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 والفكري  الخيالي التعبير وسيلة ،.الشعر :التحرير كلمة
 ____ _ ____ _ __ _______ ______________ __________ ___ 

 التحرير  رئيس 
 

 ِإنَّما الِشعُر ُلبُّ الَمرِء َيعِرُضهُ و "

 َعلى الَمجاِلِس ِإن َكيسًا َوِإن ُحُمقا

 َوِإنَّ َأشَعَر َبيٍت َأنَت قاِئُلهُ 

 حسان بن ثابت()" َبيٌت ُيقاَل ِإذا َأنَشدَتُه َصَدقا 

 

و الشعر   االنسان  خيال  لتعبير  سهلة  و رهكاأفوسيلة  الخيال  يتحو شعر  بال،  آفاق  في  ل 

الوجود عن طريق  واألحالم والتأمالت و  إلى عالم  العدميصل  الشعر العربي . و عالم  أم 

 تى العصر الحديث.سالمي حعصر الجاهلي واإلالوترعرع منذ . قديم الزمانمنذ  ازدهر

 لتطوراتتأثرت هذه افي كل عصور. و ورت حياتهم  تط  نيةاالمة اإلنسا  أووان المجتمع  

حيا وأما  األدبيةتهم  في  العرب  أيضا.  الشعر  نقطة  بالنسبة  الحر  الشعر  كانت حركة  ي، 

بدر    ،المالئكةنازك  مثال  ر الحر أعر رواد الشتحول في تيار الشعر العربي الحديث. وأث

، أحمد عبد المعطي حجازي ،  لصبورصالح عبد ا   ،الصوفيالباسط    ، عبد السيابشاكر  

حسحم،  دنقلأمل    ،الفيتوري محمد   إسمامود  الوهاب  عيلن  عبد  درويش،  محمود   ،
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 إلى شكل جديد. وغيرهم في تطور الشعر العربي المعاصر   ، فدوى طوقانالبياتي

بدأت   عندما  فتحت  وفتالتكنولوجيا  ثورة  ثم  االفتراضي  العالم  أبواب  القراأمحت  ء  ام 

عر شار الشبا النتبهذا س ، فكانمالياتجداعيات والسماء االبليتسلقوا إلى الشعراء مجاال و 

وهذهوازدهار  زمن.  عليه  يسبق  لم  حيث  ال  ه  في جديدة  الثورات  العربي  الشعر    أثرت 

 استغلوا من هذه الثورة. والشعراء وطرازه،ه، اظوألف ،وأساليبه نصوصه

الجديد   العدد  يتضفهذا  اللغة  مجلة  ممن  دراسات  على  العربي  من  بالشعر  ختصة 

 . أبي تمامول تم بقنخو  .فيدةنتمنى لكم قراءة م الحديث.

 بمنه في العصور الذواه  حياضك  ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت

 . بسحائب منه أعقبت بسحائ  ولكنه صوب العقول إذا انجلت  
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 شاعرال تجربة في قراءة ، التكنولوجيا وثورة المعاصرة المغربية القصيدة

 عدنان طه
_ ___ _ ____ _ __ ___ ______________________________ _ 

   ناوي المي الكبير عبد
 

 

 : حثالب ملخص
المغربي   الشعري  المشهد  راهن  المقال  هذا  زاالمعاصريتناول  من  زمن  ،  تداعيات  وية 

التحوالت التي همت مسار وخصوصيات الممارسة ، مستحضرا  العولمة وثورة التكنولوجيا
 ي. قرن الماضبداية من ستينيات ال، المغربية الشعرية

تداعيات زمن العولمة وتأثير الثورة التكنولوجية حول  مالحظات  ينطلق المقال من جملة  
بوجه اإلبداع  عملية  خاص،  كو عام،    على  بوجه  الشعر  من  تابة  عدد  سعي  ظل  في 

العمل    المغاربة  الشعراء وتداول  كتابة  مستوى  على  التكنولوجيا  طفرة  استثمار  إلى 
الاإلبداعي لت، مع  المغربجربذلك بتمثيل  الشاعر  الذي  ة  عدد  يتوسل في  ي طه عدنان، 

قلقة    ل إلى كتابةمنذ أن تحو  التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية،  معجَم  عوالم و   قصائده  من
 .أمام حاسوب

 الكلمات المفتاحية:
  طه عدنان -الراهن  – ثورة التكنولوجيا -العولمة  – الشعر المغربي المعاصر

Abstract :  
This article deals with the contemporary Moroccan poetry, from 

the vie point of the effects of globalization and technological 

révolution. It evokes the transformations that affected the course 

and peculiarities of Moroccan poetry from the sixties of last 

century. The paper starts by number of observations about the 
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repercussions of globalization and the impact of the technological 

revolution on the process of creativity in general, and poetry in 

particular. This is done in light of the efforts of a number of 

Moroccan poets who have invested in the technological 

development at the level of writing and circulating creative work. 

The experience is represented by the Moroccan poet Taha Adnan, 

Who solicits the realms and lexicon of technology and the Internet 

in a apprehensive writing in front of a number of his poems, since 

he turned to apprehensive writing in front of a computer. 

 

KeyWords: Contemporary Moroccan Poetry - Globalization - 

Technological Revolution - the Present - Taha Adnan. 

 

 "؟ الي والتكنولوجيايا رب، مــ"
 14، ولي فيها عناكب أخرى، ص. طه عدنان                               

 :مفتتح
غنى  يُ  على  المعاصر  المغربي  اإلبداعي  للمشهد  المتتبعون  الشعري   متنالوتنوع  جمع 

ال، ومن ا تمزقاتهنجزاته وإضافاته من  "يستمد العديد من م  الذي ذي تحكم بالرؤى  لعنف 
، وإال ما كانت هناك حاجة إلى الحديث عن أجيال وحساسيات 1رسات" والمواقف والمما

، من منطلق أن "ما يحكم شعرية، وبالتالي عن إبداالت وتحوالت، أو حتى عن قطائع
 تعاقبت، وماتجربة الشعر المعاصر في المغرب، هو التنوع واالختالف: أجيال وتجارب 

 
ا  1 المغربي  الشعر  حضور  اليوسفي،  لطفي  الكتمحمد  والملمعاصر:  الحرام،    نطقةابة 

الجماعي:   المؤلف  المعاصرضمن  المغربي  الشعر  الدار ،  في  للنشر،  توبقال  دار 
 . 49ص.   ،2003،  1البيضاء، ط. 

http://www.allugah.com/
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المشهدتزال، عل المعاص  ى  المشهد    ر، كل جيل حاولالشعري  أن يطبع جزءًا من هذا 
 .2ببعض خصوصياته" 

المشهد الشعري المغربي، من زاوية تداعيات الثورة التكنولوجية على   راهنيستدعي تناول  
وخصوصيات   مسار  همت  التي  التحوالت  عند  التوقف  عام،  بشكل  األدبي  اإلبداع 

نية والسبعينية والثمانينية والتسعينية يتروقات بين القصائد السارسة الشعرية، حيث الفالمم
تالها  قاس" 3وما  سياسي  تحول  "أتون  في  ولدت  الستينية  القصيدة  كون  من  نابعة   ،4  

واضحة  وفكرية  إيديولوجية  إكراهات  أسيرة  السبعيني5جعلها  الشاعر  يجد  أن  قبل  في   ، 
 القصيدة  ، لتتطور6الواقع وشجونهشؤون الحداثة وشجونها متنفسًا وتعويضًا عن شؤون  

 
، ص.  2002، 1اء، ط.دار الثقافة، الدار البيضايق الكتابة، صالح بوسريف، مض 2

81 . 
ال  3 الشعرية  الكتابة  تناولت  التي  النظر  الحديتتفق وجهات  أ مغربية  ينيات ن ستثة على 

القرن الماضي تمثل انطالقة "بهية" للشعر المغربي المعاصر، الذي عرف تحوالت الفتة  
" لرصد خصوصيات ما يميز محطة عن ومتسارعة، بشكل دفع إلى توسل مفهوم "الجيل

 أخرى.
،  9961يوليوز طنجة، سلسلة شراع، العدد الخامس، لحداثة، مساءلة ا نجيب العوفي، 4

 . 91ص. 
كانت سائدة وإخفاق "إخفاقات الخطابات السياسية التي  وسريف أن في  ح بيرى صال  5

قاصدا  لها"،  الموازية  الخطابات  إخفاق  يبرر  ما  الحالمة،  "الكتابات   مشروعاتها  بذلك 
الشعرية، وغير  من    الشعرية  يجعل  "كان  ما  وهو  الخطابات"،  لهذه  صدى  كانت  التي 
لديها   الجمالي  تاليًا  الشرط  الشر يأتي  اإلعلى  تمامط  الغيًا  أو  صالح يديولوجي   _ ًا" 

لمغايرة واالختالف في الشعر المغربي المعاصر، دار الثقافة، الدار البيضاء، ابوسريف،  
 .   108، ص. 1998، 1ط. 

  2و  1، العدد  34، السنة  اآلدابالمغربية/أجيال ورؤى، مجلة  نجيب العوفي، القصيدة    6
 . 39، ص.1995بيروت،  _ يناير وفبراير،
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العصر   روح  من  مستمدة  وإبداعية  نوعية  بخلفيات  الثمانينيات  جيل  مع  المغربية 
الشعريةو  ،7وتجلياته  الرؤية  انعكاس على  لها  تجلى بشكل بارز في مرحلة    ،8التي كان 

النثر، مع تز و التسعينيات وما تالها،   ايد  التي تميزت بالنقاش الذي تناول مكانة قصيدة 
على  ال اإليديولوجي  وهشاشةالذات  تركيز  "الهم"  من  التخفف  من  نوع  مقابل   الفرد، 

ما  ، قبل أن تنفتح الممارسة على  9الكبرى   والعزوف عن المعضالت التاريخية والسياسية
وتداول   كتابة  مستوى  على  الفت  بشكل  ستستثمر  التي  الحديثة،  التكنولوجيات  توفره 

ا يكتب  أن  ذلك  ومن  علالقصيدة،  إدريس  المغربي  "دوارة لشاعر  ديوانه  في  وش، 
 سطوانة": أ

 َكْأِسي
 ال َتْلَمْسهُ 

 َفَقْط ُخْذ َكْأَسكَ 
 َوَشاِطْرِني الِفْكَرَة ِإْن ِشْئَت 

 َمِج ِفي ُقْرصِ َعِن الَعاَلَم الُمدْ 
 الَعْنَكُبوِت                   

 َوَعِن اأَلْحِذيَّة التِ ي ُتَهيِ ُئ ُخُيوَطَها 
 َغْيرِ لالْحِتالِل َأْرِض ا           

 َوَعِن الَمْشِي ِفي اتِ َجاهِ 

 
ريس علوش، خبايا جيل الثمانينات، على الرابط:  اد 7

http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=1203&A=55222 . 
 .40بية / أجيال ورؤى، م. س، ص.نجيب العوفي، القصيدة المغر  8
يسكنني قلٌق إزاء كتابتي الشعرية، على الرابط: للطيف الوراري، عبد ا 9

http://elouarari.maktoobblog.com/1599385 . 
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 الَمَحب ة الُمْحَتَمَلة        
اَلِم الُمَعطَِّل"             .10َوالسَّ

يثير المعاصرة،  المغربية  القصيدة  وتحوالت  بمسار  ارتباط  الشعرية    في  الممارسة  راهن 
لية مورة التكنولوجية على عتداعيات زمن العولمة وتأثير الثجملة مالحظات بخصوص  

التكنولوجيا  اإلب على داع بوجه عام، في ظل سعي عدد من الشعراء إلى استثمار طفرة 
االتصال    مستوى  وسائل  معجم  خيم  لَم  يفسر  بشكل  اإلبداعي،  العمل  وتداول  كتابة 

لشبكة العنكبوتية واستثمار  ، عبر توسل مفردات ومعجم ا11الحديثة على أكثر من قصيدة
االنترنت وموقع التواصل االجتماعي )فيسبوك(  تحول فيه    ها االفتراضية، في وقتعوالم

بشكل خاص، إلى أداة للنشر وترسيخ الحضور قبل الديوان والمجلة والكتاب؛ ومن ذلك  
المو  الشاعر جمال  يقول  الغيمةأن  في  "أتعثر  ديوانه  إن  هو "مجموعة    12فتبكي"   ساوي 

على الجدار الخاص    صوصها كتب ونشر مباشرة، على اعتبار أن معظم ن13افتراضية"
، مشددا على أنه كتب هذه النصوص عن وعي مسبق بأن األمر يتعلق  14في "فيسبوك" 

 
 . 24، ص. 2011 ، 1ط.  ن، القاهرة، مصر،دار العيادريس علوش، دوارة أسطوانة،  10
، لندن، عدد  الشرق األوسطيبة، جريدة  عبد الكبير الميناوي، أسئلة الشك في حياة رت  11

 22، ص.  2017فبراير  22
ط،  لرباالنشر، ااق للطباعة و جمال الموساوي، أتعثر في الغيمة فتبكي، دار أبي رقر   12

 2018، 1ط. 
 . 22عبد الكبير الميناوي، أسئلة الشك في حياة رتيبة، م. س، ص.   13
الش  14 أرفق  الفرعي  العنوان  بهذا  الفيسبوك(،  قبل )ديوان  االنترنت،  قصيدته على  اعر 

 طعها، تحت عنوان: "أفترض أنك هنا":قيا. ونقرأ في بعض مقا نشرها ور 
 .ار األزرقُ بيننا هذا الجد "

 الواجهة اليسرى في  من نافذة

 أطلَّ على شارع األصدقاءِ 

 أتفحص الوجوه التي تعبُر في الهالميِ  من كل شيء
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بمجموعة شعرية سيتم تجميعها الحقا، لذلك كانت مثار تفاعل من األصدقاء والمتابعين،  
ي التي  التواصل  إمكانات  إلى  االجتماعي، فضاًل  بالنظر  الموقع  إمكانية  تيحها هذا  عن 

ئ دون وسيط، بشكل يؤكد استثمار ميزة التكنولوجيا واإلنترنت يع إلى القار ر الوصول الس
 .15في نشر المعرفة وتحقيق التواصل

إال أن يأتي منصتًا إلى   16ال يمكن ألي تناول لراهن المشهد الشعري المغربي المعاصر
، الشيء الذي  17وهام"قلق هذا الراهن وأسئلته، ضمن "عصر يتسم بأنه عصر جميع األ

توسيع المسار العام الذي يؤطر المشهد الشعري، بداية من النقاش الذي انطلق    دعيتيس
من   عددا  االعتبار  بعين  األخذ  مع  العولمة،  زمن  إلى  وصواًل  الحداثة،  صدمة  مع 

ت التي تتحدث عن نموذج جديد من البشر يتوالد، اآلن، "العيش المريح جزء من الكتابا
في وفي    حياتهم  السايبري  قادرون  ع المجال  افتراضية،  عوالم  والم  مع  التفاعل  على 

آ بصورة  يوضع  متوازية  جديد  واقع  مع  لتتماشى  شخصيتهم  تغيير  في  وسريعون  نية، 
إنهم رجال ونساء القرن الحادي والعشرين، وهم  أمامهم، سواء كان ذلك حقيقيًا أم مزيفًا:  

 

 ومن شقة صغيرة في النافذة اليمنى 

 : دفٌء مشوٌب بحذٍر أنيقٍ ينتشرُ 

 كلمات تقول

 .وال تقولُ 

 ". !العالم واقف... هناكَ 
 . 22ص.  ، م. س، ي حياة رتيبةعبد الكبير الميناوي، أسئلة الشك ف 15
المشهد    16 راهن  بخصوص  عندها،  التوقف  يمكن  التي  المالحظات،  أبرز  بين  من 

تتف بحيث  الممارسين،  قاعدة  توسع  المعاصر،  المغربي  أشكال  الشعري  كل  فيه  اعل 
ي _ قصيدة نثر _ ...(، ويتجمع تحت سقفه شعراء محسوبون الشعر )عمودي _ تفعيل
 الحساسيات.على مختلف األجيال و 

يهم الشعر هو تدمير األيديولوجيات، على الرابط :  ما  فوا،إيف بون 17
10.htm-12-www.jehat.com/Jehaat/ar/Ghareeb/5http:// 

http://www.allugah.com/
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Ghareeb/5-12-10.htm
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س  عليه عالم النف  قهنا، بجيل أطل   األمر،  . يتعلق18نسل مختلف عن آبائهم وأجدادهم"
المتلونة" البشرية  "الكائنات  وصف  ليفتون  روبرت  "أولئك 19األميركي  إلى  إشارة  في   ،

ا والمجال السايبري  الذين يقضون من الوقت مع شخصيات خيالية على التلفزيون والسينم
يد أنهم  حتى  الحقيقي،  الزمن  في  بتجاربهم  يقضونه  مما  أكثر،  أو  مجون قدر، 

الخيالي المحادثات  ة الشخصيات  في  من    بتجاربهم  جزء  منها  جاعلين  االجتماعية 
ا العناوين  20لشخصية" قصصهم  إلى  إلكترونية  رسائل  إرسال  على  "قادرون  أنهم  كما   ،

ي أن  دون  ألناس  االهتمام االفتراضية  حتى  أو  الجغرافية  عناوينهم  معرفة  إلى  حتاجوا 
 .21بها" 

 :لشاعر والعولمةا
أ  شك  اإلنسال  عام،ن  بشكل  خ  ان،  بشكل  الصغيرة، والمبدع  الشاشة  أمام  وهو  اص، 

يدرك العالئق ويربط ويفهم ويتذكر بكيفية مخالفة تمام المخالفة لما يقوم به وهو أمام "
مكتوب"  برأي  22نص  هنا،  ينحصر،  ال  الحامل  أن  مع  المغربي  ،  السالم  المفكر  عبد 

ن منطلق أن المعنى ممادته وأدوات نسخه،   بنعبد العالي، في أرضية النص، وإنما يطال
برًا أو يلبس كتابة، ليس هو أن يظهر صورة على شاشة صغيرة، كما أن يرتوي ح  وهو

 
  ، ترجمة صباح الثقافة الجديدة للرأسمالية المفرطة  –جيريمي ريفكن، عصر الوصول    18

 . 347، ص. 2009،  1مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط.جي، دملو صديق ال
الحديث عن    ،روبرت ليفتون يحب مفكرو ما بعد الحداثة والنقاد االجتماعيون، برأي    19

 . 366، ص. نفس المرجع (، Generation Dot Com"جيل دوت كوم" )
 . 348، ص. نفس المرجع  20
 . ن ، ص.نفس المرجع  21
ال  22 بنععبد  دارسالم  الراهن،  ضد  العالي،  ط.  بد  البيضاء،  الدار  للنشر،  ،  1توبقال 

 . 35، ص. 2005
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والذبذب الحبر  بين  االختالف  ليس هو  إنه "االختالف  الضوئية.  والموجات  الصوتية  ات 
 .23نين" اختالف بين ثقافتين، بل رؤيتين للعالم، أو على األصح بين عالمين متباي

اإللكتروني، والتي  اإلنترنت، عنو   ةلقد تحولت شبك الرقمية والزمن  الثورة  تم تسويقها  ان 
من جهة أنه ال يمكن ،  25إلى "مسكن للكتاب الجدد"  ،24كـ"إشارة لمستقبل ال يمكن تفاديه" 

التحوالت   يسجل  أن  إال  اإلنترنت،  شبكة  على  االفتراضي،  الثقافي  المشهد  في  للمتأمل 
ال العربالكبيرة  الكتابة  همت  والكتابةي تي  عام،  بشكل  وهي    ة،  خاص،  بشكل  المغربية، 

ه وسيرورته، من خالل االنتقاالت التي "تحوالت ال تمس جوهر المكتوب، بل تمس جسد
 مستوى زمن ومكان الكتابة، وأيضًا، في المعنى الجديد الذي أصبح يرتبط  حدثت على

 
المعاصر" الكاتب  جعل26بمفهوم  الذي  الشيء  عل ،  إجماع  إزاء  خرائط   حولتى  نا  في 

اإلبداع، في وقت سمحت فيه اإلنترنت بــ"بناء جماعات أدبية وتجمعات للكتاب، أتاحت  
ن دون رقابة أو حاجة إلى "صكوك غفران"  للجميع االنخراط في صلب المشهد الثقافي م

اتحاد" من  أو  هيئة  مستو 27من  على  لها  حدود  ال  بحرية  سمح  ما  بقدر  واقع  وهو  ى  ، 
والتواصل ك  اإلبداع  برأي  فجر،  أسئلوالنشر،  من  ثيرين،  نفسها،  الحرية،  هذه  تتناول  ة 

 حيث السقف المفترض لها، حتى ال تتحول "فضيلة" التكنولوجيا إلى "فضيحة". 

 
 . 34، ص. نفس المرجع  23
قاسم حداد، الطرق انتهت، فليبدأ السفر، على الرابط:  24

http://www.jehat.com/jehaat/ar/3naljehah 
على الرابط:  شبكة اإلنترنيت، حكيم عنكر،  25

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa/hakeem_en

kar.htm. 
 .نفس المرجع  26
 .نفس المرجع  27

http://www.allugah.com/
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"تكنولوجي"ق  بمعجم  والتي    :صيدة  التكنولوجية،  الطفرة  أفرزتها  التي  للتحوالت  تأكيدا 
مختلف   في  اإلنسان  حياة  فيها  تجلياتها،المست  اإل  بما   قصائدتأتينا    بداعي،الجانب 

عدنان  طه  المغربي  التي    28الشاعر  العولمة  وتداعيات  بزمن  ومشبعة  يبسط طازجة 

 
بآسفي، نشأ وترعرع بمراكش ويقيم ببروكسل منذ عام   1970شاعر وكاتب مغربي من مواليد    28

ة في االقتصاد من جامعة القاضي عياض بمراكش وعلى اإلجازة  إلجاز . حاصل على ا1996
ي تسيير الي للتجارة ببروكسل ودبلوم الدراسات المتخصصة فمعهد العمن اللتسيير  الخاصة في ا

ويتعاون   البلجيكية  الفرنكفوني  التعليم  بوزارة  يعمل  لبروكسل.  الحرة  الجامعة  البشرية من  الموارد 
األوسط   الشرق  قسم  مجلة  لوكالمع  إصدار  في  شارك  اإلخبارية.  برس"  "أسوشيايتد  أصوات  ة 

بدمعاصرة   الت في  إسعينااية  وفي  نشرة  ت،  الشعريةطالق  سنة    الغارة  والت 1994بمراكش  ي  ، 
في   أنشأ  كما  الماضي.  القرن  تسعينيات  مغرب  في  الجديدة  الشعرية  للحساسية  تكتال  اعتبرت 

وا  السوق جريدة    2004 العربية  العربية  لفرنسباللغتين  الجالية  وأحوال  بأخبار  تهتم  والتي  ية 
  2005لثقافي العربي ببلد إقامته حيث يشرف منذ  الفعل ا  تنشيطاهم في  بالعاصمة األوروبية. يس

ببلجيكا.  عل العربي  العشق  أماسي شعر  ينسق  كما  لبروكسل،  العربي  األدبي  الصالون  إدارة  ى 
ديوان   الشعر،  في  له،  عناكب  صدر  فيها  أخر ولَي  في    ى   المغربية  الثقافة  وزارة  منشورات  عن 

العربي والصادر عن دائرة الثقافة واإلعالم،    لإلبداع  ائزة الشارقة. وهو الديوان الفائز بج2003
عنوان  في   تحت  العام،  كالّزجاجنفس  عنوان  بهواء  تحت  الفرنسية  ترجمته  صدرت  الذي   ،

Transparences   نشر دار  له 2006  ابلجيكب  "L’Arbre à Paroles" عن  صدر  كما   .
صدر له باللغتين  ، الذي  2009بيروت في  عن منشورات دار النهضة العربية ب  أكره الحبديوان  

عنوان   تحت  والفرنسية  في    Je hais l’amourالعربية  البيضاء  بالدار  الفنك  منشورات  عن 
تحت عنوان  2010فبراير   اإلسبانية  ترجمته  أبري    Odio el amor. كما صدرت  ل من  في 

ي ب ببروكسل، كت  ، عن دار نشر مايلستروم2012فس السنة بكوستاريكا. وصدر له في سبتمبر  ن 
مقتطفMarokkaans alsjeblieftعنوان  تحت   ترجمة  يضم   قيد  ،  األولى  روايته  من  ات 

 الكتابة بدعم من الصندوق العربي للثقافة والفنون. 
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  "، التي I Love You"شروط ومتطلبات االندماج السريع في قبيلتها، معتمدًا في  شاعرنا  
الشعر هي   مجموعاته  باكورة  أخرى"،  عناكب  فيها  "ولي  قصائد  يفضي إحدى  تكرارًا  ية، 

شرطلإ عشرين  من  أكثر  التيى  للكيفية  "عنص  ًا  المرء  بها  لالندماج يصبح  صالحًا  رًا 
العولمة"  السريع قبيلة  للفرد صداقات وطيدة    ،29في  أن تصبح  الخصوص،  بينها، على 

العالم دون أن يجد نفسه مجبرًا على تحية جيرانه في نفس العمارة، أن  و   في كل أنحاء 
 . يخلد للراحة األيديولوجية نأو  ،في تسريحة شعره يقلد الشيطان

هذه   في  عدنان،  طه  صالحا  يقول  الفرد  يجعل  لما  استعراضه  سياق  في  القصيدة، 
 لالندماج السريع في قبيلة العولمة:

 أن تقع في أسر عنكبوٍت إلكتروني ٍ "
 دوالرًا في الشهر 18لُتؤدِ ي الجزية 

 نحاء العالم أن ُتصبح لك صداقاٌت وطيدٌة في كلِ  أ
 ك مجبرًا على تحية جيرانك تجد نفس دون أن 

 العمارة في نفس 
 Christian@yahoo.fr أن يعرف

 Jamal@maktoob.com و
 ping@nirvanet.net-Dai و

 

ة في المسابقة الدولية لنصوص  يالثان، نصه الفائز بالجائزة  "باي باي جيلو"  وتم اختيار
النص المسرحي    ار مشروعإطمسرحية في  المونودراما بالفجيرة، ضمن ثالثة نصوص  

المعاصر مهرجا  العربي  في  العربية األوروبي  باللغتين  صدر  وقد  الفرنسي.  أفينيون  ن 
  عاصمةوالفرنسية عن دار نشر إليزاد التونسية وتم إنتاجه في إطار االحتفال بمارسيليا  

 . 2013للثقافة األوروبية  
،  2003،  1ط، ط.ة، الرباوزارة الثقافطه عدنان، ولي فيها عناكب أخرى، منشورات    29

 39ص. 
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 Janet@hotmail.com و
 وعناويُن إلكتروني ٌة أخرى 

 كلَّ تفاصيل حياتك 
 .30فيما تجهل أمك عنك كل  شْيء"

ساسية شعرية، فيقول: لراهن، حياة وح اانتماءه إلى    ائده،، من خالل قصيعلن طه عدنان
"نحن لم نعد في زمن المعلقات. لقد ول ى الزمن التي كانت القصائد ُتشعل فيه الحرائق  
الشعر كافيا   لقد كان شطر من  أبيها.  قبيلًة عن بكرة  ُيَؤل ب  والحروب وكان بيُت شعٍر 

. والقصائ  عراء على محملذ الشبإهدار دم الشاعر. أما اليوم فلم يعد أحد يأخ د التي  الجد 
أن   يجب  وأهله  الشعر  إلى  النظرة  أن  أعتقد  األصابع.  رؤوس  على  معدودٌة  النقع  تثير 
تصير اآلن أكثر واقعية. فالشعراء ليسوا أرواحا شفيفة هيمانة. بل حفنة أناس بمزاجات 

  ال خل صين و وا مُ يكون  ليست رائقة على الدوام يأكلون الطعام ويمشون في األسواق دون أن
ففيهم أوالد الناس واألوغاد والصعاليك والسفلة. كلُّ هذا ال ينفي عنهم إنسانيتهم   أنبياء.

 .31وبالتالي شاعريتهم" 
عدنان    خفييال   يُ طه  ًفاقْ أنه  "متخف  الشعري  نصه  على  والر هانات   ِدم  األوهام  كل  من 

ما   أن  على  مشددا  بالسيالكبرى"،  حتًما  "محكوم  وايكتبه  االجتماعية  ية تاريخلاقات 
  ، لذلك نكون   .33الواهنةللحظته    ، في نوع من "التأريخ الشخصي"32والنفسية التي تنتجه"

لم  كممثل  الكتابة  لفصل  نفسه  يهيئ  شاعر  مع  أخرى"،  عناكب  فيها  "ولي  ديوانه  في 

 
 27.  26، ص. ص.  نفس المرجع  30
كتاب  طه    31 ضمن  للنشر  اإلعداد  قيد  حوار  من  مقتطف  التكنولوجيا،  وثورة  عدنان 

 يتضمن حوارات أجريتها مع كتاب مغاربة. 
 . مرجع نفس ال 32
 . نفس المرجع  33
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قيد  ي على  يظل  لكي  شعرا  يكتب  أن  الضروري  من  كان  إن  ليتساءل  دوره،  ختر 
طا34األحالم األرحا  ،  من  يكفي  حولسما  الحائرة  العولمة    ئلة  زمن  في  الشعر  جدوى 

 وتداعيات التكنولوجيات الحديثة، ومن ذلك أن نقرأ له في "القصيدة الكونية":
 أي ة ضرورٍة للشعر "

 األوجاع؟أي  جدوى من تشريح 
 فالتركية التي قضت ليلتها بسريري 

 منذ شهرٍ 
 ال تعرف ناظم حكمت 
 سوى النشيد الوطنيوال تحفظ من الشعر 

 ى الطفلة التي دهست بيتها الر مليتح
 قدٌم جهمٌة على الشاطئ 
 حينما وبإحساٍس ُمرهٍف 

 واسيُتها ببضعة أبياٍت لجاك بريفير
 الحقتني بالز عيق 
 سنًّا وبشتائم تكبرها 

 لكأنها عانٌس 
د الرجال   ما عادت ُتطيق تود 

 ربما سُأحسن صنعًا باجتناب الشعر
  خالصاً لكي يظل  السريرُ 

 .35 "لُة طفلةً فوتبقى الط

 
 . 6طه عدنان، ولي فيها عناكب أخرى، م. س، ص.  34
 . 12.  11ص. ص.   ،نفس المرجع  35
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التكنولوجيا والشبكة العنكبوتية، هو الذي    معجمَ يتوسل طه عدنان في أكثر قصائد ديوانه  
يُ  الكبرى،  صار  والر هانات  األوهام  كل  من  متخف ًفا  الشعرية  نصوصه  أغلب  على  قِدم 
أمام حاسوب،  خاصة   قلقة  كتابة  إلى  ل  أن تحو  الشبكة  ياتغنممنذ  العنكبوتية،   بأفضال 

 ير معها كل ما يوجد خارجها صقيًعا خانًقا. جة يصر لى دإ
الكهربائو  الرحم  خارج  حياة  ال  أنه  بحقيقة  مقتنًعا  صار  من  ألنه  يرجو  فإنه  ي، 

الرحيمة أن تضمه إلى ذبذباتها، مسلًما بأنه صار أسيرها المساق برضاه،    ""اإللكترونات 
له  وبما لم يخطر على با  ما يخفي وبما يعلن،معلًنا أنه سيأتيها كامال غيـر منقوص، ب

السر، كلها وبكلمات  بأحالمه وأوهامه، وبأسماء دخوله  لم   بعد، بل سيأتيها  فقط، ألنه 
 .36عد قادًرا على العيش خارج "مدينة الكهرباء"ي

أن   يخفي  ال  شاعرنا  فإن  العنكبوتية،  الشبكة  من  المشرق  بالجانب  احتفائه  ورغم  لكن، 
ا إال الوحدة والقلق، إلى درجة  بعد أن لم يجِن منه  ،وبددت دفئه الباقي  اإلنترنت ضيعته

في قصيدة "وئيدا أحفر في جليد  ه  نقرأ ل  تماما كماورقة والقلم؛  أنه صار يحن  إلى زمن ال
 حي":

 يا رب، مالي والتكنولوجيا؟"
 كنُت فيما مضى

 أخطُّ أشجاني
 على صفحٍة بيضاء مثل هذي

 .ولم يطل قطُّ يدي العطب
 واليوم، 

 ل أوراقهاعمري تثك ةها زيتون
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 .37في الطريق إلى غابة الثلج" 
وشكل ومضمون بجامعة مراكش  ال يجد طه عدنان إال أن يستحضر ماضيه الطالبي  

حياته  إبداعية  كتابة   في  يعيشه  الذي  الوضع  إلى  بيضاء، وصوال  يخطها على صفحة 
عام   بروكسل  إلى  هجرته  بعد  أصبح  1996الجديدة،  حيث  على  ،  وحيًدا  يكتُب 

نصوصلا لتخرج  الكومكومبيوتر  إيقاع.  كل  من  رة  متحر  من  ه  جزًءا  أصبح  الذي  بيوتر 
العوالم   وتتسل ل  الشعري  معجمه  إلى  اإللكترونية  المفردات  لتتسر ب  اليومي  عالمه 

" المكتوبة عام   ، ثم  1999االفتراضية إلى قصيدته، بداية مع "وئيًدا أحفُر في جليٍد حيٍ 
"I Love Youبني المكتوبة  سبتمبر  و "  في  عنوان  2000يورك  تحمل  والتي  فيروس  ، 

بنفس االسم كان قد غزا بريد العالم اإللكتروني ابتداء من شهر مايو من نفس السنة. ثم   
يناير   في  عليكم"  "الشاشة  أمام  2002قصيدة  يجعلنا  بشكل  أك دت ،  أنها  رأى  قصائد 

إلى قرٍن شعريٍ  جديد،   إلدخولنا  الق  ى مشيرا  "إذا كان  الماضي قرن اإليدر أنه  يولوجيا ن 
القرن الحالي ُيَعدُّ قرن التكنولوجيا عموًما والتكنولوجيا الرقمية بشكل خاص.    بامتياز، فإن

ل العالم إلى قرية   ر وسائط االتصال حو  وباإلضافة إلى التكنولوجيا كموضوع، فإن تطو 
ر تعُبر   الز  إذ بنقرة سريعة على  نائية دون أن  اقصيدُتك نحو جغرافيشعرية صغيرة.  ت 

 .38رتد  إليك طرفك"مكانك بل وقبل أن ي تبرح
خاللها الكومبيوتر جزًءا من   حياته الجديدة التي أصبح  قارئه في صورة  طه عدنانيضع  

الشعري  إلى معجمه  المفردات اإللكترونية  أمام تسر ب  الباب  فتح  عالمه اليومي، بشكل 
بأحالم متيب سة واجه الشاشة  إال أن يمعها    دلم يجإلى قصائده،    وتسل ل العوالم االفتراضية

 
 . 14، ص. نفس المرجع  37
الكبير    38 اإللكتروني، جريدة  الميناوي، مبدعون  عبد  النشر  إيجابيات  الشرق مغاربة يرصدون 

 . 21، ص. 2015يوليو  13، عدد األوسط
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، كما لو أنه يراود القصيدة عن سر ها بضوٍء كِذٍب ومفاتيح خرساء نقرأ  ل  ،وأصابع تصطك 
"له في قصيدة "  :وئيًدا أحفُر في جليٍد حيٍ 

 :"لكأن ي أحفر وئيدًا في جليٍد حي ٍ 
 أكتُب القصيدة تكنولوجي اً 

 اُت في حب ها لتسقط القب ع
 ائز  العجتُ ومظال

 أدبي   فيكتب عنها ناقمٌ 
 .خبيٌر في شؤون الشعر والعولمهْ 

 أعني الناقد ذا النظارتين السديدتين
 ُمْذ قرأُت له كالمًا طليعًة في الحداثة

باٍت   وأنا أرسم الحلم مكع 
 ومثلثاٍت وأنصاَف دوائر 

 االفتراضيوأكتب عن الشعر في الزمن 
 االصطناعيالذ كاء عن الحب في عصر  

 مواعيدي الغريرة ن عو 
 .حدائق األنترنتفي 

 ضي عتني األنترنت،
 بد دت دفئي الباقي 

 ولم أجن منها سوى الوحدة 
 .39  والقلق ..."

 
 . 40 _ 38. ، ص _ طه عدنان، ولي فيها عناكب أخرى، م. س 39
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عن أسرع   ،"I Love Youيكتب في قصيدة "ليربط طه عدنان بين التكنولوجيا والعولمة، 
وريس. موح منها روائح فيليب  طريق إلى حب عشيقة حمراء بنهد نافر وبطن ضامر تف

البر  مقاومة  من  وعن  بالمزيد  ال د  الليبرالية  البيرة  من  بالمزيد  الحطب،  ال  الشقراوات 
أن  قبل  نيومان  بول  يشبه  نادٌل  أمامك  يفِرشها  التي  الطعام  قائمة  تتمل ى  وأن  الشمس، 

ال أحد ، ليتم الترحيب بك في نيويورك، حيث  40اٍث هامبرغرك المعتاد تطلب دونما اكتر 
نيويورك، حيث الشعب األبيض   واقفة على شكل تمثال.  ث الحرية تنامي يهتم ألحد، وح

بين  ما  كوال.  وبيبسي  كوكاكوال  بين  ما  باالختيار  مكتفيا  التمثال،  خلف  مرابط  السعيد 
هات ودومينوس بيتزا. ما بين فيزا وماستر كارد.    الماكدونالدز والبرغر كينغ. ما بين بيتزا

 .41ثية إلى أمادو ديالو ر م  جن المؤبد واإلعدام.ما بين الس
مفتتحا  التكنولوجي،  سكنه  صورة  في  عدنان  طه  يضعنا  عليكم"،  "الشاشة  قصيدة  في 

 قصيدته بتحية الصباح. يقول: 
 "صباح الخير أيها العنكبوت 

 شفيرة الن ور يا وابل المعنى ويا
 بيُتك من أبهى البيوت 

 وأنا سادنه األمين 
ل الن قر  من أو 

 .عةطالساى أقاصي الدهشة لإ
 صباح الموج أيها األزرق الهادر العظيم

 يا شرفة الضوء المشرعة على خيوط المستقبل 
وح  أيتها اللحظة الباهرة التي ُتؤلِ ب الر 

 
 . 16، ص. مرجع نفس ال 40
 . 47_  40ص.   –، ص المرجع نفس  41
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 ضد  عزلة الجسد 
ها إلى رتابة األعضاء والحواس ضدَّ ما   يُشد 

 أيتها اللحظة التي ال عمر لها 
 سُأقيم فيك ألرحل 

 كشارييننإلاال الجمارك جهامة رج بعيدًا عن
 .وتحذلق الخصيان من موظ في المطارات

 صباح الخير أي ها العنكبوت 
 صباح الرِ ضى يا زقزقة الكهرباء 

   .42أنا جاهٌز فخذيني إلى عالمي الذي من ضوء"
أطلق عليه عالم النفس األميركي روبرت    الذي  جيللاالمر، هنا، كما لو أنه ينقل ليبدو  

قادرون على إرسال  من هم "، في إشارة إلى  43متلونة"لف "الكائنات البشرية اليفتون وص
إلى معرفة عناوينهم  العناوين االفتراضية ألناس دون أن يحتاجوا  إلى  إلكترونية  رسائل 

 هوتميل عن جيرانه الطيبين في    حدثنا طه عدنان، إذ ي44مام بها" الجغرافية أو حتى االهت
مشيرا إلى أن العالم خارج "الهواء    ل،يعشيقته السرية في كراماوأترابه الودودين في ياهو و 

هبا و"محض  خانق"  صقيع   / الدافئ  الكهربائي  و"الرحم  ليخاطبه  45" ءاالفتراضي"   ،
 كعاشق ولهان، قائال:
 .العالم نقيًا وُمضاء"هنا أتنف س 

 
 . 49.  48، ص. ص.  نفس المرجع  42
لية المفرطة، م. س، ص.  الثقافة الجديدة للرأسما  –ريفكن، عصر الوصول    جريمي  43

366 . 
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 ال حياة خارجِك، فُضم يني إلى ذبذباتكِ 
 أي تها اإللكترونات الر حيمة 

 ساق بِرضايُرك المُ أنا أسي
 اماًل غير منقوص ِك كيسآت

 سآتيك بما أخفي وما أُعلن 
 وبما لم يخطر على بالي بعد 

 سآتيك بأحالمي وأوهامي 
 بأسماء دخولي كل ها

 وبكلمات السر
 على فأرتي سأحمل روحي 

 .وُألقي بها في مهاوي الكوكيز
 لم أعد قادرًا على العيش خارجكِ 

 يا مدينة الكهرباء 
 شاعة رجك محض إالعالم خا
 قونهاسطاء يصد  بوحدهم ال

 أم ا أنا فال خارج لي 
 الويب والواب والنيتسكايب تعرفني

 أنا أمير الغرقى 
 وشهيد المبحرين 

 ابنَك البار  أنا أي ها العنكبوت 
 ني برأفة قبطانٍ فاحضن
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 . 46بيتك بيتي" 
 ! ديوان في "ثالثة"

ت أخرى"،  عناكب  فيها  "ولي  ديوانه  نشر  عدنان  طه  "بهواء  أعاد  جديد  عنوان  حت 
"أكره 47لزجاج" اك عنوان  أربع قصائد، ويعطيه  ثالثة،  نسخة  في  إليه،  أن يضيف  قبل   ،

 .48الحب"

   
العناوين   في  التعدد  هذا  أن  الترجمة  والمثير  في  صداه  يجد  العربية،  باللغة  المنشورة 

فين، أيضًا، الفرنسية لهذه المجموعات الشعرية، حيث نكون مع ترجمتين بعنوانين مختل
الثانية  Je hais l’amourو Transparences هما العربية  للنسخة  ترجمة  األول   ،

العربي للنسخة  ترجمة  والثاني  كالزجاج"،  "بهواء  عنوان  تحت  الصادرة  الصادرة  الثالثة  ة 
 تحت عنوان "أكره الحب".

 
  29،  هسبريس  موقع  سات،ها العبو لى ضر اتاة عطه عدنان، الشعر غارٌة تشن ها الحي  46

 http://m.marocpress.com/502170.html، على الرابط: 2014ديسمبر 
 . 2003، 1رة الثقافة واإلعالم، الشارقة، ط.طه عدنان، بهواء كالزجاج، وزا 47
 . 2009، 1أكره الحب، دار النهضة العربية، بيروت، ط.طه عدنان،  48
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ديوان النشر    عن   Transparencesصدر  دار 
 Je haisيما صدر ديوان  "شجرة الكالم"، ف البلجيكية

l’amour   قصائد متضمنًا  "الفنك"،  منشورات  عن 
باللغتين العربية والفرنسية، مع إشارة إلى سهام بوهالل  

آخرها  كما صدرت ترجمات بلغات أخرى،  .  كمترجمة
سان   الكوستاريكية  بالعاصمة  باإلسبانية  له  وقدم  نقله 
بينيا،  لوبيز  أنطونيو  اإلسباني  المستعرب  خوسيه، 

 . Odio el amorتحت عنوان 
كل عنوان متلقيه نحو طريق تختلف عن  "ديوان" طه عدنان، بحيث يأخذ    عناوين  تتعدد

أخرى(   فيها عناكب  )ولي  األول  العنوان  اآلخران. يحيل  العنوانان  فيها  التي يسير  تلك 
فيما يح الهجرة،  )بهواء كالزجاج( على عوالم  والثاني  العنكبوتية،  الشبكة  يل على عوالم 

الحب(   )أكره  الحب وعذاباته.  عالثالث  تيمة  جيدًا شكلى  يدرك  الحيوألنه  قد ل  التي  رة 
طوياًل، متلقيالتنتاب   نصًا  له  نقرأ  إذ  األمر،  توضيح  فرصة  يترك  ال  الشاعر  فإن   ،

الثقافة   وزارة  عن  صادر  جماعي،  مؤلف  ضمن  نشرت  التي  شهادته،  ضمــ نه  نسبيًا، 
"المنا عنوان  تحت  أدباالمغربية،  شهادات  األولى:  مما  ءزل  كتبهم"،  حول  جاء   مغاربة 

، أصبحُت أكتُب وحيًدا على كومبيوتر محايد  1996ي إلى بروكسل عام  بعد هجرتفيه: "
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لتخرج نصوصي منكوشة الشعر كقصائد نثر. ولم ا اقُتِرح علي  أن أهيِ ئ مجموعًة للنشر  
صائد مع قفة المغربية بعثُت خمس  ضمن "سلسلة الكتاب األول" التي أطلقتها وزارة الثقا

وز  إلى  خط ي  لمطلب  الذي  الثقافة،  عنونُته   ير  األشعري،  محمد  الشاعر  سوى  يكن 
انتقيُتها مما تراكم لديَّ  كالتالي: "شاعٌر بال ديوان كقبٍر من دون شاهد". خمس قصائد 

طلَّب أفكاًرا من نصوٍص انتهيُت إلى أن  العديد منها ُيشاطئ بحر الشعر. الشعر الجيِ د يت
اكيب المدهشة التي قد ال ُتْدِهش  اء االستعارات والتر هة، وليس مجر د الجري ور يشعرية وج

والل عب   بالقوافي  لل هو  مجاٌل  هناك  َيُعد  ولم  الثالثين،  جاوزُت  قد  كنُت  أنني  كما  أحًدا. 
خرى"، قرأُت خبًرا  بالكلمات. وأنا أترق ب ردَّ الوزارة بصدد ديواني األول "َوِلَي فيها عناكُب أ

الجعن " الشارقة لإلبداع  لم يتطلب من ي عربي _ اإلصدار األو ائزة  ل" بصحيفة لندنية. 
واإلعالم   الثقافة  دائرة  إلى  أرسلُتها  للمجموعة  إضافية  نسخ  بضع  إنجاز  سوى  األمر 
بالشارقة بعدما أجريُت عليها بعض التعديالت الشكلية الطفيفة كان أبرزها العنوان الذي  

ضِجَرة وأجواَءها فاترًة جموعة وجدُت روَحها إذ وأنا أعيُد قراءة الم صبح "بهواٍء كالز جاج".أ
بجائزة   الديوان  هذا  فاز  أن  وحدث  كالز جاج!  جارٌح  متجمد   هواءها  لكأنَّ  حتى  باردًة 

العربي مر تين وبعنوانين    2003ليصدر ديواني األول عام    2002عام   الشارقة لإلبداع 
د الديوان األمختلفين فأ ربية في  غوزارة الثقافة الم  ول. صدر أوال عن منشوراتصير متعدِ 

باإلمارات.   أن يصدر  قبل  العربية  الثقافة  الرباط عاصمة  فعاليات  النشر ال  إطار  لكن 
ينحصر في الطباعة فقط، فهو ال يكتمل إال بالتوزيع. وهذا ما لم يتحق ق كثيًرا مع هذا  

الثقافي العربي بالدار    الديوان، ذي العنوانين، الذي ظل  رهين المخزنين: مخزن المركز 
عندما  البيضاء   لذا  بالشارقة.  واإلعالم  الثقافة  دائرة  بدار ومخزن  النشر  عليَّ    اقُتِرح 

أنا الذي أتهي ب أمام الصفحة الفارغة وأعتقد  -النهضة العربية ببيروت، لم أجد غضاضًة  
ضرس قلع  من  مجاًزا،  ال  حقًّا  أعسُر،  قصيدٍة  كتابة  إضا  -أن  نصوص  ففي  أربعة  ة 

رة في الديوان األول ألرسلها إلى دار النهضة تحت  جديدة إلى قصائدي الخمس المنشو 
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". وهو ا لعنوان الذي انتقل إلى لغة موليير، عبر ترجمة الشاعرة سهام  عنوان "أكَره الحب 
بوهالل، عن "منشورات الفنك" بالدار البيضاء بعدما كانت دار "شجرة الكالم" ببلجيكا قد 

اشن "أكَره  األولى.  صيغته  في  الديوان  ترجمة  لغة  رت  إلى  ذلك  بعد  انتقل  الذي   " لحب 
أنطونيو لإلسباني  أنيقة  ترجمة  عبر  فيما    سرفانتس  بكوستاريكا.  صدرت  بينيا  لوبيز 

ترجمة   في  دانتي  لغة  إلى  نقله  على  ميالنو،  بجامعة  األستاذة  غواردي،  يوالندا  تشرف 
عر كما لو "، إنه الديوان الذي أكنُّ له محبة خاصة وأشستصدر هذه السنة. "أكَره الحب  

ل إصدار لي، بل يستوعبه بكثير   أن ه كتابي الشعري األول حقًّا. خاصة وأنه ال يلغي أو 
ل" . وما الحبُّ إال  للكتاب األو   .49من الحدب والحب 

" أن عنوان  الواضح  أخرى" يلخص  من  فيها عناكب  الشعرية،  ولي  المجموعة  روح هذه 
أن اختار عنواًنا يحيل عليه، مستبداًل كلمة   تي استلهم فيها الشاعر القرآن الكريم، بعدلا

يحيل50مآرب بكلمة    عناكب بشكل  في  عل  ،  صداه  يجد  ما  وهو  العنكبوتية،  الشبكة  ى 
" ذات العنوان الذي كتب I Love Youقصيدة "أحفر وئيدًا في جليد حي" وفي قصيدة "

و  اإلنجليزية  يباللغة  فيتالذي  العربية    رجم  ظاهرها،   بـاللغة  في  تتناقض  التي  "أحبك"، 
ة الديوان الثالث،  "أكره الحب"، مع أننا سنعرف، في معرض قراء  عنوان على األقل، مع  

عنوان، إذ سنفهم أن الشاعر يكره المعنى قصيدة "أكره الحب" هو غير ما يشير إليه  أن  
 Iف أن عنوان "سنعر   "يمارس" بها، فيما   ي اإلنساني، وإنما للطريقة التبعده  الحب، ليس ل

Love You  إلكتروني؛ وهو ما يظهر في النص،   فيروس" ليس اعترافًا بحب، بل اسم
 رأ:حيث نق 

 
بال  طه عدنان،    49 األولى: شهادات  اهد، ضمن مؤلف  من دون شن كقبٍر  ديواشاعٌر  المنازل 

 . 24، ص. 2012وزارة الثقافة، الرباط، أدباء مغاربة حول كتبهم، 

ِبَيِميِنَك يا ُموسى )  قال تعالي، في  50 أ َعَلْيها ( قا17سورة )طه(: "َوما ِتْلَك  َل ِهي َعصاَي َأَتَوكَّ
 (". 18ْخرى )آِرُب أُ ها مَ َوأَُهشُّ ِبها َعلى َغَنِمي َوِلي ِفي 
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 "أن تخشى على حاسوبك الشخصي 
 I Love Youمن فيروس 

 وأترابه
 أكثر مما يخشى إفريقي على نفسه

 .51من وباء اإليبوال" 
الحب" أو  أوسواء تعلق األمر بعنوان ديوان " فإننا  I Love Youعنوان قصيدة "كره   ،"

لذي ال يشوشان األفكار، من خالل كسر أفـق التوقع لدى المتلقي، انكون مع عنوانين  
أمام   نفسه  يجد  أن  بعد  العنوان،  لتفسير  الن ص  على  االتكاء  إال   أمامه  حيلة  من  يجد 

 .52استحالة تحقيق التوافق بين الن ص والعنوان 
وربما المفارقات التي تتخلل عددا من القصائد، نكون مع جمل   ،تبرزالتي    وإلى األسئلة

 في قصيدة "الشاشة عليكم": وعبارات، ربما صدمت المتلقي العادي، خاصة حين نقرأ
 "يا أشباهي في العزلة 

 واألرق 
 يا فيالق الحب القصي 

 يا أرواحي الجديدة
 يا سالله الضوء 

 سأتناول سندويشي بينكم 
 ينكماني بنسُأفـَرش أس

 وأحلق ذقني بينكم 
 وبينكم سأقضي حاجتي ... 

 
 . 110طه عدنان، أكره الحب، م. س، ص.  51
  tmrahim.h/http://www.adablabo.net.:قادر، وظائف العنوان، على الرابطرحيـم عبد ال 52



7701.معامل التأثير :             www.allugah.com                              ISSN:2394-4862 

 ص  | 37

 

 تب ًا أيتها التواليت 
 . 53" ! كم أنت بعيدة

الم  ناركز إذا  نحن  ف التواليت _ كم    قطععلى آخر  أيتها  تب ًا  )وبينكم سأقضي حاجتي _ 
د نفسه على نمط قارئ قفي النص استفزازًا صادمًا ل  ناربما وجد  ،(! أنت بعيدة د يكون عو 

لكن الحالة التي يصورها الشاعر تنقل لنوع من اإلدمان الذي مأل   .54الشعر  نمعين م
الحاسوب،   أسير  وجعله  وقته  يفتعليه  الشاعر  إن  عليكم" بل  "الشاشة  بكلمة  تحيته  تح 

مختصرة  الزمن،  حكم  تترجم  استعارة،  أمام  هنا،  يجعلنا،  ما  عليكم"،  "السالم  عوض 
وأوهامها، ومن ذللك أن تنقل تحية الشاشة لتواصل    المسافة والصورة، بألوانها وإغراءاتها

قصيدة    افتراضي يفتقد لدفء اللقاء المباشر، فيما يكشف المضمون الذي يعكسه عنوان 
كم   خالل  من  قصائده،  لعناوين  عدنان  طه  يعطيها  التي  القيمة  عليكم"،  "الشاشة 

وان "ولي فيها  ناإلحاالت واإلشارات التي تحفل بها، وهو ما يبرز، بشكل واضح، في ع
 ( اآلية  مع  يتقاطع  الذي  أخرى"،  لسان    55طه ( من سورة  18عناكُب  على  التي جاءت 

ا في  السالم، حين سئل  عليه  )موسى  "17آلية  السورة:  نفس  يا ( من  بيمينك  تلك  وما 
 قال "هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى". ف ،موسى"

تبرز،  و  المآرب،  الإلى  لبيت نوان،  عفي  الكريم  القرآن  لوصف  أخرى  ضمنية  إشارة 
نقرأ   بالوهن، حيث  ) العنكبوت  اآلية  أوه 44في  "وإن  "العنكبوت":  البيوت ( من سورة  ن 

في الوهن، لذلك نكون، في قصيدة "أحفر وئيدًا    مثال  بها  ضربي  والتيلبيت العنكبوت"،  
 في جليد حي"، مع حالة العنكبوت سريع العطب، حيث نقرأ: 

 
 . 74. 73، ص. ص.  طه عدنان، أكره الحب، م. س 53
الرابط:  فريدة العاطفي، طه عدنان وقدسية التخريب، على  54

http://www.doroob.com/archives/?p=28541 . 
ديوان    55 المثير في عالقة  فيها عناكب أخرى"لعل  القرآنية أن   "ولي  السور واآليات  بعدد من 

 . طه للشاعر: الشخصي السم احمل يحيل على سورة ت  هعنوان 
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 يخيبني "
 الفأرة اللعينة قرضت قصائدي 

 فيما أالمس رأسها المتقافز عبثا 
 كهر هرم أعيته الحيلة 

 وبرد المفاصل 
 تبا للكمبيوتر 

 قرصه المزدحم ول
 .56كحمام النساء في حيي القديم" 

فأرة الحاسوب، في وقت الذي ربطه بفعل القرض  ركز على  نالحظ، هنا، أن الشاعر قد  
،  بالمهجر  تهوبرد المفاصل، عبر تشبيه ينتهي بالشاعر في غرف  أعيت الهر الهرم الحيلة

ال جهة  من  القادم  هو  القارس،  البرد  من  يصطك  وهو  الحاسوب،  والنخل،  أمام  شمس 
 ألصابع. والذي يحصي خساراته، فال تكفيه ا

 "! فيسبوك"ونقاد  "َفيس"مرؤ ا
متضمنا  جاء  الذي  الوطني"،  العلم  من  أحلى  "بسمتك  دواوينه،  آخر  قصيدة    14  في 

)شباط(   فبراير  بين  ما  البلجيكية،  ببروكسل  )أيلول(  و   2011موق عة  ،  2015سبتمبر 
سمي بـ"الربيع  ة ينقل من خاللها انشغاله بتداعيات ما  يجعل الشاعر من التكنولوجيا نافذ

يبتدئ الديوان بقصائد في الحب، كما لو أن  األمر يتعل ق بـ"مقدمة غزلية  ، حيث  العربي"
َوألواٌن"  57عاصرة" ملمعل قة   "أصناٌف  َوتشكيٌل":  و"تقطيٌع  َولصٌق"  قص    / "الحبُّ  حيث   ،

 
 . 27. 26س، ص. ص.  . طه عدنان، أكره الحب، م 56
اإلرهاب    57 قضايا  مع  شعري  اشتباك  الميناوي،  الكبير  ومآسوالتعبد  الهجرةطرف   ي 

 . 21، ص.  2016فبراير  28، عدد  الشرق األوسطواللجوء، جريدة 
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للقلوب من58و"ملهاة"  ضرًبا  يصبح  ما  سرعان  الحبيبَة  59المستحيل  ،  تفسد  فيما   ،
الفيسبوك  على  الن قاد  َوَغَزُل  يكاُت  قصيدة 60الال  في  بالحرب  الحب   "يتداخل  أن  قبل   ،

ن إلى  ل  تتحو  كيف  عرفت  مستتب   شمستِعَرة  القتل  حيث  العربي،  الصقيع  زمن  في  يد، 
م إلى الرُّكب"  .61والد 

 أهداها إلى "سناء": ا، والتييقول طه عدنان في القصيدة التي حمل الديوان عنوانه
 مقطوعٌ  "موبايُلكِ 

 َوهاتُفِك األرضيُّ ال ُيجيب 
 ِمَن الفيسبوك 
 غاَبْت صوَرُتكِ 

 الوطنيُّ  لُيْسَبَل الَعَلمُ 
 ِتكِ مَ على َبسْ 

 على الل ْمَعِة في عيَنْيك
 أمرُّ على الجداِر: جداِركِ 

 أْمِعُن فيه نْقًرا 
 َوتحديًثا 

 أنفُض عنه غبار األسى 
 سكونْ َوال

 
المتوسط  58 نشر  دار  الوطني،  العلم  من  أحلى  بسمتك  عدنان،  ط.  طه  ميالنو،   ،1 ،

 . 2، ص. 2016
 . 3، ص. نفس المرجع  59
 . 16، ص. س المرجع نف 60
و   61 اإلرهاب  قضايا  مع  شعري  اشتباك  الميناوي،  الكبير  ومآسيعبد  ة الهجر   التطرف 

 . 21واللجوء، م. س، ص.  
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 عسى
 أن ينجلي غيُم البالد 
 َوَعلَّ الجداَر ينشقُّ 

 اآلسرةَعْن طْلَعِتِك 
 لكأن  الَخْطَب َجَللٌ 
ْرتُ   فك ْرُت َهِلًعا َوقد 

 هل ثورٌة هب ْت  
 ى البَلِد؟ لع

 هل الر بيعُ 
 إعصاًرا َمرَّ 

 فاخضر  غياُبِك 
 َوالفصُل خريْف؟

 القطارُ  أم فاتني
 ألبقى ها هنا 

 شاهًدا
 .62ٍه؟" غير آبِ 

أنا  ال يخفي طه عدنان سعادته بكتابة وتلقي الشعر في زمن ثورة التكنولوجيا، إذ يقول: "
أيًضا... بس للشعر  التكنولوجيا صار زمًنا  الوساطة اإللكترونية  بسعيد ألن زمن  ب هذا 

الشع ترو جه،  ما  ضمن  ترو ج،  كان التي  وإن  اإلبداع.  ومجر ات  الضوء  شبكات  عبر   ر 
ال يجد ضرورًة لكتابة الشعر فليكتب وال يهتم . ففي الشعر مت سٌع للجميع. هناك من ال يز 

 
 . 19.  18طه عدنان، بسمتك أحلى من العلم الوطني، م. س، ص. ص.   62
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األدبي القيمة  أم ا  بما هو فعل خلق ومبادرة وحر ية.  الكتابة،  فعل  ُيكتب   ةاألهم  هو  لما 
 .63َوُيَتداول إلكترونيا، فذلك شأٌن آخر"

الكتابة   بين حرية  الشاعر، هنا،  يميز  يكتب،أن  لما  األدبية  أنه    فذلك   والقيمة  يعني  ال 
نه بقصيدة حملت  ويدواآخر  يكتب من شعر، هو الذي يختم    فيماغير معني بإبداء رأيه  

من   تضايقه  فيها  مبديا  االبتهال"،  سبيل  "على  من  شعنوان  بالركيك  يجاهرون  عراء 
أنه   درجة  إلى  رحمتالشعر،  طالبا  الرحمان،  إلى  يتوجه  أن  إال  يجد  تداعيات لم  من  ه 

 : ، حيث يكتبووسائل التواصل الحديثة على نظم الشعر وتداولهالتكنولوجيا 
 "ِبجاهك أي ها الر حمان

 ارحمني من "الت اغ" و"الهاشتاغ" 
 لجنس  القصائَد تفوح منها روائُح الكحول و 

 والنيكوتينْ 
رف  وتُعجُّ بأخطاء الن حو  والص 

 واإلمالءْ 
 ِلشعراَء ُيجاِهرون بالر كاكات 

يكات   َوُيفاِخرون بالال 
 لُّهم اْمُرُؤ َفْيسٍ كُ 

 وُكلُّهم في َرْهِطه فْحلٌ 
       .64وفي َقْوِمه شهيْر"

 
حوار    63 من  مقتطف  التكنولوجيا،  وثورة  عدنان  كتاب  طه  ضمن  للنشر  اإلعداد  قيد 

 أجريتها مع كتاب مغاربة.  يتضمن حوارات
 طه عدنان، بسمتك أحلى من العلم الوطني، م. س،  64
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  أبو لمحمد أوراق ديوان الحديث. لجزائري ا الشعر في  نسيةاالروم مظاهر
 أنموذجا. خمار القاسم

_ ___ _ ____ _ __ _____________________ __________ ___ 
 يوسف  ولد مصطفى د.أ  و ، )ط.د( بوطغان حيزية

 
 : البحث ملخص

وم الجزائري  الشعر  في  الرومنسية  سمات  أهم  تقصي  األوراق  هذه  في  ارنتها  قحاولنا 
هذه المظاهر وفق عناصر    رسبنظيرتها العربية والغربية على السواء، فاستطعنا أن ند

روح  فكانت  خمار،  القاسم  ألبي  أوراق  ديوان  في  والطاغية  البارزة  هي  كانت  معينة، 
والثورة   التيالتمرد  البداية  والمرأة    هي  الطبيعة  شعر  بات  ثم  ومن  ديوانه،  بها  استفتح 

كل شعر  في  الشاعر   هاجسا  بها  يتميز  التي  والوطنية  الثورة  عن  ناهيك  رومنسي، 
 ري، لنصل إلى الطابع األسطوري الذي أعطى خصوصية دينية للشعر الجزائري.ائالجز 

   الطبيعة، التمرد.: الشعر الجزائري، الرومنطيقية، الثورة، الكلمات المفتاحية
Abstract   :   In these papers we tried to investigate the most 
important features of romanticism in Algerian poetry and compare 
it with its Arab and Western counterparts alike. Then the poetry of 
nature and women became an obsession in the poetry of every 
romantic, not to mention the revolution and patriotism that 
characterizes the Algerian poet, to reach the legendary character 
that gave a religious specificity to Algerian poetry. 
Keywords: Algerian poetry, romance, revolution, nature, 
rebellion. 
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 مقدمة: 
اتجاهات   فيه  والفني، وظهرت  الفكري  جانبه  في  هاما  تطورا  الجزائري  الشعر  لقد شهد 

، تتمثل في التي ظهرت في الوطن العربي أيضا  فنية مختلفة، هي بعض هذه االتجاهات
 المحافظ. هذا االتجاه الوجداني الرومانسي الذي كان مسايرا لالتجاه التقليدي 

واجتماع سياسية  مؤثرات  ونفسوإن  وثقافية  واقتصادية  توجيه  ية  على  كلها  ساعدت  ية 
الشعر الجزائري إلى هذه االتجاهات. ولم يكن ذلك من وليد تقليد بقدر ما كان نابعا عن  
هذا  انعكس  وقد  كله،  الجزائري  الشعب  بها  مر  التي  المراحل  عن  نشأت  ذاتية  عوامل 

من واقع سيء، دفع    نتج عنه  اإلحساس المرير باإلرهاب االستعماري وماالواقع في هذا  
ليعبروا من خالل ذواتهم الجزائريين  م، ، دون أن ينفصلوا في ذلك عن مجتمعهالشعراء 

 من خالل التعبير عن الذات.   ألنهم كانوا يعبرون عن الجماعة 
"أبو ال  وكان  الذين ظهرت  الشعراء  أحد هؤالء  الموضوعية في  خصالقاسم خمار"  ائص 

الرومانسي ، بحيث ))تغدو تعبيرا شعره، وهذه الخصائص مرتبط النزوع  بالنفس ذات  ة 
بالذات،   للحياة والناس، والشعور  الفرد، من خالل معايشته  عفويا صادقا عن أحاسيس 

، والسياسيةمن القيود االجتماعية    والشوق إلى الحرية واالنطالقواإلحساس الحاد باأللم،  
 1(..(والدعوة إلى التمرد والثورة وشعور مرهف بالجمال.

والتجربة   الرؤية  طبيعة  يحدد  كلي  لمفهوم  يصل  أن  الدارس  على  يصعب  أنه  والواقع 
الرومانسية   نشأة  مع  مقارنة  عامة،  بصفة  الجزائريين  الوجدانيين  الشعراء  عند  الشعرية 

 ربي.الغربية وبداية انبعاثها في الحقل الع

 

(،  1962_1925الشعر الجزائري من الرومانسية إلى الثورة ): ح ناصر محمد صال 1
،  236ص   م.2013)د.ط( المتصدر للترقية الثقافية والعلمية واإلعالمية، الجزائر، 

237 . 
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األوروبي،    اآلخر  حضرة  في  فسنكون  الرومانسية  عن  تحدثنا  ألن  إذا  وتاريخا،  ثقافة 
الغربية عبارة عن مصطلحات م في  الرومانسية  المثقفين والكنيسة،  للغة  بتذلة معارضة 

العصور الوسطى، وفي القرن الثامن عشرة ارتبط مصطلح الرومانسية بالفلسفة والعقل،  
ة للقصيدة الكالسيكية ))حيث تكون القصيدة الرومانسية نزوعا إلى  وبالقصيدة المعارض

 2ل(( نص محمل باالنفعاالت المتوقدة الخارجة عن ضوابط قاعدة التوازن والعق كتابة
القصيدة   معنى ذلك أن للرومانسية مظاهر تتجلي في القصيدة العربية كما تظهر في 

في   الرومانسية  هذه  تتجلى  إذن  فكيف  للرومانسية  الغربية،  وهل  الجزائري؟  الشعر 
 الجزائرية خصوصية؟ 

 رد:_ إرادة القوة والتم
تعتبر إرادة التمرد من مظاهر الرومانسية العربية، وبالتالي فإن نزعة الثورة وروح التمرد 
دخلت على استيحياء في ثنايا األدب العربي ))على أن جزئية الثورة على المؤسسات أو  
القاسم   أبو  مريده  ثم  جبران،  خليل  جبران  طليعتهم  في  معدودين،  أفراد  في  انحصارها 

 ))3سالشابي في تون
تظهر صورة األنا في ديوان "أبي القاسم خمار"  تتصنع القوة، متمردة وثائرة على الظلم  

 وعلى االحتالل؛ فيقول في قصيدة "الزحف األصم": 
 4أنا ال أهاب الحرب ال أخشى يزعزعني  لظاها. =

 

الرومانسية العربية  -تهابنياته وابداال –ث محمد بنيس: الشعر العربي الحدي  2
 .    17)د.س(. ص ب المغر  دار البيضاء،قال للنشر، ال ،)د.ط( دار توب2ج
 .  26المرجع نفسه، ص     3
، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 2محمد أبو القاسم خمار: أوراق، ديوان، ط  4

 .  18م، ص 1982
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الحياة، إن كا التمرد، على  الرومنطيقي، كثيرا ما يصاحبه  الشاعر  القوة عند  ن  فتصنع 
لذلك استخدم  ه، ويوحد العربي والجزائري،  الشعب  تمرد على األعداء، مستمدا قوته من 

في   الثورة  على  بقدرته  تميز  الرومانسي  الشاعر  وأن  خاصة  "نحن"؛  ضمير  الشاعر 
في   فلسطين  قضية  تبنيه  إلى  ذلك  تجاوز  بل  للجزائر،  الفرنسي  االحتالل  ضد  أشعاره 

 قصيدته )االنفجار(: ول في، فيقأغلب قصائده، معلنا ثورة وانفجارا
 نفجر شعبي... هنا القاهرة....

 هجمنا .... إلى الموت ياغادرة.
 هنا الشام... في كل شبر جحيم. 

 هنا... حن جزائرنا الثائرة. 
 هنا القدس... يا أمتي رددي. 
 هنا تل أبيب... هنا الناصرة.
 زحفنا... زحفنا... فال مدفع.

 يرد خطانا... وال طائرة. 
 سرائيل.رك يا إفنا لدحزح

 5بأقدامنا بالمدى الناصرة
تحاد  العرب إلى اال  ينتقل الشاعر من ضمير األنا إلى ضمير الجمع نحن، وكأنه يدعو

ال يحس األنا الرومنطيقي عامة   -يدا واحدة الكتساب القوة، وإلى التمرد على األعداء،  
القبالسرور وال بالتفاؤل وال بالثقة بالمستقبل،   لعالم ومن طيعة بينه وبين افهو يتألم من 

نبوته المجهولة ومن خيباته في الحياة، ومن المثل العليا التي يطلبها فال يدركها، ومن 

 

 . 56المصدر نفسه، ص  5
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راض بحزنه ويجد متعة مبهمة   قييالرومنطكبريائه الجريح، ومن فشله في الحب. واألنا 
 6. مرضه جد لذة في تحليلفي الشعور باأللم، باعتبار ذلك من مميزات العظماء، كما ي

 المرأة والطبيعة:
كانت الطبيعة وال تزال مصدرا أساسيا للخيال، وأهم العناصر الفاعلة في القصيدة، فهي  
أن  لو  فتبدو كما  يتفاعل معها  الشاعر وال وعيه،  باستمرار في وعي  تمثل خلفية حية 

 التوتر الذي يبدو عليها هو نفسه ما في ذات الشاعر. 
بذلك تجشيم مشاعرهم، وحين  م على الطبيعة، محاولين  ض الشعراء يخلعون مشاعره وبع

 7. يمتزج الشعر بالطبيعة تبرز إمكانية الفن
اهتمت الرومانسية العربية بالمرأة والحب، وحفلت بهذه العالقة وأفردت لها عالقة هامة  

 وتفننت في تصويرها وفي الحديث عنها. 
ه من وجوهها عربية خالصة  اعر الرومنسي الجزائري، في وجوهكذا يتضح أن رؤية الش

الرؤية جملة من  وتند لهذه  أن  الجمال، كما  في هذا  الموروثة  األدبية  التقاليد  رج ضمن 
الرومنطيقي  أن  في  ذلك  ويتمثل  للحب؛  التقليدي  التصور  تميزها عن  التي  الخصائص 

لحب نظرة فنية ولم يتعامل  العرب على عكس معظم األدباء العرب قبله، لم ينظر إلى ا
 تصوره له تصورا وجوديا وفلسفيا.تعامال بالغيا فحسب، بل كان  معه

هي عالم  ربط الشاعر بين المرأة والطبيعة في نطاق تصوره للسعادة، فإذا كانت الطبيعة  
السعادة،   إلى  المفضي  وهو  الحب  لممارسة  إطارا  مثلها  يصلح  شيء  ال  فإنه  الخير 

التص وللمنز فيكتمل  البديل  للعالم  الرومنطيقي  الطبيعور  فتكون  المنشودة،  الوجودية  ة لة 

 

( الدار  الرومنطيقية في األدب العربي الحديث. )د.ط لقرقوري: أهم مظاهرفؤاد ا 6
 . 137م،ص 1984تونس، بية للكتاب، العر 

، دار هومة،  1عبد الحميد هيمة: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ط 7
 . 128م، ص 2003
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العالم الحب    ذلك  بين  الشاعر  ربط  ولهذا  فيه.  األمثل  والسلوك  قيمته  الحب  ويكون 
القاسم خمار" في    ق السعادة. وقد أشار إلى ذلك "أبووالطبيعة، فتستكمل النشوة، وتتحق

 قصيدة )وداع(:
 واليوم يا صديقتي هيفاء 

 أقولها: صديقتي حياء
 داباسما سعيلقد أفقت 

 وقد وجدت موطنا جديدا
 حديقة زاهرة األرجاء 

 8حمامة: يدعونها رجاء 
في قصيدة )وداع( انصهر الحب مع الطبيعة، في تجربة وجودية رائعة،  ألن الشاعر  

في   وبين -الرومنطيقي  العاصفة  والحيرة  والشك  التساؤل  بين  موزعة  للوجود  نظرته 
وبذلك فإن الطبيعة .  9-لم الخلود والسعادة األبديةاإليمان واالنسجام وعقد األمل على عا

الرومنطيقي   المرأة في نظر  فكانت  بالحيرة والشك والتفاؤل واليأس،  المليء  الوجود  هي 
 مرآة ذلك الوجود. 

ولئن   الوجودي،  لبؤسه  حل  هو  الحب  أن  الشاعر  يجد  الوداع(  من  )أقوى  قصيدة  في 
عادة، فإن تجربة الحب عنده تمازجها اآلالم صور لنا ممارسته لهذه العاطفة، مقرونة بالس

ا ويخالطها  وخذالن. واألوجاع،  ألم  يعقبها  ولذة  يدوم،  ال  وهم  بالسعادة  فإذا  لتشاؤم، 
شبيه   فهو  والوجع،  األلم  غير  الحب  من  يطلب  الوعي  بهذا  وهو  بذلك،  واع  فالشاعر 

نتظر منها المساندة بالبطل اإلشكالي الذي يطلب من المرأة ومن حبها اللذة والسعادة، وي
 وأن تعطيه القوة حتى يحقق أحالمه. 

 

 . 41محمد أبو القاسم خمار: أوراق، ص  8
 .   187العربي الحديث، ص  رومنطيقية في األدبفؤاد القرقوري: أهم مظاهر ال  9
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 شاردتي أكبر من دربي ويومي أنا يا
 شاعر.. والشعر أرجائي وأمالي وشؤمي

 والهوى موطن أوهامي وآالمي وسقمي 
 فلماذا حاولت عيناك أن تغتال حلمي

 بعد أن حركت نار الحب في لحمي وعظمي 
 ولماذا؟.. ولماذا شئت يا خلجة هدمي

 10.إنسان .. ولكن فوق ضعف الناس عزميا أن
في  وان   الفشل  الحيرة عوامل  أن  إذ  المعالم،  واضحة  الرومنطيقي،   الشاعر/  تجربة 

والتساؤل تدل على رفض الشاعر لضعفه أمام المرأة، وإحساسه بالضياع يدعوه للتشاؤم 
الحب، إرادة  له، أمام  إنسان ضعيف الحول وال قوة  على عكس    وبالمقابل اعترافه بأنه 

 تي تفضي إلى الموت.  الرومنسيين العرب الذين رفضوا المنزلة البشرية ال
ويعتبر الفراق والشوق إحدى معالم الرومانسية العربية، ولقد تغنى الشعراء العرب بشوقهم 
الشاعر   يصوره  والطبيعة  المرأة  بين  الشعري  فالمتخيل  فلسفية،  بلغة  ولكن  المرأة،  إلى 

بالفر  المرأة  المنتمشبها  فكان  ناضريها،  على  والسرور  البهجة  توزع  التي  لهذه  اشة،  ظر 
الفراشة يستغل الفرصة لرؤيتها، بحكم عمرها القصير الذي تستغله مرحة زاهية باأللوان.  

 فيقول: 
 ال بد أن أراك يا حبيبتي

 وأسرع الخطى 
 سوف تمر من هنا فراشتي

 أسأل في حذر 
 خواطري تخفيني 

 

 . 71أبو القاسم خمار، ص   محمد 10
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 11.ال بد أنها تمر اآلن
جد رؤية  تقديم  إلى  سعى  الشاعر  أن  القول  غيبي  يمكننا  إطار  في  تندرج  للحب  يدة 

المتجانسة،  العالقة بين األحباء، وحبا سماويا وتعامال بين األرواح  تقديسي، تكون فيه 
فيه   فرأى  الحب داللة وجودية،  اكساب  الجزائري على  الرومنطيقي  الشاعر  وقد حرص 

بالفشل،    إال أن الحب في الرومانسية العربية جاء مقروناقيمة أصيلة وحال لبلوغ السعادة  
الرومانسية  تأثر  على  يدل  وهذا  ليشقى،  إال  يسعد  ال  العربي  والرومانسي  والمأساة 

 الجزائرية بالرومانسية العربية.
من  غيرها  من  ظهر  وما  الجزائرية،  الثورة  مع  ملتحما  الجزائري  الشاعر  يظهر  كذلك 

الفلسطي بالمرأة كانت عذرية، متأججة عمقت الثورات كالقضية  الثورة  نية، إال أن عالقة 
سه بها، ويظهر هذا االلتحام في مواساة  وعيه بقضايا االستعمار، وزادت في حدة إحسا

الفلسطي للمرأة  اسرائيل،  الشاعر  مع  الحرب  في  عائلتها  أفراد  أحد  دائما  تفقد  التي  نية، 
 فيقول في قصيدة الموتورة:

 وداعا فتاتي
 ي .. ثم .. ال تجزعي تجزعوال 

 أخوك سيغدو رفيقا معي 
 لقد خاضها ثورة كالجحيم
 إلى أن رمته سهام اليهود 

 فال تجزعي
 12.وقولي لعينيك: ال تدمعي

 هذه المرأة إلى الجهاد، فيقول: وفي الوقت نفسه يدعو 

 

 . 29 فسه، صالمصدر ن 11
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 ولكن إذا صاح داعي الخلود 
 وأشرق في الحي يوم الجهاد 

 فقومي لثأرك ثأر البالد
 لحداد وفكي ا

 13. وحيي الذمم
وهذا التحريض من الشاعر للمرأة على القتال والثأر ماهو إال موقف الرومانسي العربي 

قدس هي وطنه ولها حرمتها، وهنا يمكن  الثائر والغيور على عرض وطنه، ويعتبر أن ال
نعيش، ألن  المقاومة كي  بد من  بأن ال  والمرأة  الطبيعة  بين  تفصل  أن  الوجود  لفلسفة 

ية المأساوية لإلنسان ال مفر منها، وال يجب على المرأة أن تسكت على حقها، البد  النها
 د.ضطهاالموت في طبيعة مليئة بالظلم واالمن القتال والولوج إلى عالم 

 _ الوطنية:3
العربية  الرومنطيقية  المدونة  ضمن  وردت  التي  الهامة  األغراض  من  الوطنية  تعتبر 

الرؤية الوطنية في الرومانسية الجزائرية عاطفي وجداني،    والجزائرية على السواء، فأساس
حب   من  الشاعر  يكنه  فيما  ويتمثل  الخصائص    -  لموطنه  من  جملة  بالوطنية  نعني 

ل إليها وما المكونة  االنتساب  التي تشاركه  البشرية  الفرد ألرض معينة وللمجموعة  رؤية 
للتعام وتصورات  وجداني  عاطفي  موقف  من  الرؤية  تلك  تلك  يمازج  مع  االيحائي  ل 

 14. األرض، وتلك المجموعة بما يكفل ازدهارهما ورقيهما ومناعتهما
بطريقة التعبير والدفاع عن  لكن رؤية الشاعر الرومنسي للوطنية كانت مرتبطة بالشعر و 

أبي   الخاص، فيقول  النهاية يبقى شاعر، وله أسلوبه  بالقلم ال بالسالح، فهو في  وطنه 
 العودة:القاسم خمار في قصيدة 

 

 . 123المصدر نفسه، ص  13
 . 165فؤاد القرقوري: أهم مظاهر الرومنطيقية في األدب الحديث، ص   14



7701.معامل التأثير :            www.allugah.com                              ISSN:2394-4862 

 ص  | 55

 

 يا رياضي أما نشيد وجاءتني 
 القوافي تلوح من كل ثائر

 نحن في الشعر ننظم البيت زلزاال 
 تقفيه بالدماء الخناجر
 15.شعر شاعر نحن شعر الرشاش ال

خر الشاعر بشعره، وبقوة الكلمة ونظمه للقوافي، فتبرز وطنيته ليس  تفي هذه األبيات يف 
قضية  من  جعل   إنه  بل  فقط،  الجمع  أن    بضمير  بعد  شخصية  مسألة  الجزائر  وطنه 

 دة:كانت في األبيات األولى مسألة عامة تخص كل عربي، فيقول في نفس القصي
 أين مني من أغنية لليالي 

 غطى الربوع دويا من هتاف
 أين مني وفي الجزائر آهات

 تهز القلوب هزا قويا
 يا هزالي إذا رفعت مع الثوار 

 صوتي ولم يكن مدفعيا
 16. لحالي مناصريا بالدي أما 

ومع ذلك لم تكن رؤية الشاعر الرومنسي للوطنية حبيسة لموقفه العاطفي المحدود، تجاه 
وطنه الجزائر، بل تجاوز ذلك للنظر في كبريات المشاكل والقضايا التي كانت مطروحة  
الرومنطيقيين  الشعراء  شغلت  التي  فلسطين،  قضية  القضايا  هذه  ضمن  ومن  آنذاك، 

القاسم خمار ضمن هذه الفئة من الشعراء، فيقول في قصيدة  اعر أبو  العرب، وكان الش
 السمسار:

 

 . 09محمد أبو القاسم خمار، أوراق، ص  15
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 عشرين دوالرا فقط 
 عشرين

 عاطفة أمضى من السالح 
 أزخر من بترولنا المباح

 كأنه دم مسفوح في رحاب الحرمين
 في قدسنا الكئيبة 

 . يا جراحعشرين.
 17. في الصخرة السليبة
ن القصيدة،  هذه  أبيات  نتأمل  أعندما  فلجد  الشاعر  ن  وقلب  ضمير  في  تعيش  سطين 

تعبير،   أحسن  عنها  فعبر  طريق   -الجزائري،  عن  بها  الجماهير  توعية  في  وأسهموا 
الشعر مثلما كان األمر بالنسبة لكتاب النثر، وقد سجلوا األحداث التي عاشتها فلسطين 

عام   ثورة  1948قبل  مثل  المع1936م  اإلنجليز  وسياسة  التقسيم،  ومشروع    ادية م، 
رب، وتخاذل العرب وخالفاتهم وفرقتهم إلى آخر الموضوعات التي ظهرت في قصائد  للع

الشعراء في هذه الفترة األولى من كفاح الشعب الفلسطيني، والظروف التي أحاطت بهذه  
 18‘. القضية

العرب  بموقف  تندد  خمار"  القاسم  "أبو  كتبها  التي  الشعرية  القصائد  أغلب  فكانت 
سطينية، وكأنها معروضة للبيع، في ظل هذا التخاذل، خاصة  الفلضية  من الق  المتخاذل

وأن فلسطين تعيش أزمة في فترة كانت هي الفترة نفسها في الجزائر فترة غليان وصراع 
بين الشعب الجزائري واالستعمار الفرنسي، وكانت فترة مليئة بالحركة والنشاط السياسي  

 

 . 50ص  المصدر نفسه،  17
اب العربي كتدار الديث، )د.ط(  عبد هللا ركيبي: فلسطين في األدب الجزائري الح 18

 .   43م،  ص  2009للطباعة والنشر والتوزيع، القبة، الجزائر، 
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أكثر من ذي قبل ذاته ووجوده،    يعي  ائري عب الجز واإلصالحي واالجتماعي، جعلت الش
ويبحث عن طريق حقيقي للحرية، وفي ذات الوقت يعي بقوة قضية فلسطين، ولعل وعي  
الجزائر  في  يحدث  بما  الفلسطينية   القضية  وبارتباط  العرب  بتخاذل  الجزائري  الشاعر 

التي   األصم"  "الزحف  قصيدة  فإن  الفرنسي،  االستعمار  فترة  أي  فيآنذاك   كتبت 
 م تجسد رأي الشاعر: 18/10/1960

 الالجئون تلوح من أقدامهم وصمات عار
 الضائعون على كهوف الذل بين دم ونار

 من "سوق اهراس" ومن "يافا" أيا لعن القفار
 عشش على هامتنا حتى نعود إلى الديار 
 والموسرون لضعافهم لمصابهم يتنكرون 

 يشعرون يتغافلون عن النضال كأنهم ال 
 ت التخام البطون سلب وطنيكم جنة في م

 الويل للجبناء يوم يزلزل الشعب الحصون 
 أنا ال أصفق للسراب وال أنوح على المآتم

 ومرابعي للغاصبين ومغربي في الجمر عائم
 19.والقدس واالسكندرون على جبين أبي شتائم

أن لهجته لهجة بسيطة، يحاول إن الشاعر هنا يسجل حقيقة إنسانية وتاريخية، ويالحظ  
اب على المتخاذلين عن قضية فلسطين، وعن مأساة المغرب العربي الذي بات العتيها  ف

كل   قضية  هي  فلسطين  قضية  أن  على  يؤكد  نفسه،  الوقت  وفي  أوروبا،  سيطرة  تحت 
الجمع  بضمير  ويتحدث  إسرائيل،  وستهزم  العدو،  من  وتتحرر  يوم  وسيأتي  العرب، 

 

 .  15، 14محمد أبو القاسم خمار، أوراق، ص  19
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بشجاعة الجزائريين وثورتم التي   شادةواإلمة الصهاينة والتهديد بالحرب  "نحن"، في مقاو 
 . قصيدة االنفجار ويقول في  تمتد حتى إلى القدس. 

 تفجر شعبي .. هنا القاهرة ..
 هجمنا .. إلى الموت يا غادرة

 هنا الشام .. في كل شبر جحيم 
 هنا .. من جزائرنا الثائرة 

 هنا القدس .. يا أمتي  رد دي:
 أبيب .. هنا الناصرةهنا تل 

 نا .. فال مدفعزحف ا ..زحفن
 يرد خطانا .. وال طائرة 

 زحفنا لدحرك يا إسرائيل 
 بأقدامنا بالمدى الناحرة

 بقوتنا  .. بانتقاماتنا 
 بعزم إرادتنا القاهرة 

 هو النصر قد جاءنا خافقا
 ودارت على خصمنا الدائرة

 فهيا فلسطين .. هيا بنا 
 20. نبارك عودتنا الظافرة

ة مباشرة لخصوصية المرحلة التاريخية التي عاش  نتيجكان  إن االهتمام بقضايا الوطن  
الرومنطيقيون العرب في إطارها، وهي مرحلة تميزت بظهور الحركات التحريرية، وبنشأة  

 

 . 57،  56المصدر نفسه، ص  20
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بتلك   االنشغال  ولكن  الجزائر،  بينها  ومن  العربية،  األقطار  معظم  في  الوطني  الوعي 
 لرومنطيقيين الغربية.ئك اأول عنها كان أيضا نتيجة من نتائج تأثر القضايا والتعبير

 _ األسطورة:4
عليها   واعتماده  لألسطورة،  استخدامه  هو  الحديث،  الجزائري  الشعر  يميز  ما  ويعد ’إن 

فيه الثورية  المواقف  أجرأ  للحديث من  العربي  الشعر  في  األسطورة  ويروق 21‘. استغالل 
ألسطوري، بع االطاللدكتور "عز الدين اسماعيل" أن يسمي الطابع المميز لهذا الشعر ب

الشعر  ’ويرى   الوقت  أن  في  منه  األسطورة  إلى روح  أقرب  األيام  من  يوم  في  يكن  لم 
 22‘. الحاضر

فعل   غير  من  اليوم  العربي  الشعر  يتصور  أن  يستطيع  فال  إبراهيم"  "جبرا  األستاذ  أما 
بحيث   إبداعنا  في  دورها  على  ويؤكد  من ’األسطورة،  هائلة  إلمكانات  منطلقا  أصبحت 

توى ومدتها بقوة ونضارة مكنتا الشعر أن يكون  دورها القصيدة شكال ومحرت بل غيالقو 
 23‘.صوتا لزمانه

أب العربية   وأما  األساطير  بين  ويفرق  الشعري،  بالخيال  األسطورة  فيربط  الشابي  القاسم 
فيقول   واليونانية  الفن وإشراق  القديمة  لها من وضاءة  أن  األساطير هو  هذه  في  ورأيي 

من بين الشعراء الجزائريين والعرب الذين استعانوا باألسطورة    اسم خمارلقا  وبوأ  .الحياة
الهند  حرب  زمن  في  الحاضر،  الواقع  من  الشاعر  ينطلق  حيث  قصائدهم،  أسطرة  في 

أمريكا، ويرى  أن  حربا ضارمة قد اشتعلت في قلب   ، وال بد من  الفيتنامالصينية مع 
 

ار الشروق، عمان،   ، د2ي المعاصر، طربإحسان عباس: اتجاهات الشعر الع 21
 .   128م، ص 1992

م،  1978، دار الفكر العربي، 2ر، طاصي المعالشعر العرب عز الدين اسماعيل:  22
 .   223ص 
،  1جبرا ابراهيم جبرا: األسطورة وتحوالتها في القصيدة العربية المعاصرة، ط 23

   . 96م، ص  1995المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 
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ستغاثة والنجدة بالهندي األحمر،  رة، لالسطو األ  /العودة إلى الوراء والتقدم نحو الماضي
ألن لعنة العدو ستحرق الفيتنام، كما حرقت السوماريين من قبل، وهذا يدل على استعارة 
يأسف   نفسه  الوقت  وفي  الحاضر،  على  شاهدة  وجعلها  السومرية،  لألسطورة  الشاعر 

الش فيقول  أمريكي،  عدوان  من  له  تتعرض  وما  الصينية  الهند  ق اعر  ويبكي  صيدة  في 
 اللعنة الحمراء(: )

 في جنب الهند الصينية 
 في قلب شمال الفيتنام
 أشباح الهندي األحمر 

 تتخطى ظل األعوام 
 اللعنة حلت يا سام 

 لن يرفع سيزيف الصخرة
 لن تلمع في سهم ريشه 
 24. أشباح الهندي األحمر

ى  ر إللشاعإن ما يجلي قضية الحضور والغياب والجدل بين الماضي والحاضر، لجوء ا
بناء  الحمراء(  )اللعنة  قصيدته  يبني  أن  خالله  من  استطاع  الذي  األسطوري  اإلطار 
أمة وشعب  التي تختزن تاريخ  الصينية  الهند  الشاعر من  انطالق  ملحميا، وال شك أن 

الهند الصينية، وفتحت المجال واسعا   بأكمله، وتكفلت هذه األخيرة بتفجير تاريخ شعب 
صي القائم على الصراع المستمر بين الماضي والحاضر،  الن  نسيجللتساؤل عن طبيعة ال

الماضي،   سام/  لشعب  القديمة  األسطورة  يستحضر  بأن  للشاعر  المجال  فتحت  كما 
م جعل  الزمنين   على  وانفتاحهما  الحاضر،  الهندي/  بالشعب  فنية  مقارنة  وسيلة  نها 

 للمقابلة بين الزمنين تارة وتواصلهما تارة أخرى. 

 

 . 35اسم خمار، أوراق، ص محمد أبو الق 24



7701.معامل التأثير :            www.allugah.com                              ISSN:2394-4862 

 ص  | 61

 

ؤم في ملحمة فقد الهندي فيها بأسه وتبخر القتال إلى أعماق الماضي  لتشاهر اكذلك يظ 
على   كشهود  الشجاع،  والهندي  وسيزيف،  سام  شعب  على  ينادي  فالشاعر  السحيق، 

شعبهم حق  في  تحدث  التي  المجازر  وعلى  استحضار  الحاضر،  من  والغرض   .
نسان على  ع اإليخل  التشخيص أي أن’شخصيات أسطورية عربية ووثنية ويونانية، هو  

الحس   تشاركه  نامية  حية  كأرواح  إليها  وينظر  الحياة  ثوب  األشياء  من  حوله  ما 
 25‘ .والحياة

بين    وقد قامت ملحمة األسطورة، بموقعها المتوسط بين الذات والموضوع، بدور الجسر
الشاعر ومن يتوجه إليهم بالخطاب، وربطت بين العالمين الداخلي والخارجي، في سبيل  

العربية في من    نوع  خلق الرومانسية  ذلك استخدام عناصر  في  بينهما، ساعده  التوازن 
النزوع األسطوري بشقيه؛ الديني والتاريخي، إال أن األساطير الدينية لها حظ من الخيال 

 الشعري، فيقول:  
 الهدهد "كولومبوس" ضاع 

 كالبومة هام بال عودة
 خلف األطالل 

 ما أبعدكم عن عرش سبأ 
 اءغرب تسألبلقيس لم 

 قوما في التيه بغير نبي
 26.بغير أمان

 

( مؤسسة هنداوي للتعليم  .طرب، )دشعري عند العأبو القاسم الشابي: الخيال ال 25
 . 20م، ص 2012والثقافة، مصر، 
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قوي   ديني  بعد  فيه  الديني،  األسطوري  للمتخيل  الجزائري  الشاعر  استخدام  أن  يتضح 
الذين   باألولين  اإلقتداء  في  بدون  يتجلى  يدوم  لن  عرشهم  أن  إال  حضارتهم  بنوا  مهما 

سلي ملك  أمام  بلقيس  فعلت  كما  الكريم  نبيه  واتباع  لإلله  التناص  فهذ  مان،الخضوع  ا 
من  بين  ومقارنة  ومقابلة  واضحة،  فيها  الحكمة  ألن  تفنى  ال  قصيدة  يخلق  األسطوري 

 لبالد. يتمسك بدينه فينتصر على األعداء، وبين من يستدعي الغرب الحتالل ا
 خاتمة:
مظاهر الرومنسية العربية قد تجلت بشكل واضح في الشعر  نستنتج مما سبق أن        

وهي   لامتدالجزائري،  أبي  اد  شعر  ميالد  أن  أو  التاريخ  امتداد  على  الغربية  لرومنسية 
 القاسم خمار كان في فترة انتشرت فيها الرومنسية الغربية في الوطن العربي. 

وما يهمنا في هذه األوراق هو إثبات خصوصية الرومنسية الجزائرية حتى وإن كان هناك 
والغربية،   العربية  الفنية  األغراض  بين  خ إال  تشابه  الجزائرية  أن  الرومنسية  صوصية 

ستعمار وفي عدم القابلية للموت، حتى في التحريض على الثورة ضد االتظهر بوضوح  
ال  طبيعة  من  التشاؤم  كان  الرومنسي  وإن  الشاعر  أن  إال  الغربي  أو  العربي  رومنسي 

 ألن ثمن،الجزائري ال يستسلم للموت، ويدعو العرب أن يتحدوا ويقاتلوا العدو مهما كان ال
 المجد والخلود لمن يتبع طريق الحق واألنبياء ال طريق المستعمر الغاشم. 

نف الوقت  وفي  التقليد  ترفض  الجزائرية  الرومنسية  فإن  ماهو  وبالتالي  كل  ترفض  ال  سه 
 مستحدث، ألن الحاالت الجدلية قائمة دائما بين التأثير والتأثر.
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 شيخ" قصيدة ؛المعاصر العربي شعرال في  اإليقاع فلسفةو  التشاكل

 .  أنموذجا أحمد لؤي   للشاعر "الطريقة
 ____ _ ____ _ __ _________________________________ _ 

 ريسي أو  للا رحمةد.    

 

 : ملخص البحث

الصت التشاكالت  في  البحث  إلى  الدراسة  العربية سعى  القصيدة  في  والداللية  وتية 
" باعتبارهما  أحمد  لؤي " للشاعر األردني "الطريقة  شيخاصرة بصفة عامة وقصيدة " المع

لية في بناء نظام القصيدة ومنحها بعدا جماليا، ومن ثمة جاءت اإلشكا عنصرين يسهمان
 كاآلتي: 

عن   نكشف  أن  يمكن  وكيف  الشعري؟؟  النص  هذا  جماليات  تتمثل  جملة  فيما 
العربي  التشاكالت القصيدة  هذه  في  لإليقاع  البانية  كيفة  النصية  يسهم   المعاصرة؟ 

المنهج السيميائي في الكشف عن مكامن الجمالية في هذا النص الشعري؟؟كيف نبني 
إلى غيرها من األسئلة  ي" لؤي أحمد"؟ندلشاعر األر الداللة في قصيدة "شيخ  الطريقة "ل

الب بعضها  من  تتناسل  السيميائي   عض.التي  بالمنهج  سنستعين  ذلك  كل  عن  ولإلجابة 
إلى   والوصول  والداللية  الصوتية  التشاكالت  جملة  عن  الكشف  في  سيساعدنا  الذي 

 الدالالت التي يحيل عليها النص الشعري. 

 . الداللة -تشاكللا- اإليقاع-السيمياء : الكلمات المفتاحية

Morphology and the philosophy of rythme in the contemporary Arabic 

poetry ; The poem "Sheikh of the Way" by Louay Ahmed as a model 



7701.معامل التأثير :            www.allugah.com                              ISSN:2394-4862 

 ص  | 67

 

Abstract:  

This study seeks to research the phonemic and semantic morphologies in 

the contemporary Arabic poem in general and the poem "Sheikh of the 

Way" by the Jordanien poet "Loay Ahmed" as two elements that 

contribute to building the poem's system and giving it an aesthetic 

dimension. Hence, the problem came as follows:  

• What are the aesthetics of this poetic text??  

• And how can we reveal the total of textual variations that build 

the rhythm in this contemporary Arabic poem? 

• How does the semiotic approach contribute to revealing the 

hidden aesthetics in this poetic text?? 

 Questions that reproduce from each other. In order to answer all of this, 

we will use the semiotic approach, which will help us in revealing the 

total of phonetic and semantic problems and reaching the connotations to 

which the poetic text refers. 

Keywords: semiotics, rhythm, morphology, semantics. 

  :المداخلة
 ابت ــــــــيبدأ النص غير الث»يقول روالن بارت: 

 «ارئه"ــق أي مع“ مع الكاتبالنص المستحيل 
 ". لذة النص"بارت روالن 

   :تمهيد    

أمر غير معقول، بل أمر غير قابل للعقلنة. ولكن قال أن اللذة أمر ال يصدق فهي؛  ي
أعشق   إني  أقول:  أن  علّي  أعلنت  يبقي  فإذا  أعلنتاللغة،  للمحبوب  عشقي   عشقي 

الشاعر األردني    روالن بارت"ذا تحدث "كه،  )1(للمكتوب ُيقحمنا  اللذة، وهكذا  "لؤي عن 

 
  حلب،د.ت، سوريا،  ، 1ط  الحصاري،  اإلنماء  مركز  عياشي،  منذر  ة:ترجم  النص،  لذة   بارت،   روالن     -1

 .10ص
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تاركا لذة مختلفة   "شيخ الطريقة"ا من خالل قصيدته  " في عالقة وصال، ويستدرجنأحمد
في   يرتسم  انطباع  وأول  القصيدة؛  لهذه  متلٍق  كل  ذهن  في  نكمل عالقة  عندما  أذهاننا 

هو تلك النغمة الصوتية المتشاكلة التي شكلت ظاهرة بارزة ونظاما     القراءة االستكشافية
سواءبانيا   المستو   للقصيدة  اإليقاع/  مستوى  على  أمى  أكانت  المستوى    الصوتي  على 

الشعري.  النص  هذا  المنبثقة من جماليات  اللذة  تتمظهر  والداللة  الشكل  وبين  الداللي، 
 الية اآلتـــــــــــية: يمكن أن نطرح اإلشك طالقا من هذا التصوران

وكيف يمكن أن نكشف عن جملة     فيما تتمثل جماليات هذا النص الشعري؟ •
إليقاع في هذه القصيدة العربية المعاصرة ؟كيف  التشاكالت النصية البانية ل

المنه النص يسهم  هذا  في  الجمالية  مكامن  عن  الكشف  في  السيميائي  ج 
ني" لؤي  داللة في قصيدة "شيخ  الطريقة "للشاعر األردالشعري؟؟كيف نبني ال

إلى غيرها من األسئلة التي تتناسل من بعضها البعض. وقبل اإلجابة أحمد"؟.  
اإلشك هذه  بموضوع عن  المتعلقة  المصطلحات  ببعض  اإللمام  سنحاول  االت 

 :الدراسة. وسنبدأ بــــــ
 :  Isotopieلتشاكلا -1

نص األدبي م واتساق الالتي تسهم بشكل كبير في انسجا يمثل التشاكل أحَد أهم العناصر
حيث  الخطاب؛  تحليل  في  اإلجرائية  المفاهيم  أهم  من  فهو  بخاصة؛  والشعري  بعامة 

وسيع على مستوى المفهوم واإلجراء حتى صقل على هيئة نظرية وير وتإلى تطخضع  
ية إلى تتبع لتحليل النص من جميع جوانبه متجاوزا في ذلك البنية المعجمية السطح

ولعل وصوله  ،)2(سلسلة اإلحاالت المنفكة من عقال المعنى على مستوى البنية العميقة

وفقا للكثير من االختالفات نت  انبليل  في التحإلى هذه النتيجة التي جعلت منه نظرية  
 

ورقة نقدية   تأويلية،  يوسة سيمعدي يوسف درا في تنويعات استوائية لس  التشاكل  داللية عافية:   بن  وداد  - 2
 .274مرجع إلكتروني،ص األدبي،مقدمة للملتقي الدولي السادس بعنوان: السيمياء والنص 
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التي اتخذها المصطلح عند الغرب والعرب، األمر الذي أدى إلى تفرعه ألنواع منها ما  
وسنحاول في هذا المقام إعطاء   وغيرها.،  ما ارتبط بالداللة  والصوت ومنهافظ  ارتبط بالل

واال نشأته،  تاريخ  في  التعمق  دون  وأنواعه  التشاكل  عن  في  الحاصل   ختالفاتنبذة  ة 
مفهومه، والجدل الحاصل بين النقاد، كما أننا سنحاول التركيز في تحليلنا على الجانب: 

  الصوتي والداللي.
أي أن   ؛  )3(»نص أدبي يقوم على التشاكل أكثر من التباين«داية بأن كل  يمكن القول ب

فهو   االختالف  أو  التباين  أما  الغالب  العنصر  هو  يسهمالتشاكل  فاعل  بشكل   عنصر 
في   الداللةكبير  مقارنة    )4(تأسيس  أقل  بصورة  األدبي  النص  في  حاضر  لكنه 

 بنظيره/التشاكل.  
سنجد المصطلح  هذا  طبيعة  في  الدرس  بأنه    وبالبحث  عمق  في  بجدوره  يضرب 

في  )5(السيميائي ارتكزوا  الذين  العرب  النقاد  من  ثلة  الرأي  هذا  على  اتفق  وقد  رأيهم  ؛ 
الذيالتشاكل عند  على بدايات ظهور مصطلح   بالسيميائي    ارتبط  الغرب  ارتباطا وثيقا 

  مجال   من   المصطلح   استعار  الذي  ،).GreimasJ   غريماس  ن“جولياالفرنسي  
 ه»بأن  قائال:  المضمون   به  ليخص)6(والنقدية  اللغوية  الدراسات  مجال  إلى  نقلهو   ياءالفيز 

 متشابكة  قراءة  تجعل  التي   المقومات  أي  المعنوية"  المقوالت   من  متراكمة  مجموعة
  موجه   نفسه  الحل  هذا  إبهامها،  حل  بعد  لألقوال  جزئية  قراءات  عن  نتجت  كما  للحكاية،

 
  والتوزيع،   للنشر  الغرب   دار  األدبية،  للقراءة  العامة   للنظرية  تأسيس   القراءة،  نظرية   مرتاض،   الملك  عبد   - 3

 .126ص م،2003 الجزائر،  وهران،
 .261ص  نفسه،  رجع الم  - 4
  دار   يائية، سيم   مقاربة  يعقوب  ابراهيم  محمد  شعر  في  المعنى  صناعة  العرابي،   مسفر  بنت  مستورة  - 5

  ية، السعود  العربية   الملكة  لبنان،بيروت،  ،1ط  الثقافي،   األدبي  مكة  ونادي  العربي  االنتشار
 .44م،ص2020مكة، 

  البيضاء،  الدار  العربي،  ي الثقاف  المركز  اص"، التن  إستراتيجية  الشعري"  الخطاب   تحليل   مفتاح:   محمد  - 6
 .19ص م،1992 ، 3ط
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الذي   بالتشاكل الدالليولعل هذا المفهوم ارتبط أكثر    )7(المنسجمة«  القراءة  عن  بالبحث
من أهم عناصر    محمد مفتاح"يسهم بشكل كبير في انسجام النص األدبي الذي اعتبره "

"ديجين   بالنموذج التماسكي النسقي الموسع الذي أخذه منلنصي الرتباطه  التماسك ا
شا" يخ.  )8(سون  بأنه  لوجدنا  المفهوم  هذا  قليال  تأملنا  في  ولو  ورد  عم ا  نظريات تلف 

س التي  االستعارة  التشاكل  تأويل  أبرزها  لعل  عديدة  بمســـــميات   . Isotopieميت 

ال)9( اعتبار  يمكن  التصور  هذا  من  الركانطالقا  أو  لالستعارة؛  اآلخر  الوجه  ن  تشاكل 
الذي تفرضه اللغة في أي زمان ومكان؛ ألنها تحيا وتتطور بحياة الشعوب   األساسي
بين   وتطورها، والجمع  مختلفا  كان  ما  بين  األلفة  بإقامة  األدب  أدبية  وتحقق 

وا لتواز المتباعدين  المتنوعة  البالغة  ضروب  بقيام  والسماح  األضداد،  بين  ي لتأليف 
من هنا يمكن اعتبار  )10(ين المتناقضات اللغة وذلك بإدخال لغة بإزاء لغة قصد الجمع ب

التي استخدمت ف التشاكل   الذي يجمع بمن أهم اإلجراءات  النص األدبي  ين  ي تحليل 
اإليحائي الجانب  على  التركيز  تفرض  التي  أهم )11(المتناقضات  من  يعتبر  والذي   ،

 ائيات. الجوانب التي تركز عليها السيمي
 العرب  لسانوبالبحث في المفاهيم اللغوية الخاصة بالمصطلح نجد بأنه ورد في معجم  

وقد تشاكل الشيئان، وشاكل كل واحد  »  ل{-ك-}شبأنه مأخوذ من مادة    منظور  البن
صاحبة. وشاكل   كقولنا:  منهما  وشكلة  وأشكلة  وشكل  أبيه  من  شبه  فالن  في 

 
 .20صسابق، مرجع  ،   الشعري  الخطاب تحليل  مفتاح:  محمد - 7
عبد هللاشادية شقروش،سيم  - 8 للشاعر  البوح  مقام  ديوان  الشعري في  الخطاب  العشي، دار عالم  يائية   

 .241م، ص2010د، ، األردن، ارب1الكتب الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، ط
الع   - 9 هللا  عبد  للشاعر  البوح  مقام  ديوان  في  الشعري  الخطاب  شقروش،سيميائية  ،المرجع  شادية  شي 

 .124السابق، ص
 .241صنفسه،   - 10
  البيضاء،  بيروت/الدار  العربي،   الثقافي  المركز  ،1ط  نسقية،  مقاربة  والتأويل،   التلقي  مفتاح:   محمد  - 11

 م.159ص م، 1994
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الموافقة   مثلهوالتشاكومشاكلة}...{والمشاكلة  يتخذ )12(«ل  المصطلح  بأن  نفهم  ولعلنا 
األخرى   اللغوية  المعاجم  من  الكثير  في  التمسناه  ما  وهذا  والتشابه،  التماثل  داللة 

من المعاجم التي ال تبتعد عن داللة    وغيرها،  )14(، وتاج العروس)13(اموس المحيطلق كا
 ي“الذالسرديات    م“معجفي    وآخرون   القاضي  محمدالتماثل والتشابه. ولعل هذا ما أكده  

؛ )15(معناه«   انسجام  يوفر  تكرارا  يحمل  الذي  ذاك  هو  المتشاكل  »الملفوظبأن    يقول فيه
عل االنسجام  هذا  ينبني  كما  وقد  أيضا  الملفوظات  تباين  دراسة  ى  في  حاصل   هو 

التي تخترق النص من  النصوص السردية التي ينبني فيها التشاكل على محاور التواتر  
التش العديد من  االجتماعي والتشاكل    القهر،  السلطة:  اكالت كالتشاكل السياسي"قبيل 

تشاكالت  أن تنشأ بين ال الثروة"ويمكن  /ةاالقتصادي “التجار   لاألنوثة “والتشاك/ة“األسر 
الماثلة في النص عالقات تنشأ عنها "حزم" تتحرك فيه فتتعاقب وتتقاطع وتهبه بذلك  

الداللية وطاقته  ال)16(خصوصيته  جيدا  تأملنا  لو  المبثوث.  األخير  معجم   تصور  في 
ت التي  وداللته  التشاكل  طبيعة  على  إحالة  فيه  بأن  سنجد  الحقل  السرديات  تضمن 

ال أو  فيهالمعجمي،  تشترك  الذي  المشرك  واحدة.    جذر  داللة  مع  الكلمات  المفردات/ 
حتى ال نضيع في متاهة المصطلح وإشكاالت داللته عند العرب والغرب يمكن القول  و 

أهم إجراء نقدي بوسعه اإلحاطة أو االقتراب من هذه التعالقات الغامضة، كل  بأن التشا

 
ن محمد بن مكرم األنصاري اإلفريقي المصري،لسان العرب،مجلد  ديمال الأبو الفضل ج  ابن منظور- 12
 .  2310ص  ، 1119 مصر،  لقاهرة، ،ا 1،دار المعارف،ط4

تر:محمد  - 13 الشين،  فصل  الالم/  باب  المحيط،  آبادي:القاموس  مءسسة    الفيروز  العقسوسي،  نعيم 
 . 1019م، ص2005، بيروت، لبنان، 8الرسالة،ط

، المجلس الوطني للثقافة  29ي، تاج العروس،تر:عبد الفتاح الحلو،جيد ي الزبمرتضى الحسينمحمد    - 14
 . 276-269م، ص1997اب، الكويت، د.ط، والفنون واآلد 

المؤلفين،   - 15 من  مجموعة  السرديات،  معجم  وآخرون،  القاضي  طمحمد  للنشر،  علي  محمد  ،  1دار 
 .92م، ص 2010

 .92نفسه ، ص - 16

http://www.allugah.com/


س  د ا س ل ا ب  ا ت ك ل ي   -ا ن ا ث ل ا د  د ع ل ر     ا ب م س ي 2د 0 2 1 

 ص  | 72

 

ية وإعادة ة على امتداد النص المتوار على تجميع الرموز المبثوث  لما يمتلكه من قدرة
النص )17(تفكيكها  في  التقابالت  أو  التماثالت،  أو  التعالقات  جملة  عن  بحثنا  ولو   ،

أيدينا   بين  الذي  الطريالشعري  هناك  قة"  "شيخ  بأن  وأخرى  صوتية  تعالقاتلوجدنا   ،
وأعني  داللية األنواع؛  هذه  داللة  معرفة  في  البدء  قبل  وعليه  الصوتي.  ،  التشاكل 

واستخراجها منوالداللي الطريقة"قصيدة    ،  األردني    "شيخ    ف “سنقأحمد  "لؤي  للشاعر 
العتبة، هذه  مستوى  على  المتمظهرة  التشاكالت  معرفة  ونحاول  العنوان،  وعالقتها    عند 

 بداللة القصيدة. 
 :  سيميائية العنوان -1

  "هذا"؛تقديره    " وأصل العبارة مبتدأ لخبر محذوفشيخ الطريقة"  ـــوسم الشاعر قصيدته ب
مضاف إليه. وإذا نظرنا إلى العنوان من حيث نحو    والطريقةشيخ مبتدأ، وهو مضاف  

السؤال ولكن  المتن  في  خبره  مبتدأ  برم ته  العنوان  فإن  صاغ   المطروح:  النص  لماذا 
الش أم هناك  ؟  كلالشاعر عنوانه بهذه  الشاعر نفسه؟  الشيخ؟ هل هو  ومن هو هذا 
لعلنا سنتعرف عليه داخل  لنا طريقته في هذا النص الشعري؟  شيخ آخر يصّدر الشاعر  

، فبطبيعة الحال  الطريقة  شيخ  هذاهذا المتن الشعري؛ فلو انطلقنا من طبيعة العنوان:  
، وكأن الشاعر من خالل هذا  للتقريبهذا  ارة  بة في القصيدة؛ ألن اسم اإلشستكون اإلجا

" "هذااالسم  هو  بأنه  ضمنيا  يخبرنا  الطريق"  حتى  ة"  شيخ  العنوان  هذا  وضع  ربما  بل 
بأكمله محاولة لإلجابة يكون   النص  يكون  إشكالي،  متنافرة تؤسس لسؤال  ذا دالالت 

 .العنوان بمفارقة ولعل هذا ما يسمى)18(عنه

 
الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،  د في نق  جدل الحداثة خيرة حمر العين - 17

 170م، ص1996د.ط. 
للطباعة   - 18 الكلمة  اإلجرائية،دار  واآلليات  الفكرية  الشعري،المرجعية  والنص  سعدية،األسلوبية    نعيمة 

 .  62،ص  2016،الجزائر، 1والنشر والتوزيع،ط
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وحاولنا البحث في داللتها، فسنجد بأنها تضرب في شيخ الطريقة"ولو توقفنا عند جملة "
الذي يلقى إليه المريد  لمدرسة الصوفية هو المرشد  عمق الفلسفة الصوفية؛ فالشيخ في ا

نفسه،ويمنحه القيادة والتي تكون بشروط: علم صحيح، وهمة عالية، وحالة مرضية،  
أ يمكن  وال  نافذة،  الشروط وبصيرة  تلك  عن  ناقصا  وجد  إّن  شيخا  الشيخ  يكون  ن 

النص ثالث ولو تأملنا القصيدة لوجدنا بأن لفظة شيخ تكررت على مستوى  ـ  )19(الخمسة
المر  أما  النص؛  العنوان وفي آخر  الثالثة فجاءت بالجمع؛ في قوله  مرات؛ فكانت في  ة 

ع مرات؛ فكانت في أما لفظة الطريقة فقد تكررت على مستوى النص أربأشياخ شعري،  
النص، آخر  وفي  العنوان  م  عتبة  مفردات  كمفردة  لتأتي  منها  في   الطريقشتقة 

الطريق"قوله:" في  شعري  قوله"  طريقهومفردة  أشياخ  في  عشر  الرابع  البيت  ضّل  في 
. وهنا الشاعر حاول أن يشتق من المفردة نفسها كلمات من نفس الجدر  حاصرنا طريقه"

لمات والجمل لتؤسس الداللة التي يرغب الشاعر  مع باقي الك  والتي تشاكلت"طرق"اللغوي 
فالطريق هنا يحمل بين طياته داللة رمزية تتمثل  في   المسار  إيصالها؛  المسلك أو  في 

إلى   يصل  أن  يريد  شخص  كل  يتبعه  استحضر  الذي  هنا  والشاعر  هدفه؛  أو  غايته 
ألنه هنا يوازي المتصوفة  ليوضح طريقته ومساره في الكتابه الشعرية؛شيخ الطريقة"جملة"

مل داللة صوفية؛والطريقة هي مسلك من مسالك قهم فشيخ الطريقة يحفي مسالكم وطرائ
ة جديدة ون الشاعر قد لبس بردة المتصوف ليتوازى معه بحثا عن طريقالمتصوفة  فيك

استحضاره   خالل  من  ذلك  على  برهن  وقد  نفسه،  شيخ  يكون  وبذلك  الشعر  قول  في 
الكتاب في  لمقومات  ذلك  ويظهر  قصيدته،  به  افتتح  شعري  بيت  أول  في  الشعرية  ة 

لغتي  له:"قو  من  المهجور  فتنة  هي  أنيقة  وقافية  وإيقاع  ضمير  العتيقةبـحٌر  ويظهر   "
قوله: في  الكتابة  العتيقة"  لغتي"المتكلم/الشاعر  في  الشاعر  طريقة  عن  تعبر  قد  والتي 

 
  إلى   اإلشراق  حكم   قوانين   المواهب،  أبو  الكي،لما  فائي الو   الشاذلي   التونسي   علي   بن  محمد   بن  محمد  -19
  النسخ  تاريخ  الميري،   الرحمن  عبد   بن  أحمد   الناسخ،   خطوط، م  الناسخ،  اآلفاق،  بجميع  الصوفية   كل

   /https://ketabpedia.comالرابط:   ينظر ، 56 األوراق عدد ه، 1134
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إليقاع والبحور الشعرية والقافية التي  الشعرية، ألنه منذ البداية حدد مسار قصيدته في ا
لية التي  الراهن ،ألن القصيدة العتيقة )القديمة (هي القصيدة الخليباتت مهجورة في الزمن 

والهايك النثر  التفعيلة وقصيدة  قصيدة  محلها  إلى  حلت  العودة  إلى  يدعو  فهو  ولذلك  و، 
ا الشعراء  هجران  على  ويركز  المعاصرة  ثوب  في  العتيقة  للبحور  القصيدة  لمعاصرين 

القصيدة/ إيقاع  تشكل  التي  والقافية  المهجور،  هالشعرية  فتنة  قصيدته  ي  جعل  لذلك 
ف عضو  كل  وكأن  الذي  متكاملة،  الجسد؛  اآلخر/لهذا  للعضو  مكمل  الشكل  يها  يمثله 

العتيقةوالمتن: والصرفية  ="  لغتي  الصوتية  تراكيبها  بكل  القديمة  الشعرية  اللغة 
أي. كما جعلهوالداللية" إلا مدورة  البداية من خالل عودته  ى  ضا تبدأ لتنتهي عند نقطة 

لجملة"  باستحضاره  العنوان  بيت  الطريقة  شيخعتبة  آخر  قصيدته،    "في  كل  ومن  كأن 
. وهنا يمكن أن نفهم بارت  روالنعلى حد قول  )20("  وصال جسديفي"بداية تظل بداية؛

رية التي تبدأ لتنتهي عند نقطة بأن التكرار غرضه عند الشاعر التأكيد على رؤيته الشع
على   يدل  نفسه، وال البداية. وهذا  يكرر  تجعله ال  التي  واالستمرارية  بالتجدد  يؤمن  أنه 

 ؤمن بالنهاية التي تجعله ال ينتج الجديد. ي

التي تكررت مرتين   شيخ الطريقة"ومن ثمة يمكن أن نخلص إلى أن جملة " 
خارجيا بدأ وانتهى بنفس الوتيرة الصوتية   على مستوى الشكل الخارجي أسست لنا إيقاعا

       في عتبة العنوان.التي تمظهرت 

 : الصوتي التشاكل -2
سنجد بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بعناصر    الصوتي  التشاكلنوع؛ من  لو تأملنا جيدا هذا الو 

النص،واتساقه، ولعل انسجام النص واتساقه ، فهو إركام لعناصر صوتية تشيد انساج 
العناص إلى  هذه  صوتية  وحدة  من أصغر  تبدأ  الصوتية  التناسقات  أو  وحدة ر  أقصى 

 
 10 ص سابق،  مرجع عياشي، منذر رجمةت  النص، لذة  بارت،  نروال -20
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بها ونعني  للنص  اللغوي  التشكيل  في  تحققه التشا-العناصر –تدخل  الذي  كل 
والصوائت"  يرتبط  ؛)21(الحروف"الصوامت  قسمين:قسم  إلى  النوع  هذا    باإليقاع وينقسم 

ف المهموسة والمهجورة للنص الشعري:"كالوزن والقافية، وحرف الروي، والحرو   الخارجي
والذي يرتكز على التكرار كعنصر   الداخلي  باإليقاعرتبط  يواالنفجارية..إلخ"، وقسم آخر  

إضا اأساسي،  يتمظهر  خاللها  من  التي  العناصر  كل  إلى  الداخلي  فة  لصوت 
التشاكل  للقصيدة:" المشاكلة"وغيرها،ويضاف  كالجناس،الترديد،الترصيع، 

بأن  كل  المتعلق باإليقاع الداخلي.وهنا يمكن القول ذا القسمأيضا له )22(الجملي"التوازي" 
عر في إيصاله إلى  هذه العناصر الصوتية تصب في مصلحة المعنى الذي يرغب الشا

وال الروي،  وحرف  بعينها  أصوات  فاستخدام  بعضهم المتلقي؛  مع  يجتمعوا  حين  قافية 
 يؤسسون لداللة مقصودة.  

مهم نقطة  إلى  نخلص  أن  يمكن  بشقيه  وعليه  الصوتي  بالتشاكل  متعلقة  الداخلي  ة 
لألنماط التكرار الذي يعتبر مركز التشاكل والتراكم الكمي  هي أنه يقوم على  والخارجي و 

سيلة الوحيدة التي ال خالف حولها الكتشاف التعبيرية من شعرية وجمالية باعتباره الو 
المعنى ويثبته ال  وانطالقا من هذه)23(واقعة لغوية وتحديدها يؤكد  صوت  الرؤية يصبح 

داللته   تتأكد  ال  شفرة  أو  بنياتهرمزا  بجميع  الشعري  الخطاب  داخل  تتحول   ؛إال   حيث 
ى عالقة جدلية أكثر قّوة داخل النص، ت والمعنى من عالقة خفية إلالعالقة بين الصو 

  لذا فإيقاع الحروف يعمل على شّد الصلة الجدلية بين بنية اإليقاع الخارجي والداخلي

 
  ،75ص  ، 1  قسنطينة   منتوري،  اإلخوة   جامعة   لكريم،ا  القرآن  في  الصوتي  التشاكل   صياد،  سهام   - 21

 :  ينظر  إلكتروني،  مرجع
b3e67848f98af037a9ee293e0d8203af.pdfs/wnloadsers/dell/Dofile:///C:/U   

 . 75ص ،بقالسا المرجع صياد،   سهام  - 22
 .75 ص  سابق،  مرجع الكريم، القرآن في  الصوتي  التشاكل صياد، سهام  - 23

http://www.allugah.com/
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م إنتاج المعنى داخل القصيدة كبنية متكاملة. وسنحاول في هذا السياق البحث يتل  (24)
 وسنبدأ بــــــ:  "شيخ الطريقة"بقصيدة  عن اإليقاعات الخارجية والداخلية الخاصة

 : اإليقاع الخارجي -أ
الذي   القاف"  حرف"  إنَّ المتأمل لهذه النص الشعري سيجد بأن الصوت المتكرر فيه هو

ح الشاعر  لقصيدته؛  ر   رفجعله  إيقاع  وي  رسم  في  أجاد  بأنه  نقول  حين  نبالغ  وال 
ته له وقعه  شاعر كروي لقصيد"الذي اختاره الالقافالقصيدة، الداخلي والخارجي؛ فحرف "
المستوى   النفسية سواء على  فنيا الدالليأم    الصوتيوأبعاده  لحنا  ؛ ولعل حضوره خلق 

لد من وراء القافية نغم الشبسبب المتناسقا شد المتلقي من خالله، وكل ذلك     عري الذي تو 
اعر  بدءا من العنوان حتى نهاية النص الشعري، وهذا يدل على أن الش  ؛وحرف الروي"

اإليق القيمة  يزيد  أن  أذنا موسيقية حاول من خاللها  وقع  يمتلك  ليشد من  لعباراته  اعية 
 :فقوله ؛ الكلمة في النفس اإلنسانية

 ــتيــــقــةْ ــــــٌة َأنــــــيـــَقـْة هَي فـــتــنـــُة الـمهــجـوِر مــن لغـــتـي الَعـاِفـــيوقــــــحٌر وإيــــــقــاٌع ب

 ديـــَقـــةْ َقصيدُة إْن تَــُكْن فــيـــها الــــنَّــــواِفـــُذ ال تُــطلُّ على حَ ي عينـي البــيضاُء ف

عُر: أْن َيطوي الـَمكاَن مـَع   قــــيـَقــةْ ْخــتــــزُل الَعــــوالــَم في دَ اِن َفـــٌم َسيالــــــزَّمـــالشِ 

َل معنـــيــ عُر: أْن تَــَهَب الـُمـــَؤوِ   فـــيــَقـــــــةْ ُة ُمـــســتَـــــيـِن تـــنـــاُم بـــيـــنــهما الكـــنايـــــالشِ 

  خليقة/   يقة/صد  سحيقة/  ريقه/  ة/غريق  مستفيقة/عميقة/  العتيقة/حديقة/دقيقة/  :من  فكل
موسيقي   منجنيقة/عريقة/حقيقة/سليقة/رقيقة/   طريق  بريقه/  /رحيقه وقع  ذات  ألفاظ  هي 

 
لية اإليقاع في التصوير الشعري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، في  عالء حسين البدراني:فاع   -24
الفل اللغة  العراقية،  وآعربية  سفة  بالجامعة  اآلداب،  كلية  األدبي،  النقد  تخصص  األستاذ  دابها  إشراف 

 .248م، ص: 2012كتور: منذر محمد جاسم، الد
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ا المقام معتد بأناه،  لة القوة؛ فالقاف حرف استعالء، والشاعر في هذتحمل بين طياتها دال
العالمات الصوتية   التحدى، ذلك أن جل  القاف ألنه في موضع  بل ربما اختار حرف 

فونولوج يبرهن المتمظهرة  أن  في  يرغب  الشاعر  أن  على  تحيلنا  النص  على مستوى  يا 
العنوانعلى   وما  الشعرية؛  فرادته  ليبرز  شعره،  ذلك؛    قوة  على  وبرهان  دليل  أكبر  إال  

الشيخ؛  فالشاعر است الصوفية مفردة  المؤسس األول للطريق،وهو عار من  والشيخ هو 
والدراوي المريدين،  وإرشاد  بتعليم  له  المصرح  بالعقيدة الشخص  المستنشقين  ش 

معه، الرابطة  توثيق  بعد  وذلك  طريق    اإلسالمية،  إلى  بنفسه  يطير  ما  عادة  والشيخ 
 )25(لوالء الرسمي لتالميذه،وينظر إليه على أنه سيد الروحية؛ فهو يشكل ا  التصوف،

وهنا ا أراد الشاعر أن يعر ف الشعراء والنقاد بأنه غير متكلف؛وال مقل د؛بل يقول الشعر 
بمكانته،ويحع ليرتقي  الصوفية  شيخ  مع  التماهي  فحاول  السليقة،  جملة  لى  اآلخر/  يل 

جعله  رؤية شعرية متفردة سامية خاصة به.ولعل هذا ما  الشعراء/النقاد على أنه يمتلك  
انفجاري  لحرف  باستحضاره  التام  وعيه  عن  ينم  الذي  الصوتي  الجانب  في  متمظهرا 

رت عليه، ومن ثمة  لحالة الشعورية التي سيطوالذي جعله يتشاكل مع ا  كحرف القاف
الوز يطوع  أن  يمنحاستطاع  بسياق  فربطهم  لخدمته،  والحروف  والقافية  قيمة ن  هم 

وقافية، وحرف روي يلق بالحالة  ،  فاختار وزنا)26(داللية غير التي وجدوا عليها أول مرة
الدال جملة  في  وبالبحث  إيصالها.  في  يرغب  التي  والمقصدية  تسكنه،  التي التي  الت 

عربي لحرف القاف فسنجد    وردت في االصطالح الصوفي على لسان الشيخ األكبر ابن
الحق، نزلهبأنها   القرآن، قال للا تعالى ا للا تعالى من  داعية  في  القلوب  إلى  القدرة 

إشارة:"إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيال.وفي مقام آخر قال الشيخ عبد العزيز الدباغ 
ها حرف اية عن البصيرة، أما الدكتور عبد الحميد صالح الحمدان فاعتبر بأن القاف كن

 
  .org/wikihttps://ar.wikipediaالصوفية:  الطريقة ويكيبديا   موقع -25
 .88ص  سابق،  مرجع المعنى،  صناعة العرابي،  مستورة -26
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ي االصطالح الصوفي  الالت التي تواترت فولو تأملنا جملة الد)27(نوراني،وسر قيومي
لوجدنا بأنها تحمل في صميمها قيمة روحانية كقوله بأنها كناية عن البصيرة، ولعل هذا  

في البيت الخامس والذي يحمل داللة البصير    يعيدنا لتعريف الشعر الذي جسده الشاعر
ولعل  صور الدقيقة.عر ثالثة العيون بها ترى ماال ترى العينان في الالشيقول الشاعر:  

   هذا اعتراف منه بأن الشاعر الحقيقي البد أن يمتلك رؤية=بصيرة في الكتابة الشعرية.

  :اإليقاع الداخلي -ب
والداخلي؛فا الخارجي  إيقاعه  شعري  نص  ورسم لكل  النص  تأطير  على  يعمل  لخارجي 

الداخلي فيعمل علىموسيقا المتلقي، أما  انتباه  تأثيث    ه وشكله من الخارج لجذب ولفت 
بأنه ال يتشكل إال  من   النص، وتأكيد داللته. وبالبحث في طبيعة اإليقاع الداخلي سنجد

رادف..وغيرهاـ الجناس، والطباق، والتصريع، والتلة في: خالل جملة من العناصر المتمث
في  تراتبيا وبكثرة  الشعري متمظهرة  النص  العناصر في هذا  لمحنا بعضا من هذه  وقد 

ولو حاولنا تعداد المترادفات المتوالدة  الطباق ثم الجناس.  ذلك بعد ليليهالد،الترادف،والتوا
ا النص  هذا  في  والمتضادات  البعض،  بعضها  نذكر مغن  بكثرة  لوجدناها  لشعري 

وغيرها، طوي،العيختزل=ي منها: الزمان=دقيقة  يون=ترى،عيون=ترى،عميقة=موحية 
فالليل  العربية؛  بثقافتنا  ارتبطت  مترادفات  ارتبط    وهناك  والبحر  بالعشاق،  ارتبط  مثال 

عر باالختزال والحذف، والنار بالحرب، والحب بالحضن، والموت بالحقيقة،  بالشيخ، والش
ال.. التي استحضرها  المترادفات،  ليخلق نوعا  وغيرها من  الشعري  النص  شاعر في هذا 

الشعرية مانحا قصيدته  من   ا  فلسفيا  وعمقا  بعداالمفارقات  توليده  لالمتناهي من خالل 
إلى  للدالال الشاعر  الحد بل عمد  األمر عند هذا  يتوقف  العنصر. وال  بتوظيف هذا  ت 

فكرة فيه هي    جعل أبياته الشعرية منسجمة بالتوالد؛ فال ينتهي بيت شعري إال  تكون آخر
 بداية البيت اآلخر بطريقة مدورة، كقوله مثال:

 
  https://almuada.4umer.comالرابط/  ظرين  وفية، الص في  القاف حرف  داللة  -27
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 تَـــغسُل َوجـــَهــَها لَتبلَّ ِريـــــَقــهْ  في البــــئــــرِ  جــــمـــٍة صيفيةٍ ما الليُل؟: عاشــــُق نــــــ

دى في َجرَِّة البئرُ ما  حيَقه الريحِ ؟: خازنُة الَحصى، عبُث الطفولِة بالصَّ  السَّ

 ديـــَقــةْ لَص ا بالــنَّـــارِ  ؟: ســـيَّــدٌة تُــطــيِ ــــُر َشـــاَلـــــهـا كي َيـــسُقَط الصيَّـادُ الريــحُ ما         

 ؟: َحرُب اإلخوِة األعداِء قبَل األرِض بعَد الحبِ  ِمْن َبدِء الَخليــَقـةْ النَّارُ ما 

خاللها من  لينزاح  أبياته  الشاعر  ينسج  الشاكلة  هذه  الكتابة   وعلى  وعن  المألوف  عن 
اث المفارقة التي عرفت في التر مد إلى استخدام أحد أنواع  الشعرية المتعارف عليها،كما ع

المتكلم من خالل    "تجاهل العارفالعربي بمسى " إليها  طرح تساؤالت  وهو ظاهرة يعمد 
مساق  المعلوم  سوق  هي  أو  يريدها  وغاية  لنكتة  منه  تجاهال  حقيقة  يعلمه  عما 

ول لنكتة تقصد لدى البلغاء، وله أغراض يخرج إليها كالتوبيخ،أو المبالغة في  المجه
التعجب سعى  )28(الذم،أو  خال  الشاعروقد  استمالة  من  إلى  النوع  هذا  على  اعتماده  له 

المتلقي لتأمل بعض المفاهيم، ومعرفة حقيقتها وعمقها والنظر فيها مرة أخرى من زاوية 
رؤيت على  تعود  التي  غير  عمدا مختلفة  العارف  متجاهال  ويجيب  يسأل  فكان  منها،  ها 

البحر؟فيقول: الليل؟  ما  ما   ما  النار؟  ما  الريح؟  ما  البئر؟  ما   ما  الورد؟  ما  الحب؟ 
ما الشرق   األمس؟  الذكريات؟  الموت؟  ؟ما  يضع    ما  الشاعر  أن  على  يدل  قد  وهذا 

ق ويضمن  بتساؤله،  أخرى  جهة  من  من جهة،ويتعجب  السخرية  موضع  صيدته  المتلقي 
 نبالغ حين  أغراضا أخرى حاول من خاللها أن يؤسس لعالمه الشعري من جهة ثالثة. وال

تنا، ومفاهيمنا حول كل هذه اع أن يجعلنا نراجع تصوراتنا ورؤينقول بأن الشاعر استط
الريحالبئر،  الليل،  البحرالمفردات:   مفردة واألمس،الورد،  الحب،  النار  ،،  غاية  ..إلى 

 
ري، المرجعية الفكرية واآلليات اإلجرائية، مرجع سابق، ص  سلوبية والنص الشعنعيمة سعدية، األ  - 28

62  . 
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غير مألوفة لمفردات تتردد على مسامعنا يوميا بدالالتها    يطرح معاني، فالشاعر  الموت
 فيا وعمقا مختلفا عم ا نعرفه.   المألوفة، ولكنه أعطاها بعدا فلس العادية

  الطباق وقد لجأ الشاعر الستخدام عنصر آخر نسج من خالله إيقاعه الداخلي تجلى في 
يسمى   ما  خالله  من  لنا  أسس  إلى )29(األضداد  بمفارقةالذي  خاللها  من  ،والتي سعى 

بين   اللغويةالجمع  الداللة  في  ذلك  )30(النقيضين  على  نمثل  أن  ويمكن 
وجد  ستفيقة{،}تنام/ومبقوله: }محو/  }يسقط/ {، }سؤال/جواب{ 

النار{  يطير{،}أمس/ نوع  حاضر{،}تكلف/سليقة{،}الريح/  تحت  تندرج    الطباقوكلها 
مجاورة األضداد عمد الشاعر إلى  نا  ،وهسلب  طباقهي  }ترى/وال ترى{، وقوله  اإليجاب

ناقض  بطريقة تستنفر القارئ وتسقطه في الهوة الواقعة بين الضدين، ليدرك حجم الت
الواقع في  بين    )31(الواقع  جمع  حين  للشعر  تعريفه  في  متمظهرا  نجده  ما  وهذا 

 المتناقضات في قوله: 

عُر: ثــالـــثـُة الُعـــيــوِن بـها تَــــرى مـــ     رى الـَعــْيـــنــاِن في الصــور الدقــيــــَقـةْ تَـ ا الالشِ 

الرؤية ونقيضها   العيون، وداللة  لمفردة  الشعري  }ال ترى{  فاستحضاره  الشطر  في نفس 
عناصر   من  النص  يخلو  وال  الشعراء.  يمتلكها  أن  بد  ال  التي  البصير  على  إحالة  فيه 

في البيت ما   ضور الجناسالداخلي كحأخرى ساهمت في تأثيث النص وتشكيل إيقاعه  
 قبل األخير واألخير في قوله: 

ـــَعراُء ِحـكَمـــتَ بـيـَن الَقـــصـــــيــدِة والَقــصـــيــــَدِة َشــ قـــيــــَقــــْة:ــــاعـــــٌر لْن َيـقرَأ الشُّ  ـــُه الرَّ

 
 .63، ص نفسه جع المر  - 29
 .63ص   نفسه،  - 30
 .63ص المرجع السابق،  نعيمة سعدية، األسلوبية والنص الشعري،   - 31
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 َل لـي: )شيُخ الطَّريَقْة( ُمــْذ قي م وقتلُتنيَأشياُخ شـــعــــــــــــري في الطــريـــــق قــتــلتـــهــــ

وفي   لقصيدة{}القصيدة/ واففي البيت ما قبل األخير يتمظهر الجناس التام في مفردتي  
قوله: في  الناقص  الجناس  يتمظهر  األخير  من  }قتلتهم/وقتلتني{البيت  نوع  وهو   ،

من خالله أعادنا  مختلفة  نهاية  من خالله  أسس  الذي  أيضا  أخرى االشتقاق  مرة  إلى    ا 
 العنوان.  عتبة 

اإلشارة كخالصة حول   الصوتيوتجدر  التي أسس من    التشاكل  العناصر  أن كل  إلى 
مبنية على التكرار الذي هو أساس التشاكالت   والخارجي  الداخلي  إيقاعه  خاللها الشاعر 

منها   أتى  الدالليةأم    اللفظيةأم    الصوتيةسواء  التكرار  بأن  هنا  القول  على  .ويمكن 
أي النصمستويات  هذا  في  كقوله:  ضا  اشتقاقيا  تكرارا  فكان  وقتلتني/ الشعري؛  فقتلتهم 

المترادفات، ولفظيا يا كما س، وتوالدالبحروالبحار،العيون والعينان بق ومثلنا في عنصر 
وقد كان التكرار  .  وغيرها من األمثلةالبئر، والنار، والحب، والذكريات،مثل تكرار لفظة  

ص موسيقى خارجية وداخلية، وغاية داللية  شكلية تمنح النومقصودا لغاية  عنصرا فاعال  
 أساسها تأكيد المعنى من جهة ومنحه تأويالت متنوعة.    

 :الداللي التشاكل -3
،والحقول المعجمية والتناصات،والتشبيهات،االستعاراتبجملة    الداللي  التشاكللقد ارتبط  

في   في انسجامه، وسنحاولالنص األدبي وتساهم  والعديد من العناصر التي تحقق داللة  
التي ساهمت في تشكيل داللة هذا   الداللية  التشاكالت  المقام أن نبحث عن جملة  هذا 

األردني"النص الشاعر  بنى  وقد  أحمد".  "لؤي  من    الطريقة  شيخقصيدته  جملة  "على 
ق به، كما  االستعارات التي اتخذ منها واجهة إلبراز قصيدته في ثوب شعري جمالي يلي

راته، والنصوص التي غرف منها ووظفها في هذا النص  سم تشبيهاته، واستعاأجاد في ر 
مثال الصوفية  للفلسفة  كاستحضارها  الديني الشعري  وللنص  ثانيا،  درويش  ولمحمود   ،
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اصر، يمكن القول بأن الشاعر حاول  ثالثا.. وغيرها. وقبل البدء في تعداد كل هذه العن
المتلقي   يضع  أن  خالفي  من  استطاع  عميق،  فلسفي  شعري  لغز  يوزع  أمام  أن  له 

اقد في  مفاتيحه جيدا داخل هذا النص الشعري، وكأنه يتحدى المتلقي/القارئ/الشاعر/الن
ثم انتقل إلى الجزء/القصيدة التي احتوت على تساؤالت    شيخ الطريقةكشفه، فبدأ بالكل/

التي الوجودية  التساؤالت  ذلك  في  تشبه  عميقة  أن    فلسفية  قبل  لنفسه  الصوفي  يسألها 
الشيخ:   لمرتبة  الموت يرتقي  الشرق ؟  ما األمس؟  ما  البحر؟  ما  الحب؟  ما  ؟...إلخ؛  ما 

ئلة كونية بل هي سر الحياة،وسر الوجود  هذه األسئلة لوجدنا بأنها أسفلو تأملنا في عمق 
النص،    في هذا الكون؛ فالشاعر لم يتوقف عند هذا القدر فحسب بل قام بتجزئة دالالت

المعاجم  في  المتواتر  المعروف  التعريف  إياه  الشعر،معرفا  عن  ضمنية  بصيغة  فتكلم 
بأنه للشعر  تعريفهم  في  القدماء  قول    اللغوي،وعند  في  ذلك  مقفى،ويتضح  موزون  كالم 

   الشاعر:

 ــجـوِر مــن لغـــتـي الَعـــتيــــقــةْ بـحٌر وإيــــــقــاٌع وقـــــاِفـــيــــــٌة َأنــــــيـــَقـْة هَي فـــتــنـــُة الـمه

فأي متلق لهذا البيت الشعري سيفهم بأن الشاعر يختزل مفهوم الشعر، أو التصور العام  
"، وهنا كالم أو قول موزون مقفى يدل على معنىرفه قدامى بن جعفر وغيره "الذي ع

في   القدماء  مستحضرا  كالمه  خصص  ثم  بالعام  بدأ  الشاعر  بأن  نفهم  "قد   لغتيقوله 
للشعر،  العتيقة الخاص  تصوره  ويعرض  بعدها  ليأتي  المحدثون،  هجرها  التي  اللغة   "

في   الشعري  بكونه  ربطها  التي  الشعرية  األنا،ونبرة  ورؤيته  األخرى،فتبرز  األبيات 
وال الناقد/  للمتلقي/القارئ/  تحدى  حالة  في  بأنه  خاللها  من  نفهم  التي  شاعر  االستعالء 

 أيضا فيقول: 

 عُر: أْن َيطوي الـَمكاَن مـَع الــــــزَّمـــاِن َفـــٌم َسيْخــتــــزُل الَعــــوالــَم في َدقــــيـَقــةْ الش ِ 

عُر: أْن تَـ  َل معنـــيــــيـِن تـــنـــاُم بـــيـــنــهما الكـــنايـــــُة ُمـــســتَـــفـــيــَقـــــــةْ ـَهَب الـُمـــَؤو ِ الشِ 
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عُر: ثـ  ــثـُة الُعـــيــوِن بـها تَــــرى مـــا ال تَـرى الـَعــْيـــنــاِن في الصــور الدقــيــــَقـةْ ـالـالشِ 

عُر: َفـــنُّ الـمحِو وا حُل أجــوبــًة َعمــيـقــــةْ إليــــحاِء إْن َوجــــَد السالشِ   ــؤاُل الضَّ

لى رؤية الشاعر الشعرية  رة عتحيلنا مباش  مرات  أربعفتكراره للفظة الشعر في هذا المقام  
عناصر  خاللها  من  مستحضرا  أخرى  عناصر  ألربع  توظيفه  خالل  من  أكدها   التي 

ليحيلنا   الموالية  الشعري؛فاستحضر  الحياة في األبيات  }الماء/التراب/الهواء/  على كونه 
ن { ليؤكد على فكرته. وعليه تكراره للفظة الشعر أربع مرات لم يكن اعتباطيا بل كاالنار

صودا؛وكأنه يريد أن يخبرنا بأن الدالالت األربع تحيلنا على أن الشعر هو الحياة،كما مق
دالالت، أو أربعة وجوه، أو عناصر  أن اختزاله لداللة لشعر في هذه األبيات في أربع  

وداللة/لغتي   وقافية،  وإيقاع،  بحر،  قوله:  في  القصيدة  به  افتتح  ما   مع  ربطها  يمكن 
نست وهنا  بعدها  نتج  العتيقة.  الشاعر  ليكمل  ووعي.  قصد  عن  يتكرر  أربعة  الرقم  بأن 

تمثلت في:   الشعر في أربع مفردات  ل،  في الحضور األو   االختزالقصيدته مجزأ داللة 
الثاني،    واإليحاء الحضور  تسكنه  الفلسفية  والقيمة  والعمقفي  الحضور    التي  في 

صياغة الشعرية. ولعل هذا  ة الالثالث، أما الحضور الرابع فقد اختصره الشاعر في حقيق
شيخ   وعي وعمق  من  إال   يخرج  ال  وداللته  الشعر،  لحقيقة  الفني  واالختزال  اإلضمار، 

د التمكن، شيخ أسس لنفسه مملكة شعرية، بل عالما يشبه  متفرد في الكتابة الشعرية ح
ف العوالم  المفاهيم، والرؤى عن باقي  الذي تختلف فيه  العالم  المتصوفة؛ وهو  حين  عالم 

ـــنــاِن في الصــور    يقول الشاعر: َتــــرى مـــا ال َتـرى الـَعــي  : ثــالـــثـة  الع ـــيــوِن بـها  عر  الشِّ
فيها دعوة ضمنية بأن الشاعر الحقيقي هو الذي يمتلك عينا ثالثة يرى بها ما  الدقــيــــَقـة   

خاص بعينه الثالثه؛ وهذا  ه الال يراه اآلخرون مثل الصوفي تماما الذي يرى الحياة بمنظور 
الحياة   عن  وتصورا  رؤية  يمتلك  الذي  هو  الحقيقي  الشاعر  أن  على  واألشياء -يدل 

هنا يحيلنا على ضرورة ارتقاء الشاعر بنفسه لمرتبة  مختلفة عن اآلخرين، و   -واألشخاص
العنوان/   إلى  أخرى  مرة  الشاعر  أعادنا  ثمة  ومن  غيره.  يشبه  ال  الطريقة تجعله    شيخ 
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ا على تميزه وتفرده بنفسه عن غيره. ليستمر بعدها في سرد عالمه الشعري/كونه حيلنلي
 الشعري في استحضار عناصر الحياة في قوله: 

فـــِن الـــَغــريــــَقــةْ ــشـ ما البحُر؟: ـاِر للسُّ ـــَة البـــــحَّ ـــرِد َيــــروي ِقــصَّ  يٌخ ُمـــوَلـــــٌع بالسَّ

 نــــــجــــمـــٍة صيفيٍة في البــــئــــِر تَـــغسُل َوجـــَهــَها لَتبلَّ ِريـــــَقــهْ ـُق ما الليُل؟: عاشـــ

دى في َجرَِّة الريِح ال ما البئُر؟: خازنُة الَحصى، عبُث الط حيَقةْ فولِة بالصَّ  سَّ

 صيَّـاُد بالــنَّـــاِر الَصديـــَقــةْ ما الريــُح؟: ســـيَّــدٌة تُــطــيِ ــــُر َشـــاَلـــــهـا كي َيـــسُقَط ال

 ما النَّاُر؟: َحرُب اإلخوِة األعداِء قبَل األرِض بعَد الحبِ  ِمْن َبدِء الَخليــَقـةْ 

األ  فالمتأمل اللهذه  أن  إلى  اختزال  شاعر  بيات سيخلص  فلسفية مكنته من  يمتلك رؤية 
ورؤية وجودية.ولو أمعنا النظر    هذه الكون في مفردات تحمل في صميمها عمقا فلسفيا

من   كل  داللة  في  والقبرقليال  والنار،  والريح،  على  البحر،  ارتكز  الشاعر  بأن  ،سنجد 
؛ فالبحر  الماء، والهواء، والنار، والترابلمتمثلة في:  العناصر األربعة المكونة للطبيعة، وا 

ار هي النار، وكأنه  هو الماء، والريح هي الهواء، والقبر/الموت هو التراب/األرض  والن
 : يريد أن يخبر كل من أبرموا معه عداوه، واتهموه بالتقليد في قوله

 لـــيــــَقـــــْة  َعْقــــــَد َعـــــــــداوٍة بيــــــَن التَّكــلِف والسَ قـــبــَل القصـــــيــــدِة َأْبــــرَم النُّــــقـــــادُ    

من    أسس  كيميائه  تركيبة  يمتلك  األنا؛ بأنه  تتمظهر  وهنا  الشعرية،  نصوصه  خاللها 
،ويمتلك داللة األشياء والمفردات، بل ربما فالشاعر يسأل  ألنه يعرف جيدا بأنه مختلف

ستحضار بأنه الوحيد الخالق لمفاهيمه والذي يمتلك رؤية خاصة  يحيلنا من خالل هذا اال
تى لو كان هو من يقلد ه من التميز عن غيره، ولن تمكن أي أحد آخر من تقليده حتمكن

 نفسه. يقول الشاعر:  
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ـــَعراُء ِحـكَمـبـيـَن الَقـــصـــــيــدِة والَقــصـــ  قـــيــــَقــــْة:يــــَدِة َشــــــاعـــــٌر لْن َيـقرَأ الشُّ  ــتَـــُه الرَّ

في مجملها بقوة الشاعر، وفرادته اإلبداعية في  يمكن أن نخلص إلى أن القصيدة توحي  
داللة اخت صميمها  في  تحمل  محبكة  جمل  في  الكون  زال 

ليكمل لنار  فالشعر/والبحر/والليل/والريح/وا عميقة؛ ذلك،  على  تحيل  مفردات  إال   هي  ما 
ها عن  جودية التي ارتبطت باإلنسان، فيشتق من نفسه ذاتا سائال إي االشاعر تساؤالته الو 

وغيرها ويظهر ذلك في    لموتكاألمس/والحب/والورد/والذكريات/والشرق/وا دالالت أخرى  
       فقوله:

؟ ــوِك  :ما الحبُّ  َيـحُرُس َوردًة ما َشـمَّها يـومًا وال َذاَقــْت َرحيـَقـهْ ِحضُن الشَّ

  من دفتـــــِر الـــــــذكرى طوْتُه البــــنُت كي تُـــخفي َبـــريــَقـــهْ فائحٌ  سر   ما الورُد؟: 

 ـَقـــهْ لـُحزنـــــَنا اليــوميِ  أمـــسًا ضـــلَّ حــــاضـُرَنـــا طريـــ: غـــٌد َيــُشدُّ ما الذكرياُت؟

 ُب ِمــْنَجنيَقهْ : شرٌق سجـنــُه تاريـُخُه في الـُمتحِف الَنَوويِ  َيـــنُص ما األمُس؟

 عــــــريــــقـــة  : قـــبــــــٌر ِمــــْن َرمـــــــــــاِد األنـبـــــَياِء وَحاكٌم من نسل آلـــــهةٍ ما الشرُق؟

 َيــــُعـْد َأحـــٌد مـــَن الـَموتى لُيـــخبَرنا الحقيَقْة(؟: َمـعـنـًى ال ُيـــراُم )فلْم ما الموتُ 

ف هي  األسئلة  هذه  وجوديةفكل  األمر  حقيقة  الفلسفة  ي  عمق  من  نابعة  أنها  أي  ؛ 
م والحاضر؛ كيف الوجودية، باإلضافة إلى أن الشاعر جسد من خاللها مقارنة بين القدي

مس محضر الحضارات العريقة  كانت الحياة سابقا، وكيف أصبحت اآلن، كيف كان األ
ا إال  في المتاحف،كيف  والتاريخ العظيم، وكيف تم نسفه فأصبح مجرد جزيئات ال نراه

ديما، وقد يحيلنا هذا  كان الشرق مبعثا لألنبياء، وكيف أصبح سليل آلهة عبدها البشر ق
هة كام العرب الذين أصبحوا يعبدون السلطة والمال، ويتمسكون بها كآلالتصور على ح
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نلتمس من  الذي  النص  التي تمظهرت في عمق هذا  الدالالت  إلى غيرها من  عريقة.. 
بأن فيه دعوة ضمنية للتأمل؛ ألن الشاعر حين كتبه، لم يكتبه إال  عن وعي تام  خالله  
ه بأسلوب السهل الممتنع واختار له بحرا  من تغيرات حاصلة في واقعه، كما كتبلما رآه  

سهل بأنه  الغالب  في  دائرة الكامل  البحروهو    يبدو  داخل  إال   يندرج  ال  نصه  ولكن   ،
مطلقة، ليترك مساحة للقارئ للتساؤل الذي يجعل نصه    السهل الممتنع حيث جعل قافيته

لتفعلية األخيرة  لتأتي ا  مجزوء؛ أي جعله  مرّفاليل ومن ثمة كان البحر  ينفتح على التأو 
األصل  متفاعالتنزائدة   التفعيلة  عن  زيادة  على  وفيها  يؤكد  وكأنه  متفاعلن،  للبحر  ية 

التم فكرة  وهي  التحليل؛  هذا  عليها  بني  التي  رؤية  الفكرة  يملك  أنه  أي  والتفوق؛  يز، 
عل  دليل  أكبر  اآلخرين،ولعل  رؤى  تشبه  "زائدة"ال  لهذه  إضافية  صياغته  هو  ذلك  ى 

ال تالتساؤالت  تجعلك  عميقة  فلسفية  أجوبة  لها  ونسجه  العادي  يعرفها  التي  قف  شائعة 
عليه   أكد  الذي  التحدي  آخر من  نوع  هذا  يكون  وقد  تأويالت،  عن  لها  وتبحث  عندها 

ر حين جعل نصه مثقال بالتناصات، فوظف النص الديني سواء أكان كرؤية عامة  الشاع
أ كمفردات  الكريمأم  القرآن  على  خاللها  من  وتحديه حالنا  الشعرية  فرؤيته  ؛ 

لشق اآلخر من النص الديني تحدي هللا سبحانه  لآلخر/القارئ/الناقد/الشاعر توازي في ا
لى سيدنا محمد عليه الصالة والسالم لــــآل قريش  وتعالى بالقرآن الكريم الذي أنزله هللا ع

عجزهم ويتحداهم طبهم هللا من جنس ذاتهم/ اللغة/ ليالذين عرفوا ببالغة قولهم/شعرهم،فخا
.والشاعر هنا استعار من المعجم الديني  بأن يأتوا بآية واحدة مثله، فلم يقو أحد على ذلك

باعتبار   التحدي  مقام  في  فكان  والكلمات  نقولالرؤية  أن  ويمكن  إلهام،  الشعر  –أن 
استعاريا بنفس  -ضمنيا/  الشاعر  استعلى  وعليه  وحي.  فئة  بأنه  عن  وشعره  ه 
كمالشعراء/النقاد/الذ عداوة  معه  أبرموا  ألنهم  قريش؛  الموازي/آل  النص  في  يقابلهم  ا  ين 

فرفع الشاعر من    -عليه أفضل الصالة والسالم-أبرم آل قريش عداوة مع نبي هللا محمد
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التي  مق أيضا  وبألفاظه  برؤيته،  غيره  ويتحدى  الشعرية  النبوة  منزلة  نفسه  ليبلغ  امه 
 ها بعضها من النص القرآني فقوله: استوحا

  يقةما النار؟ حرب اإلخوة األعداء قبل األرض، بعد الحب، من بدء الخل 

عندما  بينهما  نشب  الذي  والعداء  وهابيل،  قابيل  األعداء  اإلخوة  لقصة  استحضار    فيها 
هابيل. تقبل هللا قربانا من أحدهما ولم يتقبل من اآلخر فحصل العداء، وقتل قابيل أخاه  

في هذا البيت؛ الذي يوحي بمصير قابيل أال وهو   ولعل هذه الحادثة اختصرها الشاعر
ال فاختصر  قابيل وهابيل  النار؛  النار في جملة موحية، مستعيرا من قصة  شاعر داللة 

  من-أي بعد ما تقبل القربان من أحد دون اآلخر-؛  الحب  بعدت  داللة العداء التي حصل
ث في أسباب أول صراع ،  وفي هذا إحالة ودعوة للعودة إلى التاريخ والبحالخليقة  بدء

نشب بين البشرية فكان بسبب الحب وليس ألسباب أخرى كما صورها الفهم القديم.ولعل  
السالم،  عليه  يوسف  في قصة سيدنا  تكرر  نفسه  يوسف    األمر  بين  العداء  حين نشب 

أي   الحب؛  بسبب  ذلك  وكان  في  يعقو   حب  بعدوإخوته،  والمبالغة  يوسف،  البنه  ب 
على قول الشاعر؛األمر الذي يجعلنا نقر بأن كل عداء    الحببعد  ذلك؛فالحرب وقعت  

 وخالف ينشب بعد حٍب. وقد استحضر الشاعر القصة نفسها/ قصة يوسف حين قال:  

 على َحديـــَقـــة  ك ن  فــيـــها الــــنَّــــواِفـــذ  ال ت ــطل  الَقصيدة  إن  َتــبــيضاء  في عينـي 

ِن قد تذكرنا بقوله تعالى: }"  بيضاء في عيني القصيدةفجملة " ز  َناه  ِمَن ال ح  ت  َعي  َيضَّ َواب 
َكِظيمٌ  َو  الكريمة:}...)84يوسف(  }َفه  اآلية  نفسها  الجملة  استدعت  يَ كما  ِخل   ِفي َوَأد  َدَك 

وٍء..{جَ  ِر س  َضاَء ِمن  َغي  ر ج  َبي  ِبَك َتخ  والتي أحالنا الشاعر من خاللها    )12النمل اآلية  (ي 
سيدنا موسى والتي تتضمن داللة العداء أيضا. ولو ركزنا قليال في هذا البيت  على قصة  

التي يغرف منها شعره أن يؤكد على عوالمه  يريد  الشاعر  بأن  لوجدنا  ل تط  ال/الشعري 
ال شيء إن لم تكن تحوي  فعالم الشاعر مزهر، وإن لم يكن كذلك فالقصيدةعلى حديقة؛ 
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إال    تولد  لن  بل  عميقة  معاني  الورق على  خاوية/بياض  بيضاء؛أي 
  بيضاء=الالقصيدة=الالشعر=الاللغة. الحبر=السواد،وحين تقول    والقصيدة=الشعر=اللغة= 

 يقول الشاعر: 

 وٍة بيــــــَن التَّكــلِف والَسلـــيــــَقـــــةْ ـــاُد َعْقــــــَد َعـــــــــدا َأْبــــرَم النُّــــقــةِ قـــبــَل القصـــــيــــد

قـــيــــَقـــبـيـ ـــَعراُء ِحـكَمـــتَـــُه الرَّ  ـْة:َن الَقـــصـــــيــدِة والَقــصـــيــــَدِة َشــــــاعـــــٌر لْن َيـقرَأ الشُّ

 )يَل لـي: )شيُخ الطَّريَقةْ طــريـــــق قــتــلتـــهــــم وقتلُتني ُمــْذ قعـــري في الـَأشياُخ شــ

ص الشعري، ال تحيلنا على النقاد تحديدا بالقدر الذي تحيلنا فلفظة النقاد هنا في هذا الن
فيه على كل شخص اتهمه بأنه متكلف/مقلد، ليأتي رده مجسدا في هذا النص الشعري 

بالتقليد والتكرار ل من أبرم معه عقد عداوة، متحديا بذلك كل من اتهمه  ككإجابة على  
ب يتحداهم  كما  حكمته،  شخص  أي  يكتشف  ولن  حكيم  لكل  بأنه  ليقول  الشعري  إعجازه 

الطريقة"/شيخ   لنفسه/شيخ  بأنه مكرر  له  إن قيل  القصيدة  في  نفسه  يقتل  قد  بأنه  هؤالء 
  ميز.تشعره/ مؤكدا في ذلك على سمة االختالف وال

آفاق كثيرة في هذا النص الشعري الذي   وعليه يمكن أن نخلص إلى أن التشاكل فتح لنا
تي تعد أساس التشاكل سواء منه اللفظي أم الصوتي  ركز فيه الشاعر على التكرارات ال

أم الداللي.وقد جعله الشاعر مادة دسمة صنع من خاللها نصا شعريا فارقا موظفا من  
ص الشعري لقات النصية سواء أكانت مع النص الديني؛ أم مع النخالله جملة من التعا

:    الحرفي  لالقتباسكاستحضاره   قوله  َأحـفي  َيــــع ـد   لي ـــخبَرنا )فلم   الـَموتى  مـــَن  ــٌد 
) بداية  /الحقيَقة  في  التناص  عنصر  على  الشاعر  ارتكز  ثمة  ومن  درويش.  محمود 

شعرية هذا العمل الشعري هو حضور  النص  قصيدته ونهايتها.ولعل أهم ملمح زاد من  
العالم    المقدس الذي أحالنا من خالله الشاعر على نبل رؤيته، وقداسة طريقه، وطهارة 
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الذي غرف منه لغته، ومثاليته خاصة حين دمج بين رؤيته للقديم وتصوره للحاضر الذي  
القصيدة وأسس من خال هذه  فكتب  فيه،  واقعه  يرى  أن  يريد  فيه،والذي  لها طريقه،  هو 

التي المتعة/اللذة  المتلقي  حضور  تأتي    ليمنح  استئذان،فهي  دون  غير  هكذا  من 
يتموض أن  دون  شيء  كل  يعم  شيءسؤال،ووجود  فـــــــــي  هذه     )32(ع  القصيدة ولعل 

اللذة  إيقاعا وداللةبرمتها شكال ومضمونا/ أوجد  الشاعر  ألن    ؛جسدت نوعا خاصة من 
 .من خالل هذه القراءة النقدية اللذة في نصه وجعلنا ننشدها

جامعة قاصدي كلية اآلداب واللغات/      باحثة وناقدة جزائرية/   أوريسيللا  ة د. رحم)
 ( مخبر اللسانيات النصية وتحليل الخطابرقلة و –مرباح 

 : قائمة المصادر والمراجع
 المصادر  •
  تا شعريا، كتبت لؤي أحمد، شيخ الطريقة، قصيدة شعرية مكونة من عشرين بي •

 امل المجزوء المرفل.على البحر الك
  المعاجم: •

اإلفريقي   - األنصاري  مكرم  بن  محمد  الدين  جمال  الفضل  أبو  منظور  ابن 
 .  1119، القاهرة ، مصر،1،دار المعارف،ط4ان العرب، مجلد المصري،لس

نعيم  - تر:محمد  الشين،  فصل  الالم/  باب  المحيط،  آبادي:القاموس  الفيروز 
 م, 2005نان، ، بيروت، لب8،طمءسسة الرسالة العقسوسي،

المؤلفين،دار محمد علي  محمد القاضي وآخرون  - ، معجم السرديات، مجموعة من 
 م. 2010،  1للنشر، ط
 : اجعالمر  •

 
 7ص  سابق،  مرجع عياشي، منذر ترجمة   نص، ال لذة ،بارت روالن  -32
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الكتاب   - اتحاد  منشورات  العربي،  الشعر  نقد  في  الحداثة  جدل  العين  حمر  خيرة 
 م. 1996العرب، دمشق، سوريا، د.ط. 

 اشي.عي منذر ترجمة النص، لذة بارت، روالن -
 قسنطينة  منتوري،  اإلخوة  جامعة  ريم،الك  القرآن  في  الصوتي  التشاكل  صياد،  سهام -
1 . 
الشعري  - الخطاب  شقروش،سيميائية  هللا    شادية  عبد  للشاعر  البوح  مقام  ديوان  في 

 م. 2010، األردن، اربد، 1العشي، دار عالم الكتب الحديث للطباعة والنشر والتوزيع، ط
  دار   األدبية،  للقراءة  العامة  لنظريةل  تأسيس  قراءة،ال  نظرية  رتاض،م  الملك  عبد -

 م. 2003 الجزائر، وهران، والتوزيع، للنشر الغرب
البدراني:فا - حسين  لنيل عالء  مقدمة  أطروحة  الشعري،  التصوير  في  اإليقاع  علية 

اآلدا كلية  األدبي،  النقد  تخصص  وآدابها  العربية  اللغة  فلسفة  في  الدكتوراه،  ب،  شهادة 
 م. 2012جاسم، األستاذ الدكتور: منذر محمد عراقية، إشراف بالجامعة ال

  قوانين   اهب،المو   أبو  المالكي،  الوفائي  الشاذلي   التونسي  علي  بن   محمد  بن  محمد -
  عبد  بن  أحمد  الناسخ،  مخطوط،   الناسخ،  اآلفاق،  بجميع  الصوفية  كل  إلى  اإلشراق  حكم

 ه. 1134 النسخ تاريخ الميري، الرحمن
الحسيني  محمد   - امرتضى  تاج  الحلو،جالزبيدي،  الفتاح  ،  29لعروس،تر:عبد 

 م. 1997المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت، د.ط،
  العربي،  الثقافي  المركز  ،1ط  نسقية،  مقاربة  والتأويل،   التلقي  مفتاح:  محمد -

 م. 1994 البيضاء، بيروت/الدار
  الثقافي   مركزال  التناص"،  يةإستراتيج   الشعري"  الخطاب  تحليل  مفتاح:  محمد -
 م. 1992 ، 3ط البيضاء، الدار لعربي،ا
 ةمقارب  يعقوب  ابراهيم  محمد  شعر  في  المعنى  العرابي،صناعة  مسفر  بنت  مستورة -

  الملكة   لبنان،بيروت،  ،1الثقافي،ط  األدبي  مكة  ونادي  العربي  االنتشار  دار  سيميائية،
 م. 2020مكة، السعودية، العربية

ليات اإلجرائية، دار  الفكرية واآل  شعري، المرجعيةلوبية والنص النعيمة سعدية، األس -
 م. 2016، الجزائر،  1الكلمة للطباعة والنشر والتوزيع، ط
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في تنويعات استوائية لسعدي يوسف دراسة سيميو   التشاكل  ئليةعافية:دال  بن   وداد -
 األدبي. تأويلية،ورقة نقدية مقدمة للملتقي الدولي السادس بعنوان: السيمياء والنص 
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  )االعتراف( دةقصي ،.الشابي القاسم أبي شعر  في الخارجي اإليقاع داللة
  أنموذجا

 ____ _ ____ _ __ _________________________________ _ 
 سهايلية  الزهرة د. 

 

 : ملخص البحث

 بالوزن   يعرف  ما  أو  الخارجي  اإليقاع  على  الضوء  تسليط  إلى  الدراسة  هذه  تهدف
 في  األساسية  الركيزة  فهما  الشعري،  الشق  في  جدا  نمهمي  صرينعن  باعتبارهما  والقافية،

  في  النفسية اعرالش حالة لتجسيدهما القصيدة في تسري   التي الروح بمثابة كانا وقد بنائه،
  القاسم   أبا  وألن  والنثر،  الشعر  بين  الفاصلة   النقطة  وهما  ية،الشعر   بالتجربة  ارتباطها
  االعتراف   قصيدته  في  بالتطبيق   قمنا  فقد  لحديثا  العربي  الشعر  عمالقة  أحد  ُعد   الشابي

 الموسيقي،  والحس  الشعري   للحس  مناسبة  الخارجي  اإليقاعي  تشكيلها  في  جاءت  التي
  وعلل   زحافات  من  العروضية  غيراتالت  وحتى  والروي   والقافية  الوزن   في  ذلك  تجسد  وقد

يدة لقص  ارجيع الخ، فما مدى إثراء اإليقا  وإيقاعية  داللية  أبعاد   ذات  كلها  جاءت  التي
 االعتراف؟

 :الكلمات المفتاحية
 .حافات والعلل، القافيةاإليقاع، اإليقاع الخارجي، أبو القاسم الشابي، الوزن، الز 

Abstract:  

The significance of the external rhythm in the poetry of Abu Al-

Qasim Al-Shabi ;The poem (confession) is a model. 
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This study aims to shed light on external rhythm or what is known 

as weight and rhyme, As two very important elements of the poetic 

aspect, As two important elements that are the main pillar in 

building it, And they were like the spirit that runs in the poem, for 

they embody the poet’s psychological state in relation to the poetic 

experience, They are the separating point between poetry and 

prose, And because Abu al-Qasim al-Shabi was considered one of 

the giants of modern Arabic poetry We applied in his poem the 

confession, which came in its external rhythmic formation suitable 

for poetic sense and musical sense, This was embodied in weight, 

rhyme, narration, and even the occasional changes of flip-flops and 

ills, all of which were of semantic and rhythmic dimensions. How 

enriched is the external rhythm of the confession poem? 
keywords: 

The rhythm, External rhythm, Abul-Qasim Al-Shabi, the weight, 

Crawlers and bugs, Rhyme., 

 :المقدمة
ا  هالتجربة الشعرية الشابية أهم  تجربة في مسيرة الشعر العربي الحديث، إذ لم يضاه  عد  ت 

الفني أي   من   الكمال  العمق ودرجة  له، فقد  حيث  المعاصرين  أو  السابقين  من الشعراء 
بمثابة   ظهوره  سنوات  طيلة  الشاعر  هذا  صوت  الوسط  صكان  في  أث رت  ية  مدو  رخة 

تطاع من خالله تفجير طاقته  بأسره، ألن  إنتاجه الشعري جاء متمي زا، اسالثقافي واألدبي  
في الوسط األدبي    الشابي  التي حظي بهاكبيرة  المكانة  نظرا لللة. و اللغوية واإليحائية الهائ

  إيقاعية   دراسة  ي الشعر   إنتاجه  دراسةفي هذه الدراسة    حاولنا   خصوصا   والشعري عموما  
ق  خارجية خال  )االعتصمن    والداللي   الجمالي  الجانب  إبراز  بمحاولة  وذلك  راف(يدته 

  :التاليةاالشكالية المطروحة رحنا وقد ط .األخيرة هذه في  والروي   والقافية  للوزن 
 مفهوم اإليقاع؟  هو ما •
 مفهوم الوزن والقافية والروي؟هو ما  •
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ف • الشابي  اعتمده  الذي  الوزن  هو  هذه  ما  أثرى  وهل  )االعتراف(  قصيدة  ي 
 لي واإليقاعي؟ الجانب الدالاألخيرة من 

 تجلى دور الزحافات والعلل في قصيدة االعتراف؟  ذافيما- •
ال • تخدم الشابي في قصيدة االعتراف؟ وهل أثرت الجانب  اس  قافيةأي  نوع من 

 اإليقاعي؟
ناحية الداللية  شاعر رويا؟ وهل خدم األبيات من الما هو الصوت الذي خي ره ال •

  واإليقاعية؟
 النظري  الجانب في الوصف تجسد التحليلي الوصفي المنهج  الدراسة هذه في اعتمدناوقد 
  المصادر   من   بجملة  باالستعانة  وذلك  التطبيقي،  بالجان  إلى  تطرقنا  التحليلفي    بينما

  الشعر   قاعوإي  العروض  عبد الرحمان تبرماسين  منها واإليقاع الوزن   تناولت  التي  والمراجع
 .العربي الشعر في اإليقاع ود،سعال أبو  سالمة السعود أبو و العربي،

: ظاهرة    االيقاع  دراسة  إلى  والل غوي ون  ارسون  الد  في  اإليقاتطر ق  القديم  ع  منذ  عر  الش 
فن يتـه وجـماله وكذا   وإبـراز  األخيـر  هـذا  إثراء  في  فع ال  لها دور  أساسية  باعتبارها ركيزة 

قاع يجعلنا نحاول الغوص في  تي ال تتضح أو تظهر إال  به، وحديثنا عن اإليمكـانـته ال
 اللـغوي واالصـطالحي.تبيين مفـهوميه 

 :اإليقاع لغة
"اإليقاع    المحيط:ي أصله بالطرب والتلحين، نجد في القاموس  قاع فح اإليارتبط مصطل

المرام الغناء وهو أن يوقع األلحان ويبنيها" وفي  ألحان  إيقاع  المعاني والكالم:    من  في 
 .2"صوات واأللحانقر على الطبلة باتفاق مع األ"اإليقاع مصدر أوقع الن  

ط بألحان الغناء وفي المفهوم اللغوي ارتب  اإليقاعتبي ن من خالل المفهوم اللغوي األول أن  
 .الثاني ارتبط بإيقاع الن قر على الطبلة

 اإليقاع اصطالحا: 
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لى المتلقي ذي  اعلية التي تنقل إشعر العربي اإليقاع هو" الفجاء في البنية اإليقاعية لل
ركي التتابع الحود حركة داخلية، ذات حيوية متنامية تمنح  ساسية المرهفة الشعور بوجالح

الحركية  و  الكتلة  عناصر  على  معينة  خصائص  إضفاء  طريق  عن  عميقة  نغمية  حدة 
 3تختلف تبعا لعوامل معق دة"
ال هذا  خالل  من  والتمافاإليقاع  التسلسل  هو  لديه  تعريف  الذي  النغمي  على  سك  القدرة 

 .و جوهر الشعري المتلقي، واإليقاع هالتأثير ف
 :اإليقاع الخارجي

عل  باليطلق  أيضا  الوزن  موسيقيه  على  يشتمل  الذي  العروض  علم  أو  الخارجية  ى 
لإليقاع. وبما   والقافية، وهو يمثل البناء الهيكلي التشكيلي للقصيدة ويعد  األداة المحركة 

بيق له مباشرة في  هوم الوزن مع التطزن والقافية سُنَنظ ر لمفاإليقاع الخارجي يضم  الو   أن  
ونليه   االعتراف.  للقصيدة  في   قافيةبالتنظير  أيضا  لهما  المباشر  والتطبيق  والروي 

 .القصيدة نفسها
 :الوزن 

الوزن   أساسية يعد   إنتاج  قاعدة  تأليف  في  الشعراء  عليه  في  يرتكز  أثر  وله  الشعري  هم 
 .ه اللغوي واالصطالحيح لمفهوميوهذا توضيتأدية المعنى 

   :الوزن لغة
"وزن  ورد  حيث  المعاجم،  في  اهتماما  الوزن  مصطلح  له  يزن    لقي  وزنت  وزنة،  وزنا 

خر، ودينار وازن، ودراهم  الدارهم فات زنها كقولك نقدتها له فانتقدها وات زن العدل اعتدل باأل
م زنا، ومن المجاز استقاازنا وات  الوزن وتو ن مكة، ووازن الشيء الشيء ساواه في  وازنة بوز 

وتقول   انتصف، وكالم موزون،  النهار:  تزنه"  زن كالمكميزان  "الوزن: روز  وجاء  4وال 
وزن الشيء  الثقل والخفة، الوزن: ثقل الشيء بشيء مثله، كأوزان الدراهم، ومثله الرزن  
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ما العرب  أوزان  وزنة،  وقد    وزنا  وزن،  واحدها  أشعارها،  عليه  الشعبنت  وزنا  وزن  ر 
 .5ات زن"ف

المف المساواة والعدل وهو ما بنت عليه العرب  تجل ى من  للوزن بأن ه  اللغوي  ها إنتاجهوم 
 الشعري. 

  :الوزن اصطالحا
عن   المعب ر  النابض  وقلبها  القصيدة  "روح  هو  ترجمة الوزن  وهو  األحاسيس،  مواطن 

النفعاالت   محورواقعية  وهو  ذاته،  به  تنازعه  وما  ورغباته  الجمال    الشاعر  في  أساس 
 . 6الشعري"

المتجاورة   ممتدةفه علوي الهاشمي بقوله: "الوزن هو كمية من التفاعيل العروضية اليعر  
مقف ى"  وأخره  الشعري  السطر  أو  البيت  مطلع  بين  النفسية   هوو 7أفقيا  بالحالة  يرتبط" 

حا تنعكس  وقد  للشاعر  على  والشعورية  فالوزن لته  غيره    موسيقاه  من  مناسبة  في  أكثر 
س ما، والشاعر الحق يستطيع أن يسيطر على الوزن الذي على فكرة ما أو إحسا التعبير

يقول عنه محمد غنيمي هالل:" الوزن هو مجموع التفعيالت التي  و   8يدته"يكتب فيه قص
 . 9ة العربية"ف منها البيت وقد كان البيت هو الوحدة الموسيقية للقصيديتأل

أع المذكورة  المفاهيم  من  اليتمظهر  عن  ناتج  إيقاع  الوزن  أن   في اله  رة  المتكر  تفعيالت 
عوري للشاعر، كما أن ه قاعدة أساسية  والش  البيت الشعري وهو ذا عالقة بالجانب النفسي

 ال يستغني عنها الشعر.
 في قصيدة )االعتراف(:  الوزن 

 قصيدة االعتراف
 :شابييقول أبو القاسم ال

 ـشـاعــري عـمـيـاء بـاألحــزانمو  مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي
 وه ـج الـ نـشـوانلمـتـمـن نهـرهـا ا    أن ـي سأظمأ للحـيــاة وأحتـســـــــــــــي 
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نـ  للـحـب  واألفــــراح واأللـــحـــــــــــان    يـا بـقـلــب خــافـــــــــــــــــقٍ وأعـود للـد 
 ــواء واألشجــان ب األهـوغـرائـ ما في الكـون مـن صـور المنــى ولـكل 

 حـرهـا الـفـت ـان ة بسـفـتـن الـحـيـا   حـتـ ى تحـر كـت الـسـنـون وأقـبـلـــــــــــــــت 
 بـتـعـقــ ب األضـــواء واأللــــــــــوان    مـا زلــت طـفـاًل مـولـعــــــــــــــــــًا  فـإذا أنـا

 ضــرب مــن البـهـتـان والـهـذيـان    هـا وإذا الـت ـشـاؤم بالـحـيـاة ورفـضــــــــ
 10يـمــانـد الـحـيـاة الـصـادق اإلعـب   إن  ابــن آدم فــي قـــرارة نـفـســـــــــــــــه 

 :سنحاول تقطيع األبيات الثالثة األولى من القصيدة إلظهار داللة الوزن فيها
 :اسم الشابييقول أبو الق

 ومـشـاعــري عـمـيـاء بـاألحــزان ا أبـيمـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـ
 الـنـ شـوان ه ـج مـتـو مـن نهـرهـا ال  أن ـي سأظمأ للحـيــاة وأحتـســي     

نـيـا بـقـلــب خــافــٍق      للـحـب  واألفــــراح واأللـــحــــــــــان  وأعـود للـد 
 :التقطيع العروضي

 ري عـمـيـاء بـاألحــزان ـاعــومـش  مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي
 ي ــزانبـألحومـشـاعــري عـمـيـاء  مـا كنـت أحسـب بعـد مـوتـك يـا أبـي

/0/0 //0 / //0 / /0 / //0 //0          ///0//0  /0 /0 / /0/0 /0/0 
 (متفا  علن متفاعل)مستفعل  متفاعـــــــلن متفــــــا علن  متفـــــاعلن        متفا علن

 مـن نهـرهـا المـتـوهـج الـنـشـوان   ســي   لحـيــاة وأحتـأن ــي سأظمأ ل
 مـن نهـرهـلمـتـوهـهج نـنـشـواني     للحـيــاة وأحتـســي  أننـي سأظمأ 

/0/0 //0 ///0//0// /0//0          /0  /0//0///0 //0/0 /0/0 
 ( )مستفعلمتـــفا علن متفاعلـــــن متفاعل   متفا   علن متفا علن متفاعلن      

نـيــا بـقـلــب خــافــقٍ   ــحـــانللـحـب  واألفــــراح واأللـ  وأعـود للـد 
 للـحـبب وألفــــراح وأللـــحـــاني   ـلــبن خــافــقن ا بـقوأعـود لدـدنـيـ
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///0 / /0/0 /0  //0/0  /0 //0   /0/0/ /0 /0/0 /0/0 /0/0 / 
 ( اعل)مستفعلفا علــن متفا عــلـن متفن متفا علن     متمتفا علن متفا  عل

الثالثة األ الشعرية  العروضي لألبيات  التقطيع  الشاعر وظ ف بحر  الحظنا بعد  أن   ولى 
الكامل***متفاعلن    لكاملا البحور  من  الجمال  كمل  الشعري:  مفتاحه  يقول  الذي 

و  قديما  اُعُتمد  التفعيلة  أحادي  بحر  وهو  متفاعلن.  العربي متفاعلن  الشعر  في  حديثا 
الش أنواع  لكل  "و ويصلح  بقوله:  القرطاجني  حازم  وصفه  الذي  وهو  حالوة  عر  فيه  إن  

ة منه إلى الر قة، كما أن ه  يمتاز بجرس  ربه إيتمي ز هذا البحر بق11راد"وحســـن اط   لى الشد 
اضحة  ، ويرى عبده بدوى أن  "الكامل من األغراض الو 12واضح يتول د من كثرة حركاته"

الجوانب العاطفية المحترمة وهو يجمع بين    معوالصريحة، وهو منزع بالموسيقى ويت فق  
 . 13الفخامة والرقة"

قر  فيها الشابي ويعترف بعد وفاة والده بأن ه  ة التي يُ لقصيدجاء هذا الوزن مناسبا لداللة ا 
بالحياة وبنشوتها ك  أن ه سيظل  مبحرا    متمس  الذي كان يظن  بعد ولذ تها وهو  أحزانه  في 
ال فها هي  والده،  قدموت  و أقبلت    حياة  وفتنها  الجمال بأفراحها  فيها من صور  ما    بكل 

 للفرح  وإن ما  والحزن   للعبوس  ليست  اةالحي  بأن    يعترف  الشابي   هو  وها   للذة، وا  واإلمتاع
  وغنائيته  تهوانسيابي  ولينه  فضائه  بسعة"  اتاألبي  هذه  في  الكامل  امتاز  وقد.  واالستمتاع

 .المتفائلة نفسه ومع عرالشا غرض مع متماشيا جاء لذا 14"تنغيمه حضو وو 
"عيسى  فوزي   عر فها  كما  األخيرة  وهذه  تغي رات  الوزن   اعترى   تدخل  راتتغي    عن  عبارة: 

  تمثلت  ،15"الوزن   قيود  من   تخفيفا  أحيانا  الشعراء  إليها  ويلجأ  الشعري   الميزان  أجزاء  على
 لوتستعم(  مْتفاعلن)  متفاعلن  فتصير  المتحرك  يالثان  إسكان   وهو  اإلضمار  زحاف   في

  نفس   تكرار  عن  الناتجة  والملل  الرتابة  على  القضاء  هنا  ضماراإل  زحاف  ودور  مْستفعلن
 الموسيقي،  الجانب  وإثراء  تنويع  في   ساهمت  أخرى   جهة  ومن  لتركيبةا  نفسب  التفعيالت

  الوتد   آخر  إسقاط  ابأن ه  عرفتُ   التي  القطع  عل ة   وهي  الن قص   علل  من  عل ة  نجد  وكذا
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  القطع   وعل ة  مْستْفعْل،  وتوظف  اعلْ مْتف  متفاعلن  أصبحت  بحيث  قبله  ما  وإسكان  المجموع
  .ممي زة إيقاعية حركة اوظيفهت وخلق التكرارية على قضت األخرى  هي

 :القافية
 :اللغوي  المفهوم

"العرب  لسان  في  جاء  قبيح،  مرأب  رميته  ،  أقفوه  وقفوته  أثره،  اتبعت  فالن  قفْوت  يقال: 
ه  بعه،ت  أي  أثره  قفا  األعراب  نوادر  وفي   أثره،   هللا  عفا  مثل  أثره،  هللا  قفا  الدعاء  في  وضد 

  ثم "  العزيز  التنزيل  وفي  إي اه،  ات بعته  أي  بفالن  هأثر   ىعل  وقفيت  ات بعه  وتقف اه،  أثره  واقتفى
  في   كلمة  أخر  فيةوالقا  بعدهم،  رسال  وإبراهيم  نوحــا  ات بعنا  أي"    برسلنا  أثارهم  على  قفينا

  عند   تثور  رهجة  القفوة:  قفو: "أيضا  وورد.16"الكالم  تقفو  ألن ها  ية قاف  لها  قيل  وإن ما  البيت،
 وتقفيته  قفوا،   أقفوه   وقفوته  شيئا  يتبع  أن   وهو  يقفو،  قفا   :  قولك  مصدر   والقفو  المطر  أول
 وراء  القفا  من  مأخوذة  القافية"و17«"  علم  به  لك  ليس  ما  تقف   وال»    تعالى  قال  اتبعته،  أي

 .األثر ات باع تعني اللغوي  المفهوم  في فالقافية. 18" تبعته قفوا وقفوته كالقافية، العنق
 :االصطالحي المفهوم

ة  إال    القافية  ليست":  نيسأ  إبراهيم  يقول   واألبيات  األشطر  أواخر  في  تتكرر  أصوات  عد 
 بمثابة    فهي   ةعريالش  الموسيقـــى  من  هاما  جزءا  يكون   هذا  وتكرارها  القصيدة،  من

دها  السامع   يتوقع  الموسيقية  الفواصل د  هذا  بمثل  ويستمتع  ترد    األذان   يطرق   الذي  الت ــرد 
 كما،  19"الوزن   يسمى  خـاص  نظام  ذات  مقاطع  من  ينمع  وبعدد  منتظمة  زمنية  فترات  في

"يعرفانها  الخويسكي  كامل  وزين  مصطفى  محمد  الشوارب  أبو  نجد  عن   عبارة  القافيـــة: 
 موسيقية  فواصل   لكأن ها  حتى  ألبياتا  نهاية  في  منظ ما  اط رادا   مط ردة  صوتية  دةوح

  اإليقاع   ضابط  تبروتع  ةمنتظم  زمنية  فترات  بين  العربي  الشعر  لسامع  بالنسبة  ُمتوقَّعة
  الحر   الشعر  في  القافية  عن   فيتحدث  اسماعيل  الدين  عز  أم ا  ،20"الشعري   البيت  في
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 لهذا   نهاية  أنسب  وهي  الشعري   للسطر  موسيقية  نهاية  يدجدال  الشعر  في  القافية: "قائال
 .21"اإليقاعية الناحية من السطر

 األبيات   أواخر   في   تتردد  صوتية   مقاطع  عن  عبارة  القافية  بأن    األقوال   هذه  من  نستشف
 وحديثا  قديما  العربي  الشعر  عنها  يستغني  أن  يمكن  وال  موسيقية،  رن ات  محدثة  الشعرية

 .والجوهرية   األساسية  خصائصه إحدى فهي
 ما  وهذا  متنوع  روي    أو  خاصة،  العمودي  الشعر  ميزة  وهذه  واحد  روي    على  القافية  تقوم 

وي    وبفضل  الحر،   الشعر  مي ز  حالة  مع  تتالءم  موسيقية  إيقاعية  موجات  داثإح  تمي  الر 
  معدن   وجوهر  القول  در ة"  القافية  أصوات  اعتبرت  وقد   والداللية،   النفسية  الشاعر 

 .22"رالشع
 :االعتراف قصيدة في القافية
 :العروضي التقطيع

 بـاألحــزان  عـمـيـاء ومـشـاعــري    أبـي يـا مـوتـك بعـد أحسـب كنـت مـا
 بـألحــزاني  عـمـيـاء ومـشـاعــري    أبـي يـا مـوتـك عـدب سـبأح كنـت مـا
/0/0 //0 / //0 / /0 / //0 //0          ///0//0  /0 /0 / /0/0 /0/0 

 الـن ـشـوان المـتـوهـج ـانهـره مـن        وأحتـســي للحـيــاة سأظمأ أن ـي
 وانينـنـشـ نهـرهـلمـتـوهـهج مـن       وأحتـســي للحـيــاة سأظمأ أننـي

/0/0 //0 ///0//0// /0//0          /0  /0//0///0 //0/0 /0/0 
 أنماط   من  الن مط"  ذا وه  دة موح    بسيطة  قافية  استخدم  الشابي  أن    للقافية   دراستنا  بعد  تجل ى

 على  فيها  ترتكز  التي  التقليدية  العربية  القصيدة  في  التقفوي   وروثللم  امتداد  هو  القافية
  تعني   التي  متواترة  القصيدة  في  والقافية  23"هايتهان  حتى  القصيدة  بداية  من  واحدة   قافية

ط   في   ةالقافي  تمثلت  األحزان  لفظة  األول  البيت  في)أمثلتها  من  ساكنين،  بين  حركة  توس 
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 مقطع  في  القافية  جاءت  النشوان  كلمة  الثاني  البيت  وفي  ،(0/0/زاني)  مقطع
  (.0/ 0/واني)
  لشيء  تابعة  وسيلة  أو  أداة   ليست)  وهين ك  جان   أقر    كما  ألن ها   للمعنى خادمة  القافية  تأتي 

 تظهر  ال  الصور   من  كغيرها  وهي  غيرها  إلى  تضاف  صورة  مستقل،  عامل   هي   بل  آخر
  المطلق   نوع  من  القصيدة  ي ف  جاءت  وقد  24"بالمعنى  عالقتها  في  إال    حقيقيةال  وظيفتها

 كانت  عرالشا  نفسية  باعتبار  األبيات  في  داللته  اإلطالق  ولهذا   ساكنة،  غير  متحر كة  أي
 .مقيدة غير طليقة حر ة

  هذه   داللة  ومن  والصفات،  األسماء  على  القصيدة  في  اللغوي   تركيبها  في  القافية  قامت 
 دوره  اللغوي   التركيب  ولهذا   ، (النشوان  ه ج المتو /باألحزان)أمثلتها  من  الثبات،  األخيرة
 نفسه   عن  يرهتعب  يف  حر ا   وكان  قراره،  أخذ  في  ثابتا  بدا  فالشاعر  األبيات  في  الداللي
  نشوان،   متوه ج  نهر  الحياة  بأن    اعترف  فقد  والده،  غياب  بعد  الحياة  ات جاه  وموقفه  بصدق
  قيد   وحبسها  جاههاات  بمشاعره  الت حكم  المرء  يستطيع  ال  الل ذ ات،و   والمتع  باألفراح  عاجة

د. انسانية طبيعة وهذه  والمآسي األحزان   :قوله ذلك يجس 
 والـهـذيـان البـهـتـان مــن ضــرب   ورفـضـــــــــــهـا ـيـاةبالـح الـتـشـاؤم وإذا 
  اإليـمــان  الـصـادق الـحـيـاة عـبـد    نـفـســــــــــــــــه قـــرارة فــي  آدم ابــن إن  

  خاصة   الديمومة،  سمة  أكسبها  متواصال  إيقاعا  االعتراف  قصيدة  في  القافية  منحت
 جزء  هو   الذي  المتسارع  الت كرار  إيقاع  ول د   الذي  صوتيوال   التركيبي  التوازن   ذا  بتالحقها

  .الشاعر لغرض مناسبة جاءت فالقافية وعليه، 25"والنغم اإليقاع وحدة" في يساهم كبير
 :القافية في اسيةاألس األركان  أحد الروي  يعد   :الروي 
 : لغة الّرويّ 

"العرب  لسان   في   ورد واء  فارتوى،  ري ا  الحبل  روى :    حبال   من  حبل   :المدو   بالكسر  والر 
 . 26"البعير على والمتاع  الحمل  به يشد   وقد الخباء،
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  ُتَشدُّ   ما  الشعر  في  وهو  والمتاع  الحمل  به  ُيَشدُّ   ما  الروي   أن  اللغوي   المفهوم  من  يتجلى  
 .القصيدة به
 :اصطالحا الّرويّ  

  وتكراره   ناسبالم  الحرف  اختيار  في   والت دقيق  والفكر  الت أني  على   لداللته   روي ا  سم ي"  قيل
  يتم   عصمة  أي  روي ـا  تبرهاع  من   هناك  أن    كما  القصيدة  أبيات  كل  في   حريص  بشكل  بعينه

وي    ،27"تفر قه  وعدم  األبيات  تماسك  بها   لذيا  وهو  بيت  كل  من  األخير  الحرف  هو  والر 
  غلب  وإذا  رائية  قافية  نقول   الراء  صوت  فيها  غلب  إذا   إليه،   وتنسب  القصيدة  عليه  تبنى
 .28دالية  قافية قلنا ل الدا صوت فيها
وي    إذن  فيه  الشاعر  ويتخي ر  إليه،  وتنسب  القصيدة  عليه  تبنى  الذي  الحرف  هو  فالر 

 في  تتفاوت  الهجاء  حروف  أن    ومعروف  الموسيقي،  الوقع  البالغة  ودةالج  العالية  الحروف
 .كروي   كل ها توظ ف ألن تصلح  ال لذا الموسيقى،

 
 :االعتراف قصيدة في الّروي 

 :الشابي القاسم أبو اعرالش ليقو 
 بـاألحــزان عـمـيـاء ومـشـاعــري  أبـي يـا مـوتـك بعـد أحسـب كنـت مـا

 شـوانـالـن   المـتـوهـ ج نهـرهـا مـن        حتـســيوأ للحـيــاة سأظمأ أن ـي
نـيـا وأعـود  ــان ـــــواأللـــحــــ واألفــــراح للـحـب      خــافــــــــــــــقٍ  بـقـلــب للـد 

  واحد   روي  على    اعتمد  بحيث   العمودية  القصيدة  نمطعلى    اعتمدقد    الشاعر  أن    تشفكن
  أنفي   مجهور  متوسط  لثوي   صوت  وهو"  النون   تصو   وهو  نهايتها  إلى  القصيدة  بداية  من
  النون   فصوت  جهة،  من  والن غم  اإليقاع   إلثارة  كوسيلة  النون   الشاعر  استخدم.  29"حمنفت
حر   عمل  فيها  وتعمل  المتلقي  نفس  إلى  تنفذ  عةمتتاب  إيقاعية  حركة   خلق   ذلك   بسبب  الس 

  حالة   وافقت  ليةدال  وظيفة  أد ى   أخرى   جهة  ومن.  والمتتابع  المتواصل   النغمي  التشكيل
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  وعادت   وغيابه  األب  موت  عن  الناجمة  واألحزان  هاتاآل  تركت  التي  النفسية  الشاعر
ك  الحياة  إلى  ثانية  تت صف  التي  واأللوان  واأللحان  شوةالن  كتل  وتعيش  جديد  من  بها  لتتمس 

  .الحياة بها
 :الدراسة هذه بعد لنا  اتضح :الخاتمة

 جزءهو  شمل مختلف تشكيالت القصيدة أما الوزن فباعتباره ي  الوزن   من  أعم    اإليقاعأن  
إيقاع داخلي وإيقاع داخليمنه  على  شتملي  الخارجي  اإليقاعن  أو   ، وأن اإليقاع نوعان 

أيضا  طلق أُ و   ة،والقافي  الوزن  رة  التفعيالت  هو الوزن  و ،  العروض  علمب  عليه   في  المتكر 
الحظنا  األبيات وقد    جاء   بحيث  استخدامه  ي ف  وُوف ق  الكامل  بحر  الشاعر  اعتمدأن  ، 
اعتمد  واإليقاع  للد اللة  دمااخ  النفسية  لحالته  مناسبا  األخيرة  هذه   والعلل،  الزحافات  كما 
جاءت   القافية وارتأينا أن   ،التفعيلة  نفس  تمنحها  التي   اريةوالتكر   المم لة   الرتابة  على  قضت
 رويا   النون   صوت  رالشاع  اختارو   وإيقاعيا  دالليا  لقصيدةا  خدم   بدوره  وهذا  مطلقة  متواترة

 . القصيدة ستوى م على إيقاعا  ولد بدوره وهذا
 

 قائمة المصادر والمراجع

  بيروت،   زيع،والتو   للنشر  صادر  دار  الحياة،  أغاني   ديوان  الشابي،  القاسم  أبو .1
 . 2،2008ط

 للطباعة،  الوفاء دار العربي، الشعر في اإليقاع السعود، أبو سالمة السعود أبو .2
 . 2004  ،3ط بيروت، صادر  دار ، 15م ،العرب لسان منظور، ابن .3
عر موسيقى س،ينأ إبراهيم .4  ، 1965 ،3ط مصرية، األنجلو مكتبة العربي، الش 
 والمعنوية،   الفنية  وظواهره  ضاياهق  اصرالمع  العربي  الشعر  الدين،  عز  اسماعيل .5

 . 3ط العربي، الفكر دار
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: راجعةوم   ترتيب  تراثي  لغوي   معجم  العين،  كتاب  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل .6
  ناشرون،   لبنان  مكتبة  سل وم،   داود  امعنإ  / ود   سل وم   داود   /ود  العنبكي  سلمان

 .1ط
  لبالغة، ا  ساسأ  أحمد،  بن  عمر  بن  محمود  هللا   جار  القاسم  أبو  الزمخشري  .7

بيضاوي   محمد  منشورات  ،2ج  السود،  عيون   باسل  محمد:  تحقيق   دار  علي 
 وزن  مادة ،332  ص ،1،1997ط لبنان، بيروت العلمية الكتب

 دار  المحيط،  القاموس   إبراهيم،  نب  يعقوب  بن  محمد   الدين  مجد  الفيروز آبادي .8
 .وقع مادة ،127ص  ،1999 ،1ط لبنان، بيروت العلمية الكتب

  للنشر  الثقافية  الدار   للمعاني،  الصوتي  التمثيل  يوسف،   ليلالج  دعب  حسني .9
 القاهرة،

 2005 زيع،والتو  للنشر األديب دار الشعري، اإليقاع  خصائص عميش، العربي .10
 . 1984  الرياض، الرفاعي  دار عري،شل ا النص في دراسات عبده، بدوي  .11
  نب  بيبالح  محمد :  تحقيق  األدباء،  وسراج  البلغاء  منهاج  القرطاجني،  حازم .12

  . 1981بيروت، االسالمي الغرب  دار ، 3ط خوجة،
  عربي،  عربي  الكامل   القاموس  والكالم،  المعاني  في  المرام  مؤنس،  الدين   رشاد .13

 .وقع مادة ، 150ص ، 1،2000ط لبنان، بيروت الجامعية الراتب ردا
 الخانجي  مكتبة  والتطور،  الثبات  بين  العربي  الشعر  موسيقى  الدايم،   عبد  صابر .14

 .1993 ،3ط القاهرة،
 العربية  المؤسسة  ، 1ط  العربي،   الشعر   في   اإليقاع   فلسفة   الهاشمي،  علوي  .15

  .النشر و للدراسات
  للنشـر   الفجر  دار   العربي،  الشعر  وإيقاع  وضالعر   تبرماسين،  الرحمان  عبد .16

 . 2001،  3 توزيع،لاو 
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 .الجامعية الراتب  دار  والقافية، العروض  علم  في المتقن  الشيخ، غريد .17
 ، 2ط  للماليين،  العلم  دار  العربي،  للشعر  اإليقاعية  ةالبني  في  ب،دي  أبو  كمال .18

1981. 
 اإليقاعية،  والبنية الليةالد البنية بين الحديثة العربية القصيدة عبيد، صابر محمد .19

  2016.،1ط توزيع،لاو  للنشر  غيداء دار
  الشعري   الخطاب  في  الداللة  وإيقاع  االيقاع  داللة  الخاتوني،  خلف  قاسم  موفق .20

 . 1،2016ط والتوزيع، للنشر غيداء  ارد يث،الحد
  الغالي،   أمالي  في   قراءة  الشعري،  النص  جماليات  الشوارب،  أبو  مصطفى  محمد .21

 . 2005 ،1ط سكندرية،اإل الوفاء دار
 . 1986 بيروت، العودة دار  الحديث، دبياأل النقد هالل، غنيمي محمد .22
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 .قفو مادة ،432ص المحيط، القاموس ،الفيروز آبادي .18
عر  موسيقى  أنيس،  إبراهيم .19   ، 1965  ،3ط  مصرية،   األنجلو  مكتبة  العربي،  الش 

 .264 ص
  ةصياغ  العربي  العروض  الخويسكي،  كامل  وزين  الشوارب  أبو  مصطفى  محمد .20

 .11ص والنشر، الطباعة لدنيا  الوفاء دار  ،2ج جديدة،
 عنوية،والم  يةفنال  وظواهره  قضاياه  المعاصر  العربي  الشعر  الدين،  عز  اسماعيل .21

  .67ص  ،3ط العربي، الفكر دار
 والتوزيع،   للنشر  األديب  دار  الشعري،  اإليقاع  خصائص  ،عميش  العربي .22

 .176ص  ،2005
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 والبنية  الداللية  البنية  بين  الحديثة   عربيةال  القصيدة   عبيد،   صابر  محمد .23
  .110ص اإليقاعية،

 .100 ،99ص ن،  م عبيد، صابر محمد .24
   .110ص ،  ن م عبيد، صابر محمد .25
 .َروي   مادة ،271ص  ، 6م العرب، لسان منظور، ابن .26
  الخانجي  مكتبة  والتطور،  الثبات  بين  العربي  الشعر  موسيقى  الدايم،  عبد   صابر .27

 .166  ص ، 1993 ،3ط القاهرة،
 للنشـر  الفجر   دار   العربي،  الشعر  وإيقاع  العروض  تبرماسين،  الرحمان  عبد .28

 . 37ص  ،2001،  3ط والتوزيع،
  للطباعة،   لوفاءا   دار  العربي،  الشعر  في  اإليقاع  السعود،  أبو  مةسال  السعود  أبووينظر،  

 .100ص
 للنشر  الثقافية  الدار  للمعاني،  الصوتي  التمثيل  يوسف،  الجليل  عبد  حسني .29

 .24ص  ،1998 ة،لقاهر ا

 
_____________________*********____***** ______________ 
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 .الواحد عبد قالرزا عبد عرللشا ر"األخي ئر"الزا قصيدة  في الصمت وجع

 ____ _ ____ _ __ __ _______________________________ _ 
 األحمدي  علي بن عيد بن مجدي د.    

 

 

 : ملخص البحث

الواحد،  عبد    تهدف الدراسة إلى الوقوف على قصيدة "الزائر األخير" للشاعر عبد الرزاق
ا تضمُّ  تلقي، وعليه تقف الدراسة على  تثير المدالالت    فهي من القصائد القصيرة، إال  أنه 

في  ين، همامحور  ينطوي عليه من دالالت،  العنوان، وما  يتناول  الذي  ل  األو  المحور   :
 المحور اآلخر النص  وما يضم ه من أبعاد نفسية.ول حين يتنا

ائر األخير" للشاعر عبد الرزاق عبد الواحد، كشفت "الز   قصيدةخلصت الدراسة إلى أن   
نع صراع  المؤلمة،  يفسي،  ن  بالدالالت  مقتر   فالعنوانعجُّ  ألن   جاء  التعريف(؛  بـ)أل  ًنا 

حين  في  عنه،  واالبتعاد  إنكاره،  يمكن  ال  زائٌر  خمسة    الموت  عن  عبارة  الن ص  جاء 
م   لُتقد  بينها؛  فيما  تتعاضد  مأساوًيامقاطع،  واإلحساس  يسيط  مشهًدا  الصمت  عليه  ر 

 الرحيل.  ء من وقعبالعزلة، والخوف على األبنا

 القلق. -الصمت-ةالعزل-الموت-العنوان :ةالمفتاحيالكلمات 

Pain of Silence the poem The Last Visitor "alzayr al'akhyr" 
Abstract 
The study aims to find out the poem The Last Visitor "alzayr 
al'akhyr" by the poet Abdul Razzaq Abdul Wahid, as it is one of 
the short poems, but it contains connotations that excite the 
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recipient, and therefore the study stands on two axes, namely: 
the first axis that deals with the title and the connotations it 
implies, while The other axis deals with the text and the 
psychological dimensions it contains. 
The study concluded that the poem "The Last Visitor" by the poet 
Abdul Razzaq Abdul Wahid, revealed a psychological struggle, full 
of painful connotations, as the title was associated with (the 
definition); Because death is a visitor that cannot be denied, and 
we can stay away from it, while the text was composed of five 
syllables, which are mutually reinforcing; To present a tragic 
scene dominated by silence and a sense of isolation, and fear for 
the children from the impact of departure. 
Key words: title-death-isolation-silence-anxiety. 

 مقدمة: 

الشعري    الن ص  نص  -قراءة  آثار -أي   فتتفاوت  القارئ،  على  أثٍر  ترك  من  تنفك  ال 
عل المتلقي  قدرة  الن ص، ومدى  قيمة  وفق  معهالتعاطى  النصوص  هنا جاءت ي  ، ومن 

ف البحث،  عبد فكرة  العراقي  للشاعر  األخير"  "الزائر  عبدالواحد،  قصيدة  رغم    الرزاق 
كما أبعاٍد متعددة،  ب  تعجُّ من القصائد القصيرة، إال  أن ها    مات، التي تجعلهامحدودية الكل
القصيدة عام    أن  الذهبية  القصيدة  وسام  على  ستروكم  1986حصلت  مهرجان  ا في 

، من خالل محورين، هما:  إلى قراءة هذا الن صوعليه يسعى الباحث    ،فرنساي في  العالم
الع الوقوف  عتبة  محاواًل  والنص،  ا نوان،  له  ُيشك  ما  ذاتعلى  أبعاد  من  دالالت   لنص 

ة فعل.   ترتبط بحالة العجز حيال ما ينتظره المرء من رحيل ال يملك تجاهه أي  رد 

 :انالمحور األّول: عتبة العنو 
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العرب  انالعنو ورد   لسان  َظَهَر بمعنى  في  وُعُنونًا:  َعَننًا  وَيُعنُّ  َيِعنُّ  الشيُء  "َعنَّ   :
قال اللحياني: َعنَّْنُت ...ن ًا وَعنَّنه: َكَعْنَوَنهَتاَب َيُعنُّه عَ َض؛ وَعنَّ الكِ اعَتَرَض وَعرَ   ...أمامك

إذا   َتْعِنَيًة  وَعنَّْيُته  َتْعنينًا  بقال    ه،ْنتَ َعْنوَ الكتاَب  األثرابن  والُعْنواُن  وفي  (1)..."ري:   ،
عالمة  :  االصطالح ُتعين هو  وتأوياًل،  إشارة،  ثناياها  في  مرجع    فهو،  (2)القارئ   تحمل 

  -رب ما-فالتعاطي مع العنوان ،  (3) تكثيف المعنىتؤدي إلى  ،  اعالمة ورمزً   هداخليتضمن ب
ده، (4) النص مع التعاطيوازي ي أربع وظائف، ي ف (يتجيرار جينا )وللعنوان وظائف يحد 

وانتماءه  التعينيةالوظيفة    هي: النص  هوية  تبرز  و التي  يقول  ،  التي  الوصفية  الوظيفة 
عن  العنوان عن   شيئًا  و النصطريقها  اإليحائية،  الوصفية،    المرتبطة  الوظيفة  بالوظيفة 

 .(5)نسبة لقارئه المفترضالتي تؤكد جاذبية العنوان بالة والوظيفة اإلغرائي

بـ"الزائر    موسومةهذه القصيدة  ، و الن صمدخاًل يدلف من خالله المتلقي إلى    عنوانُيمث ل ال
طياته   في  يحمل  وسٌم  وهو  فمفردة   ذإ،  متعددة  دالالتاألخير"،  كلمتين،  من  يتكون 

 

الفضل    1 أبو  الدين ابن منظور،  العرب  ،جمال  ، عناية وتصحيح:  ، مادة )عنن(لسان 
عبد محمد  الصادق    أمين  محمد  إحالعبيديالوهاب،  دار  بيروت،  التراث ،  ياء 

 .  م 1996، 3، طالعربي/مؤسسة التاريخ العربي
  مرة تأويلية في شؤون العتبة الن صية،غاوان: مي نظرية العنحسين، خالد حسين، ف2

 . 65ص،  م2007، د.ط، دمشق، دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر
سات دراسة سيميائية، درا:  بالخشاالعنوان في قصص وجدان    ،علي أحمدالعبيدي،   3

 . 61ص، م2009،  23عموصلية، 
"، )رسالة  نصر هللام إبراهينصية في شعر العتبات الالدريسي، ياسمين الفايز، ينظر:  4

ماجستير(، فلسطين، غزة، قسم اللغة العربية وآدابها، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، 
 .53ص ، م2015جامعة األزهر، 

، الجزائر،  1يت من النص إلى المناص، ط، عتبات جيرار جند الحقبلعابد، عب  ينظر: 5
 . 88-87ص م،2008، وم ناشرون منشورات االختالف/الدار العربية للعل
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)الزائر( تكتسب التعريف بوساطة )أل(، مم ا يدلُّ على زائر ال يجهله الشاعر، ومعروف  
جيئه في آخر لحظة، وهنا يتجل ى للمتلقي أن  الزائر  صف بمهذ الزائر يتلديه، كما أن   

 مرء.لاألخير ال يمكن أن يكون سوى الموت، فهو آخر ما يشعر به ا

 

 ( دالالت المقطع األول1)  مقالشكل ر 
 ُيجل ي الشكل السابق ما ُيثيره العنوان من دالالت، ويمكن تبيانها في النقاط التالية:    

هو محاولة  اص منه، إال  أن  عدم التحديد بشكل أوضح،  ال منقع  كشف عن واالتعريف ي
 وفقد.من رحيل  للهروب من الواقع، بسبب الخوف من الموت، وما يترتب عليه

تباط الموت بمفردة الزائر ُتفقد الزائر الدالالت الحقيقية المتعل قة بهذه المفردة، إذ ُيمث ل ر ا
الو  من  مشهًدا  الزائر  هذا  ير حضور  ألن ه  بجع؛  لذا تبط  ذويه،  من  المرء  وانتزاع  الفقد، 

 يتصف بصفة األخير، فال زائر بعده.
 المحور الثاني: عالم الّنص: 
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أربعتتكون    دةالقصي سمن  عشر  أقسام،  ة  خمسة  إلى  الباحث  مها  قس  من  طًرا،  تنطلق 
 فجاءت على النحو اآلتي:الحاالت النفسية المنبثقة المسيطرة على الشاعر، 

 : ق الموت()قل بلحظة الترقّ  -1
و   هو  القلق إلى  رخط  عن  ينجمتوتر  خوف  يؤد ي  مم ا  ، (6)فسيولوجيةتغيرات    ُمترقَّب، 
حالة توتر شامل ومستمر نتيجة توقع تهديد خطر "  نعبارة ع  القلق  ن  أ  زهرانحامد  يرى  

نفسية جسمية قد يحدث، ويصحبها خوف غامض وأعراض  أو رمزي  ، وعليه  (7) "فعلي 
باإلحساس بالخطر، والموت من الحاالت التي تخلق هذه الحالة،    رتبطين أن  القلق  يتبي  

يعجل بها تأمـل    ية غير سارةحالة انفعال"  ه:أن  بـ  القلق المرتبط بالموت،  )تمبلر(لذا ُيعر ف  
استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من عدم  "ه  ن  أ  ر(هولتويرى )  ،(8)"وفاتهالـفـرد فـي  
رتبطة  لمظاهر العديدة االم نأي مظهر ملى تأمل أو توقع  تمد ععلمالنشغال االسرور وا

الشع  هن  "أ  (ديكستاين)   يرى في حين  ،  (9) الموت" ب المالتأمل  في حقيقة  والتقدير  وري  وت 
 .(10)"بي لهذه الحقيقةالسل

ولعل    متنوعة،  ظروف  تخلقها  عوامل  جر اء  الفرد؛  على  تسيطر  حالة  القلق  أن   يتبي ن 
لوالتفكير في الموت، وهذا  عمر،  اإلحساس بال  أبرزها -وفق تقسيم الباحث-المقطع األو 

 
االكتئاب    6 ومرضى  القلق  مرضى  بين  التمييز  ،احمد،  الخالق  عبد   ، م   ، اليماني 

 . 126م، ص2004، 1بوساطة األعراض الجسمية، دراسات نفسية ، العدد 
م،  2005، عالم الكتب، القاهرة،  4ية والعالج النفسي، طران، حامد، الصحة النفسزه  7

 . 484ص
الخالق،    8 قعبد  محمد،  المأحمد  طوتلق  عدد1،  الكويت،  المعرفة،  عالم   ، 111  ،

 . 38م، ص 1987
المعرفة    9 دار  الصحة،  نفس  علم  في  دراسة  "أ"  النمط  سلوك  شكري،  عادل  كريم، 

 . 27م، ص2006الجامعية، السويس، 
    .40 -39، ص مرجع سابقلق الموت، عبد الخالق، ق10
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ب الموت، إذ  الناجمة من ترق    على قلق مسيطر على الشاعر؛ جر اء حالة الخوف ينطوي  
 الشاعر:   يقول

 من دون ميعاد
 من دون أن ُتْقِلَق أوالدي 

 أطرق عليَّ الباب
 تالي:كل الالالت في الشيمكن تفصيل حالة القلق، وما فيها من د  

 
 المقطع األول ( دالالت2الشكل رقم )

ج س،  ق عالًما من التو الشكل السابق مشهًدا تغيب فيه الحركية، والصمت، مم ا يغل  ُيجل ي
 د على النحو اآلتي: فيأتي المشه

مم ا   - الزمن،  فيغيب  مفاجئ،  لحضور  الترق ب  حالة  ُتجل ي  جملة  ميعاد:  دون  من 
المرء في ح االة من االنتيوغل  الترق ب ظار  فيتمث ل  له موعد،  الزائر ليس  لمخيف؛ ألن  

 بشكٍل مستمر.
أوالدي:   - تقلق  أن  دون  التو من  حالة  تكشف  المجملة  والرجاء  ل،  على  س  سيطرة 

، فالخوف والحرص على مشاعر األبناء يحضر، في مقابل غياب الحرص على  الشاعر
 النفس.
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أم فعل  تضمُّ  جملة  الباب:  علي  فعلأطرق  لكن ه  األضع  يأتي  ر،  الجانب  مم ا  من  ف، 
ان في  تتجل ى  مفارقة  استجداء؛  يخلق  إلى  خالله  من  يتحول  ضعف،  على  الفعل  طواء 

 ل. االستعداد للرحي رغبة في
 الخواء: -2

اإلحساس بالخواء ينتج عن العزلة التي قد تكون اختيارية لبعض الوقت نتيجة التعر ض 
  القدرة على عدمرية بسبب إجبا وقد تكون  ،(11) لموقف ما، فتزداد مع مرور الوقت

 ، وتتجل ى العزلة في قول الشاعر: (12) حضاريًا وفكرياً االندماج الفكري مع المجتمع 
 ون في مكتبيكأ

 األحيانعظم في م
 ويمكن تجلية دالالت هذا المقطع في الشكل التالي:    

( دالالت المقطع الثاني 3الشكل رقم )  

 
نظريات  11 النفسي:  اإلرشاد  أحمد،  مجاالته،  الزعبي،  عم ان، الدائرة  ه،  الوطنية،    مكتبة 

 . م2002األردن، 
المعاصرة12 المصرية  الدراما  في  االغتراب  حسن،  من    :السيد،  والتطبيق  النظرية  بين 

 . 13-11م، ص 1986، العامة د.ط، الهيئة المصريةم،  1960-1969
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المقطع عن هذا  الخ  يكشف  يخلق  جواء،  حالة من  مم ا  بالزمن،  اإلحساس  بسبب  اءت 
ًدا لتشكالن مشه  تجل ى في ديمومة العزلة، فحالة الترق ب مع الوحدة، تتعاضدان؛اغتراًبا  

 لوجع، فالرحيل يبدأ من فقد الذات. من ا
 :االستعداد للصدمة -3

داد وت، وهو استعالزائر األخير؛ المتمث ل في الماالستعداد لصدمة تتجل ى المفارقة في  
ضطرب، وظروف ُمغل فة بالعزلة، من خالل الوحدة التي يشعر بها، كشف عن واقع مي

دا ياث قادمة، مم  فهذا االستعداد ال ينطوي على أحد على أن  االستعداد ال فائدة منه،  ؤك 
 فالموت رحلة ال عودة منها، إذ يقول الشاعر: 

 زائرٍ  جلْس كأي ِ ا

 وسوَف ال أسألُ 

 أينْ  وال ِمنْ ال ماذا 

باهت    ترحيب  عن  السابق  المقطع  بقدوم   يكشف  المرتبطة  الفرح  مالمح  عنه  تغيب 
 ع: ت هذا المقطالزو ار، والشكل التالي ُيبي ن دالال
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 الثالث( دالالت المقطع 4الشكل رقم )
 على النحو اآلتي:ُيجل ي الشكل دالالت كل  سطر من المقطع الثالث، وهي 

الشطر األ  فعل األمر )اجلْس( - الشاعر في اإلحساس  يول  في  كشف عن محاولة 
ذا بالسيطرة على الموقف، فيطلب من الموت الجلوس، وهو طلب ال يخلو من تهميش له

 غم كل  ما يحدث إال  أن ه يحاول العلو من خالل فعل األمر.عر ر الشاالزائر، ف
والثالث: ينقلب الموقف من خالل اإلحساس بالضعف، الذي تسل ل الشطرين الثاني  -

ي ضعف اإلنسان مقابل هذا الزائر غير المرحب به،  لشاعر؛ ألن  الحقيقة تتجل ى فإلى ا 
 والذي يحضر دون موعد. 

ناقضتين؛ ُتشكالن مشهًدا من الصراع النفسي الذي ن متالتيينطوي على ح  فالمقطع 
 يسيطر على الشاعر. 

 رحيل:  -4
الرابع عن سخرية مؤلمة، فمشهد ما بعد الرحيل     المقطع  الشاعر   يتشكليكشف    أمام 

 عندما يقول:
 وحينما ُتْبِصُرني ُمغرورَق العينينْ 

 ُخْذ من يدْي الكتاْب 
ٍة للرف ِ   أِعْدُه لو تسمُح دونَ  يتبد ى في المقطع مشهًدا مستقبلًيا يمتثل في   كانيُث   حضجَّ

 :قطعالدالالت المنطوية في الم ، والشكل اآلتي ُيبينث بعد الرحيلداستباق زمني لما يح
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 ( دالالت المقطع الرابع 5الشكل رقم )

من      المشهد،  استباق  يحاول  فالشاعر  بالموت،  إيذان  الروح  خروج  لحظة 
استجداء ف  خالل  فعل  الموت،  إذ  يحضر  الطلبية،  دالالته  من  منزوًعا  األمر 

ز غياب اآلخر، فالشاعر يشعر بالوحدة، يأتي رجاء، واستعطاًفا، و  الكتاب ُيعز 
 به.  وله ال يشعر فمن حوالعزلة، 

 وجع: -5
ف   الصمت  المشهديستمر  فت  ي  الرحيل،  بعد  لما  وحشة المستقبلي    زداد 
 :ي ُيبي ن ذلك ، والشكل اآلتوقفالم

 
 الخامس( دالالت المقطع 6)رقم   الشكل

فاال الرحيل،  بعد  ما  مشهد  رسم  الشاعر  من  يواصل  بدأ  الرحيل  فوجع  يستمر،  ستجداء 
و  بالرحيل،  اإلحساس  حخالل  حب ه  ليس  على  تؤث ر  لم  العزلة  هذه  لكن   الكتب،  إال   وله 
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يُ  الذي  الرحيل  وجع  من  الخوف  د  ويتجس  أبنائه،  على  يحبُّ وحرصه  من  هم،  صيب 
تتجل  فالسخ ارية  إشعارهم برحيلهى في محاولة  بعدم  الموت  تأثقناع  بيان  ير ، من خالل 

 .الرحيل على األبناء
 الخاتمة:

الرزاق عبد الواحد،    قصيدة "الزائر األخير" للشاعر عبد  ناولتفي نهاية الدراسة التي ت  
بداية مة،  المؤلالت  تعجُّ بالدالكشفت عن صراع نفسي، فالقصيدة رغم قصرها، إال  أن ها  
 من العنوان إلى آخر القصيدة، إذ جاءت على النحو اآلتي:

زائٌر وت  فالم  : جاء مقترًنا بـ)أل التعريف(؛ ألن  الزائر ال يمكن إنكاره، العنوان
 ال يمكن تجاهله، كما أن ه الزائر األخير لكل  فرٍد، إيذاًنا برحيله عن الدنيا.

ل:   الصميسيالمقطع األو  المفاجئ جلي إال   ت، وال ينطر عليه  الطرق  بصوت 
ق ب أد ت إلى معرفة لحظة وصول  حالة تر فجاء المشهد دااًل على  لهذا الزائر،  

 الموت.
ة العزلة المتجلية في سيطرة الصمت من خالل ن حالالمقطع الثاني: يكشف ع

 عدم وجود من يبثُّ اإلحساس بالوجود.
حالة   ُيبي ن  الثالث:  فيالمقطع  ح  االستعداد  المو مواجهة  أي   تمية  دون  ت، 

 مقاومة أو اعتراض.
يت الرابع والخامس:  الرحيل من خالل حرصه على  بد ى مشالمقطع  هد ما بعد 

المتمث ل   الدائم،  الرفيقه  الهلع،  في  حالة  من  أبنائه  على  وحرصه  كتاب، 
 واإلحساس بالوجع، عند رحيله. 

الدراسة عن    ر صراًعا و صمت يثيت المخيف، وهمشهٍد يخيم عليه الصمكشفت 
الموت، وينتهي بم انتظار  بمستقبل من خالل  يبدأ  يتنفسًيا،  جل ى في تشك ل ستقبل 

 مشهد ما بعد الرحيل.
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 . الشعرية واتجاهاته يشاد أبو زكي أحمد
 ____ ____ _ _ __ _________________________________ _ 

                              اإلسالم نور  محمد د. و ،القادر عبد محمد القاسم أبو د.

 : بحثص الملخّ 

في العصر    رو اد الشعر  من مصري،  عر شا  م( 1955-1892أحمد زكي أبو شادي ) 
إنهالحديث أبول  "  أنشأ  .  أبول  "  ر  صدأو   "وجماعة  جماعة وتلك  ال  هذه  أحدثتف  .  "ومجلة 
رائد التفكير و من    فهو كان،  في مجال الشعر العربي  جديدة وحركة حديثة  نهضة   المجلة

كوين شخصيته. رت في تالتي أث    والشعرية  ة باألعمال األدبيةئحياته مملو كانت  و   .الحر  
ن  و كتبا    أل ف قد    وهو  نشأ  في مجال الشعر واألدب. إنه   المكثرينتى يعد  من  ح   دواوين دو 

أدبي    أدبية  أسرة  يف إلمامكما    . بجو   له  في    كان  المختلفة  الشعرية    ،عصرهبالمدارس 
ساعدته في    ذلك  الشعراء الغربي ين. فكل  و   األمريكيو   واألدب اإلنكليزي   هجري األدب الموب
الشعرية.تك عبقريته  المو إنه    وين  في  الضنظم  و وعات  في  بدأو الحديثة  قديمة  األنواع ع 

ا من  والبحورالقو   يذ  لشعرالمتنوعة  خاصة    . افي  ألوان  ذا  وقصائده  أشعاره  فصارت 
حمد زكي أل  الشعرية المتنوعة  االتجاهات  تقديم  نحاول  ففي هذا المقال   خصائص فذة.و 

 .أبو شادي
Abstract: 
Ahmad Zaki Abu Shadi (1892- 1955) was one of the pioneer 
Egyptian poets in modern period. He was established “Apollo” 
group and “Apollo Magazine”. This group and this magazine has 
been created a new renaissance and movement in the field of 
Arabic poetry. He was a pioneer person in free thinking and His 
life was filled with literary and poetic activities which has 
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influenced on formation of his personality. He has wrote several 
books and collections of poetry. On this reason he has been 
considered as a most contributor to the field of poetry and 
literature. He was grew up in a literary family and in a literary 
atmosphere. And he had deep relationship with various schools of 
poetry in his time and with Mahjar literature, English and 
American literature and western poets. All these elements has 
helped him in formation of his poetic genius. He wrote on various 
ancient and modern themes and innovated various types of poetry 
with rhymes and prosodies. For this reason his verses and poems 
bears a special and unique characteristics. In this article, we shell 
try to present the various poetic dimensions of Ahmad Zaki Abu 
Shadi.    

 التقديم: 
مكانة وله    .لعصر الحديثفي ا  م( شاعر مصري  1955-1892أحمد زكي أبو شادي )

الشعراءعم  بين  سامية لنا يبد  ألعماله األدبية والشعرية  عميقة  ةبعد درس  .اصريه من  و 
عوامل   هناك  كانت  تساعدت  التي  مختلفةأنها  في  و ه  الشعرية  عبقريته  في  كوين  أثرت 

إلى    هوفشاعريته.   والرمزي  مال  والواقعي  الكالسيكي  من  المتنوعة  األدبية  المذاهب 
لف دواوين  أو   ةددعالموضوعات المتنظم في  و   ،عموما وإلى النزعة الرومانسية خصوصا

كما   ،ةريبوميزات غ  خصائص فريدةتحمل  ه  ر اشعأف  .والنثر  عر الش  كثيرة وكتبا عديدة في 
اتجاهات عديدة لها  أبو  أ  يعد  فلذا    .كانت    األفذاذ  ةالعباقر   الشعراءمن    شاديحمد زكي 

 .في العصر الحديث المكثرين بين معاصريهو 
 :أبو شادي في سطور  زكيأحمد 
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زكي أحمد  محمد  ولد  مصطفي  ب  بن  شهر  ن  من  التاسع  في  شادي  أبو 
  أدبية   بلدة في    نشأو   1.بمصر  لقاهرةبحي  عابدين من مدينة ا   هـ1309/ م1892فبرايرسنة

وكان والدته.  منذمنهما   فورث األدب  .رعاية األبوين األديبينتحت  أدبي   جو   في وترعرع
عتبر من أوائل  ي  ا الذيماهر   اوكاتب  اعريق  اأديب  م(1934-1867محمد أبو شادي )  أبوه
المصريةالرو   إ  اد  العربيفي  األدب  أمهو   2.حياء    كانت   التي  ةير شه  أمينة شاعرة  كانت 

ثم التحق   ،قريتهبياته العلمية  قد بدأ ح    3. (م1899-ت)  مصطفى نجيبأخت الشاعر  
الثانوية فيها سنةدراسته هناكفأتم    ،بالمدرسة  الطب  وقضى  التحق بمدرسة  وفي    .. ثم 

م ذلك  غرام    لاأثناء  تعيإلى  التي  أبيه  ربيبة  معه  زينب  واحد.    تحتش    كان و سقف 
  اعر عن مرامه فخاب الش  من رجل أخر.   تتزوجو   ترفضه  لكنهاو   ،م ايحب ها حب ا جالشاعر 
د وجعل  4. في قصائد عديدة، منها: "زينب" المرغوب سمهذا اإل يرد 

المستنكرة   الحالة  أبوه هذه  اليونان وتركيفلما رأى  إلى  ينسى غرام  ل  م1911سنة  اأرسله 
تلك   عشيقته. دراستهالفترة    فى  عاطفية  عامل  تعط ل  لصدمة  من    .نتيجة  عودته  وبعد 

 

 
الكتب  دار : بيروت كامل سلمان ، معجم األدباء، المجل د األول، ، الجبوري .  1

؛  وقبش، أحمد، تاريخ  الشعر  150م، ص 2003ـ/ ه1424عة األولى  ية، الطبالعلم
   236ر الجيل، بيروت، دون تاريخ، ص  العربي الحديث، دا

 .  23، ص تاريخ دون كي، المؤسسة المصرية العامة، مصر،  .الجندي، أنور، أحمد ز  2
لملح كان اشتهر با. مصطفى نجيب: كان أديبا مصريا ماهرا، وشاعرا بارعا،  3

صف المخترعات الحديثة. يحسن ابتكار المعاني، له أسلوب رشيق،  دعابة. برع في و وال
ي، عمر، في األدب  ثر األسلوب المسجوع دائما. له كتاب "حماة اإلسالم." )الدسوقيؤ 

 ( 254م، ص 2000هـ/1420الفكر العربي،  ، دار1ج/ الحديث،
يئة  ، اله1الحديث، ج/ي الشعر ولو وأثرها ف. الدسوقي، د. عبد العزيز، جماعة أب 4

 146م، ص 2000،  4العامة لقصور الثقافة، ط 
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اإلجبارية فإأبوه    أرسله  الرحلة  إنجلترا  إبريل  لى  العالية 1912ة  سني  دراسته  ليتم   م 
الطب     منها  ثالث سنوات  وات متوالية.سن قضى في إنجلترا عشر ف  5الطب ية. في دراسة 

سبع1915  سنةفيها    جوتخر   بعده  قضى  ثم  علم ف  نين.س   م.  في  ذلك  أثناء  ص    تخص 
الباطنة "وب"   .والجراثيم  األمراض  جائزة  "البكترول  6ونال  علم  "مدفي  من  رسة وجيا" 

الطبية.  لندن  جامعة  مدارس  إحدى  جورج"  سانت  إلى    7مستشفى  عته  شج  الجائزة  وهذه 
. وفي أثناء ذلك ا  ته" م بتربية النحل. فاتخذ "النحل وطبيع تهالبحث العالي في علم الطب 

مملكة  "  اعة النحالة" وأصدر لها مجلةفألف جماعة علمية سماها "جم  موضوعا للبحث.
المملكف "وصن    النحل" النحل وتربيته" و"ة  في  النحالة". عذارى،    سكرتيرا   نوعي    8أوليات 

العربية التي أس   اللغة  المستشرق مرجليوث )لجمعية آداب  كما   9م(. 9401-1858سها 
 10م. 4191م إلى  1913  سنةالمصري" وعمل سكرتيرا له من  ساهم في تأسيس "النادي  

أس   أنه  بالذكر  المصري  جدير  النحل  "نادي  شهرين  س  بعد  “النادمن  "   يتأسيس 
أراد أن    نظم قصيدته الغر اء "مملكة النحل."لفحي اه أمير الشعراء أحمد شوقي    المصري."

فأن للدجاج  مربيا  الدجا  أشيكون  "مملكة  وصن ف  "الدجاج"  في  و   11ج" مجلة  زمنا  عمل 

 
،  6بد المقصود، تطور األدب الحديث في مصر، دار المعارف، ط/أحمد ع  هيكل،.    5

   299م، ص 1994
 للفائزين للبحث في العلوم بإنجلترا.  تعطى “جائزةب يو . " 6
    236، ص ر السابقالمصد الحديثالعربي  تاريخ الشعر . قبش، أحمد، 7
 151-150، المصدر السابق، ص 1، معجم األدباء، ج/كامل سلمان، لجبوري ا.  8
9  ( مرجليوث  معلو 1858-1940.  )لويس   . إنكليزي  مستشرق  في  م(:  المنجد  ف، 

   ( 511رات في دار العلم، إيران، دون تاريخ، ص  األعالم، مؤسسة انتشا
  ،2ارف، طدار المع  :  هرة، القامصالمعاصر في    األدب العربيضيف، شوقي،    .  10

 141-140؛ والدسوقي، د. عبد العزيز، المصدر السابق، ص 146ص 
   151-150السابق، ص  ، المصدر1معجم األدباء، ج/ سلمان،كامل ، الجبوري .  11
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ته في أثناء إقام  يالنحل". وفمجلة "عالم في  و   ،م1919سنة   الدوليتأسيس معهد النحل  
ا تزو ج من سي دة إنكليزية رافقته زمنا طويال من حياته حتى قبيل هجرته إلى أمريكا إنجلتر 
اء وفي أثن  13خالله دواوينه ومؤلفاته.  جووفرت له الجو  المالئم الذي أنت  12م 1941سنة  

ية والفرنسية وأدبهما وغيرهما من اللغات األجنبية  إقامته في إنجلترا أحاط اللغة اإلنجليز 
يكي فيهما. كما مال إلى المذاهب األدبية المتنوعة من الكالس  ينشد  حيث  تى أتقن بهماح

والرمزي   خصوصا.    والواقعي  الرومانسية  النزعة  وإلى  الشاعر  كو عموما  خليل  ان  اتخذ 
  فلما الحظ أن   15وكيتس.  14وتأثر بأشعار شيلي  .تلك المذاهبله ل  وشيخ  أستاذكمطران  

"ا  اطاته  نش  تراقب  اإلنجليزيةالشرطة   المصري"في  األرض  ضاقو   لنادي  عليه  ت 
 16م. 1922سنة أواخر ديسمبر  رجع إلى مصرإلى وطنه  ف ةعزم على العود البريطانية

  هذه فجعل مهنته    .الحكومية  ة فيفي الوظ  كطبيب  العملية  حياته   بدأه  نطإلى و   بعد عودته 
ن عي  حيث    ،ورسعيدمتنقال بين القاهرة واإلسكندرية والسويس وب  مصري ال  لخدمة الشعب

إبريل   في  بالقاهرة  بكترولجيا  عي ن  ،م1923  سنةطبيبا  البكترولو في    مديرا  ثم  جيا قسم 
الحكومة   إبر بمستشفى  في  سعيد  رحلثم  .  م1924يل  بالسويس  بور    أستاذ ن  وعي    إلى 

رغم أنه   .مستشفى الحكومة باإلسكندرية  مدير  ثم عمل  جامعة اإلسكندرية. البكترولجيا بال
منتدى األدباء والشعراء    إلى  ةرغبالغلبت عليه  ه  ولكنحكومية    غال فى وظيفةكان مشت

والنبالء   اإلسكندريةبالقاهرة.  والفضالء  القاهرة  وسافر  فغادر  ليخدم  1928نة  س  إلى  م 
 

   236المصدر السابق، ص العربي الحديث  اريخ الشعرت . قبش، أحمد،12
 236. نفس المصدر، ص 13
. ولد بمدينة "هرس الرومنطيقيةة الخمسة  عد من األعمدي  م(:8221-1792شيلي ).  14

 . لم يعمر إال قليال ولكن شهرته في آفاق العالم. هام" في أسرة أستقراطية
15( كيتس  شاعر  7951-1921.  هو  اشتهرم(:   ، )لويس   إنكليزي   . الغنائي  بالشعر 

 ( 482معلوف، المصدر السابق، ص 
   146السابق، ص  رشوقي، المصد. ضيف، 16
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جيا" في  و لقسم "البكترولامدير   ة ويهذبهم بفنونه األدبية والشعرية. وعي نالناس بعلومه الطبي
و"  مدرسة "أبول    باسمس مدرسة شعرية  أس  و   .لقاهرةعهد الصحة بام في م1932سنة    إبريل
بم1933  سنة مجلة  وأصدر  "جماعة  و   17االسم.نفس  ،  إنشاء  هو  الكبير  عمله  كان 
وقد أحدثت هذه الجماعة وتلك    .نقدالعر و لشبا  ةصمخت 19و"  وإصدار مجلة "أبول    18"وأبول  

م يكن لجماعة  ول  .األفذاذ  من الشعراء  دةع  إبراز  فيأدبية حيث ساعدت    مجلة نهضةال
  . االستواءوالمجددين على    نأشعار المحافظي  ةمجلال  ملتحد، وقد  و مذهب أدبي محد  أبول  

إلى اإلسكندرية مرة  ثم نقل    20. والهيام  الطبيعة والحب    ةفى تلك الفتر   شعرهموضوع  كان  و 
ة  يعمل في الحكومة حتى أصبح وكيال لكلية  الطب  بجامعوظل     ، م1935سنة  أخرى  

 21. 1942سنة  اإلسكندرية
وعمل أستاذا    ،إلى أخر حياته  هناكواستقر     م1946سنة    نيويورك  هاجر أحمد زكي إلى

بأمريكا آسيا  معهد  في  العربي  للسر    كانو   لألدب  ب  في  أمينا  أدبية  "رابطة رابطة  اسم 
هى  )  منيرفا" الحكأمنيرفا:    الحاج  هللا  نعمة  أسسها  شعرية  أدبية  جماعة وهى    (مة.لهة 

لها  م(1889)المولود   العرب   .الذي كان رئيسا  المفكرين  الرابطة عددا من  وقد ضمت 

 
ج/،  عمر  الدسوقي، .  17 الحديث،  األدب  الفكر  2في  دار  سنة،    -هـ  1420  العربي، 

 70م،  ص2000
ها في القاهرة الشاعر المصري  . "جماعة أبولو"هى تطلق على هيئة أدبية جديدة أسس  18

أحمد ز  )د.  أبو شادي  م، وجعل مركزها 1932م( في سبتمبر عام  1955-1892كي 
 اء والنقاد. باء، والشعر الم األدطائفة من أع القاهرة وتجمع

صدر العدد    ي العالم العربي. هى أول مجلة خصصت للشعر ونقده ف :  "  . "مجلة أبولو19
ل من مجل ة َأبولو  م. 1932سنة  فى سبتمبر  األو 

 239لسابق، ص ا  رأحمد، المصد. قبش،  20
  حديث، المصدر. الدسوقي، د. عبد العزيز، جماعة أبولو وأثرها في الشعر ال 21

 141ص  السابق،
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زكي  وأسس  22واألمريكيين. وأصد  أحمد  والعلمية.  األدبية  ونشر   رالجماعة  المجالت 
وكان يقضي  .  دى" العربيةمجلة "اله  أصدر ثم    ،أبولو" األدبية الفنيةدواوينه وحرر مجلة "

المتحدة الواليات  في  شغل    أوقاته  مجلة  طهونشافي  وأصدر  األدب  بنادي  وساهم   .
رأيه في الشعر الحر  والشعر العربي واألدب العربي واللغة    بدى"الهدى" باللغة العربية. وأ

األمريكبر الع عند  المجلة  هذه  وشاعت  حية.  عمرها  يطل  لم  ولكن  والعربيين  تى يين 
التجارة  ات في  يلقي المحاضر لعلمية و يكتب المقاالت األدبية وا  ت. وكان أحمد زكيتوقف

من  اإلذاعة  أمريكا""  وفي  واإلنكليزية،   23صوت  الفارسية  األشعار  بعض  يترجم  كما 
 إلى اللغة العربية الفصحى. ي  وحافظ الشيراز   ورباعيات عمر الخيام

م  توف ى عشر  الثاني  اليوم  في  شادي  أبو  زكي  سنة  أحمد  إبريل      هـ 1374/م 1955ن 
أمريكا.   في  كثيرفرث  هناك.فن  ود  24بواشنطن  واألصدقاء    اه  والشعراء  األدباء  من 

 25.الغراء والنقاد وغيرهم بقصائدهم الرثائية ذةواألساتذة والتالم
 : كي أبو شاديز  ألحمد  الشعرية عبقريةال
أبو    زكي  أحمد  موهوبا،شاعر   شاديكان  الشعرية    إن  و   ا  منقطعة  عبقريته  تكون  تكاد 

تكوين  في    المتنوعة المؤثرة  العوامل  تهساعدقد    .ديثالح  يالنظير في تاريخ األدب العرب
الوبل    ة،عبقريال  هذه من  القمم  أعلى  إلى  الشعراء  ه معاصري  بين  مكانةغته  قد  وهو    .من 

 
 293 السابق، ص ر أحمد، المصدبش، ق. 22
 151، المصدر السابق، ص 1م األدباء، ج/كامل سلمان ، معج الجبوري،.  23
ر السابق، ص  هيكل، تطور األدب الحديث في مصر، المصد. أحمد عبد المقصود  24

ا299 الشعر  في  وأثرها  أبولو  جماعة  العزيز،  عبد  د.  والدسوقي،  المصد؛  ر  لحديث، 
 147، ص السابق

أح  ،الخفاجي  .25 الدكتور  مقالة:  شرف،  العزيز  عبد  ود.  المنعم  عبد  أبو د.  زكي  مد 
مجموعة الكاملة، لمجلة أبولو، مكتبة شادي رائد مدرسة أبولو، في تقديم مجلة أبولو، ال

 236؛  وقبش، أحمد،المصدر السابق، ص 10، ص 4م، ج2003سرة، مصر، األ
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او دألف   الشعر  في  عديدة  وكتبا  كثيرة  العربي  اوين  الشعر  في  نجابته  على  تدل   لتي 
المكثر   يث.الحد المعاصرين  الشعراء  أبرز  من  يعد   كان  اإلوهو  حيث  من  نتاج ين 

  . كل هو الشعري  مؤلفاته  في  الشعرية  عبقريته  واألساليبظهرت  والمعاني  األلفاظ  في   ا 
 ن أهم  مؤلفاته: فم والفنون واألغراض وغيرها. ،والموضوعات

ال  ديوان .1   مصريات   انديو   .3(،  1924)  زينب  ديوان  .2(،  1910)  فجرأنداء 
الوجدان4.(،1924) شعر  أنين  5،  (1925)   .  الصد  6،  (01925  ورنين.  رجع   .
الباكي7(،  1926) الشفق  العام 8(،  1927)  .  أشعة  9  ،(1928)  . مختارات وحي   .

. أغاني  12  (،1933)  ياف الربيعأط  .11(،  1932)  . الشعلة 10  ،  (1931)  وظالل
الينبوع13(،  1933)  شادي  أبي العباب14(،  1934)  .ديوان  .  15(،  1934)  . فوق 

الثاني الريف16  (،1934)  الكائن  العباب17(،   1935)  . شعر   .  (1935   ،)18  .
الراعي  السماء19(،   1942)  عودة  من  السرور20(،  1949)  .  أغاني   .   (1953   ،)

الحزن 21 أغاني  الجديد 22(،  1953)  .  اإلنسان  الحر  23(،  1985)  .  النيروز   .  
  ،  . وطن الفراعنة26)مخطوط(،    . أيزيس25)مخطوط(،    اة. أناشيد الحي24(،  1988)

.  3ا،  . مه2،  . معشوقة ابن طولون 1  قصص شعرية وهى:  وله.  سبير. ذكرى شك27
  .1  ية، وهى: ر عشتمثيليات    يوجد له  كما.  . عبده بك5،   . مفخرة رشيد4،  نكبة نافارين

   .الشاعرالطبيب  4،  أزدشير .3، القيس إحضار إمرئ  . 2، ابن زيدون في سجنه
 شاعرية أحمد زكي:  في العوامل المؤثرة

عميقة  بعد   أنلألعمال  دراسة  لنا  يبدو  شادي  أبو  زكي  ألحمد  بعوامل  الشعرية  تأثر  ه 
في   التيعديدة  أمامهالشعرية    هعبقرياتزادت    شاعريته  حتى عألا  وفتحت  األدبية  ين 

 : فمن تلك العوامل .هراوأديبا ما صار شاعرا  
 

 بية:  في أسرة أد نشأته  .1
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الشاعر شادي  إن  أبو  زكي  فينشأ    أحمد  تحأ  وترعرع  أدبية  األبوين سرة  رعاية  ت 
يعتبر من أوائل الرو اد المصرية    كانالذي  األديبين. فكان أبوه أديبا عريقا وكاتبا ماهرا  

األ إحياء  أنه  بدفي  . حيث  أدبي  العربي  أسبوعية  مجلة  "اإلمام"أصدر  م  1905  سنة  ة 
ا و   26الظاهر".    حدائقيومية “وجريدة   فى حياة  أثر كبير  الصحيفة  لهذه  لشاعر.  كانت 

شاعرة.  وكانت أيضا  أ  أم ه  النشأة  شاعريتهفهذه  فى  حداثة    ث رت  منذ  بالغا  ه سن  تأثيرا 
األو هشبابوعنفوان   أسرته مدرسته  فكانت  ووالداه  ل.  أستاذا ى  العربي  كانا   األول.  األدب 

  في من الشعر والنثر   امجموعشر من عمره نشر  فمظاهر تأثيرهما أنه حينما بلغ الثامنة ع
 27.جزئين
 طران كأستاذ في األدب والشعر: خليل م ّتخاذا .2
الش القطرين  إن  شاعر  اتخذ  زكي  أحمد  ) اعر  مطران  أستاذا  م 1949-1872خليل   )

األدب   في  الشعري    وتأثره   الشعرو وشيخا  التجديد  إلى  دعوته  المذهب  في  وإلى  عموما 
  الشاعر   إن  و مطران من الرو اد للحركة الشعرية الرومانسية.  الرومانسي خصوصا. وكان  

 تأثيره،  حول  فقد أقر  الشاعر   زكي يوق ره حتى أهدى له روايته الشعرية "أختانون."أحمد  
 28حيث يقول : 

 على عجزها ظمأي وإن دمت قدوتي   تزل ممنك ل إال نفخةوهل أنا  
 ـــــــــــــــعد أمةوتوقظ عمرا أمة بــــ   درا شاعر بعد شاعر يجلك ق

 ـــــــي وأنشر ملتــــــي أعبر عن دين   وما عابني إطراء حتى فإنما 
 تأثره بالمدارس الشعرية المختلفة:   .3

 
أثرها في الشعر الحديث، المصدر  اعة أبولو و عزيز، جمي، د. عبد ال. الدسوق 26

 143-142السابق، ص 
 151، المصدر السابق، ص 1كامل سلمان ، معجم األدباء، ج/، الجبوري .  27
   68م، ص  1925ن، . أحمد زكي أبو شادي، ديوان شعر الوجدا 28
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زكي  أحمد  شوقي  الزم  أحمد  الشعراء  حافظ  شو م(،  1932-1868)  أمير  النيل  اعر 
المازنيوإبر   م(،1932-1871)  إبراهيم القادر  عبد  بد  وعم(،  1949-1890)  اهيم 

شكري  ) 1958-1886)  الرحمن  العقاد  محمود  وعباس  وأحمد    م(، 1964-1889م(، 
الرافعي1945-1871)  محرم صادق  ومصطفى  من  1937-1880)   م(،  وغيرهم  م(، 
أاألدب فكان  المعاصرين.  األفذاذ  والشعراء  زكيمحاء  مدرستهم   د  فيت بع  سن ا،  أصغرهم 

  جب ابتكار الفن المستحدث في ، ويعجب بوطنية حافظ وعالمية شوقي، كما يعالشعرية
المرسل  ،الشعر الشعر  يحب    ،هو  المدارس، وكانوا  بهذه  الشاعر  فتأثر  جم ا،  حب ا  ونه 

 . ةومالمح تأثيرهم اتسمت في شعره االجتماعي وشعره المرسل وفي عولمته الشعري
 تأثره بالشعراء الغربّيين:  .4

الطب  فقضى فيها طوال  زكي هاجر من مصر إلى إنجلترا لدراسة علم    إن الشاعر أحمد
سنوات أمريعشر  إلى  هاجر  كما  هناك،  وقضى  سنة    كا  توفي  أن  ألى  سنوات  تسع 

وأحاط   األمريكيففي أثناء إقامته هناك إنه قرأ األدب اإلنكليزي وطالع األدب    م.1955
و   لو األص هناك  الغربيين  للشعراء  بأبرز شعرائها من  والعناصر والعواطف  مثل:  اتصل 
 ديكتركأمثال ولز و ، وشيلي وكيتس وهيني وكثير من األدباء الغربيين  ورثووردزو   ويليام

 بهم. وتأثر  وأرنولد وغيرهم
 : تأثره بجماعة الديوان  .5

نوها كو  الذين  الثالثة  النقاد  على  تطلق  الديوان  جماعة  العقاد ع  : مهو   ، إن  محمود    باس 
الحمن شكري م(، وعبد  1949-1890)  م عبد القادر المازنيم(، وإبراهي1889-1964)
الم(. وسميت هذه الجماعة نسبة إ1886-1958) الكتاب  العق اد  لى  نقدي الذي أصدره 

سنة   رو اد  29م. 1921والمازني  تأثر  باألدب    قد  الجديدة  نزعتهم  في  الديوان"  "جماعة 

 
 223السابق، ص  أحمد المصدر. قبش،  29
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و  اراء  لشعاباإلنجليزي،  فهذه  خاصة.   الرومانسيين  شاعرية    لجماعةوالكت اب  في  أث رت 
 أحمد زكي.  

 : المهجرته لألدب مطالع  .6
من  المهجرون   األدباء هاجروا  أمريكا   من  خاصة  ،الشرق   الذين  إلى  لبنان  و  الشام 

الجنوبية   وأمريكا  التركي  وتخل    والمعاش  للحرية  طلباالشمالية  االستعمار  فساد  من   .صا 
)ا  وابتدعاو  العربي   الشرق  مالمح  بين  يجمع  )مظهر أدبا  الغرب  ومالمح  لرومانسي( 

ع أمريكا وطال  إن أحمد زكي هاجر إلى  .رك في منتصف القرن التاسع عشوذل  .تجديد(
 .رت في شاعريتهومناهجه وأساليبه. وهذه المطالعة أث المهجرفيها األدب 

 الشعرية:  من الفنون  أحمد زكيموقف 
الرصافي في   عراقي معروفكما عبرها الشاعر ال من الفنون الجميلة.  مهم   الشعر فن

 30:جميلة"ته "الفنون القصيد
 وسيقيور بألسن المتتلو الشع  الشعر فن ال تزال ضرورته        
 فتخاله لقلوبهم إنبيقا    ويجيد تقطير العواطف للورى      

أحمد زكي  الشاعر  ذكرنا    إن   أعالهكما  فييحقد قضى    فيما  داخل    اته  في  أدبية  بئية 
رين البارزين. فثمرات تأثره لذا أنه تأثر بفنون شعرية بالشعراء المعاصالبالد وخارجها. ف

المتنو  الشعرية  فبالفنون  الرائجة  عصرهعة  وقصائده  ي  أشعاره  في  نلقي   .مملوئة  نحن 
 فيما يلي حول موقفه من تلك الفنون: ضوء

 :(Libre Verse) الشعر الحرّ  .1
"  حر ال  رالشع المألوف  للشكل  مغاير  ترتيب  ا هو  أوالشعر  جديد   هو  لعمودي"،  ترتيب 

ة وتغيير  ي وزن القصيدنية التراثية، من حيث عدم االلتزام بعددها المحدد ف للتفعيالت الوز 

 
، ديواشرح مصطفى علفي، معروف، ا. الرص 30 ، دار المنتظر، 2ج/ ن الرصافي، ي 

 269م، ص2000-1999، 1لبنان، ط/
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ال يستمر   ،وينظم في سطور قصيرة  .خالص من القيود العروضيةشعر    أو  ،في القوافي
  أو نتظم تحت نظام عروضي موسيقي محدد،حتى ال ي  ختلف الطراز بحقيقةوي  ،كالنثر

والق والشطر  البيت  لنظام  يخضع  ال  الذي  بوحدة هو  يكتفى  والذي  المردة  افية 
  م(، 1964-1926)  الشاعر العراقي بدر شاكر السي ابهو  الحر     عرورائد الش31التفعيلة.

المالئكة نازك  العراقية  الشو   .م(2006-1923)  والشاعرة  أن   المعلوم  صالح  ر  ع امن 
الصبور)  عبد  الحر   م1981/ـه1401-م1932هـ/1351الدين  الشعر  مدرسة  مؤسس   )

. له قصائددع أحبأقد  32في مصر.  . فقعر  في الش  عديدة  مد زكي هذا الفن  "    هصيدتالحر 
 33منها:  هفبعض أبيات .خير مثال للشعر الحر   "اق الخريفر أو 

 نفضا هل كنت إال رمز أحالم نفضن اليوم
 النجيع رة تحكيممات بحملامصفرة شأن  

 م الحريف بال شفيعفكأنما قتلتك أحكا  
 أنقذته يا فانية يريثك قبلي الطير كم   

  (:Blank Verse) الشعر المرسل .2

 
ألولى  دار المعارف، الطبعة ا: القاهرةوقي،  فصول في الشعر ونقده، . ضيف، د. ش 31

عجم مصطلحات األدب، الهند، هركورت آسيا ؛ إيم، إيس، إبرامس، م37م، ص 1986
   105م، ص  1999، 7المحدود، ط/

، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 3دباء، ج/، معجم األ مل سلمانكا، لجبوري  ا . 32
 216م، ص  2003هـ/1424،  1ط/
   241. قبش، أحمد، المصدر السابق، ص  33
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األوزان دون القوافي. وبعبارة   فظ على ذي أهمل القوافي واألوزان أو حو ل ا  عر المرسل الش
قد  لم يتقيد فيه بوحدة القافية.  ألنه هسم ى ب34.بقافية دال يقيهو شعر موزون لكن  ،أخرى 

ال القرن  نشأ  في  اإلنكليزية  اللغة  في  المرسل  الشعراء شعر  بأيدي  العشر  السادس 
وملتون  منهم:  )   (،1674-1608)األبرزين،  وتينيسون  1850-1770ووردورت  م(، 

في األدب العربي   الشعر المرسل  دخل م(.و 1965-1888م(، وإيليوت )1809-1892)
ا   في التقلآواخر  عشررن  في  ، اسع  األسلوب  هذا  ا  ونضج  منالنصف    القرن   ألول 

البا الشعراء  بأيدي  أبو العشرين  جماعة  شعراء  وبأيدى  عموما  خصوصا.لرزين  ومن  و 
البدعا -1863)  الزهاوي دقي  جميل صوأبو شادي و   ،وشكري   ،مطرانو كري،  ته توفيق 

عددا  ق الباكي"  "الشف  نفي ديوا أحمد زكي أبو شاديأنشد    وإن الشاعر  وغيرهم.  ، م(1936
ا الشعر  قصائد  من  "األحداب"و لمرسل.  هائال  نموذج  قصيدته    له   المرسل  للشعر  خير 

 35بعض أبيات من قصيدة "األحداب": 
 ه السفلى يث على العرش كئيبا بملكاألحداب الخبفاستوى 

 حائرا ال يرى سبيال إلى النار من الناس والوجود الهني
 وأوني بروحه إبليس  در استوى األحداب المروع كالق  

 : عةالمتنو  البحور ذو عرالش .3
وفي الشعر  عموما،    المتعددةالبحور   ذات  ديدةقصائد ع  الحديث   توجد في الشعر العربي

و  المرسل  االحر   الشعرالشعر  فاستخدم  في     ءخصوصا.  حريتهم  ألجل  االت جاه  هذا 

 
؛ والدكتور 318السابق،  ص ، المصدر 2في األدب الحديث، ج/ ،  عمر ،الدسوقي . 34

،  1، ط/المعارف، مصرمحمود مصطفى، أهدي سبيل إلى علمى الخليل، مكتبة 
   127، صم 2002هـ/1423

، مكتبة األسرة، القاهرة،  2ج/.أحمد زكي أبو شادي، مجلة أبولو، المجموعة الكاملة،    35
 1032، ص  2003
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 قصيدته " بلوتو  الث. ويوجد في كثير من قصائد أحمد زكي أشعارا ذات البحور. مالشعر
 36: قصيدته "الفنان"  بعض أبيات منف"  .وبرسفون 

 اء تترجم اسمى معاني البق
 وتثبت بالفن سر  الحياة

 فن  حي  عنى يرف لديك في الوكل م
 تأملت شيئا قبست منه الجمالإذا 

 وصنته كحبيس في فنك المتاللي
 ثبت فينا العبادة

 ثبت فينا جالال ال انقضاء له
.  أربعة بحور  استخدم  اعرفي األبيات المذكورة أن الش  عيلة العروضية لتففي ا  نحن نجد

 .مع القوافي المتعددة ةا متنوعبحور  قصيدةكذا نجد في تلك ال
 : تعددةالم القوافي ذوالشعر   .4

الشعر  بلزومإن  شعرهم  إنشاد  في  يسلكون  كان    وافيالق  اء  وهذا  العصر  من  المستقلة. 
  ألدبية ا  من العصور   عصرأي    في   أي قصيدة  جدال يو الجاهلي حتى عصر النهضة. ف 

القوافي.    ذات الففي  متعددة  بدأ  الحديث  قصائدالعصر  ينظمون  القوافي،    شعراء  ذات 
القوافي. فقصيدته "   ذات  قصائده  إنه أنشد  كي أبو شادي.وعلى رأسهم أحمد ز  متعددة 

 37:منها  أوضح نموذج في هذا المجال. وبعض األبيات "القطة الذكية

 
م، ص  1976، 7/، ليدن، ط 1970-1800لشعر العربي الحديث . إيس موريح، ا 36

،  2، ج1933نيو ؛  وأحمد زكي أبو شادي، مجلة أبولو، المجموعة الكاملة، يو 167
 1180ص

ص  ، 1م، ج1932ي أبو شادي، مجلة أبولو، المجموعة الكاملة، نوفمبر . أحمد زك 37
253-254 
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 بالبحث في األشياء   ة مشغولة  لي قط
 تقفز في أشكال    نا  ا وههتجــــــري هن

 من مكرها للحيـــــــله    لكنها قد لجأت 
 لمعينت من العقل ا خذ تركت شؤون اللهو واتـ  

 وكأنما هى تدرس  وكأنما هى تكنس  
م بالهاء ثم الم ثية الهمزة ثم بالشد أوال بقافأن  إننا نجد في األبيات المذكورة أن الشاعر 
 بقافية السين.  ، وأخيراالنون ب

 : ذو األلوان والصيغ ألسلوب الجديدا  .5
لصيغ الجميلة.  وا  المتنوعة لشاعر أحمد زكي قصائد باألساليب الجديدة ذي األلوانا أنشد

 38ها: من بعض أبياتف "  .مثال قصيدته " أفرديت وأدونيس
  تكتفى هلمى وال   هلمى دموع الجمال  

 أطيلي وال تنطفى    ي اشتغالذوة فويا ج  
 فىلهيبا بقلبي الو 

 تنوح نواح المروع  جئت قربة )أفرديت(   
 يسيل مسيل الدموع  بقلب كبير شتيت 

 لزروع ويفشي األسى في ا
 فهزت عتى الصخور   خة داويه  علت صر 

 تطوف بأهل القبور  كان المنى الفانيه  
 وتحى الشجى والثبور

إلى العين بقافية الياء ثم استرد    قصيدته  بدأ  أن الشاعركورة  د في األبيات المذنحن نج 
. بحر أخرففي الشطر الثالث  أما  و   اني واحد،األول والثثم إلى الراء، والبحر في الشطر  

 
 900، ص  1، ج1933. نفس المصدر،  أبريل  38
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له بيت  فحسب  وكل  واحد  مصرع  الثالث  وللبيت  بهذا مصرعان،  القصيدة  وانتهى   .
 .األسلوب

 : فن األوبرات  .6
األو  الإن   الحكاية  هى  تمغنائيبرا  التي  غنائهاة  إلى  واالستماع  للذة  فن   بد   39.ثل  أ 

، بل من حيث فن  موسيقي قبل كل شيء.  األوبرات أوال في فلورنسا ولكن ليس  كفن  أدبي 
الفن  وانت هذا  وإنجلترا قل  وألمانيا  فرنسا،  إلى  منها  ثم  إيطاليا،  مدن  إلى  فلورنسا  من 

في زكي  أحمد  وحاول  إنجل  وروسيا.  مكوثه  أأثناء  الشعر  ترا  في  األوبرات  فن  يدخل  ن 
الحديث الفن   سنة    ،العربي  في    41نظم األوبرات   أول من  هو  40م. 1917واعتنى بهذا 

وله وأدبها.  العربية  أغلت  أوبرا  اللغة  التمثيلي  بهامتنوعة  الشعر  فأهمفي    أ.   أوبراته:  . 
ى  إلأمين  ذهبا  عم ها أمين بك ولمفتاة تحب  ابن  )فإحسان    أولى أوبراته.  هي  "اإلحسان"

أزدشير" )ابن ملك الفرس أحب   سان(؛ ب.ت إحالحبشة في حملة الجيش المصري مات 
عنيف(  حياة صراع  بعد  منها  وتزوج  العراق  ملك  ابنة  )لهة"اال  ج.  ؛النفوس  أوبرا    هي " 

  ء د. “الزباالشهوة والقوة(؛  ألههرمزية حيث تهب ألهة الجمال والحب  لنجدة الشاعر من  
)قصة تدمر"  ألنها  ملكة   ملكة  منها  انتقاما  بليونس  حاربها  التي  الزواج    تدمر  رفضت 

 43ض أبيات من أوبرا "األلهة":فبع42" بنت الصحراء."  ه.منه(؛
 

   238أحمد، المصدر السابق، ص  . قبش، 39
   27، الشعر المصري بعد شوقي، نهضة مصر، ص  محمد  ر، الدكتور. مندو  40
الغ  هي.  األوبرا  41 الالحكاية  للذنائية  ة واالستماع إلى غنائها. )قبش، أحمد، تي تمثل 

 ( 238المصدر السابق، ص 
ص    .42 السابق،  المصدر  أحمد،  هيكل،253قبش،  المقصود  عبد  وأحمد  المصدر    ؛ 

    وقيل:  ؛364السابق، ص 
سنة          نشرها  أربع،  الغنائية  مسرحياته  و"أردشير" 1927أشهر  "إحسان"  وهي:   ،

 لهة." الزباء" و"اآلو"
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 ة القناعة جانيأرى   وأرى حياتي ضلة  
 نفعي ونفسي الدامية  وأحار في أصلي وفي  

 عة من شجوني العافية   طبي  فأحر خوفا لل
 طاغية ون الب وللظن  لكن أعود إلى العذا  

 :  موقف أحمد زكي من المذاهب الشعرية
المذاهب    أثناء ممارسة شعره  ل ماو   الشاعر أحمد زكي أبو شادي مارس الشعر  إن إلى 

 ذاهب: فمن تلك الم .األدبية المتنوعة
العصر  الرمزية    الرمزية:  .1 في  برز  أدبي   مذهب  المذهب هى  غب   الحديث 

ب عشر  التاسع  القرن  بعد نصف  وفارلين، فرنساالرومانسي   بودليير،  الشاعر  يعد    .
لقد شاع    44لرمزي وزعماءه.رميه، وبول فليري، ورامبو روادا للمذهب ا وإسطفان ماال

ي  بسرعة هائلة. دخلت الرمزية في الشعر  العالم العربهذا المذهب من  فرنسا إلى  
إبراهيم وإبراهيمالعربي بأيدي ا  ناجي   لمازني وشكري والعقاد وأحمد شوقي  وحافظ 

ز  وأحمد  شبكة  أبو  وإلياس  الشابي  القاسم  الوطنيين  وأبو  الشعراء  من  وغيرهم  كي 
تهم ن وأعلى طبقا. يعتبر أحمد زكي أبو شادي من أبرز الشعراء الرمزييوالسياسيين

مثال قصيدته " القطة الذكية " الرمزية. وتوجد الرمزية في شعره الوطني والسياسي.  
القطة   فظنة  أبياتها  في  واالستبداد وذكاؤ بين  والظلم  االحتالل  بها  رمز  ولكن    ها. 

 
، سيتمبر 3الشعر المصري بعد شوقي، نهضة مصر، ج ،محمد لدكتورمندور، ا.  43

 27م، ص 1933
تاريخ،   األدبي، دون دار الفكر   القاهرة:. دكتور عز  الدين إسماعيل، األدب وفنونه،  44

   82-81ص 
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" القطة    همن قصيدتبعض أبيات    اكرين.والمكر للمستبدين السياسيين والحكماء الم
 45الذكية ": 

 ألشياء بالبحث في ا   غولة  لي قطة مش       
 والطير في السماء   حتى هواء غرفتي        
 تقفز في أشكال   تجري هنا وها هنا       

 را مزعجا للبال    تعلم األوالد مك         
 بأيدي  هذا المذهب  نضج و فرنسا.    ية الشعرية أوال فياقعبرزت النزعة الو   ية:الواقع  .2

وإبسين،   غوركي،  ودستيوفسكي،  ليوتلستوى،  واألدباء    نموغيره  ومكسيم  الكتاب 
  ءعشر بأنحاعر العربي في القرن التاسع  ثم تسربت هذه النزعة في الشوالمفكرين.  

ولبنانا والعراق  مصر  في  خصوصا  العربي  رو    .لعالم  المذهومن  هذا  خليل  اد  ب 
و  اللطيف    مصطفيمطران،  وإبراهيم م(1983-1902)السحري عبد   ،

ومم(1953-1898)ناجي الرصافي،  القاسم  ( 1945-1875) عروف  وأبو   ،
ثيرة  نظم قصائد ك  ا، واقعي  اكبير   اشاعر   إنه كان    لى رأسهم أحمد زكي.، وع)(الشابي

ر فيها النزعة الواقعية الشعريةو  "    "وحي المطر" و"عيشه  قصيدت. فصو    والطب الحر 
فيما "  الطب  الحائر"و بعض أبيات من  .لهذا المذهب  ةلاألمثأوضح    وغيرها  الحائر"

 46:يلي
          

 أعياء مكمن علتي ودوائي  نظر الطبيب إلى نظرة ناقد 
 ل األهواء لنسف  ألف األسى والطب  يقصر عن شفاء مسهد 
 هن للجسوم بداء أو كل و   ما كل بأس في الجسوم بصحة  

 
 120، المصدر السابق، ص ديوان الشعلة. أحمد زكي أبو شادي،  45
 28لفجر، المصدر السابق، ص أنداء ا  ي، ديوانزكي أبو شاد . أحمد 46

http://www.allugah.com/


س  د ا س ل ا ب  ا ت ك ل ي   -ا ن ا ث ل ا د  د ع ل ر     ا ب م س ي 2د 0 2 1 

 ص  | 144

 

 والموت موت سالمة اآلراء  والعيش عيش حقائق ودقائق 
النز التأملية:    .3 ا تبدو  فيعة  زكي   عرش  لتأملية  صباه  أحمد  حياته    منذ  نهاية  حتى 

ية  الصوفشعاره  في أالتأملي في أشعاره المتنوعة، كما يمثل  ويتمثل الشعر    .الشعرية
األلفاظ    . والفلسفية التأملي   شعره  في  المبتكرة.يوجد  والمعاني   هقصائدو   الجديدة 

"الشفق  و  ل"ع" و"أشعة ظال"أطياف الربيع" و"الينبو    نوا يفي د  لية أخذت مكانهاالتأم
و""أنفوقصيدة    ".الباكي الفنان"  و"الخالق  الخزامى"  و"أقصى  اس  قبر"  على  دمعة 

أحسن    الظنون" لاألمثلمن  التأمليلشة  قصيدة.  له  عر  من  أبيات  "الخالق    وبعض 
 47لفنان":ا

 خلق اآليات كالسحر للورى لقد   تبارك رب ي مبدعا ومصورا  
 لف الكون كون تستراخيال وخ  يرى يراها الفتى لكن كأن الذي 

 افسبحانه يبدو ويخفى مكرر    وما عظم الخالق إال احتجابه            
 فإن وراء الكون عقال مدبرا  ون إال خفيه ي الكوما شاقني ف           

الشاعر    جدانية:الو   .4 زكيإن  ال  أحمد  الشعراء  العصر  من  في  البارعين  وجدانيين 
في وإنه    الحديث. برع  الو   قد  حاألشعار  الفنية جدانية  للمهارة  استجابة  ينظمها  تى 

و والكفاء اللغوية.  الوجدانيا  رالشاع  نظمة  عشيق  لشعر  إلى  العميق  وفلحبه  راقه  ته 
لباكي" يحتوي ديوانه "الشفق اوجدانية. ف  وحزنه الطويل بها. وله قصائد كثيرة  ،نهاع
الجمال،    ألههو يف الجمال، . منها: الجمال العصري، وتعر صائد كثيرة لهذا المذهبق

األولى النظرة  وعشق  الحب،  وشعر  المقسم،  وا   ،والجمال  والجريح  لحبوالصبا   ،
ال وبعد  والفراق،  ديوان    ،فراقالمنسي،  وله  باسم  وغيرها.  الوجدانمستقل    "."شعر 

 48:  من هذا الديوان فيما يليل""ساكنة الرم من قصيدته الغراءوبعض أبيات  

 
 66الفجر، المصدر السابق، ص  . أحمد زكي أبو شادي، ديوان أنداء 47
 241الشفق الباكي، المصدر السابق، ص . أحمد زكي أبو شادي، ديوان   48
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 وافي الجديب الروض غيث صيب مثلما   اتيحي كتابك يا وافي                   
 تهفوا لنور من مالك يرقب   م أمية  فنمت بذور للغرا                 

 ها من نداك المطلبمهما أتا  مهما حباها الشوق عطف حرارة                  
 ما كان يغني عن ضياء مشرب يعوزها ضياؤك منعشا   ما زال                 

نشأت    التي  مستقلة ضد  الكالسيكيةالدبية  األة  هى النزعرومانسية  الرومانسية:  ال  .5
أورو  الميالدي  في  السادس عشر  القرن  أواخر  في  األدباء  بأيد  با  ثم ي  األوروبيين. 

  وخاصة بمصر   ،األقطار العربيةفي    ت في األدب العربيسربتو   انتشرت إلى الشرق 
م(  1949-1872ليل مطران )خ  كأمثال  قة.في القرن العشرين بأيدي الشعراء العمال

الرومانسي  - المذهب  -1896وإبراهيم ناجي )   ،أحمد زكي أبو شاديو ،  -مخترع 
القو م(،  1953 اأبو  )اسم  الصيرفي  و م(،  1934-1909لشابي  كامل  حسن 

-1902مود طه )وعلى محم(،  1945-1871م(، وأحمد محرم )1908-1984)
نظمو   49م(. 1949 شادي  قد  أبو  زكي  األشك  أحمد  من  منها:  ثيرا  الرومانسية  عار 

" و"الخل  50": "كتر الحب   من  سة" وغيرها. وبعض أبياتقصيدته "كتر الحب 
 تملك منه الحب كل شغاف  نما  يعذب قلبي بالمحبة بي

 وما الكون للقلب المحب بكاف  ه غنى  وأشبع هذا الكون من حب
 وأين حبيب للمحبة واف ؟   بيب يملك الحب كله فأين ح

 
ال49 الهيئة  .  المعاصر،  العربي  الشعر  في  المدينة  تجربة  السالم،  عبد  دكتور  شاذلي، 

 61م، ص 2006رة، ب، القاهمة للكتاالمصرية العا
 14لسابق، ص. أحمد زكي أبو شادي، ديوان الشعلة، المصدر ا  50
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 كفيل وما غبر التجارب شاف ؟   لم سحره ر حسن في عوافما غي
   :الختام

ئد مدرسة راان  في العصر الحديث.  وهو كمن رو اد الشعر    إن  أحمد زكي أبو شادي
فيآثار كثيدواوين ومؤلفات و لو. وله  أبو    له قصص شعرية   كان  كما  عر والنثر.الش  رة 

من    ميزات متنوعةصائص كثيرة و ولشعره خ  عديدة.ال  هشعرية وأوبراتال  هبجانب مسرحات
والم والموضوعية  الفنية  الرومانسي الناحية  من  الفنون  مختلف  في  الشعر  نظم  ذهبية. 

يدو   .عيوالرمزي والواق الطبيعة والحب  لكن أغلب شعره  . وهو تأثر  ور حول موضوعين 
الشعراء الجاهلي  بأشعار  و   العصر  العصر  والعباسي  في  الشعراء  بأشعار  تأثر  كما 

المعاصرين  عاربأش  خصوصا   ،ثالحدي األجناس  الشعراء  مختلف  فمظاهرمن  هذا    . 
العديدة    المالمح  ا نجدسطر من قصيدته وكل بيت من أبياته. هكذالتأثير يوجد في كل  

 ره وقصائده.واالتجاهات المتعددة في أشعا
 قائمة المصادر والمراجع:

 .دب الحديث في مصر عبد المقصود هيكل، تطور األ أحمد .1
 .م1925ي، ديوان شعر الوجدان،  زكي أبو شاد أحمد .2
دار الكتب العلمية،   بيروت:معجم األدباء، المجل د األول،    سلمان،كامل  الجبوري،   .3

 الطبعة األولى. 
 صرية العامة، مصر. الجندي، أنور، أحمد زكي، المؤسسة الم .4
العزيز .5 عبد  د.  جماعة  الدسوقي،  ج/،  الحديث،  الشعر  في  وأثرها  الهيئة1أبولو   ، 

 م، 2000،  4ر الثقافة، ط العامة لقصو 
،  6د المقصود، تطور األدب الحديث في مصر، دار المعارف، ط/أحمد عب  هيكل، .6

 م 1994
 العربي الحديث المصدر السابق  تاريخ الشعرقبش، أحمد،  .7
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القاهرة:  ضيف، شوق .8 المعاصر في مص،  العربي  ا  ي، األدب  ،  2لمعارف، طدار 
 بق المصدر السا ؛ والدسوقي، د. عبد العزيز،146ص 

العربي،  سنة  2الدسوقي، عمر، في األدب الحديث، ج/ .9 الفكر    -هـ  1420، دار 
 م. 2000

، مكتبة األسرة، القاهرة،  2أحمد زكي أبو شادي، مجلة أبولو، المجموعة الكاملة، ج/
2003 ، 

 بعد شوقي، نهضة مصر، ، الشعر المصري مندور، الدكتور محمد .10
تج .11 السالم،  عبد  دكتور  المدينة  الشاذلي،  الهيئة  ربة  المعاصر،  العربي  الشعر  في 

 م، 2006المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
الرصافي،  االرص .12 ديوان   ، علي  مصطفى  شرح  معروف،  المنتظر، 2ج/ في،  دار   ،

 م، 2000-1999، 1لبنان، ط/
 األدبي،دار الفكر  القاهرة:نه، دكتور عز  الدين إسماعيل، األدب وفنو  .13
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 تحليلية  صرفية دراسة  نليمن: عثمان الشاعر لدى المشتقات من صور
 ________________________________ ______________ 

 آدم  عاشر محمد  د. و ،َساِعي َماَلِمي َبَشر   

 :ملخص البحث

ويظهر  المجتمع،  نحو  المعبر  للمعنى  الشاعر  تأدية  في  فعال  دور  االسمية  للمشتقات 
العلمي   الرصيد  من  العشرين  القرن  في  النيجيري  الشعب  أبناء  خلفه  فيما  جليا  ذلك 

الف بالتنمية  للشعب  يشهد  الذي  االشتقاق الغزير،  ظاهرة  استعملوا  حيث  والعلمية،  كرية 
فلسفته ليبثوا  صرفيا  الشاعر  استعماال  األعالم  هؤالء  ومن  النيجيري.  مجتمعهم  تجاه  م 

 عثمان َنِليَمْن.
أن يقدم رؤية عن مقدرة الشاعر عثمان َنِليَمْن في    -في هذه العجالة    -وهدف المقال  

ر  استعماال  االسمية  المشتقات  صيغ  الشاعر  استعمال  أن  المقال  في  سيتجلى  ائعا. 
صياغة رائعة بمعان صرفية لطيفة، مما   استطاع أن يصيغ المشتقات االسمية الخمسة

الشعراء من يبتكرُه  ما  التعبيرية، ألن   لغته  على جودة  تلك   يشهد  تحملها  التي  المعاني 
 األوزان هو سرُّ الصيغ.  

 داللة الصيغ.  -عر عثمان نليمنالشا -علماء القرن العشرينالكلمات المفتاحية: 

Abstract 

An Illustration of Derivatives by the Poet, Usman na Liman: 

Etymological and Analytical Studies 
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The nominal derivatives have a significant role to play in making 

an affective meaning within the society by the poet. This could be 

clear evidence regarding an abundant knowledge which sons of 

Nigerian folks left behind in the twentieth century. People then had 

witnessed educational and intellectual development where they 

used the derivation in a grammatical way to prove their philosophy 

within the Nigerian society. Among these distinguished 

personalities is the poet, Usman na liman. The objective of the 

article- in this rush job- is to present the view in the poet’s ability 

in using the nominal derivatives in a wonderful manner. It will also 

be obvious in the article that the poet was able to shape the five 

nominal derivatiues in a wonderful manner and a sweet 

grammatical meaning. this proved the efficiency of his 

expressional language because the meanings that he delivered 

containing in the meters was the secret behind the good shaping. 

Key words: The Twentieth Century Scholars- The Poet Usman na 

Liman-Derivatives. 

 المقدمة 
الحمد هلل مصر ف السوء عن عباده ويعفو عن السيئات، الذي خلق فسوى، والذي قدر  

فالق   المرعى،  أخرج  والذي  وال فهدى،  الحصى،  الماء من  وشاقق  والنوى،  صالة  الحب 
الطاهرين،   الطيبين  آله  وعلى  المحبوب،  النبي  المحجلين،  الغر   قائد  على  والسالم 

ين.   وصحابته الكرام البررة، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الد 
بـ:   معنونة  موجزة  مقالة  شكل  في  موضوع  انتقاء  إلى  الباحثين  انتباه  حفز  لقد  وبعد: 

صرفية تحليلية" ما الحظاه من   ةاسدر من المشتقات لدى الشاعر عثمان نليمن:  "صور  
في   الدراسة  تستحق  قيمة  إنتاجات  نيجيريا  في  الميالدي  العشرين  القرن  لشعراء  أن 

 مجاالت علمية مختلفة، خصوصا دراسة صرفية. 
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اللغو  العالم  ي النحوي  ومن الذين أسهموا وأنتجوا وأجادوا في ذلك القرن اإلمام الخطيب 
نليمن عثمان  الشيخ  حول  رحم  -الشاعر  ضوء  إلقاء  إلى  المقالة  هذه  تهدف  هللا.  ه 

وتتركز المقالة بعد المقدمة على نقاط   العبقري.المشتقات االسمية في بعض قصائد هذا  
 تالية: 

 .للبحث خاتمةو نبذة عن حياة الشاعر. صور من المشتقات الواردة في القصائد 
 ر: نبذة عن حياة الشاع

بن اإلمام على   هو اإلمام الخطيب العالم اللغوي النحوي، عثمان ابن اإلمام محمد البدُ 
ابن أحمد ابن القاضي أبي بكر المشهور بلقبه اَلَداْن  رامي، بن عبد هللا بن محمد بن  

بن محمد  جب   َعاِل  بن  بن حم  بن    –عثمان  عثمان  الشيخ  مع  نسبه  يلتقي  هنا  من 
 تغمده هللا برحمته آمين.  1هللا  فودي المجدد لدين

م. نشأ وترعرع في  1917هـــ الموافق لسنة  1343ولد هذا الشاعر في مدينة صكتو سنة  
أسرة تهتم بالعلم اهتماما بالغا، وكان والده محمد اَلَدْن عالما بارزا. أخذ الشاعر مبادئ 

شار  يالعلوم في مدينة صكتوا، واستمر في التحصيل حتى صار عالما متخصصا ممن  
القاضي عبد هللا   المؤدبة عائشة زوج عمه  الكريم عند  بالقرآن  تعلمه  بدأ  بالبنان.  إليهم 

يديها ختم آخر، ومن هؤالء   2القرآن.  وعلى  إلى  ينتقل من عالم  التحصيل  في  واستمر 
العلماء والده الذي الزمه حتى توفي، وابنا عمه اإلمام الخطيب إبراهيم المعروف بلقبه  

محمدواإلمام  آُم،   الوزير   3األمين،  الخطيب  ابن  ليم  محمد  األريب  األديب    والعالم 

 

. قسم  األدبيحياة الشيخ عثمان نليمن وإسهامه محمد حبيب محمد: )الدكتور(.    1
 . 15م  ص: 2009جامعة عثمان بن فودي صكتو، الطبعة األولى  عربية ,ال اللغة

   2، ص:فن المديح لدى الشاعر عثمان نليمنناصر أحمد صكتو)الدكتور(, 2
  م2/5/2013مقابلة شخصية مع عبد الرحمن شيخ,نجل الشاعر، التاريخ:  3
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ومن هؤالء العلماء العالم البارز المشهور بلقبه َصَحاِبْن َطْن تُنوَم هو من أسرة  4البخاري،
العربية وقواعدها   اللغة  في  المتفنن  الشيخ عثمان بن فودي، والعالم  صاحب راية جهاد 

اد  ألستاذ ألفوالعلوم الشرعية ا ا نوح المغربي، وممن أخذ عنهم األستاذ أبي بكر َباِبـي أس 
 . وغيرهم 5جنيد  صكتو، ومن هؤالء العلماء األديب الوزير

استطاع هذا الشاعر أن يستوعب كثيرا من الكتب المقررة في الدراسات االسالمية واللغة  
 6بية.المتون في اللغة العر العربية في عهده، والجدير بالذكر أنه حفظ بعض 

تصدر   إذ  العربي  االسالمي  التراث  إحياء  نحو  محمودا  اسهاما  الشاعر  هذا  ساهم  لقد 
الطالب وكان  توفي.  أن  إلى  نشاطه  في  واستمر  في معهده،  هذا   للتدريس  إلى  يفدون 

  المعهد من كل فج عميق، لقد تخصص عدد كبير منهم في الدراسات االسالمية واللغة 
 7.العربية

نل عثمان  الشيخ  ثاقب   يمنكان  البنية،  قوي  معوج،  غير  القامة  طويل  اللون  أسمر 
وكان   واللباس،  األكل  لنفسه طيب  ويختار  على صحته،  الفهم حريصا  البصيرة، سريع 

 .8حليما صبوًرا
 شاعريته:

تأثر هذا الشاعر بالشعر الجاهلي وشعر المجاهدين من زعماء خالفة صكتو، كما أنه  
، فتأثر به. وكان أسلوب شعره مسترسال وخاليا من سيقرأ قسطا وافرا من األدب األندل 

 التكلف والبديع والسجع الذي يؤدي إلى غموض في الفكرة والمعنى.
 

 مقابلة شخصية مع عبد الرحمن شيخ، نجل الشاعر، المرجع نفسه 4
 ة مع عبد الرحمن شيخ، نجل الشاعر، المرجع نفسهة شخصيمقابل 5
 3ناصر أحمد صكتو: )الدكتور( ، المرجع السابق، ص:  6
 4ناصر أحمد صكتو" )الدكتور( ، المرجع نفسه, ص: 7
محمد حبيب محمد, )الدكتور(, حياة الشيخ عثمان نليمن وإسهامه األدبى, المرجع   8

 37السابق , ص:
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سنة  صفر  هللا  شهر  من  الخامس  االثنين  يوم  صباح  نليمن  عثمان  الشيخ  توفي 
للثامن ِمن مايو سنة  1421 ميالدية، ودفن بمقبرة أئمة مسجد    2000هـــجرية، الموافق 

 .9سنة وثمانون  اثنانعثمان بن فودي، وله من العمر  يخالش
 صور من المشتقات الواردة في القصائد:

هنا إيراد تلك القصائد كلها ألن المقام ال يسامح له بذلك، بل إنما   البحاثينوليس قصد  
 يكتفي بعرض بعض أبياتها وتحليلها تحليال صرفيا.

نليمن   عثمان  الشيخ  الشاعر  استخدم  عليه    ةرحم  –وقد  المشتقات    –هللا  أنواع  جميع 
 االسمية الوصفية الخمسة في هذه القصائد للداللة على معان صرفية مختلفة. وهي:  

 اسم الفاعل: 
هو اسم مشتق من مصدر الفعل المبني للمعلوم، للداللة على من وقع منه الفعل، أو قام 

د والحدوث  10به على قصد التجد 
 لمشقة اإلرشاد واإلعالم  ما زال مصطبًرأ حليًما حامال  

 علًما وهدًيا واغتنام مرام حتى ارتوى عقالء عامة عصره 
 11م منهاج خير الخلق خير إما  وأقام أحكام الشريعة جاعالً 

ورد   الوصف،  على  الدالة  االسمية  المشتقات  من  بعض  السابقة  األبيات  من  ويالحظ 
 اسم الفاعل المشتق منبعُضها بصيغة 

  ومزيده، وهي: الثالثي

 

 6-5الدكتور(. المرجع السابق ص:) ناصر أحمد صكتو, 9
السيد الهاشمي، القواعد األساسية للغة العربية حسب منهج متن األلفية البن مالك،  10

 247المرجع السابق، ص: 
 6نا صر أحمد صكتو)الدكتور(، المرجع السابق، ص: 11
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: ومصطبرا اسم الفاعل المفرد المشتق من مصدر الفعل الثالثي المزيد  ما زال مصطبرا
وزيد فيه األلف والتاء فصار اصتبر،  ،  12ضرب  بحرفين، وهو صبر يصبر على باب

هي   التي  األربعة  اإلطباق  حروف  من  حرًفا  الفعل  فاء  كانت  ولما  الصاد،  يصتبر، 
،    13غام اء، فصار "اصطبر يصطبر" من غير إد والضاد، والطاء، والظاء، قلبت التاء ط

ولما أريد من المضارع اشتقاق اسم الفاعل قلب حرف المضارعة ميًما مضمومة وكسر 
اآلخر، فصار "مصطبًرا" على وزن مفتعل قبل  في    ،15دياويأتي الزًما ومتع  14ما  ويرد 

 .16، ة منها: "حبس النفس عن الجزع، وهو ضد التخليةاللغة العربية بمعان عد
الالزم،    حامال: الصحيح  المجرد  الثالثي  الفعل  مصدر  من  المشتق  المفرد  الفاعل  اسم 

باب   على  يحمل،  على وزن  17  ،ضربوهو حمل  "حامل"  الفاعل وهو  اسم  منه  واشتق 
 فاعل للداللة على من قام بالفعل. 

 

المصباح هـ( 770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، )العالمة( , )ت،    12
م،  1978 –، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان في غريب الشرح الكبير للرافعي المنير

 ، مادة "صبر"392ص:  1ج
المصباح هـ(، 770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، )العالمة( ,)ت،  13

 167, ص:1ابق، جالمنير، المرجع الس
، المصباح (هـ770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، )العالمة( ,)ت،   14

 167, ص:1المنير، المرجع السابق، ج
المصباح هـ(، 770الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، )العالمة( ,)ت،  15

 167, ص:1المنير، المرجع السابق، ج
المرجع المصباح المنير، المقري )العالمة( , الفيومي: أحمد بن محمد بن علي  16

 ، مادة "صبر" 392/ 1نفسه/ ج
محمد بن أبي بكر بن عبد القادر )الشيخ( مختار الصحاح، بترتيب محمود الرازي،  17

 م، مادة "صبر" و "حبس". 2005خاطر، نشر مكتبة البحوث والدراسات، دار الفكر 
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  األذى بالصبر عن    ممدوحةحامل( يصف    -مصطبر  والشاعر في استعماله اللفظتين )
 المشتقات، دأب كل زعيم مثالي من أسالف األمة اإلسالمية.  واحتمال
السالم    جاعال: الصحيح  المجرد  الثالثي  الفعل  مصدر  من  المشتق  المفرد  الفاعل  اسم 

أريد منه   18المتعدي من باب فتح  الجعل، إذ فعله "جعل يجعل", ولما  وهو مأخوذ من 
 "جاعال" على وزن "فاعل".  اشتقاق اسم الفاعل زيد عليه ألف قبل عين ماضيه، فصار 

 19الصيرورة واالنتقال من حال إلى حال أخرى وللفظة "جعل" معان لغوية كثيرة منها، 
من الكرم، بعد الصبر واحتمال المشقات في إرشاد الناس، من    حللممدو والشاعر يبين ما  

نة  جعلهم على السنة منهاج خير خلق هللا أجمعين، بعد أن لم يكونوا عليها، فصارت الس
 مرجعهم. 

اس استعمل  نليمن  عثمان  الشاعر  فإن  هذا،  من  قوله:  انطالقا  في  الوارد  الفاعل  م 
جهة   من  به  تعلق  أو  بالفعل  قام  من  على  بها  ليدل  "جاعال"  و  "حامال"  و  "مصطبًرا" 

 الحدوث واالتصاف.  
أن   هذا  الزاجر ويعني  يتحلى    الشيخ  المذموم،  هواه  إلى  السبيل  سواء  عن  حاد  لمن 

  سنة نبي ر عن األذى، واحتمال المشقات في الدعوة واإلرشاد، وجعل الناس على  بالصب
الرحمة خير خلق هللا أجمعين، ليقتدوا به كما أمرهم هللا تعالى في محكم تنزيله " َلَقْد َكاَن  

ِ ُأْسَوٌة َحَسنَ   20كثيرا"  َوَذَكَر َّللاََّ ٌة ِلَمْن َكاَن َيْرُجو َّللاََّ َواْلَيْوَم اآْلِخَر َلُكْم ِفي َرُسوِل َّللاَّ
خليفة ممدوحه   أن  الشاعر  ذكر  فودي    –ثم  بن  عثمان  ابن  بلو  بإحياء   –محمد  اهتم 

على دربه بكل حماسة، ولما أراد الشاعر أن يبث ما يجول في نفسه من    منهجه  وسار
 العواطف تجاه الممدوح, استعان بصيغة اسم الفاعل في ذلك، قائال: 

 

 الرازي، المرجع نفسه: مادة "صبر"   18
 ، مادة "جعل"المرجع نفسهازي، الر  19
 21: ةاألحزاب، اآلي 20
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 بين النجوم الزهر واألعالم   عهده  بل الهمام القوم والي 
 21سالم منهاج والده سبيل  فأقام أحكام اإلله محاذيا  

منه   وقع  من  على  الداالن  االسمية  المشتقات  من  اللفظان  البيتين  هذين  من  ويلمس 
الفعل، أو قام به على قصد التجدد والحدوث، وهما في قول الشاعر: "والي" و "محاذيا" 

و   البيت،  في  في  الواردان  اختلفا  كما  الواحد،  الصرفي  المدلول  في  اللفظان  يشترك 
 كلمة "محاذيا" في صياغتها عن لفظ "والي".   المدلول اللغوي واللفظ، وتفترق 

اللفيف  المعتل  المفرد المشتق من مصدر الفعل الثالثي المجرد  ولفظ"والي" اسم الفاعل 
يت   مأخوذ من الوالية، بكسر  22يعد   المفروق، وهو من باب وعد كِ  إذ    23الواو عند بن السِ 

 وزن فاعل.  فعله، ولي يلي، واشتق منه اسم الفاعل فصار "واليا" على 
المزيد    محاذيا: المتعدي  الناقص  المعتل  الثالثي  الفعل  المشتق من مصدر  الفاعل  اسم 

ولما أريد منه الداللة على المتابعة   24ضرب،  بحرف واحد، وهو حذى يحذي، على باب
ِزي فصار  والمواالة  األلف،  فيه  مضارعه  َد  وزن  على  الفاعل  اسم  منه  واشتق  "حاذيا" 

بإبدال حرف المضارعة ميًما مضمومة وكسر ما قبل اآلخر، فصار "محاذيا" على وزن  
 .25""مفاعل

 

 6,ص:مرجع السابقال ، ناصر أحمد صكتو)الدكتور( 21
 841/ 2جالمرجع السابق الفيومي،  22
  ، مادة" والي"601ص:   المرجع السابق الرازي،  23
،  153/ 1المرجع السابق جالمصباح المنير،  الفيومي، أحمد بن محمد )العالمة(, 24

 مادة "حذي" 
 , 24: ص المرجع السابقمحمد بكر إسماعيل )الدكتور( ,  25



7701.معامل التأثير :            www.allugah.com                              ISSN:2394-4862 

 ص  | 157

 

الشيخ محمد   –ومن معانيه اللغوية "الحكاية". والشاعر يريد أن يعبر بأن خليفة ممدوحه  
منهج الممدوح، وأتى به على الصفة  أمر المسلمين حاكى  بل و رحمة هللا عليه لما ولي  

 26.حالتي أتى بها الممدو 
 :صيغ المبالغة

أو   بالفعل،  قام  من  على  للداللة  الفاعل،  اسم  من  مشتقة  صفات  هي  المبالغة  وصيغ 
 27والمبالغة. اتصف به، وتدل على ما يدل عليه اسم الفاعل مع الزيادة في الكثرة

 المعروفة بلقبها "ِإَي":ه عائشة يقول الشاعر يرثي معلمت
 من أمة خيراتها تتسبل  فقدي لعائشة الحليمة يالها 
 28سل ءان في اآلناء ليست تأ  صو امة قو امة در اسة القر  

و"صو امة، وقو امة، ودر اسة، األصل فيها جميًعا الفعل الثالثي المجرد، وهو صام يصوم  
رس يدرس من باب ضرب، وأوردها  من باب نصر، وقام يقوم من باب نصر أيضا. ود

 الشاعر على صيغة "فعال" و "فعول"، فصارت صو امة، وقو امة، ودر اسة،  
ل إلى هذه الصيغ قصدا للمبالغة والتكثير، ألن هذه الصفات ف ي األصل اسم الفاعل فحو 

 لهذا الغرض المعنوي. 
دوحته وشيخته  وعلى هذا، فإن الشاعر عثمان نليمن استعمل لفظ"صو امة" ليصف به مم

تفطر   كثيرا، وال  الصوم، ألنها تصوم  في  بالمبالغة  القاضي عبد هللا  عائشة زوج عمه 
لفظ "قو امة" ليعبر به عن مبالغتها في    واختار  ،29هادهر   نهارها إال قليال، فكأنها تصوم

 

  176/ 1جق المرجع الساب الفيومي، 26
 139/ 1، المرجع السابق جالعربيةجامع الدروس الغالييني، مصطفى،  27
 10:ص :السابق,المرجع محمد حبيب محمد)الدكتور( 28
، مادة "صام" بدون  555/ 1ج ,المعجم الوسيطإبراهيم أنيس )الدكتور( وآخرون   29

 المطبعة وال تاريخ.
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 إحياء لياليها. وهدفه في قوله "در اسة" أن يصف ممدوحته في كثرة التالوة وتبليغها الغاية
نهار ليل  به  والعمل  وفهمه  وحفظه  القرآن  قراءة  في    30،في  المعنوي  الغرض  هو  وهذا 

 استخدام الشاعر لهذه الصيغ في هذه القصائد. 
 اسم المفعول:

صفة تؤخذ من الفعل المبني للمجهول، للداللة على حدث وقع على الموصوف بها   وهو
الثبوت الحدوث والتجدد، ال  ال،31والدوام   على وجه  المفعول في هذه  استعمل  شاعر اسم 

محمد  الشيخ  المبجل  شيخه  بها  يمدح  قصيدة   في  إليه  استمع  الغرض،  لهذا  القصائد 
 المنتقى ساالمي حيث يقول: 
 إلهي أمره  وأحسن     عمره   أطل إلهي

 32في نصر ديـــــــــن منتقــــى   وكل من يعينه           
 :ةميميالوقوله في قصيدته  

 33بأخ نجيب حافظ لزمام   مؤيًداطود التبصر واألناة 
ولفظ "مؤيًَّدا" اسم المفعول مشتق من مصدر الفعل غير الثالثي المضعف للداللة على  

 قع عليه التأييد.  من و 
وعلى هذا المدلول بنى الشاعر قوله "مؤيدا بأخ نجيب حافظ لزمام" ألن الذي وقع عليه  

أن   على  هذا  ودل   صكتو،  سردونا  بل و  أحمد  هو  بلو الفعل  أحمد  على  وقع  قد  الفعل 
 سردون وهو التأييد. 

 الصفة المشبهة باسم الفاعل: 

 

 . 1092/ 2ج بق,المرجع الساإبراهيم أنيس )الدكتور( وآخرون،  30
 141/ 1المرجع السابق ج  روس العربية،جامع الد الغاليينى ، مصطفى،  31
 المرجع السابق  ،شيخمقابلة شخصية مع عبد الرحمن  32
 7:ص، السابقالمرجع ناصر أحمد صكتو)الدكتور(،  33
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الزم   فعل  من  اشتقت  ما  هي  الفاعل  باسم  المشبهة  معنىوالصفة  على  به  قام   لمن 
 34الثبوت، 

 أحسن الشاعر في استعماله الصفة المشبهة حيث يقول: 
 35سمح حليم وقور ما به ذعر   هذا ويحييه في سوداننا بطل  

 وقوله في الميمية: 
 36م ببالد هوسا رئيس كل إما سردون بحر الجود قطب رياسة   

و  صفات،  على  دالة  ألفاظ  البيتين  هذين  في  وردت  ثالثية وقد  األفعال  من  مشتقة  هي 
للداللة    37فعيل،  األصول. و"بطل" من باب نصر، على وزن فعل، و "رئيس" على وزن 

الش الشاعر  وأوردها  المشبهة.  الصفة  ثبوت على  على  بها  ليدل  هنا،  نليمن  عثمان  يخ 
يخاف   إنه ال  بحيث  بالشجاعة والقوة  الممدوح  لصاحبها، حيث وصف  ولزومها  الصفة 

 مة الئم، وثابت فيها، وال تزول عنه.  في هللا لو 
ثابتة فيه، وهي   الممدوح بصفة  واستخدم الشاعر زنة فعيل في قوله "حليم" ليصف بها 

تر عن كل من يشينه، وعلى هذا فإنها ال تزول عنه فتفارقه  الحلم، ألنه كان يصفح ويس
 لكونه دائما يعفو عمن عصاه.  

" ليصف بها الممدوح بصفة ثابتة فيه، وهو واستعمل الشاعر وزن فعيل في قوله: "رئيس
ارتقاءه منصبا عاليا، وهو وزير شمال نيجيريا. يروعك من هذه الصنعة أن الشاعر لما  

وصفه بالكرم والجود والسخاء أوال، ثم انتقل إلى وصفه بأنه قوام    أراد أن يمدح ممدوحه

 

الخالف النحوي في توجيه إعراب معمول  محمد فرج على فرحات )الدكتور (, 34
 . 5لمرجع السابق ص:، االصفة المشبهة

 65,ص:,المرجع السابقمحمد حبيب محمد)الدكتور( 35
 7:ص، السابقالمرجع ناصر أحمد صكتو)الدكتور(،  36
 ، مادة: "حلم" 179ص:   1ج/ المرجع نفسه، الفيومي، 37
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استعان في ذلك بالصفة  الرئاسة، واستمر في ذكر المناصب التي ارتقى إليها الممدوح، و 
 المشبهة ليشير إلى أن هذه الصفة ثابتة الزمة له.  

 اسم التفضيل: 
اشتركا في صفة وزاد    اسم مصوغ من المصدر على وزن أفعل، للداللة على أن شيئين

 38فيها أحدهما على اآلخر
 به النبيون واألمالك وافتخروا  سلم على نورك األعلى الذي شرفت 
 وصحبه الغرر  لهآومن نوره  سلم على نورك األعلى الذي اقتبست

 39السحر  اتباعهم في هذه ما بدا سلم على نورك األعلى الذي انسلكت  
أسماء   على  األبيات  هذه  اشتملت  والثاني وقد  األول  البيت  في  "أعلى"  ألفاظ:  وهي 

الفعل   من  كلها  وصيَغْت  الهمزة،   الثالثيوالثالث،  فائها  قبل  وزيد  "عال"  وهو  المجر د 
فصار "أعلى" على وزن "َأْفَعل" للداللة على اسم التفضيل الدال على أن شيئين اشتركا 

 أحدهما على اآلخر فيها.   في صفة معينة، ولكن زاد
الشاعر أيضا في قوله "سلم على نورك األعلى الذي شرفت" و "سلم على نورك وأوردها  

بها عن معنى   ليعب ر  انسلكت"  الذي  األعلى  "سلم على نورك  اقتبست" و  الذي  األعلى 
المفاضلة، ألنه يريد أن يصف النبي صلى هللا عليه وسلم بأنه نور تجاوز الحد حتى بلغ  

ئكة. وفي الثاني: وصفه بأنه بلغ الغاية في االرتفاع والمال  المنتهى، ويفتخر به النبيون 
قدرا ونورا حتى اقتبس منه  آله الطاهرين الطيبين وصحابته الغر الميامين. وفي الثالث  

 وصف ارتفاعه وعلو ه قدره صلى هللا عليه وسلم.  

 

 –بيروت  –لم الكتب نشر عاكتاب األفعال،  أبو القاسم، علي بن جعفر السعدي، 38
 ص:  2سنة، ج 1983/  1ط:
 66ص:المرجع السابق، مد حبيب محمد)الدكتور(، مح 39



7701.معامل التأثير :            www.allugah.com                              ISSN:2394-4862 

 ص  | 161

 

لى أن النبي صلى هللا عليه وسلم  والشاعر موفق في استخدامه هذه األلفاظ ليدل بها ع 
لنبيين وسائر أوالد بن آدم اشتركوا في الصفة البشرية، لكن  الشاعر لما أراد أن يفضل  وا

استعان   ومنزلة  قدرًا  وأرفع  أعلى  بأن ه  ـ  وسلم  عليه  هللا  صلى  ــ  النبيَّ  والقدر  الرفعة  في 
رنا قول  بصيغة "أفعل" ليبث هذا الغرض )ُقْل ِإنََّما َأَنا    ذكره:جل    الحقيقي، فالشاعر يذك 

...( بَ   .41وقوله )َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعِظيم( 40َشٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى ِإَليَّ
الوصفية  ي  هذا المشتقات االسمية  القصائد جميع  الشاعر استعمل في هذه  دل على أن 

 فق ما تقتضيه القواعد الصرفية. او يالخمسة استعماال صرفيا 
 الخاتمة:
ثم عقبت ذلك بسرد ،  شيخ عثمان نليمنالشاعر الالحديَث عن شخصية  المقالة  تناولت  
القصائداالسمية  المشتقات    طبقتكما  أبيات قصائده،  بعض   تلك  عنها    واكتشفت،  في 

  نتائج تالية:
العربية العلوم  في  المتفوقين  العباقرة  من  نليمن  عثمان  الشيخ  أن   وصرف  ،  ــ  نحو  من 

واشتقاقها    ،ومتى شاء  كلمات العربية كيف شاءومما دل  على ذلك تصرفاته بال،  وبالغة
 .العلمية مع دالالتها
 من مراحله التعلمية.  الصرفية تأصلت منذ الوهلة ــ أن  ثقافته

الذي يريد حفظ قوانين الصرف مع تحقيق االشتقاق وداللتها يجد ضالته  الدارس  أن   ــ 
 ائد.المنشودة في هذه القص 

هذه الشاعر  استخدام  أن   ويالحظ  عبثا،  ــ  ماجاء  ليؤد ي  الظواهر  صرفية   تدالال  بل 
 مختلفة ومعاني كثيرة. 

 

 110:ةالكهف، اآلي 40
  4:ةالقلم، اآلي 41
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لقد ذكر   المقالة ستتناول    الباحثينــ  المشتقات    اصور أن   أن   ، والرجاء  الشاعر  لدىمن 
 في النقاط المتقدمة.األمل حقق يت

يبذلوا كل المجهودات الممكنة لخدمة هذه اللغة التي  أن  ب  اإلخوة  ان الباحثيوصي    وأخيرا،
 هم الكتاب والسنة. هي الوسيلة إلى ف
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 . شوشان وأنيس الجخ هشام أشعار في المعاصر وموضوعه الحر الشعر
 ____ _ ____ _ __ _____________________ ____________ _ 

 كي  أم سابق د. و ، سي جنيد

 البحث ملخص

ر من أحد أنواع الشعر األكثر انتشارا بما له من ارتباط على  عد الشعر الحي
الموسيقي،   البناء  الباحث   وبإبداعيتهصعيد  فيقوم  الفكرية.  التعبير  قدرة  و 

النو  هذا  من  شعرين  األول  بتحليل  الجخ    نظمهع،  هشام  المصري  الشاعر 
ج  شعراء، برنامال  مسابقة أميرذاع صيته عبر برنامج    يتأشيرة ‘والت’    باسم

تحت أدبي   والتراثية    انعقدت  الثقافية  والبرامج  المهرجانات  إدارة    ة بإمار لجنة 
والثاني ملفوظ من قبل الشاعر التونسي أنيس شوشان باسم ’هذه  أبوظبي.  

للجمي عبر  األرض  والشاعر  الشعر  هذا  شاع  قد  و  ثالث  نذ  م  يوتيوب ع‘ 
بالغ  سنوات  تأثير  الشعرين  لهذين  أن  و  قل،  المشاهدينلدى  بأفكارهما    وب 

  ر.ساليبهما المختلفة في تقديم الشعوبأ

إن  العربية.حدة اإلدعاء للو و  الشاعرين اإلنسانيةومما يوجد في أشعار هذين  
اسي يرجو بها بعض سكان العرب، هناك من  سي  العربية تيارنظرية الوحدة  

لذ  بليدعون  يقصدون  إنما  السياسية،  النظرية  وجهة  من  تكك  أن  ون  ذلك 
طار العرببية تحت قيادة واحدة حتى تصير بالد العرب أعلى من جميع األق
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ولكن هذين   بشريا و عسكريا.  و  واقتصاديا  قويا  الشاعرين  البلدان األخرى 
ال  يقصدان تتجمع  أن  الالتي بذلك  الحدود  بترك  المختلفة  العربية  ثقافات 

أمالكهوضع لمراعاة  و  لفخرهم  محافظة  اإلنسان  كذلك  ها  و  بسبب م، 
ألوانهم و ثقافتهم، وال نرى من ناحية الجوغرافية أي حاجز عظيم  اختالف  

المرتفع الجبال  أو  البحر  مثل  العربية  البلدان  بين  يمكن    ةيفرق  ال  الالتي 
يم بدون   ا منذ زمن قد إال بالطيارة، و إنما كانوا يعبرونهلإلنسان أن يعبرها  

ه المقالة إيضاح  د الباحث بهذ سفر. و يريأية أوراق مثل التأشيرة أو إجازة  
 تلك األفكار الواردة في شعرهما. 

Abstract 

Free poetry is one of the most widespread kinds of poetry as it is 

associated to the musical structure and constructed with creativity 

and intellectual ability of expression. The researcher analyzes two 

poems of this kind. The first one is written by the Egyptian poet 

Hisham Al-Gakh under the name “Ta’sheera” which became 

famous through the Ameeru shuara competition program, a literary 

program held under the Cultural and Heritage Programs and 

Festivals Management Committee in the Emirate of Abu Dhabi. 

The second is pronounced by the Tunisian poet Anis Chaushan as 

“Hazihil ardu liljamee’.” This poetry and poet were popularized 

on YouTube few years ago, and these two poems have a great 

impact on the hearts of viewers with their ideas and their different 

methods of presenting. 

 

Poems of these two poets are engaging with humanity and the 

claim to Pan Arabism. The theory of Pan Arabism is a political 

trend that some Arab residents hope for. There are those who claim 

that from the point of view of political theory, but by this they 

mean that all Arab countries should be under one leadership so that 

the Arab countries become superior to other countries in terms of 
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strength, economics, human beings and militarily. But these two 

poets mean by this that the different Arab cultures will come 

together by leaving the borders set by man in order to preserve 

their pride and take care of their properties, and also because of 

their different colours and culture. From a geographical point of 

view, we do not see any great barrier that differentiates between 

Arab countries, such as the sea or high mountains, which a person 

can only cross by plane, but they have been crossing them since 

ancient times without any papers such as a visa or a travel permit. 

In this article, the researcher wants to clarify those ideas of 

humanity and unity contained in their poetry. 

 تمهيد

تزدهرالعإن   وتطوراته  ينتشر  تن  ،الم  سكانه  قلوب  البلدولكن  حدود  قصر،  تحدد  ان 
القلوب  طون خط الحدو يخ آباؤهم    ألراضيها، و ما كان البحر، فقد صار  د في البر أو 

في هذه األيام قاصرة ال تمكن التضمين. الناس يهجرون من أوطانهم بسبب عدم األمن  
األ باسم  ا  وراق والوثيقة،والسالمة، والحكومة يطردونهم  اختالف  للتعارف، ال  وإن  لناس 

كز الشاعرين هشام . وهذا ما ير التضمين بدال من اإلقصاء واالستبعاد  نتنفذتفارق. هيا  لل
تعالج شعر  المقالة  هذه  أشعارهم.  في  أنيس شوشان  و  األول  الجخ   ‘التأشيرة’باسم  ين، 

هما يقرضان الشعر الحر  الك  ألنيس شوشان.   ‘هذه األرض للجميع’  الثانيلهشام الجخ و 
ع صيتهما  فازية المتنوعة  والمسابقات الشعرية المختلفة، وقد ذا نشدان في برامج التلبل ي
أن    عبر استطاعا  وقد  غيرها.  و  فايسبوك  و  يوتيوب  مثل  الحديثة  اإلعالمية  الوسائل 

تقديمهما   أسلوب  و  أفكارهما  قليل،  وقت  في  الشعر  و  األدب  يحب  من  أنظار  يلتفت 
ك بالشعر الحر، والشعر الحر  . وأنهما السيما تمسلت الناس مراجعين في أشعارهماجع

في  مشاعرهم  ليعبر  وسيلة    ساعدهما  يناقش أبين  الجمل.  تراكيب  في  تعقد  أي  دون 
الشعر   األخير.  في  بينها  التجمع  قيام  المقالة عن خمسة مواضيع مع  في هذه  الباحث 
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حياة شوشان،  أنيسس  الشاعر  حياة  ال  الحر،   تحليل   ، الجخ  هشام  شعر الشاعر 
 يل الشعر ’هذه األرض للجميع‘، و أخيرا الختامة.  ’التأشيرة‘، تحل

 ر الحر الشع

قامت    الشعر وقد  العرشرين.  القرن  من  الثالثينيات  في  بدأ  الذي  الشعر  من  نوع  الحر 
الشاعرة نازك المالئكة بقيادة أصحاب الشعر الحر، والشعر الحر : هو شعر سطر ال 

 42لة، والتحرر من القافية وقيودها. رير في تكرار التفعيشعر شطر، يقوم هيكله على التح
ال إلى أوطان العربي كلها بمدة صغيرة، وال شك أن   حر من العراقبدأت حركة الشعر 

هذه الحركة واجهت مشكالت عديدة منذ بدايتها، لم يكن األدباء مستقبلين هذا النوع إال  
الح  عبد الباسط الصوفي وصالشعراء مثل بدر شاكب سياب و بعد سنوات بعدما ظهر  

لى التفعيلة وعلى  را يعتمدون ع الصبور ومحمود حسن اسماعيل وغيرهم كتبوا أشعا  دعب
نازك   وتقول  األلفاظ.  بين  المناسبة  الداخلية  شعران     المالئكةالموسيقي  أوردت  بعدما 

الناس لدي  قبوليتهما  ذابلة‘ عن    . يقول علوي كاظم: " على أن   ’الكويالرا‘ و ’أزهار 
القصيدتي هاتين  و  ظهور  الجمهور،  نظر  يلفت  لم  ’العروبةن  مجلة  على    43‘ كانت 

سنتان صامتتان   ومضتعليق الوحيد على هذه النقلة في أسلوب الوزن.  صيدتي هو التق
 44لم تنشر خاللهما الصحف شعرا حرا على االطالق."

 
مؤسسة دارالصادق الثقافية، الطبعة  . جينوم الشعر العمودي والحرعلوي  كاظم، مصطفى.  42

 2018، 128-األولى، ص
ذا التاريخ  ه ، كانت تصدر قبل1935 روبة مجلة لبنانية أسبوعية بدأت بالصدور في العامالع 43

 . بعام واحد تحت اسم »منتصف الليل«، وكانت تضم  ست  عشرة صفحة
  25 -، الطبعة الثالثة، صمنشورات مكتبة النهضة. قصايا الشعر المعاصرالمالئكة، نازك.  44
 م 1967، 
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قبولي السنوات  مرور  عبر  الحر  الشعر  العمحصل  الشعر  قبولية  تساوي  لدي ة  ودي 
تحس  والقار   السامعين موضوعا  تعالج  أنها  بما  المتعلقة   اقضايوالاإلنسان  مشاعر  ئين 

القافية  ب الموضوعية وتراعي وضع  الوحدة  تتمسك  الحر  الشعر  فإن  المعاصرة،  القضايا 
الشعر،   لموضوع  وفقا  والبحر  والصياغة  المو   وتتجسموالتفعيلة  البنية  سيقية رغم الشعر 

ة من بداية الشعر إلى نهايتها كما يراعي الشعر زون، ولكنه ال تراعي الموازنم مو أنها كال
يراعيهالعمود بل  في  ي،  يقل  كما  السطور  بعض  في  التفعيلة  فيكثر  فقط  التفعيلة  في  ا 

العامية،   واللغةبعض. نرى أن الشعر الحر في بعض األماكن تختلط مع اللغة الفصحى 
الممتعين  تنها لتواصل مفهوم المإنما يفعلو  وال يلتزمون  ة فهمى،  بسرعة وفي لهجن إلى 

يس من  ومنهم  نادرا،  إال  قافيةبالقافية  قافية    تخدمون  إلى  يحولون  ثم  األبيات  من  لعدد 
 45أكثر في الشعر الحر. والتشابهاتالصور الشعرية  ويستخدمون أخرى. 

ل الشعر  من  النوع  هذا  يستخدمون  الشعراء  يزال  حتى  ال  األشعار  هذا.  كتابة  يومنا  في 
هم قادرين حساسية حتى يكونوا أيقونية لدي الجيل الجديد ويستعدون يصيغون األشعار ال

السياسي    أن الوضع  عن  فيهما.    واالجتماعييفكروا  يعيشون  هؤالء   ومناللذين  أمثال 
 بعض أشعارهما.  ونتحللشوشان. هيا نتعرف على هذين  وأنيشالشعراء هشام الجخ 

 هشام الجخ 

م وأسرته تنتمي 1978أكتوبر  1مصر في الشاعر هشام الجخ في محافظة سوهاج ب ولد
قبيلة هوراة، لنيل شهاداته    تلقى دراسته  إلى  القاهرة  إلى  االبتدائية في سوهاج، ثم ذهب 

العليا الجامعية. ولم يتفرغ بعدما تخرج من جامعة عين الشمس ألن وظيفة المشرف أتي 
الثقافةا تخرج من الجاإليه سرعان م في جامعة عين   معة، و كان مشرفا على المركز 

 
 ,Jan. 2018  26هوم الشعر الحر وخصائصه.” موضوع, محمد أبو هليل نائلة. “مف 45

awdoo3.comm/الحر_وخصائصه.عرمفهوم_الش_ https://mawdoo3.com 
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الوظ هذه  في  راضيا  كان  ما  ولكنه  هالشمس،  أن  بما  الفرص  يفة  عدم    لإلبداعات ناك 
م، ولكنه  2009الجديدة ، فجلبه هذا التفكير إلى استقالته من وظيفة المشرف في سنة  

يستمر   أن  الجامعة  في  وظيفته  خالل  الفرصة  العلياحصل  إدارة    دراساته  علم  في 
 م.   2007ة عام األعمال من نفس الجامع

لفنون، وقد يوضح ذلك اشتراكه في  اته لألدب واتفرغ هشام حي  الوظيفةمن   استقلن ابعد  
عديد من الحفالت الجماهيرية والمهرجان الدولي واألمسيات في داخل وخارج مصر مع 

وي التلفزيونية،  للقاءات  الفرص  يتيح  التكريمات  أنه  هشام    46والجائزاتؤكد  نال  الالتي 
 األدب العربي.عالقته ب

ابته لقب بأحسن شاعر عامية  مبكر، منذ شبفي سنه ال  واألدباشتاق هشام إلى الشعر  
  ى م. ينظم هشام الجخ الشعر في العامية والفصح2008من اتحاد الكتاب المصري عام  

أن تدونها في ديوان.   م الجخ يرفض  متساويا، رغم أن هناك أكثر من ستين قصيدة لهشا
لفصيح عام  بأبي ظبي في الشعر ا  47الثانية في مسابقة أمير الشعراءوقد فاز بالدرجة  

‘ ، ذاع صيته لدي عالم العرب والعجم بما ة’ التأشير   م، و هذا الشعر الذي باسم2011
لشعور يظهر تحتويه من معاني وبأسلوبه الجذابة، ويقال أنه يمثل الشعر على المنصة، ا

 الشعر في الفقرات التالية.  ،  وسيالحظ عن في وجهه عندما يقدم الشعر

 
  مثل: ي كل المحافل والمهرجات الدولية التي يشارك فيها،تم تكريم الشاعر هشام الجخ ف 46

،  . 2016فبراير  9< الثالثاء --مهرجان هال فبراير و  ونس.ون بالقيروان في ت فن مهرجان ربيع ال
حفالت جماهيرية  7تم التكريم خالل . و جنوب تونس -مهرجان الفرح األفريقي في مدينة دوز و 

حصل الشاعر هشام الجخ على العديد من الجوائز،   أيضاً  واليات مختلفة بالجزائر. 7في 
حصل على المركز الثاني   .2008الكتاب المصري اب من اتحاد ش أحسن شاعر عامية مها:أه

 . 2011في مسابقة أمير الشعراء بأبي ظبي  
  برنامج أدبي تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بإمارات أبوظبي. 47

https://princeofpoets.ae/ar/ 



7701.معامل التأثير :            www.allugah.com                              ISSN:2394-4862 

 ص  | 171

 

 ‘ ةقصيدة ’ التأشير  تحليل

 -هل بهذه الكلمات: القصيدة تست

 ُأَسبِ ُح باسِمَك هللاُ 

 ولْيَس ِسَواَك أْخشاهُ 

 وأعَلُم أن لي قَدًرا سألقاُه.. سألقاهُ 

 شَرِفي  وقد ُعلِ ْمُت في ِصَغِري بأنَّ عروَبِتي

واِني  وناِصَيِتي وع ن 

 ن رّدد  بعَض ألحانِ وكّنا في مدارِسَنا 

:ن غّني   بيننا مثالا

ِب أوطاني.“بالد  الع   ِب إخواني”ر   . وكل  الع ر 

ِب إخواني”  ِب أوطاني.. وكل  الع ر   48“بالد  الع ر 

جعل حاالتهم  مما  للعرب  تتحدث  أنها  للتحليل  القصيدة  هذه  يختار  أن  الباحث 
آخر،   بلد عربي  إلى  عربي  بلد  وتنقلهم من  لهم قصاالجتماعية  قبلهم،  ويسرد  ص من 

األطفال في مرحلة  وك أفكار  الفطرة يرون  يف كانت  ثم يعرض  األشياء ويفكرون عنها 

 
 ,م الجخشاموقع الرسمي للشاعر هال”. الجخ هشام. “التأشيرة 48

www.algakh.com/albums/2/2019./ 10تاريخ التحميل  / .التأشيرة 
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العربية،  اإلنسانية والوطنية والوحدة  القيم  لخدمة  يقوم  الشعر  إن هذا  آراءهم،  الكبار و 
 شتوت.كما أنها يحارب الفرقة و ال

لقاه وأنه ال  ى متوافقا على أن له قدر سييبدأ الشاعر قصيدته بتسبيح هللا سبحانه وتعال
هللا إلى  ايخاف  يدخل  ثم  عن     فيه  يعالج  الذي  القصيدة  موضوع  إلى  مباشرة  لشاعر 

العروبة، و أنها شرفهم وعزتهم و يقول أنه درس من المدارس اإلبتدائية أن بالد العرب  
ال المدارس، يقول  عرب إخواننا، وكان يلحن بهذه األبيات شرفا وعزة في  أوطاننا و كل 

ري حولنا هي فقط باسم المسجد  حروب التي تجقصيدة أننا قد علمنا أن الالشاعر في ال
ولذا   الصهيوني  هو  الوحيد  العدو  أن  و  الغرب،  إلى  الشرق  من  تمتد  وبالدنا  األقصى 

العربية   البلدان  أنه سيزور  الطفل  هذا  البلدان  يفكر  أسماء  الشاعر  ويردد  يكبر،  عندما 
بعد و  أنه سيفعل كذا و واحد  البالد. وفي هذاحد و يحلم  تلك  األبيات يصكذا من  ور ه 

الشاعر صورة األطفال في المدارس ويجلب الشاعر بأبياته  السامع إلى طفولته وأيامه  
 في المدارس. 

ال تتغير عندما يكبر الولد، ال  ثم َيُعود الشاعر إلى األوضاع المعاصر ويعبر أن األحو 
إال بلد  عبور  له  يبح  يمكن  أن  يمكن  وال  غلباألوراق  بالوثائق،  إال  البحار  أبواب ر  قت 

هذا  الش فيسأل  األوطان  يعبر  لكي  سفر  إجازة  و  التأشيرة  ينال  أن  واضطر  أمامه  باك 
العرب الطفل الذي في داخله ماذا كانت نغني في مدارسنا،  بعدما تبين الشاعر حاالت  

در سوا   عما  ويسألهم  حكامها  إلى  يوجه  الذيالمعاصر  الطفل  ألن  المدارس،  في    في 
بقي في أعماقهم، فيسأل الشاعرللحكام أسئلة ممتلئة هم ما زالت تأنفسنا لم يكبر، أحالم

بالسخرية، يسألهم هل هؤالء الحكام هم الذين در سوا هذا الطفل في صغره؟ و مناهجهم  
عن من جاء من   يفعلون؟ و يضاف سؤاال  ماال  يقولون  فلم  مدارسهم،  في  بعدها تتبع 

يأكل النعجة الحمقاء إذا    المكار الذي  وان؟ فلم علموا قصة الثعلببهذه الحدود بين اإلخ
تفردت؟ فلم بختلفون أشتاتا؟ فلم علموا في صغرنا أن الجماعة أفضل وأقوى من التفرد؟  
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ومن بين هذه األسئلة يبين الشاعر حبه األصلي للوطن العربي، وشوقه أن تتحد البلدان  
 ت حماية واحدة.  العربية تح

أ إيعود مرة  المتبقية  األبيات  في  البلدان اخرى  أنه عربي ال  لى  الشاعر  يقول  لعربية و 
يخجل في عروبته، ويضاف نسبه إلى البالد العربية المختلفة و ينسب دينه إلى األديان  
المختلفة من حيث يريد أن يعبر على أن األخوة و اإلنسانية تجمعهم، وال يستأذن الحدود  

ليست منقسمة ويحلم  بالد العرية  م،  ويستمر  في شعره أن الالالتي بين البالد أن تفرقه
الشاعر أن يكون كل المواطنين يعيشون بالتعامل والتعاون يتبادلون الحب بينهم بدال من 

 الغيظ والقبح. 

القصيدة مظهرا جميع المشاعر واألحزان في تفرق العرب ويكرر حلم هذا    يختتم الشاعر
صليون وال  ماهير حكام أ، وليس حكام الجفي يوم ما  فل ويقول إن حلمه سيكون حقاالط

الحكام يضعف   يخافونهم أحد ألن رعاية هللا وحبله تجمعهم وأن حبل هللا مفتول وحبل 
شيئ.   كل  القصيدة  من  الشاعر  أوطاني وينتهي  العرب  بالد   " الصغير  الطفل  بألحان 

 وكل العرب إخواني" 

 أنيس شوشان

ظم  ناء تونس ، نالحالي في تونس، وهو من أبشوشان هو رجل يحارب الوضع    أنيس
باسم   يسميه  لم  ولكنه  أحد  تقدمه  لم  جديدا  نوعا  الشعر  في  وتفنن  صغره  منذ  الشعر 
ناشطا  الناس  لدى  شوشان  أنيس  ويعرف  الحر.  الشعر  من  أنها  نفسه  ويعتبر  خاص، 

وما   بأشحقوقيا،  المواطنين  مشكالت  في  يتدخل  مجال  يزال  في  دراسته  كانت  عاره. 
والبصرية السمعية  متخصص  ،  التقنيات  لغات  إنه  في  األشعار  يقرض  اإلخراج،  في 

مختلفة مثل العربية والفرنسية واللهجة التونسية، وهو محترف للرقص المعاصر والتعبير 
 الجسماني كما أنه تمهر في شاعريته. 
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قناة    البرنامج في ي تونس، بث هذا  تناقش العنصرية ف  تليفزيونيبرنامج    برز كضيف في 
باسم التونسية  ها  حنعبل  أشعارا عموديا وال  تحكيو  ت’  ليست  أنها  بما  أشعاره  تنتقد   .‘

حقيقي من   وما هشعرا حرا، فيجيب في مقابلة عندما سئل عن هذا  "أنا أكتب وأقول  
بإ إنسانية وهذه هي طريقتأحساسي  أقدمه هذهي قضية  لهم تحفظات على ما    ي ومن 

س المقدار حريتي  ولي أيضا بنف  أن لكل حريته فيما يرى،  حريتهم،... وما أستطيع قوله
واعتقد أن مثل ما وجدت الرفض بالمقابل وجدت    في طريقتي التي أكتب بها وأعبر بها

بمهنجية أكتب  وال  فقط،  أكتب  أن  هو  يعنيني  ما  كل  و  الحياة.  وهكذا  ما   القبول  مثل 
ت هي بنات أفكاري وخاصتي  فعلت ذلك فلن أستطيع، الكلماتطلبه البحور الشعرية وإن  

’ تعنيني  كان وال  هل  بها،  يلزمني  شيء  وال  فقط  عليها  اطلعت  وبالضرورة  التفعيلة‘ 
الكتابة موهبة لك أن تحتفظ  التفعيالت أمامه ثم يكتب الشعر،  الشاعر ’عنترة‘  يضع 

لتي تكتب عليها والهيكل فيما تكتب فقط ألنها تخص األدوات ابالموسيقى الخاصة بك  
في شيء والذي يعنيني حقا هو أن ما أقدمه  ا ال يعنيني  كامل للقصيدة، فأنا كل هذالمت

أن يكون ذا قيمة، كل ما يعني التحليل هو يخص النقاد، يقولون متطفال على الشعر أو  
نفسي   لست متطفاًل على  أنا  فهذا شأنهم،  يكفيني" األدب  أنيش  49وهذا  أشعار  انتشرت 

  الم عليكم‘ ه لشهرته، ’سماعي، وهذه الوسائل ساعدتشان عبر وسائل التواصل االجتشو 
إ في  بثت  األولى  المشاهدين  قصيدة من قصائده  نترنيت عبر يوتيوب حتى تصل عدد 

أكثر من أربع مليون، لقب أنيس شوشان بفنان السالم ، وكان محور نظمه على أساس  
الذا  نسانية والمساوات واألخوة واالعترافاإل بالقيم  تية واألخالقية. رغم  باآلخر والتمسك 

 لم يدون أشعاره في ديوان واحد. و  والفصحى،اللغة العامية  نظم كثيرا فيأنه 

 ‘ األرض للجميع  ه’ هذ تحليل القصيدة
 

 ,النيلين”. ن إنتقدوني بندة ود. “الشاعر التونسي انيس شوشان: لم أغضب من السودانيين الذي   49
.com/12937244.htm.alnilin.www12 May 2018,  
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 -األبيات: بهذه ستهل تقصيدته 

 يا أيها السيدات و السادة 

 ةأصحاب السمو و الفخامة و الجاللة و السعادو أنتم يا 

 اإلعادة و اررالتك قتعش مجتمعات أبناء  ك لنا

 إفادة اإلعادة في أن لنا اوقال دفق

سدتق مجتمعات  العادة  و دالتقلي  ّّ

 عبادة العادة نم تجعل مجتمعات

 سادة وال تتح تبقى بهاوشع أحالم ،مجتمعات

 اإلبادة  تلقى ثقافتها مجتمعات

 البالدة و اجةذالس دتمجّ  مجتمعات أصبحنا دفق

 .” د.رللتف “ال.” ختالف.لال ال: "شعارنا

الحكام ويسأل عن    الشاعر  خاطبالبداية يففي  أقسام،    ة في ثالثة القصيدة مقروض  هذه
المجتمع   الشاعر  يلوم  السيئة،  المجتمع  الوسادة،    النائمأحوال  تحت  تبقون  وأحالمهم 

األسال اإليتقلدون  ويكرهون  يكرر  بداعات  ف  الجيل  اإلعادة    إنويقول    جيال، وهذا  في 
وتقصر إفا دينهم  أمور  تهتمون  في  دة،  ظنوا  العبادة،ون  العبادة    وقوم  عمي، أن  تقليد 

بلدهم    مقصروحبهم   المق  وينتهيإلى  العيش  هذا  من  اإلفادة  ما  سائال  القسم  . لدهذا 
 ة االعتراف باالختالف، ويقول أن االختالفالناس وأهمي والقسم الثاني يبين عن اختالف
وف وبقاء.  ووجود  وعطاء  ينثراء  الثالث  القسم  اإلنساي  يعرترف ادي  أن  ويوصيه  ن 
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لناس من هو أسود وأبيض ومنهم من هو سني أوكردي ومنهم من الف ألن من ا ختاال
ال بد أن يعيش اإلنسان كما هو هو، وال    أهم،اف  هو مسيحي أو نصراني، ولكن االعتر 

 ن يعتز به. بد أ يات، والر ك أقوى لديه من األختل و  يةيكن هو كغيره، ألن له ذات

 الخاتمة

وأن الشاعرين يواجه مخاطبهم بأسلوب   ت ذوات حياة،مليئتان بأبيا  القصيدتان  إن هاتان 
تعلق االجتماعية  بالحياة  تتعلق  أبياتهم  نرى  الجخ  جذابي،  هشام  بالغا،  للوحدة  يد ا  عي 

من  األراضي التي وضعها اإلنسان، و العربية بدال من التفرقات الشعبية باسم البلد وحدود  
ة، أمكن له أن يألف  بلدان العربيذلك يذكر كثيرا من أسماء  موضوعه الوحدة العربية فل

العرب سكان  أمابين  ي  الشاعر  .  اإلنسان،  بذاتية  يهتم  شوشان  أن  أنيس  المجتمع  رشد 
بين   باختالفاتهم  أي مجال   المجتمع،تبقوا  يمنع من  أن ال  ذاته ومن حقوقهم  فرد  لكل 

الديني اختالفاتهم  أو  بسبب  اللونية  أو  أوالنسبية  آخر.ة  أو أي شيئ  هذه    نم  العنصرية 
  الشعرين. وأن   هذين  فيتتماشى    والمساواتواألخوة  انية  اإلنس  ة وصل الباحث أن  الدراس

إل  انينظمن  الشاعري وتفرقاتهم، األشعار  تخلفاتهم  من  والمشاهدين  المستمعين  نهاض 
 المتنوعة. همفات فالوحدة اإلنسانية ال بد أن تكون بمراعات اختال

 لمراجع المصادر وا
كاظم- .1 عليوي  الشع،  مصطفي  والحرجينوم  العمودي  دارالصادق    . ر  مؤسسة 

 الثقافية.
 منشورات مكتبة النهضة. .، قضايا الشعر المعاصرنازك المالئكة- .2
هليل .3 أبو  محمد  الحر.    نائلة  الشعر  الموضو   مقعمفهوم  ‘  ع’ 

https://mawdoo3.com  / 
   https://www.algakh.comالرسمي لهشام الجخ  الموقع .4
الجخ  - .5 لهشام  فايسبوك  في  الرسمية   الصفحة 

https://www.facebook.com/Hisham.Gakh 
  www.alnilin.comموقع النيليين - .6

https://mawdoo3.com/
https://www.algakh.com/
https://www.facebook.com/Hisham.Gakh
http://www.alnilin.com/
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لجنة   .7 أبوظبي   إدارةموقع  والتراثية،  الثقافية  والبرامج  المهرجانات 
https://princeofpoets.ae/ar/ 

 في فايسبوك ألنيس شوشان  الرسمية  الصفحة - .8
 https://www.facebook.com/profile.php?id=100044207477343 
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  أللفة الحزن" بسمة يا "دمشق رواية في ناتهاومعا ةالسوري المرأة قضايا
  اإلدلبي

 ____ _ ____ _ __ _________________________________ _ 
   بالر  عبد محمد

 البحث ملخص

بسمة   يا  "دمشق  رواية  في  االجتماعية  القضايا  على  التعرف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف 
اإلدلبي   أللفة  الرواية الحزن"  هذه  مكثي  وتعالج  وارا  المشاكل  والقضايا  ن  لهموم  

ال وتعدد  والعنوسة،  والزواج   البنات  تعليم  من  بدًأ  الرجال  االجتماعية  وتزويج  زوجات، 
في السن دونما إعتبار لمشاعر المرأة ورغباتها، ومعاناة كبار السن من فتيات صغيرات   

وال والمعيشي  العمري  التكافؤ  وعدم  المهور  وغالء  المثقفة   الزوجين،  ثقاالمرأة  بين  في 
الجنسي    وتمرد المرأة على العادات والتقاليد االجتماعية ذات السلطة الذكورية، والتفريق

الكثير من جوانب الحياة االجتماعية التي ومشكلة اإلرهاب وغيرها  والعنصري والطبقي،  
  كانت موجودة في ذلك الزمن والتزال باقية حتى يومنا هذا  في المجتمع السوري.

مفمالك ألفة  تاحيةت  المجتمع اإلدلبي:  االجتماعية،  القضايا  الحزن،  بسمة  يا  دمشق   ،
 السوري. 

Abstract: 

This study aims to identify the social issues  in the novel "Dimashq 

Ya Basmat Al-Huzn" by Ulfa Al-Idlibi. 

This novel deals with many problems, concerns and social issues, 

starting with girls’ education, marriage and spinsterhood,  
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polygamy, the marriage of older men to young girls without regard 

to women’s feelings and desires, the suffering of educated women, 

high dowries, age, living and cultural inequality between spouses, 

and women’s rebellion against Social customs and traditions with 

patriarchal authority, sexual, racial and class distinctions, the 

problem of terrorism and many other aspects of social life that 

existed at that time and still remain to this day in Syrian society. 

 مقدمة: 
ء حقـــوق المـــرأة ُتعتبـــر ألفـــة اإلدلبـــي مـــن أبـــرز الروائيـــات العربيـــات اللـــواتي ســـعين إلعطـــا

كانــت فـي المجتمـع السـوري. فكانـت تحـاول دائمــا أن  واألغـالل التـيوتحريرهـا مـن القيـود 
اة العامـة لحيـتعطي للمرأة حقها وحريتها مـن االهتمـام والتقـدير، وكانـت تظهـر آثارهـا فـي ا

 جا العربيــة والســورية. ومــن ثــم، أســندت الكاتبــة والروائيــة بطولــة روايتهــا إلــى نمــاذوالقضــاي
 نسوية متعددة منتشرة في أوساط المجتمع فقد ركزتها في صور متعددة. 

همـوم المـرأة ومعاناتهـا ظـاهرا وباطنـا،  دمشق يا بسمة الحزن عالجت األديبة في روايتها  
 ، والظلـــم واالحتقـــار. وكانـــت "صـــبرية"في هـــذهالجتماعيـــة كـــالتخلفل اوكثيـــرا مـــن المشـــاك

ــة الروايــة،  التــي قامــت بمقاومــة اإلنجليــز والفرنســيين، فهــي الروايــة شخصــية رئيســة وبطل
أنهـا فقـدت كـل إمرأة عانت الرفض مـن مجتمعهـا ومـن تقاليـدها وعاداتهـا ومـن عائلتهـا، فك

 وال شخصية لها.  لهاحقوقها وحريتها في حياتها كإمرأة ال كيان 
حـل، إنها كانت دائما مهمشة ومستبعدة. وهذا انعكاس لواقع المجتمع فـي مرحلـة مـن المرا

حيث كان المجتمع يرفض أي نوع مـن أنـواع المشـاركة والحضـور للمـرأة فـي واقـع الحيـاة. 
مـن الضـغوطات والمشـاكل بسـبب العـادات والتقاليـد التـي هـي  فتواجه المـرأة السـورية كثيـرا

فيـه الرجـل سـيد  ، وكـذلك بسـبب عيشـتها فـي مجتمـع ذكـوري يكـون فية في حقها غالبـاتعس
 التي تتعلق بها وبمسار حياتها اليومية. الموقف حتى في األمور 
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سـرية، التـي لقد عرضت األديبة دراسة معظم الجوانب االجتماعية والعاطفية والنفسـية واأل
قاليــد باليــة. وكــان لــى عــادات عنيــدة وتد إتعــاني وتقاســيها المــرأة فــي مجتمــع ذكــوري يســتن

 اء واحتقار في المجتمع. ينظر إلى المرأة بازدر 
 األديبة:  نبذة عن حياة

لقد أنجبت سوريا كثيرا من الشخصيات العباقرة والنوابغ الذين أدوا دورًا بارزًا   في تطوير 
ء ومــن هــؤالء األدبــا ًة.وروايــ وقصــًة ومســرحيةً يــة وآدابهــا فــي ســوريا نثــرًا وشــعرًا اللغــة العرب

ــي تـــاريخ ــالم البـــارزين  فـ ــن األعـ ــين ومـ ــات والمحققـ ــروائيين  والروائييـ ــعراء والـ األدب  والشـ
اســـمها  العربــي الحـــديث الـــذين تفتخـــر بهـــم ســـوريا الحديثـــة هـــي ألفـــت عمـــر باشـــا اإلدلبـــي

ــا اإل ــت عمـــر باشـ ــل ألفـ ــيالكامـ ــق" فـــي  "."50دلبـ ــة "دمشـ ــالحية بمدينـ ــي حـــي الصـ ولـــدت فـ
"  مــن أبــوين دمشــقيين 51هـــ  1331م هجــري موافــق 1912اني عــام ن الثــيشــر ت /نــوفمبر

، وفـي نحـدر مـن جبـل قاسـيون، ونجيبـة الداغسـتاني  وهما السيد أبو الخير عمر باشـا الم
أحضان البيئة الدمشقية األصلية، وفى أسرة كريمة وكبيرة، وفى بيت يهـتم بـاألدب واللغـة 

مـــت تراثهـــا وقدســـت فعشـــقت أرضـــها واحتر هـــا والثقافـــة، حيـــث نشـــأت وترعرعـــت وتربـــت في
ا اآلفاق في البلدان ا. و كانت البنت الوحيدة بين خمسة اخوة. وقد طبقت شهرتهحضارته

 .52واشتهر اسمها أيضا بأدب ما يسمي"األدب النسـائ"   العربية عامة وفى سوريا خاصة
ا فـي وقـت أمهـبدأت حياتها الدراسية في مسـقط رأسـها فاسـتهلت تعليمهـا فـي البيـت مـع و  

قرأة والدراسـة والمطالعـة، الطفولة. فقـد كانـت مغرمـة بـاألدب واللغـة، وشـغوفة بـالمبكر من 

 
المساء من تراجم الح العود، باحث في شئون الدين والتربية والتعليم،  نجوم ص .50

 .  14 :تصاص. صالنساء، معجم في تراجم النساء المعاصرات من كل اخ
حداثة وأصالة، من إصدار دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ، . رياض عصمت51

     77  :. ص2010دمشق 
   77  :ص المرجع نفسه، .52
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مولعــة بالبحــث واإلطــالع، ومحبــة للكتابــة والتــأليف. وكانــت تــدرس فــي مدرســة العفيــف و 
كمــا ذكــرت فــي روايتهــا المهمــة "دمشــق يــا بســمة دار المعلمــات. اإلبتدائيــة. ثــم التحقــت  بــ

ــزن" " ــة دار المعل  ألنالحـ ــة الوحيـــدة للبمدرسـ ــة الثانويـ ــات هـــى المدرسـ ــوريا مـ ــي سـ ــات فـ نـ
فـي يـوم  22/3/2007معة ألفة عمر الباشا اإلدلبـي بتـاريخ توفيت األديبة الالو ".  53كلها"

عامــا فــي العاصــمة الفرنســية بــاريس حيــث عــن عمــر ينــاهز السادســة والتســعين الخمــيس 
تركــت المؤلفــة و  ئنــة.مطم هــا إلــى الســماءروحقــد ارتفعــت . 54مكثــت فــي بيــت ابنهــا ياســر"

الت ومجموعة محاضرات وراءها كمًا ال بأس به من  القصص والروايات والبحوث والمقا
ــات األدبيــــة والثقافيــــة والروايــــات  االجتماعيــــة وغيرهـــا. إن هــــذا اإلرث الثقــــافي مــــن الدراسـ

وبسـبب ذلـك تعـد ة. والقصص القصيرة المهمة يتميـز بالواقعيـة ويركـز علـى الحيـاة الشـرقي
 دة من أكبر األديبات المعاصرات السوريات. واح

 : في الروايةالمطروحة  معاناة المرأة 
ال تخلـــــو الحيـــــاة اإلنســـــانية مـــــن وجـــــود مشـــــاكل ومصـــــائب ســـــواء تكـــــون هـــــذه المشـــــاكل 

فــي المنــزل، أو الســوق، أو فــي المدرســة والكليــة والجامعــة أو فــي والمصــائب والمتاعــب 
ديــد مــن القضــايا االجتماعيــة التــي تــؤثر عليــه ي كــل مجتمــع مــن الععــانمكــان العمــل. وي

والفقـر والبطالـة، وعمالـة األطفـال، والـزواج المبكـر،   األمية والعبودية،ونذكر بعضا منها:  
 وترويج المخدرات وغيرها. 

الموضــوعات التــي عالجتهــا الكاتبــة فــي هــذه الروايــة القيمــة هــي القضــايا االجتماعيــة إن 
ــوم  ا ــر وهمـ ــة ومعانلمـ ــالق، أة  العربيـ ــزواج، والطـ ــن حيـــث الـ ــورية مـ ــرأة السـ ــة المـ ــا خاصـ اتهـ

 
منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي، رواية دمشق يا بسمة الحزن، ، دلبياالألفة   53

   127  :ص. 1980دمشق 
الدين والتربية والتعليم، نجوم المساء من تراجم النساء، صالح العود، باحث في شئون  54

 . 14 :ص  معجم في تراجم النساء المعاصرات من كل اختصاص،
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لشــوق، والحرمــان، والخيانــة والشــعور بالغربــة. ذكــرت األديبــة جــد، واوالحــب، والفــراق، والو 
نادرة وبصـراحة بالغـة. وتتميـز هـذه الروايـة بالجـدة والجديـة فـي  هذه األحاسيس كلها بجرأة 

 قة بالمرآة السورية في قالب فني رائع.السيما تلك المتعلة و تناول الموضوعات االجتماع
شـق يـا بسـمة الحـزن" المعانـاة الشـديدة التـي تعـاني لقد تناولت الروائية في هذه الرواية "دم

ــة الروايــة "صــبرية" فــي الح كمــا أولــت  يــاة اليوميــة وتعــيش محبوســة فــي البيــت.منهــا بطل
ــرأة ال ــايا المـ ــرًا بقضـ ــا كبيـ ــة اهتمامـ ــور الكاتبـ ــسـ ــا وبؤسـ ــع ية ومعاناتهـ ــي المجتمـ ــا فـ ها وهمومهـ

الجت فيها كثيرا من مشـاكل ري من خالل كتاباتها القصصية والروايات، وعالسوري الذكو 
يـرًا لحقـوق المـرأة لكـي تقـوم المـرأة المرأة اليومية بدقة ورؤية واعية متأنيـة، وقـدمت دعمـا كب

إلــى يــث ال تشــعر بحاجــة ، حالســورية بــدورها الفعــال فــي كــل مجــال مــن مجــاالت الحيــاة
ــو  ــة السـ ــرأَة العربيـ ــت المـ ــا حثـ ــية. كمـ ــة والنفسـ ــاكلها الذاتيـ ــل مشـ ــال لحـ ــنالرجـ ــق  رية عـ طريـ

 كتاباتهـــــا أن تكســـــر األغـــــالل واألصـــــفاد والقيـــــود وتـــــذلل الصـــــعوبات التـــــي تواجههـــــا فـــــي
اآلن أســلط الضــوء هنــاعلى أهــم القضـايا االجتماعيــة التــي صــورتها الكاتبــة فــي المجتمـع. 

 وذلك بشكل موجز: ايةالرو 
 ( استسالم المرأة للقيام بدورها التقليدي:1) 

طـرح موضـوعا هامـا هنـا، وهـو التنشـئة االجتماعيـة " تدمشـق يـا بسـمة الحـزن إن رواية "
ل. فأم ا صبرية فحرمـت مـن إكمـال تعليمهـا وحبسـت وتأثيرها على دور األنثى في المستقب

اذقـــة بصـــناعتها. وهـــي كانـــت عاقلـــة وحة، فـــي المنـــزل وقامـــت بممارســـة األعمـــال المنزليـــ
ــد ــا. فقـ ــول حياتهـ ــزل طـ ــي المنـ ــدور فـ ــذا الـ ــام بهـ ــي القيـ ــتمرت فـ ــت واسـ ــل  تعلمـ ــا كـ ــن أمهـ مـ

لمواســم المهـارات مــن نســج، وغســل، وطـبخ، وحلــب، وجلــب الميــاه، وتنظيـف البيــوت فــي ا
 تــاةالمختلفــة مــن الصــيف والشــتاء، وظلــت تقــوم بهــذه األدوار حتــى وفاتهــا. وتــتم تربيــة الف

م، في مجتمعنا، وعلى الخدمة للـذكر، واالحتـرام والطاعـة  لـألب واألخ على العيب والحرا
 ج. والزو 
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ا أوضــحت لنــا األديبــة هــذه المســألة "كانــت أمــي تــوقظني كــل يــوم قبــل شــروق الشــمس كمــ
علـــى تنظيـــف البيـــت وتحضـــير طعـــام اإلفطـــار. فـــي بالدنـــا يـــدربون البنـــت علـــى  ألعينهـــا

أو أخـا، زوجـا أوابنـا، حتـى إذا كبـرت شـعرت  تح وعيهـا، أبـا كـانيتفـخدمة الرجـل منـذ أن  
 . 55أن خدمته أمر بدهي"

وقاتهـا كلهـا فـي القيـام باألعمـال المنزليـة أي النظافـة وترتيـب البيـت بأجمـل تقضي المرأة أ
صــورة، منــذ نعومــة أظفارهــا إلــى نهايــة الحيــاة، ولــو كــان أثــاث البيــت متواضــعا والعكــس 

مــن أعمــالهم ودراســتهم يجــدون بيتــا نظيفــا فيخــف ع الــزوج واألوالد يرجــبــالعكس. وعنــدما 
س، ويشـعرون بالراحـة واالطمئنـان. وإذا لـم تقـم المـرأة والعكس بـالعك  عنهم العناء واإلرهاق

باألعمال المنزلية فمـن الـذي يقـوم بهـا؟ ومـع ذلـك، ينكـر كثيـر مـن الرجـال دور المـرأة فـي 
 حياتها العملية.  

 ث:لميراالمرأة من ا مانمحاولة حر  (2)
تحـرم مـن ، ألن المـرأة إن حرمان المرأة مـن الميـراث قضـية كبيـرة مـن القضـايا االجتماعيـة

الميراث، فتعـاني مـن المشـكلة النفسـية مـن القلـق والتـوتر الـدائمين، وفقـدان احتـرام الـذات، 
 وانخفاض مستوى الشعور بقيمة الذات، وفقدان الثقة بالنفس. 

ين الحفيف، بل هذا أمر غيـر شـرعي. ومـن يقترفـون أة من الميراث للدلمر وينافي حرمان ا
اهلون، والبعيــدون عــن تعــاليم اإلســالم وأحكــام الكتــاب لشــرعي فهــم الجــبهــذا األمــر الغيــر ا

والســــنة. وكــــان أصــــبح حرمــــان المــــرأة مــــن الميــــراث ظــــاهرة خطيــــرة تفشــــت فــــي المجتمــــع 
يمــة لهــا وال أهميــة فــي يــة أن المــراة ال قكور الســوري، نتيجــة للمــوروث الثقــافي والســيطرة الذ
قهــا فــي الميــراث لعــدة وجــوه، ة ال تطالــب بحالمجتمــع، وال حــق لهــا فــي الميــراث. فــإن المــرأ 

ومن أهمها: الخوف من الظلم الذي يأتي في شكل التهديد المباشر أو الغير المباشر مـن 
 اإلخوة أوالمجتمع. 

 
 . 72،ص :  بسمة الحزن، ا رواية دمشق ي، فة اإلدلبيلأ .55
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اث، فلــم يمــض علــى التنــازل عــن الميــر  علــىيحــاول أخــوا صــبرية محمــود وراغــب إجبارهــا 
ل بيــع بيــتهم بعــد فــي غــرفتهم حــو  هم ســوى عشــرة أيــام إال وهــم كــانوا يتشــاورون مــوت أبــي

 مرور أربعين يوما على وفاة أبيهم. 
ولــم تكــن صــبرية موجــودة معهــم وقــت التشــاورألنها كانــت ذهبــت إلــى المقبــرة لتــزور قبــر 

ببيـع البيــت أمـرا ضــروريا ألن  واعتبـروا اإلســراع يــت،أبيهـا. واغتــنم اإلخـوة الفرصــة لبيـع الب
أيــن ستســكن أختــي صــبرية ؟ قـــال ا بعنــا البيــت أســعار األمــالك مرتفعــة. قــال محمــود إذ

راغب مالطفا زوجته التقلقي وال تنزعجي سنستأجرلها بيتا صغيرا وتسكنها وحـدها، فقالـت 
ي مـا العـانس وحـدها فـختكزوجته ما شاء هللا، ولكـن بـرأي يلـيس مـن المناسـب أن تسـكن أ

ائــه وتـه كلهـا ألبنبيـت مسـتأجر. فقـال راغـب إنهـا فكـرة ال بــأس بهـا، لكـن أبانـا خصـص ثر 
الـذكور. ولهـذا السـبب لـن تـرث صـبرية مـن أبيهـا الثـري شـيئا، فـأرادت زوجـة راغـب أيضــا 

 إخراجها من البيت اآلن. 
تنـــا ســـأخرج منـــه بي كمـــا ظهـــر فـــي الروايـــة أنهـــا قالـــت بلهجـــة قاطعـــة: "يـــوم تـــدخل أختـــك 

أخيهــا وزوجــة أخيهــا ". وتــرفض صــبرية أن تتنــازل عــن حقهــا فــي اإلرث وتقــف أمــام 56أنــا
 . 57بة "لن يستطيعوا أن يخرجوني من بيتي هذا إال  جثة هامدة"بصال

وفي ضوء اإلسالم، إن حرمان المرأة من الميراث حرام وظلم كبير، ألن دين اإلسالم هـو 
إلـى  المـرأة وأعطاهـا نصـيبها وحقوقهـا.  اإلسـالم الـذي أنصـفيـن دين العدالة والمساواة، د

الميـراث، كمـا جـاء فـي سـورة النسـاء، "يوصـيكم بحانه وتعالى نصـيبها مـن ولقد حدد هللا س
هللا في أوالدكم للـذكر مثـل حـظ األنثـين فـإن كـن نسـاء فـوق اثنتـين فلهـن ثلثـا مـا تـرك وإن 

 .58كانت واحدة فلها النصف إلخ"

 
 . 14. المرجع نفسه، ص :ـ56
 . 16المرجع نفسه، ص:   .57
 . 11. سورة النساء، اآلية: 58
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النبــي صــلى هللا عليــه وســلم مــن فــر مــن ميــراث وارثــه  "قــاللحــديث النبــوي ي اوكمــا ورد فــ
ــع  ــومقطـ ــة يـ ــن الجنـ ــه مـ ــة" هللا ميراثـ ــل 59القيامـ ــو عمـ ــراث هـ ــن الميـ ــرأة مـ ــان المـ ــإن حرمـ ، فـ

الجاهلية. لما جاء اإلسالم ليخرج النـاس مـن الظلمـات إلـى النـور ومـن جـور اإلديـان إلـى 
ر المــرأة مــن وأا، عــدل اإلســالم ومــن ضــيق الــدنيا إلــى ســعته دهــا ومــن حرمانهــا مــن حــر 

وأعطــــى لهــــا حقوقهــــا  أحاطهــــا بهالــــة مــــن االحتــــرام،الميــــراث، وبســــط لهــــا يــــد المســــاعدة و 
وحريتها، وساوى بين الرجل والمرأة فـي الحقـوق والواجبـات، ولـم يجعـل بينهمـا تمييـزا علـى 

والرحمـــة  ودةأســاس الجــنس. أوصــى الرســـول صــلى هللا عليــه وســلم بمعاملـــة النســاء بــالم
نـة العظيمـة وحرمـت مـن ولكن بسبب االخـتالط بـين األمـم فقـدت المـرأة هـذه المكاوالخير،  

 وكرامتها وشرفها. عزتها
 (. قسوة المجتمع على المرأة العقيم:3)

إن قسوة المجتمع على المرأة العقيم هو اضطراب خطير فـي المجتمـع، ألن جميـع النـاس 
كـن تنجـب المـرأة بعـد الـزواج ابنـا فـإذا لـم ت حيـاتهم.فـي بنـت    أو  ابـنيريدون أن يكون لهـم  

كأنهــا فقــدت كرامتهــا وإنســانيتها. ويعتبــر  ليهــا نظــرة دنيئــة وحقيــرة،أوبنتــا، نظــر المجتمــع إ
الرجــل أن المــرأة لــم ُتخلــق إال لإلنجــاب فقــط. و قــد أثبتــت الدراســات الطبيــة عقــم كــل مــن 

 المرأة. ص بالرجال والنساء، فليس من الضروري أن العقم خا
هم مـــن قبـــل العائلـــة امـــرأة عقـــيم تعـــاني معانـــاة شـــديدة! وتتحمـــل شـــدة اللـــوم والـــتوكــم مـــن  

تمع. فهذه طبيعة النفس البشرية أن اإلنسان ينظـر إلـى عيـوب المـرأة ويعاقبهـا  دون والمج
النظــر إلــى عيــوب نفســه. فــالمرأة العقــيم  التــي التنجــب أوالدا تظــل تعــيش تحــت ضــغوط 

اســا شــديد القســوة بأنــه لــم يعــد أي مبــرر لوجودهــا. كمــا أفكــارا ســوداء وإحسوم نفســية، وتقــا
ي داخل البيت وخارجه أوفي عملها، حتى تعـيش أسـرتها ش ضغوطا مجتمعية كثيرة فتعي

 
 نن. .أخرجه ابن ماجه في الس59
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في جحيم  بكثـرة الهمـز واللمـز وكـأن األمـر بيـدها. هكـذا تقضـي المـرأة العـاقر أيامهـا بـألم 
 جتمع. المالحرمان من األمومة، وقسوة نظرة 

حينما تزوج محمود فتاة ولم وصرحت الكاتبة في الرواية بعبارات حلوة بأنه كما أوضحت  
لهما أوالد على مدى خمس سنوات، تعرضت للمضايقات من قبل محمـود وعائلتـه ترزق  

حتــى مـــن قبـــل أهـــل القريـــة أن زوجـــة محمـــود لـــم تـــتمكن مـــن اإلنجـــاب بعـــد مـــرور خمـــس 
بـا إال زارتـه للتـداوي. وأم صـبرية وهـى ل هذه الفترة طبيخال سنوات على زواجها، ولم تدع

سُيدفن اسم أسرتنا وتنتهي سلسلة عائلتنـا  تأسف وتلوم حظها حيث تقول لنفسها مريضة ت
 بعد موتنا.

ــاقر،  "مـــا أســـوأ حظنـــا. . . . . . ســـينطفيء اســـم أســـرتنا. . . محمـــود تـــزوج مـــن امـــراة عـ
 . 60ت قلما ينجببن"وهاوراغب تزوج من امرأة  مشبوهة، والمشب

ــي ــا العربـ ــي مجتمعنـ ــاقر فـ ــرأة العـ ــيش المـ ــذا تعـ ــعورها  هكـ ــع شـ ــاح مـ ــرة الجنـ ــوري منكسـ والسـ
ــب  ــت تنجـ ــرام إال إذا كانـ ــب واحتـ ــة وحـ ــزة وكرامـ ــيش بعـ ــا أن تعـ ــنقص، ال يمكنهـ ــب الـ بمركـ

 أوالدا.
 ( عدم اعتراف المجتمع بعمل المرأة الشاق وتهميشها في الحياة:4)

لمرأة باألعمـال المنزليـة مسـؤوليًة تعـود علـى يام اقرأينا أن عددا كبيرا من الرجال يعتبرون 
فـي مسـاعدتهم علـى أعمالهـا المنزليـة، وإن  لعـار والخـزي عاتقها منذ الصغر، ويشـعرون با

كانــت هـــذه األعمـــال التـــي تقــوم بهـــا المـــرأة متشـــابهة لعمــل الرجـــل. وال تـــزال هـــذه الصـــورة 
نــزل وغســل الثيــاب والفــراش فــي مجتمعنــا. فــإن إعــداد الطعــام وتنظيــف الم النمطيــة ســائدة

نـدر، فتقـوم المـرأة بعمـل شـاق داخـل وغيرها، هي أعمال تقوم بها المرأة دون الرجل إال  ما 
البيت وخارجه، وتعمل بجد وكد و مشقة ومهنة كبيـرة، وعلـى الـرغم مـن ذلـك فـإن الرجـال 

 رام. تال ينظرون إلى أعمالها بتقدير واح

 
 . 241ص:   رواية دمشق يا بسمة الحزن، ، فة اإلدلبيلأ. 60
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ر "كنـت ال أفتـر عـن الحركــة لحظـة واحـدة ، أســتيقظ مـع شـروق الشــمس، أنظـف أبـي، أغيــ 
ــقيه  ــه، أسـ ــريره، أطعمـ ــه ومـــالءات سـ ــت، مالبسـ ــديار، أرتـــب البيـ ــدواء، أشـــطف أرض الـ الـ

 ". 61أغسل، أطبخ، أغلي القهوة للضيوف،أفتح الباب الذي كان يطرق في كل لحظة
مـــرأة المـــرأة، فــال نجـــد ســوى الظلـــم واالضــطهاد لل هــاهــذه هــي األعمـــال اليوميــة التـــي تعمل

ــي ا ــرأة فـ ــة للمـ ــرة الدونيـ ــى النظـ ــع. وتتجلـ ــي المجتمـ ــا فـ ــتهانة بهـ ــا واالسـ ــات واحتقارهـ لممارسـ
المعتــاد عليهـــا فـــي الـــوالئم واألفــراح، حيـــث ال تأكـــل المـــرأة إال بعــد أن ينتهـــي الرجـــال مـــن 

المشـكالت التـي أشـارت إليهـا  هـيتناول الطعام، وال تسمح لها بالـذهاب إلـى حفلـة. وهـذه 
ة جيدة "كان لـم يسـبق لـي أن حضـرت حفـالت المـآتم، ألن العـادات المتبعـة األديبة بصور 

الدي كانت ال تسمح للصبايا الصغيرات مثيالتي اللواتي لم يتخطين الخامسـة آنذاك في ب
 اءعشــــرة بعــــد بحضــــور والئــــم المــــآتم إال إذا كــــن متزوجــــات أو كــــان المتــــوفى مــــن األقربــــ

. فــال تســمح لفتــاة وصــبية 62ح لــي بــالمجيء"األقــربين، فلــو لــم يكــن المتــوفى جــدي ال ســم
إذا مــات فــرد مــن أقرباءهــا واألقــربين. وإذا  غيــر متزوجــة بالحضــور فــي حفلــة المــأتم، إال

كانـت تشــارك فيهــا إحــداهن ألقــى المجتمــع اللـوم عليهــا لومــا شــديدا، وعاتبهــا وذمهــا، حتــى 
المطــالق، أي لهــا: "بنــت تهنــئ، وبنــت تعــزي، وبنــت تســاهر  مثــليضــرب المجتمــع هــذا ال

 .63اللواتي داهمن الطلق"
 عدم المساواة وغياب الحرية: (.5)

قضيتان عظيمتان و قديمتان.  فيه أن قضية عدم المساواة وفقدان الحرية هما كال شمما  
والســوري فــي القــرن وهــذه القضــايا المضــطربة كانــت عمــت وفشــت فــي المجتمــع العربــي 
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لناس يرتكبون هذه الجريمة القبيحـة والشـنيعة التاسع عشر الميالدي إلى حد كبير. فكان ا
 وأحالمهم.ويتورطون فيها لتحقيق بعض أمانيهم  

وكانت قضـية عـدم المسـاواة وعـدم الحريـة مـن القضـايا االجتماعيـة  التـي تناولتهـا األديبـة 
في المجتمع السـوري، "ظللـت  تفشي هذه الظاهرة في روايتها وعبرت عن حقائقها وأسباب

ــه وحـــدي مـــد ــم إال  خطفــــا، ابنتـ ــت ال أراكـ ــين كنـ ــة، حـ ــنوات كاملـ ــر سـ ــا، عشـ ــه كلهـ ة مرضـ
اما، وكنت وحدي المسؤولة عن كل شيء، كأن ال أوالد لـه غيـري، كالضيوف األغرب تم

 . 64فمن حق ي إذن أن أظل ابنته وحدي بعد موته أيضا"
ين ة كانـت تخـدم أبيهـا منـذ عشـر سـنوات كاملـة حـمقتبسة إلـى أن صـبريتشيرهذه العبارة ال

ــا  ــف أبيهـ ــف البيـــوت، وتنظيـ ــة كتنظيـ ــدمات عظيمـ ــدمت خـ ــا قـ ــالج. وإنهـ ــا بالفـ ــيب أبوهـ أصـ
تغســيل مالبســه وإعطائــه الــدواء وطــبخ الطعــام للضــيوف وتحضــيرها. ولــم يســاعد أخواهــا و 

ــ ــارة أبيهمــ ــيهم، وال يأتيــــان لزيــ ــة أبــ ــبوع كاراغــــب ومحمــــو دفــــي خدمــ لضــــيوف ا إال  فــــي أســ
تعـود علــى عــاتق صـبرية وحــدها. وبهــذا الســبب األغـراب، كــأن المســؤولية عـن كــل شــيء 

ظهــر فــي الروايــة، "تــارة تشــبه نفســها بكلبــة  كانــت صــبرية تشــعر بضــيق شــديد دائمــا. كمــا
، 65جمــوح مربوطــة مــن عنقهــا بسلســلة مشــدودة إلــى وتــد مغــروس فــي هــذا البيــت العتيــق"

ــو  ــى المـ ــة وتتمنـ ــا الراحـ ــد فيهـ ــت لتجـ ــا  أنهـ ــى زميالتهـ ــبرية إلـ ــارت صـ ــكون. وأشـ ن قـــد والسـ
أصبحن مدرسـات ومـديرات المدرسـة أو موظفـات مرموقـات، وهـي أمضـت عمرهـا بخدمـة 

 بيها المفلوج. أ
أشارت الكاتبة إلى فقدان الحرية للفتاة، "ألم تخلق المرأة في هذه الـبالد إال  للهـم والـدرد ؟. 

ــيء ال ــتطيع . . . . . . شـ ــاق.... ال أسـ ــن  يطـ ــرج مـ ــدة أو أخـ ــة واحـ ــه لحظـ ــل عنـ أن أغفـ
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ت، أنا مدفونة في هذا البيت وأنا حية، منـذ عشـر سـنين، طـول الليـل والنهـار يصـرخ: البي
 . 66صبرية. . . . صبرية. . . متى يأخذ هللا صبرية ويريحها من هذا العذاب؟"

رصــة ا. وليســت عنــدها أيــة فكانــت تشــعر بفقــدان الحريــة عنــدما كانــت تخــدم أباهــا وحــده 
ها مدفونة فـي تلـك الغرفـة وهـي حيـة.وفي صـفحة لتخرج من البيت ولو للحظة واحدة، كأن

ــدان الح ــة فقـ ــفت الروائيـ ــا، وصـ ــرى أيضـ ــيقة أخـ ــرات الضـ ــي هـــذه الممـ ــت أدور فـ ــة، "رحـ ريـ
 ، أي أنها كانت محبوسة كما تحبس الحيوانات في القفص. 67كحيوان محبوس في قفص"

جمـوح، جتماعيـة بشـكل جيد"أشـعر أحيانـا أننـى كلبـة ألديبة هـذه القضـية االلقد أوضحت ا
ا حاولت مربوطة من عنقها بسلسلة مشدودة إلى وتد مغروس في هذا البيت العتيق، وكلم

الكلبة الجموح اإلفالت من قيدها ازدادت السلسلة انطباقا عليها حتى انغرزت في لحمها، 
النمط من العبودية ولكننـي ألمها.عقلى يرفض هذا  فكانت كلما تحركت يسيل دمها ويشتد

 . 68رر منه"ال أستطيع التح
، كانـت تعـاني  يتضح من هذا االقتباس بأن صبرية وهي البطلة الرئيسة فـي هـذه الروايـة

مــن غيــاب تــام للحريــة فــي حياتهــا اليوميــة، حيــث تشــعر بأنهــا كلبــة جمــوح كانــت مربوطــة 
يـد الـتخلص والتحـرر منهـا، القـوي. وكانـت صـبرية تر  من عنقها بسلسلة مشدودة في الوتـد

لــى خروجهــا مــن هــذه العبوديــة. فإنهــا كانــت مظلومــة عنــد أخيهــا الكبيــر لكنهــا لــم تقــدر ع
مها ظلما شديدا حتى أراد أن يسجنها فـي داخـل البيـت حتـى ال تخـرج إلـى راغب، ألنه ظل

 الخارج ولو للذهاب إلى المدرسة. 
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ة قبـــل أن أنـــال شـــهادتي بســـنة ن أن يخرجـــوني مـــن المدرســـكمـــا أوضـــحت الكاتبـــة: "يـــردو 
ن أن يســـجنونى فـــي البيـــت !. . . . ويتفجـــر صـــراخ مجنـــون مـــن أعمـــاقي واحـــدة ! يريـــدو 

 . 69كحشرجة حيوان جريح في غابة موشحة"وينطفىء في حلقي 
يتضح من المقتبس أن عائلتها استبدت وعنفـت عليهـا عنفـا شـديدا، حتـى لـم تعطهـا حقهـا 

نعومــة  تعــاني مــن عــدم المســاواة وغيــاب الحريــة منــذ تمنحهــا حريتهــا. فكانــت صــبريةولــم 
ن. . . يـوم أظفارها، حيث تقول ألخيها راغب "أنت حرمتني حقي في الحياة، قتلتنـي مـرتي

ــة قبـــل أن أنـــال  رحـــت تلفـــق عنـــي األكاذيـــب ألبـــي حتـــى أقنعتـــه أن يخرجنـــى مـــن المدرسـ
ة بدراســتي وكنــت نــك تغــار منــي، كنــت أنــا متوفقــشــهادتي بســنة واحــدة. فعلــت هــذا كلــه أل

 . 70لتني يوم حرمتني من الزواج بمن أحب؟"أنت فاشال. . . . . . وقت
ــ ــان رجـ ــو كـ ــادل وهـ ــب عـ ــي حـ ــبرية فـ ــا وقعـــت صـ ــي لمـ ــازا فـ ــا وممتـ ــيال وكريمـ ــريفا ونبـ ال شـ

الدراســـة، بـــدأ راغـــب يظلمهـــا ظلمـــا شـــديدا. وكـــان عـــادل ابـــن الخبـــاز ويبيـــع نفســـه الخبـــز. 
هانـة ة لخطبتهـا طـرد راغـب هـذه الخطبـة وأهانهـا إ أرسـل عـادل أمـه إلـى أهـل صـبري  عندما

نيـًة، بينمـا بالغة، بسبب تواجد التفاوت الطبقي بين العائلتين، حيث كانت عائلة صبرية غ
 كانت عائلة عادل فقيرًة. 

كما ظهر في الرواية بصراحة "أرسلت اليوم أمي إلى أهلك لتخطبك لي، ألنقذك مما أنت 
. 71والد الخبـازين"نها إهانة بالغة، قال لها: نحن ال نـزوج أفيه، فطردها أخوك راغب، وأها

"جـاء ابـن الكلـب اآلن وفي صفحة أخري، عب رت الكاتبة عن هذه اإلهانـة بعبـارة ملموسـة 
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ينتهـك شـرفنا. . . . أنــا أعـرف شـغلي معــه، نحـن دائمـا نســير مرفـوعي الــرأس. . . . . . 
 . 72ن ينكس رأسنا أمام الناس"جاء ابن الخباز اآل

صبرية، في حين كانت صبرية تريـد أن تتـزوج قال راغب إنه ال يمكن الزواج بين عادل و 
د الـزواج مـع عـادل ولـن تتـزوج مـع غيـره قتلـه مع عـادل. ولمـا علـم راغـب بـأن صـبرية تريـ

 راغب في الطريق بوحشية. 
ان وقـع فـي حبهـا وغرامهـا، "أنـا وأما أخوها راغب فقـد تـزوج نفسـه مـن فتـاة عـاهرة حيـث كـ

جها علـى سـنة هللا ورسـوله وقـد جئـت بهـا إلـى أحب هذه المرأة. . . مالكم ومـالي ؟ سـأتزو 
أبــي باســتغراب: تتــزوج إمــراة عــاهرة ؟ ابنــي أنــا  هنــا ألعــرفكم عليهــا قبــل أن نتــزوج. قــال

 .73يتزوج عاهرة ؟؟؟"
ا طـول حياتهـا كلهـا.  وكانـت كانت صبرية تبكين على عادل دائما، حتى انفجرت دموعه

ساتي حتي أبي وأمي. . . . لقد اعتادوا  ف على نفسها وتقول: "لم يعد أحد يشعر بمأتتأس
"أما نحـــن النســـاء فكـــل شـــيء مغلـــق . وتضـــيف صـــبرية74كلهـــم صـــمتي وكـــآبتي وذهـــولي"

 . 75أمامنا في هذا البلد"
ريــة التــي  كانــت عمــت فــتعكس هــذه االقتباســات المــذكورة قضــيَة عــدم المســاواة وعــدم الح

 سع عشر الميالدي. مع السوري إلى أتم درجاتها في القرن التاوفشت في المجت
رد كالمــاء والهــواء والغــذاء البــد لنــا أن نلتــزم بالحريــة ألن الحريــة ضــرورية بالنســبة لكــل فــ

والنار. وأما الحرية فهي التحرر والتخلص من القيود واألغالل والضغوط المفروضة التي 
بــة نــت قيــودا ماديــة أو معنويــة. لقــد حثــت األديتكبــل طاقــات اإلنســان وإنتاجاتــه ســواء كا

حريـة مــن ى التعلـيم والتثقيــف لكـي يقومـوا بإزالـة عــدم المسـاواة وعـدم الالشـعب السـوري علـ
 المجتمع. 

 
 . 201. المرجع نفسه، ص:  72
 . 231. المرجع نفسه، ص:  73
 . 239ص:  ، المرجع نفسه .74
 .  261. المرجع نفسه، ص:  75

http://www.allugah.com/


س  د ا س ل ا ب  ا ت ك ل ي   -ا ن ا ث ل ا د  د ع ل ر     ا ب م س ي 2د 0 2 1 

 ص  | 192

 

 البحث: خاتمة
قامــت مــن خــالل أعمالهــا الروايــات المهمــة  وأخيــرا أن أقــول لكــم أن هــذه الروائيــة الشــهيرة

ــرأة  ــاة المـ ــورية الر  بتصـــوير مأسـ ــارع. السـ ــلوب بـ ــاء بأسـ ــاة النسـ ــدات حيـ ــة وتعقيـ وحاولـــت يفيـ
دمشـق يـا  حاولة جادة من خـالل أعمالهـا الروائيـة وخصوصـًا مـن خـالل روايتهـااألديبة م

إثارة القضايا والمشـاكل االجتماعيـة وإصـالحها مـن جـذورها، ودعـت النـاس   بسمة الحزن 
ــ ــق العدالــــة االجتماعيــــة ورفـ ــة وخارجهــــا إلــــى تحقيـ ض الظلــــم والطغيــــان فـــي الــــدول العربيـ

ة والجائرة، واحترام حقوق اإلنسان سـواء كـان مسـلما والعادات البالي  والعدوان وترك التقاليد
ــلم، ــا  أوغيـــر مسـ ــا، فإنهـ ــا كـــان أو عجميـ ــان أو أســـود، عربيـ ــان أو أنثـــي، أبـــيض كـ ذكـــرا كـ

 جاهدت جهدا كبيرا إلصالح المجتمع واإلرتقاء به.
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 تحليلية   دراسة :والوطنية القومية يكلمت بين الفرق 
 ____ _ ____ _ __ _________________________________ _ 

  وي  سي. علي. شوكت د. 

 البحث ملخص

في العالم تندرج من بعض األصوات واإلشارات واإليماءات، ومن هذه إن جميع اللغات  
لعالقة بين الفرد ومجتمعه، فهذه ل   وتجعلها أداة اللغة    ن تكو األصوات تتكون الكلمات التي  
وكذلك   .استخدمت في غير مكانها وفي غير سياقهاينما  الكلمات لها داللة قد تختلف ح

  العربية أيضا تحتوي على بعض الكلمات المختلفة كغيرها من اللغات العالمية إن اللغة  
ل هذه الكلمات المترادفة يكتشف أن المستخدمة في معنى واحد، لكن بالدراسة الدقيقة حو 

الداللة و  في  المترادفة  الكلمة  عن  يختلف  منها  وكلمة  االستبعضا  الوطنية  فلكمة  خدام. 
إلى حب شخص نحو قطعة   القومية من هذا الباب حيث أنهما تستخدمان كثيرا لإلشارة

ذا المعنى لكن أن هتين الكلمتين تختلفان كثيرا في ه  ،من األرض التي يعتبرها وطنا له 
ألرض  المذكور حيث أن كلمة الوطنية مشتقة من كلمة الوطن التي تراد بها قطعة من ا
األفراد من  مجموعة  بها  المقصودة  القوم  كلمة  من  القومية  كلمة  اشتقت  فهذه    ، حينما 

 قالة تحاول أن تكتشف االختالفات بين هتين الكلمتين ونقطة اتفاقهما. الم

 . ، القومية، األمة، الوطن: الوطنيةالكلمات المفتاحية

Abstract 

Every language on earth is a form of some sounds and gestures, 

and this sounds create words which make human communication 
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possible and easy. So, each word carries an idea which may be 

misunderstood if the word is misplaced in usage. In addition, there 

are some words in every language, especially in Arabic language, 

which are used as synonymous with a same meaning. But in fact, 

many of these words have different usages and meanings. The 

word vataniyya and qoumiyya is an example for that while both are 

used mostly on the meaning of “nationalism or patriotism” which 

indicate to the affection of a person towards a piece of land which 

is considered as his nation. But the detailed study on these terms 

(vataniyya and qoumiyya) brings the difference of these concepts 

in Arabic language. So, this article tries to figure out the 

differences and similarities between these two important terms in 

the modern world. 

Keywords: Nationalism, patriotism, Community, nation.  
       

 لتمهيدا
العالم هي عبارة عن األصوات واإلشاراتكل   في  بها   واإليماءات  اللغات  يتوسل  التي 
داخاإلن في  ما  لتعبير  فسان  وغيرها،  والعواطف  والحاجات  األفكار  من  هذه له    من 
ألفاظاأل تتكون  األلفاظ  ،صوات  على    وهذه  توضح  تدل  يقوم معاني  حين  المتكلم  إرادة 

منطوقة،   أو  مكتوبة  إن  بأدائها  والكلمات  ولذلك  األلفاظ  في  لها  هذه  فعال  تيسير دور 
البشرية بين  الحياة  فيما  فيومواصالتهم  عميق  فضل  ولها  الفرد    تكوين  هم،  بين  عالقة 

أ  عن  كتابه  في  بشر  كمال  د.  يقول  ولذا  )كان(  والمجتمع،  البدء  "في  الكلمات:  همية 
تبقى والنهاية  البدء  بين  وفيما  الكلمة،  تكون  النهاية  وفي  وأداة   الكلمة  فاعلة  قوة  الكلمة 

ن المجتمعات و إلنسان بأخيه اإلنسانمسيطرة على حياة البشر. إنها تصل ا تبني ، وتكو 
ائر المخلوقات،  ت، وهي بهذا الوصل وذاك التكوين والبناء تميز اإلنسان من ساالحضار 

  هو ناطق بطبعه. إن الكلمة بهذا الموقع تعل م   -  باألحرى   –فهو اجتماعي بطبعهن أو  
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نسمع   كلما  الفكرة،  وتعمق  المعرفة  وتنمي  الخبرة  وتكسب  العون من ورشد  نستمد    ونقرأ 
 .1راتنا ومعارفنا"اآلخرين ونزيد من خب

حس تختلف  دالالت  ولها  للتواصل،  أداة  هي  الكلمات  والسياق فهذه  النطق  اختالق  ب 
الك نفس  داللة  تكون مختلفة من  قد  واحد  لدى مجتمع  كلمة  فداللة  عند  والمجتمع،  لمة 

ن أو في  وكذلك داللة كلمة واحدة قد تتغير في نفس المجتمع بعد مرور زممجتمع آخر،  
صارت  " التي استعملها القرآن في داللة "الدعاء" قد  كلمة "الصالةمثال إن  سياق آخر،  

بعد  ت فيما  وجه  لتدلستخدم  العبادات   خاص  على  أوجه  األمة    من  على  المفروضة 
وضع  المسلمة إذا  ولذلك  التعبير ،  أداء  فشل  إلى  تؤدي  فقد  سياقها  خارج  كلمة  أي 

 . لداللتها  الصحيح

المضمونة العربية اتساع دائرة األلفاظ  من مزايا اللغة    أن المذكور إنى هذا الشفإضافة إل 
أن ه ألفاظ  فيها حيث  اللغة تحتوي على  العالمية    عديدة متنوعةذه  اللغات  إلى  بالنسبة 

قد تستخدم  ف  ، الترادف يعتبر من أبرز خصائص هذه اللغة  وجودمع ذلك إن  و   ،الرئيسية
وكلمة سنة في نفس كلمة عام    مثلما تستعمل  معنى واحد  مختلفة في  كلماتفي العربية  

كلمة خطأ وكلمة غلط  لمة جاء وكلمة أتى أو  أو كلمة الموت وكلمة الوفاة أو ك  المعنى
 .  اتمترادف التي تستعمل غالباغيرها من األلفاظ أو 

استعمالها  مناسبة  ن بالبحث الدقيق حول هذه الكلمات المترادفة يوجد فرق واضح في  لك
مضمونه األلف  ،اوفي  من  واحد  كل  من ألن  يتميز  خاص  استعمال  لها  العربية  اظ 

إلى    -بما فيهم ابن العربي  -لفاظ، ولذلك ذهب كثير من العلماءاستعمال غيرها من األ
العربية للغة  الخصوصية  هذه  قوله وقد    ،إنكار  ثعلب  عنه  أوقعهما روى  حرفين  "كل   :

 
 21، ص 3علم اللغة االجتماعي، دكتور كمال بشر، ط  1
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فأخبرنا ما معنى ليس في صاحبه ربما عرفناه  العرب على معنى واحد، في كل واحد منه
 . 2به، وربما غمض علينا فلم نلزم العرب جهله"

تستخدمان    هتين الكلمتين  من أفضل األمثلة لهذه الوجهة حيث أنة سنة وكلمة عام  كلمف
يمكن بدراسة دقيقة في آيات القرآن الكريم  لكن    ،مدة اثني عشر شهرا  دائما لإلشارة إلى

تماما، أن القرآن استعمل هتين الكلمتين ألن يشير إلى مدتين مختلفتين    رى للباحث أن ي
شير إلى  يكلمة عام ألن  حينما استعمل  لإلشارة إلى مدة شر    نةكلمة س  فالقرآن استعمل

كما   -أما في رأي آخر    .3وطي في كتابه "اإلتقان"اإلمام السي  استدل عليهكما    مدة خير
"المنجد" معجم  كلمة    -عرفها  تقصدأن  شهر    سنة  من  تبدأ  التي  المدة  لسنة بها    أول 

س لها أي شرط ألن يكون مبدأها لنفس السنة، لكن كلمة عام ليآخر  وتنتهي في شهر  
  .4شهرا فقطبل إنما تدل على فترة اثني عشر آخر، شهر  فيونهايتها  أولمن شهر 

الباب  فيف ال  تأتي  هذا  تستخدمان  كلمة  اللتان  الوطنية  وكلمة  مترادفتين  قومية  دائما 
األحيانوتستعمالن   معظم  واحد  في  معنى  ذلك،و   ،في  جانب  إلى   إلى  تترجمان  إنهما 

بكلمتي  ال اإلنجليزية  على    Patriotismو  Nationalismلغة  تحتويان   معنى الاللتين 
إلى ن  المشير  شخص  ماحب  أرض  أو  بلد  المتزمت  لكن    ،حو  الكلمتين بالبحث  على 

أن لنا  يكشف  الكلمتينتيه  المذكورتين  اللغة    ن  في  االختالف  تمام  مختلفان  شيئان 
 الكلمتين. هتين بين الواضح ق الفر  توضحفهذه المقالة تحاول ألن   ،العربية

 القومية والوطنية لغة واصطالحا 
  ء النسبة وتاء التأنيث إلى القوم، والقوم صناعي بإضافة ياالقومية لغة: مصدر  •

.  النساء ألنهم قوامون على النساء  مصدر قام، ثم غلب على الرجال دون هو  
 .5وقوم كل رجل شيعته وعشيرته 

 
 13، ص 1اإليضاح في الترادف، محمود سليم محمد هيجانة، ط 2

   573، ص 1كتاب اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، ج 3

 المنجد، دار المشرق، بيروت  4

 505، ص 12، ج لسان العرب، ابن منظور 5
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اصطالحا • ج:  فالقومية  بين  روابط  الشعور  من  يربطهم  بما  الناس  من  ماعة 
  –لماضي  رجع أصولها إلى اوت  –مشتركة من ثقافة ونسب تميزهم عن غيرهم  

ضايا  وتدفعهم إلى اتخاذ مواقف موحدة في كثير من المواجهات الرئيسية في الق
 .  6السياسية بالدرجة األولى وفي الميادين الثقافية بالدرجة الثانية

قيم به، الذي ي، فالوطن هو المنزل  صناعي من وطنهي مصدر : لغة الوطنية •
ومحله  اإلنسان  موطن  فالن  ومن  .7وهو  أوطن  يقال  أي ها  وكذا  كذا  أرض 

 اتخذها محال ومسكنا يقيم فيها.  
  8الوطنية: إخالص للوطن وحبه  •

 الفرق بين الوطنية والقومية
والقومية  ف فيالوطنية  بالغة  أهمية  ذات  الكلمات  و   من  العصر،  يقضي  أجلمن  هذا  هما 

الفكرتين يحب شخص شخصا أو  ه وبناء على هتين  البشر حياته أو يحارب على غير 
فرد   الدولية    ، فردايبغض  المشاكل  من  وجود  وكثير  الكلمتينمصدرها  والتعصب    هتين 

 فما الفرق بينهما؟  ،تتضمن كلمة الوطنية وكلمة القومية الفكرة التي على
الإن   قوم الذي تراد بها مجموعة أفراد من البشر، ويكون  كلمة القومية مشتقة من كلمة 

فقد يكون هذا العنصر    ، يهعلد يوحدهم  فراد ارتباط وثيق بوجود عنصر واح بين هؤالء األ
بسببها  أو يكره  غويا أو غيرها من المواهب التي يحب  جانبا دينيا أو عرقيا أو ثقافيا أو ل

حثنا في القرآن حول كلمة القوم فيكشف في المجتمع. فإذا ب  اآلخرين  فرد غيره من األفراد
جماعة ما، فنداء موسى   لىعلى شعب ما أو  علنا أن القرآن استعمل هذه الكلمة داللة  

باتخاذ أنفسكم  ظلمتم  إنكم  قوم  "يا  آية  في  قوم"  العجل" "يا  به  ،9كم  يقصد    موسى   كان 
 

 21تطور الفكر القومي، عبد هللا سلوم السامرائي، ص  6

 451، ص 13لسان العرب، ج  7

 المنجد، دار المشرق، بيروت  8

 54سورة البقرة، آية  9
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إلى  شكائه    في  بكلمة القوم  يقصد  وكذلك كان نوح  ،الشعب الموجود معه في ذلك المكان
"رب إني    ي كان يسكن فيه نوح حيث أنه قالذال  البلدنفس  في    ساكنةالاألمة  تلك  هللا  
ليال ونهارا"دع الق  ،10وت قومي  تندرج من كلمة  التي  القومية  أن كلمة  تدل  وبالتالي  وم 

بينه  بمجموعةشخص  عالقة  على   فيما  ترابط  لهم  الذين  البشر  همن  ويتخذون  ذه  م 
فحب فرد نحو هذه    ،ثقافة كأساس الرتباطهمالدين أو اللغة أو ال  المجموعة عنصرا مثل

تكونت فكرة القومية العربية   على هذا األساسو   ر،المجموعة يتكون من حبه هذا العنص
اتحا إلى  العربية  التي صارت وسيلة  الدول  العشريند  القرن  اعتمادا على    في منتصف 

   .العنصر اللغوي 

ملجأ  كلمة الوطن التي يقصد بها مكان يتخذه اإلنسان    أما كلمة الوطنية هي مشتقة من 
زا من األماكن المجاورة ومتمي   ود الجغرافيةمحيطا بالحدفيكون هذا الوطن    ،ألن يقيم فيه

طن في سورة التوبة حيث قال هللا:"  مل القرآن كلمة المواوفي هذا المعنى استع  ،بحدود ما
إذ حنين  ويوم  كثيرة  مواطن  في  هللا  نصركم  شيئا   لقد  عنكم  تغن  فلم  كثرتكم  أعجبتكم 

الجوزي في كتابه   وقد فسر ابن  ،11وضاقت عليكم األرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين"
قوم طعة من األرض التي يفكلمة الوطن تعني ق  ،12زاد المسير "المواطن: أي األماكن"

من عليها اإلنسان ويعيش فيها، وبالتالي فكلمة الوطنية تدل على حب شخص نحو جزء  
 ،أو غيرها من األشياء  عملهله عالقة وثيقة بها بسبب والدته أو تربيته أو    التياألرض  
طنية الحديثة تتبع هذه فالدول الو   ا العنصر يجتمع أصحاب هذه الفكرة الوطنية،فعلى هذ

 .والدول األخرى  مواطنينالمعامالتها مع و  تهاالفكرة في سياس

 
 5سورة نوح، آية  10

 25سورة التوبة  11

   574ص   ابن الجوزي،  زاد المسير في علم التفسير، 12
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واوأما   األمة  نحو  نحوهاالقومية هي حب شخص  باطني  بارتباط  همه   ،لشعور  فيكون 
أفراد   يحب جميع  الفكرةصاحب هذه  أيضا أن  و   ،األكبر هو سالمة تلك األمة ورفاهتها

األمة األ،  تلك  تكون  من  وبالتالي  األمة  هذه  أهل  فيها  يعيش  التي  األراضي ماكن 
البشرأما    ، لديهحبوبة  الم من  جماعة  هي  واألمة  األرض،  من  قطعة  هو    ، الوطن 

صاحب هذه    فينهض  الوطن، والشعور بارتباط باطني نحوه،  فرد نحو  الوطنية هي حبف
دود تلك  ويكون همه األكبر حفظ ح  ،األرض وحمايتها من األعداءالفكرة لصالحية تلك  

ويصير حبه نحو تلك األرض دافعا لحبه نحو  ،  األرض من تجاوز القوات الخارجية إليها
يقال بأن الوطنية هي ارتباط البشر بقطعة من فممكن أن    من يعيش في تلك األرض.

ال  باسمتعرف  التي  األرض   ارتباط  هي  والقومية  البشر  الوطن،  من  بجماعة  الذين  فرد 
 .األمة باسم يعرفون 

أكثر    فإذا القضية  فتكون  عربية  دولة  في  يعيش  فرد  ناحية  في  الفكرة  هذه  الحظنا 
على    العربية  تهأن قومين نرى بيمكن لنا أ  ي مصر فرد  مثال إذا أخذنا قضية  وضوحان ف

اللغة العربي  فعه تد  أساس عنصر لغوي  ة وإلى االتحاد إلى حب جميع األمة التي تتكلم 
ك ولو  أمابينهم  مصر،  دولة  خارج  هي    انوا  فيه  الموجودة  الفكرة  كانت  الوطنية إن 

فإذنالمصرية الفكرة  تطلب  ،  الذين لهم عالقة بمصر    هذه  المصريين  على حب جميع 
العربيةولو   باللغة  ناطقين  غير  المعروف   كانوا  الحصري  ساطع  األستاذ  ذكرها  كما 

 .13ةبداعية القومية العربي

الكلمتاتتقارب هت  قد   لكنو  الوطن )أي  ن تقاربا ظاهر ان  ا في بعض األحيان، ألن حب 
وكذلك أن حب    ،الوطنية( يتضمن بطبيعته حب المواطنين الذين لهم عالقة بهذا الوطن

 ،القومية( يحتاج في نفس الوقت إلى حب األرض التي يعيش فيها تلك األمةاألمة )أي  

 
 حاضرات ساطع الحصري(  م ية )مأخوذة منآراء وأحاديث في الوطنية والقوم 13
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،  يان أيضام األحيان كما تختلفان في بعض األحومية في معظولذا تتقارب الوطنية والق
كانت    حيث األمةإن  أرض    هذه  في  الجغرافيةتعيش  الوطن  في حدود  تشتمل  فال    ال 

خارج الوطن، تعيش  تلك األمة التي    صلحةيقوموا بمأن    الفكرة الوطنية  ألصحاب  ينبغي
  وكذلك د.  المحدو   ارج الوطنخ  ، ولو كانوااألمةتلك  حب    إلى  ؤديت  لكن إن فكرة القومية

فكرة تطل  إن  وطنالوطنية  في  المواطنين  حب  أمة  فرد  ب  غير  كانوا  ال  ولو    ، فردذلك 
ت في حياة  فيجب عليه أن يفتخر بإنجازات أهل ذلك الوطن ولو لم تؤثر تلك اإلنجازا

إيجابية وإما سلبية  إما  الفرد  أ  ،ذلك  الطريقة حيث  تتبع هذه  الحالية  الوطنية  ا نهفالدول 
اآلخ والمواطنين  الوطن  لتعزيز  مواطنيها  هذه   ،رينتشجع  في  تؤدي  أنها  أحيانا  وأيضا 

أما  ، الوطنذلك الذين يعيشون خارج حدود ( Xenophobiaاأليام إلى كراهية األجانب )
، خارج حدود وطنهيعيش  بسبب أنه  ة ال تؤدي إلى هذه الكراهية نحو شخص  إن القومي

 ه.ال يتحلى بواحد من العناصر المذكورة فيما أعالبسبب أنه بل قد تؤدي إليها 

القومية كما تدل كلمة الوطن   الوطنية في معنى  لفظ  من يعيش لى  عوبالتالي يستعمل 
وميزاتهمفي   البالد  ا  ،تلك  كلمة  تستعمل  الوطنيةوكذلك  كلمة  في موضع  ألن  لقومية   ،

شعر بالغربة حينما يه قومه ويالفرد دائما يحب أن يعيش في نفس الوطن الذي يعيش ف
البلد أحمد شوقي تعبيرا عن اشتياقه   قول  يأتيالسبيل  من هذا  و   ،يخرج من نطاق هذا 

المحبوب   وطنه  مصر  الذي  إلى  أيامه  البلد   ذلك   وسكانهو  خالل  قال  أنه  في    حيث 
 المنفى في أندلس:  

 14نازعتني إليه في الخلد نفسي   وطني لو شغلت بالخلد عنه 

 الخاتمة

 
 44، ص 2جأحمد شوقي، الرحلة إلى األندلس، الشوقيات،  14
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ت واإليماءات، ومن هذه  شارااإلصوات و عبارات عن بعض األ  العالم هي   كل اللغات في
تلعب  األلفاظ  إن هذه  فلذا  المتكلم،  تدل على ما يقصده  التي  األلفاظ  تتكون  األصوات 

كغيرها من اللغات يوجد لمجتمعات اليومية في العالم. وكذلك  دورا مهما في مرور حياة ا
دفة في  منها ال تكون مترا  الكن كثير   ، العربية أيضاالمترادفة في اللغة    ظكثير من األلفا

، فلكمة الوطنية وكلمة القومية من هذا  األصل، بل أنها تختلف في استعمالها ودالالتها
، ولكن في الحقيقة أنهما تختلفان في الداللة  الباب حيث أنهما تستخدمان في معنى واحد

 ج التالية: اختالفا تاما، فهذه المقالة حاولت أن تكتشف النتائ

كل1 من  مشتقة  الوطنية  كلمة  إن  هي  .  القومية  أما  مكان،  على  تدل  التي  الوطن  مة 
مشتقة من كلمة القوم التي مرادها مجموعة من األشخاص. وبالتالي إن الوطنية تتعلق 

 رض حينما تتعلق القومية باألمة.باأل

من األرض التي  توقظ في نفوس أصحابها وعيا وحبا نحو قطعة  . إن الوطنية دائما  2
اب القومية دائما يحب االنتماء إلى األمة التي يرتبطون  يعتبرونها وطنا لهم، أما أصح

و العنصر  بهم بواحد من العناصر المؤدية إليه مثل العنصر الديني أو العنصر الثقافي أ
 اللغوي وما إلى ذلك. 

المعينة ويحبون   . إن أصحاب الفكرة الوطنية يهتمون بإنجازات وطنه المحيط بالحدود3
هذه داخل  إلى  ينتمون  من  السكان   كل  كراهية  إلى  الحب  هذا  يؤدي  وبالتالي  الحدود، 
( الحدود  هذه  خارج  الفكرة  (  Xenophobiaالمقيمين  أما  آخر.  وطنا  يعتبرونها  التي 

يفتخر ويفرح  قد  الفكرة  أهل وطنه فحسب، بل صاحب هذه  إلى حب  القومية ال تؤدي 
 ته ولو كان يعيش خارج وطنه المحدود. بإنجازات واحد من أم

الرغم ذلك، أن هتين الفكرتين تتفقان فيما بينهما في بعض األحيان حيث أن   على.  4
يعيشون   كانوا  ولو  وطنه  بأصحاب  يهتم  الوطنية  الفكرة  وطنه  صاحب  حدود  خارج 
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  ويحاولون لمصالحهم، أما من الناحية األخرى أن أصحاب الفكرة القومية يحبون األرض 
 في أرض خارج نطاقه.التي يعيش فيه أهل أمته ولو كانوا يعيشون 
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اللغة العربي   مصنفة  محكمة   علمية  إلكترونية  ة  مجل  أول    ،مجلة  اللغة    ة في 

نصف سنويا. ومجلة اللغة تقوم    الموقع االلكتروني، تصدر على  من الهند 
ع  ب تت هي  و   بنشر المقاالت والدراسات البحثية بعد التحكيم العلمي األكاديمي،

تحت رعاية  ة  مجلة اللغنشر    ويتم  .  ةيالعالم  ةالمعتمد   ةلميعهج التحكيم الامن
والعناية   والبحثية  األدبية  بالنشطات  القيام  أهدافها  ومن  اللغة،  مؤسسة 

اله اللغات  وإلى  من  األدبية  الترجمة  مؤسسة بأعمال  وتقوم  والعربية.  ندية 
اللغة أيضا بنشر الكتب األدبية والبحثية. وقد تم تأسيس هذه المؤسسة في  

 .م بالهند 2014أغسطس 

أربعة أعداد التشر    ة فتر ، وكانت  م  2014عام    ذ لغة تنشر منوبدأت مجلة ال
م. ثم   2017إلى سنة الثالث كتاب الابع من العدد الر سنة إلى نهاية  كلفي 
.  م  2018عام  منذ    إلى نصف سنوي غيير فترة نشرها  جلة الغة بتت مقام

األ العدد  نشر  شهر  ويتم  في  السنة  من  شهر    يونيوول  في  الثاني  والعدد 
ألسباب   م توفقت اللغة عن النشر  2019ل سنة. وفي عام  كفي    ميرسدي
 . تمرسوم ها على الفترات المعينة بشكل دائمواستمرت بنشر  . يةانونق
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