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صـــــملخ

الحياة،تسعى في صاحبها بمواقف الشاعرة النفس ارتباط مدى عن الكشف إلى الدراسة هذه
شعره، في كلّه ذلك انعكاس ثم الشعرية، النصوص تذوق في وبمنهجه الشعر، إلى وبنظرته

فيو  : فصولخمسةتقع
 

وشهادات وكتاباته شعره يعكسها كما شاكر، محمود حياة صورة يتناول األول الفصل
التلقي بمرحلة بدءاً العمرية مراحله تتبع على قائم تاريخي سياٍق في وتسير معاصريه،

باال وانتهاء واإلبداع، والثورة بالشباب مروراً الدراسةوالتكوين، وتقف والنضج، كتهال
محمود شخصية سمات أبرز وصف فيعلى ومسيرته الحياة في لمواقفه مفسرةً تُعد التي ،

 .اإلبداع
حقيقته إلى للوصول محاولٍة في الشعر، تذوق في منهجه على فيركز الثاني الفصل أما
منهج بين تشابه ما الستنباط محاولٍة في منهجه ألصول يتعرض ثم محمود، عناها كما

ومنهج فيمحمود، الجرجاني من اإلعجاز(كلٍّ فيسالوابن) دالئل فحول (م طبقات
كتابي)الشعراء في تجربته إلى باالستناد محمود، لتذوق التمثيل يتم ثم نمط( و) المتنبي: (،

مخيف ونمط  ).صعب
ووصفه وأركانه، للشعر تعريفه متضمنةً الشعرية محمود رؤية الثالث الفصل ويتناول

وإيما الشاعر، يعانيها كما الشعرية يتعرضللتجربة ثم الحياة، في ودوره الشاعر بمهمة نه
عنها به امتاز وما الديوان، جماعة ونظرة للشعر، نظرته بين قامت  .لمشابه

الرابع الفصل ذلك يقتصرالذيويلي ال القراءة في منهج ضمن محمود، شعر على يركز
يتناول بل وحسب، الفنية الدراسة ذلك-على جانب استبطنتها–إلى التي الشاعر رؤية

ن تناول وقد قصاقصائده، في متمثلة محمود شعر من العذراء: (ئدهماذج ألست (، )القوس
رياح(،!)؟..التي يا  ).اعصفي

ال الفصل يقيم فيوأخيراً اشتركا حيث قطب، سيد وشعر محمود، شعر بين موازنة خامس
عرضها في تميز منهما كالً أن إال متقاربة، فنية بأسليب متشابهة، موضوعات معالجة

الخاص  .بأسلوبه
  





الرحيم الرحمن اهللا بسم
وَأِعـن يسـر بر..،

دمةـقـالم

بموالعّل التبصر هيرغبة وعلمائها، األمة هذه أفذاذ الدراسة،هب هذه إلنشاء األساسي الدافع
منزلٍة من حياته ومواقف شاكر محمود شعر احتلّه ما ذلك إلى فكانيضاف الباحثة، نفس في

إ للتعرف محمالسعي عِرفلى كما شاعراً، قبل –ود لغٍة– من متعددعالم ناقداً، أديباً، محققاً، ،
.المواهب

الشع جانب تناولت التي إحدىروالدراسات عند الوقوف على اقتصرت شاكر، محمود لدى
في العذراء القوس عن عباس إحسان الدكتور كتب فيما يالحظ كالذي عربية(قصائده، دراسات

و)وإسالمية هدارة، مصطفى محمد الدكتور علىتناول والوقوف الفني، اإلبداع زاوية من لها
عنوان يحمل موسى أبو محمد للدكتور كُتيب في بالتراث وقراءة: (عالقتها العذراء القوس

وإشارة)التراث الكتاب، بمجلة له مقال في وتقريظها بها محمود نجيب زكي الدكتور وإشادة ،
و المسلم سعيد أخطاٍءمحمد بعض إلى بدر مرسي تولّىجمال فيما وتفعيالتها، وزنها في وردت

وقتذاك عليه الرد شاكر .محمود

سعيد زكريا الدكتور أشار وقد متكاملة، بدراسة أحد يتناولها فلم األخرى، قصائده أفراد أما
قصيدة إلى قلبي: (علي بعنوان) أذكري له مقال العلماء: (في وشقاء شاكر أن )محمود إال ،

الشاع عاطفة على ركّزت شعره،رـدراسته سائر وفي القصيدة في شاع الذي التكرار وأسلوب ،
كتابه في وقف فقد الكوفحي إبراهيم الدكتور النقدي: (أما ومنهجه األدبية سيرته شاكر ) محمود

تاريخ ِحس خالل من الحياة في محمود وجدان حركة تتبع الدكعلى أورد فقد وكذا عادلي، تور
ديوان مقدمة في جمال رياح: (سليمان يا والسياسي،) اعصفي األدبي محمود عصر عن حديثاً

نظرته خاللها من فعكس قصائده، من عدد عند توقّف كما إبداعه، وتَميز شاعريته صقل في وأثره
فيها ومعاناته .للحياة

خمس في فتقع الدراسة، هذه فصولأما :ة

يتناو األول وشهاداتالفصل وكتاباته شعره يعكسها كما شاكر، محمود حياة صورة ل
التلقي بمرحلة بدءاً العمرية مراحله تتبع على قائم تاريخي سياٍق في وتسير معاصريه،

باال وانتهاء واإلبداع، والثورة بالشباب مروراً الدراسةوالتكوين، وتقف والنضج، كتهال
محمود شخصية سمات أبرز وصف التيعلى في، ومسيرته الحياة في لمواقفه مفسرةً تُعد

.اإلبداع
حقيقته إلى للوصول محاولٍة في الشعر، تذوق في منهجه على فيركز الثاني الفصل أما
منهج بين تشابه ما الستنباط محاولٍة في منهجه ألصول يتعرض ثم محمود، عناها كما

في الجرجاني من كلٍّ ومنهج اإلعجاز(محمود، فيسالوابن )دالئل فحول (م طبقات





كتابي)الشعراء في تجربته إلى باالستناد محمود، لتذوق التمثيل يتم ثم نمط( و) المتنبي: (،
مخيف ونمط ).صعب

ووصفه وأركانه، للشعر تعريفه متضمنةً الشعرية محمود رؤية الثالث الفصل ويتناول
ا بمهمة وإيمانه الشاعر، يعانيها كما الشعرية تلتفتللتجربة ثم الحياة، في ودوره لشاعر

الشعر إلى النظرة في الديوان جماعة ونقاد محمود بين قامت شابهم إلى الدراسة
شعر وقف فيما شعره، في نظريته تمثّـل بكونه عنهم تميزه إلى وتخلص ومفاهيمه،

نظريتهم دون .الديوانيين
الرابع الفصل ذلك ضمويلي محمود، شعر على يركز يقتصرالذي ال القراءة في منهج ن

يتناول بل وحسب، الفنية الدراسة ذلك-على جانب استبطنتها–إلى التي الشاعر رؤية
تناول وقد قصقصائده، في متمثلة محمود شعر من العذراء: (ائدهنماذج ألست (، )القوس

رياح(،!)؟..التي يا ).اعصفي
موازنةً فيقيم الخامس الفصل الموضوعأما في بينـ ـ الفنية واألساليب الشعرية، ات

شخصيةٌ ـ الباحثة استنتجت فيما ـ الشخصيتين وكلتا قطب، سيد وشعر محمود شعر
شبهاً تكون ما أقرب الحياة في مواقفُها وصيغت حياتها، مواقفَ الشاعريةُ صاغت شاعرةٌ،

.بالشعر

البحث منهج يخص لموفيما الدراسة فإن م، اصطناع على بعينتقم واحد اقتضىنهٍج إذ ه،
الشاعر، حياة مراحل تتبع بغية التاريخي بالمنهج فاستعانت منهج، غير الباحثة تعتمد أن األمر

نف سمات تفسير من أمكنها الذي النفسي بالمنهجسيوبالمنهج لالستعانة ذلك األمر وتعدى الشاعر، ة
ال األقوال بعض على للوقوف منه دب ال الذي يهدفالتحليلي ما لمعرفة وتحليلها والنثرية شعرية

المستطاع، قدر وذلك الشاعر ظواهرإليه استقراء من منهٍج على الشعرية الموازنة قامت كما
فنياً، عرضها في منهما كُلٍّ أسلوب مالحظة ثم الشاعرين، شعر على غلبت فقدمعينة وأخيراً

ل تناولها في القراءة منهج تطبيق الدراسة مضمونعرشحاولت عند يتوقف المنهج وهذا محمود،
يولي كما متماسكاً، وكياناً واحداً، بناء تقوم بحيث تُجمعها عامٍة رؤيٍة استنباط محاوالً القصيدة
واإليقاع الشعرية، واللغة الشعرية، الصورة في التأمل على بالوقوف الفنية للناحية اهتماماً

أبيات قراءة طي ذلك وكُلُّ أوالموسيقي، كما األبيات بترتيب التقيد دون الشاعرالقصيدة، .ردها

بمواقف الشاعرة النفس ارتباط مدى عن للكشف محاولةٌ ـ جميعها ـ الدراسة هذه وفصول
ذلك انعكاس ثم الشعرية، النصوص تذوق في وبمنهجه الشعر، إلى وبنظرته الحياة، في صاحبها

ـ الشعراء كّل وليس شعره، في إنهاكُلِّه األسلوب، بهذا سدري ألن يصلح ـ الباحثة ترى فيما
ووج نفسه ومع الشاعر، شعر مع طويلةٌ الخاصةرحلةٌ بهذه حقيقاً وليكون صدقُه، ِليمتَحن .دانه،

أنّها تدعي أو الموضوع، هذا في الفاصلة الكلمة قالت أنها تزعم أن تستطيع ال فالباحثة وبعد،
و حقائقه كل وأنهااستوعبت والحكم، والتقويم البحث في الجهد بذلت إنها تقول أن وحسبها دقائقه،

النقدية والقراءة الكشف الدارسون يتابع أن أملها وكّل منهجياً، سيراً بحثها في تسير أن حاولت
المفقودة الحلقات يستكملوا وأن .الفاحصة،

وآخراً أوالً هللا والحمد
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األردن–عمان
هـ- م



 5

األوراق   هذه لسير  سردليست شاكر،  ة  اً محمود للتأمـل   إنماحياة محاولـة شـخص  فيهي

وليس             : محمود له، اآلخرين وشهادة نفسه، عن كالمه خالل من مبادئه، ميوله، أخالقه، اإلنسان،

ذلك وأثر حياته، تطور مالحظة بغية إالّ التاريخي، السياق بحسب .شخصيتهفيتقسيمها

والتكوي ..نالتلقّي

أبي             آل من القادر عبد بن أحمد بن شاكر محمد بن محمود ج     هو أشـراف من جـا  رعلياء،

نسبه      ينتهي مصر، أ    إلىبصعيد بن علي بن ولد   )1(طالببيالحسين ليلة   في، اإلسكندرية، مدينة

عام االثنين أوله1327عاشوراء الموافق عام / شباط، .)2(م1909فبراير

فو   فيدرج   ودين، علم األزهر،       بيت ابن شاكر محمد الشيخ الفتـوى،       الده دار أمـين

السودان،    األزهر   مفتي الجامع تطويراً     )3(وكيل أدخل وقد مـن        في، بتأييـد األزهـر تعلـيم

معه         اشترك كما الثاني، حلمي عباس األ  فيالخديوي حجر عـام     وضع المصرية للجامعة ساس

السياسي،  ثم   1912 للعمل الم  تفرغ الـسياسية      فيالصحف  فيقاالت  وكتابة الـشؤون مختلـف

والدينية ورجـال            )4(واالجتماعية واألدباء والعلماء القوم، لعلية الزحام كثير مورداً داره وكانت ،

.)5(األزهر

ـ              علم كبار أحد الرزاق، عبد هارون الجليل الشيخ العالم هو ألمه محمود المـذهب   وجد اء

تعلمفيالمالكي واشفيمصر، بالتأليفاألزهر اهتمام له وكان العربية، اللغة بتدريس .)6(تغل

                                           
محمد(شاكر: ينظر)1( وقدم، )محمود وقرأها جمعها شاكر، محمد محمود األستاذ مقاالت عادل: لهاجمهرة

ط القاهرة، الخانجي، مكتبة جمال، مسمى(،1،2003سليمان تحت ذكره شاكر:وسيلي مقاالت جمهرة
المجلة،/ 1011: )اًاختصار شاكرمجلة محمد المحدثين،: أحمد  .1958ويولي/تموز،19العددإمام

وأصحابه(  سالم:ينظر)2( رشاد إلى، )محمد مهداة وإسالمية عربية الكبيردراسات العربية فهرأديب أبي
السبعين بلوغه القاهرة،،بمناسبة المدني،  .م13: 1982مطبعة

حمدي( إمام :ذاته: ينظر)3( اإلسالمية)أحمد والحضارة شاكر محمد محمود فهر  .602: أبو
الرحمن(شاكر: ينظر)4( الهالل، )عبد مجلة العربية، الكلمة فنان شاكر محمد : 1997سبتمبر / أيلولمحمود

مسمى18-20 تحت ذكرها وسيلي الكلمة(،  ).فنان
أحمد(مكي: ينظر)5( الهالل،مع، )الطاهر مجلة عطرة، سيرة طريق على هادية  .70: 1997فبراير /شباطالم
الدين(الزركلي: ينظر)6( ط، )خير بيروت، للماليين، العلم دار ج4،1979األعالم، ،6 :156. 
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اجتهـاد                   لـه الـشريف، الحـديث أئمة من إمام عاماً، عشر بسبعة يكبره الذي أحمد وأخوه

عمل            وقد وتعديلهم، الرجال جرح بعلم المشتغلين بين معروف وأسـهم    فيومذهب فيالقضاء،

اإلسالمي، التراث وبمانشر الحديث كتب من واألدبحققه .)1(الفقه

ابنـه                وألن الخـديوي، مع شاكر محمد الشيخ لصلة بالسياسة، الشاكرية العائلة اتصلت وقد

عامالً      عضواً كان الخطابة      فيعلياً بلجنة وعضواً الوطني، يتعـرض    فيالحزب فكان األزهر،

األوراق        بعض ومصادرة والتفتيش، والمساءلة، عليه، القبض فق. )2(إللقاء محمـود   د  وهكذا، نشأ

وذالقة،        بيت  فيطفالً،   بطالقة يتحدثون فيه من أن لذا     فيسمته والسياسة، والدين العلم مجاالت

التوق     معه الميل       إلىتربى من أكثر وتقليدهم، الكبار األطفـال     إلىمحاكاة ومرح الطفولة، عالم

.وهزلهم

االبتدائية،     المدرسة محمود الفتى هو    دخل تلقّاه درس أول اإلنجليزية  وكان اللغة التـي   درس

مـدعاةً             ذلك وكان للغته، القديم إلفه فاقت مكانة نفسه في واحتلّت وانتباهه، اهتمامه على استولت

مـضض،          علـى السنة يعيد أن فاضطر امتحانها، في رسوبه ثم ومن العربية، درس في لتهاونه

إخوته       فشارك وقته واتسع المعادة، الدروس من ملالً قلبه األزهـر،  وامتأل إلى الذهاب في الكبار

وقع    كما القليل، إال الشعر معنى من يدرك ال وهو الشعر، مطارحة ـ مرة ألول ـ سمع وهناك

حفظ           حتى ونهاره ليله في ورده فجعله المتنبي، ديوان يديه أنغام      تحت طفقت الحين ذلك ومن ه،

الفتى      جوانح في تتردد العربي سيتع     ،)3(الشعر أنه يدري يكن يتعـشقه،       ولم حتـى الشعر بهذا لّق

يملك ما أغلى عن دفاعه عنه .ويدافع

للعربية      ميله محمود الفتى يتنازع ثالث    وظل وميل لإلنجليزية، وميله الرياضيات،  إلى  أقوى،

شغفه            وطغى فيها، والتوسع إتقانها سوى هم له يكن بالقسم       بهافلم االلتحاق فآثر ميوله سائر على

ال درجة ونال عامالعلمي، .1925بكالوريا

على        1922عام  غضون  وفي بن سيد بالشيخ معرفته توثقت علمـاء     ، كبار أحد المرصفي،

العلـم               طلبـة على يلقيها كان التي دروسه بعض حضر حيث واتخـذه    فياألزهر، األزهـر،

والشعر               األدب عليه يقرأ محمود وأخذ شاكر، محمد بالشيخ معرفته لسابق ولده كبعض المرصفي

كبير       بيفي فرق محمود للفتى والح بـاألزهر،        فيته، العامـة للدروس المرصفي إلقاء أسلوب

                                           
شاكر: ينظر)1( مقاالت شاكر1011،1014: جمهرة محمد أحمد المجلة، مجلة ،. 
الكلمة: ينظر)2(  .20،21: فنان
محمد(شاكر: ينظر)3( وأسمار، )محمود طأباطيل القاهرة، المدني، مطبعة ،2،1972 :557 556. 
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عليه              يغلب األستاذية سمت أن إال المزاح، من شيء يتخللهما والوقار، الجد يلتزم أمـا   )1(حيث ،

محمود         فيأسلوبه   لمسه وقد األبوة، عاطفة عليه فتغلب مـرة      فيبيته ذات ومقاله إياه، استقباله

الشعر     وقد   ثائر الجسم ناحل الفتى الفتى      : "رأى أيها بعيد سفر من آيب يكـرر     لمو،  "كأنك يـزل

الفتى     يد على ويده صـادي،               )2(مقاله غُلّـٍة ذي من الماء موقع محمود الفتى نفس من ذلك ويقع ،

الفتيـة     ـ نفـسه في يقذف أمٍل بصيص لهو بالغربة، شعور من ينتابه كان بما شيخه فإحساس

ـ ويهدىءالقلقة يطمئنه األلفة، من بشىٍء روعهشعوراً . من

بهـا               يوجه وكأنه يلقيها التي للقصيدة، تَمثُّـله وبحسن بمواهبه، شُغف بشيخه، الفتى وِلتعلّق

عـن     خلـوة وفي الشيخ، من قُرب على ـ مستمعاً يكون ألن محمود تاق وقد للمستمع، خطاباً

وحده،الن يعنيه الخطاب أن ليحس ـ الفتـىواس نفس إلى تسرب فقد المرصـفي   لذا إلقـاء أن

واإلبانة،            فيللشعر   الشرح بقصد يقرؤه ال فهو مفضلة، ميزة ذا كان ويقـف    ماإبيته يترنم، هو

ويرددها،      يعيدها األبيات عي   "على وتبرق بيديه وي    ويشير وجهه، معارف وتضيء ويرفع  هناه، تز

ملوحاً       ذراعيه ماداً قامته شفتيه    همامن وترى يطير، أن تـراه       يهم بينهما، من تخرج والكلمات

للكلمات   يجد والحالوةفيكأنه والنشوة اللذة من التصورمافمه كل يحمـل   )3("يفوق كـان كما ،

والتمكن      واالقتدار الثقة يلقي        فيمعنى مما به، يتغنى الذي المعنى الشيخ    فيفهم أن السامع ذهن

ال  إلىتوصل   المعاني طويت   خفية  إدراك الشاعرفيالتي ملـك        . )4(نفس ممـا ذلك كل كان وقد

به      وحدا الفتى، مخبوء    إلىنفس سرٍّ شعوره       فيإدراك وازداد بالشعر، فتعلّق الشعر، ألفاظ طوايا

جرى                الذي النمط على متذوقاً، بقراءتها هم إذا بالقصيدة، التغني ديدنه وأصبح بل اللغة، بعظمة

المرصفي .عليه

كَ تعرفُ   لَفَوزاد باللغة، عام     الفتى الرافعي على كتابه     1923ه قرأ حيث فأرسل )المساكين(، ،

فكان       صلته، يروم برسالة الرافعي   إليه رقيقاً   رد الفتى   كتاباً نفس له بعـده  توثقـت   و،  )5(أشرقت

بينه   وشيجة للرافعي    وينبىء،ماروابط محمود معهمـا،       عميقعن   رثاء تحيا كانت التي المحبة

                                           
شاكر: ينظر)1( مقاالت المتنبي1179: جمهرة الثقافة، مجلة عرفته: ، ما العدد )3(ليتني أول،63،  / كانون

 .1978ديسمبر
العدد314: ذاته:ينظر)2( الذكرى، بعض الرسالة، مجلة ،696،1946. 
عرفته1179: ذاته)3( ما ليتني المتنبي الرسالة، مجلة ،)3.( 
الذكرى316: ذاته: ينظر)4( بعض الرسالة، مجلة ،. 
المجلد704 : ذاته:ينظر)5( القلم، وحي المقتطف، مجلة  .1937فبراير، / شباط،90،
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ندائه         لمو بتكرار ناجاه محموداً إن بل الرافعي، بوفاة الحبيب: (تمت تثيـر    في،  )6()أيها مناجـاة

الحزن . كوامن

محمود   وفي يقول الرافعي، أدري: "ذكرى شـاعراً       فأنا  ! لست أديبـاً أعرفه الرافعي، أذكر

بهمه     ... فيلسوفاً انصرف قد ولك      إلىرجالً يجد، ما فيهما يجد والفكر ال     األدب أذكـره، حين ني

وحده   فيأجد   الصديق إالّ عنه           لم. نفسي وأعرف خبره للناس أعي إني أقول حتى طويالً أعاشره

أبداً               كنت ولكني عندي، ليس ما أدعي لست كال غيري، يعرفه ال ما أمره لـه      ومن بحبـي معه

بروحه        يحوطني أبداً هو وكان وحبه   فيوصداقتي، حنانه من تن  . أنفاس روحين مـن   كنا اظرتا

وعرفني      فعرفته قريب من وتناسمتا كـان           . بعيد ولكن أصفه، كيف أدري ال جامع سر بيننا كان

بيناته بعض من ويرى آثاره يجد ويعرفه يعرفني .)1("من

الرافعي      بأن يؤمن األمد      "ومحمود على استولى قد الكتابةفيكاتب ذلك    )2("مادة ردوم إلى،

فف     وفنّه، وبيانه وعلمه فينفذ        فكره ببصيرته، يرى الذي المؤمن فكر وهو   إلىكره السماء، أسرار

ويديم     الفكرة، آالف            يدمن الواحـدة الفكرة من له فتولد بقرائنها، ومقارنتها وتقليبها، فيها، النظر

من      . األفكار أخطأ فقد علمه، بغيـة             أما كالمـه فـي النـاس على اإلغراب يريد الرافعي ظن

لمعا    كان إنما الغنـي          التفاصح، اللغوي مخزونه من لها المناسبة األلفاظ اختيار حق وأمـا   )3(نيه ،

وفنه   الرافعي والفـضي          فيتمثل  مفبيان والـشر فـالخير البناء، وأصل الجمال لجوهر لةإدراكه

موضوع   عنده يبث             لألسرار،اتوالرذيلة أن يحاول بل تبدو، كما يصورها ال عليها يقف إذ وهو

ا     في األحياء حركة أسراره     فيها عن تبين حتى والتداخل، فالمتزاج الـشر  ا، خيـراً،     إذا يلـوح

األحيان من كثير في فضيلة تبدو .)4(والرذيلة

البيان     سر بقلبه    فيوأما امتيازه فهو الرافعي، ولعّل)5(أسلوب ما  ، شيخه،     هذا التلميذ به أشبه

ي معه       فيصدر  فمحمود القارئ يخال صادقة، عاطفة عن كتاباته أنهكل ال      ا الكاتـب معاناة يقرأ

قرباً      بماوروحسب،   هفكر محمود أسلوب شـفافية        إلىيزيد من به يتمتع ما الـنفس،  فيالقارئ

وفيووضوح المدىصغوالتعبير، الروحإلىبعيد عالم .أغوار

                                           
العدد167: ذاته: ينظر)6( الرافعي، نجوى الرسالة، مجلة ،358،1940. 
السابقال)1( ذاتها170: مصدر المقالة ،. 
المجلد705: ذاته)2( القلم، وحي المقتطف، مجلة  .1937فبراير /شباط،90،
 .705: ذاته: ينظر)3(
 .706: ذاته: ينظر)4(
محمد(شاكر: ينظر)5( الرافعي(كتاب  مقدمة، )محمود الكبرى،)حياة التجارية المكتبة العريان، سعيد محمد ،

ط  .8: 3،1955مصر،
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واإلبداع والثورة ..الشباب

نزاع   ذكر ا          سبق وحـب واإلنجليزية العربية بين ميوله وتقلب محمود، لرياضـيات،  أهواء

األخيرة   هذه العلمي    بما،وغلبة القسم الختيار عـام         وجهه البكالوريـا درجـة على والحصول

سيرته         ،  1925 عاود أن لبث ما النزاع أن يـدرك         فيإالّ شاباً، غدا أن بعد محمود أفكار تناوش

الطلبة               احتفال قلة من نالت ما نالت التي بلغته يراد ما اإلدراك واستهزبهابعض بدرسـها،  ائهم  ،

محمود     الشاب مردهلهذاوفَِزع كان الذي ألمتـه   إلاإلدراك المرصـود السياسي بالخطر حساسه

شأن         . )1(العربية والرافعي المرصفي يد على لتلمذته كان وآدابها     إعالفيكما اللغة منزلة فـي  ئه

مقدساً سراً عنده الكلمة أضحت حتى .نفسه،

إلى     القوي اإلحساس هذا فـي     وقاده اآلداب بكليـة لاللتحاق فتقدم دراسته، تغيير على العزم

والجامعة       العربية، اللغة قسم بتغييـر            – آنـذاك    –الجامعة، العلمـي القـسم لطلبـة تـسمح ال

أما           الن أنه إالّ ذلك، على الجامعة مدير أصر وقد تلك      ماختصاصهم، فكانت حسين، طه إصرار

ال له يثبتيداً بل محمود، ويقينكرها .)2(بهارها

عام      وأثناء   وفي بالجامعة، محمود الـشبان      1927دراسة بجمعيـة وثيقـة له صلةٌ انعقدت ،

ق     فكرة كانت مذ بأحـد           االمسلمين، عالقته وتوثقت المسيحيين، للشباب جمعية قيام على رداً مت

منشئ        الخطيب الدين محب وهو أستا  ،  )الفتح(و) الزهراء(مجلّتي  مؤسسيها، له ومرشداً،  فكان ذاً

وصديقاً .)3(بل

فـي                   شـارك مـن أوائل من الشابة، أعصابه في الفكرة هذه بحياة محمود، الشاب كان وقد

إليها، اإلسالمي،          الدعوة العالم شباب في اإلسالمية الروح إحياء إلى تهدف العقيدة   وكانت وتقوية

فيها        مكان للتعصب يكون أن دون نفوسهم، محم    )4(في حمل فقد وكذا والتغيير    ، اإلصالح فكر ود

علـى    العزيمة مشقة يؤثر أعلى، مثالً حياته مواقف في يكون ألن ذلك به وحدا حياته، مطلع من

بالرخَص األخذ .يسر

                                           
أسمار: ينظر)1( و  .559:أباطيل
شاكر: ينظر)2( مقاالت المتنبي1097: جمهرة الثقافة، مجلة عرفته: ، ما العدد )1(ليتني سبتمبر / أيلول،60،

1978. 
العدد813: ذاته:ينظر)3( شُكر، العصور، مجلة أول2،9،  .1938ديسمبر/ كانون
ج776،777: ذاته:ينظر)4( الفتح، مجلة العدد، المسلمين، الشبان  .1934يونيو /حزيران،401معية
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معنى             في كبرى آماٌل تصحبه العربية، اللغة قسم محمود الشاب طـه     دخل وبـدأ الجامعة،

بإلق ال     حسين الجاهلي، الشعر حول محاضراته فيمتضمناء الجاهلي  ( كتابه   ة الشعر لم   )في الذي ،

مرجليـوث      على  يزد   المستشرق متن على حاشية المـدعي  ،  )5(كونه الجـاهلي      ذاك الـشعر أن

المسلمون،           الرواة وضعه إسالمي شعر هو إنما لدينا، أه  ثم  المعروف إلى فهو   نسبوه الجاهلية، ل

مصنوع منحول .)1(شعر

جدا       عن لعجزه محمود الشاب ضاق أن             وقد ولعلمـه احتـرام، مـن لـه ِكني لما أستاذه، ل

يـسميه                فيمـا فوقـع مرجليوث، مقالة على مجرد سطو هي إنما الـشعر    (محاضراته محنـة

في                )2()الجاهلي إثماً يحتقب فهو به، ِلمع حقٍّ كتمان على جبرم أنه ِلشعوره محنةً اعتبرها وإنما ،

أساتذ احترام من عليه تربى ما رعاية وتوقيرهمسبيل .ته

أما   تتضاءل األستاذية هيبة فاتخـذ  موبدأت معنى، عنده السن لتوقير يبق ولم الشاب، محمود

يسلّم                فطه ديكارت، منهج ومخالفته الشك، في منهجه بفساد أستاذه وواجه حياته، في فاصالً موقفاً

كان            فما بالشك، محفوفة ذاتها في هي بروايات الشك، يداخله ال إال     متسليماً حـسين طـه أن  ن

سطوه               بقضية يصارحه أن محمود يستطع ولم يعاتبه، المحاضرة بعد إليه وأرسل وأسكته، انتهره

جارحة، مكاشفة ألنها مرجليوث، مقالة مطرقاًعلى .)3(فصمت

محمود     يتوقف اليوم     –ولم ذلك وتال–منذ هيبته زالت أن بعد أستاذه، مناقشة كماعن شت،

عن      أستاذه يكف مصر           ئاستدعالم فراق على محمود عزم حتى األمر وتفاقم المحاضرات، بعد ه

أمامـه                   الجامعـة فقـدت أن بعـد الجامعية، دراسته بإتمام مباٍل غير وحسب، الجامعة ال كلها،

.)4(هيبتها

اتخذت    ثورياً،      وقد طابعاً بذلك محمود يكن          حياة لم فهو فرضاً، عليه فُِرض بل إليه، عسي لم

لت فقـد                 يطمح وهكـذا المحال، من ضرباً كان حقاً رآه عما سكوته أن إالّ الجامعية، دراسته رك

بحق محنةً بل حياته، في فاصالً حدثاً وكانت عليه، ثورته .فُرضت

                                           
عام)5( اآلسيوية الملكية الجمعية مجلة في شاكر محمود قرأه مقال محمد(شاكر: ينظر. 1925في ، )محمود

المدني مطبعة المتنبي، كتاب المدني/ خطبة دار  .12: 1987جدة،/ مصر،
السابق)1(  .13: المصدر
محمدمحمو(شاكر: ينظر)2( المدني، )د مطبعة مخيف، ونمط صعب المدني/ نمط دار ط/ مصر، ،1جدة،

1996 :330. 
 .16،17: ذاته :ينظر)3(
 .17: ذاته: ينظر)4(
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الرجل       حياة في ينزل ما الحوادث المحكمة  "ومن اآلية يـأتي       : منزلة ثم قبلها، كان ما تنسخ

كالقنبلة أما  : بعضها األرض فمتخسف مـا            ه المرء يدِر لم تالحقا فإذا وغبارها، هوةً إالّ يرى ال

أو                   أقـدم كلمـا والتـردي والرعب، والضالل الحيرة هو وإنما يستقبل، ما وال أمره من يستدبر

ألنـه             . )5("أحجم ألسـتاذه، يعتذر أن يقبل ولم كريماً، انسحاباً ينسحب أن محمود فآثر كان، وكذا

ا       في وهو رأيه، بصواب يرى اسـتبانة       كان بغرض هجرته فكانت تملّقاً، وال مداهنةً يقبل ال لحق

الحق الجاهلي(فيوجه الشعر أستاذه) قضية على للرد ال .لنفسه

بـ           أستاذه وبين بينه جرى ما يصف يكن ظـال           )الخصومة(ولم فيـه يـرى ال هـو بل ،

أن     )1(للخصومة اعتقاده وكان ونجلّهم      "، شيوخنا نوقر أن الشباب نحن تجاربهم،    علينا من ونستفيد

راح            في يستقر ما المرتعشة أيديهم من ونأخذ ونصارعهم، ننازلهم أن ال     تاوعلينا التـي الثابتة نا

تتهيب     وال أزرهـم               ... تخاف يشد األسر شديد شباب من لهم دب ال أنه يعلموا أن شيوخنا وعلى

النشء          فتركوا زماناً غفلوا ولكنهم هلكوا إذا ويخلفهم ضعفوا يـسددوه       إذا فلم أحضانهم، بين ينشأ

تخلقـوا                حـين الصبيان هم فكانوا معناها، وبدلوا الحياة آية وقلبوا لغدهم، يعدوه ولم يعاونوه ولم

األمـر                كبيـر في واللجاج والعناد، واألثرة والتسلُّط التملك حب على وأصروا الصبيان، بأخالق

.)2("وصغيره

نفسه،        طه ال طه فكر يخاصم كان مـرة،            فمحمود بعـد مرة زيارته عن ينقطع لم أنه بدليل

بالجامعة    دراسته سنتي إلـى       . )3(خالل ورده جديـد مـن احتوائـه في أساتذته جهود فشلت وقد

قـول                     هـو الجـاهلي الـشعر مـسألة في يقوله الذي أن طه يعلن أن الشتراطه ذاك الجامعة،

أ           ما ألن إياه، مخالفته أو له موافقته تضر وال بمبـدأ       مرجليوث، الجامعة إقرار هو محموداً حفظ

قائالً      أساتذته ووعد األفكار، على فعل   : "السطو مرجليـوث         –فإذا عن باألخذ طه إقرار  –يعني

فإن                  الصمت هذا مع أما الشمس، تشرق أن قبل الجامعة هذه في يرابط طالب أول غداً فستجدني

الخربة       الديار تسكن أن تطيق ال الن  ،  )4(!"نفسي هي آلراء          وتلك وزنـاً تُقـيم ال التـي األبية فس

أنها                  ذاك عالية، الوعي من درجٍة على نفس وهي به، تؤمن ما ذلك خالف إن وأحكامه، المجتمع

                                           
شاكر)5( مقاالت العدد121: جمهرة العودة، الرسالة، مجلة ،351،1940. 
السابق: ينظر)1( المتنبي1106: المصدر الثقافة، مجلة عرف: ، ما  ).1( تهليتني
العدد306،307: ذاته)2( جيلين، بين الرسالة، مجلة سنة692، ،1946. 
عرفته1106: ذاته: ينظر)3( ما ليتني المتنبي الثقافة، مجلة ،)1.( 
ذاتها،،1110: ذاته)4( بأنها(المقالة هذه معركته يصف الذي فضل صالح على شاكر محمود من رد هذا

الخاسرة عمره المصري، )صالح(فضل: رينظ(، )معركة الكتاب دار نقدية، الكتاب/ تكوينات دار القاهرة،
ط/ اللبناني النجاح)102: 1،2000بيروت، لُب إالّ اإلباء هذا فما  ).الباحثة(.،
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سـيرها،     إحكـام ـ واثقةً ـ تملك فهي الطريق، مبدأ في عدب وهي جريئاً، موقفاً فيمـا  اتخذت

خطاهم تستقر تكاد ال . أقرانها

الشاب     محمود ال       هاجر اهللا من يستلهم الحجاز، أرض رحاب هذا     إلى يكن ولم والثبات، هداية

الحق      على ثباتاً بل منه، يـستبين           ،  عناداً وأنـاةً صدمته، المتصاص هادئةً وقفةً يبتغي بهذا وكان

في الحق وجه الجاهلي(فيها الشعر ).قضية

السعودية         المدرسة في مدرس بوظيفة عمل جدة مدينة الـشي   وفي حامـد     بوساطة محمـد خ

نصيف،    محمد شيخ و   الفقي، العودة انتوى عام  ثم أواسط فـي      ،  )1(1929عاد أثـر للغربة وكان

القديم العربي بالشعر إيمانه تجاه طمأنينةً قراءاته أكسبته كما شخصيته، .صقل

عامي     بين فـي          ) 1935 -1929(وفيما طويلة رحلة اجتياز على عزمه محمود الشاب عقد

الع   الشعر قراءةً     دروب قراءته فأعاد في          ربي، له منهٍج استنباط إلى به حدت األناة، طويلة متأنية

).التذوق(

قلب يطرق التحديد، وجه على معلوم غير وقت طـارقُ       وفي بالحيـاة المتوثب الشاب ذلك

فيستجيب إليـه              الحب، يخيل حتى حبها ويملكه متسلطة، آسرة قوية روحاً حبيبته في ويرى له،

الن " الجنـة     أن نفحـات من نفحة حامالً إليه يسعى ثم خاشعاً متعبداً بها يطوف حولها من ،)2("سيم

نفسه   ويرى   حقيقتها             "في في لها حقيقة ال التي معانيها الهالكة المريضة أعصابه له تنشئ مجنوناً

رو      )3(" هي وفي والحزن، والشفقة والرقة الحنان من صافية خالصةً قلبه وفي وتوقـد، ثورةً اًحه

عنيفاً .)4(ملتهباً

الحنـو                     مـن لينـة وثيرةً عاطفةً قلبها في له تمهد أماً له فتكون كله، عالمه يراها هو وإنما

الخطـوب،                أطبقت إذا أزره يشد مخلصاً وأخاً المنكوب، أخيها سبيل في تضحي وأختاً والعطف،

                                           
المدرسة،)1( مدير من بطلب تم للوظيفة محمود ترك أن نصيف حسين محمد عن الجاسر حمد : ينظر(يروي

ا)حمد(الجاسر حول شاكر، محمد محمود عدد:لشيخ االسالمي األدب مجلة التاريخي، السياق في ،18تصحيح
83: هـ1419 المدرس) 82 وظيفة بمستلزمات تقيده عدم ربما و الثائرة، محمود طبيعة إلى ذلك يرجع قد . و

 ).الباحثة(
شاكر)2( مقاالت أين؟177: جمهرة إلى الرسالة، مجلة أنيرى. (362،1940العدد) 11، جمال سليمان عادل

ينظر صديقه، ستار خلف ويختبئ نفسه عن يتحدث سليمان( جمال :محموداً يا،)عادل اعصفي ديوان مقدمة
وتقديم شرح أخرى، وقصائد وتحقيق: رياح جمع جمال، سليمان المدني: عادل مطبعة شاكر، محمد محمود / فهر

المدني دار ط/ مصر،  .60،61: 1،2001جدة،
أين؟178: ذاته)3( إلى الرسالة، مجلة ،)1.( 
ذاتها179: ذاته: ينظر)4( والمقالة ،. 
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و           بل وترعاه، صداقته تحرسه وصديقاً ويوجهه، خطوه يسدد حازماً حكمتـه      وأباً يلقـي أسـتاذاً

تعقّد ما حّل في .)5(الخالدة

يـضيئه      ! بلى" سـراجاً قلبي في كنِت

تُمــدها    للحيــاة حيــاةً وكنــِت

غَلَـت         وكنِت إذا الوديـع ـرالب لـي

جانـبِ         كـلُّ أنـواره عـن فترفي

المـصائبِ      عابـسات في بأفراحها

بالبأمواجهــا )1("مناكــِبوادافعــت

ذلك    بعد هي، تملكإقه،   وفوثم محبها،    مرأةٌ جبـاراً        حياة سلباً تسلبها وإما إياها، تمنحه فإما

أوهوادة رحمة .)2(دون

عالمـه           من تطير هي وإذا السراب، ليلمس يوماً أفاق حتى أحالمه، وامتدت آماله، وتطاولت

يتساءل     حائراً وراءها لتتركه أين       : وتبتعد، وإلى أين؟ ومن ولم؟ هذا؟ تم هذا  وأع ... )3(؟كيف قب

طريقـاً               الحـب طريق أضحى حتى وامتد، تطاول شرخاً الشاب حياة في المرير إلـى   التساؤل

األلم      يستعذب فهو ذلك ورغم عنه،       الجحيم، ويبحث الجحيم، إلى ويتوق له  ل، ألفته وألنه  )4(طول ،

الذي          الحب للنسيان، حبهما يؤول أن يشأ أن       لم ينبغي التي الخالدة بالمثل فكره في تحترق  اقترن

لتحصل سبيلها في فودعتههيالنفس هذا، جهاده حبيبته تُِطق ولم الخلود، .)5(على

ــا  " ومحرابه ــروح ال ــد معب ــي ف

نورهــا فــي الــشر ضــرام يجثــو

ــا   أرجائه ــين ب ــاني األم ــسمو ت

الزاجــِر صــرخة همــساً تــسجد

الطــاهِر صــمتها فــي ويزدهــي

العاصــِر بــاأللم طُهــرت )6("قــد

                                           
أين؟191،192: ذاته: ينظر)5( إلى الرسالة، مجلة العدد )3(، ،364،1940. 
رياحديوان)1( يا وتحقيقاعصفي جمع شاكر، محمد محمود أخرى، شرح: وقصائد شاكر، محمد محمود فهر

جم: وتقديم سليمان طعادل جدة،1ال، المدني، دار التي؟. (206،207: 2001،  ).ألست
شاكر:ينظر)2( مقاالت أين؟188: جمهرة إلى الرسالة، مجلة ،)3.( 
ذاتها192: ذاته: ينظر)3( والمقالة ،. 
الرمة770: ذاته: ينظر)4( ذو والفلوات، الحب شاعر المقتطف، مجلة المجلد)3(،  .1943يونيو/حزيران،103،
العدد814: ذاته: نظري)5( وحدي، أنا العصور، مجلة أول9، )2(،  .1938ديسمبر /كانون
رياح)6( يا الصحراء... الشجرة.  (242: اعصفي  !).ناسكة
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في      محمود خال عليهـا              وقد اسـتحال فيم طريقه، وشق فصبر تُؤتَه، لم ما القوة من حبيبته

:ذلك

زينــت" عروســاً الــوهم جــال قــد

ــا أكفانُهــ ــا أثوابهــ ــا إنمــ

ــشوةٍ    ن ــن م ــرقت اش ــوه ووج

ــعلتْ أش ــهواتٌ ــت... ش خَب ــم ث

  ،ــوى ه ــم ث ــرةٌ، ــىنظ من ــم ث

ــدى ســ أو ــاء فنــ إال أرى ال

أظلمــولي اــــأنوارهتــاٍل

للمـــأتمِ   ِحليتهـــا لبـــست

ــتمِ   مع ــر قب ــن لح ــاني واألغ

تكد    تـسلمِ       ... لم لـم هـوت ثـم

المغــ   ــكاة ش إالّ ــن تك ــم رِمل

  ك... ثم تح  ـوانفض لم ِمـلــأن

عــِم      أو ضـالٍل في فبصيــر

يظـِلـِم لـم نورهـا )1("وليــاٍل

فوق        هذا حبه كلّفها فقد أل   وكذا ليس تطيق، علي    ما يشق أن تعمد ألنه    نه بل مـن   طلّـتها، ب

طاقة    ) اإلنسان( يفوق وهذا   )اإلنسان(ما المتأمل    ، يلحظه خـاض       في  ما الـذي الشاب هذا حياة

القلب وعناء النفس جهد ذلك كلّفه وإن حق، أنه يؤمن لما ينتصر محارباً، كلّه ...عمره

ــةً قريب ــا يراه أن إالّ ــب القل ــى أب

قـسماتها         فـي القلـب شـباب يرفّ

ــا لي ــضيء ــات بخياله ــه هم لي

القلـب    ! وهيهات بقاءهـا  ... ضل إن

ِرضا ــأن ــك ــدرـه تتح ــةٌ مزن ا

  ــر يتحي ــاحكاً ض ــراه ت ــاد تك

         رنـوم نجـم الليـل هـم سّل كما

      أقـصر هو أو الزهر ربيع 2("بقاء(

في   التملّي لديوانه      وعند محمود اختاره الذي االسم البغضاء: (ذلك و )ديوان انتشارمالحظة  ،

أنحائه    ألفاظ في والبغض من         : (الكراهية رماد، حيرة، تعودي، ال عقوق، بغضي، تحتانتظري

                                           
السابق)1( األنقاض.    (235 -233: المصدر تحت  ).من
الليل(225،226: ذاته)2(  ).تحت
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إلى    ،...)األنقاض   باالهتمام   ذهاناأليقفز جدير وهـل        هل  : معنى للحـب، آخـر وجه البغض

منزلة أكبر قلبه في لحبه كان إذا إالّ حبيبه المحب يدري!! يبغض نم!!

الشاب    مر  ويمر بتجربة يده        محمود في شريان بقطع االنتحار، على يقدم إذْ ويثيـر   )3(يرة، ،

مقاالت        فيسطر الرافعي، صديقه جزع وإعـادة        ) االنتحار(بذلك صـديقه، لمواسـاة محاولٍة في

نفسيتهالتوازن   إياه  )1(إلى معاتباً المؤمن؟  : "، كذلك الـشاب        ،)2("أ حياة في الضعف لحظة ويصف

فيقول   لسانه، نفس  : "على تكن فيها،    ولم كنتُ وال في هـو،          ي ما أدري ال وجٍه على الدنيا فرأيت

ساعة               من عقله تركه مجنون تخاليط من معقوالً يكون أن يمكن ما هو أنه شـعور    : غير بقايـا

فيه      تتصاغر مريض، فهم وبقايا العقل    مضعيف، بهما ويتحاقر الدنيا، لـم      . ا هذا إلى انتهيت فلما

قد        الموسى وكانت عملت، ما ناشزاً    أعقل عرقاً يدي من منه     أصابت وانفجر الدم ففار ... منتبراً،

فـيهم                : ويقولون وكـان صوتها، على الناس وجاء فصاحت، دمي في أنشحط رأتني قد أختي إن

واحتال          الدم، حبس استطاع ما، ألي فبعد د    طبيب، الجرح أسفّ حتى فجعلت  وضماءوحيلته ده،

قلي      وراجعتُ نفس، بعد نفساً قليالًأثوب األمـل      . )3("الً روح بثّ في الرافعي نفـس     ويستمر فـي

كان                  لمن اهللا يهبها معجزة هذه وأن النفس، في اإليمان تجدد إن تتجدد الحياة أن له فيؤكد صديقه،

األنبياء قلوب صفاء مثل في قلبه . )4(صفاء

وكون            المرأة، من حياته فراغ إلى االنتحار على محمود إقدام يرد عزبـاً     والرافعي رجـالً ه

أن    ،  )5(متعففاً للباحثة هذه           ويلوح إلى الشاب قادت التي األسباب بمجموعة يحيط ال بذلك الرافعي

يرى فيما وهو النفسية، ألزمته الحلَّ ذلك غضون في يطرح ولكنه .زواجه: التجربة،

يكون    حالة       وقد إلى عائداً لالنتحار دفعه الذي محمود أحـد         ضعف الحـب عامـة، قنـوط

أمناصرهاع مـن                ا  ، يجـد لـم عامة قضية سبيل في الشخصي بمستقبله ضحى أنه فمنها البقية

ه         كانت ثم بالجامعة، دراسته يكمل فلم فيها، إلـى        يناصره األمل دعاه حيث السعودية، إلى جرته

                                           
العريان،)3( سعيد محمد ذلك إلى الرافعي: ينظر(يشير صراحة،)281: حياة محمود اسم العريان يذكر وال ،

فيقول له، يرمز شاكر)م(صديقنا: إنما محمود هو الصديق هذا أن تكشف األعالم ثبت إلى العودة لكن ،. 
ط)خليل(الشيخ: ينظر)1( السيرة، و األدب بين العالقة جدلية في دراسات العربي، األدب في االنتحار ،1،

54 55:1997. 
الرافعي)2( القلم، صادق(وحي ط)مصطفى لبنان، العصرية، المكتبة ،2000 112،ج1 2. 
 .112،113: ذاته)3(
 .113: ذاته: ينظر)4(
 .110: ذاته: ينظر)5(



 16

الرجـاء،                 بخيبة مِني ولكنه العربي، الشعر نبع منها التي األرض في هناك الحل بإيجاد الطموح

العاطفية عالقته على أثر نفسيته في توتراً هذا سبب .)6(وربما

من     وأ ضرب فهي األسباب، كانت الغ         ياً يطويهـا أن محمود لها شاء وقد مـوض،  التخمين،

غيري             : "يقول عنها يحدثك من اليوم تجد وال كانت، كيف األيام تلك تشهد لم بقي   . وأنت ما وكل

له             أن أظن ال الذي الكاذب الصيت هذا إالّ يرشدك، دليل بال مبهمة معرفة اليوم تعرفني أنك منها

الم            المتقادمة المثيرة المفاجأة تلك أكسبتنيه والذي صدقه، بها تعرف حقيقة البعـد    عندك في وغلة

قبـل        )1("عنك الـداء حـسم تستعجل متوثّبٍة، شخصيٍة عن تُنبىء الحادثة تلك أن للباحثة ويخيل ،

بطىء موٍت إلى المفضي بالضعف الشعور على الموت استعجال تُؤثر فهي .استفحاله،

نجـاح                 إثـر نجاح عليه وتعاقب انتابته، التي اليأس حالة على محمود تغلب ذلك كل  .وتبع

كتابه      أثار أن النقـاد            1936عام  ) المتنبي(فكان كتابـات في واسعاً صدى أعوام من تاله وما ،

جديداً،        منهجاً انتهج أنه ذاك لشخـصية            والدارسين، فارقـة مالمـح ذات صـورة لديـه شكّل

مجلة        3،)2(المتنبي إصدار على فقام وتألق، اسمه ذلـك      1938عام  ) العصور(وسطع من له وتم ،

مادية    إصدار   ألسباب توقف ثم مجلة       4،)3(عددين، في كاتباً بعدها عرف يرأس  ) الرسالة(كما التي

باب        تحت الزيات، حسن أحمد أسبوع  (تحريرها في كان    )األدب ثم السياسة    ، أحداث في انغماره

عام رضوان فتحي بزعامة الجديد الوطني الحزب لواء تحت 5.)4(1950بانضوائه

والنضج ..االكتهال

وتحقيـق                و التـأليف علـى مكبـاً ناضـجاً رجالً ويصبح الشاب، فيكتهل األعوام، تمضي

طبقـات                  كتـاب تحقيـق على عكف فقد وفير، وإنتاٍج التحقيق، في فذّ بمنهج متميزاً النصوص،

لمحمد   الشعراء عام       فحول ونشره الجمحي سالم فـي        1952بن أحمد أخاه مشاركته ذلك وتال ،

الطبري     تفسير جزءاً  س(تحقيق عشر بين    ) تة األعوام شرح     )1969 -1954(في على قام كما ،

الـذي                الوحشيات كتاب حواشي في وزاد وتحقيقه، بكار بن للزبير وأخبارها قريش نسب جمهرة

                                           
بتاريخ)6( شاكر الرحمن عبد مع أجريت هاتفية مكالمة  .1/1/2004من
محمد( شاكر)1( ثقافتنا،)محمود إلى الطريق في رسالة بيروت،، الرسالة، .18: 1992مؤسسة
شاكر  ،  )إبراهيم(الكوفحي  : ينظر )2( محمد الرسالة     : محمود مؤسسة النقدي، ومنهجه األدبية دار  / سيرته بيروت،

ط/ البشير  .59: 1،2000عمان،
شاكر  : ينظر )3( مقاالت العدد         39،  38: جمهرة الرسالة، صاحب إلى العصور صاحب من الرسالة، مجلة ،287،

1939. 
وإسالمية: ينظر )4( عربية  .م15: دراسات



 17

و      الراجكوتي، الميمني العزيز عبد لل    حققه الهذليين أشعار شرح عبـد  : تحقيـقسكري،  عـراجع

فراج أحمد 1.)5(الستار

محمو   امتاز قـصيدته             كما فـي ذلك وتجلّى البيان، ألسرار وسبره تمكنه بعميق القـوس  (د

عام    ) العذراء نشرت والدليل           21952التي بالحجة التصدي في صلب له ِمراس ذلك إلى يضاف ،

العربي     اإلرث قراءة يسيء نشر       لمن ما على رده ذلك من جريدة      التليد، ملحق في عوض لويس

بعنوان    هامش   (األهرام بين          )1()فرانالغعلى الجديدة الرسالة مجلة في نشرت مقاالت سلسلة في

محمود        )1965 -1964(عامي   به أتى ما كان وقد مـن      حقيقة  لاً  كشف، تقف الذي عوض لويس

وقـد                  بالمنهجيـة، والتشدق التعالم من ستار تحت األمة، هذه تراث هدم تبتغي خفية قوى ورائه

المعرة(اتخذ غوسيلة) شيخ إلى واللوصول الفهم في باالحتيال تلك، .)2(لتأويلايته

عامي    علـى            ) 1970 -1969(وبين رداً المجلـة، مجلـة في نشرت مقاالت بسلسلة توجه

أسئلة        طرح الذي حقي يحيى جوتـه           –صديقه ترجمـة مكاوي الغفار عبد ترجمة قراءته عقب

سلع    (لقصيدة   دون الذي بالشعب وبعـض      –) إن القصيدة، بهذه يتعلق يتعلـق    ها  بعضها اآلخـر

وروات   القديم عامةبالشعر والتوضيح     ،)3(ه بالشرح األمرين لكال محمود هـذه    ،وتصدى وجمعت

بعنوان كتاب في ون: (المقاالت صعب مخيفنمط ).مط

الثورة،                رجال شتمه إثر األولى مرتين، المعتقل إلى بالرأي الجهر في جراءته به دفعت كما

مك      خالل الناصر، عبد رأسهم إلـى             وعلى نقلـه إليه يشكو كان الذي حقي يحيى مع هاتفية المة

المخ      كانت وقد يناسبه، ال في     عمل وواردة شاردة كل ترصد العلمية    ابرات شاكر محمود . )4(ندوة

محمود    سنة        – آنذاك   –ومكث من أشهر تسعة المعتقل اعتقل  1959في ثم سـنة      ، أخـرى مرة

المعتقل    1965 في عامين ذلك  . ليقضي في الـدنيا،      ":يقول وأظلمـت األسـوار، بـي وأحاطت

وتقززت ورأيت، المعرة... وسمعت، شيخ بقول ألقى ما كل عن :وتسليت

                                           
 .م) 32 -27: (ذاته: ينظر )5(
 
الهالل)1( كتاب في المقاالت هذه العدد، )لويس(عوض: جمعت الهالل، دار سلسلة الغفران، هامش ،181على

1966. 
وأسمار:ينظر)2( الكتاب13: أباطيل رسالة  .من
صعب: ينظر)3(  .37،38: نمط
حسن(الباقوري: ينظر)4( ط، )أحمد القاهرة، والنشر، للترجمة األهرام مركز ذكريات، ،240: 1،1988بقايا

241. 
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ــل   عق ــر بغي ــور األم ــسوسون ي

ــي    من وأف ــاة الحي ــن م ــأفّ ف

  ــه ساس ــال ويق ــرهم أم ــذ فينف

رئاسـته       زمـٍن )5("خـساسهومن

أخرى،      ويعرف   مرةً الحب محمود بـ      قلب يصفها قصٍة سياق إحدى    )لعجيبةا(في أن ذاك ،

حس     أخو الشيخ حفيدات بإحدى تعرفت الكفراوي   اته األجرومية    –ن والدتها    –شارح هاجرت وقد

بدماثـة                 أعجـب حضرت وحين للبيت، اصطحابها على أخته فحث الشيخ، كفر من أخواتها مع

الشباب        بلغت وحين بيته، في فرباها وحيائها، لخطبتهـا     أخالقها يتقدمون الشبان أحـس   وصار ،

عـام                   ذلـك فكـان منها، بالزواج المانع أحمد صديقه عليه فأشار غالياً، كنزاً سيفقد أنه محمود

زلفى)1(21964 وابنته فهر ابنه الولد من له وكان ،.

ب   السن و     وتتقدم بيته، في عزلة فيؤثر الباحثةمحمود، شخصي  ترى لـم      ةأن الثوريـة محمود

حدود       أو بضوابط تلتزم أن يوماً ال           . تقبل كلها مصر فيعتزل أستاذه مع يختلف شاباً كان مذ فهو

لجمعيـة               وينضم لمصر، آيباً السعودية فيترك بجدة المدرسة مدير مع ويختلف وحسب، الجامعة

عيـشه،                 كـسب في بوظيفة يلتزم وال ينقطع، ثم فترة الجديد الوطني والحزب المسلمين الشبان

يع     ويعتزل   ثم والمجالت الصحف في انقطاع،    الكتابة بعد أو       واود للناس حبه عدم تعني ال عزلته

راغباً لقاءه يريد نم يأتي أن ارتضى لكنه عنهم، البعد يؤثر .مجبراًالأنه

بأنها         عزلته الحليم عبد اللطيف عبد مأهولة(ويصف العلم      )2()3اختيارية طالب أن ذاك كانوا،

يرحب          وكان الواسع، علمه من يغترفون بيته، فيحرصيؤمون وتوديعهم    بلقائهم، استقبالهم على

حياته أيام آخر حتى كذلك وبقي 4.)3(بنفسه،

بجامعـة               الكبيـر والموظـف والدبلوماسي، فيها، والطالب الجامعة أستاذ فيهم ندوته ورواد

السياسي     ا والالجئ العربية، الـدوائر          مصربلدول فـي المرمـوق والموظف الشهير، والكاتب ،

5المصرية

فك)4( محمود، تمنّاها طالما عربية بجامعة أشبه بذلك ندوته .انت

                                           
وأسمار)5(  .583: أباطيل
الهالل،        ،  )عايدة(الشريف  : ينظر )1( كتاب قلم، قصة شاكر محمد ثـاني  محمود العـدد   1997نـوفمبر   /تشرين ،

563. 
اللطيف(عبدالحليم: ينظر )2( الهالل،.. فهرأبو، )عبد مجلة العربية،  .106: 1997فبراير /شباطعاشق
اهللا(محارب: ينظر )3( العربي،، )عبد مجلة األمة، هذه روح من أولقبس  .172: 1997ديسمبر /كانون
يوسف(الغنيم: ينظر )4( العربي،، )يعقوب مجلة قديم، دفتر في أولقراءة  .168: 1997ديسمبر، /كانون
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ضيوفه حقي،   : ومن إسماعيل    ويحيى حسن وينـام         –محمود يأكل بيته يلزم يكاد كان الذي

6فيه

الميمن    )5( العزيز عبد ومنهم عبـد            ي، األسـد، الـدين ناصـر عباس، إحسان نبي، بن مالك ،

كثير     وغيرهم صالح، أبو عالق  . القدوس تكن علـى         ولم مقتـصرة وضـيوفه بتالمذته محمود ة

صـداقات                 مجلـسه فـي تنعقد فكانت الشخصية، رعايتهم إلى ذلك تجاوزت بل العلمية، الناحية

المحبة وحقيق السؤال، بدوام يغذيها 1حميمة،

)6(.

كان        فقد شاكر، محمود بيت بيت  (أما بها المدخل       )1()مكتبةً من كاملة جدرانه تغطي فالكتب ؛

ال   باب والحديث     حتى الفقه في كتباً وتتضمن بل       حمام، والشعر، واللغة والتاريخ واألدب والتفسير

ال من هائل كم إلى إضافة الجديدة، والروايات الحر الشعر دواوين المجالتوأحدث و .)2(صحف

والتوضيحات،           واإلحاالت والتصحيحات بالحواشي زاخرةً بكونها شاكر محمود مكتبة وتمتاز

منه   أفاد ادخر       التي ما لهم تيسيرها في وهو تالميذه، بخل،        ا وما جهداً، أال وما كانت  وسعاً حتى

من        السابع في اهللا، رحمه سنة   /آبوفاته، وداعه       1997أغسطس في ومريدوه أبناؤه سطر وقد ،

حق شهادات مناقبه ت)3(وذكر أن تجاهفيرجوا بواجبنا الوفاء أمتنابعض .علماء

سمات ..الشخصيةهمن

يـسيرة،               كا جعودة شعره في الجسم، نحيف ،القد طويل اللون، أسمر شاكر محمود حـاد  ن

تقاطيع       ذا وسيماً، والنظرة، بالجـد        ) صعيدية(الصوت وجهه أسارير توحي اإلنسان، يخطئها ال

و عذبة، وفكاهةً مرحة، روحاً ذلك مع له لكن ظريفةوالرصانة، .)4(مداعبة

باسمه،  ) الشيخ(ولقب   اتصل سـيما               الذي عليـه أن بـه، صلة له تسبق لم لمن يوحي كان

عليهم     وأن رأوه    –الشيوخ، ويتوكـأ            – إذا جلباباً يرتدي طويلة، لحية ذا معمماً، رجالً يقابلوا أن

                                           
الهالل،،)يحيى(حقي: ينظر )5( مجلة ومحققها، العربية أديب شاكر  .12: 1985مارس /آذارمحمود
نقدية: ينظر )6( محمد(الطناحي،  99: تكوينات توقـف   ، )محود هـادر شـالل العربـي،   !أي مجلـة كـانون  ،

 .184: 1997ديسمبر، /أول
قلم)1( .140: قصة
نقدية: ينظر)2(  .112: تكوينات
مجل: منها)3( في خاص الهالل،جزء محمود1997فبراير /شباطة ملف مولده، يوم في شاكر محمد محمود ،

العربي، مجلة أولشاكر، الرأي1997ديسمبر /كانون جريدة األدب22/8/1997، مجلة من خاص عدد ،
 .1998اإلسالمي

صالح: ينظر)4( القدوس(أبو شاكر، )عبد محمود ع.. الشيخ اإلسالمي، األدب مجلة عرفته، ،16ددكما
القاهرة،، )محمود(الربيعي،10:هـ1418 والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار طريقي، عرفت الخمسين في
الرأي،، )علي(العتوم،75: 2000 جريدة واألصالة، للتراث فهر أبي  .22/8/1997نعي
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أقصى               إلى أنيقاً والبنطلون، القميص يرتدي رجالً إياهم مقابلته استغرابهم يثير فكان عصا، على

العش ابن برشاقة يتحرك إالحد، ضيوفه يلقى وال .)5(مبتسماًرين،

والمعلقـات                الطيـب، أبي وديوان العرب، لسان حفظ على أعانته عجيبة، ذاكرة له وتُنسب

سن             في دعب وهو ألفاظها، غريب ومعاني أصحابها وتاريخ بتاريخها ويـروي   ،)6(الفتيانالعشر

الدهشة         ثم التأمل، طول تسترعي حوادث هذا في منها   تالمذته صالح      ، أبو القدوس عبد يرويه ما

فقد         القديم، للشعر حفظه على الداللة ا  حفي عبد الرمـة،        لار ذي ديوان لشرح تحقيقه أثناء قدوس

شاهداً    أربعين نحو فـي                 في عنهـا البحـث محاولة في جهد من بذل ما مع الشرح، شواهد من

اسم             ذاكراً نصفها، نحو إلى أرشده عنها محموداً سأل ولما الـذي     مظانها، المصدر واسم القائل

فـالن                   شـعر مـن وليست معروف، غير قائلها أن فأخبره اآلخر، النصف أما الشاهد، فيه ورد

وفالن 3.)1(وفالن

ُأ هي            ِخوقد ويخشونه، لقاءه يتهيبون الكثيرين جعلت مزاجية، خصلة شاكر محمود على ذت

لقا           عن وترغيبهم الناس، صد في خصومه استغلها طبعه في سلبياً      ِحدة أثراً حدته تركت وقد ئه،

إليهـا                   تطمـئن لم وإن آخرون، أِلفها فيما ندوته، اعتزال إلى بهم أدى مريديه، بعض نفوس في

تجربتـه              ،)2(وسهمنف الربيعي محمود يقص هذا وفي متوهمة، ِحدةً بوصفها أصفياؤه عنها ودافع

يقول    محمود، غضبة جدِ      : "مع أو حاداً مخالفتي في أكن معه   –الً  لم دائماً حالي ولكنـه  – وكذلك

لـم                  ولكنـه كالرعـد، يهدر كان وبيني، بينه الطويل الطريق يقطع وتقدم كبرى، غضبة غضب

معارضيه         إلى كثيراً يوجهه سمعته مما واحد بنعت المـسافة،       . ينعتني منتـصف في كان وحين

وجهه             وعلى مجلسه، إلى راجعاً كر ثم فتوقف، له، توقيراً ظننت    في –نهضت ابتسامة  –ما . شبه

أنه  يومها   عندي عمالً               صح يمارس وإنما يهاجمني، ال وأنه له، أكنه ما بعض هي مودة لي يكن

ا أعمال من ويروضيجيده العنيفة) هخصم(لفروسية، الرياضة من .)3("نوعاً

يصب          هل فيرى صالبتها، ليروز إالّ ذاك وما عنده، األعواد لعجم ِند الخصوم، منرورياضةُ

هـذا،                    الحاد طبعه يفسر قد و به، استمسك و عليه أقبل كذلك كان فإن العلم؟ تكاليف على قصده

                                           
قل: ينظر)5( طريقي130: مقصة عرفت الخمسين في نقدية75: ، تكوينات ، :112. 
المتنبي: ينظر)6( كتاب  .9: خطبة
شاكر: ينظر )1( محمود عرفته... الشيخ  .11،12: كما
الدين( األسد :ينظر)2( شاكر)ناصر محمود فهر أبو الرأي،..، جريدة وخلقه، علمه من  .22/8/1997لمحات
الهالل،ا،)محمود(الربيعي  )3( مجلة حميمة،  .79،80: 1997فبراير، /شباطذكريات
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أمجادها         أضاعت التي أمته لمأساة إدراكه عن ناتج الحدة   . بأنه كان   –و ال    -مبعثهاهذا  إن فهـي

له تُحمد بل اإلنسان، في )4(.تُذم

السن،       و   به تقدمت حين فترت حدته إن إذا         يقال ويفور يثور كان أن فبعد المرض، وأضناه

صامت         رأسه يهز صار واإلسالم، العروبة حدود أحدهم تعليق  خدش دون يـستبد     ،)1(اً األلم وكان

يفه فلم هجروه، الذين طالبه أمامه يذكر حين بحرقة فيبكي قلبهبه، طيبة .)2(موا

فهمه    الناس أساء ب     اعتدا: ومما وصفوه فقد بنفسه، محمود شيء،       الِكبد ذلك من به وما والتعالي، ر

شأن وال لهم وزن ال عمن يترفع أن علمه سعة في كان من حقّ ِمن أن .إالّ

مال   عن أصحابه    ويروى مع وتباسطه لخادمه، فكاهته  عبته و تواضعه  ،  )3(، يؤكد أن    ما كما ،

معه     صحفية لقاءات إجراء واإلذاع     رفضه التلفزيون في الظهور وكراهيته أن     ، وإصـراره بل ة،

المحاضر           منبر اعتالئه من بدالً فيهم، يحاضر حين الناس جمع علـى     )4(يتوسط الداللة بالغ لهو

مـن                  الشخصيات كبار جانب إلى يضم كان مجلسه أن ذلك إلى يضاف عنه، الغرور صفة انتفاء

صـل               وصـاحبه بالبيـت لهم الذين والصناعات، الحرف أهل بعض مسؤولين، وكبار ة،وزراء

و والنجار .)5(الحالقكالمجلّد

دليل            أبرز هي حياته عبر الجريئة ومواقفه شاكر، محمود كتابات أن لـم      والحقّ أنـه على

األصـيل                وإرثهـا العربية بأمته االعتداد في غلواؤه كانت وإنما بنفسه، االعتداد في مغالياً . يكن

بالكي        يبصرهم يحتذى، مثاالً للناشئة يخلق بذلك لنفسه،         وكان منهم كل بها ينظر أن ينبغي التي فية

للناس أخرجت أمٍة خير أجناد من جندياً .باعتباره

                                           
محمد(الطناحي: ينظر)4( محمدمقاالت، )محمود محمود الدكتور التراث: يحالطناالعالمة في صفحات

بيروت، اإلسالمية، البشائر دار واألدب، واللغة مسمى. 434: 2002والتراجم تحت ذكره مقاالت: (وسيلي
 .616 -614: ).الطناحي

قلم: ينظر)1( عقب. (157: قصة فارقته حدته أن فلسطين وديع ينظرويذكر السجن، من حسين (محمد: خروجه
عدد، )علي اإلسالمي، األدب مجلة فلسطين، وديع مرآة في شاكر  ).55: 16محمود

 .325: ذاته: ينظر)2(
حميمة: ينظر)3(  .79: ذكريات
قلم: ينظر)4(  .163: قصة
محمد(الطناحي: ينظر)5( قلم، )محمود قصة  .8: مقدمة
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بالتذوق؟ محمود ماذاعـنى

لفظة ألفـوا    )التذوق(سارت وقرائه،حتى الشعر نقاد ألسنة على ـ إبهام من تحمله بما ـ

التـذوق                 كـان فقد وكذا وماهيتها، لحقيقتها واضح تصور أذهانهم في يقوم أن دون استخدامها،

عنه اإلبانة حاول حين إال يتضح لم لكنه محمود، نفس في قائماً معنى.

على     الوقوف عند ذلك و    يالحظ للتذوق، محمود ملياً   النعوت الذي   فيتدبر وتطورها داللتها،

بـ    عندي(يِسمه التذوق فهو)تاريخ عنه، األمر –  يعبر ينبعـث  " بـه  اسهحسبإ – بادئ ، "شـيئاً

تترك    " حركة غريبة   فيدبيب خفية آثاراً هي؟    "،  "نفسي ما أدري ال ما     )1(!"حركة يخفى وال في،

مرده        وغموض، إبهام من التعبيرات اسإلىهذه محمودفي) التذوق(تقامة  عدم  – آنـذاك    – فكر

  منهجي أساٍس تعبيره     على حد على أو مـنهج       : "قويم، بـال غامضة، جافية جاهلة ممارسة كانت

به وأستعين إليه آوي .)2("صحيح

محمود   وي عند المعنى ـ        ف،تطور لل قراءتـه خالل يحسه كان ما إالّ     : "شعريصف هـو فمـا

المجرد  ) التذوق( واإلحساس صـار         ) التذوق(اهو. المحض مـرة، بعد مرة ألفته الذي المتتابع

ورائحة وشذا وطعم مذاق عندي شعر .)3("لكل

قيل               وفي الذي والعصر قائله، تمييز من يمكنه بات للشعر تذوقه أن على داللةٌ الوصف هذا

يقول    ا   فيفيه، بالشعر إحساسه يومئذ   : "لجاهليوصف خفيـاً     فيوجدت ترجيعاً الجاهلي الشعر

صـوت                  رنـين أو متكاثف، غميم نبت أعواد يتخلل وهو حسه تسمع نسيم، حفيف كأنه غامضاً

بعيد       من إليك ينتهي داج  فيشجي ليل هذا        سكون وكان األطراف، متباعد بفضاء محفوف وأنت ،

الجاهلية       شعراء بين مشتركاً آنسته الذي شعرهم،     الترجيع قرأت شـاعر      الذين يمتـاز مـن  (ّ

ألفاظه،       ) شاعر فيها تتهادى وشمائل ونغمة منهم       بجرٍس شاعر كل شعر من  فييختلف قصيدة

أغراضه            من غرض كل مع وجدانه لحركة تبعاً وتخف تعلو وبدندنٍة الـشعر  فيشعره، ،)4("هذا

ف          انتهى التي للمرحلة سابقاً للتذوق، هذا وصفه كان قـراءة       إلىيها  وقد إثـره على أعاد منهج،

الجاهلي .الشعر

                                           
مقا)1( شاكرجمهرة عرفته1180: الت ما ليتني المتنبي الثقافة، مجلة ،)3.( 
 .1180: ذاته)2(
المتنبي)3( كتاب  .11: خطبة
شاكر)4( مقاالت عرفته1184،1185: جمهرة ما ليتني المتنبي ،)3.( 
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من          ) المنهجية( صفة   وإطالقُ فما والموضوعية، الذاتية بين يتراوح أمر األدبية الدراسة على

االنطباعية            من فيه نسبي، أمر هو نقد كل أن يبهمه،شك تختلـف       ما التذوق طرائق تكاد بحيث

الكثرةعددها  بلغ  يو المتذوق  من يدركه     ين،  عدد النسبي األمر بـ     محمودوهذا عنه التذوق (ويعبر

حاضر    )الساذج هو الذي اإلنـسان            في، معه يشعر ال والذي مدرك، عاقل حي إنسان كل دخيلة

جهداً     بذل دون           ،)1(تبينهفيأنه بالشعر يستمتع أن على قادر اإلنسان أن كتبـاً     والحق يقـرأ أن

ت   أو واضحة     عنه، منهجية له ما       اذءته،  قرافيكون عادةً الشعر تذوق ألن ال   يكـون   ك فطريـاً،

قصداً    إليه اإلنسان في   لنقد  لماوإ،  يقصد ورال   د التذوق هذا يرتفع    فطرتشذيب بحيث بالدراسة، ي

رديء،               أو حـسن هو ما تقدر لمقاييس ابتداعاً كونه مجرد عن جديـداً،      إلىالنقد كـشفاً كونـه

يؤدي     للنص، متواإلىوتفسيراً الـشعر        مزيد وبنظم وبالشعراء بنفسه اإلنسان دراية من ،)2(صل

األمر    الذاتية       –وهذا من فيه ما ال    –على ألن محكّماً، عدبعدمه،      ي أو بالرضى حكمه يصدر ذوق

الكمال      على متفتحاً الهوى، عن عـالٍم         ،  )3(والمثالمبتعداً بالـشعر، خبيٍر عن صدر إذا وخاصةً

ت ما بأدقّ شاعٍر وانفعاالتباللغة، عواطف من اإلنسانية النفس عليه .نطوي

واضحة،          إلرادة يحتاج الذي فهو المنهجي، التذوق وبصر،   بتنوإلىأما إلـى  يحتـاج   كما  ه

المتشابهين           بين التمايز أوجه لمالحظة الكالم، في التأمل ومداومة النظر ومحاولة  أحياناًمعاودة ،

التشابه    من ضرب المتشابهي   تحديد غير أخرى،     بين أحياناً ظاهراً بالقصد      ن إال يتأتى ال ذلك وكل

و    الدقة بعين عمـا           )4(العنايةوالنظر الواضح، الصريح التعبير أسلوب هو إنما المنهجي فالتذوق ،

وتُجلّله تحوطه هالةٌ والغموض الخفاء من وعليه ـ األمر بادىء ـ المتذوق .يدركه

داللة       أن البعض يتوهم فيما )المنهج(وقد عليـه          ، اتفـق محدد أمر األدبية، الدراسة يخص

ليس      ما وهذا والنقاد، أمكائناً، ينبغي النقـاد  الا أحد يسلكها التي الطريق ألن تفـسير  فييكون،

وليس          غيره، ناقد طريق تخالف قد األدبي الناقد       النص سلكه إذا واحد، منحى اآلثـار  إلىهناك

أفضى    حولها  إلىاألدبية الحقائق أن           ،  )5(كل يرى فهو لذا شاكر، محمود به يؤمن ما ) النقد(وهذا

                                           
السابق: ينظر)1(  .1188،1189: المصدر
ونتذوقهالشعر، )إليزابيث(درو: ينظر)2( نفهمه ترجمكيف بيروت،: ة، منيمنة، مكتبة الشوش، إبراهيم محمد

1961 :9. 
كمال(زكي: ينظر)3( الحديث، )أحمد األدبي واتجاهاته،النقد طأصوله بيروت، العربية، النهضة : 2،1982دار

78. 
شاكر: ينظر)4( مقاالت عرفته1189: جمهرة ما ليتني المتنبي ،)3.( 
النق، )ديفيد(ديتشس: ينظر)5( النظرمناهج بين األدبي والتطبيقيد ترجمةة صادر،: ، دار نجم، يوسف محمد

 .597: 1967بيروت،
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النقدي (و شرطاً  ) المنهج وجعله توحيده يمكن ما أما النظر، وجهات فيه تتباين واحد أساسـياً  أمر

وصف             شاكر محمود عليه يطلق ما فهو كان، أياً المنهج، المنهج  (لقبول قبل وهـو   )ما ،  خـاص

رواياتها       تعددت التي القصائد أبياتهـا           بتلك ترتيـب واختلـف متباينـة، وألفاٍظ مختلفة، بأسانيد

و   الروايات، المنهج  (باختالف قبل شطر   إلىينقسم  ) ما وشـطر      فيشطرين، المـادة، فيتناول

التطبيق شيء  ـ  بتطلِّفمالمادةشطرأما،معالجة كل مظانهـا  ـقبل مـن برواياتهـا  جمعها

ومحاو      المجموع، هذا تصنيفَ ثم الراوي،        المختلفة، ثقة على باالعتماد األصح الرواية ترجيح لة

المـادة                  تحليـل ذلـك ويقتـضي كامالً، الكالم لمجرى ثم العبارة، لمجرى اللفظة مناسبة وعلى

ش       ذلك يلي ثم دقيقاً، فحصاً التطبيقوفحصها ي  طر ب  الذي المادة    عنى تركيب الـصورة   إعادة على

وا     االختالل عنها تنفي تق  لخطأالتي بحيث يقـين           ، علـى صـحته يفرض صحيحاً بناء بعدها وم

محمود     ولما،  )1(المتدبر ذهن في المنهج بأنه  استقام األحـرف      ب  تطلّ: "وصفه فـي العالقة اآلثار

وأغواره        حواشيها في الناشبة والمعاني والتراكيب والجمل مـا       والكلمات على داللة تدل والتي ا،

مؤلفة         في ألوف من أنشأها الذي صاحبها والنوازع      ضمير واألهواء والطبائع الغرائز من زاخرة

الظـاهرة                 الـسمات وسـائر والحركـة والسمت الهيئة على أيضاً تدل بل واألخالق، والعادات

.)2("والخفية

محمود التذوق،     وبيان معنى اللغة      هميليكشفعن ألفاظ تفسير علـى     إلى الحـروف بداللة

ا        السليقة أصحاب طبيعة في ثابتة أصلية الذين    معاٍن األولى اللغة  لعربية عنهم ويعبـر  ،  )3(ُأخذت

بـ      الداللة هذه الحروف  (عن أصوات معاني وه)علم فيو، يبحث يحتملـه   "علم أن يـستطيع ما

الحرف    الحرف    –صوت تنبض       –ه  نفسال أن يمكن التي النفسية المعاني اندفاعه    من موجة بها

مخرجه    النفسية    . ..من المعاني العواطف  –وليست األحاسيس    أو أن       –أو يـستطيع ما كل هي

فيها                 وما الطبيعة عن معبرة عقلية صوراً أيضاً يحتمل أن يستطيع هو بل الحرف، صوت يحتمله

ال                   مما ذلك غير أو أضوائها أو أصواتها أو حركاتها أو أحداثها من بذلك يتصل وما المادة، من

في         الطبيعة لوحي الممارسة طول بعد إالّ استقصاؤه اللغـة        يمكن مدارسـة وبعد اإلنسان، فطرة

ومـداورة                 واالستقصاء للتدبر ذلك كل في واالحتفال الباب، هذا من دقيق أصل على ومفرداتها

                                           
وأسمار: ينظر)1(  .24،25: أباطيل
شاكر)2( مقاالت عرفته1170: جمهرة ما ليتني المتنبي ،)3(. 
المجلد708،709: ذاته: ينظر)3( المقتطف، مجلة  .1940مارس /آذار،96،
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الحروف      مخارج على لمعنى          اللسان أصالً اعتمادها يمكن التي األولية للمعاني التفطن حسن مع

العربي اللسان حروف من حرٍف في .)4("الصوت

فو محمودـالكالم  داللةهكذا، تقتصرعند ال واألهـواء    علىـ والغرائـز الطبـائع آثار

تمتد     ف هي إنما والمنـسابة،          حسب، والكامنة والظاهرة، الخفية الدالالت من أخرى ضروباً لتشمل

صاحبها      هيئة على الجاهلي        تدل للشعر مدارسته طول في يقول وحركاته، وصوته كـل  : "وسمته

خالل       من وسمعته رأيته وبحة           ذلك الهامس، همس الشعر لفظ في سمعت حتى الشعر، هذا ألفاظ

أفقـدهم              لـم كأني عيني، نصب بشعرهم مثلوا وحتى الفزع، وصرخة الواجد، وزفرة المستكين،

مذاهبهم          عني تغب ولم ومعاهدهم، منازلهم أفقد ولم عين، أحـسوا        طرفة ممـا وال األرض، في

مما       وال وأدركوا، سمعوا مما وال بـه            ووجدوا، يكـون مما شيء عني خفي وال وعانوا، قاسوا

حياً الالحي في بقيت التي األرض هذه باسمومعرتاريخفي العرب(فة .)1()"جزيرة

ذاته الكالم على يقع ال شاكر محمود عند التذوق أن للنظر لوالالفت يتعداه بل يقـع  وحسب،

وسماته    قائله شمائل عاشه     ،)2(على الذي عصره وسمات مـدى      ودويق،بل عن التساؤل إلى هذا

واكتشافه ذلك معرفة إلى السبيل وعن شمائله، وعلى حياته على الشاعر شعر داللة .صدق

شاكر     محمود ش) صدق(يعد بأنه         رالشاعر الشعر في تطلبه ويصف شعره، لجودة أساسياً طاً

ريب   " بال صحيح تتـأ          )3("شرط ال الشاعر صدق لمعرفة الوحيدة الوسيلة أن ويرى مـن    ، إالّ تى

وتراكيبه،            وجمله وكلماته أحرفه خالل من أي نفسه، الشعر معاٍن،      خالل من إليه تؤدي كلفوما

حاملة    جميعها،     تلك في عالقة وفي   استنباطها) التذوق(ستطيعيآلثار ينبغي    ، الباب ساحتراالهذا

الذي     الوهم ممن لما       يجعل الشاعر يقوله ما مطابقة علـى     يأو   المتذوقعتقده  يجرد دلـيالً توهمه

.)4(صحته

محمود مـا               وليدلل قـراءة في المتخصصين قدرة مثاالً يورد عنده، القضية هذه صدق على

م      المسطور) الخط(وراء   كثيراً صواباً يصيبوا أن على الناشـبة       و، العالقة للدالئل قراءتهم في فقاً

يتميز             الذي صاحبه تكوين بعض تعيين وفي وطواياه، الخط حواشي الناس،     في من غيره عن به

                                           
ذاتها،708،709: ذاته)4(  .المقالة
محمد(شاكر)1( ا، )محمود القرآنيةمقدمة نبي (،35: لظاهرة القرآنية،، )مالك( بن الصبورالظاهرة عبد ترجمة

ط دمشق، الفكر، دار  .)4،1987شاهين،
شاكر: ينظر)2( مقاالت عرفته1189: جمهرة ما ليتني المتنبي ،)3.( 
 .1172: ذاته)3(
 .1172: ذاته: ينظر)4(
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بل                التشابه، كل الخطان تشابه وإن آخر، خط صاحب من خط صاحب تمييزه التقليد  وفي ميزوا

إلـى                  التوصل كان فإذا الكاذب، من الصادق ميزوا أو قلده، الذي أصله من البارع الخفي المتقن

أ              من عمل شأن في الصحيح وجهه على تطلبه لمن ممكناً الدالئل هذه ج  استخراج ارحـة  عمـال

ف     تبين، ال بكماء مب   كيفصماء قوة اإلنسان،     ينبأشرف بناء في األقدرة آثـار      إنها حمـل علـى

والشمائل   واألخالق الجامعة ("إنها   ،   )1(العواطف إنسان       )الوثيقة من إنساناً تميز وعليها... التي

وباطنة ظاهرة كلها حياته صور ـ  عندي) التذوق(و. تنعكس لمحمود والحديث الطريـق  ـ هو

هامـدها                 في الحياة بث وإلى المعقدة، رموزها حل وإلى استنطاقها، وإلى الصور، هذه بعث إلى

تعود ويرضى) إنساناً(حتى ويغضب ويتكلم ويتحرك .)2("يمشي

للفظ           استعماله بين شاكر محمود يميز السياق هذا األدباء     )التذوق(وفي من غيره واستعمال ،

ينك     ال وهو له، وأسـبابه               والكتاب التـذوق، وسـائل أن يـرى بل االستعمال، في التباين هذا ر

مظاهر              من أكثر أو مظهر على االتفاق يقع وقد تختلف، وأساليبه ال    )التذوق(وطرائقه ولكـن ،

طبيعة     على االتفاق شـبهة            )التذوق(يكون لكـل قاطعـاً اتفاقاً وأبعاده، ودرجاته وسائله وعلى ،

أ  و،  )3(اختالف للباحثة محمود   يتجلىمر  األهذا  ن  يلوح تذوق يتعـرض       في لم فهو المتنبي، لشعر

في       محددة، مواضع في إالّ النص مـن          ملفنية مستنبطة ونفسيته، المتنبي حياة عن حديثه استغرق ا

الكتاب جّل . شعره،

الق   المعنى محمود     وهذا فكر في مفهومـاً       يع) تذوق( للـ   ائم الدسوقي العزيز عبد غيـر  ده

للتذوق أو        خصب تاريخية وثائق إلى األدبي العمل يحول نفسيةالفني، أو ومحمـود  ،)4(اجتماعية

بأن    هذا على بـ       ) التذوق(لفظ  يستعمل  الدسوقي   يرد يصفه حين زينته أبهى وهـذا  ،  )الفني(في

الستعماله    و    مله  هو  مباين زينة، كل من الفني (جرداً يسهل      ) التذوق كما عنه، التعبير يسهل أمر

نفسه        تطبيقه النص هي محدودة منطقة في يقع ألنه محمود     ، عند التذوق معنى أما مغـرق    ، فهو

وتطبيقاً    قوالً اإلبهام فهو   في هو        ، بل وحدها، والفنون لآلداب قواماً قـوام     ليس ذلك إلى باإلضافة

ونفـسه،                  وقلبـه عقله سالمة على بذلك يدّل فإنه التذوق اإلنسان أحسن وإذا وصناعة، علم كل

لألموروحس مأخذه .)5(ن

                                           
السابق:ينظر)1(  .1174: المصدر
 .1174: ذاته)2(
 .1176: ذاته: ينظر)3(
العزيز(الدسوقي: ينظر)4( ع، )عبد المتنبي،في طالم القاهرة، الشروق،  .172: 2،1988دار
وأسمار: ينظر)5(  .134: أباطيل
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محمود   و والمناسبة           يؤكّد وعصره، قائله وحياة األدبي، النص بين القائمة الوثيقة العالقة تلك

بأنه             ذلك ويصف األمة بتاريخ اآلداب بارتباط ويؤمن فيها، قيل منـه     "التي مفـروغ ،)6("أمـر

التا           للخبر مهمة وثيقة دعي الشعر أن يؤكد العربي تاريخنا أنـشده      ريخيواستطالع إن خاصـة ،

األحداث   في كما   )1(مساهمون األدب  أ، رواة مـن        كانوا   ن كثير تفسير في التاريخ على يعتمدون

لـألدب،                راويـة المؤرخ يكون أن مألوفاً وصار بالتاريخ، األدب امتزج حتى وتحليلها، القصائد

مؤرخاً     األدب راوية يكون أن    ،  )2(وأن للباحثة لم     ويلوح إذا األدب لدراسـة     دارس مطيقـاً يكن

متميزاً،           قائماً كياناً األمة تعد بها التي والديانات واألخالق والعادات يجتث     التاريخ بمن أشبه فهو

الفضاء في تنبت أن لها يروم ثم أصولها، من !الشجرة

مـن                محمودو الشاعر شعر في يرد ما األخبار خالفت إذا ذاته، الشعر على االعتماد يؤثر

حي   على كتابواته،دالالت قراء،ال  )المتنبي(:هفي الشاعريركزعلى وأخباره،     ة تراجمه خالل من

القراء   هذه يصعب  الطيب   يأبحياة   صورت   ةألن مختلطة، صـحيح     مائجة وجه على ،)3(فهمها

اهتمامه    إنما قصائده،    األكبيولي لتذوق أب    لقادهبما  ر وجدان حركة عن شعره    لكشف في الطيب ي

الوضوح   كل تأتّى            وي،واضحة إنما المتنبي شعر في محمود استشعره الذي الصدق أن للباحثة خيل

شخصيتهم     بين قام ِلتوافٍق معانات  اله، وبين فكالهما، يـستحق         هما، بما يظفر لم القدر عظيم ماجد

للمت فذّة موهبةٌ ذلك إلى يضاف تقدير، لمحممن مبهرةٌ وأخرى الشعر، في التذوقنبي في .ود

ال    كمـا               ومحمود حيـاتهم وعن أنفسهم، دخيلة عن التعبير في صادقاً الشعراء كّل شعر يعد

إنهم ا   عاشوها، أولئك حياتهم،   ِقلّةٌ شعرهم يمثّل صـدق       لذين اسستنباط الحِذق المتذوق ِبوسع لكن

شعر      ربس إذا كذبه، أو وحسب،  الشاعر قارئاً ال متذوقاً، أنه الباحثة الـوترى فـي  تناقض شاعر

يؤو   موا ال وتعبيراته دائماً  قفه بالكذب الضـطر         ،)4(ل انعكاسـاً التعبير في تناقضه يكون قد اببل

ـ   هذا في ـ والكذب استقرارها، وعدم ألنفسه كفيلـةٌ  اليخفى الشاعر لغة حقيقـة   ن بكـشف

محمود    ) التذوق(ويظل  .وجدانه فكر في قائماً عنـه،         معنى اإلبانـة معاناة لكن واضحة، بصورة

باللغة،          والكشف   متعلق أمر أنه ذلك مختلف، شيء حقيقته اإلنـسانية     "عن البراعـات قمة واللغة
                                           

 .26: ذاته)6(
الدين(خليل  :ينظر )1( ا، )عماد في فصول االسالمي، التاريخ التحليل،لفي و اإلسالمي،منهج المكتب

1بيروت،ط 131:1981. 
عن116: ذاته: ينظر)2( نقالً الطبري، )جواد(علي: ، تاريخ العراقيموارد العلمي المجمع مجلة ،1 :173. 
المتنبيشاكر،: ينظر)3( كتاب  .48: خطبة
لقصيدة)4( الباحثة قراءة في تجريبه تم ما التي؟( محمودهذا ولغتف،!)ألست محمود، استعملها،تعبيرات التي ه

ي من ضعف فيه يبغضتكشف من جبروت ال الدر. (حب، هذه من الرابع الفصل قصيدةينظر في قراءة : اسة،
التي  !).؟ألست



 29

مما       مناالً أبعد وهي ك       يوأشرفها، إذا ظنك فما خاطر، بأول المرء لغـة     تصوره عندئذ اللغة انت

مبينك(أو) شعر( أسرارها)! الم مكنون عن اإلبانة عن األلسنة تعيى .)5("عندئذ

المنهج :أصول

ع محمود  أما ابتداع خفيـاً                ن كـان مـا إلى عمد إنما أنه ويرى ذلك، من يبرأ فهو لمنهجه،

يقـول               هـذا وفـي أوصاله، بين فالءم ومفككاً فجمعه، ومشتتاً فاستنبطه، ودفيناً وال: "فاستشفه،

وتبجح               خطل فهذا تمهيد، وال سابقة بال ابتداعاً المنهج هذا ابتدعت أني اهللا، معاذ كل  . أزعم، بل

وال  أزعمهما   بالجهد هـذا             تأني شـتات جمعت الكالم، من الركام هذا في التفتيش وبمعاناة عب،

سـبق                 التي العبارات مطاوي في عنه التنقيب طول مع أصوله، لنفسي وأصلت قلبي، في المنهج

األ   األئمة ومـا             بها ومثاقفاتهم ومساجالتهم مباحثهم في العلم، وهذا اللغة، هذه أصحاب من عالم

للرأييتضمن واالحتجاج النقد من كالمهم .)1("ه

أن    و الباحثة بمناهج      هذاترى أحاط الذي عنه     – األقدمينالغموض عبر بأنـه   محمودوالذي

دفين الذي       –خفي الباب طبيعة تفرضه وقـد          أمر دقيـق، غير النظر من باب فاألدب يدارسونه،

لذلك            وحري فناً، أم علماً كونه طبيعة في االختالف واضـحة   طال غيـر درسه مناهج تكون أن

عنها        اإلبانة تكون وأن والحدود، محمود    المعالم عانى وقد صعباً، م   أمراً في هو   هذا فبينما نهجه،

ال    طريق ذهنه يـضل                 في وقـد يبـين، وال يروغ معنى يقرؤه من ذهن في أنه إالّ مستتب، حب

أراده الذي الوجه على فهمه في .الكثيرون

المنهج   هذا اهللا            وبوادر رسول صحابة عهد منذ الدالة واإلشارة الخاطفة، كاللمحة تلوح كانت

وسلم      – عليه اهللا تحديـداً    –صلى أكثر بصورة تجلت ثم التابعين، علماء عند وضوحها ازداد ثم

و     دعن الفقهاء من تالهم في     من الكتاب وكبار تـدوين       تاريخالالمحدثين اسـتقر وعندما العربي،

نهجاً   صار جمي    الكتب، الكاتبين عند عـن          مستقيماً صـدوره عندهم المنهج تطور ميز والذي عاً،

بـرغم                  بـين، واحد نهج على التطور هذا سار أن فكان الجذور، راسخة متماسكة متكاملة ثقافة

والمذاهب واألفكار العقول .)2(اختالف

                                           
صعب)5(  .169: نمط
ثقافتنا )1( إلى الطريق في  .10: رسالة
 26،27: ذاته: ينظر )2(
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محمود التذ       : للعالمةويعترف في منهجه إلى بالسبق الجرجاني، القاهر يقـول   عبد فهو : وق،

أشبه                 " أنه إالّ منهجي، على الداللة في الصراحة كل صريحاً يكن لم وإن الجليل اإلمام هذا وكالم

به محمود)1("شيء منهج تميز يخفى وال اإلشـارة    ، إلـى قياسـاً والشمول بالوضوح التذوق في

القاهر عبد عند الخفي والتلميح .البسيطة،

ذلك القاهر   ومثال عبد عالمـات             )2(إشارة مجـرد ليـست فاللغة اللغة، وراء يكمن ما إلى

وإحـساس                  خيـال من فيها ما بكل الباطنة المتكلم حالة تجسد رموز هي إنما للفكر، اصطالحية

إن       )3(وفن بقوله ذلك عن ويعبر النطق     "، في تترتب ترتيب   الكلم الـنفس    مبسبب فـي . )4("عانيها

القا      عبد إليه يلمح الذي يكا  وهذا أو محمود   هر لدى يتجلى البيـان        د، في فالتأمل أشد، وضوح في

خـالل     من الجاهلية عرب حياة فرأى النص، قائل شمائل عن الكشف إلى قاده الذي هو اإلنساني

الخفية حركاتها حتى عنه تغب ولم .شعرهم،

تستوقف فالتذوق      محمود  حيرةُتأمَلمالكما للنصوص، تذوقه ممهـد     "في ميسوراً عمالً ليس

خفـي          الس عمـل هو بل إليه، النفس حاجة ذهبت منه فُِرغَ إذا حتى بساعته موقوتاً عمالً وال بل،

تبلغـه                 تكـاد ال تقليباً الخواطر بتقلب ويقلبها ويهزها ويثيرها والنفس العقل يخالط معقد متشعب

و)5("الصفة لفظة   ، لفظة          ) ذوقتال(إبهام إزاء قبل من القاهر عبد عاناه بما ـ (شبيه فقـد   )ةالبالغ ،

ـ  كان األخير هذا أنهـ وال" يجد الغموض، في مذهباً أغرب والمشكالت الخفايا جملة في ليس

بصددها         نحن التي هذه من شأناً، البالغة (أعجب منهـا         )يعني وانسالالً الفهم من تفلتاً أكثر وال ،

إالّ             يفهمها ال رموز عنها واإلخبار صفتها في والبلغاء العلماء قاله الذي مثـل       وأن فـي هو من

الطبع لطف من .)6("حالهم

                                           
السابق)1(  .11: المصدر
االس)2( كتابسيتم في القاهر عبد عن ورد بما اإلعجاز(تشهاد ألن) دالئل توهممحمودوحسب، أنه إلى يشير اً

طُبعت حتى ذلك، إلى سبق قد أنه الشعر، غير كالم كل على التذوق في منهجه إجراء من فرغ الرسالة (حين
سبق) الشافية أنه توهم ما فيها فوجد عاماً، عشرين من أكثر بعد القاهر، فلعبد تإليه، دونالباحثة ذلك إلى شير

ينظرتأن منهجه، طبق حين له مجهوالً كان ألنه المنهج، أصول من ثقافتنا: عده إلى الطريق في ،10: رسالة
11. 

زكي(العشماوي: ينظر)3( الق، )محمد بين األدبي النقد والحديث،قضايا بيروت،ديم العربية، النهضة دار
1984 :282. 

القاهر(الجرجاني)4( اإلعجازدال، )عبد قرأئل عليهه، المدني: وعلق مطبعة شاكر، محمد دار/ محمود القاهرة،
ط/ المدني  .56: 3،1992جدة،

محمد(شاكر  )5( كتا، )محمود في الجاهلي الشعر سالمقضية ابن المدنيب دار ط/ ، ،113: 1،1997جدة،
114. 

اإلعجاز)6(  .250: دالئل
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القاهر     –والكلمة   عبد ما       تحتمل –عند فليس المعاني، من معنـى      يِردالعديد من المعجم في

السياقُ        المعنى يحدد وإنما شيء، كل هو وأنت       الكلمة الكلمة، فيه ترد شـئت      "الذي متـى تجـد

كَلِ    استعمال قد قد     الرجلين هذا ترى ثم بأعيانها، بالحضيض،       عفرماً لصق قد ذاك وترى السماك،

اسـتحقت                  والـشرف المزية استحقت وإذا لفظ، هي حيث من حسنت حسنت إذا الكلمة كانت فلو

لهـا                   المجاورة أخواتها مع لها حال ذلك في السبب يكون أن دون انفرادها، وعلى ذاتها في ذلك

أبـداً            تحسن أن إما ولكانت الحال، بها اختلف لما النظم، أبـداً      في تحـسن ال والـسياق  ،  )1("أو

أهميته     إلى محمود   وااللتفات دفع ما القـديم،           اًهو الـشعر من الكلمات بعض معاني استنباط إلى

للفظة            تفسيره ذلك من دالالت، من المعجم حدده ما تـأبط      ) الحي(متجاوزاً أخت ابن قصيدة في

قال حين :شراً،

إال" ملحيين ينج ولما منهم، الثأر " األقلفادركنا

اللغة    عند) الحي(فـ   قلوا       ( أهل أو كثروا واحد، أب بني على المعنـى       )يقع هـذا وعلـى ،

بينما      اللغة، كتب اللغة      اقتصرت كتب على يزاد أن محمود والفئـة،   ) الحي(أن  : "يقترح الطائفة،

بن     كانوا الناس، من شتى       والجماعة قبائل من جماعة أو واحد أب الـشعر      "ي مـن شاهداً ويورد ،

فيه المعنى) الحي(جاء هذا يقتضي الشعر سياق أن يؤكد كما المعنى، .)2(بهذا

محمود لفظـة               ويتنبأ يؤثر فهو الحديث، سياق في المعنى إلى استناداً النقل، في الرواة بخطأ

لفظة) سقّنيها( الشاعر) فاسقنيها(على قول :في

لخّل" خالي بعد جسمي إن عمرو، بن سواد يا "سقنيها

أ بلفظة      مع جاءت الرواية أكثر تفسد          )فاسقنيها(ن الفاء هذه أن وجد بأنه هذا اختياره ويعلل ،

تنقل   "المعنى،   النفس (ألنها قال     ) حديث كأنه واحداً، سرداً فتجعله أجـل     : (هذا، فمن الخمر، حلت

اسقنيها هنا    ) ذلك صالح بشعر ليس ا      ) نيهاقّس(ألن  ثم  . وهذا حركة تصوير من فيها فاء، لعجلةبال

بيده                  يتناول تراه كأنك وحتى النغم، خالل من المتناول يد إليه يمد وهو تراه كأنك حتى والشوق،

يومض بريقاً عيناه وضحكت وجهه، تألأل قد قدح، بعد ".قدحاً

                                           
صعب: ينظر)1(  .223،224 :نمط
 .226: ذاته)2(
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إلى  بقي إشارة مسألة      ت إلى الرجلين من كّل القرآن(نظرة ه)إعجاز كانت فقد عبـد  ، غاية ذه

سبيله     وكان التي     لبلالقاهر، العلل عن البحثُ عليها كـالم         بهارهان بـين الفضل في التباين كان

القـرآن               وأسلوب وبالغته، القول فصاحة في وتفوقوا اللغة، ناصية ملكوا الذين الجاهلية شعراء

إالّ                    ذلـك إدراك المحـال من أن ويرى البشر، قوى عنه تقصر الفصاحة من حد على كان الذي

ا     العصر في الشعر صدق            بمعرفة على حجةً ليكون به، امتاز ما وإثبات القرآن، نزول سبق لذي

وأوان زمان كل في تُعرف .)1(النبوة،

الغاية    القرآن      –وهذه إعجاز إثبات أنـه   ذاتهاهي  –أي إالّ شـاكر، محمود إليها سعى التي

وهي   ،دب منها يكن لم بخطوة ـسبقها يرى كما الوج":ـ من الجاهلية، أهل شعر الـذي  دراسة ه

مـن          بعـد جاء شعر كل عن بخصائصه انفرد قد شعر أنه على داللته منه نستخلص أن لنا يتيح

اإلسالم   أهل ذلك،    . شعر صح دراس     ... فإذا الشعر هذا ندرس أن م  وجب متعمقة، فيـه   تلة مسين

البيان               ضروب من ومستنبطين بعدهم، جاء عمن الجاهلية أهل بها يمتاز التي البيانية القدرة هذه

وألسنتهم      لغتهم قوى أطاقتها التي نتلمس          . المختلفة أن يومئذ القريب الممكن فمن ذلك، لنا تم فإذا

البشر لبيان المفارق البيان هذا خصائص بيانه، أعجزهم الذي القرآن .)2("في

الغا اتفقت فقد القاهروهكذا، عبد إليها قصد التي محمودوية ـ  غاية الباحثة ترى فيما إالّـ

  فيما           أن الكريم، القرآن آيات على منهجه تطبيق إلى بادر تُ     األول حيٍن إلى ذلك اآلِخر نمِكـأجل

محاولةُ تل   فيه إلى أ     التهدي بعد المعِجز، اإللهي البيان تـتلجلج        مس زالت ال التي الخطى تستقر ن

تذوِق البشرفي . بيان

محمود   ينوه محم       كما وهو القدماء، النقاد أئمة أحد اإلشـارة       بسبق إلى الجمحي، سالم بن د

بنى    الذي األساس وتمييـز              إلى لتمحيـصه الجـاهلي، الشعر رواية في نظرهم العلم أهل عليه

سق   من وضع      صحيحه ما عليهم يشِكل لم فهم وضع      يمه، ما وال كـان     المولّـدوالرواة، إنمـا ن،

يقول    ما عليهم ولدهم           يلتبس غير من أو الشعراء ولد من البادية إلـى       أهل ينـسبونه شـعر من

كانوا      وقد الجاهلية، بالشعر    _ شعراء بصرهم مـن         _ بحسن ذلـك صـحيح تمييز على قادرين

والشعر   )3(باطله سالم     –، ابن أو            –عند الجاهليـة إلى نسبته صحة على الدليل يتضمن الذي هو

                                           
اإلعجاز: ينظر )1(  .8،9: دالئل
القرآنية )2( الظاهرة  .35،36: مقدمة
سالم(الجمحي: ينظر )3( بن فح، )محمد الشعراء،طبقات طول جدة، المدني،  .46،47: 2،1980،1دار
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وال             عنه يغني ال كذبه أو الراوي وصدق النسبة، هذه فيهبطالن ذات   ،)4(يقدح الطريـق   وهـذه

سلكها    لحقه         محمودالتي مما واإلسالمي الجاهلي الشعر تخليص الوضـاعين،      في وضـع مـن

المزييفين .وتزييف

أحداً                لكن سبقوه، ممن الكثيرين أذهان على وردت طريقته بعض أن ينكر ال فمحمود وهكذا

طري أو منهجاً، ذلك يتخذ لم بهواضحاًقاًمنهم ويلتزم فيه .يسير

أهمية    الوتكمن وأنه        هذا تراثنا من نابعاً كونه في المنـاهج       منهج منطلقـات مع لقائه برغم

عنها     ينقل لم الحديثة، ما    ،)1(النقدية ذهن     يتجلّىوهذا في أن        محمودواضحاً إلـى يـشير حـين

من       طبيعية نشأة ينشأ أن ينبغي حي     التجديد متماسكة، متكاملة ثقافة أهلهـا،     ةداخل نفـوس ال  في

إالّ    في    يتوالها تمكنت وت   نفسمن ولغته ثقافته وعقيدتهاه بحيـث         ريخه ذلـك كـل في وانغرس ،

خفاياه      وإدراك تذوقه على قادراً لقـراءة            )2(أصبح مهيئـاً يكـون أن األدبي الفن دارس وعلى ،

دالال               حملـت وألفاظـاً المعـاني، على دالة ألفاظاًَ منها مستنبطاً والشعرية النثرية تالنصوص

وال   األدبي قائلها           التطور ضمير من مميزةً سماٍت حملت كما اللغة، هذه ألهـل والعقلي ،)3(فكري

وسعه    –مجانباً   االستهانة         – ما ألن بها، االستهانة من ُأورثه الطـرق      داء  "لما يطمـس وبيـل

والفهم    العلم إلى و)4("المؤدية يؤ  محمود، ضرورة   كبهذا مند قراءة      التجرد عند مسبقة فكرة اتخاذ

وا عليهالنص، .لحكم

دعوة                  هو رفضه ما إن بل األخرى، المناهج استثنى محموداً أن ذُكر مما يفهم أن ينبغي وال

أن                دون العربـي، وتراثنا أدبنا على الغرب مناهج تطبيق وإمكانية العالمية، إلى الحديثة المناهج

سواها       عمن تميزها خصوصية أمة لكل وهذ)5(يكون عل   ذاته   ا، محمود اعتراض المناهج  سبب ى

بـ       يصفها التي الحديثة ب     )دةالفاس(األدبية إليها الداعون يتسم والتي رفـض   ، إلى ) القـديم(ميلهم

                                           
صعب: ينظر )4(  .365: نمط
النقدي)صبري(حافظ: ينظر)1( الخطاب أفق القاهرة،دراسا،، الشرقيات، دار تطبيقية، وقراءات نظرية ت

2ط و1996:161 التذوق،، في محمود منهج التقاء التلقيبيالحظ نظرية أو الفاحصة القراءة  Deep(منهج
Reading( ،)النظرية هذه حول للقراءة العرباستق، )محمد(المبارك: يراجع عند النص للنشربال الفارس دار ،

عمان طوالتوزيع، ،1،1999.( 
المتنبيشاكر،: ينظر)2( كتاب  .25: خطبة
وأسمار: ينظر)3(  .25: أباطيل
محمد(شاكر)4( البالغةمقد، )محمود أسرار القاهر(الجرجاني (،21: مة البالغة،، )عبد عليهأسرار وعلق قرأه

المدني دار شاكر، محمد محمود فهر ط/ أبو  .1،1991جدة،
الدايم  :ينظر)5( ا، )صابر(عبد مواجهة في شاكر محمد محمود ومنهج(لنصالعالمة األدب، )رؤية مجلة

عدد  .47: 16اإلسالمي،
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دون     به، ووعي  واالستهانة شأن    بأهميته، في لصدوره   دون   )الجديد(الغلو ثقافـة    إدراٍك العن

معهم تنسجم وال .)6(تالئمهم

التطبيق تجربة من :نماذج

:المتنبي. أ

  عدمحمود   ي به جاء النقـاد           ما مـن كثير يعتبره عما خارجاً المتنبي، لشعر تحليله سياق في ،

وبحسب     األدبي، والدرس النقد محمود    مادة فكتاب للنقد، المحـيط        تعريفهم الفـضاء فـي يدور

الجمـال                 تحليل إلى يقصد أن دون الخيال، من بوحي ينشرها التي الظالل ويتفيأ األدبي، بالنص

من النص الفنيةفي . الناحية

معنى       إلى اإلشارة سبقت يحـيط          ) التذوق(وقد وما النص، يشمل أنه وكيف محمود، فكر في

يع   وما ظال  كبه، من حياة    لسه من        –ستشف  ويأصحابه،  على ورد وما المتنبي لشعر تذوقه من

نتيج            أ –أخباره   بنسبه أحاط الذي الغموض ذلك، استنتاج إلى قاده وقد النسب، علوي تناقضنه ة

عنه األخبار من ورد عن  معما يكشف التي قائالًشخصيته بقومه، يفخر شعره في فهو شعره، :ها

لَِم قـوإني نفوسـن كأن والعظماـناوٍم اللحم تسكن أن أنَفٌ )1(بها

بالكوفة          سقّاء ابن أنه تزعم عنه، وردت التي األخبار يثي      !بينما فيما نسبه، يكتم نفسه وهو ر،

يقول والحيرة، :االستغراب

وبن بي شرفوا بل شَرفتُ بقومي فخـال بجـفسي ال دوديـرتُ

فخ الضاـوبهم نطق من كّل وغر الجاني وعوذُ الطريِدـد )2(وثُ

بهم       يفخر قوم من الضاد   (وما نطق من علي    ) كل أبناء وجهه  _غير اهللا بنت  _ كرم وفاطمة

ص اهللا بنفسهرسول ويفخر بهم، فخره يكتم فلماذا وسلم، عليه اهللا !لى

                                           
المتنبيشاكر،: ينظر)6(  .22،23: خطبة
الرحمن(البرقوقي  )1( ط)عبد بيروت، العربي، الكتاب دار المتنبي، ديوان شرح ج2،1980، ،4 :243. 
ج)2(  .46،47: 1ذاته،
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يقول حين مسلوب، له حقٍّ إلى اإلشارة يعاود :ثم

ومشايسأ بالقنا حقِّي مردـطلب التََئموا ما طوِل ِمن كأنّهم )3(ٍخ

أن              العـلويين إقرار عدم يرده، ما أن إال علويته، عن اإلقصاح إلى يميل بذلك  فكأنه فـسهـم

علمنا    - يبلغ لم ما الـسجن            -ألمٍر في به ويرمى النُّبوة، بادعاء تَّهمي نسِبه، إظهار يحاول ،وحين

ك منه أوافيخرج للعلويين، أدق –رهاً العلوية-بعبارٍة .ألدعياِء

محمود لـم            : "يقول الشعر، تذوق وداللة األخبار، تذوق داللة بين وحيرة، طويل تردد وبعد

ويرفـع                  الشاعر، هذا حياة يكتنف الذي الغموض هذا به يزول فرضاً أفرض أن من مناصاً أجد

التذوق        عليه دلّني الذي شعره مكنون عن أبـي        . اللثام شعر عليه وعرضتُ الفرض، هذا وأخذت

نقـاب                    عليـه كـان مـا كل وأسفر معوجه، واستقام عصيه لي فالن متأنياً، متذوقاً كله الطيب

شعره،       وحجاب،   من تذوقته ما كل أخباره  وتحرك معه أبا      . وتحركت بأن القطع حد بلغت فعندئذ

الحقيقة) علوي(الطيب يشبه فرضاً .)1(!!"النسب

محمود   وقع بعد    – وقد وصلت            – فيما فقد إليه، وذهب ارتآه ما صحة يثبت الذي الدليل على

ـ             يق العـديم، وابـن عساكر، ابن عن نقالً المتنبي ترجمة علـوي        إليه المتنبـي أن فيهـا رران

النسب   "،  )2(بالرضاعة كلحمة لُحمة كـان           . )3("والرضاع منهجـه أن محمـود أثبـت فقد وهكذا

كذلك األخبار نقد في بل فحسب، الشعر دراسة في ال .مستقيماً،

شُغل    فـي   محمود  كما الواردة األخبار تذوق على اعتماداً المتنبي، نبوة ادعى من على بالرد

الشأ روايتين   هذا يورد وهو األولـى          : ن، فأما الالذقي، اهللا عبد ألبي واألخرى للتنوخي، إحداهما

شـيبان                   أم بـن الحـسن أبي القاضي عن التنوخي، المحسن أبيه عن المحسن بن علي فيرويها

فيها    يقول الكوفي، ا  : "الهاشمي كان علـوي            وقد أنـه ادعى فيهم وأقام كلب إلى خرج لما لمتنبي

فـي                    بالكذب بالشأم عليه ُأشهد أن إلى علوي، أنه يدعي عاد ثم النبوة، ذلك بعد ادعى ثم حسني،

وأطلـق              بالتوبة عليه وُأشهد استتيب، ثم القتل، على وأشرف طويالً، دهراً وحبس ،)4("الدعويين،

التن     ومحمود رواية صحة في نتيجـة           يقدح هي شحناء، صدره في الطيب ألبي يحمل ألنه وخي،

                                           
 .92: 2جذاته،  )3(
المتنبيشاكر،)1( كتاب 54: خطبة 53. 
 .56-54: ذاته: ينظر)2(
 .57: ذاته)3(
علي(التنوخي  )4( بن المحسن علي تحقيق384ت ) أبو المذاكرة، وأخبار المحمضرة نشوار الثالجي،: هـ، ج1972عبود ،4 :247. 
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أنـه                  ذاك العجـب، من تخلو ال وروايته عليهم، الحقد ُأوِرث الذبن عمومته بأبناء المتنبي صلة

درجات      على المتنبي أمر ظهور الؤادعا: األولى: "ثالثيرتب النبوة: والثانية= علوية  ه = ادعاؤه

أ   : والثالثة مرة العلوية ال            . خرىادعاؤه قـول فهو النبوة، فيدعي يعود ثم العلوية، يدعي أن فأما

على           عقب هذا بعد أنه العجب ولكن فيه، التعقيب   ) النبوة(بأس فقال )ثم(بلفظ يـدعي    : (، عاد ثم

علوي بها،      فالذ). أنه ويبايع النبوة يدعي بالعلويـة       ... ي الـدعوى هذه على يعقّب فادعـاء  . ال

انح    ثم النبوة، النـاس             الرجل علـى بالمخرقة منه وإقرار لنفسه، إكذاب العلوية، إلى منها طاطه

بهم .)1("والعبث

قـال               حامد أبي بن علي أبو حدثني قال، المحسن أبيه عن أيضاً، التنوخي سـمعتُ  : "وحدث

لـه                   خـرج أن إلى ونواحيها السماوة ببادية تنبأ أنه إذذاك، بها الطيب وأبو يحكون، بحلب خلقاً

وكالب               لؤلؤ،   كلب من إليه اجتمع كان من وشرد وأنفره، فقاتله اإلخشيدية، ِقبل من حمص أمير

في                سئل حتى يتلف، أن وكاد فاعتّل طويالً، حبساً السجن في وحبسه العرب، قبائل من وغيرهما

وكتب     فاستتابه، تائـب             أمره وأنه لإلسالم، ورجوعه ادعاه ما ببطالن فيها عليه أشهد وثيقة عليه

وأطلقه    منه مثله، يعاود في            )2("وال األحكام عليه جرت عما غرابته في علّته تكمن الحديث وهذا ،

النبوة،    يدعون من الحكم             شأن وهو بغريب ليس فهذا تائب، أنه عليه ويشهد المتنبي، يستتاب فأن

أمير        يكتب أن وأما المتنبئين، معنى        حمع ال أمر فهذا نبوته، ببطالن وثيقة عليه ألن    مص لـه،

تُ   إنما ِقبله   كتب  الوثيقة من يخاف مكتوبـاً       فيما إقـراراً فتكون الدعوى، عليـه     معاودة مـشهوداً

الم   من نفسه،   دعبالبطالن النبوة            ... ي ادعى إذا الرجل فإن ذلك، غير على فيها فاألمر النبوة أما

يدعيها               ذلك بعد رجع ثم ادعى، فيما بالكذب نفسه على وأشهد استتيب يكـن      ثم لـم أخرى، مرة

لهم        ويقول يدعي، فيما الناس يحاج حتى علـي         : ينظر مشهوداً مكتوبة وثيقة علي تأخذوا لم إنكم

القتل جزاؤه يكون وإنما بالكذب، استتابةفيها وال انتظار غير .)3("من

ي   ما و     روأما كله، عجب فهو الالذقي التدب    يه أدنى للمتدبر بين ـ     بطالنه الك يـضع فهو المر،

المتنبي،                –وضعاً   بايع أنه نهايته في يقرر المتنبي، وبين بينه يديره حواٍر في رواية، يرويه وال
                                           

المتنبي)1(  .207: شاكر،
المحاضرة،)2(  .198: 8جنشوار
 .208: المتنبيشاكر،)3(
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أيضاً      ألهله البيعة و      وأخذ كالمه، سمع لما به، اإليمان ومحمـود     على المطر، حبس معجزة رأى

الالذقي    وصف أن بأنه        يرى عشر السابعة في فتى منه    (كالم أحسن بسمعه مر تكون   إما) ما أن

كلمة   " وإما جاهل، النتقاصـه              كلمة يهيـئ فهـو الرجل، من ينتقص أن يريد بامتداحـه  وضاع

كثيـراً                )1("وتعظيمه رأى أنه من الالذقي أورده ما ينفيه فأمر المطر، حبس بمعجزة انبهاره أما ،

السكون    " أهل يتعاظمونها    وحضرموت  من وال المطر صدحة الالذق   )2("يفعلون كان فإذا علـى   ، ي

المتنبي بنبوة آمن فكيف الصدحة، بهذه !!علم

قد             ويمضي   المتنبي دعوة أن دعوى عليه فينِكر ومحاكمتها، الالذقي رواية تحليل في محمود

كل فـ        عمت بها، له وبويع بالشام أئمـة          "مدينة منازل من منزل إذذاك والشام هذا؟ يكون كيف

والعلم، ال... الدين رجالً الالذقي الرجلليكن هذا كلهم الشام أهل أفيكون له، .)3(!!"عقل

كذب     يؤكد وم          ومما المياه، ومواقع بالفلوات عارفاً كان المتنبي بأن االدعاء الرواية، حاّلهذه

يتأ     ال وهذا بها، ون      العرب البالد بهذه ولد لمن إالّ الوقت         شتى بعض فأقام بها، مر لعابر ال بها، أ

المتنبي كان )4(.كما

محمود   ويت السند،            نابع مراجعة سبيل معتمداً المتنبي، نبوة شأن في وردت التي الروايات في

ذاتها          الرواية محاكمة هو آخر وسبيالً الراوي، حيـاة           وعدالة سـيرة مـن عِلـم ما إلى بقياسها

العقلي المنطق على عرضها أو .المتنبي،

لمحمود    و كان أساسي، أمر واإلش    يبقى استنباطه، في الطيـب        السبق أبـي حب هو إليه، ارة

احتـداد                   ومراقبـة غيـر، ال شعره بتذوق الفرض هذا إلى اهتدى وقد الدولة، سيف أخت لخولة

وج يؤيدها         انه  دحركة ما ثمة فليس ذلك، عن األخبار أما فتورها، من   )5(أو محمود الحظه والذي ،

قا            الذي وشعره األول شعره بين الكبير الفرق ذلك المتنبي شعر الدولة،     تتبع سيف حضرة في له

الرجـل                 شـعر في استروح وقد وبالغته، حكمته وروعة ومعانيه، كلماته في التجويد حيث من

                                           
السابق)1(  .209: المصدر
 .210: ذاته )2(
 .210: ذاته )3(
 .211،212: ذاته: ينظر )4(
المتنبيشاكر،: ينظر )5( كتاب  .68: خطبة
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نفحات    " من فنها            ) المرأة(نفحةً من وتتخذ بيانه، المبدع للشاعر تصنع القلب وراء من تكون التي

ونبوغه وعبقريته صاحبها لفن تهيئها مادة .)6("الِنسوي

الطيب،    غايات               وأبو إلى يمتد كان بل البيان، رقيق غَِزالً شاعراً حبه في يكن لم أحب، حين

إلى               االلتفات عدم كان وربما الرجل، هذا شخصية تفرضها والكبرياء والرجولة الحكمة من بعيدة

ال                   أنه إالّ المتنبي، حياة في عنيفة حب تجربة وجود افتراض عن النقاد صرف ما هو األمر، هذا

ال "يصح   مت      أن صباً عاشقاً الطيب أبو وحنينـاً            ديكون أنينـاً وال غزالً شعره في نجد لم ما لهاً،

1("وبكاء(.

يعين       أن محمود يحاول التذوق         ) المرأة(ثم هذا ويقوده شعره، بتذوق الطيب، أبو أحبها التي

يقـول                 الـصغرى، أخته بموت الدولة سيف الطيب أبو بها يعزي رثاء قصيدة عند الوقوف إلى

:فيها

جــوراً شخــصين المنــون قاســمتك
ـ           غ بمـا أخـذن مـا ِقـست اـفإذا

ــى، أوفـ ــك حظـ أن ــت وتيقنـ

عــدال فيــه نفــسه الِقــسم جعــل
وســلّى الفــؤاد عــن ســرى درن

أعلـــى جـــدك أن )2(وتبينـــت

الطيب   " الكبـرى               فأبو أختـه إلى ماتت التي الصغرى أخته يقيس أن الدولة سيف من يطلب

ف     فإذا له، بقيت قلبه        التي عن للهم وتسرية له سلوى كان ذلك نـدري    . عل هنـا  والكـالم    –وال

أختهـا                – لمحمود وتكون أخرى يذكر أن ماتت، محجبة امرأة يرثي لشاعر يخطر أن يتفق كيف

له         فيقول يزيد ثم الغريب؟ العزاء بهذا أخاها عليه       : ويعزي دللتك الذي ذلك فعلت إذا ) تيقنت(إنك

الك      هذه بقاء في حظك الموت    أن حظ من أوفى الطيـب        برى أبو ييقِّن وكيف الصغرى؟ أخذ في

على                   يكون وكيف ذلك؟ من يقين على هو كان إذا إالّ الكبرى، ببقاء حظه حسن من الدولة سيفَ

اليقين؟            هذا إلى به تفضي معرفة يعرفها وهو إالّ ذلك من األخـت       )3("يقين هـذه يرثي نجده ثم ،

بعد  ) خولة(الكبرى   ماتت فقـصيدته           لما جلي، واضح القصيدتين بين والفرق ثمان، بسنوات ذلك

وسـتة                  خولة، ذكر في وثالثون واحد منها بيتاً، وأربعون أربعة أبياتها عدة خولة، بها رثى التي

الدولة           سيف ذكر في أبيات وسبعة ونكدها، الدنيا ذكر في أختهـا        أبيات رثاء في أنه حين على ،

                                           
 .335: المتنبيشاكر،: ينظر )6(
السابق)1(  .236: المصدر
جالبرقوقي،)2( المتنبي، ديوان  .246: 3شرح
المتنبي: ينظر)3(  .337،338: شاكر،
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في       إالّ يذكرها لم في            الصغرى وجه وهذا بيتاً، وأربعون اثنان أبياتها عدة قصيدة من أبيات ثالثة

نفسه من تحتلها التي خولة منزلة على .)4(الداللة

الكشف        اإللماحيجدرو على محموداً أعان ما أسإلى وحياتـه،       عن ونفـسه المتنبي قلب رار

الطيبف فيقولأبو أليماً موقعاً عليه الخبر وقوع :يصف

الجزير خبـر      طوى جـاءني حتـى ة
يـدع     لم إذا أمـالً   لـي    حتى صـدقه

الكـذب        إلـى بآمـالي فيه فزعتُ
بي      يشرق كاد حتى بالدمع )1(شرقتُ

مـوت                   خبـر بلغه حين القصيدة، من الطيب أبو قاله ما أول البيتين هذين أن محمود ويرى

وفاتها              فخبر لخولة، حب من يضمر ما بكل فيهما يصرح وهو الج  "خولة، كلهـا    يطـوي زيـرة

بقوله          ذلك خصص وقد غيره، دون وحده جاءني (يقصده علـى        )حتى الحب غلبة من هذا وفي ،

بموتها            الخبر هذا أن يرى جعله ما الطيب أبي علمـه         –قلب قد وكان بالعراق، وهو سمعه الذي

والشك    ذلـك،               –الناس بمثل ويضيق يخص دائماً والحب هو، ليبلغه إالّ الجزيرة أرض يقطع لم

به            العلم أو فيه المشاركة في جميعاً الناس تساوى ولو الشركة، فيه يرى أبـي   ... وال مـن فهذا

قلٍب                  كالم هو وإنما وأميره، صديقه أخت يرثي شاعر كالم ليس هذا كالمه أن على دليل الطيب

فجعت           قد حبيب بموت الدنيا من آماله تقطعت قد مفجوع فيه  همحٍب لوعـة   . )2(" المنية تتجلى كما

قوله في الطيب :أبي

نعيـت          مـذ الليـل طويـل العراق أرى
ملتهــب    غيــر فــؤادي أن يظــن

حلـب؟         فـي الفتيان فتى ليل فكيف
منـسكب       غيـر جفوني دمع )3(وأن

الثـاني،                 والبيت حبيبته، لفقد عليه يطول إنما أميره، أخت لموت شاعر على يطول ال فالليل

بهذا           علم على كان الدولة سيف أن إلى هـذه،          يشير أخته يزوجه أن الطيب أبا وعد وأنه الحب،

أبـو                     اسـتباح لما بذلك، الدولة سيف علم ولوال وعد، بما يِف لم أنه غير بينهما، سراً هذا وكان

بينهما الذي والحب خولة، وأمر أمره إلى اإلشارة يكثر أن لنفسه .)4(الطيب

                                           
وينظر337،338: ذاته: ينظر)4( ج: ، المتنبي، ديوان شرح ج225ـ215: 1البرقوقي،  .253ـ242: 3،
ج)1( المتنبي، ديوان شرح  .216: 1البرقوقي،
المتنبي)2(  .341: شاكر،
ج)3( المتنبي، ديولن شرح  .217: 1البرقوقي،
المتنبي: ينظر)4(  .341،342: شاكر،
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من             عليه كانت وما خولة أخالق الطيب أبي ذكر أن وذكر      ع)5(كما بل نشأتها، منذ النفس لو

يقول حين مبِسمها، :حسن

خالئقهـا        مـوروث غيـر مضت ومن
ناشــئةً والمجــد العلــى فــي وهمهــا
مبــِسمها حــسن تُحيــا حــين يعلمــن

النـشب        موروثـة يـدها مضت وإن
واللعـب         اللهـو فـي أترابهـا وهم

إالّ   ــم يعل ــيس )6(بالــشنباهللاول

معرفت      أن على واضحةً داللةً عن       ليحمل صحيحة معرفة كانت بها ولقاء،ه وأيـضاً   )1(خبرة

:قوله

صــنائعها مــن جمــيالً ذكــرت ــبب  وال س ــال ب دو وال ــتُ بكي )2(إالّ

كانت      " ما على دليل عليه   وهذا البكـاء        ) خولة(تُسبغ له يستجلب مما وفواضلها صنائعها من

صنائع        أن نظن وما يذكرها، صنائ   ) خولة(حين معشار كانت حـب       عنده ولكـن الدولة، سيف ع

المنزلة          بهذه قلبه من صنائعها جعل الذي هو الطيب علـى        )3("أبي الوقوف يطيل محموداً إن ثم ،

الديوان       قصائد من غيرها وعلى القصيدة بطول        )4(هذه المتنبي، نفسية أسرار أعمق عن ليكشف ،

      القصد وما التذوق، وحسن العاجلة     –التأمل، اإلشارة هذه الكيفيـة   إالّ–في علـى المثل ضرب

النصوص        تذوق محمود بهـا تناول أخباراً    شعراً   –التي أم الـشاعر،      –كانت حياة عن للكشف

لهـو                  متذوقاً، الشعر يواجه حين محموداً، أن يلحظ القارئ ولعل أحسها، كما بل عاشها، كما ال

التصريح،       ) شاعر( دون بالتلميح ويكتفي الشعراء، إشارات أخفى من     يدرك الجهر دون وبالهمس

.القول

مخيف. ب ونمط صعب :نمط

تُ            به واالستهانة محمود، عند مقدماً النص قائل حقيقة على الوقوف دعوالفـساد    ي الخلط دخل

بني          خصائص عن الكشف وفي شاعر، عن شاعر تمييز قـصد        في وحين شعره، في شاعر كل ة

بالشاعر      محمود المتعلقة الروايات تلك دراسة قصيدة    إلى سـلع       ( في دون الذي بالشعب ...) إن

حاول        ههال وقد الروايات، بين الشديد الركـام          االختالف هـذا بـين الحقيقة إلى التوصل جاهداً
                                           

جرقوقي،الب)5( المتنبي، ديوان  .218: 1شرح
ج)6(  .218: 1ذاته،
المتنبي: ينظر)1(  .342:شاكر،
ج)2( المتنبي، ديوان شرح  .221: 1البرقوقي،
المتنبي)3(  .342: شاكر،
الصفحات)4( من ذلك يلي ما  .355ـ343: ينظر
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األحمر          خلفاً بأن القائل قول فرد المتضاربة، اآلراء من قالهـا      )هـ180ت  (المضلل الـذي هو

التي         التاريخية الروايات بنقد وذلك غيره، قتيبة    ونحلها ابن عند ذلك ،  )5()هــ276ت  (ذكرت

الجاحظ              )هـ646ت  (والقفطي شيخه أن إذ الحذر، يوجب الخبر بهذا قتيبة ابن انفراد أن فبين ،

بخلف       أشدهوو –) هـ255( عهداً وأقرب ضبطاً، ب   –منه أولى منه،   كان اجتهاد  فذلك القول ذلك

رو           في القول وكذا أحد عليه ينصره لم قتيبة ابن القمن ابـن         ـفـاية عـن زمنـاً المتـأخر طي

.)1(ةـقتيب

إلى     القصيدة نسبة أبطل حين ذاتها السبيل محمود سلك شراً(كما مـن  )تأبط أول منهج بنقد ،

تمام     أبو وهو إليه، كتابه    نسبها الـشعر      )الحماسة(في جيـد اختيار كان تمام أبي منهج أن فبين ،

ال       تحقيق همه يكن ولم وألفاظه، الـشنفرى،          . نسبةلمعانيه إلـى القـصيدة نسبة محمود أبطل ثم

شعر            صحيح وألن وأشعارها، هذيل أخبار في ذلك صدى ـ   (الختفاء ش أن    ) راًتـأبط علـى داٌل

ق   مات أمـر               بلالشنفرى يـستقر ثم الشعراء، من لعدٍد القصيدة نسبة نفي في محمود ويستطرد ه،

أنها      على عنده كان      "نسبتها له، خاالً يرثي شـراً         لشاعر وتأبط قتلته، ثم هذيل، في النكاية شديد

وأشـعارهم                 الهذليين أيام في شراً تأبط ذكر تردد ويؤيدهما مصيره، ذلك وكان الرجل، ذلك كان

أميل     وأنا لمحمود    –وأخبارهم، الميل  –والحديث أخت         أشد ابن إلى القصيدة هذه نسبة تأبط (إلى

ت) شراً الدالئل وكل يسم، لم أم ذلك خالصةسمي جاهلية قصيدة إذن فهي عندي، ذلك .)2("رجح

بجغرافيـة                 خبرتـه لعمق وذلك محمود عند النص قائل تحديد في دوراًَ للمكان أن ويالحظ

وتحركاتها    القبائل وأماكن إلى          )3(المكان، القصيدة نسبة هشام ابن على نعى فقد بـن    (، الهجـال

الباهلي   القيس وقا     –) امرئ شراً، تأبط أخت كتـب        ابن في وليس كثير، خلط فيه الخبر هذا إن ل

وينـاقش                   بالـشعر، العلم قليل كان إنه فيقول هشام، ابن رواية بتجريح يقوم ثم يؤيده، ما الثقات

هشام            ابن زعم في الهجال وهو شراً تأبط أخت ابن نسب ويقول)4(مسألة شـراً     : "، تأبط كان نعم

مضر          بن عيالن قيس بن عمرو بن فهم بني إليها    ) باهلة(و،من ينسب بنـو    ) الهجال(التي هـم

                                           
قتيبة)5( الدينوري(ابن مسلم بن اهللا عبد محمد الروا646ت) أبو إنباه تحقيقهـ، النحاة، أنباء على أبو: ة محمد

القاهرة، المصرية، الكتب إبراهيم،دار ج1950الفضل ،1 :348،349. 
صعب: ينظر)1(  .58،59: نمط
 .58: ذاته)2(
النص: ينظر)3( مواجهة في شاكر  .48: محمود
منبه: ينظر)4( عب114ت) وهب(بن محمد أبي رواية حمير، ملوك في التيجان كتاب عنهـ، هشام، بن الملك د

ونشر تحقيق منبه، بن وهب أمه جده عن سنان، بن إدريس أبي عن موسى، بن الدراسات: أسعد مركز
المركز، صنعاء، اليمنية،  .246: 1979واألبحاث
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هـو                   الهجال يكون أن أستبعد ولكني مضر، بن عيالن قيس بن سعد بن أعصر بن ابـن  (مالك

شراً   تأبط فهم              )أخت بني وديار نجد، شرقي في باليمامة اإلسالم عند باهلة ديار ألن تأبط  (، رهط

بينهما) شراً ما بعد ويا نجد، غربي بالحجاز .)5(كانت

إ         يقتضي الذي التطبيق شطر إلى محمود يتجه ويـسلّم        ثم زيفها، نفي بعد المادة تركيب عادة

الرواية          "بأنه   طريق عن الناس إلى جاء قديم شعر مـا        ةالمتناقلقل لحقه إال والكتابة التقييد قبل ،

الجاهلي     الشعر الشعر،       لحق ترتيب في الرواة اختالف ع   )1("ألفاظهوفيمن فإن ولذا الدارس  ، لى

الجهد      في يبذل أن الجاهلية روت          فيقصائد أو تامـة، القـصيدة روت التي المصادر استقصاء

لهذه          التاريخي الترتيب التزام مع منها، صالحاً اخـتالف       قدراً عند الوقوف ينبغي كما المصادر،

من               واحد شيخ عن الرواة رواية في األبيات ترتيب واختالف رواية، كل في األبيات شيوخ  عدد

كـل                   تحـري مراعاة مع الشيوخ، من غيره رواية في كان إن الترتيب هذا اختالف ثم الرواية،

األبيات ألفاظ بعض في يقع .)2(اختالف

درجـة                   علـى إيحائية طاقةً تمتلك ال التي األلفاظ جميع من النص تنقية هذا، كل من وينتج

التوتر     من التي      عالية شديد ذلك كل في ومحمود الداللية   واإلرهاف، المسافة إلى بـين    الفاصلةقظ

الشعرية    واللغة المعجمية األلفاظ     )3(اللغة تُذكر فحين ف  ، عامة، الشعر عن الكالم معرض يـر  غفي

التعبير                في لسان كل أهل عليها درج التي بمعانيها وكتبها، اللغة في وجودها مجرد بها عما  مراٍد

وال      باإلسباغ يلبسونها الشعراء ألن ي   يريدون، يكاد ما االستعمال   نتعرية إلى اللفظ وما   قل المجازي

الشعر لغة تقتضيه ما وهذا مجراه، .)4(جرى

ي مخالفته             ثوال معينة، ألفاظاً بإيراده الشاعر قصده الذي القصد إدراك محاولة عن محموداً ني

شراً تأبط أخت ابن لقول تفسيره ذلك ومن القدماء، :للشراح

بؤ غير من الجنبين الكفين،ٍسيابس ِدّلونَديم ،5(شهم(

                                           
صعب: ينظر)5(  .53،54: نمط
السابق)1(  .327،328: المصدر
 .121،122: ذاته: ينظر)2(
سير: ينظر)3( شاكر النقديمحمود ومنهجه األدبية  .289،290: ته
صعب: ينظر)4(  .133:نمط
تمام)5( الطائي(أبو أوس بن وراجعه)حبيب عليه علق التبريزي، العالمة شرح من مختصر الحماسة، ديوان ، :

مصر، وأوالده، صبيح علي ومطبعة مكتبة خفاجي، المنعم عبد ج1955محمد ،1 :485. 
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خالـه                أن هذا بقوله أراد أنه ظنوا حين أساؤوا وغيره، كالمرزوقي الشراح يـؤثر  (فقدماء

نفسه   بالزا عن غيره أراد     )6()د ولو قولـه          شاعرال، لكان إليه، ذهبوا الذي المعنى ونـدي  (ذلك

إليه     ) الكفين ذهبوا الذي المعنى ذلك لكن   كأنه الج (، اإلنسا   ) نبينيبس بدن في علـى     هو داللـة ن

قوت يكاد     استحكام وال حركته، مناط ألنهما واالنثنـاء          اه، العدو في الحركة طول من إالّ ييبسان ن

تطول القدماء للشراح محمود مخالفة وأمثلة الكر، وسرعة .)7(والتلفت

يكت     لم محموداً أن بل       كما القدماء، الشراح على باالستدراك التغ  ف في أسـرار    أبدع إلى لغل

بذكره        المعاجم أخلّت ما على استدرك حيث المعنـى           اللغة، يكـسب مـا اللفظة معاني في فزاد ،

لغتهم          وأصول العرب كالم من ذلك مستمداً ،وجالء وضوحاً علـى   اعتـر  فقـد،  )1(الشعري ض

اللغة   أهل المنتفخ) المصمئل( للفظ   تفسير الغضب    بأنه ال    ومن نص على فاالقتصار لغـة  الشديد،

يقال               هنا،   أن فأولى تعاظماً، زاد تأمالً، الخبر زاد كلما أنه الشاعر أراد وإنما معناه، الشعر : يفقد

قولهم     من النبات (إنه وأط   ) اصمأل وعظم التفّ و       إذا كثافتـه، من بعض على بعضه محمـودبق

اللغة مادة بأصل مستدالً اللغة، نص على يزيد .)2(بهذا

األبيات    ترتيب بشأن أول             أما أن يرى فهو النفسية، الشاعر حالة ذلك في محمود راعى فقد ،

قوله هو شراً تأبط أخت ابن قصيدة في قيل : بيٍت

م مصمئلـخبر نابنا األجل  ا فيه دق حتى جل

أن              "ألنه   يشبه الذي كلّها القصيدة في الفرد البيت وهو تتابعت، مفجوع بصرخات شيء أشبه

وكأن     الرثاء، مخرج خرج خاله         يكون نعي جاءه ساعة لسانه ورجعه نفسه، في زوره فاستثاره،  ه ،

اإليغال عن كفّ التفجثم عن صرفه ما، لسبب رثائه منهفي أجل هو ما إلى )3("ع

حظي         قد العروضي اإليقاع أن ريب محمود    وال ِقبل من بالغ والغنـاء      باهتمام الـنغم ألن ،

راف         معاٍن وله منه، ينفك ال الشعر في الـشعر  أصٌل قراءة أن ظن ومن ومبانيه، الشعر لمعاني دة

النثر     كقراءة الـشاعر             سرداً أحكمها التي مقاطعه ودمر أصله، من الشعر خلع فقد وكافية، مغنية

                                           
ع(المرزوقي: ينظر)6( الحسينأبو بن محمد بن أحمد نشره421ت) لي الحماسة، ديوان شرح أمين،: هـ، أحمد

والنشر، والترجمة التأليف لجنة مطبعة هارون، السالم  .919: 1936عبد
صعب: ينظر)7(  .177،187: نمط
حسن(القيام: ينظر)1( الرسالة)عمر مؤسسة والمنهج، الرجل شاكر محمد محمود الب/ ، دار عمان،/ شيرالقاهرة،

 .194: 1،1997ط
صعب: ينظر)2(  .145،146: نمط
 .143: ذلته)3(
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وترنّمه   تغنّيه بحر      محمودويفيض  . )4(في إيقاع تحليل ابـن       )المديد(في قصيدة تنتمي إليه الذي ،

العروض      قول ويحلل شراً، تأبط بالثقـل            أخت البحـر هـذا موسـيقى وصفوا الذين القدامى يين

هؤالء   ومن بأنها           : والصعوبة، القصيدة هذه يصف حيث البكري عبيد أبو األندلسي نمط (الوزير

بقولهم       )صعب البحر هذا استعمال قلّة القدماء وعلّل فيـه       : (، لثقـل البحر هذا استعمال ،)5()وقّل

ال         إنهم بقوله ذلك على محمود الـذي           ويعلق نغمه صفة به يعنون وإنما البحر، ذم بالثقل يعنون

طويل زمن األمرين كال بين يفصل أن دون واالنطالق، اإلحجام بين .)1(يتراوح

إليه                  ينبذ أن المترنم يطالب نغم فهو النغم، هذا يفرضها التي اللغة طبيعة إلى محمود تنبه كما

بل       الداللة، خاطفة مقتصدة موجزة حية ووزنهـا          الكلمات الكلمة بناء يكون بأن فطالبه زاد ربما

عل                سطوته يفرض نغم ذو المديد بحر وألن تكلّف، دون تحمله الذي المعنى على داالً ىوِجرسها

يط      ال فهو أدائه، وعلى المزدحمـة          يالمترنم الـصور وال المسترسل، المركب التشبيه احتمال ق

ال       محددة فيه الصورة بل المستفيضة، هذا،       المتعانقة وعلى والكلمتان، الكلمة عنها تشف قسمات،

النغم،         هذا يالبس حين المترنم حاالت حال     فأوفق على يكون ك) تذكّر(أن انقـضى،    لشيٍء ثم ان

يجسد                ما صورها من فيختار والتفاصيل، بالصور مليئةً بعيد من إليها ينظر ذكرى يسترجع فهو

واإلط       التفصيل إلى حاجة دون كاملةً، العرض  الصورة في النظـرة      –ومحمود  . )2(الة  –بهـذه

الو     أن يرى من ذاته،  يخالف في انفعالي     ال  زن داللة أي يحتمل أن قـد    بداللة   ة،يمكن الشعراء أن

الواح    الوزن في بل     عبروا مختلفة، انفعاٍل حاالت عن الحـزن         قدهماند حـاالت عـن عبـروا

نفسه الوزن في .)3(والبهجة

تذو     في محمود منهج كـان            ولعّل لقد عليه، الوقوف مجرد من أكثر إلى بحاجٍة النصوص، ق

شرح                 على أصر فقد لذا والقراءة، الدرس مناهج في كتاباته أثر يلمس ألن يطمح منهجهمحمود

قائل              قول يسمع أن أحب وما عِلم، بما يوماً بخل وما المرة، تلو من     : (المرة لآلخر األول ترك ما

).شيء

                                           
 .208: ذاته: ينظر)4(
تحقيق(البكري: ينظر)5( القالي، أمالي شرح في الآللي على ويحتوي الآللي سمط العزيز، عبد بن اهللا عبيد الميمني،: أبو العزيز عبد

والنشر، والترجمة التأليف  .919: 1936لجنة
السابق: ينظر)1(  .110،111: المصدر
 .113،114: ذاته: ينظر)2(
الدين(إسماعيل: ينظر)3( القاهرة،)عز المعارف، دار لألدب، النفسي التفسير ،1963 :59،60. 
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الشعرية    محمود رؤية اإلحاطـة        : تتضمن ومحاولة خاصاً، مفهوماً وإعطاءه للشعر، تصوره

بنيان   بأركانه   عليها يقوم المتماسك،  التي الـش        ووصه لوظيفـة وإدراكـه اإلبداع، لحظات عرافه

بالمجتمع   وعالقته سـادت            ودوره التي للنظريات بالنسبة الشعرية نظريته موقع معرفة محاولة ثم ،

عص .رهفي

للشعر :تعريفه

بحقيقة       أحاط الذي الغموض الن     )الشعر(إن يوم وحتى كان منذ ،     راجـع هذا، ظـن    إاس لـى

النقـاد                  حـار ولـذا واحد، مفهوم على الداللة بالضرورة تستلزم الواحدة، الكلمة أن مؤداه خاطئ

مانع          جامعاً يكون للشعر تعريف إيجاد محاولة في أنفسهم يـدرك   والشعراء ولم تطلبـوا     اً، أنهـم وا

وجـه                حقيق على اختلفوا فلربما التشابه، بعض أفرادها تشابه إن بأكملها؛ أسرة تضم لكلمٍة واحدة ة

فـ الوجوه، الشعراء) الشعر(من قالها التي القصائد أفرادها كبيرة أسره إالّ هو .)1(ما

المع               من معنى على صريحة داللة يدل ال ذاته في الشعر كون محمود أدرك المجردة،  وقد اني

بينهـا               فيما والتوازن التناسق مقدرة جمل، في مركبة وكلمات كلمات، في مركبة حروف ،)2(فهو

عاطفتـه              وحرارة الخطاب، في الشاعر وأسلوب القصيدة، موضوع باختالف مختلفاً معناه ويبقى

كلماته في .المنسكبة

الشعر :أركان

وغياب        أركانه، بتمام إالّ يقوم ال بناء وأشـالء،         أحدها   الشعر ركـام مجـرد بإبقائه الكفيل

وال        نسق، يوحدها وال رابط، حياة  يجمعها لها قائم       معنو. تصح أنه ،بناء الشعر كون ما   –ى بوجه

هـو                    – بـه، إالّ الشعر يقوم ال آخر ركناً ينقض أو هذا يلغي وال العقل، يقودها واعية إرادة على

الروح ونفث والوجدان .اإلحساس

                                                           
نجيب(محمود: ينظر)1( ط،)زكي بيروت، الشروق، دار الشعراء،  .134: 3،1982مع
شاكر: ينظر)2( مقاالت عرفته1142-1140: جمهرة ما ليتني المتنبي الثقافة، مجلة العدد)2(، تشرين،61،

 1978أكتوبر/أول
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س تؤثر              وقد خارجية لقوة يستجيب ملهماً، إنساناً الشاعر بكون اليقين لدرجة إيمان القديم في اد

الـشاعر            شـعر فـي الغموض عنصر راعهم حين االعتقاد، هذا إلى القدماء لجأ وقد مؤقتاً، عليه

أ)1( وإبداعه وأفـضليتهم، بامتيازهم الناس إليهام قصداً، ذلك إلى قصدوا أنفسهم الشعراء ولعل و،

لإلبداع وهيأتهم أعدتهم التي الشاقة المرحلة ذكر أذهانهم عن غاب .)2(لعله

الـشاعر                  مـن تماماً موجه فيها والجهد إرادية، كلها اإلبداع عملية أن فرأى غالى نم وهناك

تخطيطـه                ويتضمن القصيدة، في والبعيدة القريبة لخطواته فيرتب يبدعه، أن يريد بما يشعر الذي

قرار يمكـن               الواعي التي القافية في تفكيره ويليها المثال، سبيل على حزينة، وكونها األبيات، عدد

الحزن من اقتراباً الصور أشد في التفكير إلى يعود ثم غيرها، من أكثر الحزن تثير .)3(أن

الصواب     و أن الباحثة جانب   ترى علـى          قد قـائم متكامل، معقد كلٌّ فاإلنسان وأولئك، هؤالء

وال إلـى                العاطفة اإلنـسان طبائع تقسيم وليس اآلخر، إثبات أحدهما وجود ينفي أن دون معاً، عقل

فيمـا                المتمايزتين، الطبيعتين هاتين من كل دراسة لتسهيل قُسم إنما صحيحاً، أمراً وعقلية عاطفية

بأنـه       العقـل أو عقالنيـة، بأنها العاطفة وصف يستغرب فال األحيان، من كثير في تتداخالن هما

.طفيعا

إلى              الشاعر شعر في ينقلب أن ينبغي العقلي المنطق أن محمود مـدبرة   (ويرى دقيقة ،)حاسة

أضحى               العقلي فالنظام والعقل، اإلحساس بين قيامه يتوهم الذي الفاصل يهدم بهذا ،)حاسـة(وهو

وظيفة     بذلك الـذي            ) مدبرة(ووظيفته الغرض عن يحيد ال بحيث اإلحساس مسار ضبط على تقوم

أنها      كما يرمي، تمامـاً             ) دقيقة(إليه قصد عما تعبر التي لأللفاظ اختياره تنظيم من يمكّنها دح إلى

حـاق                     فـي وقعـت اسـتخدامها، أجاد إن التي اللغة، ذلك في وأداته يتناقض، أو يخطئ أن دون

طبيعياً سيراً شعره فسار .)4(موقعها،

                                                           
ترجمة   الع،  )بنيلوبي(مري  : ينظر)1( الفكرة، تاريخ مراجعة    : بقرية محمد، الواحد عبد مكـاوي،    : محمد الغفار عبد

الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم .26: 1996سلسلة
أحمد(عيسى  : ينظر)2( والفنـون               ،  )حسن للثقافـة الـوطني المجلس المعرفة، عالم سلسة والعلم، الفن في اإلبداع

الكويت،واآل .27: 1979داب،
.26: ذاته: ينظر)3(
شاكر  : ينظر)4( مقاالت العدد       131،  101: جمهرة والشعراء، الشعر الرسالة، مجلة العدد   1940،  347، توطئة، ،

352،1940. 
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ال       من بمخزونه اإلحساس يمد العقلي فتكون        والمنطق الشعراء، بعض عند يتوافر قد الذي لغة،

رديئـاً               موصالً آنذاك اللغة فتصبح آخرين، عند يشح وقد الشاعر، إلحساس جيداً موصالً ،)1(اللغة

إلى                  بها يشار التي المنطقية الداللة جانب جانبين، لفظ لكل أن اللغة ألفاظ في التوصيل جودة وسر

المش      مع تجري فال وحسب، ال     ااألشياء وجانب القليل، بأقل إالّ من      غزعر عباً يعب الذي النفسية ارة

الشعر يرتكز الجانب هذا وعلى القلب، كنبضة اللفظة تصبح حتى المشاعر، .)2(تيار

وتصوير                نحت من خدمته، في الواقعة األخرى الفنون بين ترفعه التي الشعر مادة هي واللغة

ليكون    األعلى(وموسيقى، ذلك  )الفن وليس الفنون       ، سائر أدوات ألن الشعر    –إالّ مـواد   –سوى

الشاعر                أداة بينما الفنان، نفس من النابع الفن إالّ ينميها ال نامية، غير حيـة     )اللغـة(ميتة مـادة ،

ونمائه اإلنسان بحياة نامية .)3(متوارثة

صفة      أن شك تبعـاً        ) النمو(و) الحياة(وال ألفاظها تطور إلى إشارة اللغة، على لتطـور   تطلق

بـ        )4(المجتمع محمود عناه ما أن إالّ اللغة(، وعليها       ) حياة لها، الشاعر بعرض معانيها، تجدد هو

من           ينقلها تجديداً فيجددها يميزها، ميسم وخياله فنه ومـن        "من بالمعرفـة، الـشعور إلى المعرفة

للح           االهتزاز إلى الحقيقة فهم ومن بالمعنى، التأثر إلى المعنى وقد     إدراك القريب المعنى فتجد قيقة،

العظيمة وأسراره األبدية أغواره إلى الشاعر .)5("نقلك

الشعرية :التجربة

من  ثتحد والفالسفة      كثير النفس وعلماء قبـل         عالنقاد الشاعر، إبداع بها يمر التي التجربة ن

باسم        المعروف شكله إلى ينتهي يمـر        )القصيدة(أن التي الخطوات رصد وحاولوا إنتـاج    ، بهـا

                                                                                                                                                                            

السابق: ينظر)1( والشعراء101: المصدر الشعر ،.
الشعراء: ينظر)2(  .190،191: مع
صعب: ينظر)3( .170: نمط
كتابهويشير)4( في جني بالمجتمع )الخصائص(ابن اللغة عالقة بقولهإلى اللغة فيعرف أصوات: " ، فهي حدها أما

أغراضهمبهايعبر عن قوم جني"كل ابن عثمان(، الفتح تحقيق)أبو الخصائص، الكتب: ، دار النجار، علي محمد
القاهرة،  .1956_ 1952المصرية،

مقاال: ينظر)5( شاكرجمهرة توطئة130،131: ت ،.
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لإلبداع           ويهيئه الشاعر، انفعال يثير ما، بمثير تبتدئ أنها فالحظوا االنفعال    )6(القصيدة، هذا ويلي ،

المعلومات                من كثير جوار إلى اإلثارة، فترة خالل اكتسابها تم التي المعلومات تحتضن كمون فترة

سبقت        شعورية تجارب من الضمير في الراسخة الك  . السابقة فترة يحـرر      موتتيح أن للـشاعر ون

لألفكار،      هفكر الثابت القديم النسق إطار كمـون            من أن ذاك جديـدة، أفكار في التفكير يعوق الذي

تركيز       األفكار من التقليل على يساعد   االنتباه  يعمل مما المشكلة، عناصـرها،       على تفكيـك فـي

اآلخر     البعض دون بعضها ال       )1(وإبراز فيها يغيب شعورية ال عملية وهي الذي    هج، الواعي يملكد

واالنت االختيار على ملهمقالقدرة إنسان الشاعر بأن االعتقاد إلى دوماً دعا ما هذا ولعل .اء،

وتُسمى         المبدع، على اإلبداع بعدها يتدفق لحظة تأتي اإلبداع: (ثم انشغاله    )ومضة من وتنتج ،

اإل            بموضوع صلة ذات ظروف في تحدث أن يشترط وال بموضوعه، المثيرات    الشديد إن بل بداع،

تافهة تكون قد تحدثها .)2(التي

بوجود          المسبق تسليمها الفكرة هذه في انتقد خـصائص       ) مراحل(وقد يحجـب ممـا لإلبداع،

بأنها         توصف أن فاألجدى اإلبداع، لعملية ال   ) عمليات(جوهرية ألنـه   ) مراحل(مستمرة، متتابعة،

يسب        عما مثالً االحتضان عملية فصل يمكن بـدرجات         ال عمله يؤدي االحتضان ألن يلحقها، أو قها

مـن                  سلـسلة هنـاك بل لإلشراق، مخصصة مرحلة توجد ال كذلك اإلبداع، عملية خالل مختلفة

.)3(اإلشراقات

والفالسفة العلماء آراء أصابت المجال  ـوقد هذا الكثير،ـفي عنها وغاب اإلصابة، بعض

يد        ما بأن االعتقاد إلى ببعضهم حدا للبحث،          مما خصباً ميداناً ليس عمليات من الشاعر ذهن في ور

والحدس التخمين من ضرب وصفها أن .)4(ذاك

                                                           
حسن(فهمي  : ينظر)6( والنقـد     ،  )ماهر األدب فـي خليجــية       : قضايا وقــفة عربيـة، الثقافـة،    ،  رؤيـة دار

 .9: 1986الدوحة،
 
والعلم: ينظر)1( الفن في  .31،32: اإلبداع
 .33: ذاته: ينظر)2(
 .48،51: ذاته: ينظر)3(
النق،  )أ.أ(ريتشاردز  : ينظر)4( األدبيمبادئ وتقديم  د ترجمة العامـة،         : ، المـصرية المؤسـسة بـدوي، مصطفى

.69: 1963القاهرة،
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للباحثةو تنبغـي             أيلوح وال واضـطرابها، نفوسـهم جيشان بتفسير أولى وحدهم الشعراء ن

كل                نظر زاوية باختالف تختلف تصوراتهم أن ذاك تتقارب، حتى أو تفسيراتهم تتوحد بأن المطالبة

جانب      على تركيزهم وبتفاوت لإلبداع، جانب  منهم يجد   دون ما وهو مجـرد        ر، عنـد بـه التسليم

عنها         أصحابها بيان وتعقيد اإلبداع، عملية تعقد في اإلبـداع        .التأمل فـي رأيه عن محمود وحديث

عنـاه،                 الذي الوجه على فهمها، ومحاولة آرائه بسط ولعل الكثير، الشيء التعقيد سمات من يحمل

باإلمكانيكو .ن

مـن                 كثيـر فـي وتداخلها الشاعر، على المختلفة األزمنة بتوالي مرتبط عنده الشعر فإبداع

اآلخر       البعض صفات بعضها يحمل بحيث أو         . األحيان، حـدث عن ناشئ زمن األزمان هذه وأول

الـنفس          إثـارة فـي سبباً تكون حتى معنى لها يكون ال خارج، من الشاعر على مفروضة أحداث

أما             ودفعه االنقضاء، سريع مؤقت زمن الحقيقي الحدث وزمن واالستغراق؛ والتأمل االنتفاض إلى ا

ف يثيره فزمنما انفعاالت من النفس ينقضيي يكاد .)1(ال

األحـداث                آثار جميع في النشاط تبعث والتحفز، النضج من درجةً تبلغ حين النفس، واستجابة

النف       سراديب في وكمنت تخلفت التي يشترط        القديمة وال المثير، الجديد بالحدث لاللتحام فتتأهب س،

النـضج                  درجـة في اتفاقها مجرد يكفي بل وفحواه، المعنى جوهر في جميعاً األحداث هذه اتفاق

.)2(والتحفز

وطبيعة                أدائه، طبيعة يحدد أن ويوشك والبوح، لإلفصاح الشاعر عدي جديد زمن ينشأ ثم ومن

ذاك       به، يتغنى الذي التغني(هو  النغم وحركتـه          ) زمن آثـاره، بجميـع الحدث زمن يحتوي الذي

بـشكل        الـنفس عـن ينفصل الغناء تجعل درجةً اإلثارة تبلغ ثم داخل، من الشاعر على مفروضة

قسر أو إكراه دون .)3(طبيعي

فهو         الحقيقة، وجه على الشعري الزمن النفْس(أما إالّ      ) زمن ينقضي فال ويمتد، يتطاول الذي

إدراكـاً                 بانقضا يـدرك يكاد ال الشاعرة، النفس قرارة في كامن جداً، خفي زمن وهو القصيدة، ء

عنه      واإلبانة بنعته فكيف مفصالً، القـصيدة،            !واضحاً نغـم في التحكم على خارقة قدرة ذو وهو ،

                                                           
صعب: ينظر)1( .300،301: نمط
 .301: ذاته: ينظر)2(
 .242،301،302: ذاته: ينظر)3(
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يـستخدمه                    الـذي الواحـد البحـر في تنفذ تكاد خاصة سماٍت الشاعر نفس من عليها يخلع بحيث

ك    وثالشاعران   قصائدهم فإذا وأربعة، مختلفة   أنهاثة بحور الـذي     !من العظـيم األثـر ذلك وسر ،

الشعر،               كلمات أوزان اختيار ويتولى للمعاني، ويطوعها اللغة، ألفاظ يصقل أنه النفْس، زمن يحدثه

للقصيدة المتكامل النغم أجزاء على يسقطها ثم تراكيبها، .)1(ويتولى

تشعيث       على قادر النفس التغنـي          وزمن وأزمنـة األحداث أزمنة تشعيث أي القصيدة، أزمنة

على              األنغام نسب وتوزيع األلفاظ، مخارج تشعيث إلى إضافة والجمع، والتفريق والتأخير بالتقديم

مقا    وعلى الغناء وتقدير  أجزاء بميزان يلج. طعه ما       ؤوالشعراء بأغمض أنفسهم عن التعبير إلى ون

المذاه     من اإلنساني البيان وهو   في اال   (ب، حقه ما الش     )جتماعتشعيث حق يبلغون ال ألنهم إالّ  ، عر

شيئاً                 وأن الترتيب، مختلّة القصيدة أن للقارئ يخيل سياق في األبيات إيراد الشاعر يتعمد فقد بهذا،

ال من األبيات في التشعيث يكون وقد منها، بعدسقط إالّ يدرك ال بحيث .)2(تأملطويلخفاء

الباحثة   و النفس     ) التشعيث(أن  ترى الحالة على الداللة في وقـتَ      صادقٌ الشاعر البست التي ية

تـسد               ىتغن حتى وتتسع التهاباً، تلتهب التي واألنغام واأللفاظ األحداث تقديم يختار فهو بالقصيدة،

               أن إالّ بالظهور، بريقه خفّ مما لغيرها المجال وأتاحت نفسه، في هدأت ذكرها فإذا أمامه، األفق

األقوى يبقى هي .ومضها

توجـه،                 و أنّـى يصحبه بالحياة نابض قلم األصم القلم مكان له يكون أن محمود تمنى لطالما

ما                   فيلم نفسه، أنحاء في تومض خاطرة كل يتلقف يجعله ما الحس دقة من اهللا ويلهمه سار، وحيثما

منها وقد)3(تشعث فبات، نفسه، في ذلك ـ  قلمهخَيـَل يصفه كما كاتمـاً  ـ وصاحباً وحدة، أنيس

روحه معاني عن ومبيناً نفسه، عن ومخبراً .)4(للسر،

روحه                 وأسرار المكنونة، نفسه لواعج يبثه حبيب إلى يخلو بمن أشبه قلمه، إلى يخلو حين وهو

قائالً        قلمه مع وحدته جو محمود ويصف عادتي   : "المخبوءة، بأفكار  ... من أعدل الليل،   أن إلى ي

أحصن وأجمع  فهو مـضاجعهم،         . لها إلى الناس وأوى النائرة، وهدأت الليل، كان واسـتكنت   فإذا

                                                           
السابق: ينظر)1(  .243،244،302،303: المصدر
 .131،151،240،304–129: ذاته: ينظر)2(
شاكر:ينظر)3( مقاالت العدد426: جمهرة الماضي، في الرسالة، مجلة ،736،1947. 
الدستور870: ذاته: ينظر)4( جريدة المعطالمصرية، القلم العددل، الثالثاء،854،  .1940سبتمبر/أيلول17،
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ونوافذها،               أبوابها وأغلّق ستائرها، أسدُل غرفتي إلى مكاني من تفلّتُ أجحارها، في الساعة عقارب

مـن                 عيني أمأل خاشعاً متجمعاً متحفزاً أقعد ثم السكون، مع وسكوناً الليل، مع ليالً لنفسي وأصنع

ماجـت                 إذا حتى زمان، من ساعة بينها تتعارف وأحالمي وعواطفي أفكاري أدع ثم أسود، ظالم

كـسعادة                  سـاجياً رهـواً المتدفق تيارها وعاد وسكنت، قرت ثم والجزر، المد بين موجها النفس

البالء على اهللا أستعين مكتبي إلى دلفتُ .)1("الطفولة،

بـ قلمه مع جهده محمود قلمه)ءالبال(ووصفُ توقف عن ناجم الكتابة–، في استغراقه –بعد

كما الكتابة محمود فيعاود وينفصل، عنه فيستقل صاحبه يعاند كمن ويبدو يحرن، حين كالفرس

بين االختالف من شيئاً يميز يكاد ال بأنه فوجئ كتابته انقضت إذا حتى هو، أراد كما ال قلمه أراد

ق عنه عبر وما خلده، في دار ذلك،)2(لمهما في أن: "يقول أردت إذا فرأيتني نفسي، جربت قد وأنا

فإذا يدي، عليه وقعت األقالم أي فأمسكت خاطري، على ويلح قلبي في يدور شعراً أحياناً أكتب

سن له تلين ال عنيد عصي يقولون–هو ما على قناة اعتدتُ–أو الذي القلم وحملتُ ألقيته فإذا

ب أكتب أن أوزماناً الشعر، الشعره لي يكتب أن هو اعتاد رقيقاًالذي طيعاً سجيته على انطلق ،

الشعر ِقبلة إلى التهدي حسن المقادة تعين. سهل منفصلة شخصية للقلم أجعل أن إلي اآلراء فأحب

والذي الحياة، على األقالم فرضته الذي العظيم العريض بالسلطان أشبه فذلك تعانده، أو الكاتب

قطّلوال يوجد لم وكأنه ومات اإلنسان لعاش .)3("ه

أصـلها                    في هي كما اللغة ألفاظ على يقع كونه إلى قلمه جموح من الكاتب يعتري ما ردي وقد

طبيعياً             نمواً يديه بين تنمو تزال فال تُستهلك، ولم بعد تستأنس لم جديداً     )4(وحشيةً رونقاً تتخذ حتى ،

اإللف به يجِر .لم

ف الشاعر الحياةمهمة :ي

ومـدى                 الحياة، في الشاعر موقع إلى اإلشارة لزمت الشاعر، رسالة حول تساؤل يثار كان إن

ـ               به اإلنـساني المجتمع يقوم التي النفسية األصول هو فالشعر به، المنوط دوره وعليهـا،   افاعلية

                                                           
السابق)1( العدد52: المصدر االجتماعي، اإلصالح الرسالة، مجلة ،340،1940. 
العدد296،197: ذاته)2( هزل، الرسالة، مجلة ،691،1946. 
هزل297: ذاته)3( الرسالة، مجلة ،. 
بول(سارتر: ينظر)4( ترجمة،)جان األدب، األن: ما مكتبة هالل، غنيمي القاهرة،جمحمد المصرية، : 1961لو

10. 
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ـ                وعل الوحـشية، غرائـزه فيروض الحرمان على نفسه يوطن الذي الحر اإلنسان هو ىوالشاعر

ويـشتد                 ونفاقـه، المجتمـع زيف دعاه كلما مشمئزاً فينتفض السلبيات، عالم عن والوحشية التفرد

أبواب                سدت منهم فئة يدي بين رؤوسهم ناكسي والعلماء واألدباء الشعراء أبصر إذا وألمه انتفاضه

زيف محض هي وشهرة وسيطرة جاه من أوتيت بما .)1(رزقهم

أن    و محمود با  يؤمن إذا أسفل          الشهرة إلى وانحط شعره تردى واألوحد، األول الشاعر هم تت

الدارجة                 لغتهم فإذا ويكتب كانوا، أياً القراء، من كبير جمهور كسب إلى وقتها يسعى ألنه سافلين،

منـابع                  إلـى يعودوا أن الشعراء لهؤالء وخير أجلهم، من يكتبه الذي كالمه عبر تنسرب العامية

أساليبه   ويستمدوا مغريـات               أنفسهم، عـن االعتـزال هـو إلبداعهم، أصالً يكون واحد باب من م

الدنيا،                )2(الشهرة في بقوا ما ذكرهم فيبقى مصراعيها، على لهم الخلود دنيا بفتح كفيل الباب وهذا ،

منها زوالهم .)3(وبعد

شباب وتجاه مجتمعه، تجاه دوره بها يضطلع التي المسؤولية خطر إدراك الشاعر وعلى

ع فينزلهمالمجتمع الشعراء، أسماء تستهويه للحياة، يخرج حين فالشباب مخصوص، وجه لى

فكره ويرث منهجه، على يسير الذي األعلى والمثل القدوة لضيا. منزلة محمود الشبابويرثي ع

فالمد الحديث، العصر تحمل،ينفي ما التيه من عليه تحمل مجاهل في بالشباب تقذف الطاغية ة

عصاماً يجد أن والفكردون الروح ظمأ تروي تكاد ال والمدارس بهديه، يستضيء ونوراً يعصمه،

والمجالت الصحف مطالعة على إالّ الشباب يتوفر وليس األدب، أو الفن أو الرأي من شيء إلى

غير هؤالء إنتاج وليس والشعراء، الكتاب من الزائفة الشهرة أصحاب له يقدمها التي والكتب

الف أو الرأي من والنظام،خطرات الترتيب من غاية على صحيح مذهب يجمعها ال الخيال، أو كر

منهم الشعب وسخر هيبتهم، زالت أن إالّ كان عظيم)4(فما يدرك ولم الشاعر جِهل فإن وهكذا، ،

واتّهام سؤال موضع فأمانته .دوره

                                                           
شاكر: ينظر)1( مقاالت 58:جمهرة العدد59 النخاسة، الرسالة،أسواق  .341،1940،مجلة
الدستور853،855: ذاته: ينظر)2( جريدة أالمصرية، العددح، مبعثرة، األحد802الم  .1940،يوليو/تموز21،
العدد829: ذاته: ينظر)3( األدب، فوضى الدستور، جريدة الثالثاء764،  .1940يونيو،/حزيران11،
مبعثرة855: ذاته: ينظر)4( أحالم ،. 
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ا الزمن الحرب، زمن في تتعاظم الشاعر عاتق على الملقاة المسؤولية أن دأنوالب ينبغي لذي

لجيوش وطالئع قادةً فيه الشعراء عمل)5(يصبح مثل على قائم عملهم بأن االعتقاد الخطأ ومن ،

ال أخبار ذكر في اليومية وعواقبها،الصحف وأحداثها إنحرب استشرافيسمودورهمبل إلى

الح إلى وتسعى النبيلة، السامية العواطف تمجد والبغي، الشر من تخلو لحياة إنصورٍة قدماً رب

العباد واستعباد السلطان، استبداد غرضها قذرة حرباً ال الظلم، رفع غايتها مشروعةً إن"،)1(كانت

الشعراء أحالم وإن السماء، خوافق بين الروح سمو ومعانيها بألفاظها تسمو التي األدباء أفكار

متفجرة ثائرة أو ناعمة رقيقة زينتها في تختال إل–التي أحب زمنهي في الناس نفوس ى

مع رائحته ينشر الذي الدم حمأة من لهم وإخراج الحروب، كرب من عنهم تنفيس ألنها الحرب،

المعنى عن بها والتسامي وتربيتها اإلنسانية النفس لتهذيب الصحيح التمهيد هي ثم نفس، كل

والدم األشالء من مهد في الحروب تنشّئه الذي الضاري .)2("الحيواني

أن                  وينبع من بد ال المجتمع، في فرد فهو إجباراً، ال اختياراً نفسه من هذا بهدفه الشاعر التزام

خـارجي              ضغط دون ملتزماً موقفاً متخذاً نفسه يجد ثم ومن بمشكالته، ويتأثر وهـذا    )3(ينفعل ال،

و          مسؤولة حرية أنها إالّ األديب، أو الشاعر حرية لها       مقينفي تبيح معينة، قيود ضمن االنتشاريدة

واألبن       والعذارى والزوجات واألمهات األحرار على عـد        والدخول تقيد أو توجه لم إن وهي تاء،

االجتماعية الحياة إنشاء على العاملة القوى خذالن في سبباً وكانت إالّ، ليس .)4(وقاحةً

محمود     ذول كتب فقد وغيره    –ا، ماليـين           –الشعر غمـار من رجل انبعاث تعجل هي بغاية،

والمسلمين بما     العرب الشعوب يقود وأمانيهم       ي، وآالمهم بنبضهم صادق حقيقي إحساس من ،)5(ملك

الرجل       هذا ظهور أن إعداد    "وأيقن وال الهين، باألمر يكون    هليس حتى يترك تكـن    )6("بالذي ولم ،

التنزيه   آماله   سمات من يحمل بشخص ـ  ميمارهناً أخط أم أصـاب إتباعه إلى الناس فيدعو أ،جده

                                                           
جريدة843: ذاته: ينظر)5( العددالمصريةالدستور، تنوحوا، ال تبكوا، ال الجمعة787،  .1940يوليو،/تموز5،
السابق:ينظر)1( 837: المصدر العدد73 الحرب، الرسالة، 1940مجلة األدب343 المصرية، الدستور ،جريدة
العددو الثالثاء770الحرب،  .1940يونيو،/حزيران18،
الرسالة74: ذاته: ينظر)2( مجلة الحرب، ،. 
د،)محمد(مندور: ينظر)3( القاهرة، مصر، نهضة دار المعاصرون، والنقاد  .221: ت.النقد
شاكر: ينظر)4( مقاالت الدستور862: جمهرة جريدة األدبالمصرية، وقاحة العدد: ، الخامس، الطابور أدباء

السبت813  .1940أغسطس/آب13،
ا558،559،587: ذاته: ينظر)5( مجلة العدد، أكتب، لمن أكتب766،1948لرسالة، فيم ،1018العدد: ،

1953. 
االجتماعي55: ذاته)6( اإلصالح الرسالة، مجلة ،. 
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الهالك     درب أول ذلك تتجلـى            ،  )7(ألن الـذي المخلّص الرجل إلى البصيرة بعين ينظر هو وإنما

أجمعين األمة هذه شباب في .سيماه

وبـال                   عجل على له يعن ما يقيد أن ذلك في ومذهبه وحسب، لنفسه بالشعر محمود يتغنّى وقد

ليت           كُِتب، ما ونشر الكتابة من الفراغ بعد يتوقف ثم أيهـا        : "ساءلترتيب، أنت لك هذا نفع ما ولكن

تطلع؟                   أن عليك يجدي هل حياتها؛ من ساعة في نفس حيرة على تطلع أن شيئاً يعنيك هل القارئ؟

ولك   مالي هذا     ! بل أسخف ما ألنفعك؟ أكتب أن         ! أتراني أسـتطيع كيف به؟ تنتفع مما عندي وماذا

وأنّ          مذلك؟ القراء من آالفاً أكتب بالذي أنفع أني السحر    أدعي هذا علم لي أسـطر     : ى في أجمع أن

أن     أيضاً الغرور ومن السخف، من أوليس نفس؟ كل حاجة القـدرة  معدودات يملك أنه امرؤ يزعم

ن ثم                  على وحدها، لنفسي إالّ قط كتبت ما بأني أصارحك أن إالّ أملك وما آالف؟ عن فضالً أحد، فع

أكتب         ما عليك أعرض أن ألبث أنف    –ال أو ألعلمك مثلـك        ال إنـسان يفكر كيف لتعرف بل ! عك،

يصيب    وكيف يخطئ إذن،            ! وكيف عليك بأس فال كذلك ذلك كان فإذا يخون؟ وكيف يصدق وكيف

وسكينتي هدأتي ساعة في تتصفحني كما وحيرتي، شتاتي من ساعة في تصفحتني .)1("إذا

ا الشعر هو ومشاعره، الشاعر خواطر على يقتصر الذي الشعر، من النوع وفيهوهذا لغنائي،

يطالع أن له يِرد ثم أحد، ذلك يتلقى بأن عابئ غير كاهله، أثقل ما ويلقي نفسه الشاعر يخاطب

كربه عن بها فينفس حالته، مثل في كان مـن عليه ليقع كتب، مـا على–والناس،اآلخرون

باأللمم–اختالفهم واإلحساس والحيرة الضعف لحظات في .تشابهون

ال مع الديوانيةتوافق :نظرية

عند الشعر نظرية وبين بينها التوافق مدى الشعرية محمود لرؤية السابق العرض من يتضح

في ذلك ويتجلى المازني، وإبراهيم شكري الرحمن وعبد العقاد عباس يمثلها التي الديوان جماعة

فالعقاد بالوجدان، والفكر بالعاطفة، العقل تربط التي للعالقة فهمهم األدبمالحظة أن يرى

والتفكير الحس له يتم بأن إال تكتمل وال اإلنسانية مزاياه تتم ال إنسان وجدان ولكنه ،)2(وجدان،

                                                           
حسن(عواد: ينظر)7( شا،)محمد محمد محمود وإسالمية، عربية مسلماًكردراسات  .433: مفكراً
شاكر)1( مقاالت غرا559،600: جمهرة أكتب، لمن الرسالة، مجلة العدد، ملقاة، .1025،1953رة
محمود(العقاد: ينظر)2( القاهرة،) مقدمة(،)عباس المعارف، دار األعاصير، بعد .12:1950،13ما
القاهرة،) محمود(الربيعي) 3( والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار الشعر، نقد  .138:1998في
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تتآزر بل منفردة، بطريقة منها أي يعمل ال التي اإلنسانية النفس طاقات من مزيٍد إلى إضافة هذا

الشعري العمل في تكاملها ليظهر . )3(وتمتزج

شكر إيمان سمةوبرغم تتخذ ال عنده العاطفة أن إال الذاتية، العواطف ترجمان الشعر أن ي

والذكاء واإلحساس الفكر توليدها في يشترك ثابتة، قوية بشرية طاقة هي بل المؤقت، االنفعال

الواسع والخيال الطويل ذلك. والتأمل في ميتة: "يقول كلمات رصف العواطف بشعر أعني وال

ا وذرف التوجع على وخيال. لدموعتدل وذكاء خصب، ذهن إلى يحتاج العواطف شعر فإن

وتناكرها، وائتالفها وتشابهها اختالفها ودرس وتحليلها أسرارها ومعرفة العواطف لدرس واسع،

ومظ عليهوامتزاجها توقع ما وكل وأنغامها، وأعمالاهرها الحياة أمور من العواطف أنغام

.)1("الناس

محمود عنه عبر ما إلىوهذا الشاعر شعر في ينقلب أن ينبغي العقلي المنطق بأن شاكر

مدَبرة( دقيقة باإلحساس،)2()حاسة يمتزج فالعقل التلقائي، الشعور باإلحساس المقصود وليس

بعد النفس في ويتلبث يستقر الذي الصافي اإلحساس هو بل الهوجائية، عليه تسيطر الذي المندفع

ا االنفعال شحنة يصاحبانقضاء وما واضطرابهالوقتية، ثَوران .من

بطابع وينطبع سماته يحمل الحق الشاعر وشعر الديوان، نقاد نظرية في صادقٌ والشاعر

عن كتابه مقدمة في العقاد يقول زائف، شعر وراءه واحدٍة نفٍس عن يشف ال شعر وكل شخصيته،

الرومي تل: "ابن هي الفنية الطبيعة إن موجزين نقول الطبيعةفنحن فك تجعل جزءاًنالتي الشاعر

الشذوذ أو األلفة ومن الفاقة، أو الثروة ومن الصغر، أو الكبر من الحياة هذه كانت أياً حياته . من

اإلنسان من الحي اإلنسان فيه ينفصل ال واحداً شيئاً وفنُّه الشاعر حياة تكون أن الطبيعة هذه وتمام

هو حيانه موضوع يكون وأن حياته؛الناظم، موضوع هو شعره وموضوع شعره، موضوع

يخفىفدي لنفسه، باطنية ترجمة هو يخفىفيوانه وال واألزمان، األماكن ذكر والفيهاه خالجٍة ذكر

م تتألف مما اإلنسانهاجسة حياة .1)3("نه

هذا–والعقاد كتابه وحسب،–في الشاعر شخصية عن للكشف وسيلة الشاعر شعر يتخذ ال

حيات وهذاأو بالفعل، عاشها كما حياته عن تُنبئ صادقةً وثيقة يعده هو إنما يحياها، أن تمنّى التي ه

                                                           
الرحمن(شكري) 1( مجم)عبد العربي، الشعر في دراسات والهالل، والمقتطف والثقافة بالرسالة نشرت بحوث وعة

لها وقدم وحققها جمعها ط: وغيرها، القاهرة، اللبنانية، المصرية الدار البيومي، رجب مقدمة(،1،1994محمد
الثالث الصبا"الجزء ط"أناشيد ،1،235:1915.

صفحة) 2( الرسالة47ينظر هذه .من
محمود(العقاد) 3( ال)عباس ابن بيروت،، العصرية، المكتبة منشورات شعره، من حياته  .4:1982رومي
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كتابه في شاكر محمود سلكه الذس المسلك الشاعر،. المتنبي: ذات عباساً أن الباحثة وترى

ف: ومحموداً صادقاً شاعر كل فليس النقد، في طريقتهما على الشعر في طريقتهما عكسا يالشاعر

يكون أن شاعٍر لكل أرادا وهكذا كانا، هكذا ولكن حياته، ووقائع نفسه طوايا عن .البيان

بين التشابه من كبيراً جانباً تعكس شعره، من الرومي ابن لحياة العقاد قراءة ولعّل

في التوافق هذا كان فربما محمود، وشخصية المتنبي شخصية بين التشابه قام وكذا شخصيتهما،

الشخ الناقدينسمات بكال حدا ما هو ومحمود–صية، من–عباس كل بصدق اإلحساس إلى

والمتنبي–الشاعرين الرومي ذلكفأدى–ابن الطموحبهما والإلى صادقاً، الشاعر يكون بأن

هذاينف ويستقرئاني يستلهمان أنهما إال وتزييف، ادعاٍء محض الشعر من كثيراً أن إدراكهما

وكذب الشاعر العلماءصدق أنظار عنه وتُعِرض الشعراء، أعراف تُقره فيما .ه،

العقاد وفتورها: "يقول كاللها ساِع في العقول فتتلقّّاه القرائح به تهذي لغواً الشعر ولو. ليس

الش هذا له كان لما كذلك الناسكان حياة في ح. أن الشعر بل وجوهرال الُّلباِب، ولُب الحقائق، قيقة

من والعقولالصميم الحواس متناول في ظاهر له ما عن. كُّل األمين والناقل النفس، ترجمان وهو

وكل كاذب، فالشعر ضميرها، وبين بينها تُداجي أو به تحس فيما تكذب النفس كانت فإن لسانها،

األشياء من شيء في للحقيقة موضع وال رياء كلها والدنيا كاذب، الوجود هذا في )1(".شيء

الش العقادوغاية يقول محمود، نظر في وغايته تتفق الديوان نقّاد نظرية في أنا: "عر ولستُ

اآلداب بأن القائلين شيءممن لكل أن وهي المقررة، الحقيقة يبطل القول هذا فإن لذاتها، طلوبة

منافعه من كثيراً وإن المنفعة، معاني بأوسع لمنافعها مطلوبة اآلداب إن أقول ولكني ونتيجة اسبباً

بها، يشغفون إذ اآلداب منافع يقصدون الناس أن ذلك معنى وليس باأليدي ويلمس باألعين، ينظر

وإن بدنه، قوام الطعام في أن يعلم ألنه يجوع ال فهو للطعام، الجائع كاشتهاء لَدنّي شغف هو بل

ك األمر الحقيقةكان في ق)2("ذلك الشعر فغاية ،المفيدةوام والمتعة الفائدة، عنهبين عبر ما وهذا ،

يكون أن طلب حين الهمم،محمود واستنهاض الشباب، لتحفيز يكتب النصر، لكتائب قائداً الشاعر

أن اعترف حين يشثم إنه وحسب، لنفسه إال يكتب لم منه يرى ثم قلبه، لواعج قلمه ويبث همه، كو

أهمه، فيما معه فيقتربيشترك وحدته، ساعة انتابه ما على االشتراكفيطلعه الغاية وتصبح منه

الفائدة تتم وبذا اإلحساِس، 2.في

                                                           
محمود(العقاد: ينظر) 1( الثاني)عباس شكري لديوان مقدمته األفكار(، ومزاياه(بعنوان–) آللئ ديوان–) الشعر

ج يوسف. ط(98: 2شكري كتاب(،)نقوال عن المحسن(الشطي: نقالً عبد الفتاح شكري)عبد الرحمن عبد ناقداً"،
القاهرة والتوزيع، والنشر للطباعة قباء دار .181:1999: وشاعراً،
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بـ هذا عن الديوان نقاد الوجدانية(ويعبر ال)المشاركة فهم يقول، المتلقّي، دور يغفلون

متباينة: " المازني بعوالم عينه فتكتحل الناس، بعيون أحدنا ينظر إحساسهم،. وكذلك ويشاطرهم

تجاربه، في النقص ةٌويسدجلوم مرآةٌ واحٍد كّل وكأن حياته، شعرية–فيحيا طبيعية-علمية

صقالها-سحرية في ونُبصر وجوهنا ِلنرى الحجب من عليها ُأرِسَل ما نرفع أن لنا أتيح لو نَود

الصدر طوايا وأخفى الضمير أسرار أغمض نورها في ونستبين )1(".نفوسنا،

بذلك كُلٍّ–والشعر شاكرمنعند ومحمود الديوان على-نقّاد عينم وصاحب وحدٍة، أنيس

قلمه خطاب في محمود كتبه ما تملّي من ذلك يظهر مسالةٌ)2(االحتمال، الشعر إن العقاد ،وقول

التائه الصبي يطمئن كما إليه فتطمئن الوحدة، وحشة في النفس تسمعه وصدى السلوى، شاء ِلمن

ل الوادي، في النداء يسمإلى أو صوته ِبرجِع يأنسي عساه من لَنجدتهع )3(.قِبُل

يستشرف شكواه، يبثُّ إذ ،وحياةوالشاعر اآلمال، من واسعاً يرىعالَماً فيما الشر، من تخلو

ال)4(محمود عبد به يرى ما وهذا بعر، إن يقول إذ شكري أجملحمن عالم إلى رحلةٌ الشعر ض

وأصدق الشاع)5(وأكمل ومهمة جديدة، حياٍة في الجديدة بالرغائب الشباب قلوب لءم 3.)6(ر

الجماعة تلك الديوان، جماعة نظرة مع وغاياته ومفاهيمه للشعر محمود نظرة تتفق وهكذا،

إلى الميل كلَّ تَِمل ولم الرد، أو األخذ في تُغاِل فلم المختلفة، اآلراء إزاء وسطاً موقفاً وقفت التي

وذ جانب، دون غيرجانٍب الشعري، اإلبداع في التعدد أوجه واستيعاب األفق، اتّساع إلى عائد لك

الديوان شعراء أن ترى الباحثة والمازني: (أن وشكري وقف) العقاد فيما النظر، في تفوقوا

شعره يمثِّل فلم طمحوا، إليه ما دون الشعري يجسدإنتاجهم أن محمود استطاع بينما نظريتهم، م

ا حياًأفكاره شعرياً كائناً .لنظرية

                                                                                                                                                                            
خليفة(التونسي) 2( العقاد،)محمد عند النقد من فصول مختارة(، تقديم)نصوص مكتبة: ، التونسي، خليفة محمد

القاهرة، 166 : 196الخانجي، 165. 
القادر(المازني) 1( عبد المطب)إبراهيم الهشيم، حصاد القاهرة،، العصرية، 173 : 1963عة 172.
صفحة) 2( الرسالة51ينظر هذه .من
محمود(العقاد: ينظر) 3( شكري)عباس ديوان مقدمة األفكار(، عن)آللئ نقالً شكري: ، الرحمن عبد الشطي،
وشاعراً" .181" : ناقداً
صفحة) 4( الرسالة53،54ينظر هذه .من
ال: ينظر) 5( الشعر في ومذاهبه(عربي،دراسات الشعر ج)في مقدمة .243 : 1،1996ط) الخطرات(5،
الرحمن(شكري: ينظر) 6( االعتراف،)عبد عن(، الشعر: نقالً نقد في  ).114: الربيعي،
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وأساليبه             طرقه حول االختالف طال أمر لهو نقدية، قراءةً الشعري النص قراءة يكن   ،إن ولم

مناهجهم        توحيد إلى النقاد اهتدى عائد   أن ذلك وسر واختالف     "ومذاهبهم، العلم، في الناس لتباين

الشعر في .)1("مذاهبهم

محا          القصيدة، مضمون عند يتوقف الشعر قراءة في الباحثة عامـة     ومنهج رؤيٍة استنباط والً

علـى         بـالوقوف الفنية للناحية اهتماماً يولي كما متماسكاً، وكياناً واحداً، بناء تقوم بحيث تجمعها

الش    الصورة في واإليقاع     التأمل الشعرية، واللغة أبيـات        سيقيالموعرية، قـراءة طي ذلك وكلُّ ،

الشا أوردها كما األبيات بترتيب التقيد دون .عرالقصيدة،

عامي              بين كتبه الذي شاكر محمود شعر من نماذج الدراسة هذه م، )1952،  1926(وتتناول

والمجالت     الصحف في بعضه البنه   ونُشر وكان أخيه   :المختلفة، والبن الـرحمن،     :فهر، عبـد

الودود مجهود     : ولتلميذه جمال، سليمان عنـوان           كبيرعادل يحمـل ديـوان في شعره جمع في

رياح( يا أخرىاعصفي ).وقصائد

لل     اختيرت التي النماذج تُمثّ   أما فهي شعره، باقي دون نظر_ ـلقراءة أطيـافَ  _ الباحثةفي

العامة وسماته المختلفة، ألبعاده كاملةً صورةً وتُقدم جميعاً، .شعره

في          يو قصائد بين فهي التنوع، قليلة محمود شعر موضوعات أن يـا   : (التأملالحظ اعصفي

الشجرة الصحراء  :رياح، الوطنية    !)ناسكة الثورة في وقصائد الـشجون  يوم  : (، الـنجم   !تهطال ،

الثائر... الواتر   واال!)والصبح التائـه      : (خوانيات، المالح أغنية مودع، كلمة وقـصيدة   )وعد، ،

وسلم   ( في   واحدة عليه اهللا صلى مولده الـديوان)نشيد غالبية المرأة في قصائده تشغل بينما ال: (،

التي       ،  !تعودي ألست عقوق، حيرة، بغضي، انتظري قديمة، تحت     !؟...نفثة قلبي، اذكري رماد، ،

األنقاض     تحت من الربيع، فلم   ). الليل، المترجمة القصائد ألنالدراسـة  تناولهـاتأما   محمـوداً  ،

شعراً ال نثراً .ترجمها

                                           
بشر(اآلمدي)1( بن الحسن القاسم الطائيين،ا،)أبو بين صقر،: تحقيقلموازنة أحمد 1961،7القاهرة سيد 6:1 





الرابعالفصل

شاكر محمد محمود شعر في قراءة





قصيدة في :قراءة

العذراء ( * )القوس

ب ي  يجدر أن العذراء   –قف  القارىء القوس قصيدة إلى الولوج لـ–قبل أراد محمـود  هحيث

ما               .. ،شاكر الحكمة روائع من فيه ألن الفريدة، لرائعته تقديماً ساقه الذي النثري اإلبداع ذلك لدى

ب غاياٍت الستكناه المرة، تلو المرة تأمله جديدةيستوجب آفاق وريادة .عيدة،

في     تأمل يوم         )اإلنسان(هو علمه من فآتاه اهللا، اصطفاه الذي المخلوق ذلك األسماء    ، آدم علّم

ِعلْمه     فبلغ اإلنسان          – يومذاك   –كلها، عن حجب تعالى اهللا أن إالّ الكمال، من علمه   غايةً غايات

ل         امتحاناً كانت بنعمٍة الخلق بقية عن وميزه القدرة     الكامل، نعمة هي ابتلى    ه، وقد االختيار، على

فأخفق،    فغوى   (اإلنسان ربه آدم يكشف    )()وعصى أن أراد ألنه عنـه         ، يبقـى أن اهللا اختار ما

أمره   إذ الظالمين      : (محجوباً من فتكونا الشجرة هذه تقربا هو      )()وال يختار أن إال اإلنسان فأبى ، :

سوءاتهما     ( لهما بدت الشجرة ذاقا الـذي          )()فلما القويم النهج عن حاد يومذاك ومن يختـل،   ال،

الواضح،              فأسلمه القديم وهديه ونهجه طريقه استحال ولذا باختياره، اهللا عصى ألنه الختياره، اهللا

كثير في وأخطأ حيناً، فأصاب فيها، طريقه شقّ محيرة، وضالالٍت ومناهج .طرقاً

قائالً      ذلك اإلنسان حال يصف فسق      تُحد: "ومحمود وقد اإلنسان عن تالدعثني فطرتـه،   )(ن

انسلخ    حتى الشح ِركاز  واستغواه غيـٍب          . )(ِجِبلّته)(من علـى فاقتحم التدبير، من أوتي ما غره

جرأته  )(يعتسفه المشيئ. بسفاهة من به ُأعين ما يستكثرواستخفه مبذول، خيٍر على فهجم نـه  مة،

فانبتّ)(همتهنَبضراوة   ،)(  يومئ مطموسة   من فالٍة في حتـى  )(ٍذ كدحاً فيها يكدح يظّل دليل، بال

للرحيل .)(!"ينادى


حاشية( * ) عن نقالً جاءت القصيدة أبيات شرح في الواردة الكلمات العذراء(معاني ).القوس
آية )1( طه،  .121سورة
آية )2( البقرة،  .35سورة
آية )3( األعراف،  .22سورة
معك: التالد)4( يولد الذي الموروث  .القديم
األرض: الركاز )5( باطن في المدفونة المركوزة والفضة الذهب قطع  .أصله،
الخُلُق: الجبلة )6( عليها يبنى التي الراسخة  .الطبيعة
أناة: يعتسفه )7( وال هداية وال رويٍة بال طريقه .يركب
تنتهي: النهمة )8( تكاد فال النفس تسوق التي  .الشهوة
ال: انبتّ )9( في دابته رجعةأتعب بال انقطعت حتى  .سير





وحده    الم   –فاإلنسان الخلق مرسوم     سيدون منهج على منهجه،      –ر اختيار على القدرة يملك

وقدوته يتبد     . وغايته، ال إرثاً ليست بذلك سبق      ومهارته نم خطى على يستدرك ألنه بالزيـادة   ل، ه

ال النقض  أو أو حيث     )(تعديل ِمن سيرتهم يعيد وقد وهو       ، بجديد، أتى أنه ذلـك     –يحسب  – بكل

بـ           محمود عنه عبر الذي الكمال، بلوغ إلى المتقادم (يطمح بـه     )المنهج وعنى أو) النمـوذج (،

األعلى ( ح) المثل اإلنسانالذي عنه      ِرم يحيد أن اختار ألنـه األنبياء    . بلوغه رساالت جاءت وقد

–   دعإليه         –ب دعت مما وكان النهج، ذلك أصول للناس ق  : لتبين العمل، عليـه     إتقان اهللا صلى ال

يحسن: (وسلم أن عمل إذا للعامل اهللا .)()يحب

اإلتقان     ظّل علـى            )حلم(وقد أضـفى لذا وبأسلوبه، بطريقته، إليه الوصول يحاول اإلنسان،

نفسه      وسمات شخصيته من طابعاً أيضاً  عمله ولذا منه     ، بعض ألنه عمله، محمـود  . أحب : يقول

صبابةٌ     "...  اندفقت حتى نفسه، جاشت وتضرم     م)(فكذلك يعمل، فيما ميسمه   نها ترك حتى )(قلبه

أنشأ، نفسه       فتدلّهفيما من طائفةً استودعه ألنه يديه، أفنـى        ،)(بصنع ألنه منه، استجاد بما وفُِتن

قلبه    من ِضراماً يستخف  اوإذ. فيه ضـاع            ههو إذا عليه األسى ويضنيه وملك، منه حاز بما الزهو

هلك .)("أو

اختار    ِلم هنا قصيدته      ويتضح يجعل أن الـشماخ    (محمود لـصوت صدى()(     أن أراد لقـد ،

تَ و     يمارس العمل، إتقان إلى اإلنسان سبق      وقَ نم خطى على االستدراك إلى وميلَه إنما  ، بذلك هو

سيرةـتمثّي . اإلنسانل


فيها: مطموسة )10( أثر ال  .دارسة
محمد(شاكر  )11( العذراء،، )محمود دالقوس جدة، المدني، د.دار  .27: ط.ت،
السابق: ينظر )1(  .24: المصدر
أحمد    (الطبراني   )2( بن سليمان القاسم تحقيق  ،  هـ360ت   )أبو الكبير، الـسلفي،     : المعجم المجيد عبد حمدي

بيروتدار العربي، التراث طإحياء ج3،2002، ،19 :199.
تصب: الصبابة )3( التي الماء  .بقية
بالنار: الميسم )4( الوسم  .أثر
والهوى: تدلّه )5( الحب من عقله  .ذهب
العذراء )6( .24،25: القوس
الالمية       ريعب )7( مفتتح في بقوله ذلك عن الشماخ    : (محمود صوت صدى إذن ينظر )فاسمع العذراء،   :، القوس

أبيات35 من سبقها عما يعبر حين على المطلقةـ، الهاء قافية على : بقولهـساقها
أتاها حيث في البائس قواسها عن ينبئك الشماخ :فدع

محمود صوت الالمية أبيات فيما الشماخ، صوت الهائية أبيات .وكأن





ذاتها       باالنتقال –الحظ  يو القصيدة في التأمل قصيدته،       –إلى يجود عندما الشاعر هـي  فأن

ال ولـذا                قأمام عديـدة، أوجهاً التأويالت من يحتمل بل واحد، بتأويل ينحصر ال مفتوح، نص راء

ومتذوقيه قرائه بتعدد تتعدد وتذوقه األدبي النص تأويل طرائق .تكاد

كان    شاكرولئن العالقـة      محمود تلك عند الرائعة لقصيدته تقديمه في يقف أن اختار قد نفسه

هـذا                   عند تتوقف القصيدة أن قاطعة داللةً ذلك يدل أن ينبغي فال وعمله، اإلنسان بين تقوم التي

الجاهليـة                 القصيدة روح حناياها في فتستبطن ذلك، من أبعد إلى وتمتد لتتراحب إنها بل وحسب،

متك   لوحةً صـو          باعتبارها إحدى يبرز أن اختار قد محمود كان وإن صـورة    (رها  املة، وهـي

الرمز    )القواس يستمد إنما فهو ذلك     ، قاصداً الجاهلية القصيدة يسري     ،من الذي الرحيب المعنى أما

القصيدتين   كلتا فهو       : في شاكر، محمود وقصيدة الشماخ ثالثـة        قصيدة فـي محمود عنه يعبر ما

ذاتهمواض باللفظ :ع

ــدم ــارخ)(فدم ص ــنهم قل: بي ــاء ــلبق دول!! ي ــا !!ودني

وسا  ف ،يخر يميـل        عرشٌ وسـاٍق ،قَـري !!فـلأونجـم   ... ٍع

...

بعتهـا   ( بعتُها؟ دول      ! ... بعتهـا! أجل ودنيـا قليـل، بقـاء(!

...

خليلي! أفق العلـل         ! أفق! يا صـريع الهمـوم حليـف تكن ال

ــديماً ق ــا علّمتنيه ــاة، الحي ــذي وه ــان الزم ــذا !!دول: فه

دولة                  كل وتدول شيء كل يزول أن تقتضي الدنيا في اإلنسان حياة طبيعة أن هو المعنى هذا

بالدول      سميت لما وإالّ وتمكنت، صارٍخ         !قامت صوت هي المعنى، هذا حملت التي واألصوات ،

الذي                )دمدم( القواس صوت يتلوه المزعج، وقعه من كان مهما يرد ال الذي القدر صوتُ وكأنه ،

أضحى         يستعي أنه على للداللة بحرفيته المعنى ذاك منه        )قانوناً(د ينجو فال البشر، بني بين يسري

واحدة             بكلمة المعنى على الداللة مختصراً القوس صوتُ يأتي ثم بذلك    )دول(أحدهم، أراد حيث ،

يقـول            أن أراد فكأنه والتأني، التوقف طول يرد ولم اإلشارة وعـدم       : مجرد التقلـب كـان إذا

فلنفعلاال ردها، نملك ال التي حياتنا، سيرة هما حال على جديدستقرار من لنبدأ بوسعنا، .ما


ويطِبقْ: الدمدمة )1( الناس على يرجف مزعج  .صوت





محمود    المقدمة    –وحديث الكبيـر،           – في المعنى بهذا عالقة ذو وإتقانه، اإلنسان عمل عن

إلى     يتوق عمله        )البقاء(و) الخلود(فاإلنسان هو اإلنسان من يبقى ما أن ويعلم ،)(  ،    فـي فيجهـد

عليهإتق ويعكس شخصيتهروحمنانه، وسمات .ه

وحـشي                حمار حول الشماخ أدارها لوحٍة من جزء هي الشماخ قصيدة في القواس وصورة

يجوز     أن الـصياد               يحاول في تمثلت عقبات من أمامه قام ما متحدياً ليسقيها، ماء مورد إلى بأتنه

كم ش     الذين ومقاوماً الماء، منابع عند العطشى  غنوا األتن فقـد         ب ذلـك ومع عليه، تتعصى التي

أخيراً الماء :أوردها

فابتزها    الوحش، رمح ال     )(ِبالِبلهـا  )(رأى حيـث جـلومـن

مثــل خــوفٌ عنــه ففزعهــا مــورد، إلــى ظمــاء )(رآهـا

بعـد        غيـره، إلـى سراعاً اشـتعل      ٍوفطارت حتـى تـضرم

أهـلَّ              لمـا المـوت عـن فصدت صائدين، رأت حتى تدن فلم

األراكة    طارت  فكالبرق   ذي على مأمٍن ـ  )(إلى النّهـلص )(افي

فقد    حيوان       ) بقي(وهكذا، ألنه ألتنه، وفياً الوحشي لـم      ) مسير(الحمار ومـنهج فطرة على

القواس          أما عليه، اهللا فرضه بل هو، الشماخ     –يختره قصيدة اإلنسانية     –في للعالقات رمز فهو

أما   تزول وقد     مالتي وامتحان، اإلنسان   ) زالت(إغراٍء ر(ألنبنفسه،     ) مخي يختار ألنه أعماله، في

و يتحير أن إالّ يملك ال يندمفهو ثم ويتصرف .يتلدد،

يـستمد             أن أراد إنمـا ألنـه وقواسها، القوس صورة على للوقوف محمود اختيار كان وقد

عمل      على الدال عمل    ) القواس/ اإلنسان  (الرمز ال الـوحش  حمـا/ الحيـوان   (االختياري، ) ر

قليـل،                . الفطري اإلنـسان فبقـاء هذه، سيرته واستمرار اإلنسان تقادم إلى يشير إنما بذلك وهو


أن   )2( الباحثة بقوله          ترى وإيمانه الديني شاكر محمود يقين من مستمدة الفكرة وسلم   ص( هذه عليه اهللا ): لى

ثالث        " من إالّ عمله انقطع آدم ابن مات لـه           : إذا يدعو صالح ولد أو به، ينتفع علم أو جارية،  =رواه" صدقة
النيسابو      ( مسلم   ( .مسلم= القشيري الحجاج بن مسلم الحسين شـرح     هـ261ت   )ريأبو مسلم، صحيح ،

النووي، قطب،: بإشرافاإلمام عباس عالحسن الرياضمدار  .88): 6( مجلد،1،2003ط،الكتب،
وسلبها: ابتزها )1( وغصبها  .غلبها
منه: البالبل )2( تضطرب التي القلب  .وساوس
قائماً: مثل )3(  .انتصب
األراكة )4( ماء: ذو  .موضع
الشرب: النهل )5( الماءأول مناهل ورد  .عن





شك        موضع والوفاء الحب بعواطف قلبه تعلّق اإلنسان   )(ودوام تخيل مهما بعـدم       ، مـوقن أنـه

اإلنسان   . التحول ذلك    –وبنو وع        – في أحوالهم تقلب في سيرتهم يعيدون وأشباه، واطفهم،أمثال

واألشكال األزمان اختلفت الشماخوإن صوت صدى هو فها والمواقف، :والظروف

يزل لَم كأن فيها دترد القرون، كهوفُ عنه بتجاو

والزمان          اإلنسان اختلف وإن يتردد، زال ال الشماخ صوت اإلنسان   . فكأن اعتبار كان بمـن   ولذا

هي      سبق فها الزماً، أمراً تخاطبه قائلةً  القوس تعلّمت     إ: القواس قد منه نظريـاً   تقلّب  نها أحواله

حين مرة السابقين) نظر(وعملياً، منازل معها :وتأمل

الوهاد النجا  )(يجوب ويعلو القللْ    د، ويرقى الكهوف، ويأوي ،)(

الحتوف   ويف مستقر إلى نم  : ضي دار وِصـلّْ    ٍرفي وذئـٍب، ،)(

وِحميــ ،ثمــود وأشــقى عــاٍد، األوْلمنــازَل والبائــداِت ر،

طلـلْ               َلمجاه أو يـرى داٍر رسـِم وال أنـيٍس، ِمن بها إن ما

انتقـل             وكيـف القـديم، ومجـد الزمـان، كان كيف !يعلّمها

أخرى القوس) بعمله(ومرةً أختها مع السابقة تجربته في .هو،

قـديمـاً علّمتنيها الحياة، وهـذي الزمـان، !!دول: فـهـذا

يفسر نفسه،              وهذا يعيد اإلنساني التاريخ ألن القديم، منذ الناس أفواه على الحكمة جرت لماذا

فـي                   الخطـأ اجتنـاب بينما أخطاء، من فيه وقعوا فيما فيقع األولين، آبائه سيرة يكرر واإلنسان

المعنى هذا داللة تحمل التي الحكمة بأبيات حافلة والقصيدة الخيار، يملك ألنه ومقدوره :وسعه

الماَليسا أذلّْ        –! نعـم! عنها؟ومني حـراً البـؤس لـبس إذا

يقُـلْ                لـم كـأن در قـال وإن العيـون، تزدريه مشى ما إذا

البؤس! نعم الجبـْل؟          !! إنه كـذئاب بـشٍر مـن المفـر !أين


المعنى   )6( ـ  هذا الباحثة ترى فيما قولهـ من وسلمص(مستمد عليه اهللا هوناً): "لى حبيبك عـسى  أحب ما

وأبغض      أن   ما، يوماً بغيضك مـا     هوناً   بغيضكيكون يومـاً حبيبـك يكون أن عسى الترمـذي"ما  ( .،رواه
سوار      ( الترمذي   بن عيسى بن محمد عيسى الرسـول         ،هـ279ت   )أبو عـن السنن من المختصر الجامع

حققه وسلم، عليه اهللا األلباني،: صلى الدين الرياض،ناصر المعارف، واحد،1،2003طدار .453: مجلد
المنخفضة: الوهاد )1(  .األرض
المرتفعة: النجاد )2(  .األرض
قُلّة: (القلل )3( الجبل): جمع رأس  .وهو





تُهتَبـلْ            )(كٍْرنُثعالب   فرصـةً تـرى حيـث النفـاق )(تجيـد

بــ ــنم يــدي بــين تُبــصبص للهــوان معــودةٌ ذَْلكــالب

...

قال   ساخٍر سـم    ! آكالًيا: ومن فـي ُأِكـلْ      تتلبس قـد مـن

...

قَتَـلْ               ! أفق قـد أسـى بعـد قبلـك، العاشـقون بهـا أفاق قد

عمله         ) القوس(أما   إنها اإلنسان، جهد ثمرة فهي القصيدة، يطـاول       في وبـه يباهي، بِه الذي

يحيىذُر وبه يحياالكمال، وله :ا،

يحيى عامين البـؤس منهاوفي ويحييه واألمْل: لهـا، الغنى

مـا                 كل ليشمل يمتد بل المحسوس، المادي اإلنجاز عند يتوقف ال هذا وجهده اإلنسان وعمل

القصيدة     مقدمة في محمود يقول وأفكار، ومواقف وأقوال أعمال من عنه لمحـدثك  : "يصدر وإني

البشر،        عرِض من رجٍل عن صابر   ياآلن يديه، بكد يف    ال)(تعيش عمالً يعمل عامين، ساً  نفَلتُفاقة

عليه         بكى حتى للبيع يسِلمه كاد فما يبهره، ثراء أغواه إليه، الغنى ولكـن  . من أعرفه حـدثني  لم

اللسان في فطرته وهذا يديه، في فطرته ذاك البيان، عمله مثله رجٌل .)(."عنه

القوس    عنها     ) عذراء(وهذه ويدافع اإلنسان، إلى       يتعشّقها إشارة هذا وفي ِعرضه، عن دفاعه

إتقانه في يجد الذي عمله تجاه بالقداسة شعوٍر من اإلنسان يكنّه .ما

بداخلها              تستبطن قصصية قصيدةٌ أنها مميزاً، نبضاً القصيدة هذه يكسب مما عناصـر  ولعّل

ا              يكون ثم الذروة، إلى تصل حتى فشيئاً شيئاً تتعقد ثم تتطور، فاألحداث ذلك  القصة، بعد . )(لحل

بين       تنشأ بح عالقة هو    )قوسه(و) قواس(إنها والقواس لـه       )اإلنسان(، أضـحت هنا والقوس ،

فـي               ) حبيبةً( ويبـذل ِعرضـه، اإلنسان يحمي كما ويحميها الناس، عيون عن ويخفيها يصونها

يطيق ما وفوق أطاق ما :سبيلها


الخب: النُّكْر )4( المنكر  .يثالدهاء
الفرصة )5( غفلة: اهتبل على وافترصها .اغتنمها
)1( رومشقة: صاب عنَت على الصبر معها  .تكلّف
 .29،30: العذراءالقوس  )2(
مصطفى (هدارة  : ينظر )3( وإسالمية  ،  )محمد عربية العذراء   : دراسات فـي     –القوس الفنـي   رؤية : اإلبـداع

159. 





البـذاذة         بـادي الشقاء، بادي وهو لها، ـ  )(يغنّي حت هـِزلْ  ، ى

ــديي بي ــا ــٍق،  قلبه رفي ــٍف، لطي ــٍف، لهي ــشفٍق، ــم ْلوِج

...

حتـى               أطاعت عـامين بالوجـد لوعتـه أن بعـد مـن ْلِحـنَه
و

تُبادله يُقذف         ذبوهي أن ويروعها الصغير، أخوها كأنه تحتضنه سهمه، يسلمها فحين ِببذل، الً

لح يوفر ما هو فقده أن تعلم حين لكنها عنها، بعيداً الفراقبه ذاك ترتضي العيش، هناءة .بيبها

أمهـا    مـفكفّلها   بنـي بـريش        )(ن تـردى مـْلكصـغيراً،

...

تكلّمـه           وكـادت رحمـةً، الحشا عليه عقَـلْ   ... فضمتْ لـو

الغيور      المحب جنون نفـأنبض  ...فج ،)(      ْطَـلب أبـي عنهـا

الصغير   )(أرنّت أخاها ضـلّْ  !! ويله!! أخي!! ويحي: تبكّي أين

ــا يفجعه ــّل ــا  : فظ إخوته ــائز جن ــرى ت ــْل... أن !واتّكَ

أخوها     ظبي((فأعرض به ونادته...فنادى قتـلْ   ! هـا: ، قـد

بـه    فّوق فصاحت ظبي قوائمـه    ...اه فخـارت فاضـمحلْ  ...، ،

ب   : يساِئلُها... فآبا   رضـيِت قالـت     ثهل األحبـة؟ أجـْل: كـِل

أحب من بجميع يستبدلها حتى بينهما، الحب عالقة :وتتعقد

إليــك والجــذَْل: وفــارقتُهم! زهــدتُ الــصبا عهــد أخــالّء

الصديقُ مالخليُل! فِنع األنـيس    ! ونعم البـدلْ    ...ونعم ونعـم!!

ــداقتها ص ــديقٌ ــص ــلّْ  ح تُم ال ــا خاللته ــلٌّ وِخ رةٌ،


الحال: البذاذة )4( وسوء الهيئة .رثاثة
أمها )1( بني من فإنه: الصغير السهم، أخوها والسهممهو القوس واحدة، شجرة من  .خوانأا
القوس)2( كالبكاء: أنبض صوت له فيسمع أرسله، ثم وترها  .جذب
الحزينة: أرنت)3( النائحة صياح  .صاحت
الظبي)4( جانبه: أعرض أي عرضه، من الرامي  .أمكن





ت      حين ذروته األحداث تعقّد كيانهمـا،         ع  ضوويصل يزلـزل امتحان في بينهما المحبة عالقة

العاشق    القواس فيه منه         ويمتحن األمر ويقع حبيبته، بيع عليه االستهانة   – بدايةً   –فيعرض موقع

إياه سائالً واثقة، ساخرة بنظرٍة شراءها رام الذي الشيخ فيقابل تشتريها؟: واالستخفاف، !بكم

رد... نظرةً   )(فباسمها ِطـلّْ         ثمم سـخٍر نظـرةَ الـشيخ إلى

؟- تشتريها ! ...بكم

بــه الخَبــْل! حــذار! حــذار: فــصاحت هــاكد!!

بثمنها   الشيخ ضـعف             !ويغالي تـصور القـصيدة، لوحات أبدع من لوحةٌ تُعرض وعندئذ ،

تتعـالى                 حيـث المسرحية، روح تبدو اللوحة هذه وفي الناس، وإغواء المال إغراء أمام اإلنسان

تهامـسهم               األ ويـسمع حولـه، من الناس وتزاحم القواس، يبصر القارئ فيكاد وتتداخل، صوات

لحشرجة              ويصغي النفس، هواجس من القواس أعماق في يضطرب لما وينصت بل وضجيجهم،

الواهن القوس صوت في :الموت

به دهاك؟! أنت؟: تنادوا شيخ؟  ! ماذا يا رجـلْ     ! مالك يـا !قُـل

يصيح تش  وآٍت وكفُّ يـصلّْ      ، وصـوتٌ أجش، وصوتٌ )(!ير،

طنّــةً مــسامعه واختُِبــْل...وطنّــتْ نــواظره وزاغــت ،)(

أشفى     المريض كهمس إليه يـستقلّْ     )(وأفضى ما الموت )(على

بقاصـمة   !! هلكـتُ!! ويحي! ويحك: تُناديه !وأثكـل! أتـوك

يصغي    وعو  ل  مثبو... تلفّت ضوضاء زجلْ  )(ٍةعاللهيب )(في

يُؤ يعج(..  (جفهذا وهذا ،)(..  يخو وهذا وهذا   ..)(ر، )(!صهْل،

ِسري يحثُّ  ...وداٍن وداٍع تُربـتُ   ...، وكفّ رجـل     : ، يـا بـع!


س: باسمها )5( نظرة إليها مبتسمنظر .خَر
الصوت)1( الصفا: صلَّ على حديد صوت كأنها ِحدة خالطته  .إذا
المضطرب: اختُبل)2( كالجنون الخبل،  .أخذه
 .أشرف: أشفى)3(
 .ينهض: يستقل)4(
الكالب: وعوعة)5( كوعوعة مختلط  .صوت
الالعبين: الزجل)6( كأصوات  .الجلبة
)7(ؤجسريع: ي مرتفع بكالٍم  .يصوت
)8(عجكالهدير: ي عالياً صياحاً  .يصيح
الثور: يخور)9( كخوار غليظ بصوت  .يصيح
الخيل: صهل)10( كصهيل مبحوحاً صوتاً .أخرج





باع يبع  ! باع !بع! لقد لم المال! ال رجـلْ   ! ويحك! غنى يا !بع

الموِت( !!إليك... خذني: وحشرجة

!)لبيِك!! لبيِك-

رجْل يا بع!!

القواس       ويضعف الملتهب، المشهد تـصرفه        – أخيراً   –وينقضي يعي أن دون قوسه، فيبيع

وتتعـالى،                  تتـداخل الناس أصوات تزال وال تهتز، تزال ال الصورة أن إالّ العقدة، وتحّل ذاك،

والشدة       الجهر حروف تُحدثه الذي الكلمات قول  )(وإيقاع مـا     )يعج(،  )يؤج: (هفي إلى باإلضافة ،

ذلـك                ويلي الناس، وضوضاء الزحام حركة يناسب ضجيجاً لَيحمل قوة، من الجيم تشديد يحمله

في         السين استخدام يمثلها الهمس أحرف في     )يسر(استخدام والثاء والحاء فـي     )يحث(، والتـاء ،

الخفي)تربت( واألصوات الهمسات يلتقط بذاك والشاعر . ة،

ِبعتَ ِبعتَ! لقد !قد

كذبت !كالّ

ِبعتَ باع! لقد !قد

أجْل! ويحي-

بعتُها    أجـلْ    ... بعتُها  ... بعتُها  ... لقد جزاٍء، بخير !!..جزيتم

بعتُها!! بعتُها... بعتُها  ... بعتُها  . أجْل ال. ال!! أجل ْلأج. أجل

ا     ويعكس انتاب ما التكرار ومكـذ         أسلوب مصدق بين فهو عليه، سيطر ذهول من ب،لقواس

وينفي قوله  )ال) (أجل: (يثبت ويردد وقوعه  ) بعتها: (، ينكر وي    .كأنه الناس، أصوات تهدأ خلـو  ثم

بهمه   وحيداً القـواس،             القواس نفـس اكتنف الذي للظالم وصفاً محمود ويسوق ضميره، وعذاب

يكا اإلبداعحتى قمة هو تمثيالً، يمثله :د

الجبـلْ               مثـُل الهـم مـن عليـه مطرقـاً، ذلٍّة على وأغضى

كاألشـلّْ             ...أقام أعـضاؤه تَخـاذُل حـراك، مـن به إن وما ،


اللغة: الشدة  ) 1( االصطالح     : في في بها يراد و ضده     : القوة، و المخرج في الصوت هي    اانحباس و الرخاوة،

قولك     في بكت  (مجموعة قط ف   )أجد الجهر أما عنـد             ، المخـرج فـي النفس انحباس يعني و الهمس ضد هو
و                     قويـاً، اضـحاً و مجهـوراً المخرج من الصوت يصدر لذلك و قوياً فيه انحصاره فيكون بالحرف النطق

قولك          في المجموعة الهمس حروف سوى ما سكت  (حروفه شخص بن   (القارىء  : ينظر). فحثه العزيز عبد
الفتاح رو   ،  )عبد على التجويد النجود،      قواعد أبي بن عاصم عن حفص المنـورة،       اية المدينـة الدار، مكتبة

63:هـ5،1410ط 62.





و       الزحام، ضجيج أذنيه رجـلْ      ! بع"وفي يا ِبع ،باع ،بع ،باع!"

     وامالـس طار حيث في كـأرومٍ   )(وأخلد )(مثـلْ  )(بمهجتـه،

صـلودٍ          حـزٍن تمثاَل قام، حيث نبتتْ، صخرةً كأن)(  ّْتُـلع)(

الذي                األبدي، اإلنسان ضعف رمز هو الموقف، ذلك القواس وقف حيث قام الذي التمثال هذا

تزول ال فيه فطرةً .أشبه

القار            نفس في األمل روح يبث أن القصيدة ختام في محمود التفاؤل    ويرى ويربط بصنع (ئ،

فاته،)اليدين ما يستعيد أن وطاقته مقدوره وفي جديدة، حياة خلق اإلنسان بوسع أن :ليبين

ــلْ   وارتح ــه خيمت ــوض ق ــةً، بغت ــا له ــالم الظ ــاء أض

تُنَـلْ                لـم مكنونـةٌ عـذراء الغـصون خـالل مـن له أطلّت

...

مــستوفزا فارتــد ،تــهوناد)(ًينــدمْل ولــم تلظّــى :بجــرٍح

...

فقدتك! أفقْ دهـا   ! ال بهـا   ! تمتّـع! ك؟مـاذا تُبـلْ  ! تمتّـع ال

أختـي           قَـد فـي لـديك، تراني يديك البـدلْ   ! بصنع وِنعـم!

كثيرة     –فاألمل   أحيان الـصوت              –في ذلـك إجابـة إالّ عليه وما سعياً، اإلنسان إلى يسعى

إيم           من منبثق اإلنسان حياة في واألمل جديد، من للحياة واثـق     الداعي فـالمؤمن باهللا، العميق انه

اجتهادهي على ُأِجر أخطأ وإن صوابه، على أثيب أصاب فإن العمل، في دوره يمارس أن .همه

صدقِت صدقتُ  !! ... صدقِت قد يـزلْ     ! نعم لم كأن يديك وسر

الجبـلْ             ومرسـي النبـات، وبـاري النّيـرات، فاطر به حباك

لــه! فقــم وســبح وجــلّْ! واســتهّل، تعــالى بــر ِل ولــب


البيع: السوام)2( في .المساومة
أغصانها: األروم)3( وسقطت ماتت إذا الشجرة .أصل
.انتصب: مثل)4(
أملس: صلود)5( .صلْب
ثابت: عتُل) 6( ثقيل .غليظ
استقّل: المستوفز)1( إذا القاعد بعدهو قائماً يستَِو ولما للقيام، يتهيأ رجليه .على





فالتأم متكاملـة،                وبعد، فنيـة وحدةً يكون يكاد منها بيٍت فكل ينقضي، ال القصيدة هذه في ل

مقدمـة                 إلـى إضـافة الثالثمائة، قاربت فأبياتها القصيدة، طول دونه يحول أمر ذلك واستيعاب

إعجـاب                أثـارت طالمـا العربي الشعر تاريخ في والمطوالت وخاتمة، شعرية، ومقدمة نثرية،

عن تفصح فهي الالنقاد، ثابتة النفَس، عميقة وشاعرية غنية، لغوية .طىخُذخيرة





قصيدة في ...قراءة

التي !؟...ألسِت

عهـود              تبدو   من أبرمت ما خانت التي للحبيبة محاكمٍة صورة القصيدة لهذه العامة الصورة

بـالفراق،                   قاسياً حكماً عليها الحكم يكون أن فحق الحب، تروم آبت ثم عهد، على أبقت فما ،الود

نفثات           أنها يرجح القصيدة أبيات على الوقوف أن األلم،     بيد به برح الوجـد،    مصدوٍر وأمـضه

الجحر ذات من مراراً تلدغ فال والسلوان، بالصبر لتتجمل نفسه .يجاهد

ا       الشديد المحب انفعال ذلك على في      يدّل اإلدانة، في يشتط أن دفعه كل    لذي على ) أنثـى (حكم

وفطرة طبيعة فيها الشر .بكون

ــده بع ــك وبين ــي بين ــتْ رم ــن أنثى   ولك الـضرائبِ    ...ضريبة شر !وهي

أما    يحاكمها هو التي  مثم يوهم      نفسه أن حاول وإن لتلقاها، يخاطبهـا     لقارىءاتاقت إنما أنه

وحسب الرعناء عاطفته بها يخاطب التي حكمته ليرسل خطابها يترك فهو قوة، موقع .من

غـشاوةٌ     ... كنِت  ! بلى عليهـا عيني إذ

خيلـت        البـصيرة عـين على وأخرى

تكا ــن م ــأننيأرى ك ــال الخي ــب ذي

غــايتي    ألبلــغ آلمــالي أغنّــي

ــالهوى ب القلــب راحــة إالّ ذاِك ومــا

ــِبوإذ الغياه ــواد س ــن م ــردى أت

ــواذِب الك ــاني باألم ــداها ه ــسي لنف

جنـة   ركـائبي      إلى أحـدو الفـردوِس

لــذ مطــالبيوأدرك وأجنــي اتي،

المتاعـبِ         شـديد عـيش فـي وبالود

كل       بعد خطابها يترك األبيات هذه لكالم      ) كنت! بلى(متين  ففي إشارة فيها وقف عالمة تتلوهما

يقول   وكأنه فكأنه            ! بلى: محذوف، الشاعر، مراد على الداللة في أبلغ هنا والحذف ذلك، كلَّ كنت

قائ يستتبع أن تقف: (الًأراد مما ذلك، من ).حائرةدونه  الكلماتوأكثر

لقد          نفسه، على بالالئمة لينحو خطابها يترك علـى       غَرتثم غشاوةً فأسدلت األماني، كاذبات ه

وإدراكه              رؤيته له أرادت ما إالّ يدرك أو يرى عاد فما بصيرته، وعلى فـي   . بصره واضطرابه

ما على دليل نفسه، إلى التحدث ثم لومها، بين استقرارتناالخطاب وعدم هيجان من هاب.

بعــدما بالحــشاشة أنجــو كــدتُ حبفمــا ــن م ــتُ ــِبتلقي النواك شــر ــِك ي





...

ويحها ِبـتُّ    !! أال طيفهـا   كم الكواكـبِ       !أرقـب نجـي عينـي سهرت !وكم

الطويل،     بحر أنغام في يو      والتأمل غناءه، الشاعر عليه ساق في    حالذي رغبٍة من تملّكه بما ي

تضطرب      أو تثور أن النفس حالـة           . ضبط إلى أنغامه تكون ما وأقرب للهم، أحمل الطويل فبحر

ا الخطابمناجاة لها يوجه لم وإن .لنفس،

الش           حالة عن التعبير في عظيماً دوراً الكلمات إليقاع أن وقـت      كما البسته التي النفسية اعر

بهاتلف :ظ

غلــت إذا الوديــع ــرالب لــي بالمناكـــِبوكنــِت وادافعـــت ــا بأمواجهـ

لفظة        ) ادافعت(فلفظة   تحمله ال ما القوة من أ  )تدافعت(تحمل وهي عـن      ، التعبيـر في قوى

قوله في وكذاك واالصطدام، التدافع :حركة

والجـوى       والوجـد الحب تحت الغوالـبِ     تخشّعتُ الهموم في اضطرابي وطوِل

من) تخشّعت(فلفظة على) خشعت(أبلغ الداللة عمق فيفي .الفعلالتمادي

القصيدة    التي   (وعنوان دو    –استنكار  !) ؟...ألسِت للناظر يبدو أنـاة    فيما بـه     –ن يواجـه

إلـى                  يفضي التأمل، من شيئاً أن غير كان، الذي الحب باستعادة وأملها إياه، حبيبته لوم الشاعر

إلى                    دفعاً يدفعه يكاد هوى من نفسه في ثار ما ينكر إنما الذي المحب ذلك نفس خبيئة عن الكشف

قديم من عهد ما إلى والعودة بعد، اندملت ما التي جراحاته .الحبتناسي

تساؤله    على إجابته التي   : (وتتكرر فتكاد     ) بلى(بلفظة  !) ؟... ألست متتالية، مقاطع ثالثة في

بمـن                ) بلى( يـذكره نفسه، في قام لهوى يستجيب البداية في وهو الحكاية، مفاصل تلخص هذه

قلبه :ملكت

يـضيئه       ! بلى سـراجاً قلبـي في ــِبكنِت جان ــلُّ ك ــواره أن ــن ع ــر فيفت

منزل فـي              ويصف لحبها باقية ظالالً يعكس بإجالل ويصورها نفسه، من إياها أنزلها التي تها

لو     فهو يدعي    –) أبغضها(قلبه، لكن      – كما المنزلة، تلك بمثل ذكرها مس    به  لما على يصحو عدها

..األشواك





صدوره   ... كنِت  ! بلى تبدو السحر العواقـبِ        كنِت شـر منـه تخفي الخير من

ال   تتجلى ألن           ثم الملومة هي ليست نفسه، على بالالئمة فينحو لعينيه، ِصـفةٌ  ) الخديعة(حقيقة

حواء      جنس في األلم      –ركّبت له صور تعمي          –كما أن لعواطفه سمح يوم الملوم، وحده هو إنما

الحقائق عنه فتحجب :بصيرته،

غـشاوة     ... كنِت  ! بلى عليهـا عيني ــِبإذْ الغياه ــواِد س ــن م ــردى أت وإذ

تنطق تكاد لحبيبته صورةً يرسم فنّان، :والشاعر

تمــدها    للحيــاة ً حيــاة المــصائِبوكنــِت ــسات عاب ــي ف ــا بأفراحه

كلمة       في ما يخفى لفظـة           ) حياة(وال فيمـا والظالل، بالحيوية مفعمة فهي معنى، من األولى

استعمالها    ) الحياة( شاع لفظة مجرد وجال      الثانية رونقها فقدت حتى الناس كلمـة    بين وِلتنكير لها،

تلك           ) الحياة( عن يميزها الذي الفريد وطابعها ِجدتها على داللة المعرفـة   ) الحياة(األولى بصيغة

وعاشوها الناس ألفها .التي

ال                فهـو الشاعر، ذهن في الشعرية للصورة عميقة روحاً يعكس الحبيبة صفات في والتأمل

ا        يستحيل حين إالّ الحسية الصورة على يجعلهـا        )بغضاً(لحب  يركز ما مكرها من يذوق وحين ،

صورة إلى نظره في وتنحط رقطاء(تتردى ).حية

أجمــَل الرقطــاء الحيــة منظــراًأرى

ــةً   بريئ ــون العي ــا تراءته ــا م إذا

ــارب مق ــو دن الالهــي ــى إل ــدانى ت

يداً     ارفع رهبـةً    ... أال بنفـسك واذهب

ــساً م ــين ــِبوأل الكواع ــدي ثُ ــن م

خا    الخـوف ـ   من دعاب العـبِ  لتهـا ة

ــداعبِ   كالم ــه كف ــدني وي ــدنو في

المعاطـبِ         شـديد نـاب حـسنها فمن

                معنـى المتذوق أمام تطرح التي المعنوية، بالصفات إالّ ينعتها ال فهو حبيبتَه، كانت يوم أما

كلّما    حياً تراحباً يزداد وم         زدتنابضاً، ضياء فحبيبته اآلفاق، محدودة حسية صورةً ال تأمالً، الذٌه

بل وجمال... وحنان، :وزينةٌ

يـضيئه       ! بلى سـراجاً قلبـي في كنِت

تُمـــدها للحيـــاة حيـــاةً وكنـــِت

غلــت إذا الوديــع ــرالب لــي وكنــِت

ــن ع ــر ــِبأفيفت جان ــلُّ ك ــواره ن

المــصائِب ــسات عاب ــي ف ــا بأفراحه

ــِب بالمناكـ وادافعـــت ــا بأمواجهـ





نسيماً    اللظـى     وكنِت ينـِشف واللظـى

ــا كأنه ــشؤون وال ــالذي م ــِت وكن

هيامهـا          مـدت العـين مـا إذا وكنِت

عبيرهــا الريــاض، كأنفــاس وكنــِت

اللواهـب         ظـلَّ الـدوح ظـل ويترك

بغــارِب يجــيش ينبــوع الــدمع مــن

أحـــن تلقتهـــا الترائـــِبإليـــِك

ـ   الفاق آيـبِ      دعلى فرحـةُ المحـزون

حـين                   التقابـل أسلوب يستخدم الشاعر أن ذاك عالية، فنية من األبيات هذه في ما يخفى وال

وضدها،   الصفة المتدافعة،          يطرح األمواج يقابل الوديع والبر المصائب، عابسات تقابل فاألفراح

الفقد،              مرارة تقابل اإلياب وفرحة اللظى، ينشف الذي اللظى صورة يقابل تتميوالنسيم زواألشياء

سطوعاًبضدها وأشد أنصع األبيات هذه في الصورة كانت فكذا ، .

النظر   ويست الوصـف،           رعي في اإلمعان أسلوب هو ، القصيدة هذه في األساليب الـذي   أحد

ورحابة جالالً والمعنى الصورة على .يضفي

غــايتي    ألبلــغَ آلمــالي أغنــي

ــالهوى ب القلــب راحــة إالّ ذاك ومــا

ــزالَل ال ــاء الم أِرد َأِرد–وأن ــم ول

مطــالبي   وأجنــي لــذاتي، وأدرك

عـي     فـي دالمتاعـبِ    وبالو شـديد ٍش

دهراً   عشتُ المـشاربِ    –وقد رنق غَير

كَِدراً ماء ال زالالً ماء تطلب ألنه انتظاره، طال وقد ويطلبه، للماء يشتاق نم حال .هي

ــتُ،   ظمئ ــي أن ــاعلمي ف ــيوأال جهدي   أنن الـش   –تجنبت ـمج وائِبالمـاء

وحسب صافياً الماء إلى يتوق زال ما أنه إالّ بالشاعر، الظمأ استبد . لقد

ِبغُلّـــٍة يمـــوت ظمآنـــاً جانـبِ        فجئتـــك كـّل مـن الغُالِّت بي فأغريِت

وإنمـا                  وحسب، غُلّةً وال صافياً، ماء وال عكراً ماء المحب نصيب يكن ولم الحلم، تحطّم لقد

جانب(هي كل من ذاك،!)الغالّت ظمأ راِئع!! فأي وصٍف !!وأي

المفارقة أسلوب الوصف جمال :ومن

والهـوى         الـشوق ضـمنا التقينـا الرغائـبِ      فلما صـمتُ الوصل حديثَ وكان





إليـه                  فأفضى خيال، ال حقيقة كأنه طيفها تمثل حتى نفسه، للقياها وتاقت إليها، اشتاق ما لشُد

أ    التقاها عندما أنه إالّ نفسه، وضمهبمكنون صـمتُه  مخيراً، وكان فصمت، ُألجم والهوى، الشوق ا

وحده هو به اإلفضاء في رغب ما كل الوصل(عن )!!حديث

مفـصالً،                  ال مجمـالً يجيء أن يحسن تعبيره أن الكالم، من المنثور عن الشعر يميز ومما

بقيتها،             استلهام المتذوق لذهن يدع ثم الصورة، أو المعنى من جانباً يظهر للخيـال    بحيث ويترك

جمعاء الصورة جوانب فيكمل ينطلق الشاعر)(أن يقول ،:

أمـــسها أكـــاد حتـــى ــوانبي!!أمثلهـــا ج ــضم ت ــا م ــا إليه ــي !وُألق

ج  (فقوله   تضم ج      )نبيواما تضم مما يدع لم تعبير وقلـٍق        وا، وحيرة، هم من شيئاً النفس نب

للشا تأتّى ذلك كل وندم، وأمٍل وألم، وفرٍح يفصلهوغيرة، فلم القول أجمل حين .عر

كنـتِ       كيـف تقولي ال فـإنني!! ... أال

الـذي          علـى بقيـا الـود مني ترومين

الـود؟    مني عجيبـةٌ   ! ... ترومين تلـك

ــشتهينه ت ــا م ــات ف ــاً، لحم ــشهيِت ت

رأيتنــيتم حتّــى ــبغض ال هــذا ليــتُ

          تُـهنَيج ذنـٍب كـلَّ بغـضي يـك فإن

ــف وعرقتنــي... وكي أنهكتنــي ــد وق

ــيذري ــةٌ  ... ن مليئ ــاةَ الحي ــن ولك

غائــِب غيــر شــرها أنثــى كــلَّ !أرى

ثائبِ     ! .. مضى؟ غير أرى أن فألي !خاب

ــذبحي؟ ل ــِب! وأســعى العجائ أم ــك !تل

لـساغبِ           طعـام لحمـي مـن يبـقَ  !فلم

ــُأ ــاربي  رب عق ــذو وأغ ــاتي حي ب! 

ــ ــِبإلي بتائ ــه من ــستُ ل ــإني ف !ِك،

النوائـِب؟        وقُدِت جيـوش قلبـي !علـى

لهـاربِ     ! ... بكن منجى األرض في !فما

صـراع،                 مـن المحب ذلك نفس اعترى ما على الداللة بالغ القصيدة، في الختامي والمقطع

زال                   مـا أنـه إالّ وأنهكته، أضنته التي قسوتها من الرغم فعلى والضعف، القوة بين فيه يتراوح

بقية نفسه في :لقلبها

كنت    ( كيف تقولي ال ال!!..) أال الماضـي         وعالمة خواطر إن بسيطة، وقفةً توجب هنا حذف

كانت ( أن      ) كيف تحاول سريعاً، إليه وتفتّتتبادر ال      تضعفه كبريـاؤه فينتفض عزمه، حجـريفي

قاسياً   حكماً غائب     : (ليطلق غير شرها أنثى كل إنمـا          )أرى وحدها، عليها يقسو ال بذلك أنه إالّ ،


)(  قطب  : ينظر)الشاعر   ،  )سيد الحاضر،    مهمة الجيل وشعر الحياة العربيـة        في دار عمـان، األقصى، مكتبة

د بيروت، والتوزيع، والنشر د.للطباعة .،: ت.ط،





أنثى ( على   يقسو ي   )كل بذلك وكأنه هـي          فعلسوغ، تملك ال التي وفطرتها طبيعتها إلى فيرده ها،

ردها .نفسها

مضى؟      ( الذي على بقيا الود مني الحذف   ! ...) ترومين عالمة بعد أن       هو إالّ يملـك ال هذه

سريعاً               يستدرك ثم ضعفه، لحظات من لحظٍة في مضى ما إلى بذهنه أرى     (يعود أن فـألي خاب

ثائب ضعفه!) غير لتناسي محاولٍة .في

الود؟  ( مني يصدق    ! ...) ترومين ال مـن          هو فعل ذاتها الجملة فيعيد الود، تروم عادت أنها

ينتبه          أنه إالّ يغالبه، وهواه قليالً ويصمت يستوثق، أن عجيبة: (أراد إالّ،     !) تلك لـيس كاذبة هي

لذبحي؟( العجائب! وأسعى أم !).تلك

تشتهينه   ( ما فات لحماً، الشاعر    ) تشهيِت يبدو الـشطر         قد في يبرز ضعفه أن غير قوياً، هنا

لساغب     (الثاني   طعام لحمي من يبق يقول )فلم فاتك: ، أسـتطيع          لقد قـوي ألنـي ال تشتهين، ما

لحميد من يبق لم ألنه بل اإليذاءفعك، إلى جوعِك يسد !ما

طويالً     الضعف علي سيطر صاحبت    لقد وهمتُه   ) بغضك(حتى أتعه   حبالذي طويالً، زمناً دهاً

وعقا حيات أتعهد أنا فإذا جسديربوأرعاه، . نهشت

إليك      ( جنيته ذنب كل بغضي يك يقتـرف       ) ... فإن أنه يحس ألنه مكانة، قلبه في لها يزال ال

فيصرخ الشعور هذا على ينتصر أن ويحاول ذنباً، بتائب: (نحوها منه ).لستُ

ويتأمل        ...) وكيف  ( العودِة إمكانية في مفكّراً يتملّى قلبه       ثم على وقادت أنهكته لقد حاله، في

يعود؟ أن له فأنّى النوائب، !جيوش

أخيراً     هذا) ... ذريني( انتصر لقد الختام، يـصدر          هو أن طاقته في يعد ولم فأضعفه، هواه،

   رجاء يرجوها فأصبح أنا      ... ذريني  : حكماً، أبتعد أن أريد بـي        ... ال تترفقـي أن أردِت فـإن

هل    ولكن أنت، جنس              فابتعدي وكل والهرب النجاة لي وأنى الظلم؟ هذا أعتاد أن أخيراً لي ينبغي

صفته كذاك !!حواء

بكن( مليئةٌ الحياة لهارب!ولكن منجى األرض في !)فما





قصيدة في ...قراءة

رياح يا !...اعصفي

ضميره،              في يهجس حانق، اضطراٍب في الشاعر أرسلها والحياة، واإلنسان للكون نظرة هذه

يزال          وال األزل، من اإلنسان نفس في قام معنى بـ      إلى حلمه هو ذاك األبد، إلى ) الخلـود (قائماً

فكرة) بقاءال(و من المروع ).ناءفال(وفزعه

الشعو عرو         إن في يسري والذي القصيدة، هذه بناء في المتحكم حتـى       ر مبتـدئها مـن قها

ويص صوربمنتهاها، وألفاظها    غ وتراكيبها بل الشعرية، شـعور       ها هو مظلم، ، )المـرارة (بقتاٍم

مشاعر من ألخالٍط معاناته تكرار من ).الوهم(و) الخديعة(و) الخيبة(النابع

رمز    ) الرياح(و القصيدة، الكذاب  ااألمل(في ي  )لخادع الذي بنو، فـإذا      ِجد طلبه، في اإلنسان

سراب الظمآن  هو يجد      يحسبه لم جاءه إذا حتى القرآن   )ريح(جمع  ) الرياح(و،   شيئاًهماء، وفي ،

عنه               الحديث، وفي العذاب، قصص في والواحد الرحمة، آيات في الجمع يجيء صـلى   –الكريم

وسلم     عليه ا     –اهللا هاجت إذا يقول يريد      : لريحكان ريحاً، تجعلها وال رياحاً اجعلها اجعلها: اللهم

عذاباً تجعلها وال للسحاب )(.لقاحاً

إ على الشاعر ركّز ضمثوقد حين القارئ، لدى المفاجأة عنصر مـن  ) الرياح(ارة تحمله بما

وهي       العصف، صفة إلى والرحمة، الخير الهبوب: معاني كـان        )(شدة إذا الـريح، على تطلق ،

تعالى   ه قال وباالً، يـوم              {: بوبها فـي الـريح به اشتدت كرماد أعمالهم بربهم كفروا الذين مثل

يفارق    )(}عاصف فالشاعر النقيض، وي    : ينبضم الرحمة، وصفة العذاب، عجـب    ثصفة بذلك ير

بخيبـة                 يمنى حين وحيرة ذهول من اإلنسان ينتاب ما طبيعة المفارقة، في أسلوبه فيعكس القارئ

.آماله


)( منظور: ينظر الدين(ابن جمال الفضل ا،هـت)أبو طلعرب،لسان بيـروت، صادر، ،،دار

مجلد )روح(مادة ،): (.
)(مادةذاته،: ينظر)مجلد )عصف ،):(.
)(آية إبراهيم، .سورة





شئِت       اعصف حيثما من رياح يا ـّوع... ي اف واآلثـارا  ي لطلوَل

ِسـراراً               لـيالً يحـور حتـى الليـل هذا آية رياح يا )(وانِسفي

األعمـارا             ازأرو يزلـزل زئيـراً الـدهر حـرم في رياح يا ي

وحسب،               اإلنسان شاده ي

العمران  بل   ذلك واآلثار: (بقايا وصف      )الطلول في إمعان وهذا آبت     ، فقد ودمارها، إهالكها نكاية

الديار خراب كفاها وما الخربة، الديار من تبقّى ما على القضاء !تروم

اإل        ) نسفها آثار بقايا من أكثر ليطال يمتد فهو إنـه       المدمر، اإلنـسان، صاغه الذي بداع

حياته  ولي بقوام شـديد              دي مظلمـاً، ليلهم فيحور بدداً، يمسي قمرهم نور فإذا راحتهم، وعماد م،

.الرهبة

وهمه                على فيقضي اإلنسان، عمر يطال حتى كله ذلك ليجاوز الرعب، وإثارة

باأل واألكبر، الخلود في حماها،مل الدهر حرم وليكن ولمـفالبقاء، كانت ألنها يزل، ولم كان اقد

وباقيةتزل، . قديمة

ذاتها        الرياح ت     )ازأري(،  )انسفي(،  )اعصفي(ب أن على يحرضها فهو تابع،

بـد        تدميرها، ال وهـو

بضٍٍمنقَ وال ،

الذفَِلعصف العمران ال وتزيل، تمحو التي الِحدة، سمة الرياح، هذه

(أما  

بعد؟ إالّ     !وماذا يبق لم يجـاوز         !نفسه) اإلنسان(، حتى الزئير، في فلتشتد غضبى، والرياح ،

القلوب، خلع أثره

أ            إنهم اإلنسان، بني مخاطباً المخيف الوصف ذلك الرياح يصف ال أن    لُّضـوالشاعر مـن

يخاط هو بل يدركوا،

وتغري           البشر، نفوس في تنشئه الذي الوهم ذلك تزيل بامتـداده،حتى هم

زائل د.

عقل      في كالجنون والوقـارا       صاعصفي عزمـه الغـيظ هتك ب

سـارا           أيـن حسه تخاطفن األعمى مهجة في كالشكوك اعصفي

األ           ويـصرع نـسفاً األوكـار ينتـسف كالفناء طيـارااعصفي

جتـه          

بوهم لها        العمياء تلجأ التي ار

وحمايةٌ لها أمان محضالطيور، هو وأماناً، سكناً لنفسه وأنشأ حدوها، فحدا . وهموسكن،



صورتِ     حين اإلنسان، ذلك مه– وهماً   – له   ضل فـي شـكاً استحاال ووقاراً، عزماً

جنوناً    بل بل        ك، ال لهواك، المنقاد عقله األوكضفي أن وِهم حين ّل

)(مادةيلالل: السرار العرب، لسان فيها، القمر يستسر التي مجلد)سرر(ة ،) :(.





     الغدر صادمه كالوفاء ثـارا     ... اعصفي ثـم إغضاءةً، فأغضى

وحـارا             علمـاً، القفـار أذل هـاٍد من يسخر كالضالل اعصفي

وفـارا      قـراراً، يـستطع فلـم الصبر من أفاق كاألسى اعصفي

بوعٍد،          

النسجاموغادر .بوعو

وما   )!الغدر(وما  ) الوفاء(ما   وما   )!الهدى(وما  ) الضالل(، األسى (، ، !)الـصبر (وما  ) فورة

في      إنها   تلتقي ما كثيراً وفي)اإلنسان(أخالطٌ أشياء، عن وضالٌّ شيء إلى مهتٍد فاإلنسان ،

وا للكمال مفتقر ألنه ِسمته تلك كثير، في وقانطٌ محنٍة، في صابر د،

اقتـدارا             الخـراب تنـشئ نعمـةٌ إالّ أنِت فما وانسفي، اعصفي

الـساكنوه        وال يكـن لـم تتبـارى        عالَم نقمـٍة أشـباح !غيـر

يجمعها،              حكماً عليها فيطرح الصفات، من لمتقابَل

الزوال) النقمة(تقابل) النعمة(فـ .ويوحدهما

بحيـاة               شـبيهةً ليست حياتها لكن الحياة، ة

اآلباد رم على ممتدةٌ هي إنما المحدودة، :األشخاص

األحيـِسكـنِت اًـرطُر اء

وا األضداد، يجمع جديد من الشاعر هاهو

في      الرياح، تشخيص إلى يميل قائالً    والشاعر أمامه، شخص كأنها اشـهدي،أذكري،  : (خاطبها

أنظري   اسمعي، سم،)أنصتي، عليها يخلع بذلك وهو

استتارا..  ناظريك عن سر يملك فما

...

إلّاِك، ـجيبم اآلبـكمن دارا؟ادـاهنةَ تقــادم هيـكٍل في ،

...

شـيخ           عـرف فـي والِغناء البكاء تساوى فلئن به، والخير التفاُؤَل الناس أِلفَ

الم

العالء    رولعّل أبي المعرة    –وح الشاعر،      – شيخ بتأمالت اللصوق سـمت    شديدة تحمل التي

مما حتى التشاؤم،

قال حين :عرة

ــر ــاديغي واعتق ــي ملّت ــي ف ــاِدمجــٍد شـ ــرنُّم تـ وال ــاٍك بـ ــوح نـ





ــبيه ــوش إذاص ــي النع ـــوتُ قي

أم    ــة الحمام ــم تلك ــت ــأبك ـغن

نـادِ         ـ كـل فـي البـشير بصوت س

الميـادِ       ـنت   غـصنها فـرع )(علـى

  هوفها

األخطـارا             بـشيخنا فـأغرتْ األنثـى نفحـةُ بأمنا ألمت مذ

إلـى        الطريق فأدركت اصطباراً، عنها يطيق ال التي األنثى لنفحة واشتياقه رها،

وقصمه .إنهاكه

يفنـون          ثـم تفنى، ليس قدرةً حيـارى   ... يتباغون !عـاجزين



جديدة بنبرٍة العالء أبي :صوتُ

اقتـسارا        يا  اذكري   الطوايـا مضمر إلى تدسست كيف رياح

طُراً      األحياء سر استتارا     ... كنِت ناظريِك عن سر يملك فما

حم    في جاشت األوطـارا       منذ تبلغ أن تُرجي آماٌل الكوِن )(أة

واألمطـارا          الظـالل وتُهدي تختال المزن غرائب تهادت مذ

أوارا            قلـٍب كـل في فأذكت األولى الزهرة بسرها باحت منذ

دارا          حيث بلهوها ودارت فتخاء الجو مسبح في تسامت )(مذ

األسـحارا        ِبنَوحها طوق،فاستجاشت ذات بشجوها ناحت منذ

والـديارا           من أترابهـا أضلت قد حيرى الليل ظلمة في حنّت ذ

اصـطبارا           يطيق ال حيران الشيخ أبونا البقاع على أوفى منذ

وكانـت                ونفوسـهم، طواياهم على قسراً وتدسست الناس، صدور في أمالً الرياح عاشت قد

قلوبه   حياةَ أسرارهم       بداخلهم أعمق عن الكشفَ ذلك لها فأتاح اإلنسان    . م، ضعف ولمست فعرفت

والتعلّـق                أكمامه، في الزهر عبير واسترواح بالمطر، المثقل السحاب مرأى إلى وتوقه حنينه في

ال     إلى العقبان سمو لبكـاء            ىذُربمعنى لهفته في ملياً وتأملَتْ الحمائم، نَوح أما عاطفته وهيجان ،

ضلّت    دياحيرى

خُشوعاً       البرايا لك أصاخت األسـرارا    ... مذ حنينك فيهم فض

كيف    أضحوا  ... اذكري كيف فُجارا؟   : وانظري أم رأيت !أعباداً

)( الزند،يالمعر سقط .: ديوان
)(األسود: الحمأة مادةالطين العرب، لسان مجلد)حمأ(، ،):(.
)(للعقاب:فتخاء قيل ومنه لينة، مادة: قدم ذاته، مجلد)فتخ(فتخاء، ،) :(. 





تـأمر               لهـا عباداً فأضحوا بشهواتهم، واستذلتهم البشر على سطوٍة ذات أصبحت الرياح تلك

كيف (فيمتثلون،   يحوز            ... ) اذكري أن وأمله غروره الجنة من يخرجه أن قبل اإلنسان كان كيف

يبلى،      ال وملكاً كيف (خلداً ثم         ) ... وانظري تفنى، ال وحياةً قدرةً يبتغي عاجز من أكثر يفنى  ليس

ذلك: حائراً كان !!كيف

الظـرف   كرر

قوله     وهو الزمن، على منذ: (الداّل يكرراسـتخدام         ) مذ، متتاليـة،كما أبيات تسع في مرات تسع

التخيير على الدال مر) أم: (الحرف عشرة بقولهخمس بدءاً بيتاً، عشر أحد في :ة

رياح يا الصوت.. أنصتي أبشع مسارا! ما القرون في سار !لقد

ص..نيناًــأح مـأم أم عـكرخةً، أم ،ـولـاءج أم !ؤارا؟ـةً،

...

وهـم                     البـشر لـصوت أصـغى حينمـا شاعر

الحياة،   في لفظة      يصطرعون الداللة بالغة هي وتـدافعها،      )!يتباغون(وكم الحركة انفعال فيها إن ،

والظفَرعنوصدورها السبق في رغبةً .الذات

ـ   م الخ         ا مـن وحقـوداً تـسعى، الخبائـث تتمـارى  نـن ى

مخبول   حياٍة تبقـى       في شـهواتٌ أسكرتها الـسكارى  يوتفنـ... ٍة

يطغى      مسته شيٍء اختيـارا         ... كلُّ يِعـفُّ وال طبعـاً، يزهـد فال

تعميق             بذلك ويروم استعماله، على الشاعر يركز أسلوب واألحرف والكلمات الصيغ وتكرار

وكلمة            األمر، صيغة يكرر القصيدة مطلع في فهو المتلقي، خيال في علـى  ) اعصفي: (الصورة

بعده            هو ثم والجبروت، البطش على داللتها تأكيد بذلك قاصداً مخصوص، يوجٍه ا

الـ إليها وصل التي الحيرة عمق على داللٍة في

طو    ما أبصرت نهـارا؟         كيف اخترقـت ومـا بليٍل، الدنيا من !يِت

عقالً  : اشهدي رأيِت خ        هل ـؤمي جنونـاً أم وعـارا؟  زيـونـبالً، اً

وخفاي

ــستعارا    الم ــا ثوبه ــدهر ال ــةُ قين ــستها ألب ــة حي ــاطير وأس

...

اضطراراً       تسير تزل لم مىا    ... ود المسير ينفى غروٍر ضطراراًفي

ــ تك ــم ل ــرائٍس ف ــا ــارادوبقاي األظف ــدِت أح ــى حت ــبض !تن

البطش     تياودنا زخرف في غيـارى     ... ختال منهـا األقدار !تخال





المخاِتل    الرياح خلّفت الناس  هكذا حياة وألبـسته         : ة كله ذلك وأخفت وعاراً، خزياً بل جنوناً،

عبيداً              أتباعها وأضحى وأصنافاً، ضروباً المخازي من ويخفي والقوة، الغلبة يظهر مستعاراً ثوباً

بقيـةٌ                 جسمها في سرى التي الفريسة حال حالهم مغرور، بوهٍم يسيرون األغالل، في أسرى لها،

فأحدت نبض، القوة  أظ   من متوهمةً منقـادون        !! افرها، والناس مغرية، الشهوات الدنيا، حال هذه

إرادٍة                 إليها،   عـن يعفّـون وال نفوسهم، في وطبع فطرٍة عن يزهدون ال وتبقى، يفنون أنهم غير

واختيار .وتكلٍّف

: ـة                

هـذه                ) اضطرارا( تحمله ما فرغم نثرية، لغةً الشعر لغةُ تستحيل أن دون ذاته، البيت في مرتين

بغيرها المعنى اليقوم بحيث محلّها، أحلّها الشاعر أن إال الشعر، به ينوء قد ثقٍل من .اللفظة

ــسمارا؟ ال تُــضحك وأحاديــثَ ظــالالً أم ــةً، وحكم ــوداً أخل

انتظ            طال تعليلـه     الذي وطـال اره،



كلم تكـرار علـى قدرته في خفاء، دون واضحة تبدو اللغة على الشاعر سيطرة ولعّل

انتظـارا           الليـالي أفنى طعين ملهوٍف صرخةُ رياح، يا أنصتي

وحيداً      الغيوب يستنفض تـوارى     داميـاٍت... هام ال جراحـه

داء        ك عـاد ،شـفاء دواٍء في ظن عـذارى      لما جراحـاً يـدمي

كـال         تُـداويهن؟ الجـراح مـن فـرارا     ! أفراراً ال أن !أيقنـتَ

الظم     بآالمك رثّاً جريحاً وسائل   أِسر حوارا  ... ى، استطعت !إن

ـ      غرق   فأطف النـور عيلَم في والـسرارا    االعاِلمون )(جهـارهم

بما     شرقةً وغـارا         شرقوا فغـاروا علمهـم ذبحـت حـصلوه،

أين... أين؟   األستارا      ! ال وانزعي بالحج مزقي أجيبي، رياح يا

دارا؟               تقـادم هيكـٍل فـي اآلبـاد، كاهنـةَ إالِّك، مجيـب من

كُفّـارا             فأعرضـوا فملّـوا، إيمانـاً، المحاريـب عبـاده شاد!

فانتشو الب       سكروا، هيكـل إلـى يزفّون فهبوا البـو  قـا، !!ارااء

ثرى       م يمسي الشمس، عنه تُقَلص الثرى في غبارا... ارد !يطير

الفرا        تصيد في دورها تمارس الرياح ذي الحاجات،       ئسهي ذوي أجساد في مخالبها وتنشب ،

الملهوف ذلك لصوت تنصت أن الرياح من الشاعر ويطلب

)(الماءالكالبئر : العيلم مادةثيرة العرب، لسان مجلد)علم(، ،) :(.





يعود         الذي ذلك دواٍء أي ولكن عذارى   (واء، جراحاً يدمي علـى        )داء الـشاعر خلـع وقد ،

الجراح

بالد

إيالمها ومدى ِجدتها للقارئ ليخيل العذرية، .صفة

الع ف      اغتر العلم، بحر من نهلوا بما صرعى       شلماء وغاروا، علمهم فغار ذاك، بغرورهم رقوا

آمالهم أين؟  ري إلى إالكِ  ! (، مجيب و )من بوصفها    ي، عنها اآلباد (كنّي وال     ،)كاهنة قـصدها التي

يقصدها    الدهور     –زال مر أمـالً           من   –على النـاس فتعبـدها المستور، الغيب كشف إلى تاق

و اكتـنفهم                بالمعرفة، عنـدما إالّ تُيئـسهم لم لكنها بها، كفروا أملهم، من يئسوا وعندما الخلود،

إالّ          ! الموت أحـدهم فمـا مـنهم، تسخر بذلك وكانت الخلود، وسر بالحكمة ظفروا أنهم أوهمتهم

كما

فـورةَ              كـس الش وتقلّب

نفسه،

الوهاج        القبس ذا رياح يا اقتـدارا     ... انظري الفنـاء راوغ !قد

تحت    يتلوى     عاش فدهراً، دهرا انبهـارا  لهنـقـبـثاألطباق

...

ا          منذ اإلنسان صدر في عاش الذي الباطل األمل كـشف       –ألزل  هذا وهاجاً، نوراً نفسه ظن

إالّ         هو وما المجهولة، المغيبة الكون نهارا   (أسرار الظالم رأى يلـح      )!أعمى يفتـأ ال والشاعر ،

دليـل                 النهار، الو عنصر على

وهم، من عمى ذل انتاب ما فيعلى غيره الليل في الظالم أن ِهمو سيان،النهارلقد ! وليسا

من       مهوالً عالماً رأى فاسـتنارا       المقد نـوراً غـشّاه جهـول،

...



أيقن جراحه    لقد أن الطعين فيسائله   ذلك تُداوى، تدوايهن: ال األمـل      .. .!؟لم سـلطان إنـه

!الواهم

يفنـى                    ثـم ثرى، يمسي يريم، ال الثرى في قابع هو فإذا السماء، عنان يطاول أنه يخال رٍد،

ا من !!لغبارذراٍت

يع والتعجب، والنداء، والخطاب، اإلخبار، أسلوب استخدام بين اعر

مشاعره واضطراب.

)(

الكبر    الململمة الصخرة فاستطارا   ... ى  صدع نمى حتى وأسرى،

الفرحة       من نفج نوره نهـارا      ... ورأى الظـالم رأى !أعمـى

وقتَ تخصيصه لكن الظالم، إالّ يرى ال فاألعمى القصيدة، في هم

األ ك

)(العرب،: طبقال لسان أطباق، والجمع شيء، كل مجلد)طبق(مادةغطاء ،):(.





يعتدي    تُثارا       يس... واغٌل أن من أجلَّ خلٍق أسرار عن )(!!ائل

نفسه؟   غرته والخمـارا؟       ! كيف لثامـه يلقي الغيب ظن !كيف

باطٌل    األنـوارا         لـوفأمٌل بنـوره ألعمـى الغيـب !!أسـفر

فـضوله،                 ليرضـي الكـون، أسـرار إدراك إلى يطمح وغروره، بجهله اإلنسان يزال ال

له،         سينجلي الغيب ظن كيف ولكن لـه          وغروره، الغيـب تجلّى لو ضعيف، مخلوق مجرد وهو

تعالى      قوله الشاعر يستلهم وهنا تجلّىف{: ألعماه، صِعقاً      ربهلما موسى وخَر دكّاَ جعله ،)(}للجبل

إدراكه؟ طاقته في ليس ما يدرك أن لإلنسان باطل(إنه! فأنّى ) ..أمٌل


) (وش      ال: الواغل طعامهم في القوم على يدخل إليـه      راذي يدعوه أن غير من مـا          ،بهم مثـل معهـم ينفـق أو

مجلد)وغل(،ذاته،مادةأنفقوا ،) :(.
) (آي األعراف، .ةسورة





الخامس الفصل

شاكر محمد محمود شعر بين موازنة

و

قطب سيد





إليه الديوان جماعة ونظرة للشعر، شاكر محمود نظرة بين قام الذي التشابه سلف -لعّل فيما

للباحثة-شرحه يلوح أنه بيد الشعرية، الموازنة مقام في الديوان، أعضاء أحد اختيار يسوغ لَِمما

ا شعر ماأن دح إلى نظريتهم عن بعيداً وقف .لديوانيين

شاعراً الباحثة اختارت فقد شعره-لذا، خبرت أن إلى-طال الشعرية نظريته في ينمى

ذلك صلة، وأوثق قرباً وأشد بالنظرية ألصق هو إذ فريد؛ طراز التطبيق في لكنه الديوان، جماعة

قطب: هو . سيد

قطب ظالل: وسيد في نشأ فيها،الشاعر، شاكر محمود نشأة اإلسالمية، العربية الثقافة

ووافقَ واحداً، أدبياً جواً وتنسما نفسه، المجتع كنف في السياسية، الظروف ذات في كالهما وتقلّب

الحياة في كليهما مواقف صاغت ملهمة، شاعرةٌ شخصيةٌ ذلك .كلَّ

سيد انهمك شبابه-وقد س-فترة فيها سعى أدبية، حياٍة منفي يسيراً جداً فأصاب حثيثاً، عياً

استغرقته أن وكان أدبياً، تأمالً القرآني البيان في للتأمل التفاتةٌ منه كانت ثم واالعتراف، الشهرة

في معالٍم ترسم محاولة إلى به وحدت الكريم، بالقرآن التعلّق إلى به أفضت حتى التجربة، هذه

به، جاء ما وتطبيق فهمه إلى حياتهالطريق في فارقةً نقلةً تلك .وكانت

تنصل قد سيداً أن يفهم أن ينبغي الشعري-بعدها-وال إنتاجه من تبرأ أو الشعر، من

الذي اإلنساني، البيان روعةَ ناظريه في أخفَتَ مما الوهاج القرآني بالنور تبصره كان إنما القديم،

بصيصاً .غدا

سي القرآن في التأمالت هذه العملوهزت وأضحى العمل، إلى تسمو همته فصارت داً،

شعره خطّ شاعر فهو شاعريته، ذلك يفقده ولم الغالبة، ِسمتَه بعواطفه -شاباً-اإلسالمي

خطّه ثم ودمائه-كهالً-وأحاسيسه، .بروحه

د ضمن. ويصنِّف سيداً عبدالحليم الديوان(عبداللطيف بعد ما فكر)شعراء شربوا الذين ،

عبداللطيف يقول الشعر، إلى نظرتهم فيه التزموا شعراً وكتبوا العقاد«: الديوانيين، تلميذ قطب سيد

شعره في يخرج لم إذ الكلمة، األقل-بمعنى مقلّد-على أنه ذلك يعني وليس أستاذه، نطاق من

ا السن أوان كيانه، في يسري وأصبح العقاد منهج شرب إنه بل لألستاذ، التقليد فيهاشديد يغلب لتي





الشخصية وبروز واالستواء، النضج من مشيج أيضا فيها ويبدو .1)(”االحتذاء،

قامة بلوغ في ال النظرية، بلوغ في الجهد هو إنما سيد، جهد وصف في دقيق الكالم وهذا

سيد فشعر الباحثة-العقاد، ترى يت-فيما أن يملك ولم العقاد، بها جاء التي للنظرية حي مثلهامثاٌل

التطبيق في سبقاً سيد وحاز النظر، في سبقاً العقاد فحاز . حية،

شاكر، ومحمود قطب سيد من كلٍّ شعر بين التطبيق في قام تشابٍه من للباحثة تجلّى وِلما

ويقام الميزان، يستقيم بل اآلخر، على يرجح ال أحدهما أن ذاك الموازنة، مقام في سيد اختيار كان

م مقاملكلٍّ .نهما

في الباحثة صنّفتها وقد كليهما، شعر تناولها التي المضامين استعراض على الموازنة وتقوم

وهو االغتراب، النفس: باب غربةُ فهو أهله، ظهراني بين وطنه، في غريباً اإلنسان يعيش أن

الزمان عن اغتراب وهو والبالد، األوطان غربة ال كليهما: واإلحساس قلق في فكرةيتجلّى إزاء

إلى االغتراب شعور من الهروب محاولة ثم الوجود، أسرار في التفكير وطول والحياة، الموت

كّل نظرة في ويتبدى المكان، إلى اغترابهما ويمتد المثالي، للوطن رمزاً يمثل الذي المرأة عالم

صراع في معه فهي وأحواله المجتمع قيم تستنكر التي الشاعرة الذات إلى ولذامنهما ينقضي، ال

هي فإذا اإلنساني، المجتع قيم تعكس وصورةً حين، في وملجًأ مالذاً الطبيعة من تتخذ فهي

األحيان بعض في .تطابقها،

الباحثة منهج ذلك-ويتجه الشاعرين-بعد من كل يعالجها وكيف الفن، ظواهر تناول إلى

الفن ظواهر ومن يميزه، الذي الخاص تناولته-بأسلوبه الدراسةالتي وهي: -ا والصور، األخيلة

كليهما- على-عند معتمدة األحيان، من كثير في النفسي والشعور األفكار عالم إلى منتمية

الشعري المعجم تأمل على الدراسة تُعرج ثم أخرى، أحيان في التمثيلية والصورة الحية الصورة

الشاعر من كل عند التعبيرية واألساليب اللغوية والحصر،والتراكيب االستقصاء سبيل على ال ين،

وحسب المثال سبيل على .بل

الشعر في التشابه مجرد من أكثر تعكس الرجلين، من كل حياة إلى عميقة نظرةً ولعّل

وتطبيقاً( الشاعرة)نظرةً النفس وفي الحياة، مواقف وفي الشخصية، في تقارباً تعكس إنها إنها. ،

ج)عبداللطيف(عبدالحليم) 1( القاهرة، المصرية، النهضة مكتبة الديوان، بعد ما شعراء ، :.





التي المواهب، المتعددة موهبتيالشخصية بين تقف: تجمع والتي تبدع، كلتيهما وفي والنقد، الشعر

الشاعرية وهي ويتجلّد، يصبر لكنه ويتولّه، يحب الذي الصبور، المتجلّد موقف الحبيبة غدر إزاء

العمر من شطراً أو عمرها، ذلك كلّفها ولو الحق، كلمة تراه ما دون فتقف الكلمة، تهزها !التي

موضو: أوالً عيةظواهر

 (الزمني :االغتراب

والحياة-أ :الموت

وهو سيد، ذهن على يلح هاجساً والحياة الموت حقيقة تأمل في اإلمعان اإلنسان -يبدو شأن

األزمان مر من-على تخوفه يعكسه ما وذلك بسبب، إليها يمتُّ وما بالحياة، التعلق على مفطور

اإل خطو يترصدان اللذين والفناء الزوال الرمالفكرة في ذاهب خطو هو فإذا :نسان،

في ذاهباتٌ ِلـخياْلـالرمخطواتٌ تراءتْ اْلــوخياالتٌ

كظ تتوارى للزواْل...للزوالالْلــوشخوص شيء )1(كل

اإلنسان بخطو يقابلها وكأنما واثقة، رزينة خطاها فإذا تخطو، وهي السنين ويصور

ه وإذا المتهور، السريع خفيالمتلجلج فهو الموت، وقوع لخفاء اشارة في الرمال، في تهمس ي

السنين صوت وإذا الرمال، من ذراٍت أنشأ، وما بنى وما اإلنسان، يترك أنه غير الهمس، كما

مقابلة صورة ذاك، تصويره طيات في سيد يستبطن وكأنما الزوال، أنشودة هادئ جالٍل في ينشد

يسفر ال الذي وصخبه، اإلنسان فناءلضجيج عن :إال

كالطيف الصمت ساد الحزينثم

السنينألقــــداموتسمعتُ

الرزين الشيخ خطوةَ تخطو وهي

الرمال في جالل... هامساٍت في للزوال... منشداٍت شيٍء كل

2)(والشتات

له)سيد(قطب) 1( وقدم ووثقه جمعه قطب، سيد ديوان و: ، للطباعة الوفاء دار حسين، محمد النشرعبدالباقي

ط المنصورة، الرمال: قصيدة(،،والتوزيع، في .): أقدام

الصحراء: قصيدة(ذاته،) 2( .): في





محمود استنكار يثير ما هو الحياة، في اإلنسان :وصخب

عنه تُقلِّص الثرى في ماردثرى يمسي ،غبارا... الشمس !..يطير

عول.. أحنيناً أم ،مكاء أم أنيناً، أم صرخةً، جؤارا؟ــأم أم 1)(!ةً،

فناء من وجوده كان مثلما للفناء، مآله الذي الضعيف ذلك ويصخب يتمرد :فكيف

سدى أو فنـاء إال أرى أوال ظالٍل في ــِمفبصيرع

أنوا أظلـمتْ لمـاـرهولياٍل نورهـا ِمــيظلوليـاٍل

الدهر وال.. وهما ليَل تَعـقفال ال والدةٌ بل ،ـَصبح ِمـ

فُجـرتْ فنـاٍء من يرتمــيوحياةٌ حياِة في )2(لفـناٍء

إلى إال ليس سعيه وكأن يترصده، الذي الفناء فيروعه اإلنسان، مصير تأمَل سيد ويطيل

جرداء :هوة

مجدبإ فالعمر الجرداء الهوة يلعبلى فالدهر الجرداء الهوة )3(إلى

من انقضاؤه يحمله لما بل ينقضي، وقتٌ هو حيث من ال الزمان، رم يقلقه الشاعرين وكال

مقابالً ليس فالفناء حولَه، نم قلوب في ومكانته اإلنسان، عواطف واختالف والتغير، التبدل معاني

الت سيدألمل اعتزاز ذلك على يدّل الحياة، في السعادة بدوام لألمل مقابٌل هو بل بالحياة، علّق

مجدبة حياٍة في باألعوام واستهانته خصبة، حياٍة في :بالدقائق

ِخصـب حياٍة في الدقائقُ مجٍةـتغلو ِبعمٍر أعوام 4(دِبــوتهون(

الشعور مرارةَ العذراء قوسه في محمود وكّلويسجل مجد كل فيها يدول دنيا في بالفقدان،

رياح،) 1( يا اعصفي رياح: قصيدة(ديوان يا .،): اعصفي

بقوله) 2( ذلك عن عبر لذا الدنيا، هذه في اإلنسان حياة فناء هو الفناء أن يؤمن ح: (محمود في ال )ياةفناء هو إذ ،

بقوله المعرة شيخ عنه عبر الذي المعنى ذلك اإلنسان، خلود :ينكر

يحسبونهم ـّةٌ أم فضلّت للبقاء الناس اِدـللـنفخُلق

داِر من ينقلون رشاِدإنما أو شقوٍة داِر إلى ٍل أعما

الزند سقط .: ديوان

قطب،) 3( سيد القمة: قصيدة(ديوان .):على

الغالية: قصيدة(ذاته،) 4( .): الحياة





:نعيم

صارخٌ بينهم قلي: فدمدم ْلــودني!! ٌلـبقاءود )1(!!ا

الدهر إلى وتصرفَها األموِر دولة ينسب الجبار-وهو على-ذلك الباقية األزلية القوة يمثّل الذي

شيء كّل تُفني بينما تبقى والتي اآلباد، مر:

ف رياح يا الدهريوازأري يزلزلحرم )2(األعمارازئيراً

قوله ذلك :ومن

الدهر أبصـرتْسمَل أمـينعيوناً هللا وهـو موسى نصـر

الدهِر الدهرسمة ـُرى  يد عيونت القلب في السمل )3(وعيون

فكرة جوهر هو والحب، والسعادة االنتصار من حاٍل على بالدوام تمثلت) الخلود(واألمل التي

النعوت بأطيب إال ينعته فال قيمته ويحس يناله، وليس إليه محمود يسعى :حلماً

من الخلدونفحةٌ الخُلدوراحةٌهاربـةٌنسيم )4(ِمحالُلكرياض

:ويقول

الذكرى إلى فرت مآب.. ساعةٌ غير إلى
مآب الغضتتجلّىغير الشباِبكالخلود برِق )5(في

تت بالخلود سيد إلحاحوفتنة لكثرة جالء، في ونقائههبدى الخلود رقي :على

مدارجم الخلود أفق من فيه باهِردى منِك سنى في إليها )6(رقيتُ

:يقول

ي الخفأمنياتــياـسهـــوِت النــداء يـــعــن

الحيـاِة مـــراقــي النقــالخـــلإلىإلى يــود

العذراء) 1( .: القوس

رياح،) 2( يا اعصفي رياح: قصيدة(ديوان يا .): اعصفي

الشجون: قصيدة(ذاته،) 3( تهطال .): يوم

محالل) 4( مادة: أرض العرب، لسان اللينة، السهلة مجلد)حلل(وهي ، :.

ري) 5( يا اعصفي تعودي: قصيدة(اح،ديوان .): ال

مادة: مدارج) 6( العرب، لسان يمشى، أي فيها يدرج التي المواضع مجلد )درج(وهي ،،.





مـْأتـ )1(!ـيـبحــاضٍر

يملكهوهو أن له أن لو لإلنسان، يتاح كان ما أغلى دعب:

من حسنـها يا بحيـيشتريهليـاٍلوليـاٍل خلّـدم )2(اتـهــا

لزوماً أكثر به المشبه في الصفة تكون ما وغالباً التشبيه، مناط فيجعله والهدوء، للنقاء مثالياً رمزاً ويتخده

:والتصاقاً

للدقائق آسفُ ِبتنطـوي  واليومالطي الثـمين الغالي عمري من

خطوهـا وأرقب أرقبها ترقّبــيواليوم بعـد مثلين فأعيشها

وإنم كالخلود العمـيقة المتوثِباـوهي خطا في حثيثاً )3(تمضي

:ويقول

ستــوره أرخــى كـالخالليــُل هــدأٍة )4(ـودــلـفي

ما خدعةٌ الحياة في ينالهاوالخلود لن أن يقينه رغم بها، يغرر اإلنسان :فتئ

تطير كادت التي النشوى الخلود؟خطواتك وما الحياة ما وويحك ويحى

َألٍَق في النـظراِت الولريمثوتـوفُّز األم بـها تهدهدنا ـخُدع5(ـود(

الب بنو بها الظفر منى على يحيا التي الخلود خدعة محمود :شرويدرك

بــشغف هذهــلــالخـوا في همــتـأعطـفا،ــيـالدنود

نودوا ثم ومتاعاً، زينةً األرض الب.. كفى: عمروا داراـــالبدار!!

...
اإلنسان هذا للخلد! ضّل الخلود... يكدح 6)(!فصارا... كان: وأقصى

ال من يستقبل ما يملك لن أنه اإلنسان للبقاءوِليقين يحتال فهو يدركه، أن قبل يفنى ألنه زمان،

يملكه، عاد ما الذي بالماضي فيتعلق الماضي، من تغدو يفقدها وحين الحاضرة، باللحظة بالتشبث

السابق) 1( الظالل: قصيدة(،المصدر .): بين

الريف: قصيدة(ذاته،) 2( في .): ليالت

الغالية: قصيدة(ذاته،) 3( .): الحياة

الظاللبي: قصيدة(،ذاته) 4( .): ن

الخلود: قصيدة(ذاته،) 5( .): خدعة

رياح) 6( يا اعصفي رياح: قصيدة: (ديوان يا .): اعصفي





الخلود، وحي من طيفٌ وهي الماضي، الستعادة محاولة والذكرى الذكرى، هو منه يملك ما وكل

كما بها، ويضن عليها اإلنسان يحرص اللذا النهاية في هو الذي ماله، على الشحيح يحرص

محمود يقول :يملكه،

الماضي ذكراه! ... هلك تهلك أما

يحويه دنياه في الحي ماُل !ى؟ـليغنأهو

لتُجنى؟ الشوقُ أنضجها قد العمر ثمار !أم

أرواحاً لوع الذي الشح هو أم
)1( الماضي إلى التي)رقية( والذكرى )فتنة(والحنين السعيدة بأيامه لالحتفاظ اإلنسان سبيل هي ،

:خَلَت

تنس الساعاتُ كــهذه لــاب تَكُـــأن !ِنـــم

ك غـهي كهـالحيات في اـــابت ِنــلزمـوف

أط الذكرى حيــرقية مــارت وســـةً ِنــن

الق نشــلـــفأرتني الِفتـــب مِبس ِنـــوان!

الماضي شئِت! فتنة إن تعودي.. لكن.. اذهبي )2(!ال

يقول :وهو

الدنيا س.. هي الذكرىاـــاكنيهـتُفرقُ اقتراب.. وفي )3(اـــتزيدهم

سيد) الماضي(و النفس(عند من عليها)بضعة حرصه عليه يحرص ،:

بضعةٌ هو الذي الماضي ذلك دسأجل النفس والترائِبمن الحشا في )4(ت

يعود لن أن يؤلمه ما ولَشد للماضي، العودة إلى سيد يتوق ما :ولَشد

الصـباح بأحضان عشتُ طفليتني أستمتع العمر قضيتُ !الـــأو

تــاحي الدهر من هذا وال كال أستمتع عدتُ قد وال )5(!الـــال

السابق،)1( تعودي: قصيدة(المصدر ): ال

ذاتهاذاته) 2( والقصيدة ، :.

حيرة(ذاته،) 3( .): قصيدة،

قطب،) 4( سيد .): التجارب: قصيدة(ديوان

يتنفس: قصيدة(اته،ذ) 5( .): الصبح





ال ألنها تؤلمه، مضى الذي الحب يستعيدوذكرى هو فال إزاءه، وهوعاجز بداخله، يحيا الذي قلق

ينساه هو وال :الماضي،

دفنتُ قديـماً ـُباً ح ـّرني آسيـهـتُذك منه يائساً كفي اــــونفّضتُ

حياتُـه تُرجى ال ذكرى اليوم هوهو وال معدوماً هو )1(اــباقيفال

بذكراه الماضي يعيش سيد-وكما خيال أمالًبديالً-في كذلك يتمثل فالحب الخلود، حلم عن

الخصبة للحياة رمز ألنه .بالخلود،

غـــرام الخــلود عن للبـقـاءوغناء ووصلَـةٌ رمـز )2(هو

طفالً، فيه عاش الذي ماضيه يمثّل أنّه ذاك الريف، مناظر إال تروقه فال الطبيعة، يتأمل وهو

التي الِبكْر للطبيعة رمز كذلك وِجدوالريف منذ األولى سيرته على فهو التغيير، يد بها تعبث لم

كان :ومنذ

إثارةٌ الخلـود من فيك ريف أوهامي)3(يا وفي خَلَِدي في 4(تنساب(

فهو لذا وسمه، من وسماً يحمل وامتداٍد له، خَلٍَف ببقاء وفواتها، حياته انقضاء عن سيد ويتعزى

ألخيه ديوانه :يهدي

عزائ قصيـرٍةفأنتَ حيـاٍة في وخالفيي الحياة في امتدادي ...وأنتَ

مخل أراك حـاٍل أيما السوالـديـعلى الِعـذاب أياِم )5(ِفـوباعث

الفذّة مطولته محمود العذراء(ويدير يقول) القوس فهو يخلّده، أنه يرى الذي اإلنسان، عمل حول

اإلنسان عالقة واصفاً القصيدة، مقدمة منها": بعملهفي صبابةٌ اندفقت حتى نفسه، جاشت فكذلك

من طائفة استودعه ألنه يديه، بصنع فتدلّه أنشأ، فيما ميسمه ترك حتى قلبه وتضرم يعمل، فيما

منه حاز بما الزهو يستخفه هو وإذا قلبه، من ضراماً فيه أفنى ألنه منه، استجاد بما وفُِتن نفسه،

إذ عليه األسى ويضنيه هلكوملك، أو ضاع .6)("ا

قطب،) 1( سيد .!): صوت؟: قصيدة(ديوان

الحب: قصيدة(،ذاته) 2( .): عصمة

مادة: األثر) 3( العرب، لسان الشيء، مجلد)أثر(بقية ، :.

الريف: قصيدة(ذاته،) 4( إلى .): العودة

.): اإلهداء: قصيدة(ذاته،) 5(

العذراء) 6( .: القوس





الوجودي-ب والقلق :التفكير

عن للكشف توقه معرفته، إلى فتاق اإلنسان، إدراك عن حجب سر اإلنساني الوجود غاية

البشر بني في ركّبت التي الفطرة تلك في سيد يقول مجهول، :كل

طيفه يهمس للمجهول الشوقُ وتغربهو مغريات رؤاه )1(وتهفو

يقول :كما

كاشفوق مطمح المجهول في كان الستائد طاِلبيه عن )2(رـتُحجبه

لشدة الجنون أصابه من بحال مجهوالً عنده كان عما بالكشف اإلنسان فرحة محمود ويصف

:فرحه

الفرحة من نفج نوره نهارا... ورأى الظالم رأى !أعمى
)3( المجهول-واإلنسان ذلك عن الكشف سبيل ال-في يجدحيران، ال التي األسئلة طرح عن يكفّ

به تعصف التي الحيرة يصور حين ذاك، اإلنسان حال محمود ويمثل مشتتاً، قِلقاً فتتركه جواباً، لها

عنه احتجب عما األستار نزع محاولة في إيغاله :إزاء

هذا؟ شيٍء ذاك؟ !أي هذا؟! وما استكباراوزاغت!.. بل لحاظه

مهوالً عالماً رأى نوره  منقد غشّاه المجهول،

يدري ِعدى: ليس صديق؟.. أهم حوارا!!! أم أراد لو ؟أيبينون

الجوارا؟ أساء عنهم ِلغريٍب إزدراء ينطقون، ال صموتٌ )4(!أم

صرخاته صدى غير يسمع فال يصرخ بجواب، يظفر وال سيد، يطرحها األسئلة :وتلك

رجـ لي قال ماذا؟ الصدىقلتُ ماذا؟ع عالمـ! إيه للوهـم !ـا؟ـقلتُ

الردى وادي في أنت اخشع لي والظالماقال طُراً الضوء يطوي )5(!حيث

طريقه يستبين ال حائراً، ألٍي بعد :ويعود

قطب،) 1( سيد القمة: قصيدة(ديوان .): على

األخير: قصيدة(ذاته،) 2( .): اإلنسان

رياح) 3( يا اعصفي رياح: قصيدة(ديوان يا .): اعصفي

ذاتها) 4( والقصيدة .ذاته،

قطب،) 5( سيد الخابي: قصيدة(ديوان .): الشعاع





يفنى الصوتُ ضاع النَّمامدداـــبثم مـنه تـاركاً )1(اـــوتالشى

أسري عدتُ بي إالمالرداًـــمفوإذا أدري وال شيئاً، )2(!اـــأرى

الدنيا غادروا أن بعد الحجب عنهم انكشفت وهل الحياة، ِسر عن يسائلهم الموتى وادي في ويجول

:الفانية

"أسباب يدِر لما الحي الخواطرهـخلقـأنا بين الحيران المدلج "أنا

المنـايا" وادي إلى ِبِسرلعلنـيدلفتُ غـائرأفوز حنـاياه ؟"في

خلق" في السر تعلـمون عالٍمأما

...

وآخ حين بين ويحيا ؟"ِرـيموت

قد" بـعدما لقيتـم المواكِروـخلعتموماذا الخادعاِت الليالي ؟"قيود

مطبق؟" والغيب الغيب؛ وراء للنــواظِروماذا مرةً يتجلى ؟"وهل

طال" وقد شوق، أخي الكوافرشوقهسؤال الشكوك بين )3("وحيرته،

الصحراء، في الظالل وارفة قامت شجرٍة بموقف الحياة في اإلنسان موقف الشاعرين كال ويمثل

المخلوق ذلك اإلنسان، خلق كان أجلها من التي الغاية حول والسؤال االستغراب يثيران بذلك وهما

يمل ال وهو والقهر، القوة بقيم يموج عالٍم في محمودالضعيف يقول شيئاً، أمره من :ك

منِك عجبي دهشتـي.. ما !وما

...

بالصــ الـوارد !ادِرـاختلط

صغ-كالنا-  نحن... ورتربةٌ

...

ساكٍن حي ِرـــحـائتمثال

مـن األيــام للردىحولـناتختلف وقفٌ !ـِرـالجاِئونحن

األحاديث فاـوأرواحــن  نحن في )4(!ـِرـاآلثـممعلَّقات

كئيب، وجوم في الصحراء في قامتا نخلتين بين يديره حوار هيئة على استغرابه سيد ويطرح

الصغيرة أختها أسئلة على ترد الكبيرة :والنخلة

أختاه يا الجـواب: أنا أدري لننودفيال يكشف لم اـــالسر

و: النميمة) 1( أو شيء حركة من الخفي مادةالصوت العرب، لسان قدم، مجلد)نمم(طء ، :.

ذاتها) 2( والقصيدة قطب، .سيد

الموتى: قصيدة(ذاته،) 3( وادي في الشاعر أو .،): السر

رياح،) 4( يا اعصفي الصحراء.. الشجرة: قصيدة(ديوان .،!): ناسكة





الخراب هذا في ُأطلعتُ ما أسألمنذ ش: وأنا ا؟ــهنأنيما

بالسك حولي الصمت !ونــفيجيب

الظن وادي في أخبـط ونــوأنـا

الدهر حكمة أدري )1(الضنينلستً

الحياة محمود-وسر يرى لإلنسان-فيما يكشف أن من : أجّل

يعتدي تُثارا.. واغٌل أن من أجلَّ خلٍق أسرار عن )2(!!يسائل

سيد-والناس الغيب -عند يكشفأمام أو الجليل، يدرك أن للذليل وأنّى الرقيق، ذلّة في المخبأ،

!سره؟

الـطريق طـول على نثرناها الرقيققد قطعـان ضمن !ومضينا

السحيق الشـط إلى يعطو يسريموكب العينين )3(موِهنامغمض

المِمض-وسيد والقلق الحيرة هذه ا-بعد ظالل في الراحة نعيم :)4(لجهليستروح

للقـل أروح الظالم ريحِبــالظالمي ال كان )5(!والـالعقولو

للجهل أركن أنه لو عنه غنى في كان شراً اإلنسان على جرت ما كثيراً :فالمعرفة

وأهلـه" الحـياة تلك ويلها كلاـأيا بلوائها عن !"رـسـاتتكشّف

لنفسه" الشقاِء أسباب ف!اـوتطلب غـامِرفتضرب الشك من تيٍه "ي

عن " بحاجٍة) ِسر(وتسأل حاضروليست بأنفَِس تشريه السر )6(!"إلى

أبصارهم وألعمى احتماله، البشر أطاق لما أسفر، لو الغيب نور أن فيقرر ذلك، يدرك :ومحمود

باطٌل األنوارا.. أمٌل بنوره ألعمى الغيب أسفر )7(!!فلو

قطب،) 1( سيد الصحراء: قصيدة(ديوان .): في

رياح،ديوا) 2( يا اعصفي رياح: قصيدة(ن يا .): اعصفي

وقيل: الموِهن) 3( الليل، نصف من مادة: نحو العرب، لسان منه، ساعة بعد مجلد)وهن(هو ،سيد ديوان ،

الرقيق: قصيدة(قطب، .): قافلة

قطب) 4( سيد يسميه ما المعرفة(هذا ينظر)جناية وإخوته(قطب: ، األ)سيد األطياف للطباعة، لبنان دار ربعة،

ط .، :والنشر،

قطب،) 5( سيد الطريق: قصيدة(ديوان مفرق .): في

الموتى(ذاته،) 6( وادي في الشاعر أو السر .): قصيدة

رياح،) 7( يا اعصفي رياح: قصيدة(ديوان يا .): اعصفي





: المرأة-جـ

فهيكثيراً يعيشون، الذي زمانهم عن باغترابهم المضني شعورهم من للشعراء مالذاً المرأة مثّلت ما

يلجأ إليه وديع رب وتدافعها الحياة أمواج اصطخاب إزاء وهي المصاب، لعظيم تتصدى التي الفرحة

محمود يقول :الشاعر،

تمـده للـحياة حيـاةً المصائِباـوكنـِت عابساِت في بأفراحها

غَلَت إذا الـوديع رالب لي بالمنـاكوكنِت وادافعت ِبـبأمواجها

اللظى ينشف واللظى نسيماً ظلَّوكنِت الروح ظّل اللواهِبويترك

كأنهـا والشـؤون مالذي بغارِبوكنِت يجيش ينبوع الدمع )1(من

قلب عرف حتى طريقه وأظلمت والبكاء، األسى طول سيداً أضنى طعماًوقد للحياة فعرف الحب، :ه

عشتُ إذا الحياة على أقوى يقينأنا مـن مـزوداً ِكـحـياتي

إل للمآسي عشـتُ أنـولقد تلقينـِكى من السرور عرفتُ قد

إلـى للبكاء عشـتُ فيأنولقد الغناء سمعتُ تلحـينِكقد

أن إلى للظالم عشـتُ عولقد بين الضياء لمحتُ )2(يونِكقد

سيد-والحب إلى-عند يتوق السنين، أعباء أرهقته الذي الرصين، الجاد فالرجل للكمال، نظرةٌ

بالحياة واعٍد أمٍل إلى وتدعوه وتومض، تتوقد :امرأٍة

الرصين ِجد ،للِجد عشتُ بعبءوقد وأكبو مَأهالسنـين

خـفّـاقـ ـُك لقيت أن الةًـإلى فيِك هوىتوقّدوالفتـون

تمـرحيـن فرحةٌ هنا نشوةٌفأنِت هنا تقـفزيـنوأنِت

جمـرةٌ هنا تُومضـينكاللـظىوأنِت شعلةٌ هنا وأنِت

الطـروب الِمراح هذا الرصينفأكمَل وِجد الحزين هدوء

الكمـال هذا حسن األمينوأعجبني الحفيظ عليه )3(وإني

أن السموولشعوره رمز ألنه وطهارته، قدسه يستشعر فهو الكمال، معاني من معنى الحب

التي: قصيدة(ذاته،) 1( .،!): ؟..ألست

قطب،دي) 2( سيد .): حدثيني: قصيدة(وان

السابق،) 3( أحبك: قصيدة(المصدر .): ؟!لماذا





:واالرتقاء

عهد حـبصيغهو إحساسنقـي  من فوق مووسالبـشر

نــديووفاء الفيِض الزهـروحنـان)1(سابـغ أرواِح مثل

السم العطِف ساعةَ اءـصورته

أمالٍك يد ـراءــبـورعـته

بــأفاويقف )3(النـقاء  )2(غذته

الحياة بمعنى حياته تمأل فحبيبته محمود :أما

نــوراً دنياي دنيــامألِت األنـاِميضيء

علـيــه مرأى وساِمفكّل مـــن )4(حالوةٌ

حسنــاً نورك كصـوبيغذوه الغمـاِمحياً

إال العيـن تـرى أكمــاِمفما على )5(زهـراً

به يبوح فال حبيبته، ِسر يصون فهو الحب، بقداسة األلم(وِلشعوره دح القلب في زح ):ولو

السـطوِر ثنايا بين الكَِلمذكرتُِك بين قلبي وأضمـرتُ

كتمتُ قد بما أبوح ولستُ

...

األلم حد النفس في زح ولو

ما كتم في النستسرتشابه وسواد الدجى، سواد6(قلم(

النجالء بالطعنة فكيف األثير، رم يدميِه مثالي، حب في يطمح الذي المرهف الشاعر ِحس لكن

أحب ممن حبيبته!يتلقاها لكراهة دفعاً لتدفعه إنها سيد)7(، يقول ،:

حسين) 1( محمد عبدالباقي تحقيق في الشطر هذا ندي: (ورد الغيض سابغ كذلك) ووقاء يستقيم ال ،والمعنى

.)الباحثة(

الِفيقة: أفاويق) 2( لسان: مفردها، الحلبتين، بين يجتمع الذي اللبن مادةاسم مجلد)فوق( العرب، ، :.

قطب،) 3( سيد ذاهب؟: قصيدة(ديوان .!): عهد

رياح،) 4( يا اعصفي .): رماد: قصيدة(ديوان

مادة) 5( العرب، لسان جماالً، جمل مثل ووساماً، وسامةً بالضم، الرجل، مجلد)وسم(وسم ، :.

قديمة: قصيدة(ذاته،) 6( .): نفثة

قدي) 7( أنه إلى الحب في سيد مواقف عبدالحليم عبداللطيف واإلرادة(عزو النفس قوة على سبيله) ُأشرج كانت لذا

يكون الوا(أن االستخذاء حزن ال المتجلد، الحزن هو شعره في الذائبةصحزنه واإلرادة بعد)ب، ما شعراء ،





كالشيطان)1(أقالِك ِجدأقالِكأقالِك يسري كالسم اِكـفتأقالِك

وفي: أقالِك نفسي في أشواِكزمنيإنِك ذاتُ أفعى حياتي )2(وفي

واألشجان والريبة للحيرة رمزاً أضحى ألنه ويكرهه الحب يعادي ألجلها :وهو

أيها ـــالحكرهتُكحنٍقبم ِبـغاض)3(كراهة

القل بهولك ـــوضجواِصب من تبلوه )4(ِبـوما

ديوانه يسمي حتى محمود، عند يتضخم الشعور البغضاءدي: (وهذا من)وان درجةٌ والبغض، ،

على جرت أن بعد البغض بذلك الحبيبة أحرى كان وما عليها، وتزيد الكراهية تَفضل الشعور

العذاب صنوف :حبيبها

مساءتي ورمِت قلبي عن الحبتصاممِت بغضي! وتنتظرين )5(انتظري

بشعور واستبدالها المودة، نسيان يؤثر حبيبته خيانة :العداوةوألجل

بعذابي؟ يتسلّى لغادر اً! أوفاءالحب-تب !اــتب-لذا

قلبا القلب تردف والعداوات قتالً القلب تقتل )6(!المحباتُ

...

يعقّ أن الحب محن علّمته نم األعداء افألدب7)(! الح

القوي وهو بضعفه، الشاعر إحساس عن ناجم هذا، البغضاء شعور أرزاءولعّل تحمل الذي الجلد

امرأة أمام يذل فكيف !!الحياة،

محمود : يقول

. :الديوان،

مادة: القلى) 1( العرب، لسان مج)قال(البغض، . :لد،

قطب،) 2( سيد المسمومة: قصيدة(ديوان .): الكأس

مادة: الحنق) 3( العرب، لسان االغتياظ، مجلد)حنق(شدة ، :.

مادة: الوصب: واصب) 4( العرب، لسان والمرض، مجلد)وصب(الوجع ، :،قطب سيد ديوان : قصيدة(،

المكروه .!): الحب

ريا) 5( يا اعصفي بغضي: قصيدة(ح،ديوان .): انتظري

مادة: القلب) 6( العرب، لسان وجهه، عن الشيء مجلد)قلب(تحويل ، :.

)./): عقوق: قصيدة(،ذاته) 7(





جوى على تبيت أن ذالً بك رمِضكفى على وتمسي ذكرى، في )1(وتصبح

:ويقول

الح ثورةَ أعاني الرق في العنيــــأنا ِدـــر

ذلي.. أتحداِك قيــــولكني في !وديــــٌل

شئِت إن واذهبي ترقي، تعودي.. لكن .. ال )2(!ال

حبهاحوي لوال هانت ما التي كبرياءه المرأة تستذل أن سيد نفس في ز:

قلقـاً ـُها قضيتـ التي الليالي محـيـاِكأنسى راٍض ساكنـةٌ وأنِت

غَدقاً أرسلتُها التي الدمــوع بالبـاكيأنسى رالم هواك لوال ولستُ

كنـتُ ما التي لوالِكأخفضـهاوكبريائي نيايد في بعد أو قبل )3(من

ال فاإلنسان الحب، بعميق صادق حقيقي شعور بالكراهية، العارم الشعور هذا وراء يستشف ولعلّه

حبيبته على سيد خوف به يوحي ما وذلك المحبة، دوام منه يرتجي كان إذا إال أحب، من يبغض

طيفٌ يمسها أن قلبه، وأضنتْ آلمته العذابالتي : من

وأنِت هنا الجحيم في روِحبجنـٍةأنا وريِق)4(من شباِب)5(إعجاٍب

المنى ناعمة وأنِت الجحيم في تطلٍّعأنا ذاتُ الِبـوِطـخضـراء

عالمي في هـنا هـا أريدك ال وعـذاِبأنا لـظى من أعيذك )6(إني

فحبيبت والِقلى، الهوى بين حائر دبع يستطيبوهو وهو برحيق، سمها فيه تمازج كأساً تسقيه ه

في كان إن األلم يستروح ألنه خالصاً، سمها تسقيه أن فيرجوها يؤلمه، خداعها أن غير كأسها،

الخداع يطيق ال ولكنه :سبيلها،

مادة: الرمض) 1( العرب، لسان للضرورة، سكّن وإنما بالتحريك، وهو الغيظ، المجلد)رمض(حرقة ، :،

رياح، يا اعصفي بغضي: صيدةق(ديوان .): انتظري

تعودي: قصيدة(ذاته،) 2( .!): ال

قطب،) 3( سيد المسمومة: قصيدة(ديوان .): الكأس

روح: يقال: روح) 4( مادة: يوم العرب، لسان الريح، المجلد)روح(طيب ، :.

شيء: ريق) 5( كل وريقُه: ريق وريقه وغيره الشباب روق مادةأفضله، العرب، لسان أوله، ذلك ، )روق(كل

. :المجلد

قطب،) 6( سيد الحرمان: قصيدة(ديوان أو األولى .): ريحانتي





أق لسـتُ فإني ليت ليتالِكـأقالك؟ لستُ! أهواك؟ أهــواِكفإني

ـُوزع م وأيـامي وأقلى كالضاحكةٌأهوى والِقلى الهوى الباكيبين

مزجا قد السم وهذا الرحيق رياِكهذا غيـر بكـأٍس ُأروى ولسـتُ

ِصرفاً السم لي يمازجههاتي لستُال فإني الرحيـق بالـشاكيهذا

ألتذّ ال كأسِك تـحطيماـنشـوتهمللتُ أحـطمها )1(سفّـاِكوال

مح يظهر ما تسعدورغم أن لحبيبته فيتمنى يرق، أن إال يملك ال فإنه الحب، أمام تجلّد من مود

وسالماً برداً أضحت ألنها عوده في تقضم نارها تترك أن ويرجوها روحه، بذلك شقيت :وإن

تعودي وجودي.. ال الشك تع.. أحرق وديـال

شئِت ما الخل.. اذهبي دنيـا في شـئِت وِدـأنى

النار عـواتركي تقـضم أوقدتـها وديـالـتي

في يتـلظى وسـالم بـرد !روديــبـهـي

المسمومة: قصيدة(ذاته،) 1( .): الكأس





الروحفاسع ِشقوة في (!تعوديال.. ولكن.. دي

)(1

رياح،) 1( يا اعصفي تعودي: قصيدة(ديوان .!): ال





المكاني-2 :االغتراب

والمجتمع-أ :الذات

يسمو ألنه مجتمعه، في غريباً عاش الذي الشاعر ذلك كالهما ومحموداً، سيداً أن يالحظ

عا ذلكإلى صفة في محمود يقول البشر، بني نقائص عن متنزهاً يعيش وفيه المثل، :لم

وناظرةً جثماناً األرض في تحتيعيش الشم للـعوالي وحـهاُلـور

فنابـ العاتي الزمن نابذ صواُل.. تصاوالًـذهـقد الِقرنين )1(!وكال

سيد :ويقول

وترتضـي بالحيــاة تقنع همنالناسشُو محاسن بمثـها ِبـاِلـت

تؤزهـم تمتأدرانها)2(والشـاعرون لم بشـوائــيبغونها ِبـزج

يثي األثـير مـن أرقُّ الالعرهــِحس مر عليه تمر قد )3(ِبــما

في ثورته يطلق جعله منه، وعانى سيد فيه عاش الذي المجتمع حانق(وذلك ):اضطراب

ي بعيدا عني حــياتيأغربي ـَوا ج في العيش سئمتُ !قَِذرقد

محفوفةً باللعنـــاِتأغربي

...

ِجرض ـٍْم جه ساخٍط عن !ابعدي

حـش أم أرى الجميْل؟راتـأأناســياً الكون طلعِة من شوهت

السمات تلك في الناس يسيْليشبهون ِرجس أنفســهم )4(!بينما

محمود-والدنيا ونفاقظ-عند وصراعاتٌ وغدر لم:

بـــه كأن ضاٍر شَِره وأغواُلوأهلُها ذؤبـان الفتـِك شهوة من

ملمعــٍة في يتراءى آُل)5(وخائن بيدائه في والصدقُ !بالصدق،

وأنكـره الدنيا هجر اهللااـوناسك عـذاِب من إعواُل! وخـوفُه

أسماله في يخشع جنرهـباًتراه ـّاكوبين فت !ومحتــاُلبيه

رياح،) 1( يا اعصفي .): وعد: قصيدة(ديوان

.هزهمت: تؤزهم) 2(

قطب،) 3( سيد الشعراء: قصيدة(ديوان .): سعادة

حانق: قصيدة(ذاته،) 4( .!): اضطراب

ملمعة) 5( مادة: أرض العرب، لسان السراب، فيها مجلد)لمع(يلمع ، :.





...

وضعتْ وما ُأم حملتْ لما وإسالُلُأفٍّ ،وطغيان ،ولؤم ،1)(!غدر

بها يعاملون بل العدو، على يقصرونها ال فهم البشر، بني في غريزةً أضحت صفاتٌ وهي

محمود يقول الصديق، :حتى

في تفانوا صديٍق أنيابهـممودتهموكم نبتت إذا !واـجالحتى

تُروعهم ال القوا، حيث أراغوهفأنشبوا ..وأطفاُل)3(ُأماتٌ)2(عما

وعد يا صداقتُها! وفيتَ دنيا مغتفي بالظلماء تلفّـع )4(اُلـكما

والخداع الغدر غير يلمس فال المفقود، صديقه عن يبحث :وسيد

األصدق بحب ِهمتُ اءـــــطالما

بألح اءـــــالوفانـــوتغنّيتُ

كأناشي السمـــسامياٍت اءــــد

أفيـقْ ثَم ومن عجـلى الحـقيسكرةٌ الغدر ألمس بي رـفإذا

خالّب اإلخالص قصيربـريقْوإذا برٍق سنا أو سراٍب )5(من

: الطبيعة-ب

ي وهذا نفسه، اإلنسان عن بديالً الشعراء شعر في الطبيعة مظاهر مثُلت إيمانطالما عكس

البشر، بني أمثال أم إال بجناحيه يطير طائٍر وال األرِض في دابٍة من فما الوجود، بوحدة الشاعر

الوجود في اهللا قوانين ذات عليها .تسري

من يعكس صورةً ممتدة صحراء في خضراء قامت شجرٍة موقف من يتخذ محمود ذا وهو

بالنض عامرةً تبدو التي اإلنسان حياة والزوالخاللها الفناء الغالبة ِسمتُها دنيا في :رة

صـورت-كالنا-نحن حـائغربةٌ ساكٍن حي ِرــتمثاَل

الشيء: السلُّ) 1( مادةوانتزاع العرب، لسان رفق، في مجلد)سلل(إخراجه ، :ر يا اعصفي ديوان ياح،،

.-): وعد: قصيدة(

مادة: أراغ) 2( العرب، لسان وأراد، طلب مجلد)روغ(بمعنى ، :.

اآلدميين: أمات) 3( لغير تكون أن وُأمات لآلدميين، تكون أن األمهات في .األصل

رياح،) 4( يا اعصفي .،): وعد: قصيدة(ديوان

قطب،) 5( سيد المفق: قصيدة(ديوان .!): ودالصديق





األشواِق الظاهرمشبوِبهـا...محتدِم خمود ِرـالفاتتحت

...

مؤمــن-كالنا-نحن كـافِرأمٌل عالـٍم في ...بحقه

...

ـُرةٌ-كالنا-نحن ح الزافِرمأسورصرخةٌ زفرة في )1(ةٌ

أن دون الحياة، صحراء في يساق الغنم، من قطيٍع بحال الحياة هذه في اإلنسان حال سيد ويشبه

فيها خطوه :يملك

الشطوط الراعي إلى متـمتقطيعه)2(فمال ثُـغاٍء في رجـاء مـيبثّ

لم نحن إن الظل ويح سـعياًنِمْلوناجاه، بؤساه ويا !مـلمـغنإليه،

ٍ حرة كل في الضرب بهذا ذَماٍء)3(عيينا ومطعم)4(وراء شـراب من

أنت تدري-وما صفقٍة-لو العمبرابِح ذلك ـُلّنا ك إنا نحن، !يـوال

الحياة بصحراِء نـرىنسير وال كل، على يطغى ظلِّنا، معلِمسوى

نـراه ال نم ـّرنا نُلـغايةيسخـ ولم نُفهميراها، أو بـها )5(ؤذن

لصقت التي الصفات تلك ،والخداع والعذر اللؤم يدنسها لم التي النقية للفطرة رمز والحيوان

الكلب خطاب في محمود يقول العقل، هبة اهللا وهبه حين أمره، من الخيرة ملك ألنه باإلنسان،

):وعد(

وبصبصٍة نـبٍح من كان بما )6(فاقنع

...
ح بما نالواواسخر أو النطق أهل !..از

وتعـنيةٌ ،إزراء العـقـل فإنمـا
...

وضالالتٌ، ...اُلــوأثــقوحيرةٌ،

وعد فضلت! يا نبحٍة ذي من الخالئِقحييتَ وإجم... نطقَ 7(اُلـإكـرام(

رياح،) 1( يا اعصفي الصحراء.. الشجرة: قصيدة(ديوان .،!): ناسكة

مادة: شطَّ) 2( العرب، لسان ،دعب مجلد)شطط(بمعنى ، :.

مادة: الحرة) 3( العرب، لسان بالنار، أحرقت كأنما نخرة سود حجارة ذات مجلد)حرر(أرض ، :.

في: ذماء) 4( الروح مادةبقية العرب، لسان مجلد)يمذ(المذبوح، ، :.

قطب،) 5( سيد ..): القطيع: قصيدة(ديوان

مادة: البصبصة) 6( العرب، لسان خوفاً، أو طمعاً ذنبه الكلب مجلد )بصص(تحريك ،) : (.

رياح،) 7( يا اعصفي .،،): وعد: قصيدة(ديوان





قطته رثاء في سيد :ويقول

هذي في كُلِّك لي ليالحياةكنِت فيها ألقاه نم ؟أينكُلَّه

هـواه فـيها له ألقى نم وشغلُهكُلُّ فيها آماله )1(!وله

النفس صفَت فإن للنفس، صورة والقبح الجمال يرى إنما األكوان(وسيد على صفوها ):خلعت

ثـوباً الربـيع كان األلواِن؟بهيجاًكيف ناصـُل اليوم وهو

والزهـ والورد الروض هو وهذاها فوقـر من باِنالحمام

وساق جـذٍر غير الورد أرى عذباًال الغناء أحس شـجانيأو

تصـفو حين النفس عـلىتراهاإنها صفوها األكواِنخلعت

رتَغْب حـين النفس كالدخيبـدووهي أمـامها نوٍر )2(اِنـكل

و هو فإذا ربيعة، على محمود حزن ينعكس :كئيبجماولذا،

واحزن الناس، ربيع !يــهذا
...

قلب في األشـواك يـوربيعي! 

بأفك محيــأمشي وبالــرعرٍةـــاٍر آونـةً ِبـبالشوق

شبابي أبــسائ.. هذا ــداًــرج مقـفر في دِبـبربيعه

ربي الشَباب به-مـحبهعــأحيا حبي-نعموا )3(! وأماتني

عواطف تبدو الطبيعةوقد مظاهر اضطراب مضطربةٌ :محمود

أقبلت وأخـرى ولّـتْ، أين؟حسرةٌ من أعلِم.. كيف؟ لم !متى؟

على تنقــض سـوداء لـيـٍلموجةٌ بحر في مظـلـِمموجٍة

وكـ تفنى، ال وهي ـّارهـاـمـتتفانى تي ! كالضـيغـِمردهـا

ما)4(صممت إذا حتى أيـاميالتهمت، دمـي)5(طاشتنور في

ظالم أمواج تــرى.. فهو تباليال تعي.. ال تحتمي.. ال )6(!ال

قطب،) 1( سيد العمرسنو: قصيدة(ديوان من شطر أو .): ة

قطب،) 2( سيد الماضي: قصيدة(ديوان أعماق في .): جولة

رياح،) 3( يا اعصفي .): الربيع: قصيدة(ديوان

السيف) 4( مادة: صمم العرب، لسان وقَطَعه، العظم في مضى مجلد )صمم(إذا ،): (.

الر) 5( يقصد ولم عنه عدل إذا الهدف عن السهم مجلدطاش العرب، لسان .( ،(ميه،

األنقاض: قصيدة(ذاته،) 6( تحت .): من





نفسيته توتر إثر العاصفات، نفسه في وتعصف القفر، في يهيم سيد هو :وها

الــمق تشردني الهفراتـوِهمتُ كاللظى اجرهـوتلفحني

نفسي في الظافرهالعاصـفاتوتعصف الوحشة )1(وتنهشها

فنية: ثانياً ظواهر

 (والصور :األخيلة

النفسي-أ والشعور األفكار عالم إلى الشعرية الصور :إنتماء

بالصورة، يسمو مما تشبيهاته، على المعنوية الصفات إضفاء على الشاعر تركيز لعل

صور أن يخفى وال بالمعنى، العميق اإلحساس إلى بالحواس، المادي اإلدراك من -الحياةوينقلها

مواقف أو الطبيعة في مناظر لتتفاعل-سواء إنها بل المعنى، من خالية المجيد الشاعر أمام تمر ال

سمات من كثيراً وتعكس ِفكره، سيما فتحمل روحه، من روحاً فيها الشاعر ينفث حتى النفس، مع

.شخصه

ال معاني من يحمله بما الطفولة عهد إلى التواق الشاعر سيد، هو يعكسوها والبراءة، طهر

من يلوح الخلود بفكرة سيد وتعلّقُ الوليد، كبسمة البدر فنور المادية، الطبيعة مظاهر على ذلك

المتوف البشرية للنفس واالطمئنان السكينة معاني من الخلود يحمل بما الليل هدوء تشبيه ةزخالل

والفناء الموت فكرة من :المتخوفة

ســتوره أرخــى هـالليل كالخلـودـدأٍةفي

نــوره أرسـَل وليــدوالبـدر مــن كبسمٍة

سع المحيـا )2(دــيـراضي

يتاح ال منطلق، رح فالنور الحرية، بمعنى تعلّقه الحر، بالشعاع القوس محمود تشبيه ويعكس

االنطالق لحرية رمزاً القوس وتر كان وكذا يكبله، أو يأسره أن :لمخلوق

له اأعدرح كالشعاع وتراً أربٍع..ا على فُِتْل3)(، 4)(قد

قطب،) 1( سيد .!): بحمصرع: قصيدة(ديوان

قطب،) 2( سيد الظالل: قصيدة(ديوان .): بين

أربع) 3( وأقوى: على للوتر أكرم وهو طاقات، أربع على .أي

العذراء) 4( .: القوس





لهدم محاولة في بالحواس، تُدرك التي بالمادية المعنوية األمور تشبيه أسلوب إلى الشاعر وينتقل

محمود يقول بينها، :الحواجز

شكاِتي واستمعي شئِت، ما انسكابسلي تنسكب الدمع )1(اــكمثِل

و) الشكوى(فـ معنوي، منأمر داخلي معنى على ينطوي كان وإن مادي، أمر الدمع انسكاب

سيد قول ذلك ومثل الحزن، :معاني

ذاهبـةٌ والليالتُ األمس ليلة أحالِممكغيا أضغاث في العين )2(ضة

أي العين وغمض المعنويات، من الزمان األمل) النوم(فانقضاء معنى بداخله يطوي مادي،

ا في الحلم أن إذ وانقضاء،والوهم، ذهاٍب إلى ذلك وكل مختلف، جد عالم إلى اإلنسان ينقل قد لنوم

إال اإلنسان أحالم عين(فما ).غمضة

الشعرية الصور انتماء ينفي ومحمود-وال سيد ورود-عند النفسية، المشاعر لعالم

مما أكثر معنوياً شبهاً بداخلها تحمل تظل لكنّها المادة، عالم إلى تنمي منتشبيهات يتبدى قد

القواس أغروا الذين الرجال زحام لتفرق محمود تشبيه ذلك من الظاهري، قوسهبالتشابه :بيع

تنتقْل خُشُب أشباحهم كالخيال، بهم تمشي األرض رأى
...

حج: وأغربةٌ عضوب رأساً، يحرك جاثم )3(ٌلــبعضها

كـ الرجال مادية،) الخشب(فأشباح صورةٌ هي منتنتقل، العصي كخيال الرجال خيال ألن

فهم الرجال، أولئك تصرف سوء على داللةً فيه إن ذلك، من أعمق المقصود أن بيد الخشب،

بقوله تعالى وصفهم الذين مسندة{: كأولئك خشب كأنهم لقولهم تسمع يقولوا تشبيهه)4(}وإن وكذلك ،

بعضه جثم التي األغربة برؤوس بعيد، من بدت التي فرأسلرؤوسهم يتحرك، اآلخر وراح ا،

لكن الغراب، رأس يشبه قد وهيئته، سواده في مناإلنسان الغراب يحمله ما إلى واضحة اإلشارة

في الماء بهطول الصخر ناحت عروق في الدم تدفق سيد تشبيه ذلك ومن والشؤم، التطير، معاني

وسرعته االندفاق :شدة

اعصفي) 1( رياح،ديوان .): حيرة: قصيدة(يا

قطب،) 2( سيد .!): ليلة؟: قصيدة(ديوان

الغراب: حجل) 3( ِمشية وهي قبيحة، ِمشيةً .يمشي

آية) 4( المنافقون، .سورة





أعضائه في جاش دمنابضكّلوقد يهطُلوسال الماء صورة )1(!في

الخير عموم على الماء تدفق داللة تخفى ال أنه يتبعها. إال التي العزم قوة على الدم تدفق وداللة

الهم :قضاء

طرق بعد طرقةٌ توالت يصمُلٍةـوحين كان ما العزم تحت )2(تفتت

الحية-ب : الصورة

هذا وغاية ومحمود، سيد عند البارزة األسلوب سمة هما الحي والتمثيل الحية، الصورة

بالحياة،: األسلوب ويضج باإلحساس ينبض حي كائن هي فإذا القصيدة، معاني في الروح نفث

على الحياة يخلع القصيدة) الرياح(فمحمود مبدأ من فيخاطبها بالحياة، خادع أمل إلى ترمز التي

منته يقولإلى حين اإلنسان، سمات عليها يخلع فتارةً :اها،

طعينأ ملهوف صرخةُ رياح، يا انتظأفنىنصتي اراـالليالي
...

الست الدياجي أرخت وقد يناديك ذا من رياح، يا ارا؟ـاسمعي
...

رياح يا يسارا.. أنظري أو يمنةً دار إذ الطرف وحشة )3(!يا

الوحوش سمات عليها تبدو :وتارةً

يزلزل زئيراً الدهر حرم في رياح يا وازأري

4)(األعمار

يشخص حبيبوهو فتغدو قواسها، أمام ووترالقوس غصٍن مجرد ال حصاناً، حرةً :ةً

يزْل لم له أضمرته هوى ذاقها، إذ أذاقته، فلما

فال تعفُّ حصاناً، حرة رامها، إذ تُبتذْلتبين،

وتأبى عشاقها، ألنبل جهْلتلين ما إذا )5(عليه

ي أو فيجيب ويسائله، يخاطبه إنسان هيئة في القديم حلمه سيد يمثل يمضيغبينما ثم :ضي،

قطب،) 1( سيد أو: قصيدة(ديوان الصخر .): "الفاعل"ناحت

ذاتها) 2( والقصيدة .ذاته،

رياح،) 3( يا اعصفي رياح: ةقصيد(ديوان يا .،،): اعصفي

ذاتها: ذاته) 4( .: والقصيدة

العذراء) 5( .: القوس





القدي حلمي مستطلعاً بي مــطاف

وجـ في إليــه ومــــفتطلّعتُ

فأ: قلتُ أنت؛ خجغمن الًـــضى

لي العه: قال في !مـالوسيدـحلمك
...

يأٍس في عني مــعـــقيومضى

1(سادر(يهيـم األرض في )2(الخطوة

غبرم وجٍه ذو فالكون حوله، من الحياة مظاهر على اإلنسان صفات إضفاء في سيد عربوي

فيه اللئام بطلعة :عبوس،

مغب الكون وجه عبـإن بهمووســر،نيري عنه )3(!فليغربوا

ص شاخصاً له يتراءى فيه وما فيوالكون مجهداً حزيناً خريف(امتاً ):يوم

في شاِخصاً الكون كالـحزيىوتراءسـكونوقفَ !ِنـلخاطري

يغر األحداث الصمتقوشخوص الظنـها كباهتات وِنـــفتبدو

الحــزن سـاوره الزمان إغفاءةوكأن ِنـالمستــكيفأغفى

السـير أجهــدها األفالك عبءوكأن بحمل )4(! القروِنفناءت

ديوانه قراءة بانقضاء إال ينقضي ال سيد عند الخاصة هذه استقراء في. ويكاد القلب وشباب

لمحمود يتراءى يكاد الحبيبة وجه يتحير(قسمات ): ضاحكاً

قَسماته في القلب شباب يتحياــيرفّ ضاحكاً تراه )5(رــتكاد

ال الشجرة له تتراءى انبينما وسط في ِعفّةابتة من صوامة صماء واقفةً، :لصحراء

رقــع في ماءص ٍةـــواقفةٌ
...

العابِر خطى نجوى عن متَص

مادة: سادر) 1( العرب، لسان مجلد )سدر(متحير، ،) : (.

قطب،) 2( سيد قديم: قصيدة(ديوان .): حلم

حانق: قصيدة(ذاته،) 3( .!): اضطراب

خريف: قصيدة(ذاته،) 4( .): يوم

رياح،) 5( يا اعصفي الليل: قصيدة(ديوان .): تحت





م األيام ِعفّــصوامةُ الضـامٍةـــن ِجلدها في )1(رـناسكةٌ

قوله مثل في معنوية، أموٍر على الحيوان صفات محمود يخلع :وقد

لها انتعش! تباً كلما صالفارسواتواــولخلق أو البغي )2(واـبنيوب

قوله وكذلك أنياب، صاحب صار :فالبغي

معولة الظلماء حشرجت الليوحيث أنين تُِسر مثكــكما )3(اُلــل

الباب هذا ِمن للظلمة، والحشرجة اإلعوال صفتي .فإضافة

ي دوسيروضالفارس يروض كما طولفرسنفسه بعد له فتلين الحرون، وطويله إبائها،

عليها :صبره

وكـنفسدتُـوج اإليتـانـي ضياع اِسـضاعت

نفسـورض الشِّماِستـفالنيـتُ طول بعد )4(من

صع المــوبعد )5(راِســِب

حنين بذلك فتهيج أوطانها، إلى تشتاق حين الطير كفعل األول، موطنها حيث إلى ترفرف وذكرياته

ذ أمنياته وتغدو ذبلتالشاعر، أن بعد نضرٍة حيناً(ات ):كالزهر

ذكــر حنــينياتٌــورفرفت قلبي اــأثرن

حيناتٌـأمنـــيونَضرت كالزهر )6(اــذبلن

بالماديات، فيلصقها فطرته، عن الصادرة وتصرفاته اإلنسان مواقف استعارة إلى محمود ويميل

أمها بني من صغيراً قوسه يكفّل السهم(فالقواس أن) هو يلبث ال أنه بيد عليه، وتحدب فتكفله

أحضانها من الصغير أخاها ينتزع فكأنه بعيداً، به :يقذف

بري تردى صغيراً، أمها بني من كَمــفكفّلها ْلـــــٍش

...

الصحراء(ذاته،) 1( ناسكة الشجرة، .): قصيدة

السابق) 2( .): وعد: قصيدة(،المصدر

ذاتها) 3( والقصيدة .: ذاته،

والفرس) 4( الدابة مادة: شمست العرب، لسان ظهرها، ومنعت وجمحت مجلد )شمس(شردت ،) :(.

مادة: المراس) 5( ذاته، العالج، وشدة مجلد )مرس(الممارسة ،) :(.

قطب،) 6( سيد ال: قصيدة(ديوان .): اللظبين





تكلّمه وكاد رحمةً، الحشا عليه عق.. فضمت !ْلـــــلو

الغيور المحب جنون أبي..فجن عنها فأنبض !ْلـــبط،

الصغيربتُأرنّت أخاها ضْل!! ويله!! أخي!! ويحي: كي )1(أين

سيد قصيدة ذلك يتنفس(ومن ):الصبح

يغشّ الدنيا السككانت والنوموظالمونـيها العميقْ   الليل

الليل ضمها قد الشفوقْضمةَالحنونطفلةٌ كاألم الرحمة

الصبح بديعوتراءى سمٍت الفي سباتْطفلةُفإذا من تصحو

وديـعاألنفاسسُلرت رفق األنفاسفي النسماتْوإذا )2(تلك

أنفاسها مرسلةً الطفلة صحت الصباح أقبل فإن طفلتها، الشفوق األم تضم كما الدنيا، يضم فالليل

ووداعة رقٍّة .في

التمثيلية) ج :الصورة

مت درامياً مشهداً تصف التي هي التمثيلية بينالصورة التشابه جوهر ويكمن النواحي، عدد

وتطورها الصورة تلك حركة في يختارها، التي والصورة الشاعر محمود. مراد تصوير ذلك من

الناس دنيا في الصداقة :لحقيقة

مودته في تفانوا صديٍق جـالمـوكم أنيابهم نبتت إذا !واـحتى

ال القوا، حيث ُأمتُروعهمفأنشبوا أراغوه اُلـوأطــفاتٌعما

المس الدم في عربدةًفتوالغوا جرياُلوح صهباء شربوا ما )3(!كأن

ان شرٍةثثم من وبهم مرسفـهنوا )1(اُلـمـي  العطفينحوكلهم

وعمقاً، رحابةً المعنى على تُضفي ظالالً، تعكس هي إذ التعبير، في الداللة بالغة هنا والصورة

كف ما أفاألصدقاء أنشبوا أن دمهظاهم من يعبون أخذوا بل مودتهم، في قديماً تفانى فيمن افرهم

وي الخمرلتعباً، كنشوة عروقهم في تسري التي نشوته .ذون

العذراء) 1( .: القوس

قطب،) 2( سيد يتنفس: قصيدة(ديوان .): الصبح

مادةالخمر: الصهباء) 3( العرب، لسان مجلد )صهب(، ،) :(.

الحمرةالخم: الجريال الشديدة مادةر مجلد )جرل(، ،) :(.





عزيز لصديق سيد وصف ذلك :ومن

الذب يعروها كاد قد الــربيوْلـزهرةٌ تباشـير حيتها عـثم

وذهوْل صحٍو بين ترنو تحتافهي الدموعمثلما العين في 2(ر(

تصحو فشيئاً، شيئاً تستفيق فأخذت الذبول، على شارفت أن بعد الربيع، تباشير تداركتها زهرةٌ فهو

آن في وتذهل :آناً،

إ بغية وتركيبها، الصور لحشد الشاعرين كال فيثويميل أمالً وأشده، انفعاٍل أعمق ارة

الذ الخفي الخيط ذلك إلى االنتباه وبمظاهراسترعاء الناس، من غيره بحياة اإلنسان حياة يربط ي

الشاعر وصور لديه، األشياء وبمعاني حوله، من ذلك-الطبيعة التمثيلي،-طي التشبيه نوع من

األحياء بين تتمثل حيةٌ هي فإذا الروح، فيها ويقذف تجسيداً، المعاني يجسد يكاد ذلك. الذي من

على محمود خلعها قائالً)احالري(أوصافٌ يصفها حيث ،:

سخّرت.. وانسفي.. اعصفي األقكأنِك يساور داراــخباالً

غير.. وازأري.. اعصفي وناراىكأنِك شراراً حقدها قذفت

عزمه الغيظ هتك بص عقل في كالجنون اراـوالوقاعصفي

سارا حيث حسه تخاطفن األعمى مهجة في كالشكوك اعصفي

ي كالفناء األطياعصفي ويصرع نسفاً األوكار اراــــنتسف

الغدر صادمه كالوفاء ثفأغضى.. اعصفي ثم اراـإغضاءةً،

وح علماً، القفار أذّل هاٍد من يسخر كالضالل )3(اراـاعصفي

الج تخاليط فكأنها والمفاجأة، التقلب سمة الرياح قرار،نفلتلك على يستقر فال العقل، تساور ون،

القد سمة الحيرة،ولها إال إزاءها يملك ال واإلنسان ،تُرد ال وأنها وقوعها، حتمية إلى إشارة في ر،

وكالضالل كالشكوك لذلك كالغيرى. وهي لذلك وهي الرياح، تلك ِفعال في جلي القسوة وطابع

حطاماً وأوكارها األطيار يخلّف الذي وكالفناء حقدها، لهيب قذفت .التي

يرتجيها ابتسامة وصف يقولوفي يحب، نم ثغر من :سيد

رياح،) 1( يا اعصفي .): وعد: قصيدة(ديوان

قطب،) 2( سيد صادقة: قصيدة(ديوان صورة أو الشعر .): بريشة

رياح،) 3( يا اعصفي رياح: قصيدة(ديوان يا .): اعصفي





الحياة وجه بها ببلـسـةًـنديـوطاِلع القلوب حشاشات ِمــتمس

م روحاً األرواح إلى وأنــعِمماًوهوتسري رضاٍء من عليها يفيض

تأُل ال مــهوِمابتسـامةًالحياة)1(فديتك خياٍل من وأحنى أرق

تُرنّم األعطاف خلـسةًوِمحة بذض رفٍق في اليوتخطر )2(!فِمالك

فال تهوم روح رقتها في وهي الدواء، فعل لها فإذا القلوب، على تمر رفيقةٌ يد المحبوب فابتسامة

تلبث ال ثم كالومض، وتلوح رفق، في تخطر فتاةٌ والظهور االختفاء بين ترددها وفي تُمس، تكاد

تحتجب .أن

 (ا والتراكيب الشعري :للغويةالمعجم

الشعري-أ :المعجم

تطعيم إلى الشعراء يلجأ ما وعادةً سيد، شعر تأمل خالل واضحاً الكريم القرآن أثر يظهر

من القرآني، النص جماليات من جمالية إلكسابه محاولٍة في المعجز، اإللهي البيان بذلك قصائدهم

سيد قول :ذلك

ي تذهب يوم تُخلّف غدي؟ـماذا الا بعد شيء للمتفقّــال ِدـفقِد

قاع" األيام الفدفِد)3(صفصفاًـاًستخلّف غبار بها الرياح )4("تذرو

صفصفاً: (فقوله تعالى) قاعاً قوله من صفصفاً{: مقتبس قاعاً وال. فيذرها عوجاً فيها ترى ال

.5)(}أمتاًُ

قوله :ومنه

لحظةً أضحـى الماضي ظهريوأرى نِقضي أن كاد قد )6(بعدما

تأل) 1( يألو: ال أال وأبطأ،: من مادةقصر العرب، مجلد )أال(لسان ،) :(.

قطب،) 2( سيد .): ابتسامة: قصيدة(ديوان

األرض: صفصفاً) 3( من مادةالمستوى العرب، لسان مجلد )صفف(، ،) :(.

وقيل: الفدفد) 4( بها، شيء ال التي مادة: الفالة العرب، لسان الحصى، ذات الغليظة األرض مجلد)فدفد(هي ،) :(

 .،قطب سيد المجهول: قصيدة(ديوان .): الغد

آية) 5( طه، .: سورة

قطب،) 6( سيد .): قُبلة: قصيدة(ديوان





تعالى قوله من اقتباس وزرك{: فهو عنك ظهرك. ووضعنا أنقض التعبير1)(}الذي محمود ويقتبس

تعالىيالقرآن قوله رجاالً{: في يأتوك بالحج الناس في فيقول)2(}وأذّن ،:

تسته داعيةٌ الحج إلى به فحنّت الزمان، )3(لّْـــفطال

اهللا من القرار! أذان ال! كيف وكيف الفرار؟ )4(مهلوأين

قوله ذلك :ومن

مضمراتووأ في البالبل6)(الغيوب5)(غَل السِجْل7)(يطوي 8)(طي.

تعالى قوله من اقتباس للكتب{: فهو السجل كطي السماء نطوي مقام9)(}يوم هذا وليس ،

األمثلة لطرح مجال هو إنما .االستقصاء،

العبادة ألفاظ والمسيحية-وتنتشر محاولٍةفي -اإلسالمية في الشاعرين، من كلِّ ديوان

موضوعها،ضإل حول القدسية من نوٍع واستشعار القصيدة، جو على والرهبة الخشوع أجواء فاء

الجمال لسلطان أجمعين البشر خضوع صفة في سيد :يقول

الحيــــا معـبود الرجالمـاُل قُوى المستذلُّ ـاْلـِة

بعض إلىالنفــوقـربـانهو ابتهقامكمس اْلـفي

تـواأللوهــةوأرى جبالعبـادةحيفـيك ـالْلـفي

مظــهـر إال أنـتَ الظـمــا تُوشّيـه الْلـمنـها

آية) 1( الشرح، .،: سورة

أية) 2( الحج، .: سورة

سبحانه: تستهل) 3( هللا وتلبيةً بالحج، إهالالً الصوت .تُرفع

العذراء )4( .: القوس

مك: المضمرات) 5( يخفى التي .انهاالبعيدة

غَيب: (الغيوب) 6( سالكها): جمع فيها يغيب التي المطمئنة، األرض .وهو

الهموم: البالبل) 7( .قلقات

يطوى: السجل) 8( الذي الصك أو .: ذاته. الكتاب

آية) 9( األنبياء، .: سورة





أكـنعبــدتُــكفإذا الضـالْللم أهل من سنح يا

محمــود كنتُ والخيـدِةالعقيــبل الحقيقة اْلـفي

لـأعنـو تـعنـو مــثاْلهـلـمـن بال النفوِس )1(كّل

الصنم من الخالي بالمعبد أشبه كان الحب، من سيد قلب خال :وحين

خال الصنممنالهيكلقد حطمعبودكوغداوحي مــاألسنى

تـحـيا اآلن تخلومـلحدا  أتطيق تُرى )2(الندمشيـطانلأم

ألجم وقد قوسه، بيع بعد القواس موقف محمود فيقولويصور الدهشة، :ته

عن4)(وانجاب3)(وأسفر السواِد 6)(كالمصلّْخاشٍع5)(مِخبٍتداجي

شتى في الناس أهواء تُسير التي الرياح فيه تعيش أن تملك الذي الرهبة جو ويصور

فيقول واالنقياد، التسليم منهم وتنال :المذاهب،

إالِّك، جيبم نفيكاهنةم دارا؟ــتقهيكٍلاآلباد، ادم

المحاريبشاد كُفعباده فأعرضوا فملّوا، !اراــإيماناً،

إلى يزفّون فهبوا فانتشّوا، البواراهيكلسكروا، !!البقاء
)7(

يالئمها الذي موقعها تحتل كونها ينفي ال هذا أن إال بالقديم، الصلة وثيقة بأنها محمود ألفاظ وتمتاز

ذلك وأمثال يقولتماماً، شعره، في :كثير

قطب،) 1( سيد جديدة؟: قصيدة(ديوان العبادة(!): عبادة أن إلى اإلشارة تجدر التيقد هي سيد يعنيها التي

التشري باب من والخضوع الخضوع، آلدم. فبمعنى المالئكة سجود كان عبادةكما ال تشريف .الباحثة) سجود

المطاف: قصيدة(ذاته،) 2( .): نهاية

.أشرق: أسفر) 3(

.انكشف: انجاب) 4(

المتضائل: المخبت) 5( .الخاشع

العذراء) 6( .: القوس

اعص) 7( رياح،ديوان يا رياح: قصيدة(في يا .): اعصفي





الهيـاً حقاً يطلب نم ملٍغ...ليس الرأي)1(غير )2(! أفين  فيل

دعـوا أو خفافاً المجِد الداءفإلى لَز3(ع (ازوحز)5(األرون)4(

قوله ذلك : ومن

خفّضت6)(فخالسها بالوهْل9)(جأٍش8)(غوارب7)(نظرةً 10)(غال

وقيذاًــأف بطيء11)(اق كالمِطلّْ.. اإلفاقة، رأسه من 12)(يرفع

األلفاظ هذه أمثال سيد-وليست كقوله-عند شعره في تَِرد أنها إال الحشد، :بهذا

الجشامرمص ين)13(ع إن السماءنيثما تُطوى أو األرض كتُد )14(أو

:وكقوله

له،: الملغ) 1( قيل ما وال قال لما يبالي ال الذي وقيل بالفحش، يتكلم الذي األحمق وقيل الشاطر، وقيل المتملّق،

مادة العرب مجلد )ملغ(لسان ،) :(.

مادةفيل) 2( العرب، لسان الرأي، فيل فهو ضعفه، أي تفييالً . :(( مجلد،)فيل(رأيه

مادة. النقص:     األفْن العرب، لسان العقل، ناقص أي ومأفون أفين مجلد )أفن(ورجٌل ،) :(.

مادة: العلز) 3( العرب، لسان مجلد )غلز(الضجر، ،) :(.

)4 (الحازازززمادة: والح العرب، لسان خوف، من القلب في مجلد )حزز(وجع ،) :(.

مادةالسم: ناألرو) 5( العرب، لسان مجلد)أرن(، ،) :( .،رياح يا اعصفي تهطال: قصيدة(ديوان يوم

.،): الشجون

خلسة: خالسها) 6( إليها .نظر

.سكنت: خفّضت) 7(

الموج: الغوارب) 8( .أعالي

الفزع: الجأش) 9( عند اضطرب إذا القلب .رواع

بالجنون: الوهل) 10( الملحق .الفزع

الهالك: وقيذال) 11( على المشرف الدِنف، .المريض

العذراء) 12( .،: القوس

األمر) 13( مادة: تجشم العرب، لسان مشقة، على مجلد )جشم(تكلّفه ،) :(.

قطب،) 14( سيد .): البطل: قصيدة(ديوان





ويَل ونَــاــالجم  قُطّافيـا ورٍع ما بغير )1(ِســـطْــِل

قولهو :كذلك

حرة كل في الضرب بهذا ومطععيينا شراٍب من ذَماٍء 2(ِمـوراء(

الن لغة في استخدامها غلب التي األلفاظ تلك إلى اإلشارة عنثوتجدر الشاعران يتنازل ولم ر،

وهج إنه فحسب، ألفاظاً ليس الشعر أن يؤمنان ألنهما الشعر، لغة على ثقلها بدعوى استخدامها

قب إيقاعمشاعر وتنسيق ألفاٍظ ترتيب يكون أن .ل

لفظة سيد استخدام ذلك قوله) أسترجع(من :في

وِهينةً ريداً الماضي الصبيوأسترجع ُأضحك أو الطفَل فيه )3(أداعب

لفظتي جأر: (واستخدام قوله) اصطخاب، :في

ذكــري يا وحييــاتــغفلت يــالقُدِسكــعن

الحي اصطخاِب صـاةــــبين دِويــــبكّل وٍت

ج 5)(!ويـــق4)(أٍرــوكُّل

لفظة قوله) نمط(واستخدام :في

يتـلوه رم ربيـٍع راكـِدربيـعكم خريٍف في وفؤادي

بالضلوعمها جاٍث اإلحساس نمطد ذاِت حياٍة )6(واحِدفي

للفظة محمود استخدام ذلك قوله) استجاشت(ومن :في

نطس: نطس) 1( مادة: رجل العرب، لسان وغيره، بالطب حاذق باألمور مج)نطس(عالم . :((لد،

السابق) 2( .): القطيع: قصيدة(،المصدر

قطب،) 3( سيد الوثاب: قصيدة(ديوان الزمن . ): خطا

جْأر) 4( مادة: رجل العرب، لسان مجلد )جأر(صخم، ،) :(

الظالل: قصيدة(ذاته،) 5( .): بين

الحياة: قصيدة(ذاته) 6( .): عودة





ن فامنذ طوٍق، ذات بشجوها األسحارساحت بنوحها 1)(اتجاشتْ

قوله) اضطراراً(ولفظة :في

اضطراراً تسير تزل لم مىود ..المسير ينفي غروٍر في

2)(اضطرارا

التعبيرية) ب واألساليب اللغوية :التراكيب

يحم ما منها مختلفة، دالالت يحمل وهو محمود، أسلوب في النداء استخدام نداءشاع له

الشباب جيل إزاء ودوره الشاعر، برسالة اإليمان على داللة من :العاقل

تس ال النيل شباب إلعيا الهادمينىـوا وردوا الهدم، )3(ِمعوِل

ذلك-وِلسيد : قوله-من

ويحك ماذا؟ النيل شباب دع!مـيا يحييكم حيث )4(اء؟ــأفأنتم

لغي بالنداء محمود يتوجه خطابهوقد ذلك من خاص، مدلول ذا رمزاً خياله في يتمثل ألنه العاقل، ر

الحقة)وعد(للكلب والصداقِة الصافية، للفطرة به يرمز الذي ،:

وعد فضلت! يا نبحٍة ذي من الخالئِقحييتَ وإجماُل.. نطقّ 5(إكرام(

النعيم بدوام لألمل رمز هي التي األمس، لليلة بندائه يتوجه :وسيد

ليل ذاهبـةٌةيا والليالتُ أحالماألمس أضغاِث في العين )6(كغمضة

شكاته إلى يصغي من الناس في يعدم حين يناجيها، نفسه إلى سيد :وينثني

ريا) 1( يا اعصفي رياح: قصيدة(ح،ديوان يا .): اعصفي

السابق) 2( ذاتهاالمصدر والقصيدة ، :.

الشجون: قصيدة(،ذاته) 3( تهطال .): يوم

قطب،) 4( سيد .): البطل: قصيدة(ديوان

رياح،) 5( يا اعصفي .): وعد: قصيدة(ديوان

قطب،) 6( سيد .!): ليلة؟: قصيدة(ديوان





إنـي نفس يا لَهاعـلسـميحدثي يستمعوا)1(إن ولم الناس

إحساِس قدالبديع  الساميكوِصفي هم حيث ودعواودعيهم

أعيت،وإذ األلفاظ فخفـقٌفالدمـوعا جفّت، )2(يسمعفإذا

يخا هو فإذا بهمه، محمود قلبهطويخلو :ب

حباِم العداوة إلى ونُلقي الموداِت، ننسى فؤاد يا ِبنا 3)(ْل

في للتساؤل قامت كبيرة مجاالت ويعكس حيرته، بإزاء يقوم سيد، شعر في االستفهام وأسلوب

ت ولم بجوابنفسه، :ظفر

الصدى رجع لي قال ماذا؟ ماذا؟قلتُ عالما؟! إيه للوهِم )4(!قلتُ

محمود واستنكارا-كذلك-وأسئلة حيرةً :تطرح

أ.. أحنيناً ،مكـاء أم أنيناً، أم صرخةً، جؤارا؟مأم أم 5)(!عولةً،

باإلساءة حبه قابلت نم على عاتب خاللها من هو :أو

أ منِك قلبي؟أعدٌل أججِت لذابا!ن يمسكه الصبر )6(!فلوال

يكون أن سيداً الصدفحظويؤلم من صدفٍة في نظراٍت، مجرد حبيبته من :ه

النظراتحظوهأ تلك منِك الصدفي بمرآِك جادت ؟)7(كلما

قوله ذلك من األمر، لوقوع منه استعجاالً محمود شعر في األمر أسلوب :ويحمل

ر يا شئِتاعصفي حيثما من واآلثارا.. ياح الطلوَل وتمضي

يحـور حتى الليل هذا آية رياح يا راراــِسليالً  وانسفي

األعـمارا يـزلزل زئيراً الدهر حرم في رياح يا )8(وازأري

اللهو: لها) 1( مادةمن العرب، لسان مجلد )لها(الصدوف، ،) :(.

قطب،) 2( سيد ثورة: قصيدة(ديوان في .!!!): عزلة

رياح،) 3( يا اعصفي .): عقوق: قصيدة(ديوان

قطب،) 4( سيد الخابي: قصيدة(ديوان .): الشعاع

رياح،) 5( يا اعصفي رياح: قصيدة(ديوان يا .): اعصفي

.): حيرة: يدةقص(،ذاته) 6(

قطب،) 7( سيد موحشة: قصيدة(ديوان ): نظرة

رياح،) 8( يا اعصفي رياح: قصيدة(ديوان يا .): اعصفي





وهو وقُدرتها، الرياح بجبروت مؤِمن تُدمر- فهو بأن لها األمر معرفت- بتوجيه لنفسه يثبت هإنما

وخَتْلها خداعها .بأمر

دب الفراق من يعد ولم الماضي، انتهى أن بعد تفارقه، بأن لحبيبته أمٍر إصدار سيد :ويتعجل

طريقاضربي غير على األرض زحمة 1)(يـفي

محمود يقول السعادة، استجالب على وحثٌ األمل، معنى األمر أسلوب يحمل :وقد

المالح بالش... أيها اعرــــــساحل

اللُّجةَ الشعفوخِض ضوء اعــــــي

غـوتَ... وتأنن

أنغاماً الساحل ِووامأل اــماـسوأحالماً

في النشوة حالالًواسكب )2(وحراماالكأس

سيد :ويقول

نشيـ الدنيا واملئي الجديداداــتغني الكون ذلك )3(وحيي

استخدام يستدعي المعنى على الشاعر التكراروإلحاح لفظة. أسلوب يكرر تعودي: (ومحمود ، )ال

تلك بتكرار يذكرها لكنه األيام، سابق إلى العودة له تُسول التي نفسه هوى على باالنتصار أمالً

:اللفظة

تعودي وجودي.. ال الشك تعودي.. أحرق ال

...
الروح شقوة في تعودي.. ولكن... فاسعدي !ال

...
إ واذهبي شئِتفأجيبي، تعودي.. لكن.. ن )4(!ال

قطب،) 1( سيد .): انتهينا: قصيدة(ديوان

رياح،) 2( يا اعصفي التائه: قصيدة(ديوان المالح .): أغنية

قطب،) 3( سيد الجدي): قصيدة(ديوان .): دالكون

رياح،) 4( يا اعصفي تعودي: قصيدة(ديوان .): ال





قصيدة قلبي: (وفي قوله)أذكري يغدو عودي: (، ذكراك من ينضر فقد قلبي أشبه1)()فاذكري

بعودته الحياة واستعادة الماضي، رجع في إلحاح فهو إنشاده، بها يتبع .بالزمٍة

جملة سيد الشفاه(ويكرر تهفو بل القلبان، في) يخفق مواطن ثالثة بعنوانفي : قصيدة

الحياة( )داعي

الشفاه تهفو بل القلبان، يخفق

...

يداه شوٍق في ضمتِك أن منذ

الشفاه نهفو بل القلبان، يخفق

...

ناظريك يلقى ناظراهحين

الشفاه تهفو بل القلبان، الهـداهيخفق بالحب تبشّر )2(كلما

استخد االختزالاويالحظ ألساليب الشاعرين كال منهمم اعتماداً شرحه، يطول عما التعبير في

محمود قول ذلك من يطنب، أو يفصل وال يومض الشعر أن :على

اإلنسان هذا للخلد! ضّل الخلود.. يكدح 3)(!فصارا.. كان: وأقصى

كامالًت) فصارا.. كان (و عمراً .ختصر

والم المال حول الحياة في الناس صراع عن التعبير سيد بقولهويختزل والشهرة :نصب

تناست قد نفسي وهات(إن السكون)خذ جم عالٍم في )4(وانزوت

الش من كُلِّ شعر محموداوفي قول منها القديم، الشعري لالستخدام منتمية وصور تراكيب :عرين

الرمال في جموعهم الوغى.. وسالت يِصْل ... 5)(ومات ِحس 6)(غير

الق الشاعر نَفَس من يقول)7(ديمففيه حيث ،:

حـاجٍة كّل منى من قضينا هوولما نم باألركان حومسماسح

السابق) 1( قلبي: قصيدة(،المصدر .): اذكري

قطب،) 2( سيد الحياة: قصيدة(ديوان .): داعي

رياح،) 3( يا اعصفي رياح: قصيدة(ديوان يا .): اعصفي

قطب،) 4( سيد ثورة: قصيدة(ديوان في .!!!): عزلة

المجتمع: الوغى) 5( النحل كأصوات المتداخل .الصوت

عطشت: يصل) 6( إذا الخيل أجواف صوات من صوت له العذراء. يكون .: القوس

سلمى) 7( أبي بن زهير بن كعب بن ولعقبة الطثرية، بن وليزيد لكثير، تُروى .األبيات





رحالُنا المهارى دهم على رائحوشدت هو الذي الغادي ينظر ولم

األحاديث بأطراف األباطحبيننـاأخذنا المطي بأعناق )1(وسالت

محمود قول وفي

صخ كجلمود خالها جمجمةً، ركيٍنيقلّب 3)(حمل2)(ٍر

القيس امرئ لقول :تضمين

م معافـمكر مدبر مقبٍل عِلر من السيل حطّه صخر )4(كجلموِد

أن بعد رؤوسها وتداخل بعضها من الشياه القتراب الراعي تأمل وصف في سيد قول ذلك ومن

:ارتوت

له تُرى إن ما األعشاب، على بأؤرفنام دست فقد ،حنوسم دخِلاِء

كالزروت الشاء جسم جالتقت)5(دحد وانساب التسلسمداخلُه، ِلــم

القطيع ذيـاك شاء ـّداًكأن رمزفتوح الرأس ذاك التعقـِلأغفل

رأسه الناس فرق قد طالما طماٍحمـويا من يقتضيه )6(ومأمِلوما

عبدالرحمن(الجرجاني) 1( بن عبدالقاهر بكر قرأهأوت) أبو عليه، شاكر،: وعلق محمد محمود

المدني المدني/ مطبعة دار ط/ القاهرة، .، :جدة،

ثقيل: ركين) 2( األركان .عالى

العذراء) 3( .: القوس

الحسين(الزوزني) 4( بن أحمد بن الحسين عبداهللا الحياة)أبو مكتبة دار العشر، المعلقات شرح : وت،ربي/ ،

.

)5 (الزالدرتداخل: در مادةِحلق العرب، لسان بعض، في بعضها مجلد )زرد(ع ،) :(.

قطب،) 6( سيد .): القطيع: قصيدة(ديوان

) (بين رأسها منها الواحدة وتُدخل ببعضها، تحتك أخذت فقد الماء، ورودها بعد لألتن، الشماخ وصف ذلك من

يقول :أخواتها،

كأنها باليفاع تفالى راكزوظلّت الريح وجهةَ نحاها رماح

الذبياني(الشماخ ضرار بن تحقيقت) معقل الشماخ، ديوان المعارف،: هـ، دار الهادي، الدين صالح

. :القاهرة،

يقول حيث عينيته، في الهذلي ذؤيب أبي عند مماثلة صورةٌ وتَِرد:

ِب يعتِلجن حيناً فلِبثنعشموي العالج في حيناً ِجدفي روِضه





اإلسال وصدر الجاهلية، شعراء وصف يشابه الماء،)(مفهو مورد الوحش وبقر اُألتن، لورود ،

شعرهو في تردد ما كثيراً لوحة .مهي

نشاطها ِلفرط بعضاً بعضها عاضي .فاألتن

الضبي يعلى(المفضل بن تحقيقت) محمد المفضليات، بيروت،: هـ، الهالل، ومكتبة دار الحسين، قصي

.، :ط





اتمةــالخ

الدراسة هذه المختلفة-حاولت ح-بفصولها أن تبين إبداعهأن عن تنفصل ال المبدع  .ياة

الناقف ذاته وهو اإلنسان، محمود هو الفنان دفالشاعر بين ليس الشاعر فمحمود لذا ديوانهد، ـتي

مواقف في يستقرأ وذلك غناءها، فأبدع غنّاها بقصيدٍة أشبه كلّها حياته إن وقففحسب، التي حياته

شامخاً أشبهت. فيها فكتاباته النثري، أسلوبه في يتجلّى قادكما مما شعراً، تكن لم وإن الشعر،

األحيانـالباحثة من كثير أقواسـ  في بين بنصه كالمه نقل .إلى

محمود شخص في للتأمل محاولة كان إنما حياته، لسيرة سرداً يكن فلم األول الفصل : أما

تقسيمهااإلنسان، يكن ولم له، اآلخرين وشهادة نفسه، عن كالمه خالل من مبادئه، ميوله، أخالقه،

التاريخي السياق بغبحسب إال تط، مالحظة وية شخصيته، في ذلك وأثر حياته، الباحثةتناولور ت

وكيففي تذوقه، وكيف الشعر، ومع للشعر عاش وكيف الشعرـ قراءة من موقفه الثاني الفصل

مع ثمتعامل فيالقصيدة، تتضمنالفصلأشارت التي الشعرية رؤيته إلى للشعرالثالث تعريفه

ودور الشاعر بمهمة وإيمانه الشاعر، يعانيها كما الشعرية للتجربة ووصفه الحياة،وأركانه، في ه

عنهم، تميزه والحظت الديوان، جماعة ونقاد محمود بين قامت مشابه إلى الباحثة التفتت أماكما

ففي الرابع الباحثةركزقدالفصل مضمونت عند يتوقف القراءة في منهج ضمن شعره، على

عامة رؤية استنباط محاوالً يوليالقصيدة كما متماسكاً، وكياناً واحداً، بناء تقوم بحيث تُجمعها

الشعرية، واللغة الشعرية، الصورة في التأمل على بالوقوف للناحيةالفنية، واإليقاعاهتماماً

ب التقيد دون القصيدة، أبيات قراءة طي ذلك وكل الشاعر،الموسيقي، أوردها كما األبيات ترتيب

من بدافٍع قطب، سيد وشعر محمود شعر بين موازنةً الخامس الفصل في الباحثة أقامت وأخيراً

فكان ذاته، االغتراب أرقه فكالهم بينهما، خالته كبير لشعره،تشابٍه استهواهموضوعاً وكالهما

لكليهما أن النهاية في وخَلُصت فنّاناً، ـ بذلك ـ فكان نفسه، جوانب اللغة جمال ومأل الخيال،

شاعرة( شبيه)شخصيةٌ شيء ـ بعد ـ حياتها حياتها،ومواقفُ مواقف صياغة في أثر للشعر ،

.بالشعر

غايةً بلغت أنها تزعم ال فالباحثة الكمال،وبعد، غايات أصابتمن فإن حاولت، أنها تزعم إنما

عفو ترجو فهي كثير، في أخطأت وإن وعال، جّل اهللا من فبفضل اإلصابة، ورضاهبعض .ه

باهللاوما إال توفيقي
الصالحات تتم بنعمته الذي هللا والحمد
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المراجـعوالمصادر

:كتب

الدين(إسماعيل لألدب، )عز النفسي القاهرة،التفسير المعارف، دار ،1963.
ح(إمام شاكر، )ديمأحمد محمد محمود فهر اإلسالميةوأبو كتابالحضارة في ،

عربية شاكرودراسات محمد محمود فهر أبي الكبير العربية أديب إلى مهداة إسالمية
الس بلوغه القاهرة،بمناسبة .1982بعين،

بشر(اآلمدي بن الحسن القاسم الطائيين) 370ت) (أبو بين القاهرة،الموازنة ،1961.
حسن(باقوريال ذكريات، )أحمد للترجمةبقايا األهرام مركز ،و، القاهرة النشر،
1988ط 1.
الرحمن(برقوقيال ط)عبد بيروت، العربي، الكتاب دار المتنبي، ديوان شرح ،2،

1980. 
العزيز(كريبال عبد بن اهللا عبيد أمالي)أبو شرح في الآللي على ويحتوي الآللي سمط ،

تحقيق والنشر،: القالي، والترجمة التأليف لجنة الميمني، العزيز .1936عبد
سوار(ترمذيال بن عيسى بن محمد عيسى من279ت) أبو المختصر الجامع هـ،

وسل عليه اهللا صلى الرسول عن الرياض،طالسنن المعارف، دار  .1،2003م،
الطائي(تمامأبو أوس بن علق)حبيب التبريزي، شرح من مختصر الحماسة، ديوان ،

وراجعه وأوالده،: عليه صبيح علي محمد ومطبعة مكتبة خفاجي، المنعم عبد محمد
 .1955مصر،

علي(تنوخيال بن المحسن علي المذ384ت) أبو وأخبار المحاضرة نشوار اكرة،هـ،
الثالجي،: تحقيق  .1972عبود

خليفة(تونسيال العقاد)محمد عند النقد من فصول مختارة(، تقديم)نصوص محمد: ،
ـ القاهرة، الخانجي، مكتبة التونسي،  .196خليفة

القاهر(جرجانيال اإلعجاز،)هـ474أو471ت) (عبد عليهوقرأهدالئل محمود: علق
المدني مطبعة شاكر، المدنيال/ محمد دار ط/ قاهرة، ، 1992جدة 3.

سليمان(جمال ديوان، )عادل رياح: مقدمة يا شرحاعصفي شاكر، محمد محمود ،
و: وتقديم جمع جمال، سليمان مطبعةفهر: تحقيقعادل شاكر، محمد محمود
المدني/المدني دار ط/ مصر، 2001جدة، 1.

سالم(جمحيال بن الشعراء، )محمد فحول المطبقات دار ط، ، جدة 1980دني، ج2 ،1.
النقديأف، )صبري(حافظ الخطاب و: ق نظرية تطبيقيةدراسات دارقراءات ،

ط القاهرة، 1996الشرقيات، 2.
الدين(خليل المنهج، )عماد في فصول اإلسالمي، التاريخ المكتبالتحليلوفي ،

ط بيروت، 1981اإلسالمي، 1.
نفهمه، )إليزابيث(درو كيف مكتبة: ترجمة،نتذوقهوالشعر الشوش، إبراهيم محمد

بيروت، .1961منيمنه،
العزيز(دسوقيال المتنبي، )عبد عالم طفي القاهرة، الشروق، دار ،1988 2.

النظر، )ديفيد(ديتشس بين األدبي النقد ترجمةالتطبيقوةيمناهج نجم،: ، يوسف محمد
بيروت، صادر، .1967دار
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صادق(رافعيال القل، )مصطفى طموحي لبنان، العصرية، المكتبة ،2000 ج1 ،2.
 :)محمود(ربيعيال

طريقي عرفت الخمسين للطباعةفي غريب دار القاهرة،والنشرو، التوزيع،
2000.

القاهرة، والتوزيع، والنشر للطباعة غريب دار الشع، نقد  .1988في
األدبي، )أ.أ(ريتشاردز النقد ترجمةمبادىء ال: تقديمو، بدوي، مؤسسةمصطفى

القاهرة، العامة، .1963المصرية
الدين(زركليال طاألعالم،)خير بيروت، للماليين، العلم دار .6،ج4،1979،

كما(زكي األدبي، )لأحمد وإتجاهاتهالنقد أصوله العربية،الحديث النهضة دار ،
ط 1982بيروت، 2.

الحسين(زوزنيال بن أحمد بن الحسين اهللا عبد شرح486ت) أبو العشر،هـ، المعلقات
بيروت، الحياة، مكتبة  . 1983دار

بول(سارتر األدب، )جان ترجمةما المصرية،: ، األنجلو مكتبة هالل، غنيمي محمد
.1961القاهرة،

رشاد(سالم وإسالمية، )أصحابهو) (محمد عربية العربيةدراسات أديب إلى مهداة
بلوغه بمناسبة شاكر محمد محمود فهر أبي القاهرة،الكبير  .1982السبعين،

محمد(شاكر ):محمود
طأسماروأباطيل القاهرة، المدني، مطبعة ،2،1972.

شاكر محمد محمود األستاذ مقاالت جمعهاجمهرة لهاوقرأهاو، عادل: قدم
ط القاهرة، الخانجي، مكتبة جمال، 2003سليمان 1.

رياح يا اعصفي أخرىوديوان شرحقصائد سلي: تقديمو، جمععادل جمال، مان
المدني: تحقيقو مطبعة شاكر، محمد محمود المدني/فهر دار جدة،/ مصر،
2001ط 1.

ثقافتنا إلى الطريق في بيروت،رسالة الرسالة، مؤسسة ،1992.
سالم ابن كتاب في الجاهلي الشعر المدنيقضية دار ط/ ، 1997جدة، 1.

العذراء طالقوس القاهرة، الخانجي، مكتبة ،1972 2.
المدنيلمتنبيا مطبعة المدني/، دار .1987جدة،/ مصر،

البالغة أسرار قرأهمقدمة الجرجاني، القاهر عبد عليهو، محمود :علق فهر أبو
ط جدة، المدني، دار شاكر، 1991محمد 1.

القرآنية الظاهرة نبي،مقدمة دار: ترجمة،)مالك(بن شاهين، الصبور عبد
ط دمشق، 1987الفكر، 4.

مح لكتابمقدمة شاكر محمد الرافعي(مود سعيد(العريان  ،)حياة ، )محمد
ط مصر، الكبرى، التجارية 1955المكتبة 3.

صعب مخيفونمط المدنينمط مطبعة المدني/ ، دار ط/مصر، 1996جدة، 1. 
قلم، )عايدة(شريفال ثانيقصة تشرين الهالل، كتاب ، /، العدد1977نوفمبر ،563.
عبد(شطيال الفتاح شكري) المحسنعبد الرحمن عبد وشاعراً"، للطباعة"ناقداً قباء دار ،

القاهرة، والتوزيع،  .1999والنشر
الرحمن(شكري بالرسالة)عبد نشرت بحوث مجموعة العربي، الشعر في دراسات ،

لها وقدم وحققها جمعها وغيرها، والهالل والمقتطف البيومي،: والثقافة رجب محمد
اللبن المصرية طالدار القاهرة،  .1،1994انية،
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األدب، )خليل(شيخال بين العالقة جدلية في دراسات العربي، األدب في االنتحار
طالسيرةو ،1997 1.
أيوب(طبرانيال بن أحمد بن سليمان القاسم الكبير،360ت) أبو المعجم : تحقيقهـ،

ط بيروت، العربي، التراث إحياء دار السلفي، المجيد عبد  .3،2002حمدي
محمد(طناحيال  :)محمود

الطناحي محمد محمود الدكتور العالمة في: مقاالت التراجموالتراثصفحات
بيروتاألدبواللغةو اإلسالمية، البشائر دار ،،2002.

قلم قصة ثانيمقدمة تشرين الهالل، كتاب العدد1997فمبر،نو/ ، ،563.
الحليم اللطيف(عبد القاهرة،)عبد المصرية، النهضة مكتبة الديوان، بعد ما شعراء ،

1987. 
سعيد(عريانال الرافعي، )محمد طحياة مصر، الكبرى، التجارية المكتبة ،1955 3.
زكي(عشماويال القديم، )محمد بين األدبي النقد العرالحديثوقضايا النهضة دار بية،،

.1984بيروت،
محمود(عقادال  ):عباس

بيروت، العصرية، المكتبة منشورات شعره، من حياته الرومي  .1982ابن
القاهرة، المعارف، دار األعاصير،  .1950بعد

حسن(عواد مسلماً، )محمد مفكراً شاكر محمد عربيةمحمود دراسات كتاب في ،
أبو الكبير العربية أديب إلى مهداة القاهرة،إسالمية السبعين، بلوغه بمناسبة فهر ي

1982.
أحمد(عيسى الفن، )حسن في الوطنيالعلمواإلبداع المجلس المعرفة، عالم سلسلة ،
الكويت،والفنونوللثقافة .1979اآلداب،
نقدية،)صالح(فضل المصريتكوينات الكتاب دار الكتاب/، دار القاهرة،

2000بيروت،ط/اللبناني 1.
حسنماه(فهمي األدب، )ر في الثقافة،: النقدوقضايا دار خليجية، وقفة عربية، رؤية

.1986الدوحة،
الفتاح(قارىءال عبد العزيز أبي، )عبد بن عاصم عن حفص رواية على التجويد قواعد

طالنجود المنورة، المدينة الدار مكتبة ،1410 .هـ5
الدينوري(قتيبةابن مسلم بن اهللا عبد محمد طبقات726ت) أبو أو والشعراء هـ،الشعر

تحقيق ط: الشعراء، بيروت، العلمية، الكتب دار الضنّاوي، أمين محمد قميحة، ،1مفي
2000. 
  :)سيد(قطب

له وقدم ووثقه جمعه قطب، سيد الوفاء: ديوان دار حسين، محمد الباقي عبد
ط المنصورة، والتوزيع، والنشر  .3،1997للطباعة

الحياةالمهمة، )سيد(قطب في الحاضروشاعر الجيل األقصشعر مكتبة ،ى،
للطباعة العربية دار دوالنشروعمان، بيروت، د.التوزيع، .ت.ط،

يوسف(قفطيال بن علي الحسن أبو الدين أنباء646ت) جمال على الرواة إنباه هـ،
تحقيق القاهرة،: النحاة، المصرية، الكتب دار إبراهيم، الفضل أبو  .1950محمد

حسن(قياملا الرجل، )عمر شاكر محمد الرسالةالمنهجومحمود مؤسسة دار/ ، القاهرة،
ط/ البشير 1997عمان، 1.
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األدبيةال سيرته شاكر محمد محمود إبراهيم، مؤسسةوكوفحي، النقدي، منهجه
البشير/الرسالة دار ط/بيروت، ، 2000عمان 1.

القادر(مازنيال عبد الم)إبراهيم الهشيم، حصاد القاهرة،، العصرية،  .1936طبعة
نجيب(محمود الشعراء، )زكي طمع بيروت، الشروق، دار ،1982 3.
ترجمة: العبقرية، )بنيلوبي(مري الفكرة، مراجعة: تاريخ محمد، الواحد عبد : محمد

للثقافة الوطني المجلس المعرفة، عالم سلسلة مكاوي، الغفار اآلداب،والفنونوعبد
.1996الكويت،

الحسين(مرزوقيال بن محمد بن أحمد علي الحماسة،421ت) أبو ديوان شرح هـ،
القاهرة،: نشره والنشر، والترجمة التأليف لجنة مطبعة هارون، السالم عبد أمين، أحمد

 .1،1951ط
النيسابوري(مسلم القشيري الحجاج بن مسلم الحسين مسلم،261ت) أبو صحيح هـ،

بإشراف النووي، طحسن: شرح الرياض، الكتب، عالم دار قطب،  .1،2003عباس
العالء(معريال الزند) أبو سقط ديوان شرحشرح الحياة،.ن: تعليقو، مكتبة دار رضا،

 .1987بيروت،
عبد114ت) وهب(منبهابن محمد أبي رواية حمير، ملوك في التيجان كتاب هـ،

سنا بن إدريس أبي عن موسى، بن أسعد عن هشام، بن بنالملك وهب ألمه جده عن ن،
ونشر تحقيق صنعاء: منبه، اليمنية، واألبحاث الدراسات  .1979المركز،: مركز

المعاصرون، )محمد(مندور والنقاد ،دالنقد القاهرة مصر، نهضة دار  .ت.،
مكرم(منظورابن بن محمد الدين جمال الفضل العرب، )هـ771ت (، )أبو دارلسان ،

بيروت، .هـ1300صادر،

)..دوريات(

الدين(سداأل علمه، )ناصر من لمحات شاكر محمود فهر الرأي،خلقهوأبو جريدة ،
22/8/1997.
شاكرحول، )حمد(جاسرال محمد محمود التاريخي: الشيخ السياق في مجلةتصحيح ،

عدد اإلسالمي، 1419األدب .هـ18
العربية، )يحيى(حقي أديب شاكر الهاللمحققها،ومحمود آذارمجلة مارس،/ ،

1985. 
شباط)محمود(الربيعي الهالل، مجلة حميمة، ذكريات .1997فبراير،/ ،

الرحمن(شاكر العربية، )عبد الكلمة فنان شاكر محمد الهالل،محمود مجلة ،
.1997سبتمبر، /أيلول

القدوس(صالحأبو عرفته، )عبد كما شاكر محمود عددالشيخ اإلسالمي، األدب مجلة ،
1418 16.

محمد(طناحيال توقف، )محمود هادر شالل أول!أي كانون العربي، مجلة ديسمبر،/ ،
1997.

الحليم اللطيف(عبد العربية، )عبد عاشق فهر شباطأبو الهالل، مجلة فبراير،/ ،
1997.

الدايم النص، )صابر(عبد مواجهة في شاكر محمد محمود ،)منهجورؤية (العالمة
ع اإلسالمي، األدب 16ددمجلة .هـ1418
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للتراث، )علي(عتومال فهر أبي الرأي،األصالةونعي جريدة ،22/8/1997.
يوسف(غنيمال قديم، )يعقوب دفتر في أولقراءة كانون العربي، مجلة ديسمبر،/ ،

1997.
األمة،)عبداهللا(محارب هذه روح من أولقبس كانون العربي، مجلة ديسمبر،/ ،
1997.
علي(محمد فلسطينمح، )حسين وديع مرآة في شاكر عددمود اإلسالمي، األدب مجلة ،

1418 .هـ16
أحمد(مكي عطرةمعالم، )الطاهر سيرة طريق على شباطهادية الهالل، مجلة فبراير، /،

1997.


