
                                                  

  
  آدااة ويالعرب يف اللغة راساتد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  

  ة مسنان اإليرانية بالتعاون مع جامعة تشرين السوريةتصدر عن جامعحمکّمة دولية جملّة فصلية 
  

  م٢٠١١/ش ه.١٣٩٠ خريف ،السابع، العدد ةثانيال السنة
   

  لبيت القصصي يف الشعر العريبا
  حسني أبويساينالدكتور 

  )منوذجاً اجلمريبن علي (ديوان عطيةاخلوزستانية املكتوبة يف اللهجةالتغيريات الطارئة علی اهلمزةدراسة
 حممد جواد حصاويالدکتور 

   املنهج األسطوري يف قراءة الشعر اجلاهلي
  الدكتورة غيثاء قادرة

  حتوالت املوضوع الوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف
  الدكتور حممد مروشية
  الدين إمساعيلللدكتور عز قضاياه وظواهره الفنيةاب "الشعر العريب املعاصر/األسس النقدية يف كت

  فاروق مغريب کتوردال
  اليتيمة حتت اهر

  اصيف حممد ناصيفن كتوردال
  )دراسة مقارنة( نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد

 كياين رضاو الدكتور شهريارمهيت

 جامعة تشرين  جامعة مسنان

 ٧ 

مد: 
رد

902
3

 -
200

8
 



  آدااو يف اللغة العربية دراسات
  محکّمة دوليةمجلة فصلية 

   جامعة سمنان :متيازصاحب اال
  ريکالدکتور صادق عس :ر المسؤولالمدي

  الدکتور محمود خورسندي  والدکتور عبدالکريم يعقوب  :ررئيسا التحري
  الدکتور آذرتاش آذرنوش :علميشار الستمال

  الدکتور شاکر العامري :التنفيذير المدي
  

 :حروف األبجدية)التحرير (حسب ال ئةيه
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدکتور شاکر العامري :النصوص العربيةح قّمن
   يفرجام الدکتور هادي :يةليزكالناالملخّصات ح منقّ

  السيدة حميدة أرغواني بيدختي :يةالتنفيذ ةالخبير
  الدكتور علي الضيغمي التصميم والتنضيد:

  جامعة سمنان :الطباعة والتجليد
    ة وآدابهايفي اللغة العرب دراساتإيران، مدينة سمنان، جامعة سمنان، کلية العلوم اإلنسانية، مجلة  :العنوان
 lasem@semnan.ac.irالبريد اإللکتروني:     ٠٠٩٨ ٢٣١ ٣٣٥٤١٣٩هاتف: 

  www.lasem.semnan.ac.irالموقع اإلنترنتي:                                                   

  ة طـهـرانـسـتـاذ جــامـعأ                       وش  ـتور آذرتـاش آذرنكدـال  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ           مـحمد الـبب               براهيمإتوركالد  
  جامـعة تشرينـب كستاذ مـشـارأ    تورة لطفية إبـراهيم برهم                    كدال  

  ـشــريـنـسـتـاذ جـامـعة تأ  ل بصل                       تورمحمد إسماعيكدـال    
  جامـعة تـشرينـبةمسـاعدةسـتاذأ  جـوني                         رنـاتــورة كالـد  
  جامـعة سمنانـب كسـتاذ مشـارأ  ورسـندي                       ـتورمحمود خكالد  
  جامـعة تشرينـب كسـتاذ مشـارأ  ليطين                       محمود س قفيوتور كالد  
  أسـتاذ جـامـعـة تربـيت مـعلم  ـدقي                      تـور حـامد صكالـد  
  منانـأســتاذ مساعد بجامــعة س  ري                       كتور صادق عسـكالـد  
  يبجامعة عالمة طباطبائ ستاذ مساعدأ          گنـجـيان                يـتور عـلكالد  
  جامـعة همذان ستاذأ                          تور فرامرز مـيرزاييكالـد  
  عالمة طـباطبائیة عامـاذ  جتـسأ                تور نادر نظام طهراني         كالـد  
 أسـتـاذ جـامـعة تـشــريـن  ريم يـعقوب                   كتورعبدالـكالد  



 
  

  
  

  
  آدااة ويبرالع يف اللغة دراسات

  
  

  اإليرانيةمسنان  ةحمکّمة، تصدرها جامع فصلية دولية
  السورية تشرينبالتعاون مع جامعة 

  

  بعاس، العدد الةثانيلالسنة ا
  م٢٠١١/ هـ.ش١٣٩٠ خريف

  

  
  

  
  
  
  

  
  
  

  ا«حصلت جملةة حمكّمة«على درجة » دراسات يف اللغة العربية وآداعتباراً من عددها » علمي
 .األول من قبل وزارة العلوم والبحوث والتکنولوجيا اإليرانية

 ّللهجرية الشمسية املوافق لـ  ١٨/٠٤/١٣٩١املؤرخ  ٣٥١٨٠/٩١م بـ مبوجب الكتاب املرق
 (ISC) لبحوث مبركز التوثيق لعلوم العامل اإلسالميللميالد الصادر من قسم ا ٠٨/٠٧/٢٠١٢

احملکمة يف  العلمية » دراسات يف اللغة العربية وآداا «ة يتم عرض جملة اإليراني التابعة لوزارة العلوم
 .للميالد ٢٠١٠قاعدة مركز التوثيق لعلوم العامل اإلسالمي منذ سنة 

  کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ ي اداره  25/8/87مورخه  6198/88این نشریه براساس مجوز
 و ارشاد اسالمی منتشر می شود.

 رخه پایگاه استنادي علوم جهان اسالم مو معاونت پژوهشی 35180/91 بر اساس نامه ي شماره
م 2010از سال » دراسات في اللغة العربیة وآدابھا«هـ.ش مجله ي علمی پژوهشی  18/04/1391
 .است نمایه سازي شده (ISC) پایگاه استنادي علوم جهان اسالم در



  شروط النشر 
  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراساتفي مجلّة 

  
  

مجلّة فصلية محکّمة تتضمن األبحاث المتعلّقة  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراساتمجلّة     
بالدراسات اللغوية واألدبية التي تبرز التفاعل القائم بين اللغتين العربية والفارسية، وتسليط 

  األضواء علی المثاقفة التي تمت بين الحضارتين العريقتين. 
رة أعاله باللّغة العربية مع ملخّصات األبحاث المبتکرة في المجاالت المذکو تنشر المجلةُ    

  باللّغات العربية والفارسية واإلنکليزية علی أن تتحقّق الشروط اآلتية:
يجب أن يکون الموضوع المقدم للبحث جديداً ولم ينشر من قبل، ويجب أن ال يکون  - ١

  مقدماً للنشر ألية مجلّة أو مؤتمر في الوقت نفسه. 
  اآلتي: يرتّب النص علی النحو - ٢

صفحة العنوان: (عنوان البحث، اسم الباحث ومرتبته العلمية وعنوانه والبريد   ) أ
 اإللکتروني).

الملخّصات الثالثة (العربية والفارسية واإلنکليزية في ثالث صفحات مستقلّة حوالي   ) ب
 کلمة) مع الکلمات المفتاحية في نهاية کّل ملخّص. ١٥٠

 .)المباحث الفرعية ومناقشتها، الخاتمة والنتائج (المقدمة وعناصرها، ةنص المقال  ) ت

والمراجع (العربية والفارسية واإلنکليزية)، وفقاً للترتيب الهجائي قائمة المصادر   ) ث
 لشهرة المؤلّفين.

تدون قائمة المراجع بالترتيب الهجائي لشهرة المؤلّفين متبوعة بفاصلة يليها بقية االسم  - ٣
متبوعاً بفاصلة، رقم الطبعة متبوعا بفاصلة،  بالحرف المائلاب متبوعاً بفاصلة، عنوان الکت

  مکان النشر متبوعاً بنقطتين، اسم الناشر متبوعاً بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 
في مجلّة علمية فيبدأ التدوين بالشهرة متبوعة بفاصلة ثم عنوان  مقالةوإذا کان المرجع    

متبوعا  بالحرف المائلعالمات التنصيص، عنوان المجلّة المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن 
بفاصلة، رقم العدد متبوعا بفاصلة، تاريخ النشر متبوعاً بفاصلة ثم رقم الصفحة األولی 

  واألخيرة متبوعا بنقطة.
ويتم اتباع الترتيب اآلتي إذا کان المرجع  ةتستخدم الهوامش السفلية کل صفحة علی حد - ٤

 تتبعه بالحرف المائلتتبعه فاصلة، عنوان الکتاب  يترتيب العادبال : اسم الکاتبکتاباً



  .فاصلة، رقم الصفحة متبوعا بنقطة
فيتبع الترتيب اآلتي في الحاشية السفلية: اسم الکاتب بالترتيب  مقالةوإذا کان المرجع     

وان العادي متبوعاً بفاصلة، عنوان المقالة متبوعاً بفاصلة ضمن عالمات التنصيص، عن
  ، رقم الصفحة متبوعا بنقطة.بالحرف المائلالمجلّة 

تخضع البحوث لتحکيم سري من قبل حكَمين لتحديد صالحيتها للنشر. وال تُعاد  - ٥
 األبحاث إلی أصحابها سواء قُبِلت للنشر أم لم تُقبل.

  يذکر المعادل اإلنکليزي للمصطلحات العلمية عند ورودها ألول مرة فقط. - ٦
ب ترقيم األشکال والصور حسب ورودها ضمن البحث بين قوسين صغيرين، يج - ٧

  وتوضع دالالتهما تحت الشکل. کما ترقم الجداول باألسلوب نفسه، وتوضع الداللة فوقها.
فات التالية: صن تتمتع بالمواأللمجلة حصراً علی  يالبريد االلکترون عبرترسل البحوث  - ٨
في  ١٢في النص وقياس ١٤، قياسTraditional Arabic، القلم A4الصفحات س ياق

سم من کل طرف وتُدرج األشکال والجداول والصور في موقعها  ٣، الهوامش الهوامش
  ص. ضمن النّ

يجب أن ال يزيد عدد صفحات البحث علی عشرين صفحة بما فيها األشکال والصور  - ٩
  والجداول والمراجع.

يجب عدم  آدابهاة ويبالعر في اللغة دراسات في حال قبول البحث للنشر في مجلّة -١٠
  نشره في أي مکان آخر.

  يحصل صاحب البحث علی ثالث نسخ من عدد المجلّة الذي ينشر فيه بحثه. -١١
األبحاث المنشورة في المجلّة تعبر عن آراء الکتّاب أنفسهم، وال تعبر بالضرورة عن  -١٢

من  مقاالتهم يولية المعلومات الواردة فؤاب يتحملون مسآراء هيئة التحرير، فالکتّ
  الناحييتين العلمية والحقوقية.

  ترسل المراسالت والمراجعات إلی رئيس تحرير المجلة علی العنوان التالي: -١٣
  في إيران: سمنان، جامعة سمنان، کلّية العلوم اإلنسانية، مکتب المجلة، الدكتور محمود خورسندي.

٠٠٩٨٢٣١٣٣٥٤١٣٩- lasem@semnan.ac.ir  
تشرين، کلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، الدکتور عبدالکريم يعقوب،  في سوريا: الالذقية، جامعة

٠٠٩٦٣٤١٤١٥٢٢١  
  



  کلمة العدد

منذ القدم، أن خيترق احلدود  الثقافة واألدب يف جمايل للشعوبلقد استطاع التالقح الثقايف 
 ار مذكرة التفاهم املشترك بني جامعيتاجلغرافية لتلك الدول ويأيت بثمار قيمة. علی هذا الصعيد ويف إط

ل من األوهو " فصلياً. ودراسات يف اللغة العربية وآدااالسورية، تصدر جملة "وتشرين إليرانية نان امس
، حيث صدرت حلد اآلن ستة أعداد منها وقد استطاعت الة،  نوعه بني إيرن وإحدی الدول العربية

 ١٣٩٠ سنةخريف ها، أن حتصل علی درجة "علمية حمكّمة" يف ليني عجهود القائمتعالی و اهللابفضل 
مجيع القائمني علی هذه الة من ، وذلك اعتباراً من العدد األول، ما أثقل كاهل م٢٠١١/هـ.ش

  .أعضاء هيئة التحرير واملستشارين واحلکام والباحثني
يف أقسام اللغة  الزمالء األساتذةإنّ صدور هذه الة، حلد اآلن، كان، دون شك، نتيجة جلهود 

امعة تشرين جب وآداا قسم اللغة العربيةإلی الزمالء يف العربية يف اجلامعات اإليرانية وتعاوم إضافة 
  .لريتقي مستوی الة يف کل عدد إلی أفضل مما کان عليهالسورية. نأمل أن يستمر هذا التعاون ويتوسع 

دشني موقع إنترنيت رمسي علی العنوان التايل: إلی أن الة قامت بت كما جتدر اإلشارة
)www.lasem.semnan.ac.ir(  انتباه مجيع األعزاء إلی  نلفت. وهنا إلنترنتاشبكة علی

ألعداد ضرورة التسجيل يف املوقع املذكور ليتعاونوا مع الة يف كتابة وحتكيم البحوث واملقاالت يف ا
وملتابعة وترتيل األعداد السابقة واالستفادة من بقية اإلمكانيات  ؛القادمة عرب صفحتهم اخلاصة يف املوقع

  نرجو زيارة املوقع والتسجيل فيه يف أقرب فرصة ممكنة.ف ؛املوجودة
 مني الناشطني،اب واحملكّاالت من شأنه أن ينشئ جيال من الباحثني والكت هذهإنّ إصدار مثل 

تحرير الری لزاماً علی أعضاء هيئة نذلك ل دة سلفاً.احملدشرط أن يكون ذلك يف إطار األهداف العلمية 
يف قبول أو رفض البحوث، وأن يكون العلمية  واملنهجية باملوضوعيةأن يلتزموا  واملستشارين والباحثني

  .رائدهم يف تدوين البحوث والتحکيم عليها الدافع العلمي وحده
علی  دلّا يمم ،ة وغري مبتكرةهو وجود عدد من املقاالت املکرر دعو للقلق يف هذا االإنّ ما ي
املستوی علی أخذ بعني االعتبار أن کل دراسة تدلّ يجب أن نف .لدی أصحااعلمية ال فقدان البواعث

  .لصاحبهاالعلمي 
سليم  حيان خلوها من منهجنشاهد بعض األفإننا اليت متّ قبوهلا ونشرها، أما علی صعيد املقاالت 

تحكيم الكتابة املقاالت ومن الضروري إقامة ورشة عمل خاصة ل   ریاملشكلة، نيدة. وملعاجلة دونتائج ج
 وضوعات البد وأن تتحلی بشيء من اجلدةامل. ففي مثل ورش العمل تلك، سيتم التأكيد علی أنّ عليها

يف  األسلوب الصحيح لكتابة املقاالت تبينيلو متّ ف. دة عن التعميم واملوضوعات العامةيبعواالبتکار، 
  . أيضا املقاالتعلی تحكيم لاملعايري الصحيحة لسوف يتم استيعاب ف اللغة العربية وآداا،



انساعدو نالذي األساتذة الزمالء األفاضلة لكافّ الشکرم فيه جزيل ختاماً، ويف الوقت الذي نقد ،
املبتکرةبحوث الو إلی املقاالت نا النزال حباجةنعلن للجميع أن ،وأننتقادات االو قتراحاتالب بانا نرح

  .  العلمية" من معنیع بكل ما حتمله كلمة "تمتعلمية تجملة . ونأمل أن نتعاون مجيعا يف إصدار البناّءة
  مع فائق الشکر واالعتذار

  التحرير أسرة                                 



 

  فهرس املقاالت
  
  ١ ..................................................................... لبيت القصصي يف الشعر العريبا

   حسني أبويساينالدكتور 
  ٢٣ ...)منوذجاً اجلمريبن علي (ديوان عطيةاخلوزستانية املكتوبة اللهجة يفالتغيريات الطارئة علی اهلمزةدراسة

  حممد جواد حصاوي الدکتور 
  ٤٩ ........................................................... املنهج األسطوري يف قراءة الشعر اجلاهلي

  الدكتورة غيثاء قادرة 
  ٧١ ........................................... حتوالت املوضوع الوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف

  الدكتور حممد مروشية
  ٩١ ..... الدين إمساعيلللدكتور عز قضاياه وظواهره الفنيةاب "الشعر العريب املعاصر/األسس النقدية يف كت

  فاروق مغريب کتوردال
  ١١٧ ................................................................................ اليتيمة حتت اهر

  اصيف حممد ناصيفن كتوردال
  ١٤٥... ......... )دراسة مقارنة( نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد

  كياين رضاو الدكتور شهريارمهيت

  
  
 
 

  

  



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة حميفصل ة وآداا،يجملة دراسات يف اللّغة العرب
  

  يف الشعر العريب ١ت القصصييالب

   تورحسني أبويساين كالد
  امللخص 

إن لألدب العريب جماالت غري مطروقة تستحق الدراسة، منها البيت القصصي وهو أحد القوالب 
منذ أقدم مناذجه إلی جتاربه اجلديدة. يبدو أن أحداً مل يتطرق إلی هذا اال القصصية يف الشعرالعربی 

قالب قصصي له مساته اخلاصة اليت تستقل بنفسها. إنّ البيت كيف األدب العريب، فيجدر أن يدرس 
املها تسرد يف بيت تتواجد فيه عناصر القصة الضرورية. مبا أنّ البيت الواحد ال كالقصصي هو قصة ب

 مبا أن العناصرو تسع جماالً مفصالً لسرد القصة، فعليه أن يشتمل علی مستلزمات السرد الضرورية.ي
الظروف إلنشاء  ئان)، هي اليت تهيك(الزم والفعل، والشخصية، والبيئة ،ةكاحلب أي:الضرورية، 

ب تسعة عشر بيتاً من اتكلّ بيت يشتمل علی هذه العناصر، يعد بيتاً قصصياً. قد اختار الكالقصة، ف
نماذج للبيت القصصي ليدرس بعضها يف عناصره القصصية كالشعر العريب يف عصوره املختلفة 

 احملترم علی هذا القالب القصصي اجلديد. ئوليتعرف القار

  قالب قصصي جديد، البيت القصصي.  : الشعر العريب، القصة،كلمات مفتاحية        
  املقدمة 
 ثر مالئمة لروح اإلنسانكث إا أية يف عصرنا احلاضر، حيالفنون األدب د القصة من أحبتع 

ان كو اة اجلمهور منذ أقدم العهود،يلعبت القصة دوراً هاماً يف حقد ه. اتباهتمام ةستأثرمو ،اتهيأمنو
مع الفن األديب  لقد تطور هذاة الفراغ. يتزجلوة ية للتسلياليات اخلياك واحلريون األساطكحي والفالس
 ة.ي األنواع األدبنيفناً بارزاً ب أصبحف املعيشيةق ائاحلق منرب تقاوالزمن،  ورمر

                                                             
١ - Fiction verse      
 ة، جبامعة أستاذ مساعد يفيف طهران.» تربيت معلم« قسم اللغة العربي  

 ١٢/١٠/٢٠١١=  ٢٠/٧/١٣٩٠تاريخ القبول:        م٦/٧/٢٠١١=  .شه١٥/٤/١٣٩٠تاريخ الوصول: 



 ٢  بيت القصصي يف الشعر العريبال

 
الم كتباع اخلرب بعضه بعضاً وسوق الاقوم علی ياإلخبار، وهو السرد وان: أحدمها عام يللقصة معن

ات وتنمو يله الشخصخال كناً تتحريباً معيكعل هلا ترجيهما أديب خاص وهو الذي يوثان ،ئاًيئاً فشيش
  ١.هي القاص ووعرية علی خطّة مقصودة، بتدبياحلوادث، وتترابط العناصر القصص

تحلّقون يان الناس ك نيع الشعوب حية عند مجميانت منذ العصور القدكالقصة مبعناها العام، قد 
ة يمة فنيست قيلة ميللقصة القد ٢.كهلم أخبار األمم البائدة ووقائع احلروب واملعار یكحيحول القاص ل

دة العصور يأي مبعنی الفن األديب فهي ول«أما مبفهومها اخلاص ، ةيسائر األنواع األدبلنسبة الة بريثك
اً له طرائقه يرت حتی غدت فناً أدبانتشار الصحافة، مث منت وتطووات ياملتأخرة نشأت بنشوء القوم

  ٣»املختلفة وحدوده املرسومة

 اتب، وهي تتناولكها اليرويجمموعة من األحداث «: أديب هيفن كالقصة أنّ املعاصرون  يری
شها وتصرفها يف يب عين أسالية خمتلفة، تتبايات إنسانيواحدة أو حوادث عدة، تتعلّق بشخصحادثة 

ث يبها يف القصة متفاوتاً من حيون نصكياة الناس علی وجه األرض. وين حياة، علی غرار ما تتباياحل
  ٥.ة معروفةي وترسم هلا انيا تصاغ بأسلوب معوإ ٤.»ريالتأثّر والتأث

ة واملذاهب ي عن االجتاهات االجتماعريللتعب وصارت منرباً ةيث فنيأصبحت القصة يف العصر احلد    
ة يالية واخلميفتخلّصت من املوضوعات القد ٦.هارية لسعة انتشارها، وقوة تأثينيالدوة ية والفلسفياسيالس
 علی الواقع اإلنساين ووصف األشخاص وصراعهم النفسي.زت كئاً وارتيئاً فشيش

اهلا بتناسب حياة الناس وحاجام يف كإن القصة مبعناها العام، مرت مبراحل خمتلفة وتعددت أش     
برياً ومييزون بني خصائصها كان. أما النقاد احملدثون فيهتمون بالفنون القصصية اهتماماً كل عصر ومك

                                                             
  .١٠٢، ١، جد يف األدب العريبياملف ،اهلاشم، واآلخرونف يجوز - ١
  .٩٤ ،البالغة والنقد ،وزارة املعارف - ٢
  صدر السابق.امل ،وآخروناهلاشم،  فيجوز - ٣
  .٩، فن القصةوسف جنم، ي حممد - ٤
  .٣٧، ثيحماضرات يف النثر العريب احلدالساعدي، حامت  - ٥
   .٣، أعالمهاو اجتاهاا ،أصوهلا؛ ثةية احلديدراسات يف القصة العربسالم،  زغلولحممد  - ٦



 ٣                                     ة وآداايات يف اللّغة العربجملة دراس

  
، والقصة القصرية ٤واألقصوصة،٣، والقصة القصرية٢، والقصة١اع خمتلفة منها: الروايةويقسموا إلی أنو

 ٥جداً.

يطلق هذا . «٦القصيدة السرديةمصطلحات أخری جرا الشعر يف عصوره املختلفة منها  كهنا    
وهو ما ثر، كاملصطلح علی القصيدة اليت تبنی علی السرد مبا هو إنتاج لغوي يضطلع برواية حدث أو أ

ل موضوع كاية أي أحداث حقيقية أو متخيلة تتعاقب وتشكيقتضي أن يشتمل النص الشعري علی ح
اخلطاب ومادته األساسية. القصيدة السردية جنس جامع تندرج فيه القصيدة القصصية، وهي جنس 

الة تتوافر اية يف هذه احلكل الشعري واحملتوی القصصي، أي أنّ احلكفرعي هجني يقوم علی تظافر الش
تتابع -ل عمود القصة، وهي حسب السرديني ستة مقومات: أكفيها املقومات األساسية اليت تش

  ٧».علية سردية، وتقومي ايي-ة، هكحب-حتويل مسانيد، د-ثر، جكشخصية أو أ-أحداث، ب

األقصوصة وية اية املثلكوتشمل القصيدة القصصية يف األدب الغريب أجناساً خمتلفة مثل امللحمة واحل    
ن غاية يف ذاا إال يف ك. أما يف الشعر العريب القدمي فإنّ القصة مل ت٩والرواية املنظومة ٨املنظومة

ليلة ودمنة. فقد نظم أبان بن محيد كايات املنظومة علی السنة احليوانات واليت ألّفت بتأثري كاحل
تاب " نتائج كم) فوضع  ١١٥ة(ت واقتفی أثره ابن اهلباري ابن املقفع تابكم)  ٨١٥الالحقي(ت

الباغم" وهو يضم أراجيز عدد أبياا ألفا بيت. غري أنّ وليلة ودمنة" وألّف "الصادح كالفطنة يف نظم 
  ١٠اية املنظومة المتثّل يف الشعر العريب القدمي سوی ظاهرة ثانوية أفرزها التنازع بني الشعر والنثر.كاحل

                                                             
١ - Roman  
٢ - Novel  
٣ - Short story  
٤ - Short story  
٥ - Short short story  
٦ - Narrative Poem  
  .٣٤٧، معجم السردياتالقاضي، وآخرون، حممد  - ٧
٨ - Nouvelle verse  
٩ - Ronan verse  

  املصدر السابق. - ١٠



 ٤  بيت القصصي يف الشعر العريبال

 
القصصي يف النصف األول من القرن العشرين بسبب تأثري األدب يف العصر احلديث شاع الشعر و    

ر منهم: أمحد شوقي، وشبلي كتابة القصيدة القصصية، خنص بالذكالغريب. فأقبل عدد من الشعراء علی 
  ١امللّاط، وخليل مطران، ومجيل صدقي الزهاوي.

 مشهورين، فالغرو إنْ إن األدب العريب هو أدب متوسع يف عصوره املختلفة، قد جرب عمالقة    
فاجأَنا هذا األدب مبوضوع جديد مل خيطر ببالٍ ومل يتطرق إليه أحد. إذن البيت القصصي الذي حنن 

) خيتلف الشعرGenre بصدده هو جمال جديد يفاجئ املتلقي، وواضح أنّ هذا النوع األديب(
  ). Narrative poem( القصيدةَ السردية كذلك) وFiction poetryالقصصي(

قصيدة قصرية من ثالثة « ) الياباينَّ وهو  Haikuو ( كإن البيت القصصي يشبه يف إجيازه اهلاي   
مث يشبه يف  ،٢»لمات والثاين علی سبعةكأبيات حيتوي األول واألخري منها علی مخسة من مقاطع ال

أسلوب روائي  «) وهو  Minimalism( ية املسماة باالعتداليةكجتنبه من الوصف، املدرسةَ اإلمري
–  ٣ثركن من العناصر الضرورية ويعتقد أن اَألقل هو اَألكتفي بأقل ما ميك، ي»مسرحي ) Less is 

more من االحتواء كن، متكل ممك). فهذا البيت هو نقطة االتصال بني الشعر والقصة يف أقصر ش ن
  علی االثنني.

ذا مل كاجلديد يف األدب العريب وه اتب مل حيصل علی مصدر يدرس هذا القالب القصصيكإن ال   
ة املعلوماتية. فاملصدر الوحيد عنده ملتابعة املوضوع هو مقالة كن من احلصول عليه يف مواقع الشبكيتم

قد تناولت املوضوع يف الشعر  ٤قالب داستانی تازه" كحلميد عبد اللهيان عنواا: "داستان بيت؛ ي
قد خطر  ؤالٍتابة هذا املقال، هو اإلجابة عن سكاهلدف من الفارسي. يبدو أنه قد اتضح مما مضی أن 

ما احتوی عليه ديوان كهل حيتوي ديوان الشعر العريب علی البيت القصصي « اتبه وهو : كببال 
  ؟ »الشعر الفارسي

                                                             
  ٣٤٨، نفس املصدر - ١
  ٢٤٧، دراسات يف الشعرامليسري، عبدالوهاب  - ٢
  .١١٠، واژه نامه ی هنر داستان نويسيمريصادقي، و ميمنت، مجال  - ٣
  يت القصصي؛ قالب قصصي جديد""الب-- ٤



 ٥                                     ة وآداايات يف اللّغة العربجملة دراس

  
  ه علی عناصر القصة األصليةؤالبيت القصصي واحتوا

واحد، تبدأ ببداية البيت وتنتهي بنهايته.  يف بيت ردما يوحي عنوان البيت القصصي، هو قصة تسك   
ان يف صلب القصة كنهما ال يشاركوربما جند بياناً إضافياً أو شرحاً قبله أو يف البيت الذي يليه، ل

مباشرة. فاملهم يف هذا البيت هو أن يشمل عناصر القصة لوحده. يبدو أن هذا النوع القصصي يشبـه 
لمة كتتجاوز مخساً وعشرين ) إلی حد ما، إذ هي ال Short short storyالقصة القصرية جداً (

عنواا "العاشق". يقول القاص فيها:  لعماد ندافمن مناذجها، ومما يلقانا يف هذا اال قصة يف قسم 
فتحت العاشقة باب بيتها ليالً، فشاهدت العازف وقد غفا عند عتبة الباب، فيما راحت القيثارة « 

عنواما "فال لنبيل صاحل وفيما يلي نواجه منوذجني آخرين  ١».دة عشق حزينة! تعزف وحيدة تنهي
نظر التاجر إلی السماء بفرح؛ «ما يلي: كلمة ك"النظام"، ومها يقالّن عن عشرين وهطلت بأرضي" 

تلمس الشرطي السور احمليط «و: » يل! كمث خاطب الغيوم: غريب أو شرقي، فأينما هطلت أرباح
   ٢  !»كاستقامة النهر، وصمت األمساود من متانته، كتأبالنهر لي

) إلّا إذا أحرزت ثالثة من  Storyعد قصةً ( ال ت ) Narrationاية أو السرد ( كمبا أن احل   
وإمنا  -) Action)، والفعل (Plotة (ك)، واحلبCharacterعناصر القصة وهي: الشخصية (

فالنماذج اليت آتينا ا أعاله قد  -حتت هذه الثالثة ) ينضويانEnvironmentان (كاملوالزمان 
 -مثالك–أصبحت سردها قصةً، الحتوائها علی العناصر األساسية؛ إذ إنّ الشخصية يف أول منوذج 

ف علی القيثارة. إننا يةُ العازف، فالعزؤهي: "العاشقة" اليت فتحت الباب. والفعل هو: فتح الباب، ور
ن اجلو يعطينا من املعلومات ما يطلعنا علی أن العازف كبين احلوادثَ تبييناً تاماً لال جند يف القصة ما ي

ن من العثور عليها وواجه كنه عندما مل يتمكرِض هلا حبه، لان عاشقاً لواحدة، فقد جاء إليها ليعكقد 
حضورباباً مغلقاً بدأ يعزف هلا علی القيثارة حتی أَتت ه الغفوة. فسبب  حلبيبته وسبب العازف، هو احلب

ثرة العزف وإما أنه قد غُشي عليه للوعة العشق والتياعه أو غريمها من كغفوته إما أنه تعب من 
علی  كذلكاألسباب. وهذا يدلّ علی توايل أحداث القصة يف جمری معني، وعلی الفعل القصصي، و

                                                             
  .١٣٩ القصة القصرية جداً،احلسني، أمحد اجلاسم  - ١
  .املصدر السابق - ٢



 ٦  بيت القصصي يف الشعر العريبال

 
ث القصة. أما الزمان الذي تستغرقه القصة فهو املعلول يف تيار حوادوة أو تواجد العلة كتواجد احلب

عز ما برهة من النهار أيضاً، ألنّ اللحظة اليت بدأ العازفمعروفة برهة من الليل ورب فَه علی القيثارة غري
  أحداثها. وان القصة كبالضبط. وأخرياً تشري عتبة باب البيت إلی م

 بنية القصة

القصة يف رؤية جديدة إلی أربعة مواقف وهي اليت تلزمنا  بعد هذا العرض املتواضع نلخص بنية    
   وتساعدنا عند دراسة األبيات القصصية:

 موقف " أ " : وهو ظروف القصة األولية اليت تبدأ ا القصة زمنياً، قبل أن حتدث فيها أية -١
 ..»رعيته م علی الناس وهو حيبكان سلطان عادل يف بالد بعيدة حيكلقد «ة أو نشاط. حنو:كحر 
موقف "ب" : حتدث يف القصة حادثة تسبب الصراع والعقدةَ ومواجهةَ الشخصيات أو  -٢

دي إلی الوصول إلی ؤل، تكالقوی بعضها مع بعض فإنّ الظروف اجلديدة تترك الشخصيات يف مشا
ل لقد هاجم علی السلطان، الدولةُ املتامخة جبيش عرمرمٍ، حرصاً علی احلصوو« .. نقطة اُألوج. 

 ..». علی ثروته اهلائلة 
٣-  د مصريحدقَد ويقدة أو العا أو النقطة اليت تنحلّ العه أُوج القصة وذروموقف "ج" : إن

قد اشتد القتال بني املهامجني وبني الناس العاديني، أَدی إلی انتصار املهامجني أو الناس « .. القصة. 
 ..».العاديني 

٤- اية القصة أو العودة إلی  ١"ةكة من احلبرياحللقة األخ"قَد أي موقف "د" : وهو احنالل الع مث
لقد دفع السلطانُ العادلُ خصمه إلی ماوراء حدود البالد واستتب السالم « ظروف القصة األولية. 

م علی الناس ظلماً وجوراً.. أو .. كاألمن يف أَحنائها .. أو .. لقد فتح اخلصم بالد السلطان وقد حو
  ٢.»هدت البالد ظروفاً جديدة..لقد ش

ة يف "القصة القصرية جداً"، اليت يشبهها كة احلبكوفيما يلي نتعرف علی منحنٍ يوضح صريورةَ حر 
  البيت القصصي إلی حد ما:

                                                             
  .٢٤، وتاهكمباين داستان مستور، مصطفی  - ١
  .١١٦و ١١٠، پژوهش های ادبی، »قالب داستانی تازه كداستان بيت؛ ي«عبداللهيان، محيد  - ٢



 ٧                                     ة وآداايات يف اللّغة العربجملة دراس

  
  )Climaxاُألوج (                                       

   احلدث اآلفل                                   
 )Falling action (                                  
  
  

  )Rising action(احلدث الصاعد                                                         
  احنالل العقدة   
 )Denouement   (  
  

  )Expositionاألرضية(                                             
  ١) Short short story stractureلقصة القصرية جداً (بنية ا                  

  
  ما فيه من عناصر القصةومناذج من البيت القصصي 

ما كثار. فكإن ما يلفت النظر يف البيت القصصي، إجيازه لعناصر القصة وابتعاده عن الوصف واإل   
وائه علی عناصرها األصلية أشرنا إليه أعاله أن هذا النوع القصصي يدخل يف إطار القصة املعتاد الحت

ثرية للبيت كن الباحث بتصفّحه ديوانَ الشعر العريب من العثور علی مناذج كهي مخسة، وقد يتمو
  تفينا مبا يلي من األبيات، نظراً حلجم املقالة الضيق: كننا اكالقصصي، ل

  _ الشنـفری:  
  مفَــأَيت نِسواناً، وأَيمإِلْت ــتدةً،          ودع كتا أَبمو ،لُدأت٢اللَّيـلُ أَلي                                                                                                                             

  _ حارث بن حـلزة:  
 ـّا          أَصبحوا، أَصبحت    ١هلم ضوضـاُء أَمجــعوا أَمرهم عشـاًء؛ فـلم

                                                             
  .١٢٨ ،راسیكنقد ادبی و دموپاينده، حِسن  - ١
  .٧١، شرح قصيده ی شنفریامام زاده، امحد دزفولی، و حممد  - ٢



 ٨  بيت القصصي يف الشعر العريبال

 
  _ عنتـرة:      

ـَشكفتر    ٢ن حسن بنـانِه واملعصـمِمضنه          َ يقْـته جــزر السبـاع ين
  عب بن زهري:      ك_ 

وقليب اليو بانت ـعادستم إِثْ بــولُ        م ـييمتـمها لَمـ رجمي ٥٣بـولُكز   
  _ البحتـري:    

ـعجـــی رحت ةــدنِ اجلع َهنعهـدهـرقَلَ الدأَنضـــاَء لُبــــسِن ٤ن   
  _ املتــنيب:    

   ٥رداأج ي أَشقران يرضی مشكاز يف الديرِ تائـبا ً           وما كوميشي به الع
  _ املتــنيب:    

ـّيتـهـا ملّـا متـنيت أَن تری          صديقاً، فأَعيـا، أو عدواً مداجِيــا   ٦متن
  _ أبوالعالءاملعري:  

  ٧وملا رأيت اجلهلَ يف الناس فاشيـاً          جتاهلت، حـتی ظُـن أَني جاهـلُ

  _ ابن فـارض :  
رِبـشرِ احلبكنا علی ذدامـةً           سكـيبِ من قَبـا م خلق ال أَنْ لِرناكير٨م  

  _ دعـــد:       
عم جديـد ،اجلـديـد سرهـا         فدـدكهيمـا هي رــأنـــرطـةٌ ج١د  

                                                                                                                                                           
  .٢٤، ديوان حارث بن حلزةشرح فاروق الطباع، عمر  - ١
  .١٨، ديوان ال ،عنترة - ٢
  .١٩،  ديوانال، عب بن زهريك - ٣
  .٦٣٤ ، ديوانال، البحتري - ٤
  .٥، ٢، جاملتنيب الربقوقي، شرح ديوانعبدالرمحن  - ٥
  .٣٠٧، ٤، جدر السابقاملص - ٦
  .٢٢٩، املعريديوان أيب العالء فاروق الطباع، عمر  - ٧
  .١٤٧،  ديوانال،  ابن الفارض - ٨



 ٩                                     ة وآداايات يف اللّغة العربجملة دراس

  
  _ ابن اَألنباري:    

  ٢ـاتت إلـی النـوائب فاسـتثارت          فـأَنت قـتـيل ثـأر النــائبأَسـأْ

  _ الطغـرائي:    
قـدمتت ـلِكين أُنـاسهـلی ملو أَمشي ع ،طويوراَء خ        ٣ـان شـوطُهـم  

  _ الطغرائي:       
توانفرج درالغ الوفاُء وفاض ـلِ           غاضمالقَولِ والع بني ٤مسافةُ اخلُلـف  

  _ ابن زيدون:      
ن تديالً می التـنائي بجـافيـناأَضحعن طُولِ لُقـيانا ت ٥دانــينا           وناب  

  _ بشارة اخلوري: 
   ٦سونـاهـا زئيـراً ودخــانـاكـو عريهـا          فكضجت الصحراُء تشـ
  _ أبوالقاسم الشايب: 

 كسحتـی س للحـزن يتـياِء النـجـوم          وغَنن ضا م ٧ـــركـرت  

  ات:  _ إلياس فرح
عمـنافـإذا ج حـرتيـنِ تكالقـوت         ـِي ـِي الب ـِيداف   ٨د عاصـفةٌ ـز الب

  _ سعيد عقـل:     
ـْ    ١عـلی قلـوبِ اجلميـع هـا العـروش، قـدسـهـا النـاس  وداستقـدست

                                                                                                                                                           
  .٢٣٢، ٣، جااين احلديثةالبستاين، رم ك - ١
  .٣٣٨، املصدر السابق - ٢
  .٢٠٧، الغيث املسجم يف شرح المية العجمالصفدي،  كصالح الدين خليل بن ايب - ٣
  .٣٤٣، السابق املصدر - ٤
  .٢٢٥، ديوان ابن زيدونفاروق الطباع، عمر  - ٥
  .١٠١، جماين الشعر العريب احلديث ومدارسهخورشا، صادق  - ٦
  .٧٦، ديوانال الشايب،أبو القاسم  - ٧
  .١١٩، ات يف الشعر العريب احلديثكاالجتاهات واحلراجليوسي، سلمی اخلضراء  - ٨



 ١٠  بيت القصصي يف الشعر العريبال

 
  _ ميخائيل نعيمة:   

                    ـَد ـَق   ـد الـذُّلُّ مـأوانا     جـفّت سـواقـيـنا  وه ف
                     ولَم يتـرلنـا اَألعـداُء غَـرسـاً فـي أَراضينا   ك  

ـِوی أَجيـاف مـوتـانا                                  ٢س
ة، والفعل، والشخصية، كورة هي: احلبكإنّ العناصر األصلية اليت حتتوي عليها األبيات املذ   
 ان). وفيما يلي ندرس ثالثة أبيات يف عناصرها القصصية:كالزمالبيئة(و

 
    الشنـفری:  - أ

مفَـأَيت نِسأيواناً، ومتإِلْ تدعدةً،           و كتا أَبـلُماللَّيـلُ أَليو ،٣دأت  

فة انت تنحصر بالسلب والنهب والتلصص خبكهذا البيت يشري إلی طريقة شنفری املعيشية اليت    
العدائني من الشعراء. يغريون يف الليل علی اَألحياء  كشأن سائر الصعاليك ورشاقة، شأنه يف ذل

هم، اجتهوا كاملطمئنة فريوعون النساء واألطفال ويبلبلون عقول الرجال، حتی إِذا خافوا اخليل أَن تدر
  ٤فيها.حنو اجلبال العاصمة، واَألودية الوعرة، واَألدغال املوحشة، فتغلغلوا 

يناها آنفاً، أن يستخرج عناصر كيواجه هذا البيت وهو ال يعرف القصة اليت ح ئيف يتسنی لقارك   
  الٌ يعترض لنا، وفيما يلي إِجابة لنا عن السؤال. ؤالقصة اخلمسة؟ هذا س

و من الم يعطينا معلومات نستنتج أنها من أقوياِء الرجال أَكن الكإننا النعرف الشخصية بالتحديد ل   
أَبطاهلم، إِذ ال يقوم ذا العمل الصعب املنال الرجالُ العاديني أَو النساُء خاصة، وعلی هذا، ليست 

لمات، كله من كذا يف البيت وما يشكاجلماد. وهوالشخصية هنا حيواناً وال ما نعرفه من النبات 
والليلُ « احلالية يف » ووا« الـ إِشارةٌ إلی أَن زمان األحداث فيه، هو منتصف الليل وغياهبه إذ إنّ 

                                                                                                                                                           
  .٥٢٦، املصدر السابق - ١
  .١٣، ديوان مهس اجلفوننعيمه، ئيل ميخا - ٢
  .٧١، املصدر السابقامام زاده، محد أدزفولی، و حممد  - ٣
 .٣، ١، جاملصدر السابقالبستاين، رم ك - ٤
  



 ١١                                     ة وآداايات يف اللّغة العربجملة دراس

  
تشري إلی أنّ هذه اإلغارة قد بدأت يف سواد الليل وانتهت قبل أن ينقشع ظالمه أو قبل أن يبزغ » أَليلُ 

عند البحث عن  ئللقاروصعوبة متنعه من العثور عليه.  ئالفجر. فيتحدد الزمان مباشراً وال يواجه القار
ان حي من أَحياء كاهد املوجودة يف البيت. يدلنا الشاعر علی أن املاألحداث أن يعتمد علی الشوان كم

العرب اجلاهليني أو جزٌء من خيامهم وربما هو ناٍء عن املدينة ومدنيتها، إِذ ال يناسب هذا الشن إِلّا 
  احلياة البدوية الصحراوية اليت تسمح لفارس أَن جيوا ذه السهولة وأن يفعل ما يشاء.  

   الفعل القصصي". أضف" عدأما عملية اإلغارة، وتأييم النسوان، وإيتام األطفال، مث العودة منها، فت 
يتها اجلديدة، تتضح متاماً يف هذا ؤبنية القصة يف ركأن املواقف األربعة اليت أشري إليها أعاله ك إلی ذل

بتأييم النساء وإيتام األطفال،  ما تبدأ ظروف القصة األولية، واستمرتكالبيت؛ إذ ابتدأت باإلغارة 
ننا نعثر كانت. وأخرياً إن أسباب هذه اإلغارة غري واضحة متاماً لكفانتهت بعودة الشخصية إلی حيث 

  عليها إما باحلدسيات وإما بالشواهد املوجودة، ومنها ما يلي:
  وا األدب إلی الشاعر فهو قد قام يأخذ بثأره.ؤ_ إن أهل احلي أسا 
رجال احلي أغاروا علی القبيلة اليت ينتمي إليها الشاعر وقتلوا رجاهلا فهو قام مبثل ما قاموا _ أو إنّ  

  به. وغريمها من احلدسيات.     
الروايات واألقاصيص يف هذا البيت القصصي وهو بسبب كة مل تتوسع يف إطارها كمع أنّ احلب   

  نيت علی أساس العلة واملعلول.         ن فقد ظهرت مالحمها اليت بكحجم البيت احملدد جداً، ل
      ١ان يرضی مشي أشقر أجرداكوما    از يف الدير تائباً كميشي به العواملتنيب:-ب 

هذا البيت من قصيدة أنشدها املتنيب يف السنة السادسة التصاله بسيف الدولة، يوم عيد األضحی من    
ألمري والشاعر يف ميدان حلب علی فرسني مطهمني، ان اكعام ثالمثائة وثالثة وأربعني للهجرة. و

ل جانب، وعلی الوجوه أمارات السرور كتائب، والناس حيفّون ما من كتائب كوالفرسان حوهلما 
        ٢االعتزاز.و

                                                             
  .٥، املصدر السابقالربقوقي،  - ١
  .٧٩٩و ٧٩٨، اجلامع يف تاريخ األدب العريب؛ األدب القدميالفاخوري، حنا  - ٢



 ١٢  بيت القصصي يف الشعر العريبال

 
وانتصار سيف الدولة علی جيش الروم  فيصف  الثغورالقسم األول من القصيدة يدور حول حرب    

وصار «قائد جيش الروم يف حرب الثغور، الذي فر جرحياً وأُخذ أسرياً، ويقول: ستق؛ الدمالشاعر فيه 
ألن –ان اليرضی مشي اخليل السراع كاز تائباً من احلرب بعد أن كميشي يف دير الرهبان علی الع

   ١»بعد أن يئس ونال منه اهلم. واألجرد: القصري الشعر -اجلواد األشقر عند العرب أسرع اخليل
نه يعثر كن للمخاطب أن يتعرف علی شخصية القصة األصلية لكالمي -مثيله السابقك-يف هذا البيت   

ب كل أحد يف حياته أن يركانتها املتميزة مع أا فقدا حالياً إذ اليتسنی لكمن فحوی البيت علی م
دون غريه، وهذا   أشقر اخليول وأسرعها بسهولة لغالها. فالشخصية هنا هي اإلنسان ألنه هو الفارس

  اإلنسان ميتاز عن اآلخرين أيضاً ألسباب تبينت أعاله.
ان يتجلی يف موضعني: موضع كان؛ أوال، إنّ ما يدل علی  املكيف البيت ما يشري إلی الزم كذلك   

ب جواده األشقر، كان واضح حمدد. وموضع آخر جيتاز فيه الفارس وهو راكيتلخص يف "الدير" وهو م
از حيدث إما يف الصحراء، إما يف حلبة السباق وإما يف ساحة الوغی. وثانياً، إنّ ما يدل وهذا االجتي

 ١»ن الرهبان والراهباتكأنّ الدير: مس«علی الزمان  يظهر يف فترتني أيضاً: فترة تنقضي يف الدير، ومبا 
رجح عادة ب فيها الفارس جواده، فيكفاليتحدد فيه زمن خاص للطقوس والعبادات. وفترة أخری ير

  وب واالجتياز اراً لظالم الليل وقتامه.كأن حيدث هذا الر
انت فرداً متميزاً كأما الفعل القصصي هو الذي شاهدنا حدوثه يف البيت؛ مبعنی أنّ الشخصية    
نها واضحة يف كمع أا مل تتضح من البيت ل–ب األشقر األجرد"، "وقعت له أحداث" يف حياته ك"ير

از يف الدير" و"أن يتوب عما صدر منه من األعمال". كفأدت إلی "أن ميشي به الع -ابقةاألبيات الس
يف أنّ هلذا التحول يف الشخصية من حالة إلی أخری أسباباً اليستنبطها املتلقي مما يشتمل عليه  كوال ش

ت من ن من احلصول علی اجلواب باستعانة احلدسياكنه يتمكله وال يف مضمونه، لكالبيت؛ ال يف ش
قد احتوی علی عناصر نعدها أساسية  -مبا آتينا به من أدلة–عنده. فقد تبني أخرياً أنّ البيت أعاله 

  للسرد القصصي.
  هد الـذل مـأوانا وميخائيل نعيمة:           فقد جـفّت سواقـينا  -ج  

                                                             
  .٥ ابق،املصدر السالربقوقي،  - ١



 ١٣                                     ة وآداايات يف اللّغة العربجملة دراس

  
  لنا األعداء غرساً يف أراضيـنا  كومل يتر                                

  ١سوی أَجياف موتانا                                        
يتناول الشاعر حالة اإلنسان العريب، خاصة بعد احلرب العاملية الثانية وما أَفززته من واقع سياسي    

ويقدم شعره خاصة إلی ضحايا  ٢واجتماعي أَليم بعد أن أصبح العرب وقوداً حلربٍ ال ناقة هلم وال مجل
  القرية.ك ليز يف تلك، الذين قُتلوا إثر مقتل أَحد الضباط اإلن٣واي املصريةقرية دنش

ي القدمي ومع أنه ينضوي حتت كالسيكعن الشعر الله قليالً عما تعودناه،كمع أن البيت خيتلف يف ش   
ت ألول البيهذا ئلماته جتاوزاً. قد يواجه القاركنه ال يتجاوز عنه يف عدد كقوالب الشعر احلديث، ل

يعرف شيئاً عما يسبقه وال ما يأيت بعده من األبيات.علی هذا حندد عناصره مرة ال خلفية عنده عنه،فال
  بيت للشنفری آنفاً. ماحددناها عندكالقصصية 

                                                             
  املصدر السابق.نعيمه، ميخائيل  - ١
  .١٧٩، جماين الشعر العريب احلديث ومدارسهخورشا، صادق  - ٢
للميالد يف بلدة دنشواي يف الريف املصري. صدرت أوامر  ١٩٠٦حادثة دنشواي هو اسم لواقعة حدثت العام  -  ٣

مكونة من مخسة جنود ممن كانوا يرغبون يف صيد احلكومة يف مصر مبساعدة فرقة تابعة لالستعمار الربيطاين آنذاك 
احلمام ببلدة دنشواي املشهورة بكثرة محامها كما اعتادوا، ولسوء احلظ كان احلمام عند أجران الغالل يلتقط احلَب ومل 

البلدة  يكن منتشراً علی السكة الزراعية بعيداً عن مساكن األهايل. وما يؤخذ من جمموع أقوال متعددة املصادر أنّ مؤذن
جاء يصيح م كي الحيترق التنب يف جرنه، ولكن أحد الضباط مل يفهم منه ما يقول وأطلق الرصاص فأخطأ اهلدف  
وأصاب زوجة شقيق ذلك الرجل واشتعلت النار يف التنب فهجم الرجل علی الضباط وأخذ جيذب البندقية وهو يستغيث 

رن. فأقبل األطفال والنسوة والرجال، وهرع بقية الضباط اإلنكليز إلنقاذ بأهل البلد صارخاً: السيد قتلَ املرأةَ وحرق اجل
صاحبهم. ويف الوقت وصل احلراس للنجدة كما قضت أوامرهم، فتوهم الضباط علی النقيض بأم سيفتك م فأطلقوا 

خشاب فقبض عليهم الرصاص وأصابوا بعضهم فصاح اجلمع: قتل شيخ احلراس. ومحلوا علی الضابط باألحجار واأل
عليهم احلراس وأخذوا منهم األسلحة إال اثنان منهم؛ مها كابتان الفرقة وطبيبها فأخذا يعدوان لكن الكابتان بعد مسافة 
وقع علی األرض ومات. كان رد الفعل الربيطاين قاس وسريع؛ فقد قدم اثنان ومخسون قروياً للمحاكمة جبرمية القتل 

للميالد. تفاوتت األحكام فيما بينهم وكانت معظم  ١٩٠٦ني وثالثني منهم يف يونيو املتعمد ومت أثبات القتل علی اثن
  ).املوسوعة احلرةيبيديا، كوي( األحكام باجللد، والبعض حكم عليه باألشغال الشاقة ومت إعدام أربعة قرويني منهم



 ١٤  بيت القصصي يف الشعر العريبال

 
لّها، هلا أَبعادها ومساا، وال تقتصر هذه كالشخصية يف القصة هي احملور الذي تدور حوله القصة    

ل شخصية تدور حوهلا القصة كخصية البشرية فحسب، وإمنا تنسحب أيضاً علی األبعاد علی الش
تلعب دوراً » األعداء، غرساً، سواقي، ومأوی « لمات كف ١انت حيواناً أو نباتاً أو مجاداً.كولو
منها هي األصـلية، ألا حمور األعمال واألحداث إذ حبـذفها » األعداء« شخصيات القصة وإمنا ك

لة كالقصة يف جمراها املعتاد. فقد اتضح هنا أن الشخصية تظهر جلياً ال يواجه الدارس مشختتل حوادث 
نما فيها، ما يدلّ عليه كلمات مباشرة لكللعثور عليها.   أما زمان األحداث احملدد فربما ال تشري إليه ال

ی آثار احلياة القضاء عل« و» هدود املأوی « و» جفاف السواقي « ل أو بآخر. إذ ال حيدث كبش
أَن التاريخ قد علَّمنا أن احلروب اليت جتتاز بلداً  كيف فترة قصرية من الزمان، أَضف إلی ذل» املها كب

« لميت كذا يف كما وتبيد ما فيه من آثار احلياة، تستغرق أَمداً طويالً يصل مداه إلی سنني أحياناً. وه
ان احملدود، كحيث تدل اُألولی علی إطار املان األحداث كما يدل علی م» أراضينا « و» مأوانا 

القرية والقری أو املدن والبلد أو غريها كالغرف والبيوت وتدل الثانية علی إطاره اَألوسع واألرحب، ك
  نة.كمن اَألم

ان األراضي، إلی إبادم، والقضاء علی حياة كأما الفعل القصصي فيبدأ فيه من شن الغارة علی س   
هم أجياف موتی. وهذه األعمال متثّل املواقف كاهلا املختلفة، مث تركوانبها وبأشالناس يف شتی ج

يتها اجلديدة. إنّ بدايات القصة مل تتضح ؤل بنية القصة يف ركاألربعة املشار إليها أعاله، اليت تش
  فيما يلي: وضوحاً فال ندري ما هي األسباب اليت أدت إلی هذه احلرب املُبيدة، وإمنا نستعني مبزاعمنا

ان األراضي ويبيدون عن كامنة، جعلت األعداء يشنون علی سك_ إن السيطرة علی الثروات ال   
  آخرهم. 

  _ أو إثارة النعرات الطائفية والعقائدية أَسفرت عن هذه احلرب املدمرة. وغريها من املزاعم.    

                                                             
 .٧١و ٦٨ تابة القصة،كفن القباين، حسني  - ١
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ول، تعلب دورها جيداً، إذ جرت ة القصة املبنية علی العلة واملعلكإذن قد اتضح عما مضی أن حب    

األحداث يف جمراها، ألسباب عثرنا عليها طوال القصة. ويبدو أن البيت، حيتوي علی عناصر القصة 
  ن من احلصول علی لقب البيت القصصي.كاألصلية فيتم

تفي، فيما يلي، باإلشارة إلی العنصر املُهيمن علی األبيات كأما بعد هذا العرض املتواضع فن   
  ملشارإليها، بصفته عنصراً غالباً علی بقية العناصر.ا

  )Plotة(كاحلب
عن  تفصل ال ية وهيها، مرتبطة عادة برابط السببية القصة هي سلسلة احلوادث اليت جتري فكحبإن    

فصلها ي متأثرة ا وال األحداثاته دائماً وهي متفاعلة مع ينا شخصيعرض علي، فالقاص األشخاص
تها يغ القصة الات واحلوادث حتی تبيه الشخصياری الذي تندفع فوهي «  ١.وجوهال عنها بوجه من
ة علی كاحلبذا تقوم كوه ٢». ةيافتعاالً حلدث أو إقحاماً لشخص حنس فيه عي منطقي الييف تسلسل طب

مات  ، هذه قصة أما قولنا:ةري وماتت األمريمات األم. فعندما نقول: سرد األحداث برباط العلة املعلول
قبل  األذهان إلی احلادثعامة ويیء  رةكة بفكاحلب تبدأ ٣ة.كفهي حبة حزناً له، ري وماتت األمرياألم

  .٤عي ومنطقييحل طب تنتهي إلیإلی أن مث تتعقّد وتتأزم  .وقوعه
ة اليت تعد أساس القصة وعمودها كبيت قصصي وحنن النعثر فيه علی احلبكننا أن ندرس بيتاً كالمي   
ة تقوم علی سرد األحداث كقري؛ وإن قَويت يف بيت أو ضعفت يف غريه من األبيات. فبما أن احلبالف

عب بن زهري، وبأيب العالء املعري، وابن كبرباط العلة واملعلول، تستتب وطأا فيما يتعلق من األبيات ب
بب يف اختيارنا هلذه الفارض، وابن األنباري، وبشارة اخلوري، والشايب، وإلياس الفرحات. إنّ الس

األبيات هو أننا نالحظ: أنّ الشاعر يشري فيها مباشرة إلی أسباب احلوادث وعللها. فمثالً عندما يقول 
، نشاهد الراوي وهو يتحدث عن »بولكبانت سعاد فقليب اليوم متبول/ متيم إثرها مل يفد م«ابن زهري:

 كذلكجبواب يدل علی فراق املعشوقة وبينها عنه. ويفاجئنا العلة تبل قلبه وسقمه، وحينما نسأله عن 
      ة يف بقية األبيات.كاحلب

  )    Actionالفعل ( 
                                                             

  ٦٣ ،املصدر السابق، وسفي جنم - ١
  .٩٦ ،املصدر السابقوزارة املعارف،  - ٢
  .٣٧٢، رمان به روايت رمان نويسانآلوت، مرييام  - ٣
  .٣١، أثر الرواية الواقعية الغربية يف الرواية العربية حاج معتوق،حمبة  - ٤
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التنظيم مرتباً أو جاهزاً أو تولّی  كان ذلكالتنظيم السياقي لألعمال أو األحداث، سواء «يراد به   

وهو الزم يف القصة  ١»عدت عالقة الفعل باحلدث عالقة عام خباص كتنضيده فاعل خمصوص. ولذل
تأخري وة القصصية، ما هو إال عملية اختيار وتقدمي كألا ال تقوم إال به وإنّ ما نسميه باحلب

جنباً إلی جنبه، يتغلغل يف طيات هذه  كة يف القصة ويتحركاحلب . إن الفعل الذي يعـانق٢للحـوادث
غاض «صر. ففي البيتني التاليني: نه يظهر يف بعضها ظهوراً يغلب علی بقية العناكلها، لكاألبيات 

قدستها العروش، قدسها النا/ «و» انفرجت/ مسافة اخللف بني القول والعملوالوفاء، وفاض الغدر، 
مبا «، يالحظ أن وطأة العمل ودوره أقوی وأظهر من بقية العناصر. و»س، وداست علی قلوب اجلميع

 كاليت تعد جزًء من الفعل القصصي، واليت حتدث من اشتباأنّ احلادثة أو احلدث أو الواقعة أو املصادفة 
» فاض الغدر«و» غاض الوفاء«لمات:ك، فتعترب ٣»شيئني ومساسهما أو من احتادمها وتنقلهما

يف البيت الثاين، أفعاالً قصصية إذ » داست«و» قدسها«و» قدستها«ويف البيت األول، » انفرجت«و
  تنطبق التعريف أعاله.

  ) Character الشخصية (
والعنصر األساسي يف  ٥واحملور الذي تدور حوله القصة ٤الشخصية يف القصة هي عمودها الفقري 

رها من خياله كوهو يبت يف تتبعه للحوادث ئمدار اهتمام القار ونكلت اتبكال هاتارخي، ٦تهاكحب
من األبيات ما، تلعب فيه . إنّ ٨رةَ القصة ومضمواكف ئذا أهم وسيلة يتلقی ا القاركوه ٧الواسع.

ته جزر السباع ينشنه/ كفتر«ما يف البيتني التاليني: كالشخصية دوراً أساسياً ال تلعبه العناصر األخری، 

                                                             
  .٣١٢، املصدر السابقالقاضي، وآخرون، حممد  - ١
  .١١، املصدر السابقزغلول سالم، حممد  - ٢
  ٩٣، املصدر السابقصادقي، و ميمنت، مريمجال  - ٣
  .٣٢٠،األدب العريب احلديث؛ مناذج ونصوص  ملعوش،ا سامل - ٤
  .٦٨، املصدر السابقالقباين، حِسن  - ٥
  .٣٣، هنر داستان نويسیيونسی، ابراهيم  - ٦
  .٣٤، املصدر السابقحاج معتوق، حمبة  - ٧
  .املصدر السابقيونسي، إبراهيم  - ٨
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». ان شوطهم/ وراء خطوي، لو أمشي علی مهلكتقدمتين أناس، «و» يقمضن حسن بنانه واملعصم

ن اهلدف من اإلتيان ا يف البيت األول، كعنصر أَساسي فيهما لكمع أن الشخصية ظهرت يف البيتني 
، إذ اهلدف منها يف »أناس«لمة ك، خيتلف عنها يف الثاين، وهي »تهكفتر«البارز يف » ت«وهي ضمري 

األول هو تفخيم الشخصية وتعظيمها وهي الشاعر نفسه، مع أن اهلدف منها يف الثاين هو إزدراء 
  الشخصية وإذالهلا وهي غري الشاعر.

  ) Environmentالبيئة(
 اة اإلنسان وعاطفته،يؤثّر يف حة ثابتة وطارئة، تية واجتماعيانكئة هي جمموعة قوی وعوامل ميالب    

فإن  ٢.ر األحداثة وتربيجوانبهم النفسوتضیء  األشخاص كر سلوتفسوهكذا  ١.ره، وتصرفاتهكفو
بيعي وبأخالق الشخصيات انية، أي ما يتصل بوسطها الطكبيئة القصة هي حقيقتها الزمانية وامل

  إذن تنقسم البيئة إلی قسمني: ٣وأساليبهم يف احلياة.
  ) Timeالبيئة الزمانية (   

نا ال نستطيع أَن كالزمان ضابط الفعل، وبه يتم، وعلی نبضاته يسجل احلدثُ وقائعه وحنن وإن     
ثري من القصص الطويلة ك نفصل بني احلدث والزمان إال أننا نتبني أَثر الزمان عامالً فعاالً يف

 »أمجعوا أَمرهم عشاًء، فلما / أَصبحوا، أصبحت هلم ضوضاء«. ففي األبيات التالية : ٤والروايات
درس اجلديد جـديد معهدها/ « كذلكو» لبسنقل الدهر عهدهن من اجلـدة حتی رجعن أنضاء «و
عشاًء، «لمات: كنّ ال، حيس الـدارس فيها وطأَة الـزمان حيث جيـد أَ»أمنا هي ريطة جردكف

ل ما يف هذه األبيات من كد عليها الشاعر وهي اليت تشكؤي» وأصبحوا، وعهدهن، وجديد معهدها
  ان فيها أثر لبقية العناصر، فهي أخف من أثر الزمان.كمضامني أصلية. ولئن 

  ) Placeانية ( كالبيئة امل

                                                             
  .٣٧ ،املصدر السابق عتوق،حاج محمبة  - ١
  .٥٦١، النقد األديب مي هالل،يغنحممد  - ٢
  .١١٠ – ١٠٨، املصدر السابقوسف جنم، ي حممد - ٣
  .١٤و ١٣، املصدر السابق زغلول سالم،حممد  - ٤
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ويف حياة األبطال وصراعهم مع القوی  ة القصصية،كتلعب البيئة دورها يف تطور األحداث، واحلب   

املختلفة هلذه البيئة، أو الظروف اليت تمليها عليهم. وتلعب البيئة دوراً هاماً يف بعض القصص، يتفاوت 
ان مبظاهر الطبيعة، وصوره املادية املختلفة أو كبتفاوت نظرة القاص واهتمامه ويدخل ضمن البيئة، امل

ون البيئة علی هذه الصورة األخرية كيها القيم املعنوية للمجتمع. وقد تمبجموعة هذه األشياء مضافاً إل
  د يف عناصره علیكفرمبا البيت الذي يتأ ١طبقة من طبقات اتمع األرستقراطية أو الوسطی أو الدنيا.

أضحی التنائي بديالً من «ان خاصة، هو البيت املنتمي إلی ابن زيدون. فعندما يقول: كعنصر امل
ان كفيه إلی البعد والقرب يف امل» التداين«و» التنائي«لمة كتشري » وناب عن طول لقيانا جتافينا تدانينا/

  أو يف احلب أو غريمها من املعاين.
ثر من عنصر واحد من عناصر القصة ومها كدان علی أكؤأما أخرياً فنشري إلی البيتني الذين ي   
فقد جفّت سواقينا وهد الذل «و» دأت، والليلُ اليلُما أبكعدت و فأيمت نسواناً وأَيتمت إِلدةً/:«

أَيمت، «فتتابع األعمال يف : ». لنا األعداُء غرساً يف أراضينا/ سوی أجياف موتانا كمأوانا/ ومل يتر
انة الفعل القصصي اخلاصة ك، يدلّ علی م..»كوأيتمت، وعدت، وجفّت سواقينا، وهد الذّل، ومل يتر

دان علی أَمهية كؤيف الثاين ي» األعداء«لمة كالبارز يف البيت األول و» ت«مري ض كذلكيف البيتني. 
عنصر الشخصية، إذ يقصد الشاعر باَألول، تفخيمه وتعظيم عمله واإلشادة مبا صدر عنه عند مقاتلته 
خصمه، ويقصد بالثاين، إِظهار قسوة األعداء، ومعاملتهم اآلخرين بالتشدد والعنف، واقترام من 

، يرمي به إلی »والليلُ أليلُ « .. االفتراس احليواين اجلامح. وأخري عندما يقول الشاعر يف البيت األول:
.حمدود دحمد أنه أَجنز أعماله يف أقل فرصة ويف زمان  

                                                             
  .املصدر السابق - ١
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   النتيجة

ا يلج لمكلما تتقدم العلوم يوماً بعد يوم، تفتح لإلنسان آفاقاً جديدة مل جيرا من قبل، وكأوالً:    
اإلنسان يف آفاق األدب؛ من الشعر والنثر، يستثمره آثاراً ختتلف عن أخواا السابقة. عندما يستعني 

ات املتنوعة كنيكالدارس يف دراسة النصوص األدبية، باملدارس والتيارات النقدية واألدبية اجلديدة وبالت
ن األسالف من احلصول كمل يتمن من احلصول علی ما كات القصة واملسرحية والسينما، يتمكنيكتك

ان النص املدروس من األبيات الشعرية املتأصلة يف األدب. فإذا استعان الشاعر كعليه، خاصة إذا 
باخليال وباللغة  كذلكالبارع يف نظم أشعاره، باملعاين الفاخرة العالية وباملوسيقی يف أنواعها األربعة و

لّ الوضوح أنّ هذا الشعر كص أديب آخر، ومن ثَم يتضح له أي نكالرصينة، خيلق أثراً فريداً اليشا
ال الفنية مبجرد قراءة أو قراءات قشرية بسيطة، بل يبقی يف كل ما فيه من املعاين واألشكاليبوح ب

ل كن من تفسريه يف الشكاله مدموغاً خمتوماً إال ملن وجل فيه وهو طويل الباع يتمكمعانيه وأش
لّ ولّاج فيه ما مل ينل منه املتقدمون. واألبيات اليت درسناها يف املقالة هلا كواملضمون، حينئذ يتلقی 

ات القصصية اجلديدة، ظهر منها إلی كنيكمسات التقلّ يف ميزاا عما أشري إليه أعاله، فباستعانة الت
  ن واضحاً إلی من قبل.  كالوجود ما مل ي

ة القدمية منها ال ينحصر مبا عرض من املوضوعات ثانياً: أن األدب العريب يف عصوره املختلفة خاص    
لّما تبليه صروف األيام، يزداد عتاقة كلّما متضي عليه األزمنة وكرتٌ دفني، كأنه كلقرائه ودارسيه. ف

اهلا  املختلفة، كانته املرموقة عند ظهور املدارس األدبية اجلديدة بأشكوقيمة. إن األدب العريب مل يفقد م
احلداثية وما بعد احلداثية وما إليهما من الظواهر، بل وجد فيه أمارات كظواهر احلديثة وال عند نشوء ال

تدل علی أا قد استنبطت جديدها من قدميه. إن البيت القصصي هو مما حيتوي عليه األدب العريب منذ 
اليزال رت كن مل يتطرق إليه أحد، واألمر يدل علی أن هذا الكعصوره القدمية إلی أحدث نتاجه، ل

شفوا زواياه املختبئة كامنه ليكمشحون جبواهر مثينة جيود ا لآلخرين، فينبغي هلواته أن يتغلغلوا يف م
  اليت مل تظهر إلی الوجود بعد.
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 املصادر واملراجعقائمة 

، ترمجه؛ علی حممد حق شناس، چاپ دوم، ران: رمان به روايت رمان نويسانآلوت، مرييام، -١
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  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة حميفصل ة وآداا،يجملة دراسات يف اللّغة العرب
  

دراسة التغيريات الطارئة علی اهلمزة يف اللهجة اخلوزستانية املكتوبة (ديوان عطية بن علي 
   حممد جواد حصاوي الدکتور                                                    )منوذجاً اجلمري

  امللخص 
وزستانية، مصدراً ثراً يف املأثورات الشعبية، فإنه مستساغ ومفهوم إلی يشكّل رثاء أهل البيت للهجة اخل

حد ما لدی املستمع العريب عامة حينما يسمعه، لكن األمر يبدو صعباً حينما يقرأه، أو قد يفهم معناه 
بشكل مغاير إلی حد بعيد، وذلك يرد إلی عدم الدقة يف الكتابة وعدم االتفاق علی منهج إمالئي 
موحد يف الكتابة، كما أنّ النساخ واملؤلّفني من الذين اليتقنون الكتابة الصحيحة ألجبدية هذه اللهجة 

  إتقاناً كامالً، فهذا األمر جعل اللهجة املكتوبة حتفل باألخطاء اإلمالئية، وال تسري علی منهج موحد. 
ئية يف اللهجة اخلوزستانية من األصوات اليت تعاين من رداءة الطباعة وكثرة األخطاء اإلمال  

املكتوبة، هو صوت اهلمزة، خاصة مهزة الوصل اليت ظهرت كتابتها بصورة خمتلفة، حتی لدی الكاتب 
الواحد نفسه. فهذا الصوت تعرض ألنواع وسائل حتريف العامية للفصحی من زيادة، ونقص، 

ملا وجده الناطقون ذه اللهجة وحذف، وإبدال، واستعاضة، وحنت وإخالل بترتيب األحرف. وذلك 
من صعوبة يف نطقه، فنهجوا فيه سبيل التسهيل، سهولة يف النطق وسرعة يف التعبري. إلّا أن األمر، 
صعب علی من ال يتكلم اللهجة املكتوبة ألهالی خوزستان، عند قراءة الصورة املكتوبة لصوت اهلمزة، 

  حتی علی الناطقني ذه اللهجة.
ة، درست كافّة التغيريات الطارئة علی صوت اهلمزة يف اللهجة اخلوزستانية هذه الدراس  

املكتوبة، لتتبين الكتابة الصحيحة لصوت اهلمزة يف هذه اللهجة، مستهدفة تقريب الشعر الشعيب 
اخلوزستاين إلی الفصحی، حبيث يسهل فهمه فينتشر أكثر وتتسع شهرة شعراءه، خاصة شعراء أهل 

ن حدود بلدنا إيران اإلسالمية. قد اختري هلذه الدراسة شعر رثاء أهل البيت، ديوان عطية  البيت، أبعد م
  بن علي اجلمري منوذجاً.

  : اهلمزة، اللهجة اخلوزستانية، إبدال، حذف، استعاضة، اجتالب.كلمات مفتاحية
  املقدمة

استعماالً  احلروف لة أكثرميتاز حرف اهلمزة خبصائص، جعلته عرضة للتغيري، منها أنه يعد من مج
زد علی ذلك  ٢(الواو، والياء، واأللف، واهلمزة)، كما أنه اعترب من حروف اجلوف ١العرب، عند

                                                             
إيران»خليج فارس«ا جبامعة أستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدا ،.  

 ٢٧/١٠/٢٠١١=  ٥/٨/١٣٩٠تاريخ القبول:        ١٥/٦/٢٠١١= ٢٥/٣/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
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من  ؛ال يثبت علی صورة واحدة وعرضته لصنوف التغيريات ،هاتصافه بصفات صوتية خمتلفة، جعلت

يكن شأن هذا احلرف يف اللهجات العربية إبدال وحذف، وزيادة وتليني يف اللغة العربية القدمية، ومل 
املعاصرة بأقلّ من شأنه يف اللغة العربية القدمية، ألنها مل تكن إلّا امتداداً هلا، لذا خضعت لتلك الظواهر، 
كما أنها تعرضت لظواهر أخری، مثل: النحت، وتغيري احلركات، التعويض، والقصر، واإلشباع، 

من وسائل العامية لتحوير الفصحی، استعانت ا اللهجات، دف  والتضمني. تعترب هذه الظواهر
بناء علی هذين اهلدفني، قد أخذت اهلمزة موقعية جديدة يف  ٣السهولة يف النطق والسرعة يف التعبري.

اجتالا يف مواطن عديدة مل تعهدها الفصحی، فهذه التغيريات وغريها صعبت األمر كالعامية اخلوزية، 
 خاطبني، خاصةً يف اللهجة املكتوبة. ويزداد األمر تعقّداً عندما تكون اهلمزة يف النصوص املكتوبةعلی امل

للهجة، يف كلمات تعرضت لظاهرة النحت أو يف كلمات متراصة، يصعب فصلها عن بعضها البعض، 
لقارئ أنه ) من كلمة ما مالصقة للكلمة ااورة، بينما توهم اsyllable( أو أنها حرف أو مقطع

  يقرأ كالماً، ليس له معنی وأحياناً جتعله يتلقّی مفهوماً غري الذي حتتويه العبارات.
أن يشرف القارئ علی مواطن اهلمزة وما حتدثه من صعوبات يف فهم  یإل ستهدفت ةإنّ املقال
ت الطارئة علی رصد كافّة التغيرياتأن  تمن قراءة نصوصها. لذا حاولة املكتوبة ليتمكّن ياللهجة اخلوز

بشواهد شعرية من املوروث الشعيب لرثاء أهل البيت. درست تلك التغيريات يف  ةًاهلمزة، مستعين
حمورين ومها: األول؛ حمور التخلّص من اهلمزة الذي يضم احلذف واإلبدال، واستخالف الكلمات 

اجتالب اهلمزة الزائدة يف  ، والثاين؛ حمورینها بكلمات أخری، ترادفها معنعاملهموزة واالستعاضة 
  بداية الكلمات.

متّ فقد أهل البيت، مبا أنّ اللهجة اخلوزية، والعراقية و البحرينية هی احلاضنة احلقيقية لشعر رثاء 
مجع مادة البحث من الدواوين املنشورة لتلك اللهجات، غري أنه اختري ديوان اجلمرات الودية يف املودة 

منوذجاً. اختريت كافّة الشواهد من ذلك الديوان، إلّا الشواهد اليت  ٤ن علي اجلمرياجلمرية لعطية ب
  الديوان، فإنها اختريت من ديوان النصاريات الكربی حملمد بن نصار. اخال منها هذ

                                                                                                                                                           
  .١/٥٠،مجهرة اللغة حممد بن احلسن ابن دريد، - ١
  .١/٥٧، الفراهيديخليل بن أمحد  - ٢
  .٦٢٠- ٦١٧،اللهجات العامية والفصحی صبحي مارديين، - ٣
مع والده إلی مدينة خرمشهر  هـ.ش ١٣٢٧يف قرية مجرة يف البحرين. ارحتل عام  هـ.ش ١٣١٧إنه ولد عام - ٤

  .هـ.ش١٣٥٦اإليرانية وعاش فيها عشر سنني مثّ انتقل إلی البحرين مرة ثانية إلی أن وافته املنية عام 
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 ملاماً عابراً مبعنی املقطع وتعريفه وتعداد املقاطع إقبل أن ندخل يف حبث اهلمزة، جيدر بنا أن نلم

ذا البحث.العربي ة ملا فيه من صلة  
  )syllableتعريف املقطع(

 Phoneticوحدتني صوتيتني («إنّ املقطع الصويتّ يعترب من مكونات الكلمة وحيتوي علی 
unit( وقد  ١،»فأكثر إحدامها حركة، فال وجود ملقطع من صوت واحد، أو مقطع خال من احلركة

 ٢».إجلس«كلمة تتكون من مقطعني أو أكثر، مثل:  ، أو جزءاً من»قف« يكون املقطع كلمة، مثل: 
 (اجلزء الذي يدخل يف بنية الكلمة يبدأ بصامت وتتبعه حركة قصرية «فإنه اصطالحاً يطلق علی 

short vowel )أو طويلة (long vowel ورمبا انتهی بصامت ساكن ،( )consonant«(٣ .
ة نوعان: متحرك(حسب هذا التعريف إنّ املقاطع الصوتيopenوساكن ( )closed املقطع .(

املتحرك هو الذي ينتهي بصوت لني قصري أو طويل. أما املقطع الساكن فهو الذي ينتهي بصوت 
  ٥:يويتكون من املقطع الصويتّ أنواع املقاطع اخلمسة الشائعة وه ٤ساكن.

 cح)أو(ص ب(املقطع القصري املفتوح وهو مكون من صوت صامت وحركة قصرية، ويرمز إليه  .١
v :يف جدار.» جِ«)، مثل 

 ص ح ح)ب(املقطع املتوسط املفتوح وهو مكون من صوت صامت وحركة طويلة يرمز إليه  .٢
 ».ما«)، مثل:  c v  vأو(

املقطع املتوسط املغلق وهو مكون من صوت صامت، وحركة قصرية وصوت صامت، ويرمز  .٣
 »من«)،مثل: c v cص ح ص)  أو(ب(إليه 

ص ب(و مكون من صوت صامت، وحركة طويلة وصوت صامت، ويرمز إليه  املقطع الطويل وه .٤
 ».باب«مثل:  )،c vv cأو( ح ح ص)

املقطع الطويل املزدوج وهو مكون من صوت صامت وحركة قصرية وصوتني صامتني ويرمز  .٥
 ».بنت«)، مثل: كلمة c v ccص ح ص ص) أو(ب(إليه 

                                                             
  .٥٠٩ص دراسات يف علم اللغة،بشر، كمال  - ١
  .١٦٠ص ،معجم علم األصوات اخلويل،حممد علي  - ٢
  .١٩١ص  معجم الصوتيات،العبيدي، رشيد عبد الرمحن  - ٣
  .٨٧ص األصوات اللغوية، أنيس،إبراهيم  - ٤
أنيس،  /.١٩١،معجم الصوتيات العبيدي، رشيد عبد الرمحن /.٥١٠ص،دراسات يف علم اللغة بشر،كمال  - ٥

  .٩٢ص  ،األصوات اللغوية
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  الوصف الفوناتيكي لصوت اهلمزة

. يرمز إليها ١، ولكنها آخرها؛عند اخلليلأول أصوات احللق  ين الصوامت، وهتعد اهلمزة م
هناك اختالف بني  ٢: اجلهر والسكون واالنفتاح والتسفل والشدة والنرب.ي؟) وهلا صفات ستة هب(

وا إلی أما احملدثون انشقّ ٣القدماء واحملدثني يف هذه الصفات. إنّ القدماء يذهبون إلی أنّ اهلمزة جمهورة،
. ويرى مسري ٥واآلخر اعتقد بأنها صوت ال مهموس وال جمهور ٤قسمني: قسم اعتقد أنها مهموسة.

أن من قال بأنّ اهلمزة صوت مهموس بىن رأيه على انعدام ذبذبة الوترين الصوتيني حال النطق  ٦ستيتيه
لك بالنظر إىل انعدام باهلمزة، يف حني من ذهب إىل أا ليست بالصوت اهور وال املهموس كان ذ

ذبذبة الوترين الصوتيني (ـ جمهور) واعتبار وضع الوترين الصوتيني عند نطق هذا الصوت، وهو وضع 
مميز للهمزة عن الوضع الذي يكون عليه الوتران الصوتيان عند نطق سائر األصوات املهموسة (ـ 

الوضع الذي يكونان عليه  مهموس) وهي صفة تشري إىل كون الوترين الصوتيني على وضع آخر غري
  .عند اهلمس

  التخلّص من اهلمزة
اهلمزة والتخلّص من نطقها  ٧مالت اللهجات العربية يف العصور اإلسالمية األولی إلی ختفيف 
 احلجازية، للقبائل هلجة -ختفيفها أی -اهلمزة تسهيل يكن وإنملا حتتاجه من جهد عضلي.  ٨حمقّقة،
العربية وامتدت إلی اللهجات املعاصرة ملا  اللهجات مستوى على انتشرت الظاهرة فإنّ ٩هذيل. مثل:

ع ر عنه بقانون اجلهد األدنی، وهوفيها من اقتصاد لغوير بالقليل املتناهي عن الكثري غيِرِ « بعبأن ت

                                                             
  .١/٣، مجهرة اللغةابن دريد،  - ١
  .١١٠ص  ،معجم الصوتيات العبيدي، الرمحنعبد  رشيد - ٢
  .٤٣٤/ ٤ ،الكتاب أبو البشر عمرو بن عثمان بن قنرب سيبويه، - ٣
  .٩٧ص ،مناهج البحث يف اللغة العربية متام حسان، - ٤
  .٩١ ،األصوات اللغويةأنيس، إبراهيم  - ٥
  .٥٢٤صيف العربية، ستيتيه،ميكانيكية النطق واألصوات املهموسةواهورةمسري شريف  - ٦
لسان وهو تغيري يدخل علی اهلمزة فيسهلها يف النطق، ويتسامح املتكلّم ا من غري حتقيق وال نرب.(ابن منظور،  - ٧

  ).٢/٢٢٩،العرب
خارجات من خمرجها مندفعة عن املخرج،  -التحقيق اصطالحاً ضد التسهيل، وهو اإلتيان باهلمزة أو باهلمزات - ٨

  )٢٨٢(مرشد القارئ واضحة يف النربكاملة يف الصفة 
  .٦٩ ص ،يف اللهجات العربية إبراهيم أنيس،، ١/١٥،نفس املصدر- ٩



 ٢٧                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
من والذي ساعد على هذا الشيوع، هو تناسبها مع قانون السهولة واليسر؛ ألنها تعد  ١».املتناهي

منها:  ،بطرق متعددة منها الصوامت، ونطق الصوامت أثقل من الصوائت. فحاولت اللهجات التخلّص
  احلذف، واإلبدال واالستعاضة.

  حذف اهلمزة:
اهلمزة، يف بداية الكلمة، )؛ أی glottal stop( الصامت الوقفي احلنجرييكثر حذف   

  وذلك يف املواطن التالية:
إذا تالها حرف من احلروف احللقية. قد كثر هذا احلذف يف  ة،يقوم أهل اللهجة حبذف اهلمز  . أ

غري أنه قد شاركت كلمات  ٢الصفات الدالّة علی اللون والعيب واليت جاءت علی وزن أفعل،
كثرية تلك الصفات يف هذه الظاهرة، حيث قام أهل اللهجة حبذف اهلمزة االبتدائية وحتريك 

، »إخوان«يف » خوان«، و»أعرج«يف » عرج«مثل:  ،الصوتني اللذين يأتيان بعدها بالفتح
  ».أخوال« يف »خوال«، »أخوات«يف» خوات«، و»أعمام«يف » عمام«و

بعض فحسب، بعد هناك من نسب هذا احلذف إلی اجتماع احلروف احللقية وتواليها بعضها و   
 جاءت بعدها أيضاً يتم هذا احلذف، ألنّ اهلمزة من األصوات احللقية، واألصوات اليت«حيث قال: 

فالقول يستند علی قول إبن جني،  ٣».أصوات حلقية، وتوايل صوتني حلقيين، أمر غري شائع يف تراثنا
واعلم أنّ هذه احلروف كلّما تباعدت يف التأليف كانت أحسن، وإذا تقارب احلرفان يف «حيث قال:

  .٤…»خمرجيهما قبح اجتماعهما والسيما حروف احللق
بن جني يف مكان آخر يستثين من ذلك ثالثة مواطن، ورد فيها اجتماع احلروف هذا وإنّ ا

واعلم أنّ أقلّ احلروف « احللقية، منها اجتماع اهلمزة االبتدائية ببعض احلروف احللقية، حيث قال:
  وحكمها أال تتجاوز غري مفصولة إلّا يف ثالثة مواضع:….تألفاً بال فصل حروف احللق

باهلمزة فيجاورها من بعدها واحد من ثالثة أحرف حلقية، وهی: اهلاء، واحلاء  أحدها: أن يبدأ
  ٥».واخلاء، فاهلاء، حنو: أهل، وأهر، وإهاب، واحلاء، حنو: أحد، وإحنه، واخلاء، حنو: أخذ، وأخر

                                                             
  .١/٢٩٢، مقاالت يف اللغة واألدبحسان، متام  - ١
  .٢٥ ص الداللة الصوتية والصرفية يف هلجة اإلقليم الشمايل، عبد اجلليل،عبد القادر  - ٢
  .٢٦ص  ،نفس املصدر- ٣
  .٧١/ ١، سر صناعة اإلعرابابن جين، تح عثمان أبو الف - ٤
  .٢/٣٢٨نفس املصدر، - ٥



 ٢٨  دراسة التغيريات الطارئة علی اهلمزة يف اللهجة اخلوزستانية املكتوبة 

 
 نها ملأجمرد توايل احلروف احللقية يف الكلمة الواحدة ال يسبب إسقاط اهلمزة األولية، كما  ن،إذ

  »: أعمال«، و»أهوال«، و»أحوال«تسقط يف الكلمات التالية، حنو: 
فيها اهلمزة، وهو غري » الطاء«نّ العامية أسقطت اهلمزة االبتدائية، يف كلمات يلي حرف إو ،هذا

  .مبعين أطرش كذلك »أطرم«يف » طرم«و» أطرش«يف » طرش«حلقي، حنو: 
» أعظم« تدائية وهی علی وزن أفعل، حنو:ومن الصفات ما قد حققّت اللهجة مهزا االب

،ة، مثاله يف الشعر الشعيبة من دون إسقاط اهلمزة: حيث واألعوجياستخدم الشاعر كلمة األعوجي  
فُوگ كراس حمٰو°و الر روا سقْراتوِِ    ياتا تضمبِالر دهاجلَسجِيوه األعوس١د  

  :٢أعظمكما أنه حقّق اهلمزة يف كلمة 
ـِيـدر  ةصرخ واعظَـم عليه ـَابوي ضيع        احلَورا  يح   ٣املَساكنيوِِراملْ  األ تيـ

دليل آخر جبانب اجتماع احلروف املتنافرة، يوجب إسقاط اهلمزة  كهنا يجب أن يكونف 
كما أنّ الصويان تبسط فيه، وهو ٤عبدالعزيز مطر،واالبتدائية، قد أشار إليه عبد القادر عبد اجلليل، 

ميكن  الذي إقحام الفتحة بعد الصوت احللقي وحتريك الصوتني بالفتح، ويبدو أنه الدليل األنسب
ن أإنّ العامية تقحم فتحة بعد الصوت احللقي فيتحرك بعد «عتماد عليه يف هذه القضية، حيث قال:اال

مقطع طويل مغلق يف الفصحی إلی مقطعني قصريين يف  كان ساكناً، وبذلك يتحول املقطع األول من

                                                             
رأسك قد رفع فوق الرمح، وأنت تقرأ سوراً وآيات من القرآن الكرمي وجسدك تدوسه اخليل بأرجلها.(بن علي  ١- 

  )١٨٩الودية،اجلمرات  عطية، اجلمري،
لهجة الدارجة، مادامت الكلمة غري مسبوقة بواو العطف، حمقّقة نطقاً وخطّاً، يف ال» أعظم«إنّ اهلمزة يف كلمة-  ٢
التعريف أو بكلمة أخری، فإن سبقها شئ من ذلك، فتسهل وحتذف كما حتذف من الكلمات املقترنة بأل » ـال«و

 التعريف، سواء أكانت مهزة قطع أم مهزة وصل. أما سبب االحتفاظ ا خطاً، يف هذا البيت، لعلّه للمحافظة، ما أمكن،
علی الشكل الكتايب للكلمة مع مراعاة النطق العامي بالقدر الذي ال يؤدي إلی االلتباس. وعلی حد قول غسان احلسن، 

ورجح كتابتها علی النحو » األوجاع«لعل احللّ األمثل هو كتابتهاوفقاً لذلك احتفظ باهلمزة خطاً يف كلمة 
الشعر النبطي وجذوره الفصيحة: دراسة تارخيية لغوية هللا، الصويان، سعد عبد ا (بنقل من ».الوجاع«التايل:
  )118،مقارنة

 أعظم مصيبة قاسيتها، صراخ زينب احلوراء، إذ كانت تصيح، يا حيدر، يا أيب،إنين فقدت األرامل واملساكني.- ٣
  )٧٤ (نفس املصدر،

هلجة البدو يف عبد العزيز،  مطر، ،٢٦ص ،الشمايلالداللة الصوتية والصرفية يف هلجة اإلقليم  عبد اجلليل،عبدالقادر  - ٤
  .٧٩ ،يف الساحل الشمايل جلمهورية مصر



 ٢٩                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
مثّ ي ،ل يبدأ باهلمزة والثاين يبدأ بصوت حلقيية، األول الذي يبدأ باهلمزة، مثل: العامحذف املقطع األو

 مزة فإنّ املقطع غالباً وءهلّ اللفظ مبقطع قصري مبدذا استإ«ألنّ حسب قوله: ١؛»أخضر«يف » خضر«
فإذا كان األمر غري ٢»».إرادة«يف » راده«يما إذا كان املقطع الالحق مفتوحاً، مثل: حذف، السي ما

» هدم«مجع » أهدام«، وهی حتريف لكلمة »إهدوم«ذلك ال تسقط اهلمزة، كما متّ حتقيقها يف كلمة 
ال إلی ضمه بسبب تغيري حركة الدان، لكنة مبعنی الثوب، مع أنّ الكلمة توالی فيها حرفان حلقي

  وتبديل املقطع الثاين إلی مقطع طويل مل تسقط اهلمزة:
ا ومنِي العيى عسعفوالش    كومـداه  لَـهفَصي  مـچ٣ه  

إنّ التخلْص من اهلمزة األولية ال يتعلّق بالصفات الدالّة علی األلوان، كما أنه فحسب هذا القول 
روف احللقية بعد اهلمزة األولية فحسب بل إنه ناتج عن ال يقتصر علی الكلمات اليت تأيت فيها احل

نّ فتحة إعملية إقحام الفتحة اليت تقوم فيها العامية بعد احلروف احللقية. وقيل يف تفسري هذه الظاهرة: 
سقاط اهلمزة االبتدائية اليت سقطت بسبب جميئها إمن أمثلة و ٤اهلمزة نقلت إىل احلاء قبل حذف اهلمزة.

  »:أعمام«يف » عمام«حروف احللق ونقل حركة اهلمزة إلی احلرف الثاين، قول الشاعربعد 
  ٦وِِالدهر بِينه ٥يِخبرهم بفعل العِدا    ل بـين هـاشم عـمامي   يوص يـذين الِّوِ

  لسبب املذكور آنفاً:ل» أخواتك«بدالً من » خواتك«كما أنه استخدم 
وِاحلَرِيـم ـكاتوخ عدو وحلْ رجبِالعو    وحالر ـةجهى يامضتاملُر ـُوك   ٧ يِسگيك أب

 ،وذلك يف كلمات، مثل: أخذ وأكل ٨إذا تبع اهلمزة األصلية مقطعان قصريان مفتوحان -ب
  :حيث قال» أخذت« يف »خذت«قول الشاعرفأما مثاله يف الشعر الشعيب » هكل«و» ذهخ«تصبح 

                                                             
  .١٣٨ ص،الشعر النبطي وجذوره الفصيحة:دراسةتارخيية لغوية مقارنةالصويان،سعدعبداهللا  - ١
  .نفس املصدر- ٢
اجلمرات علي اجلمري،  بنعطية ( ال أری مالبسك ممزقة كلّ التمزيق. ييا ليت عيوين أصاا العمی، ك - ٣

  )٤٢٩ص،الودية
  .٢٠ص ،»الصحيح منصور نقل احلركة يف«عبد احملسن، ومسية،  منصور - ٤
  .bīna »  بينا«کما تنطق کلمة -dai،al» العدا«تنطق کلمة  - ٥
  ).٢٨٤ ،املصدر السابق.(من الذي يذهب إلی أعمامي و خيربهم مبا فعله األعداء والدهر فينا- ٦
  ).١٦٩ ،(نفس املصدر أخواتك والنساء بسرعة،  واذهب إلی أبيك لكی يسقيك شربة من املاءودع  - ٧
  .١٣٨،الشعر النبطي وجذوره الفصيحة:دراسة تارخيية لغوية مقارنة الصويان،سعد عبد اهللا  - ٨



 ٣٠  دراسة التغيريات الطارئة علی اهلمزة يف اللهجة اخلوزستانية املكتوبة 

 
ذَته خنمهه ومه بِاحلالْ لابِته غَِسيلِ    جلّتخ دبِاملَه مد يضف١هب  

  يف البيت التايل:» إلبن«يف»لنب«إذا سبقت اهلمزة االبتدائية حروف اجلر،مثل:- ج
فَطَّرت ملسم بِني ليا گَلْب    اببش ٢إوفَرفَر وحِ الطَّريثلْ ر٣ْم  

  يف قوله:» بأرض«بدالً من » رضب«كذلك استخدام الشاعر 
يازينب  يـچـهْ  أوصيالوِصفْـذي  هه           ونرِياضضِ الغـرب نِسـيى حـامتي يفْل٤ك  

ـّويل آخر الكلمة ومهزة الوصل يف بداية الكلمة املوالية، فعند وصل الكالم -د إذا كان الصائت الط
ـُقصر الصائت ل ـّطق بالساكنتسقط اهلمزة وي ـّن من الن بعده مشكّالً معه مقطعاً من النوع  ٥يتمك

املتوسط املغلق، صامته األول اية الكلمة األوىل وايته بداية الكلمة املوالية، ومثاله يف الفصيح: مل 
  تحقّق يف املواطن التالية:فأما يف اللهجة املدروسة .تضريب ابنك، مل يضربوا اآلن

من أمساء اإلشارة يف العامية، فإذا جاءت الكلمة  »ها« يعد لفظ »:ها« شارةبعد اسم اإل -١
بدالً » هلَوالد«املهموزة بعد هذا اللفظ، تسقط اهلمزة االبتدائية، كما جاء الشاعر بتركيب

  »: ها األوالد«من

                                                             
غارق بدمه.(املصدر  مام احلسني) ويف نفس الوقت جاءت به إلی أمه ووضعته يف املهد وهو(اإل منه أخذته (الطفل)-  ١

  )١٧٣السابق،
إنّ اللهجة أدخلت اهلمزة علی واو العطف الساكنة وحققتها يف النصوص املكتوبة يف املواطن التالية: أوالً؛ عندعطف - ٢

األمساء غري املبدوءة باهلمزة وخالية من أل التعريف، حنو: اشتريت قلَم او طاولة. ثانياً عند عطف األفعال املاضية غري 
املبدوءة مزة وخالية من أل التعريف، مثل: رسم او كتب. ثالثاً يف مضارع مجيع األفعال املضارعة، حنو: يكتب او 
يقرأ، إلّا إنه ال اعتبار لتحقيقها خطّياً؛ ألنها جمرد ضرورة عضلية يف حالة ابتداء بالساكن اضطرت اللهجة إلی خلقها 

  ا بوضع الكسرة علی احلرف األخري من الكلمة،حنو: رِسمِ وكتب.ويف هذا البيت ميكن االستعاضة عنه
هلفي علی ابن مسلم، إنّ قليب أخذ يتشعب حلاله؛ ألنّ روحه فارقت جسمه، وهو شاب، فراق روح الطري عند  - ٣

ما اللفظ يف العامية إنّ الفرفرة يف العامي  الفصحيح مبعنی اخلفّة يف احلركة والتمزق، إ). ١٩٢،ذحبه.( املصدر السابق
طلق علی حالة من الطري عند ذحبه، إذ يبدأ بتحريك جناحيه بسرعة ويتمرغ يف التراب، حتی تنتزع في

  ).٤٦٩، معجم فصاح العامية النحاس،هشام،(روحه
ات اجلمرأوصيك يا زينب، ونفّذي هذه الوصية، تكفّلي بيتامی احلسني يف كربالء.( بن علي اجلمري، عطية، -  ٤

  )٧٠الودية، 
  .٩/١٢٣ املفصل،شرح ابن يعيش،  - ٥



 ٣١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
  ١ي بگَلْبي تشعلِ الناراَفْنِي هلي واخلِّ    قَصدي  أَشتت  هلَولَاد  ايمني وِاشمالْ

النافية قول » ما«النافيتني، مثال » ال«و» ما«إذا كانت الكلمة املهموزة مسبوقة حبرفی  -٢
  أی ليس أحد: » ما أحد«بدالً من » حمد«الشاعر

  ٢بِاليِِسر للشامات تتودی هديه    فَيافي ومحد الْهاباچِر تظلَّ ابهلْ
  أی ال استطيع:»ال أقدر«يف  ٣»ال گدر« النافية قول الشاعر» ال«ل ومثا

أگُوم رلَاگْدري وظَه سركه انويخي    وممهلِّ الالْك هويخي كَزرم رِت٤ص  
، فتحذف عندئذ اهلمزة االبتدائية وألف »يا« إذا كانت الكلمة املهموزة مسبوقة حبرف النداء -٣

 تدمج الياء يف الكلمة اليت تليها، إنّ هذا احلذف عند دخول ياء النداء علی النداء، مثّ» يا«
» ميه«. مما جاء من هذا القبيل يف اللهجة: ٥موجود يف الفصحی علی غري قياس» أب« كلمة

» يبو السجاد«يف يا أبا إبراهيم، كما حذفت اهلمزة يف تركييب، » راهيمبيبو «يف يا أمي، و
  :يف ٦»حيسني«و

  ٧خوتك فنوا وِاستوحدوك الْگُوم يحِسني    انت  يبو السٰجاد  مفْرد  بِين  عدٰوانْوِ

                                                             
كلّ ما أنويه أن أشتت هؤالء األطفال مييناً ومشاالً، وأودع أهلي إلی اهلالك وأترك قليب أن يشتعل ناراً.(املصدر  - ١

  )٦٦ ة،السابق
 لی الشام. (نفس املصدر،غداً تصبح وحيدةً يف هذه الصحاري، ال جتد من يساعدها، ويؤسروا مثّ تبعث هدية إ- ٢

١٥١(  
النافية نطقاً عند دخوهلا علی الكلمات املهموزة، كما سقطت اهلمزة وعندئذ تتصل المها بالكلمة » ال«يسقط ألف ٣-

، »بال مخار«، و»الگْدر«التالية لفظياً، وإن أثبتت يف النصوص املكتوبة لللهجة خطّياً، فتنطق كلمات مثل: 
  » بِلَزنود«و » بِلَمعني«، »بِلَخمار«، و»لَگْدر«علی النحو التايل »نودبال ز«، و»بالمعني«و

النصاريات (ابن نصار، حممد، .يا أخي، إنّ ظهري انكسر، وال استطيع القيام، وأصبحت مركزاً للهموم يا أخي-  ٤
  )١٨ الكربی،

  .١٦٩ ،معجم اهلمزةطريبة، أدما  - ٥
ت عند التحوير يف العامية؛ أی بصل يف الفصحی، لكنها يف التركيب الثاين، قد اجتلإنّ اهلمزة يف التركيب األول أ - ٦

  إنّ األصل فيهما يا أبو السجاد ويا إحسني.
بن علي عطية وأنت يا أبا السجاد أصبحت وحيداً بني األعداء، وإخوتك كلّهم ماتوا واستوحدك القوم، يا حسني،(- ٧

  .)١٨٠اجلمرات الودية،اجلمري، 
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صل تياذا تقدم املهموز حرف مفتوح ال ينفصل خطاً عما يدخله تسقط اهلمزة لفظاً ال خطاً و -ـه

  :١احلرف بفاء الفعل الساكنة
» لغسلنك«مثل: ٢بعد الالم اليت تكون مبعنی التسويف، إذا كانت الكلمة فعالً مهموزاً وقع -١

  علی الترتيب يف قوله:» ألحفر« »ألغسلنك«يف » حلفر«و
كمد يضفبه اويخي كلَنسفُر    لَغه لَحويا خي بِالْگَلُب كرگَب٣إو  

  :يف» ألفين«يف » لفين«أو فعال مهموزاً جاء بعد الالم الواقعة يف جواب القسم، مثل:  -٢
  ٤لَفْنِي اُألمه الْٰخاطْرِچ واهز لَكْٰوانْ    واْهللا يزهرا ٰچانْ شلْت السيف زعٰلانْ

التعريف وواقعاً بعد حرف ساكن غري مدي؛ مبا أنّ »الب«أن يكون االسم مهموزاً ومقترناً -و
، بالكلمات »الب«وزة املقترنة اللهجة تسكّن احلرف األخري للكلمات، فعند اتصال الكلمة املهم
بدالً من »رج لكوان«حنو: قوله ٥السابقة، ختفّف اهلمزة بإلقاء حركتها علی الساكن قبلها، مثّ حتذف،

»جاألكوان ر:«  
  ٦هلِ الْخيلْ فَـرت منِ الْميٰدانْٱوِالْخيلْ و    صولْ أبـوسكْنه وحيد ورج لَكْوانْ

  »:خواض األهوال«يف »هواللَ خواضِ«الواقع مضافاً إليه، حنو األسم املهموز ومثال حذفها من
  ٧لَهوالْ الْوِديعه من عليْ خواضِ يوِاه    وخلِّيت زِينب تدخلِ الْكُوفَـه ابٰهالْٰحالْ

  يف ثالثة مواطن:حتذف اهلمزة االبتدائية إذا وقعت الكلمة املهموزة بعد واو العطف، وذلك  - ز
 التعريف، عندئذ يكسر الواو وحتذف مهزة» الب«أن يقع بعد الواو اسم مبدوء باهلمزة مقترن  -١

التعريف، كما حتذف اهلمزة املوجودة يف االسم، وحترك الم التعريف حسب حركة اهلمزة » ال«

                                                             
  .١١،معجم اهلمزةطريبة، أدما  - ١
٢ - ية،فتزومفتوحة. هيدها مبعنی التسويف وتعتربهذه الالم من السوابق اليت تدخل علی األفعال يف العام  
  )٣٣ النصاريات الكربی، ابن نصار،حممد يا أخي سوف أغسلك بدمك اجلاري وسوف أحفر قربك يف قليب.( - ٣
اجلمرات بن علي اجلمري، عطية السيف غاضباً، ألفنيت األمة ألجلك وهززت العوامل.( يا زهراء، واِهللا، إن جردت -  ٤

  )٥٧الودية،
  .٩/١١٥ ،املفصلشرح ابن يعيش،  - ٥
 ،(املصدر السابق.محل أبو سكينة وحده، وجعل العوامل تز وفرت اخليل ومن ركبها من امليدان، خوفاً من محلته ٦

١٨٢(  
  )٢٢٢لكوفة يف هذه احلالة، وهی أمانة أودعها علي خائض األهوال إليك.( نفس املصدر، تركت زينب تدخل ا - ٧



 ٣٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
عند العطف » األسباب«احملذوفة فإن كانت حركتها فتحة، فتحرك الم التعريف بالفتح، مثل: 

، لكن إذا كانت حركة اهلمزة احملذوفة كسرة، فتحرك الم التعريف بالكسرة، »وِلَسباب«تصبح 
  »وِلخوان«تصبح» واإلخوان«مثل: 

  ١ٰگالَوا البِچا علَى حسني واوٰلاده وِلخٰوانْ    وِانْ صدگ ظَني هالْبِچا كلَّه علَى حسني
، بدالً من »ونتم«، »ومحد«التعريف، مثل: » ال«وءة باهلمزة واخلالية من عند عطف األمساء املبد -٢

» وأوالده«بدالً من » وخوته» «ووالده«ومما جاء يف اللهجة املكتوبة قوله: ». وأنتم» «وأمحد«
  »:وإخوته«و

مالْع ةوِلَده إووِته وِخٰلادوِو    فَرعج داْهللا بِنبع ٰلادأَو ريغ٢و  
» وأخذ«يف » وكل«و» وخذ«وقع بعد واو العطف فعل ماضي مبدوء باهلمزة، مثل:  إذا -٣

  »:وأكل«و
جِيشِ اه ٰشاف نمهوٰقادتعا ٰدار رده    لِ الْغٰعاده  الستارزه  وـديلذَا  ووخ  ارد٣و   

ملة مهزة الوصل؛ أی تبقی يف بدء وأخرياً يف احلاالت اليت الحتذف فيها اهلمزة االبتدائية، تعامل معا
  الكالم وحتذف يف حالة الوصل. 

حذف اهلمزة االبتدائية من الكلمات يف مجيع املواطن اليت مرت علينا، وإلصاق احلروف املتكونة 
، وكذلك احلروف املتكونة من مقطع متوسط مفتوح، مثل: »لَ«و» بِ«من مقطع قصري مفتوح، حنو

النافيتني، بتلك الكلمات قد يؤدي إلی خلط احلدود بني » ال«و» ما«شارة، واإل»هاء«النداء، و» يا«
، »لَفْنِي«و ،»هلَوٰلاد« إلی املعنی الصحيح، مثل الذي حصل لكلمة الكلمات وبالتايل إلی عدم االهتداء

لسادسة، والسابعة، يف الصفحات ا »لَهوالْ«، و»وِلخٰوانْ«، و»هالْبِچا«، و»ابهلْفَٰيافي«، و»محد«و
الثامنة يف هذه الدراسة. هذه الظاهرة توهم املخاطب، حتی أنه يتصور أنّ هذه الكلمات وحدة 
واحدة، خاصةً تلك الكلمات اليت ال يفصلها فاصل. فكلّ ذلك حيدث بسبب احلذف، والنحت 

  والدمج الذي حصل هلذه الكلمات. 
، ةفيما كانت اهلمزة فيه متطرفة بعد الف ممدودوذلك  ١كما أنها حتذف من أواخر الكلمات،

فيكون احلذف بتقصري احلركة الطويلة إلی حركة قصرية. بعد هذا احلذف يبقی صوت احلركة السابقة 

                                                             
  )٢٥٠، اجلمرات الوديةبن علي اجلمري، عطية كلّه علی احلسني وأوالده وإخوته. (  ءإن صدق ظني أنّ هذا البكا- ١
  .(نفس املصدر)أوالده، وإخوته وأوالد وأوالد عمه، فضالً عن أوالد عبداهللا بن جعفر- ٢
  )١٣٥، ( نفس املصدر.ملّا رأی جيش أهل اخليانة، غير عقيدته، وأخذ بيد ابنه إلی ميدان احلرب حتی نال السعادة- ٣
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حبذف اهلمزة  ورد بصورتني يف اللهجة املكتوبة ومها: فقد هلا ويلفظ علی هيئة الفتحة، أما رمسه اخلطّي

و إضافة هاء السكت إلی ، أو حبذف اهلمزة »مسراء«يف » مسرا«مثل:  واالكتفاء باأللف املقصورة،
كذلك يكون األمر فيما كانت اهلمزة األخرية فيه مهزة أصلية، ». مسراء«يف » مسره«حنو:  آخر الكلمة

وهذا يعد من اإلزدواجية  يف الشكل الكتايب للهمزة اليت توهم القارئ. ». قرأ«يف» قره، أو قرا«حنو: 
، حيث حذف اهلمزة من »زهراء« يف كلمة» زهره« ن مجلة ما ورد بصورتني يف اللهجة املكتوبة قولهم

   آخرها وأضاف هاء السكت إلی الكلمة بعد حذف اهلمزة:
فُوگ گصله ووعماد لَّته هردص ريِٰنادي يف أما    الگَبچِي وه نَيِبرهز٢اْهللا ي  

» زهراء« بدالً من » زهرا«صر احلركة الطويلة إلی حركة قصرية وقال كما إنه حذف اهلمزة وق
 :مستكفياً باأللف خطّياً

ةجهم يِسافر مه عزهرا الزچيالز     وتة مم وصيوقدِله نِب٣احلنفي  
 أما حذف اهلمزة وسطاً نادر، إذ أنه من الشائع أن تبدل ياء أو واواً أو ألفاً حبسب حركتها أو

  حركة احلرف الذي يليها كما سيأيت.
  اإلبدال

تكون باقامة حرف مكان حرف آخر غريه، لدفع الثقل، إما لضرورة، وإما «ظاهرة صوتية، 
القياسي هو الذي خيضع لقواعد ف. اإلبدال علی نوعني:قياسي ومساعي. ٤»صنعة، وإما استحساناً

ما حيصل يف « فهو و اصطرب. أما السماعي:الصرف، حنو: إبدال التاء طاء يف باب افتعل، يف حن
مثل: أنواع اإلبدال ٥»األصوات املتقاربة يف املخارج، وإنّ الغاية منه تقريب األصوات بعضها من بعض

الذي حدث حلرف اهلمزة يف الفصحی وتبعاً لذلك يف اللهجات العامية. أما ما حدث هلذا احلرف من 
  ، هو إبداله إلی الواو، والياء، واأللف واهلاء. إبدال يف اللهجة اخلوزية املكتوبة

  إبدال اهلمزة واواً:

                                                                                                                                                           
جملة جامعة » بعض األوجه االتفاق واالختالف الصوتية بني العربية الفصحی واللغة احلجازية«عريف،حممد خضر  - ١

  .٨٥،أم القری
  )٩٧ألصق صدره بالقرب، يبكي وينادي،يازهراء،يف امان اهللا.(املصدر السابق،جرت دموعه و- ٢
  )١٠٢مهجة الزهراء الزكية عزم علی الرحيل،وكتب وصيةألخيه ابن احلنفية.(نفس املصدر،- ٣
  .١٠/٧ ،املفصلشرح ابن يعيش، - ٤

  .١٤ ،معجم الصوتياتالعبيدي، رشيد عبد الرمحن،  ٥-
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إنّ إبدال اهلمزة واواً عام يف كلّ اللهجات العربية تقريباً، من ضمنها هلجة خوزستان. وهی 

فإنهم ظاهرة متتد جذورها يف اللغة العربية، إالّ أنّ هذا اإلبدال يف اللغة العربية، إبدال الواو إلی اهلمزة. 
من األمثلة الواردة يف هذا اال قوله تعالی:  ١اإلبدال لوجود الضمة الالزمة علی الواو، اأجازوا هذ

» ولد«، و»وجوه«يف » إساده«، و»ألد«، و»أجوه«، وقوهلم »وقّتت«يف » وإذا الرسل أقّتت«
» آسيته«يف » واسيته«و ،»آخيته«يف » واخيته«ومن إبدال اهلمزة واواً يف العربية، مثل: ». وسادة«و
يف هلجة خوزستان كلمات عديدة تندرج حتت هذه الظاهرة اللغوية، وأما ». آكلته«يف » واكلته«و

  ».أز«يف » وز«و» إرث«يف » ورث«، و»أدي«يف » ودي«و» أنّ«يف » ونّ«مثل: 
  مواطن إبدال اهلمزة:

  ت أوالً. ما كانت اهلمزة أوله: تبدل اهلمزة واواً إذا وقع يف-الف
حنراف، لذلك تعرض هذا الصوت يف بعض إنّ وقع الصوت يف أول الكلمة جيعله عرضة لال

علی »واو«أو» فاء«نزياح، حيث حتولت يف بعض هلجاا إلی املفردات العربية املفتتحة باهلمزة لال
هذا  ٢.أو وين» فني«حتولّت إلی » أين«، و»ودن«حتولّت يف عامية املصريني إلی » أذن«سبيل املثال: 

اإلبدال عام يف كافّة هلجات اللغة العربية املعاصرة؛ ألنها ظاهرة متيل إلی التسهيل يف نطق اهلمزة، حيث 
أنّ السبب الصويت هلذا الضرب من اإلبدال، ختلّص الناطقني من نطق اهلمزة، لصعوبته «قيل فيها: 

ومما يدلّ علی ٥».واليسر ٤طلباً للسهولة ٣)semi-vowel(  نزالقيافيلجأون إلی إبداله بصائت 
»: قاموس رد العامية إلی الفصحی«كثرة استعمال هذه الظاهرة يف هذه اللهجات قول صاحب كتاب 

ما  إنّ العامة أطلقت وأبدلت، وإبداهلم اهلمزة واواً أكثر من أن حيصی، بل يكاد يكون مطرداً يف«

                                                             
  .٤/٣٣١، الكتابعمرو بن عثمان بن قنرب، سيبويه، أبو البشر  - ١
  .٨٢هلجة البدو يف الساحل الشمايل جلمهورية مصر،مطر، عبد العزيز، - ٢
ذ تبدأ أعضاء النطق متخذةً الوضع اخلاص بصائت من الصوائت مثّ إوهو صوت صائت، يتضمن انزالقاً مقصوداً، « - ٣

). فهذا ١٨٥ ،علم اللغة مقدمة للقارئ العريبران،حممود، (السع». تنتقل مباشرةً حنو الوضع اخلاص بصائت آخر
، تبدأ أعضاء النطق يف اختاذ »wب«التعريف ينطبق علی صوتني ومها: الواو والياء؛ أما بالنسبة إلی الواو ويرمز إليه 

- ١٧٩، مثّ تترك هذا الوضع بسرعة إلی وضع صائت آخر.(نفس املصدر،»u«الوضع املناسب لنطق نوع من الضمة
١٨٠ (  

(= الزفري)، وبسبب هذه الصفة أدرج يف  سهولته منطوية يف اتصافه باالنتقال السريع مع ضعف يف قوة النفَس- ٤
  )١٨٠ علم اللغة مقدمة للقارئ العريب،حممود،  الصوامت، حيث مسوه بشبه صامت. (السعران،

  .٣١ ،ة اإلقليم الشمايلالداللة الصوتية والصرفية يف هلج عبد اجلليل،عبد القادر  - ٥
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ثلة عديدة إلبدال اهلمزة واواً يف اللهجة املصرية،أغلبها وردت مثّ يذكر أم ١»كانت اهلمزة يف أوله.....

إذ » أزه«يف » وزه«أی أشعلها، و» أجها«يف » وج النار«يف اللهجتني اخلوزية والعراقية، مثل: 
إذا أغراه وهيجه عليه. أما مثال ما جاء من إبدال اهلمزة واواً يف اللهجة » وزه علی إفالن«يقولون:

حيث أبدل اهلمزة واواً: » أسفاً«يف  »وسفه«ة املكتوبة قول الشاعر اخلوزي  
  ٢وسفَه انغشی اعليه و بقَی مده رِميه    وِ منِ الرعب حتی منِ ايده ٰصارمه ٰطاح

      »:أنني«بدالً من » ونني«كما أبدهلا واواً يف البيت التايل وجاء بلفظ 
  ٣وگَلْٰها يعمه ليش ضجة هالنٰساوِين    د وِنِينه وفَتح العنيمحم بطَّلْ أبو
فيما كانت اهلمزة وسطه أو آخره: مل تكتف اللهجة يف قلب اهلمزة واواً عند هذا احلد، بل -ب

ما جاء  أخذت تتبعها يف مجيع مواطنها، فأبدلتها واواً، سواء كانت اهلمزة وسط اللّفظ أو آخره، فمثال
تراءی «يف » تراوايل«، و»تراءی«يف » تراوی«من قلب اهلمزة واواً يف وسط الكلمة، مثل: 

  ».مروءة«يف » مروة«يف السوء، و مما جاء يف الشعر الشعيب قوله » السو«،»يل
ـٰارِش تـود    ٰماهي مروه يهلِ المروه تگطْعونْ   ٤ونْمكْتوب ٰلا يوصـلْ وٰلا ط

  إبدال اهلمزة ياًء:
  وأبدل أهل اللهجة اهلمزة ياًء يف كالمهم، وظهرت هذه الظاهرة يف الشعر علی النحو التايل:

  يف:» ماء«بدالً من » مای«ب،  كما جاء الشاعر »ياء«إلی » جاء«و »ماء«إبداهلا يف كلمة -
  ٥ا منِ العطش واحلرإو تگَلَّه إگلو    الدمع يِنٰچالْ بِالصٰاع يغدا ٰما

يف » شي«، و»برئ«يف » بري«إبداهلا ياًء، إذا سبقها حرف الياء مثّ إدغامها يف الياء، مثل: -
وقد يقع يف هذه الكلمات ». رديئة«يف » رِدية«، و»خطيئة«يف » خطية«، »فئ«يف » يفّ«، و»شئ«

                                                             
  .٥٨١ ،قاموس رد العامي إلی الفصيحرضا، حممد  - ١
عليه، قد أغمي عليه وبقی لفترة من الزمن مطروحاً علی األرض، فخيم اخلوف علی ميدان املعركة إلی حد  أسفاً - ٢

  ).١٨٧اجلمرات الودية،بن علي اجلمري، عطية سقط السيف من يده إثر ذلك اخلوف. (
  )٢٠٢ ملاذا تضج هوالء النساء.(نفس املصدر،وقال هلا يا عمة،كف أبو حممد عن البكاء، وفتح عينيه،- ٣
 ،( نفس املصدر يا أهل املروءة ليس من املروءة أن تقطعوا مواصلتكم، ملاذا ال تقومون بإرسال رسالة أو بعث خرب. -  ٤

١٠٨(  
  ه صاعاً، وشرعت قلوا تتقلّی إثر حرارة الشمس والعطش. من كثرة البكاء أصبح الدمع كثرياً حيث بلغ وزن- ٥
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د يف الشعر  قول مال عطية، يف إبدال ومما ورحيث حيذف أهل اللهجة إحدی اليائني.  ١اختزال صويت؛

  :»رديئة«بدالً من » ردية«يف قوله  اهلمزة ياًء مثّ إدغامها يف الياء اليت قبلها
ثَلَّثْ بِلُفَّادمذْنِي وِلٰماخ طَشه    العيدالر و ذاتبه يلَيع رٰجاستت لُومع٢م  

  ق  إجراء عملية اإلبدال يف اهلمزة: عن طري» خطيئة«بدال من » خطية«كما استخدم
ِسنيح ةٰياري زگَلْب ورري سـلّْ يِٰنادوِالْك    ــا ٱوهٱنـيطلْ خك كَفُّراْهللا ي نما ٣طْلُب  

ومن صنوف التطور واالحنراف الذي حيدث للهمزه، تسهيل اهلمزة الساكنة الواقعة يف وسط -
لهجة أن يتحاشوها عن طريق إبداهلا إلی أحد حروف اللني الذي يتناسب الثالثي، حيث حياول أهل ال

مع احلركة القصرية اليت تسبقها، فإذا كانت تلك احلركة القصرية كسرةً، تبدل اهلمزة إلی ياء، مثل: 
  »:بئر«يف » بري«

نيعـبسا  وهيـنعبس  ـرـٰا    أَس   ٤وســط  الــبِـير  ٰواٰراهــ
  اهلمزة هاًء: إبدال

 أنهااحندرت هذه الظاهرة من التراث، حيث قيل فيها، وقديبدل أهل اللهجة اهلمزة هاًء أيضاً. 
ظاهرة لغوية قدمية، ال ترتبط بقبيلة بعينها، توجد يف كثري من اللهجات. أما ما روي من إبدال اهلمزة 

. و مما جاء من ٥»هرقت»«أرقت«ل يف هاًء، حيث يقا» أرق«هو إبدال مهزة فهاًء يف اللغة القدمية، 
  يف البيت التايل: »جةأ«يف  »٦جةه«الشعر الشعيب، قول الشاعر اللهجة  يف» اهلاء«إبدال اهلمزة إلی 

  ٧وميني  فَرنْ حواسر بِلبرور إمشالْ         جنود ه وهجةشهد لونْش ىتامه ويوسنِ

                                                             
  )١٤ ،معجم علم األصوات( حممد علي، .اخلويل االختزال الصويت هو: حذف صوت من الكلمة لتسهيل نطقه - ١
بن علي عطية غلب علي العطش والرمح يف فؤادي، ومن الواضح أن تسمح لنفسك أن تتجاسر علي أيها اخلبيث.(- ٢

  )١٨٧ اجلمرات الودية،ي، اجلمر
  )١٢٧ ،نفس املصدر (اجلميع ينادون أنّ زيارة احلسني تدخل السرور يف القلوب، وأنا أريد من اهللا، أن ميحو ذنويب.- ٣
  )٣٩٤ ،نفس املصدرأسر سبع وسبعني نفراً ودفنهم وسط البئر. ( - ٤
  .١٠٩/ ٢، سر صناعة االعراب عثمان، الفتح ابن جين، أبو- ٥
إنّ الكلمة وردت يف معاين عديدة منها: غور العيون، والفرار، واألجيج، واحلفيف الناتج عن السري و املشي  -  ٦

هجيج النار: أجيجها، مثل هراق «)و علی حد قول  لسان العرب: ١/٦، جالوسيط املعجممصطفی، ابراهيم الشديد (
  )٦٢١، فصاح العاميةمعجم  هشام، النحاس، . انظر أيضاً:٣٨٦ ،٢ج العرب لسانو أراق(

نساء ويتامی وحفيف زحف اجلنود حنوهن، فيا هلا من دهشة! لذن بالفرار إلی الصحراء مكشوفات الروؤس مشاالً  - ٧
  )١٩٤ ،املصدر السابق. (ومييناً
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، »(هسا) هسه«م به الشاعر يف هذا البيت، إذ قال يفقد يكون اإلبدال عكس ذلك، مثل ما قا

 ٢»الساعة«. وإن كانت مقتطعة من١»هذه الساعة« ، هذا لو أعتربنا الكلمة منحوته من تركيب»إسا«
  مل حيدث فيها هذا اإلبدال:

  خيويه إسا عدوي مشت بيه 
   

  ٣وشوفنك يبوفاضل إمطبر  
  

  :االستعاضة
اليت متيل إليها اللهجة للتخلص من اهلمزة. جتلّت هذه الظاهرة يف تعد االستعاضة من الطرق 

  اللهجة املدروسة بصورتني:
أهل اللهجة من  يستعاض: ترادفها يف املعنی أوالً: االستعاضة بأفعال ساملة من جذور أخری
مزة وتدلّ علی ختلو من اهل ، من الثالثي ارد،األفعال املهموزة اليت تعد مهزا أصلية، بأفعال أخری

، »رأٰی«، و»سألَ«بدالً من  »ترس«و» لفَه«، و»ٰشاف«، و»نِشد« نفس الداللة، مثل: استخدام
. كما استعيض ٤، خاصةً إذا كانت اهلمزة حتتلّ موقع احلرف الوسط من اجلذر»مأل«و» أتٰی أو ٰجاء«و

بدالً » طگ«و» سو«، مثل: فعل األمر فراراً من مهزة يف أفعال األمر بأفعال أخری تؤدي نفس املعنی
  ». إضرب«و»أو إفعل صنعإ«من

ثانياً: االستعاضة بالصيغ األخری من نفس اجلذور: وذلك ملّا يكون الفعل يف حروفه األصلية غري 
مهموز، إلّا أنه دخلته اهلمزة إثر دخوله إلی أبواب املزيد. فأهل اللهجة للتخلّص من اهلمزة اتلبة 

أو باألحسن أن نقول أنهم يشربون اللفظ  ٥ون إلی استخدام صيغة أخری تدلّ علی نفس الداللة.مييل
ولكن لشيوعها يف نطاق  ٧كثرت هذه الظاهرة فی الفصحی، ٦معنی لفظ آخر، ما قد مسی بالتضمني.

مزة نزياحية تقوم ا اللهجات املعاصرة لتحوير الفصحی، ختلّصاً من اهلاأعتربت ظاهرة  واسع،
                                                             

  .٦١٨ جملة جممع اللغة العربية بدمشق،، »اللهجات العامية والفصحی«مارديين، صبحي  - ١
  .١٣جم عطية يف العامي الدخيل،مععطية، رشيد  - ٢
النصاريات ابن نصار، حممد يا أخي إنّ عدوي اآلن مشت يب، وأری جسمك، يا أبا الفضل، مقطّعاً إرباً ارباً (- ٣

  ).١٨،الكربی
  .٣٧ الشعر النبطي وجذوره الفصيحة: دراسة تارخيية لغوية مقارنة،الصويان، سعد عبد اهللا  ٤-
  .٦١٩، جملة جممع اللغة العربية بدمشق، »لهجات العامية والفصحیال«مارديين، صبحي،   ٥-
  .٦٨٥،مغين اللبيب عن كتب األعاريب ابن هشام األنصاري،مجال الدين  - ٦
  .٦٦،معجم عجائب اللغة محادة شوقي، - ٧
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، مثل: »فعل«و» لَعفَ«بصيغتی »أفعل«يستعاض عن صيغة فأما يف اللهجة املدروسة،  .١االبتدائية

و مما   علی الترتيب.» أمات«،»أناخ«، و»أطاع«، و»أدار«يف» موت« »نوخ«، و»طاع«، و»دار«
  لتاليني:يف البيتني ا» أناخ«و» أمات«بدالً من » نوخ«و» موت« جاء يف الشعر الشعيب قوله:

  ٢بِـدمـوع  عـيـنِي  غَسـلـتـها    شوفَــةْ  كَرِيـمك  موتـتـهـا
ـٰاب   ٣ونوخ ذَلُولَه وٰصاح غيثْ املُمحلَه وِين    واما املُصيبه لُو وِگَف ٰوافد علَى البـ

ه، بل جتاوزت اللهجات تلك هذا التحاشي من اهلمزة ال يقتصر علی احلذف واإلبدال واالستعاض
الظواهر إلی ظواهر أخری، حيث قامت بالقلب املكاين للهمزة اليت حتتلّ موقع احلرف األوسط، ملا 

  يف:» يئس«بدالً من » أيس«و» فؤاد« يف»اُفّاد«فيها من ثقل، وأولتها املكان األول، مثل: 
ـودٰماع ـمـيلْخل ـِستأي بـزِيني كُـمنم    اجلُود قـزموِات تگَطِّعفُويف  تراهي ات٤ چ  

ختفاء بعض الصيغ لألفعال املهموزة يف العامية، مثل: إختفاء اوأحياناً التحاشي للهمزة، أدی إلی 
» ثأر«بينما حتتفظ العامية بالصيغة املضارعة للفعل املذكور، ومثل: اختفاء فعل» زأر«الفعل املاضي

، أو استخدام الفعل »طلَب ثاره« »درك ٰثاره«، و»أخذ بثاره«ب املعادل له وهوواالكتفاء بالتركي
»لت مهزته. كما أنّ كسر مهزة الضمائر املنفصلة، »ٰثارعترب طريقاً من تلك الطرق اليت جلأت االذي سه

لضمري، أنّ اللغة هنا قد ختلّصت من مهزة ا«... اليها اللهجات خالصاً من ثقل اهلمزة، حيث قيل:
  ٥».، وهذا يشبه كثرياً الف الوصل اليت نقرؤها بالكسر يف بداية الكالم»إِنت«فأصبح 

  اجتالب اهلمزة:
يف الوقت الذي نری فيه اللهجة حتاول أن تتخلص من اهلمزة يف موضعها، نراها حتاول أن 

ا يف غري موضعها، وذلك أنّ أهل اللهجة مييلون بإسكان حركة املقطع األو ل من الكلمة تتمسك

                                                             
والبنيات حتريفات العامية للفصحی يف القواعد ، شوقي، ضيف ،٢٠١،يف اللهجات العربيةأنيس، إبراهيم،  - ١

  .٤٢-٤١واحلروف واحلركات،
  ).٥٢٤ اجلمرات الودية،بن علي اجلمري، عطية رمت رؤية وجهك يف قليب فغسلتها بدموع عيين الغزير.(- ٢
إنّ املصيبة جتلّ، إذا  جاء طارق عند الباب وأناخ  مركبه ونادی: أين الكرمي الذي يعطي يف السنني ادبة. (نفس  - ٣

  )١١١ املصدر،
  )١٥٨ (نفس املصدر، يا زينب، قد خاب أملي يف الرجوع إلی اخليام، اعلمي أنّ كفای انقطعتا ومتزقت القربة.- ٤
  : مالمح التطور اللغوي يف العربية، الضمريمصطفی البلحوز، عالء الدين  - ٥

http://www.almehaj.net/makal.php?linkid=1024.15/9/2011. 
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وال  ١فيبقی حرف ساكن يف بداية الكلمة، مبا أنّ البدء حبرف مشكّل بالسكون ال جتيزه الفصحی

اللهجة، فيعمدون إلی إعادة تشكيل البنی املقطعية للكلمة عن طريق اجتالب مهزة مكسورة، ليكون 
ل املساعدة حركة الوص ٣تسمی هذه اهلمزة املكسورة ٢(ص ح ص). اية مقطع متوسط مغلق

)anaptyctic( أوحركة الوصل البدئي )prosthetic(يف ٤ هلذا االجتالب مثيل بشكل قياسي .
الفصحی، وذلك يف كلّ ما كان علی وزن استفعال، وإفتعال، وإنفعال ويف أفعال هذه املصادر، ويف 

دها وعدم ووأنّ متام حسان، بناء علی ور ٦فجئ ا ليتوصل ا إلی النطق بالساكن. ٥أداة التعريف.
ورودها علی الكلمات اليت تبدأ بالساكن، أسس مقطعه األول املتكون من احلركة القصرية والصامت 

وبذلك رقّي عدد املقاطع العربية من مخسة مقاطع إلی ستة  ٧(ح ص) والذي مساه باملقطع التشكيلي،
صل، وجد أنّ الكلمة املستهلّة مزة الوصل هی من الناحية مقاطع. وذلك أنه ملّا نظر إلی مهزة الو

(ح ص)، ويف تربير وجود هذا  التشكيلية مبدوءة مبقطع مكون من حركة قصرية وصوت صامت
إذا أردنا النطق «كمثال ملا تدخل عليه مهزة الوصل، مثّ قال فيها: » استخراج «املقطع  جاء بكلمة 

ة أخری، فسنضطر إلی التمهيد للنطق ا خبلق مهزة ليست من بنيتها، ذه الكلمة دون أن تسبقها كلم
امر « وهی مهزة الوصل وستوضع هذه اهلمزة قبل الكسرة اليت يف البداية، ولكننا إذا قلنا مثالً

سدت مسدها. ولكن » أمر«، فسوف ال نضطر إلی خلق هذه اهلمزة، ألنّ الراء من كلمة »استخراج
والتشكيل ال يعترب املقطع وحدة مسعية كما تفعل األصوات؛ فاذا كان املقطع من الراء من كلمة أخری 

الناحية األصواتية هو جمموع اهلمزة والكسرة والسني الساكنة يف احلالة األولی، وجمموع الراء والسني 

                                                             
  .١١٢/ ١ ،سر صناعة االعرابي، ابن جنعثمان  الفتح بوأ - ١
  .١٥٢مؤمتر الواقع اللغوي يف فلسطني،، »بيت حانون دراسة صوتية للهجة«دردونه، مدحت،- ٢

3/9/2011.http.//www.najah.edu/index.php?page2241  
عضلية تسبق  ليست مهزة حقيقية، ليس هلا وجود يف جذر الكلمة املنطوقة واشتقاا، هي جمرد ضرورة« هذه اهلمزة،- ٣

الشعر النبطي وجذوره الفصيحة: دراسة تارخيية ( الصويان، سعد عبد اهللا،  ».انطالق اهلواء من الرئتني لتحقيق احلركة
  )١٢٦ ،لغوية مقارنة

  .٩٢ دراسات يف هلجات شرقي اجلزيرة العربية،جونستون،ت.م،  - ٤
  .١/١٠٨، ، سر صناعة االعرابعثمان الفتح بوأابن جني،  - ٥
  .٩/١٣٢، شرح املفصل. ايضاً ابن يعيش، ١١٢نفس املصدر، - ٦
املقطع التشكيلي، مقطع جتريدي مكون من حروف، اما املقطع األصوايت، مقطع أصوايت حمسوس مسموع مكون  - ٧

  )مناهج البحث يف اللغة العربيةمن أصوات.( حسان، متام، 



 ٤١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
فحسب.  الساكنة يف احلالة الثانية، فإنه يتكون من وجهة نظر التشكيلية من احلركة والسني الساكنة

ألنّ اهلمزة والراء طارئتان، وكلتامها غريبة علی الكلمة، وما كان غريباً علی الكلمة ال يعد من 
  . ١»مقاطعها من وجهة النظر التشكيلية

علی العموم أنّ مهزة الوصل تضاف علی مجيع الكلمات غري املضافة إلی الضمري اليت تبدأ مبقطع 
 .٢عالًامساً كانت أو ف  (ص ح) قصري مفتوح

  فنظراً إلی حركة املقطع القصري أنّ دخوهلا علی األمساء يكون علی النحو التايل:
مفعّل، ومفَعل، ومفاعل، «املقطع القصري املكون من صوت صحيح وضمه، وهو يشمل صيغ -
رِّد، ومجرب، مش«يف كلٍّ من » امشرِّد، وامجرب، وامقاسي وإقلوب« علی سبيل املثال يقال:»وفُعول

» إمقاسي«و» اقْلُوب« و »امغمّض«، وأما مثال ذلك يف الشعر الشعيب قول الشاعر»ومقاسي، وقُلُوب
  يف البيتني التاليني:» املُقاسي«و» قُلُوب«، و»مغمّض«بدالً 

 وحالـر ـةطَلْع جٰعالاي ضمغه امتٰشاف نم    إگلُوبِ اٰهلامش تهوِفتوِنينات ابٰ٣ي  
رخالص فَتالْوِيل اتي ٰصايِبي امقاسي مه    گَلْبتملي شوِيي رحه و املَنعدوات تر٤خ  

» خذْ«، و»كُلْ« بدالً من: »إسأل«و» إخذ«، و»إكل«تزاد هذه اهلمزة يف األفعال، مثل: -
  »خذي«يف » اخذي«، حنو: قول الشاعر »سلْ«و
  ٥وگومي الْرِضيعچ ياربابِ اٰحلالته نِظْرِي    لْها يِسكْنه اخذي الطِّفلْ گَلْبه بسهم مفْرِيگَ 

                                                             
  .١٣٣-١٣٢،مناهج البحث يف اللغة العربيةحسان، متام  - ١
  ١٥٢مؤمتر الواقع اللغوي يف فلسطني، ،»دراسة صوتية للهجة بيت حانون«دردونه، مدحت، - ٢
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اجلمرات ( بن علي اجلمري، عطية،  ملّا رأته مغمضاً عينيه يعاجل سكرات املوت، حطّم قلوب اهلامشيات بأنينه.-  ٣

  ).٩٤الودية،
 يا ويلّ، إنّ قليب عانی من مصائب حتطّم الصخر، الويل يل أنها ألقت بنفسها عليه لتودعه وأخذت تشمه يف منحره. - ٤
  )٣٣٠، نفس املصدر،(

(نفس . قال هلا يا سكينة، خذي الطفل، إنّ قلبه قد شق بالسهم، ويا رباب، اضي إلی طفلك وانظري إلی حالته - ٥
  )٣٢٧، املصدر



 ٤٢  دراسة التغيريات الطارئة علی اهلمزة يف اللهجة اخلوزستانية املكتوبة 

 
املقطع القصري املكون من صوت صحيح وكسرة؛ قد جتلّی هذا املقطع بشكل ملحوظ يف -

يف » احيود«و» سباع«يف » اسٰباع«و» رجال«يف »ارٰجالْ«، حنو: »فعال« اللهجة يف صيغة
  مبعنی األسد، يف البيتني التاليني:» احليد«؛مجع »حيود«

ـِري  بِـلَطْـٰفالْ    ا  فالفَضهـه  ابمعا  يٰجالْ    گَلْهار چٰلا له ومعه يهضلٰى النع رگْد١م  
ٰباعوِاس وديحا ولَهتنِ الببي كعواللّي م    ديلْ تيٰدانْوِالْخةْ معسه وحفُس ريد٢رِي ت  

املقطع املبدوء بصوت صحيح ومفتوح: وهو يتمثّل بالصفات اليت تكون علی وزن فعيل، إذ  -
تصرفت اللهجة فيها اللهجة فيها، بأن سكّنت هذا املقطع، واجتلبت مهزة مكسورة فتشكّل مقطع 

  متوسط مغلق من نوع (ص ح ص).
  ٣ٰجانِب  منِ املَجلس وحفَّتٰها  اجلَٰوارِي    اجلست وِالدمع ٰجاري وِاعزِيزةْ الزهرا

  أما إضافة مهزة الوصل إلی الفعل تكون علی النحو التايل:
تضيف اللهجة اهلمزة إلی الفعل املاضي املكسور العني يف الفصحی، عند إسناده إلی ضمائر -

  التكّلم أو اخلطاب. 
ـنب     يم من بعـدك عالناخويـه اهلضم والضام يٰهانهأوبالشمي اشبعت ضيم و٤ م  

هذا وأنّ ورودها علی الفعل املاضي املفتوح العني قد حتقّق يف اللهجتني اخلوزية والعراقية أيضاً. 
مع أنه بعض اللهجات، كلهجة بيت حانون الفلسطينية ال تضيف اهلمزة، وتكتفي بكسر عني الفعل مثَّ 

أما ورود مهزة الوصل ٥».وصلَ«يف » وِصل«للمماثلة تكسر فاء الفعل ملا فيه من سهولة، حنو: طلباً 
  »:نزلت«يف » انزلت«علی الفعل املاضي املفتوح العني يف اللهجة املدروسة، حنو: 

                                                             
 قال هلا يا عمة، فري والء األطفال إلی الصحراء. يا عمة، إنين ال استطيع القيام، ومل يبق لك أحد من الرجال. - ١

  )١٩٦، (نفس املصدر
يا ابن البتول، إنّ الذين حياربون يف ركابك كلّهم شجعان، وأنت تعلم أنّ اخليل تريد ميداناً فسيحاً للجوالن.(نفس - ٢

  )١٥٢، املصدر
  )٢٣١(نفس املصدر.عزيزة الزهراء جلست يف جانب من الس ودموعها جتري علی خدها، والنساء حتيط ا إنّ- ٣
. يا أخي، إنين قاسيت يف الشام أنواعاً من الظلم والذلّ. يا أخي، إنّ الظلم والذلّ قد طفی علينا وأغمرنا بعدك- ٤

  )٢٣٨ (نفس املصدر،
   .١٥٤مؤمتر الواقع اللغوي يف فلسطني، ، »بيت حانون دراسة صوتية للهجة«دردونه،مدحت،- ٥
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 ٤٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
   ١يش الكفُر داروِ انزلت ٰوادي كَربلَا وجِ    وحشت ٰياخوي لدٰيارٱجِيت بحرِميك وِ

إنّ ظاهرة إضافة اهلمزة إلی الفعل املاضي متداولة أيضاً يف صيغ أفعال املزيد يف اللهجة املدروسة 
وهذه اإلضافة ال تقتصر علی الصيغ املخاطبة، بل  ٢وشأا يف هذا اال شأن سائر اللهجات العربية.

  »:متنی«يف » امتنی«، و»حتوض«يف » اتوضح«تشمل الصيغ الغائبة أيضاً، مثل: 
  ٣اتمنيت أَجِي يمـك واشوف العلَّه الْبِيك    لعني واْهللا اتحيرِت بـيكٰصاحت ينورِ ا

هذا الفعل.  )morpheme( تلتحق مهزة الوصل بالفعل املضارع ايضاً، وتغير من مورفيم-
  يتحقّق األمر يف موضعني:

الثالثية املقطع من الثالثي ارد يف الفصحی، وهی األفعال املعتلة اوفة؛  األول: يف بعض األفعال
ألنّ إعالل اإلسكان اليت تقوم به الفصحی يف األفعال املذكورة يسبب تغيرياً يف البنية املقطعية هلذه 

طع األول األفعال، حيث يتحول املقطع األول هلذه األفعال من (ص ح ص) إلی (ص ح)، مثّ تلي املق
حركة، عندئذ يصبح الفعل من ضمن الكلمات اليت تبدأ باملقطع القصري املفتوح الذي نتكلّم فيه، وملّا 
تدخل هذه األفعال إلی العامية، يقوم أهل اللهجة بالتصرف فيه كما قاموا بنفس التصرف يف الكلمات 

زة الوصل عليها ليتحول املقطع األول اليت تبدأ باملقطع القصري املفتوح يف الفصحی، حيث أدخلوا مه
، »ايروح«، و»ايشيل«من قصري مفتوح إلی مقطع متوسط مغلق. مثل: 

» خياف«و ،»ينال«، و»ميوت«، و»يروح«، و»يقول«، و»يشيل«اخياف يف «،و»اينال«،و»اميوت«و
  »:يقول«يف »ايگول« علی الترتيب. ومن مجلة ما جاء يف الشعر الشعيب قوله

  ٤و أما احلسني ايگول ذوبتوا افادي    جة گلبها بألياديشبكت علی مه
الثاين: يف بعض األفعال الرباعية والثالثية من الصيغ الرباعية يف الفصحی، وهی األفعال اليت 
تتصرف فيها الفصحی بإقحام إحدی الزيادات لتؤدي ا غرضاً حنوياً كالتعدية أو اللزوم وغريها، 

ذه  األفعال إلی مجيع الضمائر ما عدا ضمري املتكلّم. إنّ عملية إحلاق اهلمزةوذلك عند إسناد هذه 
                                                             

 (املصدر السابق، يا أخي، جئت حبرميك وتركت الديار موحشةً نزلت يف وادي كربال وأحاط بك جيش الكفر. - ١
١٤٤(  

  .٢٠ نيات واحلروف واحلركات،حتريفات العامية للفصحی يف القواعد والبضيف، شوقي،  - ٢
 بن علي اجلمري، عطية( ئ إليك وأری العلّة اليت أبتليت ا، وصاحت يا نور العني، واهللا حتيرت بك.يمتنيت أن أج- ٣

  )١٨٤ اجلمرات الودية،
علي بن عطية (. ألقت بنفسها علی مهجة قلبها وضمته إلی صدرها، واحلسني الشهيد يقول لقد حرقتم فؤادي- ٤

  )١٦٦اجلمرات الودية، اجلمري، 



 ٤٤  دراسة التغيريات الطارئة علی اهلمزة يف اللهجة اخلوزستانية املكتوبة 

 
األفعال تتم بعد تسكني حرف املضارع  يف اللهجة، ومبا أنّ البدء بالساكن غري جائز، تتخذ اللهجة من 

  اهلمزة املكسورة قنطرة للقيام بعملية نطق املقطع األول هلذه األفعال. 
مثل  ١مهزة الوصل علی كلّ أفعال أمر الرباعية أو اخلماسية املزيدة اليت تبدأ بالتاء، فعل األمر: تزاد

  »:تزوج«يف »إتزوج«، و»توكّل«يف » إتوكّل«
  ٢اتزوج يبو حِسني عگُب عينِي باٰمامه    من هالْمرض ٰماشـوف ياحيدر سٰلامــه

أمساء  على مكسورة وادخاهلا وصل مهزة أهل اللهجة هو اجتالب ومن مجلة ما اعتمد إليه -
 الطريقة له ذه خربة ال من يتوهم كلّ العلم، وذلك بعد إسكان احلرف األول هلذه األمساء، وقد

يف » احسني«و » ايزيد«القطع، وأنها من مجلة تركيبه الصريف، حنو:  مزيد مزة االسم أنّ اللهجية
اما األمر الذي يزيد املخاطبني ومهاً وحرية، هو عدم االلتزام بطريقة موحدة، حيث ».حسني«و» يزيد«

 جتدهم مرة حققّوها يف الرسم اخلطّي وتارة حذفوها، كما حذفت يف البيت السابق يف كلمة
بدالً من » حسني«واكتفی بالصورة املنطوقة هلذا الصوت وبدئت الكلمة بساكن وقيل: » احلسني«
  ». إحسني«

  مطلق علماً كانت أو غري علم.جتتلب هذه اهلمزة علی كافة األمساء املصغرة بشكل  -
» هو«يف  »إهن«و »إهم«و» إحنه«، و»إهو«، »إهي«:كما تزاد علی الضمائر املنفصلة التالية-

  علی الترتيب.» حنن«و» يه«و
تعينون حبركة وصل مما ال شك فيه، أنّ أهل اللهجة يف مجيع املواطن اليت ذكرت آنفاً، يس

مساعدة، إلّا أنه اختلف يف الصورة الكتابية للكلمات اليت جتلتب عليها هذه احلركة، حيث قد جتدها 
حياناً أ، و»حتققّت بشكل مهزة مكسورة، حنو اتگُولْ، كما جتدها حمققّة بصورة كسرة، حنو: تگُولْ

لصوتية هلذه احلركة، حنو: تگولْ. أما دليل عدم جتدها غري حمققّة بصورة مكتوبة و قد اكتفي بالصورة ا
  ، سواًء كانت جمتلبة أو غري جمتلبة. ٣حتققّها، هو أنّ اللهجة تعامل اهلمزة معاملة الوصل

  النتيجة

                                                             
جملة جامعة » بعض األوجه االتفاق واالختالف الصوتية بني العربية الفصحی واللغة احلجازية«عريف،حممد خضر  - ١

  .٩١ :أم القری
  )٥٩،(املصدر السابق.الأری نفسي تنجو من املرض الذي أنا فيه،فتزوج،يا أبا احلسن، بإمامة- ٢
  .٨١ ،هلجة البدو يف الساحل الشمايل جلمهورية مصرمطر، يز عبد العز - ٣



 ٤٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
للهجة اخلوزية، يتضح أنّ اهلمزة  ؛الشعبية يف رثاء أهل البيت شعاراألبعد هذا العرض لطائفة من 

هذه الدراسة تعد حماولة فلّ ما تتعرض له من تغيريات، يف هذه اللهجة.ظاهرة صوتية موجودة، بك
عتريها من تغيريات ليقف القارئ علی مواطن اللبس وكذلك مواطن يلعرض كلّ حاالت اهلمزة وما 

  االختالف يف الرسم الكتايب لصوت اهلمزة.
اسعة بينها وبني مبا أنّ هذه اللهجة مل يسبق هلا أن تكتب بكيفية منمطة، حدثت فجوة و

نزياح اليت الفصحی، مما سبب لبساً كثرياً ملن يقرأ نصاً عامياً، لذا جيدر بنا كقراء، أن نلم مبواطن اال
توقع املخاطب يف اللبس، من ضمنها مواطن اهلمزة وتغيرياا، حتی نعرف أنّ كلّاً من حذف اهلمزة، 

نّ حذف اهلمزة فإلنصوص وفهمها، علی سبيل املثال واجتالا وإبداهلا، قد يضيف إلی عقبات قراءة ا
يف مجيع املواطن اليت مر ذكرها، يؤدي إلی دمج وحنت الكلمات، ومها ظاهرتان قد تومهان القارئ أنّ 
التركيب احلاصل بعد حذف اهلمزة، هو التركيب األصلي للكلمة، فيخطأ يف القراءة، وتبعاً لذك يسئ 

أو » حليبه«أی » لَبنه«، من املمكن أن تقرأ »لابنِه«يف »لبنه« : كلمةفهم الكلمات والعبارات، حنو
»نباآلجر« أی» هل.«  

كما أنه باجتالا، قد يتوهم كلّ من ال خربة له ذه الطريقة اللهجية، أنّ اهلمزة من مجلة 
  التركيب الصريف للكلمة.

ما مهزته متطرفة  املبدل من اهلمزة، يف علی احلرف الشدةومن مجلة ما يوهم القارئ عدم وضع 
  علی الترتيب.»يءش«و» سوء«يف» شي«و» سو«، حنو:»ياء«أو»واو«بعد

فاحترازاً من الوقوع يف اللبس، جيدر بنا أن نقوم الرسم الكتايب للكلمات املهموزة ونسري علی 
للهمزة يف   من االزدواجيةو. االزدواجية يف رسم اهلمزة واحلروف املبدلة منهامنهج موحد ونترك 
  ما يلي للهجة اخلوزية املكتوبة

جميء اهلمزة حمققة وغري حمققة يف الكلمات اليت تبدأ باهلمزة، بينما يستحسن حذفها علی  -١
  اإلطالق، يف مجيع املواطن اليت حتذف اهلمزة فيها، سواء كانت اهلمزة أصلية أم جمتلبة.

ملمدودة علی شكلني، وذلك بعد تقصري احلركة الطويلة إلی ورود الكلمات املختومة باهلمزة ا -٢
يف » مسرا«حركة قصرية، أحياناً جاء هذا القصر حبذف اهلمزة واالكتفاء باأللف، مثل: 

 ».هاء«وتارة جاء القصر بتحويل األلف إلی » مسراء«
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 ، بريوت، دار صادر، د.ت.٢، جلسان العربابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم،  .٣
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 .، مصر، مطبعة ضة، د.تاألصوات اللغويةأنيس، إبراهيم،  .٧
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 ق.١٤٢٨، املكتبة احليدرية، ٣، طريةاجلمرات الودية يف املودة اجلمبن علي اجلمري، عطية،  .١١
، ترمجة حممد امحد الضبيب، دراسات يف هلجات شرقي اجلزيرة العربيةت.م،  جونستون، .١٢

 .١٩٨٣، بريوت، الدار العربية للموسوعات، ٢ط
 .١٩٩٠، القاهرة، مكتبة االجنلو،مناهج البحث يف اللغةحسان، متام،  .١٣
 م.١،٢٠٠٦مصر،ط،كتب،القاهرة، عامل المقاالت يف اللغةواألدب،______ .١٤
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 .٢٥-١صص ،٢٠٠٥الد الثامن  العدد األول  ،القاهرة، كلّية اآلداب
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  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة حميفصل آداا،وة ياللّغة العرب جملة دراسات يف
  

  املنهج األسطوري يف قراءة الشعر اجلاهلي
   غيثاء قادرة  كتورةدال

  
  امللخص 

يسعى هذا البحث إىل تطبيق املنهج األسطوري على نصوص من الشعر اجلاهلي، تربز عمق 
  دها األسطورية، وما صاغه خيال الشاعر اجلاهلي من بىن لغوية مجالية. الصور الشعرية، وأبعا

إىل إظهار مدى جناعة املنهج األسطوري يف حتليل النصوص  الشعرية، والكشف  -أيضا– ويسعى
عما اختزنته من أبعاد ورموز  رمستها خميلة الشاعر، وفق مراحل زمنية ثالث، أوضحتها نصوص شعرية 

  :القصيدة اجلاهلية، على النحو االيتأمكننا ترتيبها يف 
 الفراق. -١
 الرحلة والضياع. -٢
 البحث عن الذات.  -٣

  وتكمن غاية البحث يف إبراز البعد األسطوري للصور اليت نقلت احلس 
  الشاعري، وتبيان مدى فاعلية تطبيق هذا املنهج على نصوص الشعر اجلاهلي. 

  ، شعر، صورة. أنتربولوجيا، أسطورة :كلمات مفتاحية
  

  :املقدمة
منهج يدرس األساطري، والرموز اخليالية اليت تكون بديال، وتعويضا ملا هو  املنهج األسطوري:

واقعي ومادي. ويساعد املنهج األسطوري يف حتليل النصوص األدبية أنتربولوجيا واجتماعيا وإنسانيا، 
اضر، ويتجاوز املنهج كما يساعد على تأويل الصور الفنيةالشعرية، انطالقا من ربط املاضي باحل

                                                             
 سة يف قسم اللغة العربا يةمدرا، سوريمعة تشريناجب وآدا.  

 ٢١/٩/٢٠١١=  ٣٠/٦/١٣٩٠تاريخ القبول:        ٣٠/٣/٢٠١١= ١٠/١/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
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الدالالت القريبة، إىل تفكيك الظاهر وجتاوزه حنو الباطن، وذلك باستقراء الالشعور اجلمعي والعقل 

  الباطن.
وانطالقا من هذا املنهج سيدرس البحث صور الرحيل، والفراق، والليل، والصحراء       

ىل إثبات أن  املنهج األسطوري يصلح تسعى هذه الدراسة إ بوصفها متثل طقوس العبوراملتعددة؛ لذلك
أداة نقدية لقراءة النصوص وحتليلها، و إبراز الرموزواألبعاد، اليت أفرزا بعض الصور الشعرية، وفق 

  مراحل زمنية ثالث.
  مراحل طقوس العبور: 

  .صورة رحيل الظعائن-صورة الطلل. ب-: و تتضمن: أمرحلةالفراق-١
صورة -صورة الثور الوحشي. ج-ب صورة الناقة.-أوتتضمن:مرحلةالرحيل والضياع: -٢

  صورة الصحراء- ـه صورة الليل-البقرة الوحشية. د
  .الفرس-اخلمر. د-املاء. ج-املرأة. ب-أ : وتتضمن:مرحلة االندماج أوالبحث عن الذات-٣
هي طور القطيعة عن ماض كان يعج باحلياة، وترسم مالمح هذه املرحلة   :مرحلة الفراق -١

  صورة الطلل، وصورة الظعائن.  :صورتان مها
صورة لبيئة التهمها السكون، وغطّاها العفاء، إنه األثر املندثر، الذي ميثل املاضي  :الطلل  - أ

املفقود يف احلاضر املوجود، وهو جيسد الفراق والقطيعة عن أسباب الوجود، ويصور تقهقر احلضارة 
  .الصور الشعريةأمام قوى الطبيعة، ويف حديث الطلل نتحسس أسطورية بعض 

العصراجلاهلي(امرئ القيس)يف معلقته اليت كانت فاحتة  وليس أدل على ذلك من قول أشهر شعراء
  لكثري من املعاين والصور اليت ساقها معظم الشعراء من بعده،وذلك يف قوله:

  بِِسقط اللوى بني الدخولِ فَحوملِ      بك من ذكرى حبيبٍ ومرتِلِن قفا
  لما نسجتها من جنوبٍ وشمأَلِ     فَاملقراة لَم يعف رمسها  توضحفَ
  ١فُلِـب فُلـه حـها كَأَنـوقيعانِ        ى بعر اآلرامِ يف عرصاتها تر

                                                             
 :موضـعان، الرسـم   :حيث يلتوي ويدق، توضح واملقراة :منقطع الرمل. اللوى :. اللوى٨ :نديواال امرئ القيس، -١

 ساحات الديار .  :الية، العرصاتالريح الشم :الريح القبلية، الشمال :األثر، اجلنوب
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تشي أبعاد الصور الشعرية  بطقس البعد والرحيل، و بأسطورة الشمس الغائبة بال عودة؛ إذ 

(نبك وذكرى) مفهوم القطيعة، والفراق والبعد، فالبيت األول الذي جيسد الوقوف تكثف لفظتا 
والبكاء والذكرى واملرتل السابق بتلك األماكن هو رمز الفراق والقطيعة، إنه طقس الشمس املودعة 
تاركة خلفها ظالماً نفسياً دامساً،  أما تعارض ريح الشمال مع ريح اجلنوب فيغدو فعال إنسانيا 

اريا ينسج األطالل، ميحوها وحيييها يف آن معا، ففيما حتاول ريح الشمال تغطية اثار الديار حملوها، حض
بينما حتاول ريح اجلنوب إبرازها؛ بإزالة اثار الرياح السابقة. إذتتحول املنازل نسيجا تلبسه األرض 

  لتتأنسن. إنه العبور من الفناء إىل احلياة.
اق واقفرار الطلل يف هجران اآلرام اليت ارتبطت تراثيا بصورة ويواصل الشاعررسم صورة الفر

  .املرأة
إن مراحل العبور كائنة يف الطلل _ املكان الذي خلت منه الشمس ـ املرأة حيث ال عودة، 

  املكان الذي ميثل رحيل النور والضياء الرامز إىل العبورمن مرحلة االستقرار إىل الترحال فالفراق. 
بوبة املفارقة يعد جسر عبور من املاضي إىل احلاضر،من الزمن البعيد إىل الزمن كما أن طيف احمل

  القريب،إنه جسر عبور بني عامل األلفة اجلميل وعامل الفراق القبيح. 
  :رحيل الظعائن  - ب

إنه طقس الوجود املودع، طقس الفراق الواشي بتقهقر الطبيعي أمام الطبيعة، هو ما قاد إليه 
ن فارق احلضارة، ووجه احلياة، كيف ال ؟ ورحيل املرأة هو رحيل الشمس املودعة بال الطلل، بعد أ

عودة، رحيل اخلصوبة واأللق والنور. إا مرحلة الفراق والضياع يف آن معاً،  ضياع وتيه للظعن 
  اللوايت  مل ينلن مساء وال أرضا، تائهات وسط الصحراء ومن معهن، حيث ال استقرار.

  ذلك قول األعشى:وشاهدنا على 
رع هدوحرتم كبةَ إِنَّ الرلُ ـير          هلُـوجها الرداعاً أَيو طيقل ت  

ها غَروارِضصقولٌ عيىن اُء فَرعاُء ممشي اهلُولُ تحجي الومشي الو١كَما ي  

                                                             
ما يبدو من أسنان عند االبتسام ، الـوجي:   :كثرية الشعر طويلته . العوارض :. غراء بيضاء ٥٥ :نواديال األعشی،-١

 الذي حفي قدمه أو حافره . 
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ة مبينة فاحصة يف لقد شكل لنا املنهج األسطوري يف مفهومه أداة لقراءة النص الشعري قراء 

صور الرحيل والفراق، وميثل مشهد الظعائن املرحلة املتوسطة يف طقوس العبور، واليت حتتفل باجلانب 
املضموين أكثر من عنايتها ببالغة الشكل، رحيل هريرة، هورحيل املرأة _الشمس اليت أخلت املكان 

  .ندماجحىت أضحى طلالً، رحيل على جسر العبور، الناقة، حبثاعن طقس اال
يف عبارة (إن الركب مرحتل)، ارحتال وهامشية وضياع، وصحراء وظلمة نفسية تسيطر على  

الشاعر لفقده ألق الضياء املتجسد يف الشمس الراحلة _ املرأة.  الرحيل جعل الشاعر اجلاهلي على 
طاوي وعي تام مبأساة الزمن، اليت بدأت من إخالء املكان، وانطلقت يف غياهب اهول وسط م

 الصحراء، فالعبور إىل  حيث االندماج يف رحاب الوجود. 

رحلة تتوسط مرحليت الفراق واالندماج، والعابر يقضي مرحلته م:مرحلة الرحيل والضياع -٢
وقد  هذه على هامش احلياة،أو خارج اتمع ضائعاً،وهي مرحلة تتسم بعدم االستقرار والغموض،

الوحشي والليل والصحراء، هي مرحلة تشعر عابرها باملوات، جسدت هذه املرحلة صور: الناقة والثور
 واخلارج منها منبعث إىل احلياة من جديد. 

  :الناقة  - أ
إا جسر العبور من عامل الضعف إىل عامل التحدي والقوة، اجلسرالذي  أوصل الذات املقهورة 

 إىل مبتغاها، لقد كانت الناقة وسيلة انتقال، من الضعف إىل القوة،

وير الناقة "أسطوريا " طقس مهم من طقوس العبور، ونستشهد على ذلك بطقس عقر إن تص
الناقة الذي ميثل مرحلة الضياع واهلامشية، يف مشهد دارة جلجل، مشهد املغامرة اليت أظهر فيها امرؤ 
 القيس مراهقته وحريته وهلوه آن ذبح ناقته للعذارى اللوايت تداولن حلمها وشحمها الهيات، عابثات،

والنضوج والبلوغ، فالفتيات مل يبلغن بعد، وحلم الناقة مل  متسامرات يف طقس يفتقد عابروه االستقرار
  يقول امرؤ القيس: .ينضج، ويف هذاوذاك هامشية وضياع

صال ننهم ومٍ لَكي بما ي            حـأَال ريال سلِ موـَولجج ةبِدار  
  املُتحملِ رحلهافَيا عجباً من            مطييتويوم عقَرت للعذارى 
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  ١وشحمٍ كَهدابِ الدمقسِ املُفَتلِ           يظَلَّ العذارى يرتمني بِلَحمها

تعود رمزية الصور الشعرية  إىل أسطورة تقدمي الذبائح البشرية لآلهلة التماساً إلخصاب األرض 
  ياة.وإيناعها، فانبعاث احل

عقر الناقة رمزاً أسطورياً، متهيداً الستمرار احلياة، لذا مل تظهر لنا صورة أكل حلم الناقة من  يعد
لقد  .قبل العذارى، إمنا صورة اللهو والعبث، من باب القدسية، وألجل القدسية ينبغي عدم األكل منها

نتهاء بالعذارى العابثات،ومجيعها حمل الشاعر الصورة دالالت طقسية دينية جنسية، بدءاً من العقر وا
  صور توحي بالتماس اخلصب، فاحلياة والتجدد. 

ويف التماس اخلصب متهيد للدخول يف مرحلة االندماج ـ الغاية ـ، واحملطة األساس بعد 
  سريورة العبور. 

من ومن صور الناقة املعبرة عن مرحلة الضياع،  صورة الناقة احلرون، الصبور، املقتحمة يف حال 
التهميش، فيايف القفار املوحشة، حماولة الوصول إىل مرحلة اإلحساس بالذات." إن تقديس اإلبل سفينة 
الصحراء وعنوان الصرب والتجلد أمر ال شك فيه عند العرب القدامى قبل اإلسالم، وحسبنا على ذلك 

سمى ناقة اهللا، يضاف إىل . أمل تكن ناقة صاحل مقدسة، وت٢"دليالً أن قبيلة طيئ كانت تعبد مجالً أسود
ذلك ناقة البسوس وقيمتها الرمزية، وهي من بقايا تقديس الناقة عموماً، وكان رميها انتهاكاً ملقدس 
هو حرمة اجلوار، وهكذا فإن التعدي على ناقة النيب صاحل وصرع ناقة البسوس كان ضرباً من انتهاك 

قوية املتينة اليت تتعرض ألخطارالصحراء يف حمرم أو مقدس لذا وصفها معظم الشعراء اجلاهليني بال
  مرحلة هامشية صماء جتتازها للوصول إىل مرحلة االنتماء، أو االندماج يف رحاب الوجود. 

  :الثور الوحشي -ب

  يعد الثورالوحشي من متحوالت الناقة اليت تقدم آفاقاً واسعة من الصراع اإلنساين.

                                                             
ا املتحمل: الناقة، فيا عجبا من رحله:. دارة جلجل: موضع، يقال له احلمى، املطية١١-١٠، نديواال امرئ القيس، -١

 احلرير األبيض، شبه اللحم به لبياضه ولينه ونعومته  :أي إنه ملا حنر ناقته صارت هذه حتمل رحله وهذه منرقته، الدمقس
 .  ١/٢٨٥، موسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالاعجينة، حممد  ٢-
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من االستسالم إىل التحدي والقوة ليحقق الشاعر عليه إنه االنتقال من األنوثة إىل الذكورة، 

ميثل الضياع يف رحلته، ومعاناته يف الصحراء، رغم أنه  –الثور –إجنازات مل حيققها على الناقة، فهو 
الولوج يف عامل الذات واالندماج، وذلك يف أدائه الرسالة اليت هي هدف الشاعر وهي -أيضاً  –جيسد 

  االنتصار. 
شي كائن مطارد عرضة ألخطار الطبيعة، وهو اجلسر املمثل ملرحلة اهلامشية املظلمة فالثور الوح

  :يف البداية. يقول النابغة يف الثور الوحشي
هأَكارِع يوشةَ مجرحشِ ون ويقَلِ الف صريطاوي امل    مالص يفركَسد  

  علَيه جامد البردتزجي الشمالُ      أسرت علَيه من اجلَوزاِء سارِيةٌ
لَه كَلّابٍ فَبات وتن صم رتاععطَو     فَا درن صمو وفن خم توامالش  

ثَّهلَيـفَبع ـنو ـساهبِه رمت        الكُعوبِ ب معـصداحلَر نم ١ريئات  
  . هامشيةياع ويبدو الثور يف تعرضه ألخطار الصحراء بليلها وبردها يف حالة ض

مترافقاً يف ظهوره مع الليل  -يف جممل اللوحات الشعرية اليت صورته  -لقد قدم الثور الوحشي  
ورعبه " وكأا صورة الراهب املتبتل املنقطع للعبادة، الذي يطهره الربد واملطر، وغالباً ما يتحدث عنه 

الثور الذي تتمثل فيه القوة املكتملة  الشاعر حني يلم جرة القبيلة بعد اجلفاف والقحط، فيظهر
والعظمة القاهرة يف صورة املنتصر، ورمبا اندغمت صورته بصورة النجم الثاقب، والشهاب املنقض 
والشعرى الواضحة، أو بصورة أخرى هلا عالقة بإشعال النار، وهي صورة ميكن أن نردها مجيعاً إىل 

   .٢التراث الديين اجلاهلي الذي انطمست معامله"
ً و العالقة بينهما تتمثل يف  فالثور كان " يرمز لإلله إيل إله الساميني قدمياً ويدعى إيل ثور،
التشاكل بني اهلالل قرن الثور، ومعىن الفحولة والقوة واخلصب املقترن هو اآلخر بعنصر املاء، وقد 

                                                             
شـدة الـربد ،    :القوائم . الصـرد  :شوامتاملنقطع القرين . ال :جمتمع الوحش . الفَرد :. وجرة ١٨-١٧،  ديوانه ١-

 استرخاء عصب البعري.   :احلدة واللطافة، احلرد :لسن برهالت املفاصل، الصمع :الكعوب
 .  ٢١٣، أنتربولوجية الصورة والشعر العريب قبل اإلسالماحلسني، قصي  ٢-
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اخلصوبة، و العالقة . فاألرض منبع ١كانت األرض يف تصور العرب تستند يف مجلة ما تستند إىل ثور" 

بني الثور واهلالل هي شكل قرن الثور األشبه باهلالل، فهناك صلة معقودة بني الثور ومعاين املاء 
واخلصوبة والنماء، من هنا أتت قدسية الثور. " ويف األساطري اإلسالمية أن اهللا أنزل على آدم ثوراً من 

ولئن ظل الثور فيها رمزاً للحرث والفحولة اجلنة يف ما أنزله معه من اآلالت والطيوب والثمار، 
احلرث وأداة الكد والعمل وما  واخلصب والنماء، فإنه يف قصة آدم وخروجه من الفردوس (جمرد آلة)

  .٢يتصل بذلك من معىن الشقاء " 
" أن الثور يف األصل ذو منعة وقوة وسلطان ومال وسالح لقرنيه،  :٣وقد جاء عن ابن سريين

 قرن له فإنه رجل حقري ذليل فقري مسلوب النعمة والقدرة مثل العامل املعزول، ولكن أن يكون ال
والرئيس الفقري، ورمبا كان الثور غالماً، ألنه من عمال األرض، ورمبا دلّ على النكاح من الرجال 

يثري األرض ويقلب  لكثرة حرثه، ورمبا دل على الرجل البادي واحلراث، ورمبا دل على الثائر ألنه
  ". الها أسفلهاأع

لقد بدت واضحة آثار الثور ودالالت توظيفه األسطورية األنتربولوجية، الرامية إىل جتاوز 
  اهلامشية حيث االندماج.

  :البقرة الوحشية  -  ج
ترمز البقرة إىل مرحلة الضياع يف يم الصحراء، وذلك يف حبثها عما ضاع منها، من ذات 

ا لالرتقاء إىل مرحلة االندماج. ويف أبيات لبيد صراع مرير ووجود وحياة جمسدة بإرادة يم بصاحبه
  :باب الوجود والظفر بسبل االندماجلنيل أس

  خذَلَت وهاديةُ الصوارِ قوامها           أَفَتلك أَم وحشيةٌ مسبوعةٌ
  اعرض الشقائقِ طَوفُها وبغامه      خنساُء ضيعت الفَرير فَلَم يرِم

نـلت فَّرٍ قَهدعلـمش عـازهها         وطَعام نمال ي بكَواس غُبس  

                                                             
 .   ١/٢٩٥، جموسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالاعجينة، حممد  ١-
 .  ١/٢٩٦، جرجع نفسهامل ٢-

 .  ٢١٩، تفسري األحالم الكبري ابن سريين، -٣
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ةن دميم فلَ واكأَسبت وها        باتسجامماً تلَ دائروي اخلَمائي  

  ي لَيلَة كَفَر النجوم غَمامهاـف       ريقَةَ متنِها متواترـيعلو طَ
ت رِزسجوتها وها     اَألنيسِ فَراعقامس اَألنيسن ظَهرِ غَيبٍ و١ع  

يف صورة الليل واإلحساس باخلطر هامشية وضياع  أسباب االستقرار واألمان، فالبقرة فارقت 
من كان هلا احلياة والروح، بعد أن أضحى فريرها وجبة دمسة لذئاب الفيايف، وتضاءلت قوى اخلصب 

 ارت قواها النفسية بعيد اإلحساس بالزوال، ورحيل واحلياة لديها حني جفالضرع بعيد الفراق، وا
  ما كان يغطي بؤر الوجود املنخور. 

إا هامشية احلياة املعيشة لدى البقرة، واليت تشي بدالالت طقسية، ويف ذلك  أن " البقر هو 
من الفرس واإلغريق  احليوان املُضحى به، أو احليوان الطوطمي يف  حضارات عدة جماورة للعرب

  . ٢واملصريني"
   :الليل -د

وظالم ينبثق من مكمنه إحساس بشعاع يؤهل للتجاوز  ،يف بعض صور الليل هامشية وضياع
واالنطالق. وقول امرئ القيس  خري معرب عن اهلموم واألحزان اليت حلت به بعيد قدوم الليل، فلم 

ا عرب منها إىل الضياع، ومنه قد يعرب إىل الضياء، يكفه االنقطاع والفراق عن زمن الوجود الذايت إمن
  :فقوله

دولَهحرِ أَرخى سوجِ البلَيلٍ كَملي        وبتيبِأَنواعِ اهلُمومِ ل لَيع  
  وأَردف أَعجازاً وناَء بِكَلكَلِ          طّى بِصلبِهـه لَما تمـفَقُلت لَ

  ٣بِصبحٍ وما اِإلصباح منك بِأَمثَلِ        ل اجنَأَال أَيها اللَيلُ الطَويلُ أَال
                                                             

 :تأخرت عن القطيع. هاديـة الصـوار   :أكل السبع ابنها. خذلت :. مسبوعة ٣١١-٣٠٧، يوانداللبيد بن ربيعة؛  ١-
ئـاب مغـربة   ذ :أبيض. غبس :مسحب يف التراب. قهد :صوا. معفر :مل يربح بغامها :طليعة القطيع من البقر. مل يرم

الصوت  :اهلاء تعود إىل دمية. الرز :ال يطعمها فيمن عليها. تسجامها :تتعيش من الصيد. ال مين طعامها :اللون. كواسب
 داؤها . :من وراء حجاب. سقامها :اخلفي. عن ظهر غيب

 .   ٦٨، جملة جممع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان،  -٢
انكشـف، ومـا    :ض بصدره. أال اجنل :امتد. ناء بكلكل :ستوره. متطى :دوله. س١٨،  نديواال امرئ القيس، -٣
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يؤكد الشاعر هامشية الزمان واملكان، املسيطر على أحاسيسه، ففي اضطراب أمواج البحر 
اضطراب الذات وأحاسيسها والالتناهي للهموم واملشاعر، فالليل هنا ليل نفسي يسيطر على الشاعر، 

  ل يكاد يتوقف عن االنتقال والعبور. بل يبتليه، ويتباطأ يف انتقاله ب
وهنا يتجلى واضحاً مضمون الصورة وأبعادها األسطورية يف مشهد الليل، رغم أن       

استتكيفيتش اكتفت بإبراز هامشية الضحى قائلة: " إن الشعراء يستعملون وقت الضحى باإلضافة إىل 
ء مع شدة أشعة الشمس وحرارا ولوامع الليل تعبرياً عن اهلامشية، وسبب ذلك أن الضحى يف الصحرا

، لقد ارتكزت استتكيفيتش ١السراب يعرب مثل الليل عن الصعوبة واخلطر والغموض وعدم االستقرار" 
يف حكمها هذا على ما يناقض الواقع املرئي، فالضحى يرمز دائماً إىل النور واالستقرار والعبور إىل 

قد حتمل يف أعماقها بذور النور، ففي قمة اليأس ينبت  االندماج من مرحلة اهلامشية؛ ألن الظلمة
األمل، والبحر الذي شبه الليل به كان رمزاً من رموز االنبعاث بعد املوت، وذلك حني بط الشمس 
فيه بعيد الغروب، وخترج منه يف الصباح التايل مشرقة معيدة النور واأللق والدفء إىل األرض الباردة" 

  . ٢العذراء اليت تعطي احلياة والسدمي الذي منه تنفجر اخلليقة "  وكأن الظلمة هي رحم
   :الصحراء - هـ 

ومن طقوس العبور يف مرحلة اهلامشية مشهد الصحراء القفر حتتضن ذئباً يعوي صارخاً حمتجاً 
رافضاً الظلم والظلمة والتهميش، ساعياً مريداً العبور إىل االندماج واإلحساس بالوجود، ويف ذلك 

  ل تأبط شرا: يقو
هريِ قَفرٍ قَطَعتالع وفكَج وادلِ        ويعوي كَاخلَليعِ املُعي ئبالذ ٣بِه  

                                                                                                                                                           
 أي أنا مهموم يف الليل ويف الصباح .  :اإلصباح فيك بأمثل

 .  ٦٩، جملة جممع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان  ١-
 .  ٢٠٨، بنية القصيدة اجلاهليةعوض، ريتا  ٢-
 اجلائع املشرد .  :صحراء جافة صلبة، اخلليع املعيل :عري. جوف ال٦٦، نديواالتأبط شراً،  ٣-
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البعد األسطوري مداه يف صورة الذئب، ففي عوائه حماولة للتخطي والتجاوز، ويف عبوره،  يأخذ

ته إذا ما اجتازه الذئب ـ السرداب املظلم الذي ينتظر الضوء يف اي -مناجاة الوجودعرب قطع الوادي
  الشاعر. 
وهي مرحلة الوصول إىل املبتغى والولوج إىل  :طقس االندماج أو البحث عن الذات -٣

أحضان الوجود الذي كان ضائعاً بعد مرحلة من التخطي والتجاوز، رأى فيها العابر أساطني املوت 
  عن طقس االندماج انتربولوجيا.  معرب خري واخليل واخلمر، املرأة، واملاء، صورة وغياهب الفناء. وتعد

   :املرأة -أ 
هي جسر العبور إىل عامل الذات املؤكدة بعد ضياع، وكثرياً ما سعى الشعراء إىل الدخول يف 

  رحاب احلياة عرب إثبات فتوم للمرأة، عسى أن تقبل م فرساناً رجاال ميامني. 
اً ـ اندماجا وإحساسا بالوجود وال سيما ويف صور أخرى ترى يف املرأة اللهو واملتعة ـ أيض

املغامرات اليت ال جتسد إال اللهو واملتعة بعيداً عن الفراق النفسي والكوين والوجودي، إنه اندماج يف 
  :عامل يرغب به الشاعر وحيب. وجتسد مغامرات امرئ القيس مع املرأة مثاالً على ذلك

ةيزنع درخ دراخل لتخد وميرجِلي            وم كإِن يالتالو فَقالَت لَك  
  تمتعت من لَهوٍ بِها غَري معجلِ            وبيضة خدرٍ ال يرام خباؤها

  علَي حراساً لَو يِسرونَ مقتلي          تجاوزت أَحراساً إِلَيها ومعشراً
  ١على أَثَرينا ذَيلَ مرط مرحلِ            خرجت بِها أَمشي تجر وراَءنا

يف فعل دخول اخلدر طقس عبور، حيث املالذ، واخلدر هو املالذ اآلمن الذي يشعر شاعرنا 
  ببلوغه املبتغى. 

بتعطشه الكبري للخصوبة واألمومة، إذ يبدأمن اليوم الذي  -يف قصته املصورة هذه-يوحي الشاعر
الذي سيعوض صحراء الروح واجلسد، فعنيزة، هي املرأة املالذ، حيث اخلصوبة القى فيه أنثاه، النصف 

واجلمال، وعنيزة "لفظا:هي تصغري عرتة، أي: أنثى املاعز، ورمبا الختيار امسها عالقة بإحساسه 
                                                             

يظهرون. املـرط: إزار   :. اخلدر: اهلودج. بيضة خدر: مكنونة غري مبتذلة. يشرون ١٤-١١، نديواال امرئ القيس، ١-
 خز يكون من صوف وإمنا جتر مرطها ليخفى أثره وأثرها. املرحل: املوشى. 
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باخلصوبة، إنه يربط اإلنساين باحليواين يف صورة الروح احلية الشاعربوجودها، وبيضة اخلدر رمز 

  لصون واالكتنان، والنور املفقود من حياة الشاعر. للحماية وا
ويف األساطري ترمز البيضة إىل املوت فاالنبعاث، كما األرض اليت يدفن فيها امليت قبل انبعاثه ـ 

  أسطورياً ـ كطائر الفينيق، هي كالرحم الذي خيرج منه اجلنني إىل احلياة. 
  واالنبعاث. البيضة ـ رحم ـ أرض مدفن، باعثة يف معادلة املوت 

وقد نقش البيض على أحجار التوابيت والقبور يف حضارات خمتلفة كالفينيقية والفرعونية "
واإلغريقية والرومانية، وما زال البيض رمزاً من رموز عيد الفصح عند املسيحيني وعيد الربيع عند 

  .املصريني اليوم، وهنا تكتسب القصة أبعادها الرمزية واازية
نا كالفارس الباحث عن الكأس املقدسة يف أسطورة األرض اليباب ليحقق اخلصب فالشاعر ه

وحييي األرض بعد موات، والكأس كالبيضة املوحية بالرحم، رمز املرأة، وهي رمز جنسي واسع 
االنتشار يف العامل منذ عهد سحيق يف القدم، ميثل الطاقة التناسلية واألنثوية، وقد ارتبط بطقوس 

إذن املغامرات هي طقس  .١، كما جتسدت البيضة يف أساطري املوت واالنبعاث"اخلصب واجلدب
اندماج، ويف املخاطرة  جتاوز للهامشية وخماطرها، وحماولة لالندماج، جتسدت يف تصوير الشاعر 
السماء كوشاح مرصع بالآللئ ـ النجوم ليغدو الئقاً لتلك املرأة ـ األرض، فاألرض ترتدي السماء، 

طوري يف طقس عبوري اندماجي " ففي هذا العامل األسطوري تقف املرأة منتظرة فارسها إنه جو أس
   :ويتابع امرؤ القيس. ٢عند ستر اخلباء بثياب النوم، مستعدة للقائه وتنويله ما شاء "

  أَثيث كَقنوِ النخلَة املُتعثكلِ             وفَرعٍ يغشي املَنت أَسود فاحمٍ
  منارةُ ممسى راهبٍ متبتلِ             الظَالم بِالعشاِء كَأَنها تضيُء

  نؤوم الضحى لَم تنتطق عن تفَضلِ     وتضحي فَتيت املسك فَوق فراشها
  ٣إِذا ما اسبكَرت بني درعٍ ومجولِ          إِىل مثلها يرنو احلَليم صبابةً

                                                             
 .  ٢٥٧، صورة والشعر العريب قبل اإلسالمأنتربولوجية الاحلسني، قصي  -١
 . ٢٠١، بنية القصيدة اجلاهليةعوض، ريتا  -٢
 :عذق النخلـة. املتعثكـل   :الكثري النبات. القنو :الشعر الطويل. األثيث :. الفرع١٨-١٦، نديواال امرئ القيس، -٣



 ٦٠  املنهج األسطوري يف قراءة الشعر اجلاهلي 

 
الشعر الغزير رمزا من رموز اخلصوبة، ويزيد هذا التعبري تأكيداً وصف الشاعر شعر حمبوبته  يعد 

بأغصان خنلة خضراء، دليل خصوبة وحياة، " إذاً تتميز اخلضرة من سائر األلوان، ذلك أا قرينة 
اميني املقدسة، الشجرة، رمز احلياة والتجدد، خنلة كانت أم سدرة أم سمرة، وكانت النخلة شجرة الس

وكانت (ذات أنواط)، شجرة العرب املقدسة، وتتصل اخلضرة من حيث هي رمز باملاء، لذلك مل يكن 
من غريب األمور أن يصوروا بداية احلياة يف الكون من (جوهرة خضراء)، ومل يكن من باب الصدفة 

ويضاف إىل اللون . ١أن كانت اخلضرة اللون الطاغي يف الفردوس وتصوراته لدى شعوب املنطقة"
األخضر الشعر األسود الكثيف الذي حييط بالوجه األبيض ما هو إال " صورة جنسية ذات دالالت 

  .٢توحي باحليوية والطاقة املخصبة " 
الضد يظهر حسنه الضد، ومجالية األبيض تعكسها كثافة األسود " ولذلك اقترن اللون األبيض 

يم (معنوية إجيابية) يف عامل اليقظة واملنام، وقد استمرت هذه باإلشراق واحلياة والسمو، واقترنت به ق
الرمزية غري اخلاصة بالعرب، فَعد الليل كافراً والنهار مسلماً، ويف اآلخرة تبيض وجوه وتسود وجوه، 
واألبيض لون اللنب والفطرة، وإذا اجتمع األبيض واألسود مسي الذي يتصف بتلك الصفة األبقع ومنه 

. وقد يرمزالسواد إىل الرحم أو ٣قع واحلمامة الورقاء، وهي اليت يف لوا بياض إىل سواد " الغراب األب
الكينونة املغلقة اليت سيخرج منها النور، إنه املوات الذي ستنبعث من بني طياته احلياة، فنور وجهها 

  وضياؤه أشرقا بعد ليل نفسي طويل، رمز إليه بالشعر األسود الكثيف. 
(منارة ممسى راهب) الضوء النفسي املعبور إليه من عامل الظالم، وتعزز لفظة  وتكثف عبارة

  (متبتل) ذات اإلحياءات الدينية النور الداخلي الذي يتساوق مع النور اخلارجي. 

                                                                                                                                                           
ها نطاقاً بعد لبس ثـوب واحـد. أسـبكرت:    مل تشد علي :املتعبد منقطعاً عن الناس. مل تنتطق :املتداخل لكثرته. املتبتل

أي هي شابة بني الصغرية والكبرية، أي هي بني من يلبس الدرع وهو ثـوب ملـن دخـل يف    :امتدت. بني درع وجمول
 السن، وبني من يلبس اول وهو ثوب خفيف لطيف يلبسه الصبيان.  

 .  ٢٠١-٢/٢٠٠، موسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالاعجينة، حممد  -١
 . ٢٠٤، بنية القصيدة اجلاهلية عوض،ريتا  -٢
 . ٢/٢٠٠، موسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالاعجينة، حممد  -٣



 ٦١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
...) الذي يرمز إىل عامل الوجود واأللق والضياء، فهو طقس العبور .أما الضحى (نؤوم الضحى

  إىل عامل االندماج
ذه املرأة رمز أسطوري، إا اإلهلة البكر، واحلب اجلنسي، واإلخصاب، إا يف عامل ما قبل إن ه

السقوط، حيث ال تعرف خطيئة، إا يف اجلنسية، حيث احلياة الطبيعية صالة وتعبد وبراءة وطهارة " 
١.  

أما جسر العبور األقوى واألمنع فهو الدرع الذي تلبسه الفتاة البالغة لتصبح مهيأة، لتلعب دور 
األمومة واألنوثة الناضجة، وتقدم صورة الفتاة اليت "اسبكرت بني درع وجمول"طقس العبورمن مرحلة 

جلاهلية كانت عند الضياع أو الالمسؤولية إىل مرحلة االنصياع واملسؤولية، إذ " يبدو أن الفتاة يف ا
. ودرع املرأة هو القميص الذي تلبسه املرأة ٢بلوغها تلبس الدرع يف احتفال طقسي ورمسي خاص"

البالغ بعد شقها درع اجلارية الصغرية عنها، إنه انتقال جذري من الطفولة إىل البلوغ، من االنقطاع 
  عن عامل االندماج والفاعلية إىل عامل االندماج. 

مرحلة املوت إىل البعث من جديد، إذ متوت الطفولة لينبعث النضج والبلوغ،  إنه العبور من
فالوالدة و" يف اتمعات الزراعية ربطوا بني سر اخلصوبة يف املرأة، وسر اخلصوبة يف األرض، فعبدت 
 املرأة بوصفها أماً، ورمزوا إليها يف طقوسهم وشعائرهم بآهلات وأمهات، فاتصل معىن األمومة مبعىن

  .٣املعبود يف حالة اآلهلة األم (األرض واآلهلة األم) املرأة "
حىت يف صورة العروس املتشحة بالبياض،داللة على اإلخصاب واحلياة والعبور من حال الطفولة 

  .والبكارة إىل النضوج والتأهيل لالستمرار،إا صورة مكملة لتدريع املرأة
   :املاء -ب

                                                             
 .  ٢٠٤، بنية القصيدة اجلاهليةعوض، ريتا  -١
 .  ٢٠٤، نفس املصدر -٢
 .  ١٣٣، أنتربولوجية الصورة والشعر العريب قبل اإلسالماحلسني، قصي  -٣



 ٦٢  املنهج األسطوري يف قراءة الشعر اجلاهلي 

 
حيث مظهراحلياة الذي يزيده الربق خصوبة، إنه " مرشد  طقس العبور إىل ضفة االندماج،

اإلنسان إىل االستقامة (أي مرشد العابر يف اهلامشية إىل اتمع)، مثل يدين تلوحان أو مثل مصابيح 
  . ١راهب ترشد الضال يف الظلمة " 

   :سعلى ذلك قول امرئ القيودليلنالقدعد املاء سبيال إىل الوجود واالندماج يف احلياة،
هميضو رقاً أُريكرى بكَلَّلِ              أَحارِ تم بِيينِ يف حدكَلَمعِ الي  

  ٢بالِ املُفَتلِذأَهانَ السليطَ يف ال         يضيُء سناه أَو مصابيح راهبٍ
ق تشكل األبيات جسراً متيناً للعبور إىل ضفة االندماج هربامن عامل الليل املهمش والفرا

   .والقطيعة
النور، ومااستخدامه (حار) االسم املرخم احململ  (أحار) تأكيد باجنالءالظالم وعودة:يف ندائه

بدالالت اخلصوبة إال تأكيد على ذلك فاحلارث من احلرث واحلراثة والزراعة وما يستتبعها من خصوبة 
إىل املاء. ففي مناداة  وعطاء، مصطلحات تشي باخلصوبة واحلياة، إذن لدى الشاعر توق وجوع دفني

احلارث دعوة للعبور، والتماس الوصول حتقيقاً للخصوبة. ويف ملع اليدين عبور حنو النور واأللق يف 
  نفس عانت الظلمة والظالم، ففيه ابتهال ودعوة للمطر بالسقوط، هو متهيد أشبه بالفيقة بني احللبتني. 

رة اإلله امللك املتوج يف السماء الذي وقد عزت ريتا عوض صورة السحاب (املكلل) إىل " صو
سيخصب األرض املتحرقة شوقاً إىل احتضان بذرة املياه، والعطش إىل املطر احمليي، أو كأن الربق يشق 

  .٣السحاب إىل ثغر مبتسم " 
تنطوي الصور الشعرية على رموز أسطورية منها: دالالت اإلخصاب، يضاف إليها ما ختتزنه 

حد فيها " دالالت الذكورة واألنوثة فالربق نفسه حبركته املندفعة الجلة وبتفجري صورة الربق اليت تت
املطر املروي واملخصب رمز للذكورة يف االندفاع املتفجر واالختراق املروي، وفعل اإلخصاب، ولكنه 

                                                             
 .  ٨٢، جملة جممع اللغة العربية بدمشق استتكيفتش، سوزان -١
الذي يف جوانـب السـماء    :ما حبا من السماء، أي ما عرض وارتفع. املكلل :. احليب٢٤، نديواال امرئ القيس، -٢

 كاإلكليل، السنا: الضوء، السليط: الزيت، الذبال: الفتائل، أهان السليط: أي كثر منه . 
 .  ٢٢٥، ة اجلاهليةبنية القصيدعوض، ريتا  -٣



 ٦٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
لثها بارتباطه بصورة بيضة اخلدر يكتسب الرموز اجلنسية األنثوية، فتتفاعل تلك الرموز، ويكون ثا

املعادل الرمزي اللتقاء الذكر واألنثى، واحتاد الذات وتكاملها وزرع بذرة احلياة يف األحشاء وانبثاق 
فاملطر هو اإلخصاب الذكوري الذي أفرزاألرض املعشبة والطيور املنشدة  .١احليوية من أرض اليباب"

  واأللوان اليت تزين األرض. 
 :امرئ القيس إىل مرجعية ميثولوجية فقالت إن املطر لقد عزت استتكيفتش صورة املاء، يف معلقة

" هو صورة ذات جذور عميقة يف ميثوبيا الشرق األوسط، حيث جند يف أسطورة من أساطري سومر 
وصف نزول املطر على األرض بأنه سيالن يف اإلله أنكي يف رحم اآلهلة فهو رسغ، أي ما يعبر عن 

  االندماج.  ، أي العبور إىل عامل٢اخلصب واإلجناب"
يتحقق الولوج إىل عامل الذات والوجود يف صورة األزهار اليت تنشي األرض العطشى بعد    

سيالن أشبعها، ويف صورة النباتات اليت ظهرت كبضاعة تاجر مياين، إنه الدخول اتمعي يف نسيج 
  احلضارة اليت كانت ممزقة ومدمرة، الدخول يف عامل االندماج، كقول الشاعر:

  صبحن سالفاً من رحيقٍ مفَلْفَلِ            ديةـجواء غـي الـنَّ مكَاككَأَ
  بِأَرجائه القُصوى أَنابيش عنصلِ            ه غَرقى غُديةًـكَأَنَّ سباعاً في

  لِبكُب على اَألذقان دوح الكَنهـي         عن كُلِّ فَيقَة ءوأَضحى يسح املا
خلَةن ك بِها جِذعتريماَء لَم يتو          ال أُطُماً إِلّا منــولِـشيداً بِج٣د  

جو ديين "التغريد صراخ العطش الذي ارتوى، والسح صراخ العابر املتخطي. يلف اللوحة     
وهي أن حتلب  ة):(فيق حول كلمة الصورةشعائري يسبغ على الصورة أبعاداً أسطورية غنية، وتتمحور 

                                                             
 . ٢٢٦، نفس املصدر -١
 .  ٨٠، جملة جممع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان  -٢
 :شجر عظيم. األطم :أن حتلب الناقة مث تترك شيئاً مث يعاد حلبها. الكنهبل :. الفيقة٢٦-٢٤، نديواال امرئ القيس، -٣

الغرقى من السباع مبا نبش من العنصل. والعنصل نبـت بـري    البيت املسطح. األنابيش: يريد أصول ما نبش فيه، وشبه
 يشبه البصل.    



 ٦٤  املنهج األسطوري يف قراءة الشعر اجلاهلي 

 
هذه االستعارة جتعل السماء  الناقة مث تترك شيئا، قبل أن يعاد إىل حلبها، فما بني احللبتني هي الفيقة،إن

  ١".أسطورية عظيمةناقة
كما تقودنا االستعارة التالية (يكب على األذقان دوح الكنهبل) إىل صورة املصلني املنكبني على 

إِنَّ الَّذين أُوتوا الْعلْم من قَبله إِذَا يتلَى ﴿  :ء يف قوله تعاىلوجوههم سجداً خشعاً عابدين، وجا
  . ٣ ﴾ وخيرون لألذقان، يبكون ويزيدهم خشوعاً ﴿، ٢﴾ علَيهِم يخرونَ للْأَذْقَان سجداً

العبور إىل حتوي الصورة دالالت دينية ترمز إىل اخلشوع والرهبة أمام القوة اخلارقة املاحنة، إنه 
االندماج، حيث تبدو الصالة شكراً وعرفاناً جلسر العبور، الذي هو املطر رمز املوت واالنبعاث. إن 
صورة املاء يف الشعر اجلاهلي كانت ضرورة بل حاجة فنية وإنسانية ودينية للتعبري عن عطش الروح 

  لرمحة السماء. 
ياة باملوت، باالنصهار يف أتون التجربة فالسيل واملطر ـ إذن ـ طقس عبور " إنه رمز جتدد احل

بالصدام بني القوى املتناقضة واملتصارعة، كالعنقاء اليت ال تتجدد حياا إال باحتراقها  وكآهلة أساطري 
اخلصب املكتسبني احلياة باملوت، وكاملسيح احملقق مبوته خالص العامل، إنه منوذج املوت واالنبعاث 

  .٤ التاريخ " الكامن يف الالوعي البشري عرب
   :اخلمر - ج

عندما تغيب الذات عن عامل اهلامشية والفراق والضياع، وتدخل يف أنفاق تنتهي بنور يشع يف 
   .النفس تلج عامل االندماج

اخلمر يف األصل فاكهة حمولة معدلة عابرة، ومنوذج قوي لالنتقال من مرحلة إىل أخرى، فهي قد 
امل السوائل حيث صارت شراباً روحياً، ناضج الفاعلية يف مخّرت، مث عتقت فعصرت عابرة إىل ع

  اجلسد والنفس. 

                                                             
 . ٢٢٨، بنية القصيدة اجلاهلية ،عوضريتا  -١
 .١٠٧، اإلسراء -٢
 .١٠٩، اإلسراء -٣
 . ٢٢٤، بنية القصيدة اجلاهلية ،عوضريتا  -٤



 ٦٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
لقد اكتسبت اخلمر بعداً أسطورياً حني عدت رمزاً أساسياً من " رموز االندماج واحلياة 

، بل كانت استخداماا يف اجلاهلية ألبعاد طقسية أسطورية، فقد رأت استتكيفيتش أن " ١االجتماعية"
الشرق األوسط القدمية بصفة عامة، ويف حضارات العرب اجلاهليني بصفة خاصة،  اخلمر يف حضارات

مادة ذات أبعاد طقسية ورمزية متعددة، فلها دور يف كل طقوس التضحية والقربان والثأر، وعقد 
القسم بصفتها بديالً للدم أو رمزاً له وللصبوح ـ أيضاً ـ وجه طقسي، فهو يلعب دور مرجعية 

ن، ولذلك ميكننا أن ندرك يف فض ختام اخلمر ذبح ضحية حيتفل الشاعر عن طريقته مجاعية أو قربا
  ٢".باندماجه يف اتمع

ففي تسارع اجلاهلي ملعاقرة اخلمر صباحاً فريضة يسعى الشاعر لتأديتها، وطقس يظن أنه 
ت األخرى. سيدخله عامل الذات والوجود، وواجب يظن أنه ال بد من القيام به للعبور إىل ضفة الذا

  :ففي قول لبيد
ن لَيلَةكَم م درينال ت ل أَنتهاـطَل         بنِدامها ولَهو قٍ لَذيذ  

غايها ورسام ها         تاجِرٍ ةقَد بِتدامم زعت وعفإِذ ر وافَيت  
ةذبِ كَرينجو ةيبوحِ صافصـبِ       ورٍ تتوإِبـم ـأتالُه٣اهـهام  

يف (صبوح صافية) طقس اندماج يعيشه الشاعر وكأنه يقدم طقس تضحية، وقرباناً واجباً عليه يف 
  الصباح الباكر علّ اإلحساس بالوجود يطاله. 

يتضح البعد األسطوري ويتجلى يف طقسية اخلمر وقدسيتها، وذلك يف صورة اخلمر الصافية 
رة، وبعني الديك تارة أخرى، والنور والضياء من األشبه بشعاع الشمس، واألشبه بالنور والضياء تا

مسات كوكب الزهرة، وقد ربطت اخلمر يف اجلاهلية بالزهرة وبأجرام مساوية أخرى عبدت بوصفها 
  ربة للخمر من جهة ونظرية للشمس من جهة أخرى. إذن اخلمر يف األساطري شراب مقدس لآلهلة. 

                                                             
 . ٧٠، جملة جممع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان  -١
 . ٧٠، قاملرجع الساب -٢
ال حر فيها وال برد. التاجر:تاجر اخلمر، غايته:رايته اليت ينصبها ليعرفه  :. طلق٣١٤-٣١٣، ، الديوانلبيد بن ربيعة -٣

 تصلحه.  :ذات أوتار. تأتأله :املغنية. وتر :ارتفع مثنها. كرينة :طالبو اخلمر، عز مدامها
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موز طها بالشمس، والشمس يف األساطري حتمل ركما ترمز اخلمر إىل اخلصوبة واألمومة الرتبا

  األمومة والطهارة والقداسة. 
   :الفرس -د
يرتقي العابر ساحباً على صهوة اجلوادخمتصرا الزمن غري آبه برياحه املدمرة،  والفرس هو اجلسر  

، وهذا هو أساس الرامز " إىل العابر املندمج أيضاً، باعتبارها طاقة طبيعية مقيدة خلدمة اتمع البشري
  .١تشبيه الفرس بنخلة جرداء، فهي أيضاً صورة أخرى للطبيعة املتحضرة" 

يف مجوح الفرس انعتاق وحرية واندماج، ووصفه بالنخلة اجلرداء كناية عن الشموخ والعظمة 
  واالرتقاء. 

   :وصورة الفرس كما وردت يف الشعر اجلاهلي كانت نوعني
احلياة الكثرية، إىل االعتالء على  تتخطي والتجاوز ملطبافرس ال :فرس الصيد النوع األول: -١

تالهلا، وفعل الصيد حبد ذاته هو فعل اقتناص وتقييد وإلغاء لزمن اهلامشية والفراق، وحماولة للعبور 
حيث حلظات القوة والتجدد، فاقتناص الفريسة فعل ذو داللة طقسية، ألنه يرتبط بإيقاع التحول 

ص واملقتنص يف آن معاً. وزمن القنص أو الصيد هو زمن الغدو، الذي ارتبط والتجديد يف حياة القان
  ـ رمزياً ـ بالشروق واأللق، والضياء، وبداية عهد جديد. 

  ويعد امرؤ القيس من أبرع الشعراء عبوراً عرب القنص، وختطياً، يف قوله: 
  د هيكَلِـاَألوابِ دـرِد قَيـبِمنج         وقَد أَغتدي والطَري يف وكُناتها

  كَجلمود صخرٍ حطَّه السيلُ من علِ    لٍ مدبِرٍ معاًـر مقبِـر مفَـَمك
تنِهن حالِ مع بدزِلُّ اللي يتفـكَم     كُمالص لَّتلِـا ززنواُء بِاملُت  
هزامهتاشٍ كَأَنَّ ايقبِ جلى العع     ح فيه لِإِذا جاشرجم غَلي ه٢مي  

                                                             
 .  ٧١، جملة جممع اللغة العربية بدمشقاستتكيفتش، سوزان  -١

 :الفرس القصري الشعر. األوابـد  :املواضع اليت تأوي إليها الطري. املنجرد :. الوكنات٢٠-١٩، نديواال امرئ القيس، ٢-
أملس املنت سهله. احلال: موضع اللبد من ظهره . الصفواء: الصخرة امللساء . املترتل: النازل عليها.  :الضخم. يزل اللبد

صوت جوفـه   :جري بعد جري. اهتزامه :ه كما جتيش القدر على النار. العقبعلى العقب جياش: أي جييش يف جري
 القدر.   :الغلي. املرجل :عند اجلري. احلمي
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يعرب الشاعر إىل عامل الذات والوجود طاوياً الزمن، مقيداً الطيور، وقانون الطبيعة، على اهليكل 

  املتني الذي جيسد بفعله وشكله قانون االندماج والتآلف. 
 القانص املقتنص يتحد معاعر تأخذ بعداً أسطورياًواضحاً،مفاده أن الشاعرالشوالصورة اليت قدمها

  غري آبه بقوانني الوجود.  فرسه حىت يغدوا شخصاً واحداً متخطياً الضرورة
ففي تشبيه جوفه املغلي قوة وحرارة وإرادة وعنفواناً  بالقدر على النار طقس أسطوري، حيوي 
عبورامن نوع خاص؛ ألن النار أداة حتول وانتقال من مرحلة بدائية إىل مرحلة متحضرة، من الرماد إىل 

ويف غليان جوف الفرس إشارة إىل حتوله  وفارسه من فرس عادي إىل آخرأسطوري. من  التكوين،
  فرس مستسلم أويكاد، إىل آخر متحد ومتمرد، جينح للوصول إىل أقصى املبتغى، وهو االندماج. 

يف قدرة الفرس األسطورية حتد للزمن القاسي، وقهر للمتناقضات يف احلياة، وجتسيد للصراع 
لذا كانت صورة احليوان عموماً، والفرس خصوصاً، صوراً حية تضج باحليوية والعبور الالمنتهي، 

والتحول، وما فرس امرئ القيس إال ذاته الداخلية،الرافضة، الدافعة إىل حلظة اإلبداع الشعري من قمة 
  احلس الشعوري. 

   :فرس احلرب :النوع الثاين -٢
 القمة، من الشرذمة والتشرد إىل االندماج، فرس االنتصار على اهلزمية والتحول من القاع إىل

ويغدو العبور عليه مظهراً متميزاً من مظاهر االندماج، وليس أدل على ذلك من فرس عنترة املعادل 
  :النفسي  لصاحبه

  بِمقَلَّصٍ نهد املَراكلِ هيكَلِ     ولَرب مشعلَة وزعت رِعالَها
  متقَلِّبٍ عبثاً بِفَأسِ املسحلِ      هـرابسلسِ املُعذَّرِ الحقٍ أَق

ةخرن صها مكَأَن القَطاة هدحفَلِ       نغشاها املَسيلُ بِملساَء يم  
هينتالِ فَعإِىل الق نانالع سللِ      سنيِ اَألحوةٌ كَعص١قَبالُء شاخ  

                                                             
أي كففتها عن التقـدم وصـرفتها.    :حرب شديدة كالنار املشتعلة. وزعت رعاهلا :. مشعلة ٢٦١-٢٥٩، ديوانه ١-

مجع قـرب وهـو    :معقد العذار. األقرب :سع اجلوف. املعذروا :يعين فرساً مدجج اخللق خفيفاً. د املراكل :مبقلص
سـلس   :احللقة اليت فيها طرف منشار اللجام. وأراد بقولـه  :ما دخل يف فم الفرس فيه. املسحل :اخلصر. فأس اللجام
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. يبدو عنترة فخوراً بفرسه فخره بذاته، فهو إنه الفرس، اجلسر املقاوم بكل ما أويت من صالبة

املنقذ الوحيد من براثن العدم، واهلامشية اليت تطاله يف كل حني، يف سباقه أقرانه سباق الزمن عله حيظى 
  من أمره بشيء، ويف قوته ولوج إىل عامل االندماج. 

رية عبر ولوجه عامل إنه الفرس ـ الشاعر املعرض لقذفات العامل واستهجانه قبل حصوله على احل
  الذات، ويف شخوص عينيه إمعان ببوابات الوجود. 

إذن يف تشوف الشاعر إىل جتاوز العامل السليب املعيش وختطيه جتسيد للعبور، وجسر العبور هو 
 أقصى ما بلغته ذات الشاعر من إبداع وختطٍّ وانطالق. 

األسطورية الغريبة، حىت بدا  يف صورة الفرس إبداع خالّق واستبطان واضح لبعض العوامل
الفارس أسطورياً أشبه بأنصاف اآلهلة احمللقة الباحثة عن الوجود، وكأنه" املعادل الرمزي لبينا سوس 
الفرس انح يف األساطري اإلغريقية، ورمز الروح احمللقة، واملغنني امللهمني، وللفرس انح الذي ارتفع 

وللرباق املخترق بالرسول جسدها يوحنا يف سفره الرؤيوي يت بالنيب إيليا إىل السماء، وللفرس ال
  ١السموات السبع،البالغ به سدرة املنتهى حيث التقى اخلالق وتلقّى الوحي".

   :خامتة
  خنلص من هذه الدراسة إىل النتائج اآلتية:

 ختتزن الكثري من الصور الشعرية اليت ساقها بعض الشعراء اجلاهليني أبعادا أسطورية؛ حىت -
  عدبعضها، ترمجة ألساطري معينة وطقوس. 

لقدجسدت مرحلة الفراق، عربصور الطلل ورحيل الظعائن، جسور العبور من عامل االستقرار 
اآلمن إىل فياف مادية ومعنوية الاستقرار فيها، وقدبدا املنهج األسطوري يف هذه الصور الشعرية أداة 

  ة. لقراءة النص الشعري قراءة مبنية على أسس فكري

                                                                                                                                                           
 :د القطاةوصفه بالنشاط، فهو يتالعب بفأس جلامه وحيركه يف فمه.  :املعذر: أي أنه لني العنان عند الكر. متقلب عبثاً

أراد ما جيري علـى   :حيث يكثر املاء. يغشاها السيل :غليظ معقد الردف كأا صخرة ملساء جيري عليها املاء. احملفل
 لعزة نفسه ونشاطه.  :أي متأت للكر، لني العطف. عينة قبالء :املاء من املسيل. سلس العنان

  .  ٢٧٠، بنية القصيدة اجلاهليةعوض، ريتا  -١
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و جتلت األبعاد األسطورية يف مضامني الصور اليت جسدا مرحلة الرحلة والضياع، يف صور 
الناقة ومتحوالا ويف صورالليل والصحراء، وقد ظهرت هذه املرحلة كجسر عبور حيث املالذ الكامن 

  .يف التالقي واإلحساس بالوجود عرب االندماج
ندماج (مرحلة الوصول إىل املبتغى) يف صوراملرأة، وبرزت أسطورية الصورة الشعرية يف طقس اال

واملاء واخليل واخلمر، إذ اكتسبت كل من هذه الصور بعدا أسطوريا، حني عد كل منها رمز حتول 
  .وختط وجتاوز واندماج

  
  املراجع واملصادرقائمة 

  .القرآن الكرمي -  
  )،٦٠د(، الجملة جممع اللغة العربية بدمشقستتكيفيتش، سوزان، ا -١
 أكتوبر، القصيدة العربية وطقوس العبور، جامعة شيكاغو.  –، يناير١٩٨٥اجلزء األول،  

، شرح وتعليق حممد حممد حسني، مكتبة اآلداب القاهرة، الطبعة الديواناألعشى الكبري، -٢
 م.١٩٨٣السابعة، 

الطبعة الثالثة،  ، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر،الديوانامرؤ القيس،  -٣
١٩٦٩.  
، مجع وحتقيق وشرح: علي ذو الفقارشاكر، دار الغرب اإلسالمي، الطبعة الديوانتأبط شرا، -٤

 م.١٩٨٤األوىل، 

، األهلية للنشر والتوزيع، الطبعة أنتربولوجية الصورة والشعر العريب قبل اإلسالماحلسني، قصي، -٥
 . ١٩٩٣األوىل، 

  .١٩٨٥، دار الكتب العلمية، لبنان، ١،طالكبريتفسري األحالم ابن سريين، -٦
، مجع وحتقيق وشرح د. إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، الطبعة الديوانالشنفرى، -٧

 م.  ١٩٩١األوىل، 
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لثاين، دار ، اجلزء األول، واجلزء اموسوعة أساطري العرب عن اجلاهلية ودالالاعجينة، حممد، -٨

 . ١،١٩٩٤الفارايب، بريوت، لبنان، ط 

 . ١٩٧٠، بريوت، ٦، جاملفصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالمعلي، جواد،-٩

، حتقيق ودراسة حممد سعيد مولوي، املكتب اإلسالمي، بريوت، الديوانعنترة العبسي، -١٠
 . ١٩٨٣دمشق، الطبعة الثانية، 

، دار اآلداب، القيس) (الصورة الشعرية لدى امرئبنية القصيدة اجلاهلية عوض، ريتا، -١١
 . ١٩٩٢بريوت، الطبعة األوىل، 

 . ١٩٦٢،حتقيق إحسان عباس، الكويت، ديوانالالعامري،  لبيد بن ربيعة -١٢

 .م١٩٧٧، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، الديوانالنابغة الذبياين،  -١٣



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة حميفصل ة وآداا،يجملة دراسات يف اللّغة العرب
  

  حتوالت املوضوع الوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف 
   الدكتور حممد مروشية 

  امللخص 
تتناول هذه الدراسة التجربة اإلبداعية للقاص حمسن يوسف، بدءاً من جمموعته القصصية األوىل 

ه آخر الليل)، وانتهاء مبجموعته القصصية األخرية (حكايات السيدة اجلميلة)، وهذه الدراسة (وجو
ليست تأرخياً للتجربة اإلبداعية للكاتب، وإمنا تلمس لتجربته القصصية وتطوراا، والكشف عن 

جربة التحوالت اليت طرأت على املوضوع الوطين والقومي وقد مت تتبع التغريات اليت طرأت على الت
اإلبداعية، واملضامني الفكرية للكاتب، وتناول التقنيات الفنية اليت وظفها يف قصصه، كالتقطيع، 

يشقى وراء املصطلحات فكار، واإلشارة إىل أن الكاتب الوالعنونة، واملونولوج الداخلي، وتداعي األ
  لنابض باحلياة. احلداثية، بل يبقى له صوته القصصي اخلاص الذي يتفرد به، مستخدماً السرد ا

  التحوالت، حمسن يوسف، ثنائية النهوض واالنكسار.  كلمات مفتاحية :   
  

  املقدمة : 
، يلحظ مدى التصاقها بالواقع املعيش، ١إن املتتبع للتجربة اإلبداعية للقاص حمسن يوسف

ينات، كان وبعناصره الثابتة واملتحركة، ومنذ أن بدأت تتفتح براعم جتربته القصصية يف أوائل الست

                                                             
 ا  مدرس يف قسم اللغة العربيةامعة تشرين، سوريا.جبوآدا  

 ٦/١٠/٢٠١١=  ١٤/٧/١٣٩٠يخ القبول: تار       ٢٥/٦/٢٠١١= ٤/٤/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
جيهل حمسن يوسف مكان والدته وتارخيها، ومل ينعم حبنان والديه، أعود ألكرر، فتاريخ والدة حمسن يوسف  - ١

، واملكان : الالذقية أو طرابلس، وهو ١٩٣٩-١٩٣٦ومكاا، مشكلة تقع بني احتمالني، وهو راضٍ ما، فالزمان : 
ن أهم ما يرحيه فيه، هو أن التارخيني منحاه لقب (ابن السبعني)، وهو عنوان آخر قصة كتبها =  يعشق املدينتني، والزم

= مات والد حمسن يوسف، وكان أصغر من أن يعي ما حدث، وحلقت به أمه، كأنه طائر ال سرب له على ساحل 
ب إىل أن هذه احلياة اليت عاشها الوطن وداخله، ليعيش رحالت ابن بطوطة بني جبال وطنه الكبري وسهوله. يشري الكات

 أسهمت بشكل كبري يف رؤيته حول اإلنسان واتمع والعامل، وأا تركت بصمات واضحة على عامله القصصي. 



 ٧٢  لوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف حتوالت املوضوع ا

 
واضحاً أن اهلم الوطين والقومي يؤرقه أكثر من غريه من اهلموم، بل إن جتاربه القصصية األوىل جتسد 

  تلك املعاين، رمبا أكثر مما جسدت قضايا الفن واإلبداع. 
وإذا كان الكاتب قد أوىل أمهية قصوى للمضامني الفكرية، فهذا ال يعين أنه مل يطور أدواته 

ستفد من تقنيات القصة احلديثة، بل سنكتشف أنه ظل حريصاً على التجريب والتحديث الفنية، ومل ي
  واالستفادة من التجربة اإلنسانية يف كتابة القصة القصرية شكالً ومضموناً. 

وهذه الدراسة ال تقيد نفسها مبنهج معني، وإمنا حتاول االستعانة مبا يفيدها من مناهج البحث 
  خيي، وبناء على ذلك مت توزيع البحث على القضايا اآلتية :األديب، وال سيما التار

  تضاريس التجربة اإلبداعية يف قصص حمسن يوسف.  -
 ثنائية النهوض واالنكسار يف املوضوع الوطين والقومي.  -
 االنسحاب من اتمع واالنكفاء على الذات.  -

 تضاريس التجربة اإلبداعية يف قصص حمسن يوسف :  -۱
أن رحلة هذا الكاتب مع الزمن واألدب، رحلة طويلة، تصعب اإلحاطة  اعترف ـ دون تردد ـ

ا، وإذا ما تأملنا عناوين جمموعاته القصصية، جنده يعترف هو اآلخر، عرب هذه العناوين، حبجم 
املكابدة والعذاب والصرب، وشراسة املعارك اليت خاضها، العتالء مكانته القصصية املميزة. وأول ما 

التجربة اإلبداعية واملضامني الفكرية يف قصص حمسن يوسف، أن عامل املصيبة  يلفت النظر يف
                                                                                                                                                           

نال شهادته األوىل متنقالً بني قرى منطقة (صلنفة) والالذقية، وانتسب إىل كلية اآلداب جبامعة الالذقية، قبل أن 
 حتمل اسم (تشرين). 

ه تابع دراسته على ساحل حبره األبيض يف مدينة اإلسكندرية املصرية، ومن هناك فرد جناحيه وطار، ليعرب لكن
البحر، زار تركيا من شرقها إىل غرا، وتذكر جبال الالذقية، وهو على قمة جبل (فيتوشا) يف صوفيا البلغارية، وأخذه 

حف اخلمسينات والستينيات، ومن وحي رحالته، كتب الزمن بعيداً وقريباً، وكان يكتب ويكتب، وينشر يف ص
واحداً بث عرب التلفزيون السوري، واحتفت عناوين ما كتبه لألطفال باسم  وسيناريو) عمالً، ٢٥لألطفال قرابة (

(السندباد)، فرحالته حتفل باملعلومات عن أماكن زارها ضمن قالب حكائي يسعد األطفال .... مع اهتمامه بأدب 
 در يف الدراسات سبعة كتب، وثالث روايات، واثنيت عشرة جمموعة قصصية مع أعمال قادمة قيد النشر.الطفل، أص

  ).٢٠١٠تشرين األول  ٢٠حوار أجريته مع الكاتب، (
  
  



 ٧٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
واالنتكاس واليأس واملعاناة والقهر واالغتراب وفقدان العالقة األساسية مع العامل ـ وال سيما بعد 

  نكسة حزيران ـ يشكل احملور الرئيس يف عامله القصصي.
ري من ذكرها، حسب تناولنا لبعض قصصها، أما العناوين، فالكشف امللحق حيتويها، وال ض

وتلمس مالحمها، يف هذه الدراسة، واموعات هي : (وجوه آخر الليل ـ معرض صور ـ عامل 
املواطن م ـ الطريق الطويلة ـ الطيور ـ أحزان تلك األيام ـ الوقوف على الرؤوس ـ اعترافات 

  كايات السيدة اجلميلة) . فارس الزمان ـ آخر الرجال ـ كالذكريات ـ أحزان آدم ـ ح
واملالحظ يف العناوين أا حتمل رموزها ودالالا، فمعرض صوره أو عامله وامسه يبدأ حبرف 
امليم، تتزاحم يف هذا املعرض أو العامل، الصور والوجوه والرؤوس، والطيور والفرسان والرجال 

أدمي الطريق الطويلة، عابراً والذكريات واحلكايات واألحزان، وكل هذا يرافق رحلته، وهو يطأ 
  املسافات والسنني ... 

إن وقفة متأنية عند قصص الكاتب تكشف لنا أن قصصه مجيعها تنتقد الفساد والتدهور والعسف 
واهلزمية مبنتهى القوة، وتنطلق من منطلق احلرص على اهلم الوطين والقومي، ولكنها تقدم صورة سوداء 

اوالت واضحة لغرس األمل يف النفوس، فإن عامل هذه القصص يظل كاحلة للواقع، وعلى الرغم من حم
  ينوس بني النهوض واالنكسار. 

  
 ثنائية النهوض واالنكسار يف املوضوع الوطين والقومي:  -۲

يبدو جلياً أن ثنائية النهوض واالنكسار تكاد أن تنسحب على األعمال اإلبداعية للقاص حمسن 
اإلنسان العريب بتأثري صدمة اهلزائم اليت تتالت، فظهرت بوادر  يوسف، ورمبا يعود ذلك إىل متزق روح

االنكفاء على الذات، غري أن حمسن يوسف مل يفقد األمل، وظل يؤمن بقدرة اإلنسان العريب على 
  النهوض من قلب اهلزمية. 

جور، تضم اموعة األوىل (وجوه آخر الليل)، القصص اآلتية : (الليل، السيب، اخليوط، البلد امله
سقوط الورود احلمراء، الطفل اخلامس، الوحش، الوجه الذي ال ينسى، مطر خط االستواء، الشمس 

  يف درجة الصفر، اجلوع، مساء ال متطر، اجلبل، اللعبة، وجه بال مالمح، صور لوجه واحد).



 ٧٤  لوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف حتوالت املوضوع ا

 
  لنقرأ اإلهداء الذي افتتح به جمموعته : 

ليل الطويل الذي نزل ببغداد مع الغزو املغويل، " الفجر الذي ننتظره، هو اجلنني الرائع لذلك ال
فإىل كل الذين ماتوا، ضاعوا، جاعوا، فقدناهم أو نسيناهم. إىل: كل الذين عملوا، ضحوا، تشردوا، 
وذاقوا مر العذاب. إىل هؤالء مجيعاً، ألم كانوا املنارات اليت حتدت الليل، وظلت تومض يف العيون 

  . ١يولد ... "  والقلوب، بانتظار الفجر الذي
هذا اإلهداء الذي افتتح به الكاتب جمموعته األوىل، ميكن أن يتصدر جمموعاته التالية كلها، 
فهؤالء الذين أهداهم كتابه األول، هم شخصياته يف مجيع أعماله، وهم عامله الذي يعشق، وينهل من 

و بغداد، وتشري عناوين سلسبيل عطائهم وتضحيام، واستمرارهم يف الليل الطويل الذي أعقب غز
أغلب قصص اموعة إىل ذلك، وينهي قصة (الطفل اخلامس): " بأمنية األب أن يكون لديه عشرات 

  . ٢األوالد، فهم الذين سيهزمون الغرباء يف احلروب القادمة " 
إننا نلحظ من خالل التوقف عند بعض قصص هذه اموعة أن اهلزمية واالنتكاس، وفقدان 

ساسية مع العامل يغلف هذه القصص، وقد غابت إمكانية املصاحلة مع العامل، ورمبا تعود تلك العالقة األ
الرؤية القامتة إىل اهلزائم اليت تتالت بدءاً من نكبة فلسطني، مروراً زمية حزيران، وانتهاء مبسلسل 

إىل اقتالع القاص  التنازالت اليت قدمها العرب للكيان الصهيوين، وما زالت تقدم، وقد أدى ذلك كله
  من جذوره. 

(معرض صور) حتمل نغمة تفاؤلية، وأمالً فردياً وقومياً،  ةنكتشف أن قصصه يف جمموعته الثاني
وحساً إجيابياً يف إمكانية املصاحلة مع العامل، والنهوض من مستنقع اهلزمية، فيبشر يف آخر صفحة منها، 

ر أبيض، يقترب من البيوت اليت كانت ما تزال يف وآخر الكالم بأن الفجر الذي ينتظر " يبدو كطائ
  .٣الليل " 

                                                             
 .٥، صوجوه آخر الليلحمسن يوسف،  - ١
 .٤٥، صهاملصدر نفس - ٢
 . ٨٤، صمعرض صورحمسن يوسف،  - ٣



 ٧٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
وتضم اموعة أربع عشرة قصة، وهذه عناوينها : (السباق، القتل، املطر، البحر، زهرة، 
الرايات، معرض صور، وجهان، جرح عبد الرمحن، والدة يف اجلانب اآلخر، احلصادون، مذكرات 

  طرائد، الطائر األبيض). إنسان من الدرجة الثالثة، الصيادون وال
لداللتها التارخيية، وفرادة ما استدعته من التاريخ،  ١وأتوقف عند قصة (جرح عبد الرمحن) 

فالكاتب يستحضر شخصية القائد العريب عبد الرمحن الغافقي، وقد استوىل على مدينة بوردو يف 
اإلحساس باالنتصار، يف زمنني فرنسا، ويزحف باجتاه مدينة تور، وبلعبة فنية بارعة، يقارب الكاتب 

م، وسبت آخر من  ۷۳۲هـ /  ۱۱۴خمتلفني، ويوم واحد، هو يوم سبت من أيام تشرين األول عام 
م، وها هو القائد العريب صانع انتصارات السبت األول،  ۱۹۷۳هـ /  ۱۳۹۳أيام تشرين األول عام 

  كاتب بطريقة موحية وعميقة: صاغه ال يلنقرأ احلوار الذ… ۱۹۷۳يفخر مبا حتقق يف حرب تشرين 
  أمل يشف جرحك يا عبد الرمحن؟  -
 إنه يرتف منذ ثالثة عشر قرناً. -
 وهل سيظل يرتف؟  -
 ٢كال ... بدأ يلتئم " ....  -

تكتسب هذه القصة أمهية خاصة من خالل العودة إىل التاريخ، ألا تتصدى للموضوع القومي 
  .٣حلظة هي الزمن، ويف مدى مفتوح هو التاريخ "  عرب " اختزال التجربة البشرية، وتكثيف الفعل يف

ويبدو جلياً أن حرب تشرين التحريرية تشكل النقطة املضيئة يف مساء األرض العربية يف العصر 
  احلديث، ومن هنا نرى أنه ظل يؤمن بقدرة اإلنسان العريب على النهوض وقهر اهلزائم. 

رب رصد املآسي اليت يعانيها املواطن، حيث إن ويتجلى اهلم االجتماعي جلياً يف هذه اموعة ع
ظروفاً اجتماعية فرضت كثرياً من ظواهر التشدد والقمع واالستالب، جعلت القاص ينكفئ إىل 

من خالل العالقة بني احلب احملاصر، وقوة التقاليد،  ٤الداخل، وتتوضح هذه الرؤيا يف قصة(القتل)

                                                             
 .  ٥٠-٤٥، صاملصدر نفسه - ١
  .٤٩، صمعرض صورحمسن يوسف،  - ٢
 . ٢١٦، صاألدب والتغري االجتماعي يف سورياعبد اهللا أبو هيف،  - ٣
 . ١٣- ١٢، ص، معرض صورحمسن يوسف  -٤



 ٧٦  لوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف حتوالت املوضوع ا

 
ما يصورها يف هذا املقطع، الذي يقول فيه : " نفضا واألعراف االجتماعية والشرائع السماوية، ك

  الغبار واألشياء العالقة ما، ووقفا يالحقان الليل من الشرفة، قال: 
  سريانا اجلريان.  -

 عندئذ ... مسع صوت تنفسها 

 خنجر أبيك سيقتل ابتسامة فجر. -
 رأى عينيها تتوهجان 

 رمبا قتله أخوك يف أحشائك ...  -
  : يداها تضغطان بقسوة 

  سيتربأ منك مجيع أقاربك. -
 خذين معك. -
 املدينة ستخرج خلفك كلها. رمبا رمجوك " -

استطاع الكاتب يف هذه القصة أن يضع يده على اجلرح، مبيناً أن قوى الشر االجتماعية تقف 
دائماً يف وجه العالقات اإلنسانية لقهر احلب واغتياله، وقد وفق القاص فنياً يف املعمارية الفنية هلذه 
القصة عندما خفف من سلطة احلادثة، واستعاض عن ذلك باجلو العام الذي يفضي إىل وحدة 

  االنطباع. 
تضم اموعة الثالثة (عامل املواطن م)، عشر قصص، يقدم بعضها لقطات من حرب تشرين 

اآلخر  التحريرية، يبتعد فيها عن املباشرة، فيلجأ إىل إسقاط التاريخ على الواقع املعاصر، ويف بعضها
يلجأ إىل الرمز. ويتناول يف بعض قصصها قضايا الذبح والغموض والظلم والعسف واحلرمان، مما متتلئ 
به احلياة، وقصص اموعة هي: (مذكرات رجل ميت، مدينة املوتى، الظل، اجلثة، جمموعة صور 

  عاشق قدمي).  للمواطنة ق، غزاة مدينة ف، األيام امللونة، املواطن م ، اخلروج، معرض عن حياة
بورقة نعي لرجل مزق ثيابه وبكى، كسر  ١تقارب حرب تشرين قصة (مذكرات رجل ميت) 

سيف جده القدمي، وحلم بسيف من ذهب ليقاتل األعداء، مث مات ليقف فارس مشرق الوجه على 

                                                             
 .٩، صعامل املواطن محمسن يوسف،  - ١



 ٧٧                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
ليوم، امقربة من ضرحيه، ويكتب على حجارته: " ننعي إليكم املدعو .... الذي فارق احلياة ظهرية هذا 

  ". ميالدي ۱۹۷۳من تشرين األول لعامالسادس السبت،
احلدث يف هذه القصة نتاج واقع وذات يف آن واحد، واقع حرب تشرين التحريرية، وذاتنا حيال 
هذه احلرب، والقاص كان أميناً يف رصد أحداثها، وال سيما إذا عرفنا أنه شارك فيها، ومن هنا يتحقق 

  الواقعي يف آن معاً. يف هذه القصة الصدق الفين و
، وعنواا ۱۹۷۵القصة الثانية من هذه اموع، نشرت يف أحد أعداد جملة اآلداب اللبنانية، عام 

  :  ١(مدينة املوتى)، وكتب عنها الكاتب املصري الدكتور سيد حامد النساج ما يأيت 
ش، يف حماولة لالنفالت "مدينة املوتى، جتربة فنية لصهر نوع من اإلحساس بالضيق من الواقع املعي

من أسر املكان والسماء واألرض إىل حيث تكون األسوار حمطمة والسماء كبرية. والعدل واحلق 
  واملساواة شيئاً واقعياً حقيقياً حياً ". 

أما القصة املعنونة (املواطن م)، فقد تناوهلا الدكتور هاين الراهب يف إحدى دراساا، ومما كتبه، 
  :  ٢ما يأيت 

بدأ ـ املواطن م ـ مبنسوب عال من التوتر، حيافظ عليه الكاتب بنجاح مستمر ومطرد، " ت
ويتقدم مباشرة إىل املفاصل األكثر حساسية يف دراما حياتنا املعاصرة، وجيهر بعوراا املكشوفة املتأبية 

عي شعب على التغطية. إن (املواطن م) ال ميوت، وسواء أكان مواطناً أم وعي مواطن، وبالتايل و
    "طاع أن يرد املوت عنه إىل جالديهبأكمله، فقد است

إننا جند يف قصص هذه اموعة مالمح الجتاه واقعي، حياول معه الكاتب معرفة الواقع، وينحى 
يف هذا التعريف مع حركة التاريخ، ومن خالل أدواته اخلاصة، يقول القاص يف قصة (مذكرات رجل 

  : ٣ميت) 
  ؟ إىل أين أيها الرجل -

                                                             
 .٣٦، ص١٢-١١، عجملة اآلدابسيد حامد النساج،  - ١
 .١٣١، صجملة املوقف األديبهاين الراهب،  - ٢
 .١٠، صعامل املواطن مسن يوسف، حم - ٣



 ٧٨  لوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف حتوالت املوضوع ا

 
 أنا ذاهب إىل دمشق. -
 ملاذا ؟ -
 لن نسمح للتتار بتدنيس ....  -

حوم طائر أسود فقضم الرأس الشاخمة قبل أن يتم الرجل ما كان يود أن يقوله " وهكذا نالحظ 
اهتمام الكاتب بإسقاط التاريخ على الواقع املعاصر، وقد تكون هذه املوضوعات التارخيية " حيلة أدبية 

  . ١"إىل اتمعقد املوجه للتخفيف من وطأة الن
تضم اموعة الرابعة (الطريق الطويلة) أربع عشرة قصة متثل ـ يف معظمها ـ تطوراً واضحاً يف 
النضج الفين، والتجريب والتحديث يف القصة القصرية، تتكلم عن حياة املسحوقني واملعذبني واملناضلني 

اد، وتعكس حتوالت املوضوع الوطين والقومي، ... تربز النقاء اإلنساين، والتماس البياض من السو
عناوينها: ( تغريبة القرن العشرين، عرس الرجل العاشق، الطريق الطويلة، الستائر السوداء،  هوهذ

الطوفان، سفر برلك، صورتان لوجه واحد، جرمية احلي الساحلي، الذئاب، الليايل، الشقي، عش 
  احلمام، طائر األعايل، الضفاف اجلميلة) .

" العامل وقد اجتاحه الكسوف، وسيطر عليه الظلم واجلربوت واجلرمية  ٢تقدم قصة (سفر برلك)و
واجلوع واخليانة والتخاذل واخلنا والقوادة، ومن خالل قصاصات من الصحافة اليومية ومقاطع من 
مؤلفات خمتلفة يكتشف املرء أن العامل خلق مشوهاً، وشب وترعرع، وكلما تقدمت األيام ازداد 
  الفساد والقمع واالغتراب استشراء، وأن الفساد توأم اإلنسان خلق معه، وسيحمل معه على األلواح ".

وهكذا يعتقد بطل القصة الكاتب م. م. يوسف صاحب خمطوط (الشمس تظهر من الغرب) 
  الذي يقدم يف هذا املخطوط : 

ر نظافتها، وتعددت " شهادات على عصر قذر، فاحلياة تلوثت إىل درجة التعفن، فقدت األمو
الوجوه، والعصافري هاجرت، والسماء مكتظة بأسراب الغربان والبوم، األشجار هرمت وتكسرت 

                                                             
 . ٣١١، صاجتاهات القصة القصرية يف سورياحممود األطرش،  - ١
 .١٤٥، صالقصة القصرية يف سورياحسام اخلطيب،  - ٢



 ٧٩                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
مل يعد البحر مبثل صفائه والعامة،أغصاا، اللصوص يف كل مكان ... العهر والقوادة من مسات العصر 

  .١"ة كما كانت، ومل يعد الفرح فرحاًومل تعد املدينالقدمي،
غم من إشارة الكاتب إىل أنه كان هناك فرح يف املاضي، ولكننا ال نلتقي مبا يوحي أن وعلى الر

القهر والقمع والفساد واالغتراب أمر طارئ يف اتمع اإلنساين، ورمبا ميكننا أن نشري إىل أن حمسن 
يوسف يتقاطع يف هذه القصة مع رؤية الكاتب (زكريا تامر) حول جوهرية الشر وأزليته ورمبا 

  انتصاره.
وإذا كان القتام ينسحب على هذه القصة من بدايتها، ويصور كل مظاهر االستالب والقمع 
والشذوذ واجلوع، غري أن القاص حياول أن ينهي قصته مبا يوحي إىل التفاؤل بعد إعدام السفاح الذي 

 ۲۴/۳/۱۹۷۷روع املدينة واألطفال " .... أعدم املدعو عمر احلاج صبيحة يوم اخلميس الواقع يف 
  .٢.... ويف إعدام املذكور ما يشري إىل أن (السفر برلك) على وشك االنتهاء ... " 

إن تقنيات ما قبل نزعة احلداثة مثل تيار الوعي واحلوار الداخلي والقطع السينمائي واللمحات 
طوفان) األمامية والذاكرة الراجعة، تتجلى يف هذه اموعة، وتتكاثف ـ بشكل كبري ـ يف قصة (ال

٣ .  
جندي ،متثل هذه القصة حتوالت املوضوع الوطين والقومي، فالزنايت بن ساسة، بطل القصة

مصري يسرح من اخلدمة بعداتفاقيةكامب ديفيد،ويعود إىل قريته على ضفاف ر النيل ليعمل يف 
طن املصري، ديفيد تتوضح تاركة آثارها على حياة املوا السلبية التفاقيةكامب، وبدأت اآلثارالفالحة

وحتاصر الكوابيس الزنايت، وحيلم حلماً خميفاً مفاده: أن مياه النيل جفت، وأا حولت إلرواء إسرائيل، 
أما الكابوس اآلخر فهو أن ذكر اجلاموس مترد عليه، ورفض االنصياع لعمله اليومي، والكابوس الثالث 

تبه بأن ذكر اجلاموس حل حمله، جتلى يف أن زوجته قد تزينت له، فعجز عن االقتراب منها، واش

                                                             
 .٢٧- ٢٦، صالطريق الطويلةحمسن يوسف،  - ١
 .٢٩، صاملصدر نفسه - ٢
 .٧٦-٦٩، صاملصدر نفسه - ٣



 ٨٠  لوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف حتوالت املوضوع ا

 
وتتكرر الكوابيس، فيجد نفسه يف مواجهة زعيمه األمسر ذي العينني الثعلبيتني الذي حاول االنقضاض 

  عليه وتغييبه يف السجن. 
يقاوم الزنايت، ويصمد يف وجه الطغيان املتمثل بشخصية (السادات) الذي حول النصر إىل هزمية 

خلضوع، فينجح يف قهر الطغاة، فيتبدد الكابوس، ويعود النيل صافياً وكبل مصر بقيود اإلذالل وا
  أزرق، وينصاع ذكر اجلاموس، وتتجلى الزوجة يف ائها وانسجامها. 

ونرى أن تلك القصة متتلك كل أدوات اإلبداع الشكلي واملعنوي واستطاع برباعة أن يعرب عن 
ل ما يف هذه القصة السياسية أا خالية من التحوالت اليت أصابت املوضوع الوطين والقومي " أمج

اخلطابية، فهي تشرح وضعاً سياسياً معيناً، وتعاجل رد الفعل الشعيب املعاىف ضد اخليانة، وتنتهي أخرياً 
  .١بتأكيد قيم الصمود واليقظة الشعبية وانتصار املوقف الوطين، وانتهاء اخليانة واملعاناة " 

  طع األخري:يواجه الزنايت الطاغية يف املق
" استشاط الرجل غضباً وأصبح له عشرات األيدي، امتد بعضها وأحاط بالزنايت، كان جنود 
األعداء ـ آنئذ ـ حياولون تطويقه وقتله، بينما الضفة الشرقية للقناة تفتح ذراعيها الحتضانه، دامهة 

سكان قريته، فانقض إحساس حار، وكانت رجولته تزداد عنفواناً، وحوله يتجمع رفاقه يف املعسكر و
راحت تضغط وتضغط، والرجل  ةعلى الرجل، أخذه إىل جسده الذي حتول إىل قبضة قوية ساحق

األمسر يتلوى أملاً. كان فمه املفتوح يكرب وميتد يف استغاثة طويلة، وعندئذ رأى الزنايت مياه النيل 
واد قصب السكر، تطوف، وتطوف، وتغمر مجيع األراضي، تروي قطنه، وتنساب بغزارة بني أع

وكانت زوجته ـ عندما استيقظ ـ مستلقية وعلى وجهها عالمات الرضى والنشوة، فنهض وأطفأ 
  .٢املصباح مث عاد إليها " 

فهي تتمحور ضمن املوضوع القومي، وتتجه إىل أرض الكنانة  ٣أما قصة (الستائر السوداء) 
ر أبو الفقر) حياصره البؤس واحلرمان، لتجسد مأساا االجتماعية والسياسية. إن بطل القصة (صاب

                                                             
 . ١٧٠، ص ورياالقصة القصرية يف سحسام اخلطيب ،  - ١
 . ٦٨-٦٧، ص الطريق الطويلةحمسن يوسف ،  - ٢
 . ٦١-٥٥، ص املصدر نفسه - ٣



 ٨١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
تنقطع به السبل فال جيد حالً ملأساته إال بالتضحية بزوجته اجلميلة اليت ترمتي يف أحضان األغنياء وذوي 
النفوذ، وعلى الرغم من تغاضيه عن عالقات امرأته املشبوهة، فإنه يظلم مرتني : املرة األوىل يف تغاضيه 

الثانية عندما تلفق له مة، ويوضع يف السجن، وهناك يتعرض للقهر عما تفعله الزوجة، واملرة 
والعذاب، وخيرج من السجن، ويدفع به إىل سيناء ملقاتلة األعداء بعد أن يعرب القناة مع العابرين، ولكنه 
يفطن أخرياً إىل جوعه وبؤسه، ويستشهد يف ساحة القتال، وهذه احلقيقة املرة ماثلة يف ذهنه، شيء 

قط اختلف معه بعد عملية العبور، هو أن امسه انقلب من (صابر أبو الفقر) إىل (صابر أبو واحد ف
  الفخر). 

إىل " أن هذه القصة املرموزة حتكي حكاية الشعب العريب يف  ١يشري الدكتور حسام اخلطيب 
 مصر كله، هذا الشعب هو الصابر، وهو الفقري، وهو الذي انتهكت حرماته، وأغلقت عليه أبواب

السجن الكبري، وسلطت عليه أسواط العذاب، وأخرياً هو الذي جند لعبور سيناء، وهو الذي انتصر، 
وهو الذي احتفظ بتراث البؤس والفقر واالضطهاد. إن القصة تنجح يف تأكيد هذه املعاين من خالل 

ة مرحلة، تقنية سردية تقليدية، تتخذ شكل فقرات إخبارية ذات عناوين صغرية، تنقل املشكلة مرحل
وال ختلو من خفة ورشاقة وبراعة يف االنتقال من نقطة إىل أخرى، وهو انتقال منطقي غالباً ومتسلسل 

  زمنياً ".
وهذه اموعة، ويف كل قصصها، توجز حكاية املواطن العريب، وما يعانيه من قهر، غري أن 

هوض، وقهر اهلزائم، لنقرأ سطوراً الكاتب ال يفقد األمل، ويبقى مؤمناً بقدرة اإلنسان العريب على الن
  م :  ۱۹۶۷نلمس حال هذا املواطن قبل نكسة حزيران  ٢من القصة األخرية (الضفاف اجلميلة) 

  " قال شاب صغري لرفيقه : 
ليس يف الوطن ما يسر، حلقت بنا طائرات األعداء إىل املخادع، مل نعد حنلم  -

 بالفتيات. إننا أسرى يا صديقي ... ".

                                                             
 . ١٨٠، صالقصة القصرية يف سورياحسام اخلطيب،  - ١
 . ١١٤، صالطريق الطويلةحمسن يوسف،  - ٢



 ٨٢  لوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف حتوالت املوضوع ا

 
، يعود ۱۹۷۳األوىل، أما الضفاف اجلميلة، فتتجلى بعد حرب تشرين التحريرية عام  إا الضفة

الرجل البطل منتصراً، ليسعد أنثاه اليت تعشقه، وها هي تبشره مبا زرع يف أعماقها، إنه اجلنني املنتظر، 
  وامسه تشرين، قائلة : 

أحس أن أعماقي مضاءة تشرين يتحرك يف أحشائي، أحس به ينبض بني القلب والعينيني، و –" 
  بآالف املصابيح اخلضر .... ".

يتابع القاص رصد التحوالت االجتماعية وصراع اإلنسان مع قوى  ١ويف قصة (الطريق الطويلة) 
اإلحباط، ينهض (صابر) للثورة على النظام االجتماعي السائد الذي جيرد اإلنسان من إنسانيته ويصهره 

 بوتقة احلرمان واملرارة والفقر، موجهاً اهتماماً خاصاً إىل فكرة الصراع الطبقي. وتلجأ سلطة املعمل يف
إىل الدهاء للقضاء على تطلعاته يف إقامة نظام اجتماعي تسوده العدالة، وخللق شرخ يف عالقاته مع 

  رفاقه يف املصنع. 
يف املعمل " إن العامل (صابر) يستقبل بعض يطلبه املدير ويطلعه على تقرير عن حتركاته املشبوهة 

العمال يف مرتله ... يقول كاتب التقرير: إن اجتماع صابر ؤالء العمال ما يزال غري واضح املرامي، 
وإن كان يستبعد وجودهم لديه ألسباب تتعلق باألخالق، فزوج صابر تبدو حمتشمة ورصينة، على 

يبعد صابر عن هذه املطالب اليت قد تشكل ثورة يف املصنع،  الرغم من كوا مجيلة " ويقرر املدير أن
ويسميه مسؤوالً عن شؤون العاملني حماولة منه لرشوته. حياول (صابر) أن ينقل رغبات العمال إىل 
اجلهات العليا، محل صابر طلبات العمال إىل اجلهات املختصة، قطع سهوالً واسعة، وعرب أاراً ورأى 

املبحرة والراسية، وقابل رجاالً عديدين هلم خمتلف الصفات واأللقاب، وحفل  شاطئاً يغص بالبواخر
جواز سفره بأمساء مدن كثرية : مدينة الريح، مدينة الربيع، الدار البيضاء، مدينة اخلرطوم، عمان ... 
اخل " . ولكنه أدرك أن هذه املطالب ذهبت يف مهب الريح، تقترب حلظة االختيار الصعب، يقرر صابر 

وجدت إحدى الدوريات جثة ملقاة على  ۵/۳/۱۹۶۳االستقالة والعودة إىل النضال ... " بتاريخ 
  قارعة الطريق، وقد غمرا الثلوج اليت تساقطت خالل الليل الفائت ". 

                                                             
 .  ٧٧ - ٧٣، صاملصدر نفسه - ١



 ٨٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
إن هذه القصة متثل مرحلة االلتزام بقضايا اإلنسان، ولكننا نرى أن القاص يعطي األولوية للقضايا 

ه القصة ـ على حساب التشكيل الفين؛ ألن اهلم االجتماعي يطغى على غريه من الفكرية ـ يف هذ
  اهلموم عند الكاتب الذي يريد إيصال أفكار بعينها، آمن ا، ودعا إىل النضال الدؤوب لتحقيقها. 

اموعة اخلامسة (الطيور) وهي أقرب أعمال الكاتب إىل البحر... فعناوين أغلب قصصها، يلوذ 
يلتصق به، لنتأمل هذه العناوين: (طيور البحر، عريس البحر، خطر البحر، فرح البحر، سر بالبحر، و

البحر، موت البحر)، وحتمل بقية القصص، العناوين التالية : (ظبية اجلبل، احلب، ثغرة يف اجلدار 
  الغريب، الرجل الذي ال ميوت، الطائر العائد). 

أعمال الكاتب، أعذر من حياول دراسة نتاج هذا ولعلي يف تلمسي هلذه اموعة، وسواها من 
القاص، التساع عامله القصصي، وتنوع موضوعاته، وكثافة ما يطرح، ففي قصته (طيور البحر) يعانق 
أبطال حبريتنا السورية، وهم يذودون عن ساحلنا، يف ملحمة حتتاج الكتابة عنها إىل كتاب كبري، وهلذا 

واملقصود ا (ثغرة الدفرسوار)  ١رى، هي (ثغرة يف اجلدار الغريب) اكتفى مرغماً، وانتقل إىل قصة أخ
  م .  ۱۹۷۳يف جبهة مصر، واليت غريت جمرى حرب تشرين 

لنقرأ مقاطع من احلوار املفترض الذي أجراه الكاتب مع أحد الضباط، ومع الفريق سعد الدين 
  الشاذيل : 

  يسأل الكاتب أحد ضباط احلرب : 
  حاكمكم لو أغلق الشاذيل تلك الثغرة ؟ ماذا كان يضري  –"  

  جييب الضابط : 
لو انتصر الشاذيل لشكل خطراً على احلاكم، والنقلبت موازين اللعبة اليت بدأت يف  -

  . ۱۰۱الدفرسوار والكيلو 
  يعود الكاتب ويوجه سؤاالً، للفريق سعد الدين الشاذيل: 

  لدفرسوار ؟ .. ملاذا مل متتثل ألوامر احلاكم بشأن ثغرة ا -الكاتب : 
  ريخ واألجيال واألمة العربية ؟كيف أمتثل وأنا املسؤول أمام التا -القائد:

                                                             
 . ١٠٦-١٠٥، صالطيورحمسن يوسف،  - ١



 ٨٤  لوطين والقومي يف قصص حمسن يوسف حتوالت املوضوع ا

 
  يستمر احلوار ، وقد حقق األعداء أهدافهم، وكذلك احلاكم : 

  الكاتب : احلاكم أقالك وأساء إليك . 
  القائد : فعلت ما يتوجب علي، وفعل هو ما يناسب أغراضه. 

  حت يف تصفية الثغرة، فماذا كانت النتيجة؟ ... الكاتب : لو فرضنا أنك جن
القائد: إغالق الثغرة كان ميسوراً، وبعدها كان ميكن لنا أن نثأر لكل املسرحيات اليت مسوها 

  حروباً ".
ورمبا كان اإلنصاف يقتضي اإلشارة إىل أن حمسن يوسف يبدو أكثر كتاب جيله اهتماماً 

حرب تشرين، مروراً بزيارة السادات للقدس، ومسلسل باملوضوع القومي، وال سيما ابتداء من 
األحزان القومية الذي تاله. هذه األحزان شكلت خيبات كربى عند الكاتب، فانسحب من دائرة 
الصراع مع اتمع، وانتقل إىل صراع جديد، هو االنكفاء على الذات للتعبري عن اآلمال اخلائبة، وإن 

 النهوض، غري أن األحالم سرعان ما تتحول إىل سراب . كان حياول يف بعض قصص هذه املرحلة

 االنسحاب من اتمع، واالنكفاء على الذات:  -۳
بعد كل ما حدث وحيدث، حيدثنا حمسن يوسف عن أحزانه يف جمموعته (أحزان تلك األيام)، 
 وعرب قصصها تغمرنا الكآبة، ويشعر اإلنسان أنه حماصر بالزمن، وهي بكامل ما حتتويه من قصص

أقرب إىل رواية، وزعت على مقاطع، محلت عناوين، تؤكد ما توحي به، كلمات املأساة والفاجعة 
والنكبة واملوت، وهذه العناوين هي: (العذاب، احلب، املوت، آخر األحزان، مكان ليس يف العامل، 

سوداء) قصة حب، زهرة اليامسني، يوم رمادي بني السماء واألرض، جبال البحر األسود، اجلدران ال
 ...  

إا عناوين تعرب بصورة ما عن حال كاتبها، إذ تذكرنا ما ورد يف مقدمة هذه الدراسة، فمحسن 
يؤكد أن  ١يوسف فقد والده صغرياً، وهو يف القصة األوىل، أو املقطع األول منها وعنوانه (العذاب) 

شري إىل هذه الفرضية، يقول جمموعته (أحزان تلك األيام) هي صور أو مالمح من حياته، لنقرأ مقاطع ت

                                                             
 .١٠-٩، صاأليام أحزان تلكحمسن يوسف،  - ١



 ٨٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
على لسان بطل القصة: " فقد والده، وال يتذكر كيف حدث هذا. اجلميع يقولون : إنه سقط يف 

  إحدى معارك االستقالل، ورمبا سقط لغري ذلك ... ". 
" منذ البداية، عاش يف عامل تكتنفه األسرار واملتاعب، يف املدرسة، يضحك الفتيان، وكذلك 

اب املدينة اليت يرتديها، ومن صوته الناعم، وكلماته اليت ختتفي منها احلروف الثقيلة ... الفتيات، من ثي
."  

"حىت أمه، اختارت قريناً ثانياً، وأصبح سريره وحيداً هو اآلخر، يف غرفة صغرية، تطل نافذا 
  الضيقة، على واد خيشى وحوشه وأفاعيه،وغموضه الرهيب". 

حدة، وسلسلة ال تنتهي من األحزان، إا قصة حمسن يوسف، إا مأساة، بدأت باملوت والو
  الكاتب البعيد عن األضواء، يف عامل قاس ال يرحم، يصارعه بقلم صبور ال يهاب.

أما التشكيل الفين يف هذه اموعة فقد جتلى يف تعميق التقنيات القصصية اجلديدة كاملونولوج 
، وإسقاط احلادثة من مركز الصدارة، واالستعاضة عنها الداخلي، وتداعي األفكار واألحالم والكوابيس

باجلو العام، فلم يعد احلدث يتطور إىل أن يصل إىل الذروة، مث يبدأ باالحندار إىل ما يسمى بلحظة 
  التنوير. 

تدور جمموعة (آخر الرجال) حول مشكالت فردية وقومية وإنسانية، مربزة اهلم القومي فوق كل 
الصراع بني قيم اخلري والشر، واحلق والباطل، والعدالة والظلم، والسعادة  اهلموم األخرى، موضحة

  والشقاء.
وتضم تسع قصص هي : (أحر من اجلمر، حجر من السماء، سور اخلالص، السور القدمي، 

  االحتفال، أحزان حتت الشمس، الغجر، االنتصار، آخر الرجال).
ا يعاين بطلها من شقاء وآالم، يف سبيل تأمني صورة بالغة الداللة، مل ١وألن قصة (آخر الرجال) 

لقمة العيش ألوالده، رأيت تلمس ما تطرحه، ويود الكاتب قوله لآلخرين، فالبطل متقاعد، عاطل عن 
العمل قذفت به احلياة والسنون إىل الظل، وها هي زوجه اليت يرعبها فقر الدم الذي يغزو أجساد 
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تفح يف وجهه صارخة مؤنبة، لسكونه كالنساء، فماذا يفعل؟ أبنائها، والشحوب الذي يشوه مالحمهم، 

  وهو الذي كان يرمح كحصان قوي، وحيقق أهدافه وما يرغب فيه. 
  " تلمس صدره، فوق هذا الصدر عشرات األومسة، كلها تربق وتلمع، وتؤرخ 

د غرفته، جليل من الناس أعطى كل شيء، ومل يأخذ شيئاً. وأمام نظرات أفراد أسرته املتسائلة يقص
ويعود حامالً علبة قدمية، يدنيها من فمه ويقبلها : " توهجت املعادن العزيزة، وهو يتفقدها وساماً 

  . ١بعها ... مل أعد حباجة إليها "  -وساماً، أشار إىل أحد أوالده فاقترب. دفع العلبة إليه : 
مام، إذ جعلنا حنس إننا نرى أن حمسن يوسف يف هذه اموعة قد خطا خطوة متميزة إىل األ

ذاته، ونتلمسها يف كل سطر من أعماله القصصية، حنن هنا، ال نعين تلك الذاتية اليت تشوه الواقع 
املوضوعي الذي يصوره الكاتب، بل نعين تلك الذاتية العميقة الشاملة اإلنسانية اليت تكشف يف الفنان 

ليت ال تسمح له باالغتراب عن العامل الذي يرمسه، إنسانيته وقلبه الدافئ وروحه اللطيفة ومسوه،" الذاتية ا
 .٢بل جتعله ميرر عرب روحه احلية ظواهر العامل اخلارجي، فيمنحها من خالل ذلك روحاً حية " 

وميكن أن نقول عن قصص الكاتب يف هذه املرحلة إا متثل انكسار األحالم واالنكفاء على 
وء، رغم فداحة األخطار، وقصص هذه املرحلة، الذات، ولكن مع ذلك تبقى يف قصصه مساحة للض

ضمتها رباعية قصصية، مع رواية قصرية، واموعات هي: (كالذكريات ،أحزان آدم، حكايات 
، من ۲۰۰۱أيلول  ۱۱السيدة اجلميلة)، تضم جمموعة (كالذكريات): ( حكايتان من املاضي، حكاية 

طن ياء، الوجه الغارب، رجل يعرفه حكايات األحباب، رسالة حب، حكاية حب غزاوية، املوا
  اجلميع، حكايات آخر الزمان).

يف جمموعة (أحزان آدم) القصص التالية: (احلرب يف موقع متقدم، كالذكريات، آدم يعترف، 
  فوق األرض حتت الشمس، اعترافات قبل النهاية، أحزان العصفور الصغري، العصافري، يكفي). 

ات السيدة اجلميلة)، فتضم : ( سرية السيدة البحرية، حلم أما آخر اموعات املنشورة (حكاي
اللحظات األخرية، رسالة مل ترسل، أيام يف قلب الليل، حماكمة القاتل القتيل، احلبيب املدلل، 
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 ١وامعتصماه، ضريح آخر الرجال)، وأتوقف عند دراسة عن هذه اموعة للدكتور ياسني فاعور

القصة القصرية، رباعية قصصية أمنوذجاً)، يذهب يف دراسته إىل أن  وعنواا : (حمسن يوسف وفانتازيا
هذه اموعة تشكل " قفزة نوعية يف عامله القصصي الرحب، ومن حيث ندري أو ال ندري نعيش يف 
عامله القصصي املتخيل وحاضره الذي يعيشه " ويالحظ الدارس غلبة عنصر احلكاية على قصص 

موعة حكايات السيدة اجلميلة، ويتغلب عنصر الزمن على قصص اموعة كالذكريات، وكذلك جم
جمموعة أحزان آدم " وعلى حموري الزمن واحلكاية، يقدم القاص تقنية قصصية، يفنت يف التحليق يف 
عوامل تارخيية ليصل إىل عظة أو عربة "، وبعد طواف طويل، يف عامل هذه الرباعية، يصل الناقد إىل 

تناول موضوعات الساعة وأحداث احلياة، حيلق، ويهدم، وحيلل، ويستذكر القول بأن : " القاص ي
  التاريخ، وينقد واألمل يعتصر نفسه، ويصرح مبلء فيه وامعتصماه، وال من جميب. 

ومن هنا أجد من املناسب إاء هذه الدراسة مبقطع طويل من القصة األخرية من جمموعة 
، واليت سأتوقف عندها كخامتة ٢يح آخر الرجال) (حكايات السيدة اجلميلة) ذات العنوان (ضر

لدراسيت هذه، ألا تذكر مبجموعة الكاتب التاسعة (آخر الرجال)، وفيها ينهي الكاتب رحلته، وال 
أقول حياته، فهو ما زال رغم (سبعينه) يكتب ويقرأ ويشارك أجناله وأحفاده الكثر أفراحهم وأيامهم، 

  ه الطويل ". كما اعتاد وأراد، على مساحة عمر
-۱۵۰أعود إىل القصة، ولعلها أقصر قصة كتبها حمسن يوسف، وعدد كلماا يتراوح بني (

) كلمة، لكنه ذه الكلمات القليلة، قدم كل شيء، وهو حكاية طويلة لرحلة مديدة. حكاية ۲۰۰
  الكاتب وصديقه القدمي الذي هو الكاتب أيضاً، ورحلة جيل.

  له: يسأل الكاتب أو صنوه أو بدي
" أمل نكن حنن شخصيات كتابك األول (وجوه آخر الليل) وحنن من أخذت إىل معرض كبري، 
يف كتابيك (معرض صور) و(عامل املواطن م)، لترسم بصورنا لوحات ملهاتك ومآسيك، وتقص علينا 

افات (أحزان تلك األيام) لنتساقط مثل (الطيور) على جنبات (الطريق الطويلة) قبل أن تعترف يف (اعتر
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فارس الزمان) اليت هي اعترافات جيل بكامله، قبل أن تصلبه يف (الوقوف على الرؤوس) وتقرر موته يف 

  جمموعة (آخر الرجال)، مث تندبه وحتاكمه يف (مأساة الوجه الغارب والقاتل القتيل) ... ". 
قرب قدمي، يرفعها يقرر الكاتب أو البطل أو مثيله شيئاً يقترب من مقربة، ويأخذ فأساً ملقاة قرب 

ويضرب ا األرض، وكان صوته أو صوت شبيهه، يقودنا إىل اية، أجد من املناسب إاء دراسيت مع 
الصوت، واخلامتة اليت اختارها الكاتب لقصته: " أيها الالهي العظيم، أمل ترتو بعد ؟، أمل تر طيورك 

  يكفي كل هذا أيها الوجه الغارب ؟ . املتساقطة، جيلك املصلوب، وفرسانك املهانني املتعبني، أال
الفأس تغوص يف التربة الرطبة، وجسدي يندفع خلف الفأس، وال أدري، أكنت أبكي أم أبتسم، 
وهل كنت أدفن صديقي أو أواري جثيت ؟، كل ما كان يراودين، أنين أخطو آخر اخلطوات، على 

  ".منزالطريق الطويلة، قدري الذي أسعى إليه، منذ سبعة عقود من ال
هذه القصة جتسد حكاية الكاتب مع الذات واإلنسان والعامل، تظهر غربته الروحية وقلقه وحزنه، 
ورمبا خوفه من هروب األيام، فيجد نفسه وجهاً لوجه مع اهول على حنو يذكرين بابن خفاجة 

فيعود الصدى : األندلسي، الذي كان دائماً يتردد إىل قمة واد سحيق، فيصرخ : أمتوت يا إبراهيم ؟!، 
أمتوت يا إبراهيم ؟!، وكان كثرياً ما يغشى عليه، فيعودون به إىل البيت حمموالً، غري أن قلق الكاتب 
حمسن يوسف يعود إىل أنه يشعر أنه حماصر بالزمن، وحياول أن يتجاوزه، ورمبا تكون القضية األساسية 

املليئة بالقتام واخليبة والعجز، ورمبا  يف قصصه، هي البحث عن اخلالص واالنعتاق من احلياة الراهنة
الدعوة إىل بناء احلياة وفق أسس جديدة. إن ما مييز أعماله يف هذه املرحلة، هو أن الكاتب استطاع أن 
يوحد بني هذه املعاين املتضاربة يف تشكيل قصصي متميز، من خالل تقنيات تعتمد على دفقات 

  اجلو العام للقصص.شعورية قصرية، وزعها على مقاطع تضعنا يف 
  اخلامتة : 

  خلص البحث إىل النتائج اآلتية :
إن حتوالت املوضوع الوطين والقومي تنسحب على أعماله اإلبداعية كلها، فال  -

  توجد جمموعة قصصية للكاتب ال تتطرق للهم االجتماعي، والوطين والقومي.
نكسار تركت نكسة حزيران أثراً واضحاً يف قصص الكاتب، ومن هنا نرى اال -
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 واليأس والقنوط، وعدم املصاحلة مع العامل يف قصص هذه املرحلة. 

يتجدد األمل يف عامل الكاتب القصصي بعد حرب تشرين التحريرية، لكن سرعان  -
 ما تنكسر األحالم بعد معاهدة (كامب ديفيد) . 

إن املضامني الفكرية يف قصصه تعكس جتارب عايشها الكاتب، ومن هنا نرى أن  -
 كاتب تومض بني السطور. روح ال
الرتعة احلداثية غائبة متاماً، وإن كانت تظهر مؤثرات ما قبل احلداثة ـ بشكل  -

بسيط ـ يف بعض القصص؛ ألن الكاتب ال يشقى وراء املصطلحات اجلديدة، اليت ـ رمبا ـ 
 قد يعد هذا الغياب مؤشر سالمة وصحة. 

اإلبداعية للكاتب حمسن يوسف ـ فإن ومهما يكن من أمر ـ بعد هذه الوقفة عند األعمال 
  الكاتب ما زال لديه الكثري مما يبدعه، وما زال يفتح عينيه على حدائق الثقافة اإلنسانية.

  
  
  

  املصادر واملراجعقائمة 
  أوالً : املصادر (اموعات القصصية ) 

  .  ۱۹۷۱وجوه آخر الليل، وزارة الثقافة،  -۱
 .۱۹۷۷معرض صور، وزارة الثقافة،  -۲
 . ۱۹۷۸املواطن م، دار الشاطئ،  عامل -۳
 .۱۹۸۲الطريق الطويلة، احتاد الكتاب العرب،  -۴
 .۱۹۸۳الطيور، احتاد الكتاب العرب،  -۵
 . ۱۹۸۸أحزان تلك األيام، احتاد الكتاب العرب،  -۶
 .۱۹۹۱الوقوف على الرؤوس، احتاد الكتاب العرب،  -۷
 .۱۹۹۲اعترافات فارس الزمان، احتاد الكتاب العرب،  -۸
 .۱۹۹۸احتاد الكتاب العرب،  آخر الرجال، -۹

 .۲۰۰۶كالذكريات، دار احلقيقة،  -۱۰
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 .۲۰۰۶أحزان آدم، دار احلقيقة،  -۱۱
 . ۲۰۰۶حكايات السيدة اجلميلة، دار احلقيقة،  -۱۲

  ثانياً : املراجع : 
  . ۱۹۸۲،تر.فؤاداملرعي،مالك صقور،داراحلداثة،دمشق،املمارسة النقديةبيلنسكي،  -۱
 . ۱۹۸۰، وزارة الثقافة، يةالقصة القصرية يف سورحسام اخلطيب،  -۲
 . ۱۹۹۰، احتاد الكتاب العرب، األدب والتغري االجتماعي يف سورياعبداهللا أبوهيف، -۳
، دار السؤال للطباعة والنشر، دمشق، اجتاهات القصة القصرية يف سورياحممود األطرش،  -۴

۱۹۸۲ . 
  ثالثاً : الدوريات : 

  .۱۹۷۵، ۱۲-۱۱، جملة اآلدابسيد حامد النساج ،مدينة املوتى،  -۱
 . ۱۹۷۶،  ۶۰-۵۹، املوقف األديبهاين الراهب، عامل املواطن م،  -۲
، ۱۲۱۲، العدد جريدة األسبوع األديبياسني فاعور، حمسن يوسف وفنتازيا القصة القصرية،  -۳

۲۰۱۰ .  
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   إمساعيل

    فاروق مغريب کتوردال
  امللخص 

م من كثرم، قليال. والعمل على فكر الناقد مازال العمل على الفكر النقدي للنقاد، على الرغ
يقدم للقارئ املتابع، اخلط الذي سار عليه هذا الناقد، واملنطلقات اليت أسست لنظرته إىل األدب. 
والناقد عز الدين إمساعيل ناقد غزير اإلنتاج، وهو أحد الرواد الذين كان هلم دور بارز يف بلورة 

والوطن العريب كله، وكتابه "الشعر العريب املعاصر / قضاياه  القصيدة الشعرية احلديثة، يف مصر،
وظواهره الفنية" ـ على قدمه ـ يعد الدستور الذي سطر هلذه احلركة خطوطها الرئيسة. وهذا 
البحث يقوم على حماورة أفكار الناقد يف هذا الكتاب، وما أكثرها، يؤيد بعضها، وخيالف بعضها 

ركة الشعر احلديث، فنيا وموضوعاتيا، ولئن اختلفت الباحث يف بعض اآلخر؛ فالناقد قام بتوصيف ح
  القضايا، فهذا شيء طبيعي، حتتمه السريورة الزمانية. 

         .، القضايا النقديةالقصيدة احلديثة، عزالدين إمساعيل كلمات مفتاحية:

  
 املقدمة وأمهية البحث:

ذين واكبوا حركة الشعر احلديث منذ بدايتها، وهو الناقد عز الدين إمساعيل، واحد من النقاد ال
يف تغيري مفهوم  موايف النقد، ال يقلّ أمهية عن أي واحد من الشعراء الرواد؛ فإذا كان هؤالء قد أسهم

الشعر، وتغيري الذائقة الفنية لغالبية اتمع العريب، فإن ناقدنا، مع نظرائه، قد أسهم يف وضع املهاد 
ناس على تقبل هذه الظاهرة اجلديدة، واألخذ بيد الشعراء، يف ذلك الوقت، من أجل النظري ملساعدة ال

  ايء بشعر يستحق امسه، ليواكب تطور الشعر يف أحناء العامل كله. من أجل عدم التخبط، و
                                                             

 اامعة تشرين، سوريا.جب مدرس يف قسم اللغة العربية وآدا  

 ٦/٩/٢٠١١=  ١٥/٦/١٣٩٠تاريخ القبول:        ٣٠/٤/٢٠١١= ١٠/٢/١٣٩٠تاريخ الوصول: 



 ٩٢   األسس النقدية يف كتاب "الشعر العريب املعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
إن دراسة معامل التفكري النقدي عند هذا الناقد يبين املنطلقات النظرية اليت اعتمدها، كواحد من 

. ويبين رأيه الفين يف هذا الشعر، ومدى قناعته به، وخباصة أنه قام انتصروا للقصيدة اجلديدة الذين
بتوصيف هذه احلركة فنيا وموضوعيا. كما ميكن أن نقيم تقاطعا بينه وبني نقاد وشعراء قاموا مبثل ما 

  قت.قام به، وهذا بدوره ميكننا من معرفة مقدار ريادته احلقيقية للنقاد يف ذلك الو
الشعر العريب املعاصر، قضاياه «عدداكبريامن الكتب،لعلّ أمهها كتاب كتبةالعربيةقدم الناقد للم

تاب واستهل الك عددا من القضايا النقدية القارة،وقد عاجل الناقد يف كتابه هذا ١،»وظواهره الفنية

 ٢على الشكل التايل:رآها املعاصر،وقد لشعرنا بعرض للميزات العصرية
ربة اجلمالية للشعر املعاصر منفصلة متاما عن التجربة اجلمالية القدمية، ذلك أا نابعة من التج -١

  صميم طبيعة العمل الفين.
يعيش الشاعر املعاصر أحداث عصره، ألنه هو املعين بقضايا هذا العصر، فالشعر اجلديد  -٢ 

  حماولة الستكناه احلياة ال جمرد االنفعال ا...
لعريب املعاصر، أن يكون مثقفا ألن الشعر املعاصر حماولة الستيعاب الثقافة على الشاعر ا -٣

  اإلنسانية بعامة، وبلورا، وحتديد موقف اإلنسان املعاصر منها.
  الشعر تعبري عن خربة شعورية، والشعر املعاصر مشاركة حقيقية يف اخلربات اجلماعية. -٤
  ، من منظار عصره.حياول الشاعر املعاصر استيعاب التاريخ كله -٥
عصرنا، عصر تسوده اخلربة الفنية، وليس طبيعيا أن نتناول مضامني جديدة، خبربات فنية  -٦

  قدمية.
احلضاري العام لذلك العصر من ألنه يرتبط باإلطارعصريا بالقياس إىل عصره،كل شعر يعد -٧

ابعة من هذه احلقيقة، خالل مستوياته الثقافية واالجتماعية والسياسية، وعصرية الشعر احلديث ن
  ومؤكدة هلا. فهو عصري ألنه يعرب عن عصرنا بكل أبعاده احلضارية.

                                                             
  .١٩٨١ا على الطبعة الثالثة اليت صدرت عن دار العودة ببريوت، اعتمدنا يف حبثن -١
  .١٩٦١، ٢، ت٥٨. وقد نشرت هذه امليزات يف جملة الة، ع ١٦ـ ١٣، املصدر السابق -٢



 ٩٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
ال خيفى أن الرؤية الشمولية الواعية، تبدو واضحة عند الناقد، فقد فصل فصال منطقيا بني 

النظر إىل املرحلتني: القدمية واجلديدة، إضافة إىل إكسائه الشعر املعاصر حلته اجلديدة املناسبة ومطالبته 
هذا الشعر، وفقا هلذه احللة اجلديدة، فالشيء املهم يف مقوالت الناقد أا عرضت بلغة سلسة ميكن أن 
تصل إىل مجيع الشرائح اليت تقرؤها، وهذا أمر مهم للغاية يف تلك املرحلة، ذلك أن القصيدة احلديثة مل 

  كبرية يف تقريبها من اجلميع.  ضم من قبل العديدين، ولذلك فإن للنقد املواكب هلا رسالة 
تطرق الناقد إىل عالقة الشعر املعاصر بالتراث، وبين أن "مشكلة التراث مل ترتبط باملفهوم القومي 

مث تعرض ملوقف شعراء التجربة  ١من قبل، كما ارتبطت به يف اآلونة األخرية من حياة األمة العربية"
  ٢:احلديثة منه، وهو يتمثل يف جمموعة اعتبارات
  األول: تقدير التراث يف إطاره اخلاص.

الثاين: إعادة النظر إليه يف ضوء املعرفة العصرية، وذلك لتقدير ما فيه من قيم ذاتية باقية روحية 
  وإنسانية...

  الثالث: توطيد الصلة بني احلاضر والتراث.
احلاضر، مث الرابع: يتعلق بضرورة خلق نوع من التوازن التارخيي، بني جذور املاضي وفروع 

اليت استوحاها الشعراء املعاصرون يف  -القرآنية خاصة –يتعرض لبعض االقتباسات التارخيية والدينية 
أشعارهم، ليخلص إىل أن الشاعر املعاصر مل يتنكر لتراثه. وما قام به الناقد على هذا الصعيد هو من 

 تصار اجلديد، وأنصار القدمي بلغاألمهية مبكان، ألن حالة الفوضى وااللتباس وعدم الثقة، بني أن
غ، ولذلك فإن اهأشدوصار الواحد منهم ينكر الثاين من دون أن يقرأ إنتاجه، وهذا حيف غري مسو .

عمل الناقد كان توفيقيا بني الفريقني، مبينا أما يف طرف واحد وأنّ عليهما أن يعمال معا يف سبيل 
ق بركب الشعر األوريب الذي بدأ يتسيد اآلفاق الفنية تطوير الشعر العريب املعاصر من أجل أن يلح

                                                             
. الناقد يلمح إىل أن اخلروج على الفكر التراثي جعل بعض النقاد ٢١، صالشعر العريب املعاصر، إمساعيل، عز الدين - ١

  يتوجهون بتهم قومية ووطنية، بالعداء للعرب واإلسالم.والشعراء 
  .٢٨، صاملصدر السابق - ٢
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واإلنسانية، بينما كان الشعراء والنقاد العرب جيرون وراء نزاعام غري املبنية على مستند منطقي 

  واضح.
  منهجية البحث:

ال حتتاج مثل هذه األحباث التوصيفية إىل الغوص يف مناهج درسية من شأا أن تدخل البحث 
جماهل الظن والتوقع؛ بينما يوجد منهج ينسجم متاما مع اخلطة اليت رمست هلا، إن املنهج  والقارئ يف

الوصفي التحليلي الذي يقوم على حتديد الظاهرة، ووصفها، والكالم عليها مثّ الوصول إىل النتائج 
ود، وعودتنا إىل املرجوة، هو ما سنتبعه، وخباصة أننا نتعامل مع آراء نقدية قيلت منذ أكثر من ثالثة عق

  مثل هذه اآلراء، يف هذا الوقت، عائد إىل أمهّيتها، وإىل أا مل تعط حقّها من الدرسٍ.     
  الصورة عند عز الدين إمساعيل:
يف رأينا ـ مل يوهلا األمهية الواجبة، على الرغم من أا عماد  –حتدث الناقد عن الصورة، ولكنه 

ي "باوند" يف أن الصورة هي "تلك اليت تقدم تركيبة عقلية وعاطفية الشعر احلديث، لقد تبىن الناقد رأ
وهي كما يقول "بول ريفردي" إبداع ذهين صرف، ال ميكن أن تنبثق من املقارنة  ١يف حلظة من الزمن"

إضافة إىل أا "الشعور املستقر  ٢من اجلمع بني حقيقتني واقعيتني تتفاوتان يف البعد قلة وكثرة
  .٣بالذاكرة"

ما يفتت األشياء الواقعة يف املكان، لكي يفقدها "أن الشاعر كثرياالناقد يظهر يف قضية الصورة إن
املضافة أو بعض صفاا، سواء األصلية أو كل متاسكها البنائي، وال يبقي منها إال على صفاا

رية لألمور، إذ إن يف الوقت نفسه يبني أنه ينبغي التفريق بني التفكرياحلسي والرؤية البص"ولكنه،٤إليها.
. ومع هذا فإنه ٥األول أكثر إيغاال يف جواهر األمور من جمرد الوقوف على سطوحها وأشكاهلا املرئية

                                                             
، والواقـع أن الناقـد   ٧١. وقد ورد هذا التعريف ثانية يف كتابه التفسري النفسي لألدب، ص١٣٤املصدر السابق، - ١

  كثريا ما يكرر اآلراء اليت يتبناها يف كتبه.
  .٧٠، سي لألدبالتفسري النفإمساعيل، عز الدين،  - ٢
  .٧١، صاملصدر السابق - ٣
  .١٥٧، صالشعر العريب املعاصر، إمساعيل، عز الدين - ٤
  .١٥٥، صاملصدر السابق - ٥



 ٩٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
جيب أال تنفصل عن التفكري الكلي الشامل فعدم ارتباط املفردات املكانية والزمانية منطقيا، ال ينفي 

صورة، يف الشعر احلديث "احليوية" إذ أصبح . والناقد يبين أن أبرز ما يف ال١خضوعها ملنطق الشعور
الشاعر يعرب بالصورة الكاملة عن املعىن كما كان يعرب باللفظة. إضافة إىل أن الصورة احلديثة ترتبط 

يبدو واضحا، فيما  ٢دوما مبوقف من احلياة، وتدل على خربة الشاعر ونظراته الدقيقة إىل دقائق األمور.
ديد يف قضية الصورة، وكل ما يف األمر أنه تبين آراء النقاد الغربيني، مر بنا، أن الناقد مل يأت جب

  ٣وجعلها تالية يف األمهية لعملية التشكيل املوسيقي.
  الغموض عند عز الدين إمساعيل:

جعل الناقد الغموض، صفة من صفات الشعر اجليد وفرق بينه وبني اإلام، كما أنه تبىن قول 
م صفة حنوية ترتبط بتركيب اجلملة، أما الغموض فهو صفة تنشأ قبل مرحلة "أمبسون" الذي جعل اإلا

ومل ينس أن يكرر املقولة الشهرية يف أن الغموض هو خاصية يف  ٤التعبري، أي قبل الصياغة اللغوية.
. وكان عز الدين إمساعيل قد عزا ٥طبيعة التفكري الشعري وليس خاصية يف طبيعة التعبري الشعري

لشعر إىل أن الشاعر ال يستخدم اللفظ املعتاد بداللته احملدودة، كما أنه ال يستخدم اللفظة الغموض يف ا
. والواقع أن ٦اليت نقصدها يف حياتنا اليومية، ومن مث فهو ال يفسر األشياء تفسريا منطقيا يقبله العقل
سة من خواص هذا التفسري غريب، وفيه تناقض واضح مع ما سبق وتبناه يف أن الغموض خصيصة رئي

التفكري الشعري.. فالشاعر يستعمل اللفظ املعروف واملستخدم، وإال فقد الرابطة اليت توصله أساسا 
بالقارئ، ولكن "كهربة" اللفظة، وحتميلها طاقات إضافية ناجتة عن طبيعة التفكري الشعري الذي 

                                                             
  .١٦١، صاملصدر السابق - ١
  .١٢٠، صاألدب وفنونهإمساعيل، عز الدين،  - ٢
ث عن التشكيل املوسيقي إىل ، علما أننا سنرجئ احلدي٦٤-٦٣، صالتفسري النفسي لألدب، عز الدين إمساعيل، - ٣

  آخر هذا البحث، وذلك نظرا ألمهيته عند الناقد. 
  .١٨٩، صالشعر العريب املعاصر، إمساعيل، عز الدين - ٤
  .١٩٠، ص املصدر السابق- ٥
  .١٩٢، صاملصدر السابق - ٦
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مة ترتاح عن معجميتها، سبقت اإلشارة إليه، يؤدي إىل تعدد مستويات النص، وهذا بدوره جيعل الكل

  فيكون الغموض.
  معمارية القصيدة املعاصرة:

يف حديثه عن معمارية القصيدة املعاصرة، يبدأ بتحديد معامل القصيدة القصرية والطويلة لينطلق 
منهما إىل تفّهم األطر البنائية للقصيدة اجلديدة بعامة، فينظر نظرة شاملة للقصيدة العربية، وينكر عليها 

غنائية، إذ كان ينتظر من الشعر العريب أن تتعدد أنواعه، ويتبىن قول "ريد" يف أن التعقيد عنصر  أن تظل
 –أساسي يف طبيعة القصيدة الطويلة، على حني أن البساطة من طبيعة القصيدة القصرية مهما طالت 

شياء اجلاهزة ويرى يف القصيدة الطويلة بديال مقنعا للملحمة، فهي "حشد كبري من تلك األ ١-كميا 
اليت تعيش يف واقع الشاعر النفسي، وتتجمع وتتضام، ويؤلف بينها ذلك اخللق الفين ليخرج عنها عمال 
شعريا ضخما. فأنت جتد فيها اخلرافة واحلقيقة والقصة والرمز، كما جتد احلقيقة العلمية، وإىل جانب 

واقع أننا ال نرى يف القصيدة الطويلة بديال " وال٢ذلك جتد القصة التارخيية أو املشهد الدرامي أو الواقعة
مللحمة، على الرغم من كل التعليالت اليت أوردها هيغل واليت يبدو أن الناقد إمساعيل قد من امقنعا 

، وعلى ٣ن امللحمةمتبناها، وكذلك أتى من بعده "لوكاتش" على سبيل املثال، ورأى يف الرواية بديال 
 -أننا  –أي أيضا، إذ إن لكل لون أديب خصائصه اليت جتعله "هو"، إال الرغم من أننا لسنا مع هذا الر

كبديل عقلي، ومن الناحية النظرية فقط، نرى أن الرواية أقرب إىل امللحمة، وعندما يعود الناقد إىل 
التفصيالت، يقول عن القصيدة الغنائية القصرية إنه "ينتظمها خيط شعوري واحد، يبدأ يف العادة من 

أي أن  ٤بابية، مث يتطور املوقف يف سبيل الوضوح شيئا فشيئا حىت ينتهي إىل فراغ ملموس".منطقة ض
هذه القصيدة ذات وحدة عاطفية متنامية باجتاه واحد، وهذا ما يشكل البنية الداخلية للقصيدة، أما 
الشكل اخلارجي فهو متعدد األشكال، فمن شكل دائري مغلق، إىل شكل مفتوح، إىل شكل 

                                                             
  .٢٤٧ -٢٤٦، صاملصدر السابق - ١
  .٢٤١، صاملصدر السابق - ٢
  .٩٩ـ٩٠،  ترمجة جورج طرابيشي، لحمة بورجوازيةالرواية كمجورج لوكاتش،   - ٣
  .٢٥١، صالشعر العريب املعاصر ،عز الدين ،إمساعيل - ٤



 ٩٧                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
. والواقع أن تقسيماته هذه جمرد اجتهادات شخصية حتتمل القبول والرفض، وما ذكره، ال ١حلزوين

يزيد عن وصف لتقنيات يستخدمها الشاعر يف أثناء نظمه لقصيدة ما، إننا نرى أن القصيدة احلديثة 
لتنتهي إىل مفتوحة بأشكاهلا كلها، أما قوله السابق: إن القصيدة الغنائية تبدأ عادة من منطقة ضبابية، 

الوضوح، فمرفوض متاما، وهو يف أفضل أحواله تقييد جديد للقصيدة، وواضح أن هذا الكالم ليس 
قانونا، بل إن القصيدة الطويلة، هي اليت تبدأ غالبا، من توتر ضبايب، يزداد تعقيدا لتصل يف النهاية إىل 

تها درامية، غاية يف التعقيد ألنّ مرسى واضح، وهو عندما يأيت إىل القصيدة الطويلة، يقول إن معماري
 –. وحنن مع هذا الكالم من حيث التنظري، ولكنه عندما حياول أن حيلل ٢الفكرة نفسها درامية

قصيدة الظل والصليب لصالح عبد الصبور، يبين أن التجريد يف القصيدة "ليس رؤية  -كنموذج 
ة مفرطة يف الوضوح واحلسم، بل هي غائمة كما هو احلال يف مستهل القصيدة القصرية، ولكنه رؤي

والواقع أن القارئ هلذا الكالم يفهم منه أن القصيدة الغنائية القصرية  ٣أقرب ما تكون إىل التقريرية.
ذات رؤية غائمة دائما، وأن القصيدة الطويلة مفرطة يف الوضوح، وهنا، يكمن الغلط، يف رأينا، فال 

أن نشري إىل "أقاليم الليل والنهار" كقصيدة طويلة شيء جيعل القصيدة الطويلة كذلك، ويكفي 
ألدونيس، حىت يظهر لنا جليا عكس قول الناقد، ولن يعجزنا البحث يف العثور على قصائد طويلة تنهج 

  .ج قصيدة أدونيس
  الرمز واألسطورة عند عز الدين إمساعيل: 

ما يستخدم املصطلحني معا إن الناقد ال يفرق بني الرمز واألسطورة بشكل جازم، وهو كثريا 
علما أنه بات معروفا أن يف كل أسطورة رمزا، وليس يف كل رمز أسطورة، والناقد يؤكد على أمهية 

، ألن الرمز أداة جيدة لنقل ٤هذين العنصرين، جبعله استخدام الرمز واألسطورة حقا مكتسبا لكل شاعر
نهج األسطوري ذاته إمنا خيلص إىل تقدمي جتربة وامل ٥املشاعر املصاحبة للموقف، وحتديد أبعاده النفسية.
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والواقع أن األسطورة مرشد حقيقي لفهم السلوك اإلنساين اليومي، وحفظ التوازن،  ١يف صور رمزية.

وهي استقرار لكل نفس قلقة جتاه األخطار اليت حتيط ا ويقر الناقد أنه "مهما تكن الرموز اليت 
ال بد أن  -حني يستخدمها الشاعر املعاصر –التاريخ... فإا  يستخدمها الشاعر ضاربة جبذورها يف

تكون مرتبطة باحلاضر، بالتجربة احلالية، وأن تكون قوا التعبريية نابعة منها، فالقيمة كامنة يف حلظة 
   ٢التجربة ذاا وليست راجعة ال إىل صفة الدميقراطية اليت هلذه الرموز وال إىل قدمها".

الدين إمساعيل جبزئيات األسطورة، واستيعابه ملهام هذه اجلزئيات كبري، لذلك إن وعي الدكتورعز
نراه يؤكد أا ليست جمرد نتاج بدائي، يرتبط مبراحل العصور الغابرة يف حياة اإلنسان، ولذلك، ال 

ألا استطاعت  ٣عالقة هلا بالعصر احلاضر، بل إا عامل جوهري يف حياة اإلنسان، ويف كل العصور؛
مبا اصطنعته من رمز أن ختضع غري املدرك، وتدخله يف نطاق املدرك، كما استطاعت أن تؤكد وضع "

اإلنسان االجتماعي من خالل وحدة التجربة أو الشعور اإلنساين املشترك... فإذا كانت احلياة ذاا 
  .٤شتيتا خمتلطا، فإن األسطورة قد نظمت هذا الشتيت"

عتقادنا جازمني أنه صواب، ولكن املقولة الشهرية "آفة الباحثني ال ما مر معنا، ینوافق علنا إن
اهلوى" تبدو لنا صحيحة يف هذا املوضع، ألن الناقد يف كالمه على األسطورة يأيت بنص للشاعر صالح 

، وحياول أن يستنتج منه أن مثة أسطورة فيه، هي أسطورة الصراع بني اجلنس وغريزة ٥عبد الصبور
إن على وه ال أسطورة يف ذلك النص، والناقد قد محل النص، يف رأينا ما ال حيتمل، املوت، والواقع أن

ويف النهاية  قادر على تقويل النص ما ال يقول الناقد أن ينظر إىل النص املنقود حبيادية، ألن أي إنسان
هب إليه يقبل ألن النقد صار علما بعيدا عن العاطفة، وكل ما يذوهذا ما اليقول أنا اجتهدت وكفى.

الناقد من أحكام جيب أن يكون مدعما من النص نفسه،وإال صار نوعا من الفوضى بدال من أن يكون 
  ميزانا للنظام.
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  الرتعة الدرامية وظاهرة احلزن يف الشعر العريب املعاصر:
إن الناقد يف كتابه يعرج على موضوع ذي أمهية كبرية، ففي الفصل اخلامس من الباب الثاين، 

أن يطلق صفة "الدرامية" على الشعر املعاصر، وتعد هذه الصفة واحدة من املناقب احلميدة اليت حياول 
ميتاز ا شعرنا املعاصر، ألن العمل الدرامي كما يرى الناقد يلخص كل القيم التعبريية يف سائر فنون 

عندما يتكلم "ألن الكاتب يكون موضوعيا حىت  ١القول، وهو أعلى صورة من صور التعبري األديب؛
بصفة ذاتية، وهذا ال يقلل طبعا من قيمة العاطفة يف العمل األديب وتأيت أمهية عمل الناقد هنا، يف أنه 
فتح الباب واسعا لطرق هذا املوضوع الذي مل يستوف بعد على الرغم من أن الدكتور إمساعيل حاول 

الداخلي واألسلوب القصصي... جاهدا أن يضع له حجر األساس من خالل حديثه عن احلوار واحلوار 
والواقع أن هذا االرتقاء يف العملية الشعرية نتيجة طبيعية للتطور احلاصل يف جماالت احلياة كلها، 
وخباصة األدبية منها، وعلى الصعيد الشعري، جند أنه قد تغري مفهوم الشاعر ومفهوم القصيدة على 

وتطور من حيث إدراكه لعمله، ووعيه أمهية هذا  السواء، فالشاعر قد "تطور من حيث تكوينه الثقايف،
العمل، وقيمته بالنسبة للحياة، ومل تعد القصيدة اليت يكتبها جمرد أداة إلزجاء وقت الفراغ، أو تصويرا 
للمشاعر واألحاسيس، بل أصبحت وحدة يف بنية متكاملة متثل حياته ومغامراته اإلنسانية يف سبيل 

ومبا أن القصيدة مل تعد عمال إلزجاء أوقات  ٢احلقائق اجلوهرية."استكشاف احلقيقة، أو جمموعة 
الفراغ، فقد "أضحت عمال صميميا شاقا ينقطع له الشاعر بكل كيانه، صارت القصيدة تشكيال 

إا  -لنقل بإجياز –جديدا للوجود اإلنساين، ومزجيا مركبا ومعقدا من آفاق هذا الوجود املختلفة أو 
وهذا ما يعلل ظاهرة احلزن يف الشعر العريب املعاصر، والواقع أن الناقد قد  ٣صارت بنية درامية.."

تناوهلا بشكل منطقي، على الرغم من فصله التعسفي بني الشكل واملضمون على حني أن الترابط يبدو 
عميقا، فتغري مفهوم الشعر جعل رؤية الشاعر تكتسب نوعا من الشمول، ويف ضوء هذا، مل تعد 
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ة أمامه ألوانا خمتلفة يستقل بعضها عن بعض، وإمنا تتمازج األلوان مجيعا، كي تصنع أشكال احليا

الصورة، ومن مث، فإن الشاعر املعاصر يرى يف احلياة وجهيها، احملزن واملطرب، وذا، خيتلف عن 
حة الشاعر القدمي الذي كان ال يرى إال وجها واحدا. ولكن، كما أشرنا، ال جند عند الناقد رؤية واض

لقضية الشكل واملضمون، لقد كان يفصل بينهما، يظهر هذا جليا عندما يقول إن "فلسفة الشعر 
اجلديد. قائمة على حقيقة جوهرية هي أننا ال نشد املضمون على القالب أو يف اإلطار، وإمنا نترك 

  ١املضمون، حيقق لنفسه، وبنفسه اإلطار املناسب".
ماس سترين إليوت" الفضل الكبري يف جعل الشعراء يقتدون جيعل للشاعر "تو -كغريه  –والناقد 

به، ويأخذون عنه مسحة احلزن، واهلجوم على حضارة القرن العشرين املادية، وخباصة قصيدتاه الرجال 
أن شاعرنا العريب مل يصل بعد إىل  -وهذه حقيقة –اجلوف واألرض اخلراب، ولكن الناقد يعود ليؤكد 

تكمن يف "املعرفة"، ويف اهتزازه أصال أمام النظام اخلارجي والقيم واملعايري هذه املرحلة، ألن أزمته 
. وميكننا أن نضيف أمرا آخر مل يذكره الناقد، وهو أن الشاعر العريب كان يالزمه إحساس ٢التقليدية

"بالدونية" لقد كان يشعر أنه "وهو الذي يسري أمام زمانه" إمنا يعيش على هامش هذه احلياة، سواء 
أكان ذلك على الصعيد الداخلي املنحصر يف بيئته احملدودة، أم على املستوى اخلارجي الرحب، إنه قزم 
أمام عمالق احلضارة، الذي ألغى املسافات، واختصر الزمن، أضف إىل ذلك أنه وعى، حبدس الشاعر، 

جمتمعة، مما جيعل هذا  الكثري من السقطات االجتماعية االقتصادية، السياسية، والدينية اليت يرزح حتتها
اتمع متخلفا أشواطا كثرية عن غريه، فكان االنفصام، فالغربة، ومن مث الضياع، وهذا ما جعل 
الشاعر املعاصر يثور حىت على وجوده، ومن مث كان البد لرتعة احلزن هذه من أن تطغى. ويف اية حبثه 

يف شعرنا املعاصر تدور حول "موقف الذات  ن ظاهرة احلزنوهي أينتهي الناقد إىل اخلالصة التالية: 
الواعية النامية من الكون، ومن اتمع، ومن نفسها. وهي يف حماولتها التوازن، تبحث عن كل وسيلة، 
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تبحث عن املوت نفسه، كما تبحث عن اجلنون، فإن عز مناهلما، فإا تبحث عن احلب، ولكن احلب 

  ١، فال يبقى هلا إال الضياع."نفسه يكون قد مات مع فقدان القدرة عليه
يف الشعر العريب املعاصر، اليت كانت سابقة هلذا الفصل يرى الناقد  "الشاعر واملدينة"يف ظاهرة 

  ٢العالقة بينهما يف أربع صور رئيسة ومتكاملة:
  الصورة األوىل هي رؤية وجه املدينة املادي. -
  ا. الصورة الثانية تظهر جتربة الشاعر يف إطار احلياة -
الصورة الثالثة نواجه املوقف اجلديل الذي خلّفته هذه التجربة يف الشاعر،  -

وتتجلى يف الصراع الذي تولد يف هذا املوقف اجلديد بينه وبني النقمة على املدينة، 
  والتعاطف معها.

  الصورة الرابعة نلمس فيها العامل السياسي يف حتديد تلك العالقة. -
، اعتمد فيها الشاعر على االستنباط من املادة الشعرية "اخلام" اليت مقبولة والواقع أن دراسته هذه

وقعت بني يديه، ويؤخذ على الناقد اعتماده الكبري يف هذا الفصل، ويف بقية أجزاء الكتاب على 
شاعرين اثنني مها صالح عبد الصبور، وأمحد عبد املعطي حجازي، حىت ليخيل لقارئ الكتاب أن 

عاصر، قد اقتصرت يف ريادا عليهما، وهذه الظاهرة لألسف، يتميز ا النقاد املصريون حركة الشعر امل
  أكثر من غريهم.

  
  االلتزام والثورية:

إن الناقد جيعل فكرة االلتزام حديثة املنشأ، وهي نتيجة مباشرة الحتكاك األديب مبشكالت 
. وإذا قبلنا مع الناقد أن فكرة ٣شكالتاحلياة، وإدراكه خلطورة دوره الذي يقوم به يف إزاء هذه امل

االلتزام، حديثة العهد، فإننا ال نقبل تسويغه القاضي يف أن احتكاك األديب مبشكالت احلياة، وإدراكه 
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خلطورة دوره مها النتيجة املباشرة لنشوء االلتزام. إن وعي األديب خلطورة دوره قدمي، منذ أن كان 

نبوغ شاعر. لكن  تعدد التيارات ولى والدة فرس، وبروز فارس، احتفال القبائل العربية مقتصرا ع
السياسية يف الساحة الواحدة، وتعدد املفاهيم واملثل... جعل الشاعر يلتزم مبوقف يقتنع به، ولذلك 
يغدو قول الناقد: "يتحقق االلتزام عندما يقدم األديب لآلخرين أعماال إجيابية، متس حيام، 

" غري دقيق طاملا أن لفظة "اآلخرين" ضبابية ذا الشكل.. ألنه، وفقا هلذا ١اومشكالم مسا مباشر
الكالم، ال ميكننا أن نقول إن الشاعر األبيض الذي يدعو للعنصرية غري ملتزم طاملا أن األمور نسبية، 

تزام وشاعر كهذا يعرب عن تطلعات مجاعة ينتمي إليها وميس مشكالا (العنصرية) مسا مباشرا، إن االل
فعل خير ينسجم مع طبيعة العدل واخلري، وهو عمل ال يؤيت أكله إال يف حالة التواصل بني املبدع 
ومتلقي األثر، ونعين بالتواصل أن تكون العالقة عالقة خلق ومشاركة، التبعية، والدكتور عز الدين 

مفادها أنه "قد حيدث أن تكون إمساعيل مل يشر، إال إشارة عابرة إىل أمهية القارئ يف تلقي األثر املبدع 
عبقرية القارئ متفوقة على عبقرية الفنان فيستخرج من عمله األديب صورة أفضل مما يف عقل 

. ويف إطار حديث الناقد عن ٣" وقد ال تعين "التقليلية" هذه إشراك القارئ يف عملية اخللق٢صاحبها.
خلالد هو ذلك الفن الذي استطاع فيه الفنان الفن ضمن إطار االلتزام يقول: .... حنن نتصور أن الفن ا

أن خيرج من إطار املرحلة احلضارية اليت عاشها، إىل إطار اإلنسانية العامة، اليت ال تتقيد ببيئة معينة أو 
ولو تعقبنا كالم الناقد، ملا رأيناه يقدم تسويغا مقنعا  ٤زمان واحد، والواقع أننا خمطئون يف هذا التصور.

وحنن إذ خنالف  -على حد تعبريه  –نا ننظر إىل الفن الفرعوين خبصوصية زمنه الغابرة لكالمه سوى أن
الناقد يف وجهة نظره هذه، فإننا نرى إن التصور األول الذي رفضه تصور صحيح، فالطابع الشمويل 

 هدفا تسعى إليه. إن - الرمز –للفن شيء أساسي فيه، واألعمال اخلالدة حبق هي اليت وضعت اإلنسان 
الفن الفرعوين السالف الذكر، بل اآلداب القدمية كلها، واليت مازلنا نذكرها بني الفينة واألخرى، 
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  .٨٠، صاألسس اجلمالية يف النقد األديبعز الدين، إمساعيل،  - ٢
حركية ة سعيد، تعد الناقدة خالدة سعيد من أوائل النقاد العرب الذين ركّزوا على دور القارئ، انظر: خالد - ٣

  ، الفصل اخلاص ذا املوضوع.اإلبداع
  .٣٨٥، صالشعر العريب املعاصر، عز الدين ،إمساعيل - ٤



 ١٠٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
نذكرها يف إطارين اثنني: األول يف إطار وجودها كتاريخ غابر، وأوابد اكتسبت صفة البقاء ال اخللود، 

مكتبة عامة، ميكننا أن جند  البقاء كأثر قدمي ال ينفع خارج إطار كونه قدميا، فنحن اآلن لو دخلنا أية
فيها آثار املئات من الذين ال يستحقون لقب أديب، مبدع، خالد، ووجود هذه اآلثار لن يكون إال 
كوجود بناء قدمي ساعدت الظروف على إبقائه... اإلطار الثاين هو أن ذلك العمل خالد بالفعل، ولو 

إىل فضاء أكثر رحابة هو فضاء "العاملية" ونود أن أنعمنا النظر فيه، لرأيناه انطلق من تربته "احمللية" 
نؤكد، أنه لن يصل عمل إىل"العاملية" ومن مث اخللود. إال عن طريق "احمللية" ولكنها حملية منفتحة 
متساحمة، ال مغلقة متعصبة، فتفرض نفسها بانفتاحها، منوذجا، على مناذج أخرى كثرية تشبهها يف بقع 

  الفن العريب نظريا لإلفريقي والصيين واألوريب. أخرى من العامل، وهنا يغدو
، وكأنّ األول منهما يؤدي إىل الثانية بل إن االلتزام والثوريةإن الناقد قد مزج بني مصطلحي 

الثانية صفة للمصطلح األول، وإننا إذ ال نعمم هذه النتيجة، نؤكد أن االلتزام الصحيح ال يتناىف مع 
ا يكون الشاعر صادقا يف التزامه، يكون جدوى شعره يف الناس أفضل. الثورية، بل يدعمها. وبقدر م

والناقد يتعرض لسارتر وال يتفق معه يف إبعاده الشعر ائيا عن االلتزام "يف حدود فكرة التفاعل بني 
. والواقع أن هذا الكالم سليم وال يتناقض مع قول الناقد ١الشاعر واإلطار احلضاري الذي يعيش فيه"

  نفسه:
أن نبحث عن الغاية من الفن،  -كما يقول "كروتشيه"  –قد يبدو غريبا أو مثريا للضحك "

ذلك أن حتديد الغاية معناه حتديد االختيار للفنان أي إلزامه مبوضوعات، بذاا، حبيث يكون اختياره يف 
أن حديث النقاد دائرة حمددة، ومن مث، فالنظرية القائلة إنه ينبغي فصل احملتوى، نظرية خاطئة... ذلك 

عن املوضوع أو احملتوى يف العمل الفين من حيث هو يستأهل املدح أو الذم، ال ينصب على اختيار 
املوضوع نفسه، وإمنا ينصب على طريقة الفنان يف معاجلته، وعلى هذا فليس هناك حمتوى ذو قيمة، أو 

للفنان، وهي شرط رئيس من شروط إن احلرية شيء مهم  ٢حمتوى ال قيمة له... وإمنا القيمة للتعبري."

                                                             
، مع مالحظة أن سارتر نفسه، قد رجع عن رأيه، وهذا ما تناولناه يف أثناء دراستنا ٣٩٠-٣٨٩املصدر السابق، - ١

  لغايل شكري.
  .٨٩-٨٨ األسس اجلمالية، ،عزالدين ،إمساعيل - ٢



 ١٠٤   األسس النقدية يف كتاب "الشعر العريب املعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
اإلبداع، والفنان األصيل ملتزم فطريا بقضايا حميطه االجتماعي، كما أن كل فنان متمثل لفكرة 
أيديولوجية شاءأم أىب.إن الفنان العظيم يستطيع أن يؤثر يف جمتمعه ويكسب رضاه، دون أن خيضع 

معارضا له، واألديب التجاري وحده هو إلرادة هذا اتمع. بل رمبا استطاع حتقيق ذلك وهو يقف 
الذي يتملق اجلماهري، وخيضع هلا، ويترك إرادته تذوب يف إرادا، واألول هو الذي يؤدي دور األديب 
احلق يف جمتمعه، إذ يتأثر ذا اتمع مث حياول التأثري فيه، وهو تأثري له خطورته، ألن له خطته وهدفه. 

  .١عامل دفع يف جمتمعه، ألنه سيترك اتمع يدور يف نطاق ذاته أما الثاين، فال ميكن أن يكون
املهم أن الناقد عز الدين إمساعيل مل يضف جديدا يف موضوع االلتزام والثورية، سوى حماولته يف 

  إجياد مخسة مواقف متثلها الشعراء يف شعرنا املعاصر هي:
  موقف املواجهة الذاتية. -
  موقف الغربة. -
  ة.موقف الفروسي -
  موقف التمرد. -
  ٢موقف الصوفية امللتزمة -

ومع إقراره بأن هذه املواقف ال تتعارض، بل تتوازى، وتتكامل، وأا مجيعا تتحرك داخل إطار 
إال أننا نرى أن الناقد يف هذه ٣واحد ميثل الوجه احلضاري للمرحلة الثورية اليت مير ا اتمع العريب.

هي مواجهة ذاتية بني اإلنسان "الفرد" وجمتمعه، وكذلك التمرد املواقف يكرر نفسه، فالغربة 
والفروسية.. وحصر هذه املواقف ذه الصيغة، ال يزيد على كونه اجتهادا، حاول فيه الناقد، الوصول 

  إىل صيغة تنظريية تبلور ما آلت إليه قضية االلتزام.
  اللغة عند عز الدين إمساعيل:

                                                             
، واملقال لعز الدين إمساعيل بعنوان: "أضواء على بعض القضايا ١٩٥٧، مارس ٣، العدد١١٦ص الة"جملة " - ١

  األدبية املعاصرة".
  .٤١٥-٤٠٥، ص، الشعر العريب املعاصرعز الدين ،إمساعيل - ٢
  .٤١٥، صاملصدر السابق - ٣



 ١٠٥                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
مل األديب ذاته ليس إالّ بناء لغويا يستغل أكرب قدر ممكن من هذه إن لكل لغة إمكانياا،والع

اإلمكانيات، ولذلك تغدو نظرة الناقد إىل اللغة، مفتاحا كبريا، يوضح شخصيته، ويسهم يف سرب 
  أفكاره،ألنه كما يعيش نبض العصر يف عروق اللغة، تعيش اللغة يف فكر الناقد.

متطور، وبذلك "مل تعد اللغة يف تصور الشاعر وسيلة " لقد صار مسلَّما أن اللغة كائن حي، 
ترمجانا للشاعر واألفكار،  -كما كان التصور من قبل  –ترمجة" للوجود أو للتجربة: ومل يعد الشعر 

"ترمجانا للحياة" وإمنا صار الشعر بالنسبة للشاعر ولنا، هو الوجود  -كما كان يقال يف تعميم  –أو 
  .١ة.وهو التجربة، وهو احليا

ن الناقد، يرى أن عملية اإلبداع الشعري تتمثل يف إبداع اللغة، والشاعر اخلالق هو الذي يصنع إ
، أي ٢لغته. وحيدد لنا ماهية اللغة األدبية بقوله: إن كل ألفاظ اللغة تصلح ألن تستخدم يف عمل أديب

، وأخرى غري أدبية، إن اللغة أنه ميكننا أن ننسج من اللغة العادية، عمال أدبيا، فليس مثة لفظة أدبية
العادية "تصبح لغة شعرية ال ألا يف ذاا هلا هذه اخلاصية، ولكن ألا خضعت للتجربة الشعرية يف 

"، وهذا ما جيعلنا نطلب مع الناقد يف لغة الشعر أال ٣نفس الشاعر، ومقتضيات التعبري عن هذه التجربة
  .٤واحد، وهذا التناقض هو سر الشعر فيهاتكون هي لغة الناس. وأن تكون لغتهم يف آن 

ويبين أنه نتيجة لرواسب تفكرينا القدمي، قد نستنكر للوهلة األوىل أن تكون اللغة نابضة بروح 
العصر وشعرية يف الوقت نفسه، ولكنه يؤكد أن اللغة ال تكون شعرية إال عندما تكون نابضة بروح 

نال، فالشاعر الذي ترىب ذوقه على شعر عصر آخر، له لغته العصر، ويبين أيضا أن هذه القضية صعبة امل
اخلاصة، يصعب عليه أن يقول الشعر بلغة عصره ألنه حيتاج يف البداية إىل عملية ختلّ عن القوالب 

، وهذا األمر اجلوهري، الذي يؤخر عملية التطور ٥القدمية، وخلق جديد للغة عصره الذي يعيش فيه
ون يعيشون جسدا يف هذا العصر، ولكنهم فكريا ولغويا أبعد ما يكونون عنه، األديب، فثمة شعراء كثري

                                                             
  .١٨٠، صاملصدر السابق - ١
   .١٧٩ـ  ١٧٨املصدر السابق،  - ٢
  .١١٢، صاملصدر السابق - ٣
  .١٧٩ص الشعر العريب املعاصر، عز الدين ،إمساعيل - ٤
  .١٧٨، صاملصدر السابق - ٥



 ١٠٦   األسس النقدية يف كتاب "الشعر العريب املعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
إم ينتمون لعصور خلت، وهلذا يربز اجلفاء بني أنصار القدمي واحلديث، وهذا الكالم ينطبق على 

مساع نغمة معينة، أشبه باملخدر، يف اية كل بيت  -بكسل ظاهر –املتلقي قبل املبدع، ألنه اعتاد 
عتاد على لغة وصور وتشابيه معينة، وأصبحت مبرتلة جدار مقدس ال جيوز ختطيه، إن التطور شعري، ا

اللغوي املسلم به جيعلنا نؤكد قول الدكتور إمساعيل يف أنه "ليس غريبا أن تتميز لغة الشعر املعاصر من 
طور اللغة مع تطور لغة الشعر القدمي، بل الغريب أال تتميز، ولو أننا نظرنا نظرة واقعية حمددة إىل ت

  ".١احلياة واختالف التجربة، أيقنا من سالمة منطق الشاعر املعاصر يف حبثه الدائب عن اللغة العربية...
إن الناقد قد عاجل موضوع اللغة يف النص األديب بشكل دقيق، وواع، وحنن مع آرائه اليت رددها 

ة التقليدية يف إطالق احلكم النقدي، فبدال من أن أو تبناها يف هذا اال، ولكننا نأخذ عليه تلك الطريق
يثبت أن اللغة حياة بطريقة احلوار ادي، والربهان املبين على أسس منطقية، يأخذ بعض املقاطع 
الركيكة، ليستنتج من إثباا مؤدى قوله، ففي الصفحة الثمانني بعد املئة يأيت مبقطع للشاعر أمحد عبد 

  ٢توري، مث يعلّق عليها على الشكل التايل:املعطي حجازي، وآخر للفي
  "يف هذه األسطر ميس الشاعر عالقة اللغة بالشعر مسا قويا". أو يقول: -
  وهو يف هذا (الشاعر) يشري يف وضوح إىل دور الكلمة يف الشعر. -
  "٣ونرى قوله: "فكل كلمة إذن، هي قطعة من الوجود، أو وجه من وجوه التجربة اإلنسانية. -

أثبتناه هنا، ال يقلل من عمق نظرة الناقد إىل اللغة، ولكنه، يف رأينا، حاول تأكيد رأيه  إن ما
بطريقة مدرسية غري مقنعة.، كنا نود لو جتنبها، وجلأ إىل اإلقناع أو املقارنة بني شاعر حديث، يعيش 

لفرق الشاسع يف عصر قدمي بفكره، وشاعر آخر حيس بنبض العصر يف كلماته، فيلمس القارئ بنفسه، ا
  بني الطريقتني.

  التشكيل املوسيقي للشعر اجلديد:
  كنا قد أرجأنا احلديث يف هذه القضية إىل اية كالمنا على الناقد عز الدين إمساعيل لسببني:

                                                             
  .١٧٤، صاملصدر السابق - ١
  ما سنورده من فقرات، هي تعليقات الناقد على املقاطع الثالثة اليت أشرنا إليها. - ٢
  .١٨١-١٨٠، صاملصدر السابق - ٣



 ١٠٧                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
لنرى كيفية نظر الناقد إىل األدب عامة من خالل تقنياته املختلفة، اليت ستساعد  األول:

  نقدي عنده.يف استنتاجنا ملعامل الفكر ال
أن هذا اجلانب شكّل واحدا من أهم اجلوانب اليت عاجلها الناقد، وأفاض فيها،  الثاين:

  يف غري موضع كما سنرى.
استعرض الناقد عددا من احملاوالت القدمية اليت توخت جتديد موسيقا الشعر، وبين أن تلك 

عراء القدماء أن خيرجوا على تلك إذ كان على الش ١احملاوالت سطحية مل تقدم الغرض املرجو منها.
القوالب، بشكل "يفلسف" موسيقا الشعر فلسفة تأخذ يف االعتبار األول قيمة اإليقاع النفسي للنسق 

" والعامل النفسي يف إيقاع الشعر، شيء رئيس ٢الكالمي، ال صورة الوزن العروضي للبيت الشعري
مع ما يتبناه من أفكار، هي يف ذاا، ال تأخذ  ركز عليه الناقد يف كتبه، ولكنه، ال يلبث أن يتناقض

  باالعتبار إال صورة الوزن العروضي كما سنرى.
بدأ الناقد باستعراض للتشكيل املوسيقي، وتطوره على يد الياس فرحات، ومدرسة الديوان 

ناقد واستنتج أن الشاعر كان يشعر بوطأة املوسيقا التقليدية عليه، والشعر عند ال ٣وشوقي وغريهم...
يتألف من تشكيلتني، زمانية ومكانية، والزمانية عنده، هي كل ما يتصل باإلطار املوسيقي للقصيدة، 

  .٤واملتآلف.. من الوزن واإليقاع، والصورة املوسيقية.
إن الناقد ال خيتلف كثريا عن الشاعرة نازك املالئكة، فهو إن كان متساهال يف بعض األمور 

،  إن اهلدف األمسى للناقد هو أن يظهر ٥ا، تعنتا يف أكثر املواقف األخرىاملوسيقية، إال أنه مياثله
مثة عالقة وطيدة بني القصيدتني: القدمية واجلديدة، ويهمه جدا أن يقول للقارئ: إن الشعر "للقارئ أن 

                                                             
  .٥٨، صاملصدر السابق - ١
  .٦١، صاملصدر السابق - ٢
  .٤٦-٤٣، صاملصدر السابق - ٣
  .٥٢، صاملصدر السابق - ٤
ـ لصاحب هذا البحث دراسة تفصيلية عن هذا املوضوع عن نازك املالئكة مل تنشر بعد، يف كل األحوال، انظر:   ٥

 وما بعدها. ٤٠، ص نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر



 ١٠٨   األسس النقدية يف كتاب "الشعر العريب املعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
تكون  ، وال يتواىن يف وضع بعض الشروط اليت ينبغي أن تتوافر يف القافية، حىت١املعاصر مل يهمل القافية

مستساغة ولعل من أهم هذه الشروط عدم اإلمالل، وال ينسى أن يذكر القارئ بأن القافية شيء، 
وحروف الروي شيء آخر، إن الشعر عند الناقد ال يستغين عن القافية، ولكنه يستطيع أن يستغين عن 

صر، على حد تعبري حرف الروي املتكرر يف اية السطر الشعري، ولذلك تغدو القافية عند الشاعر املعا
املعنوي واملوسيقي للسطر الدكتور إمساعيل "كلمة ما، من بني كل مفردات اللغة، يستدعيها السياقان 

"ومن مث هي" ٢ألا الكلمة الوحيدة اليت تصنع هلذا السطر اية ترتاح النفس للوقوف عندهاالشعري،
  .٣أنسب اية موسيقية للسطر الشعري من الناحية اإليقاعية.

ويرى الناقد، أنه على الرغم من كل التطورات اليت حتصل للشعر، فإنه ملن املستحيل أن يتخلى 
ألنّ البناء املوسيقي للقصيدة هو الصورة احلسية هلا "وهو أول ما يصادف  ٤عن عنصري الوزن والقافية
وسيقا القصيدة وال خيفى تعصب الناقد لوجهة النظر هذه، إنه جيعل من م ٥السامع أو القارئ منها".

"تابو" مقدسا ال جيوز خرقه، وحنن ال نريد أن نقول للناقد أين ذهبت قصيدة النثر؟ وهل ضربت بآراء 
عرض احلائط، ولكننا نقول: جيب علينا أال  -الذين يعدوا الشكل األعلى للتطور الشعري –أنصارها 

لسائد، وعلى رأي "هريوقليطس" ننطلق يف أحكامنا من موقف مسبق، وكل إبداع مبثابة قفزة فوق ا
كل شيء يتغري إال قانون التغري، فال قانون ثابتا يف األدب، ألنه ال قانون ثابتا يف احلياة، ومن الثابت، 
أن الوزن والقافية اللتني أكّد الناقد سرمديتهما، مها اآلن، ال يشكالن لبنة أساسية يف القصيدة احلديثة 

مجموعات الشعرية احلديثة اليت تصدر، إننا ننظر إىل الشعر على أنه يظهر هذا جليا من تصفح سريع لل
جزء من بناء فوقي، هو يف جممله انعكاس "حلركة" الواقع الذي نعيش. وملا كان الواقع "الطبيعة 
والوجود اإلنساين" ال حيافظ على وترية واحدة، فمن التعسف أال نولّد أشكاال تتواءم وحركة الواقع 

                                                             
  وما بعدها. ٤٠، كالشعر املعاصر قضايانازك املالئكة،  - ١
  .٦٢، صالتفسري النفسي لألدب ،عز الدين ،إمساعيل - ٢
  .٦٧، ص، الشعر العريب املعاصرعز الدين ،إمساعيل - ٣
  .٤٨، ص٣٢، وكان قد أثبت هذا الكالم يف "الة" ع٦٥، صاملصدر نفسه - ٤
  .٦٣، ص، التفسري النفسي لألدبعز الدين ،إمساعيل - ٥



 ١٠٩                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
ذه، وال يفهم من كالمنا هذا، أن التفتيش عن األشكال، غاية لذاته، ولكننا نود أن نشري غري احملددة ه

  إىل أنه جيب على الواقع أن خيلق شكله بالضرورة. 
والناقد هنا، يبدو لنا كالسيا يف هذا اجلانب، عندما يقطع علينا الطريق بقوله عن إمكانية ختلي 

  الشعر عن هذين العنصرين:
عر كائنا ما كان، مذهبنا اجلمايل البد أن يتوفر على الوزن والقافية. ومن مث كان "مستحيل، فالش

نقول إن الناقد نفى أية فسحة أمل  ١البد للشعر اجلديد من االرتباط ذين العنصرين، رغم كل شيء."
عيلة نتاج يف جتاوز ما حنن عليه، ووضعنا يف إطار ضيق مفاده: علينا االلتزام بالوزن والقافية. إن التف

بدائي غري ملزم ـ وكذلك قول الناقد ـ قد يناسب شاعرا ما، ولكنها قد تكون أصغر من طموح 
  بعض الشعراء.

  قضايا اإلطار املوسيقي اجلديد للقصيدة:
  ٢يرى الناقد أن القصيدة مرت بثالث مراحل من الناحية املوسيقية هي:

  ة.مرحلة اجلملة الشعريو مرحلة التفعيلةو مرحلة البيت
ويؤكد أنه سوف تظل التفعيلة أساسا للعروض، أي أساسا موسيقيا لبنية الكالم... وإذن، فلم 

". هذا ٣يكن أمام حماولة التجديد يف اإلطار املوسيقي للقصيدة إال أن حتلّم بنظام التفعيلة وتلتزم به
فمحمد النويهي مثال،  القطع، يشبه سابقه متاما، ونعود للقول مكررين، إنه ال قانون ثابتا يف األدب،

يقترح بدال من السياق املوسيقي العام هذا، نظام النرب، ألنه "أكثر مرونة، وأقل انضباطا، ومن مث، فهو 
." بل إنه جيعل احلكم ٤أخف بروزا، وأكرب مقدرة على خفت املوسيقية حني ال حنتاج إىل جهرها

ه تعسف واملهم أن النويهي أحل على هذا ." وهذا بدور٥األساسي على الشعر من خالل هذا النظام فقط
النظام، فقد رأى أن عددا من الشعراء اجلدد قد عرب عن رضاه التام بالشكل اجلديد القائم على التفعيلة 

                                                             
  .٦٥، ص، الشعر العريب املعاصرعز الدين ،اعيلإمس - ١
  .٧٩، صاملصدر السابق - ٢
  .٨٥ص املصدر السابق، - ٣
  .٢٣٦-٢٣٥، قضية الشعر اجلديدالنويهي، حممد،  - ٤
  .٣١٨-٣١٧، صاملرجع السابق - ٥



 ١١٠   األسس النقدية يف كتاب "الشعر العريب املعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
العروضية، بل ادعى أا األساس الوحيد املمكن ألي نظام إيقاعي يف اللغة العربية، ورأى أنه هنا يكمن 

هلذه الفكرة اخلاطئة من استحالة إبداع نظام إيقاعي آخر، فإن اعتقادنا هذا اخلطر، ألنه مادمنا معتنقني 
. ولئن كان يف هذا النظام شيء من ١سيؤخر جميء اليوم املنشود تأخريا ال داعي له، ومن املمكن تالفيه

الصعوبة، فألن اخلفة اإليقاعية والتنوع الفين هو الذي جيعل نظام النرب صعب املمارسة على أذن 
  ٢عت طويال للنظام الكمي الصارم، حىت استعبدها.خض

إضافة إىل نظام النرب هذا، مثة دراسات مل تثمر إىل اآلن، حول "الفونيم" بوصفه أصغر مقطع 
صويت، ونتنبأ، للدراسات املستقبلية النجاح يف هذا اال، وخباصة عالقة الفونيم باإليقاع الداخلي. 

االجتهاد وأالّ نكون متعسفني يف آرائنا، ألنه بات واضحا "أن يف قوانني واملهم يف رأينا، أالّ نغلق باب 
العروض اخلليلي إلزامات كيفية تقتل دفقة اخللق، أو تعيقها، أو تقسرها، فهي جترب الشاعر أحيانا أن 

" ولغتنا، ٣يضحي بأعمق حدوسه الشعرية يف سبيل مواصفات وزنية، كعدد التفعيالت أو القافية.
  ة إىل درجة جتعلنا نقتصر على هذا النظام وحده. ليست فقري

  ٤يف حديثه عن مرحلة التفعيلة اليت جزم بسرمديتها، كما رأينا سابقا خيلص إىل النتائج التالية:
  إن تفريع التفعيالت داخل السطر الواحد غري ممكن إال يف إطار الوزن التقليدي. -١
تنوعة يف السطر الشعري، سيجعلنا مضطرين إن التزام تفعيلة بعينها، من التفعيالت امل -٢

  اللتزامها يف األسطر األخرى.
إن االنتقال من سطر مؤسس على تفعيلة إىل سطر أخر مؤسس على تفعيلة أخرى ال ميكن  -٣

  حتقيقه وقبوله إال يف احلاالت التالية:
  عندما يكون السطر اجلديد بداية ملقطع جديد من القصيدة. -
  السطر عن انتقال يف املوقف الشعوري.عندما يعرب هذا  -

                                                             
  .٢٤٧، صاملرجع السابق - ١
  .٢٤٣، صاملرجع السابق - ٢
  الم ألدونيس.، والك٧٦، ص١٩٦٠، ربيع ١٤العدد "شعر" - ٣
  .١٠٢-١٠١، صالشعر العريب املعاصرإمساعيل، عز الدين،  - ٤



 ١١١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
إن مل يكن هذا وال ذاك، فإنه يتحتم أن تكون هناك عالقة تداخل بني التفعيلة  -

  .١املستخدمة يف السطر األول، والتفعيلة املستخدمة يف السطر الذي يليه
قد خرجنا ليس لنا بعد هذا كله إال أن نقول: إننا عندما نطلب العودة إىل النسق الغنائي، نكون 

من ساحة النقد إىل ساحة الذوق، وأي ذوق؟! إنه الذوق السلفي الذي تريده األذن اخلمول، لراحتها، 
وال حنسب حبال، أن هذا النسق صاحل إىل اآلن، ألن مفهوم الشعر نفسه قد تغري. مل تعد القصيدة 

بهرجة، بل إا ليست معادال فسحة يتفيأ الشاعر يف ظالهلا، كما أشرنا، أو فعل ترف ميارسه الشاعر لل
موضوعيا للحياة، ألا عند الشاعر هي  احلياة ذاا، ومن مث، فإن على الناقد احلديث، إذا ما صدم 
بشرخ إيقاعي، يف أثناء قراءته لقصيدة ما، أن يستمد من هذا الشرخ إحياءات كثرية، تسهم يف إضاءة 

قصيدة، ال إدباره عنها. والواقع أن الناقد نفسه كان النص، الشرخ الوزين، مؤشر إلقبال الناقد على ال
يدرك أن "األوزان العروضية يف الشعر العريب، ال تعدو أن تكون قوالب مفرغة، ومنسقة تنسيقا جتريدا 

يف أثناء  –ولكنه ما كان ليستطيع جتاوزها، ألن شيئا ما، كان يشده دوما إليها، ومن مث، فإنه  ٢صرفا.
لعراقيل اليت جتعل التجربة الشعرية اجلديدة برمتها، تصرفا حمدودا يف اإلطار كان يضع ا -تنظريه 

التقليدي الضيق للموسيقا اخلليلية. بل إنه يقر أن الشاعر احلديث ال يستطيع أن يتحكم يف التفعيلة كما 
يشاء "فإذا كانت مستفعلن جائزة يف البحر الكامل بدال من متفاعلن، والعكس غري صحيح، فكذلك 
احلال بالنسبة للسطر الشعري اجلديد املؤسس على مستفعلن... وهذا راجع... إىل أن نظام التفعيلة 

وال ندري حقيقة عن أية طبيعة يتكلم، إننا نرى أنه  ٣القدمي، نظام أساسي تفرضه طبيعة اللغة ذاا."
  يتكلم على طبيعة عز الدين إمساعيل، ال عن طبيعة اللغة.

إيقاعيا ـ يدرك أنه، إذا كان السطر  –اضه ملراحل تطور القصيدة العربية إن الناقد عند استعر
الشعري قد حل مشكلة الدفقة السريعة أو القصرية، إال أنه مل يستطع أن حيل الدفقة املمتدة، ومن هنا، 

                                                             
  كقولنا: فاعالتن        فاعال - ١

  تن فاعال =    مستفعلن            
  .٥٣ص الشعر العريب املعاصر،إمساعيل، عز الدين،  - ٢
  .١٠٥-١٠٤، صاملصدر السابق - ٣



 ١١٢   األسس النقدية يف كتاب "الشعر العريب املعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
كان البد من اخلروج إىل اجلملة الشعرية اليت تشكل مراحل التطور املوسيقي الذي وصلته القصيدة 

بية، إذ يستعان ا عندما ال يليب السطر الشعري دفقة الشاعر املمتدة، وهي "بنية موسيقية مكتفية العر
" ويف هذه اجلملة وقفات ١بذاا. وإن مثلت يف الوقت نفسه جزئية من بنية عضوية أعم من القصيدة

  ٢داخلية "تؤدي دور القافية يف إتاحة الفرصة للتوقف ولالستمرار."
كل ما كتب عن الناحية اإليقاعية، بدا باحثا عن االرتياح النفسي، فعلى احلركة  إن الناقد، يف

املوسيقية أال ترهق النفس، بل جيب عليها أن تتماوج مع حركات الشهيق والزفري، فإن مل حيدث هذا 
التوافق، قام نوع من اخلذالن، وهذا بذاته، مدعاة للضجر، الذي قد ينتهي بالقارئ إىل ترك تلك 

. ومن مث، كان الدافع احلقيقي الذي جعل الشعراء يتجهون حنو التجربة ٣صيدة املتعثرة موسيقياالق
الشعرية اجلديدة هو "جعل التشكيل املوسيقي يف جممله، خاضعا خضوعا مباشرا للحالة النفسية أو 

تتالقى فيها الشعورية اليت يصدر عنها الشاعر، فالقصيدة، يف هذا االعتبار، صورة موسيقية متكاملة، 
األنغام املختلفة، وتفترق حمدثة، نوعا من اإليقاع الذي يساعد على تنسيق املشاعر واألحاسيس 

ربط بني التشكيل املوسيقي اجلديد، وايء بصورة صادقة لوجدان الشاعر، على حنو هي . و٤املشتقة
وإذا كان  ٥عنها الشاعر. الصورة املوسيقية خاضعة بشكل مباشر للحالة النفسية اليت يصدر فيه تكون

لنا أن نديل برأينا فإننا نقول: إن الراحة واالنسجام النفسي ليسا شرطني رئيسني للشعر، وال يفترض 
بالشاعر أن جيعل اإليقاع، بشكله املألوف منسقا للمشاعر، فقد تتقاطع املشاعر مع اإليقاع، وقد 

يدة أكرب بكثري فيما لو كانت متوافقة، مع تتوازن فثمة صدمات إيقاعية تكون فائدا لشعرية للقص
الذوق املرهف. ... مثة أمر آخر يؤخذ على الناقد، أال وهو تلك "الدوغمائية" يف تعامله مع النقد 

مؤلف من  –من كتاب الشعر العريب املعاصر، يأيت مبقطع خلليل حاوي  ١٢١التطبيقي، ففي الصفحة 

                                                             
  .١٠٩-١٠٨، صاملصدر السابق - ١
  .١٢٠، صسابقاملصدر ال - ٢
  .٦٨، صاملصدر السابق - ٣
  .٦٣، صاملصدر السابق - ٤
  .٦١-٦٠، صالتفسري النفسي لألدبإمساعيل، عز الدين،  - ٥
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والشيء  ١التسعة كان ينبغي كتابتها يف مخسة أسطر". تسعة أسطر، مث نراه، يقول: "فهذه األسطر

استند عليه الناقد، أن أطول سطر من هذه األسطر، ال يزيد مداه الزمين على ست تفعيالت، وهو عدد 
وميكننا يف هذا املقام أن نسأل: ماذا ترك الناقد للشاعر؟ وأين ذهبت متوجات  ٢مقبول للسطر الشعري.

تكلم عليها، واليت حيق للشاعر وفقا هلا أن يأيت بالعدد الذي يريد من التفعيالت؟ إن  الراحة النفسية اليت
الشعر احلر كله قائم على حرية توزيع التفعيالت وفقا حلالة الشاعر، وإرادته، وما دعا إليه الناقد هنا 

من  هو تدخل يف أخص خصوصيات الشعر والشاعر؛ فالناقد يف رأينا، قد أقحم نفسه فيما ليس
اختصاصه. وعند مناقشته لنازك املالئكة، نراه يدخل يف متاهة ليست يف صاحله، فبعد أن يأخذ عليها 
عدم قبوهلا، مخس أو تسع تفعيالت يف السطر الشعري الواحد يقول: "إننا ال نعرف بيتا واحدا من 

لغاء كلمة "شطر" ." ويعتمد هذا الكالم مسوغا إل٣الشعر التقليدي يتكون شطراه معا من تفعيلتني
ووضع كلمة "سطر" بدال منها، فإذا كان هذا الدليل هو الوحيد الذي اعتمده الناقد فاألوىل أن يغري 
رأيه، ألنّ العرب عرفت "املنهوك" من البحور كما عرفت ازوء، واملنهوك، بيت يتألف شطراه معا 

  من تفعيلتني

                                                             
  .١٢١، صالشعر العريب املعاصرإمساعيل، عز الدين،  - ١
  .١٢٢، صاملصدر السابق - ٢
  .١٠٣، صاملصدر السابق - ٣
 - فيها وأضع -٢/ ياليتين فيها جذع -١ بيل املثال:من منهوك الرجز قول دريد بن الصمة على س أقود  -٣/ أخب

  كأا شاة صدع  - ٤/وطغاء الزمع
انظر ديوان دريد بن الصمة بتحقيق حممد خري البقاعي، بل إن العرب قد عرفت البيت كامال، بتفعيلة، ومثاله قول 

  هذا الرجل/ ماذا اخلجل/ قالت خبل عبد الصمد بن املعزل:
  .٧٢، العيون الفاخرة/ أهدى بصل.انظر: أبو بكر الدماميين، ملا احتفل 
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  اخلامتة ونتائج البحث:

نصل إىل اخلط الفكري الذي حدد معامل التفكري النقدي عند الناقد عز حاولنا يف هذا البحث أن 
الدين إمساعيل، وقد تبين لنا أن الناقد قد استوعب حركة الشعر اجلديد بشكل واع، وفند األسباب 
اليت أدت إىل نشوئه، كما استعرض مجيع ما تعلّق به من أمور فنية، وموضوعية. وانتقلنا إىل دراسة 

  القارة اليت رأيناها تتعلّق مبعامل التفكري النقدي لديه، ومنها: بعض األمور
ـ الصورة الفنية: وقد رأينا أن الناقد قصر قليال يف إعطائها مكانتها الالئقة، وهو يف العموم مل   

  يأت جبديد حوهلا،علما أنه جعلها تالية يف األمهية لعملية التشكيل املوسيقي.
لناقد بشفافية، وجعله من صفات الشعر اجليد، وميز بينه وبني ـ الغموض: وقد تعامل معه ا

  اإلام الذي هو صفة سلبية.
ـ معمارية القصيدة احلديثة: حتدث الناقد يف هذا املوضوع عن القصيدة القصرية والقصيدة 

وجهات الطويلة، وقد رأينا هنا أن الناقد مل يأت جبديد، كما أنه مل يوفق يف اجتهاده، وما أتى به هو 
  نظر مل تثبت األيام صحتها.

ـ الرمز واألسطورة: وقد استعملهما الناقد مبفهوم واحد، ولكنه أظهر وعيا كبريا جبزئيات 
بيقي، وبدا لنا طاألسطورة، واستيعابا ملهام هذه اجلزئيات، ولكنه يف الوقت نفسه، مل يوفق يف نقده الت

  أنه كان يقول النص، وحيمله أشياء ليست به.
الرتعة الدرامية وظاهرة احلزن: وهذه الصفة املوضوعية قدمها الناقد من خالل فهم عميق ـ 

باحلزن، وبعض هذه اآلليات هي  تحلآلليات الفنية املستعملة يف تركيب بنية القصيدة احلديثة اليت تلفّ
  احلوار، واحلوار الداخلي، واألسلوب القصصي...

هذين املصطلحني، ولكنه أبدع يف احلديث عنهما، وقد  ـ االلتزام والثورية: الناقد مزج بني
  خالف "سارتر"، يف إبعاده الشعر عن هذا الباب.

ـ اللغة: ربط النافد بينها وبني اإلبداع الشعري، وكان كالمه، من حيث هو تنظري، غاية يف 
  األمهية، ولكنه أيضا، أخفق يف النماذج التطبيقية اليت قدمها.
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للشعر اجلديد: وقد أخره الباحث ألمهيته، وهو أوسع األبواب، بل خييل ـ التشكيل املوسيقي 

للقارئ أن الشعر احلديث عند الناقد هو ظاهرة عروضية؛ ومع أن الناقد أبدع كثريا فيما نظّر له، إال 
أن تعصبه لعروض اخلليل كان واضحا، ورأى أن القصيدة اجلديدة مهما تطورت ال ميكن أن تتخلى 

سجلنا اختالفنا مع الناقد، ليس ألنه ضرب عرض احلائط بأنصار قصيدة النثر، ولكن ألنه  عنه، وهنا
  صادر املستقبل، يف حني كل شيء خاضع لقانون التغير.

إن الناقد عز الدين إمساعيل كان رائدا حبق، واستطاع أن يلم بأبعاد هذه الظاهرة اجلديدة، يف 
ات الفكرية، مع منطلقاته النظرية، أو التطبيقية، فال ننسى أن ذلك الوقت، ولئن سجلنا بعض االختالف

الريادة وحدها جتعله مميزا ألن رؤيتنا احلالية ما كانت ذا الشكل من دون األفكار اليت قدمها الناقد، 
  وأمثاله.  

  



 ١١٦   األسس النقدية يف كتاب "الشعر العريب املعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية

 
  واملراجع املصادرقائمة 

  .١٩٥٥، ١دار النشر، القاهرة، ط ، األدب وفنونه،إمساعيل، عز الدين -١
، ٣ط ، دار الفكر العريب، بريوت،األسس اجلمالية يف النقد األديب ،ـــــــــ -٢
١٩٧٤.  
  .١٩٨٤، ٤، دار العودة، بريوت، طالتفسري النفسي لألدب، ـــــــــ  -٣
دارالعودة، بريوت، الشعر العريب املعاصر/ قضاياه وظواهره الفنية، ،ـــــــــ -٤

  .١٩٨١، ٣ط
  .ـه ١٣٠٣املطبعة العثمانية،  العيون الفاخرة،ر، الدماميين، أبو بك -٥
  .١٩٧٩، ١، دار العودة، بريوت، طحركية اإلبداعسعيد، خالدة،  -٦
  .٦،١٩٨١، دارالعلم للماليني،بريوت، طقضايا الشعر املعاصراملالئكة، نازك،  -٧
  .١٩٧١، ٢، دار الفكر، بريوت، طديداجلقضية الشعر النويهي، حممد،  -٨

  الدوريات:
  .١٩٦٠، ربيع ١٤ـ جملة شعر، لبنان، العدد 
  .١٩٥٧، ٣ـ جملة الة، مصر، العدد 

 .١٩٨١، ٥٨، العدد  ـــــــــ   



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة حميفصل ة وآداا،يجملة دراسات يف اللّغة العرب
  

  اليتيمة حتت اهر
   ناصيف حممد ناصيف كتوردال

  امللخص 
 فهي عينيةُ سويد بن أيب كاهلٍ اليشكري، وأما اهر فهو جمهر العني الناقدة؛ فمطَولةُ سويد اليتيمةُأما 

بقيت يف الظلِّ، شأنها شأنُ الكثريِ من دررِ أدبنا العريب، وإذا كانَ القدماُء قد أدركوا أمهِّيتها، ولقَّبوها 
، فإنهم مل يكملوا صنيعهم؛ إذ مل يرتلوها املرتلةَ اليت تستحق بني أوابد شعرنا القدمي. أما باليتيمة

  اءته التأثّرية لبعض معاين القصيدة ـ فلم تلق منهم إال اإلمهال!احملدثون ـ إذا استثنينا طه حسني يف قر
    ةإجرائي مقاربة ى هذا البحثُ إنتاجلليتيمةويتوخ ةاجلميل، مفيدةً من الرؤى النقدي أبعاد دبتعد رقت ،

إنّ قيمةَ الكَلمِ أفراداً قريبةٌ من  اخلالّقة يف درسنا النقدي القدميِ، ويف األسلوبية النقدية احلديثة؛ قائلةً:
 هو احلد لُ عليه، وإنَّ النظموعال ي لَّفؤمٍ ال يعِ، ومرأى العني، فكلُّ كَلميف الس الصفرِ، مهما تكاثرت

مِ إىل رتبة األدىن الالزم إلنتاجِ الكالمِ؛ غري الكايف إلنتاجِ اجلمالِ؛ فثمةَ  ـ بعد ـ  أسرار ارتقاِء املنظو
    !!الشعري  

  : اليتيمة، القصيدة، سويد، ليث.كلمات مفتاحية
  املقدمة:

ختلو املدونةُ النقدية العربية القدمية، أو تكاد، من دراسة القصيدة، وتغفلُ الرتب احملفوظةُ يف درسنا    
ئد الشعر العريب؛ فقد تقسمت جهود نقّادنا املعاصر كثرياً من التحف الفنية، والغررِ اجلياد من قصا

قضايا، وثنائيات، جعلت يف مقدمة االهتمام نصوصاً بعينها، أو أبياتاً حمددة يكثر تداوهلا، وبدت الكثرةُ 
الكاثرة من ديوان العرب، وسجِلِّ مفاخرها، خلفيةً للَّوحة، أو هامشاً يف سجلّ اإلبداع. وقد احندر 

مهال إىل دراسات املعاصرين؛ فأُجنزت مئات الدراسات للقضايا اليت تقسمت جهود قدر من هذا اإل
  القدامى، و للشعراِء أبطالِ معاركهم النقدية، وألهم أشعارهم؛ فإذا الظلم يتناسل ظلماً.

  أمهّية البحث، وأهدافه: 
قارباتنا؛ كالفرس الشموس؛ بيد أنّ تظلّ النصوص اإلبداعيةُ العظيمةُ هاربةً من مناهجنا؛ نافرةً من م   

الثمار املعرفية، واجلىن املأمولَ ما فتئا حيفزان أسئلتنا، ويهيجان عطشنا إىل اإلفادة مما أجنزه درسنا 

                                                             
 ة وآداس يف قسم اللغة العربيسوريا. امعة تشرين،جبا مدر  

 ٢٢/١٠/٢٠١١=  ٣٠/٧/١٣٩٠تاريخ القبول:        ٢٠/٦/٢٠١١= ٣٠/٣/١٣٩٠تاريخ الوصول: 
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القدمي، والبناء على ما أسس إلنتاجِ مقاربة تسهم يف جالِء بعضِ دررِ تراثنا، وختص منها ما جاء على 

ي اإلبداعِ التخوم، أو كاد ة يف لوحةة واخللفية؛ زاعمةً أنّ األماميلُ يف احلواشي، واهلوامش، واخللفيعج
معياران نسبيان ال يقبالن الرتب احملفوظة؛ فما هو أمامي قد يغدو خلفياً، والعكس صحيح بتغير 

  الزمان، واملكان، واملتلقّني.  
  مواد البحث، وطرائقه:

، وما بدا من حسنها يف مرآة باليتيمةصيدةُ سويد بن أيب كاهل اليشكري؛ امللقَّبة مادة البحث ق   
النقد العريب القدمي. ومن النافلة القولُ: إنّ لكلِّ قصيدة منهجها اخلاص ا، وطرائق البحث املالئمةَ 

أه سويد تعويضاً فنياً عن العجز لنصها، وإيالئها ما تستحق من اهتمام؛ ذلك أنها بناٌء استعاري أنش
 به النقص يتجاوز يلُموكمالٌ ح ،احلياة ا هزائم لَةٌ يواجِهيختوانتصارات م ؛ فهي بطوالتالواقعي
 ع بصماتاً، ينتهي بالتقومي؛ بغيةَ تتباً، تفسريياً، حتليلياملعيش. ولذا انتحى هذا البحث مستاً وصفي

خلطاب اإلبداعي؛ انتهاًء إىل شبكة العالقات األفقية والعمودية اليت انتظمت النص، الشحنِ يف ا
  وأنتجت خصوصيته.   

  املناقشة: 
لكي نكشف ما تشترك به مع  باليتيمة ال ندرس قصيدة سويد بن أيب كاهل اليشكري العينية امللقّبة   

بتداًء، وندرسها الختالفها عن تلك القصائد، ومتيزها قصائد عصرها، أو العصور الالحقة؛ بل تم ا ا
 القدمية بني ةالنقدي نةذا اللقب، وتناقضِ املدو زها، وتلقيبِهاأسبابِ متي نا حناول اكتشافعنها؛ أي أن

  وقلَّة االهتمام ا.  ،اإلقرارِ بتميزها
ه األديب، وإىل عصره، ولكن النص اإلبداعي احلق صحيح أنّ كلّ نص إبداعي منتمٍ حكْماً إىل جنس   

متفرد، مبتكَر، خمتلف عن أفراد جنسه، وعصره؛ مبعىن أنه إضافةٌ حقيقيةٌ إىل ما سبقه؛ وذه العالقة 
وع األديبوسياقه يف نسيج الن ة بني النصةُ  ،اجلدليحركي أو العصر، أو العصور املتالحقة؛ تستمر

ابنةُ ديوان الشعر العريب املخضرم (اجلاهلي ـ اإلسالمي)؛  اليتيمةَاإلبداع. وهكذا ميكن اإلقرار بأنَّ 
 يمِ الفنتنا نستطيع، يف الوقت نفسه، أن جند يف اليثاته، بيد أنمن مور ة حتمل الكثريها اجلينيوبأنّ خريطت

  قصيدةٌ مبتكرة فريدة (نسيج وحدها)؛ ال تدين لغري مبدعها.   اليتيمةنقيضاً لالحتذاء؛ مبعىن أنّ القصيدة 

لُ: أَصلُ اليتمِ قال املفضاليتم:االنفراد؛واليتيم:الفرد...((وبعد؛فثمةدالالت لليتمِ أخرى كثريةٌ؛و    
يتم اإلبطاُء، ومنه أُخذَ اليتيم، ألنّ ألنه يتغافَلُ عن بِره. وقال أبو عمرو: الالغفْلَةُ،وبه سمي اليتيم يتيماً،

ي .ئُ عنه. وكلُّ شيٍء مفرد بغري نظريِه فهو يتيمطبي البِر:ةٌ يتيمةٌ. األصمعيرلَةُ املنفردةُ، قالُ: دمالر اليتيم
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))قال: وكلّ منفرد ومنفردة عند العرب يتيم ويتيمةٌ

((ومن ااز .١
بيت يتيم، وهذه درةٌ يتيمةٌ، وهذا  

))صرميةٌ يتيمةٌ: للرملَة املنفردة من الرمالِ
٢.  

حتفةٌ فنيةٌ تسامي أرقى القصائد اجلاهلية الطوال املشهورات نسجاً، وإحكاماً،  اليتيمةَ ونزعم أنّ    
طولة طرفة بن ؛ يف حني مل تتجاوز م٣وتتفوق عليها مجيعاً طوالً؛ فقد بلغت مئةً ومثانية أبيات ،وحسناً

وثالثة ، ومل تتجاوز مطولة عمروبن كلثوم التغليب مئة٤ًالعبد مئةً ومخسة أبيات يف أطول رواياا
وامرئ القيس بن حجر ،٧، واحلارث بن حلّزة اليشكري٦العامري،وكانت مطوالت لبيدبن ربيعة٥أبيات

٨الكندياد العبسيواألعشى ميمون بن قيس ال٩، وعنترة بن شد ،بن أيب سلمى وزهري،١٠بكري

                                                             
  .٤٩٤٩ـ ٦/٤٩٤٨(يتم)،  لسان العربابن منظور،  ١-

  .٢/٥٥٩(يتم)،  أساس البالغةالزخمشري،  -٢
، شاكر العاشور كاهل اليشكري ديوان سويد بن أيب. وهي يف ٢٠٢ـ ١٩٠) ٤٠، (املفضلية املفضلياتالضيب،  ٣-

  أبيات)؛ بزيادة بيت مشكوك فيه. ١٠٩(  ٤٤ـ٢٧
ـ ٦أما يف ديوان طرفة بن العبد.١٥٠ـ ٨٥، وشرح القصائد العشر٢١٥ـ ١٦٩،شرح املعلقات السبعالزوزين،  ٤-

  أبيات).  ١٠٣فجاءت (؛٢٣١ـ١٣٢شرح القصائدالسبع الطوال اجلاهليات،و٤٨
بيتاً)  ٩٤، و(٣٦٦ـ ٣١٩ يف شرح القصائد العشربيتاً)  ٩٦. وهي(٣٢٣ـ ٢٩١، السبعشرح املعلقات الزوزين،  -٥

بيتاً)؛ ينظر: أبو زيد  ١٢١. ويف رواية متأخرة جاءت (٤٢٧ـ٣٧١ القصائد السبع الطوال اجلاهليات يف شرح
 ١٢٤فجعلها (. ومضى د. علي أبو زيد أبعد؛ ٣٠٠ـ ٢٧٢، ص اجلاهلية واإلسالم مجهرة أشعار العرب يفالقرشي، 

 .١٠١ـ ٧٥ ديوان عمرو بن كلثومبيتاً)؛ ينظر: 
ـ ٥١٧ شرح القصائد السبع الطوال اجلاهلياتبيتاً) يف  ٨٨، و (٢٥٦ـ ١٩٥ يف شرح القصائد العشربيتاً)  ٨٩( ٦-

  .٢٩٠ـ ٢٤٦املعلقات السبع شرح، و٥٩٧
ـ ٤٣٣ لقصائد السبع الطوال اجلاهلياتشرح ابيتاً) يف  ٨٤، و (٤١٧ـ ٣٧١ شرح القصائد العشربيتاً) يف  ٨٥( ٧-

  .٣٨٠ـ ٣٥٦شرح املعلقات السبعبيتاً) يف  ٨٢، و(٥٠١
بيتاً) يف  ٨١، و(٨٢ـ ٨وشرح القصائد العشر ، ١١٢ـ١٥ شرح القصائد السبع الطوال اجلاهلياتبيتاً) يف  ٨٢( -٨

  . ٢٦ـ ٨ديوان امرئ القيسبيتاً) يف  ٧٧و( السبع، شرح املعلقات
بيتاً)  ٧٩، و(٣١٣ـ ٢٥٩ شرح القصائد العشربيتاً) يف  ٨٠، و(٣٥٥ـ ٣٢٤ شرح املعلقات السبعيف  بيتاً) ٨١( ٩-
  شرح القصائديف 
 .٣٦٦ـ ٢٩٤ السبع الطوال اجلاهليات    

بيتاً) يف ديوان األعشى الكبري، د. حممد حممد حسني  ٦٦، و(٤٥٠ـ ٤١٩شرح القصائد العشربيتاً) يف  ٦٤( -١٠
  .١١٣ـ ١٠٥
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 اليتيمةُدونَ املئة. ولسائلٍ أن يسأل: لم استثنيت  ٣بن األبرص األسدي،وعبيد٢والنابغة الذّبياينّ،١املزينّ

  من الشهرة، والتعليق؟! 
ولسنا نريد هنا إثبات التعليق، وال نفيه؛ فقد رصدت لكلٍّ من الغايتني مئات الصفحات، فلم    
. ويغلب على ظننا أنّ التعليق كان ضرباً من التشريف املعنوي؛ مبعىن أنّ هذه ٥، وال إثباتا٤ًطع نفياًتست

 اإلبداع الشعري ن عنقنفيسة، ومسوطٌ تزي ها أعالقالقصائد كانت رفيعةَ املقام لدى املتلقّني؛ فكأن
عليقالت على أنّ يف اختيارها، وتعليقها ـ إنْ صح .اجلاهلي قيمة ازِ، أو على احلقيقة ـ حكمعلى ا ،

نقدياً، بتفضيلها، وتقدميها على غريها؛ إذ رأوا فيها الصورةَ الكاملة للفن الشعري، وأقروا ألصحاا 
  بالتفوق على أقرام من الشعراء. على أنّ هناك أسئلةً مهمةً تلح على الذّهن الدارس: 

  اختيار هذه القصائد دون غريها؟ ـ ما املعيار الذي انتظم   
   دعبتسالت األخر، وتمع املطو لةُ عبيدمطو جرد؟!اليتيمةُ ـ أَت  
  ـ لـم تصمت املدونةُ النقدية العربية عن هذا اخللط؟   
املعلّقات السبع، ـ لـم تتجاهل املدونةُ النقديـة العربية قصائد جياداً ال تقلّ جودةً، وال طوالً عن    

  أو القصائد العشر املشهورات؟  

                                                             
شرح بيتاً)يف  ٥٩، و(٣٧ـ  ١٦ شرح شعر زهري بن أيب سلمىبيتاً) يف  ٦٠، و(شرح املعلقات السبعيتاً) يف ب ٦٣( -١

 .١٩١ـ ١٥٤وشرح القصائد العشر، ٢٩٠ـ ٢٣٧ القصائد السبع  الطوال اجلاهليات
 .٢٨ـ ١٤ديوان النابغة الذبياينبيتاً) يف  ٤٩،و(٤٧٣ـ٤٥٣شرح القصائد العشربيتاً)يف  ٥٠( -٢

  .٤٩٤ـ٤٧٧شرح القصائدالعشربيتاً)يف  ٤٨، و(٢٠ـ١٠ديوان عبيد بن األبرصبيتاً) يف ٥٠( ٣-
. وبروكلمان، ٧٢ـ ٧١، ٤٠ـ ٣٥، ترمجة عبد الرمحن بدوي دراسات املستشرقني حول صحة الشعر اجلاهلي -٤

تاريخ ري، . و بالش١٦٩ـ ١/١٦٣، تاريخ آداب العرب. و الرافعي، مصطفى صادق، ١/٦٧، العريب تاريخ األدب
. وضيف، ٢٦٢ـ ٢٥٥، احلياة األدبية يف العصر اجلاهلي. وخفاجي، حممد عبد املنعم، ١٧٨ـ١٧٣،األدب العريب

، شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات. والزوزنـي، ١٤٤ـ ١٤٠، اجلاهلي) تاريخ األدب العريب (العصرشوقي، 
 .١٣ـ ١١مقدمة احملقق 

. ١/١٢٦، خزانة األدب. و البغدادي، ١/٢٠٦ ، العمدة،. والقريواين٢٥٤ـ ٥/٢٥٣، العقد الفريدابن عبد ربه،  -٥
. ومحد ٥٧ـ ٩، معلقات العرب. و طبانة، بدوي، ١٦٨، ٩٧ـ ١/٩٥، تاريخ آداب اللغة العربيةوزيدان، جرجي، 
آخر القرن الثالث تاريخ الشعر العريب حىت . البهبييت، جنيب حممد،  ٥٦ـ ٣٢ شرح املعلقات السبع،اهللا، حممد علي، 

املعلقات . والبهبييت ، ٣١ـ ١/٢٧)، األوىل(أوعند جذور التاريخ املعلقة العربية. و البهبييت، ١٩٥ـ ١٩٤، اهلجري
  .٢٠٣ـ ١٩٥، ١١٧ـ ٥،سرية وتارخياً



 ١٢١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
ـ لقد جـاء سويد رابع الطبقة السادسة من طبقات فحول الشعراء؛ مع عمرو بن كلثوم،    

العبسي اد١واحلارث بن حلّزة، وعنترة بن شد مالً، من شعراء املعلّقـات ثانياً. فَلوكلّـهم فحولٌ أو ،
من التعليق شأن قصائـدهم، ومن اهتمام  اليتيمـةترابـه، ومل استثنيت استثين سويـد مما مشل أ

  النقّـاد والدارسني علـى غرا قصائدهم؟!.
 ٢هـ) الشاعر اليتيم٦٠هي املفضلية األربعون؛ لسويد بن أيب كاهلٍ اليشكري(ـ بعد  اليتيمةو   

م، وشطراً من الدولة األموية. لكن املعمر املخضرم الذي شهد ثالثَ حقبٍ: اجلاهلية، وصدر اإلسال
ابن سالّم اجلمحي جعله، كما تقدم، رابع الطّبقة السادسة من طبقات فحول اجلاهلية؛ فاكتفى بالقول: 

  له قصيدةٌ، أوهلا: ((
  فَوصلْنـا احلَبلَ منهـا ما اتسـع    بسـطَت رابِعـةُ احلَبــلَ لنــا

))كن برزت هذه على شعرهوله شعر كثري، ول
. مثّ الشيء يذكر يف مدونة ابن سالّم، وال يف غريها، ٣

فضلَها  ((، وقوهلم: ٤هـ) كان يعده من أصحاب الواحدة٢١٠سوى قوهلم: إنّ أبا عبيدة(ـ 
" األصمعي، وقال: كانت العرب تفضلُها وتقدمها، وتعدها من حكمها، وكانت يف اجلاهلية تسمى 

))"، ملا اشتملت عليه من األمثال اليتيمة
٥  .!!  

    ،ةمجعي فيدلّ على ذائقة ،ال عن فرد يصدر عن مجاعة ،األصمعي بتفضيلها، يف نص قديفاحلكم الن
ويعبر عن وعيٍ مجعي. ويستوقفنا، يف هذا احلكم، تعليلُ األصمعي هلذا التفضيل؛ بقوله: " لما اشتملت 

  ألمثال"؛ إذ إنّ التعليل كان غائباً عن معظم األحكام النقدية يف تلك احلقبة. عليه من ا
فهل ميكن القول: إنّ القصيدة الطوىل يف ديوان اجلاهلية؛ الفاخرةَ النفيسةَ(املنفردةَ؛ الفردةَ؛ املُتغافَلَ    

على شعر مبدعها؛ املفضلَةَ عند األصمعي عن بِرها؛ اليت يبطئ الرب عنها؛ املفردةَ؛ فال نظري هلا؛ البارزةَ 
ملا اشتملت عليه من األمثال؛  اليتيمةوالعرب؛ املقدمةَ عند العرب؛ املعدودةَ من حكمهم؛ املسماةَ 

  املفضليةَ األربعني عند املفضل الضبي) مل تنل ما تستحقّه من مقاربات؟؟!!.
                                                             

 .١٥٣ـ ١/١٥١، طبقات فحول الشعراءاجلمحي،  ١-
عند رجل من بين ذبيان بن قيس، فمات عنها قيل: اسم والده شبيب، وقيل: إن أم سويد كانت قبل أيب كاهل  -٢

ـ ٦/١٢٥، خزانة األدبفتزوجها أبو كاهل، وكانت حامالً، فلما ولدته استلحقه أبو كاهل ومساه سويداً؛ البغدادي، 
١٢٦.  

  .١/١٥٣ نفسه،  ٣-
  .١/٢٢٠ العمدة،  ،القريواين -٤

  .١٣/١٠١صفهاين، األغاين، . اإل٦/١٢٦، خزانة األدبالبغدادي،  ٥-



 ١٢٢   اليتيمة حتت اهر

 
؛ بل هي الصور؛ أي التشبيهات، واالستعارات؛ ١املواعظ واحلكمعلى أنّ األمثالَ هنا ال تعين العرب و   

هـ) على التشبيه البليغ يف ٢٥٥( وهذا املصطلح شائع عند متقدمي النقّاد؛ آيةُ ذلك تعقيب اجلاحظ
  بيت األشهب بن رميلة: 

قى بههرِ الذي يتالد ال تن    هم ساعد كف وما خريوُء بساعد  
))وله:"هم ساعد الدهر"، إنما هو مثلٌ،...ق :((بقوله

التمثيل:  ((هـ): ٣٣٧، وقولُ قدامة بن جعفر(ـ٢
هو أن يريد الشاعر إشارةً إىل معىن فيضع كالماً يدلّ على معىن آخر، وذلك املعىن اآلخر والكالم 

  منبئان عما أراد أن يشري إليه. مثال ذلك قول الرماح بن ميادة:
  فال جتعلَني بعدها يف مشالكا     يديك جعلتينأمل تك يف يمىن

فعدلَ عن أن يقولَ يف البيت األول: إنه كان عنده مقدماً، فال يؤخره، أو مقرباً فال يبعده، أو جمتبى، 
فال جيتنبه، إىل أن قال: إنه كان يف يمىن يديه، فال جيعله يف اليسرى، ذهاباً حنو األمر الذي قصد 

))إليه بلفظ ومعىن جيريان جمرى املثل له، وقصد اإلغراب يف الداللة واإلبداع يف املقالة... اإلشارة
٣.  

 )خمشري٤هـ):٥٣٨وقول الز
  قال طرفة:مثَّله به:شبهه،...ومثَّل التماثيل ومثَلَها:صورها.((

نازِلُهارِ قَفْراً مالـد رسم ال    أتعـرف فْنِ اليماين زخرفكَجلُهماث وشي ((  
ويف سياق تنقيبه عن نشأة املصطلحات النقدية والبالغية، وتطورها عند العرب، تطّرد القرائن؛    

املَثَلُ من أول املصطلحات اليت ظهرت يف الدراسات القرآنية والبالغية، وقد  :((فيقول د. أمحد مطلوب
كالم الفراء وأيب عبيدةَ أنّ املثلَ قد يراد به املثل مبعناه  أشار إليه الفراء...، وأبوعبيدة...، ويتضح يف

العام أو يراد به التشبيه وما يتصل به من متثيلٍ، وقد استعمل اجلاحظُ "املثلَ" مبعىن االستعارة...، وربط 
)) ستعارةبالتشبيه...، واملثلُ عند القزويين و شراح التلخيص هو التمثيل على سبيل اال الرازي املثلَ

٥ .
املثل مأخوذٌ من املثال، وهو قولٌ سائر يشبه به حال الثّاين باألول،  :قال املربد ((وقد قال املنقِّب نفسه: 

واألصل فيه التشبيه... غري أنّ اجلاحظ مسى االستعارة مثالً...، قال املظفَّر العلوي: وكان القدماء 

                                                             
 فقد ضمت اليتيمة غزالً وفخراً وهجاًء ووصفاً، وخلت خلواً تاماً من احلكم واألمثال.  -١
  .٤/٥٥، البيان والتبينياجلاحظ،  -٢
 .١٥٩ـ ١٥٨، نقد الشعرقدامة بن جعفر،  -٣

 .٢/٣٦٦ أساس البالغة (مثل)،الزخمشري،  ٤-
مصطلحات . ومطلوب، أمحد عجم، ٥٨٨ـ ٥٨٧ معجم املصطلحات البالغية، وتطورها (املثل)مطلوب، أمحد،  -٥

  . ٣٥٣ـ ٣٥٢ القدمي (املثل)، النقد العريب



 ١٢٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
األمثال" ولقبها باالستعارة ألزم، ألنه أعم، وألنّ األمثال كلّها  يسموا األمثال فيقولون" فالنٌ كثري

))جتري جمرى االستعارة
١ .  

مثْلٌ: كلمةُ تسوية. يقال: هذا مثْلُه ومثَلُه، كما يقال شبهه وشبهه  ((وال غرو؛ ففي لسان العرب   
واملَثَلُ: كامل ...هبثْلُ: الشى؛... واملثَالً مبعنلشيٍء م برضثْلِ، واجلمع أمثالٌ،... واملَثَلُ: الشيُء الذي ي

 .ههثالِ واحلَذْوِ،... وماثَلَ الشيَء: شابما املَثَلُ مأخوذٌ من املالتمثيلُ... وإن ما معناهوإن ...ثْلَهلُ معجفَي
كأنه ينظر إليه. وامتثَلَه هو: تصوره... ومثَّلَ والتمثالُ: الصورةُ،... ومثَّلَ له الشيَء: صوره حتى 

...هثالوعلى م ،ثْلَهم وجعلَه ،به ههبوش اهوالشيَء بالشيِء: س((
٢.  

     يف فن والذّهن االستعاري ،شبيهيوالذّهن الت ،عيتالقيمة بني الذّهن الن ل فرقوال خيفى على املتأم
داعي؛ فاألول سطحي، مباشر، واضح؛ وهو من هذا القبيل أدىن درجةً من الذّهن التشبيهي، القول اإلب

أعظم األساليب  ((واألخري أدىن درجةً من الذّهن االستعاري؛ فمنذ القدم كان البلغاء يعدون االستعارةَ
))البالغية، وآية املوهبة

))سيدة ااز((و ،٣
االستعارة أنك كلّما زدت إرادتك اعلم أنّ من شأن  ((و ،٤

))التشبيه إخفاًء، ازدادت االستعارة حسناً،...ويف االستعارة علم كثري، ولطائف معان، ودقائق فروق
 ؛٥

عالمةُ العبقرية املميزة...؛ فقد ظلّت االستعارة حمكّاً للشاعرية من حيث قدرا على اكتشاف ((فهي
))شياء املتباينةعالقات جديدة بني األ

. وهي شائعةٌ يف الشعر اجلاهلي الناضج الذي انتهى إلينا، لكنها ٦
كناية،  ٤٦استعارة مكنية،  ٧١، فضالً عن الكنايات، والتشبيهات(اليتيمة تسجل حضوراً كثيفاً يف

  تشبيهات بليغة).  ٣تشبيهاً جممالً،  ١٣استعارة تصرحيية،  ١٤
أما مسعت بالذي  ((يف اإلبداع ليس كثرة الصور البالغية، وال كثرة االستعارات؛ على أنّ املعول عليه   

طبخ القاموس وأكله ليصبح كاتباً؟ لقد مات املسكني بعسر اهلضم، وما استطاع أن يكتب حتى 
))وصيته!

يف كيمياء وإنما يعول، يف اإلبداع، على الصورة الكلية اليت ينتظمها السياق؛ فبيت القصيد  ؛٧
                                                             

معجم . وينظر: مطلوب، أمحد، ١٨٤ـ  ١٨٣معجم املصطلحات البالغية وتطورها (أمثال)،مطلوب، أمحد،  -١
  .١٠٨ـ ١٠٧، ص العريب القدمي (أمثال) مصطلحات النقد

  .٤١٣٥ـ ٦/٤١٣٢ لسان العرب (مثل)،ابن منظور،   -٢
 .١٢٨، كتاب أرسطوطاليس يف الشعر  -٣
  .٢١، امل يف فلسفة الفنكروتشه،  -٤
  .٤٥١ـ ٤٥٠، ص كتاب دالئل اإلعجازاجلرجاين ،  -٥
  .١٢٢، صيف الشعريةأبو ديب، كمال،  -٦
 .٥٣، ص كرم على درب نعيمة، ميخائيل،  -٧



 ١٢٤   اليتيمة حتت اهر

 
السياق؛ وكلُّ الصيد يف جوف الفَرا؛ أي يف اجلسد الفني الناضج الذي تضافرت هذه الصور البالغية 

فهي على طوهلا، وكثرة أمثاهلا، ليست ركاماً من الصور، وليست  ؛اليتيمةعلى إبداعه. وهنا تربز أمهّية 
ي تتفاعل فيه الصور، وتتكامل املكونات املختلفة، تعاقباً ملشاهد تكَرر مقولَتها، بل هي نسيج ح

وتأتلف أعناق املتغايرات واملتنافرات يف ربقة الصورة الشعرية الكلّية اليت تكَثِّف فكْر مبدعها؛ ذلك 
))وظيفة الصورة هي التكثيف؛ فالشعرية هي تكثيفية اللغة ((أنّ

 على لغة اليتيمة. وذا املعىن تقوم ١
  تكثيفية حتقّق شعريتها؛ وجتلو فكر مبدعها.    

تسري إيقاعات الرمل(فاعالتن فاعالتن فاعلن) اليت تتيح للنفس الشعري مدى  اليتيمةففي نسغِ    
رحباً، وانسيابيةً، وتدفُّقاً مطَّرِداً كاملوج املتتابع بال ركود، وال أنواء؛ ترفد هذه اإليقاعات موسيقا 

خليةٌ قائمةٌ على تكرارٍ صويتٍّ (احلبل/ احلبل، الريق/ الريق، الليل/ ليل/ الليل، اللون/ اللون، البأس/ دا
البأس، الشعب/ الشعب، يبسط/ يبسط، جرع املوت/ وللموت جرع، يزقو/ يزقو، رأى/ رأى، بنبالٍ/ 

تسمع/ يستمع، منعلَة/ بِنِعال، يهوين/  بنبالٍ، الدهر/ الدهر، فَر مني/ فَر مني، بطيئات/ إبطائها،
كهوي، نفُع/ نفَع، وزنُ/ وازنوا، حملوا/ حملْت، حدا/ احلادي، صنيع/ صنع، كفاين/ يكف، فسعى/ 

  واجلواب.مسعام، معقلٌ/تقْتلَع،صنعتها/صنع، قال/قَوال)تبدو نغماته كالصوت والصدى، أو كالقرار 
إذا جرى، إذا هيجته،  ،وهذا أمر يتكرر على مدار القصيدة؛ يف إيقاعات الشرط واجلواب( إذا هبت   

إذا أرهقنه، إذا القيته، إذا ناطحها، إذا ما اعتادين، إذا ما قلت، إذا ما سئلوا، إذا ما حملوا، إذا ما 
لْتموإذا ح ،عصام وته صويت  رامها، إذا ما آنس الصفإذا أمسعت ،عبر منهن زوإذا بر ،ظَلَع فذا الش

 قيإذا الر ،عضيماً فكن املكثور إذا أُعطي ،عدى اجنزرا امل وإذا صاب ،عتوإذا خيلو له حلمي ر ،انقمع
البأس نصع، إذا الشعب انصدع،  خدع، إذا جنم طلع، إذا اللونُ انقشع، إذا اآللُ ملع، إذا اليوم متع، إذا

إذا الطّرف هجع، إذا الشر سطع، إذا جد الفزع، إذا طار القَزع، لو أرادوا غريه مل يستمع، لو يفقدين 
لبدا منه ذباب فكنع، إنْ شيٌء نفع، إن هم وازنوا، إنْ باشرا، إنْ رجع، ومن شاء وضع، مىت ما 

ضشيئاً ال ي قطع).يكف ما مس ،ع  
     ،عمتسسع، ارتفع، اعتاد، امتنع، اجتمع، مل يدع، اتة (اترفييغ الصهذا فضالً عن تكرار بعض الص

 ،خيتلني ،عجتنانقشع، انصدع، اندفع، انقمع، اجنزع، انتجع، انتجع، ت ،عراد ،عصاستمع، ارمتينا، ام
،لَعقْتيغتاب، ت ،عزتنفيهم  ي ،عفيه قَد ،عرة؛ كتأخري املبتدأ(فيها تحوييغ النوبعض الص .(عضتت

مستمع، فيهن شجع، فيهن جشع، ما فيها طمع، ما فيه قمع، ما فينا خرع، ليس فيها متسع، ليس 
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ا مملكةٌ، وعلى املتنني لونٌ، للموت ج ،فَعُيه سطَّلَع، خبدة للماهر فيه مفسيوتكرار املواقف الن ،(عر

اليت تقوم غالباً على جدلِ فعلٍ ورد فعلٍ؛ وأياً يكن فعل اآلخر؛ إباحةً، وبسطاً، أم حسداً، وكرهاً، 
وعدواناً؛ فثمة دائماً رد فعل الشاعر املتعايل، املترع بدالالت الكربياء، واألنفة، 

لمى... قطعنا دون سلمى مهمهاً، وختطَّيت إليها من والشهامة،...(بسطت...فوصلنا، دعاين حب س
عدى، وفالة واضحٍ أقرابها...فركبناها على جمهوهلا، وإذا هبت مشاالً أطعموا،...)؛وعلى هذه الثّنائية، 
وهذا اجلدل متضي القصيدة؛ فكأنّ الشاعر معين يف املقام األول بإثبات قدرته على مواجهة بنات 

   ]١[شأن أيب ذؤيبٍ يف قوله:الدهر؛ 
ـمأُريه ـامتيـنـلُّـدي للشجوت    عضعضــرِ ال أَتهبِ الـديـرـي لأن  

ذلك أنّ تكرار هذه املؤثّرات ليس زخرفةً خارجيةً؛ وليس حمض تشريف للقول، أو جتويد للعبارة،    
فلكلٍّ منها وظيفةٌ، أوأكثر، تؤديها؛ فتسهم يف بل هو جزٌء مهم من بصمات شحن اخلطاب اإلبداعي؛ 

إنتاج الداللة، وعلينا أال خنجل من اإلقرار بأنّ مقارباتنا النقدية مل تكتشف بعد معظم هذه الوظائف، 
والدالالت اليت تنتجها. فالتكرار اإليقاعي، الصويتّ، الصريفّ، النحوي، الداليلّ املتقدم يفيد إغناَء 

قاع التشويقي اجلذَّاب، لشد انتباه املتلقّني إىل النص، ويفيد أيضاً تكثيف الداللة اليت يريد الشاعر اإلي
ومما حييط ا،  ،إنتاجها؛ لتكثيف األثر يف املتلقّني، فقد يكون الشعر تعبرياً عن الذّات، أو هروباً منها

  آلخر.ولكنه ال يتخلّى عن كونه حماولةً للتأثري يف ا
وفضالً عن هذا وذاك ينتج التكرار ضرباً من الضخ الداليلّ الذي يعيد شحن اخلطاب بكلِّ ما من    

شأنه تكثيف الداللة؛ فكأنّ النص يتدفَّق باستمرارٍ، بيد أنّ التدفُّق يصطدم أبداً بسكون يحوِجه إىل 
تصطدم بـ(فاعلن)، وحال تدفُّق البيت كلّه الذي  اليتيد؛وهذه حالُ(فاعالتن فاعالتن)ضخ جد

اجلواب، ولعلَّنا النسرف إذا  يصطدم بالقافية املقيدة(اتسع،سطَع، نصع)، وكذا الشأن يف الشرط و
ق قلنا:هذا ج سويد يف بناء قصيدته إيقاعياً، وتركيبياً، وداللياً، وهذا جه الفكري؛ فثمة غالباً تدفُّ

 بِدزعٍ(مبِقَم هواجها، فَتأن تبلغَ غايت ى توشكرٍ، وأفعال تتمادى حتتةٌ تصطدم بِبوانسيابي ،يقابله قطع
يف تعظيم شأن اخلصوم؛لتعظيم شأن  يخطر ما مل يرين... فإذا أمسعته صويت انقمع)على سبيل املبالغة

  الذّات املنتصرة عليهم!.          
متتد ظاهرياً امتداد سلسلة مشاهد متالحقة، لكن اكتناه بنيتها يكشف احملور الناظم  ليتيمةفا   

شرائحها املتعددة، والوحدة اليت تضم متنوعاا، ومشاهدها املختلفة؛ فثمة حماولةٌ َألسطَرة صورة 
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تشابك. إنها يف العمق معقَّدة البناء، مركَّبةٌ، سويد؛ هي اجلذر النفسي للقصيدة اليت تتفرع أغصاا، وت

متداخلةُ العوامل واملستويات؛ فعلى مدى مئة ومثانية أبيات تتفاعل مكونات القصيدة املوزعة على حنو 
مجعاً،  ٧٧مفرداً، و ٣٤١مشتقّاً)؛ منها ( ١٤٩جامداً+  ٢٨٨=  ٤٣٧أربعمئة وسبعة وثالثني امساً (

فعالً  ٧٦فعالً ماضياً+ ١٦٤=  ٢٤٠ثىن)، يتخلَّلُها مئتان وأربعون فعالً(م ٧اسم مجع، و ١٢و
  مضارعاً)، فضالً عن حنو مخسمئة حرف، ومئة ومثانية وستني ضمرياً، وثالثة وأربعني  ظرفاً.

بيد أنّ أهم ما يف هذه املكونات، واألدوات طرائق انتظامها، وشبكة عالقاا، وتفاعلها، وما    
مجلة امسية)؛  ٥٥مجلة فعلية+  ٢٣٤=  ٢٨٩فت ألجله؛ فهي تنتظم يف مئتني وتسعٍ ومثانني مجلةً(وظِّ

حتفل بنحو مئة وسبعني صورةً بالغيةً؛ تتضافر مع ظواهر التقدمي والتأخري، واحلذف والذِّكر، والتعريف 
اً فنياً( هي: رابعة، وخيال زائر، والتنكري، واالعتراض، وااللتفات؛ فتكونُ سبعةَ عشر رمزاً، أو قناع

وسلمى، وبنو بكر، وخيال سليمى، والناقة = الثّور الوحشي، والليل، واملهمه، والفالة، واخليل، 
 د = مجاعة، وشيطانه، وصاحبجاه ه = مجاعة، وعدوغيظاً قلب جضأُن ناد وكالبه، وميوقومه، والص

  ذه األقنعة تتفاعل يف ستة مشاهد.ذو غَيث، والصخرة، وسويد)؛ وه
أما هذه املشاهد املتالحقة مكانياً، يف جسد القصيدة، فهي متداخلةٌ، متفاعلةٌ، متكاملةٌ، زمانياً     

وداللياً؛ وهي تصور يف تداخلها، وتفاعلها، وتكاملها صورةً كلّيةً ملبدعها؛ فكأنها تنطوي على نوعٍ 
بيه بالنات، من االنتظام الشخصيور، واألفكار، والش؛ فكلُّ العناصر فيها، واملشاهد، والصمسيظام الش

 اخليمِ الدالحكِّلُ مبدأَ التشاملبدع الذي ي جند يف مركزه فكر دواألحداث مشدودةٌ إىل مدارٍ حمد
خادر  ليثٌك" ؛ أو هي ترتسم كاحللقات، والدوائر على وجه املياه؛ ويف مركزها املشتر١للقصيدة

عجتفان عليه أرض تديف مرآة أحالم يقظته؛ أي كما يشتهي ثَئ ؛ هو سويد بن أيب كاهلٍ اليشكري"
  أن يكون، ال كما هو يف الواقع؛ فالشعر ال يصور الواقع؛ بل خيلق واقعه الشعري االفتراضي املتخيل.  

؛ هو سويد وقد أطلق العنان خلياله، وأحالمه، ورغباته، خادرٍليث والقصيدة ذا املعىن حكايةُ      
فتجلَّت يف صورة خلقٍ فني ال يعبر عن الواقع، بل يتجاوزه، وخيلق واقعه اجلميل املتخيل. ولذا هيمن 

ظاهرةً، أو مقنعةً؛ منفردةً، أو متماهيةً مع النحن. فمن احلضور  ؛على القصيدة حضور طاغٍ لألنا
اهر اسم العلم(سويد = أنا، بنو بكر = حنن)، وقد جاء اسم العلم يف حالَي (األنا)، و(النحن) تتوجياً الظّ

للضمري املهيمن على القصيدة الذي نلمحه يف قوله: مني(مخس مرات)، بعيين، يل، كأني، 
ين، كفاين، يغتابين، فؤادي(مرتني)، أهلي، قليب، صويت، حلمي، سقاطي، اعتادين، دعاين، يراين، مل ير
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 ،ختطّيت ،قلت ،تيين، يفقدين، جيهدين، أتاين، أَبِيحيين، ملّا تشفين، دعتين، مل يضرين، حيسدين، يلَتخب
باشرت، أنضجت، أمسعت، القيت، أبليت، ناضلت، ما استصرخت، ما أرقده، ال أطلبها، ال أالقيها، 

ا، قطعنا، ركبنا، تساقينا، ارمتينا، حتارضنا، ما نعيا، أرحلنا، وضمري فينا(ثالث مرات)، لنا، بنا، فوصلن
الغائب املعبر عن قومه: فيهم(مرتني)، منهم(مرتني)، م(مرتني)،هلم،هم،سئلوا،أطعموا،وازنوا،حملوا، 

  مل يظْلَعوا، أخالقهم، خالّم، جاورهم...
    ات ويف فلك هذا احلضور الطّاغي لألنا(الشخصية = البطل) دارت حركة الشئيسية الرخصي

  األخرى:
ـ املتممة (بنو بكرٍ، الناقة = الثّور الوحشي، اخليل، قومه، صاحب ذو غَيث، الصخرة)؛ فهذه 

  الشخصيات امتداد لألنا. 
يسلمى، خيال سليمى، الليل، املهمه، الفالة، الص ،ة(رابعة، خيالٌ زائرـ املواجِه جضاد وكالبه، من أُن

  غيظاً قلبه، العدو اجلاهد، شيطانه).
  ١:رابعة  Xاملشهد األول: سويد

  بسـطَت رابِعـةُ احلَبـلَ لنـا ١
  حـرةٌ تجلـو شتيتـاً واضحاً ٢
  صقَـلَتـه بقَضـيبٍ نـاضـرٍ ٣
٤ هملـذيـذاً طَع اللـون أبيض  
  اً واضحاًتمنـح املـرآةَ وجه ٥
  صافـي اللون، وطَرفاً ساجِياً ٦
  وقُـرونـاً سـابِغاً أطرافُهـا ٧

  ـعسلَ منهـا ما اتلْنا احلَبصفَو  
طَعمِ سيسِ فـي الغماعِ الشـعكَش  
ـعـصـى نبٍ حتطَي أَراك ـنم  
عـدخ يـقـقِ إذا الـريالر بطَي  

  يف الصحوِارتفَعمثلَ قَرن الشمسِ 
ـعقَم ـنِ مـا فيـهينيـلَ العأَكْح  
ـعي فَنذ ـكسم ُـحـا رِيهغَلَّلَت  

  
سبعة أبيات متثّل عالقةً باردةً مبا هو متاح مبذولٌ واقعي مهما بلغت جاذبيته؛ ولذا يغلب على هذا    

) ؛ وهذا يفيد  ١٣عن أنّ  امساً؛ فضالً ٤١فعالً مقابل  ١١املشهد الوصفامساً من هذه األمساء مشتق

                                                             
) الصقل: اجلالء. ٣) الشتيت: املتفرق؛ أراد أسناا املفلجة. الواضح: األبيض. (٢. (١٩١،صاملفضلياتالضيب،  -١

) خدع ٤ناضر: ناعم أخضر ريان. األراك: شجر يتخذ منه السواك املعروف، وهو أجود سواك. نصع: خلص لونه. (
) القرون: الذوائب. السابغ: ٧) الساجي: الساكن. القمع: كمد يف حلم املؤق وورم فيه. (٦تغري وفسد. ( ريقه: إذا

  الطويل التام. غللتها: دخلت فيها. الفنع: الكثرة والفضل، واملراد هنا طيب رحيه وسطوعها. 
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مجل)؛ فهو يرسم عالقةً باردةً حمدودةً ٧مفردةً، و ١٢صفةً حنويةً: ١٩الوصف؛ وتضاف إليه 

مبقدارٍ(وصلنا احلبل منها ما اتسع)؛ يصورها سويد من اخلارج، فال يظهر من شخصية الشاعر سوى 
أمام معادلة باردة (العرض=الطّلب) املبادرة فيها بيد رابعة، أو كأنّ  ضمريين (لنا، فوصلنا)، كأننا

والتشبيه؛ بال انفعالٍ، وال  ،شاعرنا يصور متثاالً صامتاً بالنعت، واإلخبار، والتكرار املعنوي، والكناية
ألخاذ الذي عواطف مشبوبة؛ فرابعة امرأةٌ واضحةٌ معلومةٌ مباحةٌ، على الرغم من مجاهلا الساطع ا

(البصرية: شتيتاً، واضحاً،  تصوره دوالُّ اإلشراق والنضارة والعذوبة، ورموزها، وصورها احلسية
كشعاع الشمس، ناضر، أبيض اللون، وجهاً واضحاً، مثل قرن الشمس، الصحو، صايف اللون، 

  فَنع).    والذّوقية: طيب، لذيذاً طعمه، طيب الريق، والشمية: ريح مسك، ذي
  ١:(اخليال الزائر، والليل) Xاملشهد الثّاين: سويد 

٨ خيـالٌ زائـر قـوالش ـجيه  
  شـاحط جـاز إلـى أَرحلنـا ٩

  آنِسٍ كـان إذا ما اعتادنـي ١٠
١١ هعما أشـج احلُـب وكـذاك  
١٢ هقُـدالليـلَ مـا أَر فـأبيت  
  مضى وإذا ما قلت ليـلٌ قد ١٣
  يسحب الليـلُ نجوماً ظُلَّعـاً ١٤
  ويـزجيهـا علـى إبطائهـا ١٥
  

  عقَـد ـرٍ فيـهفبيـبٍ خح ـنم  
عـروقـاً لـم يابِ طُرالغ بصع  
ـعنتـي فامنمِ مـوحالَ دونَ الن  
عزو نم يصعلَ وياهلَـو كَبري  

  جـم طَـلَــعوبِـعينـي إذا نـ
ــعجفَـر ـهـنلُ ماَألو طَـفع  
ـعبالـت طيئـاتـا بيـهـوالفَت  
ـعقَشنُ انإذا اللّـو ناللَّو برغم  

  

)؛ ١٥ـ  ١٢مثانية أبيات تصور عالقةً حارةً مبا هو خيايلٌّ حلمي؛ منها أربعة أبيات تصور الليلَ(   
رة اخليال الزائر؛ متممةٌ هلا؛ ومنها تستمد أمهّيتها، ومساا. وعلى العكس من املشهد وهي امتداد لصو

                                                             
راد أا تكف نفسها عما ) اخلفر: احلياء. القدع: الرد والكف، وامل٨. (١٩٢ـ  ١٩١، صاملفضلياتالضيب،  -١

) شاحط: بعيد، وهو نعت للحبيب. جاز: سلك. العصب: اجلماعات. الغاب: مجع غابة. الطروق: ايء ٩يشينها. (
) ظلعاً: من الظلع والظلوع، وهو العرج والغمز يف ١٤) وزعه: كفه، والوازع: الكاف. (١١ليالً. مل يرع: مل يفزع. (

) يزجيها: يسوقها ١٥، فكأن الليل جيرها جراً. التوايل: األواخر، واحدها تالية. (املشي، كىن بذلك عن شدة بطئها
برفق. املغرب: األبيض؛ يعين بياض الصبح؛ شبهه باملغرب من اخليل؛ وهو الذي تتسع غرته يف وجهه حىت جتاوز عينيه. 

  انقشع: ذهب.
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منها  ١٠امساً؛  ٣١فعالً تقابل  ٢١السابق يتراجع الوصف، ويتقدم السرد؛ فيوشكان أن يتساويا(

التكرار املعنوي، مجل)؛ ففي صورة اخليال يتراجع  ٤مفردة، و ٥صفات حنوية:  ٩مشتقات، فضالً عن 
والتشبيه، والكناية، وتتقدم االستعارة املكنية، فيهيمن القص والتخييل على الوصف، فنجد ههنا خياالً 
جمهوالً غامضاً مؤرقاً ممتنعاً؛ ولذا حتلُّ احلرارة حملَّ الربودة(هيج الشوق)؛ إذ يقلُّ العرض، ويكثر 

بيعة نفسية حلمية، وليس جسداً يدرك باحلواس، وال متثاالً حيده الوصف؛ الطّلب؛ فاخليال الزائر ذو ط
الشاعر(هيج  ولذا فهو يهيج الشوق، ويؤرق، ويضرم نار املشاعر، واالنفعاالت. وهنا يتكثَّف حضور

ضالًعن ا أرقده، بعيين، إذا ما قلت)؛ويكون،فاعتادين، مني، فأبيت، مالشوق، أرحلنا،
انفعالياً؛ فاخليال كاهلم القدمي املقيم املستمر املتجدد؛ يؤرق تأريقاً ميتد بال اية(عطف كثافته،حضوراً

          .رمديوهنا تربز صورة الليل الس ،(لُ منه فرجعاألو  
نا على حال الشاعر؛ )عشرة أفعالٍ تقص علينا حال الليل، لتدل١٥َّـ  ١٢ويف صورة الليل(األبيات    

فالليل ههنا ليلٌ نفسي شعري، وليس ليالً فيزيائياً؛ أي ليس ذاك الشطر من اليوم الذي يقابله ار؛ بل 
هو شطر من احلال النفسية املهيمنة على الشاعر؛ فال صفات له يف ذاته؛ بل يستمد صفاته من احلال 

الشوق جيعالن ليلَ الشاعر طويالً ثقيالً بطيئاً...(حالَ دونَ النومِ مني، النفسية للشاعر؛ ذلك أنّ احلب و
فامتنع، فضالً عن أنّ أربعة األبيات يستغرقها التكرار املعنوي لفكرة الطُّول: أرق العني، خوف، إبطاء، 

والشوق، والليل، كما بطيئات، عطف األولُ، فرجع، جنم طلَع). بيد أنّ الشاعر يستعذب اخليالَ، 
يستعذب احلب(وكذاك احلب ما أَشجعه)؛ فال يغرق يف سوداوية الليل، وال يستسلم للحزن، بل خيرج 

  ظافراً، على الرغم من حلكة الليل، وبطئه، وثقله.    
   
  ١(سلمى، واملهمه، والفالة): Xاملشهد الثّالث: (سويد، واخليل، وبنو بكر)   

                                                             
لشباب. الريع، بسكون الياء: أول الشباب، ) اجلدة: أراد ا جدة ا١٦. (١٩٥ـ  ١٩٢، ص املفضلياتالضيب،  ١-

) الرقى: ١٨) خبلتين: أفسدت عقلي. كل أوب: كل وجه. ما اجتمع: متفرق مل جيتمع. (١٧ولكنه حركه ضرورة. (
) املهمه: ٢٠مجع رقية، يريد أا دعته برقاها فلم جيد له فكاكاً. األعصم: الوعل الذي يف يديه بياض. اليفع: املرتفع. (

) العدى: األعداء. ٢٢) احلرور: ريح حارة تكون بالنهار. الصقع: حرارة تصيب الرأس. (٢١النازح: البعيد. ( القفر.
) األقراب: اخلواصر، وهي هنا تشبيه، أراد جوانبها وأطرافها ٢٣زماع األمر: اجلد فيه. الكنع: الالزم الذي ال يفارق. (

سر املتحطم. القزع: مجع قزعة؛ وهي بقايا تبقى من الشعر يف الرأس، اليت هي مبرتلة اخلواصر من الناس. املرفت: املتك
) بصالب األرض: خبيل صالب احلوافر، ٢٥) األعالم: اجلبال. متع اليوم: ارتفعت مشسه. (٢٤شبه ا عالمات الفالة. (

ا يف الرمي، وهي ) املغايل: السهام اليت يغلى، أي يباعد ٢٦وأرض الفرس: حوافرها. الشجع: جنون من النشاط. (
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  حب سلمى بعدمـا فَـدعاين ١٦
  خبلَتنـي ثـم ملَّـا تشفنـي ١٧
  ودعتين بِـرقـاهـا، إنهـا ١٨
  تسمع احلُـداثَ قَـوالً حسناً ١٩
  كَم قَطَعنا دونَ سلْمى مهمهاً ٢٠
  يف حرور ينضج اللَّحم بِهـا ٢١
  وتخطَّيت إليها مـن عِـدى ٢٢
٢٣ هـا وفَـالةواضـحٍ أَقْـراب  
  يسبح اآللُ علـى أَعالمهـا ٢٤
  فَركبناهـا علـى مجهولهـا ٢٥
  كاملَغالـي عارِفـات للسرى ٢٦
  فَتـراهـا عصفـاً منعـلَـةً ٢٧
  يدرِعن الليـلَ يهوِيـن بِنـا ٢٨
  فَتنـاولْـن غشـاشاً منهـالً ٢٩
٣٠ نِي بب نلَكَـةٌممكْـرٍ بِهـا م  
  بسطُ اَأليدي إذا ما سـئلُـوا ٣١

  ـعيـي والـرنةُ مـداجل ـبذَه  
ـعمبٍ مـا اجتفَفُـؤادي كـلَّ أَو  
فَـعأْسِ اليمن ر مصـزِلُ اَألعنت  
عمـتسلـم ي هـرلـو أَرادوا غَي  
ـعرِ إذا اآللُ لَـمـوالغ ــازِحن  

  صقَعيأخـذُ السـائـر فيهـا كال
الكَنِـع ـرِ واهلَـممـاعِ اَألمبِـز  
عالقَـز فَـتـرمثـلُ م ٍيـاتالب  
ـعتم إذا اليـوم ـدلَـى البِيوع  
ـعـجش البِ األرضِ فيهـنبِص  
ـعسبالن ـمشـولـم ت فَاتـنسم  
قَـعهـا الـويكْفـنِ يالِ القَيبِنِع  

 ـوِيُكَهعرالش ـنحبرِ صالكُـد  
ـجـعتنألرضٍ ت ـنـهجو ثُـم  
عمـتسفيهـم وفيهـم م ظَـرنم  
فَـعـلِ إنْ شـيٌء نـائالن فُـعن  

                                                                                                                                                           
خفاف، يقدر موقعها مث يقال كذا وكذا غلوة، شبه اخليل ا يف دقتها وسرعتها. العارفات: الصبورات على السري. 
السرى: سري الليل. املسنفات: اليت شد عليها السناف، بالكسر، وهو خيط يشد من البب إىل احلزام، خمافة أن ميوج 

) العصف: السريعة ٢٧نسعة، أي ال تشد بالنسع فتصيب جلدها بأثر الوشم. ( فيضطرب السرج أو الرحل. النسع: مجع
) يدرعن الليل: ٢٨يف السري، من عصفت الريح، واحدا عصوف. الوقع، بفتحتني: احلفا من املشي على احلجارة. (

) ٢٩رب مجيعاً. (يدخلن فيه كما تلبس الدرع. الكدر: القطا الكدري، وهو الذي يف لونه غربة. الشرع: املاء والش
) اجلوايب: احلياض الكبار اليت جيىب فيها املاء، ٣٥) اخلرع: الضعف واللني. (٣٣غشاشاً: قليالً، أو مبعىن على عجل. (

) حاسرو األنفس: ٣٧) الطبع: ما يعابون به، وأصل الطبع تلطخ العرض. (٣٦الواحدة جابية. الترع: االمتالء. (
) ٣٩) مراجيح: راجحو القلوب، ثابتون ال يستخفهم اجلزع، ليسوا جببناء. (٣٨(كاشفوها، أي مبعدوها من الطمع. 

) العرة: األذى. ساكنو الريح: الخيفون وال يعجلون. القزع: اخلفاف الذين ال ركانة هلم، ٤٠نصع: ظهر وأنار. (
ز يف اخليل، ومها عرج يف ) الظلع يف اإلبل: مبرتلة الغم٤٣شبههم بقزع السحاب، وهو قطعه املتفرقة، الواحدة قزعة.(

  مشيهما. الشف: الفضل والزيادة.
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٣٢ هِـمأَخالق نم أُناسٍ ليس نم  
  عرف للْحـق مـا نعيـا بـه ٣٣

  وإذا هبت شـمـاالً أَطْعمـوا ٣٤ِ
٣٥ ئَـتلكاجلَوابِـي م و جِفـان  
  ال يخاف الغدر من جاورهـم ٣٦
٣٧ سومبـه نبِمـا ض يـحـام  
  حسـنو اَألوجـه بِيض سادةٌ ٣٨
  وزنُ اَألحالمِ إنْ هم وازنـوا ٣٩
  ولُيـوثٌ تتقَـى عـرتـهـا ٤٠
٤١ وبِهِـم وـدكَـى عني فَبهِـم  
  عـادة كانت هلـم معلُومـة ٤٢
  وإذا مـا حمـلُوا مل يظْلَعوا ٤٣
٤٤ صالـمهالَّنخ هـمـو أَكْفائح  

عُء اجلَـزوشِ وال سعاجِـلُ الفُح  
عـرـرِ، ما فينـا خاَألم رم عند  
ـعجلـم ت اتعـبشرٍ مويف قُـد  
عـرى فيهـا تالـذُّر يناتمس نم  
ـعـى الطَّبشخأبـداً منهـم وال ي  
ـعوِء الطَّمو األنفُسِ عن سرحاس  
عالـفَـز ـدإذا ج ـراجِـيـحوم  
ـعصن قُـو البأسِ إذا البأسصاد  
عالقَـز يحِ إذا طـارـو الرنساك  

  نصدعيرأَب الشعب إذا الشـعب ا
عبالبِـد تهـرِ ليسيف قديـمِ الد  
ظَلَـع ـفذا الش ـلْـتموإذا ح  

  يعـوسـراةُ اَألصلِ، والنـاس شـ

ـ  ٢٣)، وصورة الفالة(األبيات ٢٢ـ  ٢٠تسعةٌ وعشرون بيتاً تتضمن صورةَ املَهمه(األبيات    
)، وصورة  بين ٢٩ـ  ٢٥ة اخليل(األبيات )، وكلتامها امتداد لصورة سلمى، أما صور٢٥

 ٥٣) فكلتامها امتداد لصورة سويد. وهنا يهيمن الوصف، ويتراجع السرد؛ ( ٤٤ـ  ٣٠بكرٍ(األبيات 
صفة  ١٧صفةً مفردةً، و ١١مشتقّاً، وتضاف إىل أساليب الوصف  ٥٢امساً، منها:  ١٣٦فعالً، و

لشاعر، ويتجاوزه بِرد ثالثي املكونات: صحيح أنّ دعوة مجلة). فثمة حتد ثالثي املكونات يواجهه ا
احلب مقترنةٌ بالغواية واهليام واخلَبل واجلاذبية، على عكس املهمه، والفالة اللتني تقترنان مبكابدة البعد 

لذا صرح و ،واملشاق واألهوال، لكن ثالث الصور تعبر عن اختبارات، أو محنٍ يتعرض هلا الشاعر
بذكر اآلل مرتني يف صوريت املهمه والفالة(إذا اآللُ ملع، يسبح اآللُ على أعالمها)، وكنى عنه بصورة 
احلب بعد الكهولة؛ إذ يغدو الوصلُ حلماً هارباً كالسراب تعبرياً عن عالقته بسلمى؛ وهي ليست امرأةً 

  ه دالالت نفسية أو فكرية.حقيقيةً بل هي رمز، أي قناع فني؛ تستتر وراء
ذلك أنّ شاعرنا ال يريد اإلقرار بواقع الضعف والكهولة؛ فيمضي إىل ختييل قدرته على جتاوز     

والتحديات(كم قطعنا دون سلمى  ،الصعاب واقتحام األهوال؛ فيعمد إىل تكثري الصعاب، واألهوال
من عدى؛ أي: ختطَّيت أعداء كثراً، وفالة واضحٍ مهمهاً؛ أي: قطعنا مهامه كثريةً، وختطَّيت إليها 
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أقرابها؛ أي: ركبنا فلوات كثريةً)؛ ليكون جتاوزها أدعى إىل االفتخار، والتباهي بالقدرة اخلارقة؛ اليت 
تعبر عن نفسها مرةً بضمري(األنا)، وثانيةً بضمري(النحن)، وثالثةً بتخييل صورة اخليل األسطورية 

ليت تقتحم األهوال(يدرِعن الليلَ)، وتسبح م يف فضاءات اخلربة، والقدرة، والصالبة، العاصفة ا
  والنشاط، والسرعة اخلارقة، والدقّة، واخلفّة، والصرب، والكرم.

وبسطَ صورةَ بين  ،وصورةُ اخليلِ غيض من فيضِ صفات اخلَيالِ؛ ولذا أمجلَها يف مخسة أبيات    
على مدى مخسة عشر بيتاً(بصيغ املبالغة: بسط، نفُع، عرف، وزن، ومساميح، ومراجيح)؛ بكرٍ(النحن) 

فاخليل تدرِع الليلَ، وسويد يعرى وقومه من القبيح(حاسرو األنفس عن سوء الطّمع)، ويكتسي 
حسن توظيف االلتفات(  باجلميل؛ إذ يدرع بطوالته اخلارقة وخيلَه وقومه؛ ويذْكَر لسويد يف هذا املقام

..) يف الداللة على التماهي بني (األنا) و(النحن). .من بين بكرٍ، فيهم،...، ما نعيا، ما فينا، أطعموا،
فهل كان ذلك كلّه الزماً ملواجهة حب سلمى، أم أنّ األمر أبعد من حب امرأة؟! وأدىن إىل ختييل 

  ملواجهة العجز الواقعي؟!! الفحولة اخلارقة، وأَسطَرة(األنا) 
  

(خيال سليمى، والصياد،  Xاملشهد الرابع: (سويد، والناقة اليت تشبه الثّور الوحشي، وقوم سويد) 
  ١:وكالبه)
٤٥ عـدي ـالٌ لَميخ ـنيالع قأَر  
  حلَّ أَهلـي حيـثُ ال أَطْلُبهـا ٤٦
  ال أُالقيهـاوقلبـي عنـدهـا ٤٧
  ؤاميـة إنْ باشـرتهـاكالتـ ٤٨

  عـزتنى، ففـؤادي ممـلَيمن س  
عبالفَـر لَّـتنِ، وحصاحل جانب  

  إذا الطَّـرف هجـعغيـر إملَـامٍ 
ـعطَجاملُض وطـاب نيالع تقَـر  

                                                             
) التؤامية: الدرة املنسوبة إىل ٤٨) مل يدع: مل يسكن ومل يستقر. (٤٥. (١٩٨ـ  ١٩٥، ص املفضلياتالضيب،   -١

لذنب. ) الذيال: الثور الطويل ا٥١) مكتبل: موثق. غلق: ذاهب. (٥٠تؤام، وهي قصبة عمان اليت تلي اجلبل صحار. (
) ٥٣) كف: ضم. املتنان: مكتنفا الصلب. سططع: عال. (٥٢السفع: مجع سفعة، وهي سواد يضرب إىل محرة. (

) ٥٦) ذو أسهم: الصائد. الضراء: الكالب اليت ضريت للصيد. الشرع: األوتار. (٥٤الذَّرع: الصغري من ولد البقر. (
) خيتلني: يقطعن. الشاة: ٥٧يف عدوه، لثقته بأنه سيفون. ( اجلنابان: اجلانبان. أكدري: فيه كدرة. اتدع: مل جيتهد

) الشد: السري السريع. أرهقنه: ٥٩) ما تلبسن به: مل خيالطنه، بل قاربنه. (٥٨الثور. يلع: يكذب يف عدوه، وال جيد. (
س ومسع. ) الدوية: الفالة البعيدة األطراف. آنس: أح٦٠أعجلنه. برز منهن: بعد. ربع: حبس وكف عن العدو. (

) املكثور: ٦٢) الضلع: من االضطالع باألمور، يقال: اضطلع حبمله: إذا قوي عليه. (٦١امصع: ذهب يف األرض. (
  ) حوالً: حتوالً.    ٦٦) شاحط: بعيد. (٦٥) را: أصلحها وأمتها. (٦٤املغلوب. كنع: خضع. (
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  بـكَـرتمـزمعـةً نِيتـهـا ٤٩
  وكَـريـم عنـدهـا مكْتبـلٌ ٥٠
  فكأنـي إذْ جـرى اآللُ ضحى ٥١
  كُف خـداه علـى ديبـاجـة ٥٢
  يبسـطُ املَشـي إذا هيجتـه ٥٣
  راعـه مـن طَيئَ ذو أَسهمٍ ٥٤
٥٥ آهفَـربِنـتسـا يولـم ـن  
٥٦ لَـه ـاننـابلَّـى وجو ثُـم  
٥٧ ـهـلَتهعلـى م ـنـراهفَت  
٥٨ بـه ـنسلَبمـا ت دانيـات  
٥٩ ـهقْنهإذا أَر ـدالش ـبهري  
٦٠ ـةيوالقَفْرِ أخـو د سـاكن  
٦١ ،له دواحلَم ،محنالـر بكَت  
  ًء للـدنِيــات إذاوإبــا ٦٢
  وبنـاًء للمعـالـي، إنمـا ٦٣
  نِعـم للَّـه فينــا ربهــا ٦٤
٦٥ طاحش ـرقْرارِ حباست كيف  
  ال يريـد الدهر عنهـا حوالً ٦٦
  

فَـعدـا مثَّ ان ـدا احلَـاديوح  
ـعبالقَطيـنِ املُت إثـر ـقغَـل  
ـفَـعُس ـهيـدـالٍ بِخذَي فـوق  
ـطَعنٌ قـد سوعلى املَتننيِ لَـو  
عطُ يف اخلَطْـوِ الـذَّرسبثلَ ما يم  

وضعـرالش ـيـنـلبي راءٌٍ كُـن  
ـعشج فيهـن دـيالص ـالبوك  
عـدوات رِيـارٍ أَكْــدمـن غُب  
لَـعـاةُ يوالش األرض ـليـنتخي  
ـعجبِـدمــاٍء إنْ ر ـقـاتاثو  
ــعبر ـنـهـنم زوإذا بــر  
ـعصام تـوالص سفإذا مـا آن  
ـلَـعةَ األخالقِ فينـا والضـعس  
ـعمـاً فَكَنيض املَكْثُـور ـيطأُع  
ـعضشـاَء و ـناُهللا وم فَـعري  
ـعنص واللّــه ،اللّـه ـعنِيوص  
ـعـستلـيس فيـهـا م بِبـالد  
عـرج وللمـوت ،املـوت ُعرج  

  
   زناد حديثَ اثنان وعشرون بيتاً يقتدح وما يرافق ،وافع؛ غري أنّ سويداً يتجاوز الدها خيالٌ طارق

اخليالِ من هم، وحزن، وهواجس، ويكثِّف يف بيت واحد دالالت األرق، والتأثُّر؛ فإذا اخليال يتحول 
إذا الطّرف  حلماً هارباً، وظعائن مضت، فمضى يف إثرها القلب املُنتزع (ففؤادي منتزع، قليب عندها،

هجع، وكرمي عندها مكتبل)؛ فكان اخلالص من هذه احملنة بتخييل أجماد مضت؛ بطلها سويد، املتواري 
) الذي خيوض صراعاً مع ٥٣ـ  ٥١وراء قناع فني، هو صورةُ ناقة، تشبه الثّور الوحشي (األبيات 

)؛ ولذا تقدم ٦٦ـ  ٦١(األبيات  د)، ينتهي بصورة قومِ سوي٥٩ـ ٥٤كالب الصياد (األبيات 
)ردالس وتراجع ،١٨امساً؛ منها:  ٨٨فعالً مقابل  ٤٦الوصف  الوصف ةً:  ١٥مشتقّاً، وتدعمصفةً حنوي
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والدموع، والتهالُك الذي  ،مفردات، وأربع عشرة مجلةً امسيةً). وغاب حديثُ األسى ٥مجل، و ١٠

الرحيل، و(قرت العني) بالذّكرى، وبالفحولة الشعرية اخلالّقة اليت  جرت به عادةُ الشعراِء يف مشهد
  تصوغ أحالم اليقظة حتفةً فنيةً حمكمةً، وترفع يف الفن بناَء اإلباء، والقدرة، واإلقدام، واملعايل.

الشاعر الناقةَ وال الثّور بامسيهما؛ ألنه غري معين باألمساء، وال باألنواع؛ بل يهمه توظيف  ومل يذكر    
 همتليق بِه ةخاص ةاحملكم؛ ذلك أنّ رحلته يف هذه احلياة حتتاج إىل مطي يما يف بنائه الفنبعض صفا

مطيته، من خالل تكثيف صفاته، وتصوير املعركة اليت وهمته؛ فراح يخيلُ صورةَ الثّور الذي شبه به 
دارت بينه وبني كالب الصياد؛ مستعيناً بسبع استعارات مكنية، ومخس كنايات؛ تصور ثقته بنفسه، 
وبقوته، ومترسه بأساليب القتال، وفنونه، على الرغم من شراسة الكالب، وضراوا، وسرعتها، بل جند 

  ها واثقة بانتصار الثّور عليها( واثقات بدماٍء إن رجع).الكالب نفس
وهذا إحياٌء بأنَّ سويداً واثق بأدواته، وامتداداته، فينحو حنو املبالغة داللةً على قدراته اخلارقة، أو    

اق، حلماً باإلمكانات اخلارقة، وصبوةً إىل امتالكها؛ ذلك أنّ املطيةَ احللميةَ قادرةٌ على ارتياد اآلف
ليس يف الشكل،  ؛وحتقيق الطّموحات، وجتاوز احملن؛ ولعلّنا ال نسرف بالقول: إنّ املطية تشبه ممتطيها

 ؛ وسواٌء حضرأو معادله املوضوعي ،يه الفنها قناعوال يف املضمون؛ بل يف القيم اليت متثِّلُها؛ ذلك أن
إىل الغاية ذاا؛ أسطرة (األنا) تعويضاً فنياً عن شخصه، أم ضمريه، أم معادلُه؛ سيمضي ذلك كلُّه 

  النقص الواقعي. وكذا احلال يف:     
  ١من أُنضج غيظاً قلبه؛ وهم مجاعة: Xاملشهد اخلامس: (سويد، والصخرة)    

٦٧ ـهغَيظاً قَلْب تجضأَن نم بر    طَـعـوتـاً لـم يم ى لـينمقد ت  

                                                             
) الضوع: ذكر ٧٢من عظم وحنوه. ( ) الشجا: ما يعترض يف احللق٦٨. (٢٠٠ـ  ١٩٨،ص املفضلياتالضيب،  -١

) الشنء: البغض. الذباب: الشر واألذى. نبع: ظهر. أبليتهم: عرفوا ٧٤) رتع: أكل بشره. (٧٣البوم. يزقو: يصيح. (
) أصقع الناس: أشدهم صقعاً، وهو الضرب على ٧٧) املئرة: العداوة. (٧٦مين واستيقنوا، كيف أقع: كيف أصنع. (

) فارغ السوط: مشغول عمن عاداه؛ أو أنه شبه نفسه بفرس ال حيتاج أن ٧٨أراد به هنا الكالم.(الرأس. الرجم: الرمي، 
يضرب بالسوط ألنه مسرع. الثلب: الكبري اهلرم من اإلبل، وهو العود.الشخت: الدقيق النحيف الصغري. الضرع: 

) اإلقعاء يف الناس: ٨٣وهي:  الشق. () الترة: الوتر، وهو الثأر. ال٨٢) سقاطي: فتريت وسقطيت. (٧٩الصغري السن. (
كهيئة جلوس الكلب. يردي: يرمي. الصفاة: الصخرة امللساء. األعيط: اجلبل الطويل. املطلع: املوضع الذي يطلع منه 

) اخللقاء: الصخرة ٨٩) كمهت: عميت. يلحى: يلوم. نزع: كف. (٨٨) الرعة: الشأن واهلدي. (٨٧ويشرف. (
) اجلدع: سوء ٩١صاب: وقع. املردى: احلجر الذي يرمى به. اجنزع: انقطع وانكسر. ( ) تعضب: تكسر.٩٠امللساء (
  الغذاء. 
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٦٨ ـهلْقجا فـي حراين كالشوي  
٦٩ طخي بِـدزنِـيمرما مل ي ـر  
٧٠ فِْسـهقـد كَفانِي اُهللا ما يف ن  
  بِئْس مـا يجمع أنْ يغتابنِـي ٧١
  مل يضرنِـي غري أنْ يحسدنِي ٧٢
٧٣ ــهتـنِـي إذا القَيـييحوي  
  مستِسر الشـنِء لو يفْقدنِـي ٧٤
٧٥ مهتلَيـوا وقـد أَبساَء ما ظن  
  احب املئْرة ال يسـأَمهـاص ٧٦
  أَصقَع النـاسِ بِرجـمٍ صائبٍ ٧٧
  فارغُ السـوط فمـا يجهدنِي ٧٨
  كيف يرجونَ سـقاطي بعدما ٧٩
٨٠ ـهآبـائ ةَ عـنضرِثَ البِغو  
٨١ ـهميف قَـو مهعاتسى معفَس  
٨٢ به رِكـداَء ولـم يالـد عرز  
٨٣ مـرفَـاةً مل تي صدرياً يقْعم  
٨٤ كـانَ بـه نم ـنـلٌ يأمقعم  
٨٥ ـمهـدعب نـاداً ومع تغَلَب  
٨٦ ـمإال فوقَه ـاسراها النال ي  
  وهـو يرميهـا ولن يبلُغهـا ٨٧
  كَمهت عينـاه حتى ابيضتـا ٨٨
٨٩ هها جـرضإذْ رأى أنْ مل يهد  
  تعضب القَـرنَ إذا ناطَحهـا ٩٠
٩١ ـا بـهيهـا أَعوإذا مـا رام  
  

عـزتنمـا ي ـهجـرخِسـراً مع  
ـعقَمـي انتوص ـهتعمفـإذا أَس  
ـعضشـيئاً ال ي كْـفومىت ما ي  

اٌء يود ـمخو ـمـطْـعمعرــد  
عوقُـو الضزقُو مثلَ ما يزي وفَه  
ـعتـي رملَح ـلُـو لـهخوإذا ي  
ــعبفَن ذُبــاب ا مـنـهـدلـب  
أَقَـع ى كيـفعند غايات املَـد  
ـطَـعس ـرإذا الش ـارالن دوقي  
ـعجـشِ وال باملُـرتليس بالطَّي  

وال ش دـوع ـبثَلعـرض تـخ  
لَـعوص ـاضيأسِ بفـي الر الح  
ـعمـتـا كـانَ اسمظُ العقْلِ لحاف  
عدـزاً وجوال ع ظْفَـرلـم ي ثُـم  
قَـعيـاً رهوال و ـتةً فَـاتـرت  
ـرِ املُطَّلَـععطَ ويى أَعيف ذُر  
ـلَـعقْتأن ت ـلَـهقَب ـنم تغَلَب  

فَـأَبـعضتت فليسـت ـدعب ـت  
عـدوت شـاَءت تأيت كيـف يفَه  
ـعنى مـا صضرةَ اجلاهـلِ يرِع  

عـزملَّـا ن ـهـى نفسلْحفهـو ي  
ـعلْقـاء مـا فيهـا طَمورأى خ  
عـزجى اندـرا امل وإذا صاب  
عمـاً واجلَـدـدق ةـدلَّـةُ الـعق  
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تصرحيية)،  ٦مكنية،و ٢٠بطل احلقيقي يف هذا املشهد هو األمثال(كماً ونوعاً)؛ أي: االستعارات(ال   

كنايات)، والتشبيه(تشبيهان جممالن)على الرغم من وفرا يف القصيدة كلّها؛ لكنها  ٨والكنايات(
ع النشيد، يواصل سويد تتكثَّف يف هذا املشهد؛ ففي مخسة وعشرين بيتاً، توشك أن تكون أهم مقاط

جه يف أسطرة (األنا) من خالل ختييل عدوان اآلخر عليه، وما تفترضه طبيعة املواجهة من رد فعلٍ؛ 
 باري بني خصمني؛ بل هو عدوانُ مجعٍ(بداللة ربين، وال ضرباً من التفليس األمر نزاالً بني ند

زعمِ التفوقِ: رب من أنضجت غيظاً قلبه، وبداللة التكثريية اليت يستخدمها يف سياق االفتخار، و
.هِمكَم من هينجو بنوع قاطي) على مفردوا وقد أبليتهم، كيف يرجون ساملقال: ساء ما ظن  

   )هذا املشهد دروالس مشتقّاً، وتسهم يف  ٢٣امساً؛ منها:  ٨٤فعالً يقابلها  ٧٨ويتقاسم الوصف
مفردات)؛ ففي اجلزء األول من هذا املشهد  ٥مجل، و ٧تا عشرة صفةً حنويةً: الوصف أيضاً: ثن

) يكون العدوان على سويد(متنى يل موتاً، مزبد خيطر ما مل يرين، يغتابين، حيسدين، ٨٢ـ  ٦٧(األبيات
ظنوا، صاحب يزقو، إذا خيلو له حلمي رتع، مستسر الشنِء، لو يفقدين لبدا منه ذباب فَنبع، ساء ما 

املئرة، يوقد النار، ورِثَ البغضةَ عن آبائه، زرع الداَء،...)؛ فتتداخل الشخصيات، ويتلفَّت اخلطاب 
هم، يوقدوا، أبليتيين، يفقدين، ظنها. ويف اجلزء .بني ضمائرها(حيياملعارك وفَر حماكياً كر (.

اعه الفني؛ أي: الصخرة الراسخة يف ذروة اجلبل (يردي ) يغدو عدواناً على قن٩١ـ  ٨٣الثّاين(األبيات
  صفاةً، يرميها)،ولكن يف احلالني يرتد كيد العدو إىل حنره.

فسويد املنصرف إىل أجماده ال يأبه هلذا العدو، وكأنه ال يراه كما تفيد االستعارة املكنية (فارغ    
الكناية(الح يف الرأس بياض وصلع). وقبل هذا وذاك  السوط)؛ وهو إىل ذلك حليم حكيم كما توحي

مثّة فعلُ طهوٍ، وإنضاجٍ طويل األمد (أنضجت غيظاً قلبه/استعارة مكنية)، ومثّة طعام قاتلٌ لألعداء 
(ويراين كالشجا يف حلقه....) يغنيه عن الرد؛ ولذا استعار لنفسه صورة الصخرة املنيعة الراسخة ( مل 

مرالقرنَ إذا ناطحها، ت تعضب ،ها جهده، ما فيها طمعها، مل يضرولن يبلغ ،لَعقْتقبله أن ت نم غلبت ،
وإذا صاب ا املردى اجنزع، وإذا ما رامها أعيا به...)؛ العالية املقام(يف ذرى أعيطَ وعر املُطَّلَع، اليراها 

سه ا؛ بل أحلَّها حملَّ نفسه إحالالً تاماً حني جاء باالستعارة الناس إال فوقهم)، فلم يكتف بأن يشبه نف
 لٌ يأمنة(معقصرحييوجعلها حصناً منيعاً أيضاً على سبيل االستعارة الت ،(مريردي صفاةً مل ت )ةصرحييالت

ا املقام استعارةٌ موإنبه الصخرةَ اليت تشبه املعقلَ؛فال تشبيه،من كان به)؛ وهنا الميكن القول إنه يش
  تعين أنّ سويداً هو الصخرةُ املعقلُ. تصرحييةٌ؛
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أما أعداؤه فكبري هرِم، أو حنيلٌ صغري(ثَلب عود، شخت ضرع)، ويف احلالني ال ميكنهم إجهاده؛    

قو الضوع)؛ فهو يضاف إىل ذلك أنّ عدوه جاهلٌ (رعة اجلاهل)، ال حيلة له إال الصياح (يزقو مثلما يز
فاسد من الداخل واخلارج (مطعم وخم وداٌء يدرع)؛ فهنا عدوه يدرِع الداَء، وقبل قليلٍ كانت خيلُ 
سويد تدرِع الليلَ، غري آة لألهوال، ولعلّنا ال نسرف بزعمنا أنها تحف سويد، وابتكاراته غري 

ة تشييٌء (أنضجتجا يف حلقه، وإذا خيلو له حلمي رتع، يردي  املسبوقة؛ فثمه، يراين كالشغيظاً قلب
..)، وتشخيص باهر(غلبت من قبلَه، ...)، وجتسيد (داٌء يدرع، برجمٍ صائبٍ، زرع الداَء،.صفاةً،

وتفاع ،(عدوت فهي تأيت كيف شاءت ،عضتت فليست بعد تعاداً ومن بعدهم، فأب لُ تشخيصٍ غلبت
وتشييٍء (إذا هو ناطحها؛ فهذه صيغة مفاعلة تدلُّ على أنّ العدو والصخرةَ يتبادالن فعل النطْحِ)؛ على 

:هنبه، وجعدو نفاق رسويد هي تلك اليت تصو لةجتلّيات خمي أنَّ أبدع  
  مزبِـد يخطـر مـا لـم يرنِـي

ـْ    تــهويحيـيـنِـي إذا القَـي
  مستِسر الشـنِء لـويفْقـدنِـي 

  ـعقَمـي انتوص ـهتعمفـإذا أَس  
ـعتـي رملَح ـلُـو لـهخوإذا ي  

ــعبفَن ذُبــاب ا مـنـهـدلـب  
   ؛ فكأن(الفعل الفعل، ورد)َاألحداث صخشت ةٌ، ورشاقةٌ، ومفارقاتصوير حيوينا أمام ففي هذا الت

مشهد مسرحي حي نابضٍ. فصحيح أنّ سويداً يعقد موازنةً بينه وبني عدوه  من خالل الثّنائيات 
إذ ميكن أن جند فيها  ؛ال تعين سويداً وحده ،الضدية، غري أنّ صورة هذا العدو عابرةٌ للزمن واملكان

 .ومكان صورة اخلصم املنافق يف كلّ زمان  
  ١:جاهد؛ وهم مجاعة، وشيطانه)(عدوX غَيث)دس:(سويد،وصاحب ذواملشهد السا

                                                             
) يريد بالعدو اجلماعة، وهو يكون للواحد واملثىن واجلمع واملذكر ٩٢. (٢٠٢ـ  ٢٠٠، ص املفضلياتالضيب،  -١

) مذروبة: حمددة. ٩٥رع: اهليوب اجلبان. ( ) املر: أراد به الكالم. الناقع: القاتل. الو٩٣واملؤنث. اجلمع: اجلماعات. (
) حتارضنا: تفاعلنا من احلرض، وهو اهلالك. الضرع: الضعيف من ٩٧) اجلذع: الشاب احلدث. (٩٦الصنع: احلاذق. (

) ١٠٤) حني ال ينفغه: أي حني ال ينفعه الفرار. موقر الظهر: مثقله. (١٠١) اإلتراف: الترف والتنعم. (٩٨الرجال. (
و إجابة. الزفيان: اخلفيف السريع. إنفاد: من قوهلم أنفدت الركية، أي ذهب ماؤها. القرع: مجع قرعة، ذو غيث: ذ

) العباب: تكاثف املوج واضطرابه. اآلذي والتيار واحد، ومها ١٠٦) القذع: الكالم السيئ القبيح. (١٠٥وهي املزادة. (
تحات، وهي الصخرة العظيمة، واملراد هنا األمواج العظيمة. املوج. مخط التيار: مضطربة متالطمة. القلع: مجع قلعة، بف

) ١٠٨) الزغريب: الكثري املاء. املستعز: الذي ال يقدر عليه من كثرته. املاهر: احلاذق بالسباحة. مطلع: خمرج. (١٠٧(
فسد عليه  اخلادر: الذي اختذ األمجة خدراً. ثئدت: نديت. انتجع: من النجعة، وهي طلب الكأل يف موضعه. أي ملا

  موضع انتقل إىل غريه.  
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٩٢ ـهـلْتناض ـدـاهج وـدوع  
  فَتـسـاقَينـا بِمـر نـاقـعٍ ٩٣
٩٤ دـهي شنـا واَألعـاديموارت  
  بِنِبــالٍ كُـلُّـهـا مذْروبـةٌ ٩٥
٩٦ ةنيب ـةضبِغ نع ـتجـرخ  
٩٧ حمـاوتنـا وقالـوا: إنضار  
٩٨ هتي اسمحال ي ـوهلَّى وو ثُم  
٩٩ ـهفَعرـرِ ال يخاملَن ـاجِـدس  

١٠٠ هطانيـي هارِبـاً شنم فَـر  
١٠١ هفَعنال ي ـي حيـننم فَـر  
  ورأى منـي مقامـاً صادقاً ١٠٢
  ماًولسـانـاً صيرفيـاً صارِ ١٠٣
١٠٤ ثذُو غَي ـباحوأَتانِـي ص  
١٠٥ هتخرصوما است ،ـكيقالَ:لَب  
١٠٦ ـهيآذ ٌبِــدــابٍ زبذُو ع  
١٠٧ هـرحب زعـتسم بِـيغْـرز  
  هلْ سـويـد غري لَيث خادرٍ ١٠٨

  ـعرِ عنكم واجلُمهاخي الدريف ت  
  نِيـه الـورعيف مقـامٍ ليـس يثْ

قَـعقـد ن ــمس بِنِبــالٍ ذات  
ـعنهـا إال صتعنص ـقطلــم ي  
ـذَعج ـرهرِ والدهبابِ الديف ش  
عـركـانَ ض ـنم األقوام رصني  
قَـععنـه قـد و ـرافاإلت رطائ  
ـعمـتاملُس مأَص ـْرف   خاشع الطَّ

عحيثُ ال يـعنطـي وال شـيئاً م  
ـعضـرِ ذليـلَ املُتالظَّه وقَـرم  
ـعجالو ـامـنِ كَتاملَـوط ثابِت  
قَطَـع ـسما م فـيامِ السسكَح  
عالقُـر ـفـادإن ـانٌ عـنـدفَيز  
الَ الـقَـذَعـاسِ قَـولنـراً لحاق  

  لَـعخمطُِ التيـارِ يـرمـي بالقَـ
طَّـلَـعم ـرِ فيـهليـس للمـاه  

  ثَئـدت أَرض عليـه فَـانتجـع؟!
 ٢٦مشتقّاً، تضاف إليها  ٣٧امساً؛ منها  ٨٠فعالً مقابل  ٣١سبعة عشر بيتاً يهيمن عليها الوصف (   

 ٤واستعارة مكنية،  ١٢كناية، و ١٧مفردات)، وتتكثّف الصور البالغية ( ٩مجلة، و ١٧صفة: 
تشبيهات بليغة، وتشبيه جممل)، وتتفاعل مكونةً مشهد املعركة الفاصلة؛ إذ  ٣استعارات تصرحيية، و

تصور مواجهة سويد منفرداً (بدليل الكناية: يف تراخي الدهر عنكم واجلمع) مجاعةً من األعداء؛ كما 
!!ناضلت جاهد ؛ فاملراد: كم  عدو(وعدو) ةكثرييالت توحي رب)) :م". يريد بالعدوويروى:"جاهد

))اجلماعةَ
، وكثرةُ األعداء كنايةٌ عن كثرة االنتصارات، وعن القدرة الشعرية اخلارقة، وكذلك فإنّ ]١[

                                                             
 .١/٥٠٤، ديوان املفضلياتالضيب،   -١
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وقوفه منفرداً يف هذه املواجهة ضرورةٌ من ضرورات االنتصار، والتميز، والتفوق؛ فال تكون النصرة إال 

  ية:(إنما ينصر األقوام من كان ضرع)؛ ذلك أنّ املعركة ههنا شعريةٌ.للضعيف؛ كما تشي الكنا
     (ثذو غَي صاحب )؛ وذاك هو شيطانه(هتو ما استصرخ ،يكقال: لب)ع لنصرتهبيد أنّ مثّة من يتطو

) هادرةً عاصفةً، وهي امتداد لصورة ١٠٧ـ  ١٠٤الذي جاءت صورته يف أربعة أبيات(األبيات 
أما العدو فشاعر مهم ـ بدليل املشاركة، واملفاعلة (فتساقينا، وارمتينا؛ مبعىن: ترامينا، سويد. 

وحتارضنا) اليت تذكِّرنا باملنصفات؛ وبدليل األشعار اليت تراشقا ا؛ كما توحي االستعارتان 
يها (مل يطق صنعتها إال صنع) ( بنبالٍ ذات سم قد نقَع، بنبالٍ كلُّها مذروبةٌ)، وحذق مبدع:التصرحييتان

) هي امتداد لصورة ١٠٣ـ  ١٠٠ـ يدعم هذا العدو شيطانه الذي تصوره أربعةُ أبيات (األبيات 
العدو نفسه، بيد أنّ كال من العدو وشيطانه فر هارباً، مفحماً، منكسراً، ذليالً، عاجزاً؛ فسرعان ما 

  انتصار سويد، وهزمية عدوه.  اجنلى غبار املعركة عن
     

= اليتيمة)؛ فهذه النتيجة  ١٠٨ـ  ١(األبيات  ليثٌ خادر ثَئدت أرض عليه فانتجع واخلالصةُ: سويد
تتحقّق من جمموع القصيدة، وتتحقّق يف كلّ مشهد فيها؛ وبذلك ميكن أن جنعلها الزمةً تتكرر يف اية 

رؤية عبثية، أو ازامية، على الرغم مما يتعرض له، وما يعانيه،  بل يصور  كلِّ مشهد. فليس سويد ذا
نفسه رجالً ال يعرف التشاؤم، وال اليأس، وال اهلزمية مهما تكاثرت احملن، واستشرس األعداُء؛ ولذا 

  تراه يفلح دوماً يف إجياد سبل االنتصار، وجتاوز إمكانات األنا، واآلخر، والواقع. 
وهنا يقرأ الكتاب بعكس عنوانه؛ فقد بدأ سويد مطولَته بالبسط؛ فجاء يف بداية بيته األول بالفعل   

(بسطت)، ويف ايته بالفعل (اتسع)؛ واالتساع يدور يف الفلك الداليلّ للبسط، لكنه االتساع املقيد 
املنبسطة زمانياً، ومكانياً، حبديث االرحتال؛ احملكوم بطول احلبل املمدود. وكذلك أى قصيدته املطولة 

 ثملو رِ الذي اختاره هرباً من حميطدوهو شكلٌ من أشكال البسط، على أنّ هذا االرحتال ينتهي باخل
بالنفاق والغدر واجلنب. ارحتل ليعيش يف فضاء احلرية، وعما قريبٍ يضيق هذا الفضاء الرحب، فينشد 

طُ املقيد؛ إنه الضعف اإلنساينُّ؛ فال بسطَ مطلق يف هذه األرض، وهذه احلياة. إنّ ما يعين غريه؛ إنه البس
   .شاعرنا أن يكون حراً يف داخله؛ فذاك وحده ما يوسع آفاق حريته

وعلى الرغم من هذا البسط، مل يعمد سويد إىل البساطة يف نسج قصيدته؛ بل جاءت معقّدةً غري    
وشخصياا، وهذه الشخصيات اليت جتادلت، وتفاعلت يف النص، ليست  ،يف بنائها، وأحداثهابسيطة؛ 
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استعان ا الشاعر لدفع عجلة األحداث  ،شخصيات حقيقيةً؛ بل هي أقنعةٌ فنيةٌ، أو رموز فنيةٌ متخيلةٌ

  ليبها.يف حكايته الشعرية اليت تداخلت حلقاا، وشخوصها، وأحداثها، وأسا
     جهم، هيمن جاور الغدر ال خياف ،حوِ ارتفعمسِ يف الصالش نأخري(مثلَ قَرقدمي والتا التفقد انتا

الشوق خيالٌ، وال وهياً رقَع، وال عْزاً ودع، أَرق العني خيالٌ، أنضجت غيظاً قلبه، فر مني هارباً 
نِيتها، ليس للماهرِ فيه مطَّلَع، ليس فيها متسع، وعلى املتنني لونٌ، ما فيها  شيطانه، بكرت مزمعةً

طمع،ما فيه قمع، ما فينا خرع، فيهن شجع، فيهن جشع، فيها ترع، فيه قدع، فيهم مستمع، ا 
عتراض(كان ـ إذا ما مملكةٌ، خبديه سُفَع،...)، وقد عرِف عنهم أنهم يقدمون ما هم به أَعنى، واال

اعتادين ـ حالَ دونَ النومِ، وكذاك احلب ـ ما أشجعه ـ يركب اهلول، ويزجيها ـ على إبطائها ـ 
مغرب اللون، فركبناها ـ على جمهوهلا ـ بصالب األرض، وختطَّيت إليها ـ من عدى ـ بزِماعِ 

فينا، فتراهن ـ على مهلَته ـ يختلين األمرِ، كتب الرمحن ـ واحلمد له ـ سعةَ األخالقِ 
.(...األرض  

وختلَّلَ نسيجها كثري من احلذف(يأخذُ السائر فيها...كالصقَع، وختطَّيت إليها...من عدى،...معقلٌ     
واستجابته للخطاب،  يأمن من كانَ به، و...كرمي عندها مكْتبلٌ، حني ال ينفعه...) ثقةً بفهم املتلقّي،

أو حفزاً له إىل اإلسهام يف بناء القصيدة، وملء فراغاا، والتماهي مع مقوالا. وهنا يلح السؤال: 
 ةنا بصحا يف نفسه؟! وإذا سلَّمعم ملِّلَهضياإلنسانُ اللغةَ ليوصلَ إىل اآلخرين ما يف نفسه، أم ل أأوجد

الت عبريِ يف لغةالت ة؛ ذلك قضيضليل، يف لغة الفنلميح، واإلشارة، والتلِ؛ أفال ميكن احلديث عن التواص
 ها، الكما تشتهي اخلاماتها؛ كما يشتهي مبدعمِ سبيكَتالكَل من معادن ةٌ؛ تؤلِّفعها لغةٌ خمادأن

يدة، فال تعود القراءةُ استعراض األوليةُ؟! فتتحد األجزاُء، وتتفاعلُ، وتأتلف املتنافرات يف جسد القص
مشاهد متالحقة، بل حماولة استغوارٍ للرؤية الكلّية الكامنة وراء وحدة املتنوعات، وائتالف املتغايرات؛ 
وكما حيدثُ االلتفات بني الضمائر، يولِّد التفات خفي حركةَ الشخصيات واألحداث واملشاهد؛ أي 

  القصيدة كلّها.  
    نة من حنو مئتني وتسعني مجلةً؛ باستثناء أربع مجل أمالغالب على القصيدة املكو ا األسلوب اخلربي

إنشائية(كيف باستقرارِ حر؟ كيف يرجونَ سقاطي؟ لبيك! هل سويد غري ليث؟!)، فقد جاء مناسباً 
مجلة) على اجلمل  ٢٣٤الفعلية(هيمنة السرد(احلَكْي) على القصيدة، وكذلك الشأن يف غلبة اجلمل 

مجلة)، وغلبة األفعال املاضية(مئةٌ وأربعةٌ وستون فعالً ماضياً) على األفعال املضارعة( ستةٌ  ٥٥االمسية(
وهي مجيعاً أفعالٌ دالّةٌ على القص؛ أي معبرةٌ عن أفعالٍ مضت وانقضت؛  ،وسبعون فعالً مضارعاًً)
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فسها جاءت متضمنةً يف حركة مضي األحداث، وانقضائها(هيج الشوق ذلك أنّ األفعال املضارعة ن

خيالٌ...جاز إىل أرحلنا...مل يرع...آنِس كان إذا ما اعتادين...حالَ دونَ النومِ مني...فأبيت الليلَ ما 
الستمرارية؛ أي أنها مل ختلُ لكنها مل ختلُ من الداللة على ا ،أرقده...إخل)؛ أي جاءت دالّةً على املاضي

  من الداللة على احلاضر احلركي املتدفّق حلظةَ النظمِ.
  
  اخلامتة: 

وتتكامل منتجةً  ،هكذا تتفاعل الصور، واألساليب، واألدوات؛ يف املشهد الواحد، فتتالقى املشاهد   
ت الشاعر وأحالمه؛ ولعلّ هذا النهج ؛ أي رامسةً الصورةَ الكلّيةَ اليت تسري يف نسغها رغبا١القصيدةَ

خاصةً؛ ففي كلٍّ تعويض فني عن العجز الواقعي؛ فسويد  اليتيمةغالب على شعر سويد عامةً؛ وعلى 
يف ذلك كلّه يتيم يفتخر بنسبه، ضعيف يفتخر بقوته اخلارقة، وبقدرته على ارتياد الصعاب، كهلٌ 

  قدرته، وشهامته، وإقدامه، مقلٌّ يفخر بشعره الفاخر املفحمِ خصومه...معمر يفتخر بفتوته، و
الرشاقةُ، وحيويةُ التصويرِ والتشخيصِ، وكثرةُ الفراغات املوكلة إىل القارئ  اليتيمةَعلى أنّ أهم ما مييز  

تركيب، وتأليف متنافرات، املثايلِّ؛ على الرغم من وفرة الروابط بني مكوناا؛ فثمة مجلٌ معقّدة ال
؛ فهي نص مفتوح على قراءات املتلقّني الذين لليتيمة وحذف، والتفات، واعتراض...، وهذه مزايا

يعيدون إنتاج الداللة؛ ولعلّنا النسرف إذا قلنا إنها قصيدةٌ متجددةٌ يشترك يف إنتاجها املبدع واملتلقّي 
  عند كلّ قراءة. 

ئمةً: أأزرت معايري القبيلة بسويد؟ أم كانَ لتأخرِه سهمةٌ يف إمهالِ مكانته؛ فال هو من وتبقى األسئلة قا 
الفحولِ املتقدمني، وال هو من شعراء الدعوة، وال من عتاة املشركني؟! أم أخلَّ به قلَّةُ شعره؛ فقد كان 

تلقّني عامةً والنقّاد خاصةً ممن كثُر من أصحاب الواحدة؛ يف حني كان الفحول املقدمون عند مجهور امل
  شعرهم، وتعددت قصائدهم، وطرقوا من موضوعات الشعر، ووظائفه، جلَّها!!   

  
  املصادر واملراجعقائمة 

عبد السالم  ابن عبدربه،العقدالفريد،شرحه وضبطه ورتب فهارسه:أمحد أمني،إبراهيم األبياري، و-١
  .  ١،١٩٩١م تدمري، دارالكتاب العريب،بريوت،طهارون،قدم له:عمرعبد السال

                                                             
ولذا ال ميكن أن تكون هذه القصيدة قصيدتني؛ قيلت إحدامها يف اجلاهلية، واألخرى يف اإلسالم؛ كما حسب طه  -١

  . ١٦٢/ ١، حديث األربعاءحسني. ينظر: 
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  . ١٩٩٠، ٥امرئ القيس، ديوان،حتقيق: حممد أبوالفضل إبراهيم، داراملعارف،مصر،ط-٢
حممد  ابن منظور، لسان العرب، حتقيق: عبد اهللا علي الكبري، وحممد أمحد حسب اهللا، وهاشم-٣

  ، د. ت. ٣الشاذيل، دار املعارف مبصر، ط
  .١٩٨٧، ١ل، يف الشعرية، مؤسسة األحباث العربية، بيـروت، طأبو ديب، كما-٤
أرسطوطاليس يف الشعر، نقل أيب بشر مىت بن يونس القنائي من السرياين إىل العريب، حققه مع -٥

تـرمجـة حديثة ودراسة لتأثريه يف البالغة العربية: د. شكري حممد عياد، دار الكاتب العريب للطباعة 
  . ١٩٦٧والنشر، القاهرة، 

صفهاين، أبو الفرج، األغـانـي، أشرف على مراجعته وطبعه العالمة الشيخ عبد اهللا العاليلي، اإل-٦
  . ١٩٥٥وموسى سليمان، وأمحد أبو سعد، منشورات دار الثقافة، ودار مكتبة األندلس، بريوت، 

   ١٩٧٢دارالنهضةالعربية،بريوت،حسني،حممدحممد،شرح وتعليق:األعشى الكبري،ديوان-٧
األنباري، أبو بكر حممد بن القاسم، شرح القصائد السبع الطوال اجلاهليات، حتقيق وتعليق: عبد -٨

  . ١٩٩٣، ٥السالم هارون، دار املعارف مبصر، ط
، ٥بروكلمان، كارل، تاريخ األدب العريب،ترمجة: عبد احلليم النجار، دار املعارف، مصر، ط-٩

١٩٨٣ .  
خزانـة األدب ولب لبـاب لسان العرب، حتقيق وشرح: عبد البغدادي، عبد القادر بن عمر، -١٠

  . ١٩٧٧السالم حممد هارون، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
، ٢بالشـري، د.ر، تاريخ األدب العريب، ترمجة:د. إبراهيم الكيالين، دار الفكر، دمشق، ط-١١

١٩٨٤ .  
الثالث اهلجري، دار الفكر، بريوت، البهبييت، جنيب حممد، تاريخ الشعر العريب حىت آخر القرن -١٢
  . ١٩٧٠، ٤ط

  .  ١٩٨٢، ١البهبييت، جنيب حممد، املعلقات سرية وتارخياً، دارالثقافة،الدارالبيضاء،ط-١٣
البهبييت،جنيب حممد،املعلقةالعربيةاألوىل؛أو عند جذور التاريخ،دارالثقافة،الدارالبيضاء، -١٤
  . ١،١٩٨١ط

ائد العشر، حتقيق: فخر الدين قباوة، نشر وتوزيع املكتبة العربية التربيزي، اخلطيب، شـرح القص-١٥
  .١٩٦٩، ١حبلب، ط



 ١٤٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
ثعلب، أيب العباس، شرح شعر زهري بن أيب سلمى، حتقيق: د. فخر الدين قباوة، منشورات دار -١٦

  . ١٩٨٢، ١اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط
رح: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اجلاحظ، أبوعثمان عمرو بن حبر، البيان والتبيني، حتقيق وش-١٧

  . ١٩٨٥، ٥اخلاجني بالقاهرة، ط
اجلرجاين، عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، قرأه وعلق عليه: أبو فهر؛ حممود حممد شاكر، مطبعة -١٨

  . ١٩٩٢، ٢املدين بالقاهرة، ودار املدين جبدة، ط
و فهر؛ حممود حممد شاكر، اجلمحي، حممد بن سالم، طبقـات فحول الشعراء، قرأه وشرحه: أب-١٩

  .١٩٧٤دار املدين جبدة، 
جريو، بيري، األسلوبية، ترمجة: د. منذر عياشي، مركز اإلمناء احلضاري للدراسة والترمجة والنشر، -٢٠

  .١٩٩٤، ٢حلب، ط
  . ١٩٩٣، ١٤حسني، طه، حديث األربعاء، دار املعارف، مصر، ط-٢١
، ١يف العصر اجلاهلي، مطبعة حجازي، القاهرة، طخفاجي، حممد عبد املنعم، احلياة األدبية -٢٢

١٩٤٩ .  
واإلنكليزي والفرنسية:  دراسات املستشرقيـن حـول صحة الشعر اجلاهلي، ترمجها عن األملانية-٢٣

  . ١٩٨٦، ٢عبد الرمحن بدوي، دار العلم للماليني، بريوت، ط
املنشاوي، ومهدي  الرافعي، مصطفى صادق، تاريخ آداب العرب، راجعه وضبطه عبد اهللا-٢٤

  . ١٩٩٧، ١البحقريي، مكتبة اإلميان، املنصورة، ط
، ٣املصرية العامة للكتاب،القاهرة، ط الزخمشري، أساس البالغة،مركز حتقيق التراث،اهليئة-٢٥

١٩٨٥ .  
حتقيق  شـرح املعلقـات السبع، بن احلسني، أبوعبداهللا احلسني بن أمحد الزوزين،-٢٦

  .١٩٨٧، ١مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، طد،ودراسة:حممدعبدالقادرأمح
الزوزين، شرح املعلقات السبع، ضبطه وكتب مقدمته وترامجه وتعليقاته: حممد علي محد اهللا، نشر -٢٧

  . ١٩٦٣وتوزيع املكتبة األموية بدمشق، 
  .  ١٩٩٢زيدان،جرجي،تاريـخ آداب اللغةالعربية،نشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، -٢٨
  . ٢٠٠٧، ١د بن أيب كاهل اليشكري، ديوان، شاكرالعاشور،دارالينابيع، دمشق، طسوي-٢٩



 ١٤٤   اليتيمة حتت اهر

 
املفضليات، شرح أيب حممد القاسم بن حممد بن بشار األنباري، بن حممد بن يعلى، الضيب، املفضل-٣٠

  . ٢٠٠٣، ١حتقيق وشرح:د. حممد نبيل طريفي، دار صادر، بريوت، ط
قيق وشرح: أمحد حممد شاكر، وعبد ، املفضليات، حتـــــــــــــــــ-٣١

  .١٩٩٣، ٨السالم حممد هارون، دار املعارف، مصر، ط
   ١٨،١٩٩٥ضيف،شوقي،تاريخ األدب العريب(العصراجلاهلي)،داراملعـارف،مصر،ط-٣٢
  .  ١٩٥٨، ١طبانة، بدوي، معلقات العرب، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط-٣٣
درية اخلطيب، ولطفي الصقال، مطبوعات جممع اللغة العربية  طـرفة بن العبد، ديـوان، حتقيق:-٣٤

  . ١٩٧٥بدمشق،
مصطفى البايب  د. حسني نصار، شركة مكتبة ومطبعةعبيد بن األبرص، ديـوان، حتقيق وشرح: -٣٥

  . ١٩٥٧، ١احلليب وأوالده مبصر،ط
   .١٩٩١، ١عمرو بن كلثوم، ديوان، صنعة د.علي أبو زيد،دارسعد الدين، دمشق، ط-٣٦
حققه وضبطه  واإلسالم، القرشي،أبوزيد حممدبن أيب اخلطاب،مجهـرةأشعارالعرب يف اجلاهلية-٣٧

  وزاد يف شرحه:علي حممد البجاوي، من فرائد التراث األديب، د. ت. 
  .١٩٧٩، ٣قدامةبن جعفر،نقدالشعر،حتقيق:كمال مصطفى،مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط-٣٨
رشيق، العمـدة يف حماسن الشعر وآدابه، حتقيق: حممد قرقزان، القريواين، أبو علي احلسن بن -٣٩

  .١٩٩٤، ٢مطبعة الكاتب العريب بدمشق، ط
، ٢كروتشه، بنديتو، امل يف فلسفة الفن،ترمجة وتقدمي:سامي الدرويب، األوابد، دمشق، ط-٤٠

١٩٦٤ .  
رويش، الس األعلى كوين، جون، اللغـة العليـا (النظريـة الشعرية)، ترمجة وتقدمي: أمحد د-٤١

  .١٩٩٥للثقافة، املشروع القومي للترمجة، 
، ٢مطلوب، أمحد،معجم املصطلحات البالغية،وتطورها، مكتبة لبنان ـ ناشرون، بريوت، ط-٤٢

١٩٩٦.  
  . ٢٠٠١، ١طبريوت،ناشرون،-، معجم مصطلحات النقد العريب القدمي، مكتبة لبنانـــــ-٤٣
  . ٣،١٩٩٠ـوان، حتقيـق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، طالنابغة الذبيانـي، دي-٤٤
  .١٩٨٩، ٩نعيمة،ميخائيل، كرم على درب، مؤسسة نوفل، بريوت، ط -٤٥
  .١٩٦٥للطباعة والنشر، القاهرة، القوميةالكتب،الدارداراهلذليني، ديوان، نسخة مصورة عن طبعة-٤٦



  م٢٠١١/هـ.ش١٣٩٠ خريف، السابع مة، العددكة حميفصل ة وآداا،يجملة دراسات يف اللّغة العرب
  

  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان 
  ) دراسة مقارنةوأسريات املعتمد بن عباد (

   الدكتور شهريارمهيت
  كياينرضا

  امللخص 
 حيدث وغالباً ما واحلزن، باألمل اإلحساس يولد حمزنٌ رأم عن األهل واألصدقاء، إنسان أي ابتعاد إنَّ

إنَّ الظروف املريرة اليت عاشها  .اإلنسان كاألسر أو االحنباس إرادة خارجة عن لظروف األمر هذا
الشاعران مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد يف األيام اليت قضياها يف السجن، ساقتهما إىل نظْمِ 

 عن عواطفهما جتاه احلياة؛ فشعر السجن عند مسعود سعد هو ما اصطُلح على األشعار اليت تعرب
تسميته بـ (احلبسيات)، وهذا الشعر عند املعتمد يسمي بـ (األسريات). متتاز هذه األشعار بامليزات 

ناً من األدب، ومجن لدراسة البحث هذا يتصدى املنطلق هذا اليت جعلتها نوعاً خاصالذي شعر الس 
 لدى حتليلية رؤية وفق هذينِ األدبنيِ يف املشتركة باملضامني ليعرف يف األدب الفارسي والعريب هرظ

   .التحليلي - التوصيفي املنهج على مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد باالعتماد الشاعرينِ
 املضامني أفتنش ببعض، النصوص بعضها تعلّق مدى نرى الدراسة هذه من املتوخاة النتائج من    

جتاه الظروف املريرةاليت  املشترك إحساسهما عن مسعود سعد واملعتمد بن عباد شعر يف املشتركة
لنظمِ القصائد اليت  الرئيس السبب واملصائب كان اآلالم من عليه ومايترتب فالسجن.قضياهايف السجن

 والشكوى واجلسم الروح يف ثرهاوأ والسالسل القيود ومرارة السجن غياهب يف العيش تحملُ صعوبةَ
  البيت. أهل ورثاء بالدنيا والتربم الدهر من
  

  السجن، احلبسيات، األسريات، مسعود سعدسلمان، املعتمد بن عباد :كلمات مفتاحية

  

                                                             
 ا جبامعة رازي، إيرانأستاذ مساعد يف قسم اللغة العربية وآدا . 
  كتوراه يفا جبامعة رازي قسمطالب الدإيران ،اللغة العربية وآدا.   

 ٢٥/٩/٢٠١١=  ٣/٧/١٣٩٠القبول:  تاريخ         ٢٢/٦/٢٠١١= ١/٤/١٣٩٠تاريخ الوصول: 



 ١٤٦  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
  املقدمة

لو تصفّحنا مصادر األدب يف فترات خمتلفة لَوقفنا على كثري من املقطعات والقصائد الشعرية اليت     
 جحيم قاهلا الشعراء يف السجن، عربوا فيها عما يعتلج يف نفوسهم من نربات احلزن والكآبة. ففي

 يف ويغمسه اجلديدة وحياته واقعه ليحاكي قلمه السجني يأخذ الشاعر الدامس، الظالم ودياجري السجن
 .منها أعذب وال أصدق ال نصوص يف الصمود، مالحم ويسطر واملعاناة، األسر جتربة ليصور الوجدان

وقد تراوحت تلك النصوص بني وصف السجن ووصف احلال فيه، ومعاناة السجني من القيود 
والسالسل والظالم. وجاءت بعض النصوص لتعرب عن تباريح الشوق إىل األهل واألحبة، واحلرية 

السجن ومن بني القيود واالنطالق من القيود، وتناول بعضها حديث النفس (الذات)؛ ففي ظالم ليايل 
والسالسل تنطلق النفس وينطلق الفكر جيوبان صفحات املاضي؛ فيسترجعان صوره اجلميلة وذكرياته 
احلبيبة وشخوصه ومواطن اللقاء بني األحبة يعيشان معها حلظات من السعادة املفقودة منسلخني عن 

  حاضرمها املرير. 
شعراء على مر العصور. والشعران الفارسي والعريب زاخران السجن جتربة ثرية ملن ابتلي ا من ال    

بالشعراء الذين عانوا جتربة السجن أو األسر؛ ففاضت قرائحهم شعراً ثائراً ناطقاً بروح املقاومة وإرادة 
 احلديدية، القضبان وخلف الزنازين ظالم يف ولد الذي النضايل اإلنساين الشعر هو السجن فشعر احلياة.

  السجني. ومهوم التنكيل وآالم التعذيب مرارة عن واملعبر النفسية، واملعاناة الوجع رحم من رجوخ
قضى الشاعران مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد، باعتبارمها منوذجنيِ ممتازينِ  املنطلق، هذا من    

األهل والديار. إنَّ الظروف للشعر الفارسي والعريب، سنوات طويلة من حياما يف السجن بعيدينِ عن 
اليت عاشها الشاعران يف هذه السنوات ساقتهما إىل إنشاد األشعار اليت تعبر عن عواطفهما جتاه احلياة 
املريرة داخل السجن. متتاز هذه األشعار بامليزات املشتركة اليت جعلتها نوعاً خاصاً من األدب، وهذه 

  دهشة اليت واجهها الشاعران يف احلبس. امليزات تنبع من الظروف الصعبة امل
 املقارنة على حتثّنا اليت املشتركة املضامني أهم هي ما: يلي يف ما يتلخص هنا، يطرح الذي فالسؤال    
 أعماهلما يف التشابه وجوه استعراض خالل من عنه اإلجابة سنحاول ما هذا الشاعرينِ؟ هذينِ بني

   . التحليلي -التوصيفي هجاملن على الشعرية باإلعتماد
وقدكُتبت دراسات عديدةٌ حول الشاعرينِ مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد خالل السنوات     

 ١األخرية، منها: مقالة "روميات أيب فراس احلمداين وحبسيات مسعود سعد سلمان (دراسة مقارنة)"
                                                             

  هـ.ش١٣٨٨،العدد الثاين، سنةنشرة التراث األديبحممدهادي مرادي وصحبت اهللا حسنوند، - ١



 ١٤٧                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
 ١بسيات أيب فراس احلمداين ومسعود سعد سلمان"عتماداً على حاومقالة "احلبسيات العربية والفارسية 

وأطروحة "جتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين  ٢ومقالة "أسريات املعتمد بن عباد (دراسة نقدية)"
   ٣واملعتمد بن عباد"

    ولكن املفيدة، النقدية واالستنتاجات املالحظات من بالعديد والدراسات األحباث هذه وقد حفلت 
مسعود : الشاعرينِ جتربة ضمن الشعري البناء يف ودالالا السجنيات، بني املقارنة أنَّ فيه ريبال مما

 النص من مقربة على وتضعنا اإلنسانية، الرؤية عمق عن تكشف سعد سلمان واملعتمد بن عباد،
 الباحثني، من أحد فريدة، مل يزاوله خبصوصية البحث هذا ميتاز لذلك، املختلفنيِ، األدبنيِ يف الشعري

  .أخرى دراسات من ملاكتب حدما إىل مغايراً ويكون علم!،نأكثرما ال علم،ومان يف ما

  نبذة عن حياة مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد 

بني عامي  ٥يف مدينة (الهور) ٤كان مسعود سعد سلمان من أشهر شعراء الفرس"ولد على األصح    
(رام شاه حكم  لطان(مودود بن مسعود الغزنوي)، وعاش إىل أوائلهـ، يف عهد الس٤٤٤إىل  ٤٣٨

الغزنوي). نشأ مسعود يف مسقط رأسه (الهور)، و"أقبل على تعلّم العلوم، ومبا أنَّ أباه كان يف 
"ينتمي مسعود إىل أسرة ذات مرتلة رفيعة  ٦املناصب الديوانية، فقداهتم الشاعر بالشعر والكتابة".

مدة طويلة تناهز ستني  والرئاسة. رحلت هذه األسرة إىل ، ومشهورة بالعلم والفضلومكانة عالية
   ٧عاماً، تسنم خالهلا مناصب عديدة".

                                                             
  هـ.ش١٣٨٢، العدد األول، سنةنشرة الرسالة الفارسيةأمحد الزغلول،  - ١
  م٢٠١١، ٢٧،العدد األول،الدجامعةدمشقجملةحممد سليمان سعودي وخالد سليمان اخللفات،-٢
  م ٢٠٠٤، سنة جتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عباد عامر عبداهللا، - ٣
والدته  بأنَّ يعتقدون املؤرخني لكن األدبية، واملصادر التواريخ كتب يف سلمان سعد مسعود والدة تاريخ يذكر مل -٤

 تصحيح سعد، مسعود ديوان مقدمة أنظر التوضيح، من ملزيد.(هـ٤٣٨ سنة مرجحني هـ٤٤٠و٤٣٨بني  كانت
 )يامسي رشيد

 اهلندية احلدود من القريب رايف، ر على تقع مدينة وهي البالد، من الشرقي الشمال يف الباكستانية الهور مدينة تقع ٥-
 إلسالميةا القاعدة الغزنويني عهد يف الهور وكانت. لباكستان الثقافية العاصمة أيضاً وتعترب البنجاب إقليم وهي عاصمة

 آلمنة اإلسالمية املدن موسوعة أنظر املدينة، هذه حول التوضيح من ملزيد.(اهلندية القارة شبه إىل اإلسالم منها انطلق اليت
  )حجر أبو

 ٢٠٧، سخن وسخنوران فروزانفر، - ٦
  ١٤ص ،حصار نایسهيلي خوانساري،  - ٧



 ١٤٨  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
     حسد اعر مسعود سعد إىل املناصب الرفيعة يف بالط (سيف الدولة حممود)؛ وهو أثارارتقى الش"

الدولة حممود) وعدداً من رجاله ومن بينهم  حيث اتهموا(سيف أعدائه فوجهوا التهم السياسية ضده،
مسعود سعد بأنهم يف صدد الذّهاب إىل مدينة (خراسان) ليشاركوا (ملك شاه السلجوقي) مدبرين 

"كانت هلذه اجلرمية عواقب سيئةٌ أسفرت عن عزل  ١مؤامرة ضد السلطان (إبراهيم الغزنوي)".
(دهك) و س الشاعر ملدة عشر سنوات يف قالع (سو)،(حممود) وحبسه، كما أمر السلطان حبب

   ٢و(ناي)"
"انتهت املرحلة األوىل من حبس الشاعر بعد أن أمر السلطان بإطالق سراحه، فاهتم مبا كان ميتلكه     

من األمالك يف (الهور) بعد أن ختلّص من احلبس. وبدأت املرحلة الثانية من حياة الشاعر يف عهد 
ود الثالث بن إبراهيم) ووزيره (قوام امللك نظام الدين أبا نصر الفارسي). فلما سلّم السلطان (مسع

يف (الهور) إىل مسعود سعد، أثارت ذلك حسد احلاسدين، ومبا أنَّ  چالندر)(أبونصر الفارسي) أمارةَ (
مسعود (أبانصر) مهد الطريق إلمارة الشاعر قصد األعداء واحلاسدون هذا الشخص وأصحابه خاصة 

؛ فبدأت املرحلة اجلديدة من حياة ٣سعد، ويف اية األمر، أمر السلطان بسجن الشاعر يف قلعة (مرنج)
هـ، وختلّص من احلبس بعد أن بلغ اثنني ٥٠٠هـ وامتدت إىل ٤٩٣الشاعر يف احلبس من سنة 

   ٤هـ".٥١٥وستني من عمره. فقد تويف مسعود سعد سنة 
    مسعود رائد (فن جن الطويلة قامت  "يعداحلبسيات) يف األدب الفارسي بالمنازع. إذ إن سنني الس

بِدورٍ هام يف ازدهار قرحيته الشعرية يف نظْمِ األشعار اليت قلَّما جند هلا نظرياً يف األدب الفارسي. وكان 

                                                             
  ١/٢٨١، تاريخ ادبيات در ايران صفا، - ١
 القالع هذه أنّ السراج منهاج تأليف)) الناصري طبقات(( تابك هامش يف ركذ٧٦ُ،روان حلّهبا كا زرين كوب، -٢

 الشاعر عبر وقد. غزنني مدينة عن أوبعيدة قريبة بفاصلة الوعرة اجلبال بني واقعة انتكو الغزنوية الدولة حدود داخل
  :التايل البيت يف القالع هذه يف سجنه عن مسعود

  ناى قلعه سال سه آمن از پس           دهك و سو بكوفت سامل هفت
  )٤٢سلمان،ديوان، ص سعد(

  .»ناي« قلعة يف سنوات ثالث قضيت ونصبٍ،مثّ بِعناٍء »كده«و»سو«سجني يف بِت سنني سبع
 ملزيد. (غزنني مدينة عن بعيدة بفاصلة الغزنوية احلكومة حدود داخل املرتفعة اجلبال بني واقعة »مرنج« قلعة كانت -٣

  )السراج ملنهاج الناصري طبقات كتاب هوامش أنظر التوضيح، من
  ٢٠٩- ٢١٠، سخن وسخنورانفروزانفر،  - ٤



 ١٤٩                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
لقرآن مسعود قوي الثقافة، واسع املعرفة، فقد درس العربية وآداا ودرس علم النجوم وعلوم ا

   ١واحلديث".
ونشأ يف مدينة  ٢كذلك كان املعتمد بن عباد من أشهر شعراء العرب "فقد ولد يف مدينة (باجة)      

_بسبع سنوات قبل أن  هـ،٤٣١انت والدته عام كو ٤يف أسرة ذات سيادة وحكم وجاه". ٣(إشبيلية)
مات، اعتلى املعتمد العرش على(إشبيلية)،وعندما كان والده ملكا٥ًهـ".٤٣٢يولد مسعود سعد_ أو

  ٦هـ.ق، وهو يف الثالثني من عمره". ٤٦١وتبوأَ احلكم سنة 
 وقد جتمعت. الشعراء جمالسة وحيب قدره، حق الشعر يقدر شاعرا عباد بن املعتمد كان وقد       

به  تلعب ،الشراب یمدمن عل حمب فهو أنواعها؛ اختالف على عواطفه أهلبت كثرية أسباب" للمعتمد
 الشعراء وأهلبوا فيه فتمدحه مبلكه، أحيانا يعتز أخرى، ناحية ومن. اخلمرة تلهبها مث احلب، عواطف

 وملكه، عزه عنه ذهب شابنيِ، وأخريا وكانا بعض احلروب، يف ولديه وقد فقد. والفخر اد شعور
   ٧الغىن". وافتقر بعد العلو، بعد وهان العزة، بعد فذلّ
ضيح احلال اليت وصل إليها املعتمد بن عباد من بداية القبض على مصري (إشبيلية) حتى أيام ولتو    

 الرببرية يف الفتنة بعد قامت اليت الطوائف دول إحدى عباد)، (بين سجنه، جتدر اإلشارة إىل أنَّ "دولةَ
 األندلس موضعاً توأصبح األموية، اخلالفةُ الفتنة هذه بعد ، حيث سقطتهـ.ق ٣٩٩ سنة (قرطبة)

 قوية، دولة يكونوا عباد) أن (بنو واستطاع الدول، هذه بني واحلروب الداخلية والصراعات للرتاعات
                                                             

 ٦١، ص الالهوري سعد مسعود الفارسي الشاعر أشعار يف العريب األدب تأثري الزغلول، - ١
 حيث) م.ق٢٦٠( القرطاجي والعهد اللويب العهد إىل جذورها متتد الرومان مساها كما »فاقا« أو »باجة« مدينة -٢

 اكتسبت حيث ويوغرطة، ماسنيسا عهدي يف اد من كبرية درجة بلغت وقد البونيقية احلروب يف طالئعياً دوراً لعبت
 عليه اهللا صلى الرسول عم ابن العباس بن معبد التابعي يد على باجة فتح ومتَّ. األعيان جملس شؤوا يدير املدينة صفة

 توطّد وقد الرببر، من املرتدين على للقضاء) م٦٩٣( البلوي قيس بن زهري مثَّ) م٦٥٥( باجة مرج فنيد وهو وسلم،
 وديين قتصادياو وعسكري إداري كمركز مكانتها املدينة استرجعت حيث النعمان بن حسان يد على ائياً الفتح

  )حجر أبو آلمنة اإلسالمية املدن موسوعة أنظر املدينة، هذه حول التوضيح من ملزيد(الغريب الشمال منطقة لكامل
 بقيادة م ٧١٣/  هـ ٩٤ شعبان يف املدينة هذه املسلمون وفتح)  حالياً إسبانيا(  األندلس يف شبيليةإ مدينة تقع -٣

  .)حجر أبو آلمنة اإلسالمية املدن موسوعة أنظر املدينة، هذه حول التوضيح من ملزيد.(نصري بن موسى
  .٧/٥٠ماألعال الزركلي، - ٤
  .٧١٣،ص تاريخ األدب العريب فروخ، - ٥

  .١٩٩،ص أسريات املعتمد بن عباد السعودي واخللفات، ٦-
  .٢/١٧١، ظهر اإلسالم أمني، - ٧



 ١٥٠  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
 يف املعتمد يتورع ومل انتصارات وحققوا الطوائف، دول عباد) بعض (بنو وحارب (إشبيلية)، مركزها

 معه، ليتفاوض عمار) وزيره (ابن بعثو اإلسباين، ١قشتالة حاكم السادس) ألفونسو(مع  حتالفات عقد
 السادس) (ألفونسو املعتمد أن يترك السرية بنودها من سرية معاهدة عقْد عمار) من (ابن ومتكن

 بعد (ألفونسو) حلم حتقق وقد اجلزية لـ (ألفونسو)، املعتمد يدفع أن مقابل ٢(طليطلة) مدينة الحتالل
 احتلَّ بل احلد، هذا عند (ألفونسو) يتوقف ومل .ق،هـ٤٧٨سنة  (طليطلة) على فسيطر قصرية، مدة
بقيادة  املغرب يف ٣(املرابطني) من العون فطلب املوقف، خبطورة املعتمد أخرى، وأحس وحصوناً مدناً

 وقال قولته رفض لكنه (املرابطني)، أطماع من خوفاً منه احلاشية وحذرته تاشفني)، بن (يوسف
 (ابن ونصره عند ألفونسو)، اخلنازير أرعى أن من خري تاشفني ابن عند لاجلما أرعى (ألن :املشهورة
 (ابن عاد مث. اإلسبان جيوش اإلسالمي اجليش ودحر ،٤الشهرية (الزالقة) معركة ووقعت تاشفني)،
 باألمس حليفه تاشفني) ليقاتل (ابن فعاد وجمونه هلوه إىل أخرى مرة املعتمد وعاد املغرب، إىل تاشفني)
 عاصمة سقطت حىت دفاعاً مريراً، عنها املعتمد ودافع (إشبيلية)، مدينة فحاصر عباد، بن املعتمد

                                                             
) القلعة(= كاستل كلمة من امسها اشتق وقد اإليبرييه اجلزيرة شبه يف الوسطى العصور ممالك من واحدة قشتالة مملكة -١

  .)الكتاين املنتصر لعلي األندلس، يف اإلسالم انبعاث كتاب إىل ارجع التوضيح، من ملزيد. (فيها القالع كثرة بسبب
 نقشت اليت الدنيا حواضر إحدى املدينة هذه فكانت أيربيا، جزيرة شبه وسط يف تقع أسبانيا يف قدمية مدينة طليطلة -٢

 من وحدة إىل حتولت أن إىل األيبريية، اجلزيرة شبه يف الرومانية لإلمرباطورية قاعدة كانت منذ التاريخ خارطة على امسها
 اإلسالمية املدن موسوعة نظرا املدينة، هذه حول التوضيح من ملزيد. (الوسيط العصر يف اإلسالمي العامل حواضر أكرب
  )حجر أبو آلمنة

 هي أنشأا اليت القبائل ولكن أفريقيا، بشمايل املغرب نطاق خارج اهلجري اخلامس القرن يف املرابطني دولة نشأت -٣
 األندلس يف وأيامهم املرابطني دولة عن جديدة وثائق سبع« كتاب انظر التوضيح، من ملزيد. (املغربية صنهاجة قبائل

 )»مؤنس حلسني
 واليت عباد بن املعتمد جيش مع متحدة املرابطني دولة جيوش بني م١٠٨٦ أكتوبر ٢٣ يف وقعت الزالقة معركةُ -٤

ا إذ اإلسالمي، األندلس تاريخ يف كبري تأثري للمعركة كان. السادس ألفونسو القشتايل امللك قوات ىعل انتصرتإ 
 ملدة األندلس يف اإلسالمية الدولة سقوط أخرت وقد اإلسالمية الطوائف ملوك أراضي يف املطرد النصارى زحف أوقفت

 مسي السهل أن يقال. الزالقة له يقال األندلس لبالد اجلنويب اجلزء يف سهل يف املعركة وقعت. ونصف قرنني عن تزيد
 املعركة أرض ومألت اليوم ذاك أريقت اليت الدماء كمية بسبب املعركة أرض على املتحاربني انزالق لكثرة نسبة بذلك

 . )أبوخليل لشوقي تاشفني، بن يوسف بقيادة الزالقة معركة كتاب انظر التوضيح، من ملزيد(



 ١٥١                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
 ليذوق باحلديد وقيد يف زنزانة (أغمات) باملغرب، وسجن أسرياً وأُخذ املعتمد، على فقبض الدولة،

  ١.هـ.ق" ٤٨٨ سنة مات أن إىل والرفعة، السعادة حياة بعد واهلوان الذل درجات أعلى
 حقيقية عن جتربة عربت اليت (األسريات)، بـ املسماة قصائده أمجلَ أنشد املعتمد ويف السجن،    

 الشعرية حمطاته يف كثرياً واد، حيث توقف العزة حياة بعد سجنه يف امللك هذا عاشها اليت الذل حلياة
 االنتصارات وحيققوجيول، يصول ملكاً حاكماً كان حني السجن قبل أحواله مع هذه األسرية

 ذه وجتربته وأحزانه آالمه التعبري عن من احلال هذا مينعه اآلن، ومل أمره إليه آل مبا العظيمة،ويقارا
   ٢.وعذوبة" رقة تفيض اليت القصائد

  املقارنة بني الشاعرينِ يف شعر السجن

"شعر السجن عند (السجنيات) هي تلك القصائد اليت كتبها أصحاا خلف قضبان السجن. فـ  
اليت تعترب لباب شعره، وصفوة  ٣مسعود سعد سلمان، هو ما اصطلح على تسميته بـ (احلبسيات)،

إنتاجه، وهي القصائد اليت نظمها الشاعر وهو سجني يقاسي مرارة القيد، وصعوبة البعد عن األهل 
 شعرية املسماة بـبن عباد أمجل قصائده ال وكذلك "يف السجن قال املعتمد ٤واألحباب".

 اليت عربت عن جتربة حقيقية حلياة الذل اليت عاشها هذا امللك يف سجنه بعد حياة العز ،(اتاألسري)
فإنَّ الناظر يف حمنة مسعود سعد سلمان وأشعاره يف السجن ال يلبث أن تعود به الذاكرة إىل  ٥واد".

شاعرينِ من ظروف متقاربة،تتجلى حبياة العز واد من حمنة املعتمد بن عباد وأسرياته. وذلك ملا بني ال
جهة، وملا نزل بساحة الشاعرينِ من أمل احملنة و عذاب السجن من جهة أخرى. قد أثر السجن يف 
شعركلّ من هذينِ الشاعرينِ؛ فكانت حبسيات مسعود مرآة تعكس مرارة البعد عن األهل واألحباب، 

  كبري على نفسه، وهي تعكس عواطف الشاعر وأحزانه العميقة.  كما كان ألسريات املعتمد وقع
وبالنظر إىل املضامني املشتركة يف شعر مسعود واملعتمد يف السجن، جند تنوعاً فيها، وميكن تفصيل     

  هذه املضامني اليت تعرب عن نربات احلزن والكآبة يف نفوسهما، على النحو اآليت:
                                                             

  .٢٠٦،صيف تلخيص أخباراملغرب من لدن فتحها إىل آخرعصراملوحدين املعجباملراكشي،-١
  .٢٠٠نفس املصدر، ص - ٢
 علي بن عمر بن ألمحد) والطب والنجوم والشعر الكتابة يف األربع املقاالت( أو) النوادر جممع( كتاب قدكان - ٣

  .)١٩:ش.هـ١٣٧٥ظفري،. (احلبسية غةل فيها أُستعملت اليت املكتوبة املراجع أقدم من السمرقندي العروضي النظامي
 .٢٠، صز آغاز شعر فارسی تا پايان زنديهحبسيه در ادب فارسى ا ظفري، - ٤
 .٢٠٠، صأسريات املعتمد بن عباد السعودي واخللفات، - ٥



 ١٥٢  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
  السجن ومرارةُ القيد 

 الشمس أمنية أشبهت باخليال بالنسبة للشاعر املسجون، رؤية تصبح غياهب السجن عندما يف    
نربات حزنه  عربه رامساً بالشعر، يتغىن طاملا فالشاعر السجني مكبلة؛ بكلمات املقيد لسانه ا يهمس

حبسوا خلف  ذينال الشعراَء أكثر العميقة، ويشكو من مرارة القيد الذي أدمى يديه وساقيه. فما
 فبددت معاين هذه األشعار! مرارة القيود الفوالذية يف قيلت اليت األشعار أكثر "وما! القضبان احلديدية

 السجون غياهب من وخرجت احلرية، قوافيها نسائم وتنسمت الدامس، السجون ظالم توهجها بنور
   ١اخللود". هامة على مرصعا تاجاً لتصبح ودياجريها،

لتقي الشاعران مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد يف الشكوى من القيد، ويف احلديث عنه؛ ي    
فمرارة القيد يف حياما يف السجن عامل من عوامل التقاء الشاعرين اللذين بلغا الغاية يف وصف 

الشكوى من  آالمهما النفسية وشقائهما الروحي الذي ال مدى بعده ألمل متأمل. وجدير بالذكر أنَّ
القيد حتتل املركز الداليل يف وعي الشاعرينِ، فهي مناط تركيزمها، وتقع يف حمور اهتمامهما ومعاناما 

  الشعورية، وهي احملرك األساس لقلقهما. 
وقد عاىن مسعود سعد يف سجنه من القيد وقسوته، وعمق إحساسه باحلزن واحلسرة. فالقيد وما     

فسية، قد ترك أثراً يف نفس الشاعر، انعكس بالتايل على شعره،فنراه يشبه القيد نتج عنه من آالم ن
  ومرارته بالثعبان وسمه: 

  ٢ای؟با مارِ حلقه گشته زآهن چگونه       كاز زهـرِ مار و تيزیِ آهن بود هال
ال يف الثّقل،فال الشاعر يف قيود كاألفاعي يف الطول وكُبول كاجلب یتدوراأليام وتتعاقب األعوام عل    

 :هده دائم التفكري يف مرارةالقيد الذي أقْعدأ نفسه،ألن تنقشع كآبة الشاعر وال  
  سـتـم   نتـوانستـم آن زمـــان، برخايهــا بود خـفتـــه بر پااژد - 

  ٣وی برپای، چـون توان برخاست؟كـد    ــوه آهــن بوكرِ يپایِ مـن ز - 

                                                             
  ١٢، صاألسر والسجن يف شعر العرب الربزة، - ١
فَما تصنع أنت وحية من ، كاحلديد موجبان للهالسم احلية وحدة  نم لٌّك .٢٢٩، ص الديوانسعد سلمان،  - ٢

  ؟كحديد وقد التوت علی رجل
  .١٧٥، صنفس املصدر - ٣

  .النهوض مي، إذاً فال أستطيعدی قَلَع نائم الثعبانُ
  ؟لٍبجِ انت رجاله حتتكمن  النهوض يستطيع فَكيف ،ن احلديدم لٍبج مي حتتدقَ 



 ١٥٣                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
نرى أنَّ الشاعر مسعود سعد استطاع أن يبين جواً مزعجاً ملا يعانيه من خالل  على هذا النحو،     

تشبيه قيده باألفعى أو الثعبان، ألنه أزعج من القيد، ووجد نفسه يرزح حتت عبء كبلٍ ال يستطيع 
 ني ال يستطيع أندفعاً لضجره وسأمه، وهذا متوقع من سجني مكتئب؛ فمن املعلوم أن املكتئب السج

ميلك قدرة التفكري املثمر، فكآبته تدفعه إىل اإلحجام عن القيام يقوم،والمييل إىل اإلقدام على عمل،بل ال
بعمل، ألنه يف عذاب من ثقْل قيده، فظلَّ يف مجود ال يقدر على شيء، إالَّ أنه استنهض مهته شيئاً ما 

و خاص، لذلك يقول الشاعر أيضاً يف تشبيه ومل جيد لنفسه تلهية وال تسلية إالَّ يف نظم الشعر على حن
  قيده باألفعى أو التنني: 

  ١ز آن جننبم،ترسم آگه گردد اژدرهای من!     اژدهابني،حلقه گشته خفته زيرِ دامنم!
هذا البيت يف احلقيقة ما هو إالَّ حماولة من الشاعر لوضع نفسه يف مصاف مصائب السجن، فإنه        

  نه يرى القيد الذي أقْعده يالزمه دائماً. حمزونٌ، أل
قد شكى من القيد الذي املعتمد بن عباد، جند أنه كمسعود سعد، شعر كذلك حينما ننتقل إىل     

أقْلَقَه يف غياهب السجن، فكان القيد رفيق سوء يالزمه كلَّ يومٍ. من أجل ذلك كان للقيد نصيب بارز 
عاراً حزينةً، صور فيها القيد وما عليه من قسوة من ناحية، وما عاناه الشاعر من شعره، وقد نظم فيه أش

من القيد من ناحية أخرى. "والقيد شيء تنفر منه النفوس البشرية؛ فال أحد يرضى بالقيد مالزماً له، 
يتربم  لذلك كان املعتمد ٢فكيف مبلك اعتاد تربع األسرة أن جيد نفسه فجأة حتت وطأة قيد مشؤوم!"

  من تلك املفارقة وقد شبه مرارة القيد على ساقيه مشبهاً عضه بعض الثعبان األسود، إذ يقول: 

    قْـلِ القُـيودث و ،بذلّ احلـديـد          ظـلِّ البنـود ــزع ـنم لـتتبد  
  لَ احلـديدوكانَ حـديـدي سـناناً  ذليــقاً         وعضـباً رقيـقاً صقـي    
ـُود      ٣فَـقَـد صــار ذاك و ذا أدهـماً        ٤يعـض بساقــي عـض اُألس
ر املشهد املأساوي الذي يهيج املشاعر واألشجان، تصو يف جمملها كما نالحظ إنَّ هذه األبيات   

األمل والذّل  يسبب ثقيل،فالقيد هنا  ويرسم صورة قامتة لواقع مرير للشاعر السجني خالل أيام سجنه.
 ه بعضه عضاعر بالثعبان األسود يف التفافه حول يديه ورجليه، كما شبسواء، وقد شبهه الش على حد

                                                             
  .يقظته من خوفاً ،كأحتر فال ثويب، حتت نام يفك الثعبان إلی اُنظر.١٥٢ص نفس املصدر، - ١
  ١٥٨، صجتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عباد عبداهللا، - ٢
  .»األسود الثعبان« إىل يشري هنا األدهم -٣
 ٩٤، ص ديوان املعتمد بن عباد ملك إشبيلية ابن عباد، - ٤



 ١٥٤  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
األسود من أثر اجلروح اليت أصيب جسمه ا. ومل تكن هذه املرة هي الوحيدة اليت يشبه فيها الشاعر 

بل جنده يشبهه به على الدوام. ومن ذلك قوله يف البيت  القيد وآثاره املوجعة بالثعبان وعض األسد؛
  التايل: 

  ١يسـاورها عـضاً بأنـيابِ ضيـغمٍ       تعطَّـف يف ساقـي تعطُّـف أرقَم  
يف هذا البيت، يشبه املعتمد قيده بالثعبان يف التفافه حول ساقيه، كما يشبه األمل احلاصل من مسه     
  من أنياب األسود.ه باألمل احلاصل كوح

  ويقول الشاعر أيضاً يف تشبيه قيده بالثعبان: 
  ـغدا عليـك القـيد كالثـعبانـفَ         قَد كانَ كالثعـبان رحمك يف الوغى 

     كُــلَّ متـدد تـمدداً  حبـذاكتـعـطِّــفاً ال رحـمة للـعاين     م٢م  
       ئ، وخياعر فالشجاعة والبطولة يف  احلافل ماضيه بني اطب نفسه ويقارنهنا يبكي حظه السيبالش

القامت يف غياهب السجن الذي صار القيد له كثعبان يلتف على يديه  األسود وحاضره ساحات القتال،
  ورجليه.

واملعتمد بن عباد األغاللَ  د سلمانجينان املتألّمان مسعود سعالقول: يصور الشاعران الس خالصةُ     
رهاً من جهة، وآثار كت أثقال األغالل اليت صرعتهما وطوقتهما كملا تر كمروعة وخميفة، وذل صورة

ما كاجلراح علی جسديهما من جهة أخری. والشاعر مسعود يشبه الغلّ بالتنني يف أشعاره أحياناً، 
ن، حلقة وصل كه؛ ولويشبه املعتمد اآلثار الباقية من جراح األغالل بأنياب األسد احلادة يف شعر

وهكذا حنن جند أنفسنا . يف كثري من األحيانيف هذا اال هي تصوير أغالل السجن بالثّعبان  الشاعرينِ
بني شاعرينِ متشانيِ جمتمعنيِ على غرض واحد، وهو تشبيه القيد ومرارته اليت عانياها يف األيام اليت 

  قضياها يف السجن، بالثعبان وعضه. 

  من الدهر الشكوى

     دفع هرعراَء الدفيه والتأمل التفكري إىل الش اس ومصري احلياة يف تفكريهم فاجته مصائبه، متأملنيالن 
يف  من أهم أركان التأمل ركناً بذلك فشكل الدهر األيام، مصائب ازاءإ اإلنسان وضعف ونزول البالء،

 وقفام فجاءت ومرارته، الدهر حالوة أن يتذوقوا املرهف بشعورهم الشعراء الشعر، واستطاع

                                                             
  .نقش أي رقم كأنه وسواد بياض فيها اليت احليةُ: األرقم .١١١، صصدرنفس امل - ١
  .١١٥، صنفس املصدر - ٢
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والذهنية  الفكرية طاقام كانت حبيث الدهر ومصائب األيام، من ملعرفة مواقفهم طريق معامل الوجدانية

م يف تصبعرية لوحاتكشف الشعراء  .خمتلفة فكرية تأمالت عن لنا لالش يف هذا املنطلق، يؤمن بعض
سبب اهلالك؛ كما أنه سبب االضطراب الفكري والقلق الروحي. والدهر غالب على  بأنَّ الدهر هو

  ١األمور كلّها، ويضيفون إليه كلّ حادثة، فيحيلون عليه باللوم والعتاب؛ كأنه مسؤول عن أعماهلم.
يف أشعارمها  فالشكوى من الدهر وأهله مما عاجله الشاعران مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد     

أيام السجن ناسبنيِ مصائبهما إىل الدهر ومتهمنيِ إياه بالظلم والغدر. فالتشاؤم النفسي للدهر عند 
مسعود سعد جيعله مشغوالً بنفسه يعكف على آالمه يف أيام سجنه، وهذا اللون من شعر املعاناة واألمل 

سلبياً؛ فيبدأ الشاعر  شعور بغدر الدهر منه موقفاًالذي يهتم الشاعر فيه بِبيان آالمه النفسية، ينبع من ال
  بالشكوى من الدهر ويتربم به، وعندما نتعمق يف حبار شعره، جند النربة الصارخة يف رؤيته للدهر: 

  شد چون نگكه دم درـز دورم، ب    ای سپهر   ـمهـی هـر زمان، اژدهـ - 
  ـن را مهـی تنگ تنگ؟كياسب ی شـك   ز ر من    كرده ام ای چـرخ كچه  - 

  ٢!ای با پلنگردهكام ه مهـخـوابـهكی آهـــوان  بـوده ام     نه مهخانه - 
يالحظ أنَّ الشاعر السجني يشبه الدهر بالثعبان واحلوت ويتساءل بنار أحاسيسه عن الدهر الذي     

 يعتربه وهو مسعود سعد، شعر يف تشاؤم كلّ سرأ الدهرفجعلَه يف موقف مرهقٍ دونَ أن يرتكب ذنباً! 
 و دهره جفاء و حزنه إىل أسباب اإلشارة يريد ال الشاعر أنَّ يظهر هذا ومن خطب، و شر كلّ مصدر
فالشاعر الذي قضى سنوات كثريةً  حوله، تشاؤمه كلّ يدور حموراً الدهر من يتخذ بل فحسب، أهليه

يرى يف الدهر شيئاً من اخلري؛فهو ساخطٌ على الدهر متربم به من عمره خلف قضبان السجن ال 
  حزيناً:  باكياً منالز يشكوو
  شمكشم          با جـان و دلِ نژند، رنجِ تو كای چرخ! ز هر گزند، رنجِ تو  - 
   ١شم؟!كه چند رنج تو كبار بگو يكشم         كدر تنگیِ حبس و بند، رنج تو  - 

                                                             
 العصر يف مستقالً فناً أصبحت حيث ،»الدهريات«أو»الدهر شكوى«يمس الدهر ذم على ياملطو الشعري اللون هذا -١

  .هامن واإلكثار نظمها إىل الشعراء من كثري وانصرف الثالث العباسي
  عيد.ين من باحلوت يبلعك وثعبان الدهرِ حلظة لُّك .٣٠٥،صديوانسعد سلمان،  - ٢

  ؟حلظة بعد لّ هذا احلقد املتـزايد علي حلظةًكملاذا ذا رأيت مني؟ ويا دهر ما
ي أيامي النساء اجلميالت مرِحاً أقض تنكمر.(أي ما الن فراشِ يف أبيت الغزالن حتی جعلْتين مع أبيت تنكأنا ما 

ين وجتعلَين أعاين املصائب اليومين وتعاقبفتحسد  



 ١٥٦  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
هذينِ البيتنيِ أنَّ الشاعر، تعب من مصارعة مشاكل احلياة ومقارعة اخلطوب وقد من املالحظ يف     

دب الوهن يف جسمه وروحه يف غياهب السجن حيث ال أحد يسمع شكواه، فهو خياطب الدهر 
  ، و ذا الطريق يهدأُ خاطره احلزين وجيرب قلبه املكسور. بفعله متشائماً خداعه، كاشفاً سائالً عنه،

 و هرالد يعاين فهويذم الدهر الساحر ومصائبه الكثرية اليت أدمت فاه، وها هو يف موضع آخر     
  يقول: أتعبه و الذي سحره
  شيــد بريون ما راكخـود، یوز خانه   افسـون،ما را ه بست ب كچون بارِ فلـ - 

  ٢ون ما راچون شري دهانيست پـر ازخ     ه بـال منــود گـردون،ما راكازبس - 
عندما يشبه الشاعر  ذروته احلزن بلغ يالحظ أنَّ الشاعر يعبر عن سخطه من ويالت الدهر، فقد     

  فاه بفم أسد لُطخ بالدم. 
يف شعره من  وكذلك، إذا انتقلنا إىل املعتمد بن عباد، وجدناه كمسعود سعد سلمان، "قد شكى    

َ  بأنه لذا فهو مصدر  ٣غادر وخمادع ال حيفظ للكرام مجيالً، شيمته الغدر باألوفياء" الدهر؛ فصوره
  متاعب للصاحلني، يتمادى يف إساءة املُعاملة إليهم، فيقول:

  أىب الدهـر أنْ يقـىن احلـياء ويندما  وأنْ ميــحو الذنـب الّـذي كانَ قـدما
  ٤ذرٍ يـغـشي صفحتيـه التـذمـماى وجــه عتبـي وجهه    بِـعــقَّوأنْ يتل

يصور املعتمد يف هذينِ البيتنيِ موقفه جتاه الدهر منطلقاً من جتربة فردية تتمثل مبعاناته من تقلبات     
أنه ال أمان مع هذا الدهر اليت تتغري فيه األحوال دائماً. قد سئم الشاعر من  احلياة وحمن السجن، فريى

جن وسيطرت عليه مسحة من اليأس واحلزن لتكالب اخلطوب عليه، فـ"ميضي يف وصف حياته يف الس
، وغادر مبن شيمته ٥معاناته شاكياً من الدهر، باكياً من خطوبه، متهماً إياه أنه غري صاحل للصاحلني"

  الوفاء ، فيقول: 
                                                                                                                                                           

لّ آالمي يأيت ك=.(تعبٍ ئيبٍك قلبٍبِ كمن ، وأنا أُعاين العذابكتعذّبين بِلَدغ يا دهر! أنت .٢١٩، صنفس املصدر - ١
  )كمن ناحيت

   ؟العذاب كراحة، حتی متی أحتمل منلّ صكيل ب لْفقُ ،والقيد السجن ضيق يف كعذاب أُعاين أنا
  وأخرجين من داري وجعلين حريانر!كمبعليناالدهرأنزهلاصيبةم نم مك.٣٢٤نفس املصدر،ص-٢
  األسد،يف امتالء فمه بالدم!  كثرة مصائبه كوجعلين من    
  .١٥٧، صجتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عباد عبداهللا، - ٣
  .٩٠ص ،ديوان املعتمد بن عباد ملك إشبيلية ن عباد،اب - ٤
 .  ١٧٤، صجتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عباد عبداهللا، - ٥
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  وم وهـو نـفُورمضـى زمـن وامللك مستأنِس  بِه        وأصبـح عنـه اليـ

للصاحلـني دهـور تــى صلحـتم        هـرِ املضـلل  فاسـدن الدبرأي م  
ـماء كَبــريذلُّ بنــي مـاِء السهم        وـماء زمانـاِء الس١أذلَّ بنــي م  

  ٢يفيــض علَـى األكباد منـه حبـور   فَـما مـاؤهـا إالَّ بـكاٌء  عليـهم    
 األمل و احلزن ظاللُ عليه خيمت  حيث القنوط، و بالياس مفعم فضاء فقد وجد الشاعر نفسه يف    

 و باحلزن السرور تبدل و بالتعكر الصفاء تبدل يرى الدهر. فالشاعر عندما ويالت من قلبه وضاق
عتمد الدهر مصراً على لذلك يف موقف آخر، يرى امل الدهر، إىل كلّه ذلك ينسب و كثرياً يتوجع األمل،

إيقاع األذى به، ويعمل جاهداً على دوام حمنته والقضاء على كلّ أمل يراوده بالفرج القريب، إذ 
  يقول: 

  تؤمــلُ للنفـسِ الشجيـة فَرجــةً    وتأبـى اخلُطــوب السـود إالَّ متاديا 
  أصفـى صحبتها      كَذا صحبـت زاهيـك نم اللـياليالياليك  ـلَ امللـوكقَب  

  ٣نعيـم وبــؤس ذا لـذلـك ناسـخ      وبعـدمها نسـخ املنـايا  األمـانيا
حيث يبدو املعتمد هنا يائساً من الدهر وخطوبه املرهقة، ألنَّ الدهر جيعله يف املَزجر ويصر على     

يصور الشاعر يف هذه األبيات موقفه السليب جتاه إيقاع األذى به يف كلّ حلظة من أيام سجنه املريرة. ف
  حوله. تشاؤمه كلّ يدور حموراً مصائب الدهر من الدهر ويتخذ

يف هذه الظروف  بن عباد عتمداملو د سلمانآبة وأمل مسعود سعكالقول: الذي يقلّل من  خالصةُ     
ادت ختنقهما. كس وامار العربة اليت العصيبة واملرة خلف القضبان، هو تشفّي الصدر وارتياح النف

والشاعران يعتربان الدجن دون حيلة. هر مصدر اآلالم واملصائب فيلومانه ومها يف زاوية الس  

  احلنني إىل فقد الولد 

                                                             
 ملوكها؛ آخر عباد بن املعتمد وكان حوهلا، وما إشبيلية يف مملكة أنشأت اليت العبادية، األسرة أن املعروف من -١
 السماء، مباء الشعراء ميدحه كان ما وكثريا السماء، مباء امللقب احلرية، ملوك آخر اللخمي نذرامل بن النعمان إىل تنتمي"

  )٣٤، صجتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عباد عبداهللا،. (واملعىن االسم مستخدمني
  ٩٩، صنفس املصدر - ٢
  ١١٧، صنفس املصدر - ٣



 ١٥٨  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
نفس  أنَّ ذلك القصائد اليت نظمها أصحاا خلف قضبان السجن؛ يف الدارجة األبواب من املرثية     

 ويهدف واملشاعر، العواطف يخاطب و"الرثاء ومشاعرها، عواطفَها يثري ما على  جمبولةٌالشاعر السجني
   ١فيه". املصيبة واستعظام عليه والتلهف التفجع وإظْهار الراحل، مناقب املرثي تعداد إىل

 يف عميقة وأحزاناً آالما يترك ما كثريا ريعان الشباب، وهم يف األبناء، فرحيلُ من هذا املنطلق،    
اليت نظمها الشاعران مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد يف جنده يف األشعار ماقلوب الشعراء.هذا

  األيام اليت قضياها يف غياهب السجن بعيدينِ عن األهل والديار. 
الذي مل  »صاحل«بنه من موت ا احلزن رائحةَ ميش ديوانه، يف مسعود سعد أبيات بني يتنقل من     

 معه وذهب تغير الَّذي ولَده، فقْد بعد حالَه الشاعر ينظره القدر وتويف يف عنفوان شبابه، فيصور
   :فيقول املوت، حتى ولده بكاء عن ينفك ال باالغتمام، متلحفًا وصار السروركلُّه،

ـِدرم   -    از غم، جگرمه مهی خون شود كشايد     صاحل! اگر دل به جای جامـه ب
  ٢هابـخورمبر مرگ تو، تا مرگ، خون    ها دارم در ديده، من از مرگ تو، خون - 

 ،كبده ةفلذ فقد الذي املكلوم األب إحساس يغمره جِعٍمفْ بصوت لنا باح قد مسعود سعد إنَّ مثَّ    
ون وسوء احلظ، و ته، فالشاعر يشكو من ريب املنلوع نم خيفف أنْ فقده بعد الصرب يستطع فلم

 بنه: ايستغرب موت  
  رب! يا خبتم شـور چه روزم، بد چه     لب و ديده تو ز شد كخش و تر صاحل!

  ٣عجب! اينت بزيستم، ومن مـردي تو     شـب  مهـه ـوشمك بار هزار درد، با
 انتهى قد هأنَّ ابتهاج وكيف ،»صاحل«ابنه  فارقه حالَه يف السجن وقد مسعود سعد يصف مثَّ     
  بنه احملبوب: ا سيقربه من الَّذي املوت ينتظر قلبه،وأنه يف مذاق للحياة يعد ومل فلذة كبده، مبوت

  تو ىب   نـزايد طـرب زدل، هك شايد   تو ىب نبايد طـرب اين، از پس صالـح!- 
  ٤تو ىب نيايد ارك اين، از پس جان خود  تو  ىب نپايد بيـش مـن، تـنِ در جان - 

                                                             
  ٣٦، صالعرب لغة وإنشاء بياتأد يف األدب جواهر اهلامشي، - ١
 دمِبدي بالك يتلَطّخ ن أنْكردائي، مي نالً مديب بلْقَ كزقت يف رحيليا صاحل! لو م .٧٠٩، صديوانسعد سلمان،  - ٢
كفراق ن أملِمم .ل ملء عيين الدكموت، وقليب جريح كموت نم إلی األبد .  
سيئ  بائس نيك. يا إهلي أنا مسبستيت قديفَوش ،كألجل الدموعِبِ حل! عيين ابتلّتصا يا .٧٠٩، صنفس املصدر - ٣

  ن العجب!، و هذا مقيت أعيشأنا بحلت وأنت ر، هر مؤملاً دائماًأس احلظّ جداً!
وأنا  -  .ةٌج الشری وولعلّ فؤادي ال زه ب ،كبعد يا صاحل! ال ينبغي الفرح .٧٠٩، صديوانسعد سلمان،  - ٤

  ؟كحليايت بعد أيضاً وال أری نفسي أعيش طويالً، فما الفائدةُ كسألتحق بِ



 ١٥٩                                     ة وآداايجملة دراسات يف اللّغة العرب

  
مع موته الفرحةُ  وذهب تغير الَّذي ولَده، فقْد بعد حالَه امللولَ مسعود يالحظ، كيف يصور      

والسرور، فاستطاع الشاعر بشكل واضح أن ينجح يف تصوير حالته النفسية اليت غلبت عليه بعد وفاة 
وجاع نفسه اليت كانت تتقطع حزناً وأملاً بنه. والشاعر يطلق صرخته الداخلية، يتنفس من خالهلا عن أا

  على ما حلَّ بإبنه. 
 دون عينيها من ينهمر الدمع جعلَ عليه حزنا وحزنه بنه،ا غيابمن  الكبري مصابه اعرر الشتصومثّ      

ه ى توقُّف، حتمع،كأنم بدل الديذرف الد  داعر، وتتصاعد حدةُ األمل لالش فتتعاىل آهات ه يريدة أنجر
:هقميص قأنْ ميز  

  تنها!؟ باشـم چگـونه تو ىب صاحل!       ها آهن چنيـن با »مرنـج«حبسِ  در
  ١ها زدرد، پرياهـن نـمك پاره گه  ها  دامن تو، مرگ به گريم خون گه

رة اليت غلبت يالحظ أنَّ الشاعر قد استطاع بشكل واضح أن يعطي تصويراً دقيقاً ألحزانه املري     
، فذات الشاعر هنا ذات متأملة يتجدد احلزن والبكاء »مرنج«على حاله بعد وفاة ابنه صاحل يف سجن 
ن االستنتاج أنه الذي يضاعف عذاب كمي ،وعلی هذا األساسضمن سياقٍ شعوري بلغ حد املأساة. 

جن، العذاب يف زاوية السجن هو االبتعاد عن أحضان األسرة واألوالد. ويشتد هذا يف السد مسعو
جني. عندما يأيت الناعي خبرب وفات الولد إلی أمساع األب الس  

وأما رثاء األبناء، فمن وراء القضبان، و"من داخل ظالم السجن، ومن أمل احملنة والقيد تتراءى    
  :ياًكبنيه املقتولنيِ ويقول يف رثائهما باا، لذلك، يتذكر املعتمد ٢للمعتمد أبعادحمنته"

  يقولونَ صبـراً ال سبيـلَ إىل الصربِ        سأبكي وأبكي ما تطاول من عمـري
  ٣يزيد، فَهـلْ عند الْكواكبِ  من خبرِ    هـوى الْكوكبان:الْفتـح مثَّ شقيقـه     

 الباكي لشاعرا صوت فيتعاىل املر، والبكاء بالدموع عيون الشاعر كيف تفيض يالحظ هنا،       
. الصرب فاستعصى داخله، يف تستعر نازفةً جروحاً غدت حتى أعماقه يف املعاناة تسري الذي املتأمل
 ترى وال والسلوان؛ الصرب وترفض بالبكاء صوا ويتعاىل تنوح نفس حزينةٌ النص خالل من وتربز

 واهيةً حجةً أصبح والتأسي رببالص نصحه فكأنَّ مسدود، طريق إىل تفضي سبله فكلّ إليه، السبيل

                                                             
  ؟كيف أبقی دونكيا صاحل! يف حبسِ ((مرنج)) مع هذه القيود،   .٧٠٩، صنفس املصدر - ١

  ، ومرةً أُمزق قْميصي أملاً ومهّاً.ء كيايندماً مبل كيكمرةً أب
 .١٦٩، صيف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عباد جتربة السجن عبداهللا، - ٢
  ١١٠، صديوان املعتمد بن عباد ملك إشبيلية ابن عباد، - ٣



 ١٦٠  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
بنيه، فريى أنَّ عليه البكاء ايعانيه، لذلك ال يستطيع الشاعر االصطبار بعد فقد  ما هول أمام تتالشى

  مدى الدهر: 
ـْن علَـى جنمنيِ أُثْكلْـت ذا وذا      وأصرب، ما للقلبِ يف الصربِ من عذرِ!     ينح
  ١مدى الدهرِ فليبـك الغـمام مصابه      بِصنويه يعذر يف الْبكاء مدى الدهرِ  

حول املعتمد  النائحات لصورة انعكاس هي السماء يف هذينِ البيتني لنجوم احلزينة املأمتية فالصورة      
 للقلب ما«صوته:  بأعلى ينادي الشاعر املصاب الصرب، لذلك إىل هذا كلّ مع سبيل لتعزية أبنائه، فال

 ما أبعد هو بل عذر، فيه له وليس املكلوم القلب هذا إىل سبيل للصرب فليس ؛»!عذرِ من الصرب يف
  عمره. من يبق ما البكاء فسيبقى املوجع؛ القلب هذا عن يكون
املرابطني وقد على يد ٣»رندة«و ٢»قرطبة«أولَ احملنة يف  -املأمون والراضي - قُتلَ فلذتا كبد املعتمد      

  رثی الشاعر ابنيه عندما رأى محامة هلا فرخان، تنوح على مقربة منه، فَتذَكَّر الشاعر ابنيه، وقال: 
     هما وكرأن رأت إلفـني ضم لَـى  بكتأخىن ع قَدإمساًء وهرلفـها    الد  

  رــى القطيقصر عنها القطر مهما مه    بكت مل ترق دمعاً وأسبلت عربة    
  ـر يبـوح به سـرـالده ومـا نطق   وناحت وباحت واستراحت بِسرها    

  ا ر! يفَما يل ال أبكـى! أم القـلب صخرةٌ!    وكَم صخرة يف األرضِ جير
  ٤داء أو رنـدة القــرب كبِقرطـبة الن  وجنمان، زين للزمان،احتواهـما      

 يشكالن اللذين اإلنسان والطَّائر بني جتمع صور يف كئيبة نفسيةً لوحةً املعتمد يرسم يالحظ أنَّ       
األمل جو ذا يذهلنا فهو الفقد؛ واملعاناة، وجو ياق و احلزين االنفعال طبيعة بني البديع التوافقالس 

  اجليد.  التعبريي
ففقد املعتمد  قة ناجتة عن حزن عميق أمل َّبه،مثَّ يبكي الشاعر على ابنيه املأمون والراضي بعاطفة صاد   

اعرين ذه التجربة ال الشكأتی لذلك ، مسعود ولده صاحلاعر ما فقد الشكولديه وبدأ يئن عليهما،
                                                             

 .واملثيل النظري معناه الصنو: بصنويه .١٠٥نفس املصدر، ص -١
 اشتهرت و ،م.ق ١٥٢ عام الروماين العصر يف تأسست املدينة وهذه األسباين، الغرب يف تقع أندلسية مدينة قرطبة -٢

 أنظر املدينة، هذه حول التوضيح من ملزيد. (هناك األموية الدولة عاصمة كانت حيث إلسبانيا اإلسالمي احلكم أيام
 .)حجر أبو آلمنة اإلسالمية املدن موسوعة

 احلكم فترة نإبا اًكبري ازدهاراً رندة عرفت. األندلس منطقة إىل تنتمي اليت مالقة مقاطعة يف تقع إسبانية مدينة رندة -٣
  .)حجر أبو آلمنة اإلسالمية املدن موسوعة أنظر املدينة، هذه حول التوضيح من ملزيد. (لألندلس اإلسالمي

 .٦٨نفس املصدر، ص - ٤
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فيخاطب الشاعر املعتمد الغيم ليخفّف من أمله املرير يف هذه . فزادت أشعارمها حرقة ذا النعي ،املُرة

  القضبان، ويقول: الظروف املرة خلف
  يا غيـم! عينـي أقـوى منك  تانا     أبكـي حلـزين، و ما حملْت  أحزانا   
  ونار قلـبـي تبـقـى الدهر بركانا    نار برقــك تـخبــو إثر وقـدتها ف   
  فانا؟متى حـوى الْقـلب نرياناً وطو   نار وماٌء، صـميم  القـلـبِ أصلُهما     
  ١لَقَد تلـون فـي الـدهـر  ألـوانا ضدان، ألَّـف صـرف الـدهرِ بينهما      

يبدأ الشاعر كالمه هنا بِخطابِ الغيم، ويرى أنه يفوقها من جانبني: فعينه أغزر من الغيوم قطراً،      
وبني الغيوم؛ فوميض الربق  املقارنة بينه وقلبه مبا يتلظى به من نار، يزري بالربق. ويعمد الشاعر إىل

ما خيبو، بينما تبقى نار قلبه أبد الدهر، مثَّ يستغرب الشاعر كيف جيتمع الضدان يف قلبه. تتلظى سرعان 
النريان داخله، ويفيض الدمع الغزير من عينيه، ويرى أنَّ هذه مفارقة غريبة؛ فالدهر قد واجهه بكلِّ لون 

  من املصائب. 
  ين املوتمت

      ايةُ "املوت ّاس عليها اتفق اليت الوحيدة احلقيقة ولعلَّه البقاُء، به طال مهما حي كلرغم مجيعاً الن 
 نظرام اختلفت وإن ما، بِشكل باملوت يفكرون مجيعاً الناس جند لذلك ومذاهبهم، عقائدهم اختالف

 احلياة كغريزة اإلنسانية، النفس أعماق يف كامنة ةغريز ألنه ذلك، على بناء حيوام واختلفت إليه،
 يف األثر ظاهرة واضحة احلياة غريزة كانت وإن الغريزتان، فطرته يف منا واحد فكلّ بسواء، سواء

 ظواهر ختدعه ومل النظر، أمعن ملن إالَّ جلية واضحة تظهر ال املوت، غريزة بينما وسكناتنا، حركاتنا
  )٦٧بال تاريخ:(شتا ينكرون،  ٢األمور".

من هذا املنطلق، قد يكون السجن أقسى على النفس من واقعة املوت؛ ألنَّ اإلنسان يف ظلّ جتربة     
املوت، يظل يشعر أنه يفقد أهم عناصر احلياة وهي احلرية. واإلنسان السجني يقع حتت وطأة املشاعر 

مبثابة مقربة لإلنسان ألنه يعترب وجوده يف القاتلة بسبب سيطرة أفكار املوت على نفسه، فيكون السجن 
السجن عدماً، ومن هنا عرب الشاعران مسعود سعد واملعتمد بن عباد عن جتربة السجن اليت ولدت يف 

  نفوسهما شعوراً قوياً باملوت.  

                                                             
  .٦٩-٧٠نفس املصدر، ص - ١

  .٦٧، صال تقتل نفسك شتا ينكرون، ٢-



 ١٦٢  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
 شااً،ت لَوجدنا عباد، بن املعتمد وفلسفة متنيه املوت، يف سعد مسعود فلسفة بني قابلنا وإذا      

باألفكار اليت تعاين من فراق األحباب؛ فصور الشاعران يف  مليئة للموت الشاعرينِ رؤية فكانت
أشعارمها شقاءمها يف السجن، وما دار يف أعماقهما من مشاعر صادقة، وما جره فراق األسرة عليهما 

  من اآلالم اليت مل يعد يري للتخلص منها. 
ل إىل مسعود سعد يف احلبس، فكان الشاعر يعاين من هذا األمر معاناةً فأخبار األسرة مل تكن تص   

  مؤملةً، ويقول:

  تيـر وتيـغ اسـت بر دل وجگرم      درد و تيـمـارِ دخـتـر و پـسـرم - 
  جگـرم پـاره اسـت و دل خستـه      از غـم و درد آن دل  و جــگـرم - 
  ١شان مهی رســد خـبــرمرسـد مـرا ز يشان      نه بدينه خبـر مـی -  

 يف اعرالش فعواطفيالحظ الشاعر كيف صور أنَّ سوء حالته بسبب فراق أهله يف السجن،         
آالم أهل بيته، لذلك جعل على  األسى و احلزن مشاعر تتبعه الثائر كالربكان متأججة األبيات هذه

ة نظرته عندما أجرى مقارنة بني املوت الشاعر املوت أفضل من احلياة وحاول أن يدللَ على صح
  بوصفه راحة اجلسم من عناء الدنيا ومشاقها، وبني احلياة مستقر تلك املتاعب: 

  ٢يارب زرنج وحمنت بازم رهان به جان     نجه است كجامن ز رنج وحمنتشان در ش

مزق يف أعماقه، كذلك إذا نظرنا إىل شعر املعتمد بن عباد، جند أنَّ الشاعر كان يعاين الت     
جن من جانب آخر، فراح يكتب عن أسرته، فإذا اشتدت عليه آالم الفراق من جانب، و معاناة الس

 البقاء، بطول أصدقائه أحد له دعا عندما لذلك وجد يف املوت اخلالص الذي يرحيه من كلّ ما يعانيه،
    :جوابه يف قال

يهـوى         أسيــر كيـفـي بالبـقاء و٣أنْ يـطـولَ بـه البـقاُء دعا ل   

                                                             
  بدي.ك قليب وة يفكم وشومرض بنيت وولدي وآالمهما سه .١١٥سعد سلمان،ديوان، ص - ١
  .بديكو فؤاديك مها اللَّذينِ وابين ابنيت وآالمِ مهومِ من تعب وفؤادي ممزق بديك

  قد انقطعت أخبارمها عني، وال تصلهما أخباري.
 عذاما يعذّب روحي. إهلي خلِّصين من هذا العناء والنصب بِقَتلي .١١٦نفس املصدر، ص - ٢
 السيدة عالجِ يف راغبا املعتمد إليه فكتب لعالجه؛ املسلمني أمري استدعاه قد مبراكش، العالء بوأ الوزير كان -٣

 للمعتمد دعا أن واتفق طلبته، يف له ومسعفًا رسالته، عن له وجميبا حقه، مؤديا الوزير إليه فكتب بنفسه، أحواهلا ومطالعة
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     ن حـياةم أروح املـوت ا الشــقاُء     أليــس ـقيلَى الشيطولُ ع  

  ١فَـمن يك من هـواه لقاُء حـب            فإنَّ هـواي من حـتـفي اللـقاُء
أمنية، فعندما ساء ظن  نيصار عند الشاعر السج - الناس رههكي يالذ - يالحظ، أنَّ املوت         

عترب املوت أفضل من احلياة ويقول االشاعر باحلياة والظروف املريرة اليت يعيش فيها أهله وخاصة بناته، 
  نيته املوت: مت سبب يف
ـِها احلـفاُء؟     أأرغـب أن أعـيـش أرى بناتـي       عـواري، قَد أضـر ب
  ٢الـــنداُء -إذا أبـدو –مـراتبِه     ى    خــوادم بنـت مـن كانَ أعلَـ  
  وطـرد النـاسِ بيـن يـدي ممري        وكفُّـهـم  إذا غَــص الفـــناُء 
  وركــض عـن ميـنيٍ و شـمالٍ         لنـظمِ اجليـشِ إن رفــع  اللواُء 
  ٣األمــام  أو  الـوراُءيـعـنــيـه أمـــام أو وراٌء          إذا  اختـلَّ  

 أنَّ املوت رأى ألنه وذلك ؛ قربه يتمىن العكس على بل يكره املوت، ال والالفت للنظر أنَّ الشاعر     
احلياة، فكان ألسر املعتمد وقع كبري على نفسه،  يف تصيبه كانت اليت والكروب اخلطوب من خيلصه

  أهله، جعله يزهد يف احلياة ويرغب يف املوت.   وقد تألَّم الشاعر فيه أملاً كبرياً من فراق
جن القول: إنّ ابتعاد األسرة واألوالد وتذوق أنواع املرارة والصعوبات يف فضاء الس خالصةُ     

 اانكئابة وامشئزازاً من احلياة وزخارفها، فك مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد اخلانق، زاد الشاعرينِ
  لّ حلظة. كيتمنيان املوت يف 

  التجلّد على البالء و التربأ من الدنيا

 فإنَّ باإلنسان والكربات واحملن املصائب ترتل وعندما واحملن، الشدائد ملواجهة اإلنسان معرض     
 من فَمنهم الشدائد استقبال يف خيتلفون رحبت. والناس مبا األرض عليه وتضيق عينيه، أمام تظلم الدنيا

                                                                                                                                                           
  .٢١٨، ص  غرب من لدن فتحها إىل آخر عصر املوحديناملعجب يف تلخيص أخبار امل املراكشي،. البقاء بطول

  .٩٠ص ،ديوان املعتمد بن عباد ملك إشبيلية ابن عباد، - ١
 أُدخل أن فوافق حاهلا، بعض بأجرته تسد الناسِ من غزالً تستدعي أن أُجلئَت املعتمد بنات أكرم أنّ املراكشي روى -٢

 إال يراه املعتمد يكن ومل بروزه، يوم يديه بني الناس يزع كان الذي عتمدامل عند الشرطة عريف لبنت غزلٌ مرة عليها
  .٢١، ص  أخبار املغرب من لدن فتحها إىل آخر عصر املوحدين املعجب يف تلخيص املراكشي،. اليوم ذلك

  .٩١نفس املصدر، ص - ٣
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اخلطوب يف كلّ  يف وعون الكروب، من ستر ر، ومنهم من يصرب و يتجلد. فالصربويتضج يتربم

  األحوال.
 من ليكون بعيدا؛ التفكري به فيذهب مظلم؛ سجن يف نفسه املعتمد من هذا املنطلق، عندما جيد     

من  زاد ومما. أخرى ناحية من العربة شاء من ا ويعترب ناحية، من سجنه يف ا يتلهى خالله فلسفة
 يكن املصيبة، فلم على صربٍ من املعتمد عن أُثر ما الفلسفة؛ عمق من وبالتايل التفكري، هذا عمق

 ثابت العزم ورابط اجلأْش. ومن كان بل خائفًا يف كثري من األحيان، مستسلما وال سجنه، يف املعتمد،
 يف يكمن مواجهة ذلك، إىل يلالسب أن املعتمد يرى إذ احملنة؛ مواجهة كيفية الفلسفة، هذه مظاهر
  يأس:  دون واجللد الصرب

اصبـرو فإنـك نإذا أويل قومٍ م        ـْهم جلد   ١مكْـروهةٌ صـبـروا أصابت
ذلك عندما ننتقل إىل شعر مسعود سعد جنده كاملعتمد بن عباد يواجه مصائبه يف السجن بالصرب ك   

  واجللد يف كثري من األحيان: 
  ٢چو باد كوه باش، وبی باكتن دار، چون        ه قـضا بر تو اد  كباليی چون بارِ 

 يف نظره، حقرية فهي االهتمام، كلّ تستحق يراها ال فهي أنه نفِسها، الدنيا إىل املعتمد نظرة أما   
   :ويقول مبظاهرها الفانية، االخنداع من فيحذر ألجلها؛ جهده ويسعى إليها، يركن ممن يستغرب وهو
  والطِّـالبِ التـصرف يف تـواتـي       فأجـمـلْ  ال الدنيــة الدنـيا أرى
  الذّهــابِ ذهـب  مـن  علمان هلَ   بـرد      حسـن ها،من يغـررك، وال

  ٣تـرابِ مــن رداٌء وآخـرهــا   ســرابٍ      من رجـاٌء فَـأولــها
 واقع يف التأمل إىل دفعتهما بِمسعود سعد سلمان يف السجن، حلت يتال املصائب كذلك، إنَّ     

فإنه يدعو نفسه إىل الصرب على املصائب، ألنَّ الدنيا جمازيةٌ  وصروفه؛ الدهر من تقلّبات واالعتبار احلياة،
  :والِسريعةُ الزمصائبها و

  ان ه جمازی است اين جهكن كای تن!جزع م                        
  ٤)۲۳(سپنجی است اين سرایوی دل!غمني مشو كه                         

                                                             
  .٣٧نفس املصدر، ص - ١
  الرياحِ.كاجلبلِ، وال تبالِ كفاستقم،وكُن ،القضاُءعبأً ثقيالً كحيملعندما.١٨٣صسعدسلمان،ديوان،-٢
  ٩٣، صديوان املعتمد بن عباد ملك إشبيلية ابن عباد، - ٣
فإنّ دار  ،يا جسدي! ال تضطرب، فهذه الدنيا صورةٌ ال حقيقةَ هلا، ويا قلب! ال حتزنْ ٥١، صديوانسعد سلمان،  -٤
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 رحلته حنو فی مغادراً يتركها أن يلبث ال مث املسافر، ا يستريح مرتل سوى ليست فالدنيا      

ئقةُ لذلك يثلج الشاعر مسعود صدره يف أيام سجنه بأنَّ كلَّ نفسٍ ذا الزوال، سريع ظلّ يفه اآلخرة،
  املوت وهذه الرؤية ختفف من آالم الشاعر: 

  ١سـی     در جهان، عـمرِ پايدار نـداشـتكه هيچ كنم كدل بدان خوش 
وشبيه برؤية مسعود رؤية املعتمد، فالدنيا عند املعتمد سريعة العطَب ومنقلبة األحوال، لذلك إنه      

  سينقضي وكلّ إنسان سيدركه املوت: علَّق أمله يف غياهب السجن على أنَّ العمر 
  ٢سيسلي النفس عـمـن فات علْمي            بِـأنَّ الْكُـلَّ يـدركه الْفَـناُء

وتبدو معنويات الشاعر هنا عالية؛ فنجده صابراً على السجن، ومل تكن معنويات الشاعر عالية إالَّ      
اء، وكلّ نفسٍ ذائقة املوت، فالشاعر ذه الرؤية جيرب خاطره بسبب علمه بأنَّ الدنيا سريعة االنقض

  احلزين.   
د ان الشاعران مسعوكجن وفراق األحبة، لّ صعوبات السكالقول: ومن جهة أخری، مع  خالصةُ     

يدعوان إلی الصرب واملثابرة. والنقطة املهمة أنّ فوت فرص الزمان وآالمها  سعد واملعتمد بن عباد
ان السبب بأن نری يف أشعارمها بوارق التفاؤل واألمل والتحدي أمام صعوبات احلياة كيها، ومآس

  . داخل السجن

  نتائج البحث:

 ميكن حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد، يف البحث به قام ما خالل من     
  :يأيت ما استنتاج

اآلثار األدبية القيمة اليت تعرف بعواطفها الصادقة يف األدبنيِ تعد (احلبسيات) و(األسريات) من  -       
الفارسي والعريب، ألنَّ هذه األشعار تأخذ أفكارها من األحداث اليت واجهها الشاعران مسعود سعد 

  سلمان واملعتمد بن عباد يف السجن، ومتتاز بامليزات اليت جعلتها نوعاً خاصاً من األدب. 
ليت واجهها الشاعران مسعود سعد سلمان واملعتمد بن عباد يف السجن توفر هلما الفرصةَ إنَّ الوحشة ا - 

 ،اعرانللغوص يف األمور اليت تؤملهما يف هذه الوحشة، فهناك آالم نفسية وجسمية كثرية يعاين منها الش
                                                                                                                                                           

 املصطلح ذا الشاعر فأراد ؛)اخلامس: پنج( و) ثالث: سه( كلميت من شتقم املصطلح هذا: سپنجی .الدنيا متر مسرعةً
  .أيام مخسة أو ثالثة فهي الزوال، سريعة الدنيا إنَّ يقولَ أن
  الترمجـة: أنا أثلج صدري بِأنَّ كُلَّ نفْسٍ ذائقةُ املوت وال يعيش أحد لألبد.  ٦٠مهان، ص - ١
  ٩٠ص  عباد ملك إشبيلية، ديوان املعتمد بن ابن عباد، - ٢
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ا يف السجن من وهذه اآلالم ساعدت على إطالق روحهما الشاعرة وأطلقت عناا لتعبر عن واقعهم

السجن وما يترتب عليه من اآلالم ن االستنتاج أنّ كعلی هذا األساس مي خالل الكلمات الشعرية.
واملصائب كان السبب الرئيس إلنتاج (حبسيات) مسعود سعد سلمان و(أسريات) املعتمد بن عباد، 

عوبة العيش يف غياهب فهناك مضامني مشتركة طرحها الشاعران فيما أنشداه يف السجن؛ مثل: ص
السجن، ومرارة القيود والسالسل وأثرها يف الروح واجلسم، والشكوى من الدهر والتربأ من الدنيا، 

  ورثاء األوالد واألقارب، ومتين املوت.
 - ق بأنواع املرارة والصعوبات يف فضاء السذوإنّ ابتعاد األسرة واألوالد والتاعرينِجن اخلانق، زاد الش 

لّ كيتمنيان املوت يف  اانكبة وامشئزازاً من احلياة وزخارفها، فآك عود سعد سلمان واملعتمد بن عبادمس
، و اعران يدعوان إلی الصرب واملثابرةان الشكجن وفراق األهل، لّ صعوبات السكن مع كحلظة. ول

  .حيانكثري من األنری يف أشعارمها بوارق التفاؤل واألمل أمام صعوبات احلياة فی 
جن عندما يأيت الناعي خبرب وفاة الولد إلی أمساع األب يف الس ذاب الشاعرينِ مسعود واملعتمديشتد ع - 

كجني. فالسةال الشذه التجربة املُر اعرين أتيا، عي. فالشذا الن فزادت أشعارمها حرقةيعتربان  اعران
هر مصدر اآلالم واملصائب فيلومانه ومها يف زاوالدجن دون حيلة. ية الس  

ت أثقال األغالل اليت كملا تر كاألغاللَ صورة خميفة، وذليف وحشة السجن  اعرانالشيصور  - 
رهاً من جهة، وآثار اجلراح علی جسميهما من جهة أخری. ولو أنّ الشاعر كصرعتهما وطوقتهما 

عتمد اآلثار الباقية من جراح األغالل بأنياب ما ويشبه املكمسعود يشبه الغلّ بالتنني يف أشعاره أحياناً، 
جن يف هذا اال هي تصوير أغالل الس اعرينِ، حلقة وصل الشكن مع ذلكاألسد احلادة يف شعره؛ ول

  يف كثري من األحيان.بالثّعبان 
  

  املصادر واملراجعقائمة 

د أمحد بدوي وحامد عبدايد، ، حتقيق أمحديوان املعتمد بن عباد ملك إشبيليةابن عباد، املعتمد،  -١
  م.١٩٥١األمريية.  القاهرة: املطبعة

  .م٢٠٠٣، األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، موسوعة املدن اإلسالميةأبو حجر،آمنة، -٢

  م.١٩٩٣، مكتبة رفوف الكتب، تاشفني بن يوسف معركة الزالقة بقيادةأبوخليل، شوقي، -٣
  م.١٩٥٨لد الثاين، القاهرة: مطبعة خلف، ، اظهر اإلسالمأمني، أمحد،  -٤
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، بريوت، مؤسسة علوم القرآن، األسر والسجن يف شعر العرب (تاريخ ودراسة)الربزة، أمحد خمتار،  -٥

  م.١٩٨٥الطبعة األوىل، 
  .د.ت،  ، د.مالناشر ، الد السابع، بدون ذكراألعالمالزركلي، خريالدين،  -٦
  هـ.ش.١٣٨٦، ران: انتشارات علمى، وان حلّهبا كارزرين كوب، عبداحلسني،  -٧
 ، جملةالالهوري سعد مسعود الفارسي الشاعر أشعار يف العريب األدب تأثريالزغلول، حممد أمحد،  -۸

  م.۲۰۰۶ ،١٢٨ االجنبية، دمشق، العدد اآلداب
  هـ.ش.۱۳۸۹اساطري، ،تصحيح عبداحلی حبيبی،طبقات ناصریسراج، منهاج الدين، -٩

  هـ.ش.۱۳۷۴ران، نگاه، ،تصحيح رشيديامسی،ديوانان،مسعود،سعدسلم - ۱۰
، جملة أسريات املعتمد بن عباد (دراسة نقدية)السعودي، حممد سليمان، وخالد سليمان اخللفات،  - ۱۱

  م.٢٠١١، العدد األول والثاين، ٢٧جامعة دمشق، الد
انتشارات ان،هرط،(شرح حال مسعود سعد سلمان)حصار نایأمحد،ی،سهيلى خوانسار - ١٢
  .د.تسالمية،اإل
  .د.ت، ترمجة نظمي راشد، القاهرة، دار اهلالل، ال تقتل نفسكشتا ينكرون، بيتر،  - ١٣
  هـ.ش.١٣٦٧ران:انتشارات فردوس، ،١،جلدتاريخ ادبيات درايرانصفا، ذبيح اهللا،-١٤
ران، نشر امري  ،ز آغاز شعر فارسی تا پايان زنديهحبسيه در ادب فارسى اظفري، ويل اهللا،  - ١٥
  هـ.ش.١٣٧٥ بري،ك
، األطروحة اليت قدمت جتربة السجن يف شعر أيب فراس احلمداين واملعتمد بن عبادعبداهللا، عامر،  - ۱۶

ملتطلبات درجة املاجستري يف اللغة العربية بكلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية -استكماالً 
  م.٢٠٠٤بفلسطني، 

تاريخ األدب العريب (األدب يف املغرب واألندلس منذ الفتح اإلسالمي إىل آخر ملوك فروخ، عمر،  - ١٨
  م.١٩٧٩، الد الرابع، بريوت: دار العلم للماليني، الطوائف)

 چاپ چهارم، ، ران: انتشارات خوارزمى،سخن وسخنورانفروزانفر، بديع الزمان،  - ١٩
  هـ.ش.١٣٦٩

  م.٢٠٠٥دار الكتب العلمية، ،بريوت:سالم يف األندلسانبعاث اإلعلي املنتصر،الكتاين،- ۲۰
روميات أيب فراس احلمداين وحبسيات مسعود سعد مرادی، حممد هادی، وصحبت اهللا حسنوند،  - ۲۱

 هـ.ش.۱۳۸۸ ، جملة التراث األديب، السنة األوىل، العدد الثاين، دانشگاه آزاد واحد جريفت،سلمان



 ١٦٨  نربات احلزن يف حبسيات مسعود سعد سلمان وأسريات املعتمد بن عباد 

 
، تلخيص أخبار املغرب من لدن فتحها إىل آخر عصر املوحدين املعجب يفاملراكشي، عبدالواحد،  - ٢٢

  م.١٩٦٣حتقيق حممد سعيد العريان، القاهرة، 
، مصر: مكتبة الثقافة سبع وثائق جديدة عن دولة املرابطني وأيامهم يف األندلسمؤنس، حسن،  - ٢٣

  م. ٢٠٠٠الدينية للنشر، 
 العريب، التاريخ مؤسسة ،العرب لغة وإنشاء تأدبيا يف األدب جواهراهلامشي، أمحد إبراهيم،  - ٢٤

  م.١٩٩٩األوىل،  الطبعة لبنان، بريوت



 ١٦٩                                     اااللّغة العربية و آد جملة دراسات يف

  

  
  

  داستان بیت در شعر عربی
  دکترحسین ابویسانی

   
  چکیده

ادبیات عربی داراي زمینه هاي کاريِ نامکشوف و بکري است که تالش محققان و 
به عنوان » داستان بیت « عالقــه مندان را براي کشف چنین زمینه هایی می طلبد. 

تا جاي می گیرد که کمتر قالب داستانیِ جـدید با ویژگی ها و عناصر داستان، در این راس
  کسی آن را مورد توجــه و تفحص قرار داده است.

داستان بیت، به داستانی گفته می شود که عناصر اصلی یک داستان را در خود جاي    
می دهد اما با توجه به فضاي اندك موجود در یک بیت، نباید انتظار داشت که تمام 

، پیرنگ، شخصیت، عمل داستانی، و زمان و جزئیات داستان در آن یافت شود. بنابراین
  مکان، عناصر ضروري تشکیل دهنده ي این نوعِ ادبی به شمار می رود. 

نویسنده ي مقاله، نوزده بیت از دیوان شعر عرب در دوره هاي مختلف آن را که 
خصوصیات داستان بیت در آنها دیده می شود برگزیده و به تحلیل عناصر موجود در آنها 

  ه است تا گام کوچکی در معرفیِ این نوع ادبی، در ادبیات عربی برداشته باشد.پرداخت
  

  : شعر عربی، داستان، قالب داستانیِ جدید، داستان بیتکلید واژه ها
  

                                                             
 ایراناستادیار دانشگاه تربیت معلم تهران ،.  
 

 چکیده هاي فارسی



 ١٧٠  چکیده هاي فارسی

 
  بررسی تغییرات همزه

  به عنوان نمونه) علي بن عطيةزبان نوشتاري خوزستان(دیوان  در

  محمد جواد حصاويدکتر 

  چکیده

بیت در لهجه عربی خوزستان، یک منبع غنی در فرهنگ  شعر رثاء أهل
) به شمار می رود. این نوع شعر، براي عرب زبانانی که آن را می  follicularعامیانه(

شنوند، زیبا، دل انگیز وتا حدودي قابل درك می باشد، اما خواندن آن براي همگان 
معنایی مغایر با معناي متن  سخت می ماند. گاه این ناتوانی، سبب می شود تا خوانندگان

دریافت نمایند. این ناتوانی چند دلیل دارد، از آن جمله، بی دقّتی در رعایت قواعد 
امالئی، نبود یک شیوه امالئی یکسان وسرانجام بیشتر نویسندگان وکسانی که امر 

به  رونویسی وتایپ را بر عهده دارند، آشنایی کافی با الفباي نوشتاري این گویش ندارند.
  همین جهت، دچار لغزش هاي امالئی می شوند.

همزه، از جمله حروفی است که در زبان نوشتاري خوزستان، از این لغزش ها  به 
دور نمانده است. به ویژه همزه ي وصل، چنان که گاه پیش می آید به گونه هاي 

یاد مختلفی در یک دیوان نوشته شود. این حرف، به دلیل روي آوردن گویش عامیانه 
شده، به شیوه هاي گوناگون تحریف زبان عربی فصیح از جمله: استفاده از کلمات 

اضافه، حذف وابدال همزه دستخوش دگرگونی می گردد.  جایگزین، نحت کلمات مهموز،
این دگرگونی، نه تنها  امر را بر مخاطبان دیگر گویش ها دشوار می کند، بلکه اهل این 

زد؛ زیرا اغلب آنان با الفباي صوتی این حرف ودگرگونی گویش را نیز به سختی می اندا

                                                             
 -  وادبیات عربی، دانشگاه خلیج فارس، ایران.استادیار گروه زبان  



 ١٧١                                     اااللّغة العربية و آد جملة دراسات يف

  
هاي آن در زبان نوشتاري گویش یاد شده آشنایی کافی ندارند، لذا خواندن متون 

  نوشتاري، براي آنها، سخت وگاه نامفهوم است.

این مقاله، تالش دارد، تغیرات همزه در گویش عربی خوزستان را بررسی نماید،    
همزه، در این گویش براي مخاطب روشن گردد، وحرف یاد شده در تا الفباي نوشتاري 

همه متون شکل یکسان به خود گیرد وخطاهاي چاپی از خطاهاي امالیی مشخص شود، 
وسر انجام از فاصله ایجاد شده میان زبان نوشتاري این گویش وزبان عربی فصیح، کاسته 

وزه ي مخاطبان آن گسترده تر شود، به گونه اي که فهم آن براي عالقمندان، آسان، وح
گردد تا نام شعراي این خطّه از سرزمین عزیزمان، به ویژه، شاعران اهل بیت به فراسوي 

  مرزها ي این مرز وبوم راه پیدا کند.

حوزه ي کاري این پژوهش، شعر رثاء اهل بیت می باشد که براي نمونه، دیوان 
  هت کار برگزیده شده است.ج الجمري علی بن عطية،سروده »الجمرات الودية«

  : همزه، لهجه ي عربی، خوزستان، ابدال، حذف، اضافه.کلید واژه ها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٢  چکیده هاي فارسی

 
  روش اسطوره سازي در مطالعه ي شعر دوره جاهلیت

  هغیثاء قادردکتر 
  

  چکیده
این مقاله، به دنبال اجراي روش اسطوره سازي بر نمونه هایی از شعر جاهلی است که 

ي هاي شعري عمیق وابعاد اسطوره اي آن وبیان کننده ي پایه هاي داراي تصویرپرداز
  لغوي زیبایی شناسی است که خیال شاعر جاهلی آن را پرورانده است .

همچنین سعی می کند میزان کارایی روش اسطوره را در نقد وبررسی متون شعري بیان 
سه گانه ذخیره کرده  کند وابعاد ورموزي را که خیال شاعر آنها را بر اساس مراحل زمانی

است نشان دهد که می توانیم آنرا براي قصیده دوره جاهلیت نیز به ترتیب زیر تقسیم 
  بندي کنیم :

 دوري، جدایی  -1
 کوچ وسردر گمی  -2
 جستجوي ذات  -3

هدف مقاله، نمایاندن جنبه هاي اسطوره اي در تصویر هایی است که حس شاعر آنها را 
ان تأثیر این روش بر نمونه هایی از شعر جاهلیت منتقل کرده است وهمچنین بیان میز

  است .

  : انتربولوجیا، اسطوره، شعر، تصویر.کلید واژه ها

  
  
  

                                                             
  - سوریه ،ادبیات عربی، دانشگاه تشرین گروه زبان و مدرس. 
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  دگرگونی موضوعات ملی وقومی در قصه هاي محسن یوسف

  هدکتر محمد مروشی

  چکیده

این مقاله، به تجربه جدید یک قصه سرا به نام محسن یوسف می پردازد که از مجموعه 
اش یعنی چهره هاي آخرین شب شروع می کند ودر نهایت به مجموعه ي آخر اول قصه 

  قصه اش یعنی قصه هاي زن زیبا می رسد .

این مقاله به دنبال بررسی تاریخی نوآوري هاي نویسنده نیست بلکه تجربه قصه      
سرایی وتحوالت آن را دنبال می کند ونقاب از تحوالتی که در موضوعات ملی وقومی رخ 

رد وتغییراتی را که در نوپردازي حادث شده است ومایه هاي فکري نویسنده د بر می دادا
وتکنیک هاي فنی که در قصه هایش به کار برد مانند تقطیع ، عنوان بندي ، گفتگوي 
داخلی وتداعی معانی/یادآوري معانی را دنبال می کند واین که نویسنده خود را به خاطر 

بلکه همچنان سبک قصه سرایی خاص خود را مصطلحات نوظهور به سختی نمی اندازد 
  همراه با روایتی سرشار از زندگی و نشاط دارد .

  : تحوالت، محسن یوسف، دوگانگی بیداري وشکست. کلید واژه ها

  

  

  

  

  

                                                             
  - سوریه ،ادبیات عربی، دانشگاه تشرین گروه زبان و مدرس. 



 ١٧٤  چکیده هاي فارسی

 
  »شعر معاصر عرب« بنیادهاى نقد ادبى در کتاب

  عز الدین اسماعیل اثر 

  فاروق مغربی

  کیده چ

 کهنوز کم است. تحلیل فکر ی –ه زیادند چهر  – کار کردن روى فکر نقدى منتقدان
منتقد ادبى، باعث می شود که شیوه وروشى که این منتقد انتخاب کرده است وهچنین 

ایه هایى را که بر اساس آن نظریه هاى خود را بنا کرده است براى خواننده روشن شود. پ
امان گیشپین ر کار است، ووى یکى از برجسته ترپمنتقد  کعز الدین اسماعیل ی

رفتن قصیده نو نه در مصر فقط بلکه در گمنتقدان عرب است که نقش مهمى در شکل 
دیده هاى فنى) هر پهمه کشورهاى عربى دارد. کتاب وى (شعر معاصر عرب، مسایل و

شیوه ها وبنیادهاى ک قانون به کار می رود که دمت دارد، اما هنوز به عنوان یچه ق
  کند.حرکت شعر نو را تعیین می 

ند چبا افکار نقدى عز الدین اسماعیل در این کتاب. هر  گفتگو این مقاله عبارت است از
که این افکار زیاد است اما با بعضى از آن افکار موافقت می شود وبا بعضی دیگر مخالفت. 
این منتقد حرکت شعر عربى نو را از لحاظ فنى وموضوعی وصف کرده است پس طبیعى 

  ذشت زمانى مخالف باشدگبعضى نظر یه هاي این منتقد به خاطر سراست این بررسى با 

  : عزالدین اسماعیل ،قصیده نو .کلید واژه ها

  

                                                             
  - ادبیات عربی، دانشگاه تشرین سوریه استادیار گروه زبان و. 



 ١٧٥                                     اااللّغة العربية و آد جملة دراسات يف

  
  یتیمه زیر ذره بین

  ناصیف محمد ناصیفدکتر 

  چکیده:

یتیمه قصیده ي عیینیه اي است از سوید بن ابی کاهل یشکري وذره بین همان نگاه 
مانند بسیاري از گوهرهاي گرانبهاي ادبیات  انتقادي ودقیق است. این منظومه سوید

عربی مان در حاشیه باقی مانده است وپیشینیان اهمیتش را درك نکرده اند وآنرا یتیمه 
نامیدند با این حال کار خود را به نحو احسن تمام نکردند چون آنرا در جایگاه شایسته 

به استثناي طه حسین  اش در بین شاهکارهاي شعر قدیممان قرار ندادند اما معاصران،
که از برخی از مضامین این قصیده تاثیر پذیرفت، دیگران جز سهل انگاري وغفلت نسبت 

  به این قصیده کاري نکردند. 

این پژوهش قصد بررسی عملی یتیمه را دارد که به متعدد بودن ابعاد زیبایی آن اقرار 
نقدي جدید بهره مند می کرده واز نگاه نقدي خالقانه در پژوهش نقدي قدیم ودر روش 

  باشد.

این پژوهش بیانگر آن است که ارزش کلمه به تنهایی هر چند که بسیار در گوش وچشم 
تکرار شود نزدیک به صفر است پس هر کلمه اي که منسجم نباشد نمی توان به آن تکیه 

ست کرد. نظم پایین ترین حد الزم براي تولید کالم است ولی براي تولید زیبایی کافی نی
  پس رازهایی وجود دارد که نظم را تا مرتبه شعر ارتقاء می دهد.

  ، قصیده، سوید، لیث. ةاليتيم: کلید واژه ها

  
  
  

                                                             
  - سوریه ،ادبیات عربی، دانشگاه تشرینگروه زبان و مدرس. 



 ١٧٦  چکیده هاي فارسی

 
  

 عباد بن معتمد وأسریات سلمان سعد مسعود حبسیات در غم هايناله

 )يا مقایسهی بررس(
  همتی شهریاردکتر 

  کیانی رضا
  :چکیده

 میی وتنهای حزن موجب که است انگیز غمي امر تانودوس خانواده ازی انسان هري دور   
 از خارج که است شدن حبس یا اسارت همچونی شرایط ازی ناش امر این واغلب شود
 ومعتمد سلمان سعد مسعود ناگوار اوضاعِ و تلخ شرایط زمینه، این در. است انسان ياراده

 است داده سوقي اشعار رایشس به را آنان اند، برده سر به زندان در کهی ایام در عباد بن
 دارد، نام) حبسیات( زندان در مسعود شعر. استی زندگ قبال در دو آن عواطف بیانگرِ که
 حائز زندان، در شاعر دو این اشعار. است معروف) اسریات( به معتمد نزد در شعر این و

 راستا این در. است داده قرار ادب ازی خاص نوع يزمره در را آنها که است یهاییویژگ
 سعد مسعود اشعاری بررس با ،یتحلیل - یتوصیفي  شیوه به است درصدد حاضر يمقاله

  .بپردازدی عرب وی فارس ادبیات در زندان شعرِی بررس به عباد بن ومعتمد سلمان
. کنیمی م مشاهده را یکدیگر با متون ارتباط میزانِ مقاله، این در شده حاصل نتایج از   

 در ریشه عباد، بن ومعتمد سلمان سعد مسعود اشعارِ در موجود مشترك مضامینِ
. اندنموده پیدای زندگـ به نسبت حبس، ایام در شاعر دو این که داردی مشترک احساسات

 مهم: شودی م خالصه این در بدانیم پاسخ درصدد وما شودی م مطرح اینجا در کهی سؤال
 کنیم مقایسه هم با را شاعر دو این تا داشته آن بر را ما کهی مشترک مضامین ترین

 ایني شعر اعمالی بررس خالل در ما که استي چیز همان سؤال، این به پاسخ چیست؟
  .  پرداخت خواهیم آن به شاعر دو
  .عباد بن معتمد ،سلمان سعد مسعود ،أسریات ،حبسیات ،زندان: هاواژه کلید   

                                                             
  - ایرانرازي دانشگاه عربی، ادبیات و زبان گروه استادیار ،.  
 - ایرانرازي دانشگاه ،زبان و ادبیات عربی گروه دکتري دانشجوي ،. 
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Narrative Poems In Arabic Poetry 

 

Dr. Hosein Abavisani  

Assistant Professor,  Tarbiat Moallem University, Iran 
 

Abstract 

There are original spaces in Arabic literature which demand investigation 
and scholarly work. One such field is narrative poetry, which has received 
little attention. A narrative poem includes the main elements of a story but it 
cannot contain all the details of the story as there is little room for them. 
So, its main components are plot, character, story actions, setting (time and 
place). The author of this article has chosen nineteen poems from Arab 
poetry in different periods with narrative charateristics and has analyzed 
their elemans, so that this subgenre begins to be introducted.  

 

 

Keywords: Arabic poetry, story, modern narrative, narrative poem  
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Changes of Hamza in the Khuzestani Written 

Arabic:The Case of Muhammad Atyyeh’s Book of Poems 
 
Mohammad Javad Hesavi 
 Assistant Professor, Khalij Fars University, Iran  
 
Abstract 
Elegiac poetry written about the Ahlolbeit (the Holy Prophet’s Household) 
in Khuzestani Arabic is a rich folklore source. This poetic genre is beautiful 
and appealing and almost comprehensible for its audience. However, it is 
mysteriously difficult for all to read. This often leads to misunderstandings. 
The incomprehensibility of Khuzestani Arabic may be due to different 
reasons. For example, little attention is paid to spelling rules in this dialect, 
there  are no consistent rules for spelling and the majority of those in 
publishing and editorial work are not familiar with the alphabet of this 
dialect; therefore, they make spelling errors. 
   Hamza is one of the sounds which is prone to errors, especially the 
conjunctive hamza so, it may be represented by different symbols in 
different books or even in one single book. This character has been altered 
in different forms in Khuzestani Arabic including addition, omission, 
replacement with another letter, word blending, and the use of an alternative 
word without hamza. 
   Since the speakers of this dialect are not familiar with its writing system, it 
will be difficult for them and non-native speakers to read and understand.  
   This article seeks to investigate the changes that hamza goes through in 
Khuzestani dialect and tries to clarify the ways of writing this character so 
that it has a consistent written form, typographical errors are distinguishable 
from the spelling ones, the gap between Khuzestani dialect and the standard 
Arabic is narrowed and it is comprehensible for all. Furthermore, the poets 
of this region, particularly poets of Ahlolbeit will be known worldwide. This 
research is primarily focused on Muhammad Atyyeh’s book of poems. 
 
Key words: addition, hamza,Khuzestani Arabic, omission, replacement 
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The Mythological  Methodology and its Application 

to Pre-Islamic Poetry 

 
Dr Ghaitha Kadra 
Instructor at Tishreen University ,Syria  
 
 
Abstract 
   This research deals with the application of the mythological method to 
pre-Islamic poetry which includes mythological images and legendary 
dimensions  resulting from the imagination of the pagan poets and 
aesthetically interwoven with the linguistic structures. The research also 
aims to underline the efficiency of the mythological method  for analyzing 
poetic texts and revealing their mythological dimensions created by the 
poet's imagination, in chronological stages. Illustrated by poetic texts we 
depic these stages in the pagan poetry as follows:  

1. departure 

2. journey and loss 

3. searching for indentity  

The aim of this research is to present the my thological and philosophical 
aspect of the images which convey  the poetic sense and to determine the 
validity of the application of this method on the pagan poetry. 

 

Key words: anthropology, mythology, poet, imagery 
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Transformation of Local and National Themes in 

Muhsen Yousef's Stories 

 

Dr.Muhammad Marrosheh 

Assistant Professor,Tishreen University,Syria  

 

Abstract 

   This study deals with Muhsen Yousef's creative experience, starting with 
his first collection, Faces of Late Night and ending with his last collection, 
Mrs Jamila. However, the study is not a survey of the writer's creative 
experience; it rather traces the  development of creative storytelling in this 
author so as to discover the transformations of the local and national themes 
in his works. The study also follows the changes his creative experience has 
undergone as well as the writer's intellectual orientation. It, also, discusses 
the technical devices employed by the writer such as subdivisions, headings, 
internal monologues and stream of consciousness. However, it should be 
noted that the writer does not straitiacket his work by using modern terms; 
rather, he tries to preserve his own individual narrative voice, using a lively 
narrative style. 

Keywords: transformation of Muhsen Yousef's Stories, duality of 
optimism and pessimism 
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Critical Foundation in the Book "Contemporary 

Arabic Poetry: Its Issues and Technical Aspects", By 
Dr. "Izzuldin Ismaiel" 

 

Dr. Farouk Maghrebi, 

Associate professor, Tishreen University, Syria 

 

Abstract 

   Studying the critical thinking of critics, though plentiful, is not 
enoughyeto Such study offers the reader the course followed  by the  critic 
and his starting points of  literary vision. Critic Izzuldin Ismaiel has 
produced a big volume of work. He is one of the pioneers that played a 
prominent role in featuring the modern poetic verse in Egypt and other Arab 
countries. His Book "Contemporary Arabic Poetry: Its Issues and 
Technical Aspects", though old, is still considered the constitution that 
outlines this movement. This Research discusses this  ideas of the critic in 
his book, endorsing  some and disagreehng with others. The critic has 
presented a description of Modern Poetic movement both in its topics and in 
techniques. There has been some disagreement with this scholar on some 
cases; but this is something normal as the passage of time make it 
inevitable. 

Keywords: Izzuldin Ismaiel, modern poetry. 
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Al-Yatemah under Focus 

 

Dr. Nassif Mohammad Nassif 

      Assistant Professor, Tishreen University, Syria 

 

Abstract 

   Al- Yatemah is a poem composed by Sweid Bin Abi Kahel Al-Yashkari 
and is one of the masterpheces of Arabic literature. However, it remains 
unnoticed  like many other masterpieces in our Arabic literature. Earlier 
people realized its importance; nevertheless, they did not hold it in as high 
esteem as other heroic poems. The modern critics, apart from Taha 
Hussein's influential reading for some of its meanings, gave it zero attention. 

   This research attempts to take a practical applied approac to Al-Yatemah, 
recognizing its multiple aesthetic dimensions drawing upon the creative 
critical visions in our literary  heritage as well as in contemporary literary 
citicism. In this approach, the value of words alone is close to zero. Every 
word  that is not put in a certain context is without value. Combination and 
arrangement  is the minimal thing for the production of speech. Speech and 
language, however, is not enough for the production of aesthetic value. 
There are other secrets which promote a  composition to the level of poetry.  

 

   Key words: Al-Yatemah, poem, Sweid, Laeth 
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The Tones of Sadness in Habsiat of Masood Saad and 

Osariyat Of Al-Mutamid Bin Abbad: A Comparative Survey 
 
Dr. Shahriar Hemati, 
Assistant Professor, Razi University, Iran                    
Reza Kiani, 
Ph.D. Student of Arabic Literature, Razi University, Iran  
                
Abstract 
The separation of any person from family and friends is an experience that 
generates a feeling of sadness and loneliness. This is the result of causes  
outside human will. So, the bitter conditions that the two poets, Masood 
Saad-e Salman and Al-Mutamid Bin Abbad,  have lived through  In the days 
they spent in prison have led them to compose poems that express their 
emotions about life. The Poetry of Masood Saad-e Salman about prison is 
called " Habsiat" and that of Al-Mutamid Bin Abbad is called " Osariyat". 
These poems are characterized by features which make them a special kind 
of literature. This article tries to survey and study the prison poetry of these 
two poets, one Persian and one an Arab. The results of this study show the 
correlation of the two texts. There are  common themes in the poems of 
Masood Saad-e Salman and Al-Mutamid Bin Abbad, is driven by a common 
attitude about life  by these two poets while in prison. The question which is 
posed here and we are going to answer, is, What are the most important 
common points which cause us to compare these two poets?  This is: what 
we will try to answer through a review of the similarities in their poetic 
works. 
 
Key words: Prison, Habsiat,  Osariyat,  Masood Saad, Al-Mutamid Bin 
Abbad 
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