودقة المغة 
العربية حيث تشعدم فيها األخظاي المغؾية ع والشحؾية هيشسا بجد أن  يران  خظ  

ف  الشحؾ ع ويتجرأ عم  اليشية الررفية أحيابا, كسا ييدو ف  أول هيق طؽ 
 قريدتو:

فقد استخدم كمسة :" يروا" وهؾ يريد "أ يروا" وقد رفع السزار  ف   ؾاب 
الذر  وحقو الجزم ف  قؾلو:" وطؽ لؼ  سش يشدثُر" كسا أبو رفع الذر  والجزاي 

 كميهسا ف  قؾلو:" 
 فُٔ ٜعاْل يف أسالَ٘ غشطا .. ٜبك٢ َٚٔ ْاّ نٌ ايًٌٝ ٜٓسثطُ

 ست٢ ؽُس ايعٖطَٚٔ ٜالظُّ تطبا ساٍ ٜكعت٘ .. ٜعاْلُ ايرتب 

 ف  حيؽ تدمؼ قريدة الذربؾب  طؽ طثق هذو التجاوزات..

وأطا ف  حديثهسا عؽ الديؽع فجيران  ظؾي وؾرتو ف  أربعة أهيات حيث 
  قؾل : 

 ٚايسٜٔ يف ايٓاؽ سكٌ يٝؼ ٜعضع٘.. غري االٚىل هلُٛ يف ظضع٘ ٚطط

 ٍٛ خياف ايٓاض تػتعطـؿط.. َٚٔ دٗـٝـ َبتـِٝ ايعـَٔ آٌَ بٓع

 ٛال ايجٛاب املطػ٢ نفطٚاـكّٛ يٛال عكاب ايبعح َا عبسٚا..  ضضبا ٚيفاي

 ِ..  إٕ ٚاظبٛا ضعٛا أٚ أًُٖٛا خػطٚاـتادطٖـنأمنا ايسٜٔ ضطب َٔ َ

ول ؽ الذربؾب  يتحدث عؽ الديؽ طتسثال ف  ر ق الديؽ الذي  خال  
ص عاهرو باطشوع سؾاي كان ذلػ ف  الديؽ السديح  أو الديؽ اإلسالط ع  ذ  خ
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كال طشهسا ب،قرة طؽ خسدة أهياتع تسثق هيئة الشسؾذجع وتحاك  أفعالوع وترود 
سمؾكوع ويسكؽ الر ؾ   ليها ف  األهيات الت  تحدثشا فيها عؽ تشاولو لشسؾذج ر ق 

 الديؽ.

 يٍ ديث االَرًاء نهًذرسح انروياَسيح: 
 -حد كيير-ابتسق القريدتان لمسدرسة الروطابديةع وتسثمق فيها  ل  

طالطح السذهب الروطابد ع الذي  ذيع فيو  ؾ التذا مع واالبرراف  ل  
الظييعةع وترك العشان لمعاط،ة والخيالع واالهتعاد عؽ القيؾد ال السيكية الت  
تتسثق ف  الؾزن الؾاحد والقافية الؾاحدةع وبيق السؾ،ؾ ع واختيار األل،اظ 

 واالساليب ال،خسة..

الت  هرزت ف  القريدتيؽ االهتسام ثؼ كان طؽ السالطح الروطابدية 
بجؾابب الزع  اإلبداب  أطام قؾة الخالقع بقياس الزع  اإلبداب   ل  قؾة 

 الغؾاهر الظييعيةع طسا يزك   ابب التذا م وكثرة ذكر السؾت.

وال عجب ف  ذلػ فجيران خميق  يران كان طؽ الرواد الذيؽ أسدؾا 
ح الذربؾب  أهمتو الغروف الش،دية لمسدرسة الروطابدية ف  األدب العرب ع ووال

والحياتية ليكؾن كالسروة الت  تشعكس عميها طالطح الروطابدية بقؾةع وقد اتزح 
 ذلػ  ميا ف  طؾل ديؾابو وعر،وع فزال عؽ قريدة السؾاكب.. 

لقد اهتؼ والح ف  ديؾابو بالحديث عؽ الشساذج اليذريةع طؽ طشغؾر 
كاهؽ الظريقع وبائع اليابريبع  روطابد  فركز عم  الشساذج السدتزع،ةع

والراقرةع واليغ ع والسسثقع والذحاذع والسجشؾنع وال،شانع والذاعرع ورير ذلػ 
طسا يراو أهال لمعظ  والذ،قة.. وأعهر ف  بعرو تعاط،ا بالغ الرقة طع هذو 

 الشساذج.. 
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ف  حيؽ اهتعد الروطابديؾن عؽ السدح لمشساذج القؾية ف  السجتسع ع 
لػ تتثرا بالسد االبتراك  الذي كان ييذر بو ف  السجتسعات الدولية وربسا كان ذ

 وبذك..

 وضىح انصىرج : 
الستتطق لظريقة الترؾير ف  قريدة الذربؾب   جد أن التقديسة السقظعية 
الت  اوظشعها ف  قريدتو لؼ ت ؽ ف  الحقيقة  ال وؾرا كميةع تترايى كتبها 

ا وتشديقها راٍوع ويرب  هيها بحروف طذاهد طتتابعة ف  روا ة  قؾم عم  سرده
 السؾاكب رؾير ف  فقراتتعظ  تحكؼ التشاسق هيؽ هذو الرؾرع ويتدؼ ال

بالسذهد ةع الت  تعتش  بالحركة والزطان والسكانع والذخريةع ولعق  الذربؾبية
التسثيقع فش  شتسؾن  ل  حقق يذلػ را ع  ل  احت اك الذربؾب  هيعض طؽ 

ف  كتابة بعض الديشاريؾهات ليعض األفالم الت  كتب واإلخراجع ولعمو بارك 
ؾهات فتويحق يأرابيهاع فتطمعو ذلػ عم  فشؾن الروا اتع وكي،ية كتابة الديشار 

 "فيمؼ" أو "السدرحية" فتتطق قؾلو:ىالقريدة عشدو تذيو ال
 ٢ غانٓٝ٘ يٝايٞ ايؿذٔـعً   ٚيف ايهٛر سٝح تكِٝ احملٔ 

 كت غري ضٜح ايسَٔـال ْؿٚ ِ مل ؼتضٓٗا ايطٜاض    ـبطاع

 ح إَا ٖنتـطٖا ايػٝـهـٜٚٓ   ٛم أٚضاقٗا  ـُٛت ايٓس٣ فـٜ

 ط فُٝا زفٔـٗا ايفكـٝسفٓـف  فات ايؿساز   ـٚتكتًٗا ايعاق

 عَٔـ٢ ايـا٠ فٝأبـطٜس اؿٝـت   ٗا أْٗا   ـتـاٜـٌ دٓـٚن

"ال ؾخ"  سثق السكانع وساكشؾو  سثِّمؾن ىوابغر أ زاي القرة هشا ف
"الذخريات" والظييعة تمق   ت ؾائها فترى "الشدى" و"الغيث" و"العؾاو " 
و"اليراعؼ" ع و"الريح".. وترى الزطؽ يتسثق بذكق رطزي ف  الحياةع والسؾتع 

 .واألفعال السزارعة الت  تدل عم  التجدد والحدوث... فتحك  سير الزطؽ
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ا ه   ل  وه  كسا بالحظ رطؾز فاليراعؼ الت  لؼ تحتزشها الرياضع ط
أوالئػ ال،قراي الذيؽ لؼ يتح لهؼ حظ طؽ العيش الرريدع والحياة الشاعسةع 
والعؾاو  طا ه   ال تمػ الغروف القاسية الت  ال  دتظيع هؤالي السداكيؽ 
القيام لها ع والشدى الذي  سؾت فؾا األوراا طا هؾ  ال بياههؼ الذي يتالب  

 بغير طتعة أو سعادة أو لحغات هشاية.. 

لرؾرة ررؼ االستعارة وا،حة تسام الؾ،ؾحع لسؽ  قرأ الشص ف  سياقو وا
 التاريخ  والش،د  واال تساع .. 

والذربؾب  عم  هذو الظريقة طؽ قرب استعاراتو ولظ  طتخذهاع وبداعتها 
 طؾل قرديتو ع حت  وإن هدا يتحث حديثا حقيقيا ال طجاز فيو ...

ش  فالقرون والحديث طاثالن هشا والذربؾب  ف  برو بزَّا   ل  التراث الدي
 أو هشاك ف  تزاعي  برو.. 

فقؾلو :" لػ األطر .." طتتثر بقؾلو تعال  :" هلل األطر طؽ قيق وطؽ بعد" 
وقؾلو :" وأرقب خمقػ طؽ عالس   يا  ذئاب عم   ي،ة" طتتثر بالحديث : الدبيا 

رالةع د ،ةوعالهها كالب" هذا فزال عؽ بيؾ  ط،ردات الدير والسدجدع وال
 والشي ع ورير ذلػ طسا  ذير  ل  تراث روح  طتتوق ف  ب،دو..

كسا أن األساليب العربية العاليةع طثق:  لو لع لػ األطرع عسرك لع 
أ زا تعد طؽ تتثرو بالتراث الديش ع وربسا ابتز  وؾرة طؽ الذعر القد ؼ وأ،اف 

رب وأبها تظحؽ  ليها طؽ روح عررو بيئا .. كسا ابتز  وؾرة زهير عؽ الح
 الشاس .. 

 اؿٜطبُ إ٢ي١ا َا عًَُٔتُِ َٚشُقتُُِ       ََٚا َُٖٛ عَٓٗا بٔاؿٜسٜحٔ املٝطَد٢ِٖ ََٚا

 طَ إ٢شا ضَطٖٜتُُٖٛا فٜتَضط٢َّـ١َُٟٝ       َٚتَضـََت٢ تَبعَجٖٛا تَبعَجٖٛا شََ

 تَشٌُٔ فٜتُت٢ِٔ٦ افٟا ثُِٖـح نٔؿـفائٗا       َٚتًَكٜـفٜتَعطُن٥ُِ عَطىٜ ايطَس٢ بٔجٔ
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 و عمها لمدهر فقال:
 سَٚٚضُٖا ْهباتُ ايًٝاٍـت   ٌُ    ـ١ْٛ ال تـط طاسـٚيًسٖ

 إشا غٖٛضتِ٘ ضؤٚؽ اؾباٍ  ٚيف دٛفٗا َجٌ عُل ايفضا٤  

لت  ربسا ال يتدع لها السقام هذا. وهشاك ال ثير طؽ السالطح األسمؾبية ا
  بتن  ذتسق عميهسا بحث ع هق تحتاج  ل   حراي وتحميق ع ربسا بؾوهشا

لمسا دتير ع وقد اكت،يق هشا باإلبارة والمسحةع حروا عم  عدم ،يا  ال، رة 
 الرئيدة وه  تحميق ودراسة قريدة الذربؾب  طؽ الشاحية السزسؾبية.
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 اخلامتح
سدشا أبعادها الش،دية ع ههذا ب ؾن طؾفشا ف  رحاب القريدة ع وتم

وقد خمرق هذو الدراسة  ل  طجسؾعة طؽ الشتائو ع وباقذشا طزاطيشها ...والمغؾية
 والتؾويات فسؽ الشتائو طا يم :

  تسيز أسمؾب الذربؾب  باستغالل ف رة الشسؾذج لظرح أف ارو طؽ
خاللها ع ولعمو لؾ قدر لو العيش كان سيتحؾل  ل  السدرح الذعري بقؾة 

 بغرا الهتساطو بالشساذج اإلبدابية.. 
 السؾ،ؾعات السترمة بالعقيدة ع حيؽ  الرراحة والجرأة ف  طعالجة

ترتي  بذقاي اإلبدان ف  الحياة ع طسا  حتاج  ل  حذر ويقغة عشد 
 القراية والحكؼ.

  ت،ؾا قريدة الذربؾب  عم  قريدة  يران طؽ الشاحية المغؾية
وال،شيةع وإن كان  حدب لجيران فزق الديق ع والريادة ف  ترسيخ هذا 

 التحرر ف  هذو ال،ترة.الذعر الذي يتسيز بالجدة و 
  ررؼ قدؾة تجربتو الحياتية لؼ  ريح الذربؾب  هجايع ولؼ يتخذ

 سمؾكا طعاد ا لمسجتسع عم  خالف عيد الحسيد الديب .
  رمية الظابع التذا ط  عم  القريدةع والظابع الت،ا ل  عم  قريدة

 يران ع طسا  جعق  يران طت،ؾقا عميو ف  هذو الشاحيةع ألبشا بعتقد أن 
ألدب الذي يدفع  ل  اليشاي واألطق أفزق طؽ الذي  ريب باليتس ا

 واإلحيا .
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 انرىصياخ:ويٍ 
  يؾو  الياحث هشا بعسق طؾازبة طتؾسعة هيؽ القريدتيؽ ف  رسالة

طا دتير تتشاول القريدتيؽ طؽ هدراسة  حرائية لمسالطح السذتركة 
 ؾا،عة.ظرح ف  تمػ الؾرقة الستئة ههذا اليوالسختم،ة هيشهسا طدتز

  يؾو  الياحث بإعادة الشغر  ل  ديؾان الذربؾب  ف  دراسة
دكتؾراوع ألن تجربة الذربؾب  تحتاج  ل  تجمية بقراية بتا و ف  ،ؾي 

 الدرس اال تساع  والش،د  والدياس  والتاريخ .
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 فهرس ادلىضىعاخ
 يدىتسه

 الدياا التاريخ  واال تساع  لسؾاكب الذربؾب :
 الحسيد الديب:هيؽ الذربؾب  وعيد 

 ال،رق األول:
 طزسؾن القريدة: التؾتر والثيات

 ؾت:ىف رة : الس
ر عؽ الخ  الق:ىف رة الترؾُّ
 ف رة الجير واالختيار

 ف رة الشغر ف  أحؾال الشاس:
 ف رة الحاكؼ والسحكؾم

 ر ق الديؽ :
 األط،ال

 ال،رق الثاب 
 طالطح األسمؾب ف  قريدة السؾاكب

 ب رةدي كق فقرة بإبارة  ل  ه
 السعجؼ اليائس والظيع التذا ط 
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 هيؽ  يران والذربؾب 
 حيث طعسارية القريدتيؽ وطؾلهسا طؽ

 وحدة السؾ،ؾعات واختالف السعالجةطؽ حيث 
 حيث االبتساي لمسدرسة الروطابدية طؽ

 و،ؾح الرؾرة 
 الخاتسة
  ال،هارس
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 فهرس ادلصادر وادلراجع
ديىؾان وىالح الذىربؾب ع هتحقيىق د. عيىد الحى  د ىاب ع وطرا عىة د. أحسىد 

أ الظيعىة  ٗٗكسال زك ع الهيئة العاطة لقرؾر الثقافةعسمدمة ذاكرة ال تابة العىدد 
 .   زيانمع ٖٕٓٓاألول  

الذىىعر السرىىىري بعىىد بىىىؾق  ع الحمقىىة الثابيىىىةع بقمىىؼ ال تىىىؾر   طشىىىدورع 
 .م ٜٚٚٔبهزة طرر 

سيد الديب ع دراسة وتقد ؼ عرام عيىد ال،تىاحع طكتيىة  زيىرة ديؾان عيد الح
 الؾرد هدون تاريخ . 

تىىىىاريخ األدب العربىىىى  العرىىىىر الجىىىىاهم ع د.بىىىىؾق  ،ىىىىي  الذىىىىهيرع دار 
 السعارف. 

هىىى( ع دار ال تىىب ٕٖٛالعقىىد ال،ريىىد الهىىؽ عيىىد ربىىو األبدلدىى  )الستىىؾف : 
 .ىه ٗٓٗٔهيروت الظيعة: األول ع  –العمسية 

 . ٜٛٚٔال تب والحياة ع العقادع دار ال، ر  طظالعات ف 

برح اهؽ عقيق عم  أل،ية اهؽ طالىػعاهؽ عقيىقع عيىد ل هىؽ عيىد الىرحسؽ 
هىىى( هتحقيىىق   طحيىى  الىىديؽ عيىىد ٜٙٚالعقيمىى  الهسىىداب  السرىىري )الستىىؾف  : 

القاهرةع دار طرر لمظياعة ع سعيد  ؾدة الدىحار وبىركاوع  -الحسيدع دار التراث 
 .ٔم  ٜٓٛٔ -هى  ٓٓٗٔ: العذرون الظيعة 

 سهىىرة أبىىىعار العىىىربع السؤلىىى : أهىىىؾ زيىىد   هىىىؽ أهىىى  الخظىىىاب القربىىى  
هىىى(ع حققىىو و،ىىيظو وزاد فىى  بىىرحو: عمىى    اليجىىاديع بهزىىة ٓٚٔ)الستىىؾف : 

 طرر لمظياعة والشذر والتؾزيع.
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عيد الدالم   هىارونع الشابىر:  -األوسعيات ع هتحقيق احسد   باكر 
وريىر ذلىػ طىؽ السغىانع وهى  مع ٖٜٜٔطررع الظيعة: الدابعةع  –السعارف  دار

 كثيرة.

 

 –بىىىعربا القىىىد ؼ والسقىىىد الجديىىىدع د. وهىىىب أحسىىىد روطيىىىةع عىىىالؼ السعرفىىىة 
 . ٕٚٓم العدد ٜٜٙٔال ؾيقع 

برح القرائد الديع الظؾال الجاهمياتع ألهى  بكىر   هىؽ القاسىؼ األبيىاري 
مع ٕ٘ٓٓارفععيىىد الدىىالم هىىارونع دار السعىىهىىى ع هتحقيىىق وتعميىىق ٕٖٛ -ٕٔٚ

 . الظيعة الدادسة

الحيؾانع عسرو هؽ بحر هؽ طحيىؾب ال شىاب  بىالؾاليع الميثى ع أهىؾ عثسىانع 
هيىىىروتع الظيعىىىة:  –هىىىى(ع دار ال تىىىب العمسيىىىة ٕ٘٘الذىىىهير بالجىىىاحظ )الستىىىؾف : 

 قال السحقق: ٔٔٗ/ٗهىع  ٕٗٗٔالثابيةع 

هؽ عيد الؾهاب هؽ   هؽ عيد الىدائؼ  "بها ة األرب ف  فشؾن األدبع أحسد
هىىى( دار ال تىىىب ٖٖٚالقربىى  التيسىى  اليكىىىريع بىىهاب الىىديؽ الشىىىؾيري )الستىىؾف : 

 هى. ٖٕٗٔوالؾثائق القؾطيةع القاهرةع الظيعة: األول ع 

الذعر والذعرايع أهؾ   عيد ل هؽ طدمؼ هؽ قتيية الىديشؾري )الستىؾف :  
 .هى  ٖٕٗٔعام الشذر:  هى(ع دار الحديثع القاهرةعٕٙٚ

بىىرح بىىذور الىىذهب فىى  طعرفىىة كىىالم العىىربع بىىسس الىىديؽ   هىىؽ عيىىد 
هىى( هتحقيىق بىؾاف هىؽ ٜٛٛالسشعؼ هؽ   الَجؾَ ري القىاهري الذىافع  )الستىؾف : 

 ىىىزاي الحىىىارث ع عسىىىادة اليحىىىث العمسىىى  بالجاطعىىىة اإلسىىىالطيةع السديشىىىة السشىىىؾرةع 
تىىىاب: رسىىىالة طا دىىىتير لمسحقىىىق( الظيعىىىة: السسم ىىىة العربيىىىة الدىىىعؾد ة )أوىىىق ال 

 م . ٕٗٓٓهى/ٖٕٗٔاألول ع 
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هىىىىى(ع دار السعىىىىارفع ٜٖٛٔالشحىىىىؾ الىىىىؾاف ع د.عيىىىىاس حدىىىىؽ )الستىىىىؾف : 
 الظيعة: الظيعة الخاطدة عذرة. 

 .ٜٜٚٔ ٔ باكرع طظيعة السدب  ع  قزية الذعر الجاهم ع طحسؾد  

 طؾسؾعة ويكييد ا . 

خميق  يرانع ) العربية( قدم لهىا وأبىرف  السجسؾعة ال اطمة لسؤل،ات  يران
 .   زيانهيروت هدون تاريخع  –عم  تشديقهاع طيخائيق بعيسةع دار وادر 

القارق والشص العالطة والداللىة سىيزا قاسىؼ الهيئىة السرىرية العاطىة لم تىاب 
 . ٕٜٔع ص ٕٗٔٓ

ع تحريىىىر : ت كىىىؾيمر يىىىشوع  ٕٓٓٓالذىىىرا األدبىىى  طجتسعىىىو وثقافتىىىوع ع 
 .ع ٕوتر سو د. عيد الرحسؽ   أيؾبع  

هىىىى(ع  دار وطكتيىىىة الهىىىاللع هيىىىروتع  ٕ٘٘لييىىىان والتييىىىيؽ الجىىىاحظ )ت: ا
 .هى  ٖٕٗٔ

طداخق ف  قىراية التىراث العربى  د. عيىد الحكىيؼ را،ى ع هتقىد ؼ د. سىميسان 
 .ٕٙٔٓالسررية العاطة لم تاب العظار ع الهيئة 

يئىة السرىرية العاطىة لم تىاب الذعر رفيق ع أحسد عيد السعظ  حجىازيع اله
ٕٖٓٔ. 

تر سة أسىىعد حمىىيؼ ع الر يىىا اإلهداعيىىةع هاسىىكق همىىؾكع و هيرطىىان سىىالشجرع
 .ٕٕٔٓيئة السررية العاطة لم تاب ع اله  طشدور طرا عة د.
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