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 امللخص:

 ثيائٔ٘ اجملٌْ ّالتْب٘ عيد أبٕ ىْاس

 دراس٘ ىفسٔ٘ فئ٘

 دكتؾرة

 ّجَٔ٘ حمند املكاّٖ

 والعربية لمبشات بالدادات كمية الدراسات اإلسالمية

ذ شمماف هيممو اليشا يممات الس يذممية إبدممسة صا ممة    ياتدممؼ العرممر ال  اسمم
لمما العممراج    ممدت إنتقمماا الخال ممة اه   فشيممةالاليشا يممات ي والدمممؾكية   وبالتممال

 لا ال الد العربية.إوتدمل كل ذلػ   وطالعؾا حزارات قيؼ وعادات 

  صالج السجتسعأكس عمضيا قيؼ و تشع ياحة التواألدب ىؾ الرفحة الؾض  
 ا تمػ    ومؽ الذعراء السذيؾريؽ ةونتمػ اآل يوقد برز كيضر مؽ الذعراء  

 ة: وناآل

السجمؾ  وت عاتمو ش شمرب الخسمر  :نمؾاس تيمارا  ابمأ وقد تجماذب بؾ نؾاسأ
السجمماىرة بالسعا مممام   اممؼ تيممار التؾبممة بتؾابعيممما  –االسممتيانة بالسقدسممات  –

 ستغفارم.مالزمة اال –حجام عؽ العؾدة اإل –لذنب دراك عغؼ اإمؽ ش 

ولا   اؼ  در تو األأبداعو تر ع الا نذي إوىذه اليشا يات التا تبدت  
مممتو األأنذممم يشممم ابو    فممم مممإ ؛ اولممما عمممد ليكمممؾ  معمس  ل العممممؼ ممممؽ رواد ذ حر 

بمممؽ  ةل مممأو  –كا ر ش الخممما متمممةحممميث بيممممة مشفأ  عرمممره  ولفمممؽ  ممما  مممدر شممم ابو 
  التيستو.....واغرياه باالنغساس  ا السمذات   تمقفاه الح ابم
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 فمما  شممعره   السجمؾ   يذا انغسممس  ممإ   يا لرممدقو الفشمبداعمو مؾاك  ممإوقمد كمما  
 ..بداعموإب الزممو آذا عماد و إممؽ الزمؾابث    م ةا لحياتو السجماىرة السشفمتم د  
 .مشو  رطا عما ما باكي  

ؾ ممممؾد   بتقبلمتمممداد لمسدمممواال  لمساضممما رتممممدادبداعمممو بمممضؽ االإوقمممد  سمممع 
 ي يذو . يكير مشاس ة لمعرر الذألفاظ ومؾسيقا أتراكضب و 

راء الشقماد هيمو ممابضؽ مقبمل يؽ آكما  وراء ت مابمضؽ اليشما ضتضؽ التذبمذب ا وىذ
 بداعو   ومعارض محجؼ عشو.إعما 

دراسة نفدية  -أبي نؾاس  -التؾبة  -الفمسات السفتاحية: اشا ية السجؾ  
  شية
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The double-mindedness and repentance of Abu 
Nawas 
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Wajeha Mohammed Al-Makawi 

Faculty of Islamic and Arab Studies for Girls in Sadat 

Psychological study 
The Abbasid era was characterized by a special 

feature, in which the living and behavioral biases were 

common, and consequently the artistic duality. By 

moving the caliphate to Iraq, the values and customs were 

found, and civilizations were witnessed and all of these 

infiltrated the Arab countries. 

And literature is the page lightness reflected by the 

values and ethics of society, has emerged many poets at 

that time, and poets famous at that time: 

Abu Nawas. Abu Nawas has been attracted by two 

trends: the madness and its consequences (drinking 

alcohol - insulting the sanctities - manifesting sins), and 

then the stream of repentance with its apprehensions of 

"the realization of the bone of guilt - the reluctance to 

return - the inherent forgiveness". 

These duality, which appeared in his creativity due to 

its inception, and then issued youth, in its first to be back 

to be a teacher; the science of the pioneers of his time, but 

in the youth of the infamous surrounded by a few 
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(Alkharki - and Alba bin Habab) Vtfvh and tempt him 

indulging in pleasures .. ..Thalthm. 

His creativity was in keeping with his artistic truth, if 

he indulged in madness, his hair was the echo of his life, 

the outburst of uncontrolled controls. If he returned, the 

father needed his creativity. 

His creativity combined the recoil of the past, and the 

extension of the future, with structures, words and music 

more appropriate to the age in which he lives. 

This oscillation between the two was the difference 

between the views of the critics between the future of his 

creativity, and exhibitions reluctant. 
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 ٘ـقدمـــــامل

 ممي  التقابميممة ذات عممما كيضممر مممؽ اليشا يممات  يشظممؾي العرممر ال  اسممي
الغممدر  يقابممل  الؾ مماء شجممد   الشمماحضتضؽ الديشيممة والدمممؾكيةالسشممزف والتؾ ممو  ممي 

  التفممريث يقابممل  ممراط اإلو   التيممؾيؽيقابممل  يؾيمملالتو الخيانممة   تقابممل األمانممة و 
اء أ ممراده إلمما  شدمميات مختمفممة   وىممذه الستشاقزممات ير ممع معغسيمما إلمما انتسمم

الممؾالء بممضؽ  ممي  السمممامرات   والتذبممذب وسترممح آصممر ا دممقؾط ممممػ ونيممؾض 
ا مدتغضي ا م1شالشيدابؾرى بؽ سيار ا ل والشجؼ الظالع   يقؾا آلالشجؼ ا  :  ارص 

 ساّـٕٛ ي٘ قـخًٌ ايسَاد َٚٝض مجس          ٜٚٛغو إٔ ٜه أز٣

 ٝاّ ؟!ـ١ٝ أّ ْـاظ أَـأأٜك   َٚا أدزٟ ، ٚيطت أخاٍ أدزٟ        

 ع٢ً اإلض٬ّ ٚايعسب ايط٬ّ          ٛيٞـايو ثِ قـسٟ عٔ زسـفف

   وتذمتتقابميا تذعبكا  يالسمامرات  ي بضت السمػ  القالقل أوكسا أ  
الفممممرس والعممممرب   القحظممممانضضؽ : بممممضؽ مختممممم  األعممممراج والظؾا مممم   وتشمممماحر

عممما سياسممة  وإممماعممما الحمماكؼ   إممما اصممتال   .والعممدنانضضؽ ألسمم اب مت ايشممة 
تفمماوت السعممايش  –عيذممة متر ممة لمظ قممة الحاكسممة  –الحكممؼ ش  ممرض ضممرا ب 

 .بضؽ الشاس م

لعممممدم حرممممؾليؼ عممممما  ؛عممممما سممممظؾة السممممألؾ وربسمممما تسممممرد أنمممماس مممممشيؼ 
 ضمممشعكس ىمممذا الحمممس بالدممممب عمممما   حداسممميؼ بمممالغبؽ زمممال  عمممؽ إحقمممؾقيؼ 

                                      
شمماعر مممؽ أ ممل سممبي  ممارس   اشممتير بذممعؾبضتو وشممدة بغزممو لمعممرب  يفتخممر بيممؼ  ممي 1
عره عما العرب  لسما أ زمت الخال مة إلما عبمد السممػ بمؽ ممروا  و مد إليمو ممع عمروة بمؽ ش

 الزبضر  ومدحو ومدح الخمفاء مؽ بشيو   وعسر طؾيال . 
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سيمممممة  ممممي و ممممؾد   ممممة را زممممة وتفممممؾ  السحرمممممة الدمممممبية مت ؛الحيمممماة ونسظيمممما
 ة مشيا.لألوضاف ومدتاء

سياسممممممية   و فريممممممة  : عممممممة شؾ   تبممممممدت عممممممؾاىر عديممممممدة ومنتيجممممممة لممممممذلػ و 
كذضؾف التفمت واالنغساس  مي الذميؾات  أو الزىمد وسميظرة حمس : وا تساعية 

االنغسممماس  ممي السممممذات  أو  التؾبممة والشممدم   والتشممماقض بممضؽ السجمممؾ  والتؾبممة 
 عشيا واالندالخ واإلحجام 

فاتفمممت عمممما عيمممؾر بعمممض ت م وصا مممة -عاممممة شوكانمممت ىشممماك دوا مممع 
 تسمماعي   صا ممة مؾضممع الشقممد اال اتدممست بدمممؾكيات ىمي الذخرميات التممي
 ممي القممر   و ممدالممذى أبممؾ نممؾاس  :  ومممؽ ىممذه الذخرمميات  ممي بض ممة إسممالمية

ما   ي السممذات  وانغسمس  مي الستمع    ورتع  ي اليجر  الياني امؼ آب تا   ما  نادم 
 .ا ما  رط مشو عم

ومغمماىره   اممؼ أسمم اب ركؾنممو   سمم اب اند اعممو لمسجمؾ  أوال حم  يعممرض  
 ستزممادا   ممي تجربتممو الذممعرية   حممدة  ىممذا  السدممارا  ال وكيممأ أاممر  لمتؾبممة 

 "أو التذبممذب بممضؽ اشاايممة  اإل ممراط والتفممريث   كسمما يظممرح ال حمم  إشممكالية اولضش مم
تبدت  مي    وىل  تساعيأو ا ة " ىل كا  وراءىا عامل نفديالسجؾ  والتؾب

ذىمب إليمو بعزميؼ   مما بؾ أ مدبي؟ أو أ مح الذاعر  ي إصفا مو ؟ السشجز األ
 يذا ال يشظبق عما إبداف  إ  كا  ذلػ  ليس " وايقة حياة "  أ  العسل الفشي

الخسممر   سمما كمما  انغساسمو  ممي   أل  أعسالمو كميمما انعكمماس لحياتمو ؛أبمي نممؾاس
 . تساعيي نكيرة وضعو اال  وىءة أحس بياؾ س وتحمل ذاتو هيو إال لضؾاري 

 مممذلػ لسمما اصمممتص بممو ممممؽ   أممما سممبب اصتيممماري أبمما نمممؾاس  مممادة لم حمم  
    عمتو يشجح   ي إصفاء  زء كبضر مؽ  فاتو الذخرميةوسمؾكيات  فات 

مسا يمدا عمما قدرتمو عمما تشحيمة حدمو الذخرمي      مؼ تتدرب إلا إبداعو 
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ىممؾ برممدده أ ممدج   ي  وَمي ممَل السؾقمم  الممذوشممعؾره الممذاتا   ممي أاشمماء إبداعممو 
ا يؾ  بحممز  د ممضؽ أو ألممؼ سممحضق   شمميتسيضممل دو  أ  نجممد بممضؽ الدممظؾر مممردود 

   فانمت تعبضراتمو  ي يكابده   وقد عايش سسات األداء  ي القر  اليمانا اليجمر 
  وقممد  مماءت يممة لعرممره ونغسممو مشتسوسممياقاتو ودالالتممو ألفاعممو الستسيمممة  ممي 
شممميرة صؾر اقممما ي ر مممضؽ    أكدممم و ممممذ و  ومتف مممة عمممميممممرآة لمممو كاشمممفة عشمممو 

ة غضمممرت مدمممار حياتمممو و اىتساماتمممو ونيممم  واسمممعة   وقمممد تعمممرض ألزممممة حممماد
   فمممل إبمممداف ممممؽ  يوقمممد واكمممب إبداعمممو حالتمممو الذممعؾرية  وحدمممو اآلنممم  عمموإبدا 

وانظمممق لدممانو يشفمم  ممما قممر  ممي  ممدره   صزممع ليمما ةإبداعممو يقمم  وراءه تجربمم
مسممما وسممممسيا  ذلمممػ  ممممي تجربتمممو الذممممعرية كمممل تجممممماوقمممد   مممي تممممػ المحغممممة  
 .السا شة والتا  ة  : بالردج  ي حالتيو

مشيممما مممما   ددة حمممؾا الذمممعر  مممي العرمممر ال  اسمممي واسمممة دراسمممات متعممم 
  -ميل:  مع نغا ره مؽ الذعراء   ضست لسحات تذضر إلبداعو بذكل عام

 –اتجاىممممات الشقممممد العربممممي القممممديؼ لمذممممعر:  حدممممؽ أحسممممد البشممممداري  -
 .دار العمؾم  د محسؾد الربيعي  –شرا  إ  1985 دكتؾراه الة رس

حسممد أ  إلمما دصممؾا الدممال قة بغممداد  الؾ مم   ممي الذممعر ال  اسممي -
 .1968 الة ما دتضر  إشرا  د أحسد الحؾ يأمضؽ مرظفا   رس

 قرمممضدة ومؾضمممؾعاتيا  ممما القمممر  اليممماني مممي شمممكل ال التظمممؾر الفشمممي -
 .1977عضؽ شسس   دتضررسالة ما –أحالم الزعيؼ  –ليجري ا

ما ؛ الحدمؽ بمؽ ىمان : ميمل    شخرمضتو ونفدمضتوعمما  ومشيا مما كما  وقف 
ودراسمة نفدمية    اس د دمحم الشمؾيييع اس محسؾد العقاد   نفدية أبمي نمؾ 

دمحم  كتؾردممملأوديبتممو ونر دممضتو بممضؽ  الشؾاسممي: بعشممؾا   نممؾاس  عممؽ أبممي
وىممممذه ا. مدمممممفو ما شمممما  اممممؼ تا   مممم أوضممممح  ضيمممما الممممدوا ع وراء  طممممو عرممممر
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 مممانبي   عمممما  ؛ لمممؼ تركمممزعمممما المممرغؼ ممممؽ بكارتيممما   وشمممسؾليا األعسممماا
وعما نحؾ يجما تفاوت إبداف الذماعر   السجؾ  والتؾبة؛ مؾضؾف ال ح 

عمممما أ  ىشممماك شمممض  ا ال ت ممما يجمممب ذكمممره   وىمممؾ أ     مممي ىمممذيؽ الجمممانبضؽ
و اعمممبمؾريممة اإلبممداف لديممو    إبد انمممؾاس راعممؾ  ىمممالء الممذيؽ كتبممؾا عممؽ أبممي

 يالجمانب االسجؾ  والتؾبة شمكمت ولفؽ زاويتيمت ايؽ الرؤى  متعدد الزوايا 
؛ الفتابممة عشممو   ولقممد آامرت  الجؾانمب ال اقيممة طغمما عممما  المذى  مي إبداعممو

ممأل القممداما  ءؽ إطممرامممرغؼ المم عمممالزىممد اكمما  السجممؾ  ال و ير بممت    ممما اش 
وهللا ممما " وكمما  إذا تحامممل عميممو بعممض القممؾم يقممؾا " عممما  ان ممو الممديشا

 م1ش"السجمؾ  حتما أتشماوا العغما ؼ ؽ غضر اإلسالم   ولفؽ ربسا نمزا بميأدي
يانمة د"  مؾ كانت ال أ  نسضز بضؽ حقؾج الفؽ   وحقؾج الديؽىذا ويش غي 

  لؾ مب أ  عتقماد سمب  ا لتمأصر الذماعروكما  سمؾء اال عما الذمعر   عار ا
الظ قممات" يسحمما اسممؼ أبممي نممؾاس مممؽ الممدواويؽ   ويحممذ  ذكممره إذا عممدت 

   جارى القداما  ا  عما إعيار براعتو الذعرية قد عسل أبؾ نؾاس  م2ش
  وو   الشاقة     وشبب بالسرأة ما األطالا   ؾق  ع نيجيؼ الشغسي

" مما أحمد أعممؼ بالمغمة ممؽ  ي امر  ي ؾ غَ صؾر ل  عانو مذ  أ اؼ دل  إلا غرضو
صضمممل نمممؾاس دالمممة عمممما أ  السجمممؾ  عميمممو د    مممارة أبمممي م3شنمممؾاس "  أبمممي

                                      
م  ىمذا الفمالم غضمر مؾ مؾد 1968  ط دار السعمار  201ط قات الذعراء البؽ السعتز  1

ي نمممؾاس ألبمممي ىفممما   مممي ط قمممات الذمممعراء البمممؽ السعتمممز وإنسممما ىمممؾ مشقمممؾا ممممؽ أص مممار أبممم
ونقمممل عشمممو شمممؾقي ضممميأ ىمممذا الفمممالم  مممي كتابمممو تممماري  األدب العربمممي  5السيسمممزي  مممم 

 . أر ؾ مرا عتو. 3/227
 الحمبا ب ت م. 3ط -58الؾساطة بضؽ الستشبي وصرؾمو   لمجر انا 2
 . 1971دار الففر  39اؾرة الخسريات اؾرة الزىديات  دمحم الرادج عفيفي  م 3
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ال اإلبممداف ىممؾ مشمماط الحكممؼ      وأنممو يتممرنح بممضؽ الشممزعتضؽ  ولمميس أ مميال  
أنممو تذمم ع بستظم ممات العرممر   ذلممػ ؽ؛نممؾاس بإحممدى اليشمما ضتض اتعمممق أبمم

  ء  وطرا ممق تعبضممروانزممؾى تحممت احتيا اتممو وممما شمماف هيممو مممؽ نيمم  أدا
الممشفس الستظمعممة  زممال  عممما أ  التشرممل مممؽ ضممؾابث السجتسممع   ولعممل 
إلمما السجممؾ    وقممد حممدث ذلممػ  هسمما ممما د عمماتحممرر مممؽ متابعتممو ىإلمما ال
ا ا كما  رد   قمدمع طر مة بمؽ العبمد ممع اصمتال  أداء الففمرة  قديس  طر مة رد 
يالممس الففمر  نؾاس بضشسا كا غمبت عميو التقريرية   واإلص ار    ي ا مدف

 الدا د 

داء م اشا يمممممممات ممتؾيمممممممة تأصمممممممذ شمممممممكل –دواء  –إغمممممممراء  –ش الممممممممؾم  -
والستمماح محبممؾب   وكيممأ والخسممر  سعممت بممضؽ    ممالسسشؾف مرغممؾب  شممرةاالس 
مما ا تساعي مما يمما مسشؾعممة ديشي مما متاحممة وا اشممضؽاال وقممد تفممؾ  ىشمماك مذممكمة    قع 

 فمرة  ماغيا قبممو السجشمؾ  حمضؽ ء هيكؾ  حميما حيازتمو   وىما التعمق بالذي
 :قاا

 (1)رتُس تداٜٚت َٔ ي٢ًٝ ب٢ًًٝ ٚسبٗا      نُا ٜتدا٣ٚ غازب ارتُس با

ممممل بغضتمممو  مممم ب مرتمممدا  إلمممما ولفشمممو   قمممد نيممم  أبممممؾ نمممؾاس نيجممممو  لمممؼ يحر 
 أما   الرؾاب

شت بعمممدة وممممؽ صاللمممو اسمممتع السمممشي  التفممماممي  السممشي  المممذى ات عتمممو  يمممؾ
 تساعية ر د معالؼ حياتو اال  تساعي ؛ وذلػ  يمشاى  ...مشيا السشي  اال

إلمما تفمتممو بعممد تسضممزه  رإذ لممؼ يممػ  ممي مجؾنممو مممؽ نمم الء زمانممو لضمفممت األنغمما
 كانمت التا شغفت بو بعد طالقة تسضزه اإلبمداعي   كسما أ   تؾبتمو -إلبداعيا

                                      
 .396ا ديؾا  مجشؾ  لضم1
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ا  مما    محممدا اؾ لتعميسممو األوا الممذى كمما  يمىمممو ليكممارتممداد  ىممذا إضمما ة إلمما عالس 
الشفدممية التمما  عمتممو قممابال  لتمقممم  أي  طبيعتمموالسممشي  الشفدممي : وذلممػ لبيمما  

اركا" اممؼ "وال ممة بممؽ الح مماب " انرمماف ممبي مما  اممؼ شمماء  تمقفتممو يممد و فممر "الخمم
محميث  مرض  تشذ تو  ميرتداد لمتداد  ي السمذات والتفمت ؛ واالمذبذب ا بضؽ اال

نزم اط   ومشيما السمشي  الفشما .. وقمد اتفمأت عميمو  مي االلتمزام واال هيو سمياج
عتممممو  ممممي   وبرا مقظؾعاتممممو الذممممعرية  وتجميممممة قدرتممممو  ممممي اصتيممممار ألفاعممممو  يممممؼ

 ار الرؾرة السشذؾدة.استحز

 اممؼ يسيممل ذاتمموأوال    مجتسعممو إبممداف أبممي نممؾاس يحمماكي  مجسممل القممؾا أو  
يجدممد  وىممؾ قبممل ىممذا كمممووىمما ذات  مزحزحممة عممؽ الظريممق القممؾيؼ    بعد ممذ 

  ؾره وىؾ آيب إلا الرراط السدتكيؼ.شع

والشتيجة التا انتيما إلضيما الذماعر ..ىما  مفاء نفمس السمممؽ   وإيابيما  
ضممدة عممؽ طريممق الحممق    ممالميسمما اعت يمماب بممد ليمما مممؽ اإل راىمما مممؽ عكممار  وح 

 .  والر ؾف إلا السحجة البيزاء
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 مصطلحات البحح
 ٔ٘ اجملٌْ ّالتْب٘ئثيا

: مقار ة السحرمات وتعاطضيا والس اىاة بارتفابيا وتزيضشيا اجملٌْ – 1
بدت ا ومشدق الشغؼ. وقد لمستمقضؽ و ذبيؼ نحؾىا مؽ صالا بديع القؾ 

ىره أكير ما بدت  ا شرب الخسر  والغزا بالسذكر  الغزا الرريح .. مغا
 .اوكل ذلػ كا  عشو مشيي  

ذات  اليشا يمممة شمممكلبمممضؽ السجمممؾ  والتؾبمممة مممما تمممأر ح سممممؾك أبمممي نمممؾاس 
 ذه اليشا يممة ىمم تخمممل حضمم حجممر الزاويممة  ممي إبداعممو  و  تميممم التقابميمة تمممػ التمما

مماومزممات إبداعيممة أصممرى   قممد يرمم  معج  مما بالظب مما  أو قادح    يعممة  أو مادح 
ر د السمذات    يلالسجؾ    مأو  ؾب غزارة إبداعو تؾ يت أوال  نحؾ لفؽ 

السجمؾ  ىمؾ ا وتزيضشيما .و ومقار تيا   وتجديدىا  واإلق اا عمضيا اؼ الدعؾة إلضيم
الممممشفس ؽ ضممممؾابث السجتسممممع ومعممممايضره  واالنظممممالج وراء شمممميؾات الخممممروج عمممم

 تيار بو شورغ اتيا   وإعال  ذلػ واال

بغيمة  شمضؾف ىمذه الغماىرة  مي السجتسمع ال  اسمي عما الشاعر الستأمل  ي
التر  الذديد  والفراغ السفدد   وغمزو   إلار ع ت ردىا إلا أ ؾليا يرى أنيا

سممممع العربمممما  ومزاحسممممة اقا ممممات وا ممممدة: ىشديممممة  عممممادات وتقالضممممد أ شبيممممة لمسجت
  إضمممممما ة إلمممممما و ممممممؾد ةيؾنانيممممممة   ارسممممممية  وغضرىمممممما  لميقا ممممممة العربيممممممة الدمممممما د

شخرممميات مبدعمممة مم مممت المممشي  القمممديؼ  مممي اإلبمممداف   ورنمممت إلمممي إبتمممداف نيممم   
وقبمل ىمذا وبعمده   ومتغضمرات الحيماة   رمدتحدث  يتؾا ق مع مدتجدات العر

 .اا السؾلديؽ والسؾالي وكيرتيؼ  وانتذار حانات الخسرعيؾر أ ي
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عزمميؼ  ممي القممر  ت مماف ممماني  ممر ب" أ إ  وىممؾ ممما يتؾا ممق مممع نيمم  مممانا 
أ   ممتح العممرب  ممارس  بممالد التممرك   وممما زالممؾا ىشمماك إلمما الرابممع السمميالدى إلمما

 " عممادوا إلمما إيممرا  وعيممروا  ممي عيممد الدولممة األمؾيممة بممالعراج وبالفؾ ممة صا ممة
وبعد أ  انتذرت  ممتيؼ  ي الفؾ ة   تدربت إلا بماقي األمرمار  امؼ عمؼ  م1ش

  وكا  ىشماك طا فمة متفمتمة ة الحاضشة لياغداد لتؾا ر البض اإلق اا عمضيا  ي ب
مممممؽ الزممممؾابث اال تساعيممممة  ممممي ال رممممرة ي يذممممؾ  كيفسمممما اتفممممق أطمممممق عمممممضيؼ 

نمؾاس  ممؼ  : " أما  ي  ضل أبميالعربي درويش /يقؾا دمرظمح "البؾليسضضؽ "
  يقظممع بعزممميا مممما  ضممرة ال رممرة غضمممر طال ممع متفرقمممةيكممؽ قممد و مممد  مممشيؼ ع

ؼ إلممما  مممؾار األربممماض الستظر مممة ويجمممرو  الظريمممق  مممي ال اديمممة ويشمممزا بعزمممي
كمستا  : التذرد والتحمل مؽ عر   –عما عاداتيؼ التا تمخريا كسا أسمفشا 

السجتسممع وآداب الحزممارة   وكانممت الف ممة التممي اشممتيرت باسممؼ الذممظار بعممض 
نمؾاس كسما  ماء  مي  ط   وىؼ السيل السقتدى بمو عشمد أبميطال ع ىمالء األصال

وتغمغممممو  مممي الحيممماة  لظغيممما  العشرمممر الفارسمممي ر ا  ونغمممم2شمجؾنمممو وصسرياتمممو
: معممماقرة الخسمممر إذ ده ومشيممما قمممد سمممض د عاداتمممو وتقالضممم ؛ تساعيمممةالدياسمممية واال

رب  ممأقبمؾا عمضيمما كانممت مذممروبيؼ  ممي األعيمماد التممي شممارك  ممي احتفاالتيمما العمم
 بؾ نؾاس : يحتدؾنيا يقؾا أ

 فكٌ ع٢ً ا٭ٜاّ اضكٓا إٕ َٜٛٓا ّٜٛ زاّ ....               ٚيساّ

                                      
الؾ م   ممي الذممعر ال  اسمما إلمما دصممؾا الدمال قة بغممداد أحسممد أمممضؽ مرممظفا   رسممالة 1

 216دار العمؾم  م  1968ما دتضر  إشرا  د أحسد الحؾ ا 
اليض مممة السرممرية العامممة لمفتممماب أبممؾ نممؾاس  وقزممية الحداامممة د العربممي حدممؽ درويممش   2

        105 م1987
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 (1)َٔ غساب أير َٔ ْظس املعػٛم       يف ٚد٘ عاغل َطتٗاّ 

يمؾم  -مؽ شيؾر الفرس -والعذريؽ  مؽ كل شير ادييؾم الحىذا ويعد 
كعضممد الشضممروز      العممرب يذمماركؾنيؼ أعيممادىؼ وكمما يحتفمممؾ  بممو   إذ " رام " 

بتمممو المممذاكرة مممما احتق؛ مسممما سممماعد عمممما انتذمممار معممماقرة الخسمممروالسير ممما    و 
   .ث اقا ياإلبداعية القديسة مؽ إر 

العرمممممؾر تمممممزيؽ  عمممممما ممممممر   السبمممممدعؾ  وىمممممؼ يمممممرددو  أشمممممعار ا  قمممممد شمممممب  
 كقؾا عسرو بؽ كميؾم :   أنيا تداعد عما مكارم األصالج متؾىسضؽ الخسر

 (2)ٟاـتس٣ ايًشصٖ ايػشٝح إذا أَست       عًٝ٘ ملاي٘ فٝٗا َٗٝٓ

 (3)ا٤ـٗٓا ايًكـترتنٓا ًَٛنٟا     ٚأضدٟا  َا ٜٓٗٓ:     ْٚػسبٗا فويقؾا حدا  

بخا مممة التممما و    أضممم  إلممما ذلمممػ حريمممة األديممما  التممما كفميممما اإلسمممالم
غزمممؾا الظمممر  عمممؽ شمممرب الضيمممؾد قمممد تؾسمممع  مممي تظبضمممق تؾابعيممما الحكمممام    ت

ا  وتقمممممديسيا لمذممممماربضؽ  مممممي والشرمممممارى لمخسمممممر   بمممممممؼ يعترضمممممؾا عمممممما شمممممربي
   الستعة وكانت تقمدم  مي مجمدمولمفؽ وحياة    ا"   السيدى كا  مح  مجالديؼ

الضيمممممؾد والشرمممممارى أط ممممماء الخمفممممماء كمممممانؾا و ل اليمممممادى حمممممد الذممممماربضؽ   عظ مممممو 
ا  يعاقرونيمما لدممساح ديممانتيؼ  بممذلػ "  فمما السدمميحية يكممؾ  شممرب الخسممر  ممزء 

                                      
 325الديؾا   م (1)
 2 18العذر صشرح القرا د (2)
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ا مؽ العذاء الرباني أو القربا  السقدس " أما لدى العبرانضضؽ   إ  كمأس أساس  
 م 1"شؾازى صسر العذاء الرباني لدى السديحضضؽ البركة ي

ر ممع التحممرج  ممي امماره الدمممبية السشاسممب كمما  مممؽ آالسشمماخ  ىممذاوعميممو  ممإ  
م غممر   تمما أبممؾ حشيفممة بممأ  السدمممؼ إذا أتممم  صسممرة السدمميحا ي  معاقرتيمما   وقممد "أ

وعمممل    تركممت ليمممؼ حانمماتيؼ وصسمممؾرىؼ   وىشمماك ممممؽ أسمممؼ ممممشيؼولمممذا  اسشيمما؛
ممؾ     حت سسع الدولة وبررىا    ذاعت وانتذرتيتا ر  ضيا ت واسمتشد الس ح 

عا ذة رضا هللا عشيا أنيا قالت " كشما نشتبمذ لرسمؾا هللا   مي 2لحدي  الدضدة 
مدممقاه  هيأصممذ ق زممة مممؽ تسممر وق زممة مممؽ زبضممب  هيظرحيمما هيممو اممؼ يرممب 

ؼ هيذربو غمدوة "  عمم عميو الساء   ضشتبذه غدوة  هيذربو عذية  ويشتبذه عذية 
شمتداد   ورووا أ  ابمؽ ع ماس وعسمرا  أحمال الشبضمذ "  عمؽ ابمؽ زيمماد: أنمو قبمل اال

م 3ششمممربة ماكمممدت أىتمممدى إلممما أىمممما "–رضممما هللا عشمممو  –سمممقانا ابمممؽ عسمممر 
وتحدث ابؽ السعتز  ي  ا دة الشبضذ  قاا : " وقد قمشا وقاا الشاس مؽ قبمشما  : 

                                      
 الؾ    ي الذعر ال  اسا إلا دصؾا الدال قة بغداد احسد أمضؽ مرظفا   بترر  1
م قماا حمداشا يؾسم  عمؽ أبيمو عمؽ 1001ح\266أصر و ابمؾ يؾسم   ما االامار : شص: 2

ابممؽ عسممر رضمما هللا  أبمما حشيفممة   عممؽ أبمما اسممحاج   عممؽ عك ممة بممؽ زيمماد   قمماا: سممقانا
عشيسا شربت شربة  سا كدت اىتمدى إلما أىمما    ر عمت اليمو ممؽ الغمد    مذكرت لمو ذلمػ 
 قاا : " وما زدناك عما عجؾة وزبضب " الفتاب : االاار   السمل  ابؾ يؾس  يعقمؾب بمؽ 

ىممم " السحقممق ابممؾ الؾ مما    182ابمراليؼ بممؽ حبضممب بممؽ سممعد بممؽ حبتممة األنرممارى " الستممؾ ا 
 .1دار الفتب العمسية بضروت   عدد األ زاء  الشاشر

 .   111  ص  10 تح القدير   دمحم بؽ عبد الؾاحد الدضؾاسي   كتاب األشربة  ج3



 

 

2092 

البؾا ويمضؽ ال ظؽ   وأ  إ  الشبضذ يدخؽ السعدة والفبد وييزؼ الظعام ويدر 
 م1شلو مع ىذه الخراا مدرة الشفس وإطرابيا " وىكذا كانؾا يعتقدو   ي الشبضذ

   ذماف وعمؼ شمرب الشبضمذ ت ىذه األ فار  ي السجتسع ال  اسي  وقد تفذ
وقمد أقبمل بعمض الخمفماء عمما معماقرة الخسمر والدمساح  م2شأسمكر أم لمؼ يدمكر" 

 نؾاس لمخميفة األمضؽ  شيعو ذلػ  قاا : بتشاوليا  ي مجمدو وقد شكر أبؾ
 فًٝظ بكا٥ٌ يو إٜ٘ دعين           ٫ٚ َطتدرب يو َا تػا٤

 ٚيهٔ ضك٢ٓ ٜٚكٍٛ أٜكٟا          عًٝو ايِّؿسف إٕ أعٝاى َا٤

 (3)إذا َا أدزنت٘ ايظٗس ؾ٢ً        ٫ٚ عؿس عًٝ٘ ٫ٚ عػا٤ 

اا وأقيسمت شضؾف الخسر وانتذارىا  ارت  شاعة ليما ضمؾابث وعسم ومع
نتيجمممممة لمتظمممممؾر العقممممممي  –الحانمممممات عمشيمممممة عممممماىرة . و ارالذمممممعراء يتغشمممممؾ  

بأ ممل الفرمممة   اممؼ يشعيمما    حرممادىا   اممؼ عرممرىا   -الحممادث  ممي العرممر

                                      
وىما قزمية أشمار إلضيمما أبمؾ العمالء  مي شممعره  -216الؾ م   مي الذمعر ال  اسمي   ممم 1

 ساصر ا حض  قاا :
 والدكر وقاا العراقي: الشبضذ م احة     وقاال حراما  السدامة

أى أ  أبما حشيفمة العراقمي يبميح  -السدامة : الخسر وكل مما يدمكر محمرم كالشبضمذ  -
السر مممع  –الشبضمممذ   أمممما مالمممػ والذممما عي  ضمممذل ا  إلممما أ  كمممل مممما أ سمممكر حمممرام 

 -الدابق بترر 
  بترر  217 -216السر ع الدابق  م 2
 242الديؾا   م3
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  امؼ الضمد التما تدمقي ويذمضرو  لسختمم  السراحمل حتما م1شاؼ تخب تيا  ي المد 
  .يشتيؾا إلا حدة أارىا وعش  تأاضرىا

 -٘ :ـالتْب -2

 معما    ممي معا سشما المغؾيممةعمدة  حممؾاتؾبمة الر الداللمة العامممة لسمادة و تمد 
ا  ممي الذممرف عسمما كمما  مممذمؾم  الر ممؾف : التؾبممة أ  ممما ييسشمما هيسمما نحممؽ برممدده

 .م2شإلا ما ىؾ محسؾد هيو

السراحمممل االنتقاليمممة بمممضؽ السجمممؾ  والزىمممد   ىحمممدشمممعر التؾبمممة إ ويعمممد  ىمممذا 
ؼ  مممي الخسمممر والغمممزا السممما ؽ  ا مممما يرمممدر عمممؽ شمممعراء كيمممرت أشمممعارىوغال  ممم

وشاف عشيؼ التيتػ واالنحرا  والذمذوذ  لفمؽ سمرعا  مما أ ماقؾا ممؽ غفممتيؼ   
  بؾا إلا دوحة اإليسا   وعادوا إلا الفظرة الدميسة  وأ ابؾا داعا هللا بالتؾبة 

 واإلنابة  معمشضؽ ذلػ  ي أشعارىؼ.

يتؾلمد  تؾبمة  ومسا الشػ هيمو أ  تممػ الظا فمة ممؽ الذمعراء عشمدما يتؾبمؾ  
عشمممدىؼ شمممعؾر مزممماد بحقمممارة وصدمممة مممما  عممممؾه وإطاحتمممو بكيمممانيؼ الروحممماني 

وإضمماعتو لشزعمماتيؼ اإلندمممانية  ومممؽ امممؼ يتؾلممد عشممدىؼ تقريمممع الممشفس وز رىممما   
 هيدتسدكؾ  بالتؾبة  التا تبزغ  ي نفؾسيؼ وتتسكؽ مؽ أقؾاليؼ وعقؾليؼ.

يالمممة أ عممماا ويعغمممؼ شمممعؾر السممرء بج  وحضمم  يدمممتفحل اإلحدممماس بالممذنب
وطسعممممو  ممممي عفممممؾ الخممممالق عممممز و ممممل     الساضممممي  ويدممممرف بممممإقراره بالممممذنب

يتشماما عمام الحدماس الا ذاىمنمرى أ  و فحو عؽ  سيع مما اقتر مو ممؽ آامام  

                                      
 -_ إناء غير مستوى القاعدة البد أن يحفر له 1
 .164م الرسالة القذضرية  ي عمؼ الترؾ   م 2ش
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كيممرة ذنؾبممو  بالسممذنبضؽ التمما بضؽ وىمما ىممؾ ذا  أبممؾ نممؾاس يقممر نادممما  ارممظح   م
ء العفمؾ مشمو  ور ما أى شميء سمؾى دعماء ربمو والتؾسمل إليمووعدم قدرتمو عمما 

 م1يقؾاش
 ُِـفًٜٜكٜد عًَُٔتُ بٔأٜٕٖ عَفَٛىٜ أٜعظٜ     جس٠َٟـت ذُْٛبٞ نٜـٜا زَبٚ إ٢ٕ عَظَُٝ

ْٔ            فٜبَُٔٔ ًَٜـٛذُ ََٜٚطتَذـإ٢ٕ نإَ ٫ َٜسد ُـٛىٜ إ٢ي١ا َُشطٔ  ريُ املٝذس٢ّ

 ا َٜسسَُِدٟ فَُٜٔ ذـفـإذا زَدَدتَ ٜ    أٜدعٛىٜ زَبٚ نُٜا أََٜستَ تَكَسٗعٟا

 ُِـِٖ أْٜٓٞ َُطًٔـَٚدٌَُُٝ عَف٢ٛىٜ ثُ    اـَا يٞ إ٢يٜٝوٜ َٚض٠١ًٝ إ٢ي١ا ايسَد

ولمتا ب حدرة   عما ما ضاف مؽ عسره  ي إتيا  اليمؾى واآلامام  وأنمضؽ 
صممماص يشفظمممر لمممو قم مممو ويشرمممدف لمممو  مممماده  لمممذا  يمممؾ دا سممما يتعجمممل التؾبمممة   

باآلممماا الؾاليممة بممالرغؼ مممؽ  ويعجممب مممؽ تسممادى نفدممو  ممي الممذنؾب  واغترارىمما
إلمما شممتات  وأ   ؾ م لممو الفممدر  و سيممع ممما  ممي الحيمماةتيقشيمما مممؽ أ  كممل  ممف

 السؾت م ا محتؼ عما الجسيع.
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 التنَٔد

 ْاسـُْىـأب  

الحكسي  السذحجي    ممؽ بؽ عبد هللا بؽ الر اح  ىؾ: الحدؽ بؽ ىان 
كما  متذبمذب  136ة شسم ي مديشة األىؾاز    ولدأب عربي  وأم  مؽ األىؾاز  

دمو " أبما سمسا نف :وقضمل  الحكمؼ   والعجمؼ   والميسؽ   والعمرب الؾالء بمضؽ بشمي
الؾالء   أو سبب الفشية ما  إلا  بل " نؾاس " باليسؽ  يؾ يسشي نؾاس " ند ة

نذممأتو و   ال رممرة رآه يعممدو وذؤابتممو  تشممؾس أي: تتحممركاشممتير أ  ر ممال  مممؽ 
الال ت أنو   و تجاهداره حاد عؽ ىذا االم كانت ت ذر بسيالد عالؼ حدي  لفؽ

لعمسماء بسما امتمفمو   وقريحمة متقمدة سمسحت لمو بسجالدمة اقد امتمػ قمؾة حا غمة
م مص ممؽ بشمي سمعد   بعمد  تقؽ الفراحةمؽ قؾامة؛ إذ أ والمغة عمؽ العمرب الخ 

األحسمر    اؼ أصذ العمؾم مؽ أ حابيا ؛  قد أصذ عؽ صم أ  أقام  ضيؼ عام ا
ا لسؾتو  وقاا رااي االذعر ومعانيو  أودى  لو " أودى العمؼ مذ   وحز  حزن ا شديد 

روايتو لألدب  زيد  واتدعت واأللفاظ عؽ أبي  لع نحؾ سضبؾيووطا صم  ...م
ا ؛ أعانو عما اإلبداف؛ ووسمؼ ي  وامتمػ مخزونا  لغؾيا  ار و د  ي طمب الحدي 

ذممعر حتممما عسمممو بممالتسضز؛ وقمممد  دممر تمممػ الخا مممية حممضؽ قمماا : شمممما قمممت ال
 .م1شرويت لدتضؽ امرأة مؽ العرب مشيؽ الخشداء ولضما  سا بالػ بالر اا م

فتممرة ؛ما ممت الحيمماة شممغل الذمماعر الممدنيا ردحمما  مممؽ الممزمؽ ؛ و ممي تمممػ ال
اسممتت عت   ذريممة  بستغضممرات     ممي العرممر ال  اسممي   تساعيممةواال الدياسممية 

–الزندقمة  –  ممؽ:  السجمؾ  و ؾد عؾاىر عدة طرأت عمما السجتسمع ال  اسمي  
 مممي وسمممست السجتسمممع بدمممستيا وتبمممدى ىمممذا الؾسمممؼ   الزىمممد وغضرىممما–الذمممعؾبية 
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ال تعممدو أ   إذ إنيمما ة. لفشمما سأشممضر  مما عجالممة لتمممػ السمممارات األربعممأ رادىمما
اقا ممة  ومممدقق الشغممر  مميوايقممة الرمممة بسشجممزات الذمماعر األدبيممة    تفممؽ سممؾى 

اقا مممة  :يقا مممات الذممما عة إمممما مكتدممم ة ممممؽ رزاز ال يمسمممس بجمممالء أنيممما الذممماعر
 اقا ة ط  يةوذلػ بعاممي التفاعل والتأار..  وإما   ارسية   يؾنانية   رومانية

  ىمذا  زمال  ألىسيمة  مي تذمكضل مكؾناتمو الففريمةلعبت الؾراامة  ضيما دور ا بمال  ا
األدبيممممة عممممما  اليقا ممممات الدمممما دة  ممممي السشتممممديات عممممؽ التفاعممممل والممممتالحؼ مممممع

 . اال تساعية عما العسؾم الخرؾص  أو  ي الحياة

عر يشغؼ القرضدة الذ عيلألنغار إذ كا  ط  كا  إبداعو الذعري ال ت ا  
إال مما يرضميو  " وال يقبمل  اؼ يدقث مشيا مما يذماء وال يدمت قي اؼ يتركيا أيام ا

وكانممت نفدممو  ممي البدايممة سممؾية  أقبممل عممما عمممؼ  )1شكممل ممما يقممذ  بممو صمماطره "
نفدممممو  سمممماا إلمممما السجممممؾ   والغممممزا بالسممممذكر   الحممممدي    فقيممممو   اممممؼ شممممذ ت 

و ممماىر بالسعا ممما واتيمممؼ  مممي ديشمممو بذمممعره لفشمممو ذب عمممؽ نفدمممو بقمممؾا  رمممل  
  حضشسا قاا :

 ٜا أمحد املسجت٢ يف نٌ ْا٥ب١    قِ ضٝد٣ ْعـ دباز ايطُاٚات

"أحزمممره الخميفمممة السمممأمؾ  ليقتممممو وأحزمممر معمممو الفقيممماء ومعارضممميو ممممؽ 
لقا ل ... البضت ؛  قاا : بما .  قاا مؽ حزر: الذعراء   اؼ قاا لو ألدت ا

ىذا كفر يا أمضر السممشضؽ    قاا أبؾ نؾاس " إ  كانؾا قمالؾا ىمذا بعقمؾليؼ  سما 
مقممممرا  بممممأ   اأنقرمممميا   وإ  كممممانؾا قممممالؾه بمممم را يؼ  سمممما أ يميمممما   أيكممممؾ  زنممممديق  

مممح الذممع  م2شلمدممسؾات   ممارا   راء  أطمقممو السممأمؾ  اقتشاعمما  بأنممو تغممر   ومممؽ م 
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مبتؾر الداللة بال امتداد   وأ  ما قضل عؽ  زندقتو  رية عميو   وأ  قؾلو ىذا 
   وقمد تحمدث العقماد    إنسا ىؾ مؽ ممح الذعراء    داللتو عما الففر مبتمؾرة

ة مممممؽ نحممممؾ: نممممؾاس وتممممداعياتيا      ووسممممسو بدممممسات نفدممممي عممممؽ نفدممممية أبممممي
ومفمممماد ىممممذه   – العممممرض –التذممممخيص  –التممممم س  الزمممممة–االشممممتياء الممممذاتي 

. وىمؾ مما أ ماب ممؽ الزندقمة .   ىؾ عذقو لمغيؾر أيسما كما  نؾعمو الرفات
اإلعيمممار م العممرض و ش  ممميس لممو  ممي الزندقممة مممذىب غضممر ش: م1شيقممؾا  العقمماد

شأنممو انرمر  ممؽ بعمض السمؾاصضر سممكرا   بمدلضل واقعمة ندمبت إليمو   قمد روي 
األوا    قممرأ  سممر بسدممجد قممد حزممرت هيممو الرممالة  ممدصل    قممام  ممي الرمم  

ييا الفا رو  "  قاا  أبؾ نؾاس : لبيػ !  مسا قزضت الرمالة أ اإلمام " قل يا
لببممؾه وسمماقؾه لمحدمماب ...  ممأى مممذىب  مممؽ مممذاىب الزندقممة يدممؾا لرمماح و 
ىمممذا السجمممؾ    إنسممما ىممما آ مممة العبممم  بالسخالفمممة وال شممماء سمممؾاه يغريمممو بيمممذا 

 الدخ  الدميؼ " ولعل ىذا يفدر قؾلو :
 ج٬ٟ قٝـ                       ٍ خايف ايٓاع ترنسنٛايب َ

 ربـٓٛا نـإٕ نرب ايٓاع غ٢ٓ                    ٚإٕ تـػ

ما أكبمر ممؽ   يؾ عاشمق لمسخالفمة   بماغا شميرة   يرتمع  مي  مضتيا متستع 
 متعة إذا ما اقتر يا يقؾا :

 ٚازنب ا٭ثاّ ست٢             ٜبعح اهلل ا٭ْاَا

 ز قُسْاٙ غ٬َا                  فًهِ ًْٓا بدٜٓا   

 ٚغسبٓا َٜٛٓا ذا                   ى بباق١ٝ  َداَا
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 (1)٫ ْؿسف يف سساّ               أبدا إ٫ سساَا

تفمممأ عمممما اعتقممماده بعقمممدة نر دمممية  العقممماد وىمممؾ يتحمممدث عمممؽ أبمممي نمممؾاس ا
ا أ  نغرة دمحم الشؾيي /    بضشسا يرى دمؽ إبداعو لذلػ ااؼ أر ع كيضر   تسمفتو 
التعممممؾيض  -قدسممممية الخسممممراس لمخسممممر شممممابيا عممممدة رؤى مممممؽ نحممممؾ شأبممممي نممممؾ 

 .ممرحمة شيؾة السؾاقعة–ي باألمؾمة الشفد

أنممو رأى أ  الخسممر تظيممر  –نممؾاس  الشممؾييا  ممي مدمممػ أبممي–رتممأى  قممد ا
  ومممؽ ىشمما الممذات مممؽ التممؾتر إلمما نذممؾة الحيمماة  وتحممرره مممؽ طاقتممو السكبؾتممة

 سر الذى د عو لمقؾا كا  تقديدو وتعغيسو لمخ
 (2)يٛ عبد ارتُس قبًٓا أسْد               ممٔ َك٢ قبًٓا عبدْاٖا 

 م3شب إال بيسؽ صشزير مدروج مؽ زانيةوقد ندب إليو أ  الخسر ال تذر 

ي نممؾاس " كمما  أبممؾ نممؾاس حدممؽ الؾ ممو  قمماا ابممؽ مشغممؾر  ممي أص ممار أبمم
ساحة أسمممو سممم  وكممما   مممي ر رقضمممق الممممؾ   أبممميض  حممممؾ الذمممسا ل  نمممام الجدمممد

وكمما  أليمم  بممالراء يجعميمما  –و يممو وقفمماه  وتدممفيث أي أ  شممعره مشدممدا عممما
و ي حمقو بحة قؾية ال تفارقو   وكا  يعتز بفراىمة بدنمو .  غضش ا   وكا  عشيف ا

مما قمماا أبممؾ القذممضر" نغسممت الذممعر وأنمما غمم الم   وأبممؾ نممؾاس غممالم وكشمما  سيع 
ما وأبمؾ نمؾاس أط مع مشمي    ممؽ أبمي نمؾاس   نزرب العؾد  وكشت أحدؽ و ي 
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مما    قمماا بممل أنمما  :  تفاصرنمما بالذممعر وغضممره   اممؼ قمممت لممو إنممي أ سممل مشممػ و ي 
ا  وأ ره.  م1شأحدؽ مشػ و ي 

 ولفؽ ال يشدا مالحتو وتضيو بيا   وقد  اوز الذ اب كسا قاا مؽ شعره 
 تتٝ٘ عًٝٓا إٔ زشقت ٬َس١        ف٬ُٟٗ عًٝٓا بعض تٝٗو ٜا بدز

 ٬َّسا ٚزمبا       ؾددْا ٚتٗٓا ثِ غريْا ايدٖس فكد طاملا نٓا

 م 2شإضا ة إلي ضفضرة مدالة مؽ مشتر  شعره 

يخفمما نفدممية مزمممظربة   -رأي العقمماد - يممذا الذممكل الؾسمميؼ  كمما   ممي 
ا شممميع وانتذمممر  وىممما كسممم ت وعذمممق لمعمممرض والسجممماىرة ال شمممذوذ اوولمممع بالمممذا

مممما ليممممذا إذ إ  شخرممممية شممممكمتيا ممممممارات عممممدة  د أعممممراض نر دممممية  عتيمممما د ع 
السدممممػ المممذى  ممماد  ىمممؾى  مممي نفدمممو  ممممؼ يفارقمممو    فمممي شخرمممضتو ش أامممر 

 تساعيممة  وأاممر العرممر مممؽ اال   وأاممر البضممت   وأاممر البض ممةالتفممؾيؽ السؾلممؾد 
  و انمممب اليقا مممة ولمممدييا تيبمممت العالممممات التممما يتذمممكػ  ضيممما  انمممب الدياسمممة

 م3شعما حد قؾا العقاد م  -الشفدضؾ   

ليا تأاضر كبضمر  مي حياتمو  تكانالتي أمو   سضرة الحدي  عؽ يت قا لشا  
تجمممار بسالبمممس الشدممماء لمجسمممع بمممضؽ ش تدمممتخدم  مممشاعتيا  مممي اال   قمممد كانمممت 

الغؾاني وطالبيؽ  ي بضتيا م وىذه الدسعة الدض ة كانت أشير ممؽ أ  ي حم  
عشيمما باحمم   يمما " عمممي متشمماوا الضممد ال تعشممت الدمما ل عشيمما مممؽ قريممب   وال 
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ب مما   عبممد الحسضممد الالحقمما اإلمما سممر غضممر مكذممؾ    وقممد سممخر مشممو  تمج ممو
  حضؽ قاا : 

 ًبإـ٘ دـأبٛ ْٛاع بٔ ٖا٢ْ           ٚأَ

 ٚايٓاع أفٛٔ غ٤٢           إيٞ دقٝل املعا٢ْ

وكمما  يحممب  اريممة يقمماا ليمما " عشمما  " لفشيمما لفغتممو   وكانممت تغممرى بممو 
  .الغمسا  وال ياريؽ

 ًبإـ٘ دـٚأَ    أبٛ ْٛاع بٔ ٖا٤٢ْ    

 ٚايٓػٌ أفٛٔ غ٤٢           إىل دقٝل املعاْٞ

" تريد بالشغل أبا نمؾاس وتذمضر إلما اممرأة كانمت كسما قضمل تربمي أوالد الزنما 
: مممؽ  نممؾاس   بممل إ  الغسممز طمماا أبمماه إذ قضممل عشممو إنممو يوىمما  م مما  أم أبمم

ا هيمو مؽ الميسؽ   وكما  أسمؾد شمديد الدمؾاد قما ساللة زنجية تشتسي إلا مؾلا
 ب ا  :ا

 ادتٕٛ أبٛٙ        شادٙ اهلل ٖٛاْا ٖا٧ْ

بمممضؽ عممماريؽ ال يمممدرى يمممد ع أييسممما   وكيمممأ يمممدا ع عمممؽ أبؾيمممو ضمممد مممما  ممممؾلا
  .اشتير عشيسا

مما مممؽ السفمماصرات  " ممميس أاقممل عممما الفتمما السغسممؾز الشدممب  ممي أبؾيممو مع 
 م1شالتا تتعالا بيا األ ؾات مؽ حؾلو وال يدسح لو  ضيا برؾت" 
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اإلحدمماس بممالسؾق  السجتسعمما مشممو صممرج عممما تقالضممد السجتسممع    وليممذا
ممما عمممما ميادنتمممو    أعجمممب  "بالذمممظار"   قممممدىؼ   تمممرة ممممؽ  ومممما بمممات حرير 

ا كسممو   يجممرر ذيمممو  عممما حممد  –الزممما   ممي ل اسمميؼ " مرممفف ا شممعره   مؾسممع 
 ...قؾلو  ي مجؾنياتو

 يجرر أذياا الفدؾج وال  خر "...

ا وقد حاوا تحرضل كيضر م  ؽ السيارات   لضمفت األنغار   إذ كا  مؾلع 
بممالعرض والغيممؾر "  ممتعمؼ العممز  عممما العممؾد   ودج الممد ؾ  لتدمممػ مدممالػ 
السدتسعضؽ والكيا  بضؽ طالب السالىا والفشؾ   وتعمؼ التشجميؼ   وتعممؼ المغمة 
  وتعممممؼ الفقمممو   والحمممدي  والقمممراءة والتجؾيمممد   ونغمممؼ الذمممعر   وروى قرممما د 

وتعمممممؼ العظممممارة  والتجممممارة   واألص ممممار   واألندمممماب   وتممممردد عممممما الفحممممؾا   
معاىمممد المممدرس ومعاىمممد المممرقص   والدمممكر  والسجمممؾ    وتمممداوا ىمممذه األدواء 
كأنسما يخممع ل ماس دور ممؽ أدوار التسيضمل   لضمم س غضمره عمما السدمرح   لفشمو 

 م1ش مدرح الحياة 
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 صل األّلـالف

 ب٘جتربتُ اإلبداعٔ٘ بني اجملٌْ ّالتْ

وتذكضل  اعر اليقا ي إذا  ح أ  الرؾرة الذعرية تجسيٌع  لسخزو  الذ 
   ممإ  حالتممو الشفدمميو و فممره نممو وممما وعمماه قبممل حالتممو اإلبداعيممةمممردود لسمما اصتز 

 و سمممة ممممارات ذات محفممزات قسضشممة بتخرممضبالسدمميظر  وحدممو الؾ ممداني  
اإبداعو    إذا كا  حزيش ا  متذما س ا  ا تبمدى ذلمػ ممؽ صمالمتفما ال      أو سمعضد 
ممما قامؾسمممو المغمممؾي  و مممؾره الذمممعرية  ي ط قمممات بسممما يمممدلل عممممي  ممملشجمممد تراكس 

 .أبي نؾاسإبداف صرؾبة 

ىشمماك دوا ممع و و ممؾاذب أبممي نممؾاس لمسجممؾ  والخالعممة شمميضرة معرو ممة .  
إلعال  تؾبتو   وصمعو الخالعة والتيتػ؛  ول س مدؾح التمديؽ والزىمد  كمذلػ 

االندالخ مؽ السجؾ  الزضق   والر مؾف  إلما  كانت ىشاك مغاىر دالة عما
 .الفديحة  اإليسا  مشدوحة

 أّاًل : اجملٌْ 

السا ؽ عشد العرب: المذى يرتفمب السقمابح السرديمة   والفزما ح السخزيمة  
  وال يسزممو عممذا عمماذا   وال تقريممع مممؽ يقرعممو  والسجممؽ :صمممث الجممد بمماليزا 

  اليمماني اليجممري وكمما  وقممد شمماف االنحممالا األصالقمما  ممي مشترمم  القممر  م1ش
لعؾامممل معرو ممة ومسمما " سمماعد  ممي  متممؾالضضؽ يستممد اممؼ يشحدممر  ممي مممد و ممزر

اتدممماف ىمممذه السؾ مممة شمممض ا  : عيمممؾر ممممذاىب شممماكة بمبممممت األ فمممار   وعمممما 
ممممممذىب الزنادقمممممة والمممممدىريضؽ   امممممؼ انتذمممممار دور الكيممممما  التممممما كانمممممت رأسممممميا 
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تيممما  "األعسممماا ة وإا كمممؽ يذمممعشو ممممؽ الجمممرأة والخالعمممومممم م1شتعرضممميؽ لمبيمممع 
عما حد قؾا  –م2شالسخمة باآلداب العامة والعر  والتقالضد دو  تدتر أو حياء

 .دمحم مرظفا ىدارة /د

إضما ة   ذ االذمؾ حيماة أبما نمؾاس بمضؽ إباحيمة الذمظار   وإباحيمة  تراوحت
د عمممو إلممما  زممممرة السجممما  وكمممل ىمممذا   وسمممساتو الشفدمممية   إلممما صرمممالو الذاتيمممة

حتا ضؽ عما الستع عما اصتال  أنؾاعيا    السشفب لعاداتا باحضضؽ وشذاذإلوا
 لمتحمل واقتشاص المذات بقؾلو  إنو دعا

 بادز ؾبٛسو ، ٚأْعِ أٜٗا ايسدٌ       ٚاعـ ايرٜٔ ظٌٗ يف اهل٣ٛ عريٛا 

 ٚاخًع عرازى اقشو نٌ ذ٣ طسب          ٚاعدٍ بٓفطو فِٝٗ أُٜٓا عديٛا

 (3)ٚفاش بايٛٝبات املادٔ اهلصٍ   ْاٍ ايطسٚز، ٚخفض ايعٝؼ يف دع١   

يسكمممؽ تمخيرممميا  مممي الشقممماط  وقمممد تبمممدى ىمممذا السجمممؾ   مممي عمممدة مغممماىر 
 :   التالية

السجمممماىرة  : أبمممماح السجتسممممع ال  اسممممي كيضممممرا  مممممؽ السحمممماذير  الففريممممة   
وسمارب    والدمؾكية  وتشؾف الغمارقؾ   مي ىمذه السحماذير بمضؽ مدمتخ  بالمضمل

 .بالشيار
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2020 

يدمرد إذ  اىي بأنو   ارس السضدا    وزعميؼ الغماويؽ    أبؾ نؾاس ي وكا 
وأعانو عما ذلػ أمرا    األوا : و ؾده  ي  ة بإبداف وإتقا  ؛قررو الخسري

م ية الستيتفضؽ السذيؾريؽ مؽ أمياا " وال ة بؽ الح  اب   مظيع بؽ إيماس   
حسممماد عجمممرد   قاسمممؼ بمممؽ نقظمممة   الحدمممضؽ بمممؽ الزمممحاك   مدممممؼ بمممؽ الؾلضمممد 

ؼ مسمممؽ  يعقمممدو  السجمممالس..ليؾ ا  وشمممرب ا  وعربمممدة   عاقمممديؽ م ممماراة  مممي وغضمممرى
 .إنذاء األشعار ورواية أشعار القداما والسحداضؽ 

أممممو ونغمممرة السجتسمممع  سمممسعة حضممم   –:  يمممؾ نذمممأتو السيضشمممة  اآلصمممرأمممما 
تسيممت كسما  ؛ عاىر ا  سيال  وباطش ا  ييضر عالمة اسمتفيام زال  عؽ امتالكو  

 ي عدم تدؾيتو  ي تركضبتيمو الشفدمية والجدمسية ؛ وكما  ذلمػ  –العقاد  –قاا 
تخمذ ممؽ نفدمو مميال    وا مؽ دوا ع لجؾ مو لسيا سمة السجتسمع    مدعا ليباحيمة

شممازف ومممؽ أتمما بعممده احتظممب  ممي لدعؾتممو  فمما   ممارس السضممدا  غضممر م عسمي مما
ضمممالتو السشذمممؾدة    الذممماربؾ    ضيممما  و مممدإذ الخسمممر  أوغمممل  مممي شمممرب  حبممممو 

ة  هيكذ  حا ز  لمسفاصر    ىشاك داف لمخجل مؽ أ مو   أوؾ بؾ   مؽ يكضمغ
 السدتؾر مسا  عمو يترنؼ:

 (1)زست أِٖٝ ع ِٜٗٝ        ٚايساح يف زاس٢ ، ٚزاح ايػك٢ ع٢ً ايسبٛ

الممممذيؽ عمسممممؾه شممممرب الخسممممر  والغممممزا  -كمممما  لشذمممم تو مممممع  ممممحبتو األشممممرارو 
عممما ممما حرمممو مممؽ عمممؾم الغم ممة  اليمم  -بالسممذكر والتفممشؽ  ممي نيممل السمممذات

ممممؾم الحمممدي  والتفدمممضر وآداب إسممالمية بدايمممة حياتمممو   ه عمممد أ  حرممل ممممؽ ع
وال شمػ  مي أ  و عمو ندم  عشيا  وانخرط  مي السؾبقمات  بو  ا الفيضر؛ أغرى 
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السجماىرة بالممذات  والجممرأة  ممؽ  قمد أبيمو وسمسعة أممو   كما  وراء انغساسمو  مي
        .التر  مفددة إال مؽ رحؼ ربا   أ هللا  وحدوده   السعرو  تارمحعما 

 أْا ٚاهلل َػتام          إىل اذتري٠ ، ٚ ارتُس

 ٚأؾٛات ايٓٛاقٝظ         ع٢ً ايصٜسات بايفذس                

 (1)َٚػتام إىل اذتاْا        ت ّٜٛ ايربح ٚايٓشس               

ا   داا عمممما  اصتيممماره لتممممػ السؾاقضمممت التممما يجمممب  ضيممما الظاعمممة ليعرمممي  ضيممم
  اد   رانية إلا الغؾاية والعرميا نفس مقمقمة تدد بإرادتيا طرج اليداية والرش

تجممماوزة لمخممممق بمممل إنمممو نظمممق بمممذلػ  مممراحة    يممما ىمممؾ ذا يجممماىر برغبتمممو الس
  تساعيةوالديؽ واألعرا  اال

 فاطسد اهلِ بساح    ٫ح إغسام ايؿباح         حضؽ قاا :   

 ت ايٓدا٢َ يًؿ٬ح    يطت بايتازى  يرا      

 بعت زغدٟ ب٬ٛسٞ  قٌ ملٔ ٜبػٞ ؾ٬سٞ     

 م2ش يار ا با تزاح أطضب المذات ما كا  

ــات    -2 ــيني ّاملنيئ ــحاا املني وقممد لخممص عيذممو ولذتممو  ممي استص
 ضؽ واحتداء الخسر والشدما  يقؾاضاسترحاب السغش

 داّــــــــداّ ْٚـإمنا ايعٝؼ مساع                      َٚ

 را                          فع٢ً ايدْٝا ايط٬ّــاتو ٖـــــإذا فـــــف
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/ دمحم مرمممظفا ىمممدارة أ  مقمممدرة أبمممي نمممؾاس عمممما الؾ ممم  د ويمممرى ىمممذا 
ممدتيا مممؽ عمدة  التفرمضمي السرا ممي السحيظممة   والظ ممع  ...روا ممدكانممت تدممتسد   

  حياىممممممما   واأل مممممممحاب السمممممممزيشضؽ لممممممممذاتيالسمممممممؾاتي  وحيممممممماة التمممممممر  التمممممممي 
  حضشسا قاا : م 1شوالسذجعضؽ لفل ما يشظق  اىو   عا يوالس
 ٚاغسب ع٢ً ايٛزد َٔ محسا٤ نايٛزد  تبو ي٢ًٝ  ٫ٚ تٛسب إىل ٖٓد   ٫

 ستٗا يف ايعني ٚارتدـــــنأضٟا إذ اضتدزت َٔ سًل غازبٗا      أددت٘ مح

 ٛق١ ايكدـــاز١ٜ ممػـــــفارتُس ٜاقٛت٘ ، ٚايهأع ي٪ي٪٠         َٔ نف د

 دـــا يو َٔ ضُهسٜٔ َٔ بــــفُ ٝو َٔ عٝٓٗا مخسٟا، َٚٔ ٜدٖا    مخسٟاتطك

 ْػٛتإ ٚيًٓدَإ ٚاسد٠       غ٤٢ خؿؿت ب٘ َٔ دِْٚٗ ٚسد٣ ىل

ا إعجاب مما وانبيممار ا لشغسممو ممجد  و ممرأه عممما    مسمما شممجعوصممر أ ممحابو لممو س 
ا بالسجتسع  السدممؼ السحما ،    ممؼ يمػ " السزي  ي ىذا السزسار   مرظدم 

بذمممرب الخسمممر إذ إ  السجتسمممع كممما   إلعمممال  التحمممدي سمممكار ويممممد" محتا ممما  أو 
تغشا أبمؾ نمؾاس بمالخسر بذمكل   قد يتيحيا   أما  ي السجتسع العربييبيحيا و 

ما   ادم    رد الفعل ىذا كا  يبيجو   وييضر  ي نفدو نذؾة السخالفة وإحداس 
ا عؽ السجماىرة . تممػ     يمؾ دمانية لديموالسجماىرة المدمت سمسة إنبالفرادة ناتج 

ويممرى أنممو ه ليكؾنممؾا  مدمماء -احتدمماء الخسممر–ذتممو يريممد أ  يذممرك الشمماس  ممي ل
بسجممممرد مجالدممممتيؼ  ممممار بضممممشيؼ ندمممم  ا وكممممأ  الخسممممر  ممممي مخضمتممممو ىمممما أقممممؾى 

ممممؽ الر عمممة  ات مسضمممزة مممف عمممما   وشمممركاؤه حمممازواالعالقمممات وأشمممد األندممماب
 وبياض الؾ ؾه والذجاعة 

 َٔ املٛد٠ َا ٜسق٢ ي٘ ْطب             ٚايكّٛ إخٛإ ؾدم بِٝٓٗ ْطب   

 تساقعٛا دز٠ ايؿٗبا٤ بِٝٓٗ                    ٚأٚدبٛا يٓدِٜ ايهأع َا ظتب
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 (1)٫ٚ ٜسٜبو َٔ أخ٬قِٗ زٜــب              ٫ عتفظٕٛ ع٢ً ايطهسإ شيت٘

 ويقؾا :
 ٢ غسز              غِ ا٭ْٛف َٔ ايؿٝد املؿايٝتـٚفت١ٝ نُؿابٝح ايدد

 ـًِٗ َٓــ٘ مببتٛتـٝظ سبيٛا ع٢ً ايدٖس بايًٗٛ اير٣ ٚؾًٛا      فًـؾا

 عاجل ايصَإ بأف٬ى ايطعٛد هلِ           ٚعاز عتٓٛ عًِٝٗ عاطف ايًٝت

 (2)ْادَتِٗ قسقف ا٭ضفٓط ؾاف١ٝ           َػُٛي١ ضبٝت َٔ محس تهسٜت 

 قمد كمما  يتمممذذ بمذكرىا   وذكممر كممل ممما  -: حتســني بــرا ا نــر -3
وىممؾ     وانتيمماء  باسممتعراض كممل مراحميممابيمما   ابتممداء مممؽ زرف الفرمممة  عمممق

ال مممؼ   وال ز مممر  يجممماىر ويمممدعؾ الشممماس لرؤيمممة مجاىرتمممو   وال يسزمممو تقريمممع
 يقؾا :و ق صظؾاتو السرسؾمة  نا ح   وكا  يسذي

 أمل تس٢ْ أعت ايًٗٛ ْفطٞ        ٚد٢ٜٓ ٚعهفت ع٢ً املعاؾٞ

 (3)٫ٚ أخػ٢ ٖٓايو َٔ قؿاف     نأ٢ْ ٫ أعٛد إىل َعاد       

مما إل مما ر يد  مما و كمما  غسممز ندمم و دا ع  دمانممو الخسممر   إذ كمما  العرممر مؾلع 
  شراب السمؾك   كأ داده مؽ الفمرس بانتداب أ راده إلا ق ا ميؼ إضا ة ألنيا

 :مشحي ا الفخر بأبؾيو ألنيسا ليدا مشاط   خر.يقؾا مفاصر ا بأ داده

 س ايفدٖاز متِٝـبدزت إىل ذن             ٚإذا أْادّ عؿب١ عسب١ٝ    

 سبِٗ َرَّٛـٚبٓٛ ا٭عادِ ٫ أساذز َِٓٗ            غسٟا فُٓٛل غ

 (4)ّٛـب َسضـٌ ٚتٗٝـريـٚمجٝعِٗ يٞ سني أقعد بِٝٓٗ            بت
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ا مؾاتي ما –وربسا ير ع ذلػ انتيا ا  لمشي    مالخسر شماف  -الذى وا ق ط ع 
  ونغمر ا قدمو كمسما تدمضر تغذما مجمالس الخسمرنت  ي الخؾاص والعؾام    فا

لمعمممضؽ الالقظمممة   والسؾل مممة الستقمممدة   التممما وا قمممت دصضممممة ترنمممؾ لشدممميا  أذى 
ر لممؼ تدمممظع أو تأمممل  ممي تحقضممق أمممال    صيمماآل  بالدممك –عقممدة أمممو  –لحقيمما 

يقؾا متحدا ا  .تحكيقو  حؾ ا باإل اقة.  مؼ يجد المدا  بدا  مؽ التغشي بالسرا ي
 :الخسرعؽ 

 اثٔ ع٢ً ارتُس بآ٥٫ٗا          ٚمسٚٗا أسطٔ أمسا٥ٗا

 (1)٫ جتعٌ املا٤ هلا قاٖسٟا         ٫ٚ تُطًٛٗا ع٢ً َا٥ٗا

وإعيمممارا  لتقديدممميا   وسمممسؾىا    مممالسمؾك يدمممجدو  ليممما   وىمممؾ ال يرمممرح 
  .بأسسا يا

 (2)َٚدا١َٕ ضذد املًٛى يرنسٖا      د٤ًت عٔ ايتؿسٜح با٭مسا٤ 

 دى  ي تيتفو ومجاىرتو داعيا  الشاس العتشاج مذل و...ويتسا
 (3)فإٕ قايٛا سساّ ، قٌ سساّ      ٚيهٔ ايًراذ٠ يف اذتساّ 

اءىمما   بممل يرمماب ز  ممالخسرة ليمما عغمميؼ التممااضر عميممو    ممال يسمممػ نفدممو إ
 :  واليياج الشفدي ويقر بذلػ قا ال   بالذمل العقمي

 ٓٗا ؾفٝل اض٢َ٬أدز عًٝٓا ، أدز َعتك١         ٜسم َ

 (4)نأْٗا ٚاملصز ٜكسعٗا           غٗاب ددٔ ًٜٛح قدا٢َ

نؾاس يقتفا أار " الخاركا "  مي ذلمػ    قمد كما  مجماىر ا يقمؾا  ولعل أبا
  :أبؾ نؾاس
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 ْعِ غبابو بارتُس ايعتٝل ، ٫ٚ        تػسب نُا ٜػسب ا٭غُاز َٔ َاذ٣

ؽ  ممي حالممة الغشمما  السرمممحة السقبمممض اممؼ ييشمما بشرمميحة ال عممد عممؽ ذوي 
 :السدبريؽ  ي اإلمالج هيقؾا

 ؾٌ َٔ ؾفت يو يف ايدْٝا َٛدت٘     ٫ٚ تؿٌ بإخا٤ سبٌ دراذ

 (1)ٜعٛذ باهلل إِٕ أؾبشت ذا عدّ       ٚيٝظ َٓو إذا تجسٟ مبعتاذ

وقمممد تمممأار بمممو   وسمممسا أ مممحابو بسدمممسا الخممماركا " عرمممابة السجممما  " 
 يقؾا

 ٚإٕ نٓت َِٓٗ ٫ بس٦ّٜا ، ٫ٚ ؾفّسا   عؿاب١ ض٤ٛ ٫ ٜس٣ ايدٖس َجًِٗ    

 (2)دْا ٚقت ايؿ٠٬ زأٜتِٗ           عتجْٛٗا ، ست٢ تفٛتِٗ ضهّسا إذا َا

 يؾ ىشا لمؼ يمرم  السدمملية عممضيؼ أو يتشرمل ممؽ إدراك ذنمب مما يقتر مؾ " 
ااممو  مي  مح ة تفعمل بيمؼ يعتمر  أنمو يقتمر  آلفشمو وإ  كشت مشيؼ ال بري  ا" 

 أ اعضميا. رالخس
 ٚإذ أْادّ عؿب١ عسب١ٝ                       بدزت إىل ذنس ايفداز متِٝ 

 (3)ٚبٓٛ ا٭عادِ ٫ أساذز َِٓٗ                   ضٓسا فُٓٛل غسبِٗ َرَّٛ 

نؾاس  ي حدييو عؽ الخسر وتأاضرىا  وقؾتيا   عما أ دام   قد تسضز أبؾ
 -الذاربضؽ وعما عقؾليؼ . وعير ذلػ  ي قؾلو :

 خٝاٍ هلا بني ايعظاّ دبٝب ٭ْٗا     ا٤ عٓٗا يف املصازدفا امل

 قد  عميا صياال  اؼ أوضح أنيا تدب  ي العغام  ي  ؾرتضؽ متالحقتضؽ 
 نتجتا عؽ    الساء   وأوضح أ  ذلػ تؼ  ي السزاج .
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إلا مذىب تفدضرى لتمػ الشزعة السا شة لديو  م1ش" وقد ذىب" إيميا الحاوي 
  :و الشقاد   إذا كا  الشقاد وقفؾا مؽ أبياتو؛ مغاير ا لسا ا تسع عمي

 ٗسـهٔ ادتـ٫ٚ تطك٢ٓ ضّسا إذا أَ     اضك٢ٓ مخّسا ، ٚقٌ ٢ٖ ارتُسأ٫ ف

 فإٕ طاٍ ٖرا عٓدٙ قؿس ايعُس     عٝؼ ايفت٢ يف ضهس٠ بعد ضهس٠    ف

ّٝا      َٚا   هسـَٚا ايػِٓ إ٫ إٔ ٜتعتع٢ٓ ايط  ايػػت إ٫ إٔ تسا٢ْ ؾاس

  دع٢ٓ َٔ ايه٢ٓ ت٣ٛٗ ٚفبح باضِ َٔ 

 ف٬ خري يف ايًرات َٔ دْٚٗا ادتٗس

ذة وإمتمماف الحممؾاس     بمما نممؾاس را   دا سمما لممم قممد أ سممع الشقمماد عممما أ  أ
ممما ش ىمما ليدمممت لفممؽ إيميمما ا تجمممو إلمما أ  ىمممذا السجممؾ  الستخمممذ " الخسممرة " مشح 

صسممرة حكيكيممة  م وإنسممما ىمما صسمممرة و ؾديممة تتظممماوا إلمما صسمممرة و مدممفة عسمممر 
بيمممات ألبممما نمممؾاس تمممدا عمممما تستعمممو وتممممذذه وىمممذا المممرأى يشاقزمممو أ م2شم "الخيممما

  :حداسو بقرر عسره يقؾايتخذىا وسضمة لمزىد  ي الدنيا إل بظعسيا   ولؼ
 ُّسا فُا يو َٔ ضهسٜٔ َٔ بدـخ    و َٔ عٝٓٗا مخّسا ، َٚٔ ٜدٖا  تطكٝ

 (3)غ٤٢ْ خؿؿت ب٘ َٔ دِْٚٗ ٚسد٣دَإ ٚاسـد٠٠ ـْػٛتإ ، ٚيًٓيٞ 

قاف١ إىل اعرتاف٘ إٔ طبٝعت٘ ٥٬ُٜٗا اذتساّ ، ٚإٔ ارتُس٠ بايٓطب١ إ

 ي٘ غٞ ٤ سساّ ٜٗٛاٙ فٝكٍٛ 

 (4)٢ُٓ٥٬ٜ اذتساّ إذا ادتُعٓا ،       ٚأدفٛ عٔ ١ُ٥٬َ اذت٬ٍ 
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لخسممممر  يمممما دنيمممماه الممممال نيا يممممة   ومحرابممممو  األبيممممات دالممممة عممممما عذممممقو ا
عماء " أ  القمر  اليماني دي  األربطو حدمضؽ  مي " حم /  وقد أوضح د السقدس

  وأسممم اب ذلمممػ متعمممددة   ممممؽ الغمممزو كممما  حقمممل حممماوى لفمممل مغممماىر السجمممؾ  
نتقماا الخال مة إلما العمراج أامر كبضمر ي بالففر   وني  الحياة   وكما  الالفارس

مسأكمل والسذمرب أار لإذ تأار األدب بالحزارة والشي  الفارسي   حتما بمم  التم
 ظ قمات   كمذلػ انتذمر الففمر الرا زميل وتدرب التعمق بالسدمكرات إلما كمل ا

مممؽ الكمميؼ واألصممالج اإلسممالمية   وبمم  بذممكل  مم    ودعمماوى لتحمممل السجتسممع 
تممػ المروح تممأار بيما أبمؾ نمؾاس وحمماوا تبريمر مدممفو غضمر آبممو م1شروح القدريمة 

 :يقؾا
 ٢ً ا٭قدازـتيب فٝ٘ عـفدعٞ َعاتبت٢ ع٢ً تسى ايتك٢       ٚتع

 (2)يسأٜت نٝف تعففٞ ٚٚقاز٣         يٛ نإ ىل قدز ٜطاعد ؾسف٘

ممرات اال   والحزممارية    والففريممة   تساعيممة وقممد أاممرت هيممو ىممذه السحا  
 .تأاضر ا بضش ا

ما  ممي  لمؼ االســتَاى٘ بالاــ ائر املقدســ٘ -4 يممػ أبمؾ نمؾاس يجممد حر  
  ولعممل ىممذا مااممل م صيمماا الذممعراءال يمضممق سممؾاء أكمما  ذلممػ حكيقممة أ حكممي ممما

  ي قؾلو :
 يتجاّ اذتذس ا٭ضٛدايتف خداُٖا               عٓد ا ٚعاغكني

 فاغتفٝا َٔ غري إٔ ٜأمثا             نأمنا ناْا ع٢ً َٛعد

 ي٫ٛ دفاع ايٓاع إٜاُٖا               ملا اضتفاقا آخس املطٓد
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 ب٘ بايٝدـاْـ٢ً دـظًٓا ن٬ْا ضاتس ٚدٗ٘              َـُا ٜ

 (1ٜفعً٘ ا٭بساز يف املطذد)ْفعٌ يف املطذد َا مل ٜهٔ        

قتو "  شمما " إال إنيمما تعكممس تيتف مما و جممؾر ا  األبيممات وإ  كانممت  ممي معذممؾ 
تممممو  يممممؾ كسمممما قمممماا عشممممو العقمممماد " حميممممأ نممممزوة   وأسممممضر شمممميؾة    يؾضممممح  رأ

و ميس شذوذ وانحرا     يؾ يحب كل  سضمة   ويعذق كل مميحمة   ويتمؾج 
والرممؾرة  م2ل  ممي تبذلممو وتيالفمموشإلمما معشمما األنؾاممة  ممي عج ممو واكتسالممو    بمم

نكيسمو  مؾرة مؾحيمة إذ التقما عاشمقا  لقماء  حمار ا   لفمؽ تفرمضل الرمؾرة كفؽ 
وترعضدىا مؽ صمالا تتمابع الجز يمات وإبمراز التفا مضل؛ و مؾد شمعؾر الحمب  
التقاء بو تالمس   ىذا التالمس  جأة بال إعداد  دتدمسا وكأنيسا عمما مؾعمد 

لممممو عدتممممو   و قممممدا الممممؾعا   د ممممع الشمممماس ليسمممما   ودبممممرا ممممما سمممميحدث وأعممممدا   
اسممممتفاقتيسا  االسممممتخفاء والتدممممتر .. وكمممما  ذروة الترممممعضد أ  تمممممػ األحممممداث 

السفماصرة بفعمل  شد الحجر األسؾد   والظاممة الفبمرى الستؾالية  ي السدجد   وع
ر يموكليقمدمؾا عمما تممػ الفعممة الذمشعاء   ؽمسا  أ  األبرار لؼ يكأتياه وىسا يع

وث د ع الشاس ليسا   األ عاا مسا يدا عما تجدد حد تؾاليػ القظعة   ي تم
 ا مدتتريؽ ممؽ قبمل الشماس " مسما يممي رارىسا عما االستفساوتجدد حدوث إ

  ان و بالضد" ل ال يفظؽ أحد لتعسدىسا تمػ اإلطالة  ي استالم الحجر األسؾد.

 بيا مؽ التزاميا واإلتيا   ستَاىُ بأسس اإلسالو ّالتًَْٓاال -5

 م3ش يقؾا
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 ُٖاز             ٚايػسب عٓد فؿاس١ ا٭ٚتازـــــــقٌ يًعرٍٚ عا١ْ ارت

 رب َٔ ا٭سـبازـــدت إىل فكٝ٘ عامل٣              َتٓـطو ، ســــإ٢ْ قؿ

ٕ٘               َتبؿس يف ايـٓ٘ َــــل يف دٜــــَتـعُ  عًِ ٚا٭خبازـــتفك

 ػسازــكازٟا تـسمت٢ بـــ         إ٫ عُقًت : ايٓبٝر تُش٤ً٘ ؟ فأداب : ٫

 قًت : ايؿ٠٬ٝ ؟ فكاٍ فسْض ٚادْب       ؾٌٚ ايؿ٠٬ ، ٚبت سًٝف عُكاز

٣ٌ            َٔ فسض يٌٕٝ ، فاقك٘ بٓٗاز ٣ٍ ناَ  امجع عًٝو ؾ٠٬ سٛ

 قًتُ: ايؿٝاّ ُ؟ فكاٍ يٞ : ٫ تٓٛٙ         ٚاغدد عُس٣ اإلفٛاز باإلفٛاز

 ازـعد ٯيـ١ ايػ٤ٛــــ٤ْٞ  ُٜـــــصنا٠ ُ؟ فكاٍ يٞ          غقًت : ايتؿدم ٚاي

 قًت : املٓاضوٝ إٕ سذذتُ ؟ فكاٍ يٞ      ٖرا ايفكٍُُٛ، ٚغا١ٜ اإلدباز

 ٫ تأتني ب٬د َه١ ستسَٟا                      ٚيٛ إ َه١ عٓد باب ايداز

ل كمم -سممالم س اإل ممي الدممخرية واالسممتيانة بأسمم -تخظممت يممذه األبيممات 
ى  تمممؾى شمممرعية " إنممما قرممممدت إلممما  كيمممو عممممالؼ    حمممد   إذ أسمممشد مممما يقار ممممو أ

مم  قممث بمل إنممو "حبمر مممؽ األح ممار " بسما ىممؾ معممرو   امتشممدػ    يممؾ لميس  قضي 
عممشيؼ مممؽ االنقظمماف لم  ممادة وزىممدىؼ  ممي الحممالا  سمما بالممػ بال عممد عممؽ الحممرام 

الفكيو الستشدػ ال    يا ىؾ ذا تيا  ما أتا اؼ تابع ذلػ لضبضؽ قؾة حجتو  ي إ
يحممل الخسممر عممما إطالقممو : إال لممؾ كانممت زاليممة   ممفاء  ميممل الذممرر  والشاسممػ 

حميمأ عقمار "   ي  تؾاه يأمره بارتفاب الؾا ب والحرام " ل الرالة " " بت 
تيمما  الفممرض مممؽ  سممع  ممالة حممؾا   والتحممرر مممؽ بممل يتممرصص  ممي أمممره بإ

دألو عمؽ الرمدقة والزكماة  مال بشيار"وي التزام الؾقت " مؽ  رض لضل     اقزو
   الذمممظار أو السدمممتغمضضؽ مسمممؽ ال يعسممممؾا يشتيبؾىسممما   يذمممجعو عمممما إنفاقيممما

ويرتفشمممؾا عمضيسممما   أو شمممظارة وميمممارة مشمممػ أ  تتشرمممل وال تشفقيسممما   ويدمممألو 
  وإدبمار لمسممذات امؼ عؽ شعا ر الحم  هيجض مو بأنمو  زمؾا وتزيمد  مي ال  مادة 

" اه عممؽ إتيمما  مكممة ولممؾ كانممت "عشممد بمماب الممدارالخبضيممو ويشيمم يرممعد  ممي  تممؾاه 
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بتدمفضييا   وذلمػ بمالفروض  أو االسمتيانة   يمل ال اعم  عمما ذلمػ االسمتيزاء
لتمممزام بفتمممؾى متدمممع اال ربقمممة اقتمممرا  السحمممرم إلممما ممممؽ تحمممرروال   أو التغمممر 

 قتفاء أار كالمو.االشاسػ و 
  ي قؾلو إيسانو بالدىر ونعالإسؾء ا شظظو ب األمر زادإ  ما 

 ٜا ْاظسٟا يف ايدٜٔ َا ا٭َس؟           ٫ قدْز ؾح ٫ٚ دربُ

 َا ؾح عٓدٟ َٔ مجٝع ايرٟ         ُٜرنس إ٫ املٛت ٚايكرب

 (1)فاغسب ع٢ً ايدٖس ٚأٜاَ٘            فإمنا ًُٜٗهٓا ايدٖس

حضم  بعمد ذلمػ مشمو إب ا  مجؾنو وانظالقو   تشرل  يذا اإلعال  الدا ر 
أبمممرز ىمممذه الخرؾ مممية  –التمممي أ زمممت إلممما دىريتمممو بعمممد رحممممة الذمممػ  -إنمممو

العقدية  بجالء مؽ صالا الكيسة األسممؾبية القرمرية أو الحرمرية السااممة  مي 
 ندم عما ذلػ السدمػ . ش  إنسا ييمفشا الدىرم اؼ 

 حض  بدأ بجمالء ممؽ صمالا دعؾتموٕ التيصل مً ا لق اإلسالم -6
 -وطا  يقؾا :إلا تزضيع األمانة  والجبؽ عؽ الد اف  عؽ األ

 قًت : ايٛػا٠ : فكاٍ يٞ ٫ تػصِٖ        ٚيٛ أِْٗ قسبٛا َٔ ا٭ْباز

 تسدد ايكُٛري َٔ قٓٛازا٭َا١ْ ٌٖ تسد ؟ فكاٍ يٞ            ٫ قًت : 

 ُٟٓا        دٜٟٓا يؿاسب سا١ْ  مخ١ازـكـ٫ ُِٖٖ إ٫ إٔ تهٕٛ َُ

 (2)، ٚيٛ ببٝع إشاز فازدد أَاْت٘ عًٝ٘ ، ٚدٜٓ٘            ٚاستٌ يراى 

ة عمما أوامممر المديؽ وأصالقيمات السدمممسضؽ  مي ىمذه األبيمات يدممتفسل الجمرأ 
كسما قماا  مما هللا  بضشسا السعمرو  أ  كمسمة حمق تقماا عشمد إممام  ما ر صضمر 
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  نجممده يممدعؾ م1شعميممو وسمممؼ ش أ زممل الجيمماد كمسممة حممق عشممد سمممظا   مما ر م
اة واألوطا  "قربؾا مؽ األن ار غظلمتيا ت والتخاذا والتخمية بضؽ الستجبريؽ وال

وبضشسمما عغممؼ القممرآ  األمانممة " إنمما عرضممشا األمانممة عممما الدممساوات واألرض " 
 والج ممماا  مممأبضؽ أ  يحسمشيممما " سمممؾرة الزممممر وحممم  رسمممؾا هللا عمممما تأديتيممما "أد   

و عمل صيانمة األمانمة ممؽ عالممات م2شتسشػ وال تخمؽ ممؽ صانمػ " األمانة مؽ ا
تسمممؽ ؤ وإذا أ     وإذا وعمممد أصمممم    ق االامممة إذا حممدث كمممذبيمممة السشممما آالشفمماج " 

يحمممض  لفمممؽ شمماعرنا لمممؼ يممزا  يتشرمممل مممؽ صمفمممو اإلسممالمي    شجمممدهم3شصمما  "
أبدمممث األشمممياء التممما ال قيسمممة ليممما " القظسضمممر"   امممؼ وال يمممرد   عمممما التياميممما 

 إذا كانمممت إاليشزلمممق ليمممؾة التشممماقض  يمممؾ  مممي السظممممق يمممدعؾ لتزمممضيع األمانمممة 
ولعممل  الممديؽ لرمماحب حانممة هيجممب الممرد   ولممؾ كمفممو ذلممػ بيممع إزاره .األمانممة و 

ره  ي إش اف  متظم اتو السادية دو  االكتراث بحمدود ىذا يرادج عما استسرا
 الذريعة

از "ؾاسب سا١ْ " َٔ ٚزمبا أٚقح ز٩ٜت٘ تًو باعتباز إٔ ارتُ

 ايت٢ عتسف ع٢ً زقاٖا ١ُ امل٪ثس٠ يف سٝات٘  ايػدؿٝات املٗ

: ونممممذكر مشيمممما عمممممي سممممبضل السيمممماا ال مــــات راحلى٘ باالســــتَا -7
 و عمممممو وكممممر ا   وتزممممضيع ميابتممممو الحرممممر: اعترا ممممو بالدممممكر  ممممي السدممممجد  

دلممم  لمسدمممجد "الجمممامع" بال رمممرة و عممممو مركمممزا   حضممم  إنمممولمخالعممة والسجمممؾ  
 يقؾا مفاصر ا بسجؾنو : وىشا نراه  لسجؾنو

                                      
 .  345  ص  8رواه الترمذي   سشؽ الترمذي ج1
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 يٓا بايبؿس٠ ايبٝكا         ٤ أٝي٤اف  ٚإخٛإ

 ٗا يٌٝ ، َطاَٝح             هلِ فكٌْ  ٚاسطإب

 نإٔ املطذد ادتاَـ            ع عٓد ايًٌٝ بُطتإ

 ٚفٝ٘ َٔ طسٜف ايٓبـ            ت ٚا٭شٖازأيٛإ

ٍْ            بـ٘ ا٭يبـي  إـابُ فٝتـ٘ يف خـدٙ خا

 (1)د دسعين نأضٟا            هلا يف ايكًبٔ ْريإُـٚق

مدممممتيضشة بالسقدسممممات   غضممممر متؾرعممممة عممممؽ س لممممشفس ىممممذا الفممممالم العمممماك
التظممماوا عمممما بضمممت ممممؽ بضمممؾت هللا إذ اتخذتمممو وكمممر ا لمسجمممؾ  ال ممممؾ ال  ومممم ال  

 لم  ادة ودعؼ الؾشا   الروحية.
شميرة  يماب  مرمقت ىمذه الرؤيمة الذماذة  وقمد اشمتيرالغزا بالسمذكر .. -8

مسمممممما   إذ كمممممما  الذممممممعراء يدترممممممحب بعزمممممميؼ بعزمممممما   لسشادمممممممة الغ واسممممممعة 
عمممما تفذمممي تممممػ الغممماىرة مجتسعمممو ال  اسمممي  -واال تشممماس  بيمممؼ  وقمممد سممماعد 

يممما الذمممعراء ير مممل  ضالسخمممتمث ؛  قمممد كممما  لميمممراء السمحمممؾظ والحريمممة التممما كممما  
 مممة  قمممد مممممؾا السعمممروض ممممؽ الضمممد الظمممؾلا  مممي إشممماعة تممممػ اآل  وعميمممة القمممؾم 

عممما انتذممار تمممػ  أ  البض ممة كانممت تدمماعدالشدمماء ورنممؾا إلمما الغمسمما   والسمميسا 
بمممؾ نمممؾاس األب الروحمممي ليمممذا الشمممؾف ممممؽ الغمممزا    قمممد  مممتؽ الفاحذمممة ؛ ويعمممد أ

 بالغمسا  وا تخر بسؾا متيؼ يقؾا:
 قٌ يرا ايٛد٘ ايٛسٜس      ٚيرا ايسدف ايٛثري

 ٚملػ٬م َُٖٛٞ         ٚملفتاح ضسٚز٣

 ٌ َٔ نجريـٚاير٣ ٜبدٌ ع٢ٓ             بكًٝ

 يد ف٢ عكٌ ايهبري     ٔ ٚاملٛ   ٜا ؾػري ايط
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 ٚق٬ًٟٝ ف٣ايت٬ق٢           ٚنجريا ف٢ ايكُري

 مل تػكبت ع٢ً عب       دى يف خٛب ٜطري

 فازض ع٢ٓ عٝات٢        ٜا سٝات٢ ٚأَريٟ

 م1شبيا ديؾانو  نفعاا يستم وىشاك أبيات حادة اال
تؾلمممد ممممؽ نفمممس و   التيتمممػ والغمممرام الذممماذ كممما  حكيكي ممماإلممما أ  ىمممذا  تذمممضر

مممماتمم مجممممالس –شمممرب صسممممر -بالذمممذوذ   وأطرا ممممو ش غمسمممما  اعمممة ىامممممت غرام 
 ال عد عؽ الرالح وأىمو م -مراح ة أىل الميؾ والسجؾ   -غشاء

والتممؾ س مممؽ  ممدج اليممؾاب والعقمماب  الــدعْٗ  ا اىتَــاا اللــ ات
 يقؾا

 ٚزأٜت اتٝاْٞ ايًراذ٠ ٚاهل٣ٛ            ٚتعذ٢ً َٔ طٝب ٖر٣ ايداز

 آدٌ              عًُٞ ب٘ زدِ َٔ ا٭خبازأسس٣ ٚأسصّ َٔ تٓظ١س 

 (2)د١ٓ َر َات أٚ يف ايٓاز يف   َا دا٤ َٔ أسد غترب أْ٘               

أبيمممات    وىممميوغضرىممما ممممؽ األشمممعار الدالمممة عمممما االسمممتخفا . والتيتمممػ 
  مممممؽ الرغ ممممة  ممممي حممممب العا مممممة   عكممممس تؾ يممممو األولممممي  ممممي الحيمممماة ت

اضمرة القرمضرة  ال االنتغمار لمستعمة الغا  مة واقتشاص متعتيما الس َعاَيش مة الح
 "عًُٞ ب٘ زدِ َـٔ ا٭خبـاز  اآل مة السدتديسة  بل تأر ح يقشو بتحققيا " 

اممؼ يدممؾج حجممة لممذلػ السدمممػ أ  السعمؾمممات والخبممرة بممالسؾت وممما بعممده 
 معدمة 

 َا دا٤ َٔ أسد غترب أْ٘                   يف د١ٓ َر َات أٚ يف ايٓاز
                                      

 318-307-303-275-238 م1
 231الديؾا   م2



 

 

2022 

سممممقشاه مممممؽ نسمممماذج شممممعرية  مممماءت دالممممة وكاشممممفة عممممؽ وبعممممد :  ممممإ  ممممما 
بسمما يممدلل عممما أنشمما أمممام شمماعرية  األصالقيممة والعقديممة  انحرا ممات الذمماعر

 تر ست كل ما سبق بحق. 
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 ٙـل الجاىـالفص

 ىْاس أبٕ ْب٘ـت

وأقربيما لسما نحمؽ برمدده ىما   مي التؾبمة التما  ماءت تعددت التعريفمات 
زاء عمما مما ال  رار مؽ السؾت ومالقاة الج الر ؾف إلا هللا وإدراك الشفس أنو:

 ذممر    ضممموب اإلندمما  متيقش مما مممؽ  بممدر مممؽ أعسمماا إ  صضممر ا  خضممر  وإ  شممر ا
 لذنب مرة أصرى.اؾدة  إلا ع  مع العزم األكضد عما عدم ال يبغزو لمسعا

 تمرأوا عمما  ي السمذات   وا -ومشيؼ شاعرنا - وبعد أ  انغسس الذعراء
السحممممذورات   اضممممت أنفدمممميؼ رغ ممممة  ممممي الر ممممؾف عممممؽ السحرمممممات وتجمممماوزوا 

 ا  ي السمذات .. السحرم والس اح.  زىدو  ؛ورل ة مؽ مالقاة هللا ال اطل 

 قمد يجسمع  مي  فاىمة  يمة قاطعمة الحمدود بض شمة الفؾا مل ولؼ تػ تمػ اليشا 
تسمؾر عذوبمة بمضؽ الزمديؽ مدممف ا حياتي ما وإبمداع ا شمعري ا    يما ىمؾ ذا يترمدر 

ا وي شتزف اإلعجاب    قد حكا "ابؽ السعتز : ا تسع أبؾ نؾاس   ومدمؼ مذيد 
  والخميع   و ساعة مؽ الذعراء  مي مجممس    قماا بعزميؼ : أيكمؼ بؽ الؾلضد

ففممرو  هيممو   ؟  أصممذوا ي يممة مممؽ القممرآ  ولممو حكسممةآهيممو  يممأتضشي ببضممت شممعر 
 : ه ادر أبؾ نؾاس  قاا

 ٓٛا ايجك٬ٝٚفت١ٝ يف زتًظ ٚدِٖٛٗ        زعتاِْٗ قد أَ

 (1)١ٝ عًِٝٗ ظ٬هلا              ٚذيًت قٛٛفٗا تري٬ٝـداْ

لعبم  وااللتمزام سؾا ولؼ يأت أحد مشيؼ بذاء    تذبذبو بمضؽ اح      تعجبؾا وأ  
يدممتغل بقؾلممو ي القممرآ  الفممريؼ إلمما نغسممو    التركضممب لممؼ يحممل دو  تدممرب آ
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عشايمة " تيمة " تمدا عمما تعالا " ودانية عمضيؼ عالليا " بضشسا األلفاظ مشتخ ة ب
بتجسمممع  و  ممي مجمدممو   الجممار والسجممرور يممؾحيشممرخ الذمم اب   وقؾتممو وعشفمم

ر ؾ  لممممذاتيؼ   متمممر ضؽ ال شمممأ  ليمممؼ بتشغممميص ال ممميش ومكابدتمممو   بمممل مشرممم
  رغدو    ليس ىذا  حدب بل ىؼ معظرو ريحانيؼ "  يؼ  –يميده " و ؾىيؼ 

ال يكمدر  مفؾىؼ أو يقتحسمو  ي مجمديؼ حكر ا عمضيؼ آمشضؽ هيمو   ال يقتحسمو 
 عمضيؼ اكيال .

 الزىمممد المممذى يعر مممو اإلسمممالم ويحتمممرم أىممممو ويكمممرم أربابمممو ىمممؾ الزىمممد ممممع "
الؾ ممد   والعفممة مممع االسممتظاعة  والتؾاضممع مممع العمممؾ   والتدممامح مممع القممدرة 

ه عمد أ  غماص  مي   . وقد تزا رت أس اب د عت أبما نمؾاس لمتؾبمة م1شوالقؾة"
  عا مممت نفدمممو    خممممع رداء الفجمممؾر   وارتمممدى ل ممماس السممممذات و السشعسمممات 

الزىممد واعتممزا الشمماس تا   مما   وحضشسمما زىممد نغممؼ  ممي ىممذا الغممرض   يممروى أبممؾ 
مخممممد الظممما ا "  ممماء أبمممؾ العتاليمممة إلممما عشمممدى  قممماا لمممي : إ  أبممما نمممؾاس ال 
يخالظشمما   وقممد أحببممت أ  تدممألو أال يقممؾا  ممي الزىممد شممض  ا  ممإنا قممد تركممت لممو 

اليجاء   والخسر   والرقضق   وما هيو الذمعراء   ولمزىمد شمؾقا ... السديح   و 
ه عيممت إلممي أبممي نممؾاس  جمماء إلممي وأصممذنا  مما شممأنشا  وأبممؾ العتاليممة ال يذممرب 
الشبضممذ معشمما    قمممت ألبمما نممؾاس   إ  أبمما إسممحاج مممؽ قممد عر ممت  مما  اللتممو 

شمد ذلمػ وتقدمو   وقد أحب أنػ ال تقؾا  ي الزىد شمض  ا ..  مؾ ؼ أبمؾ نمؾاس ع
  ولقد كشت  أ  أبمغو مؽ ىذا أح    عمي ما كشت     وقاا : يا أبا مخمد قظعتَ 

عما عزم أ  أقؾا هيو ما يتؾب بو صميع   وقمد  عممت وال أصمال  أبما إسمحاج 
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 ي إ داح السجاا  ولعل ذلػ التؾقضر ألبا العتالية ورغبتو م 1ش هيسا رغب هيو
مما ألبممي نممؾاس ليرممؾا ويجممؾا  ممي ىممذا الغممرض  مماء مممؽ  ممح ة ومممؾدة  نابع 

لمذا   الشدمب السمدصؾا –نحمرا  قد ربث بضشيسا التذمابو  مي ىمؾس االقديسة "  
 .. وبضشيسا روابث عمت كامشة وليا قدرىا اإلاشا ش ا

مممؽ السمممؾالي   وكممما   مممي شممم ابو يقممؾا العقممماد: إ  أبممما العتاليمممة ش كممما    
الممذى  مما اه ي السخشيممضؽ   وكمما  ىممؾ معا ممره الؾحضممد   مممؽ الذممعراء عممما ذ

... والتؾبمة  وقد انخرطا  ا السجمؾ  امؼ تابما  م 2شولؼ يقاطعو أو يتر ع عشو م 
ا لمممؼ تأصمممذ ربقمممة  تحمممرر ممممؽبسعشممما أنمممو لمممؼ ي ..  عشمممد أبمممي نمممؾاس مدمممار ا واحمممد 

ار واحمممد بمممل نزممم اطيؼ  مممي قمممر االسجمممؾ  بستظم اتمممو ويشخمممرط  وسمممث التممما بضؽ ب
 :ي ىذا يقؾاة و وتارة مظيع  ةا يع عمت تجاذبو نفدو تارة

 أفٓٝت عُسى ، ٚايرْٛب تصٜد     ٚايهاتب احملؿ٢ عًٝو غٗٝد

 يطت بعا٥د يف ض٠ٕ٤ٛ     ْٚرزت فٝٗا ، ثِ ؾست َتعٛد نِ قًت

 ست٢ َت٢ ٫ تسع٣ٛ عٔ ير٠       ٚسطابٗا ّٜٛ اذتطاب غدٜد

 (3)ٚنأ٢ْ بو قد أتتو ١َْٝٓ               ٫ غو إٔ ضبًٝٗا َٛزٚد

  ه عمد الرتمع  ما السممذات   ما يقضؽ حتسية اإليماب  الشفس مشزؾية ع  
سممر ؾا عممما مدتحزممر ا قؾلممو تعممالا " ياع ممادى الممذيؽ أيشممتفض معمش مما اإليمماب 
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مماأنفدمميؼ ال تقشظممؾا مممؽ رحسممة هللا  سمما بممضؽ  م1ش"    إ  هللا يغفممر الممذنؾب  سيع 
  :والدعؾة لمتؾبة  غراء بالسعريةقاا متأر حا بضؽ اإلالرغ ة والسشعة 

 زّبا غفٛزا َا اضتٛعت َٔ ارتٛاٜا                      فإْو بايؼُ تهجس

 ضتبؿس إٕ ٚزدت  عًٝ٘ عفٛا                ٚتًك٢ ضٝدا ًَها زتريا

 (2تعض ْدا١َ نفٝو  مما                         تسنت شتاف١ ايٓاز ايطسٚزا )

(2) 

؛ بمة الرمادقة  والرغ ة  ي التؾ اارتفبي التي  شجد اعترا و بيقل السعا ي 
كممذلػ نجممد عممال  لقؾلممو ممما يجعمممو مدممتريح ال مماا   حضمم  إ  بابممو السفتممؾح ىممؾ

اممؼ يدممتغفر هللا   يجممد هللا غفممؾر ا تعممالا " ومممؽ يعسممل سممؾءا  أو يغمممؼ نفدممو   
ا  هيقؾا متأار ا: م3ش" رحيس 

 دب يفٓ ايفٓا٤ ضُف٬ٟ ٚعًٟٛا             ٚأزا٢ْ أَٛت عكٟٛا فعكٛا

 ىل إ٫          ْكؿت٢ٓ مبسٖا بٞ دصٚايٝظ َٔ ضاع١ َكت 

 ١ اهلل ْكٛاـذٖبت غست٢ ظد٠ ْفطٞ             ٚترنست طاع

 ٣ّ ٣ٍ ٚأٜا               ٗٛاـعبا ٚيـٗٔ يـمت٤ًتهلف ْفط٢ ع٢ً يٝا

 (4)قد أضأْا نٌ ا٭ضا٠٤ٜا ز   ب فؿفّشا عٓا إهل٢ ٚعفٛا
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 مي  كسما ورد -ممؽ أىسيما  إلما عمدة عؾامملىذه التؾبمة  أس ابوقد تر ع 
 .أس اب يسكؽ تمخيريااة اال -شعره 

مما   تتبممدا بممضؽ  عمماش أبممؾ نممؾاس عاشممق ا احلــو ّاحلرمــاٌاألّل :  ولي 
يديممو السعذممؾقات والسعذممؾقضؽ  ولفشممو يقممع تحممت رحسممة معذممؾقة تفضممل لممو 

اء   ممممشؾ  اليجممممر  واإلىسمممماا   والالم مممماالة   هيجممممد الحيمممماة بممممدونيا صممممؾ 
 :يقؾا وىشاحياة بال  ا دة يدتذعر أ  الو راغ ا  ضزىد و 

 ٢ً               مبجٌ سسقت٘ ايكًٛبـاذتب دا٤ َا بُ

 َٔ قد نًفت ب٘ طبٝباذتب يٝظ ي٘ ض٣ٛ             ٚ

سٝح إٕ تأزدش٘ َا بني املٓح ٚاملٓع ؛إمنا ُٜػهٌ ساي١ ْفط١ٝ تسدد١ٜ ، 

 دعًت٘ أنجس سري٠ يف ٖرٙ ايتكاد١ٜ غري املتهاف١٦..،

مات أألح ة ممار ا قؾي ما ومحمؾال  شكل مؾ  مْت األحب٘  مي حيماة أبمي  ميس 
نممؾاس إذ  جعتمممو الحيممماة بالفقممد تممممػ الحكيقمممة التمما اضمممظر أ  يعبمممر عمممؽ 

ا ممتاعة لفقده م1شوال ة بؽ الح  اب إيالميا لشفدو حضشسا راا    .ساك  ا نفد 
 فاقت دَٛعو ضانب١             دصعٟا ملؿسع ٚايب٘

 ٘ـ١َ ، فامل١ٝٓ ٚادب     ا         ـ٫ تبعدٕ أبا أٝض

 نٌ اَس٤ٕٟ تػتايُ٘                  َٓٗا  ضٗاُّ ؾا٥ب٘

 نتب ايفٓا٤ ع٢ً ايعبا                   د فهٌ ْفظ ذاٖب٘
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 األبيات مزج مؽ شجؾ المشفس وحزنيما عمما  مديقو   وحزنمو عمما نفدمو
  سممميغتالو سممميؼ  ممما ب لتفيسمممو أ  ىمممذا مممم ا كمممل ال  ممماد    فمممل حممما   وذلمممػ
حاضمممرة  مممي البضمممت كانمممت اقا تمممو اإلسمممالمية  در اإلشمممارة إلممما القمممؾا: إ وتجممم

 م1ش"قؾلو تعالا " كل مؽ عمضيا  ا  بخا ة اقت اسو الرا ع مؽاألصضر و 

لغيؾر الذضب  إذ وقد ارتاف الذاعر  وهيو  زف.. ظَْر الأوالجاىٕ : 
  ورسؾا السؾت المذى  ماء يشمذره بقمرب دنمؾ األ مل  نو عالمة وداف الذ اب إ
بو حتما داىستمو كبمؾة  غركا  تحت  بؾة الذ اب  إذ اعتذر لسا بدر مشو    

نشغممر  مممة مذمماىد تغضممر الحيمماة مممؽ حؾلممو ...مممؽ  س ه الغممؾانيالسذممضب  يجممر 
 :يقؾا إليو وىؾ

 مل َٜجٓين ايًٗٛ عٔ غػٝإ ََٛزدٖا         ٚمل أنٔ عٔ دٚاعٝٗا بؿُٝت

 ح بًٛع١ غٕٝب غٜري ََبدٛتست٢ إذا ايػٝب فادأ٢ْ بًٛعت٘            أقب

 عٓد ايػٛا٢ْ إذا أبؿسٕ طًعت٘                 آذََٕ بايؿٖسّ َٔ ٚد ٚتػتٝت

 فكد ْدَت ع٢ً َا نإ َٔ خٌَٛ              َٚٔ إقاع١ َهتٛب املٛاقٝت

 نُا    أدعٛى ضبشاْو ايًِٗ فاعفُ

 (2)عفٛت ٜا ذا ايع٢ًُ عٔ ؾاسب اذتٛت

ا عمممالؼ الميمممؾ لؾاسمممع المممذي دصمممل مشمممو إلمممذاك ال ممماب ايخبمممر أ  الذممم اب 
  سماوره أ   ا مأه الذمضب د عمة واحمدةوالسجؾ    وكا  العجمب العجماب المذى 

قظممممع كممممل عال ممممق الممممؾد مممممع كمممما  الحرمممماد السممممر أ  ىممممؾادة   و دو  لممممضؽ أو 
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الرمادقة  مي  والرغ ة  حقق ىؾ إقراره بالشدم عما ما  اتلفؽ السالغؾاني ... 
 . عؾدة إلا هللاالتؾبة وال

رى أ  السذممضب الممذى لحقممو لمميس أمممر ا ضمميدممتسر تيممار العجممب العجمماب  و 
ا ط  ي مما سمما مسمماه مشممو و بممضؽ الشمماس وإنسمما ىممؾ اليممؾى وممما قا و قاسممس ا مذممترك 

 شض و يقؾا:
 ْاٍ ٢َٓ اهل٣ٛ َٓا٫ٟ عذّٝبا               ٚتػهٝت عاذي٣ٛايسقٝبا

 (1)غٝباغبت طف٬ٟ ٚمل عتٔ ىل َػٝب      غري إٔ اهل٣ٛ زأ٣ إٔ أ

ٜكس أَسٜٔ : ٚايٛاقح إٔ ايػاعس يف تٓاٚي٘ يظاٖس٠ ايػٝب اييت داُٖت٘ 

ا٭ٍٚ َداُٖت٘ ي٘ َٓر ايٛفٛي١ يٝعهظ عاطفت٘ ايطًب١ٝ جتاٖ٘ ..، اٯخس : 

 َٓاٖك١ اهل٣ٛ ي٘ ، سٝح إْ٘ بعٛامل٘ املتػابه١ نإ قدٙ .

 -اانيا :  مغاىر التؾبة :
يمسمس أ  – مي شمعره تكسما ورد- التؾبمة الشؾاسميةعل مسعؽ الشغر  ي ول

 ؽ :ليا مغيري
ٌ األّل :  وكم ح  سماح الشظمق بالغم  ممؽ   الدعْٗ  ا تلجٔه اللسـا

  :يقؾا ...الفالم
 ٔ  دا٤ ايـه٬ّـو َـَت بدا٤ ايؿُت خري                ي

 (2)بًذاّ  دِ فاُٙ                     ـإمنا ايطامل َٔ أي

قضؽ وقد استخمريسا مؽ تجاربو حض  يقدم حكستضؽ  ي البضتضؽ الداب
 الحياتية 
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  واإلصالص  ضيا باالستغفار:التْب٘ ب إلقراراالجاىٙ : 

 زب إٕ عظُت ذْٛبٞ نجس٠ٟ            فًكد عًُت بإٔ عفٛى أعظُِ ٜا

ْٔ            فبُٔ ًَٜٛذ ٜٚطتذري اجملسّ  إٕ نإ ٫ ٜسدٛى إ٫ ستط

 زددتَ ٜدٟ فُٔ ذا ٜسسِ أدعٛى زَبٚ نُا أَست تكسعٟا          فإذا

 (1)ِـٞ َطًـٌ عفٛى ثُِ إْـا         ٚمجٝـىل إيٝو ٚض١ًٝ إ٫ ايسد َا

ايتٛض٬ت إىل اهلل  –فكد ظٗس َٔ خ٬ٍ مج١ً أضايٝب إْػا١ٝ٥ 

باإلخ٬ف ٚايؿدم يف ايتٛب١ ؛ ٭ْ٘ اجملري ضبشاْ٘ ٚتعاىل ٚزتٝب ايدعا٤ 

 ٚستكل ايسدا٤ .

خالعممة والسجممؾ   والشيممل مممؽ ممممذات أبممؾ نممؾاس الممداعي لم ىكممذا تحممؾاو 
   حض  يغير الخممؾص  مي مؽ الذنؾب ة لمتؾبة واالستغفارداعيإلا الدنيا ؛ 

 صممريؽ مممؽنفدممو قبممل اآل هر يحممذت الشيمة   والرممدج  ممي التؾبممة بجممالء مممؽ صمالا
ىممذا ويبممدو  .ه   ومتؾسممال  باالسممتغفار والر مماءو   مشجي مما إيمماعقابممحدمماب هللا و 

 تر ق والترحؼ والتذفق والتؾسل ...الالضب اإلنذا ية بدا ع التشؾيع ما بضؽ األس
شأنو ىشا   كا  مؽ  أمر حا ل –والخبرية مؽ صالا تردير قاطرة حكسية 

  أ  قدم  ا ض داللة بحق يقؾا:
 ضبشإ ع٬ّ ايػٝٛب          عذبٟا يتؿسٜف ارتٛٛب

 رٚبـٌ ايهـست٢ َت٢ ، ٜا ْفظ ، تػـ        تسٜٔ با٭َ

 تٛبٞـٛب٢ قبٌ إٔ          ٫ تطتٛٝعٞ إٔ تٜا ْفظُ ت
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 ٛبـٚاضتػفسٟ يرْٛبو ايـ        زمحٔ غفاز ايرْ

 بٛبـإٕ اذتٛادخ نايسٜا             ح عًٝو دا١ُ٥ اهلٝ

 ٚاملٛت غسع ٚاسد          ٚارتًل شتتًفٛ ايكسٚب

 ٚايطعٞ يف طًب ايتك٢       َٔ خري َهطب١ ايهطٛب

 (1)بتكاٙ َٔ يٝٛذ ايعٝٛب     ٚيكًُا ٜٓذٛ ايفت٢         

مشا ي ممما ربمممو  مممي  ىمممذا ولمممؼ يتؾقممم  تيمممار التؾبمممة الستمممد ق  شمممراه ىمممذه السمممرة 
 . س حانو وتعالا   أمال   ي غفرا  هللاضراعة مبدي ا االنفدار والشدم
 َٓ٘ زتري       بعفٛى َٔ عرابو اضتذري أٜا َٔ يٝظ يٞ

 ايػفٛز أْا ايعبد املكس يهٌ ذْب    ٚأْت ايطٝد املٛىل

 فإٕ عربت٢ٓ فبط٤ٛ فع٢ً        ٚإٕ تػفس فأْت ب٘ ددٜس

 (2)أفس إيٝو َٓو ٚأٜٔ إ٫         إيٝو ٜفس َٓو املطتذري

يهٔ غ٦ّٝا ٫فّتا ظتدز بٓا ذنسٙ ٖٓا ، ٖٚٛ ض١َ٬ عكٝد٠ أبٞ ْٛاع 

 َتُج١ً يف 

 ي عفؾ هللا  ايذيع األمل بأ  لمعا ضؽ متدع   م  عمتو حدؽ الغؽ باهللش
  :ذنب هللا عز و ل أكبر مؽ أيعفؾ    رانو وغف

 ٜا نبري ايرْب عفٛ                         هلل َٔ ذْبو أنرب

 أنرب ا٭غٝا٤ عٔ أؾـ                      غس عفٛ اهلل أؾػس
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 دزـيٝظ يإلْطإ إ٫                             َا قك٢ اهلل ٚق

 سـدبـز بٌ اهلل امل     يٝظ يًُدًٛم تدبٝـ                   

 ٜٚطتدعٞ جتسبت٘ اجمل١ْٝٛ َطا٬ٟ٥ بعد إٔ زبح مما فٝ٘ خطسإ ، فٓساٙ 

معاودتمو اقتممرا  الممذنؾب بعممد إعالنيما اممؼ  يعشم  نفدممو عمما نقزممو التؾبمة
 :  الذنؾب مكتؾبة عميو وحدابيا شديد يؾم الكيامةأل  ضمؾم نفدو

 ؿٞ عًٝو غٗٝدأفٓٝت عُسى ، ٚايرْٛب تصٜد       ٚايهاتب احمل

 نِ قًت يطت بعا٥ٕد يف ض٠٤ٛ        ْٚرزت فٝٗا ثِ ؾست تعٛد

 ست٢ َت٢ ٫ تسع٣ٛ عٔ ير٠ٕ        ٚسطابُٗا ّٜٛ اذتطاب غدٜد

 (1)ٚنأْٖين بو قد أتتو ١َٖٝٓ           ٫ غو إٔ ضبًٝٗا َٛزٚد

  و مؾتمممويمممرى ب رمممضرت  إذ عزممما وو ألوىمممؾ يحمممس بمممدبضب السمممؾت وإ شا ممم 
 بيات تعكس حز  نفدو ولؾعة حضرتو: ضراا لحالو  ي أوتففضشو 

 دزـطُع ٚأْت ستػسز ايؿت               فهإٔ أًٖو قد دعٛى فًِ     

 ٛسـ٢ َٔ ايعـٚنأِْٗ قد عٛسٚى مبا       ٜتصٚد اهلًه

 ٜايٝت غعسٟ نٝف أْت ع٢ً     ظٗس ايطسٜس ، ٚأْت ٫ تدز٣؟

 

 (2)دز؟ـافٛز ٚايطـًت بايهـأٚيٝت غعس٣ نٝف أْت إذا      غط
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 ويقؾا: حضشسا و د دبضب السؾت يشداب  ي أعزا و عزؾا   عزؾا  
 دب يف ايفٓا٤ ضف٬ ٚعًٛا         ٚأزا٢ْ أَٛت عكٛا فعكٛا

 كٟٛاـذٖبت ددتٞ بٛاع١ ْفط٢        ٚترنست طاع١ اهلل ْ

 ٟٛاـعبٟا ٚهلـٗٔ يـهلف ْفطٞ ع٢ً يٝاٍ ٚأٜا        ّ  متًٝت

 (1)ٛاـساْٟا ٚعفـ٠ فايًِٗ        ؾفشٟا عٓا ٚغفقد أضأْا نٌ اإلضا٤

وكمممأ     مممي مشا ممماة  مممادقة اممممتأل بمممو قم مممو ا يممما ىمممؾ ذا يشظمممق لدمممانو بسممم
  مممممؽ الممممدعاة لمسعا ممممي السجمممماىريؽ بيمممماالسشمممما ي لممممؼ يممممػ بمممماألمس القريممممب 

  لحكيقتيمما ا   ممالشفس اإلندممانية ال بممد ليمما مممؽ إيمماب مممدرك   االسفمماصريؽ باقترا يمم
 .وعفؾه   قؾتو يا   ول ار ياوعا ض   وضعفيا
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 الفصل الجالح

 يف  بداع الجيائٔ٘الصْرٗ الا رٓ٘ 

 ٘  ممبت هيممو  : ىممي الذممكل المغممؾي السشغممؾم الممذي الصــْرٗ الاــ رٓ
  وىممذا الحممد يتشاسممب مممع السعشمما السممراد ربممة الذممعؾرية  ممي بشضتيمما الشيا يممةالتج

 .شيا اآل م

الترمممممؾير بقؾلمممممو :  مممممشس ممممممؽ  255الجممممماح،  ت  يقمممممؾا كسممممماأو ىمممممي 
ممممؽ أقدمممام التذمممبيو "  395العدمممكرى ت وقمممد  عميممماوضمممرب ممممؽ الشدممم     

 م1شوتذبضيو بو لؾنا و ؾرة "

ا  ممؽ السرا مي؛   ممدلؾال   - 471ت  -الجر انا  وقد أعظاىا أدبي ما مدمتسد 
حمماد  شدممو  مما صرمماا وي ايشممو  مما صرمماا  أصممرى " عبرنمما  الخمماتؼ يذممارك آ

ا  مي ىمذا  مؾرة غضمر  مؾرتو : لمسعشمشمالمػ الفمرج وتممػ البضشؾنمة بمأ  قمعؽ ذ
 م2شذلػ   ي

اقد شكمت و  إذ قمد يظممب الرمؾرة وال   الرمؾرة عشمد أبمي نمؾاس تسضمز ا  ريمد 
   الرمؾرة  مي  ضمجمأ لمفغمة غضمر عربيمة تعظمي لمو مما أراد  تسده المغمة العربيمة

بالحدااممة السدممشدة إلمما  ممذور تمضممدة تر ممع إلمما اقا تممو  : اتدممست ذممعري نرممو ال
اء عرممره .. أبممؾ زيممد الشحممؾي   سممضبؾيو   عمممي يعقممؾب   مممؽ عمسممالسدممتسدة 

نمو ممؽ إضما ة لسما شماف  مي زما .الحزرمي وغضمرىؼ ممؽ عمسماء المغمة والبيما 
ذاتية لديو بدت صراليا أ  الر غة الوال شػ   أسمؾب أدا ي   وني  تعبضري 
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ش كممما   مممما بدييمممة مقتمممدرة   قممماا هيمممو الحزمممري ع ةالدالممم  مممي  فاىتمممو  وعر مممو
ممممما   وأغمممممزرىؼ أدب ممممما  وأقمممممد أعمممممر  رىؼ عمممممما الفمممممالم   وأسمممممرعيؼ الشممممماس مشظق 

 م1شم ؾاب ا

و ممممؾرة مخترممممر حياتممممو العامممممة    وحيمممماة أبممممي نممممؾاس الخا ممممة ىممممي   
 قمممد تحمممممت الرمممؾرة هيمممو ممممؽ عقمممدة ه" عرمممر عاكدمممة لمسجتسمممع واتجاىمممو  مممي 

يحياىما الذماعر رة أكير مالءمة لغرو  الحيماة التمي الرراف ىذا لتغدو الرؾ 
 مممأبؾ نمممؾاس ممممشح نفدمممو  م2ش–العربمممي درويمممش  /عمممما حمممد قمممؾا د -  اسمممي "ال

حؾالو الجديدة  ي وعبر عؽ أ  تفمت مؽ القضؾد والزؾابث القديسةالحرية  ي ال
ا  رره عؽ التعابضر واألطر القديسة.ب أطر  ديدة غاض 

 يقؾا :
 ٚأفكت بٓات ايطس ٢َٓ إىل اهلذس غدٚت ع٢ً ايًرات َٓتٗو ايطرت      

 ع٢ً ايٓاع فُٝا أزٜدٙ      مبا د٦ت ، فاضتػٓٝت عٔ طًب ايعرزٖٚإ 

 راتٞ َبادز٠ ايدٖسـبادزت يــــف   ٜت ايًٝايٞ ، َسؾدات ملدُتٞ     زأ

٣ٕ    زقٝ  (3)شٖٝس يف تفكًٝ٘ فٛٔ ايفهس ـــــت    ت َٔ ايدْٝا بهأع٣ ٚغاد

بمل تممؼ  الرؾرة..... ىشا لؼ تيمتؼ بعقمد روابمث بمضؽ السذم و والسذم و بمو   
امتممازت  هالرممؾرة عشممد     اعممدة وتحمماوا إيجمماد عالقممة بضشيسمماشممع  أ ممزاء مت
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  آصر يحضل الغمؾاىر إلما  مؾر " أ  ألبا نؾاس نغر اذلػبالجدة واالصتال  
 م1شنعكاسات عالؼ آصر هيسا وراء الحس"ويرى عبرىا مالمح وا  ورمؾز

لسما تبيمو  أو  والزميا عذق ا ربسما لضشدما ىسؾممو   عاقر أبؾ نؾاس الخسر
حضشسما    وقد كا  يشفق عمضيا كمل مما يجشيمو ممؽ أممؾاا  حتماهيو مؽ إحداس

تري   وكأنسا ألم    أنفقيا كميا عما الخسر بال ول و الخرضب اسانضؽ ديشار
مممممؽ كممممل  أ ممممابو السمممممللممممذا تدممممربت الساللممممة إلمممما نفدممممو   و  الفقممممر والحا ممممة؛

ب إلا حضؽ   والعرض الستاحات حالا أو حرام    انغسس  ي اإلدما  السغض
 2شعمما حمد قمؾا العقماد  –الذى أولع بو أو مو إلا شكل مؽ أشكاا التسيضل 

  ولمؼ يمػ ىمذا بذمكل  مي و م  كمل مما يتعممق بمالخسر الشؾاسمي ؛ وقد أبدف م
    سشيا:وو فيا برفات متعددة تقمضدى  بل التسس  ؾر ا  ديدة ليا 

ا يكيم  تأاضرىما وي عمما  قدم الخسر ومر الميمالي واأليمام عمضيمالقدوصف٘ 
 (3) أقاَت سكب١ يف قعس دٕ        تفٛز َٚا عتظ هلا هلٝبيقؾا : قيستيا 

 و ا أبيات أصرى   -
 َاشاٍ ظتًٖٛا تكادَٗا      ست٢ اغتدت زٚسٟا ب٬ دطِ

 (4)فهأمنا أدفإ غازبٗا           َٛسٚف١ بتٮي٪ ايٓذِ
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ا َٔ َاد٠ إىل ٚنإٔ قدَٗا سٛهل١ُٝٝ دقٝك١، ٖٚرٙ ؾٛز٠ غعس١ٜ جتط

 زٚح تتٮ٭ ع٢ً أدفإ غازبٗا  

متشاليمممة المظا مممة  : الخسمممر عشمممده ال كيممما  ليممما  يمممي الرقـــ٘ ّاللطافـــ٘
 مؾ ؾدة  ي الشفؾس كالزسضر والديؽ :

 (1)ف٢ٗ زٚح شتًـ       فازم ايًشِ ٚايدَا

ــتحديممد    ة كبضممرةلممؾ  الخسممر بدقمم ؾاو ممفقممد  الذممعراء : إذا كمما  لٌْـال
اس نمؾ   مإ  أبما ة : أسمؾد  أحسمر  أ مفر   أبميض  نيا األربعمألؾا وأشاروا إلي

 عؽ الر ح وضيا و يقؾا: يراىا متألل ة دا سا مذعة تغشي
 قاٍ ابػ٢ٓ املؿباح قًت ات٦دسطب٢ ٚسطبو ق٩ٖٛا َؿباسٟا

 (2)ناْت ي٘ ست٢ ايؿباح ؾباسٟا    ٓٗا يف ايصداد١ غسب١      فطهبت َ

ؾاسب٘ ٜٛايب٘  ذا  فٗا ٖٛ، فٗرٙ ايؿٛز٠ ايٛسٜف١ َتعدد٠ ا٭طساف 

فإٕ  ، بأب٢ ْٛاع ٜٓبٗ٘ يتداذ ق٩ٖٛا َؿباّساافإذ، باملؿباح يري٣ 

تؿب  ا سنيأْٜٗٚطتدٍ ع٢ً ٚقا٥تٗا ْٚٛزٖابح، اؿبطٝهفٝاُٖا إيٞ ايذيه

 نايؿباح . تٓريع ايف ايه

  :ويتفؾج حضؽ يقؾا
 (3)ٚتػٝب سني تػٝب يف ا٭بدإ    ٚايػُظ تًٛع َٔ دداز شدادٗا    
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أ  ممممذاج الخسمممر الذٌف . ممممز : اتفمممق الذمممعراء عمممما   هـالطـــّصـــ  
 طعسيا بالفمفل  قد ش و أبؾ نؾاس     أما  الظعؼ

 (1)فايسٜح عٓرب٠ ،ٚايٛعِ فًف١ً      ٚايهأع َٔ ذٖب ،ٚايًٕٛ َٔ ْٛز

 فأربع صور شعرية تتآزر  في تكوين موحد يجسد قيمة الخمر : رائحة ،وطعمًا، وهيكالً ، ولونًا

: أ سمع الذمعراء عمما طضممب را حمة الخسمر   وشممبييا  ح٘ـالرائــ ّصــ 
 أبؾ نؾاس بالسدػ حضؽ قاا :

 (2)ْٚهٗتٗا َطو ، ٚطًعتٗا ترب عتك١ محسا٤ ٚقدتٗا مجس          َ

أ ممماد أبمممؾ نمممؾاس  مممي تؾعيفمممو ه  مممؾرة متعمممددة  مممي القالمممب التذمممبضيي ىمممذ
 وعرضو

مما بتذخ: كمما  أ ْتـالصــّصــ      يرمميابممؾ نممؾاس لح ممو  لمخسممر ميتس 
 هيقؾا   يرى أ  ليا  ؾتا  

 (3)نإٔ قسقس٠ ا٭بسٜل بِٝٓٗ      زدع املصاَري، أٚ تسدٝع فأفا٤ 

 قد سمسع  مؾت اإلبريمق كتر يمع الفأ مأء  مسما يمدا عمما شمدة           
 ق وىؾ يدكب الخسر  ي الفموس .يطربو  وشغفو بدساف  ؾت اإلبر 

ودبضبيممما  مممي    يالروحمممي والحدممم الخسمممر بمممؾ نمممؾاس بتؾضممميح أامممراىمممتؼ أ
 . نيا تترك شاربيا الدكرا  كالسضتةإاألعزاء حتا 
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 (1)ست٢ غدا ايطهسإ َٔ ضهسٙ     ناملٝت يف بعض أساٜٝٓ٘ 

 يممذا التقدمميؼ الجضممد: ىممؾ زمممام أمممر األشممياء   مفممل شمماء را حممة  وطعممؼ  
حدد لفل  ز ية  ومكا    ولؾ   وقد حدد أبؾ نؾاس ذلػ بترشيأ مبدف . إذ

  .غمبت عما الخسر وطسدت صراليا األصرى صا ية رأىا 

 عممممما سممممبضل العممممرض والتشؾيممممو ال -هومممممؽ سممممسات الرممممؾرة عشممممد
 -الحرر والذرح

 سة أساسممية مممؽ سممسات الرممؾرة عشممد أبمميسمم:وىممؾ التاــخٔص -ا  -
يرمؾر الخسمر  مميال  ىمؾ و التذخيص بإتقا  إذ مزج بيا نفدو   وأ اد نؾاس   

، ميٗسٖا         بايسطٌ ٜأخـر  ا٤ بٜٗا خاطب ايك٠ٛٗ ايؿم 2شكعمروس يخظبيما

 َٓٗا َٔٮٙ ذٖبا
 قؿٖست بايساح ؛ فاسرز إٔ تُطَُعٗا       فٝشًف ايهسّ إٔ ٫ عتٌُ ايعٓبا

 إ٢ْ بريت هلا ملا بؿست بٗا           ؾاعٟا َٔ ايدٚز ٚايٝاقٛتٔ َا ثكبا

 فاضتٛسػت ، ٚبهت يف ايدٕ قا١ً٥      ٜا أّ ٚعتو ، أخػ٢ ايٓاز ٚايًٗبا

 ٫ حترزٜ٘ عٓدْا أبدٟا"     ":  فكًت

 قايت : " ٫ٚ ايػُظ ؟" قًت:" اذتس قد ذٖبا 

 قايت: فُٔ خاطب٢ ٖرا ؟ " فكًت أْا   " 

 قايت فبع٢ً ؟ " قًت : املا٤ إٕ عربا
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ا ربيعممة قممد سمم قو  ممي  ممإ  كمما  عسممر بممؽ أبمم  مسضممز وىممذا شممكل حممؾاري 
ج وأبممممدف  ممممي الممممؾاقعي  والستخضممممل    ممممإ  أبمممما نممممؾاس قممممد  مممما الحممممؾار الذممممعري 
ر " الخسمر " وأقمام صم د الففمرة  مي ذىشمو وشمخص الظمر  اآلالتذخيص إذ أو 

ا  . لو كل وسا ل الشجح واإليزاح الحؾار ممتسد 

   إال  التعقضمدالبمديع و  نمؾاس ىمؾ عرمر  أبمي وعما الرغؼ مؽ أ  عرر
أ محاب  ت مؽ ذلمػ" بضشسما لبم  التذمخيص  مي شمعرأ   ؾرتو الذعرية برأ

و ما  مؾرة  ديممدة  م1ش يمة   ا تقمدت  ضيما  مذوة اإلحدماس "البمديع  مشعة صار 
وتشتكيو  وتحدده تختار  احبيا أ    عما الخسر صرمة مادية  يا ىي ذي

 .مؽ بضؽ السعروضضؽ عمضيا

 ٫ مته٢ٓٓ َٔ ايعسبٝد ، ٜػسب٢ٓ          ٫ٚ اي٦ًِٝ اير٣ إٕ مش٢ٓ قٛبا

 ،٫ٚ َٔ ٜعبد ايؿًبا ٫ٚ اجملٛع ، فإٕ ايٓاز زبِٗ            ٫ٚ ايٝٗٛد

 ٫ٚ ايطفاٍ اير٣ ٫ ٜطتفٝل ، ٫ٚ         غس ايػباب ٫ٚ َٔ ظتٌٗ ا٭دبا

 ٫ٚ ا٭زاذٍ ، إ٫ َٔ ٜٛقس٢ْ            َٔ ايطكا٠ .. ٚيهٔ اضك٣ٓايعسبا

 (2)ٜاق٠ٛٗ ْسسَت إ٫ ع٢ً زدٌ             أثس٣ ، فأتًف فٝٗا املاٍ ٚايٓػبا

 -ل مميؼ –فية مرت ممة ألنممؾاف الذمماربضؽ عربضممد بعقميممة ترممشي واألبيممات تممؾحي
الدمقاة  –األراذا  –يجيمل األدب  –غمر الذم اب  –سمفاا  –ييمؾد  –مجؾس 

  .السؾقرو  
إ  تمممػ األبيممات تشفممي والءه لغضممر العممرب  بممل أقممر وىشمما ممسممح متممؾى  إذ 

تفمؾ   تظممب أ   –الخسمر  –  وشمر  محتمده إذ  عمل محبؾبتمو بكرم العربا
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إلمما    ويرنممؾذمماعر إلمما ممما بعممد التجديممد  وقممد ييممد  ال يلممو ويتجرعيمما عربمم
يقمؾا إيميما الحماوي: " وممؽ مسضمزات   تجدضد الحممؾا والسمزج بضشمو وبمضؽ الخسمر

 مي الفمؽ تختمم  عمؽ الرمؾرة  وىي ؛نؾاس الرؾر الفاريكاتؾرية  أسمؾب أبي
تعتريشما  معانضيا. والشذؾة التي االصتالا بضؽ أطرا يا والتشاقض  يالعادية  ي 

 .م1ش"بيا يغمب عمضيا الزىؾ واالستخفا 
 نؾاس قؾلو :  ومؽ أطر  أو ا  أبي

 (2)فهأمنا أدفإ غازبٗا         َٛسٚف١ بتٮي٪ ايٓذِ 

 يؾ يظبق أ فانو ويفتحيا كأنيا مظرو ة وىؾ مشغر ميضر لمزحػ عشمد 
  دوالتجديم    طريأ  ي ترؾيره  ويدتسر أبؾ نؾاس  ي اإلبداف ؾوىتخضمو   

    تستمد الظرا مة -الخسمر  –و مضميا عما محبؾبتمو     ابغ ا غريب الرفات
 والرؾر الجديدة    الخسر تيتػ األسرار وتفذضيا   وتذىب باليسؾم وتفشضيا  

 (3)فتٗتو أضساز ايكُري َٔ اذتػا      ٚتبد٣ َٔ ا٭ضساز نٌ سبٝظ

ا  ويقؾا أيز 
 (4)َٔ ؾدزٙ بسسٌٝ  إذا َا أتت دٕٚ ايًٗا٠ َٔ ايفت٢     دعا ُٖ٘

يأتي برمؾر بالغمة الجمدة   وىشاك صا ية لؾ   أبي نؾاس  في و فو
ر الخسمر عممما حمؾا تمأاض  ميمل :  ممؾرتو وقممد تفمؾ  معشؾيمة  قمد تفمؾ  حدمية

 تفدب و ؾىيؼ حسرة   وقد تد عيؼ لمعبؾس والحز :  شاربضيا  يي
 

                                      
 .284 ؽ الذعر الخسرى  م 1
 .327الديؾا   م2
 .296السر ع الدابق 3
 .310السر ع الدابق 4



 

 

2022 

 (1)دنأع إذا اضتدزت يف سًل غازبٗا    أددت٘ محستٗا يف ايعني ٚارت

 ويقؾا :
 (2)َصادٗا دَع ساضٝٗا فأ٣ فت٢     مل ٜبو إذ ذاقٗا َٔ سسق١ ايهأع

  :ومؽ السظالع الشؾاسية السسضزة 
 ملٔ دَٔ تصداد سُطٔ زُضّٛ         ع٢ً طٍٛ َا أقٛت ٚطٝب ْطِٝ 

 (3)يٜبٔطٔ ع٢ً اإلقٛا٤ ثٛب ْعِٝ  ف٢ ايب٢ً عٓٗٔ ست٢ نأمنا    تَذَا 

 حدا  :سترة االومؽ مظالعو الذيض 

 (4)ايدا٤  ي٢َٛ فإٕ ايًّٛ إغسا٤    ٚداْٚٞ بايت٢ ناْت ٖٞدع عٓو  

ونالح، أنو ال يرتفؽ  مي  مؾره إلما السمؾروث اليقما ي  أو إلما مما  
زيشممت رتممو الذاتيممة ومؾىبتممو الفرديممة  قممث  بممل اتؾلممد  ممي ذىشممو السدممتسد مممؽ قد

 .رؾر مدتسدة مؽ القرآ  ؾره الذعرية  ب
 (5)تطبل ايًُحَ بايبؿس إٕ يًُٛتٔ أخر٠         

 م6ش"و ضيا التأار الؾاضح بقؾلو تعالا " وما أمرنا إال واحدة كمسح بال رر
 كذلػ قؾلو  

ٌْ َْؿٔب      ٫ ٜٓكك٢ سسؾ٘ ٫ٚ أًََٜ٘    (7)ٚاملس٤ َا عاؽ عاَ
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  قمممد تمممأار بقؾلمممو تعمممالا ممممع اصمممتال  السعشممما" و مممؾه يؾم مممذ صاشمممعة 
 وقؾلو :    م1شعاممة  نا  ة

َّا ، ف٬ تكٌا خًإذا َ  خًٛت ، ٚيهٔ قٌ ع٢٤ً زقٝب ٛت ايدٖس ٜٛ
 ٫ٚ حتطػت اهلل ٜػفٌ ضاع١ٟ،           ٫ٚ إٔ ٖ َا غتف٢ عًٝو ٜػٝب

ُٕس طاٍ ست٢ تسادفت        ذْٛب ع٢ً آثازٖٔ ذُْٛب  (2)هلْٛا بع

ؽ البمممديع بمممل تمممأار بذمممكل بمممض    يقترمممر تمممأاره عمممما الترمممؾير القرآنمممي ولمممؼ
 :الحدي  الذريأ اا مدتؾحي ابال الغة الشبؾية  ق

 إٕ ايكًٛب ٭دٓاْد زتٓد٠٠             هلل ، يف ا٭زض با٭ٖٛا٤ ختتًف

 (3)فُا تعازف َٓٗا فٗٛ َ٪تًْف           َٚا تََٓانٜسَ َٓٗا فٗٛ شتتًْف

 فيي أصر ممو مدمممؼ  وال يخفمما أ  أ ممل السعشمما ورد  ممي الحممدي  الذممريأ
" :   ممما هللا عميممو وسمممؼ قممااسممؾا هللا  ر بدممشده عممؽ أبممي ىريممرة أ  ممحيحو 

 م4شاألرواح  شؾد مجشدة  سا تعار  مشيا ا تم  وما تشاكر مشيا اصتم  "
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ذممممرب الخسممممر بممممالسجتسع الخممممار ي   قممممر  أبممممؾ نممممؾاس حالتممممو حممممضؽ ي -
وذلمممػ عمممما عكمممس غضمممره ممممؽ حداسمممو الشفدمممي وإحداسمممو بذمممكل تجريمممدي   وإ

 مؾرىسا  د ماديمة ..حمدو  يتجمؾال   مي عمالؼ ذي  األعذا واألصظمل  ءالذعرا
   أممممما أبممممؾ نممممؾاس  إنممممو يتجممممؾا  ممممي عممممالؼ السعممممانا والتجريممممد  مشتسيممممة لمؾاقممممع

   يمؾ إذ مما اعترتمو حالمة تحمت تمأاضر الخسممرة    باإلضما ة إلما العمالؼ المؾاقعي
لسجمردات  السذ و والسذم و بمو ممؽ ا  يا بحالة أصرى شعر بيا  ي نفدو يذبي

م  ا .يا  ي األذى  لفؽ إ ادة الشغؼ ت ح 
مذمممعراء ىمممؾ المممدا ع  لوال شمممػ أ  التظمممؾر العقممممي  مممي العرمممر ال  اسمممي  

واندماب   كأنيا مجددات تحداؾا عشيا و   إلا الحدي  عؽ السجردات لضتجيؾا
 قؾلو :كنؾاس  ذلػ وتبدى  ي شعر أبي

٣ّ فكـاضكٓا ، إٕٖ َٜٛٓا ُّٜٛ زاّ             ٚي  اّـٌ ع٢ً ا٭ٜـسا

 طاّـغٛم٢ يف ٚد٘ عاغل بابت      ـ        َٔ غساب أير َٔ َْظٜس املع

 (1)٬ّـٓٝع ايهـب٠ٛ ايطُع عٔ غـًٝظ ، تٓبٛ ايٛبٝع١ عٓ٘             ٫ْ غ

 أسممشد ليمما التممذوج    تراسممل الحممؾاس ىشمما إذ  عممل لمعممضؽ إدراك المدمما   
ال وىممما ضزىممما أضوىممما صا مممية إدراك وتسضضمممز المدممما  إضممما ة إلممما صا مممية تس

 حمممؾ الفمممؾارج بضشيسممما دلضمممل عمممما الرقمممي العقمممميومحمممؾاس الرؤيمممة   وتمممداصل ال
يخمممث بممضؽ  الممذيواإلبممداف الشغسممي    ولقممد وضممع بممذلػ بممذور الذممعر الرمممزي 

صؾاص حاسة ألصمرى بذمكل ويسشح أحيان ا   والسر ي والعقمي  الغضؾم والرفاء
 مبدف.

  بل يخظر بو ستدامةابىذا األسمؾب  يرظحب إال أ  أبا نؾاس لؼ يكؽ
ولقد ع شي بذكل زا د بالرشاعة المفغية   ويبدو أنو أسمر    نادرة  ات ي  مت
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" وهللا إنمممو لذممماعر   ولفشمممو  مممي اسمممتخداميا مسممما  عمممل العتمممابي يت عمممو قممما ال  
 م1شتسادى بو حب البديع حتا أغرج هيو " 

بممضؽ الرممؾرة لديممو زاو ممت السزاو ممة :  ممي الرممؾرة الذممعرية   عمماىرة –ب 
وأسممممممؾبو  رمممممؾرتو الذمممممعرية السدمممممتحداةبتخظممممما     قمممممدالقمممممديؼ والحمممممدي 

نيممممة حضمممم  امتز ممممت الحزممممارة اآل  ربيعممممة ابممممؽ أبممممي نيمممم  عسممممر الحممممؾاري 
 الحزمارة والتمر  ورغمد ال ميش  عممو يبمدف باليقا ة السؾرواة  ي ذىشو   

 ممي أبيممات متؾاليممة مم ممت أناقممة تعبضريممة   لمميس  ممي المفمم،  قممث  بممل  حممؾار ا
رت عما الذمكل الفشمي    يمؾ اؼ تذعبت حتا سيظ  امتدت إلا الرؾرة 

ي مممم س الرمممؾر التمضمممدة ايابممما  قذمممض ة تذممميد بقمممؾة تمممأاره بالحزمممارة الظريفمممة  
 وسيظرتيا عما  شو  يقؾا :

 ظبٟٝا َُبد٣َ ايػُٓر يف ارتٛس ضك٢ اهلل

 ميٝظ نػؿٔ ايبإ َٔ زق١ ارتؿس 

 ٛسـ١ ايعب نسا٥شـٚف٢ ْػسٙ طٝ       بعٝٓٝ٘ ضشس ظاٖس يف دفْٛ٘      

 ـدزبتفتري ذتظ . يٝظ يًػُظ ٚايب   ١ٟ          ـدز إ٫ إ فٝ٘ ٬َسٖٛ ايب

 (2)دزـٜٚكشو عٔ ثػس ًَٝح نأْ٘             سُباب عُكاز أٚ ْكٝـ َٔ اي

عبا واغرىا "  يي:   قد  سعت األبيات بضؽ القديؼ والحدي   ي الرؾرة
  كالقممداماو لممؼ يجعممل ريقيمما صسممر ا لفشمم   مممؽ الرممؾر السألؾ ممة القديسممة "لممدركا

    مماب " ىممؾ أسممشانيا رقممةكممأس الخسممر " الح   وإنسمما  عممل الفقمماقيع التممي تعتمممي
يزمميأ ليمما  –عممما تقمضممدىا  -حتمما إذا ممما و ممفيا بالبممدر   ودقممة     ولسعانمما  
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حكمي األحمداث يوىؾ  ساا ليس لمبدر   الذمظر األوا   مالحة المح، و تؾره
اإلعجماب والتيمو   ولمؼ نمر حمد   والذظر طريأ بمم  هيمو وتظؾرىا هيسا بضشيسا

ا بعده يدمفو أو يظؾره  .أحد 
ا إلممممالخيمممماا الخرممممب اس باانتقممممل أبممممؾ نممممؾ و  عممممؽ  الفزمممماء إذ حمممممق بعضممممد 

السر يات والسؾرواات    أو د حمقمة  ديمدة انتقمل الذمعر بيما ممؽ اإلت ماف إلما 
حضؾيمة مممارة  رح عمضيما مدمسا " تؾقيعمة " بسما تذمضر لمو ممؽ لقظمة   اإلبداف

  ؾ بممممد لتمممممدى دورىمممما أ  تفمممم صترممممار   والتؾقيعممممة ال تقبممممل اال ممممي الذممممعر ال
صرمم ة ممممارة   وليمما امتممداد ممممار أو مدمميظر عممما البيمما  العممام لمقرممضدة   

ة لفشيما   ىشماك  مؾرة  سضممؾ عكيسة محددة الداللة   قمد تفم ؾ  متشامية ال تف
ذا وإ م1ش"وال مممردود عممما الدممياج العممام لمقرممضدة   عكيسممة صممؾاء ال أ ممداء ليمما

 مة نؾاس   مغمة واضمحة السعمالؼ مشفف ا  األمر كذلػ  إ  الرؾرة عشد أبيك
 مي   مإذا أتمت  متدقة مع حدو وشمعؾره   عما رؤياه   مؾضحة لؾ ية نغره

  أو مدمتحداة ممؽ ترمؾره وصيالممو  مدمتسدة ممؽ إرامو اليقما ي إمما أبيمات تفمؾ  
 .ومرا يو  ي ذلػ  ويتداصل الؾاقع بأحدااو

 عرممممرهالرممممؾرة الذممممعرية  ممممي ال شممممػ أ  ي ر الظممممابع الحزمممما -ج
تأارت بالظابع الحزرى   واستسدت مكؾناتيما ممؽ الحيماة الشاعسمة  وطؾابعيما 

مممممؽ بعممممض   كممممذلػ تخمرمممت مممممؽ الخذمممؾنة والبممممداوة  ت تخمرمممم ومكؾناتيممما 
ودقمة الؾ م    قمد انظممق إلما   والتقضمد باإل مابة    السظابقة األسالضب ميل

بممضؽ عالسممو السحدممؾس وعممالؼ التخضممل   القممات عممؾالؼ أرحممب وأوسممع   وأقممام ع
ا هيقؾا  : يؾ ير  السرأة و ف ا  ديد 
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 اـؿٗا ست٢ غها ايػسقـتػُظ يف ايعبري قُٝٚ

 اـستِ سَـًٜكٜـ٬ضٌ نٝطٓـٚضايت َٔ عكٝؿتٗا                  ض

 (1)اـس٢قـًٝـُٛٙ إذا عَـعــــز ٜ       س نإٔ ايدٗ          ـ٢ً بػــــع

أو  مي الدممؾك   القضمؾد الذمكمية  مي التعبضمر الفشمي ا تحظميؼيدعؾ إلم يؾ 
   رضممت التحمممل مممؽ الكمميؼ األصالقيممة اال تسمماعي   ممإذا كانممت الظ قممة الستر ممة

يقرممدىا ول   مضتجممو ىممؾ أيزمما  لمحريممة التعبضريممة   ةوال مدممت الحريممة الدمممؾكي
 :  يقؾا  راحة بال مؾاربة  أو تخفي

 ارتُس   أ٫ فاضك٢ٓ مخسٟا ، ٚقٌ ىل : ٢ٖ 

 (2)٫ٚ تطك٢ٓ ضسٟا ، إذا أَهٔ ادتٗس 

يممممؾر متعسممممد يقممممؾا العقمممماد " وإنسمممما كانممممت مدممممألة التبممممذا عشممممده مدممممألة ع
 ي روعيؼ أنيمؼ أىمؾ  لديمو ممؽ أ   قيألنو يريد أ  يم واستخفا  ا برأى الشاس؛

وأنيممممؼ أىمممؾ  عميممممو   وأ  يشممممزا عمممؽ لمممذة مممممؽ لذاتمممو لسرضممماتيؼ   يتدمممتر ليمممؼ
 الشزعمممة الؾ دانيمممة  م3شيممما ستيؼ ويمارىممما عمممما اشممما يؼ " ويظممممب م  ضتحمممداىؼ 

 يممؾ ال   السجتسمع بزممؾابظو ديمشظؾيممة عمما تحمم وىمي   ميمة  ممي ىمذا البضممت
 . بمضل بل مجاىر متحد   يدتخفي

 محدوديمة ورود أداة التذممبيو :  قمد قممل اسممتخدامو  أداة التذمبيو  ممي  ممؾره –د 
لترمممؾرات متخمرممما ممممؽ حتممما يشظممممق  مممي رحممماب التجريمممد واوذلمممػ   الذمممعرية

 :الحدية . يقؾا أبؾ نؾاس
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 يطُا٤ غسبتٗا       ع٢ً قب١ً أٚ َٛعد بًكا٤....اٚنأع نُؿباح 

 (1)أتت دْٚٗا ا٭ٜاّ ست٢ نأْٗا....       تطاقط ُْٛز َٔ فتٛم مسا٤ 

اإلغراب  ي الخياا   تذ ع أبؾنؾاس بالحزمارة الفارسمية وىزمؼ ألفاعيما  -ه
 : يقؾا

٣ٍ            يٛ جتُعٔ يف ٜ ثِ غُذت فاضتكشهت  د ٫قٞتُٓٝٓاــــعٔ ٯ

 ازٜات ، بُسُٚدُٗا أٜدٜٓاــــــيف ن٪ٚع نأْٗٔ ُْذُّٛ                      د

2))ٔ ٜػسبٔ فٝٓا ـا غسبـطايعات َع ايطكا٠ عًٝٓا                        فإذا َ
 

    يإضممما ة إلممما مخزونمممو اليقممما   ممممؽ السرا مممي حؾلمممو   رمممؾرتو مقتظعمممة
 يقؾا  ي و   األقداح :

 تُداز عًٝٓا ايساح يف عطذد١ٕٜ         سبتٗا بأيٛإ ايتؿاٜٚس فازعُ

 قسزاتٗا نطس٣ ، ٚف٢ دٓباتٗا       َٗا تدزٜٗا بايكط٢ٚ ايفٛازع

 (3)فًًدُس َا شُزت عًٝ٘ دٝٛبٗا       ٚيًُا٤ َا دازت عًٝ٘ ايك٬ْظ 

 شجمممده .. سمممتعارة البمممي نمممؾاس ااا أاسمممتعسسمممتعارة : كيمممر اإل مممراط  ممما اال -و
 : سمؾب  ديدار السعشا الداا عما قدم الخسر بأيخت

 (4)ف٢ٗ ضٔ ايدٖس إِٕ فٝسٖت                     ْػآ ٚازتكعا َٔ يبإ -
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مؼ مشيما مما يمراه    يي لقدميا لؼ تشذأ مع الدىر  قمث   ممااال  بمل إ  المدىر َطع 
ف ي ؽ  وص   :  يؾ الست قي يقؾا أمامو أما ما ك 

1))أنٌ ايدٖس َا جتطِ َٓٗا        ٚتبك٢ يٝبابٗا املهْٓٛا
 

 ديمدة   مؾر ا نمؾاس أبمي لفاظ بإيحاء  ديد: اسمتت ع إيمراداستخدام األ -ز
ممماأ  يدمممتخدم أل   ميمممل يممما  عمممؽ األلفممماظ القديسمممةتخمو مممياغة  ديمممدة م فاع 

 ترؾيره لقدم الخسر 

 م2)بٛزنسمي١ أؾػس آبا٥ٗا      إٕ ْطبت نطس٣ ٚضا

 مممممإ  طمممممالبؾا الخسمممممر أقمممممدم األسمممممساء الذممممميضرة " كدمممممرى   سمممممابؾر " ممممممؽ 
  أبما نمؾاس  سما ذا ... عمما قمدميسا؛ ونغمر ا ألإلا ذوييا  يما ى باالنتداب

 قمد أبمت األلفماظ القديسمة أ  تدمعفو    مرج مؽ كيضر ممؽ الرمؾر القديسمة
 مؼ يركؽ    قد لجأ إلا ألفاظ و ؾر  ديدة    هيسا أتا مؽ  ؾر قذض ة

بمممل تبمممدى إبداعمممو  مممي   ذمممبيو أو اسمممتعارةكل تعبضمممري واحمممد ممممؽ تإلممما شممم
تؾعيفيسممما بتمممؾاز  محسمممؾد "  الرمممؾرة والمفممم، والرمممي  والتراكضمممب  سيعيممما 

 سممؽ بشيممة  م3شتتعاضممد عممما تؾضمميح اليممد  والغايممة  مممؽ ىممذه األبيممات  "
تجممممت اقا تمممو   والرمممؾرة الذمممعرية  قرمممضدتو السملفمممة ممممؽ المفممم، والتركضمممب

 إذ لديمممو ىمممد  أكبمممر ممممؽ  مممب الؾاقمممع  مممي  يمممد تؾ مممضمياو فرتمممو التمممي ير 
سمممتعارة اتخمممذت عشمممده وضممم ية   حتممما االأو رص  سمممل متشاغسمممة  ألفممماظ

أو التذبيو قا سة  قث عما السقاربمة بمضؽ الستذمابيات  لؼ تعد ىي  مختمفة
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 .147الديؾا  2
 .216أبؾ نؾاس وقزية الحدااة  ي الذعر د العربا حدؽ درويش  م 3
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" مممالخسرة روح مخممممص  -كسممما  مممي السيممماا الدمممابق وغضمممره –بمممما تخظتيممما 
ىر ما تجدؼ مشيا   وت قما ل  ابيما السكشؾنما "  ارج المحؼ والدما   وأكل الد

  أو الشحممممؾ اه إلمممما الجديممممد السبتممممدفو يتمممم  وحدااتممممو    رؤيتممممو العرممممرية
ممممم لجديمممممد السدمممممتحدث  مممممي العرمممممر ايتشاسمممممب ممممممع   ا  د ديممممم ابالقمممممديؼ مشح 

ومممما تسميمممو حياتمممو   ةوالففريممم    مممابغا  ذلمممػ برممم غتو اليقاهيمممة  ال  اسمممي
حتمما     يحتمماا بظ عممو عممما  ممشعتو" لقممد اسممتظاف أبممؾ نممؾاس أالسعاشممة

  لممؼ يذممأ أ   ره . ومممؽ ىشمما كمما   ممي تشاولممو حممذر اصفضممت  ممي تالهيممأ شممع
رمماح عممؽ السعشمما إلعظا ممو  يجعممل مشممو غايممة   بممل بقمما لديممو وسممضمة لي 

ا  قمممد بقضمممت   أعسمممق   أممما  مممؾره  عممما المممرغؼ مممؽ  مممدتيا وطرا تيمما أبعمماد 
ا م1ش". عؽ  فرة كؾنو  انع اعما غرابتيا  قري ة مؽ الظ ع ت عدنا دا س 

 

/ دمحم حدمضؽ وقد تأار باألعذا  ي  ؾره وتذبضيو عما حد قمؾا د -
 :نؾاس  الذي قاا  ي تعقض و عما بضتي أبي

 ِ ـــــعُتكت ست٢ يٛ اتؿًت                       بًطإ ْاطلٕ  ، ٚف

 (2)٫ ستبت يف ايكّٛ َاث١ًٟ                      ثِ قؿت قٔؿ١ ا٭َِ

ة القممدماء   و مما مممزج الفمدممف إلمما  انممب ىممذا التفممشؽ  ممي عممرض معمماني" 
لممممؼ يقرمممد بمممو الذمممماعر إلممما أكيمممر مممممؽ  بممماألدب   ىمممذا السممممزج المظيمممأ المممذي

التغر     مؼ يحؾج الدامع إلا  يد التففضر إلا  انب ىذا   نجد أبا نؾاس 
ما قد تخمص مؽ البداوة والجزالمة   التمي  عمما اسمت قا يسا كما  األصظمل حرير 

ره ذمأ عمضيما أبمؾ نمؾاس بعمض شمعأن وحتا  ي ال حؾر الظمؾاا التمي  عره ي ش
                                      

   د أحالم الزعيؼ.290التظؾر الفشا  ي شكل القرضدة  م 1
 .41الديؾا   م 2
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 مممي كممما  يحدممميا  يبالؾقمممار والجزالمممة التممم   مممي الخسمممر ال يكممماد يذمممعر القمممار  
ؾاس قد صمع عما شعر الخسر أسمؾب ا ما ش ما ذلػ أل  أبا ن صسريات األصظل؛

اعممو الدمميمة   و ممي ألف ممي بحممؾره بكممل معممانا السجممؾ  والعبمم   ما ش مما  عابي مما
ممم القري مممة  ار والدممماقا   و مممي معانيمممو التممميالتممما حكممما بيممما كمممالم الذمممرب والخس 

نممممؾاس أكيممممر باألعذمممما  ممممي    وإ  تبممممدى تممممأار أبمممميم1شتذمممميع  ضيمممما الففاىممممة "
ومجمدمميا .   وشمماربضيا   ممي قممص حممدي  الخسممر   اسممتعسالو األوزا  القرممضرة

ؽ الساديمممة إلممما ا مممملقمممد صممممع الحيممماة عمممما الخسمممر ... ولذمممدة تعمقمممو بيممما حؾليممم
ا بال  ؾىرالسعشؾية  جعميا ل  .دقتيا روح 

  وبمممدت ة ....ا تسعمممت ليممما البراعمممة والجمممدةوىشممماك  مممؾرة شمممعرية نؾاسمممي 
 إلما ممؽ دقمة  مي اصتيمار المفم،   ؛  ضيا قمدرة أبما نمؾاس عمما الرمؾغ السبمدف

والؾقممممؾف عممممما أ زممممل   اقتممممدار  ممممي  ممممؾغ ال  ممممارة   إلمممما تسحمممميص السعشمممما 
 ل قؾلو :مي  الدالالت
 فٓشٔ فسضاْٗا ، ٚؾسعاٖا      ا               ـٗا أ٫ٟٜٚ، ٚتػًبٓــــــْػًب

 ني إٔ تكؿـاٖاـٗا                    ٚحتطس ايعـف َٔ تًٗبـتًتٗب ايه

 اٖاـٗا ملعٓـدايف يفظـــــَ     ٗا يػ١               جتُع ع٢ٓٝ ٚعٝٓ

 (2)اٖاـذسٙ ؾاْٗا ، ٚزبٖـسيف       ٟا     ـس َٔ أب خًفـنإ هلا ايدٖ

صمل  اندماب دا   قد اصتار ألفاعو بعشاية  ا قمة   ووعم  البمديع بأ مشا و
 السعاني

                                      
 .26-25أسالضب الرشاعة  ي شعر الخسر 1
 .425الديؾا  2
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تميبشمما " وكمما  لممو اإلبممداف كمممو  ممي ع ارتممو  –تغمبشمما " " تمتيممب –" نغمبيمما 
 ممإذا ممما     المفمم، تممؾأم السعشمما سعشاىمما " وكأنممو قممد أدرك بممأ"مخممال  لفغيمما ل

لممذا أراد إحممراز ىممذا الدممبق وإيزمماح  إلمما الممذىؽ وتجدممؼ؛ ، بممو ورد السعشممات مفمم
السخالفممة بممضؽ المفمم، والسعشمما  وعممما وضممؾح داللممة األبيممات إال أنممو لمم  تمممػ 

؛ إذ لؼ يكذ  بالتفرضل مؽ اإلبيام والغسؾض السيرى لمذىؽال  ارة بغالالت 
ممما امممؼ أوضمممح السعشممما ومقتزمممياتو  عمممؽ المفممم، وتداعياتمممو   بمممل تمممرك ذلمممػ مبيس 

ا   دونيس : السجاا إلعساا الذىؽ .يقؾا أ اتح 

" تتؼ التجربة الشؾاسية  ي مشماخ ممؽ الرممز   حضم  يبمدو العمالؼ والظبيعمة 
ا آصر لقاءاتمو ممع نفدمو  إ  و   تتحقق هيو بقؾة الذمعر أحمالم الذماعر  مجتسع 
ا   ومؽ ىذا التذابو يدتسد الذعر مجازاتو  بضؽ اإلندا  والظبيعة ىشاك تذابي 
وكشاياتممممو و ممممؾره ...  ذممممعره اكتذمممما  لألشمممم اه والشغمممما ر بممممضؽ   واسممممتعاراتو 

 م1شاإلندا  و فاتو   والعالؼ و فاتو "

إنممو يدت رممر ممما يحمماكي اإلندمما   ممي إذ   وىممؾ ىشمما كمما  يالمممس الرمزيممة
تفتق ذىشمو وقد  ية تفؾيشو اإلبداعية صا  ظبيعة وما يذابيو باقتدار لؼ يشح  ال

  وال شمممػ أ  تعممممق شممدة ولعمممو بممالخسرديمممدة لمتعبضممر عمممؽ عممؽ إبمممداف  ممؾر  
وىمذه الرمؾر الجديمدة    مجضدا  لمتعبضر عشو -اغال    –اإلندا  بالذاء يجعمو 

الكمممميس  مممممر  ا ل"أبممممؾ نممممؾاس لمسحممممداضؽ ميمممم  فمممما لفتممممت الشغممممر إلمممما إبداعممممو 

                                      
  اصتيممار وتقممديؼ عممما أحسممد سممعضد شأدونمميس م    1ط‘  18مقدمممة ديممؾا  الذممعر العربمما 1

 .1964مشذؾرات السكت ة العررية ببضروت   
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لمستقمممدمضؽ   وشمممعره عذممممرة أنمممؾاف  وىممممؾ مجضمممد  مممي الفممممل   ومممما زاا العمسمممماء 
 م 1شيؾ  بو   ويفزمؾنو عما أشعار القدماء "واألشرا  يروو  شعره   ويتفف

 زقت عٔ املا٤ ست٢ َا ٥٬ُٜٗا       يٛاف١ٟ ، ٚدفا عٔ غهًٗا املا٤ -

 (2)دٗا       ست٢ تٛيد  أْٛاْز ٚأقٛا٤ فًٛ َصدت بٗا ْٛزٟا ملاش

 يمممؾ ىشممما يتسمممادى  مممي و ممم  رقمممة الخسمممر   وو ممم  الخسمممر  مممي تممممػ 
 مممإ  دورىممما ال   كذمممف ا نفدمممي ا بترمممؾره ش ومممما داممممت الرمممؾرة  ةذمممكممالرمممؾرة 

بممل ىمما  م3شيقترممر عممما الشقممل الحر مما أو استحزممار  ممؾرة السحدؾسممات م
الحدممية كاشمم  لسمما  ممي نفممس الذمماعر مممؽ رغ ممة ممحممة ليغممراج  ممي السمممذات 

بممدواميا  ة   بذممكل يممؾحيا اسممتعا  بألفمماظ مبيممرة متألل مملممذ عميمما تشدمميو م لممو؛
 ...أضؾاء –أنؾار  -عكس الرغ ة  ي ذلػ نؾري

لمميس  نممؾاس تبممدى بذممكل  مممي رممؾيري عشممد أبميالتشممؾف والتسضممز الت ىمذاو  
بل أيزا   ي آالتو وأدواتو....  يا ىي ذى    ي السؾضؾعات السظروحة  قث

وتر   عمضيا مؽ الخراا والرفات ما لؼ يرفو   تخمد الخسر األبيات التي
قممد   –عممما إبممداعيؼ  ممي و مم  الخسممر كاألعذمما واألصظممل  –بيمما مممؽ قبمممو 

ارتفعممت عممؽ قممانؾ  السممادة  وانفجممرت بستؾاليممة حركيممة تسممزج التفاعممل وتشسيممو " 
بالديسؾمة واالستسرارية " اؼ حذد مجسؾعة متراد ات  ا يؾحيحتا تؾلد " تعبضر  

  والمؾى    الذي   زال  عؽ إيحا و  بالتألق  -األنؾار  –متألل ة " األضؾاء 
.... وما كا  لخيالو أ  يحمده حمدود شعة ل رمز ا لتغضر األلؾا  وتداصل األشك  

                                      
 ط بؾالج. 168   1صزانة األدب لم غدادى  م 1
 .6الديؾا   م2
 .2000شركة ناس لمظ اعة  95عمؼ نفس األدب د. دمحم طو عرر ص3
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حتما     يمي  ياقؾتمة مدمتقمة –الخسر  –وىؾ يتحدث عؽ إمكانيات معذؾقو 
 .بذاتيا  قث دو  حررىا بإناء إنيا تدتظيع أ  تحتل مكان ا

 ف٬ح َٔ ٚدٗٗا يف ايبٝت ٭ ٤٫ُ     إ٢بسٜكٔٗا ، ٚايًٌُٝ َعتهسُ   قاَت ب

 1))ا٤ُـٔ إ٢غفـا بايعٝـُا أخرُٖـنأْ    فأزضًت َٔ فِ اإلبسٜل ؾاف١ٟٝ      

 ا٤ـًٗا املـزقت عٔ املا٤ ست٢ َا ٥٬ُٜٗا          يٛاف١ ، ٚدفا عٔ غه

 ٛا٤ـٛاْز ٚأقـد أْـفًٛ َصدت بٗا ْٛزٟا ملاشدٗا            ست٢ تٛي

2))ا٤ٚاـا غـٝبِٗ إ٫ مبـفُا ٜؿبِٗ         دازت ع٢ً فت١ٕٝ داز ايصَإ
 

 

س أكدب كل حاسمة صمؾاص أصتيما  ضمرى بأذنمو   وىمؾ تراسل لمحؾاال ىذا
تمممدار إبممممداف باق متجممماوز ا  ويبمممدف  مممي إطارىمممما    يعسمممد إلممما الرمممفات الذىشيممممة

 .كاألعذا واألصظل  نفدو  سابكيو  ي الحقل الفشي

 الرمممؾرة الذمممعرية تزممم   مممي نرمممو الحيممماة وتتتمممابع  دقمممات نغسمممو  مممي  
ه  مممي ذاتمممو السذممم عة بيقا مممة متؾاليمممة دالمممة عمممما شمممدة تمممأاره بسؾضمممؾعو   وتشممماار 

  تو القديسة إلا لفغموواقا ا تدربت معار و أراد التعبضر عشو ذا ما إالعرر   
مممزج   ممي ا ممة القديسممة والحيمماة الحدييممة عبممر عممؽ حدممو برممؾر أل فممت بممضؽ اليق

الحؾاس وغضرىا  مؽ صالا تراسل  أنذرت وميدت لمرمزية تو التييعتميو برس
 .مؽ أدوات الرمزية

متشماارة   نمؾاس متشاميمة والرمؾرة عشمد أبميما الرمؾرة وكيا تيما : تشا -ح
ويرم و    يؾ ال يظمعشا عما ما انظؾت عميو ذاتو  ي مرة واحدة   ي أبياتو 

أو غضرىسما ممؽ وسما ل التبضمضؽ أو التحدمضؽ   أو كشايمة أو استعارة    ي تذبيو

                                      
 .154شعر الميؾ والخسر    ؾرج غريب  م1
 .7الديؾا   م 2
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نتيما ممؽ حتما إذا مما ا نحمؾ الفمل كانت تشداب  ي أبياتمو أ مزاء تجمري    بل
ما رنا بشغؼ أبياتو إلا االستحؾاذ   فيضر ا  نجمت الرؾرة ووضحتنغؼ  فرتو ا

 :عما  إعجاب الستمقضؽ ومذاركتيؼ لو  ي تبتمو  ي محراب صسرتو يقؾا

 (1)فتُػت يف َفاؾًِٗ  نتُػ٢ ايبُس٤ يف ايطكِ

   صمر باندميابية وتدمربحمدىسا  مي اآل... مجمردا  ومذما أالبرء والدقؼ 
   لرمما غة لمسجممردات كرممياغة الساديمماتتجدممد اليقا ممة ال  اسممية ا  ممؾرة تعممد

ومعايذممة   بيقا ممة واقتممدار ومممؽ يدممتسع لمبضممت قممد تداصمممو الرغ ممة  ممي التجريممب
غضمر  فدميةإذ تعتسمد عمما األحاسميس الش؛ ؛ نغمر ا لقمؾة الرمؾرة و ساليماالمحغة

س سرقو " أ  أبا نؾا مرتفزة عما الحؾاس الغاىرية  وقد ادعا كميؾم العتابي
 حضؽ قاا :" الفقعدي مؽ شؾسة

 (2)إذا َا ضكِٝ سٌ عٓٗا ٚنا٤ٖا    تؿعد فٝ٘ بس٩ٖا ٚتؿٛبا 

أ  ذلمممممػ قمممممد ير مممممع إلممممما تمممممؾارد  إال أ  السعشممممما وإ  كممممما  متقارب ممممما غضمممممر
ويسمارس ويعمايش تدمرب أارىما  مي   الخؾاطر واأل فار بضؽ مؽ يذمرب الخسمر

ضمل   وىمؾ شماء ممسمؾس اق لسذمينمؾاس عبمر با وإال  مأبؾة. َفم دده حمدة  مخف  
وإ  كانت مؽ األعزاء القؾية السشؾء  وىي  ونص عما تأاضرىا  ي السفا ل

شممديدة التممأار بالممدبضب عمضيمما  يمماإال أن ؛بيمما تحسممل السذمماج ومسارسممة األعسمماا
 مي الجدمؼ كممو   أمما "شؾسمة "  رؤيتمو أ  الدمكيؼ يقرمدىا  يدمري  وىذا التأار

حرمممل السمممراد وانتخابمممو لفغمممة " ترمممعد" عمممما استذمممفاء  وبسجمممرد حمممل الؾكممماء ي
ا عممما قمؾة أارىما وعشم  تأاضرىما  يممي دا -لسذميا–داللتمو السعشؾيمة الستجماوزة 

                                      
 .243    ي الذعر ال  اسي  م الؾ 1
 .243السر ع الدابق  م2
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   يؾ يشتخب الفمسات بعشاية لتسيل الحالة "الحم ة سقسو  تعتميو ترؾب وتبر  
 مممي ذىشمممو ويريمممد إحالليممما  مممي أذىممما  اآلصمممريؽ ش إ  الفمسمممات بخا مممة  مممي  "

. وليدممت الرممؾرة  ءي ليدممت إال مجممرد أدوات تسيممل األشمميااالسممتعساا الذممعر 
لتعبضمممر عسممما  قمممد أراد ا م1شالتمما تتفمممؾ  ممممؽ ىممذه الفمسمممات إال  مممؾرة تعبضريممة م

أ   عميا كريسة ال يتشاوليا إال  يابم  مؽ ليامو ب قد تسيمو الخسر  ي نفدو  
سمممرال   الخإ:  حمممضؽ يريمممد أ  يقمممؾاالفمممريؼ "  يمممؾ يتالعمممب بمممالمف، أو تؾلضمممده   

ابمضؽ المفم يذتق مؽ الفرم الفرم ويقؾا مشد  ايذربيا إال الفريؼ     م2ش" ، ومؾلمد 
 .م3شيقؾا أبؾ نؾاس –زغمؾا سالم  /عما حد قؾا د –

 ٚخرٖا إٕ غسبت َٚٝض بسم             مبا٤ املصٕ َٔ ْٛف ايػّٝٛ

ٌْ  يًه  ّسٚـيتذعٌ ٖرٙ عُسضٟا هلرا                       فإٕ ايكٜٛسَ بع

 ِـت أٝسٌٙ ٖر٣ ي٦ًٝـ٫ٚ تطك٢ املداّ فت٢ّ ي٦ُٟٝا                  فًط

٣ّ ٚدٛد               َٚا٤ ايهسّ يًسد  ٌ ايهسِٜـ٭ٕ ايهٜسَِّ  َٔ نس

 َٚٔ ؾٛزٙ املتٓا١َٝ يف غعس ايتٛب١ : 

 ضٗٛت ٚغس٢ْ أ٢ًَ   ٚقد قؿست يف ع٢ًُ

 َٚٓصي١ٕ خًكت هلا   دعًت يػريٖا غػ٢ً

 ًب٣ٜٓٛٓش٢ْٛ ع٢ً عذٌ ٜظٌ ايدٖس ٜٛ

                                      
 دار العؾدة ودار الففر.  69التفدضر الشفدا لألدب د. عز الديؽ إسساعضل  م1
 .111دراسات  ي األدب العربي 2
 .144الديؾا   م 3
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 (1)فأٜا٢َ تكسب٣ٓٛتد٢ْٓٝ إىل أد٢ً 

إلميا٢ْ ، ٚاطتفكت زغبات٘ ادتاست١إىل تفع فٝٗا سط٘ ازفف٢ يك١ٛ ا

ٙ ايكدِٜ عٔ عٌُ ايٛاعات ، ٖٛ قتٓاف ايًرات ، أدزى إٔ ايدافع إىل ضٗٛا

أْ٘  -َتأخسٟا –ٚضبب سصْ٘ أْ٘ أدزى  ٭ٌَ  يف طٍٛ اذتٝا٠ ،اغرتاز با٫

، يٝظ ٖرا فشطب ؛ بٌ إْ٘ ًَٛٛب ..ٚطايب٘ " غػ٢ً بػريٙ "ً٘ ، تسى عُ

فشصْ٘  تكسب٘ إىل أدً٘ ، َع٘ ا٭ٜاّ اييتايدٖس فأ٢ْ ي٘ املٗسب ،ٚقد تهاتفت 

ٟٛ ،َتٓاَٞ دعَؿَع٢ً ضٗٛٙ َُ  يٮضباب ٚايعًٌ ازاب

ٜبػس ضا٥ٌ اهلل أْ٘ قد ضًو ضبٌٝ قد تعًل بأٖداب ا٭ٌَ ، فٗا ٖٛ ذا ٚ

اير٣ ٫ ًٜشك٘ ب٢ً ، ٫ٚ ٜتػري  ايباقٞ٭ْ٘ زغب إىل اهلل  ؛ايظفس ٚايفٛش

 ا إىل ايهرب ، املػتػًٕٛ بايًٛاَٖٞٔ ايساغبني يف املتػرئَ ايؿبٜٚتعذب 

 (2)ٚنأِْٗ يف َأَٔ َٔ ضكس ٜكٍٛ

 ٢ٓ ٫ ايهدزــٛاٍ اهلــــٜا ضا٥ٌ اهلل فصت بايظفس           ٚايٓ

 سََٝٓتكٌ يف ايب٢ً ، ٚيف ايػٔ    ػس٣          ـــــ، ٫ إىل ب فازغب إيٝ٘

 ٚازغب إىل اهلل ، ٫ إىل بػس٣            َٓتكٌ َٔ ؾبا إىل نرب

 إٕ اير٣ ٫ غتٝب ضا٥ً٘            دٖٛسٙ غري دٖٛس ايبػس 

 َايو بايرتٖات َػتػ٬ٟ                 أ ف٢ ٜدٜو ا٭َإ َٔ ضكس

                                      
 .336الديؾا   م 1
 .216السر ع الدابق  م 2
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ايباق٢ –ْ٘ ٚتعاىل اهلل ضبشا –فٗٛ ٜطتٓهس اْؿساف ايٓاع عٔ ايداِٜ 

يإلٜاب ملٔ ٫ غتٝب ايدا٥ِ ، ٚاْؿسافِٗ إىل ايفاْني املتػٝرئٜ ، ٜٚدعِٖٛ 

 َٔ ايرتٖات ٚنأِْٗ إَٓٓٛ َٔ ايعراب .  ضا٥ً٘ ٚايترب٨
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 الفصل الرابع

 ىْاس أبٕ ٍالتجدٓد ّمظاٍرِ يف ثيائٔ٘ 
بسؾاك مممة العرمممر السشظممممق ممممؽ القضمممؾد  عشمممد أبمممي نمممؾاس ارتممم ث التجديمممد 

ممماتسمقمممدرة عمممما سمممرد التفا مممضل موقمممد مشحمممو ذلمممػ زمممؾابث   وال ذلمممػ كممممو  ز  
لا التجديمد واتخمذ كمل الؾسما ل التمي تسكشمو ممؽ وقد عسد إ   بشفدضتو ومحيظو

   ومشيا :ذلػ

السدح أو  وتغير أكير ما تغير  ي  تجاوزالحد السعتادوىي الس الغة: 
مممؽ  عشممو ثدَ هيخممرج بالستَحمم   اليجمماء إذ يغمممب حممدة العاطفممة واالنفعمماا

والرممؾرة لديممو تذممكل   السعتمماد والستقبممل إلمما الممال معتمماد وغضممر الستقبممل 
   إذا مما مؾحد يربظيا كيا  عزؾي   ما أ زاء متشؾعةوحدة مشفف ة ع

 ر أو التيتمممػ أعظممما  مممؾرة مرغ مممة ممض مممةا أو الخسمممتحمممدث عمممؽ الغمممز 
  إذ ؽ الخسمممر  وىمممذا تبمممدى  مممي حدييمممو عمممباإلامممارة والتذمممؾيق والجمممذب 

تسممػ  :  فزمال  عمؽ التأللمم والزمؾء   يميحضؾيمة عمضيا شيات  ضفاأ
 يقؾا : يا يتعاممؾ  مع كا ؽ حيضوكأ  شارب  الفعل ورد الفعل

 ْأخرٖا تاز٠ٟ ، ٚتأخرْا         َٛتٛز٠ٟ ْكتك٢ ، ْٚبدَاٖا

 (1)نإٔ ْازٟا بٗا َُشَسغ٠١            ْٗابٗا تاز٠ْ  ، ْٚػػاٖا 

  يا بل يراىا بعمضؽ الرا مد الستخضملقتوىؾ ال يرى األشياء عما حكي -
م   ولممؾ  سممع مممؽ  ؾقيمما لرممار الخسممر قممد يكممؾ  كممالممل  مماب الممذى يعتمممي الح  

ا  وشاح 

                                      
 . 8ديؾا  أبؾ نؾاس  م 1
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 (1)يبطٗا املصاز ٚغاسٟاأَٔ ق٠ٛٗ دا٤تو قبٌ َصادٗا   ع٬ٟٛ ف -

ىشما يذم و الحبمب ككمل هيجعممو والذماعر  والؾشاح أديمؼ ير مع بمالجؾاىر 
ا تم دمممو الخسممرة بعمممد مز يممم بمممالبرد  ياو ممما مؾضمممع االمم  يذمممبي ا بالسمماء وشمماح 

.  يممذه الرممؾر ضممر سمممػ ولممؼ ييبممت بسدممسارويحتممرس بممأ  البممرد مشزممد  ممي غ
 .بالحركة واأللؾا  الرؾرة قد تستم  و . تيبت عمقو بيا   وصيالو الخرب

 فٛقٗا طٛقٟا فدازا             ثِ غذت فأدازت

 بازٟا ٚؾػازاــــــــناقرتإ ايدز بايدز ن

 ايعني َٔ سٝح اضتدازا          ا اعرتقت٘فإذا َ

 (2)ػازاــــــٚاٚات ؾ عأ ــــخًت٘ يف دٓبات ايه

 الح اب بعمد شم  .. الستغضرة  والحركة   والسشاعر  أبيات تزصر بالرؾر
الخسممر سمميظر عمضيمما ميممل الظممؾج السر ممع بالممدر الفبضممر والرممغضر  أو ميممل 

مماكممحداة  ديممدة  أنيمما  ممؾرة مدممت ممي الممؾاوات الرممغضرة .. وال شممػ   ذلػ أيز 
 :امتد بخيالو الخرب إلا ترؾير الفأس  يؾ تارة لملمة وأصرى عروس 

 (3)فارتُس ٜاقٛت١ ٚايهأع ي٪ي٪٠       َٔ نف ي٪ي٪٠ ممػٛق١ ايكد

 

 (4)ُسنإٔ ايصداز ايبٝض َٓٗا عسا٥ظ      عًٝٗٔ بني ايػسب أزد١ٜ سُ

 وىشاك مضل لمظبيعة إذ يدتحزرىا  ي  ؾره ميل قؾلو:

                                      
 .256السر ع الدابق  م1
 .274يؾا  الد2
 .265السر ع الدابق  م 3
 .280السر ع الدابق  م4
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 (1)يف ن٦ٛع نأْٗٔ صتّٛ      دازٜات بسٚدٗا أٜدٜٓا 

قتفمما أبممؾ نممؾاس صظممؾات األعذمما مممع نممؾاس اممؼ ا وقممد سممبق األعذمما أبمما
مير صظؾاتمو بس دمسو بذمكل داا عمما اإلبمداف ممؽ قمؾة السغمايرة والتجديمد قماا 

 األعذا : 
 ٚضب١ٕ٦ٝ مما تعتٚل بابٌْ       ندّ ايربٝح ضًبتُٗا دسّٜا هلا

 ؾاس : قاا أبؾ ن
 (2)أعٛتو زعتاْٗا ايعكازُ    ٚسإ َٔ يًٝو اْطٔفاز

مم ل  .  قممد أ مماد أبممؾ نممؾاس  ممي بضتممو ىممذا إ ممادة  اقممت األعذمما  عشممدما س 
يما يا حسمراء   وبمت  األعذا عمؽ معشما قؾلمو " سممبتيا  ريما ليما "  قماا : شمربت  

العقمار  ا فراء   ه قا ح دؽ لؾنيا  ي بمدنا ... أمما معشما " أعظتمػ ريحانيم
 سعشمما بضممت األعذمما يشحرممر  ممي و مم    " أى شممربتيا  انتقممل طضبيمما إليممػ
نمؾاس  مي    عمما حمضؽ تركمز معشما بضمت أبميتحؾا لؾ  الخسر بعد احتدا يا

بعمممد عكؾ مممو عممممما شمممربيا حتمممما  و ممم  أامممر الخسممممر ؛ إذ انتقمممل طضبيممما إليممممو
  م 3ش   بيذا الؾ   حؾا السعشا السدمؾك تحؾيال  استحق بو امتالكموالر اح

السعشممما المممذى ىمممؾ برمممدد   انمممؾاس  مممي و مممفو مدتقرمممي   أ ممماد و مممدد أبمممؾ وقمممد
 ممممإذا كمممما  الؾ مممم  " ذكممممر الذمممماء كسمممما هيممممو مممممؽ األحممممؾاا    الحممممدي  عشممممو

واليض ات   ولسا كا  أكير و   الذعراء إنسا يقع عما األشياء السرك ة ممؽ 
                                      

 .339الديؾا  ص  1
 .150الديؾا  2
   دار 93اتجاىمممات الشقمممد العربممما القمممديؼ لمذمممعر  حدمممؽ احسمممد البشمممدارى  رسمممالة دكتمممؾراة 3

 .-بترر -1985العمؾم   ا. د محسؾد الربيعا 
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ضمروب السعمماني التممي السؾ مؾ  مركممب مشيمما اممؼ بأعيرىما هيممو وأوالىمما حتمما 
 مإ   - م1شذعره ويسيمو لمحدؽ بشعتو " عما حد قمؾا قداممة بمؽ  عفمريحكيو ب

إذ سمميظر   نممؾاس  يدمميظر عممما و مم  مجممالس الخسرعشممد أبمميىممذا ممما كمما  
   .االستقراء عما  ؾره الذعرية

ممما حؾتممو ذاكرتممو مممؽ  وقممد يرسممؼ بالفمسممات  ممؾرة طبي يممة ويزمميأ إلضيمما
كدمممرى  شممؾد  يحتمماا بعمممضمشغممر ال قمممر الؾحذممي  هر يرمممؾ حممدث تمماريخي  كت
ا  انممب . وإلممالفممرسمزدانممة برممؾر كدممرى ممممػ   فأسممو  لقشرممو وا ممظياده

 يقؾا : عيذلػ مشغر ط 
 تداز عًٝٓا ايساح يف عطذد١ٜ                 سبتٗا بأيٛإ ايتؿاٜٚس فازع

 (2)قسازتٗا نطس٣ ٚف٢ دٓباتٗا            َٗا تدزٜٗا بايكطٞ ايفٛازع  

وىممممذا يمممدا عمممما تغمغممممل   الغشممماء و ممم  مجمممالس أبمممدف وأ ممماد  ممممي وقمممد
ستر ممة الدمست الفارسممي  ممي الحيمماة ال  اسممية بذمكل عممام   و مما حيمماة الظ قممة ال

ر  وتشؾعيممممما  مممممي السجممممممس العربمممممي إذ تتزمممممح وسممممما ل التممممم؛ بذمممممكل صممممماص 
ا كالسجمس الفارسي  ا أو قمدح  وقد  ؾرىا  ي  ؾر يغمب عمضيا الس الغة مدح 

  و العابية .  تؾا ق ا مع طبيعتو السا شة   وسمؾكيات

                                      
 .166السر ع الدابق  م 1
 .243ديؾا  أبا نؾاس  م 2
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 اليْاسٔ٘ مسات القصٔدٗ

ؽ أبمممدعؾا القرمممضدة  مممي القمممر  اليممماني أبمممرز الذمممعراء المممذيممممؽ أبمممؾ نمممؾاس 
يزممممع عمضيمممما التممممي وإذا كمممما  لفممممل عرممممر عرو ممممو الس يذممممية ...  ؛ اليجممممرى 

ا بيذه الغرو  الستغضرةإبرساتو    يمة     أبا نؾاس كا  أشد الذعراء إحداس 
ممي ل اسممتر اف  تسممع السدمممؼ صرمماال  قحسممؾا عممما السجمممؽ اآلصممريؽ أ متفمتممة لَيد 

قيؼ السجتسع واؾابتو   وتغضمر نسمث الحيماة نفدمو عمؽ مجدىؼ التمضد  بعد ىزىؼ 
 الحياة الجاىمية كانت مشظمقة رح ة ي يش الذاعر كيفسا اتفق مع  ذي قبل ؛

 متو سمس ا وحرب ا  إقام ة وععش ا وقديسا تغشا دريد بذلػ:قبض
 (1)ٚإٕ تسغد غص١ٖٜ أزغد ٕ غٛت           غٜٛت١ٜ إٌٖٚ أْا إ٫ َٔ غصٖ

إذ يعبمر الذماعر  -التففػ أو االسمتقالا  –واتدؼ اإلبداف بيذا االنظالج 
سممممرعا  ممممما يتغضممممر الحممممس  –نمممما  محسممممال  بحدممممو وشممممعؾره عسمممما يريممممد بذممممكل أَ 

صممر مسمما أضممفا ا  ممما يشتقممل إلمما التعبضممر عممؽ شمماء آاممؼ سممرع  -والذممعؾر 
مممد  أاللية و عمممما اإلبمممداف اسمممتق ممما وانفرممماال  تسضمممز ا  ع  حتممما و ممم    حيان ممما تففك 

الؾحممدة   وعممدد مغمماىر ىممذا التففممػ بشحممؾ القرممضدة الجاىميممة بالتففممػالمم عض 
لفرمل ..حتما المفغية والسعشؾية لألبيات الذعرية إذ تؾاضع السبمدعؾ  عمما ا

ا أغز  نقدىؼ عما ما يرس  ىذه السؾاضعة وذلػ الفيؼ هيقاا : إنيؼ در ؾا  ي
رسمم  البتممر واالنتقمماء لمستمقممي  ودعممؼ  مسمما  بضممت   أىجمما بضممت   أ خممر بضممت

وحدة الذمكل بضؽ األغراض   كذلػ  - لمسبدف -االستظراد واالنتفاس والتقمب
ما  السذروطة    قد درج الذمعراء عمما التمزام المؾز  والقاهيمة   إذ يحمداا  تشاغس 

والتفامممممل  الذممممكمي بيممممذا التشمممماغؼ  يقاعيسمممما    اسممممتعاض الذمممماعر الجمممماىميبإ
                                      

سة  مديؾ 1  .116ا  دريد بؽ الر 
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ويتفيم  بالترمعضد   يتشاما  ا القرضدة ا عزؾي اتشاغس   والخار ا عؽ إحداا
السؾحممد  ألقدممام مظممؾرة تذممكل البشمماء العزممؾي  الستممؾالي  ممي األبيممات  الحاويممة

 نتيجمممة وحمممدة ال اعممم  العممماطفي  ووحمممدة اليمممد  الفشمممي   الجممماىمي  لمقرمممضدة
ا  الشغر عسا تخفيمو كو "  ار استغشا بالذكل وترابظو   عؽ السزسؾ  وتفف

 م1ش" مؽ تففػ داصمي وتذتت مزسؾني

صر تمممربث بذممكل أو بممم  –و مممؾد وحممدة شمممعرية لفممؽ ذلمممػ ال يشفمما كميمممة   
أبيمممات القرمممضدة   وتكممميؼ سمممشدىا . ووحمممدة الذمممعر ىمممذه ش كانمممت نتيجمممة لؾحمممدة 

وىشمممماك  مممممارج دج ولظمممم  بمممممضؽ وحممممدة الففمممممر ووحمممممدة   م2شالففممممر والرمممممراف م 
  وبمضؽ وحمدة القرمضدة التمي  ا تش ع  ممؽ حيماة ذات أبعماد صا مةالقرضدة الت

 .م3شمؾحد م  ومؾق  نفدي  ىا تجدضد لمحغة شعؾرية

حزممممرت الؾحممممدة نتيجممممة  العرممممر األمممممؾي و ممما عرممممر  ممممدر اإلسممممالم و 
 ا وتمشغؼ  ميؾ  يي مقظؾعمات شمعرية قمسما تظم  أحادية الذعؾر  ي األغراض

 معمو التغضضمر السمسؾس حضم أ بمد العرمر ال  اسمي  مإذا مما بمدأغرض واحمد   
إذ تفمتمممت القرمممضدة ممممؽ ..تجممممت الؾحمممدة  مممي  بعمممض األغمممراض بذمممكل بمممض  ؽ 

مم الجمماىمي  الذممعري السممشي   وبممدأوا   السؾاضممعات الفشيممة السألؾ ممة  ان  مما تونح 
ارتيمماد السؾاضمميع  حريممة  مميالقرمما د وأنيؾىمما كيفسمما اتفممق   ومشحممؾا أنفدمميؼ ال

إطمممار السمممشي  الستمممؾارث     مممي ل الجديمممد وإمممماوتشاوليممما إمممما بالذمممك  السختمفمممة

                                      
 الذعر الجاىما .دمحم الشؾييا الدار القؾمية لمظ اعة والشذر د.ت .1
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عسضمممق  بذمممكل  مممردي  إضممما ة إلممما أ  الذمممعراء تؾ يمممؾا لمتعبضمممر عمممؽ ذواتيمممؼ 
لذمممكل الذمممعري غممممب عمممما اتلمممذا  متخممممضؽ عمممؽ السشيممماج الجسعمممي الدمممظحي؛

 .السقظؾعات ال القرا د الظؾيمة

إذ اتدمممممؼ اإلبمممممداف بالتدمدمممممل   وقمممممد  ممممم غت القرممممما د برممممم غة العرمممممر 
إذ يجشمممد الذممماعر كمممل ممىالتمممو   الففمممرة بأ زا يممما السختمفمممة وتقرمممي  والتركضمممز

 غيمممر التعاضمممد بمممضؽ األبيمممات واسمممتفساا  لرمممياغة الففمممرة وإبرازىممما متفامممممة 
السكتسممل السعشمما السدممتففي بذاتممو؛  البضممت مؾاضممعة ت غابمم   بعزمميا بمم عض

غميؼ  الؾحمدة تحققمت نتيجمة لمتش  لتحل محمو الؾحدة العزؾية لؾحمدة الغمرض 
ؽ السعمممار  المممذى يسمممده بمممزاد مممم المغمممؾي قتمممدار   واال العقممممي   والرمممؾغ الفشمممي

الرممممؾرة  نممممو وعمممم  حضمممم  إواأل فممممار السشغؾمممممة التممممي ترمممماغ بذممممكل متشامي
سمرحو تؾ ممو   عدت الرؾرة لبشة  ي  لمقرضدة  سيالستفساا الغرض األسا

ر يعجزالتعبضمممم إعظا ممممو األبعمممماد التممممي  ممممي وتدمممميؼ إسمممميام ا م اشممممر ا   تفرممممموال 
ىممممذه القرممممضدة إذ     وتتجممممما الرممممؾرة الذممممعرية  مممميالس اشممممر أ  يرممممل إلضيمممما

 .ما يريد الذاعريزاح  أسيست أ زاؤىا  ي إ

  وممما يرتفممز عممما اقا تممووىممؾ  ا ىممؾ ذا أبممؾ نممؾاس يعبممر عممؽ السرا مميوىمم
 م1ششاف  ا عرره إذ يقؾا

 ٜا طٝبٓا بكؿٛز ايكفـ َػسف١       فٝٗا ايدضإنسُ ٚا٭ْٗاز تٛسد

 نأْٗا ايٓاز ٚضط ايهأع تتكد      ايؿٗبا٤ ، ؾاف١َٜٝٔ خدْا ملا أ

 دا٤تو َٔ بٝت مخ٤از بٛٝٓتٗا   ؾفسا٤َ َٔجٌ غعاع ايػُظ تستعد

                                      
 .113الديؾا   م 1
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 عكدـاد َٔ ايتٗٝٝف ٜٓـفكاّ نايػؿٔ قد غُدت َٓاطك٘      ظب٢ِْ ٜه

 فاضتًٗا َٔ فِ اإلبسٜل فاْبعجتِ    َجٌ ايًطإ دس٣ ٚاضتُطو ادتطد

ا أ  ىذا اإلمتاف اسمتغرج األمؾضويدتسر ىكذا  سمبؾف كممو ممؽ الدمبت ح 
 ة أبيات يشداب إلا مدح األمضر أبي عيدا:اؼ بعد عد   إلا الجسعة

 (1)نا٭ٚزام تُٓتكد  عٝط٢ اير٣ نًُت       أخ٬ق٘ فٗٞ عٓد أ٭َري أب٢

  فل  ز ية مشؾطة بفا دة تخدم الرؾرة الفمية لمقرضدة و ارت الرؾرة 

ويتفيسيمما    سممي الممذي يدتفذمم  بممو الذمماعر تجربتممو" ىمما الؾسمميث األسا
 كممما يسشحيممما السعشممما والشغمممام   ولممميس اسمممة اشا يمممة بمممضؽ السعشممما والرمممؾرة أو

 الذممماعر    يأو إمتممماف شمممكم   أو رغ مممة  ممما إقشممماف مشظقممميالحكيقمممةالسجممماز و 
األ ضل يتؾسل بالرؾرة ليعبمر عمؽ حماالت ال يسكمؽ أ  يتفيسيما أو يجدمدىا 

 . م2شبدو  الرؾرة

مم   اال  تفرممح عممؽ  ممزء مممؽ الرممؾرة  ممارت وسممضمة حتسيممة أو عشرممر ا  ع 
 الرممؾرة  ممي القرممضدة   وتزمميأ صبممرة لمستمقممي   التجربممة اإلندممانية لمذمماعر

اإلبمداف  التي حدات  مي والففرية   واليقاهية   الشؾاسية تجدد الشقمة الحزارية
  ا العرر ال  اسي. 

أ ممزاء الففممرة  ىمما اسممتفساا: و الْحــدٗ ال يــْٓ٘أبــْ ىــْاس ّ  
ىا بحض  ال يكؾ  ىشاك استدراك عمضيا .. بسعشا متا تفمؼ  الذاعر واستيفاؤ 

   ممال يتفمممت مشممو شمميء  واسممتؾ ا أركانيمما   عممؽ  فممرة ممما استقرمما أ زاءىمما

                                      
 .80  79الديؾا  1
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عي أ  يذكل الؾحدة العزؾية " ومؽ الظ  وضؼ الجز يات بعزيا إلي بعض
ممماتمعمممب  مممؾر  ز يمممة عمممدة أدوار ت ادليمممة وتفامميممم سمممبيال  إلنتممماج  ممما ض  ة مع 

   شجممممد المفمممم، م1ش   يتشاسممممب مممممع  سمممممة التفمممماعالت اإليجابيممممة بضشيسمممما" داللممممة
داىا ؛ والقاهية   وال  ارة  وقد لفتت  يتعاضدو   ي لحسة الؾحدة العزؾية وس 

أشاروا إلما حتسيمة و ؾدىما يقمؾا ابمؽ رشمضق" ممؽ  إذ انت اه القداما والسحداضؽ
مماذمماعر كالمممو أيفتممتح بممو الحكممؼ الشدممضب الممذى  بسمما بعممده مممؽ    يكممؾ  مسزو  

ممدح أو ذم   مترممال  بممو غضممر مشفرممل عشمو    ممإ  القرممضدة ميميمما ميممل صمممق 
اإلندا   ي اتراا بعض أعزا و بم عض    ستما انفرمل واحمد عمؽ اآلصمر 
وبايشمممو  مممي  مممحة التركضمممب غمممادر بالجدمممؼ عاىمممة  تتخمممؾ  محاسمممشو  وتعفممما 

 م2شمعالؼ  سالو 

تقزممما اسمممتيفاء كمممل  فمممرة  مممي المممشغؼ  مممي مؾضمممعيا  والؾحمممدة العزمممؾية "
وقممد تحققمممت    م3"شالسحممدد ليمما مممؽ القرمممضدة قبممل االنتقمماا إلمما الففمممرة التاليممة 

 نممممممؾاس الخسريممممممة والقررممممممية  ومشيمممممما رمممممما د أبمممممميالؾحممممممدة العزممممممؾية  ممممممي ق
 -قرضدتو:

 (4)ا ـٗا ضسْـٛ ساْتـ١    إيٝٗا ث٬ثٟا ضتـــــــٗٛ فٝٗا بكٝـــُاز٠ يًـٚخ  

(5)ؿسفٓو عٔ قؿف ٚإَكا٤     زتُٛع زأٟ ٫ٚ تػتٝت أٖٛا٤ ٫ ٜ
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 بئ٘ القصٔدٗالجيائٔ٘ ّ 

 ممأبؾ نممؾاس شممأنو شممأ  الذمممعراء     قبممل اصتمفممت بشيممة القرممضدة عممؽ ذي
ريص ممتزم ح يؾ األوا أما الؾ و    صرآويتعامل بؾ و يمقا أ حابو بؾ و 

تحرر يشزف لمتجديد يبتمدر س  الؾ و الياني وأما  عما التراث مت ع أار القداما
تسيمل قمؾا العقماد " إ  اإلندما  كمل إندما  بمال اسمتيشاء  وكأنمو طريقا  ويعبده  

إنسا ىؾ االاة أشخاص  ي  ؾرة واحدة ؛ اإلندا  كسا صمقمو هللا   واإلندما  
 قد التزم أبؾ نمؾاس شميات  م1شكسا يراه الشاس   واإلندا  كسا يرى ىؾ نفدو " 

ممما ونجمممد ذكممماء ابأسممممؾب طريمممأ    ممممؽ المممشي  التمضمممد لفمممؽ ألداء التعبضمممري تابع 
 تراوح أسمؾبو بضؽ القدم والحدااة بسما يتفمق ممع  م2شأحيان ا – تساعي لمذكاء اال

 األ ؾاء السحيظة السؾاك ة لغرو  نغؼ الشص.

أ حابو مشظمقة ال تخزع لزابث   نجد  نؾاس مع  بضشسا شخرية أبي
/  تذمممذ عمممؽ الزمممؾابث يقمممؾا دشخرمممضتو  مممي حزمممرة الحممماكؼ مشزممم ظة الأ  

 زدواج  ي الذخرمية الفشيمة عماىرة مذمتركة بمضؽوكا  ىذا اال" :صميأ يؾس 
حتما أ م حت ىمذه الغماىرة سمسة يحمرص   الذمعراء السجمدديؽ  مي ىمذه الفتمرة

حتما يغيمر  مي السجتسمع الفشما السمدرك  ؛ شاعر ىذه الفترة عما التسدػ بيما
 .م3شبؾسيا" لمبروتؾكؾا الفشا الذى يم س لفل حالة ل

                                      
 .16-15أنا ع اس محسؾد العقاد  م 1
ث كممممل الزممممؾابث  اال تساعيممممة   قمممممت أحيان مممما إلنممممو قممممد يزممممظر أنيزممممرب بعممممرض الحمممما 2

ا.  والسحاذير الديشية  ويعبر عسا يبتغيو   ويذتييو معمش ا إعالن ا  ريح 
  دار الفاتب العربمي    692حياة الذعر  ي الفؾ ة إلا نياية القر  الياني اليجري   م3

1968. 
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باعت ممار أ  ذلممػ    القرمما د ذات السظممالع الظمميممةأبممؾ نممؾاس وقممد ىمما ؼ 
وكممانؾا يسارسممؾ     الذممعراء القممداما كممانؾا يفعمممؾ  ذلممػ   زيممأ  شممي وشممعؾري 

  وتدمربت إلضيما  أشمعارىؼ  اندابت مؽ اؼ  مي   حياتيؼ  ي عل تمػ العادات
أمممممما ىمممممؾ و الذمممممعراء يابية  حداسممممميؼ بيممممما    عبمممممروا عشيممممما  باندممممملذمممممعؾرىؼ وإ

لمذا اسمتشفر أ  يفمرض  يتأاروا شمعؾري ا بيما؛ مؼ يسارسؾىا أو   ؽ لو السعا ري
 فانمت بدايمة بعمض   عما الخم  الحس أو األداء بسا أحس وأدى بو الدمم 

  -الخسر –قرا ده دصؾال   ي السؾضؾف 
 (1)أعسض عٔ ايسبع إٕ َسزت ب٘    ٚاغسب َٔ ارتُس ات أؾفاٖا 

 وقؾلو 
 (2)ان٢ ا٭ط٬ٍ غريٖا ايب٢ً    بهٝت بعني ٫ ظتف هلا غسبأٜا ب

نمممؾاس وميا ستمممو لمسظمممالع الظمميمممة   القرمممضدة الشؾاسمممية تفذممم  نيممم  أبمممي
ودوا عو وقمد أ ماض هيمو الشقماد " امؼ انغمر إليمو   وكيمأ يحقمر القمديؼ   وير مع 
مؽ شأ  الجديد  ويأصذ الشاس بأ  يشغروا إلا مما حمؾليؼ ممؽ  سماا الظبيعمة 

لفؾه   وال يذمممممغمؾا عمممممؽ ريممممماض العمممممراج و شانمممممو بظمممممؾا الجزيمممممرة العربيمممممة هيمممممأ
 ممممي تفا ممممضل يعر يمممما  -طممممو حدممممضؽ  /عممممما حممممد قممممؾا د - م3شو ممممحارييا " 

 م4شالستخررؾ    وكيأ أ  قرضدتو ومشيا 
 عاز ايػك٢ ع٢ً داز ُٜطا٥ًٔٝٗا              ٚعذت أضأٍ عٔ مخاز٠ ايبًد

                                      
 .428الديؾا  1
 .24الديؾا  2
 .97 -96:  2حدي  األربعاء ج3
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 ٟا      ٫ٚ غف٢ َٚدِدَ َٔ ٜؿبٛ إىل ٚتد٫ ْٜسق٤٢ اهللٝ ع٢ِِٓٝ َٔ به٢ سذس

 قايٛا ذنست دٜاز اذت٢ َٔ أضٕد         ٫ دَْز دَزى قٌ ىل َٔ بٓٛ أضد

 َٚٔ متِٝ ، َٚٔ قٝظ ٚإخٛتِٗ       يٝظ ا٭عازٜب عٓد اهلل َٔ أسد

 دع ذا عدَِتُو ٚاغسبٗا َُعتٖك٠١          ؾفسا٤ تُعِٓٔل بني املا٤ ٚايصٖبَدُ

٣ٕ ت٘ج٢ٓ ، غري ذ٣ أٚد َٔ نف َُدتؿس٢  ايْصْٓاز ، َعتدٍ     نػؿٔ با

وقضممل إ  " األمممضؽ" صذمما   ودعممؾة لمتجديممد  اممؾرة عممما القممديؼ ىممذا  عممدوي
سممممخث الشمممماس وىممممؼ يممممرو  شمممماعره السفزممممل بممممضؽ الممممزج والعممممؾد    ممممدعاه إلمممما 
اإلحجممام عممؽ اإلقممدام والرتممع هيسمما يغممرج هيممو نغمما ره مممؽ السجمما  مسمما د ممع أبمما 

ورأى أنمو     ة إلما المشي  القمديؼ   امؼ بعمد حمضؽ اقممت عميمو الذمقةنؾاس لألوبم
يدضر  ي طريق غضر الظريق الستؾقع مشو مسا  عمو يدمؾج مبرراتمو عمؽ ىمذه 

 :االنتفاسة بأنو مأمؾر مؽ الخميفة يقؾا 
َْطًَٜط٠          تكٝل ذزاع٢ إٔ أدٛش ي٘ أَسٟا  دعا٢ْ إىل ْعت ايًٍٛٛ 

 (1)١        ٚإٕ نٓت قد دػُت٢ٓ َسنبٟا ٚعِسافطُّعا أَري امل٪َٓني ٚطاع

كممالشسؾذج الدممابق ومعغممؼ    تممارة وقممد بممدأ بعممض قرمما ده بسظمممع صسممري 
  :   كسا  ي قؾلوشعره كذلػ

 غسٖد ايدٜو ايؿدٚح        فاضك٢ٓ .... طاب ايؿبٛح
 عٓد٣      ايكبٝحٚاضك٢ٓ ست٢ تسا٢ْ        سطٓا 

 ٛحـو ْـيفًٝاد اـق٠ٛٗ ترنس ّْٛسا        سني غ

                                      
 .21يؾا   م الد1
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 (1)دٚ ٚأزٚحـــــا َٔ ايعبـ     ا ع أغـأْا  يف دْٝ

 : أو و   رحمة  ضد ميل
 خًل ايػباب ٚغٔست٢ مل ختًل             ٚزَٝت يف غسض ايصَإ بأفٛق٢

٣ِ           ٚيكد  (2)ؾَدٔبٔ ادت٬دٌ يف ايٛظٝف َطبٖل٢ غدٚت بد ضتبإ َُعً

كممما  حدممم سا  السظممممع الظمممممي القمممديؼ أوتفمتمممو ممممؽ وأرى أ  ىجؾممممو عمممما
 صؾره  وإ  امتشمع  ممو  مي ممذواتاه الذمعر بذمية قذمض ة واشميا وبياىما  ااتفق إذ
القمديؼ ويحتظمب  مي  ر ا مما كما  يمموب  إلمالفشو كيض   مشدوحة صر ة الترااي

 : حظ و يقؾا
 (3)ٌٖ عسفت ايسبع أد٢ً         أًٖ٘ عٓ٘ فصا٫

ممؽ  :صمالا القرما د القديسمة  يذه قرضدة مدح لفشيما اشمتسمت عمما كمل 
 وأىممو   لقمد كما  الذماعر ييمؾى قاطشيموذكمر الربمع   –لؾقؾ  عما األطالا ا

ة  اممؼ تحممدث عممؽ اسممتحالة السكمما  أاممر ا ميممحممدد مكانممو مشظقممة "شممرورى " الجب–
رحمتممممو اممممؼ انتقممممل إلمممما مممممدح  وأ مممماض  ممممي و مممم   بعممممد عممممضؽ  بفعممممل الريمممماح

يممب ش ولممؼ يكممؽ ذلممػ غري  مما عممما د لمميس بغر    وإبداعممو  ممي إطممار تمضممالسسممدوح
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ممممما ممممما ق شممممماعر و ممممم  بأنمممممو كممممما  عالس  القمممممدماء   وكممممما  أحفممممم، ألشمممممعار  ضي 
 م1شوالسخزرمضؽ وأوا ل اإلسالمضضؽ السحداضؽ م

   شفدمممممو كانمممممت تدمممممتظض و   ويمممممالزم التجؾيمممممد لفشمممممو كممممما  يسضمممممل لمتجديمممممد
 وقد يمجأ إلا تبرير ذلػ ومؽ ىذه التبريرات   والتحدضؽ

 بر٣ قاز                َٓص٢ٍ مخ٤از٠ با٭ْباز٢أسطٔ َٔ َٓصٍٕ  

 (2)شا١ْٕ، ْٚسدط١                     أسطٔ َٔ أُِٜٓل٣  بأنٛاز٢ـــٚغِ زٜ

  

                                      
  دار السعمار  مرمر    349الذعر ال  اسا الرؤية والفؽ   عمز المديؽ إسمساعضل    مم 1
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 ىْاس اللني٘ عيد أبٕ

 نؾاس بدسات متعددة مشيا :  اتدست المغة عشد أبي
ممماالشؾاسمممية تشؾعمممت المغمممة التشمممؾف :  -1 ممما  تشؾع  وىمممذا را مممع لتشمممؾف  ممحؾع 

إذ  زال  عؽ مكيمو عشمد بشمي أسمد نماىال    اصتال  مشابعوو   مرادره
؛ شمممغ  بمممالعمؾم اإلسمممالمية ممممؽ  رممماحتيؼ غار  ممما ممممؽ سمممالمة لغمممتيؼ

تال  التخررممماتش  تتمسمممذ وطمبيممما ممممؽ مغانيممما عمممما اصممموالمغؾيمممة 
  عبممد الؾاحممد بمؽ زيمماد  أزىممر الدممسا  عمما يممد أبممي عبضممدة بمؽ السيشمما

 تفمميض بسعجممؼ لغممؾي و غتممول  م1مش  وصممم  األحسممر الغعمما  اضمم ويح
يسؾر الذى  اقا ة العرروىؾ  ي ىذا مداير   عدة عمؾم مدتسد مؽ

أو بمضؽ ذلمػ  مما طريفمة  وإمما تمضمدة بذمكل  مذري ؛ إ مختمظمةبتيارات 
اسمممتخدام التمضمممد  يفدمممر نيممم  الذممماعر  مممي نغسمممو إذسمممبيال   وىمممؾ مممما 

او والظريأ    يما ومما يمدور  ض ؛لغة الحيماة الضؾميمة مزج بضشيسا مالمد 
. وربسا كا  ذلػ سب  ا مؽ أس اب شضؾف إبداعو والتسيل بو مؽ ألفاظ 

 نممممؾاس الممممذى تبممممدى عممممؽ شخرممممية أبمممميشممممؾقي ضمممميأ  /يقممممؾا د  
"  ممي اتجماىضؽ : اتجمماه يحما ، هيممو عمما التقالضممد السؾضممؾعة  :إبداعمو

ادو  أ  يذممتث  ممي ا ا واسممع    يجممدد لتجديممد   واتجمماه يجممدد هيممو تجديممد 
تجممماه األوا مدا حمممو يسكمممؽ أ  ندممممػ  مممي اال  و و وألفاعمممو مممي معانيممم

                                      
  السظ عممممممة  8أمممممممراء الذممممممعر العربمممممما  ممممممي العرممممممر ال  اسمممممما  أنمممممميس السقديدممممممي  ص 1
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 بضشسمما ندمممػ  ممي االتجمماه اليمماني أىا يممو وغزلياتممو  وأرا ضممزه   ومراايممو
  .م1وصسرياتو وكل ما يترل بعبيو وليؾه ش

إراممممو قديسمممة مشتسيممممة إلممما و   عرممممرية حاليمممة حضش ممممادولمممة ..لفاعممممو كانمممت أ
 .م2شصرحضشا  آ اليقا ي المغؾي 

وسمميظر عميممو تممأار بألفمماظ الستفمسممضؽ  قممد ؽ : التممأار بألفمماظ الستفمسممض -2
" الفعل الذى يشذأ عؽ  عل آصمر  غزلو  قد اعتشق"  فرة التؾلد "وىيحتا  ي 

 دو  قرد " 
 ٚذات خَدٓ َٛزد                    فتا١ْٔ        املتذسد

 تأٌَ ايٓاع فٝٗا                   ستاضٟٓا   يٝظ  تٓفد

 اد َسددـَٓٗا   َع          اذتطٔ يف نٌ دص٤          

 (3)تٛيدـعك٘ ٜـفبعك٘ يف اْتٗا٤                        ٚب

بسدى حرضمة الذاعر ممؽ ىمذه العشا مر وقد ارت ظت الفحؾلة  ي ىذا " 
 م4شومدى قدرتو عما استخداميا وتحريكيا  ي شعره 

                                      
 .227سا األوا  م العرر ال  ا1
 وسأكتفا بذكر مياا ليذا وآصر لذاك لفا ال يكؾ  ىشاك تفرار  سؽ الجديد2

  خذىا إ  أردتَ  لذيذ عيش        وال تعذا صمضمي  ي الحرام
  إ  قالؾا : حرام . قل حراٌم        ولفؽ المذاذة  ي الحرام =

 : 1الديؾا   م  -= ومؽ أشعاره التا يحتذى  ضيا حذو القداما
حرة  ارتاحا            وأمم و ديػ الر اح   ياحا        -ذكر الربؾح بد 

 .232الديؾا  3
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إذ أ ممماز   نمممؾاس تدممماىل  لغمممؾي قمممارب المحمممؽ  وقمممد أصمممذ عمممما أبمممي -
ازه سابقؾه ألنفديؼ مؽ الزرورات كالذؾاذ    يؾ مت مع ال مبتمدف لشفدو ما أ 

 واإلطمار الذمكمي  رص عما التؾ ضق بضؽ البشاء الرر ي   والعسؾدي  وقد ح
  والسزسؾ  والتجربة.

 واز  أبممؾ نممؾاس  ممي اسممتخدامو المغممؾي التممؾاز  بممضؽ الجديممد والقممديؼ :  -2
  اسمتخدم المغمة  إذا ما طمرج األغمراض القديسمة  بضؽ الجديد والقديؼ 

يختمار المفم، الجمزا  يمؾ  التمضدة   بتعبضراتيما   وطرا قيما  مي األداء  
عبممر عممؽ الجديممد وممما يحمميث بممو ي  وال  ممارة القاطعممة الداللممة   وحممضؽ 

مممممؽ مغمممماىر مدممممتحداو  يممممتخمص مممممؽ ربقممممة القممممديؼ   ويتظمممممع إلمممما 
" .  ممي حدييممو عممؽ الخسممر والشدمماء كسمما  -الحممدي  عممؽ السحمماط بممو 

مدمممتؾحي ا ممممؽ أ ؾا مممو كمممل طاقتمممو  مممي سمممبضل ترمممؾير الؾاقمممع  مدمممخر ا
تعبممر عمؽ الشقمممة الحزممارية والففريممة التممي   وأوزان مما  ومعممانا    مؾر ا

 م1ش"  عاشيا القر  الياني اليجري 

اقا تمو السشؾعمة السا ممة إلل ماس كمل معشما اؾبمو   مغة أبي نؾاس ال تعكس
 و الذمعرية لقظمة ترمؾيريةمما ترم ح قظعتم   بل كيضمر ا قث  السشاسبالتعبضري 
  ويممشغسس  ضيمما متر ممؾ السجتسممع ال  اسممي   إبداعيممة ألحممؾاا يحياىمما تدممجضمية 

 يقمممممؾا  مممممي و ممممم  مغشيمممممة وا مممممف ا  ة ال دممممميظةوتدمممميظر عميمممممو المغمممممة الدممممميم
 م2شاالي س

                                      
التظؾر الفشا  ي شكل القرضدة ومؾضؾعاتيا  ي القمر  اليماني اليجمرى    أحمالم المزعيؼ 1
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 ٗٛاٖاــــٞ    بــــاّ   قًبــــــٛد   زداح                 ٖــــف١ً  خـــــط

 قدٓ                فاضأيٛا َٔ قد       زآٖا   قٜدٖٖا     أسطٔ   

 َا بساٖا      اهلل     إ٫                فت١ٓ       سني         بساٖا

 تِ      عًٝٓا         غفتاٖا تٓجس      ايدُزٖ    إذا غٓـ

 ٚأز٣   يًعٛد      شٖٟٛا          سني     حتٜٛ٘         ٜداٖا

 ٝت عٓـــٗا                   بؿس٣ خٛف ضــــــــــٓاٖازمبا أغكــــ       

 ٢ٖ   ٢ُٖ        َٚٓا٥ٞ يٝتين       نٓت       َٓاٖا

متشاس ة    ومالمدتيا لمغة الحياة الضؾمية سالستيا فمسات األبيات عما 
 ويشاسممب الستمقممضؽ السممدركضؽ االنذممراح والبيجممة يعكممس الشفدممي الممذى  همممع  ممؾ 

تفيمممؼ غضمممر واعيمممة   تحمممؾا دو   حالمممة ذىشيمممة  مممي كؾنمممؾ   قمممد ي ؛  مممي الجمدمممة
 بضشسا يدتؾعبؾ  السشغؾم ال ديث . .ال  ارات السرك ة الداللة

 ساٌَ     اهل٣ٛ    تعب              ٜطتدف٘         ايٛسب

 إٕ به٢     عتل       ي٘              يٝظ     َا    ب٘    يعب

 ٚاحملب        ٜٓتشب     تكشهني           ١ٖٝ٫             

 تعذبني     َٔ    ضك٢ُ                 ؾشيت    ٢ٖ     ايعذب

 ( 1)نًُا       اْكك٢   ضبب                َٓو   عَادَ    يٞ    ضبب 

نممرى قظعممة غزليممة أصممرى  :وبضشسمما نممرى  ممي تمممػ القظعممة الدمميؾلة واليدممر
 قؾلو :كالرؾرة الذعرية ؼ ال  ارة   وإشراج يتتدؼ بجزيل المف،    و خ
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 أِْصفَ دَع٢ طٍُٝٛ تَطهابٔ٘ٔ           ٚاختؿين  اذتْب   بأتعاب٘

 ٚأغسقت قًب٢ عاز اهل٣ٛ        مما ب٘   َٔ طٍٛ  أٚؾاب٘

 ٚاختؿين  اذتٙب سًٝفٟا  ي٘         بُٛزى   يف اذتب ٚ ٚأضباب٘

 أتساب٘ قبٌ ٜطع٢ يف ايدُد٢َ َكب٬ٟ        نايبدز   ميػ٢ٔ  بنيأ

 (1)ٞ بسد أْٝاب٘ـصد٘ يـك٘ٔ            ميـفبات ٜطِكٝين  د٢ٓ زٜ
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 ٔقٙـــــــاملْس

إذ ىمد  ال  اسمضؾ  إلما األوزا    ىشاك عالقمة بمضؽ الغشماء وأوزا  الذمعر
 ؛ دصمممممؾا  ضيمممما زحا ممممات وعمممممال  الظؾيمممممة أاألوزا  القرممممضرة وعشممممدما اسممممتخدمؾا 

لغشاء  مفل معشما وز  أكيمر مالءممة لمو مألتيا بالشغؼ واإليقاف الستشاسب مع ا
" ...  الظؾيممل  ––مممؽ غضممره متشاسممب مممع إيحاءاتممو وممما كسممؽ هيممو مممؽ معشمما 

  والحساسمممممة  يتدمممممع لفيضمممممر ممممممؽ السعممممماني وإكساليممممما  ممممممذلػ يكيمممممر  مممممي الفخمممممر
والتماري  .... وال دميث يقمرب ممؽ الظؾيمل وإ  كما  ال يتدمع ميممو   والؾ   

أ مممزاء    لمترمممر  بالتركضمممب ممممع تدممماوي لضشممموالسمممتيعاب السعمممانا   وال يممممضؽ 
وليممذا قممل  ممي الجاىميممة وكيممر  ممي شممعر  ؛و زالممة  ال حمريؽ   ولفشممو يفؾقممو رقممة

السؾلديؽ   والفامل أم األبحمر الدم اعية : يرممح ألكيمر السؾضمؾعات   وىمؾ 
مما   وكانممت  وإذا  أقممرب إلمما الرقممة دصمممو الحممذذ و مماد نغسممو بممات مظرب مما مرقر 
  والممؾا ر لػ إذا ا تسممع هيمو الحممذذ واإلضمسار  وىممؾ كمذعاطفمةبمو نبمرة تيضممي  ال

غؼ  ممي   وأكيمر مما يجمؾد بمو المشيذمتد إذا شمددتو ويمرج إذا رققتممو ؛ألمضؽ ال حمؾر
  وأطالىمما الفخممر  وهيممو تجممؾد السرااممي  والخفيممأ أصمم  ال حممؾر عممما الظ ممع

سممو وإذا  مماد نغ  قممرب اندممجام اولفشممو أكيممر سمميؾلة وأ الممؾا ر لضش ممالمدممسع يذمم و 
مما   ولمميس  ممي م السشغممؾم هيممو مممؽ القممؾا السشيممؾرلقممرب الفممال رأيتممو سمميال  مستع 

  بجسيمممع السعممماني  والرممممل بحمممر  سيمممع بحمممؾر الذمممعر نغضمممره يرمممح لمترمممر 
وليمممممذا لعمممممب بمممممو  مممممي األحمممممزا  واأل مممممراح والزىريمممممات؛    هيجمممممؾد نغسممممموالرقمممممة

   والدمريع بحمر يتمد قممعب وأصر ؾا مشو ضروب السؾشحات األندلدضؾ  كل
  والستقمارب يمو الؾ م  وتسيضمل العؾاطم  الفياضمةسالسة وعذوبة   يحدؽ ه

وىممؾ أ مممح لمعشمم  والدممضر   ة مأنؾسممةو رنممة ونغسممة مظربممة عممما شممدبحممر هيمم
أووقمممع   أو زحممم   ممميش  أو نغسمممة    والستمممدارك بحمممر يرممممح لحركمممةالدمممريع
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 يمممؾ      والر ممز ويدممسؾنو حسمممار الذممعر  ممالح لممشغؼ العمممؾمأوسممالح  مظممر
وسممما ر ال حمممؾر    ل حمممؾر نغسممما  وأقميممما مالءممممة لترمممؾير االنفعممماالتأسممميل ا

 م1شالقرضرة   ترمح لألناشضد والتؾشيحات الخفيفة 

 يذه ال حؾر بسا لحقيما ممؽ زحما  وعممل ورد بكيمرة  مي شمعر أبمي نمؾاس سمؾاء 

 .بعد ما لحقو مؽ زحا ات وعمل أم؛ أكا  ذلػ ال حر  ي تفؾيشو الظ عي 
ؾعو التممممممام نمممممؾاس الجديممممممدة صزممممم لسحمممممات أبممممممي اإليقممممماف الدمممممريع : مممممممؽ

بمد أ   ال  ؛   العرر عرر غشاء وطربلسقتزيات عرره  ي نغسو. إذ إ
أ  و مممؾد قاهيمممة  ذلمممػ "  يتؾا مممق المممشغؼ الذمممعري ممممع ىمممذه الستظم مممات الحدييمممة

ع األبيات  مي القرمضدة يعمد مررعة   ي داصل البضت والقاهية متحدة  ي  سي
ا  م2ش"  لمقرضدة العربية  ي القر  الياني  ي الشغام السؾسيقا تجديد 

إضا ة إلا القاهية لقؾا  داصمية متحدة  ه ي إيجاد هتجديدكسا تجما 
 الخار ية

عما حد قؾا  - م3ش" السؾحدة السؾ ؾدة  ي أواصر األبيات "  
 :ومؽ أبياتو  ي الخسر  -فا ىدارة مرظ/د
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٣ٔ  طبٝذ  مشظ نًٕٛ َٚزِٕضسَبٝب فٝسع سًٝفُ ضذ

 زأٜت عًذٟا بباطس ِْذا      هلا  تََٛد٢ٖ ٚمل ْٜجَٔٚ ......

 ست٢ تبدت ٚقد تؿدٖت       يٓا ٤ًَٚت سًٍُٛ دٕٖ

 فاست بسٜح نسٜح غٝح٣                              ِّٜٛ  ؾبٛح ٔ  ٚغِِٜٝ   ددِٔ

 ضام٢ ع٢ً اغتٝام٢                             إىل    ت٬م٢    مبا٤   َُصَٕٜطكٔٝو  

 (1)ُٜدٜسُ طسفٟا ْٜعريُ ستفٟا                            إذا  تهف٢ٖ   َٔ   ايتٖج٢َٓٓ

حمممم، م مممممؽ تقظيعممممات مؾحممممدة القممممؾا ا   ونم قممممد لممممزم الذمممماعر ممممما لممممؼ يمممممز 
ذ التقدممممممممميؼ يدمممممممممتشد لؾحمممممممممدة الؾحمممممممممدة  مممممممممي التقظيعمممممممممات اليالامممممممممة األولممممممممما   إ

مممممما   قمممممد سمممممماوى بممممممضؽ ال  مممممارات مسمممممما و ممممممر مؾسمممممميقا  اإليقممممماف ويممممممدعسيا دعس 
 داصمية لمشص . 

" وإذا  ممممممممحت ندمممممممم ة ىممممممممذه األبيممممممممات لفمممممممما  معشمممممممما ذلممممممممػ أ  شممممممممعراء 
مممماأنؾا القممممر  اليمممماني كممممانؾا يدممممتحداؾ     ديممممدة مممممؽ السؾسمممميقا الذممممعرية  ممممي ع 

اإطمممممممار األوزا  ا  مممممممي ذلمممممممػ العرمممممممر  لسقتزممممممميات الغشممممممماء لقديسمممممممة صزمممممممؾع 
  :ومؽ ذلػ  م2شعما الدؾاء "  وتأاضره العسضق  ي األوزا  والقؾا ي

 ح ؾٔٝاّسااذنس ايؿبٛح بطُشس٠ فازتاسا              ٚأ٤ًَ٘ دٜو ايؿب

 (3)١        غسدٟا ُٜؿفل بادتٓاح دٓاّساأٚف٢ ع٢ً غعف ادتداز  بطُدف
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  والتماء  ا ندمجو يذه الحاءات تتقارب عما قياس   والمراءات تتمراءى  م
ممممما "وقبميممممما  مممممي "سمممممحرة"   وكمتممممما المفغتمممممضؽ  تتاليممممما    بعمممممد المممممراء  ممممما " ارتاح 

وتتعاقممدا  بالخشا ممر   ووسؾسممة الدممضؽ بممضؽ  مرممة الرممادات تتجمماوب  مما 
 وىمذه كميما تتمأل  وتفمؾ   مي   ش مات البضمت يخفم  ممؽ حمدتيا لمضؽ الحماءات

 وترا قمو تممػ  الر اح يظمع عميػ مع سؾعيا ما يذ و الشغؼ العذب الياد مج
ا طرب م   عمالم الدمحرعما شمر  ممؽ  مدار الرؾرة الرا عة لديػ وقد أو ا  ي

ا ما غممرد  ا يدممتقبل الرمم اح ومما أ سممل تفريممره ىشمم  يرميح مرممفق ا بجشاحيممو   رح 
ما ويقاع إم1ش ا قؾلو : يرفق بالجشاح  شاحا     السؾسميقا ممشغؼ وطريمأ ودا س 

 .  واألوزا  والذكل قاو ىشاك تشاسب بضؽ السعاني والسؾسي

نؾاس   مؽ حض  رشاقة األوزا   أردنا تت ع الرشيع الفشي عشد أبي " وإذا
األدلممة عممما ذلممػ    ول اقممة التعممابضر  واىتممزاز التقظيعممات والتقدمميسات   لؾ ممدنا

عممات اممالث نراىمما ؾ باإلشممارة    مما ىممذا السجمماا   إلمما مقظ كيضممرة ليممذا نفتفممي
 ممما ترمممؾيره الحبمممب وطمممالء و   م2ش:ذممماعر " صضمممر ميممماا لجسممماا الؾاقمممع عشمممد ال

 مشغره .
 اضكٓٝٗا        بطٛاد                قبٌ تػسٜد املٓاد٣

 َٔ نُٝت بًػتِ ف٢ ايد             ٕ أقؿ٢ َُطتصاد

 زقعتِ ٚايدٖس ثدٜٟا             ٚتًت٘    ف٢ اي٫ٛد

 فٗٞ  فٝٗا  نٌٙ َا ٜبـًِؼ  َكسٚح ايف٪ادٔ
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 (1)د٣ٚ                خؿٝب    املطرتادضُُِتُٗا   عٓد  ٜٗٛ

 يقؾا:الخسر حتا ويدتسر  ي و   
 ثِ ملا  َصدٖٛا .....            ٚثَبَتِ     ٚثب       ادتساد

 (2)ثِ ملا غسبٖٛا                  أخرت       أخر         ايسقاد

 : بضش ا  ي الرياغة واأللفاظ يقؾا و ا قظعتو اليانية نجد اصتال  ا
 اضكين ٚايًٌٝ داز٢                        قبٌ أؾٛات ايدداز

 ظ بُٔصَازـِ تدْـي ؾٔسٟفا                     اضكين ؾٗبا٤

 ضتًب ايساح ؾُساّسا                  يف أبازٜل ايصداز

 فس َعؿٛب بتاز                   ـٚغصاٍ َٔ بين ا٭ؾ

 هاملَٝٓاد٢اْٖٖٚٛٝد            ـغدؿُُ٘ َين   بع

 (3)ٜا أبا ايكاضِ    ؾربٟا                   نٌ ِٖ   ٫ ْفساز

 و ا السقظؾعة اليالية :
 بانس ايّٝٛ ايؿٖبٛسا ٚاعـ يف ارتُس ايٖٓؿٛسا

 ًو ْٛسٟاـٚاضكٓٝٗا  َٔ عُكاز                عٗدتِ يف ايف

 ق٠ٛٗ تُكٞس٢ٕ يف دطُـ                ى َع زُٚسو زٚسٟا

 ؾادفت َٓٗا                 ْفش١ٟ  خًت ْكّٛسافإذا 

 (4)ٛسٟا ـسنبا إ٫ مجـثِ ٫ ٜسنبُ َٓٗا                 َ
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وضمممربو مممما بمممضؽ مجمممزوء و مممحيح   وروى   والقظعمممة ممممؽ بحمممر الرممممل 
ممامسضممز و س مما مشغس  ومعشمما َطر ب مما. إضمما ة لظرا ممة  عممت القظعممة الذممعرية   لفغ 

التشاسممب بممضؽ  مراعمماة نممؾاس عممما يمسمما يمكممد حممرص أبمم   السؾضممؾف وصفتممو
  السؾسمممميقا عممممما أ  يممممذه السشتخ ممممات دالممممةيحاءاتممممو .  وإولفغممممو   السؾضممممؾف

قتممممدار ا عاكدممممة  ا الحدممممية   واإلمتمممماف الفشمممميبالمممممذة  تشدمممماب مممممؽ هيممممو السستممممم 
 . ي مجؾنو    قد كا  ضارب عؾد مجضد أو يدتشظق العؾدوتسكش ا

إلمما بحممر ال دمميث  هلجممأأ ؛ قالستممد نجممد أ  حدممو الذممعؾري ؛ وحضشسمما تزىممد
سي الذي  م1شوا أ زا و الد اعية بيذا االسؼ الن داط األس اب  ي أ س 

ونغمؼ  م2شوىؾ بحمر  يتدمؼ  بمم" اتدماف أ  قمو وامتمداد رقعتمو و سماا إيقاعمو "
 م3ش –لم ديث س اطة وطالوة "  : إ ال حر وإيقاعو ال ت لألذ  حتا قضل عشو

 يتؾا مق ممع البمؾح اإلندمانا تمد ق ا لضيا السشغؼ  نديابية تفاعضل ال ديث   وتؾاا 
ا ا   وعشدما تزىد أبؾ نؾاس وتؾالي    :قاا حامد 

 اذتُد هلل ! أمل ٢ٜٓٗٓ               جتسب١ ايٓاع عٔ ايٓاع

 فأَٓع ايٓفظ ٖٛاٖا ، فكد         أذيٓــــــــ٢ يًٓـــــاع إف٬ضٞ

 (4ع٢ً زاضٞ) ضهت يًدٖس ٚأسداث٘              ست٢ خسا ايدٖس

  

                                      
 ط.3 ي عمسي العروض والقاهية أمضؽ عما الدضد  ط. .دار السعار  1
مظ عممممة السعمممماني  164العممممروض . تيذي ممممو وإعممممادة تدويشممممو   الذممممي   ممممالا الحشفممممي ص2

 الجسيؾرية.
  ت  دمحم الحبضممممب بممممؽ 269حممممازم القرطجممممانا   ممممم مشيمممماج البمغمممماء   وسممممراج األدبمممماء 3

 الخؾ ة.
 .244الديؾا   م 4
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 ج البححائـىت

اإلبمممداف بمممالؾاقع  العرمممر ال  اسمممي؛ وذلمممػ الرت ممماط ت القرممما د  ممميتظمممؾر 
ونسمؾ الشزعمة الذاتيمة عشمد الذمعراء   ومدتجداتو ومدايرة الذعر لمؾاقمعالس يش 

  إزاء الذعؾبية   وصفؾت األسؾاج األدبيمة و سيؾرىما السشترمر النتيماج نيم  
دد محمماولضؽ اسممترداد السجممد ال ا ممد؛ مممؽ صممالا ؽ الجمم  وتممؾى  السبممدعضالقممداما

بمدأ  ترسي  تغضضر السجتسع وإضعا  الكيؼ ليديل الدميظرة عميمو وقيادتمو. وقمد
ما ذلمػ االتجماه بذار ذلػ   اؼ ا أبمؾ  –شماعر ممتسكؽ نزؾى تحمت رايتمو معسق 

   امتممػ القمدرة عمما التعبضمر  ما المشي  القمديؼ   واإلبمداف الجديمدالذى  –نؾاس 
 . ت اال وأدبي ا   ومؾضؾعي ا  نتا و  اقال   شي ا عما اضفأمسا 

مما امتمممػ الذمماعرإذ      يتزممخؼ عشممدىا اإلحدمماس الممذاتي اؾريممة قمقممة  نفد 
لممؼ   ومممأله إبممداعا    عسممد إلمما طريممق َحممَز  ؛ ولجمأت إلمما نممزف إعجمماب اآلصممريؽ 

امؼ أبمدف   مدمتخدما  أحدمؽ التعمابضر تغب عشو أ الة الظ ع    قد حف، وقمرأ 
الرمدج ب اتدمست اشا ضتيمو وقمد  م1شفمالم  اصتمار أحدمشو"لىذا المذى  سمع لمو ا" 

  ممؽ أ فمار مما يسمؾر هيموقظعة مؽ مجتسعو   أابت  ضيسما  ا قد كانت  الؾاقعي
ممممؽ شمممعره  ممما الخسمممر  اإ  كيضمممر   :واتجاىمممات متداولمممة بمممضؽ السشتمممديات   وقضمممل

 مشحؾا عميو .  

؛ ورغبممؾا عممؽ اليممروب عشممو  ممي معايذممة الؾاقممع اممؼ التعبضممررغممب الذممعراء 
ا الحممممممدي  عممممممؽ حممممممدي  عممممممؽ مالمحممممممو السعرو ممممممة   واسممممممتك حؾ لمساضمممممما وال

    والرمفة السسضمزة  ميلسكا ماامة  يز  بعبق أريجيا ا   والعضؽ الذاىباألار 
 ممي زىممده  قممد أبممدف  الظممرب الشغسممي  اشا يممة السجممؾ  والتؾبممة عشممد أبممي نممؾاس

                                      
 .1924أص ار أبي نؾاس   ابؽ مشغؾر  ط االعتساد   مرر 1
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 نتا مو  مينغر ا لغمزارة إ ؾنو؛مج وإ  كا  ذلػ أوضح  يمجؾنو   كإبداعو  ي
ممممؽ ضمممؾابث  التفممممت وسممممؾكو مدمممالػ متعمممددة لتحقضمممق ىد مممو ممممؽ    السجمممؾ  

ممما الشممدم   ع أممما التؾبممة  تتفمم وزوا ممر ونممؾاىي الممديؽ      وقممؾانضؽ السجتسممع
 يمة بمالسضزة الظ امتازت  شاعتو البيانيمة  العفؾ   وقد واالستغفار  واألمل  ي

مما  بأريحيممة بعضممدة  أذ  الستمقممي ضشدمماب هيمم  مممع الظ ممع هيخممرج الممشغؼ مشممو متؾا ق 
 نؾاس  عر أبيش يسضز مساو   عؽ الجفؾة والترشع

   يما  مفة تشتقمل ممؽ ألسمؾب ناش ة مؽ طرب الفشما  بفشموا "  فة  ي
  إذا كمما  الفممؽ غضممر  ممؽ الذممعر وىمما فس إلمما المفمم، وإلمما أيممة أداة أصممرى الممش

حتما   ممؽ أبمؾاب الذمعر  فة تدرك أكير مسا تؾ     وتراىا  ما كمل بماب
با بالزىد كظربو بالميؾ  ا  طر   .م 1شباب الزىد  إ  لمفشا  أيز 

ممم  يمممؾ لمممؼ يتفممممت كميمممة  ممممؽ   ا لحمممد كبضمممرونالحممم، أ  تجديمممده كممما  ممتزم 
لفغمما  و ممؾرة   ل أبممدف الجديممد مدممتغال  بغالليممابمم  الزممؾابث والسعممايضر التمضممدة

 وتراكضب.

بداعممممو مممممؽ التممممزام معغممممؼ وترممممر   ممممي إطارىمممما  بإضمممما ات لممممؼ تخممممرج إ
 ضؾابظيا. 

اتدست بالؾحدة السؾضؾعية  - ا الخسر -السا شة نؾاس  و قرا د أبي
وو م  الشمداما والخسماريؽ    سو  ؾ م  الخسمرة والفمم   ة األ مزاء السدتؾهي

ا السجمس بسا حؾى   كل ذلػ يعتبر  يوالدقاة و    ا واحمد   عر  األدب غرض 
ات األدبيمة والشقديمة ممؽ وحمدة البضمت     ومشيجو السحتذى إذ صال  السؾاضع

و مارت   واليروب مؽ التفامل أو االرت اط  بضؽ البضتضؽ  مربث القرمضدة كميما
                                      

 .35 م  -الدار السررية المبشانية –دراسات  ي الذعر العربي   عبد الرحسؽ شكرى  1
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ا  ضيمما حضمم  تتذممغ  تدمميؼ  مما تفممؾيؽ الذممكل الفمممي األبيممات تذممكل  ز يممات
ا بمذلػ كإرامو اليقما ي.  الففرة   ولؼ يدكب الففرة بكيا مة  ما بضمت واحمد ويكتفم

 كقرضدتو:طؾيمة ا لو قرضدة ؾ ضرة وقمسا تظنؾاس قر قرا د أبي
 (1)عاذ٫ت                شٚقٔ ىل تسٖات ـايٞ ٚيًـَ

ا وتؾبممةإلواشا يممة ا مما لتغضممر السؾضممؾعات ؛ بممداف لديممو زىممد  تغمماير سممستيا ت ع 
   ولؼ تختمم  سمسات شمعره  مي الزىمد عمؽ سمساتيا  ميبر عشيا عَ الس  

العاطفمة  فاوتمتىمذا وقمد ت  اإال يدمضر   السجؾ  مؽ ناحية البشاء الفشي
 العشمم  والمممضؽ   والتممؾى  والبيتمما   و بممضؽ الحممدة والرقممة    ه ممي شممعر 

وحممدة كممل  االنفعمماا العمماطفي   ممي نغممؼ اشا ضتيممو   لفممؽ  ممحبيسا هي
وىمذا يعمد  مدى لمرمدج   اما ش ا أو تا      ذعؾره   ار ٌ    الذعؾر

لممذا تشممؾف ؛ إذ يمممتحؼ الذممعؾر الفشممي مممع الممشسث التعبضممري  .لديممو الفشممي
ديسممة لفشيمما تعكممس ق يدممتخدم  ممؾر ا اشا ضتيممو ممي نممؾاس    إنتمماج أبممي

 :نظؾت عميو حشاياه يقؾا وما ا  مكشؾ  ذاتو
 (2)يٛ تس٣ ايػسب سٛهلا َٔ بعٝد        قًت قّٛ َٔ قس٠ ٜؿًْٛٛٗا 

ء ال يرت ث بعرر قمدر  ظالواال لفؽ االستد اء    الرؾرة قديسة بدوية
 .ر بو أبؾ نؾاس  أ اد التعبضر عشوع  وىؾ ما شارت اطو بحس

و التمي انعكدمت عمما حدمو وشمعؾره امؼ مراحمل حياتمسجل أبؾ نؾاس  وقد
 إبداعو  يؾ القا ل:تبدت  ي 

                                      
 .367الديؾا  1
 .339السر ع الدابق 2
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 (1)ق٫ٛ إلبساِٖٝ ق٫ٟٛ ٖٔرتا                 غًبتين شْدق١ ٚنفسٟا 

 :اوىؾ القا ل أيز  
 (2)ػٝب٫ حتطػت اهلل ٜػفٌ ضاع١      ٫ٚ إٖٔ َا غتف٢ عًٝو ٜ

 أو تؾبمة      مجؾن ماوشعر أبي نؾاس مرآة  اهية لسا اعتسمل  مي ذاتمو   
إبداعمممو أطممماف ىمممؾاه ومدممممفو والزممممو ..اسمممتؾاء   وانحرا  ممما ..  مممإذا  و  ممميبمممل إنممم

تؾ يممت حالتممو الشفدممية الستؾىجممة نحممؾ أنيمما .. أبممدف   وإذا ممما كانممت رغبتممو 
ممَب الستمقممضؽ  ممي وإذ تظمممع إلمما كمما .. أ مماد  مما التعبضممر مالممت إلمما ذكممر س َرغ 

ل يسي   ؽ  متذبذبة  مرت ظة بحدة أو لضؽوالعاطفة  ي شعره السا  اقتشا و  
أو مذخرممممة معروضممممة عممممما  –مدممممتردة كعاريممممة  –السؾقمممم  لذاتممممو  ذممممعؾره 

... بريق ما صر لذلػ السؾق  عشمده يكمؾ  اإلبمداف اآلصر   وبقدر تجدضد ىذا اآل
  ير مممع لترسممم ات قديسمممة  رضمممت عميمممو زدواج العممماطفا أو إنظفممماء    وىمممذا اال

عمؽ  دمق أبمي مما أشميع  وصمكي ا وبض ي ا    وسياسي ا   و اد ت ىمؾى نفدمو   
مما ىمؾ  –ة يؼ  ي إشماعة تممػ الففمرة بأ عالمو السعمشمالذي أس –نؾاس ومجؾنو 

ومخالفممة األعممرا  الدمما دة     لديممو مممؽ حممب الذمميرة إال اسممتجابة لشممازف ذاتممي
ى أم  السعشا السَمدىؾاء أكا  ذلػ  ي المفس  . ، السمد 

 

 
  

                                      
 الدقث مؽ الفالم والخظأ هيو . المدا  مادة شىترم. –در بالف-واليتر 530الديؾا   م1
 .63الديؾا  2
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 البحح ّمراج ُمصادر 

دار نيزة  –ع اس محسؾد العقاد  – أبؾنؾاس الحدؽ بؽ ىان  
 ت -مرر ب

أبممؾ نممؾاس وقزممية الحدااممة  ممي الذممعر د .العربممي حدممؽ درويممش  
 1987اليض ة السررية العامة لمفتاب 

 دارد مرممظفا ىممدارة اتجاىممات الذممعر  مما القممر  اليمماني اليجر مم 
 –1963السعار  

 –ذمممعر حدمممؽ أحسمممد البشمممداري اتجاىمممات الشقمممد العربمممي القمممديؼ لم 
 د محسؾد الربيعي دار العمؾم   إشرا –ا  1985 رسالة دكتؾراه 

 1973-حسد الذايب نيزة مرر  ؾا الشقد األدبي أأ 

أنممميس السقديدمممي  –أممممراء الذمممعر العربمممي  مممي العرمممر ال  اسمممي  
 1936السظ عة

 3صمممر القمممر  اليالممم  اليجمممرى طمممم ا آعر العربمممي حتمممتممماري  الذممم 
 1967مكت ة الخانجا 

التظؾر الفشا  ي شمكل القرمضدة ومؾضمؾعاتيا  ما القمر  اليمانا  
رسمممممالة مممممما  دمممممتضر عمممممضؽ شمممممسس  –أحمممممالم المممممزعيؼ  –اليجمممممري 

1977 

امممؾرة الخسريمممات امممؾرة الزىمممديات دمحم الرمممادج عفيفممما دار الففمممر  
 1971 1ط

 1958ر  دار السعا ط حدي  األربعاء د طو حدضؽ 

حيمممماة الذممممعر  ممممي الفؾ ممممة حتمممما نيايممممة القممممر  اليممممانا اليجممممري د  
 دار الفتاب العربي –يؾس  صميأ 
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- 1دراسات  ي الشير الحدي   دحدام دمحم عمؼ   دار بالا طم  
2017 

   2009ط‘ دار  ادر بضروت  –نؾاس  ديؾا  أبي 

أحسممممد سممممعضد "أدونمممميس " مشذممممؾرات  ديممممؾا  الذممممعر العربممممي عمممممي 
 1964 1ررية طالسكت ة الع

الذعر الجاىمي د دمحم الشؾييي الدار القؾمية لمظ اعمة والشذمر د.  
 ت 

  الدراسممات األدبيممة السقارنممة  ممؾرج غريممب  شممعر الميممؾ والخسممر  
1 

دار السعمار    عمز المديؽ إسمساعضل  الذعر العربي الرؤية والفؽ 
 ت-ب

 1977ضحا اإلسالم أحسد أمضؽ اليض ة العامة لمفتاب  

ي و وإعادة تدويشو   الذي   مالا الحشفمي مظ عمة العروض . تيذ 
 1988السعاني الجسيؾرية   وزارة السعار  

بضمممروت   إيميممما الحممماوي   العمممرب وتظمممؾره عشمممد الخسري  مممؽ الذمممعر  
1960 

 - ي الذعر ال  اسي  عز الديؽ إسساعضل   دار السعار    ب 
 ت

دار 3الدمممممضد  ط    أممممممضؽ عممممممي مممممي عمسمممممي العمممممروض والقاهيمممممة  
 السعار  
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دار الفتممممماب   د دمحم زكمممممي العذمممممساوى    زمممممايا الشقمممممد وال الغمممممةق
 1967العربي لمظ اعة والشذر 

القرطجمماني  ت دمحم الحبضممب  حممازم  البمغمماء وسممراج األدباءمشمماى
 بؽ الخؾ ة 

حسممد ل  اسمما إلمما دصممؾا الدممال قة بغممداد أالؾ مم   ممي الذممعر ا 
أمممممضؽ مرممممظفا   رسممممالة ما دممممتضر  إشممممرا  د أحسممممد الحممممؾ ا 

 ار العمؾم د  1968

 2000الشقد الشفدي د دمحم طو عرر دار ناس لمظ اعة والشذر 
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 حمتْٓات البحح

 السقدمة 

 اشا ية السجؾ  والتؾبةم   ش    مرظمحات ال ح  

 أبؾ نؾاس     التسيضد

 تجربتو اإلبداعية بضؽ السجؾ  والتؾبة  :الفرل األوا

 نؾاس         الفرل اليانا : تؾبة أبي

   ي اليشا ية: الرؾرة الذعرية  الفرل اليال 

       نؾاس : التجديد ومغاىره  ا اشا ية أبي الفرل الرابع

 العربيةم     –ممخص ال ح  ش بالمغة اإلنجمضزية 

 صاتسة ال ح  وأىؼ الشتا  

 أىؼ السرا ع

 محتؾيات ال ح 

 


