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 قواعد النشر

أن يكون البحث أصياًل وتتوافر فيه شروط البحث العلمي املعتمد ىلع القواعد العلمية واملنهجية املتعارف   .1
 عليها يف كتابة البحوث األكاديمية. 

ُيرسل البحث باللغة العربية أو اإلنجليزية ىلع بريد املجلة، بحيث يكون مكتوبًا ىلع الحاسوب ىلع برنامج    .2
 (. docxأو )  (doc) ورد بصيغة مايكروسوفت و 

 سم من اليمين واليسار. 2.9سم من أسفل و  1.5سم من أىلع و  2بهوامش افتراضية     A4ُيكتب البحث ىلع ملف    .3

 للمتن.  12للعناوين و  14( وبخط  Sakkal Majallaوخط الكتابة باللغة العربية )  1يكون تباعد األسطر   .4

 للمتن.  12للعناوين و  14( وبخط Times New Romanيكون خط الكتابة باللغة اإلنجليزية )   .5

 صفحة بما فيها امللخص وصفحة العنوان وقائمة املراجع.  30ال تزيد عدد صفحات البحث عن   .6

كلمة ىلع صفحة مستقلة، ىلع أن    150يحتوي البحث ىلع ملخصين باللغتين العربية واإلنجليزية وبواقع    .7
 تمكن اآلخرين من الوصول إلى البحث من خالل قواعد البيانات. يتبع كل ملخص بالكلمات املفتاحية التي 

 ُيراجع الباحث بحثه مراجعة لغوية ونحوية وإمالئية.   .8

يلتزم الباحث بقواعد االقتباس والرجوع إلى املصادر األولية وأخالقيات النشر العلمي وتحتفظ املجلة بحقها    .9
 يف رفض البحث دون إبداء األسباب. 

 اضحة يف كتابة البحث بحيث يحتوي ىلع العناصر املتسلسلة اآلتية: اعتماد منهجية و   .10

أو   • وأسئلتها  الدراسة  مشكلة  السابقة،  الدراسات  وتكون  للبحث  النظري  اإلطار  وتتضمن  املقدمة: 
 فرضياتها جزءًا منها. 

 أهمية الدراسة  •
 محددات الدراسة)الزمانية، املكانية، واملوضوعية( إن وجدت.  •
 باملصطلحات. التعريفات  •
 إجراءات الدراسة.  •
 النتائج ومناقشتها.  •
 التوصيات.  •
 املراجع.  •

 :التالي APA) يراعى يف كتابة املراجع االلتزام بتوثيق)   .11

 .Petersen, 1991،  2016ُيشار إلى املراجع يف املتن باسم املؤلف وسنة النشر بين قوسين. مثـال: داود،   •
توثق املصادر واملراجع يف قائمة واحدة يف نهاية البحث، وترتب هجائيًا حسب اسماملؤلف، باللغتين   •

ف )سنة النشر( عنوان الكتاب، رقم  العربية أواالنجليزية هكذا: )اسم العائلة، أول حرف من االسم األول للمؤل
 :الى(. مثال - الطبعة مدينة النشر: دار النشر. ص: من

 .180-160مصر:دار املعارف. ص 1( تاريخ العرب قبل اإلسالم، ط1999العمري، ن. ) •
• Rivera, J., and Rice, M. (2002). A Comparison of Student Outcomes and Satisfaction Between 

Traditional and Web-Based Course Offerings, Jordan.p100 
إدراج أسماء الباحثين ومؤسسات عملهم وأرقام هواتفهم والبريد اإللكتروني ىلع الصفحة األولى من البحث    .12

 .باللغتين العربية واإلنجليزية 



البحث .13 )متن  التالي  – إرسال جميع محتويات بحثك  اإللكتروني  البريد  إلى  أو األدوات( بصيغة الورد    :املالحق 
com.Refaad@editorjalls  أو من خالل التسليم اإللكتروني يف املجلة، ولن يقبل أي ملف بصيغة PDF  

ُيعرض البحث ىلع اثنين من املحكمين العلميين يف ذات تخصص البحث وعند تعارض حكمهما ىلع البحث    .14
   .يعرض ىلع محكم ثالث ويكون قراره هو املرجح يف قبول البحث أو رفضه 

يلتزم الباحث/ الباحثون بإجراء التعديالت التي طلبها املحكمون ويف حالة عدم الرغبة يف تعديل بعض    .15
الباحث ال يتم  املالحظ برد  اقتناعها  رد علمي مبرر ليعرض ىلع هيئة التحرير، ويف حالة  ات يقوم بكتابة 

 .تعديل املالحظة، وإن لم يكن هناك رد علمي مبرر يلتزم الباحث بملحوظات املحكمين كما هي 

لتي قام  يرسل الباحث/ الباحثون بحثهم بعد التعديل يف ملف منفصل وملف آخر يحتوي ىلع التعديالت ا  .16
 .بها وأرقام الصفحات، وتبرير علمي للملحوظات التي لم تعدل 

إرسال تعهد بنقل حقوق النشر إلى املجلة وعدم التصرف يف البحث إلى حين الحصول ىلع رد نهائي من   .17
 املجلة. 

 .األكثريحصل الباحث ىلع خطاب بقبول نشر البحث أو رفضه مع صورة من قرار املحكمين يف خالل شهر ىلع   .18
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 بسم الله الّرحمن الّرحيم 

 وىلع آله وصحبه أجمعين، أّما بعد والّصالةُ والّسالم ىلع خير األنام سيدنا محّمد 

فهذا هو العدد األول من املجلد الثالث من املجلة الّدولّية للّدراسات الّلغوّية واألدبّية العربّية  
التي أخذت ىلع عاتقها إكمال مشوارها بثبات وجدّية يف خدمة الّلغة العربّية وآدابها ، وتسعى  

البحوث ا البحوث  إلى أنّ  تستمر يف مسعاها لتقديم  لجادة والّرصينة، وااللتزام باالهتمام بنشر 
، مما يشكل ضمانة للباحثين مؤلفين   iThenticate اهتماًما نوعيًّا بعد إخضاعها لبرنامج التكشيف

 .وقّراء

العامة،   سياستها  يف  القديمة  اإلدارة  نهج  مواصلة  للمجلة  الجديدة  التحرير  إدارة  وتسعى 
نهج   وهو  فيها،  التحكيم  النشر  وشروط  مجالت  يف  مطلًبا  أصبحت  حديثة  أسس  ىلع  يرتكز 

العاملية بعد تقويم هذه السياسات من عدٍد من الخبراء واألساتذة الفضالء، مواصلة السعي إلى  
والراغبين يف   الطموح  أهل  الباحثين من  إلى  تحقيق مكانة مرموقة عاملًيا، وهي بذلك تتطلع 

صة بدراسة الّلغة العربية واألدب العربي، لإلسهام يف  إنجاز بحوٍث تأخذ مكانها يف مجاالت متخص
 .األعداد القادمة من املجلة 

التي   أو إطالة يف املراحل  زالت املجلة ملتزمة بتقديم أبحاث مميزة نوعًيا دون تأخير  وما 
  .يخضع لها البحث من التقويم األولي، فالتحكيم، فالتحرير، فاملراجعة

قرار بالشكر والتقدير العظيمين لكل من أسهم يف إنجاح هذا  وال بّد يف مختتم القول من اإل 
الباحثين،   واألساتذة  املحكمين،  األساتذة  ومن  املجلة،  ىلع  املشرفين  األساتذة  من  العدد 

 .وسكرتيرة التحرير
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 املقّدمة: 

   يثيرظّل الحديث عن اإليقاع  
ا
 كبير   جدل

ا
دد.    ا

ّ
 ألّنه  إلى حّد الل

ا
قد يعود هذا إلى الستعمالت املختلفة »   و  .من أكبر املفاهيم غموضا

املفهوم«  أّن   (.1985الزيدي، توفيق،  )  لهذا  آخر يرى  الرؤية قول  أوده ويستبعد كّل  ويرفد هذه  اإليقاع »يستعص ي على كّل حّد يقيم 

( أنفاسه«  ويخنق  مجالته  ويحّد  مداه  يضّيق  صارم  الحميد،  ضبط  عبد  زيد،  بغشاوة 2009بن  لتسربله  األهواء  تنازعته  ولذلك،   .)

يخّيته، بل قرنوه بالّنظام  كثيفة تحجب إدراك كنهه. فلم نر نظرّية دقيقة في ضبطه في كتب أسالفنا تذهب بعض الحيرة وتحيط بتار 

ة،  الّدقيق وربطوه بالّزمن  
ّ
ه بدق

ّ
ر الّنّقاد العرب وفالسفتهم بالّرؤية اليونانّية إليه. ولعل

ّ
وجعلوه صنو الوزن. وقد تعود هذه الرؤية إلى تأث

 
ا
  ما يستدعي مذهب أفالطون الذي ربطه ربطا

ا
(. ويشار إلى أّن  2016ي، منصف، الوهايببتعاود الحركة وتقّيدها بنظام زمنّي صارم ) دقيقا

( املوسيقى"  املقالة من "جوامع علم   أهّمها  لعّل من  فاته 
ّ
الحسن،  ابن سينا قد دّل على ذلك في بعض مؤل أبو علي  (  1956ابن سينا، 

وهذه رؤية منقوصة، ألّننا نقف في تراثنا على نظرّية في الوزن محكمة البناء، منسجمة العناصر، وافية الجهاز املصطلحي واملفهومّي،  

ة ا 
ّ
  ملسألة ول نملك نظرّية في اإليقاع. وهذا ما يستدّل له باآلراء الكثيرة التي حاولت اإلحاطة به ووضع نظرّيات إيقاعّية للدللة على  دق

م فيها مهما تنّوعت زوايا النظر، كما ظهر الوعي بأهمية اإليقاع في جميع جوانب الكالم وتوجيه الرؤى فيها، 
ّ
  وتشّعبها واستقصاء الّتحك

آراء ضّمنت    لكّنها 
ا
نتائجها    بحوثا الجدّية والصرامة، واملواقف فاختلفت  )  عمقامتفاوتة في  الهادي،  وقيمة  (.  2006الطرابلس ي، محّمد 

د 
ّ
كأخّص ما يكون بوصف هيئات وأشكال تتحّصل من ترتيب أوتنظيم ) ...( ذلكم هو اإليقاع باحث آخر زئبقّية هذا املفهوم بقوله: » وأك

(. ونقّدر أّن صعوبة  2016الوهايبي، منصف،  «  )أو تنسيق هو أبدا موضوع للّتبديل والّتغيير، ول ثبات لها ول ضرورة طبيعّية تقتضيها

ب  الحّد قد جعلت 
ا
املوضوع مفتوحا الكالم    وسيبقى عص يّ   اب الجتهاد في  يه في 

ّ
آلّيات تجل الضبط وقصارى ما نستطيع محاصرته منه 

 ,Meschonnic   1982 ,ونزعات حضورها فيه. وهذه رؤية لها سند عند الغربيين منها الكتاب املرجع لهنري ميشونيك " نقد اإليقاع " )  

Henri,)    إيقاع في  بحث  ")و"  والّنثر  عر 
ّ
اللغة Dessons (Gérard) et Meschonnic (Henri) 1998الش  " ة 

ّ
ملجل الخاّص  والعدد   )

اإليقاع والخطاب" وأخذنا   بـ"  املوسوم  فوّية" )منه    الفرنسّية" 
ّ
الش القصيدة  النوعي  Zumthor, Paul, 1982"اإليقاع في  العروض  ( و" 
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ص:امل
ّ
 لخ

عرّية بانتخابخصائص  البحث سندرس في هذا 
ّ
قت   اإليقاع في الّرسالة الش

ّ
 ذي العرش" لبشار بن برد. وتعل

ّ
قصيدة " سالم ّللا

القائمة   سّر جماليتها  نتدّبر  أن  فيها، على  اإلفاضة  دون  عرّية 
ّ
الش الّرسالة  تاريخّية  وبرصد  اإليقاع،  بحّد  األّول  املقام  في  على  هّمتنا 

الخارجّي والّداخلّي. و  إيقاعها  املتطاولة على حضارة األعراب، فاعلّية  اعر ولتغّير حضارته 
ّ
الش لثقافة  اإليقاع راصد  أّن  إلى  سنخلص 

 مّما استوجب من إيقاعها املعتمد على أصوات الغناء أن يتشّبه بها وأن يتمايز عن اإليقاع املألوف في القصائد العربّية النموذجّية.

 ثراء إيقاعّي.   ؛مقابلة ؛جناس  ؛تدوير  ؛إيقاع ؛عروض ؛رسالة شعرّية الكلمات املفتاحّية:

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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( الكّمّي"  الخليلي"Dominicy Marc, Nasta Mihai, 1993والعروض  املنوال  في  محاولة  العربي:  العروض  و"   ،)  (Bohas Georges, 

Poali Bruno, 1993.) 

ا من الّدرس    فيهذا اإليقاع باعتباره األطروحة الكبرى    تعّقب أثروسن
ّ
عرّية التي لم تنل حظ

ّ
 الّرسالة الش

ا
على وجود قصائد  ،  كثيرا

الجاهلي وفي   الشعر  امتداد في  لها  تناولها"  تراسلية  ليتّم  الّنثرّية  بالكتابة  الّنّقاد  الّرسالة في ذهن  اقتران  شعر صدر اإلسالم. ومرّد ذلك 

اتي أو ضمن أجناس أدب الوقائع" ) بن رمضان، صالح،
ّ
(.  ولذلك، كانت العناية فائقة بالّرسائل  2001ضمن نظام أجناس الّسرد الذ

 الّنثرّية. فتّم الحتفاء بألوانها عند عبد الحم
ّ
عر. إل

ّ
زين على خصائصها الفنّية لحتوائها ماء الش

ّ
يد الكاتب والجاحظ، وابن العميد مرك

 أّن أحد الّنّقاد قد أخرج الّرسالة من ربقة الخطاب النثرّي ليلحقها باملنظوم 
ا
عر" ) قائال

ّ
: " الكالم املنظوم ثالثة: الّرسائل والخطب والش

 (. ولن نوغل ك 1984العسكري، أبو هالل، 
ا
عرّية حّتى ل نثقل العمل، بل سنقتصر على نماذج منها   ثيرا

ّ
في استدعاء تاريخّية الّرسائل الش

عر الجاهلي، ومنها ما له صلة بشعر القرن األّول الهجري معتمدين النتخاب، على وعينا بأّننا قد نكون أقصينا نماذج
ّ
 ما يرتّد إلى الش

وف  عرّي 
ّ
الش راسل 

ّ
الت في  إفادتها  لها  نؤّسس  أخرى  أن  ولنا  املصطفاة.  تراسلّيتنا  عنها  صمتت  رّبما  هائلة  إيقاعّية  بإمكانات  فر 

ّ
الظ ي 

عرّي بالستئناس بجّم من األبيات أّولها قول عنترة يناغي طائر البان ويناجيه
ّ
ه ملشروعّية لبحثنا بالّنبش في تاريخّية هذا الّنوع الش

ّ
، بحث

إزاء   الجزعة  الّصعب وشكوى حاله  البارعين في على ركوب  الفحول  عراء 
ّ
الش فراق عباله بأسلوب تفّجعّي فاتحته نداء جريا على سنة 

ير 
ّ
استدرار عطف متقّبليهم بإيقاع حزين ملا في طبع املتقّبل العربي من إلف للفواجع والّدموع الّساجمة، فعّوض الّرفيق بصنف من الط

 ملتمسا إيصال رسالته 
ا
 : قائال

د َهي  
َ
 يا طاِئَر الباِن يا طاِئَر الباِن ق

 
َربا

َ
ني ط

َ
شجاني         َوِزدت

َ
 أ
َ
 جت

 
ا
  ونشير إلى أّن زهيرا

ا
راسل شعرا

ّ
 . وصورته ما يأتي:قد ضرب بسهم في الت

ُم كّل ُمقَسِم                  
ُ
بياَن هل أقَسمت

ُ
         وذ

 
 األحالِف عِني رسالة

ُ
َمن ُمبِلغ

َ
 ف

 
ا
أّننا   ولشعر صدر اإلسالم نصيب من الترّسل، وإن كان امتدادا  

ّ
ملنوال القصيدة الّنموذجّية ونموذجه األبرز شعر النقائض. إل

   حاولنا أن يكون نموذجنا التراسلّي املتخّير من
ا
ارا

ّ
ر به وعارضه في شعره وفي تراسلّيته التي نروم    شعر عمر بن أبي ربيعة، ألّن بش

ّ
قد تأث

 الّنظر في إيقاعّيتها. وسنصطفي له تراسلّية يتيمة حتى ل نثقل القول، ومنها األبيات الّتالية: 

واِم 
َ
ِم              ُتهدى ِإلى َحَسِن الق ي 

َ
ت
ُ
 مِل
ٌ
ة حي 

َ
ِه ت

َ
ِم ِبِاسِم اإِلل ر 

َ
 ُمك

ِم 
َ
م  الَهيث

ُ
يِك أ

َ
ٍة             ِعنَد الَرحيِل ِإل

َ
مان

َ
نُتها ِبأ  َضم 

ٌ
ة
َ
 َوَصحيف

عَجِم 
ُ
 الُدموُع ِكتاَبها ِبامل

 
            َحف

ٌ
 َوالَسالُم َوَرحَمة

ُ
ة ِحي 

َ
 فيها الت

م َيظلِ 
َ
ٍب ل

َ
ؤاِد ُمعاق

ُ
نِبِه           َصّبِ الف

َ
ِلٍف َيبوُء ِبذ

َ
 ِم ِمن عاِشٍق ك

ار بن برد التي قامت على بنية 
ّ
 ذي العرش" لبش

ّ
اني الهجري فقد اصطفينا منه قصيدة "سالم ّللا

ّ
القرن الث الترّسل في  أّما شعر 

لم   ما  وغنم من عصره  بغلظته،  البدوّي  طابعها  أكثرها وخبر  الّنماذج  القصائد  أّن شاعرنا قد حفظ من  ويضاف  نموذجّية.  تراسلّية 

الحديث عن خصائص اإليقاع في شعره  يغنمه أحد بخّفة ا  عر والتباسه بالغناء مواءمة لحضارة الحضر بلينها. ولهذا استأنسنا في 
ّ
لش

 
ا
زين أساسا

ّ
املبحث، مرك إفادتها في ثراء هذا  البحوث قّدرنا  ار بن برد    ببعض 

ّ
اإليقاعّي في شعر بش شكيل 

ّ
الت  " أّولهما  باحثين  على جهد 

ار بن برد، دراسة وصفّية إحصائّية، ومقاربة  2015  -2014د،  عطاء هللا، خالدراسة وتحليل" )
ّ
( وثانيهما " البنية اإليقاعّية في شعر بش

( أسلوبّية"  خضر،  جمالّية   2018أبو جحجوح، 
ا
بدءا ار 

ّ
بش قبل  عرّية 

ّ
الش بالرسالة  أحاطت  التي  الجهود  في  الّنظر  وارتأينا  بالعصر    (. 

 
ا
مرورا اإلسالم   الجاهلّي،  صدر  عصر  في  عرّية 

ّ
الش الّرسائل  وهما"  عملين.  باصطفاء  العّباس ّي  العصر  عند  وانتهاء  األموّي،  بالعصر 

القرن  2005الّسامرائي، عبد العظيم،  والعصر األموي دراسة موضوعّية فنّية" ) ( و" الّرسائل الشعرّية في العصر العباس ي حتى نهاية 

ف موضوعّية  دراسة  الهجري:  مّيادة،  )  نّية"الثالث  وهو"  2010الجبوري،  الجاهليين  برسائل  صلة  له  يتيما  مقال  نضيف  أن  ولنا   .)

(. واستعراضنا للمنجز الذي 2015، مها ومقابلة، جمال،  ينمبيضالّرسائل الشعرية في العصر الجاهلي قراءة في بدايات الّنوع األدبي" )

العيّ  التراسلّية محّفز لختيار هذه  بالقصيدة  اللحظة، بمجافاتها للقصيدة أحاط  تلك  القّراء في  التي لحت مربكة ألذواق  عرّية 
ّ
الش نة 

ار، النموذجية بنية وإيقاعا. ومطلعها اآلتي ) 
ّ
 (. 1976بن برد، بش

لِب 
َ
شهوِر ِبالُحّبِ           ِإلى قاِسَيِة الق

َ
 ِمَن امل

 َسالُم َللَاِ ذي الَعرِش       َعلى َوجِهِك يا ِحّبي

ّما
َ
أ
َ
لبي ف

َ
 َعيني َوُمنى ق

َ
ر          ة

ُ
 َبعُد يا ق
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ـــــــــــــــــــن َبيَن الَجنِب َوالَجنِب 
ُ
سك

َ
تي ت

 
فس ي ال

َ
 َويا ن

تِب 
ُ
رُت يا َعبَد      َجفاء  ِمنِك في الك

َ
نك

َ
د أ

َ
ق
َ
 ل

نِب 
َ
حَدثُت ِمن ذ

َ
ــــــــــــــــِه ما أ

َ
نٍب َوال َوالل

َ
َعن ذ

َ
 أ

رِب َوال َوَللَاِ ما في 
َ
نثى َوال الغ

ُ
ر ِق ِمن أ

َ
 الش

هواها          َعلى ِجّدٍ َوال ِلعِب 
َ
 ِسواِك الَيوَم أ

بتدّبر قيمة األصوات   لنثّني  العروضية فيه،  تبّين فاعلّية املقاربة  بالبدء في  التراسلّية  اإليقاع في هذه  الّنظر في خصائص  وسيتّم 

 . املفردة في ثرائه ومالءمتها لروح البيئة، على أن نذّيل املبحث بإيقاعّية البالغة 
ا
 ، في: وهذا يستوجب مّنا الّنظر، أّول

 :
 
 العروض: إيقاعّية أوال

مّر  عري عبر 
ّ
الش املنجز  إيقاعات  ة 

ّ
أّنه يستغرق كاف الذي رئي  الخليل بن أحمد  العرب هو جهد  العروض عند  املعّول في دراسة 

يك لم  يومنا هذا  حّتى  القديمة  العربّية  األوزان  إّن استمرار  الحقيقة   « قيل  حّتى  رياض ّي  ة، وسليل عقل 
ّ
الّدق مبنّي على  ألّنه  ن  الزمن، 

 مجّرد م
ا
أو قصورا تقليدية     سألة 

ا
تنّوعا الواقع  في  ل 

ّ
تمث الّسّتة عشر  األوزان  ولكن هذه  والتجديد،  البتكار  الشعراء عن     من 

ا
  موسيقيا

 
ا
   واسع املدى يتيح للشعراء أن ينظموا في دائرته كّل عواطفهم وخواطرهم وأفكارهم، دون أن يجدوا تضييقا

ا
يضطرون معه إلى    أو حرجا

على   الخروج  محّمد محاولة  )هدارة،  خاّصين«  وإيقاع  موسيقى  من  تقتضيه  وما  الجديدة  شعرهم  ماّدة  بين  ليالئموا  األوزان  هذه 

 1963مصطفى، 
ا
ألّنه  » يؤّدي دور شّد الّنّص إلى   (. ولذلك، ظّل اإليقاع هو الوزن. فكان الهتمام باإليقاع الخارجي عند األسالف شديدا

اكرة باعتباره بنية تقع على بني
ّ
 الذ

ا
 ة لتجعلها أكثر تماسكا

ا
عر إذن عنوان بنية ثقافية لها  ، يستدعي بعضا

ّ
من الذاكرة بعضها اآلخر. فالش

صّمود، حّمادي،  مراسمها املخصوصة في إنتاج القول وتلقيه، ولها تصّورها لوظيفة الّنّص، والكيفّيات التي تتحّقق بها تلك الوظائف« )

املحاولت التي حاولت املّس من هيبة العروض، باعتباره حسب أصحابها ينّمط اإليقاع ويشّده إلى نظام (، على أّننا ل نعدم بعض  2002

ن متحّجر. وهو ما حدا بنا إلى تعديل هذه الرؤى بالوقوف عند ثمار املقاربة العروضية باختبار أدواتها  وفق اآلتي:
ّ
 مقن

 إيقاعّية البحر:  .1

عر، حّتى قيل إّنه
ّ
يقيه من تالشيه في ما ليس منه. ولذلك، اختّص به دون غيره من أنواع األدب. فـ» الجمهور    ارتبط الوزن بالش

 
ا
عراء إّنما يرون أّن القول شعر متى كان موزونا

ّ
   وكثير من الش

ا
(. وهذا ما  1971الفارابي،  بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية« )  مقسوما

 فّسره باحث  
ا
الوزن لسببين رئيسيين: يرجع األّول إلى كون الوزن يعّمق اإليقاع ويرفده. وهذه مهّمة أولى. أّما : » لقد ألّح العرب على  قائال

ى في دوره التمييزي. إّن الوزن حين يحّل في الخطاب يقيه من التالش ي في ما ليس م
ّ
نه، املهّمة الثانية، وهي أكثر أهمية من األولى، فتتجل

 
ا
   أي إّنه يضع حّدا

ا
عر  فاصال

ّ
عر   بين الش

ّ
عر أغلب خصوصّياته. إّنه مثل الش

ّ
وما ليس بشعر. ل سيما النثر الفّنّي الذي يستعير من الش

(.  وهذا الولع باألوزان والقوافي تحتّج له  1992اليوسفي، محّمد لطفي،  يعتمد اإليقاع الّداخلّي وينبني على املشاكلة واملناسبة واملجاز« )

» هم يرون أّن اإليقاع في شكليه املذكورين: الوزن والقافية أهّم خاصّية نوعّية في هذا  التقّيد بهما فـ باحثة بالقول إّن األسالف أوغلوا في

العربّي   عر 
ّ
للش أّن  يدركون  كانوا  أّنهم  على  الجمالي،  اللغوّي  واألخيلة  نواحي  الخطاب  وبالقّوة،  عرّي 

ّ
الش باملعنى  ق 

ّ
تتعل تمّيزه  أخرى 

 واأللفاظ، لقد فطنوا إلى كّل ه
ا
عر العربّي واكتفوا بأهّم الّصفات التي تسترعي النتباه أّول

ّ
هير  للش

ّ
وهي  ذا لكّنهم لم يضّمنوه تعريفهم الش

 
ا
عر وما ليس شعرا

ّ
(. فتخّير الشعراء لقصائدهم  2017دردور، شيراز، « )اإليقاع أو املوسيقى ألّنها عندهم سمة تعريفّية حاسمة بين الش

   لذيذ الوزن وصّنفوا البحور 
ا
   وفق الجّد والطيش، وواءموا بين البحور واألغراض. وجعلوا لكّل بحر مقاما

ا
   يناسبه مدحا

ا
أو    أو رثاء، غزل

 فخر 
ا
حازم،  )  ا  1966القرطاجني، 

ا
ارتباطا »هناك  اعر ألّن 

ّ
للش الّنفسّية  بالحالة  ربطه  وهناك من  ألّن    (.  القلب؛  ونبض  الشعر  وزن  بين 

 
ا
اعر النفسّية في الفرح    نبضات القلب املتسارعة تزيد كثيرا

ّ
اعر في أثناء نظمه، فحالة الش

ّ
من النفعالت النفسّية التي يتعّرض لها الش

 
ا
كه الّسرور سريعة، ولكّنها بطيئة حين يستولي عليه الهّم والجزع، ولعّل لذلك أثرا

ّ
في   غيرها في الحزن واليأس، ونبضات قلبه حين يتمل

اعر واختياره  
ّ
اط، رائد، جلود، علي،  للبحر الذي قد يأتي عليه نّصه«)  -ر في الالشعو -تحديد الش

ّ
(. ولذلك،  2013سدخان، عّباس، البط

(،  1966القرطاجنّي، حازم،  )  .قّسمت البحور إلى طبقات، منها ما دّل على فحولة الشاعر وتبريزه في قول املنظوم مثل الطويل والبسيط

ا  ويعر 
ّ
الش  

ّ
إل عرّية  ومنها ما استهجن ألّنه ل يركبها 

ّ
الش الرسالة  الخناذيذ. وبحر هذه  عراء 

ّ
الش الّتطاول على قامة  الذي يعجزه  ملقّصر 

التي   الغناء  بأصوات  ليلحق  الفخمة  البحور  أخرج من دائرة  الذي  الهزج  إّنه مجزوء  الثانية،  زمرة  في  وله حضور  األولى  الطبقة  يجافي 

 عليها العاشق الّصّب مخاطبا معشوقته في لين: تطلب الستزادة منها واستساغتها أذواق الحضرّيين. فيقبل

شجانا 
َ
 فيِك أ

 
 ُمِحّبا

 
               َيزيُد َصّبا

 
 َهَزجا

 
 ُمطِربا

 
سِمعيِنَي َصوتا

َ
أ
َ
 ف
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وص ي والعّياش ي.  
ّ
وقد أحص ى باحث آراء بعض دارس ي العروض حول رؤيتهم إلى بحر الهزج باستدعاء موقف حازم والراض ي، والخل

)وقّر   الخفيفة  والتواشيح  األناشيد  من  أّنه  على  عندهم  علي،  الرأي  بارتباطه 1993يونس،  ق 
ّ
يعل الذي  اهد 

ّ
الش عليه  دّل  ما  وهو   .)

 
ا
ت نسبة شيوع الهزج في أشعار العّباسيين ضئيلة ل تكاد تتجاوز واحدا

ّ
دو  مّما جعله" يوافق الغناء العّباس ّي... وقد ظل

ّ
باملائة من    بالش

ر. وبقيت النسبة كذلك في كّل العصور املتأّخرة حّتى جاء العصر الحديث واستحسن شعراؤنا هذا الوزن في املسرحّيات  مجموع األشعا

( الّتمثيلّية"  املواقف  بعض  في  أطوع  منه ووجدوه  إبراهيم،  فأكثروا  بالتصاق هذا 1972أنيس،  القول  في  لها صدى  نجد  رؤية  (. وهذه 

" أّن  ومنه  الحضارة،  بخّفة   البحر 
ا
قول تطلب  الهزج     نغمة 

ا
   مرسال

ا
تدقيق   طّيعا غير  في  اعر 

ّ
الش بها  يتغّنى  واحدة  فكرة  عليه  تسيطر 

اإلمتاع. وأحسن أسلوب يرد فيه ما كان عماده على  الذي يراد منه  الخفيف  أّنه يصلح للقصص  وتحقيق، وتعقيد والتفاف...وعندي 

ف املتشابهة  الكلمات  وسرد  والتكرار  والستثارة  )التعّجب  والجرس"  الوزن  هللا،  ي  عبد  فيه 1989الطّيب،  كثر  قد  بحر  أّنه  ويبدو   .)

مجيء"   جواز  رخصة  عراء 
ّ
الش واستغّل  إليه  تستريح  وأصبحت  الوزن  هذا  اآلذان  تعّودت  فـ"  شعبّي.  هو  مّما  اقترب  حّتى  الحديث، 

لوا من التزام " مفاعيلن
ّ
(. ومزّيته أّنه يحافظ 1972أنيس، إبراهيم،" وحدها" )  مفاعيلن" و" مفاعيل" في هذا الوزن فأكثروا منه، وتحل

 
ا
عرّية املستساغة املقبولة  على املساواة العددّية في مقاطع تفاعيله خالفا

ّ
 للكامل والوافر، والخبب. وهو ما يجعله من زمرة األوزان الش

 (. 2007)قحطان، عبد الكريم، 

 
ا
 عن كونه بحرا

ّ
عرّية األخرى   وهكذا، سهل ركوبه، وكف

ّ
ائش منها. وقد بات مثل بقّية األصوات الش

ّ
من بحور الجّد، ليلتحق بالط

ة والغناء حتى تبّين أّن املحدثين " كانوا يختارون األوزان الّرشيقة املعّدلة واملجزوءة )...( واألو 
ّ
إلى الّرق زان القصيرة أليق بحضارة مّيالة 

اني
ّ
ع ومجزوء الّرمل ومجزوء املنسرح، والهزج   التي قد نجدها قد شاعت في القرن الث

ّ
هي مجزوء الكامل ومجزوء الّرجز، والبسيط املخل

عر  
ّ
عر العربّي وماّدة الش

ّ
واملضارع، واملقتضب واملجتث، والخبب... وقد حاول عبد هللا الطّيب املجذوب أن يوجد عالقة بين الوزن والش

ذكرناها تي 
ّ
ال القصار  البحور  إّن هذه  فقال  )  نفسه،  األلفاظ"  بجرس  الّنفس  رويح عن 

ّ
والت الّدندنة  ملجّرد   

ّ
إل تصلح  هدارة، محّمد  ل 

 1963مصطفى،  
ا
إيقاعيا البحر  هذا   

ّ
حظ قياس  إلى  يدعونا  ما  وهو  من   (.  اآلتية  الخّفة  فيها  أشيعت  إذ  راسلّية. 

ّ
الت القصيدة  هذه  في 

ب فيه متى احتكمنا الّزحاف الّنادر املجافي لكثرته. فجاءت مفاعيلن على وزن "مفاع
ّ
قل ومرغ

ّ
ب للث

ّ
يل" بتقصير سبب خفيف. وهذا مهذ

إلى رأي فيلسوف موسيقّي يرى أّن » الّسواكن إذا كثرت ثقل املسموع من القول وزال بعض بهائه، فإذا حذف ذلك عن بعض أجزائه  

قاويل املوزونة« )الفارابي، أبو نصر، كان ذلك شبه راحة للنفس كما ثقل عليها مسموعة لذلك يستحسن الّزحاف في بعض أجزاء األ

األولى.  1967 الثة 
ّ
الث األبيات  أعجاز  من  األولى  التفعيلة  باحتاللها  ثالثة  في مواضع  وردت مزحوفة  األصلّية قد  الّتفعيلة  أّن  ولوحظ   .)

 
ا
تناظرا متناظرة  األبيات  تفعيالت  وبدت  به.  اإلخالل  دون  الّنظام  داخل  تنويع     فحدث 

ا
نظامه  ، محافظة  عموديا يعيد  وزنّي  تماثل  على 

راد الّصوتّي للوزن، فيقض ي على ما يمكن أن يقع 
ّ
 عملّية تغيير بسيط يلّون الط

ّ
» ليس الّزحاف إل بصرامة حّتى أمكن مجاراة القول 

 رتوبة،    فيه من  
ّ
يقل للّزحاف وظيفة جمالّية، خاّصة عندما  أن تكون  املنتظمة، وبذلك يمكن  راد خاصّيته 

ّ
ل من األحرف  ويحفظ لالط

جمالّية«  بغاية  الّزحاف مرتبطا  يحدثه  ذي 
ّ
ال الّتنّوع  يجعل  أمر  وذلك  دونة، 

ّ
والل البساطة  إلى  بها  فينحو  الجعدة،  األوزان  في   الّساكنة 

 (. وهذا يستدّل له بالجدول اآلتّي:2003)الّنطافي، أبو فراش، 

 وسمه اإليقاعيّ  كيفّيته موقعه الّزحاف 

 خفيف الثقيل   تقصير مقطع  حشو العجز )التفعيلة الثالثة( األّول(مفاعيل )البيت 

اني(
ّ
 خفيف الثقيل تقصير مقطع  حشو العجز )التفعيلة الثالثة( مفاعيل )البيت الث

الث(
ّ
الثة( مفاعيل )البيت الث

ّ
 خفيف الثقيل تقصير مقطع  حشو العجز )التفعيلة الث

 
ا
ار حرصا

ّ
بش البيانّي حرص  الجدول     يكشف 

ا
الحفاظ على   شديدا وعلى  وتناظرها  تفعيالته  توافق  في  الّصارم  الّنظام  التزام  على 

 
ا
 أّنه لم يخّل كثيرا

ّ
بالّنظام املعهود. وهو ما حّرض   وسم ثقافّي سمته خفيف الثقيل الذي تكّرر عمودّيا في األبيات التي شهدت الّتغيير. إل

الت طلبه، حفاظا على  في  العروضّيون وجّدوا   عليه 
ا
استدرارا النغم،  لوحدة  املوجب     ناسب 

ا
إيقاعا يستحسن  قارئ     لعطف 

ا
مثيال   يعيد 

 
ا
   سابقا

ا
ته ألّنه أخصب    له. ولذلك، بدا الزحاف في هذه املقطوعة نادر الوجود، بعيدا

ّ
ف املحدث لخلل وزنّي، بل استحسنت قل

ّ
عن الّتكل

ى أكثر في بقّية عناصر اإليقاعّي الخارجّي من الثقل ببعض الخّفة بتقصير املقطع األخير. وهذا امليل إلى الحفا
ّ
ظ على سنن الّتقّبل يتجل

 
ا
   روّي وقافية باعتبارهما قد لقيا حظوة كبيرة عندنا شعرا

ا
» إّن للعرب من العناية بنهايات األبيات التي في الشعر أكثر    ونقدا حّتى قيل: 

اع، وأن تكون مقسومة األجزاء، وأن تكون أجزاؤها في كّل إيقاع وسالمّيات مّما لكثير من األمم التي عرفنا أشعارهم ) ...( وأن تكون بإيق

 
ا
   وأسباب وأوتاد محدودة العدد، وأن يكون ترتيبها في كّل وزن ترتيبا

ا
، وأن يكون ترتيبها في كّل جزء هو ترتيبها في اآلخر. فإّن بهذا محدودا

ألفاظه تكون  وأن  بها،  النطق  زمان  في  أجزاؤها متساوية   تصير 
ا
ترتيبا وزن مرّتبة  كّل  في     ا 

ا
بحروف  محدودا نهاياتها محدودة  تكون  وأن   ،
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ألفاظها   تكون  وأن  بها،  الّنطق  زمان  في  متساوية  بحروف  أو   بأعيانها، 
ا
ملّحنة«   أيضا تكون  أن  ثّم  القول،  فيه  الذي  لألمر   كاملحاكية 

 (. وهو ما سيدرس في اآلتي:1971لفارابي، ا )

 إيقاعّية الّروّي: .2

( الّروّي«  » قد يحفظ ويختار على خّفة  املنظوم  إّن  القصيدة وتيسير حفظها وإلقائها حّتى قيل  إغناء  ابن قتيبة،  للّروّي دور في 

وتواتر  1966 رشاقة  مدعاة  ليكون  التصويت  جهاز  أدنى  من  كان  ما  وأحسنه  الحرف  مخرج  يتخّير  أن  اعر 
ّ
الش على  وجب  ولذلك،   .)

( و أن ينتخب منه )الحرف( ما يوافق الطبقة األولى من الحروف التي شاع استعمالها عند الشعراء  1985الزيدي، توفيق،  استعمال )

( و  1972أنيس، إبراهيم،  األوائل. ويعتبر حرف الباء من زمرة حروفها التي هي » الّراء، الالم، امليم، النون، الباء، الّدال، الّسن، العين« )

الهادي،   في شعر    (.1981)الطرابلس ي، محّمد  اإليقاعّي  بالتشكيل  اهتّمت  قد  باحثة  أّن  ويشار  قلقلة.  فيه  فهو حرف مجهور شديد، 

بـ    قّدرت  بنسبة  الثانية  املرتبة  يحتّل  الباء  أّن حرف  إلى  توّصلت  قد  أروية قصائده  في  الحروف  تواتر  ار وأحصت 
ّ
بعد    19.5بش باملائة 

ع اإليقاعّي على املحافظة على وحدة الّروّي عندها هو مراوحة الّروّي بين قصر (. واملثير للتنوّ 2018حرف الّداّل )أبوجحجوح، خضر،  

 
ا
تدلل ومّدها،  الكلمات    الكسرة  إلى  حال عاشق جزع عمد  الكشف عن  أراد  ومتى  بحّب معشوقته.  يجاهر  حال شاعر منكسر،  على 

اآل  ثناياها  الزمني وتظهر من  الغزل يمّدها فيطول مداها  الغّزاليين الضاربة بعمقها في  النسبة توّددا على سنة  ياء  به يركب  هات. فإذا 

غة باعتماد  
ّ
َبْيَن الواقع بوصال الل اعر يجبر 

ّ
ائين من أمثال عنترة. فأطيلت " حّبي" و " قلبي"، وكأّن الش

ّ
كائين البك

ّ
اإلضافة  البدويين الش

املجهورة   الباء  بهذه  ويخاتلنا  فيه.  فكاك  الذي ل  التالزم  ة على 
ّ
الوضوح  الّدال والقّوة، وشّدة  بالّسرعة  لإليقاع  بيت وسما  كّل  قافلة  في 

 
ا
أذنا الّسامع  نت  السمعّي فيصيخ  أن  يمكن  أّننا   

ّ
إل ذلول.  لحال شاعر ضعيف،  الصفات مجافية  سيلقى. وهذه  ما  ّول ركوب هذا اإلى 

ة األبيات بإكراهات الّتقّبل، إرضاء لهو 
ّ
ى في نفس القارئ البدوي الذي يطرب إلى قرع الصوت  الحرف لترسيخ نغمة واحدة تشّد إليها كاف

 
ا
الولهى بعذاب الفراق  ووضوحه، ألّنه يتلقى القصيدة سماعا . وقد أنس القّوة في بيئة بدوية غليظة. فأجبر الشاعر على تكذيب حاله 

 
ا
لّنظر في إيقاعّية القافية في قصيدة ، وإن فضحته كلماته وعنجهّية الحبيبة. وهذه الّصورة املأنوسة للروي تشّرع ل وصنع القّوة قصدا

ت حدود الفواصل بين مصاريع األبيات.
ّ
 تراسلية دك

 
ا
القافية شأوا أولوا  العرب قد  أّن     فاملدرك 

ا
 حّتى صدح أحدهم    كبيرا

ا
بالقوافي، ألّنها قائال إّنما هي  عر 

ّ
الش العناية في  أّن  أل ترى   «  :

الّسجعة والقافية أشرف عندهم من أّولها، والعناية بها أمّس، والحشد عليها أوفى وأهّم« املقاطع، وفي الّسجع كمثل ذلك، نعم، وآخر  

الفتح،  ) أبو  جّني،  "بمثابة  1983ابن  ألّنها  اإليقاعّي  نظامها  على  وتحافظ  شعرّية  طاقة  القصيدة  تمنح  التي  الصوتية  الوحدة  فهي   .)

(. وهي الكفيلة عند النقاد بالبوح عن تغاير أحوال 1992اليوسفي، محّمد لطفي،  الضربة اإليقاعّية التي تظّل تترّدد وتستعاد وترّجع" )

لطفي،   )اليوسفي، محّمد  الكالم  بقّية عناصر  لتمايز  بالوقف  املشفوع  يتخّير موضعها  أن  املجيد  الشاعر  ولذلك، وجب على  املعنى. 

1992 
ّ
 (. وهذا يزيدها لذاذة في اللسان وحالوة في السمع. ول شّك أّن بش

ا
على وعي بأهمية القافية باعتبارها تحفظ ذاكرة القصيدة    ارا

املتكرّ  الّنحوّية  القافية والوزن والّصيغ  ر بصورة جوهرّية من خالل 
ّ
للتذك عرّي بطبيعته نّص قابل 

ّ
الش »الّنّص  رة وترّسخ شفوّيتها ألّن 

 
ا
ثباتا أكثر  فإّنه  ثّم  ومن  البالغّية،  الت  واألساليب  النثرّية  األخبار  )ستيتكيفيتش، سوزان،  من  تروى حوله«  ولها عندنا صورة  2010ي   .)

( وإن تغّيرت حركة الفاء. فهي " فعلن" ) قلب، قلبي، جنب، ذنب، غرب(، وفعلن ) كتب(، وفعلن )حّبي، لعب(.  - -عروضّية واحدة. وهي ) 

ار 
ّ
 وهذه الصورة مشتهاة وأمارة حسن، ولها في القديم حضور كثيف، مّما يوحي بأّن بش

ا
   ا

ا
إلى القديم يستدنيه في إيقاعه   قد ظّل مشدودا

 
ا
على أن ل يفاجئ املتلقي بما لم يألفه. وبذلك يكون قد ضمن تقّبل نّص وافد بروح حضرّية في بيئة رافدة أصلها بداوة.    الخارجي، حريصا

وفاق ليظهر  دو 
ّ
والش بالخّفة  املقترن  املجزوء  الهزج  البحر  باستدناء  اعر 

ّ
الش أوهمنا   ولئن 

ا
والقافية   ا الّروي  فإّن  بين شعره وحضارته، 

اعر يراوغ سامعه البدوّي في كّل حين فمتى ضمن  
ّ
يبطالن زعمه لصلتهما بالقدامة، وبحضارة األعراب وسنن شعراء الجاهلّية. ويظّل الش

 
ا
 ا سيدرس في اآلتي. لتقّبل قوله أتاه بما عّد عنده من العيوب التي تهّدد بنية البيت واستقالله. وهو م منه اطمئنانا

دوير: .3
ّ
 إيقاعّية الت

بيت مع مراعاة جودة  كّل  نهاية  الوقوف عند  وارتأت  عليها.  عر وحّرضت 
ّ
الش أبيات  في  الستقالل  العربّية  الشعرية  لقد فّضلت 

والّتدوير، ألنهما عيبان شعريان،  التجميع  العروضيون  ولذلك، كره  اآلذان.  له  تستريح  الذي  املناسب  القافية موضعها  الّروّي ووضع 

الشويعر إلتمام  يوّضحان    يركبهما  ألّنهما"  والقافية  الّتصريع  استساغته  تّمت  اآلخر. ومّما  البيت  في  أو  البيت  في عجز  أومعناه  تركيبه 

 القسمة الشطرية  
ا
   تماما

ا
ما يحدثان من نغم؛    ويمنعان املنشد من إحداث تداخل نطقي بين قسمي البيت، وإليهما يّتجه الشاعر قاصدا

عر العربي" )  ألّنهما من املكّونات اإليقاعّية مل 
ّ
( وهو يستعيد ما ذهب إليه ابن رشيق على  1989كشك، أحمد،  طالع كثير من قصائد الش

 
ا
أّن حمادا  " الحاتمي:  لو    لسان  ...( بل   ( به  اكتفيت  لت بيت من شعره 

ّ
تمث إن  النابغة  إّن  النابغة؟ فقال:  بأّي ش يء فضل  الراوية سئل: 
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لت بنصف بيت من شعره اكتفيت به" ) 
ّ
 أّن ذلك لم يمنعه من استساغة التدوير في القصائد املوضوعة على 1981شيق، ابن ر تمث

ّ
(. إل

 
ا
باآلخر، غير منفصل منه، قد جمعتهما كلمة واحدة،    أوزان بعينها مشير إلى ذلك بالقول: " واملداخل من األبيات: ما كان قسيمه متصال

املدمج    وهو 
ا
وحيث  أيضا الخفيف،  عروض  في  ذلك  يقع  ما  وأكثر  الخفيف ،  غير  في  أّنه   

ّ
إل القّوة،  على  دليل  األعاريض  من  وقع  هو 

 (.1981ابن رشيق، مستثقل عند املطبوعين، وقد يستخّفونه في األعاريض القصار: كالهزج ومربوع الّرمل وما أشبه ذلك" )

طالعه  و  واكتنز  مطلعه  جّود  إذ   
ّ
إل القول  يحلو  فال  الّتقّبل.  بسنن  وعي  على  شاعرنا  أّن  ر  لوحظ 

ّ
وبش ها، 

ّ
كل القصيدة  ملعاني 

 
ا
جلبا مصّرعة  الرسالة  مقّدمة  فجاءت  إدراكها.  قبل  العجز  بقافية  األّول  املطبوعون    مصراعها  عراء 

ّ
الش أتاه  ما  وهو  القّراء.  لعطف 

 
ا
ن النفس لستدللها  م املجيدون واستساغه الّنّقاد وكّرسوه سّنة فنّية مشتهاة حتى قيل: " إّن للتصريع في أوائل القصيدة طالوة وموقعا

لها دون   العروض والضرب وتماثل مقطعها ل تحصل  بازدواج صيغتي  لها  إليها، وملناسبة تحصل  النتهاء  القصيدة قبل  به على قافية 

)القرطاجّني،   للّنّص  1966ذلك"  يضمن   )...( إيقاعّي  رباط   « ألّنه  الضياع  من  وحمايته  النغم  على  الحفاظ  التصريع  من  فالهدف   .)

املتقّبل بقرع سمعه قرعا متواصال« )تسل انتباه  الّصوتّي ويشّد  التدوير يربك ما أحدثه من نظام  1985الزيدي، توفيق،  سله  أّن   
ّ
إل  .)

ليضيف إلى الوظيفة اإليقاعية وظيفة دللية. وذهب باحث إلى أّن الشاعر يركبه ألّنه يمنحه " إمكانات في بناء البيت لم تكن موجودة  

تيح له النطالق من قيد املطابقة بين الوزن والتركيب في البيت ويمنحه حرّية أكبر في اختيار موضع الوقفة وبناء القوافي من قبل. إذ ي

 
ا
دمجا األبيات  بدمج  له     ويسمح 

ا
)  عروضيا القصيدة"  في  العضوّية  الوحدة  يعضد  فتحي،  مّما  أّن 1998الّنصري،  لالنتباه  واملثير   .)

 أننا القصيدة كلها جاءت مدّورة 
ّ
. فعّمقت الصلة بين املباني واملعاني. وهذه رغبة شاعر مقموع يهّم بتعويض ألم الواقع بنعيم اللغة. إل

 متى احتكمنا الى دراسة التدوير إيقاعيّ 
ا
أدركنا أّن املبدع يتقّصد إرباك املتقبل ويتطاول على ما ارتقى عنده إلى درجة القداسة. فلم يعد   ا

بين   ليكتمل تركيبه  قد هّدد عرشه  ف 
ّ
توق نقطة  باعتباره  البيت  إّن  بل  اآلخر،  املصراع  في  نشاط  واستئناف  للتوقف  املصراع فرصة 

األ  األبيات  ببقية  ارتباطه  في  معانيه  وتستوي  العيب  جزأيه،  من  وعّدوه  أذواقهم،  كرهته  وقد  القدامى،  عند  مستهجن  وهذا  خرى. 

 
ا
اإليقاع مجهدا بات  البيت على استغراقه لزمن طويل   الفاحش. وإن نحن قسنا قدرة 

ا
   ، متعبا

ا
امللمح، معبرا عن شاعر   للنفس، وثقيل 

 
ا
كل، هنا، حّمال أوجه إيقاعا

ّ
اهر جّدة وبحث عن طرائق جديدة في ودللة، بل إّنه يظه   مكلوم بعذاب الفراق. فالش

ّ
ر خالف باطنه. فالظ

افتتح  ذي 
ّ
ال القيس  بامرئ  أسوة  اء، 

ّ
بك بكّل شاعر  األصل من كلف  الحضارة  تقتضيه  ما  إلى  انشداد  والعمق  واقعها،  تناسب  اإليقاع 

كوى وإظهار البلوى 
ّ
قته بالش

ّ
 معل

ا
 : قائال

 خول فحومل قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل    بسقط اللوى بين الّد 

 
ا
بنظام البيت التقليدي في البيتين الثالث والرابع، وفي البيتين السادس والسابع. وفي هذه األبيات يتزايد    ويبدو الّتدوير أكثر عبثا

العيب الذي ادعي أّنه يضعف مزايا  إيقاعه وتثقل حركته. فإذا وسم اإليقاع من حالة الشاعر. ولم يعد هذا  ضعف العاشق فيتهاوى 

 القاف
ا
، بل بات ينهض بدور فّعال في رغبة القصيدة املحدثة في بدائل إيقاعّية تستطيع مسايرة واقعها الحضاري  ية ويبطل حسنها شينا

 
ا
با
ّ
تقل املبدع  ولحال  للتغّير  أداة قيس  تستوي  أصوات مناسبة  اصطفاء  ما يستوجب قدرة على  وهو  والثقافات.  األنساب  بين    املتغاير 

 تدبر فيه النظر في اآلتي. القّوة والضعف. وهو سي

 :
 
 إيقاعية األصوات املفردة: ثانيا

للتعبير عّما يدور  املتكلمة  الذات  الدللة. وهو مكّون تستدعيه  البوح بكثير من  أهمية في  املبّجل في األسماع وله  ه 
ّ
للصوت محل

املدد   من  املستغرق  وفق  اإليقاع  يتباين  ولذلك،  والهمس.  الجهر  فة 
ّ
موظ دها، 

ّ
 بخل

ا
أحيانا بالقّوة  الكالم  فيوسم  وبالضعف    الزمنّية. 

 
ا
وقدرة إبانة عّما صمتت عنه بقّية العناصر   أخرى. ولهذا صلة عميقة بالدللة. وقد اصطفينا من هذه الحروف ما بدا لنا نفعه إيقاعا

 
ا
  األخرى فعجزت عن كشفه لتتمثله األذهان. وهو ما أّهله )الصوت( ليكون " إيقاعا

ا
نحو لفت في الخطاب في اللحظات األولى على  شّغال

(. وتبّين عند الّصوتيين أّن أجراس الحروف " ذات قيمة ل تنكر في 2016الورتاني، خميس،  مليالد الوعي الجمالي في الثقافات القديمة" )

رب في داخلها. كّل ذلك مشروط
ّ
ة التوزيع   بعث خواطر النفس وإثارة استحسانها، وهّز أعطافها وبعث األريحية والط

ّ
بإصابة املوقع ودق

املعنى" ) البوح بحال  1990الصحفي، دخيل هللا،  ومالءمة  بتغاير صفاته ومخارجه على  الّصوت  به على شأو  اهد يستدّل 
ّ
الش (. وهذا 

البداوة. بقيود  مسّيج  حضرّي  مجتمع  طبيعة  عن  الكشف  وهي  نفسه  في  اعر 
ّ
الش يبّيتها  غاية  إلى  املستمعين  وبتوجيه  مه 

ّ
وهذا    متكل

استدعى تواتر حروف بعينها أحسن صاحبها إحكام توزيعها بإحاللها مقامها املناسب من الكلمة والبيت. ولن نوغل كثيرا في الحديث عن  

ز على قدرة الجهر والهمس على إثراء اإليقاع والّدللة معا بالبدء بـ:  
ّ
 دللة األصوات، بل سنرك

 



 خصائص اإليقاع في  
 
ار أنموذجا

ّ
 محمد الحمراوي                                                                                                الرسالة الشعرية: بائّية بش

 17-1، ص: 2021 -1، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 7 

 

 الّداللة:فاعلية الجهر في تلوين اإليقاع وتباين  .1

املزمار، ولكّنها تظّل   الصوتيان أحدهما من اآلخر فتضيق فتحة  الوتران  » يقترب  املزمار  أّنه حين تنقبض فتحة  الصوتّيون  بّين 

 
ا
اهتزازا يهتّزان  الوضع  هذا  في  وهما  الوترين  خالل  الهواء  اندفع  فإذا  خاللها.  النفس  بمرور     تسمح 

ا
 منتظما

ا
صوتا ويحدثان   ،   

ا
  موسيقيا

وعلماء  الواحدة.  الهتزازة  أو علّوه حسب سعة  شّدته  تختلف  كما  الثانية،  في  الذبذبات  أو  الهّزات  درجته حسب عدد هذه  تختلف 

غوّية، د.تاألصوات اللغوّية يسّمون هذه العملّية بجهر الّصوت« )
ّ
ق بدور الجهر الذي أنيس، إبراهيم، األصوات الل

ّ
(. وهذا شاهد يعل

 يزيد الحرف قّوة و 
ا
   يجعله أكثر وضوحا

ا
   سمعّيا

ا
م إيصاله. فيدفعه دفعا

ّ
ليتحّيز إلى فهم    يقرع طبلة أذن سامعه ليشّده إلى ما يريد املتكل

 
ا
الدللة. ولذلك   ليلغي آخر ويصرف عنه اهتمامه. ولكّن هذه القّوة تتباين مراتبها بتباين موقع الحرف املجهور. وهذا ما يفرز تغايرا في 

 
ا
 ف عند حروف مجهورة متباينة في مراتب الجهر ومواقعه وفق اآلتي: للوقو  أقمنا جدول

 الوسم اإليقاعيّ  موقعه من الكلمة  صفاته  الحرف  الكلمة 

الحّب، القلب، حّبي، قلبي، الجنب، ذنب، 

 الغرب، لعب

جهر، شّدة، استيفال،  الباء

 انفتاح، إذلق، قلقلة 

قّوة الّنهاّية ليتزايد الوضوح   آخر الكلمة 

 الّسمعي للملفوظ 

 قاسية، القلب، قّرة، قلبي  -

 

 

 الّشرق -

 القاف

 

 

 القاف

جهر، شّدة، استعالء،  

 انفتاح، إصمات، قلقلة

 أّول الكلمة 

 

 

 آخر الكلمة 

إيقاع أقوى لتصّدر القاف   -

 الكلمة. 

إيقاع قوّي النهاية لكّنه -

 دون قّوة البداية

 

 نفس ي 

 الجنب والجنب 

 عيني، منى 

 النون 

 النون 

 النون 

جهر، توّسط، استيفال،  

 انفتاح، إذلق، غّنة 

 صدر الكلمة 

 وسط الكلمة 

 ذيل الكلمة

إيقاع متباين القّوة التي  

بدت أقوى في الّنون 

املتصّدرة للكلمة ثّم في  

النّون املوّسطة لتنزل مرتبة 

 القّوة في الّنون املتطّرفة 

 الجنب، جّد، جفاء 

 وجهك 

 الجيم 

 الجيم 

شّدة، استيفال، جهر، 

 انفتاح، إصمات 

 صدر الكلمة 

 بطن الكلمة

 إيقاع أقوى 

 إيقاع قويّ 

القوّي   بين  اإليقاعّي  الوسم  متباين  فالجهر  بالّدللة.  لها صلة  هائلة  إيقاعّية  إمكانات  الحديث عن  الجدول فرصة  يمنحنا هذا 

الحرف   إيقاع األخرى بحسب موقع  الكلمة  إيقاع  يغاير  إذ   فاألقوى. 
ا
   املجهور وحركته قصرا

ا
 أو مّدا

ا
أو نصبا  ،   

ا
 ورفعا

ا
إلى ، وكسرا . أضف 

 
ا
القّوة ألّن جهرها يستغرق برهة زمنّية قصيرة جّدا الزيادة في  الباء والجيم، على قلقلتهما في  تتمايز عن  القاف  أّن  . وهكذا تصبح ذلك 

ق  
ّ
تعل ما 

ّ
فكل م. 

ّ
املتكل الجهر مراتب. بل تتصل بحال  اآلتية من  إعالء من  القّوة  السمعي،  باملعشوقة زادت قّوته وازداد وضوحه  الجهر 

 
ا
   شأنها. فقد أخرجت مخرج الحبيبة البدوّية املترفة. فإذا قّوة الحرف من قّوة مقامها حسبا

ا
ألّنها من بنات األسياد. فهي " قاسية    ونسبا

انفجارّية فيه العين"، و" منى القلب". وترفد الجهر شّدة  ا وشاية بهذه القّوة  التي وقعت املبالغة في صنعها إرضاء ملا  القلب" وهي " قّرة 

 
ا
معا والنقد  اإلبداع  سنن  قّدت  تقتضيه  وإن  ضّدها  تستوجب  الّصفات  وهذه  الّنوى.  شحط   

ّ
إل املعشوقة  وصف  من  نصادف  فال   .

 
ا
قت بالشاعر الذي خفتت كلماته وكثر همسه وذهب جهره، تدلل

ّ
على الّتطّبع بطبع البدو في مجتمع   الكلمات وحروفها من جهر متى تعل

 
ا
ذ مقطوعة تراسلّية متمّردة على   حضرّي محتميا

ّ
رغيب في تلذ

ّ
ه يهدف إلى الت

ّ
بياء نداء يرّددها للتعبير عن يأسه من لقاء مستحيل. ولعل

فعلق والتلقي  والنقد  السياسة  سلطة  آثرتها  التي  الطوال  استملحت  التي  النماذج  القصائد  في  البنية  الكعبة مألوف  جدران  على  تها 

 
ا
عن نفاستها. وهذه الفاعلية اإليقاعّية للجهر قد زادت فيها صفة الهمس التي أخرجت اإليقاع متنّوع املالمح.   وكتبتها بماء العلق تعبيرا

 وهذا ما سينظر فيه في اآلتي: 

 دور الهمس في تلوين اإليقاع والّداللة: .2

يهتّز   الذي ل   " املهموس بكونه  الّصوت  أّن ليس حّد  به. وليس معنى هذا  النطق  لها رنين حين  الصوتيان ول يسمع  الوتران  معه 

 
ا
 لم تدركه األذن، ولكّن املراد بهمس الّصوت هو سكون الوترين الصوتيين معه؛ رغم أّن الهواء في أثناء    للنفس معه ذبذبات مطلقا

ّ
وإل

الخار  الهواء  يحملها  ذبذبات  يحدث  الفم  أو  الحلق  )اندفاعه من   " أجل هذا  املرء من  فيدركها  الّسمع  حاّسة  إلى  إبراهيم،  جي  أنيس، 

غوّية، د.ت
ّ
الل  األصوات 

ا
   (. وهذا ما يجعله يستغرق مددا

ا
اإليقاع ويذهب   زمنّية طويلة قياسا القّوة ويوهن  الجهر. فتضعف  إلى حروف 

م التي تعايش العنت من أجل  
ّ
الوضوح السمعّي. وهذا يقّيده بدللة معّينة وببيئة مخصوصة. فال بّد أن يش ي هذا الّضعف بحال املتكل

وعوّ  ذهبت غلظتها  بروح حضارة  توحي  وأن  إلى معشوقة صّماء خرساء،  متّيم  رسالة من عاشق  اصطفينا تبليغ  وقد  لّين.  بطبع  ضت 
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ي ما نحتّج به لقدرة الهمس على تكثيف الدللة، على ندرته في رسالتنا الشعرّية، معتمدين 
ّ

حرفين مهموسين فيهما من الّصفير والّتفش 

 الجدول اآلتي: 

 الوسم اإليقاعيّ  موقعه من الكلمة  صفته  الحرف  الكلمة 

 شرق 

 مشهور 

 عرش

 الشين 

 الشين 

 الّشين 

رخاوة، استيفال، همس، 

 انفتاح، إصمات، تقّش 

 أّول الكلمة 

 بطن الكلمة

 ذيل الكلمة

 ضعيف

 أضعف 

 ضعيف

 سالم

 تسكن 

 قاسية 

 نفس ي 

 السين 

 الّسين 

 الّسين 

 الّسين 

همس، رخاوة، استيفال، 

 انفتاح، إصمات، صفير 

 أّول الكلمة 

 بطن الكلمة

 بطن الكلمة

 ذيل الكلمة

 ضعيف

 ضعيف

 أقّل ضعفا

 أضعف 

الحرف على استغراق مّدة تّم   زين على قدرة 
ّ
الكلمة، مرك السين والشين ونّوعنا مواقعهما من  اصطفاء حرفين مهموسين. وهما 

 
ا
   زمنّية أطول تفوق طاقة النفس العادّية مراعاة ملوقعه، ولحركته فتحا

ا
 وكسرا

ا
   ، وضّما

ا
 وسكونا

ا
 أّن  ، وإشباعا

ّ
. فالهمس أمارة ضعف. إل

 
ا
 عن همس يفرق. فا  همسا

ا
   لحرف املهموس الوارد في زّي مقطع قصير متصّدر للكلمة يقّل ضعفه، قياسا

ا
في ذيل    إلى غيره الوارد ممدودا

تراخي  على  األزيز  فينبعث  الكلمة.  من  مواقعه  تغايرت  وقد  صفير.  حرف  فالسين  الضعف.  وسم  في  فيوغل  زمنه  يتزايد  الذي  الكلمة 

إ  املهموس واستغراقه ملدة زمنية أطول.   الحرف 
ا
أقّل ضعفا الحرف  اإليقاعّية. فهذا  الوسوم  أّنه متغاير   

ّ
في " سالم، قاسية"، ومتزّيد    ل

 
ا
بما يعيشه العاشق الصّب من سلّو معشوقته. ولذلك    فيه في " تسكن"، وموغل في تزّيده في " نفس ي". إذ يضاعف املّد التراخي، تشهيرا

 
ا
أكثر ضعفا السين شين بدت  م. وترفد 

ّ
م متأل

ّ
املهموسة راشحة عن حال متكل الحروف  أّن  الجهر   بان  إلى  أقرب  الصفير  منها، وإن كان 

 في لفظة " املشهور" التي اس
ّ
 والقّوة، والسرعة. فهذه الشين قد التصقت بما يبعد عن املتكلم إل

ا
أطول من الشينين في   تغرقت فيها زمنا

 
ا
ل ما    الكلمتين األخريين.ولذلك، بدا الهمس شّغال

ّ
ن املتلقي من مدد زمنّية أطول ساعدته على تمث

ّ
في هذه القصيدة التراسلّية، ألّنه مك

 
ا
محّرضا يكون  أن  يرّجح  حضرّي  مجتمع  في  وبؤس  يأس  من  العاشق     يعيشه 

ا
دافعا الوصال،  ا   على  تغيير  للعشق. إلى  البدوّية  لصورة 

قاتها من  2017امحّمد، فراكيس،  فالشين أمارة تفّش بما فيها من » كثرة انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك« )
ّ
ت متعل

ّ
(. ولذلك، دل

 
ا
بات نحوّية قد لّونت الكالم بمال   الكالم على فرط عذاب العاشق الذي استوجب إيقاعا

ّ
مح إيقاعّية واهن امللمح. وهو ما ستوّضحه مرك

ق الّنظر فيها في اآلتي:
ّ
 تباين ضعفها سندق

:
 
حو:  ثالثا

ّ
 إيقاعّية الن

في  الكالم  وإفراغ  الّسبك  في حسن  اعر 
ّ
الش براعة  إلى  أوحوا  وإن  يذكروه صراحة،  ولم  باإليقاع  الّنحو  القدامى عن صلة  صمت 

ة قالب يراعي
ّ
 وحسن تقسيمه، وخضوعه للّتناظر. وسنسعى إلى   الّدق

ا
  البحث في فاعلّيته إيقاعّيا

ا
بات نحوّية تبّيّنا

ّ
ركيز على مرك

ّ
صلتها   بالت

اعر وبطبيعة املجتمع آنئذ بالبدء بـ: 
ّ
 بإثراء اإليقاع وبحال الش

 إيقاعّية العطف:  .1

 اهتّم القدامى بالعطف، ألّنه أداتهم في خلق انسجام بين جمل الّنّص وإحداث تماسك داخلّي. واستحسنوا منه ما  
ا
على   كان قائما

بين   الروابط  تقوية  على  يعمل  ألّنه  وذلك  الّنّص،  لتماسك  الوسائل  »أحد  يعّد  كونه  من  آت  شأنه  علّو  أّن  ورئي  العددي.  التناظر 

داخل   م 
ّ
والفقرات بشكل منظ الجمل  به عناصر  تترابط  التي  الطريقة  يحّدد  فالعطف  الّنّص وجعلها متماسكة،  في  الجمل  متواليات 

بح )الّنّص،  )...( كوحدة متماسكة«  الّنّص  تدرك عناصر  )حسين(،  يث  العايدي  خليل(،  يكونا 2012حماد)  أن  املعطوفين  (. فشرط 

 
ا
ركيب حتى يستساغ الكالم فيرد في زّي التصريع الذي يقّوي إيقاع الكالم داخلّيا

ّ
ويزيد في موسيقاه، ويحّقق تماسكه. ولكّننا   متماثلي الت

زين على وسم الضعف فيه وتباين مراتبه باعتماد الجدول اآلتي: في هذه التراسلّية سنربطه
ّ
 بعالقته بالزمن وبموقعه في القول، مرك

ب العطفي 
ّ
 ملمحه اإليقاعيّ  موقعه املرك

ذي يليه قّرة عيني ومنى قلبي ويا نفس ي 
ّ
 إيقاع بطيء وشديد الضعف  الربط بيت مصراعي البيت والبيت ال

 إيقاع ضعيف عجز البيت  الجنب والجنب 

 إيقاع بطيء وضعيف مقام العروض والّضرب  الشرق ول الغرب

 إيقاع ضعيف عجز البيت  جّد ول لعب
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اعر  
ّ
الش به  استأنس  فقد  عليها.  مهيمنة  سمة  غدا  حّتى  القصيرة،  عرّية 

ّ
الش الرسالة  هذه  في  العطف  كثافة  على  الجدول  نا 

ّ
يدل

ركيب واملعنى، واكتمال  
ّ
 إلتمام الت

ا
  الصورة. وهذا سّر استحسانه ألّنه يحقق لحمة داخل الّنّص ويربط بين العناصر ربطا

ا
لتحقيق    دقيقا

 
ا
   انسجامها. فيكون مساهما

ا
   في تحقيق املشهد وإثرائه حتى يبدو قريبا

ا
 من األبصار واألذهان معا

ا
لوظيفة الفهم واإلفهام التي رأى    ، محّققا

 النقاد ضرورة تقّصدها ألّنها رسالة ا 
ا
 لقول. ولكّنه، إيقاعّيا

ا
  ، بدا عنصرا

ا
. فبانت من طّياته وسوم إيقاعّية متباينة، لتباين مواقعه  شّغال

   .في األبيات
ا
 فهو، شكال

ا
با

ّ
 أّن عطفّيتها تجعل قّوتها وهنا، وتزداد مرتبة الضعف بورود العطف مرك

ّ
. فيتمّدد  ، لفظ بلفظ بحروف قّوة إل

خارت   لعاشق قد  منهالزمن مواءمة  بأغالل حضارة بدو   العظم.  قواه ووهن  كّبل  قد  وكأّنه  م صنعه، 
ّ
املتكل يتقّصد  إّنه ملمح ضعف 

 
ا
أن تهتك حجبها حضارة وافدة بانفتاحها. ولكّنه يصبح أكثر إجهادا اعر، وكأّنه قد    رافدة ترفض 

ّ
ق بالش

ّ
النهاية وتعل للنفس، متى احتّل 

البو  وأقعدته عن  أعيته  النفس  طاقة من   استغرق 
ا
تدّبرا يستدعي  متغايرة  نحوّية  أشكال  العطف على  وورود  بمكامن وجعه.  لرؤية    ح 

القدامى إلى ما ستحسن عندهم في كيفية تصريف هذا التابع النحوي الذي استملح منه ما توافق وأصاب الّنظام الصارم الذي يحكم 

املفرد ) املفرد على  القاهر، د.تجزئيه. وقد كرهوا عطف  أمارة صنعة، في  (  الجرجاني، عبد  الجاحظ واعتبروه  نثر  وإن استساغوه في 

رقاوي، عّفت،  حين أجازوا عطف الجمل لحسن سبكه ودللته على املهارة، وبناء العبارة )
ّ
 1981الش

ا
  (. ومتى قاربنا هذه الرؤية إيقاعّيا

 
ا
بدل املفردة     استملحنا عطف 

ا
اإليقاع ويزيده ضعفا الثاني يوهن  الجملة ألّن   ، قمن عطف 

ا
في هذه   ياسا العطف  أّن  ويبدو  األّول.  إلى 

 
ا
   التراسلّية قد أفاض في وسم الضعف ألّنه قد احتّل أواخر األبيات وهذا ما يجعله مستغرقا

ا
  ملدد زمنّية هائلة. فيتجلى الضعف محاكيا

م م
ّ
املتكل اإليقاع وحال  الدللة على وهن  ف 

ّ
الذي يئس من معشوقة سمعها أطرش. وتتكث الشاعر  ة 

ّ
ب اإلضافّي  لعل

ّ
املرك عا باستدعاء 

 لإلفاضة في هذا الوسم في اآلتي: 

ب اإلضافي: .2
ّ
 إيقاعية املرك

لإلضافة شأو أساليب الّصورة في تحقيق البيان والوضوح بغية إفادة الّسامع بما كان يجهله. ولذلك حرص املبدع على استدعائها 

إجراء    " أّنها  ي لوعيه  الّنص ّ تأليف  والتكثيف منها في منتجه  املختلفين  بين  ف 
ّ
أوجهه يؤل البيان على اختالف  الكالم ووظيفته  تأليفي في 

عراء من كالم يخبرون به عن تجر 
ّ
بة  اللتحام والتكامل ملا بين األّول والثاني من مالبسة. وهو لذلك إجراء قابل لالنتشار في ما ينش ئ الش

( والوضوح"  البيان  لهم من  يتحّقق  بما  فيه  أحمد،  الحيز يتوّسلون  الرسالة 2012م،  في هذه  انتشر  قد  اإلضافي  ب 
ّ
املرك أّن  ولوحظ   .)

 
ا
 يجلب األبصار، بتغاير مواقعه وتبدّل مالمحه اإليقاعّية. وهو ما يوّضحه الجدول اآلتي: الشعرية انتشارا

ب اإلضافي 
ّ
 ملمحه اإليقاعيّ  موقعه املرك

 إيقاع قويّ  قافلة عجز البيت قاسية القلب 

 إيقاع ضعيف محّل القافية  حّبي 

 إيقاع ضعيف حشو العجز  عيني 

 إيقاع ضعيف محّل القافية  قلبي 

 إيقاع ضعيف فاتحة صدر البيت نفس ي 

 إيقاع صالبة )انغالق(  فاتحة صدر البيت سواك

اعر قد احتمى باملركبات اإلضافّية التي تدّل على عالقة تالزمّية بين املضاف  
ّ
واملضاف إليه، ل فكاك فيها. يظهر الجدول أّن الش

د  وغايته جعلها شّغالة في خدمة اإليقاع وإبانة املعنى. لذلك لحت اإلضافة األولى منوطة بعهدة املعشوقة. إّنها " قاسية القلب"، بتردي

 
ا
إليه معا املضاف واملضاف  القاف في  ب ناطق بعنج  حرف 

ّ
املرك القّوة. فإذا  الكلمة، تدلل على قّوة  هية حبيبة تجد متعتها في في فاتحة 

قات العاشق مثل " قلبي"، " نفس ي"، " عيني". وهي  
ّ
ق صورة املعشوقة بإضافات أخرى من متعل

ّ
الّتلذذ بأّنات عاشق منكسر ذلول. وتتعل

 
ا
اق البدويين. فنقرأ في هذه اإلضافات رغبة في جبر البعاد واقعا

ّ
بوصال في    مفردات دالة على معجم وجداني له حضور كثيف عند العش

 
ا
   اللغة. وقد جاء املضاف إليه ضميرا

ا
   متصال

ا
الوارد في قافلة   دال الواقع بآلمه. واقترن الضمير  اللغة ما جحده  المتالك. فحّققت  على 

 
ا
ب اإلضافي بكسرة طويلة تجعله ثقيال

ّ
   املرك

ا
والّضعف،   ملدد زمنّية طويلة. وهو ما يسم اإليقاع بالتراخي وكثير المتداد في الزمن مستوفيا

وكأّنها  وكثير عّزة،  بثينة،  في غزل عنترة وجميل  له صدى  حبيب  إّنه  سالية.  حبيبة  لفراق  تعميدا  دموعه  فنيت  قد  ليبين عن عاشق 

عرّي مستمّرة معه عبر الزمن. ووجه الطرافة في هذه الصورة البدوّية هو الحرص عل 
ّ
ى الّرغبة في تثبيت صورة غزلّية نمطّية في املنجز الش

املبدع على اإل الّتقّبل يفرض سلطانه فيجبر  إّنه  بالحياة.  أّنها طافحة  بيئة حضرّية يفترض  تيان بعاشق وله صّب، كلف باألشجان في 

 
ا
  إرضاء قارئ الحضارة الرافدة بما تشتهي نفسه حّتى ل يصدمه دفعة واحدة، وليعّوده تدريجيا

ا
  على التغير الحضارّي الذي يفترض تغّيرا

 صيدة. في إيقاع الق
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 :
 
 إيقاعّية البالغة: رابعا

املنتظم على   التكرار  لتحّقق مالحتها  فيها  واشترط  دون غيرها.  الّصوتّية  املحسنات  في  القدامى  الّنّقاد  البالغة عند  إيقاع  حصر 

 مسافات متقايسة، حّتى ل مفاجأة. ولكّن املدهش أّنهم قد غفلوا عن دور أساليب البيان تشبيها وكناية،  
ا
، على سعي واستعارة إيقاعّيا

ترجع   فعلّية،  أم  اسمّية  أكانت  اليونانّية، سواء  "إيقاع"  كّل مشتّقات   « أّن  ذلك   . الّصورة  بأّنه  اإليقاع  تعريف  ربط  إلى  إلى  اإلغريقيين 

بنفنيست يقول  كما  املفهوم،  تؤّدي هذا  اليونانّية  في  أخرى  كلمات  توافر  رغم  الّصورة" وتصدر عنها،   " "  مفهوم  إيقاع   " دللة  ولكن   .

الوهايبي، هي التي أثبتناها أي " الّصورة" . فلهذه الّدللة تنهض كّل أجناس الكتابة اليونانّية« )  -وهي القاطعة في نظره   -اليونانّية  األظهر

ت في تلوين إيقاع هذه (. وسنحاول البحث في إيقاعية البالغة باختبار جدوى اإلنشاء والخبر وأساليب البديع، والكنايا2016منصف،  

راسلّية وإثرائه بالبدء بـ:
ّ
 الت

 إيقاعية الخبر واإلنشاء:  .1

ولذلك،  في ذهنه.  بّيتها  قد  كان  وبأهداف  م 
ّ
املتكل بحال  الصلة  متينة  ولها عالقة  ومكرها،  القصيدة سحرها  في  التعبير  ألساليب 

تلقي. وقد نّزلها مواقعها املستحّقة لتكون مستساغة مقبولة. فإذا  أحكم الشاعر استعمالها وتخّير منها ما يخدم مقاصده ويثير انتباه امل

هي إنشاء مقدود من كثافة الّنداء واستفهام يتيم، مّما أذهب خّفة القول، وإذا هي خبر إنكارّي بقسمه وكثافة آكديه ليصلب اإليقاع 

الّتوتر إزاء عالقة عمودّية بين معشوقين. و  الغزل الذي يستدعي  قد أقمنا جدول نضبط فيه تباين الوسوم اإليقاعية موافقة لغرض 

 بين أسلوب اإلنشاء والخبر وفق اآلتي:

 وسمه اإليقاعيّ  موقعه نوعه أسلوب التعبير 

 إيقاع ضعيف قافلة العجز  إنشاء )نداء( ياحّبي 

آخر تفعيلة في الصدر وفاتحة العجز   إنشاء )نداء( يا قّرة عيني 

 )تدوير(

 إيقاع ضعيف

 إيقاع ضعيف فاتحة الصدر  إنشاء )نداء( نفس ي يا 

 إيقاع صلب فاتحة الّصدر  خبر إنكارّي) تأكيد( لقد أنكرت 

 إيقاع ضعيف تفعيلة العروض إنشاء )نداء( يا عبد

 إيقاع ضعيف فاتحة الصدر  إنشاء )استفهام( أعن ذنب؟

 إيقاع صلب قافلة الصدر وبداية العجز  خبر )قسم(  ول وهللا

 إيقاع صلب فاتحة الّصدر  خبر )قسم(  وهللاول 

الّربط بين البيت الختام وما قبله )الربط   خبر )حصر(  ل...سواك 

 بين البيتين( 

 إيقاع أضعف )الّتضمين( 

دّل  لقد استحسن الّنّقاد الّنداء وحّرضوا على ركوبه في القصائد أسوة بما أتاه األوائل. واشترطوا جدواه في فواتح القول. وهذا ما  

ة على غرض الكالم، وجيزة، تاّمة. وكثيرا ما يستعملو 
ّ
ن  عليه قولهم في اآلتي: " يجب أن تكون املبادئ جزلة، حسنة املسموع واملفهوم، دال

فيها النداء واملخاطبة والستفهام ويذهبون بها مذاهب من تعجيب أو تهويل أو تقرير أو تشكيك أو غير ذلك مّما تقّدمت اإلشارة إليه  

)في حازم،  ما سلف"  بنبرة  1966القرطاجّني،  وتحفيزه  املخاطب  انتباه  للفت  أداة  يعد  فلم  الحقيقي.  فالنداء، هنا، خرج عن معناه   .)

 
ا
ملشاعره لينشط لرّد الفعل، بل هبطت نغمته وضعفت قّوته. وصار الشاعر يرّدده لينزل البعيد منزلة القريب لقرب    صاعدة استفزازا

والطريف أّن اكتمال املعنى في الّنداء قد أّدى إلى هبوط النغمة، وساد الّتوّدد واللتماس. إّنها عالقة أفقّية غاب  املعشوقة من الوجدان.

إّن سمعها أضخم   إجابة ول سمع، بل  املعشوقة. فيناديها ولكّنها صّماء خرساء، فال  العاشق دون مرتبة  فيها الستعالء، وغدت مرتبة 

يراوح الّنداء  وظّل     أطرش. 
ا
األبيات وحشوها، وختامها موحيا بين صدور     مكانه 

ا
جريا أحوال    بالضعف،  ذكر  في  وراء سنن قديمة، ألّن 

 
ا
   املحبين صبابة واشتياقا

ا
ة. وترفد دور أساليب التعبير إيقاعّيا

ّ
كناية تتجاوز وظيفة التصوير إلى فاعلّية إيقاعّية يتغاير معها اإليقاع   لذ

 ذا ما سنرصده في اآلتي: وتتباين وسومه قّوة وضعفا. وه

 إيقاعية الكناية: .2

ت مقتصرة في دورها 
ّ
لم تلق الكناية حّدا دقيقا لها، يوّضح حدودها مع أساليب البيان األخرى، بل بقيت متلبسة بالغموض. وظل

  على اإلخفاء والّستر، وإن كانت من مكّونات الّصورة التي اعتمدت في األصل قصد الوضوح واإلبانة ورّد الّسمع
ا
. ولكّن ذلك ل يغفل  بصرا

 
ا
 سحرها ألّنها "تفيد األلفاظ جمال

ا
العلوي، يحيى،  وتحّرك الّنفوس إلى عملها وتدعو القلوب إلى فهمها" ) ، وتكسب املعاني ديباجة وكمال

يها الجدول اآلتي:2002
ّ
 (. وهذه وظائف تشرّع على دور الكناية في تحقيق وسوم إيقاعّية متباينة سيجل



 خصائص اإليقاع في  
 
ار أنموذجا

ّ
 محمد الحمراوي                                                                                                الرسالة الشعرية: بائّية بش

 17-1، ص: 2021 -1، العدد3املجلد -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 11 

 

 ملمحها اإليقاعي  موقعها  نوعها  الكناية

 إيقاع ضعيف مطلع البيت كناية صفة املشهور بالحّب 

 إيقاع قّوة  عجز البيت الطالع كناية صفة قاسية القلب 

 إيقاع قّوة  الربط بين الصدر والعجز ) تدوير( كناية موصوف  قّرة عيني 

 إيقاع قّوة  قافلة العجز  كناية موصوف  منى قلبي 

 إيقاع ضعيف فاتحة الّصدر  موصوف كناية  نفس ي 

ها باختيار مواقعها املثيرة لنتباه الّسامع. فإذا هي في بدء املصراع  
ّ
اعر محل

ّ
ها الش

ّ
بدت أغلب الكنايات مقترنة باملوصوف. وقد أحل

القلب، منى قلبي(. ولوحظ أّن أغلبها قد  )املشهور بالحّب، نفس ي( أو في بطنه تربط بين الصدر والعجز ) قّرة عيني (، أو في ذيله ) قاسية  

 
ا
للسمع وإثارة   ختم بحروف تلّون اإليقاع قّوة وضعفا. فالكناية األولى مختومة بالباء بجهرها وشّدتها وقلقلتها وهو ما يجعلها أكثر وضوحا

 أّن املعجم أفسد قّوتها وعّوضها بالضعف لقترانها بوهن العاشق الذي طبقت شهرته اآلفاق وتناولت األلسن خبر 
ّ
لهتمام املتلقي. إل

ة معشوقة عشقه. وارتبطت الكناية الثانية التي تقابل األولى بقّوة القّوة اآلتية من حرفي القاف والباء بقلقلتهما. وهذا مناسب لعنجهيّ 

م من مّد مستغرق ملّدة زمن ط
ّ
ويلة  بدوّية غليظة الطبع. وارتبطت بقّية الكنايات األخرى في جزئها األّول بالقّوة، عدا ما أسند إلى املتكل

اتّ  وإن  املوصوفات  إّن  القول  أمكن  ولذا  وأزيز.  صفير  منها  لينبعث  الّتأّزم  على  الدالة  املهموسة  بالسّين  واّتصل  ضعفه  صلت  لدللة 

اعر 
ّ
الش جّملها  وقد  عليه.  ة 

ّ
الّدال واملعجم  منها  املقدودة  الحروف  بحسب صفات  اإليقاعّية  في مالمحها  تباينت  فإّنها  واحد  بموصوف 

 بأسلوبين بديعيين قصد تزيين اللفظ واملعنى معا. وهو ما سينظر فيه في اآلتي.

 إيقاعية الجناس والطباق:  .3

 أولت العرب أساليب البيان قيمتها امل
ا
  ستحّقة واستحسنتها فحّرضت على اإلصابة في التشبيه وجعلته مقّوما

ا
من مقّومات  أساسيا

 
ا
عر. ولم نر لها كلفا

ّ
   عمود الش

ا
باستدعاء الصنعة، بل نّفرت من املبالغة في الّتجنيس واملطابقة، على أّننا ل نعدم أثرهما في قصائد    كبيرا

عراء في الجودة والحسن بشرف  األوائل، مستحسنة الندرة منهما. وهذا ما يس
ّ
تدّل له بقول ناقد في اآلتي: » إّنما تفاضل )العرب( بين الش

أمثاله  كثرت سوائر  ملن  فأغزر،  فقارب وبده  ملن وصف فأصاب وشّبه  فيه  السبق  م 
ّ
وتسل واستقامته،  اللفظ  املعنى وصّحته وجزالة 

تحفل   ول  واملطابقة  بالتجنيس  تعبأ  تكن  ولم  أبياته،  القريض«  وشوارد  ونظام  الشعر  عمود  لها  جعل  إذا  والستعارة  باإلبداع 

علي،  ) تشتهي  1951الجرجاني،  بما  البدويين  رغبة  يلّبي  تقّبل  منوال  على  تعّودت  التي  العرب  ذائقة  صدم  املحدث  عر 
ّ
الش أّن   

ّ
إل  .)

نقي أن  األعراق. ولذلك حرصنا على  إرضاء لقارئ متعّدد  البديع  بالجّد في طلب   أنفسهم، 
ا
البديع وموقعه وما    م جدول نضبط فيه نوع 

 يتيحه من ممكنات إيقاعّية تزين القول وتعّمق معناه باعتماد اآلتي: 

 ملمحه اإليقاعيّ  موقعه نوعه أسلوب البديع 

ساع الدللة مطلع البيت الطالع وعجزه  مقابلة  املشهور بالحّب/ قاسية القلب 
ّ
 الرتخاء لت

 ضعيف ) عطف( قافلة العجز  تامّ جناس  الجنب / الجنب 

 أضعف ) تدوير( الّصدر / العجز  رّد الصدر على العجز  ذنب/ ذنب

 صالبة ) قسم( العروض والضرب طباق الّشرق/ الغرب

 أقّل ضعفا لقتران الكلمتين بالجهر  حشو العجز وضربه طباق جّد/ لعب

ننا الجدول من عّدة تأويالت حول احتماء  
ّ
القصيدة املحدثة لصنع إيقاعها من الّداخل، بالحتماء بالجناس. وهو من صنف  يمك

املجهور  بالباء  الجنب(  )الجنب،  املقّدم  املنوال  في  ختم  إذ  هائلة.  موسيقية  بطاقة  إغنائها  على  القدرة  وله  التراسلية،  هذه  في  ة الّتاّم 

 
ا
اللفظ قوّيا القلقلة. وهذا يجعل  الحاملة لصفة  ديدة، 

ّ
 ،  الش

ا
   وأكثر وضوحا

ا
الّسامع.  سمعّيا أذن  املوسيقّي بغية أسر  الّصوت  ، فيرتفع 

 
ا
   أضف إلى ذلك أّنه » يعّد منتجا

ا
   إيقاعّيا

ا
   جاذبا

ا
  –، فهو إضافة إلى إنتاجه للمستوى الّصوتّي واإليقاعّي الذي يفرزه، فإّنه يسهم  ومدهشا

 
ا
 يولد سمات تضليلّية في الّنّص من شأنها أن تتعالق بدللت مراوغة تظّل في إنتاج مستوى دللّي أكثر دهشة ومفاجأة، ألّنه يظلّ   -أيضا

 
ا
مزيدا القارئ  من  يستدعي  وهذا  الّنّص،  في  والنفراج  الّتأّزم  بؤر  إنتاج  على  اإلمساك   تعمل  ومحاولة  القراءة،  في  واألناة  ي 

ّ
الّتأن من 

حظات الجمالّية في الّنّص« )
ّ
هن لعقل صفة لهذه املعشوقة التي تماهت مع 2014  أبو مراد، فتحي، شهوان، وفاء،بالل

ّ
(. إّنه محّفز للذ

 
ا
محال فيه  ت 

ّ
وحل    العاشق 

ا
 مبّجال

ا
تماثال املتماثلين  املتجانستين  للفظتين  الصطفاء  وهذا   .   

ا
تساوي مقاطعهما   تاّما وفي  كّم حروفهما  في 

 
ا
  هادف إلى التوّدد إلى معشوقة سالية توّددا منّغما

ا
 لوصال جّسد ل طلبا

ا
  غة برصف اللفظ إلى اللفظ ليتآلفا ويصنعا معا

ا
تستجيب   إيقاعا

له شهوة املتلقين. ولذلك قيل: »إّن تشابه ألفاظ التجنيس تحدث بالّسمع ميال إليه، فإّن الّنفس تتشّوف إلى سماع اللفظة الواحدة إذا 

اللفظ، فصار   ذلك  عليهما  املشتمل  املعنيين  استخراج  إلى  وتتوق  بمعنيين،  )كانت  وفائدة«  النفوس،  في  وقع  نجم للتجنيس  الحلبي، 
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 الدين، د. ت
ا
املتلقي »موقعا املتجانسة تقع في  األلفاظ  أّن     (. ولوحظ 

ا
املفاجأة قيمة تجري على  حسنا ، ألّنها كنغمة غير مرتقبة، وهذه 

 
ا
الصحفي، دخيل  ة والّروعة والستغراب« )من اإلثارة واليقظ  فنون كثيرة ألّنها تنفض عن النفس حالة الرتابة واأللفة وتحدث فيها نوعا

  ،
ّ

 1990ّللا
ا
ن النغمة نفسها بين لفظتين في املصراعين، تبئيرا

ّ
لهما موسيقى ودللة.    (. ويعضد الجناس رّد الّصدر على العجز الذي يوط

ت منّغمة  بطريقة  بأّناته  والبوح  اعر 
ّ
الش حال  تعرية  البديعّي  املحّسن  لهذا  اإليقاعية  الوظيفة  قراءة فتكون  مواصلة  في  املتلقين  حّبب 

 
ا
بكاء مّرا وا لحاله وبكوها 

ّ
لتنظيم قوله  القصيدة استدرار لشفقته عليه فرّبما رق الشاعر  التي يستدنيها  باملقابلة  إغناء األسلوبين  . وتّم 

   وترتيبه بالجمع بين املتقابلين بطريقة تناظرّية دقيقة التناسب واملوقع. وهذا وعي جدّي بحّد اإليقاع.

 
ا
دورا يلعب  الذي  الطباق  هو  لالنتباه     والالفت 

ا
املعنى    مهّما يزّين  أن  جدواه  ألّن  فيها،  القلق   

ّ
وبث واستفزازها،  النفوس  إثارة  في 

 
ا
   ليجعله محّببا للنفوس وقد أخرجه مناسبا

ا
ة الّنظام ولم يرده نافر   واقعا

ّ
 في موقعه فأصاب به دق

ا
فيسر تقّبل القول وإن قّد من عتاب    ا

 
ا
إن ضمن مّنا موثقا بنا مكره فما  الشاعر يمكر  املتطابق من لفظه  ب  وعذاب. وبات  ينهي  أعقابه  انقلب على  ة قلوبنا لشكواه وبلواه 

ّ
رق

 
ا
تعبيرا والّدال  واملقابلة    بالباء  الطباق  ع عن 

ّ
يتنط اإليقاع  فإذا  املقدود من صبابة.  املعجم  التي فضحها  املزعومة  القّوة  القّوة عن  عن 

احد، لينهض املحسن البديعّي الواحد بوظائف إيقاعّية متباينة،  ويغنيهما بعناصر قول أخرى ليذهب عّنا الطمئنان إلى لون إيقاعّي و 

 بوسوم متغايرة بين قّوة وضعف.

 
ا
. وهذا ما ولذلك، نقف في ذيل الحديث عن فاعلية أساليب البديع إلى اإلقرار برغبة دفينة في الصنعة، بتزيين اللفظ واملعنى معا

على تبريز الشاعر املحدث. ومتى خلت قصيدة منهما نفرتها أذواق الحضر التي   حّتم الكلف بالجناس والطباق حتى باتا أسلوبين دالين

 
ا
لحضارة الفارسية املهوسة بالّزخرف. وهما من تربتها، مّما ساهم في ظهور تّيار جديد عرف بركوبه للصنعة والّتحّيز إليها،   ترى فيهما أثرا

 تمع العّباس ّي يشهده. تطاول على عفو الخاطر، وتدلل على تغّير حضاري بدأ املج

 الخاتمة: 

 
ا
، وله  نخلص في قافلة هذا البحث إلى اإلقرار بأّن اإليقاع في هذه القصيدة التراسلية حّمال ألوان متنّوعة. فهو متعّدد ليس واحدا

 صلة بحال شاعره وقدرة على رصد الّتغّير الحضارّي الذي لحق مجتمع القرن الثاني الهجري الذي خّفت حضارته وصار  
ا
 شعره غنائيا

 
ا
   قابال

ا
قافة معا

ّ
. ولذلك، احتمت هذه القصيدة ببحر شعرّي رّد في األصل  للتلحين، وتمازجت فيه حضارات متباينة األعراق البشرّية والث

الطبقة اعر على روّي من 
ّ
الش الجّد، على حفاظ  دو وبما هو شعبّي، تطاول على بحور 

ّ
بالش أليق  الغناء وبات  أصوات  إلى  أصوات   إلى 

 
ا
الّتصريع حرصا الّسمعّي    األولى، وعلى  القّوة والوضوح  ة على 

ّ
القصيدة رغبة في قارئ بدوّي. وتعضد ذلك حروف جهر دال على شفوّية 

 أّن إيقاع 
ّ
بع.  إل

ّ
 جريا على سنن قديمة. فتّم إرضاء أذواق املتقّبلين بإيقاع عروض ّي مألوف وبحال شاعر ولهى بحّب معشوقة غليظة الط

وا  لطبع  الّنحو  مواءمة  باق 
ّ
والط الجناس  بركوب  داخلّي  إيقاعّي  صنع  م 

ّ
املتكل فتعّمد  متباينة.  إيقاعّية  بوسوم  القول  وسم  قد  لبالغة 

حضرّي في القصيدة قد قمعته البداوة وسلطة الّنقد. وهما أسلوبان بديعيان لهما حضور في كّل لغات العالم، مّما جعل هذه القصيدة 

فظ وحوشّيه    ناطقة بهموم مجتمع كونّي 
ّ
غة من مستغلق الل

ّ
اني الهجرّي. فتخّففت الل

ّ
في عاصمة كونّية صارت عليها بغداد في القرن الث

 
ا
   وباتت سهلة ل يجد متقّبلها عسرا

ا
   في فهمها. وهكذا، صار اإليقاع   في القصيدة املحدثة، على سيره على املناويل عروضيا

ا
للّنّقاد   محّفزا

 
ا
  على صنع عمود شعر جديد، وقارئ كونّي حضرّي، بدل

ا
 ملا يعيشه املجتمع لحظتها في تغّير حضارّي.  من قارئ البداوة، رصدا

 :املراجع
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 : املقدمة

العصور، على مر  متباينة  الشعراء  أو   ثقافة  تجمعهم  وفكرية متعددة،  ثقافية  سياقات  يلتقون مع غيرهم عبر  بعضهم  أن   
ا

إّل

 
 
أن عملية التالقي تختلف كثيرا القيم   توحدهم، وقد يغايرون غيرهم في ذلك، ما يعني  عما غيرها، لذا نجد بعضهم )الشعراء( يثمنون 

، لذا  اإلبداعييد التي يعيشونها، ما يرينا أهمية التراث كمنبع أو رافد فاعلين في تفعيل ثقافة الشاعر، وفنه  التراثية، والعادات والتقال

)للشعب واألمة(، ألن  نرى ما للتراث من أهمية يتفرع منها وشائج وعالقات خاصة، تالمس روافد املعرفة الذاتية للفرد، وكينونة املجموع

 
 
   التراث يشكل مخزونا

 
 ق  فاعال

 
للتفعيل في الحياة بأنماطها ونظمها املختلفة، وهذا يؤدي إلى إثراء التراث اإلنساني، والنهوض باملعمار   ابال

املبدع، للفن  اّليجابي  الفاعلين،  الفني  والبناء  اإليحاء  أصحاب  قبل  من  له  النص    واملؤسس  خلق  والشعري   اإلبداعيفي  عام  بشكل 

 بشكل خاص.

ة   ه  لذا نرى نص صخر أبي نزار الشعري يعج بالقيم التراثية والثقافية، التي ارتكز عليها، وفعلها في معماريا  اإلبداعينصا
 
  ،ّلن كثيرا

من قصائده تعدُّ لوحة تراثية عميقة الدّللة واملآل، ما دفعنا إلى دراسة التراث في شعر صخر دراسة تظهر أهميته كرافد وقيمة فاعلة 

لشعري، وقد اعتمدت املنهج التكاملي في فهم النص وتحليله، لننهض بالدراسة كي تسمو الفكرة وتوصلنا الى نتيجة مفادها  في النص ا 

لعناوين   إثبات  دون   ،
 
متكامال متناسقا   

 
جسدا البحث  جعل  إلى  عمدنا  وقد  والحاضر،  املاض ي  بين  الجذور  متداخلة  بنية  التراث  أن 

 راجع التي أعانت الباحث في توثيق دراسته وتفعيلها.فرعية، ومن ثم دونا املصادر وامل

 
 . بإذن هللا تعالى الجزء األول من املوضوع وسيتم عرض الجزء الثاني في العدد القادم نقدم هنا 1
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 :امللخص

ما   سواء،  حدا  على  له  واملتلقين  لألدب،  املنشئين  نفوس  في  ودّلّلتها  وقعها  لها  مفردة  املعاصرين التراث  الشعراء  جعل 

هم  نصا في  ومقوماته  مكوناته،  بكلا  التراث  لوا  فعا الذين  الشعراء  من  حبش  وصخر  اإلبداعية،  نصوصهم  عبر  معها  يتفاعلون 

التراث  وروحية   ،
 
حاضرا اإلنساني  التراث  فكان  ومنجزاته،  التراث  بصور  تعجُّ  ناجزة  شعرية  حالة  خلق  إلى  عمد  حيث  الشعري، 

 مي شاخصة، ومتتابعة في نصوصه الشعرية، ما يجعل قصيدته تعجُّ بمقومات التراث ومكوناته. العربي واإلسال 

التراثية، الشخصيات  عبر  ذلك  كان  أم   إن  كانت  دينية  واملنابت،  املشارب  متعددة  اإلبداعية،  النصوص  أو  املسميات  أو 

ه ب ه الشعري، وهذا ّل يعني أنه أثقل نصا  لنصا
 
ى بالتراث  أدبية، التي اتخذها متكأ

ا
 موش 

 
ا ما نجده يبني نصا روحية التراث ومعطياته، وإنا

 من النفوس املتلقية له، واملتفاعلة معه، ألنا التراث أصبح لبنة فاعلة في جسد قصيدة صخر حبش  
 
صا وجعله قريبا الذي أغنى النا

 الشعرية. 

 ب.أد ؛ تراث ؛نصوص شعريةفتاحية: املكلمات ال

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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 : التراث 

 :
ً
 التراث لغة واصطالحا

التراث مفردة لها وقعها الخاص في نفوس اآلخرين، قد تتقارب وقد تفترق وجهات النظر في فهمها وتفسيراتها، ألنها مفردة قديمة  

امل بين  مختلف  الناس  عند  املعلوماتي  التكوين  إن  بمعنى  عن  مستحدثة،  اليوم  نعرفها  التي  واإليحاءات  فاملضامين  والحاضر،  اض ي 

في   (التراث) التراث  لكلمة   اإلشباع  والعشرين، فعملية  الواحد  القرن  في  يعيشون  الذين  لنا، وأخص  السابقون  فها  يعرا التي  هي غيرها 

 بين املفاهيم بشكل أو بآخر، 
 
عصرنا ّل يوجد لها منادد في السابق، فقد يغير الشعب مفاهيم بعض مفرداته إّل أن الرابط يبقى قائما

 أنا القناعات لل
 
ما كانت عليه في السابق. علما  معنى املراد لكلمة )تراث( تكاد تكون قد استقرت في أيامنا هذه عا

أو سبب«  إلى آخرين بنسب  الش يء لقوم ثم يصير  أن يكون   « الكلمة هو  أن معنى  غة نجد 
ا
الل )ابن منظور، مادة  .  ففي معجمات 

 ورث(.

األزمنة خالل  تراكم  »ما  إلى  فيشير  اّلصطالحي  املعنى  من    وأما  شعب  في  وعلوم  وفنون  وخبرات  وتجارب  وعادات  تقاليد  من 

عوب، وهو جزء أساس من قوامه اّلجتماعي واإلنساني والسياس ي والتاريخي والخلقي«. )
ا
 (. 382،   1974 ،سعودالش

املعرفة ينابيع  تفتقت  وإن  بآخر،  أو  بشكل  والحاضر،  املاض ي  بين  قائمة  العالقة  أن  نوقن  تجعلنا  عاريف  التا املعنى    وهذه  تجاه 

املرء   يتملكه  إلى ما  املعنيين يشيران  دة طويت تحت طائلة اّلصطالح، فكال   من مداليل متعدا
 
اللغوي جزءا املعنى  ليكون  اّلصطالحي، 

عد كافة دون استثناء.   ، وذلك ليشمل الحياة على الصا
 
 أو عينيا

 
، فكريا

 
 ،أو معنويا

 
 عن سابقيه إن كان ذلك ماديا

تعط  فمادة  منها )ورث(  كثيرة  اإلرث خصص    ينا مفردات  بينما  العيني،  والش يء  باملال  أنهما خاصان  أساس  وامليراث( على  )الورثة 

، وذلك آلن أهل اللغة يعتقدون أن أصل  أقلبالحسب، واملتتبع يجد أن لفظة )تراث( هي 
 
 عند اللغويين واملهتمين سابقا

 
الكلمات شيوعا

 بل ّل    تاء  لثقل الواو والضم عند جمعهما لذلك أصبحت  املفردة )وراث( إّل أنها قلبت الواو
ا
)تراث( وهكذا وردت في القرآن الكريم )) كال

((. )القرآن الكريم، سورة الفجر(. 
ا
ا جما ا، وتحبون املال حبا

ا
 مل
ا
راث أكال

ا
 تكرمون اليتيم، وّل تحضون على طعام املسكين، وتأكلون الت

الكري القرآن  في  ورودها  الرغم من  املحدثين  فعلى  اليوم عند  اّلستخدام  كما هو  القدماء،   عند 
 
استخداما لها  نجد  لم  أنا  إّل  م 

والتاريخي، والفكري  الثقافي  النتاج  ليشمل  اإلنسان  املعاصرين،  الفكر عند  إثراء  في  تسهم  التي  النتاجات  ذلك من  ويسهم هو  ،  وغير 

وة ديمومتها لتستمر مع األيام قوية متد، اآلخر في نمائها
ا
 فقة. وق

عن   قوله  خالل  من  ذلك  يؤكد  الكندي  نرى  حتى  أيامنا،  في  ذاته  بحد   
ا
مرادا أصبح  الذي  للمدلول  اقتربوا  قد  الفالسفة  أن  إّل 

ثمار فكرهم(( أفادونا من  ))ما  والسابقين هو  املاض ي  فنتاج  نتاج معاصريه،  املستحدثة مع  والعالقة  تركوه،  وما   ، )الكندي   .القدماء 

 (. 78د.ت، 

الفالسفة للتراث، جعل املحدثين يزاوجون في املفهوم والتطلعات، لنرى مفكرينا وهم يدرجون كل ما وصلنا من املاض ي داخل  فهم 

ية ومعنوية، فكرية أو ثقافية، قومية، أو إنسانية، بذلك يكون هذ  ليشكل    ا الحضارة السائدة من أشياء مادا
 
 دائما

 
 متحركا

 
املوروث كائنا

 .(.424، 1985 ،مروة ية التي ينبثق منها وينبعث عنها. )صورة الحياة الواقع

 التراث قيمة حضارية: 

الحياة، واّلنفتاح على  طور  التا ينوي  الذي  املجتمع  إن  القول:  نستطيع  يحتويه   من هنا  كي  التراث،  مع  يتعامل  أن  إّل  يمكنه  ّل 

 
 
افية، والفاعلة    ويصبح مجتمعا ، يعيش ويتفاعل مع مكونات الحياة بنظمها املختلفة، حتى يغدو التراث أحد منابع املعرفة الصا

 
إنسانيا

 نتفاعل معه ويتفاعل معنا، ّل أن نبقى ساردين للذكريات والنتاجات فقط لنصل إلى قناعة 
 
 حيا

ا
واملتجددة مع الزمن، أي أن يكون كائنا

ه الحاضر، فبين املاض ي والحاضر أكثر من مجرد حوار، بينهما  -أي التراث  -ن يغير املاض ي وعلى املاض ي مفادها ))على الحاضر أ  أن يوجا

 (  42،  1985 ،أدونيس تواصل وتكامل((

، وإنما هي في استمرارية وتداخليه، فهي عالقة تكاملية إذ يكمل الواحد اآلخر، لتتجسد القيمة  
 
العالقة هنا نجدها ّل تنتهي أبدا

 الحقة لهذا النتاج. 

ن حول كيفية إثراء الحاضر وإدامته بمعزل عن املاض ي، فاإلبداع سلسلة متصلة الحلقات، كل حلقة تشد من أزر  
ا
فال يجوز الظ

، لتشمخ حضارة اإلنسان ،وتصبح صاحبة أداء شمولي، اإلبداعيتها، للوصول إلى عملية التحديث واإلبداع على املستوي الفكري، و قرين

ّل جزئي، ألن مثل هذا األمر يعني التجاوز الفعلي للقيم والنتاجات الجامدة،حتى نرى أن القضية النقدية تفرض حضورها على الباحث 

اع
ا
الش بين  العالقة  عالقة في  وبين  وثقافته،  املعاصر،  العربي  املجتمع  لحركة  الشعراء،  رؤية  يمثل  أن  يطمح  الذي  الحديث  العربي  ر 

نسانه بالكون وبه، الشعر الذي نطمع إلى أن يكون صورة الحداثة، التي تتجاوز باإلبداع طموح عصر األحياء، لتدخل عصر الحداثة  إ 
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التغي العصر برؤية بكل ما يشغله من رفض وتمرد ورغبة في  القديم، ويتمثله، ويتقدم في  الحداثة في  ير، ))وذلك في نسق يعي مظاهر 

حية،  إنسانية، وبمعاصرته، ورفضه    ولغة  بذاته  ووعيه  لتراثه،  وفهمه  الشاعر  تنفصل عن  ّل  التي  الحداثة  تجربة  نابع من  فني  وبناء 

 ( 17- 16، ص 1989)الكركي خالد  .للسكون والثبات في املجتمع(( 

، ليتمثل في إقامة مجد طارف على مجد تليد  اإلبداعيالعالقة إذن عالقة حميمية بين املاض ي والحاضر، لنرى كيف يتم البناء  ف 

رمدي، ألن ،  عظيم، له منابعه ومصباته، وهذا اآلمر ما نراه يتمثل في النتاج الشعري العربي، وفي مكانات مختلفة السا من هذا العالم 

ر يجعلنا نتحدث ع  ومعين   ن حضارات،الشعا
 
بابل وأشور وأكد، وسبا أحفاد أصحابها، من هنا نرى  وثقافات قديمة ،تتجدد بحرص 

والفسطاط والقدس  والكوفة  والبصرة  لتلك  ،  ومأرب،  الفكري  الجهد  لنرى  الزمن،  في عمق  والضاربة  املتجددة  الرموز  ذلك من  وغير 

عري كي يمن
ا
يارات ومواطنيها، ّل سيما اإلبداع الش ح هوية انتمائه، ويحقق مصداق القول الذي نصه بأن )) العودة الى التراث القديم  الدا

 ( 26، ص 1981)السعافين إبراهيم  .التي  ترفض منطق النقلة املفاجئة التي ّل تخضع للتبري(( أمر تفرضه نواميس حركة التطور،

ا  مع  واصل  للتا  
 
 قويا

 
باملاض ي ونتاجاته تشكل جسرا وية  السا العالقة  د  إن  املضامين، كي يتجسا املعاصرة، حتى تتكشف  لثقافات 

 .
 
 في آن معا

 
 ومنيرا

 
 الوعي الشعري ،مستنيرا

 عن  
 
 للجسور وانقطاعا

 
لتتشكل تجربة الشاعر الحديثة من خالل ينابيعها اإلنسانية والقومية، ألن دون هذا التتابع يخلق هدفا

 املاض ي.  

املجتمع، إلى   عن طريق تفعيلها باملاض ي،وتأصيل ذلك    فاّلرتباط بقضايا  العربي )الفلسطيني(، ليصل   للشعر 
 
جعل ذلك مسارا

الفكري، اّلنبعاث  الحداثة  مستويات  لها ،  لنرى مالمح  فهمه  التراث حسب  الفلسطيني، منطلقة من  العربي  الشاعر  والتحديث عند 

عاملية، لكنها تستمر وتتكامل مع التراث، فال ش يء يبدأ من ّل فكما يقول سميح القاسم )) الحداثة تبدأ بالتراث، وتستفيد من التجربة ال

ش يء، كل ش يء يبدأ من ش يء سابق، والش يء السابق بالنسبة لي هو التراث الشعري العربي، فال سلفية وّل انقطاع عن التراث، وهذا هو 

 (.16، ص 1995تيار الحداثة كما أراه((. )أبو زيد شوقي 

املجتمع    فالحداثة كما نفهمها هنا هي اّلنغماس في ثقافات بعيدة وغريبة عن قيم  العربي واإلنساني، وليست  بالتراث  اّلنبعاث 

 كأبسط درجة في األداء والتغيير. 
 
 بين الواقع العربي، وماضيه العريق، ولو شعريا

 
 وتطلعاته، حتى يصبح التناغم قائما

لنتاجه   األولى  التكوين  لحظة  منذ  أيقن  الفلسطيني  متجذر،بداعياإل فالشاعر  دفاعي  كيان  خلق  في  فاعلة  وسيلة  التراث  أن   ،  

 يهتدي بها  
 
بجذور عميقة في نظم التاريخ وأفكاره، فالقيم اإلنسانية التي يزخر بها التاريخ العربي وتراثه، جعلت شاعرنا يستنبط أسسا

د الشعراء قضية األ أن الوطن ومقتنياته جزء فاعل من وطن أرحب أّل وهو ال -للوصول إلى حقيقة مفادها :  رض وطن العربي، بهذا جسا

راع عليها مع العدو، ليؤكدوا أن األ  راع ونواته،  رضوالصا ،ّل يستند إّل لخرافات عدو    هي محور الصا
 
 وفكريا

 
 حضاريا

 
ليمتد ويأخذ شكال

 أن النظم القائمة هي نظم وافدة بفكرها، لتحارب مقدرات الوطن، وتصل إلى هدم كيانات
 
الشعب، ألن نظم العدو بعيدة   لئيم، علما

 كل البعد عن قيم مجتمع يحاول أعداؤه هدمه وتشريده.  

عب
ا
فكانت اللغة إحدى ركائز الدعائم التي انبثق  ومنهم الشعراء بالروابط التي تمدهم بجسر املحبة مع الوطن، ، لهذا تمسك الش

منها، ألنا  تدمي  إبداعهم  جوانبها  جانب من  في  تعني  ة  اللغا الكلمات من  ))حداثة  بنائها من جديد،  أجل ر  استيعاب   إعادة  يستطيع  بناء  

 (.601، مضامين الحياة الجديدة ((. )النابلس ي شاكر

فلغة الشاعر الفلسطيني لم تنفصل عن مضامين التراث بكل قيمها، وإنما هي امتداد للغة لها عمقها املعرفي والعلمي، حتى غدت 

العلوم واملعرفة لعدة قرون متت األداء  لغة  أيامنا حية كي تبعث فيها نمطية  إلى  الجذور بمفرداتها، لتصل  اللغة ضاربة  لذا بقيت  الية، 

الشعراء فاللغة  اإلبداعي أيدي  ))الحداثية في الشعر الفلسطيني الحديث تفجر في أفعالها املتتابعة وفي صورها الفعلية، إذ يقوم   على 

منها ربط األشياء ببعضها   بالطبيعة والجدل  الفعل بمهمات عدة:  اإلنسان  التي تحول جدل  النقطة  أو كلمات وهي  إلى كلمة  وتحويلها 

تجريدها عبر  الواقعية  العالقات  عن  يعبر  أن  خاللها  من  الوعي  يستطيع  لحظة  وهو  مكتوب،  نص  إلى  إلياس  .((اّلجتماعي    ، )خوري 

 (. 89، ص1981

يخص   فيما  وبالذات  يطول  قد  اللغة  مع  التعامل  وهذه إن  ومبناه،  مغزاه  له  طويل  تاريخ  عن  تعبر  التي  املفردات  استقصاء 

املفردات تعود لحقبة لها تفاصيلها في التجربة الشعرية، خاصة عندما تقوم التجربة الشعرية، أو بعض مقاطعها، على استلهام الحس  

 ملشاعر التاريخي، ليبدو التاريخ نفسه مادة البناء األدائي، تستوعب املعاناة الخاصة،  
 
را التي يكتنزها الشاعر في أحشائه كي تشكل معبا

أعماق   الى  بها  الشاعرية واإلنسانية من واقعها، ليصل  الذات  انتزاع  الى  الشاعر،  يتفاعل معه  الذي  الشعري  الطرح  اآلخرين، و يصل 

 يسبح في فضا التاريخ نفسه، ومن ثم قد يتسلل اإلحساس التاريخي،
 
ويغرس فيه تجارب ومنطلقات غنية  ، ءاتهليجعل العمل األدبي كليا

 بروحها وأدائها... 
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الشعرية للتجربة   
 
مالذا القومي  واملنحى  القومي  الرحيل  يكون  البياتي: ،  وشاعرها،  فقد  يقول  تخطى    فكما  الذي  البطل  ))هذا 

 كما سقط لي أصدقاء كثيرون في  
 
بقاع كثيرة من العالم، هذا وغيره بنقائه وسموه وثورته أبطال سارتر ومالرو والبير كامي سقط شهيدا

لى إيجاد األسلوب الشعري الجديد الذي أعبر به، لقد حاولت أن أوفق بين ما يموت وما ّل يموت، بين املتناهي والالمتناهي، بين إ قادني  

األقنعة   الفنية، وقد وجدت هذه  األقنعة  البحث عن  ب هذا مني معاناة طويلة في 
ا
الحاضر، وتطل التاريخ والرموز الحاضر وتجاوز  في 

املحنة  للتعبير من خالل قناع عن  التراث  التاريخ واألسطورة واملدن واألنهار، وبعض كتب  اختيار بعض شخصيات  واألسطورة، وكان 

 من ذاتيته، أي  
 
ن الشاعر  أ اّلجتماعية والكونية من أصعب األمور... والقناع هو اّلسم الذي يتحدث من خالل الشاعر نفسه متجردا

فيها((.)البياتي  إ د  يعم العربي  الشعر  اكثر  تردى  التي  والرومانسية  الغنائية  حدود  عن  يبتعد  وبذلك  ذاته،  عن  مستقل  وجود  خلق  لى 

 (.407 - 406 ص، عبدالوهاب

لى هدفه، فقد أصبح بذلك على إ لى التراث للوصول  إ موقف الشاعر يبدو وكأنه يبحث عن حالة تأصيل مرادة، حيث غدا يتوجه  

تام   الشاعر    اإلبداعيبالنص  وعي  أن  اآلخرون  يوقن  كي  التراث،  مع  الفعلي  الحوار  عملية  تقوم  للنور، حيث  ويخرجه  ينسجه  الذي 

أسس التعامل مع  إبداعية حداثية مرادة، فمثل هذا يستوجب  أراد خلق حالة  إذا  التراث  اّلنفصال عن  ))ذات   املعاصر ّل يستطيع 

 (.279ص ،طيبسياق تراثي بصورة أو بأخرى((. )تزيني 

 تتطيب به عبر قنوات األيام،  إ ّل تتم بصورة تفاعلية مؤثرة،    اإلبداعين عملية الخلق  أ بمعنى  
 
 لها، وعبقا

 
التراث مهدا إذا كان  ّل 

 للتراث والتعامل معه، زد على 
 
لهذا يجب أن تكون عملية التعامل مع التراث بناءة للغاية لتكون الحاجة واملعرفة بقيمه الخاصة مفتاحا

نتا األيام، لتتحقق شواخصها في  جات اإلبداع اإلنساني ألفراده، لتكتمل عملية اإلضاءة  ذلك ما للمجتمع من قضايا وعالئق تنمو مع 

إبداعية   التراث عملية  التزاوج مع  تبزغ عملية  لها، كي  الحاضر  أنتعاش قرابين  املاض ي مع  للفرد والجماعة من خالل معطيات  الفكرية 

 بنسق جمالي، ّل مثيل له إّل بوجود قيم التعامل الخاص.  

الت املثالية  والقيم  الجمعي  إنتاجهفالهم  لوحة  في  صهرها  األديب  يحاول  والفلسطيني  ،  ي  العربي  باملجتمع  املحيطة  والظروف 

 به في خط الدفاع األول عن مجتمع يحاول األعداء تقويض أركان بنيانه،  
 
التراث، ليقف متسلحا بالذات، جعلت الشاعر يستأنس إلى 

 أو  وهدم معالم فكره ونتاجاته، بواقع وفكر جديدين لليقــين بأن ))
 
 في نظرية املعرفة وحسب بل حافزا

 
 داخال

 
التراث ليس معطى تاريخيا

 لإلبداع والخلق الفني((
 
 (. 52ص   1978 ،) الكبيس ي طراد .ملهما

 ،
 
إيجابيا معه  املتعاملين  جانب  من  التراث  بقيم  جعل    الوعي  معها،  التعامل  في  والصدارة  العمق  لها  خاصة  فلسفية،  وبرؤى 

بفهمه  ل  اإلبداعيةاألعمال    
 
خاصا  

 
لونا تشكل  أصبحت  قد  التراث  ُنظم  ألن  جوهرها،  في  يانعة  نمائها،  في  غزيرة  الفلسطينيين  لشعراء 

النسج    وقيمه، الثبات،    اإلبداعيمن خالل  لتزيد من حالة  التواصلية  التراث  الشعرية تعج بقيم  األعمال  الحديث، حتى غدت  للشعر 

امة، وا  عربية، لها عمقها    أرضألفكار والقيم اّلستثمارية الوافدة، واملتمثلة في وجود اّلستيطان على  واّلندفاع نحو مقاومة النظم الهدا

 التاريخي في النماء الحضاري والفكري. 

وإنما غدت املنابع وروافدها تصب في نهر النتاج الحداثي للشعر الفلسطيني،    فالتعامل مع التراث لم يتحدد بجانب واحد فقط،

األسطو  نتاج  التاريخ،اإلبداعيرة  ليكون  ومجريات  املتعددة،  الدينية  والقيم  بانتصارات،  ،  ت  عجا رقعة  امتداد  ّل    على  ثوابت  وخلقت 

التي تشكل   رضعبر حقب املاض ي، لها حضور ّل ينتهي، واأل   رضحصر لها استمرت ناضجة مع الزمن، وكذلك قيم التعلق بالفكر واأل 

 م
 
 ن معالم الشعر ومضامينه. عنوان التالحم واّلنفصال حتى غدت معلما

التراث، مع  العالقة  عليها  قامت  التي  املعادلة  نستوعب  أن  البطولي،  علينا  التناظر  طرفي  خالل  والفكري   من  العيني  واّلمتداد 

 حتى نرى الحاضر واملاض ي ينطلقان من خالل وعي متجدد، لديمومة ما يجب أن يدوم، دون النظر للكيفية التي تديمه.  واملعنوي،

 تفصيلية في قصائدهم، ليميلوا الى  ،  وما خلفه السلف،  قناعة الشعراء باملاض يف
 
يعد حقيقة ملموسة حتى أقام الشعراء صورا

 من خالل اّلقتدار التفصيلي لحضارة األجداد الجانب اآلخر من الصورة،
 
 املنبعثة مع عطاء األحفاد.  ، ليظهر ما يريدونه شامخا

عمق   إلظهار  وكذلك  النتاجات ومضامينها،  لتلك  الفعلية  القيمة  إظهار  إّل  هو  ما  القديم،  للموروث  الشعراء  عودة  أن  نعتقد 

الصلة القائمة بعد أن تأكد للشعراء العرب املعاصرين، أن النهضة األوروبية فيما يخص األدب والفن قد استعادت القيم املسيحية  

 القديمة.  واإلغريقية والعبرية الدينية

األسباب من  وغيره  جهة،  لهذا  من  التواصل  حلقة  ويخلقوا  مجدهم،  يستعيدوا  كي  ملوروثهم  العربية  شعراء  ويظهروا ،  استند 

،
 
بعضا بعضها  التداخلية مع  اّلمتدادية  التراث  مكانة  واألدبي    لآلخرين  الفني  اّلنبعاث  لعملية  التراث معين خصب  أن   

 
لنتيقن جميعا

لى إلحاح األدب العربي املعاصر كي يتواصل مع سابقه إ ودون النظر لبواعث التراث وأصوله، وهذا يعود  دون استثناء،لدى األمم كافة، 

 من خالل نصوص الشعراء العرب املعاصرين.   من اآلداب العتيقة، فهذا مرده يكمن في عملية اّلسترداد للتراث في املنطقة،
 
 لتراه فاعال
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الفني القائم على أسس تفاعلية، لهذا لم  فعملية انبعاث التراث   ،إلظهار وتمايز بين األنا الخاصة والنتاج 
 
 موضوعيا

 
تكون عامال

تكن تجربة الشاعر الفردية لتشكل حالة إبداعية، لوّل تداخل وتشابك قيم وبواعث ّل حصر لها، ليتسنى لنا رؤية اإلبداع على شكل  

خاصة منهجية  ا ،  أسس  أسطر  ثنايا  بين  كلها، تتشابك  العناصر  لتتالحم  والفني،  الشعري  انبعاثي،  أجلمن    إلبداع  منولوج    خلق 

رموز   إّل من خالل  واملاض ي،  الواقع  بين  تفرق  ّل  تماوجية تداخلية  حالة  أنها  العطاء على  حالة  القاريء، ّلستدعاء  يستدرج مشاركة 

 وعطاءات تكون معروفة. 

ص الشعري:
ّ
 التراث لحمة فاعلة في الن

أ  لنرى لذا نجد  بنيت على دوافع خاصة وعامة،  أبي نزار« وهذه األسس  الشاعر »صخر  نتاج  التراث قائمة في  التفاعل مع  سس 

 ّل حصر له، فمن هذه الدوافع أشياء كثيرة، لنرد التفاعل مع التراث 
 
 تواصليا

 
 لى األسباب. إ لى جذوره للتمكن من الوصول إ نتاجا

))وإنما نتاج متحرك، يتواصل  كة في وجدان اإلنسان أينما كان، ألنه ّل يشكل كتلة جامدة،فبما أن التراث يتميز بالدافعية والحر 

الهوية، أركان صنع  أحد  التراث  لهذا يكون  املاض ي والحاضر،  بين   
 
النسج قائما العطاء من    كي نرى  ها، كي  أجلوالحفاظ عليها وديمومة 

 على صحة املقاصد
 
 على صحة املرامي، ودليال

 
 للشهادة ضد التحديات التي تواجه األمة((يكون شاهدا

 
  ، وشرعية الكالم، ويستعمل طلبا

 (.126، ص 1992. )يقطين سعد 

الفلسطيني،   الواقع  واقع يشبه  التراث، وبالذات في  التواصل مع  لها وملبادئها،أحد أسباب  العروبة والتناغم معها والوفاء  فحب 

،  ويتماثل في أشياء كثيرة، ألن اآلخرين يحاولون فصد الروابط بين املجتمع العربي في فلسطين وبين املجتمع العربي في بقاع الوطن الكبير

ا  الدوافع  والتراث عالقة  ألن  للعروبة  املحبين  بين  العالقة  بالتراث، ألن  يتشبثوا  كي  للشعراء،  ة  جادا تشكل معطيات  بالجميع،  ملحيطة 

لنرى   اليقظة،  عامل  فيها  ويخلق  القومية  الذات  يفرز  املورث  ألن   ،
 
أبدا تنفصل  ّل  متجددة،  جيل أ قائمة  عند  التراث  مع  التعامل  ن 

 بعينه، و  ))حركة الشعراء املعاصرين تشكل
 
 أ جيل وليس شاعرا

 
عر ظاهرة حضارية تعكس جوهرا

ا
 في  صبح الحوار بين التراث والش

 
أصيال

 (. 245ص :  1973، .)شكري غالي بنائها القومي((

وشرذمة  الفكري،  التمزق  ملحاربة  التحدي  أسس  على  ُبني  موقفا  يعكس  بالتراث،  وتمسكه  اعر 
ا
الش موقف  أن  نوقن،  هنا  من 

ة من الحياة من خالل الواقع التراث املقصودة  ، ليؤكد لآلخرين أن التواصل التاريخي ّل حد له مهما كان، ألن التاريخ يشكل مرافق عدا

 واملستقبل.  

 هاما لالرتباط باملاض ي، خاصة بعد تجذر الكيان الصهيوني في األ 
 
ياس ي والفكري يعدُّ محورا العربية، وبالذات   رضفالصراع السا

ا  اّلنهزام  العربي،بعد حالة  بالوطن  التي لحقت  بلفور،  لفعلية   من وعد 
 
بالنكبة،  بدءا  

 
التي    ومرورا اّلنهزامات  النكسة، وغيرها من  ثم 

 من اّلنهزام عند اآلخرين، ألن الكوارث وغصة الهزيمة املتكررة  
 
لحقت بالنفس العربية، لتشكل حالة اندفاع لدى بعض املبدعين بدّل

والج اإلنسان  أصابت  بفلسفة جديدة،واملتعددة،  تراثهم  إلى  العودة  إلى  عراء 
ا
الش ))دفعت  حتى  بالصميم  العربي    وبإدراك جديد،  سد 

القومية، لتأكيد ذاتهم  الغنية في محاولة منهم  ينهلون من موارده  بالتراث، فأخذوا  العالقة  الطعنة    جلوأل   لطبيعة  أمام هذه  التماسك 

 (.  52ص  1978النافذة التي أصابت وجدانهم القومي((. ) عشري زايد علي، 

الوطنية،  إ العودة   الروح  لطمس  فعل  كرد  الدفاعية  الدوافع  عن  منعزلة  جمالية  حالة  تشكل  ّل  الناحية،  هذه  من  التراث  لى 

مس الحضاري بدأت مالمحها جلية،  والف  واملعالم القومية، والتراثية في املحيط العربي عامة،
ا
ة، إّل أن بوادر التهويد والط لسطيني خاصا

عراء كغيرهم من املدافعين عن حقوقهم، ومكتسباتهم،
ا
لتنجلي ملحات اّلنعطاف نحو البناء الفعال، ألن مثل هذا العمل   لهذا انبرى الش

 ذات مناخات متعددة، وإيجابية،ّل حصر لها، أرضون التراث  عمله اإليجابي، لذا يك  أجل صلبة، ينبعث اإلنسان منها من    رضيحتاج أل 
 
  ا

في  أوغل  مهما  قومه  وقضايا  ))عصره  محوره  ليصبح  الفني  العمل  يكون  بهذا  الفنية،  واملعرفة  الحقيقي  الواقع  بين  العملية  لتتوازن 

أو عن األساطير، التاريخ  التاريخية    الحديث عن  األقنعة  الذي يصطنع  الفني  العمل  أن  مطالب بأن يشف عن هذه   واألسطورية،غير 

 (. 453داود أنس: ص )الهموم العصرية مع الحفاظ على سالمة القناع وتماسكه الفني((. 

تقدم، للوصول    ما  اعر 
ا
الش لدى  القومي،  التراثي  العمق  في  والتوغل  اإليغال  مدى  نستشف  املنشود،إ جعلنا  هدفه  ملحاربة    لى 

ريد والتهويد والتغريب املتعمد 
ا
وافع التي تخلق    أجلواملراد لهدم أسس املجتمع والكيان العربيين الفلسطينيين، من    ة،التش تشابك الدا

ياس ي بما قدمنا من حب العروبة وثوابت العطاء.    حالة التحفز واّلنبعاث، ليتداخل العامل اّلجتماعي والسا

الن في   
 
مباشرا  

 
سببا كانت  والخارج  الداخل  في  الناس  بين  التفرقة  لهما،  فعملية   

 
التراث مالذا يشكل  اللذين  والفني  الفكري  هوض 

ياع للفلسطينيين جعلت منهم طبقة تبحث عن ذواتها، وكذلك العنصرية السياسية والعرقية في كيان الصهاينة   فعملية التشريد والضا

من   محاربة  طبقة  يشكلون  أنهم  الفلسطينيين  للناس     أجلأوحت 
 
تواصال نرى  قد  بهذا  الذات،  عن  أو الدفاع  املاض ي  مع   

 
حضاريا  
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 عنه ألن أولويات الصراع فكرية عقائدية سياسية.  
 
 انقطاعا

في  الطغيان  وجه  في  ارتفعت  التي  التراثية  األصوات  تلك  في  خاص  بشكل  ))ضالتهم  ليجدوا  التراث  مع  الشعراء  تعامل  هنا  من 

الح الشعر  في  ارتفعت  لذلك  الطغيان،  سلطة  على  تمردها  أعلنت  والتي  وأبي  عصرها،  والشنفرى  وعنترة  املتنبي  أصوات  بعامة  ديث 

 (.41العالء وأبي ذر وغيرهم من تلك النماذج التراثية التي ارتبطت بالتمرد على الواقع السلبي((. )عشري زايد علي ،ص 

بهذا انبلجت أعمالهم   املوشاة بالتراث، زد   اإلبداعيةفالتعامل مع التراث والتمسك به عبر األجيال جعل الناس يتتلمذون عليه، 

متعددة  املعاناة  ألن  وحقدهم،  بعدائهم  املتمرسين  األعداء  يثلم ضد  ّل   
 
دفاعيا  

 
سالحا ّلستخدامه  للتراث  املعنوية  األهمية  ذلك  على 

انتهاء، لها وّل  التي ّل حصر  اّلتجاهات  األعداء، فقد يشك  الجوانب متشعبة  املراد من  الخراب  ل ذلك  حيث استمرارها يعني استمرار 

 لخلق رموز شعرية يتعامل معها الشاعر للوصول  
 
 في اّلداء   لى الهدف املنشود،إ دافعا

 
 ذهنيا

 
 ورقيا

 
 من واقع أو نماء فنيا

 
وذلك إما خوفا

ة عرش النتاج   عنوان    ، ألنها تشكل املبتدى واملنتهى عند الشعراء وغيرهم، فهيرضهو األ   اإلبداعيوالنماء، إّل أنا الرمز املتربع على سدا

للتعبير   بديل  وآخره  األمر  أول  في  وهو  بسرعة،  يكتشف  إنه   ،
 
مبهما ليس  عندي  ))الرمز  درويش  محمود  يقول  فكما  اآلتي،  الصراع 

البداية  الرمز في  الى  غة واملوضوع، وكان من دوافع لجوئي  الصيا بين  الترابط  إعطاء جواب آخر على عضوية  املباشر، ولعله قادر على 

الو  تخطي  الفني محاولة  اّلحتيال  ممارسة  من  لي  بد  ّل  فكأنه  سياسية،  مباشر ألسباب  بشكل  الحديث  امكانية  لي  يتيح  ّل  الذي  اقع 

 (.78-76لعكس واقعي((. )درويش محمود، 

هذه املواقف تجعلنا نرى الشاعر وهو يجسد حالة اّلنتماء القومي من خالل مواجهة أشكال متعددة من العذابات والحصارات 

التي   واّلجتثاث والعامة  الخاصة  املعاناة  لتقل  الفني  البناء  في  العاطفي  الصدق  واملجتمع، وكذلك جسر  الفرد  روحية  لتدمير  املرادة 

املخيم وما رافقها من معاناة، لنرى صورة  الشعب    لحقت بمجتمعه وأمته،  بين  التمايز  لنرى مدى  الشعراء،  نتاج   في 
 
 كبيرا

 
تشكل حيزا

 وه. وجزء منه وبين الشعب وعد

الذي يعد   املعالم، وبالذات من جانبها اّلجتماعي والسياس ي  الفلسطينية واضحة  القضية  النتاجات جعلت  املواقف وتلك  هذه 

 لألبعاد األخرى، ومن افرازاتها كذلك، حتى نرى أن الشجاعة واللياقة من الشاعر قد فوتت على عدو املجتمع ))فرصة جعل هذا 
 
مكمال

 يمتص ا 
 
 للتحدي(( الواقع كابوسا

 
لحيوية واملواجهة واإلبداع، ولذلك أتخذ الشاعر الفلسطيني من الركام الذي يطرحه هذا الواقع منبرا

 (.57ص  1982. )كنفاني غسان، 

املختلفة،  الحياة  أبعاد  في  عصره  مرآة  الشعر  ،أن  يؤكد  ذلك  و   كل  والفكرية  واّلقتصادية  واّلجتماعية  ،  اإلبداعيةالسياسية 

مأساة   األ لتتجسد  في  املأساة  صورة  لتتضح  بأكمله،  شعب  كيانات  تدمير  خالل  من  من    رضأمة  ّلزمه  وما  الشتات  ألن  والشتات، 

،
 
 نفسيا

 
 لتراثه  ليشكل أحد حلقات التوجه صوب التراث،  انبعاثات وافرازات خاصة خلقوا مردودا

 
ألن النشأة للفرد هنا جعلت منه مثاّل

يخاطب   كي  اآلخرين، وثقافاته قديمها وحديثها،  التواصل مع  حالة  ليمتلك  تراثية،  انبعاثات  كافة، من خالل  والناس  الجمهور  بذلك 

 والتي ّل يستطيع أحد الخالص منها )التراث( . 

 من التالقي بين الذات الفردية والجماعية، تلك التي تعبر عن أحاسيس  إ ألنه يعني النتاجات الفنية  
ا
لى حدا كبير حتى تشكل جسرا

يحسها غير ذاتية وجماعي الغربة قد ّل  حالة من  يشكل  اّلحساس  للغاية، ألن هذا  تكون حساسة  ونفسياتهم  الشعراء  ذوات  ة، ألن 

للهرب مما يحسون،   بهم  األدباء عوالم خاصة  ليخلق  وتقاليدها،  الحياة  نظم  في  والجبروت  الطغيان  يسود  حينما  وبالذات  الشعراء، 

بالحن  
 
مليئا  

 
حضنا ويكون  التراث،  ))الخرافات ليتجسد  خالل  من  معبرة  ور  الصا لتظهر  الشعرية  النصوص  ويلمح  ،ليبزغ  والعطاء  ان 

 ويبني منها عوالم يتحدى بها 
 
 من هذا العالم، فعاد ليستعملها الشاعر رموزا

 
 واألساطير التي ما تزال تحتفظ بحرارتها ألنها ليست جزءا

 (. 111منطق الذهب والحديد((. )السياب بدر شاكر، ص

الحياة  نظم  في  تتمثل  ودوافعها  النفس  األخرى، ألن  الدافعية  الجوانب  دون غيره من  بجانب منفرد  يتمثل  ّل  النفس ي  فالعامل 

ذات   القضايا  للتعبير عن  والتكاتف  التعاضد،  في منحنيات  جلية  تظهر  النفس ي  اّلعتزاز  املتعددة، ألن جوانب  التعبير  كافة، وطرائق 

 العالقة. 

النفسية   املشاعر  لتتحول  الروحي،  والعطاء  النفس ي،  البناء  في  تفاعلية   
 
رموزا يشكل  ومقتنياته  بمعامله  الوطن  أن  يتضح  فكما 

الشعرية   القصيدة  إعطاء  في   
 
 جوهريا

 
أساسا تشكل  اّلستدامة  ببهاء مستديم، هذه   شعورية 

 
قرائن شعرية صورا ليتجسد من خالل 

واإل  الفن  من  الحقيقية،  يستند  قيمتها  التراث  مع  التعامل  ألن  والنتاج،  إبداعية،  إ بداع  أسس  فقيمة إ لى  األخرى،  العوامل  جانب  لى 

 لى صور شعرية مبتغاه في القيمة والنتاج. إ تشكل معطيات لتطبع في وعي الشاعر، لتبرمج  اإلبداعيةالحدث الفني واملقدرة 

له  -فالتراث حد  ورموز ّل  بمعطيات  يعج  ينضب، ألنه  ّل  فنهم  معين  في  الشعراء  كي يتواصل معها  ،  اإلبداعيا وّل حصر، تصلح 

 حياتية لم تعرفها من قبل، على اعتبار أن الحياة ّل قيمة لها بال فن، والفن يد
 
يم  ليجسدوها في البعد الفني الجديد، ويبعثوا فيها نظما
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 للشعراء فهي ))النماذج العليا
 
 دائما

 
ر الشاعر   التي يصلح الكثير منها أقنعة،  الحياة كي نرى التراث وهو يقدم عونا  يعبا

 
ووسائط ورموزا

للحياة، رؤية  عن  خاللها  من  التجربة   الحديث  ووحدة  الزمن،  بتتابع   
 
إحساسا القاريء  وتمنح  بالحركة  تفور  ية  حسا بطريقة  والعالم 

 (. 13ص ،  1986،  اإلنسانية وتشابهها وتكرارها((. )الخضراء الجيوس ي سلمى

مع    يتشكل من فراغ،فالتعامل  لم  التراث،  التراث  نحو  التوجه  أسس  أحد  هي  الثرية  الغنية  اّلمكانات  خلق    ألن  تتم عملية  كي 

، وتمد بجذورها لتضم حلقات التاريخ والتفاعل  اإلبداعيةاإلبداع الشعري لدى أصحاب الرؤى التراثية، حتى تتطابق شروط العملية  

ا  تجربة  لتصبح  األخرى،  اّلنماط  معطيات  من  مع  الوجداني،  باإلشعاع  زاخرة  خاللها    أجللشاعر  من  تتداخل  مضيئة  شعلة  خلق 

اّلسقاطات اّلشعاعية املتواصلة بين املاض ي والحاضر، حتى يتأكد للجميع أن التراث دافع فاعل من دوافع اإلبداع عند الشعراء، إذ ّل 

 على املريدين لهذه العملية أن تتم.  
 
 أو معنويا

 
 نفسيا

 
 يشكل ثقال

القائمة، األشياء  بحكم  التراثية  القيم  يستحضر  الشاعر  أن  لنا  يتضح  سبق،  استلهام   مما  عملية  في  اإللحاح  شديد  ليكون 

املستمرة في  التالقحات والعطاءات  املوضوعية، لتتضح حضور األزمنة بمقتنياتها عبر  الرؤى  لتتعادل  التراثية،  واستحضار األصوات 

نرى  كي  التكاملية،  الحضارة  البساطة    ركب  الديالوج، من  الى  املونولوج  التحول من  التي حملت عبء  الواضحة  الفنية  لى إ »العناصر 

 حوار األمة مع نفسها  إ التركيب، من الذاتية  
 
لى املوضوعية، إنها النقلة الكيفية في تاريخ الشعر العربي، وهي النقلة التي تجسد حضاريا

خر: ))تجسد التحول في الروح العربية، من حالة املوات: حالة السكون والثبات الى حالة من ناحية ومع العالم من ناحية أخرى بمعنى آ 

 (.270ص ،غالي اليقظة بكل اضطرابها، فهي عالقة الحركة والحياة((. )شكري 

وانات الخاص به، حيث تتشكل عن  اإلبداعيبعد ذلك، يمكننا القول أن الشاعر الفلسطيني قد أفاد من نماذج متعددة في األداء  

القصص ي واّليقاعات  التاريخ  الشعبية وسرد  األغنيات واملواويل والحكايات  لنرى  مختلفة من قصيدته، لتظهر واضحة دون مواربة، 

التي  الجياشة  والعواطف  غنائيته  يتجاوز  الشاعر  جعل  األمر  وهذا  والتوراة،  واّلنجيل  الكريم  القرآن  وهي  نبتها  في  املتشعبة  الدينية 

 من العوامل التي حدت بالشعراء   حتى يصبح هذا األمر ،اإلبداعيةخالل نتاجاته الفنية و  تسيطر عليه من
 
لى التواصل بالرموز إ ))عامال

 (.27التراثي((. )عشري زايد علي: ص 

فالدوافع التي أوحت للشاعر كي يستخدم التراث ومقتنياته كثيرة ومتنوعة، لذا يتحتم علينا أن نوضح املصادر التراثية التي عمد 

ته من  
ا

منها مستال واستل  الشاعر،  التراثية،  أجلاليها  ياغة  الصا إعادة  لنرى كيفية  القصيدة،  في  املتناغمة  الروحية  وتشكيلها في    بعث 

الحياتية   التاريخ، الروح  حركة  مناددة  أو  ،ملسايرة  األيام  عبر  املتدفق  اّلجتماعي  العمق  في  نفوذه  بعد  مواقعها   الجديدة،  ورؤية 

لى ))اكتشاف إ كي تطمح    اإلبداعيةاملتصارعة، حتى يتربع على موقع يشرف من عليائه على روحية الحركة، لتحريك الدوافع اإليحائية و 

حركتها   عن  يعبر  واقعي  شعري  والتاريخية،  إبداع  اّلجتماعية  بالعالقة  ويتحول  للواقع إ وتطلعاتها  انتاج  إعادة  هي  متينة  عالقات  لى 

 (. 72ص  1978وصياغة جمالية ل((. )بسيسو عبدالرحمن،  

الشاعر ذكي في تعامله مع التراث كي يمنح تجربة روحية، تختلف عن غيرها من التجارب لتتساوى الشمولية عنده لعدم طغيان  

على   الفكرية ش يء  التكاملية  الحداثة  لنستشف  األدبية،  قطعته  بناء  في  أساسية  لحمة  غدت  وقد  راثية 
ا
الت املجتزءات  لنرى  ش يء، 

اعر املتعامل مع التراث. 
ا
 والروحية واللغوية، وغير ذلك من حداثات في نتاج الش

الفلسطينيين و  راء  الشعا أبي نزار، كغيره من  التراثية متنوعة عند  صخر  التشابك في بعض األحيان  واملصادر  العرب وإن وجدنا 

 أن املصادر تحمل مالمحها حيث لكل مصدر ملمحه الخاص به، حتى نرى 
ا
بين تلك املصادر حتى يصعب الفصل بينها بحرفية تامة. إّل

ينية، ألن تلك املصادر جماعية ّل فردية فهي عن الالوعي مثل األسطورة   ))صادرة  املصادر األسطورية واألدبية والشعبية والتاريخية والدا

 
 
موروثا أصبحت  حين  جماعيتها  اكتسبت  ولكنها  ابع 

ا
الط فردية  تكون  أن  وإما  الديني  التراث  مثل  دينية  تكون  أن  وإما  الشعبي    والتراث 

 
 
-128ص    1979بأيدي الجميع يمكن أن يقع عليه أي شاعر فيوظفه مثل التراث التاريخي والتراث األدب((. )ابو اصبع صالح،    متداوّل

129.) 

وهذا ّل يعني أن الشاعر بقي مكتوف األيدي تجاه الرموز والثقافات األخرى، بمعنى أنه لم يكتف بتلك الرموز التراثية والثقافية 

الشاعر  نتاجات  مع  جنب  إلى   
 
جنبا لتصبح  والفاعلة  التفاعلية  رموزه  حلقات  لخلق   

 
خاصا  

 
معينا ثقافته  من  جعل  ما  وانا الجمعية، 

 من 
 
ياب في جيكور وبويب.. وغيرها لذا شكلت األسطورة مصدرا التراثية، لهذا نرى أن لبعض الشعراء رموزهم الخاصة بهم كما فعل السا

مصادر الشاعر التي أعانته على خلق عامله الشعري لتتعدد مالمح األسطورة في الشعر من خالل رموزها، فمنها املفرح واملبكي، وكذلك 

 من املاض ي وحكاياه، لنرى جاذبية خاصة لألسطورة،أساطير الحب وا 
 
حيث أنها   لكره والحروب، وغير ذلك، لذا تكون األسطورة جزءا

عور باّلستمرار، كما تعين على    تصل بين اإلنسان والطبيعة، وحركة الفصول وتناوب الخصب والجدب،
ا
 من الش

 
)) وبذلك تكفل نوعا

 (.  165، ص 1978سانية((. )عباس إحسان، تصور واضح لحركة التطور في الحياة اإلن
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وحيويتها   طاقتها  املاض ي  من  خلفها  التي  لألسطورة  يعيد  وهو  الشاعر  نرى  هنا  أسطورة    اإلبداعيةمن  مع  فعل  شمشون  )كما 

 أن تفسير تلك األسطورة مختلف فيه بين الفلس  (ودليلة
 
طينيين  التي تروي قصة الصراع الفلسطيني الصهيوني على مر األزمنة، علما

الصهاينة ينتصرون   بينما  ينتصر لدليلة،  الفلسطيني  الشعب  الحق مع نصيره، فنرى  الطرفين  والصهاينة، حيث يجعل كل واحد من 

 لشمشون املعتدي على مر األيام ...... 

 أتساَءُل عْن ِسّرِ الخوِف وعْن سّرِ الَضْعِف 

 أن إلَه الرعِب أسيري 
ُ
 وأعرف

 
ْ
اقفة ، وأنا و

ً
 طويال

َ
 وينامون

 وعمري يتأرجُح بين سماِء الخوِف وبيَن ضميري 
َ
 ويفيقون

  
ً
شخُص أعينهْم وجال

َ
 ت

 سريري 
َ
 فوق

ً
 طريحا

ُ
مشون

َ
 هذا هو ش

 صالَح الديْن ؟ 
َ
 من ِمنكْم َيحمُل سيف

 سبٌع بدوِن صالٍح  
ٌ
طلُّ سيوف

ُ
 ت

 مصيري..
َ
.. وينسون

َ
 َيقتتلون

تُت لحَم العشاِق  
َ
 ُيف

َ
 كيف

ُ
 تعرف

 لحَم العشاْق 
ُ
 وأيَن ُيخبأ

 قيوٌد تتناثُر كالليِل تعشُش في اآلماِق 
َ
 وجدائُل شمشون

 عن بذرِة جنيّ 
ُ
 جذوِر االقص ى يبحث

َ
 ويهوذا ينبُش تحت

ِق األنفاق.   ُق في املاض ي املنسَّ  ويعّمِ

 رضهذا هو يومي املتلكيُء تغزوُه بواخُر صيِد األ 

 القشرِة واالسم  
َ
 مصبوغ

ً
ترجُم يوَم حصادي ثمرا

ُ
 ت

 فتصُبح يافا.. جافو في االسواْق 

طرز ُعمري.. 
ُ
بلى كم َعطشْت للنوِر.. ت

َ
 وُجفوني الذ

 
ً
قطُر خمرا

َ
 َركيزِة داليٍة ت

َ
حت

َ
فُس اتكئي ت

ّ
 بأن

ُم في الفيتنام  
ّ
 فالهوُس الدولي املتحط

 يزاوُج بين الِضديِن.. النفِط.. ونارِ 

 ق  العشا

 
ْ
 شمشون

ُ
مِس وبيني تتأرجُح نجمة

َ
 الش

َ
 ما بين

 تلملُم أضواَء الوطِن العربّي  

 وتقتلُع جذوَر التاريِخ ِمَن األعماْق 

 حتى َتهُب الشمَس.. 
ُ
 وكأيِة زوبعٍة تتالش ى النجمة

 عربّي القلِب 
ً
ْمِطُر ِعـشقا

ُ
 ت
ً
 رياحا

 فلسطينّي الوجِه  

افِض قيَد السرِج   هِر الر
ُ
 كامل

ً
 جميال

 األعناْق.  ال
َ
 شامِخ فوق

 يتمختُر كاألمل النوراني

 يصافُح وجَه هللا..

 (.8-5ووجَه القدس.. ُبراْق... )حبش صخر، دليلة، ص  
الشاعر هنا يريد إحياء املاض ي ،من خالل صور الحاضر التي نعيشها جميعا، لذلك جاء برمز شمشون الذي عاش مضطهدا كما 

الجندي  عند  العداء  فاعلية  ألن  واحد،  آن  في  املنهزم  املحتل)املنتصر_  للجندي   
 
رمزا العبري  التراث  يثبت  وكما  العبرية،  الرواية  تقول 

 كما كان شمشون سابقا، لذلك يؤكد الشاعر  الصهيوني لم تزل قائمة، ف
 
 أن الجندي اّلسرائيلي يبقى معتديا

 
مهما كانت الطروحات إّل

 فوق سريري(.  
 
 حتى للسرير الخاص باإلنسان )هذا هو شمشون طريحا

 
ورة املعنية، ويجعل منه محتال  الصا
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ا  أن  وهي  الصهيوني  العربي  راع  الصا في  القائمة  املعادلة  نستنتج  كانت  من هنا  بقيمه مهما  يكترث  ّل  لهذا جاءت صورة  )ملعتدي 

،  (دليلة
 
للعنف والضغينة دائما بين األشياء، ألنه ميال  يميز   ّل 

 
 فاسدا

 
الرواية    وهي تروي قصتها مع شمشون لتظهره معتديا أن   

 
علما

 مغررا يدافع عن ذاته أمام امرأة عاتية فاجرة مستهترة  
 
))وقد ّل يساورنا شك كبير في   )دليلة( فكما يقول فريزالعبرية تجعل منه إنسانا

الحكاية  في  والضحية عنه  للشرير  بالنسبة  يختلف  الوضع  لوجدنا  ودليلة(  )شمشون  لحكاية  الفلسطينية  الرواية  لدينا  كانت  لو  أنه 

العزل، و  الفلسطينيين  الذي سلب وقتل  املخادع  الشرير   بوصفه 
 
لنا دليلة بوصفها  العبرية، فربما وجدنا شمشون مصورا لربما بدت 

الضحية البريئة لشراسة شمشون ولكنها سعت بسرعة بديهتها وشجاعتها النادرة أن تنتقم في الحال مما لحق بها من شر وأن تخلص  

 (.30-29فريز جيمس،ص قومها من هذا الوحش الذي طاملا عذبهم بقسوة((. )

الف  الصراع قديمه وحديثه من خالل  التعامل مع هذه األسطورة  مما سبق نرى كيفية  ر على  العام لألسطورة، والشاعر يصا هم 

التاريخي   الحدث  سياقات  بها من خالل  يؤمن  لرؤية هو  ينتصر  حتى  )دليلة(  الشعرية  جاء مسمى مجموعته  حتى  يراها  التي  بالصورة 

 من عملية املزاوجة بين  )املاض ي والحاضر( فعملية التبجح اإلسرائيلي ّل تنطلي على أحد مهما كان موقعه، عندها ل
 
م يجد الشاعر بدا

اليهود   من  املسيح  طعن  السابق  ففي  محالة،  ّل  قائمة  الغدر  عملية  فكأن  املسيح،  للسيد  )يهوذا(  غدر  وبين  لدليلة  شمشون  غدر 

الغرب  بوساطة خيانة أحد أتباعه )يهوذا( وكذلك ما نراه في أيامنا، من أن مهد السيد املسيح ُمهان من قبل الصهاينة ) وذلك لعالقة 

مع مبادئ السياسة األوروبية، وهذا    أرضاملسيحي بأحفاد شمشون العبراني اليهودي( إذن العالقة هي سياسية لتدمير أفكار وقيم تتع

حية،  لم يتأت من فراغ وإنما يحاوره وينادده في الفعالية القائمة خيانة أو تقاعس بعض النظم العربية التي تدور في فلك أوروبا املسي

 ان اليهود كانوا أعداء للمسيحية على مر األيام وّل يعتر 
 
فون والعالم الغربي الذي يديم الدعم املالي واملعنوي للمحتلين الصهاينة، علما

باملسيحية كديانة، إّل أن حاّلت التالقي في املنفعة الذاتية هي الدافع، فكأن التاريخ يعيد نفسه لكن بصورة مختلفة فشمشون معتد 

أدت  إ  للمسيح  )يهوذا(  خيانة  وكذلك   ،
 
وّلحقا  

 
سابقا وقيمه  أفكاره  على  يحافظون  له  مناصرين  يجد  أنه  املعتقد  إ ّل  حسب  صلبه  لى 

 املسيحي، هذه الخيانة تساوي خيانة القائمين على السياسة، حتى تفتت الكيان الفلسطيني وظهر الكيان الصهيوني... 

تا   أدا الخيانتين  أن  اليهود يسعون جاهدين للخالص من قيم  إ من هنا نستنتج من  األيام، ألن  أشياء مرادة وغير مرادة على مر  لى 

األزمنة، ليضموها ملعتقد مزيف )القدس ومقدساتها(. وهذا ينميه الصراع  أماكن لها قدسيتها عبر  عربية تراثية ودينية للسيطرة على 

 للوصول  الدولي القائم على النفط ومنابعه، ألن الشاعر أدخل النظم ا 
 
 ومعبرا

 
لى هدفه القائم وهو إ لقديمة في قصيدته وجعلها مدخال

 لى املكانية والزمانية واملعتقد الذي يتبناه اإلنسان.  إ »أن اّلستعمار يتحالف مع مصالحه في األزمنة واألمكنة جميعها دون النظر 

ومعت قيم  لتدمير  الصهيوني  والجيش  املسيحي  الغرب  بين  التحالف  نرى  دون  من هنا  الشعوب،  مقدرات  وللسيطرة على  قدات 

لى ما سبق من عالقات مؤملة بينهما، كما حدث وتعاضدت األيدي امللطخة بالدماء لضرب )فيتنام بشعبها( وقيمها ألن ذلك يعد  إ النظر  

املظلومين   بين  الشعورية متينة  الروابط  املغتصبين، كما هي  بين  األمريكي، فالعالقة قائمة  للبطش   
 
من فيتنام حتى فلسطين.  انتصارا

أبناء جلدته مع عدو من   إذا تحالف بعض  اإلنسان غرابة  القيم   أجلوقد ّل يجد  الناس ليسوا متساوين في  آنية، ألن  مصالح ذاتية 

ليغدوا  الناس  بعض  تصبح قدر  الخيانة  أن  نرى  اآلخرين، من هنا  التالميذ   عن 
 
شاذا )يهوذا( ليصبح  املسيح  تلميذ  كما فعل  والثبات 

 موسومين بها دون أدنى شك.  

أن   
 
والخيانة، علما الفرقة  لوّل  انتصارهم  يتم  ّل  اللئيم  الجندي  القديم وحفيده  أن شمشون  يؤكد من خالل شعره  والشاعر 

كما هو صالح  والثبات  األداء  في  مكانتهم وعظمتهم  لهم  تاريخيين  لقادة  والصمود  الثبات  في  لها  وقائع مشهود  أثبتت  التاريخ  مقدرات 

   الدين األيوبي،
 
ن الزمن متباعد بين شمشون وصالح الدين، إّل أن صالح الدين انتصر ألحفاد  أ   القائد الذي انتصر به الشاعر، علما

ائب والعزيمة املتجددة، فكانت سيرة  الضحية من معاونيهم أحفاد شمشون، وكأنا الشاعر يحث الناس  لالقتداء بأصحاب الرأي الصا

ائب والوحدة املتينة . صالح الدين حاضرة، وك   أنه يقول ّل يتأتى النصر إّل باإلرادة والرأي الصا

 سريري 
َ
 فوق

ً
 طريحا

ُ
مشون

َ
 )هذا هو ش

 صالَح الديْن ؟ 
َ
 من ِمنكْم َيحمُل سيف

 سبٌع بدوِن صالٍح  
ٌ
طُل سيوف

ُ
 ت

 مصيري..(
َ
.. وينسون

َ
 َيقتتلون

املقام   به  انتصار شمشون وأفكاره حتى يصل  بين اّلحفاد سبب مباشر في  اّلقتتال  املرأة إ فعملية  تلك  دليلة...  لى احتالل سرير 

قبل شمشون   بما حدث وسيحدث من جرائم متعددة من   
 
كثيرا يكترث  ّل  األحفاد  بعض  أن  إّل  وتاريخهم،  واملنتقمة ألهلها  املحرضة 

 واعوانه.  

مع   التعامل  أهمية وهذا  الفكري من  الجانب  في  ما  زيادة على  فنية وسياسية  لضرورات  استجابة  إّل  ما هو  ودليلة(  )شمشون 
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متناهية ألن الشاعر املؤدلج وصاحب الفكر السياس ي يرى في التراث أشياء عديدة، ويرى أهميتها املتجددة مع األيام، فالشاعر صخر))  

تج التي  األزلية  النماذج  األساطير  في  اإلنسان قد وجد  الحديث وّل سيما  اإلنسان  حال  وبين  بينها  فالءم  اإلنسان ومخاوفه  آمال  سد 

 (.190ص،  1971العربي الحديث ((. )بالطة عيس ى، 

اإلنساني  التالحم  ليرى  الشاعر ونواياه،  أهداف  املتلقي مع  يتعايش  ، كي 
 
 دائما

 
التوحد مع األسطورة يشكل حضورا أن  حتى يرى 

 دون أدنى شك،
 
عبر  ليعبر الشاعر عن رموز الضياع والغدر واملثابرة، ليبين عذابات شعبه من خالل معاناة األمة التي ينتمي إليها، قائما

اإلنسانية ذات املضامين األشمل لتتسع الدائرة اإلنسانية ألن ))الفردي وحده هو الذي يثير اهتمام الفن عندما يكون فيه ش يء يعبر 

 .(. 446، ص 1975ا واوفسيانيكوف عن العام فيعكس((. )سمير نوف

 الناُر انطفأْت...أوقدها جنٌي َيعشقُه املدفُع 

 والثلُج تثاءَب.  

 املستنقْع 
َ
ُب لون ِ

ّ
وِن ُيعذ

َّ
طَو املاِء الى بحٍر وردِي الل

َ
 خ

 كاألحزاْن  
ً
 وحال

ُ
 وتسقط

ُ
... ترف

ُ
 وقروُن الطيِف تجف

 يجرْح 
ً
 ويجمُع فحُل الشرِق املاَس ويجعلُه سيفا

رَبتُه ويفيُض على شفِة البركاْن وُيلملِ 
ُ
 ُم غ

وَر فيهتزُ 
ّ
 يتعربُش َجبَل الشيِخ ويحتِضُن الكرمَل والط

ذبَح 
َ
 الهيكَل وامل

 الطوفاْن. )دليلة،ص
ُ
 (. 30ويكون

بذلك ... يسترسل الشاعر، في سرد ما يؤمن به العدو من أساطير أو ميثولوجيا، ومعتقدات قد بنيت على وهم أو حقيقة، إّل أن  

 من وجهة نظر اآلخرين، ألنه بني على أساس تدمير كيانات اآلخرين، ورفض معتقداتها ونفيها من خالل تغيير  
 
ما يصبون إليه يعد وهما

لهم  الذي  الحاضر  تحت    مالمح  موجودان  واملذبح(  )الهيكل  أن  العدو  يعتقد  لذا  وتصييره،  تكوينه  في  الطولى  املسجد  أ اليد  ساسات 

وكذلك   الشريفة،  ة  والسنا القران  في  جاء  كما  الحرام  البيت  قرب  املكرمة  مكة  في  تم  اإلسالمي  املعتقد  في  املذبح  أن   
 
علما األقص ى، 

ر مرتين، أولهما قبل   امليالد على أيدي العراقيين ممثلة بقائدهم آشور بانيبال، وكذلك الثانية تمت بعد امليالد  بالنسبة للهيكل فقد دما

م، إّل أن تلك املعتقدات سوف تتزعزع وتزول إذا امتدت قامات الشعب العربي ممثلة   70على أيدي )طيطس( إمبراطور الرومان عام  

ر  تشكل  التي  تلك  والطور(  والكرمل  الشيخ  )جبل  بين  جبل بالتالقي  كما  دينية  رموز  الجغرافية، وكذلك فهي  اهميتها  بعد   وطنية 
 
موزا

ها تؤكد أن حالة التعايش والتسامح على األ 
ا
م هللا موس ى. فالقرائن  كل

ا
املقدسة ّل   رض»الطور«، كما هو معهود عند املسلمين، حيث كل

اليهو  الصهيونية  العقيدة  التي تنفي اآلخر كما هي  العقائد  املختار،  تتحقق على أساس  أوهام شعب هللا  التي تنطلق من  التلمودية  دية 

 امليعاد.  أرضو 

املسيحية( أو  )اليهودية  السماوية  بالديانات  تعترف  التي  اإلسالمية  العربية  التسامح    فالحضارة  حالة  نسج  على  القادرة  هي 

 . السالم أرضفهي حريصة على اّلستقرار والتسامح والسالم على  والتعايش بين األديان،

 من الجغرافيا، وانتهاء  إ فاجتماع تلك القرائن والرموز قد يشكل حالة جديدة تؤدي  
 
لى الفكر الذي إ لى تغيير املالمح العامة بدءا

األ  قيمة  جوهرية  مع  ليلتقي  اآلخرين،  مع  الصراع  عمود  تغيير رضيشكل  إلى  تعمد  استالبية  غير  انقالبية  حالة  يريد  الشاعر  وكأنا   ،

ر الطوفان مالمح األ   ينتصر بطوفان نوح، لذ نجده    الواقع، وقيمها زمن نوح عليه السالم، إّل أن املعايير مختلفة بين    رضكما حدث وغيا

ن  املاض ي والحاضر، ألن طوفان نوح جاء بقرائن كي تتغير املالمح العامة للحياة بعد إرادة هللا، بينما الطوفان الذي يريده الشاعر )ويكو 

انقال  حالة  هو  سهلة  الطوفان(  األخرى  األمور  تصبح  حياته  جوهر  تغيير  يريد  الذي  اإلنسان  ألن  اإلنسان،  أساسها  يكون  جذرية  بية 

 ّلستخدام األسطورة، حيث ّل يصبح  
 
 من كيفية التعامل مع التراث، فقد يكون األمر مغايرا

 
 جديدا

 
بالنسبة له، وهذا األمر يشكل ملمحا

ه الذي استخدم فيه األسطورة في أول األمر، ألن ما يطمح إليه الشاعر قد يجعل لألسطورة املدلول لألسطورة كما الواقع واستخدامات

  
 
نفسيا  

 
بعدا لها  يستكشف  أن  بعد  املعاصر،  الشاعر  يستخدمها  التي  الرمزية  »العناصر  الخاصية ألن  يخرجها من  أو  خاصية معينة 

أو   األسطورة  في  مرتبط  معظمها  الشعورية،  تجربته  واقع  في   
 
عزالدين، خاصا املواقف«.)إسماعيل  أو  بالشخوص  القديمة  القصة 

 (. 203 - 202، ص  1972
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 النيُل اسمي 

 من ُعيوِن الشعِب أنبْع 

 !؟
ُّ
 أجف

َ
 !! كيف

ُّ
 أيها املتآمرون...أجف

 إن نساَء مصَر محمالٍت باملطْر 

 باسم الجوِع 
َ
 الخوف

َ
 وتعانقون

 القمَح  
َ
 يزداُد الجياُع ألن حّراَس املوانئ يسرقون

 واألمراُء عادوا للقصوْر 

حِط.  
َ
 الجندّي باسِم الق

َ
صاِدرون هوية

ُ
 وت

 
َ
 إّن ُجنوَد مصَر يغادروَن الخوف

غِم العبورْ  رضفاأل 
َ
 التي اختلطْت ِبهْم َرقصْت على ن

صَر   النَّ
َ
حاربون

ُ
 وت

 في أّي اتجاٍه يعبروَن األّن ؟! 

 
ُ
كُل الخطرْ تختلط

َ
 الحدوُد ويستوي ش

 القضاِء على القدرْ 
ُ
 فليرتفْع سيف

 يتذكُر النيُل الحدوَد 

 (. 40-39وفي حدوِد النيِل حدُّ املستحيْل. )دليلة،ص

إن الشاعر يتتبع منابع التراث العربي القديم، وكذلك التراث غير العربي، كالتراث الفرعوني ّلستكمال حلقات صوره املرادة، ألن  

أن   أرضيضاح خاص ّل مثيل له، فالنيل كان ولم يزل يشكل عنوان الحياة وديمومتها في  إ لى  إ حالة اّلستكمال تلك تؤدي   مصر، حتى 

رضا النيل وبقاء روح التعاون معه، فكما تقول األساطير أن أجمل فتاة في مصر    أجلا يقدمون أجمل بناتهم من  املصريين القدماء كانو 

ابان فيضانه، من    من غضبه 
 
للنيل خوفا السكان تجاه منبع ومصب حياتهم )النيل(، حيث يؤكد    أجلكانت توهب  استمرار عاطفة 

 في العطاء دون حدود إذن يتحتم على اآلخرين إدامة العطاء دون توقف أو  
 
الزمن )أن مصر هبة النيل( فبما أن النيل لم يزل مستمرا

م بين نظم الحياة، ألن الشاعر يحاول تعميم عامله إعاقة، فهو يشكل عنوان الحياة املستديمة )النيل(، على الرغم من التطاحن القائ

اآلخرين، واليقيني على  والعدوان، حيث   الفكري  الفتك  في قوى  املتمثل  للشر  الغلبة  تكون موازين  وقد  وإبداعه،  نصوصه  من خالل 

القا دّلّلتها  لها  أسطورية  بقيم  اّلتيان  طريق  عن  لها  رفضه  خالل  من  القائمة  النظم  مع  الشاعر  ،يتعامل 
 
أبدا اّلنحياز   ئمة  على 

السلبي، مهما طال الزمن، وإنما قد يحدث تغير إيجابي أو قد يحدث تغير إيجابي أو تكون استمرارية  ملضامين الخير غير قابلة للتغير 

 الحياة اإليجابية.  

»دليلة«، وبالذات  والشاعر قد يمزج عدة أساطير من خالل قصيدة واحدة أو مجموعة شعرية طويلة كما هو قائم في مجموعته

بنى   الشاعر على  البناء كي يستحوذ  الخيال  يتداعى  واألداء، فقد  املنابع  في  إنسانية متعددة  الشعورية ذات مالمح  التجربة  حين تكون 

 جديدة صوب هدفه األشمل من الرغبة والخلود، في أفكار وضمائر الناس املتتبعين للفن اّلنبعاثي عبر األجيال املتالحقة.  

ديمومة الحياة في تدفق النيل وجريانه، لم يزل يحاول بلورة شخصيته والدفاع   أجلب الذي كان يضحي بأجمل بناته من  فالشع

التقوقع على الذات، واّلنطالق   التي خلفتها السياسة العصرية القائمة على  السياسية الجائرة   القيود والنظم 
 
لى الوطن  إ عنها ،رافضا

 لف لقيم مبتغاه. الكبير، والتوجه صوب فكر مخا

أن جيش مصر وشعبها     
 
الذي أوصل مصر ملا أصبحت عليه، علما السياس ي  السياس ي والنظام  الفكر  فالشاعر هنا يريد هجاء 

 ذا قيمة ّل تضاهى  إ رفضا هذا الجبروت وانصاعوا لقيم الحق والرجولة التي أوصلتهم  
 
لى حافات القناة بعد العبور ليعد العبور انتصارا

 أو
 
خ قيم العالقة بين الشعب و  ماديا ، ألنه رسا

 
 خاصة.   ه،أرضمعنويا

 
 ونيله الذي يديم الحياة ويجعل لها قيما

 
 
ألن مثل هذا األمر عمد إليه الشاعر عن وعي تام ليزاوج في خطابه بين املاض ي والحاضر، ليحقق القيمة لألسطورة والواقع، علما

الشاعر   أن  إّل   فاعلة لينخرط بواسطتها حتى عمق قيم مرادة، من خالل بحث أن األسطورة قد ّل تكون حقيقة 
 
قد يخلق فيها روحا

 ليؤسس لحالة خلود مرادة تتعلق بعطاءات  
 
 طبيعيا

 
، وكأنه يتمثل الش يء تمثال

 
دؤوب متواصل، كي يلغي حاّلت التوجس املتكررة كثيرا

ذلك   وكأنه من خالل   ،
 
معا كليهما  أو   

 
أو فكريا  

 
غريزيا إما  ولكن    يؤكدالبشر،  تلك،  أو  وحة 

ا
الل داخله هذه  ترسم  إطار  األسطورة  ))أن 

 من الخطوط العريضة التي سبق أن رسمها األسالف((. )األسعد سامية
 
 (. 133ص  1985 ،انطالقا
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ِت الشمَس عني    وأّن الُصخوَر التي َسدَّ

 ارتدْت ثوَب ماْس  

ختاُر من لوِنها ما 
َ
ْت يَديها إلى الشمس ت  أشاءُ ومدَّ

 السماءْ 
َ
 ألمتَد تحت

 من البحِر.. للبحِر لوني  

 الشمِس تسأل: 
َ
 واسمُع رائحة

 زرقاءَ 

 زرقاءَ  

 أيَن الّسماُء اختفْت في عيوِنِك  

 أيَن النجوُم استراحْت ؟

 وأيَن القمْر 

 بيَن الرموِش وبيَن الرتوِش 
َ
 وعيناَي ال تعرفاِن املسافة

 انتظاِر املساحيِق 
َ
 تقوالِن دون

 يتحرُك يا قومُ إني 
ً
 أرى شجرا

 نحَو املوانيِء  
ُ
 يزحف

 فيِه احمراُر الخطْر 

 اإلذاعاِت يهطُل 
َ
 واسمُع صوت

 
ً
 مألنا الّسماء انتصارا

ّ
 أنا

طْر 
َ
 عبرنا حدوَد الخ

ّ
 وأنا

 بني َيعرٍب 
ّ
 وأنا

 ذكرنا.. يهز الجباَل  

 (. 79-78ويمحو البحْر... )دليلة،ص

ي الشاعر ّل  أن  القول:  األإ طمح  من هنا نستطيع  النموذج  كمل في مضمار قصيدته من خالل استخدامه األساطير، لى تحقيق 

يحمل إ و  لم  شعره  أن  يعني  ّل  فهذا  الشاعر،  يتبناه  وموقف  ودراية،  بفكر  معبأة  أدبية  صياغة  خالل  من  للهدف  الوصول  املراد  نما 

ا  فنية  على  الشاعر  فضلها  قد  مرادة  أشياء  نجد  وانما  مقبولة،  أدبية  والعقائدي    ألداء،مضامين  الفكري  املبتغى  إلى  الوصول  وهي 

 في بناء القصيدة وذات فاعلية  
 
 هامشيا

 
والسياس ي أّل وهو اّلنتصار للثورة والشعب، لذا جاءت أسطورة )زرقاء اليمامة( لتصبح جزءا

 ابغة الذبياني( قد أشار اليها في شعره كاملة في مضامينها، األسطورة التي عرفت على مدار التاريخ العربي حتى أن الشاعر الجاهلي )الن

ظرْت إلى َحماِم ِشراٍع وارِد الثمِد 
َ
تاِة الحّيِ إذ ن

َ
 احكْم لحكِم ف

كحل من الَرمِد 
ُ
م ت

َ
تبعُه ِمثَل الزجاجِة ل

َ
يٌق وت

َ
 ن
ً
 َيحفها جاِنبا

قِد 
َ
نا إلى حَمامِتنا ونصفه.. ف

َ
ما هذا الَحماُم ل

َ
الْت: أال ليت

َ
 ق

بوه،  ِزِد فَحسَّ
َ
م ت

َ
نقْص َول

َ
م ت

َ
 وتسعيَن ل

ً
 تسعا

َ
 فألفوه كما َحسْبت

 في ذلَك العدِد .الذبياني،النابغة،د.ت.ص
ً
 فيها حمامتها وأسرعْت حسبة

ً
كملت مائة

َ
 (. 50ف

 عن زمن الشاعر، إّل أنه قد استخدمها في خلق
 
 وهذه اّلشارة تنم على معرفة مؤكدة بهذه القصة، ألنها لم تكن قد ابتعدت زمنيا

 معادلة حسابية.

، بذا جاءت القصة عن الشاعر الجاهلي على شاكلة السرد اإلخباري ليس 
 
 عميقا

 
 أو فكريا

 
 نفسيا

 
ولم يفلسفها أو لم يعطها بعدا

رأة  إّل.. بينما نجد صخر أبا نزار قد أفاد من القصة وجعلها بعمق فكري معاصر، لها دّلّلتها الروحية والفكرية، وزرقاء اليمامة تلك امل

التي اشتهرت بعمق الرؤية البصرية حتى قيل أنها ترى عن بعد مسيرة ثالثة أيام متتابعة، وكانت تبلغ قومها بما ترى حتى أنها رأت جيوش  

ما  وهذا  مؤكد،  يقين  ورؤيتها  نبوءتها حقيقية  فكانت  يصدقوها،  لم  قومها  أن   
ا
إّل األشجار،  بأغصان  يستظلون  وهم  زاحفة  األعداء 

دته سيرة أ 
ا
 مع مراده للوصول   ك

 
 متناغما

 
الحدث بعد األخبار املشكك فيها من قبل األهل، إّل أن الشاعر يخلق من هذه األسطورة حدثا

 إلى مبتغى معين ّل محال. 

دق والنفي، بمعنى أن اإلخبار قد يكون حقيقة فيما بعد أو ّل يكون، كما   جاء الشاعر بصور إخبارية قد تحمل في مضامينها الصا
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لى الجماهير، على الرغم من  إ ع زرقاء اليمامة وقومها، فالزرقاء هنا ترى اإلذاعات وهي تنهال منها األخبار التي توصل حالة النصر  حدث م

أن مجريات األحداث وتداخلها يؤكد لنا عدم استجابة   
ا
اّل أو ملفقة،  األخبار قد تكون صادقة  أن هذه  بالناس، علما  ق  املحدا الخطر 

الحد مع  الناس الجماهير  وكأن  واقعية،  غير  أشياء  تصبح  حتى  البصرية  الرؤية  تعكس  أصبحت  اليمامة  زرقاء  وكأن  اإلخباري،  ث 

متعطشون إلى ثورة عارمة وإن وجدت ثورات أو مسميات الثورات على الساحة العربية، فكأن النبوءة السمعية والبصرية بمثابة دعاء 

ه  ّلستنزال رؤية النصر الحقيقية، على الرغم من   املغالطات املحيطة من الجوانب كلها حتى غدا املواطن يشعر بها أو يتلمسها بحواسا

ة دون استثناء، وهنا نرى الشاعر وقد يجمع الضدين في رمز زرقاء اليمامة ورؤيتها.. ألنه رمز)) يشير إلى الجانبين املتناقضين في العالق

راع بينهما فهو يحمل في طياته دّللة مزدوج  .(.168، ص 1975، )عصفور جابر .ة((ويبلور الصا

 
ُ
 وتروي ناعسة

جِر في َعصرِ 
َ
 َعْن خبايا لعنِة الّصبِر وُجرِح الف

 
ْ
 الشموِس البائسة

َسُر أغثنا 
ّ
 أُيها الن

حاصْر 
ُ
َسُر امل

ّ
 أيها الن

 في كوكبنا الِفض ّي ُمفتاٌح ألسواِر الذهْب 
َ
 أنت

َك بيُت هللِا تبنيِه  ِ
ّ
حُن واألسواُر في كف

َ
 لَهاجرْ ن

 من حيِث انتهْت، تبدأ
ُ
 يسكنها التاريخ

ٌ
 رحلة

 في اليرموِك في ابَن العاِص في صفيَن في حطيَن 

 بالناِي على أهداِب نورَس 
َ
 ...كم ولٍد َصفَع الغربة

 كم بلْد 

 أحرقْت أسفاَر ماضيها املكّدِس 

م َجسٍد 
َ
 ك

 الشهوِة في ُحْضٍن مدنٍس 
ُ
لمتُه رعشة

َ
 مل

 كم أسْد 

 في 
َ
 جرِح دِم الشعِب املقّدِس الغ

 كان ما كان 

حِط 
َ
 وجاَء النيُل يستجديَّ عروَس الق

  رضأن تلهَمُه الطوفاّن كي يغسَل عينيه بدمِع األ 

 
ً
 كي يمأل سيناَء سنا

 
ْ
 ودموُع الشمِس كالشهِد على خِد دليلة

 
َ
 وفرعون

َ
 لشمشون

ً
 نسجْت عرشا

 (. 9-8ة ومواسم الخصب،صالذي كانْت لياليِه امتداَد املاِء للماِء... . )دليل 

  ،
 
بعضا بعضها  األساطير مع  خلق عملية مزج  في  بواعث هامة  السياس ي  والعمل  الفكري  املراس  الثقافي وعمق  اّلطالع  إن سعة 

ة اللمح الشعري، في حين تكون التجربة   من خالل اّلنفعال والحركة،  ليشكل قدرة فاعلة حيث يعمد من خالل استلهاماته أن يعطي قوا

تصل  وليدة   كي  توجهاتها  إ استكشافية  ملختلف  املتعددة  األساطير  بين  التمازج  هذا  الحدث،  قيمة  مع  والتفجر  اّلتقاد  حالة  لى 

تعبوية قد ّل يكون تفرد بها الشاعر هنا، وإنما كثير من  حيث يتداعى الخيال الحالم عند الشاعر ليجسد حقيقة سياسية،  وانبعاثاتها،

األمر،   الشاعر  الشعراء يتوجهون صوب  التزاوج، لذا يعود  الفاعلة في خلق عملية  الشروط  لى شمشون ودليلة، ومدى إ شريطة توفر 

مداليل األسطورة عبر الزمن، ومن ثمَّ يمازج الصورة مع رؤى فلسفية خاصة ليدمجها بمرحلة الوصول للهدف، وهي بيان مدى املعاناة 

القل السنوات  املتتابعة عبر  للهجرات  نتيجة  الشعب  التي  عند  املرأة  تلك  وهو))رمز هاجر((   ،
 
خالدا  

 
رمزا املستخدم  الرمز  ليكون  يلة، 

 له، إّل أن القيم اّلجتماعية الصارمة جعلت منها  
 
مرأة ّل تعرف اّلستقرار في  إ أهديت للنبي إبراهيم أثناء زيارته ملصر وقد جعلها زوجا

ي( ليستقر بهما املقام قرب الكعبة، حيث أخبرنا القرآن الكريم بذلك  مكان معين، لذا بدأت رحلتها القصرية مع وليدها البكر )إسماع

م((.)سورة إبراهيم، اآل  على لسان إبراهيم: نا إني أسكنت من ذريتي بواٍد غير ذي زرٍع عند بيتك املحرا  (.37ية ))ربا
اإل  غير  القسرية  الشعوب  هجرات  أول  هاجر  هاجر  لتمثل  أحفاد  من  هو  املتالحقة  للهجرات  تعرض  الذي  الشعب  ألن  رادية، 
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وولدها إسماعيل.. إذن يريد الشاعر هنا تجسيد صورة لحركة اجتماعية مؤكدة عبر الزمن، لتعود للظهور من جديد، إّل أنها تمثلت في  

ا  أبناء  الفاعلة عند  الثورة  الهجرات لم توقف حركة  أن  إّل  بأكمله،  الشعب  الفداء مستمرة يؤكدها تهجير  ر، ألن عملية  هجا
ُ
امل لشعب 

املبنية على الفداء والرحمة، إذ  موقف املصريين من النيل وعطائه، إّل أن الشاعر يعكس الصورة واألسطورة من خالل سير العالقة 

 وسط النيل للخالص من شر فيضانه أو التخلص من تبعات الغ
 
ضب املؤكد الذي يحيط  كان املصريون يقذفون بأجمل بناتهم سنويا

، إذ أصبح الناس يقربون القرابين للنيل زمن قحطه ّل فيضانه )وجاء النيل يستجدي عروس  
 
بهم، بينما أصبحت الحالة مختلفة تماما

إرادة من   الفداء هنا عن  أرواحهم من   أجلالقحط( لذا يكون  الثوار، عندما يقدمون  الحال مع  القحط، كما هو  الجميع من  خالص 

 لوطن ومقتنياته في زمن يعزا فيه الفداء.  ا  أجل

وكأن الشاعر هنا، يخلق حالة مجابهة الواقع ،من خالل النسج الشعري املغزول بخيوط األسطورة املتنوعة وتوابعها، ألنه يمثل  

القادم، التحدي  املناعي ملجابهة  املصل  الذي ّل يبشر بخير و   أصول  الشاعر ملحيطه وواقعه  الرغم من معرفة  الثورة، على  إن وجدت 

أدت   لى تفجيرها وبزوغ أشعة شمس حريتها، لتحمل في عروق إ ألنها تعج بأشياء داخلية وخارجية تعيق من ثبات وديمومة قيم مرادة، 

أبنائها التوق للحرية من خالل معطيات سياسية، واجتماعية يعيشها اإلنسان الفلسطيني خاصة والعربي بعامة، ويجسد رؤى العودة  

د، كما هو طائر الفنيق الذي يموت وّل يموت، كما تقول األسطورة، وإنما يموت طائر   والصالح للفلسطينيين كشعب لوطن محرر موحا

 لينهض طائر من جديد، كما تقول األساطير اّلغريقية والفرعونية قبلها:

نا انتظارْ 
َ
 يا طائَر الرعِد...عيون

 ال تنحني للريِح... والليِل واالعصاْر... 

 ا قد غاَب... لِكْن على وعِد وَبعُضن

 أن يرجَع الغياْب... يا طائَر الرعْد.. 

 
ْ
 الغزِو وبعُض اللهِو ِسُر املرحلة

ُ
 إنها تجربة

 
ْ
قبلة

ُ
 للتاريِخ من قلِب البروِج امل

َ
 العودة

ُ
 يستلف

ٌ
 َسلف

 وإلسماعيَل درُس النحِر والرؤى انعكاُس العيِد والذبِح العظيْم  

 احذْر السكيَن يا إسماعيُل 

 ومن الخلِف ومن كِل الجهاْت  
ً
 ويسارا

ً
 فالشيطاُن يأتيَك يمينا

 للميراِث يمتُد من النيِل الى شِط الفراْت 
ُ
 َدُمَك البصمة

 احذِر السكيَن يا إسماعيَل احذْر 

 وتذكْر 

 ملعْت في ديِر ياسيَن استقرْت في الوجْع أن 
ً
 نصال

 الصبِح 
َ
 صالة

ْ
 بالناِي واغتالت

ْ
 عصفت

 الصمِت 
َ
 والشمِس. انتحاُر الرفِض دوامة

 وفي سوِط الجشْع 

 هل تعيُد الشمَس موسيقى البجْع 

 أيها القادُر أن تنصَر عبدْك 

 (. 13-12. )دليلة ومواسم الخصب، ص أيَن ِزنُدْك...

 متشعبا يعيشه شعبه، فمن خالل جدلية قائمة،من خالل اإليح
 
 واجتماعيا

 
 سياسيا

 
ّل  اء األسطوري، املؤكد ُيظهر الشاعر واقعا

راع السياس ي راع القائم لبلورة أبعاد الصا ،  تنتهي بين اإلنسان وتراثه، حيث الفعل اإلنساني الذي يؤكد تغيير املرحلة، وإظهار حالة الصا

األم الى األسطورة، يخلق أساطيره  والفكري والثقافي، ألن  أنه في غير حاجة كبيرة  املتميز ))حين يشعر  الشاعر  إذ  ر يعد تمييزا للشاعر 

 (. 129ص  ،ورموزه الخاصة به(( )عباس إحسان

من هنا نرى الشاعر يوازن بين أساطير األولين والرموز الفاعلة، وأساطيره التي يصنعها من خالل الحياة الخاصة، حيث رموزها 

قادرون على نسج ما يرونه    دد بتعدد أنماط فكرية مختلفة، تتبع أفكار صانعيها، ألن الشعراء الراسخين في عملية الخلق الشعري،تتع

 لقيم األحداث. 
 
 ومالئما

 
 مناسبا

الم)لهذا نرى رمز   السا املسلمين ومخالفيهم   (اسماعيل عليه  بين  الخالف  الرغم من  عري، على 
ا
الش النسج  من   يتجدد من خالل 

الذبيح، مسمى  حول  والنصارى،  الرمز   اليهود  جاء  بهذا  مختلفان،  وزمانه  الذبح  مكان  وكذلك  الذبيح،  هو  اسحق  في  يرون  ألنهم 
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الحياة  فاعلة من خالل   
 
رموزا لنرى  العالقة  لتمتد  وذويه،  الشاعر   ملعتقد 

 
ومؤيدا  

 
اآلخرين مساندا ملعتقدات   

 
الذبيح مغايرا إلسماعيل 

لها دّلّلتها  املعاصرة، حتى ت النفس معالم ومكنونات  تثير في   « ياسين  الذي استخدم في مجازر دير  النصل  راع، ألن  الصا تجسد حالة 

الخاصة، حتى نرى العالقة قائمة، ألن السكين التي استخدمت في مجازر » دير ياسين » كانت أداة في أيدي اليهود الذين يحاولون انتزاع  

ها من الفلسطينيين
ا
براهيم  إ رادته املتالئمة مع نظرة والده  إ بالكره والظلم والطغيان، وكذلك إسماعيل النبي على الرغم من    األشياء كل

الم، اّل أن حالة   سماعيل والبعد الذي عاشه هو نتيجة لصراع قائم بين )سارة وهاجر( هاجر التي ّل حول لها وّل قوة، هنا  إ عليهما السا

 بين  
 
 وّلحقا أساسه الغيرة والحقد وحب السيطرة، وغير ذلك، حتى يبقى الجذر قائما

 
نتيقن أن روابط الظلم واسس الظلم القائم سابقا

وموسعة للسياق األسطوري القديم،حول مسمى الذبح ومكان الذبح، ألن ذلك يدخل في   املاض ي والحاضر، وإن وجدنا معالجات كثيرة 

 في ع
 
 هاما

 
 بنائيا

 
 رمزيا

 
ملية  معتقد ديني قائم لن ينتهي مهما اختلفت املسميات مع األزمنة واألمكنة، والشاعر هنا يتخذ األسطورة متكئا

، على الرغم من عدم استخدا
 
 ومضمونا

 
 مها بالحرفية التي وجدت له: خلق اإلبداع شكال

علُن أن ابراهيمَ 
ُ
 التلموِد ت

ُ
ة
َ
اف ر

ُ
 وخ

 جدُّ األوليْن 

 
َ
 وتصيُح يا أبناَء َهاجَر أن أوردة

افديْن   الُعمومِة ال تعمُّ الو

 هيا الى َحبِل املودِة يا عرْب  

 عن السبْب 
َ
.. وال خالف

َ
 فال اختالف

 الهواِء  
ُ
 سيف

بُّ اورشليَم  ّصِ
َ
ن
ُ
افِة وهي ت  تطوي ضميَر القدِس في نفِق الخر

ٌ
 دوامة

وَب القراّن في العهِد القديِم 
ّ
 وتذ

 ووساُم إبراهيَم يخرُج من قرابيِن 

 (. 83ص   1996اللهْب . )أبو نزار صخر،  
ملا تحويه الشعري،  الشاعر أحاسيس يظهرها من خالل نصه  تثير في  يتبعها من مساس  تلك األساطير من تجارب    األساطير وما 

ألن وخاصة  ذاتية  معاني  أو  إلثارة   إنسانية  كوسيلة  القول  وإعادة  الترداد  ويستخدم  تتكرر،  تجارب  من  كسيل  اإلنساني  ))الوجود 

 محدودة وبسيطة ويضع وحدة متكاملة من فيض  
 
، ويخلق خالصات رمزية للتاريخ البشري من أفعال تبدو ظاهريا

 
العاطفة والذهن معا

النقاد،  أش من  مجموعة  جبرا،  إبراهيم  جبرا  السرد((.)  في   
 
وقدما  

 
خلفا واّلرشادات  اإليماءات  بإيراد  واملشاهد  املواضيع  ،  1973تات 

 (.233ص

 بين املاض ي والحاضر، حيث يقوم  
 
 ألنه يبني جسرا

 
 وتعبويا

 
 فنيا

 
 هاما

 
بذلك يحقق الرمز األسطوري في شعر »صخر أبي نزار« هدفا

 بجمع الجزئيات والكليات املبعثرة واملجتمعة التي تتواجد في مناحي الحياة كافة. 

ة، لذلك   وبما أن الشاعر اإلنسان ميال بطبعه لتراثه ودينه، خاصة كونه من مجتمع مقهور مغلوب على أمره، ألنه يرى في ذلك قوا

عمليته   خلق  في  املساعدة  مصادره  يشعب  ذلك    اإلبداعيةأخذ  جاء  البناءة،  التفاعلية  والقوة  بالعطاء  زاخر  الديني  التراث  حيث 

 له ابعاده الذاتية والجماعية، الفنية واملعنوية. 
 
 مجسدا

 
 ليستثمره الشاعر استثمارا

التعامل والرم الفكري والعقائدي للشاعر والجمهور، حتى غدا  التوجه  الدينية ومعطياتها تعدا ذات حساسية خاصة بسبب  وز 

له، وإنما  استثمار ذلك بشكل ّل نظير  أدائية وقوة عقائدية ّل يستطيع  الذي ّل يمتلك مقدرة  الشاعر  ، ألن 
 
 معينا

 
معها يشكل حرجا

 ا. يوقع نفسه في مهاوي هو في غنى عنه

نتعامل مع رموز إسالمية   عادية فهي رموز ألنبياء هللا ورسله والقديسين والصالحين حتى صرنا 
 
الدينية ليست رموزا الرموز  ألن 

لى نظرة الشاعر وموقفه من تلك الرموز، لذلك نجد  إ ومسيحية ويهودية كلا حسب موقفه وهدفه، والتعامل مع الرموز الدينية يعود  

ه الصالة والسالم يتناوله الشعراء بنوع من الحيطة والحرج، على الرغم من شيوعه وكثرته ألنه ّل يحتاج رمزه رمز الرسول محمد علي

 الى تأويل أو تجميل املراد منه والهدف: 

 برٌد آلدم

 والسالُم عليِه منذ التيِن أدمى َجفنهُ 

 ليّسد ُجرَح الياسميْن  

 السنيْن 
ُ
 بيَن يديِه خارطة

َ
 لتموت
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 الحزيِن مالمَح الزمِن الجديْد  ليعيَد للوطِن 

 ليّسد درَب الشمِس في وجِه الشياطيِن 

 التي التهمْت دماَء الجرح وانتعشْت على نغِم الصديْد  

 برٌد آلدم 

 يختفي إبليُس في جرِح الشهيْد 

 مالمِح النفِط الجليْد 
َ
 ويذوُب فوق

 ووساُم إبراهيم يخرج من قرابيَن اللهْب...

 ومن الحجارِة  

 في
ٌ
 القدِس يعصُرها الغَضْب  وردة

 كتبت بنسغ شهيدها التاريخ في  

 (. 8-7زمِن العجْب... . )الّسيوف / ص  

 
ُ
،ت

 
ترميزا الفاعلة  الشخصيات  السالم من  آدم عليه  ببداية    عد شخصية  األمر  يتعلق  رمزي خاص عندما  ذات مغزى  جعلها  أي 

عندما يتعلق الرمز بعملية الخلق وبداية التكوين البشري،   موقع الرمز آلدم،الخلق والتكوين، ولغنى رمز آدم بالدّلّلت التي تتالءم مع  

ه التي بسطها، وكذلك يشكل آدم مع ولديه قابيل وهابيل أول معادلة قائمة في العالقة اّلجتماعية، أرضوجعل اإلنسان خليفة هللا في  

والهجرة ملكانيات مغايرة لألمكنة التي   ع الحياة الجديدة،ورمز آدم مع حواء تشكل بداية محور الصراع م  ومظاهر الحسد والضغينة،

عالقة قسرية ألنه أنزل إليها نتيجة لذنب اقترفه مع زوجه حواء، لذا جاء عقاب الخالق    رضيعيشها اإلنسان، وتعد عالقة آدم مع األ 

، حيث  
 
 بيننا ،واضحا

 
كوين أول خلية إنسانية في الحياة البشرية خرجهما من الجنة، لتبدأ عالقتهما بحياة جديدة، من خالل تأ ظاهرا

 املمتدة ،من ذلك الزمان حتى تتم مشيئة هللا.  

أوردتها الكتب السماوية، )قصة الخلق وبدء الحياة على وجه البسيطة( وبما  آ نرى الشاعر قد استثمر قصة   ن مسألة أ دم التي 

زال آدم من الجنة، وبين إنزال أهل العراق لسيدنا إبراهيم في النار النزول جاءت عقابية، نتيجة لجرم مقترف لذا يوازن الشاعر بين إن

 
 
 له، إّل أن هناك فارقا

 
بين النزولين، فأنزال آدم تم بأمر إلهي، وانزال إبراهيم تم بأمر إنساني يخالف إبراهيم في عقائده، إّل أن   عقابا

اّلنز  من  ويراد  معين،  حدث  لحدوث  نتيجة  تما  قد  )اّلنزال(  أن هللا سهل  األمرين  إّل  )العقوبة(  ألنه  إ ال  آدم  في أ نزال  له  خليفة  راده 

 على إبراهيم،رضاأل 
 
 وسالما

 
 على إبراهيم((.  ، وكذلك جعل النار بردا

 
 وسالما

 
 ))يا نار كوني بردا

ليلصقه  
 
 وسالما

 
للنار حتى تكون بردا أوّلها إلبراهيم، من خالل مخاطبته  التي  الشاعر رحمة هللا  ا آلدم من خالل  لذلك تقمص 

 نسج خاص، ألن عناية هللا بقيت تحف آدم منذ خلقه حتى مبعثه على الرغم من العقوبة الربانية.  

األ  على  آدم  نزول  كاملة   رضوكأن  حياة  مصدر  هي  التي  الشمس  درب  جعل  لذلك  لهم،  والتابعين  الشياطين،  على   
 
حربا عدا 

 
 
لى حالة فساد كاملة، وكأن آدم أراد إحياء هذا الوطن الذي يقصده الشاعر من خالل  إ مام الشياطين كي ّل يصل األمر أ لإلنسان، مغلقا

يقال لها »عراق« كما تقول الروايات وهذه املعادلة تتم عن تفاعل تام وذكي مع قيم الغدر الذي تعرض   أرضعملية النزول، ألنه نزل في 

العراق مهبطه إذن سوف تكون في حماية هللا ومباركة مالئكته،    أرضنت لها العراق، زمن حرب أمريكا واألطلسيين ضده، فبما أن آدم كا

أمر هللا، فآدم نزل لأل  اإلنسانية، بعد  البشري والحياة  التكوين  العداء   رضألنها تشكل بداية خلق  الرغم من   برعاية هللا على 
 
محفوفا

 للعراق وشعبه ومناصر 
 
الشيطان آلدم وذويه، ألن آدم يمثل رمزا املعتدين من أطلسيين ومتخاذلين، الذي يكنه  يه، بينما إبليس يمثل 

لتستمر الحياة على الرغم من جبروت الحرب املدمرة التي خطط لها بإتقان، ليتأكد الناس املقولة املشهورة » أنا أمريكا هي الشيطان  

 األكبر » 

جمل والحجج التي جاء بها املع تدون لضرب العراق وشعبه، إّل أن العراق سيبقى فهذه رموز لها وقعها الخاص، على الرغم من التا

ر له سبل الحياة، ليكون نبي
ا
 بامتداده الحضاري واإلنساني كما بقي أدم رمز البشرية على الرغم من خطئه، إّل أنا هللا رعاه ووف

 
دا   سيا

 
ا

العر  أقدم عليه  ملا  التقدير  في  الخطأ  الرغم من  الحياة على  أسس  للعراق وسيوفر  ر 
ا
وف يستوجب  وكذلك  إن وجد ّل  الخطأ  اق، ألن 

اإلعدام ملسيرة بشرية حضارية عمقها من نزول آدم حتى قيام الساعة، ألن قصة النزول دونت في العراق بأنه )) عندما أخرج من الجنة 

ماء، كان أول ما وطئت قدماه   أول موطن للبشرية  العراق، وبهذا تشير إلى اعتقاد قديم عند الناس، بأن العراق هو    أرضوأنزل من السا

هللا، خصائص وميزات وسمات قريبة من الجنة دفعت آدم   أرضاألولى، ومن الطبيعي أن القصة أدركت أن في العراق، دون بقية بقاع  

 (.22، ص1983 ،ه للنزول فيها((. )مجموعة من الباحثين العراقيينأرضإلى اختيار 

 



 نادي الديك                                                                                                                                                    التراث في شعر صخر حبش أبي نزار  

 44-18، ص: 2021 -1، العدد3املجلد  -اللغوية واألدبية العربية املجلة الدولية للدراسات
 34 

 

أهميتها من   لها  الحاضر بقيم وثوابت  انطالقته صوب فجر  املاض ي، من خالل  العراق ألنه حاول نسج قيم    أجل لهذا تم ضرب 

بقاء هامة األمة منتصبة، وإن كان سبب ضرب العراق هو القشة التي قصمت ظهر البعير، ألن حلقات التآمر امتدت لتشمل ماضيه 

وهو يوازن بين املاض ي والحاضر لنرى أهمية الحدث واملزاوجة بين ما حدث للعراق وما حدث  وحاضره ومستقبله، من هنا نرى الشاعر  

الهدف   أن  إّل  املسميات واألزمنة،  اختلفت  العداء واحدة، وإن  الغضب..( ألن أصول  القدس يعصرها  الحجارة، وردة  لفلسطين )ومن 

 هو تدمير كيانات األمة الواحد تلو اآلخر.  

ا ملقدرات األمة من خالل فعلى الرغم من اآلّل   أنه استطاع رسم إطار فاعل وإن كان حزين 
ا
م التي تعتصر قلب الشاعر ومحبيه، إّل

 ربط الحاضر باملاض ي واستحضار قيم متعددة من خالل رموز لها مضامينها ومعانيها. 
عِز  

ُ
 ورٌد لفاطمِة امل

هب املحاصرِ 
ّ
 الل

َ
اِفِل قبضة  ِخماُرها بيَن القو

 والحسيُن 

  يحك 
ْ
سوق

ُ
نفى وعن ترِف الف

َ
 ي لها عن قسوِة امل

 الباغي إلى أغالله صفَر اليدين
ُ
 وعودة

 يحكي لها عن غابِة األصناِم 

 عيْن.  
ُ
 للنمروِد فيها ألف

 
ً
ُر بلسما

ُ
 ورحيُق ابراهيَم َيقط

 ال يستكيْن.. وال َيليُن وال يقّبل راحتيِن  

 وال يديِن وال يناُم على غضْب  

ِح  ِ
ّ
 تفيُض بما ُيعانقها من األمِل املسل

ٌ
 في قلبِه لغة

 
ْ
 والحروِف الباسمة

  
ْ
 .. يا فاطمة

 هاتي َيدْيِك  

 خذي يدّي  

 فإن وجدِت أصابعي فاستخِدميها 

 سّياّن فالفجُر اقترْب 
ً
 أو دمعة

ً
 شمعة

ِك  
َ
 هاتي عيون

افتحيها للمدى    و

 فالناُر مزماٌر وابراهيُم أنهاُر الحصاْر 

 من الياقوِت 
ً
 َويفتُح النمروُد نافذة

ُرها عناقيُد الخليِل من الجليِل إلى حلْب  
ُ
 تنش

 (. 12-8هاتي ُعيونِك.. ) الّسيوف / ص  
الشاعر ومواقفه، التي تجلت بوضوح من خالل نسج رموزه وتداخلها، بعضها مع بعض،    من خالل وعي  حتى نرى تتضح رؤيته 

الحسين وفاطمة بنت النبي واملعز لدين هللا الفاطمي، وكذلك الم، واإلمام   من أدم ونوح وابراهيم عليهم السا
 
 دينية متعددة بدءا

 
  رموزا

النمرود وغيره، من الرموز الخاصة، التي جعلها تتداخل وتصل الينا من خالل معطياتها، ومن خالل صورهم التي امتدت عبر الزمن كل  

إلى   حسب اللغة  اّلكتمال عن تحول  األبعاد ليكشف  بين   يقيم عالقة جدلية 
 
لنرى حوارا بها ويدافع عنها،  التي يؤمن  موقفه والثوابت 

 على الذاكرة اكثر من   أساليبها املعدة لذلك، وهذا يرينا أنا الشاعر يستند الى موروث عميق في الفكر واألداء،
 
ألن الشاعر اعتمد » إذا

الخيال فانه يقع في خطر اّلنزّلق إلى اّلنماط أو القوالب الجاهزة، التي هي قوة مميتة وليست عكس ذلك، لكنه استطاع  اعتماده على  

قة في ذاته،
ا
)) فانه حينئذ يستطيع أن يوجد ما يبدو    أن يقترب من تفاصيل الذاكرة عن طريق الخيال، أو عن طريق هذه القوة الخال

 رغم كونه عميق الجذور 
 
 (.162ص   1986 ،في املاض ي((. )الفن والحلم والفعلجديدا

التاريخية، الذاكرة  لم  إ فقط و   فالشاعر هنا ّل يعتمد على  بلون موسيقي خاص،  األداء  لينسج   
 
 فاعال

 
الخيال أصبح عنصرا نما 

.
 
 أو ممجوجا

 
 يكن سهال

األداء الناجح في خلق عملية التمازج بين الرموز يجعلنا نوقن مدى أهمية اّلنبعاث الوجداني والفكري لدى الشاعر، كي يوصل  
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التي تعود في نسب الفاطمية  الدولة  الفاطمي أحد رموز  املعز لدين هللا  الم، وبين  السا الزهراء عليها  ها  العالقة ويجعلها قائمة بين فاطمة 

الم ،والدة سيدي شباب الجنة »الحسن والحسين« املغدور بهما لنرى هذا التماوج واملنلفاطمة بنت الر   ة في الرموز. أقلسول عليه السا

 للصبر والجلد والعطاء، حيث ولدها الحسين املغدور في كربالء، يروي قصته كاملة مع غادريه،  
 
ألن فاطمة أم الحسين تعد رمزا

لتظهر   تلك  الغدر  عملية  تتمثل  الوفاء وكيف  قيمة  إظهار  خالله  من  نستطيع  كي  األزمنة،  عبر  متواصل  الغدر  ألن  وواضحة،  جلية 

 ألصحاب الثوابت والقيم الصائبة،
 
لنرى العالقة اّلمتدادية بين ابراهيم نبي هللا املغدور فيه  واملصداقية، حيث اّلمام الحسين يعدُّ رمزا

إسم من  ابراهيم  حفيد  الحسين  واألمام  قومه  قبل    من 
 
بلسميا  

 
عمقا يشكالن  أنهما  إّل  واملباديء،  للقيم  غدر  حالة   

 
أيضا يمثل  اعيل 

 ّل يضاهيه ش يء يذكر، وكأن الشاعر يريد القول أن  
 
   أرضخاصا

 
 من نزول آدم ومرورا

 
راع منذ األزل بدءا   العراق تتمثل عليها حالة الصا

الإ بنوح وطوفانه و  تلك  بالغدر كما نجد من يساندها، وإن براهيم ومواقفه، والحسين وبطوّلته، ألن  بطوّلت تجد من يعاديها ويلفها 

، فاهلل جعل كفة آدم ونوح و 
 
براهيم تميل لصالحهم في الروح واألداء بينما املوازين قلبت لصالح  إ كانت الكفة تميل ألحد القطبين دائما

يومن إلى  قائمة  بقيت  ومبادئه  الحسين  روحية  أن  إّل  )املبادىء(  الحسين  و أعداء  األ عا  سرمديات  تكالب  جللى  في  تمثلت  فقد  لذلك   ،

 بين هذين البلدين املمتدة صلة العمق الحضاري  
 
األعداء واملتامرين على أمة العرب ممثلة )بالعراق وفلسطين( ألن الشاعر يقرن دائما

)والش العراق  بين  قائمة  الصلة  روابط  يجعل  القائم  فاّلمتداد  تنتهي،  ّل  التي  والروابط  الحياة،    ام(،بينهما  ليديم  وموازينها  ثقلها  بكل 

 
 
 مع الجليل وحلب وصوّل

 
 لى العراق. إ ولعناقيد عنب الخليل التي ترتبط روحيا

الكتابة عن   أفكر في   عندما 
 
أحيانا التحرر واّلنطالق حين يجيء ))فزعي  آفاق  الشاعر، وتسد على مخيلته  تترصد خطى  الذاكرة 

أنني يبدو  واضافة،  باسهاب  منها من    املاض ي  بأي قدر  التضحية  أجد  بحيث  الراهنة،  اللحظة  من   
 
جدا الكثير  املاض ي   أجلأريد  هذا 

 شديد الخطر((. )جبرا إبراهيم جبرا، الفن والحلم والفعل، ص 
 
 (.12)الجميل( شيئا

ابق، ألن الشاعر فعال يزاوج بين األشياء، إّل أنا تأثيرات املاض ي وثقلها مع خضم الصراع    مع الرأي السا
 
القول هنا ّل يعد تناقضا

 ن الشاعر لم يتخلص من تبعات املاض ي وقد يظن أن املاض ي يتغلب على الحاضر أ مع الحاضر، وهو الذي يوحي لنا 

  نرى التراث والتاريخ بكل قيمه يلح ع
 
د مأساة وطن أحبه وينتمي إليه )الوطن العربي( ممثال ليه ليوصلنا إلى هدفه املراد، حتى يجسا

 )بالعراق وفلسطين(، إّل أن ما يحمله في قلبه من مكنونات إيمانية ترينا سمة األمل وهي تشع منها أشعاره. 

حيث تجربة املأساة التي   ليوصلنا إلى الهم الجمعي،  إن تجسيد املعاناة من خالل النص الشعري، يرينا مدى تجاوب الهم الذاتي،

اإلنساني،  البعد  دائرة  تدخلنا  حتى  املعتدين،  املتكرر من  الجبروت  تشكل معادلة  متتالية(،  بنكسات  )ممثلة  العربي  بالشعب  لحقت 

 والبحث عن حريته: لتصبح رموزه التراثية واملعاصرة رسالة يؤمن بها اإلنسان العربي، وفي كل مكان ألنها تمس كرامته 
 والنشيُد ُيعيُد 

ُ
عزف

َ
 أوتاُر ابراهيَم ت

 في َعْصِر التَردي َبعَض أنفاِس الوطْن 

جارُ 
ُ
ُر الت

ُ
ث
ْ
 الِنفاِق وَيك

َ
فوُح رائحة

َ
 وت

 حرفيِن.. ل ..ا.. 
ُ
بُح املباحِث َيْسِرق

َ
 ُعيوِنهْم ش

َ
 والشعراُء والوزراُء فوق

 
َ
صوُل في عمِق الضميِر غمامة

َ
 وت

 الوهُم الكبيُر 

 الغروِر لها.. 
َ
 والَهمُس ُينِذُر أّن مصيدة

بْت ليثرَب   األصناِم قد هرَّ
َ
 َمخالُب.. غابة

 صاَر  
َ
 بني قريظة

َ
 ُجنِح الليِل َسيف

َ
 تحت

ضيْر 
َ
 بني الن

ُ
 يحميها وسيف

َك للخروِج بها الى زمِن 
َ
 وّحد سيوف

 َجميُعها في 
ُ
لتحُم الّسيوف

َ
 العروبِة فيه ت

  واملعراِج بالسكيِن والحجرِ ساحِة االسراءِ 

 املقاتِل وهو َينقُش حَق تقريِر املصيْر 

َع ما
َ
مروُد ِخدَعتُه ِليقط

َ
 َيتنفس الن

عاعَك في جباِل القدِس 
ُ
 بِه ش

َ
طت  َربَّ

 أن شمسَك في 
َ
 فهو يرى الحقيقة

طْر 
َ
 الخليِل هي الخ
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رْ 
َ
ظ
َ
هبْت سدوُم إلى املصيِر املنت

َ
 ذ

 الحصاِر تصادُر ال
َ
 كلماِت لكّن نافذة

 تفرزها تُزورها تقّدمها على طبِق العناْق 

فاْق.... )السيوف ص
ّ
 الن

ُ
فوُح رائحة

َ
 (.34-32وت

ة، وكأنه نذير بالخالص واّلنبعاث، والبعث   إن ما جسده رمز ابراهيم من معطيات تجعل الشاعر يؤكد عليه من خالل محاور عدا

ليرمز   بإ الجديد،  اإلنسان  ليصل  الخالص  رؤية  عن  ليكشف  الخيانة  متواصل  مؤلم  حدث  على  ثورة  والثورة  إ رادته  إلى  التحرر  لى 

 التكاملية. 

اليهود الغدر  فكرة  بتاريخهم،إن  املرتبطة  للوصول    ي  بها  يتمسك  الشاعر  ومتسع إ جعلت  خاص،  حضور  خالل  من  هدفه  لى 

 من خيانات بابل العتيقة قبل امليالد حينما دمروها مع الفرس عام 
 
قبل امليالد ،وموقف يهود بني النضير  539بدّلّلت عدة، وذلك بدءا

 أن ثوابتهم تؤكد على خيانتهم، حتى وقتنا الحاضر حيث 
ا
الخياني في غزوة الخندق بعد أن عاهدوا رسول هللا بعدم الخيانة والثبات، إّل

ة اإلسالمية، حيث يكونون تحالفهم مع أسس استعمارية غربية، لتغدو الصهيونية ربيبتهم وقوة أدائهم، لتدمير كيانات الحضارة العربي

 األداة الفاعلة في تحقيق ذلك األداء.  

  بهذا الخطاب الشعري نرى الشاعر وهو يؤكد حقائق تاريخية صادقة، ألن الذين دمروا بابل وغدروا بالرسول في الجزيرة العربية،

ع القدس  غدت  حتى  املعاصرة،  األزمنة  مر  على  وفلسطين  العراق  ضد  تحالفوا  قد  أنفسهم  أيديهم  هم  على  مصلوبة  العروبة  روس 

الجالد   يدي  تحت   
 
واملا  

 
دما تنزف  حتى  املتكرر  الجلد  وهي تحت  األعداء،  بسكين  يذبح  واملعراج  اّلسراء  أفراحها، ألن موطن  ليفقدوها 

توصلنا   ايحاءات  لخلق  الشاعر  به  جاء  ناجح  توظيف  وهذا  األزمنة،  تام،إ الغادر، على مر  يقين  اليهود يشك  لى  أن  قتل  من  حالة  لون 

ة بهم، لتتبلور حقيقة  إ مستديم للحضارة وأصحابها، و  ن كان ذلك بجهد ذاتي لليهود أم بدافعية خارجية تحقق املآرب واألهداف الخاصا

 فكرهم وجبروتهم. 

لت  الشعرية،  الشاعر  تجربة  أبعاد  تشكل  حتى   
 
شعريا ولو  األضداد،  بين  املواجهة  د 

ا
وتول التحدي  تخلق  املواقف  أن  تشابك  إّل 

 العالقات وتمتد من البعدين الزماني واملكاني، بين املنتج ووطنه وشعبه.  

 لدى الشاعر،  اّلمتداد الزمني،
 
 ودينيا

 
 تاريخيا

 
وما كان يوازيها من أزمنة   ليرينا املفارقة بين زمن الخيانة والركود،  يشكل استثمارا

ور تتكرر  بمضامين عصرية، زيادة على مضامينها العتيقة لتصبح يثرب املاض ي، التي   النضوج والكبرياء، كي تدور عجلة الزمن لنرى الصا

حتى   الحضاري  اّلرث   من 
 
بدءا العروبة  السيطرة على مقدرات  فيه عملية  تسرح   

 
لهم، حقال والطاردة  الرافضة  اليهود ثم  تؤوي  كانت 

حشد الجيوش في الحرب الغادرة ضد شعب العراق  من اّلقتصاد والفكر وغير ذلك، وذلك تجلى في عملية    مقومات الحياة املعاصرة،

 رمز متجدد لعالقتها باليهود، ألن الفكر الصائب انتصر وطردهم، وكذلك سوف ينتصر الفكر اليقيني لتغدو 
ا
وحضارته، وما يثرب إّل

إّل جزء من كل، حي  يثرب منارة حرية وفكر وعقيدة، الدينية والدنيوية، وما يثرب  الرسول   أل كما كانت عاصمة 
 
امتدادا   رض ث تشكل 

إلى   اآلخرين  يوصل  كي   للشاعر 
َ
تشكل مالذا الرموز  وهذه  والحاضر،  املاض ي  بين  للعالقة  د  املجسا الرمز  اعتبارها  العربية، مع  الجزيرة 

ة، بطاقة سحرية خاصا واآلخرين  الشاعر  تمد  واملعهودة، ألنها  املرغوبة  الفراغ  يس  عملية سد  التي ّل  والقيم  األفكار  بعض  تطيع  عن 

املقدرة التعبيرية في األداء،   من عدم 
 
 من خالل النص الشعري، لتصبح غذاء  للوعي الشعري، وخالصا

 
الناس قولها عالنية، ولو نظريا

فالنصوص   الفكرية،  نوازعه  إيصال  على  حريص  ألنه  كذلك  الشاعر  يكن  لم  الفكرية    اإلبداعيةوإن  املعايير  عن  انطباع  إّل  هي  ما 

 تسكن الشاعر وخواطره وفكره.  والعقائدية التي

النصوص املتجددة قد يحتاجها اإلنسان بضميره، ألنه قد يعيش في صراع مع املاض ي بأمجاده، وانهزامات الحاضر، اّلنهزامات  

املرادة   املعرفة  دائرة  لتتسع  ،وأصالتها،  بعمقها  الفنية  التجربة  أصالة  لتتحقق  والنفسية  الحضارية  األزمة  عالقة  تشكل  للرمز التي 

ر أرضواألداء الرمزي، ألن الرموز التاريخية تعين الشاعر للوقوف على  
ا
ية صلبة كي تتعاضد تلك الرموز مع املوهبة الشعرية، كي تتجذ

 اإلبداعيعملية األداء  
 
، واستخالص حاّلت اّلبداع في بعض جوانبه وظواهره، ألن املقدرة ، وهذا يتمثل في مقدرة هضم املوروث تفاعليا

 في النص الشعري  الفاع
 
املتجددة، ليبزغ ذلك جليا الجدة  لة للشاعر تشكل حالة التطلع الدائب ّلتساع حلقات املعرفة، واملواكبة في 

اّلرتقاء   والحاضر، ألن  املاض ي  بين  الحضارية  األزمة  في  اّلنزياح  يوقن مدى  املرادة، ألنه  بالعجالة  األمر  أدرك  قد  الشاعر،   
 
ألن صخرا

قبل أي ش يء أخر، ألنه يمثل األداة والهدف في النتاج التكاملي في الوجود، ألن التعامل مع املوهبة وحدها ّل   اإلنسان، يكمن في إنسانية

، فاملوهبة وحدها لم تعد تكفي لخلق شعراء  
 
يكفي ألنه قد )مض ى الزمن الذي لم تكن فيه الثقافة ضرورية للشاعر لكي يصبح مجيدا

ه، (.19ص  1956 ،ـوت ». )الولي خضركأديث  ستيويل  و ت. س . آلي هو استلهام الرموز التراثية ،والشخصيات   فأول محاور هذا التوجا

للشاعر،  الشعري  النسيج  في  وتوظيفها  والدينية  اآلخرين    التاريخية  لتغذي  وأفكاره،  عواطفه  مع  متكاملة  وحدة  الينا  تصل  وجعلها 
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خاصة الذين يشعرون بعملية استالب عصرية، ليدركوا أهمية العالقة بين املوروث الديني والتاريخي،  برعشة الرغبة في التتابع واألداء،

لسحق ذوات اآلخرين حيث الشاعر )يعيش   والطموح الذاتي،  في عالم تتدهور فيه القيم، وتتكالب على أبنائه املصالح  اإلبداعيواألدبي  

الكبرى،   واإلنسان،أ أزمته  اإلنسان  بين  ّل يعطيه سوى عالقات متدهورة،  في عالم  يعيش  لوجوده    نه  وتحطيم مستمر  تعكير  وسوى 

 نسانيته. إ و 

ملجأ  اآلن  األسطورة  إنا   ،
 
أيضا بالالشعور  عنه  التعبير  يمكن  وّل  شعري  ّل  واقعنا  و   إنا  للشاعر،  ولم  أ دافئ  ينضب  لم  نبعها  ن 

 (. 87-86ص  1957العبطة محمود، يستهلك بعد(. )

خيِل ُمرصٌع بشقائِق النعماِن 
َ
 وادي الن

رجاِن والشرِف الرفيِع بال أذى 
ُ
 وامل

 ونجُد 
ُ
 وعلى جناحيِه الحجاز

 تفترشاِن ظّل مواسِم الهجراِت والفتِح 

  
ْ
بين

ُ
 امل

 طالٌع بدٌر على َجنباِت يثرَب 

 الدنيا شذا
ُ
 قبَل الوداِع ويمأل

 على التاريِخ شمُس الفكر
 َسطعتْ

 من قلِب الجزيرِة غاصِت األصنامُ 

 والصحراُء سّيجها األمينْ 

 الزرُع أينَع 

 
ٌ
 سحابة

ُ
 والخريف

 والدرُع قرآٌن كريْم  

 ذي قاَر يستّل النجوَم ِمَن الرماِل 

 وذو الفقارِ يشيُد من عزِم الرجالْ 

 مالمَح الزمِن العظيِم 

 الصحراِء 
َ
 يا وجنة

 بالفكرِ امتألِت ندى

ِت الرياَح على جباِل 
َ
ق
َ
 وأطل

  
ً
 وعطرا

ً
 الشمِس أمطارا

 
ً
زاِة عّصية

ُ
 وصمدِت في وجِه الغ

 
ً
 فدهرا

ً
 دهرا

 بالفكرِ أينَع زرُعِك االيمانّ 

 عانقِت األمانّ 

 وَهزمِت كسرى  

عوا االيمانّ من أحفادِ 
ّ
 والذيَن تصن

 كسرى  

 نزوةٍ 
َ
 وحسبت يا صحراُء لحظة

 بالنفِط سكرى 

 ان األمانّ َيصونُه في جانبيِك األمريكانْ 

 يا للهوان.. 

 
ً
مرِت منابَع اإليماِن كفرا

َ
 فلقد غ

 العروبِة والنُبوةِ 
َ
 حاصرِت تاريخ

 وانتشرِت على املوانئ 

لملِميَن مالمَح الغزوِ 
ُ
 كالبغايا تجمعيَن ت

 (.40-37الجديْد... )السيوف ص
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يات وقد استحوذت على العالقة بين األفراد، لتتغلب النزعات التخريبية دون النظر   املوقف هنا يعدا ملجأ للشاعر، ألنه يرى املادا

إليه، ألن   إلى ما وصلت   لآلخرين ليوصلوا مقدرات شعوبهم 
 
الترف والتعالي، يعد منفذا ينتج عن ذلك، ألن منطق  الذي قد  املردود  إلى 

 تحطيم العالقة األخوية واّلنسانية بين أبناء اّلمة الواحدة  املوقف أدى إلى 

يرينا   الذي   أ الصراع 
 
مقصودا يعد  األمة،  سياسيي  عند  والهنات  الضعف  مظاهر  الطموحة    برز  الذات  مردود  ألن  ذاته،  بحد 

ة، نتيجة الى تجسيد الحالة الهامشية من الحياة، الروحية الفاعلة في ربط املعايير  وتغي  لإلنسان العربي بدأت تتحطم املرة تلو املرا يب 

، و 
 
نما مكاشفة مرادة للوصول إلى تصوير الواقع مع ذكرياته الذاتية والجماعية، إ املطلوبة بين الجماهير، وهذه املكاشفة لم تعد هروبا

راته، حيث ّل حول له  من خالل إيحاءات تصويرية، كي ينتزع الوهم من العالقة بين الوطن واملواطن، ألن املواطن العربي ممتحن  في مقدا

امة صراع   ياسية، فقد يكون املواطن العربي اليوم في محنة متواصلة، حيث يقع في دوا وّل قوة، ألنه ينصاع ملردودات القيم الهرمية السا

العربي أخ أن يذبح  إلى  األمر  التكاملية في فكره ومبتغاه، حتى وصل  الصحة  إذ كل هرم سياس ي يؤكد  العربي من  بين رؤى سياسية،  اه 

النفس، ألن    أجل تبعات  الخالص من  ليكون  بين املاض ي والحاضر،  ورة  الصا لهذا تتوحد  أو جماعية ضيقة،  مكاسب سياسية فردية، 

الغشاوة عن عيون كثير من الناس، ألن بعضهم   ها تشكل حالة مثلى في إزاحة  إّل أنا الرموز قد تكون مناقضة للواقع، أوّل تكون،  هذه 

 شاوة البقاء بل ويزيدها لتظلل عيون اآلخرين.  يريد من الغ

وقعها، لها  تاريخية  برموز  يتمسك  الشاعر  نرى     هنا 
 
استخداما استخدامها  على  يثرب    ويلح  »فصورة  املوقف  لتعرية   ،

 
فاعال

ابقة لها وقعها الخاص عند العرب واملسلمين، بما تحمله في ثناياها من تفاعل ودّلّلت إيجابية، ألن الدعوة اإلسالمية  ومضامينها السا

منها، وانتشرت  فيها،  وان    ترعرعت  واضحة  دّللة  له  األمر  وهذا  األولى،  واملسلمين  العرب  حاضرة  أصبحت  بعض  حيث  في  يستخدم 

 
 
ن من الدّللة باعتباره ظاهرة    األحيان استخداما

 
 له وجها

 
 للصلة القائمة بين العرب واليهود في يثرب، بهذا قد تصبح يثرب رمزا

 
معكوسا

    تاريخية،
 
 أخذت بعدها الثابت الذي قد يحمل الضد في الواقع الراهن، ما يعني أن الشاعر يعيد تشكيل الرمز التاريخي تشكيال

 
 منبثقا

 
 
 بعيد.   لى حٍد إ به  من واقع العصر وممتزجا

السياسية  بكل مضامينه  الواقع  املتمردة على  الحداثة  روحية  فيها عن  ويكشف  عرية، 
ا
الش الشاعر  تجربة  أبعاد  تجسد  الرموز 

التناغمية    والفكرية، التفاعلية  الصورة  النخيل)لنرى  ال   (  لوادي  مع  تتماوج  النعمان حيث  بشقائق  يعج   وهو 
 
رمزا تصبح  كي  نسمات 

 لعمليات عسكرية وسياسية، ألن مثل هذا يعدا رفضا لعملية استسالم قائمة مرادة في حد ذاتها، ألن هذه   رضأل 
 
سوف تغدو مسرحا

حراء( هي موطن النخيل الذي يظلل بسعفه شقائق النعمان رمز الفداء عبر األزمنة،  رضاأل  في    (عشتار)كما تروي ذلك أسطورة    )الصا

األ   بالد األزمنة، وهذه  العربية ألنها مصدر رزق فعال على مر  العربية والبيئة  للثقافة  للوحي    رضكنعان، والنخلة رمز   
 
أصبحت مهبطا

ماء.    وعنوانا لإليمان الهابط بالوحي من السا

تغلب قد  تشكيل شعري  املفارقة من خالل  يجسد  اعر 
ا
الش األجيال جعلت  راع على مر  والصا التصادم  العملية    إنا عملية  عليه 

دية،  ألنها تحمل اكثر من مدلول رمزي.  التقريرية، والتعبير املباشر، والعودة إلى تكرار بعض املسميات وإن كان يراد بها الضا

الغازين،  اّلنتصار على  العقائدي، كانت تشكل سوح  الفكري والثبات  الوعي  النبوة، ومالمح  انبثقت منها عالمات  التي  الصحراء 

ك  من 
 
والعقائدية،بدءا الروحية  للقيم  مرين  املدا ين  بالصليبيا وانتهاء   وأحفاده  الصحراء    سرى  أن  إّل  العربية،  واملنطقة  الصحراء  ألهل 

والنفط  ،  تغيرت مالمحها ألن القائمين على حكمها قد جلبوا املستعمرين بأنفسهم لضرب مقدرات األمة، وتصبح حالة الصراع قائمة

د ليشكل حالة  يشكل املعبر الحقيقي للصرا  راع يتجسا إذ الصا إّل نزوة عابرة،  ع، على الرغم من اليقين املؤكد من أن هذا املعبر ما هو 

ما للسيطرة على قيم متواصلة عبر آّلف السنين، ممثلة بفكر وحضارة وثقافة العرب، لتبلغ  يطرة على النفط فقط، وانا أعمق من السا

ال تدفق  بفعل  وتر  التا ذروة  العقيدة  هذه  نبض  في  ذات  وجعلها  الرؤية  تطوير  يستطيع  ألنه  اعر، 
ا
الش لدى  وتداعيه  الشعري،  خيال 

راع، وكشف املالمح والتشارك معها   وحيوية، لنرى اعتماد الشاعر على تدفق الصور املتداخلة، وتوليدها ليستكمل تصوير حالة الصا

 لتعيش التجربة بذات اليقين اإلنساني، من أنا الخراب سوف يحل إذا كان
 
 للحياة كما نرى.  ت الفرقة تشكل عنوانا

 عن التوقف، حتى تستكمل 
 
ور، وخلق بعضها من بعض، جعل نتاجه في هذه القصيدة بعيدا إن اعتماد الشاعر على تدفق الصا

الي التجربة بذات  القارئ  العربي وتاريخه، ليعيش  التراث  املأخوذة من  بالرموز  املتكامل، لنجدها قصيدة مليئة  العاطفي  اّلنفعال  قين 

ن وجدت إ والتفاعل الفكري مع معتقدات الشاعر الرافضة للحرب بين األهل، والتقسيم والتحالف مع األعداء، لضرب بعض األهل و 

 حالة الخالف بينهم: 
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ْت مساحاُت النزاِل على
ّ
 كان

 أصابِعهمْ 

 وكاّن الصمُت في زمِن التبّجِح 

 يفضُح الهمَّ الكبير  

 األزجاَل بعَد اليوِم عن قمِم من يكتُب 

 الجبالْ 

 من يرصِف العتباِت وهي تودعّ 

 
ْ
 األقماَر في عِز الظهيرة

 
ْ
 لهُم العزيمة

رفاِت في أُم املعارِك 
ُ
 كانِت الش

 
ْ
 تلتقي أم القضايا في تضاريس املسيرة

 وغاباِت 
ٌ
رجسة

َ
 ولهم حدوُد البحِر ن

 البنفسِج 

 زهرِ 
َ
 أّنهْم عشاق

ُ
 كنُت أعرف

 البرتقاْل  

 تسكُن الزمَن 
َ
 وأن في دمهم عواصف

ِج بالرياْح   املسيَّ

 بدأْت مسيرتهم من الّصفِر 

 استردْت موَسم الزمِن املحاصِر في

 الرماْل 

 في الجزيرةِ 
ُ
 ما عاَد ابراهيُم يبحث

 َعْن بلْد 

 كي تفيَض 
َ
 والنيُل ينتظُر الضحية

 النفِط املباْح  
ُ
حولة

ُ
 على ديوِن االنفتاِح ف

 أنفاُس فاطمٍة تدوُر على القبائلْ 

ستعيُر من الجدائِل صفَحتيْن 
َ
 ت

 
ٌ
 للماِء واحدة

 وللريِح الحسيْن 

  رضواأل 
ّ
 يفَضُح عريها وحٌل يجف

 ُيغادرْ 
ً
 على جبيِن البحِر َينصُب حقدُه سيفا

 ِليقطَع في صفٍد ِغمدُه ينشُق في قرطاَج عن يافا 

 التراْب 
َ
 سيف

 قرابة وهم من التلمودْ 

 مقبضُه يدوُر على األصابْع 

 يجمُع البصماِت 

 يهرُب من يٍد 
َ
 كم من إصبٍع شاهدت

 تهرُب من جسْد... )السيوف ص 
َ
 (. 67-64كم من يٍد شاهدت

 ................................................................................. ..................... 
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Abstract: Heritage is a word that has its own significant meaning in the minds of literature 
creators and recipients alike, making contemporary poets interact with it through their creative 
texts, Sakhr Habash is one of those poets who have made heritage as an effective one with all its 
components, and its strength in their poetic texts, He started to create a completed poetry status  
full of heritage images and achievements, humanitarian heritage was present, spiritual Arab and 
Islamic heritage was very clear and sequential in his poetic texts, which makes his poem teeming 
with viable heritage and its components, whether through traditional characters or titles or 
creative different original texts, religious or literature, were he used to depend on for his  poetry, 
and this does not mean that he made a heavy load on the spiritual heritage text, but we find him 
building his texts decorated with heritage that enriches the text and make it close to the minds of 
those who receive it, and those who interact with it, because heritage became an active factor in 
Sakhr Habash poetic poem. 

Keywords: Poetic texts; heritage; literature. 
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 قدمة: ملا

التي ال تقبل البدهيات  الحركة    ،لعل من   من 
ً
ل جزءا

ّ
تمث السعودية كانت  العربية  اململكة  النقدية في  الحركة  أن بواكير  الجدل 

والشام مصر   
ً
وتحديدا العربية  البلدان  بعض  في  واألشمل  األعم  ملالمح    ،النقدية  األولى  اإلرهاصات  من  للكثير  حاضنتين  كانتا  اللتين 

ي ظهور بعض املؤلفات التي استطاعت أن تسلط الضوء عليها من خالل ما أحدثته من  النقد األدبي في أدبنا العربي الحديث؛ واملتمثلة ف

إن صفحات   بل  الغربية.  النقدية  باملذاهب  تأثروا  قد  كانوا  أصحابها   من 
ً
كثيرا وأن  سيما   , األدبية  الدراسة  الجانب من  في هذا  ضجة 

الن املعارك  لبعض   
ً
معرضا كانت  البلدان  تلك  في  املتخصصة  الصحف  النقدية بعض  واملناهج  املذاهب  أنصار  بين  دارت  التي  قدية 

 املختلفة.

النقد"   نقد  تفو"  في  أصحابها  ألفها  التي  املقاالت  أو  الكتب  به  نعني  الدراسة  في هذه  أو ناملقصود  في كتب  وردت  نقدية  آراء  يد 

 مقاالت نقدية أخرى .

 في
ً
 معروفا

ً
نجده عند اآلمدي    ،وإن لم يسّم بهذه التسمية !  ،تاريخ نقدنا العربي  وال شك أن " نقد النقد " بهذا املفهوم يعّد منهجا

 على هذه   ،في موازنته حين رد على منتقدي شعر أبي تمام وشعر البحتري 
ً
 في وساطة القاض ي الجرجاني التي بنيت أساسا

ً
ونجده أيضا

 الفكرة .
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 :امللخص

النقد(. ولعل تاريخ النقد  قامت هذه الدراسة على إبراز جانٍب مهم من جوانب الدراسات النقدية املعاصرة، هو جانب )نقد  

 العربي قد رصد لنا العديد من الدراسات النقدية التطبيقية التي اهتمت بهذا املوضوع. 

وال غرابة في ذلك، فالنقد األدبي هو أكبر أنواع األدب الوصفي. وإذا كان في الناس الكثير ممن يرض ى عن نفسه، فإن أقل    

 .  القليل منهم من يرض ى عن غيره. وعدم الرض
ً
 ا عن الغير في مجال الرأي نقدا

 فإذا علمنا أن هذا النقد بدوره سيوضع في امليزان، وقد يقبل وقد يرد، عرفنا كيف نشأ ) نقد النقد؟ (. 

 -على وجه العموم    -أما تسليط الضوء من خالل هذه الدراسة التطبيقية على مصنفات األستاذ الناقد عبدهللا عبدالجبار

إال أنه يبرهن    -على الرغم من تأثره بآراء النقاد العرب ونقاد الغرب    -، فإنه-على وجه الخصوص    -املرصاد(  وعلى كتابه )مرصاد  

  
ً
 من نقاد العصر الحديث، لم يرتهن إال إلى الكلمة الصادقة ؛ فأصبح قيمة في الفكر، وقيمة في السلوك، ونموذجا

ٌّ
على أنه ناقٌد فذ

ن وال يداهن   .للمثقف الذي ال يتلوَّ

 . مرصاد املرصاد ؛املرصاد ؛عبد هللا عبد الجبار  ؛النقد األدبي ؛نقد النقد ؛النقدالكلمات املفتاحية: 

 

http://www.refaad.com/
https://www.refaad.com/views/JALS/home.aspx
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فه من تراث أدبي ونقدي ضخم   -أما الناقد الذي حظيت به دراستنا هذه لتكون آراؤه النقدية
ّ
    -التي وردت في بعض ما خل

ً
مجاال

أحد أبرز رواد الحركة النقدية التنويرية في بالدنا.   ،الجبارللقراءة والتحليل والتوجيه املبني على أسس علمية فهو األستاذ عبدهللا عبد 

ضمن املجموعة الكاملة من أعماله   -فحسبنا للتعريف املوجز بمكانة األستاذ عبدهللا عبدالجبار بين نقاد اململكة أن نقرأ ما كتب عنه

الفاضالن: محمد سعيد طيب للنشر األستاذان واألدبيان  أعدها  التي  الشريفوعبدهللا  ،األدبية  الراغب   - فراج  نبيل  للدكتور  بمقالة 

حيث قال: " وبرغم أن جمهرة األدباء والنقاد السعوديين يعبرون  ،كتبها بعد اعتزال األستاذ عبدهللا عبدالجبار مجال الكتابة والتدريس

الكتابة والناس منذ فترة طويلة العميق العتزال عبدهللا عبدالجبار   عن أسفهم 
ً
أن    ،دائما إلى  إال  انتقل  النقدي قد  التنوير  منهجه في 

والثقافي  الحضاري  تأثيره  إن  أي  املستقبل.  نحو  املمكنة  املنافذ  كل  لها  فتحت  التي  الرائدة  كتاباته  على  وتتلمذت  شبت  التي  األجيال 

الشباب ... كما مهد الطريق بل امتدت جذوره وفروعه في اإلنجازات األدبية والنقدية التي أبدعها أجيال    ،والنقدي لم يتوقف باعتزاله

 .(1)للدراسات النقدية الجادة التي أثرت الحركة األدبية في السعودية "

عام   املكرمة  بمكة  عبدالجبار  أحمد  بن  عبدهللا  األستاذ  العثمانية   ،ـه1338ولد  الفخرية  املدرسة  بين  بها  األولي  تعليمه  وتلقى 

 في مدرسة تحضير البعثات، ـه1359في عام   فيهادار العلوم التي تخرج ثم ابتعث إلى مصر ليلتحق بكلية  ،ومدرسة الفالح
ً
 ،وعمل مدرسا

السعودي  العلمي  باملعهد  عام    ،ثم  في  الطالب  لبعثات   
ً
مراقبا ليكون  مصر  إلى  انتدب  األدب    ،ـه1369ثم  رابطة  لرئيس   

ً
نائبا كان  كما 

 الحديث بالقاهرة. 

درَّ  بلندنوقد  العربية واألدب  اللغة  امللك عبدالعزيز  ،س األستاذ عبدهللا عبدالجبار   بجامعة 
ً
  ،ثم عاد إلى جدة ليعمل مستشارا

 لشركة تهامة.
ً
 فمستشارا

لبعض املؤلفات األدبية .    -رحمه هللا  -إلى جانب املقدمات التي كتبها    ، له مجموعة من املؤلفات في النقد واملسرح والقصة واملقالة

 أما مؤلفاته فهي: 

 بقسميه ) الشعر والنثر(.  ،التيارات األدبية في قلب الجزيرة العربية .1

 قصة األدب في الحجاز. .2

 مرصاد املرصاد. .3

 الغزو الفكري في العالم العربي. .4

 أمي ) قصة (. .5

 العم سحتوت ) قصة (. .6

 البريد ) قصة (.ساعي  .7

 .(2) الشياطين الخرس ) مسرحية ( .8

األدبي   الدرس  في مجال  األستاذ عبدهللا عبدالجبار  قامة  نتاج متنوع  -وألن  فيه من  أنجزه  ن    -ومن خالل ما 
ّ
تمك أن  أعلى من 

ف واحد لألستاذ  اخترت أن تقتصر دراستي هذه ع  ،لدراسة علمية واحدة أن تقف عندها بالجمع والتحليل والتقويم والتوجيه؟ 
ّ
لى مؤل

" في موضوع  املرصادعبدالجبار  )مرصاد  النقد" سماه  السعودية  ،(نقد  البالد  التي نشرت بصحيفة  الصحفية  إلى مقاالته    ، باإلضافة 

 آلراء نقدية كتبت حول قضية الشعر الجديد
ً
األستاذ    ) الشعر الحر ( ."إن مكانةـأو ما سماه األستاذ عبدالجبار ب  ،والتي كانت تعّد نقدا

إليها االلتفات  بالدنا  في  النقاد  على  تستوجب  عبدالجبار  الرائدة   ،عبدهللا  النقدية  الندوات  عقد  دراستها    ،وتقييمها  ،وإلى  ثم  ومن 

تفكيك خطاب رائدة   ،األدبي  هومحاولة  تجربة  بوصفها  التجربة  إلى هذه  للدخول  النقدية  الندوات  نستشرف من   ،وإلى عقد  أن  علينا 

املس النقدية في بالدناخاللها  األولى  ،ألة  استعادة عبدالجبار    ،وجذورها  في  املحلي ضمن ثم  الثقافي  املشهد  في سياق  كحالة استثنائية 

 . (3)حاالت أخرى عبر تمثالته الريادية في هذا املجال"

عن   إال  بالضرورة  تعّبر  ال  هي  نقدية  آراء  من  الدراسة  هذه  صفحات  خالل  من  سيرد  ما  فيها    ،أصحابهاإن  الباحث  دور  وإن 

   ،في مكاشفة النصوص ومحاورتها -باإلضافة للجمع والتوثيق والعرض-سيتمثل 
ً
إضافة للترجيح بين جوانب الضعف والقوة فيها. متتبعا

ن خالل ما أثارته من  م  ،إلى أبرز النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة  -بإذن هللا تعالى-في ذلك املنهج التحليلي الفني , الذي سيوصل  

 قضايا.

 مجيب . وهللا أسأل أن يلهمنا التوفيق والسداد في القول والعمل إنه سميٌع      

 
 143ص، 7املجموعة الكاملة للمفكر واألديب والناقد األستاذ عبدهللا عبدالجبار , ج (1)

 .332ص  ،  9ج ،  انظر : موسوعة األدب العربي السعودي الحديث (2)

 . ه13/6/1432( في 3620العدد) ، صحيفة عكاظ ،أحمد عائل فقيهي ، مقال بعنوان "عبدهللا عبدالجبار استثنائي في الزمن الغابر" (3)
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 : نقد النقد في كتاب )مرصاد املرصاد(

الواضحة  ووه باملنهجية  املتسمة  النقدية  التعقيبات  من  مجموعة  عن  حول    ،عبارة  منابعها  في  والحديثة  القديمة  والثقافة 

الذي صدر في عام   الفاللي  التي ظهرت لدى جيل  ،  ـ  ه1375كتاب )املرصا ( إلبراهيم بن هاشم  األدبي  النقد  أبرز كتب  يعّد من  والذي 

 من الشعراء والكّتاب من أنداده من أدباء اململكة بالنقد من خالل أعمالهم   (4) الفاللي الناقدإذ تناول    ،الرواد في تلك الفترة 
ً
فيه عددا

منها-األدبية   نماذج  رفيع  -التي عرض  وذوٍق  فضٍل  من  وما ألصحابها  لها  ما   
ً
النواحي:   ،مبينا من  قصور  جوانب  من  وعليهم  عليها  وما 

 اللغوية أو العروضية أو البالغية أو التصويرية أو الفنية. 

 فيه
ً
كما أنه لن يتحامل فيه على   ،وقد جعل الكتاب في ثالثة أجزاء أوضح مبدأه فيه من خالل مقدمته من أنه لن يجامل أحدا

. وعن ذلك قال: " ليس األدب ملهاة يتلهى   في نقده يتمثل في مقدار فهمه ةوأن منطلق ،أحد
ً
لألدب الذي عايشه ما يقرب من ثالثين عاما

وصورة لإلنسانية ال يحذق  ،وليس هو مائدة مباحة للمتطفلين. ولكنه عصارة النفوس والقلوب والعقول  ،ث بها األطفالببها الناس ويع

 الفنان امللهم ... . وال يجيد ألوانها إال ريشة ،تصويرها إال يد الصناع املاهرة 

 
ً
 وقراءة

ً
 أقل ما يقال في حقه أنه    ،لقد مّرت ثالثون سنة ونحن نعالج األدب نتاجا

ً
وكنا نأمل بعد هذه املدة الطويلة أن نرى أدبا

تشيع الحياة   أدب صحيح  طيب  ،فيه  بمستقبل  الغثاثةويبشر  فيه  نرى  أن  أما  األصيل  ،.  الفن  روح  تجرده من  فيه  هي   ،ونلمح  فهذه 

 . (5)واملجاهدون في سبيله" ،وذلك ما ال يحتمله املخلصون لألدب ،لنكسة بعينهاا 

   ،وليس من شك في أن للفاللي نظرات ثاقبة في ما نقرأه له من نقد
ً
أحيانا الرغم من عمومية ذلك النقد      تهوجزئي   ،على 

ً
أحيانا

ما صرّح به في مقدمة    -في بعض األحيان-أخر , وذلك في إطار املنهج الذي سار عليه وهو املنهج التأثري االنفعالي. وهو ما جعله يخالف  

كتابه من اإلشارة إلى أنه سيسير وفق مقاييس نقدية موضوعية استرفدها من املصادر التراثية للنقد: " لن نلتقي القلم حتى نستعرض 

 "، ما يصل إلى أيدينا كل
ً
 قويا

ً
 . (6) نزنه بميزان النقد الصحيح حتى يكّون لنا أدبا

النقدية الفاللي  آراء  بعض  مّيزت  التي  االنطباعية  أن  األول   ،ويبدو  الدافع  تمثل  عبدهللا    كانت  األستاذ  استثارة  في  واألهم 

 عن مهمة  
ً
انحرافا فيها  أن  منها؛ حيث رأى  كثير  للرد على   عن    ،النقدعبدالجبار 

ً
في مقدمة املوخروجا لنفسه  الناقد  الذي وضعه  بدأ 

  كتابه ودعا غيره لاللتزام به. وهو مبدأ عدم املجاملة في النقد. وعن ذلك يقول األستاذ عبدهللا في مقدمة كتابه: " آليت على نفس ي منذ 

 أن أصدر صاحب املرصاد مرصاده أن أناقشه الحساب عسير 
ً
 يسجل عليه هزاته في النقدوأن أضع ملرصاده مرصا  ،ا

ً
كما سجل هو    ،دا

فإن كان هدف األستاذ الفاللي من تأليف كتابه كما صرح في مقدمته    .  (7) وأن أقيم املوازين القسط له أو عليه "  ، هزات األدباء في األدب

 في ذلك مبدأ عدم 
ً
 , متبعا

ً
 أو نثرا

ً
املجاملة! فإن األستاذ عبدالجبار يصرح هو اآلخر هو رصد بعض أخطاء األدباء في نتاجهم األدبي شعرا

 بأن غايته من تأليف مرصاده هو تسجيل ما لتلك اآلراء وما عليها من توجيهات أو اعتراضات بعد وضعها على ميزان النقد. 

ك على نقد الفاللي وعن عدم التزام الفاللي بمبدأ عدم املجاملة في تأدية مهمة النقد يقول األستاذ عبدالجبار: " وأول ما يحفز 

 يسير عليه ويدعو الناس إلى اعتناقه
ً
وهو مبدأ عدم املجاملة في النقد األدبي ... وسأقول أنا لألستاذ الفاللي ما   ،أنه يضع أمامك مبدأ

  ، سترق عقولناولن ت  ،فال تجوز علينا لعبة الحواة , والتواءات البهلوان  ، يقوله هو لألدباء : أصبحنا بعد ثالثين سنة أصحاب وعي مبصر

 
ً
 يسيل منها املاء،  ولسنا في السذاجة بحيث نحسب البيضة كتكوتا

ً
وإذا كانت ألعاب الحواة تسترق االنتباه ساعة    ، أو أنف اإلنسان قناة

  (8) وال باس أن نقول لهم: إنكم حواة بارعون ! " ،فإن الساعة لن تصعدهم إلى مكان أعلى من مكان الحواة  ،من نهار

وهو العزم على أن يؤم قلمه لهدم   ،ح به األستاذ عبدالجبار اشتمل على املقصد األهم من تأليف كتابهالذي صرَّ إن هذا النص  

األصل الذي بنى عليه األستاذ الفاللي مرصاده , وهو أصل الحيادية واملوضوعية وعدم املجاملة في النقد , وتتبع تطبيقه بعد وضعه على 

أم أن ذلك كان    ،اع األستاذ الفاللي أن يحّيد قلمه وأن يبتعد عن املجاملة كما وعد في مقدمة كتابه؟استطفهل    امليزان الصحيح للنقد.

 من الخداع والتزييف وتغييب الوعي الذي يجعلنا نرى األشياء على غير حقيقتها كما وصفه بذلك األستاذ عبدالجبار؟
ً
  . نوعا

 

 

 
وكاتب قديم (  4) وقاص  أنه شاعر  واالجتماعية  ،كما  اإلسالمية  والدراسات  الشعر والقصة والتراجم  في  املؤلفات  )    ،له عدد من  كتابه  في مقدمة  أسامة  ابنه  بقلم  ترجمته  انظر 

 .12 -9 ص   ،ط النادي األدبي بالرياض، املرصاد(  

 . 23-19 املرجع السابق : ص (5)

 . 23السابق : ص( 6)

 . 265مرصاد املرصاد , ص( 7)

: ص  (8) السابق  وصف  ،  266+ص265املرجع  )املرصاد(  كتابه  في  ذكر  قد  الفاللي  األستاذ  نظرهوكان  وجهة  من  رآهم  كما  األدب  إلى  املنتمين  من  لفئة  والبهلوان  :    ، الحواة  انظر 

 . 102+ص101ص
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 الوقفة األولى: اعتراضات بسبب سوء االختيار : 

األديب عدنان ،    (9)غسلت قلبك بصابون اإليمان "  هال  ،: " يا من دعوت هللا فلم يستجب لكأسعد  أورد األستاذ الفاللي قول 

 وذلك ضمن ما سماه ) ح  
 
:  فردَّ   ،م بليغة مرسلة(ك

ً
 من هذا االختيار قائال

ً
" ربما كان املعنى املقصود من    عليه األستاذ عبدالجبار ساخرا

 
ً
 واضحا

ً
ولكن أترون هذه الكلمة أدبية تليق بمقام حكم بليغة مرسلة ؟ ... عفا هللا عنك يا فاللي ففي كتاب ) جمر  ،صابون اإليمان جليا

الشوك والزقوم "  (10)  وخمر ( إال  ولكنك لم تختر  الحكمة هي    (11) زهرات فنية جميلة  ؛ ألنها كلمة . ولعل ما كّدر هذه  كلمة )صابون( 

  ،مبتذلة
َّ

 أعتقد لسلمت هذه الحكمة من سخرية األستاذ عبدالجبار ؟.  ،  غسلت قلبك بطهور اإليمانولو أن عدنان أسعد قال : هال

وذلك حين أورد في كتابه بعض االختيارات   ،كما وقف األستاذ عبدالجبار وقفة أخرى سببها سوء اختيارات صاحب )املرصاد(

 ن أني سأجد فيه شعر فقال : " وأتطلع إلى العدد املمتاز , وأخّم    ،من شعر أحمد قنديل تحت عنوان )القنديل(
ً
   ا

ً
ولكن طالعني    ،ممتازا

 أول ما طالعني العدد بعنوان ) هذا سبيلي ( وهو عنوان قصيدة لألستاذ أحمد قنديل فبدأت أقرأ : 

         به ،صناعتي في الورى الكالم
 
 وحرفتي األدب ،أحيا فقيرا

 في   ،فإذا بش يء في أعماق نفس ي يصيح بي: ال تقرأ! فأي مطلع هذا؟ ال براعة استهالل كما يقول علماء األدب القدامى
ً
وال مجاال

 في البكاء ...! أي إحساس تستشف من وراء هذه األلفاظ املرصوصة؟ إ  ،األداء
ً
نه كالم ميت ال حركة فيه وال حياة... إن امليدان وال صدقا

فيه صوالته وجوالته قنديل  األستاذ  يجيد  ق  ،الذي 
ّ
وتحل نفسه  فيه  به قراء    ،وتنطلق  يطرف  الذي  )الحلمنتيش ي(  الشعر  هو ميدان 

 . (12)بالدنا " فإنه إن وقف نفسه له فسيكون نابغة الشعر الفكاهي في ،)البالد السعودية( فليقصر جهوده في فنه األصيل

وقد أّيد األستاذ عبدالجبار صاحب )املرصاد( في أن أحمد قنديل ليس من شعراء األسلوب! وأن األبيات التي اختارها له برهان 

 فحسب! بل أن له من جواهر القصائد الفصيحة ما يؤكد    ،(13) على هذا الرأي 
ً
 حلمنتيشيا

ً
إال أنه لم يؤيده على اعتبار القنديل شاعرا

الجانب باعه في هذا  للقنديل من شعر يقتصر على هذا   ،على مراسه وطول  اختاره  اقتصار ما  الفاللي هذا تكمن في  العلة في رأي  وأن 

 ، ( كما قال عنه في مرصاده األول سبوحلمنتيش ي فحه في أن القنديل شاعر حلمنتيش ي )لست معفيقول: " ولكنني    ،النوع دون غيره ؟!

  
ً
فللقنديل قطع شعرية تدل على أنه شاعر في الفصيح كذلك... وإن كنت أوثر لو أن القنديل غربل دواوينه الثالثة فأخرج لنا منها ديوانا

 قد نفى منه السقط والرديء ؟ ليثبت ل
ً
 منتخبا

ً
"واحدا

ً
 .  (14) لفاللي ومن لف لفه أنه شاعر في غير الحلمنتيشيات أيضا

حيث ذهب إلى أن الفاللي كان يحاول   ،ويؤكد الدكتور عبدهللا الحامد رأي األستاذ عبدهللا عبدالجبار هذا حول شعر القنديل

و  حتى  وهواه  رأيه  يتوافق مع  ما  الشعرية  الشواهد  يختار من  الرأي  أن  ذاك  كان  للصوابإن   
ً
ملن  و   ،!مجانبا األخطاء  يتصيد  كان  أنه 

اختار هجين شعره   ،يذمهم! القنديل  الروائع ملن يمدحهم! فهو حينما ذم  اختار له حسن   ،ويختار  الزمخشري  أنه حين مدح  في حين 

 في حق  !.(15)شعره "
ً
،  ير من شعراء تلك املرحلةشاعر كب  ويبدو أن هذا التعميم من األستاذ الفاللي على شعر أحمد قنديل يعّد إجحافا

" الشعرية  الدواوين ما يؤكد على أصالته وموهبته   (16) ترك من 
ً
أن األستاذ أحمد قنديل كان شاعرا الساس ي  الدكتور عمر  . وقد ذكر 

الجوانب الف  ،متعدد  الشعر  فيهينظم  ويجيد  القديم  النظام   وين  ،صيح على 
ً
أيضا فيه  ويجيد  الحديث  الشعر  له من    ،ظم  أورد  وقد 

 وهي من الشعر الجيد يقول في مطلعها:   ،(قصائده العمودية الفصيحة قصيدة بعنوان )البلبل 

 الرررررررررررررررررررررررررررررررررررو  مررررررررررررررررررررررررررررررررررا معنرررررررررررررررررررررررررررررررررررا  يررررررررررررررررررررررررررررررررررا بلبررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 والزهررررررررررررررررررررررررررررررررر مررررررررررررررررررررررررررررررررن  سرررررررررررررررررررررررررررررررركب فرررررررررررررررررررررررررررررررري  غررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 والجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردول الرقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا حالررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره

 والفجرررررررررررررررررررررررررررر مرررررررررررررررررررررررررررن يلقرررررررررررررررررررررررررررا     ن لررررررررررررررررررررررررررر    رررررررررررررررررررررررررررر

 والرررررررررررررررررررررررررررررررررورد  ال سررررررررررررررررررررررررررررررررررناء مرررررررررررررررررررررررررررررررررن  ا الرررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 

  ن لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   غرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد فيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره أو  مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    

  صرررررررررررررررررررررررررررررد   سررررررررررررررررررررررررررررر ر ال ررررررررررررررررررررررررررررروى  ن أنررررررررررررررررررررررررررررر  لررررررررررررررررررررررررررررر  

   ت رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري  
 
  ن غبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  عنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررره جانبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 فررررررررررررررررررررررررررررررري ضرررررررررررررررررررررررررررررررو ه السرررررررررررررررررررررررررررررررا ي   ولررررررررررررررررررررررررررررررر   سررررررررررررررررررررررررررررررررب  

 (17)يثيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ف  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا غيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  املسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررت ي  

 

 
 113املرصاد : ص( 9)

 من املختارات األدبية التي اعتمد فيها على ذوقه األدبي . (10)
ً
 وهو كتاب لألستاذ عدنان أسعد، جمع فيه عددا

 . 267مرصاد املرصاد : ص (11)

 .32-25صاملرصاد : ( 12)

 .273-272انظر املرصاد : ص (13)

 . 273املرجع السابق: ص( 14)

 . 64انظر: نقد على نقد، ص( 15)

  من دواوين الشاعر أحمد قنديل املطبوعة : )األصداء (، )األبراج(، )األغاريد(. (16)
 127انظر: املوجز في تاريخ األدب العربي السعودي: ص (17)
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طويلة شعرية  وطنية  تاريخية  ملحمة  قنديل  أحمد  التاريخية    ،ولألستاذ  األحداث  أهم  فيها  سجل  أقسام  سبعة  من  تكونت 

ولعل في ذلك ما  ،التزم فيها بقافية واحدة وروي واحد ،وذاكرة تسجيلية , وروح شاعر فنان ،بعقل مفكر ،القديمة والحديثة واملعاصرة 

 .  (18) يؤكد على سعة ثروته اللغوية ونفسه الطويل في مجال اإلبداع الشعري الفصيح "

وإن كان سوء اختيار النص الشعري الذي أورده األستاذ الفاللي للقنديل هو ما دفعه إلى عدم الحيادية في تعميم حكمه على 

الشاعر والنقاد  ،شعر  للقراء  ينشر  الذي  الشعري  االختيار  يجيد  ال  من  على  عاب  قد  نفسه  الفاللي  نرى  في    ،فإننا  الدقة  عدم  وأن 

تدل الذو   االختيار  في  خلل  وعلى  على  عليه  فأطرى  عواد  حسن  محمد  للشاعر  قصيدة  مطلع  أورد  بعدما  ذلك  ذكر  وقد  األدبي.  ق 

بأكملها الحجازي   ،القصيدة  لألدب  النموذجية  الفرائد  النغمة   ،(19)وعّدها من  بهذه  أخرى  نفسه قصائد  يجد للشاعر  ال  أنه  ذكر  ثم 

القصائد التي ال ترقى إلى النغمة الساحرة في كتاب " شعراء الحجاز الساحرة التي وجدها في هذه القصيدة؟! وتساءل عن نشر مثل تلك 

العصر   "الحديث    -في   :
ً
قائال الساس ي  السالم  هذا "لعبد  في  منشور  هو  ما  القصائد  هذه  أدري   ومن  وال   ... اختيار   ،الكتاب  من  أهي 

 لشاعريته ،من اختيار الشاعر فما أنصف نفسه  ؟ أم من اختيار الشاعر نفسه ؟ فإن كانت الساس ي
ً
    ،ويعد اختياره هذا ظلما

ً
وإجحافا

أن ذوقه  لقلم الناقد. وإن كانت من اختيار الساس ي فقد دلل لنا الساس ي بهذا االختيار على 
ً
  بها ... وهو الذي ترك بهذا االختيار مجاال

 ليعرضه على الناسالشعري ليس في املكان الذي يبيح له 
ً
 . (20)"أن يختار شعرا

وقد  -فهي وقفته مع محمد سرور صبان    ،( التي رّدها عليه األستاذ عبدالجبارا مع اختيارات صاحب ) املرصاداتنأما ثالث وقف

األدبية في بالدنا" النهضة  "باني  بأنه  " لقد   ،وصفه   :
ً
الوصف قائال لهذا  الوصول  التي حققها في سبيل  اإلنجازات   من 

ً
ثم عدد له طرفا

 
ً
الساس ي مجموعته هذه ألبرز رجل من رجاالتنا وأبعدهم صوتا الشيخ محمد سرور    ،أهدى  العظمة. ذلك هو معالي  وأحفلهم بمناحي 

؛ ألنه أول من حمل شعلة األدب في  (21) النهضة األدبية في بالدنا ( "  الصبان. وقد أسماه الساس ي الوزير األديب ... ونحن نسميه : ) باني

   ،هذا البلد املقدس
ً
 أو نثرا

ً
. ثم ذكر    (22) والذي أعرفه أنه أول من أنشأ في بالدنا مكتبة أدبية "  ،وأول من بذر بذور الكتابة الفنية شعرا

العر  املكتبة  تزويد  في  أول من نشط  أنه  الصبان  إنجازات   من 
ً
الشرق  أيضا في  املحدثون  الكتاب  ينتجه  قيم  إنتاج  بكل  السعودية  بية 

ترجمة أو   
ً
تأليفا والصحافة  ،العربي  السعودية  اإلذاعة  نشأة  في مجال  بصمات واضحة  له  كانت  أنه  وانتشار    ،كما  نشأة  في  وتحديد 

 .(23)  صحيفة البالد السعودية ..

الفاللي يقول: " وعند الصبان خّيل وعن موقفة األستاذ عبدالجبار مع  الشيخ محمد سرور  أدب  إلى  الفاللي  انتقل األستاذ  ما 

النقد  من 
ً
 صاخبا

ً
لجبا  

ً
جيشا أثاره من عثير  ما  أن خلف  تمهيداته  هو   ،إلينا من  الشيخ محمد  رأينا  حتى  الغبار  ينجلي  كاد  ما  ولكن 

 وال معركة هناك في الواقع ألن جيوش البهلوان كانت من خشب ! . ،الظافر باملعركة

 كما رسم لنا في مقدمته؟ أم هو بهلوانية  
ً
 صحيحا

ً
 حقيقا

ً
ونحن نريد أن نسأل الفاللي )الناقد( ماذا يسمى هذا؟ أيسميه نقدا

إننا  ،بارعة  ! الحبال؟  الحواة على  ألعاب  أن يجيب؟   ولعبة من  إن استطاع  الفاللي لعله يجيب    نترك عالمات االستفهام قائمة في وجه 

 تتخلله نقاط بسيطة مردودة "ذلك أننا لم نر في نق
ً
 متصال

ً
 . (24) ده لهذه الشخصية إال مديحا

ويبدو أن تحامل األستاذ عبدالجبار في رده مبالغة الفاللي في اإلطراء على الشيخ محمد الصبان كان سببه اعتبار ذلك اإلطراء  

 من املجاملة والتزلف الخارج عن حدود النقد املوضوعي؟
ً
ولذا لم نجده يتعرض في نقده ملكانة الشيخ الصبان في مجال الشعر   ،نوعا

 وإنما اقتصره على مبالغة الفاللي في اإلطراء!. ،واألدب

 على دعمه شعراء وأدباء الرعيل األول من معاصريه , وذلك بحكم  
ً
إن ريادة الشيخ الصبان في مجال األدب إنما قامت أساسا

التي تقلدها في القيادية  املباشر  مناصبه  األدبي  النشاط  الصبان عن  الخطيرة محمد سرور  القيادية  املناصب  " ولئن شغلت    ، الدولة. 

كان من أبرز من ساهموا في تنشيط العمل   ،ودعمه وتشجيعه لهم  ،ومن تالهم من أدباء هذه البالد ،فإنه برعايته الخاصة ملعظم أقرانه

  ،األدبي
ً
  ،وممارسة ،تفكيرا

ً
   ، وتأليفا

ً
 وعالنية "س ،ونشرا

ً
 .  (25)را

والتي منها قصيدة   ،كما أنه ال يمكن إنكار أن للشيخ الصبان من النظم الجيد ما يبرز لشاعريته وبخاصة في قصائده الوطنية

 
 .130انظر : املرجع السابق: ص (18)

 .160ص،انظر : مرصاد املرصاد  (19)

 .160انظر: املرجع السابق : ص (20)

 بالجميل . (21)
ً
 وبهذه التسمية أهديته كتابي املسمى " مع الشيطان " اعترافا

 .132ص ،املرصاد (22)

 .134-133ص ،انظر : املرجع السابق  (23)

 .274 -273ص ،مرصاد املرصاد  (24)
 .83املوجز في تاريخ األدب العربي السعودية : ص (25)
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 يقول في مطلعها :   ،بعنوان )عاطفة النفس(

 ودنا املشيب فقل  حان مما ي     جّ  األس ى و تابع  زفرا ي

  : 
ً
 ويقول أيضا

 ولسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ب مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  
 لكننرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 

 مرررررررررررررررررررررررررررررررن لرررررررررررررررررررررررررررررررري بشررررررررررررررررررررررررررررررررعب  نرررررررررررررررررررررررررررررررراب   مترررررررررررررررررررررررررررررررريق   

 مررررررررررررررررررررررررررررررررن لرررررررررررررررررررررررررررررررري بشررررررررررررررررررررررررررررررررعب  عررررررررررررررررررررررررررررررررال   متنررررررررررررررررررررررررررررررررور  

 مرررررررررررررررررررررررررررن لررررررررررررررررررررررررررري بشررررررررررررررررررررررررررررعب  باسررررررررررررررررررررررررررر  مررررررررررررررررررررررررررررتحّم 

 مررررررررررررررررررررررررررررررن لرررررررررررررررررررررررررررررري بشررررررررررررررررررررررررررررررعب  ال يكرررررررررررررررررررررررررررررر   وال ينرررررررررررررررررررررررررررررري

 

 مررررررررررررررررررررررررررررن لرررررررررررررررررررررررررررري بمررررررررررررررررررررررررررررن يصرررررررررررررررررررررررررررر ي ل ررررررررررررررررررررررررررررّر شرررررررررررررررررررررررررررركا ي 

  سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ى ل رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردم ر ا ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  العررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررادات 

 ثبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  الجنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران وصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراد  العزمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات 

 حتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى نقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروم برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ع   ال   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات  

 (26)يرررررررررررررررررررررررررررررررررا بكررررررررررررررررررررررررررررررررر  ثبرررررررررررررررررررررررررررررررررات   سررررررررررررررررررررررررررررررررر ى  لرررررررررررررررررررررررررررررررررى العل 

 

أهلها ويستنهض همم   , أمته  هّم  يحمل  قائلها  أن  تؤكد على  التي  الوطنية  القصائد  نبوغهم   ،فهذه من  كان   ،ويوقظ  ما  وهذا 

التي عاشها الشيخ الصبان. كما أن له قصيدة أخرى سماها )يا ليل( .. ناجى فيها الليل بروح   مع طبيعة املرحلة التاريخية 
ً
 جدا

ً
  متالئما

 يقول في مطلعها : ،حريصة على النهوض بعزائم أمته ووطنه

 يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ليررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  صرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررمت  راحرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

 خففررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن  الم ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 أو مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى حررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  الزمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 

 أسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ى وكربررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراللمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروجعين  

 وحبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
 
 ووسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع    رفقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 وغلبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
 
 ن أم ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   عسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررفا

 

 فيقول : ،ويمض ي في قصيدته حتى يصل إلى آخر مقاطعها

 يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو أن الغررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزا

 لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   مرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررن مكنو  رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 لغرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردت بنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا األمثررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررال   رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  قرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررران غيبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 

 ولرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ت عيبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا 
 
 أمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 و رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر با 
 
 (27)ب فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررورى جمعرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 

  ...  وراحة 
ً
الذي يجدون فيه متنفسا الليل  يلفهم  , وكأنه معهم  املكدودين  أباء وطنه  مع  الشاعر  أن   ،فال يزال  الرغم من  على 

الهم والكرب والتعب! ... وكأن الشاعر برؤيته هذه لليل يعارض وصفه الشائع عند    ما يجلب على الناس عوازب 
ً
الشعر غالبا الليل في 

تط من  الشعراء  من  يضعون    ،ومناجاة   ،وتثاقل  ،اول غيره  حين  واملكدودين  للمهمومين   
ً
ومالذا  

ً
متنفسا فيه  ويرى  بالهموم؟.  وتذكير 

 وهذا من املعاني الجيدة . ، همومهم ومتابعهم على شواطئه؛ ليتخففوا منها

راء يهدف إلى إبراز مكانته  وعّده إط  ، وكان الدكتور عبدهللا الحامد قد اعترض على مبالغة الفاللي في اإلطراء على الشيخ الصبان

الصبان الخطيب ومحمد سرور  " لقد رفع من شأن شعر عبدهللا  بين معاصريه. وعن ذلك قول:  إال من شعراء    ،الشعرية  ولم يكونا 

   ،الطبقة الثالثة أو الرابعة
ً
 مخلصا

ً
   ،وإذا كان الخطيب كما قال وطنيا

ً
 شهيرا

ً
فإن الجنسية في دولة الشعر ليست    ،وكان الصبان زعيما

أن يكون   ،جائزة شرفية توهب للوزير الخطير أنه ليس من الضروري  أو لم يقل لنا الفاللي في كتابه  وال جزاًء يعطى الوطني املخلص ! 

 . (28) عمالقة الوظائف عمالقة في األدب "

بل إن هدفه الذي يفهم من كالمه   ،مقدمة شعراء تلك املرحلةولعله كان من الواضح أن األستاذ الفاللي لم يجعل الصبان في  

ه ألهل الفضل فيه من جهة أخرى   بالجميل وردُّ
ً
وهو ما   ،إنما تمثل في بيان رفعة وازدهار املنجز األدبي في تلك الفترة من جهة؛ واعترافا

 . (29) صرح به األستاذ الفاللي بالفعل "

نلحظ أن الكتاب لم يعتمد    ،وما أوردها من نماذج ألدبهم!  ،صاد( لشخصيات كتابه!وبنظرة سريعة على اختبارات صاحب )املر 

بل لم يبن  اختياراته ونماذجه األدبية التي أوردها وفق منهجية محددة تعتمد على    ،أو فن أدبي خاص؟!  ،على نقد أدباء اتجاه معين ؟!

 على الذ  ،التصنيف أو رصد االتجاهات ؟!
ً
 مبنيا

ً
يميل إلى النظرة الجزئية الضيقة التي ال أعتقد أنها   ،وق بالدرجة األولىبل كان اختيارا

 كانت كافية إلصدار أحكام نقدية! .

 
 .27انظر : شعراء الحجاز في العصر الحديث , ص( 26)

 .25-24انظر : املرجع السابق , ص (27)

 .65نقد على نقد : صانظر:  (28)

 .134انظر : املرصاد  : ص (29)
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حين قال: " إننا نأسف على هذه الشاعرية ذات األحالم الذهبية   ،انظر إلى تعليقه على ما نشر من شعر محمد سعيد العامودي 

  ، وقد استثار هذا التعليق املوجز األستاذ عبدالجبار للرد واالعتراض  ،(30) التها في الطريق "التي وأدها العامودي ولم يتركها تسير مع مثي 

 على قائله وصفه عدم جمع العامودي شعره في ديوان واحد بوأد املوهبة وعدم إطالقها مع مثيالتها ؟! فقال عن ذلك: " ال يا أبا  
ً
منكرا

وإنما األرجح أنه وأده في )قراطيسه( وسيأتي يوم قريب أو بعيد تبعث فيه هذه  ،نفسهولم يئده في  ،عدنان إن العامودي لم يترك الشعر

وحينئذ يرى املتشاعرون في بالدنا كيف يستطيع الشاعر األصيل أن يتخذ من الفن السامي    ،وتخرج في ديوان رائع جميل  املوؤودات!!

. ويبدو أن الفاللي كان يهدف من كالمه إلى استثارة مشاعر العامودي واستحثاثه على االهتمام   (31) أداة لنقد الحياة وإصالح املجتمع "

أن كتبت ما وهو ما صرح به عن  ،بنشر ما لديه من نتاج شعري مخطوط؟ د مطلع وقفته الثانية مع شعر العامودي حين قال: " بعد 

 
ً
يقول شعرا لعله  العامودي  نفسية  نستثير  أن  األستاذ عبدهللا عبدالجبار  ارتأيت مع  العامودي  األستاذ محمد سعيد  أو   ،كتبته عن 

الجديدة  الشعرية  آثاره   من 
ً
لنا شعرا أن بعث لي األستاذ  فاستثرناها بطريقة خاصة وكانت طريقتن  ،يبعث  النتيجة  ا منجة... وقد كانت 

 من تلك الرباعيات , التي منها قوله:  (32) العامودي رباعياته القوية النابضة بالحياة ؟! 
ً
 . وأورد بعضا

نررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  ال الجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررود ف يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا مت 
 لرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  ي 

 –ولرررررررررررررررررررررررررررررري  سرررررررررررررررررررررررررررررررواك   –أنتمررررررررررررررررررررررررررررررو أنتمرررررررررررررررررررررررررررررررو 

 حررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراربو  بقسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو   ف رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو خصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر   

 حررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراربو  بحكمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة  ودهررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء  

 

 يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا شرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعراء   حرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراربو  بال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردم 

 جيشررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنا حررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين  شررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع  ال يجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء  

 رق رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء  
 
 ال يحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ي    برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  حيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

  نمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  يرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ال رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروب الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردهاء

 

ق على هذه األبيات بقوله: " هذه الرباعيات يا قارئي العزيز من الرباعيات التي بعث إلّي بها األستاذ العامودي بعد الحيلة  
ّ
ثم عل

الشعر   من  رباعيات  ترى  كما  وهي   , لقائلهاوالجهد  املكبر  موقف  نغمته  تستوقفك  الذي  من    ،الرفيع  خير  فإنها  بشاعريته...  املعجب 

 . (33) املعلقات املشهورات" ؟!

 ما انتهجه لنفسه في مقدمة كتابه من نهج  
ً
إّن من البّين ال يخفى أن صاحب )املرصاد( من خالل تعليقه هذا قد ناقض تماما

والبناء الركيك في هذه األبيات ال يختلف عليه أدنى متذوق للشعر؟ فكيف إذا    ،األسلوب الضعيفعدم املجاملة في النقد؛ وذلك ألن  

 . (34) ُعّدت أفضل من املعلقات املشهورات ؟

 منه على ستر الرديء من شعره , ولكن الفاللي  
ً
الرباعيات؛ حرصا أبائه نشر مثل هذه   في 

ً
سامحه    -فلعل العامودي كان محقا

 ن يخرجه من سلة املهمالت؟!. أبى إال أ  -هللا 

الوهاب آش ي   ،ومما يدخل ضمن اعتراضات األستاذ عبدالجبار على صاحب )املرصاد( اعترضه على رأيه في شعر األستاذ عبد 

 ال تسلكه في 
ً
بعد أن اطلع على ما ورد منه في كتاب ) شعراء الحجاز في العصر الحديث( حين قال: " إن في شعر اآلش ي مآخذ كثيرة جدا

:  ،فرد عليه األستاذ عبدالجبار هذا الرأي  ، (35)عداد الشعراء املمتازين "
ً
الذي يبدو أنه بناه على نظرة ال تتسم باملوضوعية والدقة قائال

أن لألستاذ اآلش ي في كتاب )أدب الحجاز( قصيدتين من عيون الشعر وكانت    ،اتسمتا بالقوة والجزالة  ،" ونحن نلفت نظر الفاللي إلى 

  - وهي تحت عنوان: )آالم وآمال نحو أمتي ووطني( -ا ثانيهم
ً
  ،تفيض وطنية وصدقا

ً
 وجرأة

ً
   . (36)وهي تستحق اإلكبار واإلعجاب " ،وإخالصا

التي   آرائه  ضمن  يدخل  )املرصاد(  لصاحب   
ً
نقديا  

ً
رأيا هذا  أن  املوضوعية!ويبدو  وعدم  بالتحامل  خالل    ،اتسمت  من  بناه 

من دون أن يكون يراعي املوضوعية والشمولية حول نتاج الشاعر    ،اقتطاف نموذج واحد من ثمار شعر الشاعر الفجة وحاكمه عليه

 من  
ً
املشرق. فاألستاذ عبدالوهاب آش ي من الشعراء السعوديين الذين اشتهروا باألصالة والجدة في مجال اإلبداع الشعري. فلنقرأ بعضا

 صيدته )آالم وآمال نحو أمتي ووطني( التي أشار إليها األستاذ عبدالجبار , حيث يقول من مطلعها:أبيات ق
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 مروعرررررررررررررررررررررررررررررررررررة وقل ررررررررررررررررررررررررررررررررررري ي فررررررررررررررررررررررررررررررررررر  –نفسررررررررررررررررررررررررررررررررررر ي 

 فرررررررررررررررررررررررررررري ليلررررررررررررررررررررررررررررة حررررررررررررررررررررررررررررا  الجمررررررررررررررررررررررررررررود  الم رررررررررررررررررررررررررررررا

 مرررررررررررررررا  ا  ف  ررررررررررررررررا ال ررررررررررررررررر  مرررررررررررررررن  عرررررررررررررررر  الكرررررررررررررررررى 

 

   
ّ

 والفكررررررررررررررررررررررررررررررررررر فرررررررررررررررررررررررررررررررررري جررررررررررررررررررررررررررررررررررو ال نررررررررررررررررررررررررررررررررررون محلرررررررررررررررررررررررررررررررررر

 يقلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  
 
 وال رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  أوسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعني اضرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر رابا

نة   وكنرررررررررررررررررررررررررررررررر  كمرررررررررررررررررررررررررررررررا يكررررررررررررررررررررررررررررررررون  ّي سررررررررررررررررررررررررررررررر 
ّ

 الشرررررررررررررررررررررررررررررررر

 

 
ً
 : (37)ثم يختم الشاعر تلك القصيدة الرائعة املتسمة بمشاعر الصدق واإلخالص والجرأة قائال

    أيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا و نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررري املجيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد متررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى أرى 

 بجاللررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 
 ومترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى أرا  متوجرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 ومتررررررررررررررررررررررررررى أرى أبنررررررررررررررررررررررررررا  قررررررررررررررررررررررررررد جنحرررررررررررررررررررررررررروا  لررررررررررررررررررررررررررى

 وأراهرررررررررررررررررررررررررررررررر  نبرررررررررررررررررررررررررررررررر وا الصررررررررررررررررررررررررررررررررغا ر وابتغرررررررررررررررررررررررررررررررروا

رحرررررررررررررررررررررررروا ال ررررررررررررررررررررررررغا ن وان ررررررررررررررررررررررررروا
ّ
 وأراهمرررررررررررررررررررررررروا ا 

  ح مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  أصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررنامهوأرى الجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررود 

 وأرى العمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا   هررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررّدم  أبراج ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

برررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  بربوعنرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا
ّ
 وأرى السررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعاد   ن

قررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  بسررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررما نا
ّ
 وأرى العدالرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة حل

 
 
 يبرررررررررررررررررررررررد  لنرررررررررررررررررررررررا ال ررررررررررررررررررررررر  الصررررررررررررررررررررررررا  مو رررررررررررررررررررررررّ ا

 ويبرررررررررررررررررررررررين عرررررررررررررررررررررررن خرررررررررررررررررررررررد  السياسرررررررررررررررررررررررة حينمرررررررررررررررررررررررا

 وأرى األمرررررررررررررررررررررررررررررا ي البررررررررررررررررررررررررررررري  و ررررررررررررررررررررررررررررري حقرررررررررررررررررررررررررررررا    

 

 شررررررررررررررررررررررررررررررم  ال  رررررررررررررررررررررررررررررررار  فررررررررررررررررررررررررررررررري الّر ررررررررررررررررررررررررررررررر   تررررررررررررررررررررررررررررررر ل   

  أيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  العلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروم  حوك ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا ال  مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز  

 ف رررررررررررررررررررررررررا   أ بقررررررررررررررررررررررررروا كسرررررررررررررررررررررررررب العرررررررررررررررررررررررررال وع رررررررررررررررررررررررررى ال

 سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب  الف رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررار وبالن رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررام  علقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا 

سررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر با  املررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ز    يتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر زرون لي 

 ومضرررررررررررررررررررررررررررررررررررر ى ال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررالم وال  صررررررررررررررررررررررررررررررررررررب  مشررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

  ن العمرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا   للتقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردم مزهرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 وأرى ال نرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء مسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررريله يتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردف 

 وال ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررّر موفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررور الكرامررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ين ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 ويررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد كيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد املعتررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد  ال يفررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 فرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري سرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررربيلنا السرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا  ال  ترفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

  رمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 
 وأرا  بررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا جالل دومررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا

 

 *** 
 و نرررررررررررررررررررررررررررررررررررري بنفسرررررررررررررررررررررررررررررررررررر ي أفتديرررررررررررررررررررررررررررررررررررره فحبرررررررررررررررررررررررررررررررررررر ا

 مررررررررررررررررا مرررررررررررررررررات مرررررررررررررررررن خلرررررررررررررررردت  ررررررررررررررررر ا   مجرررررررررررررررررد 

 

 مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو ي لسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررع  واملمررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات محقررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  

 ولسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررعيه الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررو ن العزيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز مصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد 

 

لتؤكد على أنه شاعر يحمل هم قومه    ،إن هذه القصيدة التي حاول الشاعر أن يجدو فيها وبها قومه ؛ لينتقلوا من حال إلى حال

فقد استطاعت كل كلمة من كلماتها أن تنبض بالحياة ولسان حالها يردد ما تتوق إليه نفس الشاعر؟! فلو رجعنا   ،... فكان له ما أراد !

الذي يرى  الزمان  انتظار ذلك  الشاعر في  تتابعت لتدل على ولع  الزمان وكيف  بها عن  التي يسأل  الحضارة    إلى كلمة )متى(  فيه شمس 

لت حلم    ، تتألق في وطنه
ّ
وفجر العلوم يتجلى فيه ويشرق . ثم تحل محل مكانها كلمة )أرى( وكيف تتشبث هذه الكلمة وتتالحق ألنها مث

 الشاعر. فإذا كانت كلمة )متى( كانت تسأل عن الزمان ؟ فإن كلمة )أرى( كانت تعيش في قلب الزمان املرجو ؟!. 

القصيدة بكل ألفاظ ومعاٍن جليلة وجميلة  إن هذه  أماكن   ،ما اشتملت عليه من  احتلوا  الذين  الكبار  الشعراء  لتذكرنا بنغم 

 مرموقة في التاريخ املشرق للشعر العربي! من أمثال شعر أبي الطيب املتنبي حين قال : 

 
 
 ع رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى أر   ومث ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ر 

 أر  

 ج رررررررررررررررررررررررررررررد الصرررررررررررررررررررررررررررررربابة أن  كرررررررررررررررررررررررررررررون كمررررررررررررررررررررررررررررررا أرى 

 

  
 
 وجررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروى  يزيرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد وع رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 
  ترقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 

 وقلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررب  ي فررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
 
 (38)عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررين  مسرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررّ ر 

 

 
ً
 وحديثا

ً
املشهورة فيه قديما املؤلفات  , وألفت  بني عليها  التي  له قواعده وأصوله  العربي  تراثنا  في  ) االختيار(  أدب  أن   ،إن  غير 

راء تلك املرحلة في األدب  على الرغم من أنه يعّد ضمن املجيدين من شع  ،الفاللي في مرصاده لم يلتفت لش يٍء من تلك القواعد واألصول 

مع تلك  -من وجهة نظره -السعودي. ويبدو أن اعتماده على بناء أحكامه في النقد على مجرد اجتزاء نصوص ألولئك الشعراء كي تتماش ى 

 في املدح ملن اختار لهم الجيد من شعرهم   ،األحكام قد أوقعه في اإلسراف!
ً
 ملن أوقعهم في    ،سواء كان إسرافا

ً
اختيار الرديء أو إسرافا

 منه لهم وفق مزاجية ال مبرر لها . 

 
ً
 تأثيريا

ً
 انفعاليا

ً
خذ على الفاللي في مرصاده يرجع إلى كونه ناقدا

ُ
 ذا  ،ولهذا يرجح الدكتور الحامد أن بعض ما أ

ً
 مستعجال

ً
أو ناقدا

 
 .24 -18أدب الحجاز : ص (37)

 .332, ص 1انظر : شرح ديوان املتنبي : ج (38)
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د , بال مناهج! وعلى عجل ! وباجتزاء!.  اكتفى في أغلب نقده بقصائد وجدها منشورة في عدد ممتاز من أعداد صحيفة البال   ،نظرة جزئية

ولم يلتفت إلى نتاجهم الغزير الذي يبدو أنه    ،حيث رأى أنه حاسب تسعة شعراء على قصائد نشرت في عدد واحد من أعداد الصحيفة

 . (39) لم يطلع عليه "

 : ية: اعتراضات حول مكونات الشعر الوقفة الثان

على أن أول ما يقّدم    -كاتب مقدمة كتاب )شعراء الحجاز في العصر الحديث(-وافق األستاذ عبدالجبار الشاعر حمزة شحاته  

وأنه أول ما ُيحاسب عليه في شعره؛ إذ إن األسلوب ُيعّد وسيلة التصوير والتعبير عن   ،من مكونات شعر الشاعر هو اعتناؤه بأسلوبه

الداللة  ،األفكار أنه  أدواتها  ،واملقياس  ،والفارق   ،كما  الصناعة وحذقها وأهبتها واكتمال  الحكم على قدرة  وأن ذلك يدل على    ،وميزان 

 .(40)  أهميته في بالغة الشعراء !

 لدى نقاد العرب وعلماء  
ً
 معروفا

ً
النقاد املحدثينعجاز؟! أو حديثإ وسواء كان هذا الرأي قديما أشار إليه   قد 

ً
  ا

ً
؟ فإنه يعّد رأيا

 ! بل أنه أ 
ً
 سليما

ً
؟! وعن ذلك يقول األستاذ عبدالجبار: أول ما يجب أن يحاسب عليه األديبو   ،ول ما يجب أن ينظر إليه في األدبواعيا

 وقوة ومتانة    -اجة  أن قصة األسلوب والديب  ،والصناعة،  اتب الحديث على األسلوب والصياغة" وإني ألستشف من تركيب الك
ً
إشراقا

يجب  -تركيب ما     هي 
ً
أوال شعراءنا  عليه  نحاسب  واملع  ،أن  والعاطفة  الخيال  على  نحاسبهم  ذلك  بعد  املقومة ثم  العناصر  وبقية  اني 

 .(41)"للشعر

العصر في  الحجاز  )شعراء  كتاب  مقدمة  عن  حديثه  في  أشار  قد  الفاللي  األستاذ  بين    -وكان  املزاوجة  ضرورة  إلى  الحديث( 

واحد قالب  في  الشعرية  واملوهبة  األستاذ حمزة   ،األسلوب  لخصمه  الشعري  املحصول  هذا  وزن  في  به  سأتقدم  الذي  "وامليزان   :
ً
قائال

ملا سألته نفس    ولحقه األستاذ عبدهللا عبدالجبار،  هو آخر ما وصل إليه البيان املترف(ه في الشعر: )شحاته في قوله ملا سألته عن رأي

 , ووجدان يخاطب وجدهو روح ينا السؤال بقوله: )
ً
 جي روحا

ً
   (42) ( "انا

ً
ق على هذين التعريفين موضحا

ّ
ينهما من عالقة وترابط  ما ب  . ثم عل

"  بقوله: 
ً
أسلوبا حمزة  األستاذ  أراده  فإن   ... لآلخر   

ً
متمما القولين  من   

ً
كال القوي   ، فرأيت  للروح  إال  يتأتى  القوي  أراده   ،فاألسلوب  وإن 

 
ً
ويبدو أن وقفة األستاذين عبدالجبار .    (43) فإن الروح يتبدى في األسلوب تبدي املاء في الغصن الغض الناضر "  ،األستاذ عبدهللا روحا

وإنما كانت وقفة توافق وتأييد!؛ كيف أشبع نقاد األدب في  ،والفاللي مع أهمية األسلوب في النص األدبي لم تكن وقفة تعارض واختالف

. يقول ابن رشيق في ضرورة الربط بينهماتراثنا العربي قضية )اللفظ واملعن 
ً
 وترجيحا

ً
 وشرحا

ً
وأن ذلك يعّد ضرورة ملحة لدى   ،ى( دراسة

: يضعف بضعفه بالجسم  الروح  " وارتباطه كارتباط  األدب:   للشعر    ، ويقوى بقوته  ،منش يء 
ً
اللفظ كان نقصا املعنى واختّل  فإذا سلم 

 . (44) ان للفظ من ذلك أوفر حظ "وهجنة عليه... وكذلك إن ضعف املعنى واختّل بعضه ك 

الفاللي    ،ين األستاذين عبدالجبار والفالليوفي سياق التوافق في الرأي ب نرى أن األستاذ عبدالجبار قد وافق على ما ذهب إليه 

ر أكث من رأي حول عدم اهتمام الشاعر محمد حسن عواد بمقومات األسلوب الواضح الجذاب املتصف بصفات الشاعرية العذبة في  

الشعري  "   ،نتاجه  للعواد قصائد الحين قال:   ما نقرأ 
ً
أننا كثيرا الفاللي في  الجذاب  ونحن مع  املشرق  بالعكس    ،نحس فيها األسلوب  بل 

    .   (45) نجدها محشوة باأللفاظ )الالشعرية( "
ً
 رفيعا

ً
أما في شعره فيرى أن "    ،وكان الفاللي قد أثنى على أسلوب العواد في نثره وعّده أسلوبا

واملذاهبأ  النحل  وأرباب  والشعراء  للفالسفة  وأسماء  بكتب  مكتظ  ذهن  نلمسه  الذي  وكل   ... يتأرجح؟!  في    ،سلوبه  كان  ذلك  وليت 

 . ويورد له من الشعر الركيك قوله: (46)  أو أسلوب قوي بارع !!" ،صياغة حسنة

 يا لي    ي قا   فاسمع

 وما ي م ي ،ه ا زرادش  

 أوال   ي    ،ف     ي ما قل  

 ف    رى يا لي  أ ي ال أنام         قد شوها حسن  لي يا  الم

 ال ريب أن  العزيز، أوال  رى 

 
 .37نقد : صانظر : نقد على ( 39)

 .9-8 ص ،وأنظر : مقدمة كتاب ) شعراء الحجاز في العصر الحديث ( . 270انظر : مرصاد املرصاد : ص (40)

 .271مرصاد املرصاد : ص( 41)

 .135-134املرصاد : ص (42)

 .135املرجع السابق : ص (43)

 .124ص ، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده : ج (44)

 .277املرصاد : صمرصاد  (45)
 وما بعدها . ,159املرصاد : ص (46)
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ثم يتساءل عن مدى الحاجة لهذه االستفهامات التي تضمنتها األبيات؟ وعن املعنى الذي أراده الشاعر منها؟ وهو ما ال يعدو أن  

و ثم    زرادشت  العواد؟.  األستاذ  أن  ماني مع  يمكن  كان  اللذين  الرائقين  واملعنى  األسلوب  القصيدة من  خلو  إثبات  محاولة  في  يمض ي 

هذا  "من  أنها  رأى  الجديد(  العام  مطلع  )في  بعنوان  للعواد  أخرى  قصيدة  إلى  يصل  حتى  الرفيع...؟.  بالشعر  سماه  ما  ضمن  يضعاها 

 
ً
أيضا الرفيع  ،النمط  أسلوبه  في  الشعر  يرض ي  نمط ال  أ   ،فهو  في  املتينوال  قبل    ،سلوبه  بالدهشة  الناس  يصيب  الشعر  كان هذا  وإن 

 .(47) مع الفارق بين الدهشتين ؟!" ،فهو ما زال يصيبهم بالدهشة حتى اآلن ،عشرين سنة

إذ هو نفسه الذي  ،األمر الذي أوقعه في تناقض!، تعميمه هذا الحكم على شعر العواد!  ،فمن املفارقات الغربية في كالم الفاللي

ق على )األسلوب( ت
ّ
 في قصيدة للعواد بعنوان )جندي الديمقراطيةعل

ً
 ( قال في مطلعها:حديدا

 عزمة املن ي  ال فمه           من بلي  القول مل مة

 
ً
: "هذه القصيدة من القصائد الفريدة أسلوبا

ً
افيتها وق ،وموسيقاها اللطيفة ،خفيفة على النفس بجرسها العذب ،وفكرة  ،قائال

 منها في مجلة الرسالة كنموذج ألدبنا الحجازي الرفيع بين النماذج التي بحثت نشرها لبعض شعرائنا "؟! ،الجميلة
ً
 .(48) وقد نشرت جزءا

قصيدتين   منه  أورد  الذي  شعره  من  حية  بنماذج  العواد  شعر  في  األسلوب  تأرجح  على  يؤكد  أن  أراد  )املرصاد(  فصاحب 

 األسلوب بين الركاكة واملتانة .متأرجحتين في 

ومن ركاكة األسلوب وفضاضة املعنى ينطلق األستاذ عبدالجبار في اعتراضه على إطراء الفاللي وإعجابه بجملة للكاتب عدنان 

الشمس والقمر عقربا الساعة" قامن كتاب )جمر وخمر( قال فيها:أسعد أوردها له   ق على  حيث ع  ،(49)قلت : والنجوم ثوانيها "  ،لوا: 
ّ
ل

 إعجابه بها ق
ً
: "إنها لفتة ذهنية بارعةهذه العبارة مبديا

ً
فاعترض عليه بروح   ،صف لم يرق لألستاذ عبدالجبار! . غير أن هذا الو (50) "ائال

ا  : "من 
ً
الالذعة قائال  عنوقد كلسخرية 

ً
الذهن بحثا !  دت 

ً
املرا   ،الفحوى واملغزى فلم أجد شيئا املعنى  الذهوضاع  اللفتة  نية  د في هذه 

أنا    ،البارعة الفالليوتعلمت  األستاذ  من   
ً
جديدا  

ً
البار   ، شيئا الذهنية  اللفتة  أن  املعنىوهو  فيها  يضيع  التي  هي  منها    ،عة  نفهم  وال 

 
ً
 .(51)؟!"شيئا

 
ً
حيث إن جملة األستاذ عدنان أسعد لم تستثر أي مشاعر لإلعجاب لدى    ،ولعل تعليق األستاذ عبدالجبار هذا يعّد موضوعيا

كما يقف األستاذ عبد الجبار مع تعليق صاحب )املرصاد(   سوى ما أثارته من إعجاب ممزوج بمجاملة لدى األستاذ الفاللي.  ،املتلقي؟

 على قول األستاذ عبدالوهاب آش ي: 

 لنقفوا            دعا ي أساج  أحرارها
 
  ثارها  وقوما

اتركاني السمع  ،ولكنها ليست مشرقة في مكانها!  ،"فدعاني هنا صحيحة بمعنى   أخف على 
ً
"  و)خلياني( مثال ثم    (52)من دعاني   .

: "وقد تأتي خفيفة على السمع إذا كان 
ً
الشاعر الدقة في استخدام لفظه )دعاني( قائال حاول الفاللي تعليل رأيه هذا عن عدم مراعاة 

   ، يقول: دعاني حبيبي لتقبيله  ،وة معناها من الدع
ً
ولكن أريد أن أقول لألستاذ اآلش ي   ،أو ما شكل ذلك ... وال أريد أن أتتبع القصيدة بيتا

 .  (53) فلماذا يترك الدقة في الشعر "، -وهو كما عرفته يحب الدقة في كل ش يء -

الدقة   الرأي بكالم أقرب إلى  : "إن دعاني لفظة غير   ،والتحري والقبول من كالم الفالليفيرد األستاذ عبدالجبار على هذا 
ً
قائال

وأن )خلياني( أشعر منها! فهل هذا صحيح؟! وهل كان العرب في مثل هذا املقام يؤثرون )خلياني(؟.. الواقع أنهم كانوا يقولون:    ،شعرية

وإنما نكتفي بمثالين من شعر    ،اإلسالم والعصر األموي   وال نريد أن نمثل بما قالوه في الجاهلية وصدر  ،دع ودعاني كما يقولون: خلياني

 أبي نواس الحجة في الذوق وحسن االختيار! على األقل إذ يقول:

              د  عن  لومي فإن اللوم  غراء

 وإذ يقول :

 (54) لى بلد  فيه الخصيب أمير "          دعيني أكثر حاسدي  برحلة  

ويختم األستاذ عبدالجبار نقده بعض آراء الفاللي بوصف دقيق وصف به السمات الخاصة التي تميز بها نقد صاحب )املرصاد(  

 
 .166املرجع السابق : ص (47)

 .160املرجع السابق : ص (48)

 .113املرجع السابق :ص( 49)

 .113املرجع السابق :ص (50)

 .266املرجع السابق :ص (51)

 .180املرجع السابق :ص( 52)

 .181-180صاملرجع السابق : (53)
 .180-279صمرصاد املرصاد : (54)
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: "وهذا البهلوان قد تميز بسمات خاصة في نقده , فهو يمزج القسوة بالظرف وروح الفكاهة
ً
ولكنه بعيد عن    ، إنه قاٍس   ،في مرصاده قائال

ويترفع عن أن يناقشهم الحساب    ،مما يحط برسالة النقد الحقيقية؛ وهو لذلك يعفو عن شانئيه وشاتميهالتبذل والشتم والسباب؛  

 .(55)وإلى اللقاء في معركة قلمية أخرى " ،وحيا في شخصيتك املكافح البهلوان الحر الكريم  ،... فحياك هللا يا صاحب املرصاد

فإننا في املقابل يجب أن نحييه على الروح الراقية التي   ،اللي في مرصاده وإن كان عبدالجبار قد رأى سمات خاصة مّيزت نقد الف

 من خالل ما ذكره في خاتمته هذه 
ً
التي تؤكد على تأثره املشرف بسمات ما يمكن أن يقال في تراثنا العربي في مثل هذا    ،اتسم بها أيضا

 .  (56)املقام "

 نقد النقد في املقاالت الص فية 

أن   في  شك  من  العربيةليس  الخصوص-والسعودية    ،الصحافة  وجه  وقضاياه   -على  اتجاهاته  بكافة  للنقد  حاضنة    ، كانت 

 في الفترة من أواسط القرن الرابع عشر الهجري 
ً
وحتى قبيل نهايته.  -ه1344ومع ظهور العدد األول من صحيفة أم القرى عام -وتحديدا

 قاالت النقدية واالجتماعية والرياضية. وامل ،حيث كانت الصحافة تمثل املعرض للنتاجات األدبية

نقدية مقاالت  ثالث  مع  النقد  نقد  من  الدراسة  من  الجزء  هذا  في  سموه    ،ووقفنا  بما  رفضهم  موضوع  في  أصحابها  اتفق 

وأساليبه طرائقه  على  نظم  من  كل  على  وهجومهم  التفعيلة(  )شعر  أو  الجديد(  )الشعر  أو  الحر(  إليه  ،ب)الشعر  دعا  دافع    ،أو  أو 

عربع وحسين  سرحان  حسين  الشاعران:  هم  مقاالتهم    ،نه.وأصحابها  الثالثة  نشر  وقد  الساس ي.  عبدالسالم  األستاذ  هو  وثالثهما 

 بصحيفة البالد.

بعد    ،ثم نورد نقد األستاذ عبدالجبار وردوده عليهم   ،وسنعرض بداية اآلراء النقدية في هذا املوضوع للنقاد الثالثة دفعة واحدة 

 احث التوجيه والترجيح بين النقدين وفق نظرة تحليلية موضوعية. ذلك يحاول الب

ووصفه  ،فأول تلك املقاالت النقدية كان للشاعر حسين سرحان سماه: )األمس الضائع( نقد فيه ديوان الشاعر حسن القرش ي

؛ وذلك ملا  بأنه أقرب ما يكون من سجع الكهان؟ بل أنه أقل منه؟ بل إنه ال يرقى ألن يصل ألدنى درجة من درج
ً
ات الشعر أو النثر معا

الكان مقطوع   ،إنه مضروب باألسداد بينه وبين الشعر  ،إن أتفه من )كان ما كان(  ،يتسم به من اضطراب وقلق!: " إنه أقل من سجع 

بالنثر العجالن  ،الصلة   عاللة 
ً
املقلقل  ،إنه حقا العصر املضطرب  الحقيقية ملثل هذا  السمة األصلية  إنه  الع  ،بل  الذي تجد هذا  صر 

اإلفر  رقصاته)الجاز(  أجمل  األمريكي  روك(  آند  و)أروك  موسيقاه  خير  أممهوإسرائ  ،يقي  أرقى  وفرنسا  دوله,  أقوى  حاول  (57) "يل  ثم   .

العصر   في هذا  العربي  الشعر  إن   "  :
ً
قائال لرأيه هذا  التعليل  والضحولة-السرحان  السطحية  وتتسم    ،شعر عجول ملول تغلب عليه 

ولن  ،أساليبه على كثرتها وتنوعها بالتشابه والتكرار ...؟ ذلك ألن الشعراء املحدثين ال شخصية حقيقية لهم في معظم أساليبهم الشعرية

 تميز به أحدهم عن اآلخر "تجد طاب
ً
 نفسيا

ً
 آخر غير عيوب الضحولة والسطحية وغياب الشخصية في   ،(58)عا

ً
ويضيف السرحان عيبا

النوع من الشعر وعدم التعمق في أصول الكلمات ومشتقاتها ومعانيها. وقد ضرب أمثلة بشعراء   ،هو عيب ضعف املادة اللغوية  ،هذا 

 وبدر شاكر السياب .  ،وعبدالوهاب البياتي ،ه الشعري من أمثال: نزار قبانيمن الوطن العربي سلكوا هذا االتجا 

الساس ي أمثال عبدالسالم  لها  السرحان هذه صدى لدى مؤيدين  آراء      ،وقد وجدت 
ً
الثالث   -الذي كتب مقاال العدد  نشره في 

بل إنه رأى أنه يمكن تعميم ما ذكره   ،من الشعرسماه )تعقيب على نقد( أّيد فيه آراء السرحان هذا النوع    -التالي ملقال حسين سرحان

للشخصية السرحان: من فقدان  أوردها  التي  العيوب  تنطبق عليه  اللغة  ،على كل شعر  في  في    ،للسطحية  وشيوع   ،وضعف  وضحالة 

املقا  (59)املعاني   إلى   
ً
العالء؛ هادفا الرومي وأبي  للمتنبي وابن  الصحيح(  )ى  العربي  الشعر  بينه وبين ما سماه  . ثم عرض نماذج من  رنة 

 لها. فقال:
ً
    بنماذج الشعر الحر التي اتخذت من ديوان حسن القرش ي )األمس الضائع( معرضا

ً
 عربيا

ً
" فهل أثبت العصر الحديث شعرا

العالء؟ وأبي  الرومي  وابن  املتنبي  في شعر  يتمثل  الصحيح  العربي  الشعر  كهذا   
ً
    صحيحا

ً
مكابرا كان  ومن  ثم كال.  بشاعر  كال  فليفضل 

 . (60) واحد يأتي بنفس واحد كهذه األنفاس العالية التي ظل وال يزال أريجها يعبق في الدنيا بأسرها حتى يرث هللا األرض ومن عليها "

الذي رأى أن املحافظة على أصالة الشعر العربي ضرورة ال  ،أما صاحب املقال الثالث في هذا املوضوع فهو الشعر حسين عرب

سيما وأن أصالته تتركز في موسيقاه وإيقاعاته التي تميزه عن غيره من الشعر في اللغات األخرى . وعن ذلك    ،تفقده خاصيته  ينبغي أن

 
 .284 -282املرجع السابق :ص( 55)

 ) نصرة الثائر على املثل السائر ( . ،انظر : على سبيل املثال : ) النقض على ابن وكيع في شعر املتنبي وتخطئته (  (56)
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العربي شعر غنائي الشعر   " دخيلة  ،قال:  أصيلة  فيه  والتهديف  ،والغنائية  والتعبير  األداء  ملكة  ذلك عنه  ينفي  الغناء   ،وليس  ولكن 

وإبداع املوسيقى ... صفتان متالزمتان   ،كما اتخذ التعبير وسيلة لضبط الجرس  ،لة لبراعة التعبير وإبداعهواملوسيقى فيه اتخذتا وسي

 والعكس بالعكس " ،فإذا صح التمازج والتماوج فيهما أو بينهما ،تكمل إحداهما األخرى 
ً
 صريحا

ً
 فصيحا

ً
 عربيا

ً
 . (61) كانت النتيجة شعرا

املحافظة أن  رأى  عرب  الشعر!  فاألستاذ حسين  شعرية  يثبت  الذي  األهم  املحك  هي  وقوافيه  وأوزانه  الشعر  موسيقى    ،على 

رأى   كما  والغربي  العربي  الشعر  خصائص  بين  الجمع  يريدون  الذين  إن  بل  غناء!.  وال  موسيقى  وال  أصالة  للشعر  تنتظم  ال  وبدونها 

الخصائص واملميزات تع  ،يجهلون  الناقة والعبير. وقال في  بين  الرأي  وال يفرقون  الغنائي والنظم في   -ليل هذا  الشعر  بين  الفرق   
ً
مبديا

العربي العربي من مزايا  ،تراثنا  الشعر  ينادي بتحرير  الوقت نفسه على كل من   في 
ً
نازك -الوزن والقافية  ومنكرا أمثال  : "والعجب من 

من العربي  الشعر  بتحرير  ينادون  ممن  لفهم  لف  ومن  قباني  ونزار  الصبور  وعبد  والقافية  املالئكة  الوزن  من    ،مزايا   
ً
كالما ويريدونه 

 الكالم! . فالشعر العربي لم يحتفظ بالوزن  

لذاتهما  فيه  ،والقافية  األصيلة  والغنائية  والتوزيع  التقطيع  أدوات  أداة من  ابن    ،بل ألنهما  كألفية   
ً
لكان كل منظور شعرا وإال 

من دوافع الشعر ومراميه أجهل. وإن كانت الدوافع مجرد مجاراة للغرب في   مالك. فإن جهلوا ذلك وهم ينتمون إلى العربية فهم ملا سواه 

. ثم دعا (62) وال وزن ملا يدعيه ويأفك به "  ،ومن ليست له شخصية فال رأي له   ،فإنه ضياع لشخصية الداعي  ،كل ش يء حتى في شعره

: " ولئن سألتهم ما الذي يمنعهم من أن يسموا األستاذ حسين عرب بأسلوب من السخرية هؤالء الشعراء بأن يطلقوا على ما 
ً
يقولونه نثرا

 
ً
   ،هذا الذي يقولونه نثرا

ً
 حرا

ً
 من تسميته شعرا

ً
   ،بدال

ً
 ؟, لوجدت عديدا

ً
 أخاذا

ً
 جميال

ً
 مؤثرا

ً
 في النثر أن ال يكون معبرا

ً
وهل كان مفروضا

تي تخرج بها من قراءة مئات القصائد من هذا الشعر الحر بادي  من اآلراء واألدلة املتعارضة املتناقضة التي تخرج فيها بنفس النتائج ال

  (63)الوفاض خالي األنقاض "

النقد حول   ،وبعد مادة  الحر(!  فهذه  )الشعر  بقضية  ثالثة  ،ما سميت  الشعر    ،جمعتها مقاالت  رواد  يعّدون ضمن  كتبها من 

املرحلة. تصدى لنقدها والرد عليها األستاذ عب تلك  السعودي في   واألدب 
ً
أيضا أال   حاول   ،دهللا عبدالجبار في مقاالت ثالثة  من خاللها 

 فحسب!
ً
 للحركة الثقافية التنويرية التي كانت املنطقة في أمس الحاجة إليها ،يكون ناقدا

ً
 اجتماعيا

ً
 ورائدا

ً
وأن يمثل    ،بل أن يكون مفكرا

املتج املنهجي  والشك  والتفسير  والتحليل  التمحيص  على  الناهض  النقدي  الشخصالعقل  األهواء  من   
ً
تماما وضغوط رد  وامليول  ية 

 . (64) "اللحظة العابرة 

يربط   أن  حاول  إنه  إذ  يبرره؛  ما  له  عبدالجبار  لألستاذ  الوصف  هذا  معارض ي    -ولعل  لنقد  نقده  في  سنالحظه  ما  خالل  من 

الحر   الذي كان    -الشعر  العام  السياق االجتماعي  الشعر وبين  النوع من  املجتمع! . ساعده على ذلك  بين عوامل ظهور هذا   في 
ً
سائدا

 واطالعه على النتاج األدبي العربي والغربي.  ،ثقافته الواسعة

الذي كثر مهاجموه  الحر  الحر( حين قل: "والشعر  الشعر  التي بعنوان )مشكلة  األولى  نجد ذلك من خالل ما ذكره في مقالته 

وإنما هو ضرورة عصرية . فالشاعر في القرن العشرين برغم أضواء    ،وال نزوة أدبية طارئة  ،اليوم وآخرهم السرحان ... ليس بدعة فنية

  
ً
املدينة الباهرة التي يعيش فيها يحس بأشد أنواع القلق والضيق والتأزم النفس ي. وإذا كانت درجة القلق لدى شاعر األمس تشبه قدرا

 يفور 
ً
 يمو  ،كبيرا

ً
 . (65) أو قنبلة ذرية كظيمة تلتمس سبيلها للتفجر واالنطالق " ، ر فإن القلق العصر الحاضر يشبه بركانا

وحالة الصخب التي فرضتها  ،إلى حالة التأزم والقلق النفس ي -كما رآه األستاذ عبدالجبار  -فأول عامل ظهور الشعر الحر يرجع 

    ،طبيعة الحياة االجتماعية!  
ً
 كافيا

ً
 للتنفيس  ألن " لم ي  -من وجهة نظره    -وأن ذلك كان سببا

ً
عد البيت املقفل في القصيدة املقفاة كافيا

 
ً
 أكثر؛ ألن الطاقة الحبيسة في نفوسهم تتطلب تحطيم القيود... وإذا كان ثمة    ،أكبر  عن الشعراء املحدثين... إنهم يريدون تنفيسا

ً
وتحررا

 . (66)م "والبحر التا ،ولتتحطم قيود القافية الواحدة  ،قيود الزمة فلتكن قيود التفعيلة وحدها

املتنوعة املتفاوتة  ،فالقيود  القلق  املجتمع  ،وأنواع  أفراد  التي يعيشها  النفسية  األزمات  إلى  الشعر   ،إضافة  إلى  الهروب  جعلت 

 للتنفيس والتحرر , ودفعت هذا النوع من الشعر إلى التخفف على األقل من القيود التي يمكن التخفف منها
ً
والتي يمكن أن تكون   ،ملجأ

ال األستاذ  قيود  ذكر  كما  التفعيلة وحدها  قيد  فليكن  منها  قيد  لإلبقاء على   
ً
بّدا كان  وإن  الواحدة.  القصيدة  في  الواحد  والبحر  قوافي 

 عبدالجبار !.  

 
 ه.11/10/1380في  653العدد ،صحيفة البالد ،انظر : مقال ) بحث في الشعر ( لحسين عرب  (61)
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الجذور   عن  فيه  تحدثت  املعاصر(  الشعر  )قضايا  كتابها  من   
ً
فصال عقدت  قد  املالئكة  نازك  العراقية  الشاعرة  وكانت 

النفس اإلنسانية ال تستسلم بسهولة إلى التخلص من القيود  ،الحراالجتماعية لحركة الشعر   أو حتى ملجرد املحاولة في    ،وأن طبيعة 

املختلفة الحياة  الحرية ومسؤوليتها ومآزقها!  ،ذلك! مهما كام مجالها من مناحي  القيود تحمي من متاعب  تلك  إال ألن  وأن في    ،ال لش يء 

نوع  الحرية 
ً
املع  ا أو  املضمونة  املقامرة غير  الشيطان؟!من  الشعر  اهدة مع  إلى  للدعوة  تصدت  التي  الرفض  أسباب  بعض  ذكرت  ثم   .

قلوب  إلى  التهم  أحب  وكانت  واتهمها.  بها  الظن  وأساء  رفضها  إلى  أسرع  حتى  بالدعوة  يتسامع  العربي  الجمهور  كاد  "وما   :
ً
قائال الحر 

الشعراء قد الشباب من  أن  القائمة  املعارضين  العربية  األوزان  وتعينهم على تغطية كسلهم    ،أحدثوا طريقة يتخلصون بها من صعوبة 

وأن هذا الشعر   ،ولجوء إلى الترف  ،وضحالة مواهبهم الشعرية. قالوا : إن الحرية من القيود العروضية استسالم إلى السهولة والرخاوة 

 
ً
الشعر (67)؟!  الحر قضية هينة يسيرة يستطيعها حتى من لم يكن شاعرا . كذلك تحدثت عن العوامل االجتماعية املوجبة التي جعلت 

والتي كان من بينها ما ذكره األستاذ عبدالجبار من محاولة الهروب من القيود التي فرضتها طبيعة املجتمع والعصر الذي    ،الحر ينبثق

 . (68) يم تلك القيود "وحاالت التأزم والقلق التي دفعته إلى اإلقدام على تحط ،يعيش فيه الشاعر

الواحدة  القافية  قيود  من  تحرره  عند  الشاعر  يمتلكها  أن  يمكن  التي  الشعرية  املزايا  توضيح  عبدالجبار  األستاذ  حاول  وقد 

 في  ،ى نسق الشعر الحرونظمه عل ،والبحر التام
ً
 . (69) ذلك بما ذكرته نازك املالئكة في مقدمة ديوانها )شظايا ورماد( "مستنيرا

أن العوامل نفسها التي دعت    ،ف إلى ذلك التوضيح مما يؤكد اطالعه وتأثره بالثقافة الغربية التي ظهر فيها الشعر الحروأضا

الغربي املجتمع   لظهوره في 
ً
العربي كانت تمثل مدعاة املجتمع  املجتمع   ،إلى ظهوره في  تأثر بنظراء لهم في  العرب من  الشعراء  إن من  بل 

فبدر شاكر    " )بإليوتالغربي...  تأثر  قد   
ً
مثال اإلنجليز  ،السياب  وغيرهما من شعراء  بلوحات   ،وايدث سيتويل(  فتن  وكاظم جواد قد 

الرائعة نيرودا(. ولكنه    ،)لوركا( وصوره  )ببابلو  الغربي-كما أعجب  التأثر  التي يعتمد عليها    -مع هذا  املوسيقية  الوحدة   في 
ً
ما زال عربيا

 . (70) وإنما عربي متأثر بروح العصر وحضارة القرن العشرين " ،ولكنه ال كعرب عكاظ واملربد ،وهي التفعيلة

وقد رأى األستاذ عبدالجبار أن الشعراء العرب الذين نظموا على هذه الطريقة الجديدة , وعلى الرغم من تأثرهم بنظرائهم من 

أنهم ما زالوا محافظين على عربيتهم  ،الغرب أكثر من تفعيالت  وأن قصائده  ،إال  أو  م ما زالت عربية في موسيقاها تعتمد على تفعيلة 

 مما يختلجه من معاني وخواطر يضيق الشعر العمودي 
ً
بحور الخليل!؛ ولهذا نراه من قلقه وهمومه النفسية من جهة؛ وتستوعب كثيرا

 التقليدي عن إفراغها من جهة أخرى.

الباب إلى مثل   أنها تعّد النموذج األول الذي يجب احتذاؤه في هذه    ،هذه الدعواتوكانت نازك املالئكة قد فتحت  حين ذكرت 

الذي يتدخل حتى في طول   (71)الطريقة " الصارم  الهندس ي  الفكر  االنطالق من هذا  إلى  الحديث نفسه محتاجة  الشاعر  " لقد وجد   .

 في عصر يبحث عن الحرية ويريد أن يحطم القيود  ،عبارته
ً
يش ملء مجاالته الفكرية والروحية. الواقع أن إحدى  ويع  ، وليس هذا غريبا

 
ً
 شديدا

ً
فما كاد يقع على اتساق متعاقب منتظم في   ،خصائص الفكر املعاصر أنه يكره النسب املتساوية ويضيق بفكرة النموذج ضيقا

ولهذا أمثلة كثيرة في   ،تابةفيربك النموذج ويخرج على الر   ،جهة من جهات حياته حتى يشتاق إلى أن يحدث فوض ى صغيرة في مكان منه

 
ً
مبانينا وبرامجنا وحياتنا. ولم تكن حركة الشعر الحر إال استجابة لهذا امليل في العصر إلى الخروج على فكرة النموذج املتسق اتساقا

  والواقع أن الحياة نفسها ال تسير على نمط واحد وال تتقيد بنسبة ثابتة في أحداثها
ً
بل إن اللغة وهي منبع كل   ،وإنما تجري بال قيد ،تاما

ال تتبع نماذج . إننا نتكلم بحسب الحاجة فنطيل عباراتنا ونقصرها وفق املعنى ال وفق نظام هندس ي مفروض. ولذلك   ،فكر وكل شعر

 . (72)وخرج إلى أسلوب التفعيلة وبات يقف حيث يشاء املعنى والتعبير " ، ثار الشاعر املعاصر على أسلوب الشطرين

ا  البالد السعودية سمى األول  وقد عزز  الشعر الحر في مقالين آخرين نشرهما في صحيفة  ألستاذ عبدالجبار رأيه حول قضية 

والثاني )الشعر الجديد وملحمة األصنام(. حاول من خاللهما التأكيد على أن هذا النوع من الشعر لم    ،منهما )في معركة الشعر الحر(

األول من   ،تي تمثل وحدة البيت في أوزان الخليل يخرج عن التفعيلة العربية القديمة ال  إنما يفرق عن الشعر القديم في تحرر العربية 

قيود القافية الواحدة والبيت املقفل , وأن ذلك التحرر لم يكن نزوة طارئة , أو بدعة مستوردة , إنما هو ضرورة عصرية اقتضتها طبيعة 

يان ما اشتمل عليه من قيم اجتماعية تؤكد على أهمية دور الشاعر في املجتمع الذي الحياة؟ . ثم أورد نماذج من شعر نزار قباني؛ لب

فيه أن   ،يعيش  إلى  في حاجة  يكن  لم  الجواهري  أن:" مهدي  األستاذ عبدالجبار  رأى  كما  السياس ي.  أو  االجتماعي  اختلف مذهبه  مهما 

 
 .52قضايا الشعر املعاصر : ص (67)

 .63-54انظر : املرجع السابق : ص (68)

 انظر : مقدمة ديوان ) شظايا ورماد (.( 69)

 مشكلة الشعر الحر .( 70)

 انظر : مقدمة الطبعة الرابعة من كتابها ) قضايا الشعر املعاصر ( . (71)

 .60املرجع السابق، ص (72)
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ً
، لعمودية التي يعتز بها ويضمن إطاره التقليدي أفكاره التقدميةبل إنه نظم على الطريقة ا   ،ينظم على الطريقة الجديدة ليكون يساريا

الحزينة   الرومانسية  وتودع خطراتها  الحرة  الطريقة  على  لتنظم  األيام  من  يوم  في  شيوعية  تكن  لم  املالئكة  نازك  العراقية  والشاعرة 

املتحررة  الجديدة  قوالبها  في  واإلنسانية  القومية  وأح  ،وتجاربها  عبدالصبور  قوميانوصالح  شاعران  حجازي  عبداملعطي    ، مد 

 . (73)وثالثتهم ينظمون الشعر الجديد على اختالف من مذاهبهم االجتماعية والسياسية " ،وعبدالوهاب البياتي شاعر تقدمي

 من ممارس ي هذه التجربة الفنية الجديدة في قلب الجزيرة العربية
ً
 ،والعواد  ،والرفاعي  ،أمثال: الق رش ي  ،وعّدد بعد ذلك بعضا

 وعلى رأسهم حمزة شحاته , وغيرهم . ،وياسين عالف ،وجميل ششة ،ومحمد سعيد ،وعبدهللا عبدالوهاب نوالحازمي

البالغي التراث  في  الحر  الشعر  لفكرة  التأصيل  األستاذ عبدالجبار  حاول  آرائه  ،وقد  تعضد من  براهين  بحثه عن   ،من خالل 

:ولتكون بمثابة الجذور لهذا ال
ً
ليل من أوزان " فقد الحظ السكاكي خطأ الذين يظنون أن الزيادة إلى ما حصره الخ  تحول الشعري قائال

 : بل هذه الزيادة لتهتف بأعلى صوت ،ليست من كالم العرب

 فق           لقد وجدت مكان القول  ا سعة  
 
 قا ال

 
 فإن وجدت لسانا

يكون   أن  من  بد  ال  أنه  الشعر  في  الزجاج  عزى ومذهب  وقد  عليها...  الخروج  يمكن  ال  معينة  بأوزان  تقييد  دون  أي   ...  
ً
شعرا

" 
ً
 وال يخرجه من كونه شعرا

ً
الخليل ال يقدح في كونه شعرا أوزان  والنظم على وزن مخترع خارج على  أنه قال:  . وطرح    (74) للزمخشري 

الشعر غير   كان هذا  إذا  " فكيف  فيه:  قال  اآلراء  إيراده هذه  بعد   
ً
 تساؤال

ً
أساسا األوزان  تلك  مبني على وحداتها   ،خارج عن  وإنما هو 

 . (75) وشعر من الصميم " ،إنه إذن شعٌر األصيلة التي هي التفاعيل؟ ... املوسيقية 

الثالثة   في مقاالته  ذكرها  التي  األستاذ عبدالجبار  آراء  مع  تحليلية محايدة  وقفات  نقف  أن  نحاول من خاللها  متأنية  وبعودة 

؟!.حول الشعر ا 
ً
 أو رفضا

ً
 لحر؛ لنحاول توجيه تلك اآلراء بعد وضعها على ميزان النقد قبوال

الحر الشعر  دفاعه عن  في  األستاذ عبدالجبار  منها  انطلق  التي  اآلراء  الذي    ،أول  العصر  طبيعة  أنه عّده ضرورة فرضتها  هو 

 في ذلك على ما ذكرته الشاعرة العراقية  ،يعيش فيه الشاعر الحديث !
ً
 نازك املالئكة . مرتكزا

القصيدة   الواحد في  الواحدة والبحر  القافية  التحرر من  كان  السياق هو: هل  األذهان في هذا  إلى  يتبادر  الذي  السؤال  ولعل 

عبدالجبار-الواحدة   األستاذ  ندائها  في  وتبعها  املالئكة  به  نادت  سبل    -الذي  جميع  الحديث  العصر  لشاعر  أتاح  الذي  التحرر  هو 

وهل فتح أمامه كافة أبواب التعبير عن آالم وآمال مجتمعه وعصره الذي عاش فيه؟ . أعتقد أن   ،االنطالق في مجال اإلبداع الشعري؟

 ستكون 
ً
لذي رّد فيه األستاذ عبدالجبار على وهو القرن ا -بالنفي! . فإذا كان القرن العشرون    اإلجابة املنصفة عن هذا التساؤل قطعا

فكيف ونحن   ،لم يستطع فيه الشاعر املتحرر أن يخرج من أزماته وهمومه التي عايشها في مجتمعه! -مقاالت السرحان والساس ي وعرب

بعد أن استقر في سيما    ،اليوم في القرن الواحد والعشرين وما زلنا نعاني من ذلك الصخب والنمط املتسارع في مناحي الحياة املختلفة

 من املفاهيم ليست 
ً
وجدان العالم املعاصر أن عصرنا الحاضر هو عصر )العلم والتكنولوجيا( وأنه العصر الذي طوى في جوفه كثيرا

  
ً
 ضخما

ً
العلمي والتكنولوجي جانبا املعاصر يدفع ثمن تقدمه  العالم  ... فبدأ  الشعرية فحسب؟ بل ولألسف حتى األخالقية!  أو  األدبية 

"  من األخالقي  العربية   (76)تراثه  القصيدة  شكل  من  تحررهم  كان  وهل  املعاناة؟  تلك  عن  معزل  في  هذا  في عصرنا  الشعراء  كان  فها   .

املرسل بالشعر  اليوم:  يسمونه  ما  خالل  من  ومضامينها  النثر  ،األصيلة  قصيدة  املفتوح  ،أو  النص  من   ،أو  غيرها  أو  النصوصية  أو 

في هذ املتسارعة  املجالاملصطلحات  ما    ،ا  فيه؟ وبالتالي هل حققوا  نعيش  الذي  العصر  لطبيعة   
ً
ادعوه مواكبا الذي  التحرر  كان  هل 

 طمحوا إلى تحقيقه من خالل تلك األشكال )الشعرية( املتحررة ؟ . 

 أن القلق والتأزم النفس ي  
ً
إنما رأى و ،  كان يمثل مشكلة لدى الشاعر العربي؟!-بل أن الدكتور زكي نجيب محمود قد نفى أصال

الصناعية  للثورات  نتيجة  يعيشه  كان  من  هو   
ً
تحديدا األوروبي  الشاعر  وتحوالت ،  أن  اضطرابات  من  حوله  املجتمع  في  أحدثته    وما 

 . (77)وتغيرات "

 من آراء الشاعرة نازك املالئكة
ً
وع  التي أخذها وتأثر بها األستاذ عبدالجبار حول موض  ، وكان الدكتور محمد النويهي قد رّد كثيرا

سب الشعرية
ّ
إنما انحصر في الدعوة إلى عدم االلتزام بعدد محدد   ،الشعر الحر. فقد ذكر أن دعوتها إلى التحرر مما سمته قوانين الن

 . (78) مما لم يتغير من شكل القصيدة املتحررة ولم يخرجها من سمة هذا القانون ؟! " ،من التفاعيل في كل بيت

 
 ه . 15/2/1380في  701مقال : ) في معركة الشعر الحر ( لعبدهللا عبدالجبار , صحيفة البالد السعودية , العدد  (73)

 ه . 21/1/1381في  2523مقال : ) الشعر الجديد وملحمة األصنام ( لعبدهللا عبدالجبار , صحيفة البالد السعودية , العدد  (74)

 املرجع السابق .  (75)

 . 26قديم والنقد الجديد , صانظر : شعرنا ال (76)

 .112انظر : مع الشعراء , ص (77)
 .255انظر : قضية الشعر الجديد , ص( 78)
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الستة عشر العربي  الشعر  ثمانية بحور من بحور  اقتصاره على  الحر  الشعر  أن من عيوب  املالئكة نفسها قد عّدت  أن    ،بل 

واحدة يسّبب   التركيز على تفعيلة  الثمانية!. وأن  أكثره على سته من  ةوتركيز 
ّ
أن يطيل قصيدته.   ،رتابة ممل الشاعر  خاصة حين يريد 

 . (79) ولهذا رأت أن الشعر الحر ال يصلح للمالحم قط "

كما أضافت وبروح املنصف في الرأي أن : "مؤّدى القول في الشعر الحر أنه ال ينبغي أن يطغى على شعرنا املعاصر كل الطغيان؛ 

وقابلية التدفق واملوسيقية.   ،القيود التي تفرضها عليه وحدة التفعيلة وانعدام الوقفاتبسبب    ،ألن أوزانه ال تصلح للموضوعات كلها

 .   (80) وإنما نحب أن نحذر من االستسالم املطلق لها " ،ولسنا ندعو بهذا إلى نكس الحركة

وبنظرة منها أقل ما يمكن   ،بيفإذا كانت نازك املالئكة وهي الشاعرة التي عّدت أول من ابتدع هذا النوع من الشعر في أدبنا العر 

إنصاف نظرة  بأنها  توصف  ذكرتها  ،أن  التي  لألسباب   , الحر  الشعر  مع  الكامل  االنجراف  ينبغي  ال  أنه  على  دت 
ّ
باألستاذ    ،أك فكيف 

منا بأن انفتاح األستاذ عبدالجب
ّ
 يدعو إلى االستغراب والتساؤل في آن واحد؟!. ألننا ولو سل

ً
ار على الثقافات  عبدالجبار يدافع عنه دفاعا

الغربية اآلداب  الدفاع  ،األخرى واطالعه على   في ذلك 
ً
 مهما

ً
الدعوة!  ،كان عامال الذي   ،وفي تلك  إليوت نفسه  فلنقرأ بعض ما نقل عن 

أن  حيث ذكر ،(81)ذكر األستاذ عبدالجبار أنه كان من الرواد الذين تأثر بهم شعراء العرب املتحررون وفي مقدمتهم بدر شاكر السياب "

ال يوازي ما يعنيه بعض كتاب العرب حين    Vers libreأو   Free verseما يعنيه هو وما يعنيه كتاب اإلفرنج حين يستعملون اصطالح  

القافية الذي يتحرر من  الشعر  العرب يعنون به  البحور في قصيدة واحدة   ،يستعملونه. فكتاب  بين  يغير  الذي  الشعر  الشعر   ،أو  أو 

 الذي يغير عدد التفاعل من بيت إلى بيت. 

 من هذا باصطالحهم الذي يخطئ بعضنا في استعماله
ً
   ،ولكنهم هم ال يعنون شيئا

ً
 مطلقا

ً
بل يعنون به الشعر الذي يتحرر تحررا

 .  (82) ه هو الذي يحاول التخلص من الشكل املوزون "من أي ترتيب إيقاعي مطرد . وأن الشاعر الرديء وحد

 ،إننا ال ننكر أن دعاة التجديد من شعراء ونقاد العرب قد أفادوا من قراءاتهم في آداب األمم األخرى وبخاصة األدب اإلنجليزي 

ظاهري  تماثل  من  مالبسة  ألدنى  وأشعارنا؛  أشعارهم  بين  تشابه  وجوه  ثمة  أن  نعتقد  أن  يمكن  ال  في   لكننا   
ً
تناقضا وراءه  يخفي  قد 

 عن الشكل العام للقالب الشعري.  ،والنفس ي ،وبناء القصيدة الفني ،والتصوير املجازي  ،والصورة الشعرية ،والنظرة  ،املوقف
ً
 فضال

فال أعتقد أن الزجاج أو السكاكي  ،أما إذا عدنا إلى التأصيل األدبي الذي حاول األستاذ عبدالجبار إيجاده لهذا النوع من الشعر

هذا الشكل من القصيدة ؟؛ ألن تأثير الشعر ال يقع إال من خالل وضوح    -من خالل ما أورد لهم من نصوص-أو الزمخشري إنما أرادوا  

الداخلي الذي يقع    واملراد بالقوالب أي أوزانه وقوافيه وما يرتبط بهما من قيود ! فالوزن صورة خارجية لالهتزاز  ،صوره وجمال قوالبه

قل  على نفس املتلقي من خالل موسيقيته التي تقع عليها املعاني الشعرية . أما القافية فال ينكر عاقل وقعها وحسن تأثيرها وفاعليتها في ن

نون املوشحات  هو أن ف  ،املعنى الشعري املراد. ولعل ما يؤكد ارتباط جمالية الشعر العربي بتلك القيود على مراحله الزمنية املختلفة

 في املوسيقى  -واملزدوجات والرباعيات وغيرها من األشكال الشعرية املستحدثة عبر عصور األدب العربي  
ً
إال أنها لم    -وإن أظهرت تطورا

العرب: " هو كالم   الشعر عند  ابن خلدون في سياق حديثه عن ماهية  تأثيرها؟. يقول  القافية وال عن جمال سحر  تتخّل عن سطوة 

 مفصل ق
ً
؛ ويسمى   ،متساوية في الوزن  ،طعا

ً
القطعات عندهم: بيتا الحرف األخير من كل قطعة. وتسمى كل قطعة من هذه  متحدة في 

حتى   ،الحرف األخير الذي تتفق فيه: روّيا وقافية؛ ويسمى جملة الكالم إلى آخره: قصيدة وكلمة. وينفرد كل بيت منه بإفادته في تراكيبه

الشاعر على إعطاء ذلك  مستقل عم  ،كأنه كالم وحده  أو رثاء. فيحرص   في بابه في مدح أو تشبيب 
ً
أفرد كان تاما ا قبله وما بعده. وإذا 

 من أن يتساهل الطبع في الخروج من وزن إلى وزن  ،البيت ما يستقل في إفادته ... ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها في الوزن الواحد
ً
حذرا

ربة على كثير من الناس. ولهذه املوازين شروط وأحكام تضمنها علم العروض. وليس كل وزن يتفق  فقد يخفى ذلك من أجل املقا  .يقاربه

وقد حصروها في خمسة عشر    في الطبع استعملته العرب في هذا الفن , وإنما هي أوزان مخصوصة يسميها أهل تلك الصناعة البحور.

 , بمعنى أنهم لم يجدوا للعرب في غيرها من املوازين ا 
ً
"بحرا

ً
 . (83)لطبيعية نظما

العرب ناقد متأخر من نقاد  الشعر عند  إلى   ،فإذا كانت هذه هي هذه ماهية  األمم األخرى إضافة  اشتهر باالطالع على ثقافات 

تميزه عن   التي  الوزن سمته األساس  املقّفى...  املوزون  الكالم  أنه  العرب:  النقاد  الشعر لدى  العربية األصلية؟ وإذا كام مفهوم  ثقافته 

م  هذه املغالطة؟. م  إذن هذه الدعوة؟ ول   النثر. وبعد كل ذلك نقول: ل 

 
 .47ص ،انظر : قضايا الشعر املعاصر (79)

 .48ص ،انظر : املرجع السابق (80)

 انظر : مقالته ) مشكلة الشعر الحر ( . (81)

 .30 -29ص ،انظر : قضية الشعر الجديد (82)
 .588ص ،ابن خلدون مقدمة  (83)
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د األست
ّ
أك العربوقد  للقافية في شعر  املهمة  املكانة  العقاد على  املتوقع  ،اذ عباس  تأتي في مكانها  السامع حين  أذن   ،وطربها في 

وأن إهمالها يصدم السمع بخالف ما ينتظر حين يفاجأ بالنغمة التي تشذ عن النغمة التي ينتظرها. وأن العرب وإن كانوا يتساهلون في 

حتى األبيات التي تحرر منها بعض التحرر فيها  ،ارهم إال أن سليقتهم كانت تنفر من إلغائها كل اإللغاء...  التزام القافية فيما ندر من أشع

 ورد عنهم , كما في قول الشاعر:

 أال هررررررررررررررررررررررررر   ررررررررررررررررررررررررررى  ن لررررررررررررررررررررررررر   كرررررررررررررررررررررررررن أم مالررررررررررررررررررررررررر 

 رأى مررررررررررررررررررررررررررررررررررررن رفيقرررررررررررررررررررررررررررررررررررره جفرررررررررررررررررررررررررررررررررررراء  وغل ررررررررررررررررررررررررررررررررررررة

 وا ر رررررررررررررررررررررررررررررا الرحرررررررررررررررررررررررررررررر    رررررررررررررررررررررررررررررري
ّ
 فقرررررررررررررررررررررررررررررال أقررررررررررررررررررررررررررررررال

 فبينررررررررررررررررررررررررررررا   شررررررررررررررررررررررررررررر  رحلرررررررررررررررررررررررررررره قررررررررررررررررررررررررررررال قا رررررررررررررررررررررررررررر  

 

 بملرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر  يررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررد   ن الكفرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراء قليرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر    

   ا قرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررام يبترررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا  القلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروص  مررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري   

 بم لكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة والعاقبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررات  ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردور  

 (84)ملرررررررررررررررررررررررررررررررن جمررررررررررررررررررررررررررررررر  رخرررررررررررررررررررررررررررررررو املرررررررررررررررررررررررررررررررال  جميرررررررررررررررررررررررررررررررر   

 

 قـــد اختلـــف فيهـــا حـــرف الـــروي 
ً
ــا ــا آنفـ ــا بهـ ــا : " فاألبيـــات األربعـــة التـــي أتينـ , ولكـــن الحركـــة لـــم بـــين الـــالم واملـــيم والـــراء والبـــاء يقـــول عنهـ

 وهــي حركــة تشــبه الحــرف فــي األذن , وإن لــم تشــبه فــي أحكــام العروضــيين والنحــاة تختلــف بــين جميــع األبيــات ,بــ 
ً
ل لزمــت الضــم فيهــا جميعــا

"(85) . 

ومــن هنــا يتأكــد لنــا أن الفــرق بــين املنظــوم واملنثــور فــي األدب إنمــا يكمــن فــي املوســيقى والــنغم الشــعري , وأنــه كلمــا تمكنــت ألفـــاظ 

الشـــعر ورســـخت فـــي أماكنهـــا , كلمـــا اســـتطاعت أن تنقلنـــا مـــن عـــالم الـــوعي إلـــى العـــالم الـــذي يجـــوز حـــدود الـــوعي التـــي تقـــف دونهـــا األلفـــاظ 

 باللغــة املوزونــة ؟ املنثورة!. " ال بد أن 
ً
تكــون هنــاك حاجــة جذريــة عميقــة فــي صــميم الــنفس اإلنســانية حتــى تفســر لنــا ارتبــاط الشــعر دائمــا

 مــن اإلخفــاق , 
ً
وحين نفكر فــي الحركــات التــي قامــت تــدعو إلــى تحريــر الشــعر مــن كــل قيــد للــوزن , وفــي مصــيرها الــذي كانــت تنتهــي إليــه دائمــا

 جديــدة ... ! يتضــح لنــا أنــه ال بــد وفي إصرار الشعراء كل مرة على أن 
ً
يعودوا إلــى الــوزن يقبلــون قيــوده طــائعين , وإن ابتكــروا أوزانــه وأشــكاال

 ال يســتطيع الشــعر أن يحيــا بدونــه ... ونســتطيع أن نصــل إلــى هــذا الســر إذا 
ً
 الزمــا

ً
أن يكــون فــي الــوزن شــ يء أساســ ي هــو الــذي يجعلــه فرضــا

 ثر . إن الشعر هو ذلك القسم من األدب الذي تذكرنا اختالف وظيفة الشعر عن وظيفة الن

 . و)االهتــزاز 
ً
يختص بالعاطفة اإلنسانية إذا كانت في حالة زائدة الشدة , فهو يتناول أقوى العواطف وأكبرها حّدة وأكثرها اهتــزازا

 . (86)( هو السمة األولى للعاطفة , والسمة األولى للوزن "

انــة العالقــة ورســوه جــذورها فيمــا بــين أوزان الشــعر وموســيقاه , وبــين ألفــاظ وتراكيبــه , وقد أكد الــدكتور عبــدهللا الطيــب علــى مت

 . (87)وذلك من خالل ما يعرف في مجال الدرس النقدي بمصطلح ) االنسجام ( "

 ؛ ألقـــرب إ 
ً
 فـــي دعوتــه مـــن ينظمـــون الشـــعر الحـــر إلـــى أن يســـموه نثـــرا

ً
ــا لـــى ويبــدو ممـــا ســـبق ذكـــره أن األســـتاذ حســـين عـــرب ـكــان محقـ

 .(88)سماته من سمات الشعر 

كما ويبدو أن دعوة أنصار الشعر الحر ومنهم األستاذ عبدهللا عبدالجبار إلى التحرر من قيد القافية في الشعر , لم يكن لها ما  

 يبررها ؛ ألن لغتنا العربية من أكثر اللغات , بل لعلها أكثرها بالفعل عناية بالقافية .

العق أكده األستاذ  الواحدة في وهذا ما  بالقافية  االلتزام  الخروج عن  االتجاه في تأصيل فكرة  أن  , من  التجربة واملعرفة  اد بعد 

الشعر العربي اتجاه خاطئ؛ ألنه حاول طيلة السنين التي ربت على الثالثين في تبني تلك الفكرة )دعوة وتجربة( فوجد أنها قد مضت بغير 

وكان يتوقع   ،ولكنه طواها ولم ينشرها؛ ألنه لم يطق تالوتها ،اشر نظم هذا النوع من القصائد."والعقاد نفسه قد ب (89)طائل في نجاحه "

  ، ولم تألفه األذن العربية كما كان الظن أول األمر  ،ولكن األيام طالت  ،أن يتم له النجاح في مدى عشر سنوات أو عشرين على األكثر

 .  (90)إلغاء القافية كل اإللغاء "ويعلل العقاد لذلك بأن سليقة الشعر العربي تنفر من 

أدبي لدى األستاذ عبدالجبار فإن ذوق  الحديثة تعتمد على ذوق  القصيدة  في  القافية  التحرر من قيد  إلى  الدعوة  فإذا كانت 

الشعر   القافية جزء مهم من سياق موسيقى  يأبى ما يأباه ذوقه وحسه هو؛ ألن  الجمالي ال  الذين نقدهم وحسهم  يقوم على الشعراء 

املوسيقى  ،التشابه والتكرار الشعر. "والقافية أساس في   ، وإن كان ليس وحده هو ما تقوم عليه  الناضجة في  املوسيقى  األقل  أو على 

 
 .88ص ،انظر : يسألونك (84)

 .89 -88ص ،املرجع السابق (85)

 .31قضية الشعر الجديد : ص (86)

 .55ص -54ص، 2ج ،انظر : املرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها (87)

 انظر : مقالته ) بحث في الشعر ( . (88)

 .280ص،انظر : مطالعات في الكتب والحياة  (89)
 .495الحوار األدبي حول الشعر : ص (90)
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بل يجب  ،وال يكفي في الشعر أن تنتهي أبياته بحرف واحد ، حتى كان القدماء يزعمون أن الشعر هو كالم املوزون املقفى ،الشعر العربي

 .(91)ن حركته واحدة "أن تكو 

عنه االستغناء  يمكن   
ً
زائدا  

ً
شيئا ليس  الشعر  في  والقافية  الوزن     نإن 

ً
ورونقا زينة  الشعر  يكسب  خارجي  شكل  مجرد  وليس 

وإن الخطأ كل الخطأ أن ينظر    ،وطالوة وحالوة؟ ... بل هما ضرورتان تقوم عليهما حقيقة جذرية في صميم التكوين والسلوك البشريين

 حين يحاول الكالم في ساعة اإللهام. بل إن من النقاد إلى أوزا 
ً
ن الشعر على أنها قيود تكبل الشاعر ال يجد من األشكال املوزونة مناصا

كما فعل أبو العالء املعري في ، من ذهب إلى أن عمق التجربة الشعرية لدى الشاعر الفذ قد تدفعه إلى زيادة القيود وليس التخفف منها

 لزومياته.

  ، بأن حركة الشعر الحر ستقدم في السنين القادمة حتى تبلغ نهايتها املبتذلة  م1954كانت نازك املالئكة قد تنبأت في عام  ولقد  

املواهب نزري  شعراء  الحرة   ،وأن  األوزان  بتلك   
ً
غثا  

ً
شعرا سيكتبون  الثقافة  من    ،ضحلى  معينة  نقطة  إلى  ستصل  الحركة  تلك  وأن 

 . (92) استجابوا لها خالل السنين العشر املاضية "ليرتد عنها أكثر الذين   ،الجزر 

ولسنا نعني من خالل هذا السياق من الدراسة إنكار االنفتاح أو تالقح الرؤى واالتجاهات بين اآلداب املختلفة؛ ألن ذلك يعد  

 في الوقوف أمام تيار جارف ال بد من السير معه
ً
 ، أو في اتجاهه . ولعل من يتصفح دواوين شعرنا العربي املعاصر اليوم  ،مجازفة وتهورا

 من االتجاهات الفنية الجديدة التي يقصد أصحابها إلى تجديد الشعر من خالل مادته أو صورته؛ لينطلق في أجواء أوسع من 
ً
يرى كثيرا

الحياة والكون بأسرارها الظ  ،حقائق  أنه لم  ومن اإلنسان وعواطفه وما تحلم به نفسه  اهرة والباطنة. ألن كل ذلك حق مشروع طاملا 

 والتي تحتفظ لنا بهوية شعرنا العربي ومقوماته.  ،ينفصل عن التقاليد الفنية املوروثة في هذا الجانب

 : الخا مة 

الدراسة إلى إبراز موضوع مهم من موضوعات الدراسات النقدية املعاصرة  هو موضوع )نقد النقد(. ولعل تاريخ   ،هدفت هذه 

 النقد العربي قد رصد لنا العديد من الدراسات النقدية التطبيقية التي اهتمت بهذا املوضوع.

ذلك في  نفسه  ،وال غرابة  يرض ى عن  الكثير ممن  الناس  في  كان  وإذا  الوصفي.  األدب  أنواع  أكبر  األدبي هو  أقل   ،فالنقد  فإن 

 ره. وعدم الرضا عن الغير في مجال الرأي نقد!. القليل منهم من يرض ى عن غي

 عرفنا كيف نشأ نقد النقد؟ .  ،وقد يقبل وقد يرد ،فإذا علمنا أن هذا النقد بدوره سيوضع في امليزان

فإن أهم ما يبرره أنه   ،أما تسليط الضوء من خالل هذه الدراسة التطبيقية على مصنفات األستاذ الناقد عبدهللا عبدالجبار

 للمثقف الذي ال يتلون   ،العصر الحديث لم يرتهن إال إلى الكلمة الصادقة؛ فأصبح قيمة في الفكر ناقد من
ً
وقيمة في السلوك , ونموذجا

 وال يداهن. 

 ولعل من أبرز ما توصلت إليه هذه الدراسة من نتائج ... ما يلي:  

  ، ه  1319دهر بعد قيام الدولة السعودية الثالثة في عام  أن االهتمام باألدب والنقد لدى األدباء والنقاد السعوديين بدأ ينمو ويز  •

 ال سيما بعد أن واكبته حركة انتشار الصحافة السعودية وبخاصة في منطقة الحجاز .

الحياة  • في مناحي   عن حركة اإلصالح والتغيير االجتماعي 
ً
تعبيرا يعّد  آنذاك  السعودية  الصحافة  املنشور في  النقدي  الخطاب  أن 

 التي كانت صدًى لنظرياتها في أقطار الوطن العربي . ،املختلفة

انتشرت في تلك الفترة كانت تتسم   • أو    ،بالخصومات واملناوشات سواء مع أشخاص بأعينهم   -في أكثرها-أن املقاالت النقدية التي 

 باملعارك األدبية التي كانت تحدث على صفحات الصحف في ب
ً
 عض األقطار العربية. مع تيارات أدبية معينة؛ تأثرا

الفنية  • املقاييس  من  غيرها  من  أكثر  والعمومية  واالنطباعية  بالتأثرية  تتسم  كانت  النقدية  الفاللي  هاشم  األستاذ  آراء  أكثر  أن 

 للنقد.

في   قد تأثر بجملة من اآلراء النقدية  -على وجه الخصوص-واألستاذ عبدهللا عبدالجبار    -على وجه العموم-أن النقاد السعوديين   •

 مصر والشام والعراق واملهجر.

على    واضٌح   كان لها تأثيٌر   ،وغزارة اطالعه , وقضاءه فترة من حياته بمصر  ،أن ثقافة األستاذ عبدهللا عبدالجبار العربية والغربية •

 آرائه النقدية. 

•  
ً
 زن ركنان أساسيان فيه. وبخاصة بعد أن تأكد أن القافية والو ، أن الدعوة إلى التجديد في الشعر العربي لم تثبت طويال

 
 .136التوجيه األدبي: ص (91)

 .1954انظر: حركة الشعر في العراق، نازك املالئكة، مجلة األديب،  (92)
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قليل من أشكال فنون  بتوص ي  الدراسة  إن  ولهذا ف املبثوثة في عدد غير  النقدية  الجهود  الباحثين للكشف عن  ضرورة توجه 

 .  متعددة ومقارنتها بآراء أعالم النقد في وطننا العربي الكبير من نواحي تنظيرية وتطبيقية ، ودراستها، وإبرازها، األدب للنقاد السعوديين

األستاذ   بها  أشعل  التي  املتميزة  التربوية  املقترحات  لالستفادة من  السعودية  العربية  باململكة  التعليم  وزارة  إلى  أخرى  وتوصية 
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Abstract: This study aims at the most common aspect of contemporary critique studies 
(critiquing critique). Hence, Arabic critique history has spotted plenty of applied critique 
studies tackling with the same issue. 
No wonder that the literature critique is the largest among descriptive literature types and if 
many people are satisfied with themselves, only few are satisfied with others. This 
unsatisfaction or having different views with others is called critique. 
Knowing such critique is to be scaled, accepted or not, we would figure out how critiquing 
critique had first started. 
Although he was influenced by Arabs and non-Arab’s critics, critic Abdu-Allah Abdul-Jabar 
proves throughout this applied study on his books, in general, and through his book (Mersad 
Almersad), in particular, that he is a prominent critic in modern era, dedicated only to true 
wordings so became intellectually and behaviorally valuable, a model of an educated figure who 
never flatters nor compromises.   

Keywords:  Critique; Literature critique; Critiquing critique; Abdu-Allah Abdul; Jabbar; Al Mersad; Mersad 
Almersad.
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