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 " ! صبياننا بروايته َرحتى َهَمْمُت أن آُم لقد َحُسن هذا املوّلُد "

 أبو عمرو ابن العالء                                            
 

  فأقول:   أّما أن 

 " ! صبياننا بروايته َرآُم، لكين ال أملك أن لقد َحُسن هذا املوّلُد "

 

 فَيْعَجُبون: ..سيقرؤهم آتونعراء.. من الش ياٍلإىل أج

 ؟! ..أين كانوا وكّنا                                               
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 ّلـَهــَُمْست

 
ة للــــن  الشــــعرّ  ا ــــديث يف   منــــن نانينيــــاا القــــرن العشــــريا، ومنــــن ا نلشقــــة الفعليــــّ

َي وـــراكر ّيـــديولوجّ  فكـــرّ  مريـــر،  القـــدأ وأنصـــار   ـــش أشـــياك    اململكـــة العر يـــة الســـعودية، َنشـــد
ه يف  اجلديــد،  ــا تســّلل  ــه كــل فريــت مــا مرجعيــّاا، تســتهدف ّقصــا  اآل  خــر، ومصــادرة  قــّ

ــا   ــة يعرفهـ ــر واليـــا  ، والقصـ ــادا لـــرا األخ ـ ــة، كـ ا خـــتشف.. ولّولـــح الســـا ة ّك معمعـ
 اجلميع.   

شـعرا  عـا  وهكـنا أقلـع نفـرر مـا ال     ! . متّخ ـح جنايـة األيـديولوجيا علـش الشـعر هكـنا. 
ه نفــــرر ّك املســــتو  العــــ ال  امّ  منــــه، وتــــوار  عــــا األنوــــار مخــــرون.. وقيــــل  ـــــ موا  شــــعر، وانــــّ

لإ ّك يريـت   ، مث قيل  ــ موا النقـد ر عْ الشّد  ْثردر ا السـشمة مـا  يفـّت  عـا     ، وانصـرف كـُ  ياتـه، مـُ
 والعبا اا. ثياب  يف ال  ةُ ديث ا   ها القصيدةُ ألسنة نريان أشعلتْ 

ة   ة، شا الشـــــعر يف مهـــــّي    وأخـــــر  يف هـــــنو األجـــــوا  ابمومـــــة، وألســـــباب  ّليـــــّ عامليـــــّ
ً ا، كلمــة  هشميـة  الـدعاو  واملاايـداا، ووــارا ووـمة  ا دارــة  كتهمـة  الاندقــة    الد لــة،   قـد

لإ ســش   ســهلة العنــان،   ومليــّة   ا  يكفــ  أن ُتللــت ليتحســّ  كــُ ا.  واختللــح   ه، دفاعــ  أو هجومــ 
ح ا  َيو، وتـَبَـْلبَـلـــَ اد علـــش قارعـــة  القـــد ّل مـــا النقـــّ ْا ظـــَ رََ  مـــَ ة، وفــــَ ملفـــاهيو، وابـــلر ح املعـــايري العلميـــّ

ــنهت يتّ  ــنّ   املـ ــن الـ ــهوة  خـ ــتجي   وـ ــا يسـ ــه مـ ــري، أو ينتقـــ  منـ ــري أو التنفـ ــه يف تلـــك  للتبشـ ي لغاايتـ
ــفهما نـــ  ــة،    ووـ ــة والقدامـ ــش ا دارـ ــلة  ـ ــاران  ر تش أد يتـــ املفاوـ ــا تيـ ــا  يـــث  ـ ش، ولكـــا مـ

 يف غمد  وا د.  تمعان فكراّين،   ي 
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ويف تلك األتون مل يـَُعد املنجا الشعرّ  ا قيقّ  شيئ ا منكور ا فيمـا تبقـّش مـا  ركـة النقـد  
ه ملــ   رب الناقــد األخــر ، غــري الشــعرية يف كثــري مــا األ ــوال.   الشــعرية، اللهــو ّن اســتجاب َنصــ 

َأَر ال  ــَ وا عــــا أن  شــــعرا  شلشـــك وجـ ــعريّة، وَعفــــ  اد عــــا در  الشـ ل النـ قــــّ ــّ و  مــــا اإل ــــال، ّْ  تنصـ
ن كــانوا يقومــو  قــد انهــوا    -مــا جهــة أخــر    -ا مساســرة  يف ســوا الشــعر  ــش املبــدك واملتلقــ ، ّو

  د رْ ا يف فنـــون الســـ  َفوْ كـــار، وامل ــامش يف النصـــوص.  فــأَلْ ف ّك اســتنبام مســـتكّناا القلــوب، واأل 
 بالّ 

ُ
 ورارـة    : قـالوا ف   .. ثلش جملاولة تلك الق ااي الـ  متـّ  املر لـة، عتمعـ ا ورقافـة،  ـ  قيـل تهو امل

ا   ديـوان العـرب .  و ـنا لـّول العـرُب يف   ـع سـنش مـ   : يف تركةد ما كان ُيسم ش   ، الرواية الشعرَ 
 ووـفه    -ديـوان العـرب غيـري  بـاف  مـا ت له التيار ا   ُ عدر ما    تلّور   ع ا لنلك بَـ تَـ و    ّك ديوان!   ديوان  
 . تبديله ّك تغييي  لك الديوان، أو   -ترارها أوالتها و األمة و هويّة رما 

ن ا تعد  عـ  الشـ   عـا األبـوا .    لكا الشعر استمر يتقّدم علش استحيا ، وتلّور ّو
ــد  اد يينتــــه    ة، أن اســــتغل الشــــعر العــــام ّ فلقـ ، وتــــواك تلــــك  ج نتــــا اإل فــــرا  يف  فروــــة  لــــك ال   لــــّ

النكباا علش القصيدة الفصيحة، ليقفا ّك ودارة امليدان واملنتدايا، ويسـتوك علـش الصـوا  
القـدأ  ، مـع ديـوا و  هو اللـائف ّ ، بارش  عرض ا ائط شلنقاد، ووـراعد والشعبّ   الرمس ّ   ، الشعر ّ 
 واجلديد! 
ا   ، يف  لــك كلـــه ملســـّوغ ا   ّنّ   هـــنا البحـــث.  ولقـــد  لـــه يف ة عم روعيّ شــ مل   ، رمو البا ـــث كافيـــ 

ًـان   ـا ممـا  ـه   ترّكا النور علش   دارة الن  ،    دارة الشخ ، و  الفكر، و  املعتقـد، ّ
َلنــا، ان مــا يَـ  ْا قـَبـْ اي    ،   مــا ّ ا كــان أ شــاعر )   : )مــثش أ أنــه   امــرا القــي  مــا    األدب    النقــدَ   و  هُــ مــَ

 ؟ أو      امل لوا  الشعرا  ّك النار   .. سلم ا أو مُ  .. ورنيًّا  تـَُر : 
وعليــــه، مل يكــــا معيــــار الشــــعر املــــدرو  هاهنــــا ّ  املعيــــار الفــــّ  و ــــدو،   انتقــــا  و   

ة  ة   -استقصـــا .   يـــث مل تكـــا ا نتقائيـــّ ا مل يكـــا ا ستقصـــا   واردة، كمـــ   -خـــارج اجلـــودة الفنيـــّ
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ا.   أمـــر ا  للشـــعر والشـــعرا  غايـــة، و    ــ  ة  تلفـــة،  اعراا ُكثـــر، و عرا  والشـــ لشـــ فا ممكنـ ــّ درجـــااو الفنّـيـ
، واســتخراج عناوــرو وخصائصــة الرئيســة، وتلـــك  قلــرة املــا  تكفــ  لتحليــل ابــيط لكــاّ 

يف    -اف ــل ، فلــي  الشــعرا  املــدرو  شــعرهو يف هــنا البحــث  ومــا مَث  الغايــة األوك.   كانــح 
ــر البا ـــث  ــعر   -نوـ ــا الشـ ــة مـ ــنهو عّينـ ــرورة، لكـ ــا غـــريهو شل ـ نو مـ ــ  ــيلةَ ا ، اُّتـ ــا    ا وسـ كشـــف  عـ

ة عاشـح يف  قبـة  منيـة  ما التحّو ا الفنّية، ك  يكونـوا شـواهد علـش نر ـة شـعريّ   عامّ    مشهد  
 لي  ّ .  ..  ّددة 

ا ـدارّ  املنشـور،  تتجه القرا ة ّك مقار ة منـا ج مـا الشـعر   نا  علش هنو املرتكااا، 
الــراها.  علــش أن وــفة  ا دارــة   دايــة القــرن  يا األخــرييا مــا القــرن املابــ  و دَ قْــ خــشل العد 

يُنوــر ّليهــا مــا    - ــا تعنيــه مــا التجديــد يف الــنّ  الشــعر ّ   -ليهــا هــنو القــرا ةالــ  تــدور ع
  يث ه  مسألة نسبّية؛ ألن  ش قيم  ا دارة والقدامة تداخش   تميًّا.   

،  الربيـة فيـه  هـنا الـن   ـارا  -كان    ّد ما وقفة مع مصللل   دارـة  هاهنـا  نْ ّو
ــل ـ ــــــ  ـــــــ    ــل ـ ــــــ   Modernisms    دااثاـ قيـــــ ــا قيـــــ ــدااثاـ    دارـــــــة، كمـــــ ــد  ـــــ    ما  عـــــ

Postmodernisms   ة هنـا   تقا ـل الـرتاثعنيّـ فـنن ا دارـة امل  –  ما  عد  دارـة وا ـدة  ،
  أكثـر مــال  الــ    تشـكّ ال ـّديّة،  تلـك الثنائيـاا  علـش غــرار  ،  د ا دارـةكمـا   تقا ـل مـا  عــ 

، رغــو مــا تســتفاّو مــا  الفنّـيــّة  املمارســة  يففكريـّـة، دون أن يكــون ســا أســا   و ة  معّوقــاا معرفيّــ 
نفسـها  الغر يـة    ا دارـةُ   فلقـد أخـناْ .   هنـا وهنـا افه مـا اـار األ بـار،  وتسـتن، الثقافة وا ع 
 ركــة  خلفهــا  منــن رشرينيــاا القــرن املابــ  أو أر عينياتــه، لتَ   -ي  عــ  النقــاداســ   -تنحســر

يعــود ّك القــرن    ،مصــللل قــدأ   نفســه  مصــللل  مــا  عــد ا دارــة ــل ّن    .   مـا  عــد ا دارــة 
ــوينيالتاســع عشــر، ّ  أيلقــه املــثر    علــش املر لــة التاربيــة  عــد     Postmodern صــيغة  ت



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   12 

ا عـــا  لـــك اجلـــدل الفكـــرّ  السفســـلائ ، الـــن  مـــ  الـــدنيا وشـــغل    -ولـــنا  1875.1 و عيـــد 
ا ّك:   ًكا القول ّن مفهوم  ا دارّ   يشري يف هنو األيرو ة -النا ، غرش  وشرق ا  لديد 

 
 ".   يَُكْوَن الشاعُر نفسَهُ "أن  

.  ُحرًّا، غــم مــرلَن للما ــي  خصيته وثقافته، مكاًنا وز يف عمِله ش   أي: أن ُُيّسد  ماًنا
وال لآلخـــر.  وأن يســــعى طو أن يتـــّور التيربــــة الشــــعريّة، بو،ـــفها  ربــــة طنســــانّية،  ات  

 وظيفة بنائّية مستمّرة.   
 

ُسلّدو  فهومها هنا، ظلّـح  دارـة تواوـلية،   تووـيلّية؛ ألن   تلك ه  ا دارة.  فن ا
، هـــو بـــّد ةـ توويل األغـــراض ، مـــا األفكـــار، والقـــدَيو، والرســـائل املباشـــر  الشـــعر لـــ خريتســـ 

ة.  والنثــــر كفيــــل  تلبيــــة تلــــك الوظيفــــة.  مث ّن    يبيعــــة ا، نهيــــك عــــا ا داريــــّ الشــــعريّة أساســــ 
ةا دارــة مــا هــنا املنوــور  ركــة امتداديّــ  يف تعاملهــا مــع منجــا املابــ ، وخرباتــه    -ة، تراكميــّ

ــة أو ا ــانيةالقوميــ ّديّة.   غــــ   -إلنســ ــد ــة شملللــــت، و  بــ ــا   ري منقلعــ ــيأ   ومــــا هنــ يف هــــدف  ســ
دَ  -انقلـاك ا دارـةمـد   ربَُ سْ تَ أن األيرو ة هنو  عـا أوـالتها أو اتصـاسا  ـا، عـرب    -ّْن ُوجـد

 هنيا الُبعديا.نّسر املسافة  ش   -مفرتبة  -معادلة فنّـّية
ــا  مـــا    ــ  القـــرا ة يف نصـــوص شـــعريّة لـــ وانلشقـ ــد  تتفـــاوا نديـــ ،  ك مت ـ ا وتقليـ ــا  د  ا، كمـ

ن اتّ   -تتفــــاوا أوــــالة ومعاوــــرة  تفــــاوب  تبــــّد  يف جوانــــي    - ــــدار ّ   ســــمْح ايعهــــا  لــــا ع  ّو
  تلفة ما مكوّدنا النّ ، مثل: 

 
لنوــــر ّ  ا   الشــــاعر العـــرب املعاوـــر ومفهومـــه أ،   1984، وـــاو جــــواد، )يوليـــوب أغســـل ب ســـبتمرب  اللعمـــة   : يُنوـــر يف هـــنا   1

 أ. 27 -11، ص ص 4، ك 4، م علة النقد األدب  فصول  ، )   للحدارة 
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 صّ . ّك العنوان الن  يا ع العنوان ا مس ّ  أ،  تدّرجها ما شعريّة العنونة أ ) 1
 أ. الشعريّة  )البنية اللغويّة  ا أ لوّ 2
ة3 ــّ ــكال الفنّـيـ ــة األشـ ــّ ّ أ )هندسـ ــلوب التصــــوير الفـ ــك: أسـ املنتقـــل مــــا    ،أ،  ــــا يف  لـ

ةأ ــّ ة )اجلائيـ ــّ ــورة البشغيـ ــهديّة  الصـ ــورة املشـ ــان مث    ،ّك الصـ ــعرّ ،    توظيـــف املكـ الشـ
 .وتوظيف الرتاث  ،والتناصّ 

 أ.   شكال اإليقاعّية )هندسة األ   أ 4
 

   ما تلك اجلواني  تحليل خاص. جاني  فرد كل سة تُ والدرا 
ا مـادة هـنو الدراسـة، ف ابمـا أ ـا  أمـّ ّْن    -علـش منـا ج مـا الشـعر املنشــور  - منيـًّا  -ترتكــّ

ة اا والتســـعين  -يف عموعـــاا شـــعريّة أو يف الصـــحافة ابليـــّ ّياا، ووـــو   ّك  خـــشل الثمانينيـــّ
ــنة   ــا   م2004ســ ــد جــ ــة القرائيّــــ ، فقــ ــع اباولــ ــا دوافــ ــاة  مــ ــل عــــا  ع  ّالـســـ   فيهــ ك ّ ــــرا  مشمــ

السـعوديّة يف  ـاايا القـرن العشـريا، و ـداايا القــرن    ا ـديث يف  خصـائ  املشـهد الشـعر ّ 
 .الراهاه  ا اد  والعشريا، استشرافا  ملا ًكا أن يشهدو الشعر خشل قرن

ا  ومـــرّ    لعشـــر ســـنواا.ولقــد مـــّر هـــنا املشـــروك  ـــش يـــد  البا ــث  را ـــل، قار ـــح ا
ــه نوقشـــح يف  ــأجاا  منـ ــوير.  فـ ــة، والتلـ ــا اللـــرا، والفحـــ ، واملناقشـ ــّاا مـ ــاامبو  حلـ أجـ

ــيو علمـــ ، وشـــار   ـــه     عـــ  ــّر  تحكـ ة، ّ اعيـــة أو وـــحفية، وقســـور مـ ــّ ــائل اإلعـــشم ابليـ وسـ
ــثمتر   ــر البا ـــث يف مـ ــة جـ ــاد     شجامعـ ــد لالسـ ــة ا،    األدب  لنقـ ــة اسا يـــ ألردنشململكـ ــنة    ،ةيـ سـ

وقســو مخـر كـان بــما      اخللـاب الشــعر  العـرب املعاوـر وا دارـة .  شـعار:، لـح  2003
لـح    ، 2004، سـنة  ة د  األعمال املقّدمة يف ملتقـش قـرا ة الـنّ  الرا ـع شلنـاد  األدب الثقـايف  ُـ 

     .يّةد ّية السعو ملكة العر  امليف  الشعر مسرية  شعار:
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ــنّ    ة يف  ــــ  الــ ــّ ــواهر الفنيــ ــش در  الوــ ــوافر علــ ، وتــ ــاش  ــل املوبــــوك كتــ  ــــ  ّ ا اكتمــ
ــاد  األدب شلـــرايض ــائاة النـ ل ّك جـ ــّ ــة، ُرشـ ــورته  الشـــعرّ  الرئيسـ ــه يف وـ ــرا  منـ ــادفة الفـ ؛ ملصـ

ولعـل يف    ر السـعود .  نهائية ّشن اإلعشن عا جائاة النـاد  للدراسـاا الـ  تناولـح الشـعال
ر ا   بفـــــش علـــــش لـــــّول  نبـــــت يف    ركـــــة الـــــوع  األدب  فـــــو و  ـــــائاة النـــــاد  ابّكمـــــة مثشـــــّ
 والنقد ، تُتجاو  فيه هواج  الريبة العتيقة ما هنا الشعر ونقدو.   

ل النـــــاد  األدب يف الـــــرايض ويـــــاداد اعتـــــاا  الـــــدار   ـــــنو الشـــــه  ،  ادة العلميـــــة مـــــا قدبـــــَ
 ، نل التقدير  اته.   فاطمة الوهيي للاميلة الدكتورة مخر قـَيّدو،    صا بة عمل   

د ، وعلــش رأســه ســعادة األســـتا  الــدكتور  فشــكر ا للنــاد  األدب شلــرايض  بـــن عبـــد    حممـــّ
ــّ  الـــر ن    يباعتـــه علـــش  عمـــل جـــائاة النـــاد ، مث تـــوّك مـــنل هـــنا ال   ، رئـــي  النـــاد ، علـــش الربيـ

نفقتـه.  كمــا أشــكر جلنــة التحكــيو املــوّقرة، علــش تقـديرها جهــد املقــّل هــنا.  وتلــك لفتــةر ســتبقش  
     افا ا علش امل ّ  يف هنا اللريت. 

 وشهلل التوفيت.
 

 فييْ الفَ بن أ د  د. عبُدهللا                                                  
 ) ع و عل  الشور  السعود  أ                                                                

 هـ1426  ب 5ب  5األ د    ،الرايض   
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                      شعرّية العنونة   -1
 النصّي(إلى العنوان    )من العنوان االسميّ 

 
 ضاري " "أشعار جمنونة"،  لت "ا 

 "وردة يف فم احلزن"،  
 أو "حلن قلب"، "قصائد بّريّة".  

 عن "كتاب احلصار": 
ا ؟"  -  "ملا ا تركت احلصان وحيدا
 "خرجُت من احلرب سهواا"،  -

 ..  "رايح املواق " تتـفئين 
 خارج السرب" ظل "قصائد أوو"  " 
   . 1تعوي بعيداا و 

 
ً  مل يكـــا الشـــعرا    ْوَن أعمـــاسو ا العـــرب قـــد منـــا كانـــح ملـــالع القصـــائد  ا يـَُعْنودنــــُ لشـــعرية، ّو

لــديهو كالعنـــاويا.  ومـــا هنـــا ًكـــا القـــول ّن عنونـــة العمـــل الشـــعر  مـــا خصووـــياا الشـــعر  
 العرب ا ديث.   

 
   ، اجلايــــرة   ة، جريــــدة  اجمللــــة الثقافيّــــ  ، )  كــــا  يليــــت ا ااننــــا   ،  أ 20ا رنــــش    ، اــــاد  األوك ،  هـــــ1424)   ، يــــشل   ، اللــــويرق    1

 ة  ديثة. أنشأو الشاعر ما عناويا عموعاا شعريّ  ، أيول  ما ن ّ  .  أ 25ك ،  السعوديّة 
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ــوان معــــدود ا يف الد  ــد أبــــحش العنـ ــا يســــمش  ـــــ النصوص  ولقـ ــة ا ديثــــة ممـ راســــاا النقديـ
ْيَمودايًّ بتـــال  نيـــة الـــنّ   املوا يـــة  ا ســـد  ؛ مـــا  يـــث هـــو أول عشمـــة علـــش يريـــت التلقـــّ ، ومفتا ـــ 

َلَكه     بــــما  يف كتا ــــه  عتبــــاا   نيــــت ي جــــمار ج وكنهــــه يف كلمــــة أو   ــــع كلمــــاا.  ولــــنا ســــَ
الـــنيا تلّرقـــوا ّك هـــنو  مـــا النقـــاد الغـــر يش    و وغـــريُ   -وك  .  وقـــد أ ا اشـــية   الـــن ّ     ه عـــا مفهومـــ 
ــاهرة  ــا    -الوـ ــار  مـ ــه للقـ ــا ترمسـ ا؛ ملـ ــًّ ا خاوـ ــ  ــوص، اهتمامـ ــا النصـ ــرَب مـ ــنا ال ـ ــاا  هـ ع  مفـ ــّ  للتوقـ

ــور يف   ــاا تبلـ ــا تلـــك املنللقـ ــّ .  ومـ ــة ا دي والتلقـ ــاا النقديـ ــة  الدراسـ ـــ عدْلو  ثـ ــرف  ـ ــا شا يُعـ مـ
َونَة    .   الَعنـْ

   ْ ــ  عَ ّو ــدار   عـ ل الـ ــّ ــائد، أو  نا  وَ نْــــ يتأمـ ــادرة خـــشل  القصـ ــعرية الصـ ــاا الشـ اجملموعـ
ومـــــا عـــــرد    -أول مـــــا يتبـــــد لـــــه  ، يتبـــــّد   يف الســـــعودية  قـــــد األخـــــري مـــــا القـــــرن املابـــــ العد 

ومعاوـــرة، علـــش مـــا  ـــش هـــنيا    وأوـــالة  وشـــعريّة،    تســـمية  و   ، نديـــدا  و   تفاواـــا تقليـــدا    -العنـــاويا
 العّينة التالية: فف  عناويا ك وهر العملّية الشعريّة. تواجل يف ج  املصللحش ما 

 
 اق لبُ ا   -
 األ داد   -
 وردة يف فم احلزن   -
 ال تقويل وداعاا   -
 انكسرُت وحيدا   -
 أبجنحتها تدق أجراس النافذة   -
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ة، القـــائو علـــش  لحـــ  مســـاملة  عـــ  هـــنو العنـــاو تُ    ــّ رف الغالـــي يف التســـمية العر يـ يا للعـــُ
 َلم ، الن  هو: ا مس  العَ  منلية القالي 

 
 اسٌم يعّّي املسمَّى متلقا
 َعَلُمُه: كيعفر، وخرنقا 

 
ــن مالــــ علــــش  ــــّد قــــول ) ا شأللــــف والــــشم،  ابــ ا معّرفــــ  أ يف  ألفّيتــــه .  أو ّتيانــــه امســــ 
أو  فــ ا شإلبــافة، أو مكتســب ا  عــ  التعريــف شإلخبــار عنــه  د ، أو معرّ ـكــ الرُباا  أو  األبــدا

ــا العنــــوان يف هــــنا ال ــــرب مــــا العنونــــةشلووــــف،   ــــ وردة يف فــــو ا ــــان .  وكأمنــ اســــو  كـ
 ْدر ا ما التعريف والتحديد.  أو موبوك  هّ ، يتلّلي قَ   شخ ،

ــايّف يف تلــــك العنــــاويا.    ــدو للتعريــــف هاهنــــا فعلــــه الســــلّب اإلبـ  ــــدليل أن شــــاعر ا  ويبـ
يعتمد غالبا  علـش أمسـا     -أ2004  )عموعته  خديةيلح  يف ما ك  -جب احلرب محّمدك

 ويا ،  شهيد ،  سـرية ،  سـقوم ، أ  علـش املفـردة الوا ـدة،    :منّكرة يف عناويا قصائدو
لفـة مـا اإلءـا .  وكأنـه  كّلمـا   الوا ة ، فتنفتل إبيا هـا وتنكريهـا علـش نكهـاا  ت: أو ُقلْ 

مفردااـا، ونـّردا عـا التعريـف، منحـْح    ا بـاقح  عـددباقح العبارة اتسعح الرمبية ؛ كلم
هــ  اإليــا  ، وكأمنــا النقصــان يف    العــرب:  ّن البشغــةاملعــ  انفتا ــه األكــرب، مصــداَا قولــة  

القـار  التحـّر  خلـف معـان       ّ   ا  خليالد املب   ايدة يف املع  ولي  العك ؛ أل ا تتيل  
ع،  فتمنحــــه  ريّــــ   ، صــــورة  ة التوقــــّ

ُ
َمح،  تســــميته مــــا جهــــة، واملغلــــت،  صــــْ خبــــشف العنــــوان امل

 . تعريفه ما جهة  أخر 
ــعرية  ــاا الشـ ــا اجملموعـ ــر  مـ ــةر أخـ ــا ط  يائفـ ــة    ينمـ ــّل الدراسـ ــن   ـ ــّل، لتتخـ ــ  األقـ ، وهـ

،  أو خربيــّة   ّنشــائّية    ، فعليــة   ية ا مسيــة، لتجــنل ّك تســمية  أســلوش  يف العنونــة يكســر قالبيــة التســم 
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.  لكــا هــنو اللائفــة،  و املعــّش ّك الرتكيــي الشــعر ّ ريـّـة، تتخلــّش ا ســ وــية  داخصو   لمــل
 ــدورها، تنقســو فيمــا  ينهــا.  فمنهــا مــا يوــّل يف مســتو  املــألوف مــا وــي  العنــونا  اا  

ا ، و  ــ  ـــ   تقـــوك وداعـ ــائ : ـك ــة   الرتكيـــي اإلنشـ ــألوف فـــريبد عنونـ ــاو  املـ ــو ّك نـ ــا ينحـ ــا مـ منهـ
ة، كعنــــوان:   ــّ ــنا النــــوك   انكســـرا و يــــ خربيـ ــرا  النافــــنة .  وهـ ــا تــــدّا أجـ دا ، أو  اجنحتهـ

اوـة، تتولـّد عـا هــنا ا عـراف عـا منليّـة املـألوف، مـا جهـة،  ــا  األخـري يكتسـي شـعريّة خ
ومـا جهـة    -1أهــانز روبــرت ايوسعنـد )  نوريـة التلقـّ  سـي    -ره ما كسر أفت التوّقع دد لُْ 

ا   منــا أي ــ  أخــر ، تتولـّـد عــا مفاجــأة القــار   شفتــة   تقتصــر علــش ّاثرة ا نتبــاو فحســي، ّو
ة العنــوان أو مفارقــة الد لــ  ة فيــه،  تثــري ف ــول التســامبل لديــه.  ّ ــا   ترتكــه يلمــئا ّك االيــّ

ن الـن  يُلـتقط مـا قلـي   ّية العنوالكنها تستدرجه ّك الدخول يف ا درّية النصّية، عرب مفتا
ــعر ّ  ــهد الشــ ــه  املشــ ــا نــــ ّ  يغريــ ــا  مــ ــار   َيَرفــ ــوان ّك القــ ــّدم العنــ ــنا يقــ ــو يف ُ راو.  و ــ ، وهــ

ــائرو.   لـــك أن )الفعـــل اللغـــوّ أ تتشـــّجر عشقاتـــه   ــتدعي ا  شســـتدعا  سـ ــة اللغويـــة، مسـ يف البنيـ
ن  و ا  .. ّخل، وهـو مـا   تسـتدعيه ياقـة ا سـو،   مان  ومكافاعش  ومفعو    ه ومفعو   فيه، 
، كقولنــــا ن كــــان اســــو فعــــل  ، مثلمــــا   يســــتدعيه ا ســــو املنفــــّ ،  2مــــثش :  ّاــــار  ــــش مــــا    ّو
 كقولنا:    تقوك وداع ا .

دْيف  تعييّ ، فيقـال:  الـرُباا ، كمجموعـة الشـاعر  ّن العنوان  ينما أي  علش كَ    حممــّ
أ،  أو  األبـداد ، عموعتـه الثانيـة، امللبوعـة يف السـنة نفسـها،  1999، )املنصــور بن ًن،ر

  ءّر  يف  ها القار ، ألول وهلة، سو  االّية املفردة املنتقاة، وما قد تـو    ـه ممـّا يشـّد  
ــنا ال ـــ  ــا أن هـ ــعريّة.  نهيـــك عـ ــة الشـ ــّو اجملموعـ ــدخول ّك جـ ــار  للـ ــة    رب مـــا العنو القـ نـ

 
 .  95-85التوقعاا ، ًكا أن يلّلع القار  علش كتاب: أب أمحد،  امد، اخللاب والقار ،   ول  ايو  وأفت  1
  ا ّدري ، عبدهللا. عموعة شعريّة    عنوان  2
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ش يف عنوانـــ  ه، مـــا  يـــث ّن  يعلـــ  لللبيعـــة النوعيـــة للعمـــل،  ووـــفه شـــعر ا، فروـــة  ألن تتجلـــّ
ـــ الرُباا  ــوان  كـ ــبه القــــار    ،أو  األبــــداد  ،عنـ ــّ ، وقــــد ءسـ ــاب علمـ ــون عنــــوان كتـ ــد يكـ قـ

معّلقــة ّك جــوارو.  فمعــروف، علــش ســبيل املثــال، أن هنالـــك   كــنلك، لــو  كلمــة  شــعر 
نفســــها: ككتــــاب  املنصــــورن القــــرن الثــــا  اسجــــر ،  عنــــوان عموعــــة  اللغــــة، منــــ كتبــــا  يف

ــــــــــ  216 -) لأل،ــــــــــمعي األبــــــــــداد ،               البــــــــــن الســــــــــكيتمأ، و األبــــــــــداد ، 831هـ
ــ  244 -) ــ  248-) للسيســتايمأ، و األبــداد ، 858هـ  -مأ.  وَيصــُْدا هــنا862هـ

علــش عنــاويا تلــك اجملموعــاا الــ  تصــا  يف م ــاف وم ــاف  -مــع  عــ  التميــّا النــوع ّ 
ــاعر  ــة الشـ ــه، كمجموعـ ــة حســـن حيـــاب احلـــازميّليـ ـــ   1416)، امللبوعـ مأ، 1996هـ

ــوان  وردة يف فــو ا ــُْان ، وّن كــان العنــوان هنــا ءــاول رّية املفارقــة لــش شــعكــا  عا تّ   عن
 الد لّية  ش مفردة  وردة  ومفردة  ُ ْان .

ــوان ــيغة الفعليـــّة يف العنـ ــيد الصـ ــ  روـ ــنا ينتفـ ــويريّة -وكـ ــا  ركيـــّة تصـ ــه مـ ــا متنحـ  - ـ
    عيســى بــن علــي جــراابوعة الشاعر عندما أي  الفعل ملغيًّا  نه  أو نف ، كعنوان عم

م.   ـ  وّن َوبـَـَع الشــاعر 1990هـــ   1420مللبــوك للمـرة األوك ا ، اوداعـ     …وكتقـ 
ا دراميًـّا، يفـتل خيـال القـار   نقاي ا  ش    تقوك  و وداع ا ، ما أجل لميل العنـوان  ُعـد 

ّد  ّّ  ّك الفــراا.  ّ  أن يبيعــة العنــوان،  ــا محلتــه علــش تصــّور مقــول القــول الــن    يــث 
ــاي ــرة، مـــا  سـ ــا ة ومباشـ ــه عـ ــل أغنتـ ــل،  ـ ــنا التأويـ ــل هـ ــا تكلـــّف مثـ ــار  عـ ــْح القـ ــد أغنـ قـ

 ن ًكا أن متنحه العنواَن شعريُة كتا ته تلك.ا لتفاا ّك ما كا
، ع ت وهــنو القــرا ة يف العنــاويا الســالفة     لــش مــا لتهــا مــا  عــ  ا ُكــو، ســلب ا أو ّيــاش 

ت شلعنونـــة يف  منـــا هـــ  قــرا ة تتعلـــّ  يــث هـــ  مهـــارةر خاوـــة، قـــد   ااـــا، مـــا    نصــوص  شـــعرية، ّو
 تستقّل عا جودة العمل أو ردا ته. 
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علش أن هنا  مشمل أخـر  تتعلـت  ـا ينلـو  عليـه العنـوان مـا  نيـة عا يـّة مكتوـّة 
مـا خـشل الرتكيـي اللغـو .  وهـو شإلءا  واللاقة التشكيلّية، ايث تنجا لقلة  مشهديّة  

ا ، ما يتبّد  يف عنوان كـ انكسرُا و  ، عنـدما يتـداخل م1996، امللبـوك حبيــي دمّــ حمليـد 
فاعل ا نكسار ومفعوله يف  اا وا دة متوّ دة، فتستثري  هَا القار  ويغُة الفعلّية، مع 

وا الــة  - انكســرُا  - هــنا ا ــدثيبيعــة ا ــدث الــ  لملهــا، وتــداخشا األيــراف يف
ا .  هـنا ّك مـا تـو    ـه مفـردُة  و يـدا  ، مـا:ر فيها:  و املنفردة ال  قام فعل ا نكسا  يد 
وقّوة.  وه  مفردة قـد تبـدو مـا و ـ  مفـردة  و يـد  يف عنـوان  انفراد، وَبعف، أو تفّرد،

 ســنة،  حبيــيامللبــوك قبــل ديــوان  -ن و يــدا  ملــا ا تركــح ا صــا :حممــود درويــ ديــوان 
علــــش ســــبيل  -مــــا و ــــ  مــــااج املر لــــة الشــــعريّة، الــــن   ــــد أرــــروأل ــــر  أو ش -م1995
.  وملمــل م1993كــنلك:  الو يــد يســتيق  ،   ،ســعدي يوســ يف عنــوان ديــوان  -املثــال

 ي   عا ر يف  نية النّ  ا ديث، وّمنـا هـو  و وـلة  ـاج  ا نعـاال  ومفردااا ل الو دة
.  يف خ ـــّو نوـــام مّك   يقــيو للعشقـــاا اإلنســـانية و ن   -والـــش انتمـــا  أ يــان   -وا غــرتاب

فـنن الشـرقّ  مــا  -الـن  كـان الرائـد يف ّنتاجـه -وّ ا كـان الغـرّب قـد  لـف مـع هـنا النوــام
ا ّبــافة ّك التمــّاا ا  ــارّ  الــن  يــثّرا الشــاعر العــرّب،  ــش يــاال مثّرقــا   عقا يلــه.  هــن

َيو الــ  تســكنه ويســكنها،  ووــف   الــراها ي ر يــ  بــمري ا لثقافتــه.  وهــنا مــا    الشــاعر   عصــف شلقــد
وهـا هـو   . Alienation1ّك  الـة  مـا الشـعور ش ،ـش ، أو ا نسـش ،    -نفسـيًّا   -ينته   ـه 

 
 . 219يُنور مثش : وهبة، عد ؛ كامل املهند ، معجو املصللحاا العر ّية،   1
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  عنييــه النفســّ  وا  ــارّ ،  ــش  التو ــّد، يــأر  شــكو  -مــثش   -1جــب احلــرب حممـّـد  ا
 يقول:

 
 خذي بيدي                   

 فاجلياُد أ اعْت بنيها 
 وما ظلَّ من فارس حيتويها 

 و،رُت وحيداا                  
 أًن اجلمُ  أ،بحُت وْحدي 
 ُت وحدي؟!  فكي  أًن اجلمُ  أ،بح 

 ... 
 

ّية العنونــــة، يف  انكســــرُا   ش عنــــوان اجملموعــــة  و يــــدا  ، علــــ وينلبــــت مــــا قيــــل عــــا نصــــّ
ــانوَ   ــدُ  فـ ـــ بحاها 2003قلـــب ، األخـــر   للشـــاعر نفســـه:  أُْيفـ .  وكـــنا علـــش عنـــوان  كـ

ركـة لصـلة   ا يفتحه ما أفت توّقع علش ا تمـا ا غـري مد   ،1990،  لسعد احلميدين  الن  
.  لكـا  1999،   يينلعلــي الــدم   اجنحتها تدّا أجـرا  النافـنةاسو املووول.  أو كعنوان  

هــنا األخــري ءمــل  ُعــدا  ّبــافيًّا يتمثـّـل يف الصــورة )ا ركيــّة والصــوتّيةأ الــ  يكتنــا  ــا.  هــنا  
 علــش ا تمــا ا غــري  ــدودة،  ّبــافة ّك التشــكيل الفــ  املعلــّت الد لــة، الــن  يفــتل املعــ 

ــا ــي، يف  أجنحتهـ ــث الغائـ ــمري املثنـ ــه ،   ًكـــا  فال ـ ــا   ـ ــمري    -اإلمسـ ــع بـ ــا ًكـــا مـ كمـ
 

   :  اإلنرتنــح  علــش شــبكة  الســعوديّة.     ، ريــدة  اجلايــرة    امللحــت الثقــايف  )  ،    العويمــة   أ،   26هـــ، رجــي، اخلمــي   1423)   1
2.htmhttp://www.suhuf.net.sa/2002jaz/oct/3/cu .والتعــــــديل اعتمــــــاد ا علــــــش نســــــخة الــــــنّ  الــــــ      أ

  صل عليها البا ث ما الشاعر. 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   22 

كما   ًكا القب  علش ماهية تلـك  األجـرا  ، أو  النافـنة ،    - أاُ )املتكلو يف  انكسر
 ّو َم  ينتميان؟  

ااا يف مفــــرداا العنونــــة وتراكيبهــــا  لهــــا مــــا  التهــــا ا مسيــــة  الــــ  لي   -وكــــل تلــــك املميــــّ
ــا ن  ة،  كو ـ ــا ا ركيـــّ ا   تـــا   الســـكونّية ّك  التهـ   -، وقصـــيدة نوويـــّة مـــا قصـــيدة  لـــن ّ  أكـــرب صـــّ

تســتثري  ــّ  املتلقــّ  الشــعرّ ، وخيالــه الفــّ ، وتشــّوفه الف ــوّك، مللالعــة مــا تنّبهــه ّليــه شــاراا.   
لصــعو ة يف التعــاي  مــع الشـــعر  قــف القــار  علــش أُوك عتبــاا ا ت   -مــا جهــة أخــر    -ّ ّ أ ــا 

ــول.  مـــ  ــار   كسـ ــد  قـ ــيما لـ ــديث،   سـ ــوّ ا ـ ــث تتحـ ــا ّك ا  يـ ــي هاهنـ ــة والرتاكيـ ل اللغـ
 جلهـــد الشـــاعر،  ـــدف املشـــاركة يف ّنتـــاج  لـــنها املتلقـــّ ، تســـتدع  منـــه جهـــدا  مـــوا اي   ـــواّث 

ــ ، عــــوض استســــشمه  ــد ّ   -املعــ ــنّ  التقليــ ــع الــ ــه مــ ــل يف تعاملــ ــا يفعــ ْللَة ا   -كمــ ــُ ــ   ّك ســ ملعــ
مش اته ما قدَبل املنش .     ّو

ا علــش  ت العــرّب العــام، ًكــا القــول ّن الرتكيــ ارنــة  شألفــ و ستشــراف مســألة العنونــة مق
نصّية العنوان لوـَش شهتمـام شلـ ، سـوا  أكـان العنـوان لقصـيدة أو عموعـة شـعرية.  غـري أنـه  

د   نـد تناسـبا   ـش شـعريّة العنـوان  يُلح  أن الشعرا  يتفاوتون يف التنّبه ّك أ يتها، ايث قـ 
ألخـــري أو العكــ .  وكأمنـــا العنونـــة  ريّة األول عــا اتقــّل شـــعه؛ فنفســـ   وشــعريّة العمـــل الشــعر ّ 

علــش املســتو  الشــعرّ  أو  ــ  علــش مســتو  ا ــّ  اإلعــشّ  التســويقّ .     مهــارةر خاوــة، ّنْ 
را  العـــــرب ابـــــدرش،  يـــــدّل علـــــش هـــــنا أن عنـــــاويا  عـــــ  اجملموعـــــاا الشـــــعرية لكبـــــار الشـــــع

ــود درويـــ  ــُ   ، قـــد تبـــدوكمحمـ ــاملته    مسيـــة،ل  ايف اـ ــبيهة  ـــنلك النـــوك الـــن  ُووـــف  سـ شـ
ــار .    ــة  صـ ــرير الغريبـــة ، أو   الـ ــه  سـ ــمية التقليديـــة، و لـــك كعنـــوان عموعتـ ــراف التسـ ألعـ

يـرت  أ يـان  شـأن    -1د  املقـا شا معـهكمـا  كـر يف ّ ـ   -درويشااولعل السبي يف هنا أن  
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مــا  ــدث جملموعتــه:  عاشــت مــا فلســلش ، و ملــا ا  األوــدقا ، كاقــرتاا العنونــة للناشــر أو  
ا فعلـــــح .  وهـــــو أمـــــر مســـــتغرب مـــــا شـــــاعر تركـــــح ا صـــــان  ا ، و   تعتـــــنر عمـــــّ و يـــــد 

تــه.  وشلــرغو مــا هــنا،  ولــنلك كــان يســاورو النــدم علــش  عــ  عنــاويا عموعا   .كـــدروي 
فهــــو شل ــــرورة قــــد وــــادف    ارو، ومــــا مث فــــالعنوان املقــــرتا علــــش الشــــاعر قــــد خ ــــع  ختيــــ 
ش  ـه فُيقـرّو.  وتـادا د وـلته  عمـل الشـاعر وروقـ ا  ينمـا يكـون  استجا ة فّنية لديه، جعلته يربـَ

 ا كـان  يف األول أ د عناويا قصائدو، أو مشتقًّا ما ّ د  عباراا عموعتـه الشـعريّة.  فـن
ا النوـــر يف  عـــ  تلـــك العنـــون  - لـــك كـــنلك، أمكـــا للقـــار  لـــ  اختارهـــا  ا ا مسيـــة امعيـــد 

ل  ّ   ن  تداعياته اإلءائيّـة.   اعنو العلش شحا    أن ير  فيها تعويش   -جملموعاته دروي  لـو طمـّ
ــثش ،  ــة ، مـ ــرير الغريبـ ــوان  سـ ــه يعتمـــ لعنـ ــّش أنـ ــا تبـ ــردة، يف عشقااـ ــه املفـ ــو    ـ ــا تـ ــش مـ د علـ

ة أ  مفارقــة تركيبيـّـة أو د ليـّـة.  أمــا ملــا ا بتــار شــاعر كهــنا  ومنــا اســتثار والغيا يـّـة، د  ا  ــوريّة
ــنا ــوان  كهـ ــه اللغويّـــ  عنـ ــامل يف  نيتـ ــانّ  ، املسـ ــوان  الرومـ ــاعر العنـ ــ ن الشـ ــه ة؛ فـ ــنا نفسـ يف هـ

،    ينكفــ  ّك غنائيــّة  رومانتيــّة ،  الــديوان هــنا العنــوان الــن     يبيعــةُ   ئمهــاواتشــكش  وم ــمون 
صــان و يــدا  ،  أ ــد  عاتــه الســا قة مــع عناوينهــا:  ملــا ا تركــح ا وا مــْح عمو اختــار، كمــا ت

 عشر كوكب ا ،  أر  ما أريد .   
ع مـــا يهكـــنا فو  ا ع  ،الشـــعريّة  درويـــ عنـــاويا    تتبـــّ ــ  ــتمرة   ووـــفه منو جـ لـــش  اولـــة مسـ

ــد الــــــنّ  الشــــــعرّ  ا ــــــديث  شــــــعريّة عنــــــاويا تلّوريــــــّة يف يلحــــــ  ســــــريورةوف ســــــ  ،لتجديـــ
هــنا النحــو   ــا  تنحــو    -وبــعها مــا تلقــا  نفســه أم اقرُت ــح عليــه فأقّرهــا  ســوا  أ  -تــهعموعا

يف  أوراا الايتـون ، أو  عاشـت مـا    -أ  ما العنونة التعيينية املسّمية  ؛الن  ُووف ما قبل
ّية  -لش فلســـ  ا شــــعرايًّ قا  -ّك عنــــونا نصــــّ ــــّل فيهــــا العنــــوان نصــــًّ ا  ناتــــهًـث مــــا مثــــل:    -ئمــــ 

ــا  ــا نومهـ ــنه  مـ ــ  تـ ــل   ؛  بيبـ ــافري متـــوا يف اجلليـ ــار    ؛ العصـ ــنا انتحـ ــوراا، وهـ  تلـــك وـ
ــدا ــان و يـ ــح ا صـ ــا ا تركـ ــو   ّك  ملـ ــت ، ووـ ــح العاشـ ا فعلـ ــّ ــنر عمـ .  مث، يف  ، و   تعتـ
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ـّك  ةعــودال  ةمــ  واللممــا قدبــَل الشــاعر   اولــةسرير الغريبــة  أو   الــة  صــار ،  عنــاويا كــ
هــنا الــنمط   أن أي  تــوخّ الشــعريّة، مــا:  ةُ رب اخلــ العنونــة، ومــا لملــه  العتيقــة يف  ــش يريقتــه

 .اا العنوانعّب  مفردت عّوباا  ّءائّية،  مشحون   القدأ
مــا    ،درويـــ مــا شــهدته دواويــا    -ثش  مخــرمــ   -أُنســـي احلـــاجوقــد شــهدا دواويــا  

ــاا نـــ  ، أو  الـــرأ  املقلــــوك :  1960عنـــون  ــــا، يف  لـــا :  مـــا شــــعرية املفـــردة امل  عد او املتصـ
، ّك شـــعريّة الرتكيـــي النصـــّ  للعنـــوان، يف مثـــل:  مـــا ا وـــنعح شلـــنهي مـــا ا فعلـــح  1963

ــا يع :    ، أو  الرســـــولة  شـــــعرها اللويـــــل1970شلـــــوردة :   عـــــودَة    -.  ليعـــــود1975 ـــــ  الينـــ
 .  1994، أو  الوليمة : 1991ّك التكثيف الد ّك، يف  خوامت :  -  دروي 
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    يكمـا  و لغـة األدبولْـ ه :  اللغة .  والفرا  ش  لغـة العد  -عموما   -مادة األدب
: د ليّـة؛ تسـعش ّك أن تـدّل علـش  ولْـ .  فلغـة العد 1   و لغـة ا نفعـالش  لغة الفكـرفرا  يف ال

موسّ  أو ا ولش ّ .  ولـنلك فـنن  ش   معّش، أو فكرة  ّددة،  سي مع  الكلمة القا
ة اإلشـــــارية ــماســـــي مصـــــللل )  -فيهـــــا  درجـــــة ا عتباييـــــّ   تـــــاداد  ـــــش الـــــدالّ   -أدي سوســـ

ة  ؛ فـــيمكا أن تســـتبدل ّشـــارااا  ع ـــها  ـــبع ، مـــا دامـــح مثديـــة  الغـــرض؛ ألن لغـــ واملـــدلول
ا لغــة األدب  ااــا.  أوســيلة ّك املعــ ، وليســح  غايــة يف  ولْـ العد  ، فتــأ  مكتوــّة شلــد  ا،  مــّ

لمــل الكلمــُة فيهــا يبقــاا  مــا املعــ ، ومــا مثّ تتعــّدد قــرا اا الــنّ  األدّب وطويشتــه، دون  
ون  ائيــــة يف تفســــريها الــــنّ .  وهــــ  لغــــة  أن تســــتأرر قــــرا ةر و ــــدها  نعــــح الصــــحة، أو تكــــ 

ــمينّية، لمــــــل تــــــرااث  ّن ــه األ ــــــداث التاربيــــــة، والــــــنكرايا، والتــــــداعياا،  ســــــانيًّا، تتت ـــ خّللـــ
ة، تنقـــل ــّ ة،    والنصـــوص.  تعبرييـ ــّ سجـــة املتحـــّدث، وتعكـــ  موقفـــه، ومشـــاعرو اخلاوـــة.  طررييـ
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 لريقة    شـعورية؛ ّ  تقـوم يف    تستهدف ّاثرة القار ، والتأرري فيه؛  مله علش استجا ة ما،
، ينفعـل لتخّيلهـا وتصـّورها، أو  -1طــاجينحــازم القر كمـا كـان يعـرّب    -خياله :  وـورةر أو وـورر

تصّور ش   مخـر  ـا، انفعـا   مـا غـري رويـّة، ّك جهـة مـا ا نبسـام أو ا نقبـاض.   مثلمـا  
  -أجاكبســـونوفـــت عناوـــر الرســـالة الســتة لـــد  )  -ةأ ــا لغـــة   تنحصـــر شلوظيفـــة ا تصـــاليّ 

د نهــا:  ولك ،  ووــفها غايــة يف  ااــا،  ــد  ا مــا  2أروالن ابرتيقــول )علــش  ااــا ، كمــا    تثكــّ
 األوواا اللغوية، ّك الكلماا، ووو   ّك  نا  النّ   رّمته.  

يـّـا  نــاَ  العمــل األدّب غلبــُة مق  ّوماتــه املّتجهــة ّك: التأّمليــّة، والــنهاب ّك رمبيــة مــا هــو  ًو
شــيا ، مث اجلماليــّة؛ فــاألدب تغلــي عليــه الوظيفــة اجلماليــّة، مث التشــكيل؛  مــا موــاهر األ أعمــت  
 ، والفّا عموم ا قائو علش نوام.    يث ّن األدب فاإ ما 

يـدخل يف العمـل  أّما عشقة األدب شلواقع فمختلفة عا عشقة سـائر الكـشم؛ ألن مـا  
ــان العمـــ  ــا كـ ــع ا يــــاة، مهمـ ــه يف واقـ ــف عنـ ا.األدّب بتلـ ــائو علــــش     ل واقعيــــًّ ــا أن األدب قـ كمـ

عّد ما األدب ّ ّ ما قام علش هاتش اخلصـلتش  صـفة مركايـة.  ولـنا  وا خرتاك، و  يُ  التخييل
.  وقـد    3أطدوارد ســابميشـري )  نسّم  التعبري أدش   ش يكون  ا د لـة غـري اعتياديـّة، كمـا

ّية مباشــرة شل ــرورة، و   ب الواقــع يفينقــل األد ّمنــا يعتمــد علــش اإلءــا ، أو الصــور  وــور  ســّ
ا، دون  اجـــــة ّك واســـــلة البشغـــــة امنايهـــــا    املشـــــهديّة، الـــــ  نعلـــــك تشـــــاهد املوقـــــف  يـــــًّ

 التقليديّة.   
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ــنو اخل  ــا يف  ومــــع أن هــ ــا عليهــ ، ّ ّ أن الرتكيــ ــان  ــد توجــــد يف غــــري األدب أ يــ ــائ  قــ صــ
وتـاداد أ يـة الرتكيـا علـش     1يفها فيـه، يوـّل فارقـا  كّميـًّا، نوعيـًّا، لـ دب عـا غـريو. األدب، وتكث 
عر يعـــّد لغـــة اللغـــة   يبيعـــة األد يـــة  عر؛ مـــا  يـــث ّن الشـــّد وخشوـــة اللبيعـــة    ، تلـــك يف مـــادة الشـــّد
ف ال ــرور ؛  نْــ يــد أنــه  لــك العُ اللغــة .      :  ُعنــْفر مــنوّو بــدّ -كمــا يووــف   -األد يـّـة، أو هــو 

 دورة ا ياة فيها  رور األايم.     إلنعاش العافية والوظائف اللبيعية يف جسد اللغة، ال  تعتلّ 
  -  قيقتهــا يف   -و ــا أن يبيعــة األدب كــنلك، فــنن كــل  دارــة أد يـّـة يف التــاري  مــا هــ  

األدب، الــ  يكــون قــد ران    يف يبيعــة  ّ   اولــة  ســتعادة ا يــاة  توّهجهــا ّك تلــك اخلصــائ 
ا  ــش  غلّاهــا  اإللــْف و   عليهــا وــدأُ  دث التصــادم دائمــ  غبــار الســنش.  وهــنا املســعش هــو مــا ءــُ

ه يف  أرشب التحـــديث ودعـــاة التقليـــد، لـــي   فـــرتاا اللـــرفش يف الـــوع   لبيعـــة األدب ووظيفتـــ 
رة علــش الفكــا   ســ أ يف القــد النف -ا يــاة الثقافيــة فحســي، ولكــا أي ــا   ختشفهمــا )الــنه  

 ما سيلرة اإللف وسلوة العادة. 
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الســعودية،  العر يــة  ّن مــا املشمــل الفارقــة األّوليــّة يف  دارــة الــنّ  الشــعرّ  يف اململكــة  
ة  ديثـة؛ لـتف   نكهتهـا الرتاريـة بـما  تلك اباو ا لـد   عـ  الشـعرا   فـرتاك جاالـة لغويّـ 

عادلــة يف تلــك النصــوص علــش املــ  رة  ــش أنفــا  األوــالة  يــث تقــوم امل مغامرااــا التجديديــّة.  ا 
 و دارة املفردة الشعرية، واناايا الرتكيي.    -لغة و يان   -العر ية 

 
 عا  يبيعة األدب  و وظيفة األدب  مثش : ويليك، رينيه؛ أوسنت واريا، نورية األدب.  يُنور  1
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دولعــل أ ــر  شــعرا  ا دارــة متيــّاا  يف هــنا امل ــمار   .  ّ  ًكــا أن تووــف  الثبيــي  حممــّ
يف مســتو  التوظيــف لقوالــي مســتلهمة مــا   أوــيل،    قصــيدته ا ــا  اا أســلوب  ــدار ّ 

فحسي، ولكا أي ا  يف مفرداته الشعريّة، ونسيجه األسلوب العـام.  علـش أن املسـألة   الرتاث
  وليـدة التأسـي  الثقـايّف، املتفـاوا يف هنا ليسح  رهينـة اباولـة التوفيقيـّة و ـدها،  ـل هـ 

ــالثبييالشــعرا .      ــش ، كمــا خــاض نر ــة نوميــّة متألّقــة،  العشقــة شلــرتاث  غنيــةمــّر  تجر ــة    ف
اللتــــش    -  ، مــــثش ، أو  مســــافرة و و لــــك مــــا يتبــــّد  مــــا قصــــيدته  وــــفحة مــــا أوراا  ــــد 

أ، لـح عنـوان:   قـااي  1983يـة،  اجيـح  لمـا  اّجيـح و ـا  ، )أدرجهما يف عموعته الثان
أو مــا:  الــاما الــورد  ، الــن  محــل  مــا   قــااي  كــرايا مــا مرا لــه األوك،  يــاا ؛ وكأ أغن

أ.  ومــع ُّتلّيــه هــنا اللــور مــا  1982ديوانــه األول اإلشــارة ّليــه:  عاشــقة الــاما الــورد  ، )
 اكرتــه  اشــدة اوــدا  الــرتاث،  ســي نصووــه الــ  ر لتــه الشــعريّة،  ّّ  أ ــا قــد  قيــح 

ــاو . ــا التجـ ــا  راود فيهـ ــا كـ ــو مـ ــا  وهـ ــه شإلءـ ــر  مفردتـ ــة، ويُثـ ــة خاوـ ــه رهافـ ن ُيكســـي لغتـ
 ، يوشك أن ينفرد  ا ووتُه  ش عايليه:الثبييظاهرة شر ة يف شعر  الغّ .  وتلك   التعبري ّ 

 
 كان يثوي بقرب حزيناا 

 توي على أمٍل ساعده وي 
 قلُت: من؟ 

 قال حامت طيٍّ 
 وأنت؟ 
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 1ئدةْ عُن ِبْن زا فقلُت: أًن م 

 
تكتنـــا مفـــردب  يثـــو   و يلـــو  ، و ـــد ا،    -علـــش ســـبيل التمثيـــل   -ففـــ  هـــنا الـــن ّ 

 صــورة  ليغــة اإلءـــا  عــا ا نكســار الـــن  جــا  الــنّ  ليعـــرّب عنــه.  و ــا يـــثداين  لــك   مـــا  
،   والصـــريفّ مــا خـــشل ّءــا   نائهمــا الصــو ّ   كــنلك الد لــة املعجميــة فحســـي، ولكــا    خــشل 

هـــــاتش املفـــــردتش تـــــثّداين تعبرييّتيهمـــــا مـــــا أر عـــــة    وعشقـــــة اجملانســـــة  ينهمـــــا.  ومـــــا هنـــــا، فـــــنن 
 مستو  العشقة  ينهما.   ، مستو  املب ، مستو  املع ، مُث  مستوايا: مستو  الصوا 

فّية يف عموعتــــه األخــــرية،  روتــــه الصــــو  هــــنا شملفــــردة اللغويــــّة الثبيــــيويبلــــ  شــــغف 
 :2 رمال ، وقصيدته فيها  موقف الرمال موقف اجلنا  موقف ال
 

 قال:
 أنت بعيٌد كماء السماء

 قلُت:
 طي قريٌب كقتر النََّدى

 املََدى واملدائنُ 
 قفٌر وفقرُ 

 
ــ، رجــي، األر عــا  1418الثبيــ ،  مــّد، ) 1 ص الســعوديّة،  ، ريــدة  املدينــة   األر عــا  ملحــت ) ، تعــارفأ،  12هـ

 أ. 20
ح  ــدودة التو يــع، وقــد وقــف الــدار  علــش  عــ  نصووــها، ومنهــا أ، لكنهــا ظلّــ 2002يبــع الثبيــ  عموعتــه تلــك ) 2

ة.  ، السـعوديّ ريـدة  اجلايـرة   الصفحة الثقافيـة)أ، 5هـ، ر يع األول، األر عا  1421القصيدة املشار ّليها، املنشورة يف )
   أ.http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/jun/7/cu3.htm :  اإلنرتنح علش شبكة 
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 اجَلََن واجلنائُن  و 
 ،ٌب و،بُ 

 وعروُس السفائنِ 
 ليٌل وحبرُ 

 ُد اخلزائنِ ومدا 
 شتٌر وسترُ 

 قاَل:
 اي أيها النخلُ 

 يغتابَ  الشيُر اهلزيل
 ذليلويذمُّ  الوتُد ال 

 وتظلُّ تسمو يف فضاء هللا
  ا مثٍر خرايف

 و ا ،ٍب مجيل
 قال:

 اي أيها النخلُ 
 هل ترثي زمان 

 أم مكان 
 عد ماء الرقيتّي عصاكْ أم فؤاداا ب

 حّي استبّد ب  اهلوى
 عصاكْ   فشققَت بّي القريتّي
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 َت ًنفرة احلروف ببتن مكةَ وكتب
 واألهّلة حول وجهَ  مستهّلةْ 

 مصائدُ   والقصائُد يف يدي َ 
 والليل حبٌر للهواج  والنهارُ 
 قصيدٌة ال تنتمي طاّل لباريها 

 وابري الناي
 اي طاعناا يف النأي

 سلْم،اِ 
  ختاكْ تْ ط ا عثر 
 واسلْم،

 ط ا عثرْت عيوُن الكاتبّي على ختاكْ 
 ؟!وما ختاكْ 
 ُق يف املدينة كي أراكَ طي أحدّ 
 فال أراكْ 

 طال مشيماا من أراكْ 
 

ــردة لــــي   لــــك الشــــغف البــــديع ، املتشعــــي  اخــــرف    الثبيــــيغــــري أن شــــغف   شملفــ
َتْكنده مـا  ااأللفاظ، الن  ساد ّشن عصور اعلام اللغة و  منا هو شغف وويّف؛ َيسـْ ألدب، ّو

امليتافيايقيـةأ  ـش  ركـة املعـ   -فو  تلك الشبكة مـا العشقـاا )الفيايقيـةللا خشل التشاكل
واملبــ ، مث  ــش الــة املعــا  واملبــا  يف و ــدة الوجــود، ليســتقر  مــا خــشل  لــك الــد  ا  

ن   تلفااا.  ّ ا  اولة استبلانّية، تقوم علـش ا فـر اللغـوّ ، الـ ابايثة للوواهر، مثتلفااا و 
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عمــر   ، ووـوفيًّا  ـراوداا   ول ما مسّاو  ـ ا شتقاا األكـرب  1ابن جين نورية   -غوايًّ ل -ينّكر
 العرفانية: 2بن الفارض

 
،           ُغرَّ غَ ُمعَ   فيهِ   ٌب أراكَ يْ بِ حَ   يلْ  ، أراكا عْ ، مَ ، وفيهِ يْ مِْ َنًّ  َنا

 
*  *  * 

 
ــالة،  ا  وـمـــ  دالشـــــعرا  اجلـــــدد، املتميــــايا يف امل خـــــاة  ـــــش ا دارـــــة واألوــ حســـــن    حممـــــّ

 نّصه الشعرّ  اللويل  عنوان  وداك ، الن  ينللت هكنا: ، كما يتمّثل  لك يف3علوان
 

 وقلُت : 

 ا اراتدي هاجُ  البوِح يوماا..   ))ط 

 أًندي علي ْ 

 وأبكي، الغرابِء.. أ مَُّ  يف غرفة 

 كأي تالشيُت من دفرت البؤِس يومَ 

 
 . 47 -46: 1ئ ، : اخلصا يُنور  1
 . 166ديوان ا ا الفارض،   2
داك .  للشــاعر نــ   3 ليســح للشــاعر عموعــة شــعرية ملبوعــة  عــد.  والــن  املشــار ّليــه مــا  لويــة قصــيدة  عنــوان  وــُ

: دار لنـدن ، 2004 ، )وـوفيا عنـوان  ، ومخـر ،  ـريوا: دار الفـارابأ2002الكفايـة ، )روائّ  منشور  عنوان  سـقف 
ءــــــــــــو   عــــــــــــ  نتاجــــــــــــه الشــــــــــــعر ، عنوانــــــــــــه:     اإلنرتنــــــــــــح موقــــــــــــع شخصــــــــــــّ  علــــــــــــش شــــــــــــبكة  ه.  وـلـــــــــــ أســــــــــــاق ال

www.alalwan.com 
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 التقى كتفاًن..  

 وحُبُْت ! (( 

 

 تلعثمُت يف دفرتي ساعتِّي،  

 مشمُت على الورِق املستبدِّ  

 روائَح ما بـََعثتها يدْي ! 

 

 وَر الكتابة ! زُ لقي أمامي جَ وما بَرَِح اخلوُف يُ 

 
ر ن  ــَ ــاعر وقدصـ ــنا الشـ ــّا هـ ــة سـ ــا  دارـ ــرغو مـ ــش الـ ــعريّ فعلـ ــه الشـ ــت   ر تـ ا  ن ـ ــّ ــه يتميـ ة، فننـ

  -يـّـة  فتــة.  وقــد ظلــّح  داايتــه متعّلقــة شلقصــيدة البيتيــة لغــوّ ، ووــقالة أســلو ية، وقــدرة تعبري 
ــد    ــعريّة لـ ــة الشـ ــا ع اجلملـ ــأررة  لـ اي املتـ ــد وْ مُ   -نــــزار قبــــّ ــن يف  هـ ــ  أخـ دا ،  ـ ــّ ا  جيـ ــّ ــا  نوميـ را  متّكنـ

ة، علــش النحــو املارــل يف  وــداك .  )وســتقف الدراســة  ديث القصــيد نصووــه األخــرية يــراود لــ 
 ة يف موايا   قةأ. مع جواني هنا النّ  الفنيّ 
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ومــا الشــعرا  الشــغوفش  تلــك املااوجــة  ــش اللفتــاا األوــالّية والتحــديث األســلوب:  
وقــح الــن  ءــاول فيــه  ريئــة، يف ال يــث يفــرتك يف أســلو ه مــراوداا لغويــة ج.   ينيعلــي الــدم

 ع ولغة  داريـة النسـت.  وللوقـوف علـش شـواهد تلـك اخلصـائ   املااوجة  ش لغة أويلة اللا
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الــ  متيــّاا  ــا هــنو التجر ــة، ًكــا أن يكــون يف عموعتــه األخــرية  اجنحتهــا تــدّا أجــرا   
ــنة ، )االن مــــا خلــــوة   أ، منــــو ج وابــــل لــــنلك، مــــع مــــا بلــــوو هــــنا العمــــل األخــــري  1999فـ
 لــك أن الشــاعر يف هــنو اجملموعــة يــدخل ّك أُفــت جديــد مــا مشــروعه الشــعر ،    يــدة.  جد 

أفـــت ُيســـلو نفســـه للهمـــ ، يف مقا ـــل وـــهيله املتـــوارد مـــع تـــراث القصـــيدة العر يـــة املنـــربّ  يف  
 صــمح الكتا ــة الكــاما خلفــه ظــّل الكــشم نشــرا  ريشــه ،   عموعاتــه الســا قة.  فهــو ءتفــ   

ــّد تع ــتعلـــش  ـ ــريو يف مسـ ــعش ّك  بـ ــنلك يسـ ــشم .  ولـ ــيدة  فوبـــش الكـ ــه: قصـ ــة ديوانـ هّل فالـ
 ليومّ  البسيط، مع التكثيف الشديد يف وم اا خايفة:استنلاا شعريّة ا

 
 مل أَر من قبُل هناَر بلٍد، 

 ينحّل يف حديقةْ 
 1بلوزَة الرفيقةْ  ُه، مّتشحاا حىت ملستُ 

                                     
نــوال ً ــ  يف النصــوص املعنونــة  ـــ:   يــح ،  ملــة.  وعلــش هــنا امل ة كا يــه قصــيد وهــنو لد 

َت   ــ   مســـــافة ،  الشـــــا  ،  الشـــــبا  ، و هكـــــنا ، و لـــــك  ـــــَْ ــعدي يوســـ أو غـــــريو يف    ، 2ســـ
هـا  ، يف تكثيف لش التكثيف.  أو شأل ر   ـَْت قصـيدة النثـر ع املراوداا الشعريّة ا ديثة املعتمدة  

علـــش    3فوزيـــة أب خالـــد الـــد ّكأ،  ســـبما تتجلـــش منا جهـــا يف اململكـــة يف نصـــوص  -)اللغـــو ّ 
 سبيل املثال: 

 
 . 77اجنحتها تدّا أجرا  النافنة،   1
   قارن: األعمال الشعريّة، اجمللد الثا  والثالث.  2
 . 57ما  السراب،  3
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 كانْت ُمدجَّيةا كفّزاعة 

 وُكنُت عزالء كريشٍة انفلتتْ 
 مرعوبٍ   من جناح طائرٍ 
 ميحوه اهلواء. 

 
 .  املنصرفة ّك قصيدة النثر ،ميينلدا حمّمداأل أ: -لدميينأو    يف نصوص )ا

وتلــــك نر ــــة جــــديرة شلتقيــــيو  قــــا ، دومنــــا  متــــدر   أو  متــــرت   يف خنــــدا شــــعرّ   
ور  مقا لـة، كـان بسـر، شنصـبا ه هـنا  نوا د،  لبيعة ا ال.  فلعل هنا الديوان، ما وجهة  

وهَت التلّون املناقّ ، الـن  كـان يـدو القـار  يف   ا الشعريّة،علش  لك ال رب ما املقت با
ــا قتش ــه السـ ــة :    يـــ   -عموعتيـ ــع :  1995اض األ منـ ّْن يف تشـــكيل    -1987، و رايا املواقـ

 القصيدة أو يف تداخشاا وأجوائها.   
ــو بـــل ديوانـــ  ــنا، فلـ ــع هـ ــشم     هومـ ــش الكـ ــيدة  فوبـ ة، كقصـ ــّ ــائد مكتوـ ــع قصـ ــا   ـ مـ

ــنّكر   قـــــول  41-83  ــــشد  )ص  أ، أو قصــــيدة17-8)ص ا األوك، فتــ :   1تـــــدوروفأ.  أمـــــّ
ا للد لــة علــش كــشم يبعــث اللــنة أو يثــري ا هتمــام لــد     ّن األدب مصــللل اســُتعمل دائمــ 

 لـك فهـو قـول أكثـر وـناعة مـا الكـشم    سامعه أو قارئه، ويكون اخللـود مصـريو، و نـا  علـش
 العاد  . 
(... ) 

 ة ظّل الكالمْ ب،مت الكتا وليكن خل َ 

 
 . 10الشعريّة،   1
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 ًنشراا ريشه،

 مثلما امرأة يف األغاي

 تسم بعينّي مغمضتّي،

 مثلما قبلٍة يف العراءْ 

 وليكن للحروف القتيلة يف حبها

 قّبٌة للعزاءْ 
 حلبيي الذي سال من وردٍة وحيرْ 

 صورْ لوالذي غام مثل ا
 وَطوينا أ،ابعنا حوله
 ( ...ُعشبةا يف الغماْم   ) 

  
  ،وانكسـارو  ،غـة  معـاد   للفعـل اإلنسـاّ ، إبشـراقهنـا يتخـن مـا  الللشاعر هأن ا لك 

وفوباو.  تلك الفوبش ال   تبـ  .  ّ ّ يف  الـة وا ـدة، تبـدو فيهـا  فوبـش الكـشم  دالـّة  
ــيدُة ا بيــــَي   دخل القصــ ــا )تــــُ ــة أو   ســــلبية،  ينمــ ــا املوار ــ فوبــــش كشمهــــا ، وفوبــــش مواقفهــ

و   كلمــ اجمّلانيــةأ.  وســنا تُـ  ْجن ا لــد لتها يف  قــَ ة  فوبــش  يف  يــّا هــنو الد لــة مــا الــنّ ؛ ســَ
ا يف ســـائر الـــنّ ، فـــنن  فوبـــش الكـــشم  تـــُدخل ا بيـــَي يف ا تما اـــا  اإليـــار الســـلبّ  .  أمـــّ

  - ، أو  ــشم األمــراْ كُ مــا خــشل عبــارة  لــيَ   -فتــتل لــهتاإليا يــّة، أو يف ّشــارااا التنّبئيــّة؛ ّ   
َور، الــ   ت ــافرة يف ايئتــه للمســتقبل املنشــود، وانتشــ خليــاراا املمفاقــ ا مــا ا اله مــا غيميــّة الصــ 

ــــ ُعْشَبة  يف الغمــــام .  فلــــتكا للحبيــــي علــــش  ، كـ  ّ يســــتحيل فيهــــا ا  ــــور ّك قـــــَْب   ُخلــــ بد
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ة   الشــــاعر )ّْن كــــان مكتــــوش  لــــه    -جمليئــــه،  ثشرــــش درش  لقدومــــه  العاشــــت ّ ن رشرــــون   جــــّ
 ة، وأخر  ما ا ابر واآل ، تتمّثل يف: روش  مابويّ د -القدومأ

 
 أْن أعّب هواء املدينِة عيّن وعنه
 وأتلو ،باح احلدائق من شفتيه

 
و  تبــدو لـلــ رشرش  هنــا  د لــة أكثــر مــا اإلشــارة ّك الكثــرة.  ّّن للُحلــو أْن يوــّل  

ّل  مــا فراشــاا  رقتــه الغار ــْة ،ن ن بتــار عشمتــه  ولــيكا لــه أ  ئيــ ا، كغيمــة شــاردة، أو أن يُلــد
جــه.  لــك اختيــار اللريــت والكيفيــة،  الفارقــة، أْن أي  مســتقشًّ يف أوــالته، أو أوــيش  يف ا دوا

 أيها ا بيي، ولكا لي  لك اخليار يف الوْول أو عدم الوْول: 
 

 اي حبيي الذي الح يل
 مةا يف مقام الويلجن

 هل أشم طو ما أرى
 أم طو ِظّل  املقبلِ 

 
ينتصـــر لنبـــو ة القـــادم،  -رـــل مرئـــّ  وأمـــل  قـــادم مرجـــوّ  ـــش أي   ما -لـــت الســـثالقو 

لّ  ، كليـف خيـال اببـوب، الـن  يلـرا   شلرغو ما أنه   َيْشَهُد عليه مـا  ابـر  سـو   ظـد
ر   يـــنهي  ـــه اســـتمراُ  ُ لمّيتـــه هـــنو ّك عشلـــاايرة لـــيش  رمب  شـــاعر قـــدأ.  غـــري أن الشـــا
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تتلّلي  الـة  ملتبسـة  -ّ  يُراد سا أن تغدو  قيقة -لوالنشوة ش ُ  ْصر موقفه فيها؛ ألن 
 ما التهي ث، فـ:

  
 لنهّيء لنشوتنا حيراا يف اجلبالْ 

 ورايحاا مشالْ 
 فإ ا قيل هذا مقام عشيقّي يف التَّهلكةْ 

 رَف الصَّعلكةْ تَأْدَمنا                   
 وأقاما من العسرِ 

 سرِ واليُ 
 والصبحِ 

 رِ صْ والعَ 
 لصَّْبِ او 
ْب او   ما اقرتفا مملكةْ  1لصِّ

 
راْ  1 ملحــت  رقافــة )أ، 6، رجــي، اخلمــي ، 1997أول مـرة ) هـنو القــرا ة يف أوــلها قائمــة علـش نــ  القصــيدة كمــا ُنشــد

أ.  ّ  أنــه يُلحـ  أن الشــاعر  ـش نشــر القصـيدة بــما  عموعتـه الشــعريّة 33صالسـعوديّة،  ، ريـدة  الــرايضاليـوم   
ا قــد أجــر   عــ  التعــ  ل ألســباب رقا يــة.  أمــّ نف مــا قـَبــْ ديشا اليســرية، كمــا نشــر مقلعــا ، مــا الوابــل أنــه كــان  ــُ

شا، فنن النّ  مل يتأرّر  ا، ّن مل يـَْبُد يف ويغته األوك أكثر اتساقا  أ يان ، أو شأل ر  أودا مشمسة للحوـة يالتعد
أن الـــدار  كـــان قـــد كتـــي عـــا هـــنو القصـــيدة يف جريـــدة  بقـــ  عليـــه يف وـــورته األوك.  غـــريالشـــعريّة األوك.  ولـــنلك نُ 

رْب : النا يـة أو ا ـرف مــا الشـ  ، فقــد   ه اجلايـرة   عـد نشــرها يف  الـرايض ، قــائش : ّنـ  ّ ا قصـد الشــاعر هاهنـا ـ ــ الصّد
ر ، ف ـــبط الكلمــة  تـــّل.   و  َقـــْ

ربد  أ   امل ا ّن قصـــد  الصــ  ة، أمـــّ قـــد اســـتبدل  وــّل املقـــال ، وهـــ  كلمــة مـــا تـــاال  كيــّ
رْب  عبارة  التمر واجلمر .    الشاعر يف عموعته امللبوعة  عبارة  الص رْب والصّد
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 قيل: َ،ّح املقالْ 
 

ّنـــه مســـتقبل مـــا ا ستمســـا  اريـــة املكتســـي الـــناّ  الثا ـــح، كثبـــاا اجلبـــال، مـــع  
قــد  ســال    -للــع كمــا جــا  يف امل  -اســتيعاب الــرايا اسا ـّـة،  كــّل عنفــوان موامسهــا، فا بيــي

 السما .  وتلك ه  املعادلـة الـ   ا  وفرعا  يفما وردة  وَ َجر ؛ فليبت يدْيُي الشجر أوش  اث ت
 تصبو ّليها القصيدة.   ينئن:

 
 أن ينام الشير نْ كُ فليَ 

 عارايا يف املياه
 (  ...) 
 نْ كُ وليَ 

 ...لأل،اب  أن تتشاب  حتت قميص املتْر  
 

ــا  -الـــــو دة اجلديــــــدة  وملفـــــردة  املائيـــــة  هنــــــا معـــــ  ــا ينوـــــر ّليهــــــا علمـــ   الــــــنف ،  كمـــ
،  مثلمــا تنوــر ّليهــا ميثولوجيــا العــرب  -وســا قداســة اخلصــي  -1ســتعملتها املدرســة التعبرييــةوا

ــارة  -واســــتعملها الشــــعرا  اجلــــاهلّيون  ــبما رمــــاا ّليــــه يف الثقافــــة  ومعــــ  اللهــ ، وا يــــاة،  ســ
 2اإلسشمية.
 

 
-218 ؛ عبـا ، ّ سـان، فـّا الشـعر، ,Bodkin, Maud, Archetypal Patterns in Poetry 52يُنوـر مـثش :    1

 . 430؛ هشل،  ّمد غنيم ، النقد األدب ا ديث،  000
 .  000-200، مفاتيل القصيدة اجلاهلية،  يُنور: الفـَْيف ، عبدهللا  2
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-  4  – 
 

نانة نســـبّية.     علـــي الـــدميين  ّن قصـــيدة مـــا الشـــعر املنحـــا  يف انااي اتـــه الفنيـــة ّك بـــد
أ  ّك ا رتفـاك شلــنّ  عــا ا تناليّـة املباشــرة ّك مفــاا ا نفتـاا علــش عــوامل مـا قا ليـّـة التعــّدد  

يـد    -ص ما نوك خـاوهو يلق  ووته ّك قار  مفرَتض    -رائّ .   يد أنه يف الوقح نفسهقال
 ، مــا يقيــه الغــرا يف  مــا مهارتــه الفنيــّة، وخربتــه مــع مســتوايا  يانيــّة مــا التفاعــل مــع القــار 

ــن    ــ  للـ ــت، لفـ ــعر  نبـ ــرورية يف أ  شـ ــة بـ ــة فنيـ ــك معادلـ ــرا ة.  وتلـ ــش القـ ــتغشا علـ ا سـ
   فنّده.امقروئّيته وللشعر م

ش ّقامــة تلــك  ا القــدرة علــ متفاوتــة يف امتشكهــ  الســعوديّة ومنــا ج الشــعر ا ــديث يف
ة ــة الفنيـــّ ــفافة،املعادلـ ــن ّ    ـــش الغمـــوض الفـــ ّ و   ،  ـــش الكثافـــة والشـ ة الـ ــّ ــر   ومقروئيـ .  ولعـــل أ ـ

ة عـــا الت  الـــدميينعـــايل     والـــوع  الفـــّ ،  أســـي  اللغـــو ّ الـــنيا ًتلكـــون هـــنو املقـــدرة، النامـــّ
د علــش ســبيل    ،علــي احلــازمي.  وممــّا ًتلــك تلــك القــدرة مــا اجليــل األ ــدث:  الثبيــي  حممــّ

ــران .    ــه الشـــعرية  خسـ ــّد  مـــا عموعتـ ــا تبـ ــر  فاملثـــال، كمـ ــة يوهـ ــنو اجملموعـ ــازميفـــ  هـ   احلـ
يف نسـت القصـيد.  فـن ا    يالدرويشلنمط  اللغة، علش عو يش  ش ة علش تكثيفمقدرة أّخا 

دجـــا  القـــول ّن   ــّ ــوان  حممـ ــن علـ ل التجر ـــة الناار   حسـ ــازمين  نيـــة يف شـــعرو، فـــ يتمثـــّ يبـــدو    احلـ
قصــيدبو:  نشــوة اسايــع،    -علــش عــو خــاص  -يف شــعرو، كمــا تــدلّ   درويــ متمــثش  أســلوب  

  .  وما النّ  األول:39  و رئة املدينة، ص59ص
 

 نعي  على األرض
 لسنا نريد من العمر غم التصارح
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 فيما ستأوي طليه قصائُد أحالمنا
 ا يغفل الصبح عنها وعّنا،معند

 دهوراا نسافر حنو البالد البعيدة
 للبعيدمسائنا  ى أبننأ

 آلخر أرٍض تعدُّ لنا نشوةا للهزي  األخم
 ...لمحل من بّي أ العنا طائُر الكلمات  

 
ّ ّ أن هــنا ا  تشــاد املكثـّـف الــن  تبــدأ  ــه القصــيدة والتــوّتر الــن  لملــه لغُتهــا    

تــو    ــه  نّ  النهائيــة ّك مــا يعادسمــا مفارقــة  أو استشــرافا ، كمــا كانــح  لــ يف ــيان يف رمبيــة ا
ــا ــا  ال منشــــغش  شملفــــرداا الشــــعمقــ ريّة،  يع الــــنّ  األوك.  وكــــأن الشــــاعر يف يــــورو هــــنا مــ

ة، دون الـــنهاب  عيـــدا  يف مـــا تتللبـــه ُكّليـــة الـــنّ ،  ووـــفها  ادرـــة    وعشقتهـــا الرتكيبيـــة اجلائيـــّ
أن يكـون سـا شـأن    متوق عر قة،  يدّل علش ملكة خشّ   احلازميلتفّوا يف لغة  افنّية.  غري أن هنا  

 مهّو يف القصيدة ا ديثة.
ن مل تصــدر لـــه عموعــةر شــعريّةر  عـــد، و  يوهــر لـــه    -ومــا الشــعرا  الشفتـــش كــنلك ّو

يف    -كمــا نقــف عليهــا  -نا الشــاعرهــ .  فبــداايا  طــالل التــويرقي  -نشــامر شــعرّ  متواوــل
ل من  -قصـــيدته  هـــديل الشـــجرياا  عـــوا  وـــوفيًّا، ومـــا مثّ تشـــّكل لغـــة  أكثـــر    و جـــا  ينحـــومتثـــّ
 خر، ءمل أداة لغويّة مرهفة، ووياغّية شعريّة واعدة:نريديّة ورمايّة.  لكنه، هو اآل

 
 من هديِل الشيماتِ 
 حىت اخضرار املترْ 

 يستوي يف األابريق شيءٌ 
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 مثّة بعٌث ملاِء اخلرافِة   أ
 بّي احلقيقةِ 
 بّي اخليالْ 

 ىملساء َهوَ مثّ طّن ا
 1كي  فّر بنعليه ماُء السؤاْل؟!

 
ا    منـاوئ  الشـعر ا ـديث اللعـاُ لـد   التقليديـّة  نرائع  الـ وهكنا، فن ا كان ما   يف متكـّ

منـا    منتجيه ما اللغـة العر يّـة، فـنن منـا ج الشـعرا  املشـار ّليهـا تنفـ  عموميّـة تلـك النريعـة.  ّو
 عتها اللغويّة.   نْ لتجديد يف وَ ائما  ّك اُهْو ينللقون ما ّدرا  يبيعة الشعر، اجلاعة د

 -وه  تاعو لنفسها خلع عبا ة التقليـد -وّ ا كان ما مشكشا القصيدة ا ديثة
مـا  جأ ا يف كثري ما منا جها تقع لح منلّية التقليـد الـناّ  وا جـرتار، أو التصـّنع للخـرو 

الشـاعر  لـك اسـي وعـ ويأة النمط، فقـد أفلـل  عـ  الشـعرا  يف ننـّي هـنا املـأ ا، و 
كـــــا أن تُتخـــــن نر ـــــة شـــــاعر  يويـــــل التجر ـــــة يف لـــــديث قصـــــيدت ـــعلي  -هوخربتـــــه.  ًو ــ كـ

د، ينأ   شعرو عـا يمع  او ته ا ستمرار يف التجد ،فالدميينمنو جا  لنلك.   -الدميين
يستشــعر القــارُ  فيــه افتعــا   ا ًكــا أن عمّــ  -يف الوقــح  اتــه -التكــرار الــنا ، كمــا ينــأ 

وهـو  يفـّر غالبـا  عـا أن يـنّكر القـار   شـبيه،الن     -ملراودة أفت جديد.  ولنلك،  فنن َنّصه
 النائقـة املدرّ ـة علـش  يبقـش قريبـ ا ّك  -ما ًنل لغة قصـيدته انااي ااـا الوارفـة ابّملـة الـد  ا

ا ش ّ سا  القار  شلتكّلف.  وهنا يف قد يبعث عل عّما -نسبيًّا -القصيدة العر ية،  عيد 
؛ ألن األد هــو وــنعة لغويــّة، لكنــه وــنعةر  -والشــعر خباوــة -ب ــّد  اتــه ّ ــا  قــّيو شــعرايًّ

 
 .      أ 25ص السعوديّة،   ، جريدة  عكاظ ) ،    اا هديل الشجري   أ، 30هـ، ااد  األوك، ا رنش  1419)  1
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ــدما   -ينبغــــ  ــاُد العــــرب القــ ــا أدر  نقــ ــداعه -1كمــ ــاعر يف ّ ــ ــّقة الشــ ، وّّ  اأن ُُّتفــــ  مشــ
 أرقلْح علش القار  يف تلّقيها.

 
 

-  5  – 
 

ّك نريــــي  متواوــــل عــــرب  يكمــــا يف ا  ــــناب الــــدمبوب عر ا ــــدار ّ ّن متيــــّا الشــــا
مـثش ، أنـه أيخـن  ،كـــعلي الــدميينمسريته الشعريّة.  ّ  ما الوابل ملا يتا ع أعمال شاعر 

  أنــه يتهــد يف ســبيل تلــوير قصــيدته، و  يــركا أيف نديــد عملــه علــش عــو  غــري عفــوّ ، 
ّك هـــنا الـــدأب، ًـــتل مـــا نر تـــه ا ياتيـــّة اخلصـــبة.  وا يـــاة  ائّ .  وهـــو،ّك تلّورهـــا التلقـــ 
ةر شملفارقـــاا والتناق ـــاا، الـــ  كثـــريا  مـــا تشـــّكل مصـــدر ّرـــرا ،  ســـيما عنـــد  شل ـــرورة  افلـــ 

بة منا ـح خـربة  اتيّـة، مهمـة لتغنيـة العمـل  عّ املبدك،  ينما تسـتحيل التجر ـة الشخصـّية املتشـ 
ّ ّ وــياغة  صــيلة مــا التجــارب اإلنســانية.  ّ ّ أن هــنا    يف النهايــة  األدب، الــن  مــا هــو  
ــ   صـــر مفهــــوم   ــان بــــروش   يعـ ــا  يف  يــــاة اإلنسـ ــاة املعيشــــة؛ ألن هنـ ــة يف نر ــــة ا يـ التجر ـ

أن مـا يعـ  الناقـَد هـو    كمـا   2ليّـة البحـح.اأخر  ما التجـارب الثقافيّـة، التاربيّـة، و ـ  اخلي
ة.   لفـة مـا نتـاج، ومـا قدمتـه  ياتـه الواقعيّـة ّك  ياتـه الفنيّـ لشـاعر املختما أنرا عنه نارب ا

ــنن   ــه، فـ ــنا الوجـ ــش هـ ــثال علـ را سـ ــُ ــن ا يـ ــرار    الـــدميينفـ ــة ا خ ـ ــة  دائمـ ــار  ّك لغـ ــن القـ أيخـ
يرتا فيها مـراوداا لغويـّة جريئـة، يف الوقـح الـن  ءـاول    -ا   وهو يكتي نثر   - شعريتها

يصــــهر  يــــاا األوــــالة وا دارــــة.  علــــش أنــــه ّ ا كــــان مــــا يبيعــــة الشــــعر أن وجــــة  ــــش تقناملاا
 

 . 131: 1دة،  مْ يُنور مثش : ا ا رشيت، العُ  1
 . 22 -7يُنور مثش : مندور،  ّمد، األدب ومناهبه،   2
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فــنن شــواهد نثــر  -أل ــا   تعنيــه ّّ   قــدار مــا تقــدم لــه أدواا  للتعبــري -لوقــائعوســائله ش
ــدميين عــا غــ  نر تــه، و لــك مــا يتجلــّش يف  -ة شــكل أكثــر شــفافيّ  - ر تكشــف للقــا ال
 أ. 1998ان  الغيمة الرواوة ، )لروائ   عنو نصه ا

لــد  شــاعر يستشــعر مســثوليته    -قــفقــد يوهــنا اســاج  مــا تللــّي اجلــّدة الدائمــة  
موعـة شـعريّة منـن  ع، الـن  مل ينشـر  الثبيــيدون غـاارة النشـر.   ـدث  لـك لـد    -ا دارّية

  عبــدمـع  ال .  مثلما  دث  ف الرم موق  أ، يف2002أ، ّ ّ )1986عموعته  الت اري  ، )
ــدة  هـــواج  يف يقـــ  الـــويا  )الصــــيخان  هللا ــه الو يـ ــن  نشـــر عموعتـ أ.  أو  1988، الـ

ن  دا ما أكثر    -الن  ،علي الدميين   لد   يشـري يف    -شئه تواوش  يف يرا نتاجـهمّو
ــع  ــعريعم  -مفتــــتل  رايا املواقــ ــدارها، لـــــو     -أ1987ة األوك )وعتـــــه الشــ ّك تـــــرّددو يف ّوــ

أول مــا أوــدر عموعــة شــعرية كاملــة علــش التفعيلــة،  رســوم علــش    -احلميـــدين   ســـعدّغــرا   
  ا سبقه ّليه ما نشر:  -1أ1977ا ائط  )
 

 ًن  ا أخماا أجرتح الشياعةأها  
 نزيلسيَّى من موتتمّلكين الرغبُة أُلخرج اجلسد امل

 طو قبور املتاب 
 وخمازن الباعة.

 اي للشياعة املتأخرة،
 واي لإلمث املّبكر!!       

 
 

 . 19، رقافة الصحرا ،  يُنور  ول هنا: البا ع ، سعد   1
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-  6  – 

 
 الســعوديّة: ومــا خصــائ  اللغــة الشــعرية يف القصــيدة ا ديثــة يف اململكــة العر يــة

املفـرداا    يئية، ولغة ا ياة اليومية.  ولعل أكثـر الشـعرا  استح ـارا  لتلـكبتوظيف املفرداا ال
.  وهــــو استح ــــار يصــــل يف  عــــ   ســــعد احلميــــدين ، وهللا الصــــيخان  عبــــداعران  ــــا:  شــــ 

 هـواج  يف    الصــيخانالنصوص ّك درجة تتداخل فيها العامّية شلفصحش، كما يف قصيدة  
 :1يق  الويا 

 
 اهرُمسوَّمٍة، واحملامي  يف ظ ،هيُل جيادٍ قهوٌة ُمرٌَّة و 

 اخليمة العربيةْ          
 راكٌة يف الرمال ويف الباِل، كي  املتاريُ  طن زّهبوا

 للرواح متيَّ السفر؟         
 وكي  هي األرُض قـَْبَل املتر؟     
 أ ُموحشٌة يف الشعيب ط ا ما تيّمم عوُد    وكي  الليايل،     
 ُم ،بحيةا والنشاَمى ّر به الوسالغضا واحرتى أن مي     
 يعودون يف الليِل مثقلٌة ابلرفاق البعيدين أعينهم،       
 ... 

 
 

 . 61هواج  يف يق  الويا،   1
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أ يــان  مــع ّ ــال اإلعــراب، كمــا يف قولــه    الصــيخانوقــد تــادوج املفــردة العاميــّة لــد   
 :1 ف ة تتعلو الرسو  ام

 
 فضة اآلن ترسم كأساا وترفعها: ،ّحتّي

 الفرس اجلاحمْة؟ الكأَس أو هذههل ترى هذه  -
 يف حقول اهلوى -أين كنت -كنت أعدو هبا      

 ليلة البارحْة.         
 

ككلمـاا أخـر     -فنك استعمال كلمة  وحتش ، تعبريا  شلعامّية الشامّية عا الدعا 
عبـارة  توهـر ا اجـة ّك تسـكش مخـر  كنـح  مـا    -ثـل:   يلـيل ، أو  شـال  ميف النّ ،  

كا اجـة  كنح ، ّو ّ فنن ّيقاك النّ ، املبّ  علش تفعيلـة )فـاعلاأ، سينكسـر.  و لـك   أيا  
ــر ر   ــري فـ ْح يف اسجـ ــَ ــه  قبّـلـ ــري ، يف قولـ ــة  اسجـ ــر كلمـ ــراب يف مخـ ــة اإلعـ ــا   ركـ ا ّك ّلغـ ــ  أي ـ

  مثــــل هــــنا التخــــريت هاهنــــا لــــا يــــد  نفعــــا  يف ســــائر نصــــوص  اُمهَرهــــا .  علــــش أن التمــــ 
،  ــا يف  لــك الــنّ  الــن  منــه املقلــع الســا ت،  يــث تُلحــ  ظــواهر مــا تــداخل  الصــيخان

 .   اإليقاك
بــل  قّو ا كــان توظيــف املفــردة العاميــّة أي  يف ســياا  مــا تصــوير البيئــة البدويـّـة، فننــه  

 علـــش مفرداتـــه   صـــمااا  ـــ    لـــك أي  انعكاســـا  للثقافـــة البدويـــّة للشـــاعر نفســـه، الـــ  تـــرت 
، عـامّيون، مــا قبـل أن يفصـّحوا نصووــهو  الفصـحش . و عـ  هــث   الشـعرا  هـو شــعرا   ـَْدور

ا ظـواهر  هـ وما  عد.  أ  أن ظواهر اللغة الشعريّة البدويّة لـديهو هـ  ظـواهر رقافيّـة، أكثـر من
 

 . 16م.ن.،   1
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.   الصــيخانعـا نر ـة    عـروفر مـثش  توظيف  فّ  أو افرتاك خصووـّية أسـلو ّية، و لـك مـا هـو م
يشعر يف  ع  مقايعـه كـأن الشـاعر  يـرتجو  شـعر ا عاميـًّا ّك   الصيخان   ّن قار  شعر 

  يفّصحه: مث فصيل، أو كأنه يكتبه عاميًّا أو   
 

 كي  لو..
 كي نذهَب،  يسرقنا الوقُت ]ونـُْبِتي[.. استعّدي اآلن

)...( 
 تنسّي أبي قد أطلُت السهرَة ]يف ليلة أم [

 وأكوُن املذنَب والعاشَق يف حضرِت ..
)...( 

 1استفاقت "مليحُة" ]حّي الصباُح أتى[ )...(
 

َي ر غــري مألوفــة ا يف الفصــحش  فباإلبــافة ّك عبــارة ـكــ نبل  ، هنــا وــد ، ـكــ يف ليلــة  متامــ 
ا دواج    َش الصــــــباُا أتــــــش .  غــــــري أن مــــــد  التوفيــــــت يفر ــــــة ، أو  ـ ـــــ أمــــــ  ، مكــــــان  البا

ة والفصــحش كــان ب ــع لقــدراا الشــاعر يف الفصــحش أساســا ،   مســتوايا اللغــة  ــش العاميــّ
 املشئو، دومنـا ّقحامـه،   ّ تلك القدراا ال   وسع  ساسيتها اللغوية استدعا  املستو  العام

.  ولـنلك فـنن  عـ  النمـا ج  ا  تـنال اللغـو  حـدر  ـه ّك  أو تكّلفه، أو ّسشم النّ  ّليه، لين 
أن ُتصــبل    ، الشــعرية كانــح توشــك، لــح  ريعــة هــنو اللعبــة الفنيـّـة مــا اجــتشب املــأرور العــام ّ 
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: مـا دش   مهملـة   ورقـة  احلميــدين اميّـة والفصـحش.  ومـا  لـك مـثش  قصـيدة  عخليلـا  مـا ال
 :1ّك أ يه 
 
 "عسى يتّق الباب والناس غتّاس -
 اي وايل القدرة علي  تعبمه"   
 ()أبو دابس   

...... 
 "من كان له غايب فال يقت  الياس -
 ه بشمه"م طن قّدر هللا جاب عل    
 ()دابس   

...... 
 ي )أًن(، وًنمت عيون الرفاق سوا

 و  هبدب مساحات عشق األبد!  ل ت
 تـَُبدُِّد  رالا يف  اوي  كهفي اململح ابلتّي.. 

 احملّلى بقار الرتّجي واال،تبار..
 وحبل املشدة حنو رقاب التريق ينيخ سناماا،

 .ىختّر ملقدمه كاعبات الرواق املوش
 

 
 .  66-55ها الن ، )الرايض: ملا ع الشريفأ،  ا أ، بح 1990)  1
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ة تســــتدرج   لغــــوّ   املســــتو  ال  قلــــت الد لــــة،   علــــش نــــا  وســــيط،    ّك  الــــن ّ فالعاميــــّ
 و  الرمبية والتعبري:فحسي، ولكا أي ا  علش مست

 
 قفا فابكيا//
 "حّدك" اي من ترى أبن  خترق هام   -

 التريق فلن تبلغن خيال  طوالا.. طواك 
 ويتوي ..

 يفختف   رر روع ، /تبيعاا../ وتقذف ما كان  
 اجلعبة الوارف.

 /شحم  وارم/ فلن ختدع املاثلّي، يقوم  -
 فاق.. ترفق فهاآلكلّي حلوم الر الدرب ل.. و احلد

 أنت ملّا تزل ختور كما الثور يف الساح حبثاا عن 
 الضالعّي.. يكيدون حيناا.. وأنت تكيد.

 
ــّ  أن ورا  مثــل هــنا األســلوب   ّ اجملــاورة  ــش العــاماوــلناك ّك جانــي  -ومــا اجلل

ّية مـا كـل وـوب، يف شـكل مـا امل  -واريـّةتقـا شا ا والفصيل، واعتساف اإل ـا ا النصـّ
ران   يف  وـاا اإلنشـا .  تلـك األداة القمينـة  صـهر الشـاعر  األداة اللغويـّة، أو عـدم مواباـا     د

قـد ُوفـّت  احلميــديناملتنافر، يف نسيت ءمل االّية الشعر ورو ـه.  ّّ  أن هـنا   ينفـ  أن 
لفصـحش، كمـا فعـل يف نصـه اللويـل العامّية وايف موايا أخر  إلقامة مثل هنا ا وار  ش 

ـــ وتنت ــه املوســـوم ـ  .  ففـــ   لـــك العمـــل  1991حر النقـــوش.. أ يـــان  ، الـــن  اســـتغرا عملـ
كادا تنوب الفوارا  ـش العاميـّة والفصـحش يف مـا  الـنّ  الوا ـد،  يـث أوجـد الشـاعر 
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ــا  ّيقــاعّ  بــّمهما معــ ا.  )وللحــ  سمــا ديث عــا هــنو  قلــش متجــاوريا مــا الــنّ ، يف  ن
 هندسة األشكال اإليقاعيةأ. -4التجر ة اللريفة عودة يف: 

ة ا توظيــــف املفــــرداا البيئيــــّ ، فوــــاهرة عامــــة، ط  يف  اولــــة مــــا الشــــاعر ا ــــديث  أمــــّ
مـثش  ملـ    أ  الثبيــية ما واقعه املعاش،  وجهه الشـعب.  فشـعر )د اسرتفاد لغة  جديدة مستم

ــران ــا لية، اسيـــل، الاعفـ ـــ الد ل، الشـ ــ   …ـ  ــو ملـ ــا هـ ــاة  -وغـــريو -ّخل.   كمـ ــيا  ا يـ اشـ
 لية أو غري  لية:  أشريت، قهوة، شا ، تبـ ، موائـد، أروقـة، مواقـد،   -وا جتماعية البيتّية،
ة، اســي  يئــة الشــاعر  ،ســرائر وار ،  األقــرب:  نــ   لو ــاا، نوافــن.. ّخل.   أو البيئــة اللبيعيــّ

يو، ملــر، بــباب،  رتقــال.   لكــا معوــو الشــعرا  ّمنــ  ا يعربــون ســنو  اــر،  قــوارب،  يــد، غــَ
ا، أو يســـــردو ا ســـــرد ا؛ كـــــأْن يقـــــول )رَ املفـــــرداا عَ  ــيخانبـــــ  ــاُي واأ:  الصـــ ــا الشـــ ــ   لبيننـــ تبـــ
ــةْ  ــةْ ، أو  1 واألروقــ ــ  واألروقــ ــأُس والتبــ ــا الكــ ــذ.. ال  أ:  الثبيــــي)   ، أو يقــــولبيننــ ال نوافــ

 .  أ  أن شـيئية الشـ   توـّل هاهنـا يف  مائــدة  موقــد.. ال ســرير.. وال لوحــة يف اجلــدار وال
ر  معهــا  ا ّلهــا املــألوف غالبــا ، دون أن ي ــف  عليهــا الشــاعر مــا رو ــه مــا يثنســنه ، أو يــُ

لتســجيل الــواقعّ  ملشــهد  يــاّ  مــا، عــو    تتجــاو  اتفــاعش  لغــوايًّ أو عايفيــًّا.  ومــا مثّ فن ــا  
كسر فيها مألوُف اللغـة، ويسـتحيل الواقـع ا سـّ  ّك واقـع   ّقامة عشقاا د لّية انااي ّية، ين

 شعرّ .  
 

هكنا جا ا يف الن  املنشور يف  شعر مـا اخللـيت ، كتـاب يف جريـدة، ملحـت خـاص أوـدرته شلتعـاون مـع اليونسـكو  1
، ومـا الوابـل أن كلمــة 15ـهـ، ص 1420رجـي  25م  1999نـوفمربب تشـريا الثـا   3، األر عـا  جريـدة  الـرايض 

مــا قبــل الرقيــي  ــدل  كــأ  ،  ــدليل أن كلمــة  كــأ   هــ  املســتعملة يف ديــوان الشــاعر،  ا شــا   هنــا  ّمنــا جــا 
ــه:  مث مت ـــ 12)هـــواج  يف يقـــ  الـــويا،  ا يف موبـــعش مخـــريا، يف قولـ ــرة أي ـــ  نفْح يف تلـــك النشـ ــد  ـــُ   ّك أ، وقـ

ا مـا النـار  ـ  فمـ  ، وقولـه:  هـل تـر  هـنو الكـأ  أو هـنو الفـر   جلا ـْة؟ ، رغـو مـا اال حك املـومس  ولمـل كأسـ 
ترّتي علش ا نف يف املوبعش ما انكسار الو ن، ولميله الشاعر.  لكا انكسار  الـو ن  يهـون عـادة يف عُـْرفد رقا ـة  

 رأ. منكورة  يف القرمن الك مل تر كلمة  الكأ  



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

51 

  

خباوـّية  داريّـة،    -هـنا  هيف نلاقـ   -وهنا ال رب مـا التسـجيل ملفـرداا البيئـة لـي 
لــش الــنمط القــدأ، أو أقــّل هوســا   وصر أخــر ، ع ــل تشــار  الــنّ  الشــعر  ا ــدارّ  فيــه نصــ 
 ــد  لشـاعر  لشـورة يف عقـد التسـعينياا، عموعـة  شلتحديث.  وما منا ج  لك الشفتـة، واملن

.. وللرايا وكـر .  فـنك جانـي    عنوان  للجراا ريه  شكورة ّنتاجه الشعر ،  ،الرشيدي
  -تااوج  ش شـعر البيـح والتفعيلـة  -تلك ما لغة  أويلة  يديرشالما تـَْبَدُو القارَ   ه عموعُة  

ه  نكهــــــة  مــــــايت مــــــا الــــــرتاث ة لديــــــدا :    تعــــــّت مفرداتــــــُ واملعاوــــــرة، ومفــــــرداا اجلايــــــرة البدويــــــّ
ة  ا مســــبا  ، قيصــــوم، َدوم،   كــــا القــــول، مــــا هــــنو النا يــــة ا  تفائيــــّ لســــوا .. ّخل.   ًو

يســعش ّك أن يعيــد ّك  اكــرة الشــعر عرو يـّـة املكــان، ايــث يــوّيا لغــة    يشــيدالر ئــة، ّن  شلبي
؛ فــن ا هــ  ملّوفــة يف  تغريُبهــا عــا منا تهــا يف ا ــّ  العــرب  -عــادة  -الشــعر، الــ  يُثخــن عليهــا

ه جـارّ ،  تقرأ شعرا   ش مشمل ما أرض، و  رائحـة مـا أهـل،   تـدر  أوـا ب ؛أجوا  ش 
هويـــّة  م شــامّ ، أم مغــرّب؟  ـــل أ هــو عــرب، قبـــل كــل شــ  ، أم غـــري عــرب؟ فهــو شـــعر  ــش  أ

ثــّرا   كمــا تلـك املفــرداا البيئيّـة، ت  الرشــيدي  يئيّـة .  ّ ّ أن هـنو اإليا يـّـة كـان يعيبهــا تكثــُّر  
يكـاد بلـو سـلرر    ّنـه    كادا أن تستحيل  ه عناور البيئة ّك شكل  ما ا ستدعا ،  
ستح ار البيئة تلك مل تكـا  يف عموعته ما ت مش  يئّ .  فن ا أبيف ّك هنا أن ف يلة ا

ترقــش كثــريا  ّ  اســتنلاا األشــيا ، اســتحالح عندئــن  ّك ســرد  ءتشــد  ــش شــعريّة.  تقــرأ مــا  
 مثش :  1ي  الوجه الرا ل ر  ت ا

 
 آه  ّيعُت األدلّهْ 

 واملرااي أجنبيهْ 
 

  . 32أ، للجراا ري  وللرايا وكر، )الرايض: رو أ، 1997الرشيد ، محد محيد، )  1
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 وجات ريٍح "ترتيْه"ارت هبا م"غرتيت" ط

 و"عقايل"

 آه ما ا عن "عقايل"؟

   ...طنه مشنقة العصر الغبّيهْ 
     

فتبدو شعريّة التجر ة متلعثمة  نا ا رص املفرم علش عرض التفاويل كلها، ترتيبـ ا؛  
يتللّـي    ارسه مللر،   يليـت التفصـيل و  الرتتيـي.  مث ّن استح ـار البيئـةد والشعر يف كل م

تفع  ـا عـا ا تـناسا  ريّة عالية اإلرهاف، لُتفّجر ياقة الد لة الشعريّة الكامنة يف املادة، فرت شع
الواقعّ ، الن  قد ينقلي  ا ّك تشّوهاا  تصيي االية النّ  يف الصـميو.   ا  أنـه ًكـا  

د تأن يكـــون   ّ ـــداعّ     وظيـــف عناوـــر البيئـــة اـــا    ـــش يّتســـت نوامهـــا، متماهيـــا  بـــما عدقـــْ
َعتدها علـش  عش، كما ًكا أن تغدو العناور  ااا ُمَعل َلَة التعبـري، أو مشـو هَة ا م  ـور،  َْوبـَ

 َكْيف  يكتف  ش شد والتسجيل الد ّك العا ر:
 

 أنت اي من تسرج اخليل على فنيان "قهوْه"

 اري  عرها الشايت على "منقل" مجرو ُ 

 يتسّللْ هاك وجهاا يف عيون الليل خدٌش 
 قلباا عربّياا يتشّظىك ها

 بّي " بيان وعبِ "

 كتشّظي النور عن تييان أّيلْ 
 وامسح التّعم الذي ابت على شدقي  يهذي
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 طّن فير الثأر جائ ْ 

      2املضاج ْ  1رِ يلعق األجفان يف ِقدْ 
 

َلة،    -ما يف هنا املثالك  -ولي  ورا  التداع  سو  َكَلف الشاعر شلتفصـيل والس ْلسـَ
عـا الـوع  ان للشـعر لغـة مـا    يـدّل علـش شـروديه  واش  للشرا.  وهنا  بع لد تستت قد   ال

اللغــة،   كــّل اللغــة، وأْن    ــّد للمفــرداا أْن ُّتلــع نعليهــا قبــل أن تلــت  ــرم الشــعر، وتتفقــد  
أفسـدا عليهـا وعليـه العشقـَة،  تسـّورها ابـراب هكـنا.  كمـا   مسـر ا ّليـه، ّو ّ تسرب  يّها، و 
يثـري    يف ا ناايا والتصوير والتعبـري.  القبـيل يعـود يف الشـعر اـيش  فنيّـا ؛  ـشلشعر  وقه أن ل

ان ّ ســـا  املتلقـــّ   تجـــّدد ا يـــاة، ويريـــه منهـــا مـــا   يـــر .  شـــعرية اللغـــة، ّ ن،    رباعـــة الفنـــّ
 ّرن ّليها تداعياا املع ، كيفما اتفت. ليسح معاد ا لفوية، ن

يــّة يف الــنّ  الشــعرّ  منــط مخــر،  وــر الثقافــة ابللعناتوظيــف  مــا ال  طّو ا   لــك الــنم
ــدميينقصـــيدة  .   ـــدو يف مثـــل  شـــعريّةخـــربة  يلمـــل مخـــنا  يف التشـــّكل  درجـــة أرقـــش   ــي الـ   علـ

  - لـك الـنمط املتعـاك علـش عاديـّة الكـشم  لغة القصيدة هـنو مـا فوبش الكشم .  فمع أن 
فن ا توّظف مفـرداا ا يـاة اليوميّـة    -عريّة، النسبّية وال روريّةنانة الشاملنحا  كما مّر ّك ال ّد 

 خباوّية شاعر ءمل شهادة يف )اسندسة امليكانيكيةأ!:أي  ا يشعر القار   انا، قد 
  

 ولتكن "سهوة" الليل جملسنا فوق ستح الُقرى
 اكفّي على مجرة املاء حول سحاب "املداعة" حىت نرىع 

 
 ر امل اجع !  وأغلي الوا أن هنا خلأ ملبعيًّا، ووا ه:  َقرْب امل اجع . دْ  قد  كنا   1
 . 13م.ن.،   2
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 ،بحنا أخضرا
  تبوحْ ناديل حّيثياب الق يف

 اببتسام "الدالل" الصبوحْ                    
 " شهوتهوعليل "احملامي " ط  يبل  "الُبّ                    

 فتغين اجلروْح:
 اي حبيي الذي كان يل                
 قدحاا يصتلي                
 قرب ًنري الصغمة                
 كنت ل ْ   هل                

 أم أاتك الزمان اخللْي؟                
 

ْهوة  د ،    -، ولعــل  لــك وارد يف  يلــة الشــاعر ســبما نعــرف  -و الســ  شــ   شــبيه  َهــْ
ً ا يســـتخدم للنـــوم، يف قُـــ  ت.   و ر  اجلنـــوب مـــا اجلايـــرة العر يـــة، يعلونـــه يف  كـــان قـــد بـــع معلـــّ

 فارقة  ش  ال  يقوـة  ومنـام،  ، املو ية  متنل املشهد د لته التصويرية  - نا املع  -فالكلمة
وللخ ـرة يف    -تورة، واخ ـرار القناديـل و و هـاومسا  وأرض، وليل  ووباا،  يث الرمبية املن

 يـــث    ،فنـــا لهـــنا الـــنّ  د لتهـــا العتيقـــة علـــش ا يـــاة، كمـــا للارقـــة والســـواد د لتهمـــا علـــش ا
 تها.نا  دافئلغا  شهّيةُ  -جرو ه  يف وباا يصلل  يقوةَ  -الصبوا البّسام

ل أن مثـــل هـــنا الـــنمط مـــا التوظيـــف الفـــّ  مخـــنر يف التنـــام ، عـــرب نصـــوص   لمَـــ يُ   قـــد و 
دلشعرا  أ ـدث سـنًّا ونر ـة، كالشـاعر    -وغري منشورة و  مدروسة -أكثر جّدة حســن    حممــّ

 ، يف مثل قوله:علوان
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(...)  
 جلسُت على آخر السترِ 

 أحصي ِخرايف
 ء األخْم!اجلرح  اك الثغاداخل   يف وأ لُ 

(...) 
 تعيساا.. 

 أشاهُد وجه اجلدارْ 

 
 ويف داخلي ألُ  طبشورةٍ 

 تستعدُّ بغٍب هلذا احلواْر !

...() 
 لعلمَ  : مل يبق عندَي ثوٌب 

 ألرقعه ابلنصائِح..

 رقَّي، اال ابَب حويَل للت

 وال درَب فوقَي للسالكَّي،

 ن سوايا..فوفِّر من النصح واجل  ندخِّ 

 أو ارحل..

 فلم يبق طال لفافة تبٍ  وحيدة !!

(...) 
 مارسُت نفسي هنا



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   56 

 أأتمل خل  املكاِن،

 وأقلُب  اكريت مثلما يقلب التفل

 حصالة املال بعد شهوٍر،

 أفتُِّ  جيباا قدمياا،

 وأفتُح ُدرجاا عتيقاا،

 ُث..وأحب

 ما زلُت أحبُث..

 منذ قروٍن..

 وحىت األبْد !

 (...) 
 لنا؟ ّقىشيء تب ترى أيّ 

 ملا ا مشينا بكل ا اهٍ 
 ومل من ، لو مرةا، حنوًن!

 
 تراك متّيز طعم الفصوِل  

 ط ا منَت يف وَسط البو،لة؟!
 

 تراك حت ُّ بلون الرايحِ 

 ط ا كان جسم  ،ندوَق مشٍ  

 ووجه  ًنفذةا مقفلة ؟!
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(...) 
 .. آسْ  !

 هذيُت طويالا !

 دروب اخلواء ! وال شئ متَّسٌق م ْ 

 

 هيهماِّي عك  ا اكلُّ سهم ا  هن

 يرحالِن ..

 كأن الصداَع.. غريزة !

 

 ومنحنياُت انتفائي تكنُِّ   

 يف النف  حلم الر ا،

 واملمرَّ العريَق،

 وتتفئ ًنَر التموِح املهيبة !

......................... 

 وراءَك.. أْغلْق حنيين
 وارحل.. لعلي أًنمْ 

 

 ة !لقد نزفتين طو املوِت هذي القصيد

 
، يف  جتــــاأاُ وقــــد ا  هــــنا الشــــاهد امللــــّول، غــــري املنشــــور، مــــا قصــــيدة  لشــــاعر  شــــابّ 

  العشرينياا، أُلشري ّك  او  هنو ا ساسّية اجلديـدة، الـ  ترتفـع  توظيـف لغـة ا يـاة اليوميّـة
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  ه، لتعــرّب ته ووــدقفيّ عناوــرها ّك هــنا املســتو ، الــن   ًــا ج وجــدان الشــاعر و هنــه،  شــفاو 
يف مايها عا مااج الناا اإلنسانية، يف وراعها ابتدم مـع واقعهـا املعاوـر.  كـل هـنا دون  

، أو  راعـة األدا .  ولعـل  ، أو سشسـة اإليقـاكأن تتعّثر شلشاعر سـشمة اللغـة، أو وـفا  النـ رْب 
يف  النســـّب  اململكـــة علـــش معادلـــة تتميـــا شلن ـــت    لشـــعريّة يفهـــنا مثشـــرر علـــش ّقبـــال التجر ـــة ا

 مشوارها ا داروّ .   
علــش  تلــف    -ولكنــه يلحــ  أن التفاعــل  ــش شــعرا  ا دارــة عمومــا  وعناوــر  يئــتهو

،  دون  يئــة املدينــة ا ديثــة عبّيةشــ ال مــا يــاال يــدور غالبــا   ــول البيئــة  -بــروب التفاعــل
القدًــة  ــول  ــداايا الشــعر    1طبــراهيم أنــي  ســتجدااا الصــناعية واآلليــة.  وكــأن ملحوظــة  

تــاال قائمــة اآلن ّك  ــدّ  كبــري.  ليســح    أن ق ــيته شــكلّية أكثــر منهــا م ــمونّية، مــاو ،  ا ــُرّ 
ا ّ ا ـكــــ  ــّ ــا عمـــ ة  ان الشـــــاعر  املســـــألة هاهنـــ ــّ ــاة اليوميـــ ي ـــــّما لغتـــــه مفـــــرداا مـــــا موـــــاهر ا يـــ

ــا ــار،  -ومكوناـ ــار،  القلـ ــرشا،     كامللـ ــا ة، العـ ــدة اإلبـ ــارك، أعمـ ــيف، الشـ ــائرة ، الروـ اللـ
لعـرّب ّّشن دخـول  او  أن يصـف تلـك األشـيا  علـش يريقـة الشـاعر   -اساتف، ّك غري  لـك

مناتلك املخرتعاا ّك  ياة النا  يف العامل العر  املسألة عا غياب تواوـل  شـعورّ  مـع    ّب؛ ّو
مينها الد لّية والفكريّة يف  يـاة اإلنسـان اليوميّـة.  ّن  تلك املواهر واملكونا، َيْستَـْثمر م ا

نــه ّمنــا يفــّت  عــا مابــيه  الشــاعر،  ــ   ينمــا يصــّور اثــه الرمــاّ  عــا لغــة  ديلــة، يــو   ا
 ولغته ال ائعة:  

 
 وطين واق ٌ 

 ويدي مشرعةْ 
 

 .  366موسيقش الشعر،   1
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 املسرعةْ   بدويُّ أَتى يستزيد هواج  أاّيمهابنَ  ال
 مرسل من سيّن الفراغات كيما أفّت  عن لغٍة  ائعةْ 

 بكيُت على ابب مكَة، فّتشُت أركاهنا األربعةْ 
 1حّمْت ترانيمه الزوبعةْ ايف فمي معزٌف كسرْته الليايل و 

 
ــاعر ــأن الشــ ــتنلاا مع -وكــ ــُنكر يف اســ ــاعش  يــ ــد تفــ ــاا املدنالــــن  مل يـُبــــْد  عــ ــة ليــ يــ

يف داخلـه،  الشـعبّية ا ما ياال يعي  األجـو  -املعاورة، يف الوقح الن  يعيشها واقعا  يوميًّا
تعليـل هـنا امليـل  -ما وجه مخـر -وّْن عاش أجوا  ا  ارة ا ديثة يف خارجه.  أو ًكا

ا ، يف  قيقة األمر، يستشعر غر ة  عا معلياا   ارة يسـتهلك ماداـ بّ ان الشاعر العر 
.  كيـف  ، وأمســا  تلـك األجهــاة واآل ادون أن ي عرايًّ  - ااــايف  ـد    -نفعـل  ــا لغـوايًّ وشــد

مــا تــاال يف عا  ــة تنا عيــّة مــع لغتــه وعامعهــا اللغويــة الشــّ .  أمــا املشمســاا العــا رة ســنا 
 شهتــة شــحيحة، كمــا أ ــا تــرد، ّْ  تــرد، يف ســياقاا  مــا تصــوير  يئــة اجلانــي فــش ط  ّ 

، لعلـ  أو نقد املدينة الغر ية، كما يف قصيدة  رئة املدينة ال  تـاد و شخليبـاا  ا غرتاب،
ارـة د،  سـبما أربـح الشـاعر يف  ايتهـا.  وهـنا يعـ  أن   وقـد كتبـح يف لنـدن -ا ا م 

عاوــر ،  تقنيااــا، يــاّ  املالـنّ  الشــعرّ   مــا  ر ــْح  عيـدة  عــا اســتلهام   دارــة الـنّ  ا 
ما جاني مخر، ًكا القول ّن هنو املفارقة تنّو عا رف  و ولّو اا اإلنسانية اجلنريّة.  

 مـا  وابليّـة، علـش الـرغ  الشـعبّية  داخلّ  للمدينة، يتشّبث يف أعمـاا الـناا الشـاعرة شجلـنور
 القوالـي املابـويّة الـ غش   مـا   او ا الشاعر، يف املستو  الشكشّ ، الفكاَ  مما يعّدو أ

 تكبل نر ته الراهنة.  
 

 . 63الصيخان،   1
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ولكــا أليســح هــنو الوــاهرة، يف مــدارها األكــرب، عامليــة؟  أ ولــي  الشــاعر، يف العــامل  
  ــروب مــا الــروا الرومانتيــة،     أ  أاــع، مــا انفــّك مرتبلــا  شــعرايًّ ش يــاة الرعويــّة والبدائيــّة؟  

ن   ن اختلفـــــح األســـــاليي.   لـــــش!.. ّو   - واقعـــــه ا  ـــــارّ  الـــــراها  -رّب ّ ن الشـــــاعر الـعــــ ّو
  يكمـا السـبي أساسـا  يف )  ّنسـانيةأ اآللـة ا ديثـة،    أوبل ُعْنرا  يف هـنا امل ـمار.  مثّ أ

ــام؟  وهـــ  ــدر ّسـ ــاعر مصـ ــبل للشـ ــا أن تصـ ــعريّتهاأ، نهيـــك عـ ــهر    وومـــا مثّ )  شـ ــامبل وجيـ تسـ
شــيا  معانيهــا، وعندئــن  انــه علــش األأي ــا ، لــو  أن الشــاعر كــان القمــش ان ي ــف  مــا وجد 

نســـبّية.  فلـــئا أمكـــا الـــاعو أن    -كيفمـــا كانـــح  -ستصـــبل عشقـــة ا اســـة الشـــعريّة شألشـــيا 
ــا أن   ــ  ًكنهـ ــة،  ـ ــة التقنيـ ــة املدنيـ ــنو التجر ـ ــة هـ ــة، مـــا معايشـ ــا   متعاقبـ ــ  أجيـ ــر يقت ـ األمـ

ة للتعبــري والتصــوير، فننــه ليبــدو عــائت  لــك  تتســ  ة  يف الثقافــةحيل ّك منا ــح وجدانيــّ   -العر يــّ
قا  تراريـًّا، رمسيـًّا، يف تعاملهـا  متعلقا  شللغة العر ّية  ااـا؛ الـ  مـا  الـح متثـل   - صفة خاوة َنسـَ

ة شلواقـــع  ــّ ــا اآلنيـ ــا،   مـــا خـــشل انفعا اـ ــرّب مـــا خـــشل  اكراـ ــاة؛ فهـــ  تعـ ــنا     .مـــع ا يـ وسـ
شــتّت مفردااــا مــا  تــن   أن تمســتهجنا  لــديها ومب  - ســي يا عهــا التشــبثّ  شملابــ   -يبــدو

ــليمة  يف  ن ــرداا سـ ن كانـــح تلـــك املفـ ــة، ّو ــا  اليوميـ ــاة النـ ــة والنحو  يـ ــا اللغويـ ــو،  اهـ ــة.  نعـ يـ
هـــا، لكــا مـــا  باآلداب تنتخــي لغـــة  مثاليــة ترقـــَش عــادة عـــا اللغــة ا عتياديـــة، يف مفردهــا ومرك

هـو تلـك اسـوة القائمـة    -ابـرةا يـاة ا  ـش لغـة الشـعر و   -يعّمت اسـوة يف الشـعر العـرّب أكثـر
أن يـد القـار  شـعرا  العاميّـة أشـد تفـاعش     أوش   ش العامّية والفصـحش.  والـدليل علـش هـنا
ن كانوا أمّيش.  مع معلياا  يااو ا ديثة، ّو

ّن    -شــعر  ا ــدارّ ،   ســيما لــد  جيــل الثمانينيــاالعلــش أن املتتبــع للغــة الــنّ  ا
أ د أسباب عدم التمايا كثريا   ـش لغـاا الشـعرا ، ونـدرة تفـرد  د يلح  أن  ق  -وّل التجييل

ــاعر مـــنهو   ة  الشـ ــّ ــك )التقليديـ ــه  تلـ ــا أن أمسيـ ــا ًكـ ــو مـ ــف، هـ ــلو ه املختلـ ــاص وأسـ ــه اخلـ ناقـ
ة ــّ ة  فاهّيةشـــ أ، أو )الا داريـ ــّ ــأن  الكتا يـ ــعرا   أ؛ وكـ ــبع ، أو كــــأ و  عــــ  شـ ــي لـ ا دارـــة يكتـ
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ا!  فلــــو مل يكــــا القــــار  يعــــرف مــــثش  أن  هــــواج  يف يقــــ  الــــويا    ا ااعيــــًّ يكتبــــون نصــــًّ
و العكــ :  يقــ ، غمــام، ملــر، غبــار، رمــال،  غ ــا، راكــة،  أ،  للثبيــي، لونــه  للصــيخان
وـُّي،  ،  قناديـلر، خيل، وهيل، قهوة، شـا ، تبـ ، موائـد، أروقـة،  ل، قر ، سفقرنفل، قواف

الـــ  يســـتخدمها    ،منلـــّ   ـــدود، معومهـــو يتـــداولون مفرداتـــه نفســـها  ويـــا.. ّخل. .  معجـــور 
ا   أو ســــا قوهو،   يكــــادون يغــــادرون الــــدوران    ،عــــايلوهو وســــا، ويف وــــي  متشــــا ة.  وتبعــــ 

كـــانوا عليـــه اثئـــريا!  ولـــنلك، جـــا  تـــواردهو  نمـــيط الـــن   لـــنلك، يقـــع هـــث   الشـــعرا  يف الت
 أن هـنا املعجـو كـان ًكـا أن يّتسـع،  تلـّون الثقافـة  مـع   -الغالي علش معجو شعّب متشـا ه

  ّينــا  ّك مــراوداا   ا  َع ّك اخلــروج خروجــ سْــ نهيــك عــا أن أ ــدهو مل يَ   -يف اململكــة الشــعبّية
 التنــاصّ  نا تفصــيل   ــت يف دراســةاوــة.  )وســ بــتّط  ــا لشــعرو لغتــه اخل  ،لغويــة توظيفيـّـة

 أ.ّية، بما اجلا  اخلاص ما هنو الدراسة  ندسة األشكال الفنّـ والتداخل النصوو ّ 
 

 
-  7  – 

 
ــعودية ــديث يف السـ ــنّ  ا ـ ــعرا  الـ ــا شـ ــري مـ ــعريّة كثـ ــعريّة  -ّن شـ يف معاوـــريهو  كشـ

ة لإل ــداك الشــعرّ ؛ خليقــة ان نــد ســا مكانــة مهمــة علــش اخلاريــة التاربيّــ  -الــويا العــربّ 
منتجيهـــــا   تنقصـــــهو املواهـــــي اخلشّقـــــة.  غـــــري أن املواهـــــي و ـــــدها   تكفـــــ  إلتقـــــان    ألن

مة  ا الفنـون؛ ّ     ــّد أن طخــن املوهبــة نفسـها  دراســة متحيصــّية لســشمــ املمارسـة يف أّ  فــّا  
ــارب شـــ أدوااـــ  ــا  الـــح مـــدخش  لللعـــا يف نـ ــرة مـ ــا .  وتلـــك رغـ ة األسـ ــّ ة التكوينيـ ــّ عرا   ا الفنيـ

ش نفسـه مـا    -ا دارة، ّ    ًكا للشـاعر أن يعفيهـا أي ـا     -والقافيـة  و ـدة البحـروقـد أعفـَ
قــد لــّرر ممــا  و   -رتض فيــه، واســتقامة األســلوب.   ــل ّن املفــ للغــة، ووــحة النحــوامــا ســشمة  
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أن يــد يف  لــك مــا يتــيل لــه بــبط لغتــه علــش عــو     -قفيــةتوال  الــو ن و ــدة  عــّدو قيــدا  عليــه يف  
ل، أ التكــــرار؛ مــــا  يــــث مل يعــــد    وأدّا، والتصــــّرف يف أســــلو ه،  ــــا يقيــــه املباشــــرة، أو الرتهــــّ

غـريو، لـح  ريعـة مـا كـان يسـمش شل ـرورة    يُبـاا لخابعا  ملـا كـان يبـيل للشـاعر القـدأ مـا  
ــعر ّ  ــالنّ  الشـ ــنا، فـ ــع هـ ــعريّة.  ومـ ــوّ     الشـ ــعف اللغـ ــنلك ال ـ ــافش   ـ ا  ـ ــ  ــدارّ  أي  غالبـ ا ـ

يـة الصــرءة.   أو النحو   ،غويـّةلواألسـلوّب، املتـدرّج مـا اللغـة التقريريـة، فـالتكرار، ّك األخلـا  ال
تَـتَـبــ ع،   لــك، وهـو، علــش كــل  ــال، أكثــر تفشــيًّا مــا أن يُـ راســة تتبــع  ولـي  مــا وكــد هــنو الد 

 لكنها أمثلة فقط للد لة علش هنو الواهرة.   
د الشـاعر التكـرار   ما  لك ما يرد علـش سـبيل بـعف  يف الشـعريّة اللغويـّة.  كـأن يتعمـّ

ــردود فـــ  ــو ّ   ّ دون مـ ــرار ّك  ـــ  عـــي   وـ ــّول التكـ ــا مث يتحـ ــاعّ ، ومـ ــش  ، د ّك أو ّيقـ  علـ
  -جب احلــرب  حمّمدنّ .  يبدو  لك مثش  علش  ع  مقايع القصيدة ال  نشرها الشـاعر  ال

مــد  ت، والــ  اع1 عنــوان  العويمــة   -وهــو مــا ا فيــّش  ســشمة عر ّيتــه وأوــالة نســغها اللغــو ّ 
ــينية   ــيقيًّا مـــع سـ ا موسـ ــًّ ــرتيفيهـــا تناوـ اورة:  وـــ شـــهامل  البحـ ــّ يـــدّن  نفســـ  ،    نُح نفســـ  عمـ

 ،  يث يكتي: وخباوة اجلنا  ،مرتادفا  التكرار لديه مع ا تفال شبسناا اللفوية
 

 وأمسيتهنَّ  
 مسوًّا هبنَّ 

 على كل أن ِ 
 فكنَّ اجلليالِت اتجاا لرأسي

 
    :  اإلنرتنــــــــح  .  علــــــــش شــــــــبكة  الســــــــعوديّة    ، ريــــــــدة  اجلايــــــــرة ج   ، امللحــــــــت الثقــــــــايف ) أ،  26هـــــــــ، رجــــــــي، اخلمــــــــي   1423)   1

2.htmuhttp://www.suhuf.net.sa/2002jaz/oct/3/c .والتعــــــديل اعتمــــــاد ا علــــــش نســــــخة الــــــنّ  الــــــ      أ
  صل عليها البا ث ما الشاعر. 
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 يف يوِم حن ِ   وكنَّ يل الفألَ 
 وَقْد ُ،ْنُت نفسي
 وعلَّمُت نفسي

 فسيفرقّيُت ن 
 و،رُت كبماا فضاقْت عن الدرب نفسي

 وأ،بحُت مشساا 
 وأ،لحُت دورة روحي الصَّباحَ 
 فال ُتتفئي الليَل ابلّلوِم مشسي

 فما ُخْنُت بَوحي
 وال ُخْنُت ابهلمِ  بَْذري وَغْرسي

 وما ُخْنُت جذري
 َبَح الناُس روماا بُفْرسِ تَ ،ط ا ا

(...) 
 خذي بيدي 

 نيهافاجلياُد أ اعْت ب
 لَّ من فارٍس حيتويهاوما ظَ 

 و،رُت وحيداا 
 أًن اجلمُ  أ،بحُت وْحدي

 !فكي  أًن اجلمُ  أ،بحُت وحدي؟
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 ــر  لغتــه  اا األوــدا     ،البحــرتيفهــنا الــنّ  اجلميــل قــد وقــع يف شــبكة الصــوا  
ة عـــرب الـــرتاثمالرتاك مـــع النســـت البيـــّ  ّك  التفعيلـــّ   ،  ـــ  أوشـــك أن ينقلـــي تـــااوج الـــنّ   يـــّ

ا  التكــرار،  ينـ ا، والتجنـي  يف اــل     ـعة املقـايع املشــار ّليهـا، جـرّ وهـا  أسـلوّب، فــّ ، يف
ــنا   ــلي هـ ن مل يسـ ــر.  )ّو ــا  مخـ ــدة،  ينـ ــعرية الوا ـ ــة الشـ ــقة، أو يف اجلملـ ــعريّة متشوـ ــة  اشـ لـ

 النّ أ.الوهت الشعرّ ، املتفاعل مع أودا  السينية، الن  يبثه كامل 
ة    غـــــري أن هـــــنا املســـــتو  األســـــلوّب قـــــد أيخـــــن يف نصـــــوص  أخـــــر  وجهـــــا  مـــــا النثريـــــّ

ة املباشــــرة.  مثلمــــا يلحــــ  يف الــــنّ  اللويــــل  عنــــوان  وــــداك    دحملالشــــار ة،  أو التقريريــــّ   مــــّ
 املستمّر:ولعل لإليالة هنا دورها السلّب يف ّفقاد النّ  توّترو الشعرّ   ،حسن علوان

 
 تعال احرتْق ها هنا يف بقية

 مدفأيت قبل أن يسرق السهد

 ما ظّل من حفناِت الرمادْ 

  

 الرماَد على احلزن يقولون طنّ 

 مثل الظالل على السفِح،

 مثل النحيِب على احللِق،

  القدمية،تِ مثل احلنِّي على عتباِت البيو 

 مثل املناديِل.. فوق الزكاْم !

 

 تعال ار ْ  ها هنا،

  ية القلِب،  يرقص من بعُض جلدكَ 
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 أعلُم هذا.. 

 وأعلُم أنَ  آخر خدٍش يوقِّعه

 فوق جلدي الزحامْ 

 
 تعال.. تعال،  

 وأفرْغ على اجلرِح ِقْتراا 

 فلن ينقبوه سوى حّي أي ن رب

 لقيحَ  أن يفسد الذاكرة !

(...) 
 ك ختّيلت يوماا مجاالا كبماا..اتر 

 وكانت عيونَ  أ يق مما ختّيلت

 ُء منها..نسكب املااف

 

 تراك سعيت ألنبوبة األغنيات

 الي تنتهي ابلغيوم،

 وكنَت مهيضاا بفرح ..

 فابتعدت ختوات  عنها !

 

 ألن  من ستوة احلزن

 ال تستتي  التآل  م  

 حالة واحدة !
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… 
 

ــنا   ــاعر  قصـــيدته هكـ ــة الشـــرا، والتحليـــل، والتعليـــل، وهـــو مــــا    ّفيميـــل الشـ ك نثريـ
لقــح قصــيدة  وــداك  ّك هــنو النثريــة  ــدافع الســرديّة الشــعريّة،  .  وقــد انا تســيغه لغــة الشــعر

هـــا الـــنّ  لنقـــد املدينـــة ا ديثـــة، وتعريـــة موقـــع الشـــاعر منهـــا.  ومـــا الوابـــل أن  الـــ  انـــه ّلي
ة يف  وـاا متباينـة،  ــ  ّنـه قـد أدمـت يف وســط الـنّ  جـا ا   ــش  د قـد كتـي القصــي  علــوان

! ، ليشـــرك يف  يبــدأ  قولـــه:  أن اي ّلــه األمـــاكا أكــرو كـــاملوا هــن  املدينـــة  ،ســ  تنصـــي   قو 
ْرو، وهــو مــا أدرج يف القصــيدة أكثــَر أجاائهــا بــعفا  ونثريــّة.  وهــنا   تفصــيل أســباب  لــك الكــُ

ســــهو أ يــــان  يف بــــعف اللغــــة الشــــعريّة يف الــــنّ   فيــــة تُ يًــــيط اللثــــام عــــا عــــاداا كتا يــــة طل
ا    علــوانروف عــا الشــاعر  ارّ .  فمعــ الشــعرّ  ا ــد  شــغفه شلكتا ــة الســرديّة، وقــد أوــدر نصــًّ

غــري أنــه قــد كــان مــا  ــّت  ومخــر  عنــوان  وــوفيا ،  ســردايًّ مســهبا ،  عنــوان  ســقف الكفايــة ،  
: مـا   ما تتللبه لغة الشعر، ما كثافة خاوة، وما ميدانه األمثل النثـرشالشعر عليه التمييا  

 اا ّي ا ية وتفاويل شار ة.تكرار 
ولعــل قصــر التجر ــة الشــعريّة تشــفع لنقــام ال ــعف تلــك لــد   عــ  الشــعرا ، وهــ   
ن كانــح جنايــة اإليالــة   خليقــة مــع منــّو املمارســة الشــعريّة ون ــجها النســّب ان تتششــش.  ّو

   مـثش  لـد      ماثرها السلبّية  ـ  علـش نصـوص الشـعرا  األيـول نر ـة، كمـا يلحـ رت كفيلة  
د ل يف  1، يف قصــيدته  ًــش الوقــح جـــب احلـــرب  حممـــّ ،  ــش تف ــ  متاهــاُا الــنّ ، والرتهــّ

ــوتّ  ــعر وتـ ــاال الشـ ــاب اختـ ــش  سـ ة، علـ ــّ ــرة املقاليـ ــا الثررـ ــكل  مـ ــا ّية، ّك شـ ــيل اإلي ـ ر  التفاوـ
ي ُة الـــنّ    ْر د ش ، فن ـــا تفســـد  املســـهي تـــرهّ األســـلوب.  ويف الوقـــح الـــن  ًكـــا أن تايـــد الشـــ 
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ــا   ــري مـ ــر األخـ ــنا املوهـ ــش التكثيـــف.  وهـ ــة علـ ــعريّة نـــ ّ  متكئـ ــاعر  شـ ــد  الشـ علـــي   ـــدث لـ
  عنوان  سوم : ن ّ  يف مثل قوله ما  احلازمي
 

 كلما الم  احللم حمض أماٍن هلم
 ادوا خبيبتهم بسطر وأ

  يل عباءته حوهلم.. تنحين العرابت
 .. اه اليمّيعلى عيٍل اب

 وتُلفي حبضرلم ظّل سوٍط كفي 
 ُيسمى العذاب..

 
فينتهــــــ   لو تــــــه ّك هــــــنو التســــــمية الشــــــار ة  للســــــوم الكفيــــــف  الــــــن   ُيســــــّمش  

 : العناب ، فيلغ   نلك شعرية النّ  ّلغا  .  أو قوله، ما نّ   عنوان  لعاب
 
(...) 

 حيث يهزمن يف رَُجٍل يتلّوى
 واجبمر أسّرلّن رجاالا ختلّ 

 حالمهّن بعيداا بوردة أوفّروا 
 لذل  يُعددن فخًّا مهيباا ملن يعبون

 بعْرض حرير بضاعة أجسادهنّ 
 ودْلق هديٍل من الكلمات املثمة

 يف درهبم..
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 حيث يسقط البعض يف بؤس أزهارهنّ 
 ط ا ما استياب 
 ب من دون علمٍ رّ لسيل لعاب تس

 طو قدميه
 

ليل والتعليل:   يـث.. لـنلك.. ّ ا مـا ؛  باراا التحوقد أَْوَدْا شلنّ  تقريريُته ّك ع
أتـــه ّك مـــا   يتقّبلـــه األســـلوب العـــرّب القـــوأ،  ـــ  يف نثـــرو، كتـــواك اإلبـــافاا يف  مثلمـــا أجل

أ   ـ قوله:   عرضد  ريرد   ـاعةد أجسـاددهّا ؛ أو ّدخـال  ـرف  علـش شـبه   رف، و)أل تعريـف 
ا   الشــائع يف مثــل هــن  ّ لــأ اللســا ، علــش اخل…علــش نكــرة، يف قولــه:   يــث يســقط الــبع 

 والشرا.  والتبعي   املوقف ما التفصيل 
ّ ّ أن ال عف األسلوّب والتعبريّ    يقتصر علش شعر األ دث ما شـعرا  ا دارـة،  

علــي  عــ  ماثرو لــد  الشــاعر    ــل هــو مــتف   كــنلك يف شــعر قــُدامش التجر ــة.  تقــف علــش  
ــدميين ــبيل  ،الـ ــه    التمثيـــل.  علـــش سـ ــرا     فالنصـــوص يف عموعتـ ــُدّا أجـ ــا تـ األخـــرية  اجنحتهـ

ة  -النافـــــنة    ُّتلـــــو مـــــا تعبـــــرياا ط  يريفـــــة اإلءـــــا ،  ـــــد     -كمعوـــــو القصـــــائد ا دارويـــــّ
فاكهــة    … وجــهيّ أ:  أوــ 41-38ص  ــشد ، ) نــ ّ  ا ســتهجان، مــا قبيــل مــا يــرد يف

ر  را  هـنا وقـوك الشـاعو    !  ولعـل ـن  عنـي  …لعبـُح شللـش …شوكية اللون تفا يـة الولـدد 
 الشعريّة، و اولته منل القصيدة روانَة النـ َف  الرتار .   متقامس ا  ش لديث ا ستعارة

ــا   ــا  مغلويـ ا يبـــدو فهمـ ــّ ُل التعبـــريّ  برة  ممـ ــَ د اخلَلـ لـــد  ا التعبـــرياا العر يـــة،    وقـــد يتولـــّ
 
َ
 :الثبييل  ل.  و ا  يف عو قو ثَ امل رو ة كامل
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 غبٌ  يتهادى على قدمّيِ 
 و،مٌت يقوم على قدٍم واحدةْ 

 
 يـث يقـيو الشـاعر املقا لــة  ـش  ركـة الغَـَب  ا ثيثــة،  علـش قـدمش ، وقيـام الصــمح  

  ـش  الغــب   مـا جانـي و الصــمح  مـا جانــي  دّ  علـش قـدم وا ــدة ، ليوقـع  ـنلك الت ــا
علـــش قـــدم  وســـاا ، أ  أنـــه يف  عـــرب: ّن األمـــر جـــار   مـــع  قـــول اليف  لـــك يُللعلـــه  مخـــر.  و 

تــوّهو يف د لــة  لــك التعبــري  فــنن وــل أنــه يشــري ّك  لــك، كــان قــد  خ ــّو نشــايه وتقّدمــه.   
اا، علــش الــرغو مــا أن الع َدم والســ  ن   بــ اإلشــارَة ّك وا ديـّـة القــَ ة ّمنــا تشــري ّك جــد ارة العر يــّ

اا،   ّك   َدم وجــن  الســ  ا معــ  ربــاا ا ــال  عــدد ا. كمــ القــَ ا تــوّهو الشــاعر يف  لــك أي ــ 
 علـش قـدم  وسـاا ، أ  أنـه مـاض   قـائو  القـول ان أمـرا  مـا    دون  را ، وهو ما ينـاق  معـ 

، ووظـّف  بعلـش أ سـا وجـه.  ومـا مثّ أقـام الشـاعر د لــة تعبـريو علـش فهـو ملتـ  علــش    تعبـري ا  
 عك  ما هو له.
ــود  غـــري أن   ــريوجـ ــة التعبـ ــةمساجـ ــون يف جنـــي مـــ   ، أو ركاكـ ــلوب، يهـ ــرد يف  األسـ ــد يـ ا قـ

الــنّ  الشــعرّ  ا ــدارّ  مــا أخلــا  لغويــة، أو عويــة وــرءة.  كــأن يســتخدم الشــاعر وــيغ ا  
 :1 احلرببج حمّمدكاستخدام نون التوكيد الثقيلة يف قول و لك  لغوية يف غري  ّلها، 

 
 أُفاِجُئُكمْ 

 . .    تـََعِي.يـَُغرَّنُكمْ 
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 يـَُغرَّنكْم أَلُق الشْعِر ِحَّي حُياِ،رُُكْم يف الزَوااَي 

 
ونــون التوكيــد الثقيلــة   نــ   يف العر يــة ّ  يف وــي  الل لــي: كــاألمر، أو النهــ ، أو  

ــّ ، أو ا ْرض، أو ا ــ ــو، أو العـــــَ ــواب قســ ــّ ؛ أو ّ ا وقـــــع   جــ ــتفهام، أو التمـــــّ ، أو الرتجــ ســ
ــ ما  الاائــدة.  ويــو  اســتخدامها مــع امل ــارك ّْن  امل امل ــارك شــري ا  عــد وّن   -دغمــة ـ 

ــدة، أو  ّ ا و   -قلـــيش    كـــان ــا  الاائـ ــة، أو  مـ ــع  عـــد أداة شـــرم  غـــري  ّْن ، أو  عـــد     النافيـ قـ
ا تلــــك ا ــــا ا.  ومــــا أمثلــــة هــــنو  مــــ ولــــي   اســــتخدام الشــــاعر هنــــا وفــــت أ ّ      1 ر ــــا .

  ش يقول: 2 ركائي اللثغة األوك  دميينلااألخلا  أي  ا ما يرد يف قصيدة 
 

 ،اَح امرؤ القي :
 اي خيالا تواِعُدًن   

 و،حُت:       
 اي سيِّداا دانٍ                 
 ومغرتبِ                 

 
يُعرب الشـاعُر كلمـ   دان   و مغـرتبد  هاهنـا؟  )اللهـو ّ    فما يُْدَر  عشَم ًكا أن 

    !(.حاَة وينوُ هوا يسو  النعلش م
 

 . 18 -17أمحد، الكامل يف النحو والصرف واإلعراب، ؛ قـَبّد ، 444 -443مثش : ا ا هشام، مغ  الل بيي،   يُنور  1
و   أن لُـــ  ّك أن الـــدار  كـــان قـــد كتـــي يف نقـــد هـــنو القصـــيدة، مث  .  ونـــدر اإلشـــارة46أ،  يـــاض األ منـــة، 5199) 2

ــه تلـــك، )) ــرية جملموعتـ ــة األخـ ــاعر يف اللبعـ ــيدة.  وَدْأُب 1999الشـ ــنف القصـ ــد  ـ ــةأ، قـ ــو  األد يـ أ،  ـــريوا: دار الكنـ
 أ. ما قيل ما قبل  ول قصيدته  فوبش الكشم )راجع  علش تصحيل مسارو الشعرّ  ملحوظ. الدمي  
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 هندسة األشكال الفنّّية   -3

 
 

 :شعرّية املكان -أ 
 

ــان   ــــــورو الفلــــــر ّ  ــد  هــــــي    للمكـــ ّك أن    1ابشــــــلريف  ّيلــــــة اإلنســــــان،  ــــــ  لقـــ
يف  لـو يقوـة جديـد.   وهـنا    كـويا نفسـها األماكا ال  مارسنا فيهـا أ ـشم اليقوـة تعيـد ت

 ّكل نفسياتنا وخيا تنا مد  ا ياة.يع  أن  اكرة األماكا توّل تتشّكل وتش
ــّد.  ولـــئا   ــه لـــد  الشـــاعر مـــنهو أشـ ــة النـــا ، فننـ وّ ا كـــان  لـــك كـــنلك لـــد  كافـ

ً ا لد  شـ  -دائم ا  ّيلة الشاعر يَ وا َ نجم ا مكانح  ّيلة املكان  عرا  و ا  ما نّلش قد
فنن ما يلفـح النوـر  -واللبيعة ،وووف الصحرا مثش ، يف الوقوف علش األيشل  ،ّيةالعر 

يف الشـــعر ا ـــدار  علـــش وجـــه اخلصـــوص اســـتثمار عناوـــر املكـــان يف كثافـــة مـــا التوظيـــف 
ــّة عــا  وــاا شــعريّة، طخــن موقعهــا مــا بمعــاد ا تع تلــك العناوــر  ووــفالــواع ،  ريي

 .  جغرافّية الن ّ 
 

 . 44املكان،    االياا  1
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، الـــ     علـــي الـــدميينو   ـــّد يف هـــنا الســـياا مـــا أن تلفـــح القـــارَ  نر ـــُة الشـــاعر  
علــش    -تنحصــر يف شــعرو،  ــل تشــمل نثــرو أي ــا ؛  يــث ل ــر يف روايتــه  الغيمــة الرواوــية 

ل اجلبلـّ  .   يها سـرية سُـ  رمايتها الفنّية للسهل واجلبل، منن العنونة:  أيراف م -املثال لسبي
الصــحراُ   ووـــفها ف ــا   تعبـــرياّي     -شإلبـــافة ّك الســهل واجلبـــل والبحــر  -وتُوظــّف يف شــعرو

أو    -1997 رايا املواقــع ،    :مــا ديوانــه  ،كمــا يف قصــيدته  اخلبــح   -عــا الفقــد والتيــه برة
  يــاض    :مــا ديوانــه  ، اســوادج   تهوــْدرا  أموميــّا  للحنــش ّك الينــا يع، كمــا يف قصــيد    ووــفها

 .1995األ منة ، 
َيو    ،الــدميين  املكان والامان ء ران يف كل أعمـال  ّن َ    َيا عـا شـعور  ـادّ   قـد معـربّد

اجلمعــــّ ؛ ايــــث تتحــــول    ن ك هــــنا املخــــاو لَــــ الــــويا وا  ــــارة والتــــاري .  فشــــعرو يــــدور يف فَـ 
يـة والكــرب  لإلنسـان.  ولعــل  الكلّ   مـة األســئلةالـناا الشـاعرة ّك  ــ  سـثالب مثــال، يف دوا

جملموعاتــه الشــعرية:  رايا    ةمــا مفــرداا العنونــ   -أول مــا يشمســه  -هــنا مــا يشمســه الــدار 
ــا تــــُدا  أجــــرا  النافــــنة ،   ــه الســــرد ّ املواقــــع ،   يــــاض األ منــــة ،  اجنحتهــ ــة    :ونصــ  الغيمــ

يتســاوا مــع    -للبيعــة ا ــا   -الرواوــية:  أيــراف مــا ســرية ســهيل اجلبلــ  .  وهــو يف هــنا
يف قوالـي الغـرض التقليـد ، و     تيار القصيدة ا ديثة العاّم، الن  مل يـَعُـد يستسـي  ا نعـاال

ة، لكـــا الـــناّ  شا يتواشـــت شملوبـــوعّ ، واجلائـــّ  يتمـــاه   شيف  وتقـــة أســـئلة الـــناا الرومانتيـــّ
 :  1يعرّب عا هنا نص ه  غيمة ك وقمي  لفتنتها و شلكّلّ .  
 

ه)ويل وطــــــــــنٌ  ــُ ـــوى  ( قامَستـــــــ ـــتنة اهلـــــــ   فـــــــ
       وًنفحــــــُت عــــــن بتحـــــــائه مــــــن يقاتـــــــُلهْ 
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  ط ا مـــا ســــقاي الغيـــث رطـــــباا مـــن احليــــا
ـهْ  ــُ ـــّل وابلــــ ــل  واهنــــ ــبُح اخليــــ ــنّف  ،ــــ        تــــ
ــَ  ـــُت بـابـــــــ ـــهٌر تلّمســـــــ ين قـــــــ ــّ       ـهُ وطن مســـــــ

ـــاا   ـــلي بُروقـــــــــ ـــُلهْ قفتـــــــــــورق يف قـــــــــ       ـبائـــــــــ
كت مـــــــن خــــــــوٍف علــــــــيه أبمــــــــّي   متســـــــّ

 هْ ـــ ـ لُ وافــ هذي ق ّب ــ يَ  احلُ ــ سـ  وأشهرتُ 
 

َيو الد ليــّة والصــوتّية  وهــو تشــكيل َيو الد ليــّة  .   تــرب  فيــه املااوجــة ا ميمــة  ــش القــد القــد
ــّمنة اإلشــــارة ّليهمــــا يف الــــن ّ   -لُبعــــَد  املكــــان والامــــان  ــا،    -املت ــ َيو الصــــوتّية  وجهيهــ والقــــد

ميــة البيتيــّة علــش  وْ لن  ترارّيتــه، واملكــاّ ، متمــثش  يف ا  ّ ، متمــثش  يف ّيقــاك الــنّ  املغــرا يفاالامــ 
هـنا القالـي الـن  أراد  ،  بنائها    التأسي  والوول.   ،  قافيته املدّويةقالي البحر اللويل

دو  صـــرايًّ كـــنلك، مـــ  د تو ـــّ د ، أن يتجســـّ خـــشل أشـــلرو املتســـامتة      الـــه الشـــاعر، عـــا َعمـــْ
ة  وهــنا البنــا  اخلــارجّ  يصــاقبه يف الباملتنــاظرة.    نــا  الــداخلّ  أجــوا  مــا التفاعــل  ــش  داريــّ

 الشعريّة وقدامّيتها.
اآلنـف،    الــدميين  نـ ّ  لكا هنو الغنائّية للويا، ال  توشك أن تـَرَْكي نـربة  منربيـّة يف

ــن شــــكش  مخــــر يف ا مــــا الوجــــد الصــــويّف  نّ  الشــــعرّ  ا ــــدارّ ، يتكــــ  علــــش مســــتو   لــــ تتخـ
دارة بربيّـة.  وهـو مـا يوهـر منو جـه يف قصـيدة  شملكان،  ووفه ّش  عنـوان    جــب احلــرب  حممــّ

  :، و،نعاء، زحلة، بغداددجلة،  يث ترتامش االياا معشوقته  ش  1 سح البناا 
 

     :  اإلنرتنـــــــح  علـــــــش شـــــــبكة  ، الســـــــعوديّة.     ريــــــدة  اجلايـــــــرة   امللحـــــــت الثقـــــــايف  ) أ،  28هـــــــ،  و ا جـــــــة، اخلمـــــــي   1423)   1
sa/2001Jaz/apr/12/cu2.htmhttp://www.suhuf.net. .ــرة   عـــــــــ      أ ــور يف  اجلايـــــــ ــنّ  املنشـــــــ ويف الـــــــ

 تماد علش نسخة  صل عليها البا ث ما الشاعر. ع اختشف عّما هنا، فجر  ا  
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 ةَ غادرْت عيناي ِدجلَ  ام

 اي جناَن األرضِ 
 َلْة.كم عيناِك ِدجْ 

 
 متٌر وطيواُن األحّبِة واألِخّلةْ 

) ... ( 
  احلزينَ اي ًني بغدادَ 

 وعوَدها
 اي ِعْلية الشَّرِف املُِتلَّْة.

 
 ناععاي أنت .. اي ن
 أيقظِت املدينةَ 

 لَّْه.فاستعاد اهلْيُل دَ 
 

 بحاتِ وتراقصْت عب األغاي املص
 ْة.دماُء زْحلَ  
 

  أنتِ ،نعاءُ 
 .. النقوش .. وأنِت بلقي 
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 التفُل جمنوٌن بتفَلْة.
 ... 
 

  العشقـة البشغيّـةيف الشـعريّة ا ديثـة يوـّل أمينـا  علـش    ّ  أن هنا املستو  ما توظيـف املكـان 
ْن يف مرّكي اسـتعارّ .  فيمـا طخـن نصـوصر أخـر  أُفقـا  مـا التجريـد    ش مشّبه ومشّبه  ه، ّو
ة   ــّ ــش الـــــد  ا الوجوديـــ ــا  علـــ ــان أكثـــــر انفتا ـــ ة يف توظيـــــف املكـــ ــا الفنّـيـــــّ أعلـــــش، ومـــــد   مـــ

 لــك      الــويّ  أو القــومّ  املباشــرة.  يلحــ وغلــة يف انااي هــا عــا قــرائا اســاجامل،  اإلنســانّية
ــاا    ــيدة  األوقـ ــة ، يف قصـ ــة  و املدينـ ــة  القريـ ــثش  يف رمايـ ــش  ،  1للثبيـــيمـ ــراك الناشـــي  ـ للصـ

ـــ غناد تلّلعـــاا ا دارـــة ومعوقـــاا املابـــ  والتقليـــ    النســـر  ، تلـــك املعّوقـــاا الـــ  رمـــا ّليهـــا ـ 
  الـن  يـال عليـه األَ ـَد،  سـي األسـلورة  ،لُقمــان بــن عــادر  نسـو   أ ـد   لَُبٌد،وكأنـه   -الناب 
 وقد  عاد ًّ  ما ظمأ َوردْيَدو :  -2الرتارية

 
 وأفقُت من تـََعِب الُقرى .. 

 ٌع قفٌر .. ر فإ ا املدينة شا
  وًنفذٌة ُتِتّل على السماء

 .. وأفقُت من َسَغِب املدينة خائفاا  
 فإ ا اهلوى حيٌر على ابِب النساء 

 وأفقت من وطين .. 
 

 http://www.nizwa.com/volume1/p93_95.html ، العدد األول:  اإلنرتنح  علش  علة  ناو   موقع   1
 ب، )لبدأ. مثش : ا ا منوور، لسان العر  يُنور  2
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 ألوقاِت مسدلة فكانت ُ َْرُة ا
 وكان احلزُن مّتسعاا ألْن نبكي 

 فيغلبنا النشيد 
 وتسيل أغنيٌة بشارعنا اجلديد 

  الَكَرى .. تُ وأفقُت من زمين ..فأيقظ
 مقلتي  .. وغسلُت ابملاء املهّذِب  
 فسال ماُء السي  .. 

 شفاهنا والقبلِة األوو  بّي
)...( 

 ما ا قرأت اليوم ؟   -
 أغنية جديدة :   -

 )ما ابل هذا النَّْسر كم َغَنَّ غناءا ًنبياا حىت 
 اْدهَلَمَّ التِّْيُه وانكشفْت من البيداء سوألا 

  َورِْيَده(أٍ فعاد مَيُصُّ من ظم 
... 

 
كــا أن يكـــون يف امل منـــو ج مخـــر  1بيـــيللثيدة  تعـــارف  شـــهد الـــن  تصــّورو قصـــ ًو

  أي ـ ا علــش هــنا الـنمط.  وملــّا كانــح تلــك القصـيدة تنحــو  لــك النحـو مــا املشــهديّة، الــ 
 

 .      أ 02، ص  السعوديّة ،  ريدة  املدينة     ملحت  األر عا   ) أ، 12هـ، رجي، األر عا   1418)  1
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.   1القصــيدة كاملــة  يلعــي فيهــا املكــان دور البلولــة، فننــه يتعــّنر ا ستشــهاد هاهنــا دون ّيــراد
يكتشــف الشـاعر، ومعـه القــار ،  الـنّ   ـش    املفارقــة، املفاجئـة، يف  ويف تلـك القصـيدة تنشـأ

  حلــامت طــيءمـا هـو ّ  دار    -سـه عـا كـرم أو مـا يشـبه الكـرمالن  كان   ينّو  ث   -أن املكان 
ــن و ــدة  معـ ــن زائـ ــه لـــد  )ع لـــد  املتلقـــّ ،  قّـــ .  و ـــنا  ينكســـر أُفـــت التو بـ ــانز   ســـي مبدئـ هـ

ّ ّ أنـه يسـبت  ـدوَث انكسـار التوقـّع لـد  املتلقـّ  هنـا  ـدوُث انكسـارو     2أ.روبرت ايوس
لــد  الشــاعر؛ مــا  يــث وــار ا رنــان شــريكش يف لعبــة اكتشــاف وا ــدة.  و تلــك املفارقــة  

   صــــر ســــا ورا  د لــــة    لــــنّ ، تكمــــل القصــــيدة دوراــــا علــــش ّءــــا اااالــــ  ينتهــــ  ّليهــــا  
مــــل اإلســــقام علــــش  ــــا ا واســــعة مــــا الوجــــود القلــــت،  ــــش ظرفــــه وموروفــــه،  املكــــان، لت
 وم مونه، ودعاواو و قائت  اله.    وشكشنيته

ا ال ــرب اآلخــر نيــة القصــيدة   الشــعرّ  يف    مــا توظيــف املكــان   -ولعلــه األ ــدث  -أمــّ
ــازميالشــــاعر  ا ديثــــة، فيــــأ  منو جــــه لــــد  ، يف عموعتــــه الشــــعرية  خســــران .  علــــي احلــ

ــان ــومّ     واملكـ ــان اليـ ــرفا  ّك املكـ ــة، منصـ ــه التاربيـ ف مـــا محو تـ ــّ ــران  يتخفـ ــعرّ  يف  خسـ الشـ
ة ،  نفســها:  غبلــة نــّف ،  مقعــد   يتســع لل  د ، كمــا تعــرّب عنــه عنــاويا القصــائالبســيط ف ــّ

املدينــة الــ  تــاد و شخليبــاا ، و شــارك قلبنــا املمــدود .  ّنــه   ركــا ،   افــة العاشــت ،  رئــة  
ناا، أكثــر مــا أن لايثــه الــناا.  مكــان تســتحيل أشــيا و ا عتياديـّـة ّك  مكــان ءايــث الــ 
ل   ــواّث شــعوريّة عناوــر الــنّ  أو املعــ   يف مــا هــو أ عــد مــا ظــاهر املعــ  املفــرد ل  علــش التأمــّ
ه القــار  وــوب وجــه  قرائـّ  وا ــد  تتناســل أوجهــه،  املركـّي جلمل تــه.  وهــ  عمليــة   توجـّ

، مـثش ،  ـل تفـتل  هـا القـار  ورو ـه علـش سـحريّة  للثبيــيهو ا ال يف منـط  تعـارف   كما
 

 . 3مقلع     ، سرتد   ق ا يف دراسة  الصورة  1
 .  95-85يُنور: أ و أمحد،   2
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د  نصـر املكـان قـد انعتـت كّليـًّا عـا قيـو تعّدد القرّا  والقـرا اا؛ مـا  يـث كـان ع د لّية تتعّدد 
 :1احلازمي يقول.   الثبيي، أو املثيّر الرمبية،  سي نّ  احلرب املوقع ابّدد،  سي ن ّ 

 
 أًن لسُت أعنيها متاماا عندما

 سْت قريباا حيث طاوليل ج
 لفيمبقهى الشارع اخل

 ارتسمتْ مل أتبه بفو ى عزلي تل  الي  
 على كفيَّ حّي تشبَّثا بسيارةٍ 
 راحْت متدُّ هلا حريقاا من دمي

ا بيضاا ليمسح  رحل الدخان قصائدا
 حزمة الضوء الي انسكبتْ 
 لتفضح غيمة الوله املهيب

 أمام عيين
... 
 

يلبيهـا الـنّ ، مـا    كهـنا  ُغيتـه الـ  ًكـا أن  نـ ّ   عرّ  يفشفلكل قار  يف املكان ال
ــّة الكــرب .  وهــنا النــوك مــا النصــ العشقــة العايفيّــ  وص أي  ة الصــغر  ّك العشقــة الوجودي

ا ، ءتفـ  شإلنسـاّ  اليـومّ  املعـاش، يسـتنلت شـعريّته،2وفت تيار شعرّ  ما  عد  ـدار ّ     اهـد 
 

 . 23خسران،  1
 وما  عد ا دارة.    ؛  روكر،  يرت،  ا دارة 225-193نور: أ و أمحد،  عا مفهوم )ما  عد ا دارةأ، يُ  2
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هـا.  وهـو  ليهـا، اسـتُنفدا ياقتهـا واسـُتفر  مامب اا تقليديّة، أو  داريّـة مغرقـة  يف تعايف  شغيّ 
، يف أعمالـه  كســعدي يوســ تيارر شعرّ  عاملّ ، يبدو أرـرو علـش املسـتو  العـرب عنـد شـاعر  

 األخرية.
 

 

 :هدّية (ش) من البالغّية إىل امل الصورة الشعرّية -ب 
 
 

-  1  - 
 

ا علــش مــنل اللغــة  مــا خــشل اشــتغاس  ها علــش  ــاا مشــروعهاكــل  دارــة شــعريّة تــرا
ة جديــــدة، تــــنجو عــــا لريــــف   العشقــــاا  ــــش الكلمــــاا.   ــــدث  لــــك يف  ياقــــاا تعبرييــــّ

وف  قــ قــدًا ، وءــدث  ــديثا  يف نر ــة الشــعر املعاوــر.  غــري أن الو الشــعر     متــّام  أبمشــروك  
ر عنــد  ــّد  يقــف شلشــاع  -ا عــا عشقااــا املألوفــةمــا العــدول شلكلمــا  -عنــد هــنا املســتو 

ــ ا ناايا البســيط ا مــا روادو يف الشــعر    الثبيـــي ، الــن  كــان  مــا متكــا تســميته ـ  رائــدا  مهمــًّ
.  علـــــش أن هـــــنا ا نـــــاايا  1982 ،   ا ـــــديث يف الســـــعودية، ومنـــــن  عاشـــــقة الـــــاما الـــــورد

ن ُّتلــّاو الشــاعر ّك عــوامل أوســع مــا التصــوير  اللغــة الشــعر يوــل شــرارة    البســيط يّة األوك، ّو
ــارة   ُ القـــار   عبـ نتد وتقنيـــاا أكثـــر تعقيـــدا  يف الرتكيـــي.  يوـــل نـــواة ا دارـــة الشـــعريّة، الـــ  تـَفـــْ

ر د ، أو  هــا  يقيــ ب  اـكــ وما خنــُح جــنر ب ّ ا اوــلبل   وهــا  مــا ا لــو  لنــاُ  رومــا   فــُ
دحملرأســـ  ،   ــو  الونــــون  حلــــربجــــب ا  مــــّ ر جـ ــّ ــدأة  ألقشـ ــ ب يف هـ ــر أجلـ ــا مــــا العمـ ؛ أو  أيـ
دحملالعنيــدة ،   ع  حســـن علـــوان  مـــّ صـــنعة   .  ّ ّ أنـــه، ملـــّا كــان هـــنا ال ــرب مـــا ا نــاايا يـَْقنـــَ
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ة، فننــه قــد يف ــ    ف، أو يرافــة،  ّك ا عتســاف، الــن    ينجــو مــا تكلّــ العشقــاا اجلائيــّ
 :   علوانكـ راتي ا روف ، أو   ي  السكينة ، يف قول 

 
 أًن اي طله األماكن جدًّا

 فقٌم، ومنذ شهوٍر وكلُّ حرويَف  
 مل تستلم راتباا واحداا من دمْي!

 ْب؟تكي  أك
(...) 

 أًن اي طله األماكنِ 

 ذي املدينة!ملوِت هأكره كا

... 
 تزحُ  حنوي  وأكرهها حّي

 برائحة اجلوِع،

 تقتحُم الروح قسراا وأتكلُ 

 يف ع ِّ رؤايي..

 بيَض السكينة !
 

غري أن هنو ا نااي اا، كلما نـاو ْا عشقـاا املفـرداا اجلائيـّة ّك اتسـاك الرقعـة 
األ ـــدث، كـــأْن تقـــرأ ّ ، منحــْح الـــنّ  فتنتـــه األوســـع، و  ــورو صـــ يف تشفيــف املركـــّي الن

 نفسه: لعلوان
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... 
 ومنحنياُت انتفائي تكنُِّ   

 يف النف  حلَم الرِّ ا،

 واملمرَّ العريَق،

 وتتفئ ًنر التموِح املهيبة !

...................... 

 ْق حنيين وراءَك..ْغلِ أَ 
 ًنمْ أوارحْل.. لعّلي 

 

 دة !لقد نزفتين طو املوِت هذي القصي

 
ــتعارة موسّـــ  ــا ّ ا  اسـ ــاا   لَـــ قْ عة،   لَ  لـــك أنـــك هنـ ــة  منحنيـ ة.  تتســـرب كلمـ ــّ ة جائيـ

ــاورة   ــا، غــــري منتهيــــة عنــــد الكلمــــة اجملــ ــة  ــ ــائر الكلمــــاا الش قــ ــلة   ســ ، مّتصــ ــا، ع ــــوايًّ فيهــ
  انلفائ  .  مثلما ه  متواشجةر  ا قبلها ما كلماا.  

 
-  2  - 

 
، الـ  تشـتقها مـا فنـون أخـر ،  ة مـا فـوا البشغيّـةوللقصيدة ا ديثة تقنيااا التصـويريّ 

 :1 ف ة تتعلو الرسو  الصيخان، الن  يوهر أرُر توظيفه يف قصيدة الرسو التشكيل ّ  كفاّ 
 

1 11- 12 . 
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 م قابلةا ونساءا وأنفاا وأ ًنا وَعّيْ سفّضة اآلن تر 

 سم خّتّيْ رََّة نوٍم وتر سِ مث ترسم مدرسةا وأَ 
 وعصفورةا بّي خطٍّ وَعّيْ 

...() 
 فضة اآلن ترسم مجيمةا وحقوالا 

 وتسألين عن أب   
 كان هنراا من الضوء واألسئلةْ   -

 كان يعشق طَّي اجلزيرة حىت البكاء
 ويروي عن املوجة املقبلةْ      
  اآلن ترسم أسرارها يف  راعيةُ فضّ 
 للضح  م تفاحةا وتقض     

 !آه ما أملح          
 آه ما أملح !         

 
هــنو اللو ــة التشــكيلّية الــ  تعــرّب عــا و دة  بــا كة مستبشــرة لغــد  ســتمتّد أســرارو  
،  مــا اجمــة املابــ  ّك يفولــة ا ابــر.  يف لو ــة لــو نُقلــْح مــا فــّا الشــعر ّك فــّا الرســو

 .   واملدرسة السورايلّية   ش املدرسة الرمايةجلا ا متنا عة ا نتما  
علــي  أن يشــّكل القصــيدة يف لو ــة، جــا  شــاعر مخــر، وهــو    الصــيخانوكمــا  ــاول  

ش الشــعرّ  والتشــكيلّ ،  ّرد ا  حاولــة  تلفــة؛ و لــك  ااوجتــه  ــ فــ ديوانــه األول، متيف    الــدميين
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القصــيدُة ّك لو ــة  تشــكيلّية، تســتخدم اخللــوم، وتشــكيل ا ــرف العــرّب،   يــث تســتحيل  
لين، ّك جانــي أعمــال تشــكيلية مصــا بة لــبع  القصــائد، للفنانــة  واللــو  أو    ،منــمة املَو،ــِ

 يا.   اآلخرَ  الدميين  ديعة غا ح يف ديوا َ نر ة  .  وه  ز مشرييعبد العز للقاص 
ــُة اإليقــــاك ــاتت عــــا )تو يــــع الــــنّ  علــــش  يــــاض  البصــــر ّ   ت ــــاف ّك هــــنا تقنيــ ، النــ

وادج ،  مـــا  قصـــيدة اســـ   ، كهـــنا املقلـــع ويالصـــفحةأ، واســـتخدام الفراغـــاا، وعشمـــاا الرتقـــ 
 :1لعلي الدميين

 
 ما تبّقى من العمر طال الي راودتين ،غماا،

 أتعبي كبماا،                       
 البالد الي .                       
                       . . . . . . . . 

                        . . . . . 
                         . . . . 

                       .. 
 سُأغيّن هلودجها البدوّي،         

 وأرقُص بّي يديها ومن                   
 خلفها              

 مبصراا و ريراا.                  
  

 
 . 87أ،  ياض األ منة، 1999)  1
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را  النقـام املتششـية عـرب  فـ  يث يفتل للقار  انف ولة املووول  عد  ال  ، مث  
،   لصرو د لة الكلمـاا.  هـنا ّبـافة ّك  ية، أفق ا ليتخّيل  ولَة مووول   مااألسلر التال

ا أو طّخرهــا،  اا اليمــش و اا الشــمال، كمــا يلحــ  يف  أيــوال األســلر املختلفــة، وتقــّدمه
ومثــل  لــك مــا     .املقلــع األخــري، وكأنــه تشــخي ر لعمليــة الــرق ،   ــش يــديها ومــا خلفهــا 

رْب الكتا ـة ما املراو ـة  ـش اسـتخدام الغـامت  يعمد ّليه الشعرا  أ يان   .  وهـ   والباهـح  يف  ـد
بّش مسـعش الشـاعر عـو اسـتثمار املـثرّراا  ، تُ 1ة مشرتكة  ش شعرا  النّ  ا دار ة تصويريّ مليّ 

ية علــش تنّوعهــا، كتا يـّـة وتشــكيلّية، وعــدم اكتفائــه  لاقــة اللغــة الصــوتّية والد ليـّـة، شــأن    ا ســّ
 ليدية.القصيدة التق

ــاا التشـــك ــوم رمب  تلـــك اللو ـ ــدوتقـ ــعرّ  ا ـ ــنّ  الشـ ــش  -غالبـــ ا -ار ّ يلّية يف الـ علـ
ُ لـو   ــيشد متجــّدد.  ولقــد شــّكلح فكــرة الــو دة هاجســا  شــعرايًّ عامــًّا لــد  شــعرا  الــنّ  

ة املنتوــر،  لتكــاد أن تــدور كل هــا  ــول  لــو الــو دمــثش   الثبيــيا ــديث،  ــ  ّن دواويــا 
ه ّك املستقبل اجلمعّ ، و لك ما و ُ لو َيستمّد ما النكر  تلّلعَ الن  أي  و  أي .  وه

تشـــــ   ـــــه عنـــــاويا دواوينـــــه:  عاشـــــقة الـــــاما الـــــورد  ،  اجيـــــح ُ لمـــــا  اّجيـــــح و ـــــ ا ، 
ــيدةر  ــا جــــا ا قصــ ــال .  و لــــك مــ خدُيـــــة يوســـــ  للشــــاعرة   الت ــــاري  ،  موقــــف الرمــ

، تعلا عنه يف لو تهـا الـ  ترتاسـل فيهـا ا ـواّ ، تان وبّمة شيل  عنوان  رءان ،2الَعْمري
 وشوّ  و ركة،  ينما تقول: ، ش مسع و صر

 
 غناٌء غناء وبعض البكاء وبعض املترْ 
 

 . ا املواقع، موابع متعددة؛ ا ميديا، سعد، وتنتحر النقوش.. أ يان  مثش : الدمي ، عل ، راي  يُنور  1
،  750ك الســـعوديّة،   ،  علـــة  اليمامـــة . نقـــش  عـــا: ) 399-396:  2  ، املعيقـــل، موســـوعة األدب العـــرب الســـعود  ا ـــديث   2

 مأ. 1983هـ،  مايو  1403ب 3ب 12، 31السنة  
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 تقوم على آخر الركب كّ  املساء
 الفضاء وتلقي جبُبَّتها يف

 يغيب األثرْ 
... 

 ض البكاءِ غناٌء غناء وبع
 ونص  اجلنونْ 

 "ونْ ّي أو ال نك"فإّما تكون
 أًن أشبه احللم؟ -
 قد تشبهّي. -
 ولكّن أحالمكم تنتهي -
 وُحلمي يبال  يف احلُلم   
  يٌ  جريء   
 على رحلة العمر ال يكتفي   
 ؟فمن  ا يكونْ    
 

 غناٌء غناء، وبعض البكاءِ 
 به عبٌق من طيوب يثٍ دوبعض ح

)...( 
 ُه أزهرتْ تُ ثْـ حّي حدَّ 

 ن، و ّمة شيحعلى ملتقى القلب رحيانتا
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 عبُت على جسد الليل
 ال خيل

 يف الليل أكسر كل املسافات
 ""طّما تكونّي أو ال أكونْ 

 يف مسعه ،يغة النتمائي فشّكلتُ 
 فيه جباه البالد الي أنكرتين وقـّبلتُ 

 وبعض احليارة بعض العيونْ 
 وأرّخت يف  فتيه الوالدة

 عامّيأسقتت عاماا و 
 عشرين 

... 
 

أة الشــعرّ ، املعــادل لصــوا ا ُلــو املســتقبلّ ،  ّك مولــد وــوا املــر وهــ  رمبيــة تشــّوفية  
الــن  ءــاول  أْن يكــون أو أْن يكــون ، علــش الــرغو مــا  كــا  املســا  وأشــوا  الســبيل.  رمبيــةر  

أنثــوّ   ترنــو ّك مولــد      هــديل الشــجرياا ، عنــوان  ،  1التـــويرقي  لتـــاللتشــبه رمبيــة قصــيدة   
ْن  تجريديّة أعلش:جديد ، أو    عث ُ لو غام ، ّو
 

 عند الشيمات ْتَ بُ نْـ يَـ  نسوٌة كنَّ 
 فن أجسادهنَّ يغلِّ 

 
 . أ 25، ص ، السعوديّة   ظ ا جريدة  عك ) أ، 30هـ، ااد  األوك، ا رنش  1419)  1
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 ويسكب فيها موائد عتر
 ومجر دالل

 نسوٌة ما هلنَّ سوى طعم شيٍء حُمال!
)...( 

 دّفق تطن مخ  لغاٍت حِلب ال
  باب
 وغيم
 وحقل
 وخبز

 وايف املتر.]و[ انتظار لق
 
 

-  3  - 
 

ر  املســتخدمة يف الـــنّ  الشــعرّ  ا ــدارّ  هـــ  أســلوبر مـــا  صــويريّة األخـــ والتقنيــة الت
ــينمائّية ة برة، واملونولـــوج الـــداخل ّ )املشـــهديّة السـ ــّ ــا ا واريـ ــد  أ.  تنبـــّث فيهـ ، برة أخـــر .  وقـ

 :1الثبيي دمّ حمل تعارف   ن ّ  ، علش عو خاص، يفنّلح هنو األداة
 

 غرفٌة ابرَدةْ 
 

 .      أ 20، ص  ، السعوديّة   ريدة  املدينة    ملحت  األر عا   ) أ، 12هـ، رجي، األر عا   1418)  1
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 غرفٌة ابهبا!؟
 اببٍ   هلا أيَّ  ال أظنُّ        
 وأرجاؤها حاقَدةْ        

 
 غبٌ  يتهاَدى على قدمّيِ 

 و،مٌت يقوم على َقَدٍم واحَدةْ 
 ال نوافذ

 وقدمال 
 ال سرير

 َدةْ وال لوحة يف اجلدار وال مائ
 احلقيقِة حويل حّي أّجيُت ًنرَ 

 ُت ابلقول: ال فائَدْة  مْ هَ وهَْ 
 

 كان يثوي بقرب حزيناا 
 ويتوي على أمٍل ساعَدهْ 

 ؟قلُت: منْ 
 طيٍّ   قال: حامتُ 

 ؟وأنتَ 
 زائدْة!فقلُت: أًن َمْعُن ِبْن 
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لها  شـــ وهـــنو التقنيـــة امل ة هـــ  مـــا يتوســـّ دهديّة الدراميـــّ ــّ  رباعـــة، وهـــو    ،احلـــرب  بجـــ   حممـ
 :1مخر قصيدته  سقوم  يفيصّور  الة السقوم، 

 
 نعم كنُت أعُب 

 أْن جاءي ،وُت  الُعودُ 

 واهنمرْت نبة احلزن فيِه 

 ريقاِت وَمدَّ أ،ابعه راعشاا كالوُ 

 مئذنةا للسالم 

 . . . آخره، وانعتاق اخليول له   بله أول القل

 ، دفء اليدين، املدى املوجِ   رفَّةُ 

 العاشقوَن وقاتلي   زادهالغٌة  

 حّي َتسَحُبين للحديث 

 اهنمرُت 

 اهنمرُت    

 اهنمرُت.        

 نعم كنُت والصوت 

 والصوت كـنُت 

 نعم وانكفأُت 

 على حبر َدم. 
 

 . 21 -20خدية،   1
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  م املسر ّ ،  تداعياا األفعـال املتش قـةو هكنا تكاد تلفل القارَ  أنفاُ  هنا السق

ــا،   ــرداا، وتكّررهــ ــا ع املفــ ــه،  تتــ ــاكفيــ ــارد أوــــواا  دون  ــــروف علــــف،  تــــواتر اإليقــ ، وتلــ
 ، مث  لريقة الرسو الكتاّب، الن  ينكف  ّك مصّي النهاية ما هنو القصيدة.القوايف

ر   ــُ ــتعلو الرســـو  أكثـــ  ّـــ يف  فد   1الصــــيخانوَيْوفـ ــويريّ ة تـ ــا أداة  تصـ ــنكر مـ   ة، يف من.  فـ
، يف مراو ة   ش  ـا ا  ، واملشهديّة السينمائّية، هنا  أسلوب الس ْردجاني الفّا التشكيل ّ 

ـ فد يـ ما ا  ور والغياب، والرمب    :ة العر يـة ، الرامـاة ّك ّ ة والعمـا ، بـما مناجاتـه املهمومـة ـ 
 واملستقبل: ،والتاري  ،واألرض ،ال مري
 
 أتراي؟ -
 أجْل   -

 منذ أن سافرت للُكوى املغلقةْ 
 نكهٌة مشرقةْ          
 ا حكي.. ا حكي         

 بيننا الكأُس والتبُ  واألروقْة.
)...( 

 ي مث متضي طو الضحِ  متستحيل حصاًنا حوافره يف د
 ر حىت فمي..مل كأساا من النااملومسيِّ وحت   
 ي؟أترا-

 
1 11- 15  . 
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 أجلْ  -
 جهةا مورقةْ    
 وخيوالا على الصمت مستغرقةْ    
 ّضُة اآلن ترسم حبراا وأشرعةا وفضاءا ،غمْ فِ 

 وحتتال حّي أقايضها:   
 أشرتي حبرك الغيرّي..   
 وأعتي  حقَل ،هيٍل وسّلة طّْي..   
 أطلق عصفوريت يف الفضاء الصغْم.و    

* * * 
 ِه.. تبعثه  يْ واج  كفَّ ة اآلن ترسم طفالا وتسأله عن مضّ فِ 

 للدروس.   
 ويلب  كوفيةا وعقال قصبْ  حيمُل التفل دفرته املدرسيَّ 

 أتراي؟ -
 أجلْ  -
 شهقةا من هلبْ    
 بْ عَ اي غناَء التـَّ    

 بْ عَ التـَّ يركُض التفُل يف تعي فيتيح 
)...( 

 تفّز املليحُة..
 ن عينهاختل  خلخاهلا وتواريه ع 
 مث ترسم طفالا بال أحذيةْ 
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 هنا حمكمْة! -
تســتحيل حبيرلــا قاعــة للقضــاِء، وأخــرى هبــا املــاثلون طليــه بتهمــة قلــب األمــور،  
ــاطقون بغــم حــديٍث، ويف آخــر احليــرات   وأخــرى هبــا الصــامتون، وأخــرى هبــا الن

 الشهوْد.
 الشهوْد.. الشهودْ  -
للحضــور وجليــل يف    1َة طميــاءةا عــن ،ــيٍّ يبيــ  األحاديــث والصــحَ  العربيــ   تنــدّ 

 وكّرْت إبحدى الصفوِف حبيبات مسبحٍة..  لصّ  ،وُت نساٍء ولغط،آخر ا
 تنحنح شيٌخ، توّ أ ابألرقيةْ 

 هنا حمكمة!  -   
 رُِفعت جلسُة اليوم..       

 فاخلعوا األرديةْ 
 أتراي؟ -     
 أجلْ  -     
 كهة يف السريرْ نأو أرى      
 مْ والفضاء ،غٌم.. ،غ     

 ال يتَّسْ .
… 
 

 
 ة . كنا يف األول،  نصي  ًّا    1
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ة مـا األسـئلة واباكمـة، الـ  تنتهـ  دراميّـة مشـهدها  اجلدائل الشـعريّ وهكنا، يف هنو 
 ّك انعدام الرمبية:

 
 تّةا  ات عينّي واسعتّي و،حَن حليبرمسْت قِ 

 وخيتاا متارس قتل الفراغ به
 ،رخت:     
 أتراي؟ -
 !! ىر أًن ال أ -
 

  -يف الوـشم  تـراين  ـ   -، فلّما وار  عي  قـدطّ وكأن رمبيته ما قبل كانح    وْهو  
 ة،  ل مل يـَُعد يف النهاية قادرا     علش اإلجا ة: ّ مل يـَُعد ير  ما كان يراو؛ مل يعد ير  فد 

 
 ال تتلي َ،ْويَت اآلنَ 

 حنيريت ،ادرتـْها املسافاتُ 
 ..ُكوي معي اآلن اي فّضة العربية

 ُكوي معي        
 لى ما جَرى.لنبكي ع             

 
ك  راعـــة    ولكـــاجيديـــّة فحســـي،  وليســـح هـــنو  نهايـــة ترا خائبـــة املســـعش كـــنلك.  ّو

الشــاعر يف التــوافر علــش شــ  األدواا التصــويريّة لتشــخي   التــه الشــعرية، فننــه، يف تصــوير  
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ــلوب )ا ر  ــبه أسـ ــا يشـ ــنّ   ـ ــتهّل الـ ــد اسـ ــان قـ ــنو، كـ ــداث هـ ــّ ّ نـــ األ ـ ــراأ  اك الفـ أو    يف املسـ
 أ، لح ما عنونه  ـ استح ار :Flashback، )ماالسين

 
 وحدي هنا  

 ين املليحةُ غادرتْ 
 أْشرَع هذا املمّر هلا اببَُه..

 ْت ختوتّيتَ فخَ 
 ْت أْن تعود ..وَ نَـ 

 هي اآلن خترج من ساعدي
 

  ث تـدور القصـيدة علـشهـ   بتدئـه؛ ايـ نتهـاو، فننـه ينت مثلمـا أن الـنّ  يبـدأ   ،ّ ّ أنه
د  منّيتهــا  نفســها، يســتدع  مخرهــا أوســا وأوســا مخرهــا.  وهــ ،   شــكلها الفلكــّ  هــنا، نســّ

 الد لّية، ال  تدور دوائرها علش سراب  متتد  لقاتُه ّك ما    اية و   داية.  
 حـ   ترتا    ش نصووـه املختلفـة، برة    ،الصيخانلد     ةوتبدو تلك تقنية مفّ ل
ْرد، كمــا يف قصــي ، وبرة أخــر  إبخــراج ســينمائّ  شرك،  1دته  كــان امســه خالــد ا كــ  والســ 

ــّ ّ  ــاك الفـ ْرد، وا رنـ ــ  ــايع، والسـ ــا ع املقـ ــة، وتتـ ــة اللغـ ــاعر  ركـ ــه الشـ ــتوظف فيـ ــة  يسـ ،  ـــل و ركـ
َهدَ  َشـــْ

ــيخانة ا ـــدث.  مـــع نقـــشا  الكتا ـــة والبيـــاض، مل املعهـــودة  ـــش مفـــرداا اليـــومّ     الصـ
ْحريّة  البســيط، ومــا يشــحنها  ــه مــا ياقــاا ّءائيـّـة، غــري متوقّعــة، يف بــرب  مــا الواقعيـّـة   الســّد

 
 . 47 -45الصيخان،   1
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Magic Realismعنـوان   اجعـة  ادرـة  مروريـّة، يف مررّيتـه  .  يتجّلش  لك مثش ، وهو يصّور ف
 :1 فايمة 
 

 هناٌر..
 بصيٍ  خفيضْ 

 شيٌر أبيٌض يعصُب الرأس مّتكٌئ فوق منحدٍر  يٍِّق..
 ٌة"لَ يْـ "شَ 

 وّدعْت وْجَه سّيدِة العائلةْ 
 حديٌد يفارُق أشكاله
 خيُط دٍم نزَّ من َعَربَةْ 

 لٍ ن عَ محديٌد هَوى 
 مثّ فارَق أشكاله..

 لعبٍة قاتلْة.دٍم سال من  و ّمَ  خيطُ 
)...( 

 عّزون مل يرحلواملا
 فدَخْلْت..

 وحّي جلسُت طو املائدةْ 
 كانت هناك

 نبض يديها على كل ،حن  عُ زِّ وَ تُـ 
 

 . 53 -51م.ن.،   1
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 وحّي أكْلتْ 
 مل أجد طعمها يف اإلًنء

 فرتكُت املكانْ 
)...( 

 ا يف املكانهقيل طن الذين أتوا بعد يومّي من دفن
 رأوا مشتها اخلشّي ...

 ا، أساورها  ائعةْ ورا مكس
 كانت هناكوأن الشهادة  

 على شرفة الركعة الرابعةْ 
 مّرت الَعَرابتْ 
 هنضْت فاطمةْ 

 من ،الة املكان
 وطئْت عربةْ 

 من حديٍد يلزّ 
 أساوَر فاطمَة الضائعْة 

 
-  4  - 

 
  ه ّ ا كـان .   لـك أنـ ي الــدميينل ع وما التجارب املهمة يف هنا السياا نر ة الشـاعر  

ا الصــــورة الشــــعريّة ة  ًيــــّ ة اجلائيــــّ ا يف نــــاو  الصــــورة البشغيــــّ   القائمــــة علــــش اجملــــا   -لديــــه ّيغاســــُ
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عةعارة املوا ســــــت  شــــــهديّةّك الصــــــورة امل  -وا ســــــتعارة ، فــــــنن نر تــــــه   تقــــــف  ــــــه عنــــــد  وســــــّ
أ، أ  أن يكــــون الــــديوان كلــــه  الــــديوان -أ،  ــــل تلمــــل ّك )ا ســــتعارةالقصــــيدة-)ا ســــتعارة

.   1987اقــع ،  منـن عموعتـه األوك،  رايا املو   ا    الــدميينوقـد  ـدأ      اسـتعارة وا ـدة ممتـّدة.
ــة ــا  األد يــ ــا األجنــ ــادة مــ ــرأة يف التجريــــي، واإلفــ ــمار يبــــد  جــ ــنا امل ــ ــة    وهــــو يف هــ والفنيــ

دا  علـش هـنا  هأ:  الغيمـة الرواوـية ، شـا1998األخر .  وأي  ّ ا و اإلشكاّك امللتـب ، )
 الناوك املثمر لديه.

ــــ أنشيد علــــش شب الســــّيدة   رايا املواقــــع  ارنــــا عشــــر نشــــي نــــا     وينــــتوو دا ، مسّاهــــا ـ 
لعويمــة .  ومتثــّل تلــك األنشــيد مــا يشــّبه رجــع الصــَد  للقصــائد الــ  تتخّللهــا، يف جهــا   ا

ة    ـش هـنو اآلليّـ ه   وارّ ، خرج  ه الـديوان وكأنـه قصـيدة وا ـدة.  وقـد يـر  القـار  وجـه شـب
ة ، ال  تقوم علش تشـّو   الروائ ،  الغيمة الرواويّ  نّصه يف  الدميينال  اتّبعها    وملّية الس ْرد

رية الناتيّـة   -ّب مــوا   ئ، ونــ إ خيـاّك غــراالـاما  ــش َنصـ ش متحــاوَريا يف نـّ  وا ــد: نـّ  الســّد
 ا الغاية السرديّة.  مع اختشف الغاية الشعريّة ع

ش  لَــ جْ ـ ــ  ياض األ منــة ، يُلحــ  هــنا النــاوك الفــّ   شــكل أَ   واقــع ، مــرورا  ومــا  رايا امل
ــدميينيف عموعـــة   ــدّا أجـــرا  النافـــنة ، )  الـ ــا تـ ــّن   1999األخـــرية:  اجنحتهـ أ؛  يـــث يغـ

ط  موفّقـا  يف تواوـله النسـّب مـع متو    ته الس ْرديّة، والعك ، لينجا نريبا  ر نر ته الشعريّة  تج سـّ
.  وأول مـا يتبـّد   القرا ،   قلع النور عا ا ُكو املعيارّ  علش مد   ا ـه يف هـنا أو  ا 

ْرديّة، مــا تبويـــي الق  الـــدميينالشــبه،  ــش نر ـــة   ائد يف أ ـــا   صــ الشــعريّة األخـــرية ونر تــه الســـ 
 وممرّاا:

 
 هبو األ،دقاء -
 هبو اجلدارايت -
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 هبو النحت -
 اتممرّ  -
 هبو الغروب -
 

 يف عملّية تنّكر  نّصه الروائّ :  الغيمة الرواوّية  :
 
 سهيل اجلبلي  -1وهج الذاكرة :  -
 1وهج الذاكرة :  األ،دقاء  -
 2عتمة املصابيح : األ،دقاء  -
 األبواب -
 يف البدء -
 
ا، كمــا  ت نصووــه داخــل تلــك األ ــا  واملمــرّاســعش يف تلــك اجملموعــة الشــعريّة ّك َنسْــ   د وقــ 

 يوهر ما عنوناا:
 

، كان وأخوالــا، األ،ــدقاء.  ، عوملة_ هبو األ،دقاء: فو ى الكالم، وجه، التباس اجملاز
ر ــّون قلعــا و  ي)وأكثــر هــنو النصــوص مهــداة ّك أوــدقا  الشــاعر  الــنيا  

 أ.أ  33صيف  شائ  الناكرة  )
 اح، الظل، السواد.اجلزيرة، عابر، بيت، مسافة، أقد_ هبو اجلداراّيت: بالد، أعناق 

 _ هبو النحت: كاف، زايرة، الشباك، آاثر، دعاء، لغة.
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 _ ممرات: الصديقات، ،بااي من عاج، بلوزة، القرين، املعاش، وحدة.
 ية.،  اكرة، ،الة الغائب، َشَبه، ،ورة جانبة_ هبو الغروب: خذوا احلكم 

 
 شكــر، فيمــا يبــدو،   كــان قــد خــامر الشــاعر منــن وقــح   يــد أن مثــل هــنا املســَعش الفــ ّ 

ليبـــدو أظهـــر ترا لـــا ، يف هـــنا    -مـــا خـــشل أنشـــيدو، ا رـــ  عشـــر  - ـــ  ّن  رايا املواقـــع 
ن كــان    البنــا  الرتتيــّب للنصــوص، مــا  اجنحتهــا تــدّا أجــرا  النافــنة ، وأجهــر ّقناعــا .  ّو

ــنو ال ــري يلحـــ  أن هـ ــة األخـ ــنيفية يف اجملموعـ ــة التصـ ــداخل  ناعـ ــا التـ ة مـ ــّ ــة دمينيـ ة تعكـــ  مر لـ
ة  دَ النــا ع عــا  ريــّة القصــيدة املفــرَ   وــدقه الشــعرّ ،الشــعرّ أ، تُفقــد العمــل أ يــان   -)الســرد ّ 

ــة ــا معـــ  يف النهايـ ــل مـ ــتقشسا؛ ّ  هـ ــن  -واسـ ــاعر  عـــي  الـ ــاا الشـ ــد أن بـ و ابايـــث،  وو عـ
 بروش  ما تقفياا أكرب؟!أن يصلنع نوما  مخر أ ل، و  -ع ويةوأَرـَْقَلْح عليه التقفية ال

أ.  1991نر ةر نورية، يف عموعتـه  وتنتحـر النقـوش.. أ يـان  ، ) احلميدين لسعدو
حاا عموعتـه، أ ـد ا يـتقّم   شغـة فقد أنتت ووتش متناو ش  ش وـ  احلميدينولكا 
: )متفــاعلاأ، واآلخـر ءــاورو يف ة البحــر الكامـل، وّيقاعـا  روــينا ، يقـوم علــش تفعيلـ فصـيحة

: )مســتفعلاأ، و  يتعــّد  أر عــة أشــلر  يف كــل وــفحة، نشــيد رشــيت، علــش تفعيلــة الرجــا
ا وّيقاعيًـّا.  ويبـدأ .  فجـا  مركـّي الصـوتش متناغمـا  د ليًـّ بّ و لغة  أقرب ّك منط  لغو ّ  شـع

 هكنا:
 

 ْت ختوات رم  العّي يف قلب السحابّثر وتع
 وتشّ  يف طرقالا حفراا من اآلهات

 يتبعها زفم موج  األ الع/ يرْكز فوق عرجون 
 قدمي/.
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 طاب املكان/ والال مكان متّددت أطرافه
 اب فكيهاعوتشابكت أو،اله..  رّت خل  ل
 الزمان مكاييل الزمان على الزمان، ويف
 توحدت أ،وات أ،هار السنّي.

 
 ما عاد ابلقادر /

 ميشي على الساتر
 أو ير ي اآلخر
   1/ أن يرتدي زيَّهْ 

 
جال  ش الصوتش )النص شأ قد أ ـدث  نـا و املسـر ّ  الع ـوّ ،  يـث     وهنا السّد

َد أ مقــام الــ  ا ينشــي  ّ  األول أو أي  دونــه.  ومــع هــنا، مل يكــ نيقــوم  الــنّ  اآلخــر )الصــ 
عــا  كمــرمتش متقــا لتش، وكأمنــا وظيفــُة الصــوا الشــعّب ليســح   ينهمــا جــدلر مــا،  ــل يقفــان م

 علش ما يرد يف الصوا األول، وكأن الشاعر قد َقَصَد  ـنا ّك التعبـري عـا  اكثر ما التأمش
ن  ول تو يد لسـا ا، تعبـريا  عـا  اا وا ـدة  او دة اسّو يف مستوايا الثقافة املختلفة، فح ّو

 يف.تقامستها ا ياة ومعايري التصن
 

 
 

 
1    ،  . 5-4ا ميديا، سعد، وتنتحر النقوش.. أ يان 
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 :وتوظيف الرتاث التناّص -ج 
 
 

-  1  - 
 

تلك   lleeGn tique textu.1 ّن كّل نّ  يقوم علش شبكة  ما املوّراثا الّنّصية
تتبـع   -مـا املمكـا أوـش  و   - يـّةيث.  ولنلك فلي  ما األمة يثما  ا النقد ا دمسل  

ما، وّمنا تكما األ ّية يف ّلقا  ال ـو   ن ّ   يف  Intertextuality  كل مواهر التناصّ 
.  ونــدر  نـا  الـنّ  الفـارا ة  أساسـ ا يفنَـ بد علـش مـا يوظّفـه النـاص  عـا وعـ   فـّ ، ممـّا ًثـّل لَ 

ــالت النصــــّـ ّ  اإل الـــــة ــة  عنـــــوان  ظـــــاهرة التعـــ ــا ّك تلـــــك الدراســـــة املستفي ـــ ــعر  هنـــ يف الشـــ
شهر يف أ، ونشرها علش مد  علوي اهلامشيالسعودّ  ا ديث ، ال  كان قد ابللع  ا 

 ، أ.  أمـّـا خاوــية  توظيــف الــرتاث، مثسســة اليمامــة1998نشــراا )مث  ، جريــدة  الــرايض
يف الشــعر السـعودّ  املعاوــر ، كانـح قــد  فـنن أيرو ـة ماجســتري،  عنـوان  توظيــف الـرتاث

د  األدب شلـــرايضأ.  وتلّرقـــح لنـــا، ا1996، ونشـــرها )يأشـــيان اهلنـــدأ ااـــا الشـــاعرة 
.  وهــابن ، وتوظيــف األســلورةالفصــيل، والــرتاث الشــعبّ  لبا ثــة فيهــا ّك توظيــف الــرتاثا

لســعوديّة، اداريــّه وغــري  داريـــّه، االدراســتان، كلتا ــا، قــد دارب  ــول الشـــعر املعاوــر يف 
املنحـا ة ألمسـا   ،مل تنجوا أ يان  ما منلّية ا نتقائيـةتا مادة واسعة ومهّمة، وّْن كانتا فقّدم

 
ــا  ، ب.م.، ) يُ   1 ــر: دو يـ ــة التنـــاصّ   أ ريـــلأ،   ،  2000نوـ ــ ،    نوريـ ــار  سـ ــة    ، تعريـــي: املختـ ــد )دوريـ ــر ونقـ ــرب،    فكـ ، املغـ

  ، نقش  عا: أ 120-111، ص ص  28ك 
Encyclopaedia Universals S.A. 1997, Tome 12, p514-516. 
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يف القصــيدة  التنــاصّ  اعيا ــا.  أمـّـا دراســتنا هــنو فتســعش  ســتخشص أهــّو مرجعيــّاا
 .ا دارّية، وأساليي التداخل النّص 

 ،  غـرض    و توظيـف الـرتاث   التنـاصّ ق  املبحـث قـد ت ـّما شـد   ّو ا كان عنوان هـنا
  تبــدو منــه جــدو  هاهنــا؛ مــا    -ّجرائيــًّا  -اإلعــشن عــا  تــواو  ــش ، فــنن الفصــل  ينهمــا

ة لـح  نصووـا ، أو تـدخل  لأ لمـ ، وتوظيف الـرتاثصّ االتن يث كانح كلتا املادتش )    عامـّ
 ،  دلوله األ ل.اصّ مفهوم التن
 
 

-  2  - 
 

ا  سـبي   السـعوديّة يف القصـيدة التنـاصّ  ااتوـّل مرجعيّـ  ا ديثـة عر يّـة غالبـا ، ّمـّ
ــا  اللغــــوّ  والثقــــايفّ  ة ا نتمــ ــّ ــل اآلدا  -محيميــ ــائد يف كــ ــّ  الســ أو    -بولعــــل  لــــك هــــو اللبعــ

ْن ُوجــد التــأرّرل ــعف ا يــّشك والتعلــّت  دا   -مباشــرا  أو عــرب الرتاــة  -ب األمــو األخــر ، ّو
ــة ا د  ــان  وســــع  ش ركـ ة.  ّو ا كـ ــة اللغويــــّ ــا  النصــــوص، واملمارسـ ة، يف تقنيــــاا  نـ ــّ ة العامليـ اريــــّ

  صــوص  غــرية ماثر نيجــة، فــنن  لــك   ينفــ  شلُكّليّــ تا ســتقرا  املصــادرُة علــش َغَلبــة هــنو الن
ة مـا النا يـة الفنيّـة.  فحينمـا يقـف الـدار  علـش فتـة  للنوـر، و  مه ة، لكنها ط  غـري   عر يّ    مـّ

رياســــتعمال   ــْ ــة الَعمــ    أن أكــــون أو    يّة:الشكســــبم للعبــــارة    -علــــش ســــبيل املثــــال  -خدُيــ
عـا القـول    فننـه يف غـ     -ة شـيل رءانتـان وبـمّ يف قصـيداا    -أكون.. تلك هـ  املسـألة! 

 نـ ّ  بارة قد شتح ما شائع القول، الن    يع  شيئا  ما تفاعـل  قيقـّ   ـشّن هنو الع

ــر ية  خدُيــــة ــه تلــــك.شكســــبمومســ ــان قــــد يلفــــح  ، أو موقــــف القــــول يف عبارتــ   وّن كــ
ا  النســوة،  علــش نــون  يف القصــيدة   تكــا  امللــّل   ا  ا  -مــع  لــك  -القــار  يف  تكــونش :  ّمــّ
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ــارة   ــه العبـ ــن  تنحـــرف ّليـ ــون ، الـ ــونش أو   أكـ د  خدُيـــة  لـــد تكـ ــْ ــه البـُعـ ــا خشلـ د مـ ــّ ؛ لتثكـ
د الـن  يوـّل )  يَبـا أ، أو  ـ  )غائبـا أ، يسـعش الـنّ   االنسوّ  ورا  ق ية النّ ،  لك البـُعـْ

  استح ارو أو استيشدو.ّك
ا املر  ّية السـائدة، فهـ  تـراوا جعيـااأمـّ  ـش املصـادر التاليـة،    - لبيعـة ا ـال  -التناوـّ

 بة   سي شيوعها:مرتّ 
 
 العرب، شعريّة وغري شعريّة.  نصوص الرتاث  أ1
 .الشعر العام ّ   أ2
  فنــزار،  أمــل دنقــل، ّك  السّياب  ملربّ يا، منن لد  أعشمه ا  الشعر العرّب ا ديث أ3

 .دروي  حممود، وايقبّ 
 أودا ها لد  أجيال الشعرا .  حْ ر عيون القصائد ا ديثة يف السعوديّة، ال  أ د   أ 4
  

ا ا را  علــــش معــــش  األول، وتصــــّدرو قائمــــة املرجعملصــــدر  أمــــّ ّية، فيــــأ  مثشــــّ يــــاا التناوــــّ
أو قليعتهــا    يبيعــّ  للشــعريّة العر يـّـة، يشــهد علــش عــدم انبتــاا القصــيدة ا داريـّـة عــا الــرتاث

 معه.   
ا الرافــد الثــا ، فهــو ة أو خلورتــه اللغويّــ   ا قلــع النوــر عــ   -وأمــّ   -ةمــد  أ ّيتــه الفنّـيــّ

يف اململكـة    الشـعبّ   يا األخرييا ما القـرن العشـريا شلـرتاثيعك  ا تفا   ملحوظا  يف العقد 
َبُه التقــاُ  العــامّ  شلفصــيل والفصــيل شلعــامّ ، علــش أوــعدة  شــّ  مــا   حد العر يـّـة الســعوديّة، وــَ

  لعتيــيم احــزاالعاميــّة يّتجهــون ّك الفصــيل،    لنشــام الشــعرّ  والثقــايّف؛ جعــل  عــ  شــعرا ا
 عــ  الراســخش يف  دارــة الــنّ  الفصــيل ّك العــامّ ،    -شملقا ــل  -مــثش ، يف  ــش انصــرف

عرا ، ممـّا سـو  العاميّـة ترتكـا يف شـعر  عـ  الشـ   .  وسـنا، فـنن مرجعيّـة التنـاصّ مـثش   الصيخان
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ةلصـــي لـــك ا رتبـــام ال : شـــعر  ت شلعـــامّ .  وقـــد تقـــّدمح اإلشـــارُة ّك أن األ ـــر  طرـــرا  شلعاميـــّ
  يف العامّية.  ور .  ولبع  هث   نوعلي الدميين، واحلميدين ، والصيخان

ثل املصدر الثالـث ر  ا، ًو شـاعر  ـديث.  علـش أن غالـي      ينجـو منـه   وـيدا  عر يـًّا عامـًّ
يتعلــّت اعــشم التجديــد الشــعرّ  ابــدرش، و  ســيما األر عــة    -الــواع  أو غــري الــواع    -التنــاصّ 

  اي قبّــ   كنــزار شـاعر  كبـري  وأسـلو ه،    الشعرا ، املشـار ّلـيهو أعـشو.  ّ ّ أنـه  ينمـا يسـيلر معجـوُ 
ــود درويـــ  أو   ــلو ه، فننـــه بـــرج  ـــه عـــا التـــأرّر اللبيعـــّ ،  حممـ ، علـــش معجـــو شـــاعر  نشـــ   وأسـ

ا   ــاعر املتـــــأخر وـــــوتَه املتميـــــّ ــا ا ستنســـــا ، وفقـــــدان الشــ ــداخل النصووـــــّ ، ّك شـــــكل  مــ والتــ
 ارة. ءدث يف شعر  ع  الناشئة ما شعرا  ا د  ن املستقّل.  و ا  ما كا 

ــّل امل ــع أقــ ــدر الرا ــ ــّد املصــ ــا قد ويعــ ــادر ورودا  مــ ــداخلهو  بَــــ صــ ــدارّيش يف تــ ــعرا  ا ــ ل الشــ
ر التجر ــة الشــعريّة ا ديثــة يف الســعوديّة، قياســا   غريهــا.    النصووــّ .  ويــنّو  لــك علــش قدصــَ

نصـوص الشـعرا     هـ  أكثـر النصـوص الـ  تتـداخل معهـا  الثبيي  حمّمدولعّل نصوص الشاعر  
ع  ـــه    -وغااراـــا  الثبيـــيّك جانـــي أســـبقية نر ـــة    -  لـــكدّ اآلخـــريا.  وكـــأّن مـــر  هـــو مـــا تتمتـــّ

ر املســافة  ــش الــرتاث ه مــا أوــالة  االيــّة؛ جعلــْح أوــدا ها نســّ الشــعرّ  والقصــيدة    نصووــُ
ــا العا  ــّ   :هد يْـــــ عَ وْ اُ نُـ ميـــــت يف وجـــــدان املتلقــــّـ ،  د ديثـــــة، ومـــــا مّث خلقـــــْح فـــــرادَة طرريهـــ الرتارـــ

 وا ديث.
 
-  3  - 

 
كا رود أشكال  عشرة رئيسة يتخنها التناصّ   يف القصيدة ا ديثة يف السعوديّة:  ًو
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 .أ ا ستعانة األسلو ّية1
 .ت مش وا ستشهادلأ ا2
 .أ اإل الة3
 .أ التلميل4
 .أ املناق ة5
 .  أ املعاربة6
 .أ  وار النصوص7
 .أ  نية األقنعة8
 .أ أسلوب املرااي9

 .ل ّ  ش الشعر والفّا التشكي أ التناصّ 10
 

، أو  واملســتو  األوّك مــا تلــك األشــكال هــو أن يّتجــه الــنّ  ّك ا ســتعانة األســلو ّية
عانة  أو نثـر ا.  ويـرب  مـا ا سـت، سوا  ما كان منها شعر ا  ت مش النصوص ت مينا  استشهادايًّ 

أو تعبرياتــه.  وأكثــر الشــعرا     هشلنثــر ا ســتعانة  نصــوص  مــا القــرمن الكــرأ،  فرداتــ   ســلو ّيةاأل
 :حسن علوان حمّمدابدرش ا تفا   نا  

 
 تعال، .تعال.

 وأفرغ على اجلرِح ِقْتراا 
 وى حّي أي ن رّب قبوه سفلن ين

 رة!يفسد الذاكلقيحَ  أن 
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يها يف أســلوب    -ّ  أن هــنو الوــاهرة   تعــدو عنـــدو غالبــا  هـــنو    -علـــوانعلـــش تفشــّ
ا الت ــــمش، ابــــدودة يف التوظيــــف ا ا ســــتعانة األســــلو ّية فقــــد يكــــون  ــــش    ،ســــتعار .  أمــــّ

 :1طالل التويرقيّيش أنفسهو، كأن يقول نصوص الشعرا  ا دار
 

 متٌر بفواكهه عانق البحر
 مث احّمى ظلُّه

 ابلنوافذ سال 
 "فغَّن ومال
 وغَّن ومال

 وكسْت وجهه ُ رة البتقال".
 

د.  أو أن يقــول  عبــد احملســن يوســ  مــا الشــاعر  ريم ــّمن ا مقلعــه األخــ  جــب    حممــّ
 :2احلرب

 
 خذي بيدي

 تعبْت قدماي خذي بيدي
 أنكرتين القبيلُة واألهلُ 

 
 .      أ 25ص السعوديّة،  ،   جريدة  عكاظ ) ،    هديل الشجرياا   أ، 30هـ، ااد  األوك، ا رنش  1419)  1
ـــــ، رجـــــي، اخلمـــــي  1423) 2 علـــــش شـــــبكة الســـــعوديّة.   ،ريـــــدة  اجلايـــــرة  امللحـــــت الثقـــــايف ) ،  العويمـــــة أ،  26هـ

والتعــــــديل اعتمــــــاد ا علــــــش   أ./oct/3/cu2.htmhttp://www.suhuf.net.sa/2002jaz  : اإلنرتنــــــح 
 نسخة النّ  ال   صل عليها البا ث ما الشاعر.
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 "واملدن املشرتاةُ 
 وتل  الي يف النَدى املشتهاُة"

 ... خذي بيدي
 

 
ُ
ه.  ّ  أن هــنا  يف  اشـية نصّـ   ، كمـا نبّـه هــوأمــل دنقــل  مــا   صـ  نَ في ـّما املقلـع امل

ّيقـــاعّ  أو    يل، لتوافــت  و  مــا التــداخل كــنلك يقــف عنــد ت ــمش الــنّ   شــكل وــر املســت
 د ّك، دون أن ُءدث  ش النّصش توّترا  جدليًّا.  

  املغنّـاة  شــوقي  دأ ــ علـش قصـيدة    1جب احلــرب  حمّمدءيل    أ، كأنْ ومثل هنا )اإل الة
 .   وتراقصت عب األغاي املصبحات دمــاُء زحلــةْ ، يف قوله:  2:  اي جارة الواد  زحلةعا 

منــا يقتــب     أ، الــن  قــد يــَردُد يف هيئــة توظيــف    يتعلـّـت  ــن ّ وكــنا )التلمــيل أدّب شل ــرورة، ّو
ـًـ   عبــارة  مــا   احلـــربا    د لــة مــا.  ومثــال  لــك أن يقــول  ســياا رقــايّف ليغرســها يف الــنّ ، ّ

 :3نفسه يف قصيدته  العويمة 
 

ا  و،رُت وحيدا
 أًن اجلمُ  أ،بحُت وحدي

 فكي  أًن اجلمُ  أ،بحُت وحدي؟!
 خذي بيٍد ُحرَّةٍ 

 
علـــــش شـــــبكة  الســـــعوديّة.     ، ريـــــدة  اجلايـــــرة    امللحـــــت الثقـــــايف  ) ،    ســـــح البنـــــاا   أ،  28هــــــ،  و ا جـــــة، اخلمـــــي   3142)   1

   أ. http://www.suhuf.net.sa/2001Jaz/apr/12/cu2.htm  :  اإلنرتنح  
 . 178: 2محد، الشوقياا، شوق ، أ  2
 م.ن.   3
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 تُ واستوي
 فقومي ُنصّلي

 
 ُبعــدها العميــت يف الثقافــة    ق ــية الو ــدة   يــث يــر ط الشــاعر  -ي الــدّد   فبهــنا التلمــيل

يــوق  املفارقــَة النااــَة عــا مناق ــة قــدَيو اجلماعيــّة والو ــدة القائمــة عليهــا ممارســُة    -اإلســشمّية
ة  ملــــا هــــو كــــائار يف واقــــع ا ــــال ا  -اعّيتهــــااالصــــشة يف اإلســــشم، شســــتوائها وقيامهــــا و  لعر يــــّ

 القدَيو الو دويّة.  واإلسشمّية ما انتفا  تلك
ــة   ــأرري يف  نيـ ــعر القـــدأ.  وهـــ   ـــدودة التـ ــة يف الشـ ــتوايا الســـا قة مألوفـ غـــري أن املسـ

أ سـنا  النّ  اجلديد؛ أل ا تقـف غالبـا  عنـد  ـّد ا  ـور املش ـَ ، دون نشـوب )أرـر  لـويل ّ 
 ومــا مثّ، فهــ  بــما   1أ. ard GenetteRG   نيــتيجر  جــماا  ـور،  ســي )

ّية قـد تــُرجو يف العر يــة    Textualityيّـة.  ولــئا كـان مصــللل   ، أو التلميحالتصــرءّية التناوـّ
وعلــش الــرغو مــا أنــه   تفريــت  ــش    - وبرة أخــر  ّك  التنــاصّ      تــداخل النصــوصكبرة ّ

  ، أو اخلفـا ، يفّ  مـا خـشل درجـة: التصـريل، أو التلمـيل    نيتيجلد    مستوايا التناصّ 
،  ةاألســلو يّ   ف األنــواك الســالفة، أ : )ا ســتعانةفننــه ًكــا تصــني  -عشقــة الــنّ   ــن ّ  مخــر
،  مقارنـــة شألنـــواك األخـــر  الش قـــة: )املناق ـــة  -أ، التلمـــيل، اإل الـــةالت ـــمش وا ستشـــهاد

 ــــــش الشــــــعر والفــــــّا    ، التنــــــاصّ ، أســــــلوب املــــــرااي،   نيــــــة القنــــــاك،  ــــــوار النصــــــوصاملعاربــــــة
منـــا يرتكـــا علـــش    ةوفـــت منوـــور  مخـــر،   يرتكـــا علـــش درجـــ   -أالتشـــكيل ّ  الوبـــوا واخلفـــا ، ّو

.  وعليـه،  ًكـا أن ينلبـت علـش ال ـرب األول  العشقة  ـش الـنّ  والنصـوص األخـر  يبيعة
؛ ما  يث ّن د لـة مفـرد  هـنا املصـللل  Intertextualityمصللل  تداخل النصوص   

 
 . 119يُنور: دو يا  ، ب.م.،  1
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ــرورة ــل شل ــ ــداخل  ،   يصــ ــًّ   تشــــري ّك  تــ ــون أّوليــ ــد يكــ ــا ج والتفاعــــل، وقــ ا  ّك التمــ ــًّ ا وجائيــ
ــا   ا.  يف  ـــش ًكـ ــ  ــا  Textualityأن يُفـــرد ال ـــرب اآلخـــر،  صـــللل  التنـــاّص   ملحوظـ ؛  ـ

 ، مـا تفاعـل  ع ـوّ ، تتمـاَهش فيـه مـادة النصـوص يف  وتقـة  تدّل عليـه  نيـة الكلمـة،  تنـاصّ 
  -ألقـلّ سـنو الدراسـة علـش ا  -تر نقرت ـه هنـااملتناّص. ومهما يكا ما ش  ، فهنا تفريـ  الن ّ 

 .  للتمييا  ش مستويش ما تعالت النصوص
ً ا، ًكـا أن ًثـّل  ومثلما كـان فـّا )النقـائ  أ أسـلوش  يف تفاعـل النصـوص الشـعرية قـد

ة يف  دة ا داريّـ ل أشـهر مناق ـة يف القصـييف الشعر ا ديث.  ولع  مستو  عميقا  ما التناصّ 
 ّن ُجنــّح األ ــشم ، وقصــيدة    :لتيفـــة قـــاريالســعوديّة هــ  تلــك الــ  قامــح  ــش قصــيدة  

  .  وقد اثرا يف الصـحافةا ّن اجتُثح ا ركا  :العوا ي  أ د  ي  هللاالشاعر اليم   

، دومنــا  1بــجةر  ــول ســرقة  شــعرية مــا  -قــاري  لتيفــةّّشن نشــر قصــيدة    -أ6199الســعوديّة )
.   لـك أن  التفاا ّك ما قام  ـش النصـّش مـا تفاعـل   يـوّ  يشـبه أن يكـون مناق ـة  شـعرية

لـك املصـللل الـن  عرفـه  ش  علـ   نا الشكل ما التناصّ هأسلوب التحاور  ش النّصش ءمل 
هــو العصــر األمــوّ ، وغــرض  وا ــد، هــو    رب القــدأ، والــن  اــُّد يف عصــر وا ــد،الشــعر العــ 

لر شإل يـا ؛ كـ  يـدّل يف النقـد ا ـديث علـش هـنا  يْ هد أ أَ التهاج .  ولعل  مصللل )املناق ة
تعــ   ــوار ا    ق ــة.  مــا  يــث ّن املنارّ ،  النقائ ــّ ، مــا تعــالت النصــوصو املســتو  التحــا

ْن مل ي ش، يلتــام فيهمــا الشــاعران شــكش  وموبــوع ا وا ــدا ، ّو ســتلام األمــُر شل ــرورة   ــش نصــّ
ر الـــرّد أو ا ـــوارب  عْ وهـــو مـــا فلـــا ّليـــه العـــواّم فســـّموو: )شـــد    2التنويـــه شســـو الشـــاعر الســـا ت.

 
ُ
  أ.  وفــّا النقــائ واألختــل  والفــرزدق  جريــر)  لــد   أ.  ومــا هــو ّ  فــّا النقــائ  رحــاوَ  امل

 
اجلايـرة الثقافيـة  وـفحة  )  ،  وأعـّدوا ك مـا اسـتلعتو أ،   3هــ، اـاد  األوك، األ ـد  1417، ) ف يُنور: الَعْمر ، خدية يوسـ  1

 أ. 29، ص ، السعوديّة   ريدة  اجلايرة   
 ، أمحد، بري  النقائ .  عا فّا النقائ ، ًكا للقار  الرجوك ّك: الشايي  2
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ــا يــــدعوو ) ــاة الســــاخرةنيــــتيار جم ـجـــ  ــــنا ًكــــا أن يــــدخل بــــما مــ .  علــــش أن  أ شباكــ
بروش  وأوناف ا، وليسح شل رورة مهاجاة علش اللريقـة العر يّـة القدًـة.  فـن ا كـان   للمناق ة

ــة ــللل )النقي ـ ــتوعي مصـ ــان أن يسـ ــنلك، أوـــبل شإلمكـ ع  ا ،   لـــك كـ ــه املوســــّ أ،  فهومـ
 .  العوا يو قاري ش نص     كنا  الن   دث  اتناوًّ 

أ كانـــح ومـــا تـــاال مصـــللح ا علـــش  لـــك النـــوك مـــا اإلعجـــاب  ـــنّ    ينمـــا )املعاربـــة
لتـــــاام  وبـــــوعه  يف ) نائـــــه الشـــــكلّ أ، ولكـــــا غـــــري مشـــــروم ا   هســـــالف، يـــــدفع ّك  اكاـتــــ 

أ، ّ ن تبــايار نــوعّ .  وممــّا ًكــا أن يــدخل  واملعاربــة  )املناق ــةلنــوعش،  فبــش ا   1وم ــامينه.
ــاصّ  دحملقصـــيدة  العويمــــة ،    املعاربــــة  يف تنـ ــا 2بر جــــب احـلـــ   مــــّ نية  ا لــــاك  ســــي، الــــ  جـ
 املشهورة،  ُونح نفس  عّما يدّن  نفس  : البحرتي
 

 خذي بيدي
 فالبالد بالدي

 و ا النخُل خنلي، وشاهد رْمسي 
 و ا املاُء مائي،

 و ا اليُـْب   يـُْبسي.
 

 
 رباا الشعريّة.  ا عا املعاربة يف الشعر العرب، يُنور: السماعيل، عبد الرمحا،  املع  1
ـــ، رجــــــــي، اخلمــــــــي   1423)   2 ــايف  ) أ،  26هــــــ ــت الثقــــــ ــرة    امللحــــــ ــدة  اجلايــــــ ــعوديّة.     ، ريــــــ ــبكة  الســــــ    :  اإلنرتنــــــــح  علــــــــش شــــــ
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كلـ ه.     احلــربنـ     البحــرتييف قصيدة    وهكنا ّك مخر النّ ، تنتوو مفرداُا القوايف
ّ  أن التعــالت الصــوّ  يف هــنو القصــيدة ظــّل يلغــش علــش التعــالت الــد ّك؛ مــا يصــّل معــه أن  

ـــ)املعاربة الصـــوتّية  هـــنا النـــوك مـــا املعاربـــة  شيســـم   أ؛  يـــث تتكـــ  القصـــيدة علـــش جـــر   ـ 
  البحــرتي اولـة  أخـر  ملعاربـة    احلــربنا، فـنن يف نـّ   مـع هـ لقوايف يف القصيدة القدًة.  و ا

ة ، متلّلعـا  ّك  ر  لم د ، ما خـشل  تقّريـه ماثر ا  ـارة العر يـة املنـدر   رَ سْ يف  تقّريه ّيوان كد 
وما العَمش ّك البصرية؛ كـ  ًلـك    - وها  ما ا ُلو رأس    -ا قيقةاخلروج ما ا ُلو ّك 

 ه ّك مستقبل  يعيد عَد مابيه.املوا نة  ش شّكه ويقينه، فيهتد  يف در 
 
 
-  4  - 

 

، و لــك مــا  التواوــلية مــع الــرتاث  ّك لُعبــة األقنعــة  وترتقــ  بــروبر أخــر  مــا التنــاصّ 
ا.  فقــــد جــــا ا قصــــيدته املشــــهورة  أاي دار عبلــــةَ   الثبيــــي ــــرك   حد  فيــــه علــــش عــــو  متميــــّ  عدمــــْ

ـ1403وـــــبا ا ، ) ـــــرم   ــ ــرتةتـــــتقم  وـــــوا    -علـــــش ســـــبيل املثـــــال  -1أـهــ يف انكســـــارو    عنـــ
 تصارو:نوا

 

 غريٌق بليل اهلزائم سيفي
 جريحورحمي  

 ومهري على شاطئ الزمن العرب
 يلوك العنان                             

 
 . 69ُح ُ لما  اّجيُح و ا، اجي  1
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 أعانق يف جسدي شبحاا 
 مثخناا ابجلراح                            

 ومرثية للكمّي الذي  اع من يده 
 الصوجلان                            

... 
 

ه   شبا  التداخل، أو التناصّ ررَو كثريا    قوو، وكثريا  ما وقعوا يفأوقد اقتفش   ، مـع نصـّ
 :1هنا، أو نّصه اآلخر  تغريبة القوافل وامللر 

 
 أدْر مهية الصبحِ 

 ُ،بَّ لنا وطناا يف الكؤوسْ 
 يدير الرؤوسْ                  

 وزدًن من الشا لية حىت تفيء السحابةْ 
 صبحِ لأدر مهية ا

 َة املستتابْة.واسفح على قـَُلل القوم قهوت  املُرَّ 
... 
    

ــا الشـــاعر قنـــاك    يدة الـــ هـــنو القصـــ  َلَكةيلـــب  فيهـ ــُّ ــن السـ َلي  بـ ــُّ ــيايش  السـ ، مـــا شـ
ًــــنل    الثبيــــيالصــــعاليك، وكــــان مشــــهورا  انــــه أهــــد  النــــا  شملســــالك واألرابــــش.  لكــــا  

 
 . 51-50الت اري ،   1
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َلي  تغريــي القوافــل العر يــة ومســتملر وــحوها، ّْ   عــة ،  ووــفه رائــَد  هويــة  شــعرية  مبتد   الســُّ
 يناج  كاها ا ّ  يستنبئه عا الويا املنتور.

 ،  عبلـــة  أ،  عنــوان  أنشـــيد خليمـــة1998)  ،أشـــيان اهلنـــديوط  قصــيدة الشـــاعرة  
مــا جهــة، ومــع تــداخشاما نفســها، مــا جهــة أخــر .     تشهــا  الثبيــي  لتتــداخل مــع قصــيد َ 

ة املشـــار ّليهـــا يف    أشـــيان لـــك أن نر ـــة   الشـــعريّة تبـــدو مرتبلـــة  وبـــوا ايرو تهـــا اجلامعيـــّ
 لريقـة  فتـة،     .  فهـ  تعتمـد توظيـف الـرتاثاثمستهل هـنا املوبـوك،  ـول  توظيـف الـرت 

اللــنيا قــد يشــعر  مــا    ،معهــا  ــنا  العنــا  وا فتعــال  ر القــار ُ عُ شْــ غــري أ ــا متتلــك مهــارة    يَ 
ا ما يبعث علـش الشـعور أ ـا تعـي   هلد  غريها ما الشعرا .  كما أ ا متنل النّ  ما تفاعل

 ًّدو  نوة التوّهت واإلف ا : رو يًّا، وتستبلنه ووفيًّا، ممّا  ما تقول
 
  اكرةا ال،فرار النخيلْ  دار عبلة  مْ دِ أَ 

 على الصبح يف مفرق الدارِ  وعّرجْ 
  اٍو كما كان يوم انسلختَ 

   1كما ،ار يوم اقرتفت الرحيلْ 
(...  ) 
 

  يــه الكلمــاُا  سـد الــنّ ، يف تش ــو  ينثــال انثيـا   يف تيــار يويــل، تتشـّبث ف  والـن ّ 
 :ابجلواءّاّيها  عنرتةمع استنلاا   ، يف تناصّ  عبلةبّم.  وتستنلت الشاعرة هاهنا دار 

  
 

 . ، السعوديّةأ   ريدة  املدينة     ملحت  األر عا   ) ،     ة عبلة م أنشيد خلي     أ، 21هـ، ااد  اآلخرة 1418)  1
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 واسلمي  ار عبلةَ تكّلمي          وعمي ،باحاا د  ابجلـــواء  اي دار عبلة

  

  العبســي،  عنــرتةا سـتنلاَقش تّتصـل واشـجُة أجيـال  مـا اسـّو العـرّب، متتـّد منـن   شو ـ 
يف  البكــا   ــش يــد     ،أمــل دنقــل  بعنــرتة.  مــرورا   أشــيان اهلنــديأ، ّك  )الواقــعب األســلورة
ــة ــاء اليمامـ ــرتة ، وزرقـ د  عنـ ــّ ــي  حممـ ــةَ يف  أاي داَر    ،الثبيـ ــة    عبلـ ــا نر ـ ــبا  ا .  وكأمنـ حد وـ ــْ عدمـ

ــر تش األخري   أشـــــيان ــاتش التجــ ــّثش  ســ ــا يفط  متــ ــ   تحليلهمــ ــْح هــ ــش قامــ ــش، اللتــ ــا  تــ  كتا ــ
 .  ّ ّ أن قصــيداا تّتجــه أكثــر ّك  ــوا الــناا، يف مقا ــل الــتقّم  وتعــّدد   توظيــف الــرتاث

ا التقليـد ّك التمثـّل، أم  مـ األوواا وا وار، الن  سـلكه هـنان الشـاعران.  هـل هـو الفـرار  
ــية ة  التصـــ    لـــك )خلصووـ ــا  دراميــــّ ــي عـ ةأ، ترغـ ــّ ــش مــــرمة    ويرأنثويـ ــجّ  علـ ــاد الشـ ّك اإلنشـ

َرَ َة   ة، الــــ  لــــاول َمســــْ األ ــــداث؟  هــــنا علــــش الــــرغو مــــا دخــــول  عــــ  األوــــواا اجلانبيــــّ
 الشعب: ا، متداخش  فيها الصو املشهد 

  
 اسكي الرمل ] ؟ [ رئة الدار

 هال
 لفالوازرعي جذوة النار يف وجنات ا

 "هال هال هي
 نتوي الفال طّي"

 ... 
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 :1عمر بن الفارضيف تلميل  تناّو  ّك وجدانية 
 

 َطيْ   انِ بَ على ُكثْـ   جْ رِّ ماا عَ عِ نْ مُ     َد َطْي      يْ البِ   يْ وِ تْ يَ   انِ عَ ظْ األَ   سائقُ 
 

َر الـنّ .  القبيلـة، الـن  يعلـو يف  النّ  وواُ كما يتداخل يف  شـكل تنـاظرّ  مخـد
رج عـا يبيعـة الـنّ ، األنثويـّة، البو يـّة.  وتلـك قيمتـُه، الـ  تثتيـه تعبـريو  يـد أن هـنا   بَـ 

ورــة الــ  نعــا خصووــّية التجر ــة وخصووــّية وــا بتها معــ ا.  وهــو مــا يتســاوا مــع لغــة األ
  ّـبة، وجنـاا،  ف، سـاعد مغتصـي،، ا ّنا ، كفو  عبلة َيُسْوُد  ّسها مفرداا النّ : 

 …اجليــد، الشــفاو، وشـــْو، َخولــة، شــفة، وردهــا، فاكهــة مشــتهاة وجيــد مــا العــاج، جيــدها
ان الـنّ ، واملتـداخل و  ، و لك منـن عنـ عبلةّخل.   هنا شإلبافة ّك أنورة الرما املركاّ ،  

الــن  ًــّر يف أ ــد مفاوــل  - ، عليهــا الســشم، وقصــتها القرمنيــّةميَ رْ مَــ هــو   -مــع رمــا مخــر
 النّ :  
 

 وهّزي "بِسْقِط اللَِّوى" ما تبّقى من الذكرايت...
 

ــا تقـــّدم، شإل ـــا ا الرتاريـــة:  الصـــعاليك،   ــتّ ، كمـ ــنفرىوالـــنّ  مكـ ، كفـــوف  الشـ
ْقط اللِّـــ الرمـــال،   ــِ َلة  وبـــوك أيرو ـــة  .. ّخل.   وكّلهـــا عناوـــر وريقـــة  َوىسـ مـــا    ؛أشـــيانالصـــّد

ها شــكلر مــا التلبيــت لــبع  مــا قامــح  دراســته؛  يــث ء ــر    -لوهلــة  أوك  -يشــ  ان نصــّ
ش  فنيـًّا لفكـرة التوظيـف.  ّ  أنـه قـد  الوع  النقدّ  يف املمارسة الشعريّة، فتكشف القـرا ُة متـث  

 
 . 190ديوان ا ا الفارض،   1
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مـا عصـمها مـا منالـت ا  دواج، الـن     -قبـل نقـديّتها  -مـا شـعريّتها املوهو ـة  ألشــيانتـوّفر  
. الــن  قــد    ــد عنــه    -  هنــاعلــش أن مصــللل  التوظيــف   1يــرتّد  فيــه شــعر النقــاد أ يــان 

ــاو ا جـــتشّب املصـــلنع، أو    -نـــهم ـــديش  خـــري ا   للـــي   عنـ   -كمـــا قـــد تـــو   الكلمـــة  -املتعمـــّ
، وأشــيائه،  دار مــا هــو ا ســتلهام، وا ســتنلاا، والتمــاه  الرو ــّ ، مــع معليــاا الــرتاث قــ 

 وأسئلته.  
لــد ّك، وعافيتهــا  اط  غالبــ ا مكتنــاة ، يف كامــل ا تشــادها    أشــيانواملفــردة يف نــّ   

ــا   ة، و ينتهــ ــّ ــاواي  اإلءائيــ ا خــ ــ  ــاد   نـــــد لفوــ ــعريّة، تكــ ــو ا.  عـــــدا أن  الشــ ش ، أو  شــ ــّ ، أو معلــ
ُه أن يكـون:     مستهل الـنّ   كلمـة  أَددْم  قـد يبـدو غـري  .   أَددْر داَر عبلـة" لـك.  ولعـل َوْجهـَ

تغريبـــة     -الثبيـــيّليهـــا،  قصـــيدَ     رولر ـــا كـــان هنـــا  خلـــأ ملبعـــّ .  فعشقـــة الـــنّ ، املشـــا
حد وــبا ا   أاي داَر عبلــةَ  ، و … أدر مهجــة الصــبل، املســتهّلة ـ ــ  القوافــل وامللــر  غــرُي    -عدمــْ

ــوّ   خافيـــة ــورة تســـاوقها ا يـ ــع، واـــي الصـ ــة  أَددْر  متـــنل املعـــ   ركتـــه األوسـ ــا أن كلمـ .  كمـ
ر .  ّ  ّْن قيـل: ّّن كلمـة  تـنّكر والتعـريت  علـش الصـبل يف مفـرا الـدالاألر ي، مع موقـف ا

ءا ها!   أَددمْ  َة ؛ فه  ّ ن لمل د لتها ّو ًْ    مشتّقةر ما  امللر الدّد
ثــّل التنــاصّ     فــح،    خاوــية  مفريــَة ا  ــور، علــش عــو    ســعد احلميــدين يف نر ــة    ًو
أ.     لتكاد  ع  قصـائدو تسـتحيل  1977موعته األوك،  رسوم علش ا ائط ، )ومنن ع

ة   خــشف علــش   التنــاصّ  شــّ .  ولــئا كــان   اك تركيــي  واك  يســتدع  نصووــ  ّ أداة  فنّـيــّ
علــش  ســاب  أ يــان      شــغف شستح ــار النصــوص وتوظيفهــا يوشــك أن أيالأ ّيتهــا، فــنن  

وّد ا  الشـعرّ  يف  صـوااليُلحـ  تششـ   قـد  ة؛ ّ   وّـ اخلا  ة الشـاعرلغـ  نشـغال شألوـواا   خد ـَ
 

 نور يف هنا: الَفْيف ، عبدهللا، شعر النـ ّقاد.  يُ  1
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 التنـاصّ   وأي    1نّ .التناّواُا ّك أوحا ا لر ا تواَر  معوُو  ال،    لو أعيدْا  األخر 

، وهـو مــا متثـّل علـش عــو   لـة ميـّـا   غالبـا  ّك أسـلوب املـرااي املتجــاورة، أو املتقا  احلميــدين لـد   
أ، الســا ت ووــفها.  و لــك يف مقا ــل  1991النقــوش أ يــان ، )  خــاصّ  يف عموعتــه  وتنتحــر

 .التناّوّية ّك األقنعة الثبييميل 
ا   ة   أ، و  يـــاض األ منـــ 1987ا املواقـــع  )، فتـــرب  يف عموعتيـــه:  رايعلـــي الـــدميينأمـــّ

املختلفـــــة، و درجـــــة مكثّفـــــة،  يـــــث تتمـــــاَهش نصووـــــه الشـــــعريّة    أ، ظـــــواهر التنـــــاصّ 1995)
شـاعرر عـاّمّ     والــدميين نصوص  شعريّة  ونثريّة ، قدًة  و ديثـة ،  ع ـها فصـيل ومخـر عـامّ .   

ْعر، ســوا  أكــان لــه أم لغــريو.   ا ، وهــو يوظــّف يف أعمالــه هــنا الشــّد قبــل أن يكــون شــاعرا  فصــيح
 لـون     -شـارة يف ا ـديث عـا الصـورة الشـعريّةكما سلفح اإل  -علش أن ديوانه األول قد تفّرد

 الشـــعرّ   لشـــاعر  ـــش الـــن ّ يـــااوج فيـــه ا  - شلتنـــاصّ  ّن جـــا  ووـــُفه    - تلـــف  مـــا التنـــاصّ 
عبــد العزيــز  أو للقـاص    منمة املَوِ،لي، ما خشل أعمال  مصا بة  للفّنانة  تشكيل ّ والنّ  ال
هـا   اجنحت  األخـري،  ييندمالــ كثـريا  يف ديـوان    اصّ نـ .  هنا علش  ش تتوار  مواهر التمشري

ــّل توظيــــُف الــــرتا1999تــــدّا أجــــرا  النافــــنة ، ) ْن ظــ ، واملفــــرداا  ثأ، موا نــــة   ســــا َقيه، ّو
  عـا األنوـار،  يف هنا الديوان ّمنـا  يتـوار   اليومّية، والشعبّية،  ابرا   ش .  ّ ّ أن التناصّ 

ا كمــا كــان الــن ّ   لكنــه كــامار خلــف ُا مــا نفســه ييّـعــ  يف    ،   ُيســتنبط منــه  ســهولة، و  ًُْكــد
الغالـــي يف    الــديوانش الســا قش، ّْ  كــان أي  معلنــا  عــا وجــودو.  هكــنا كــان يــا ع التنــاصّ 

صــيدة  وــشة الغائــي ،  ســتثنا اا هنــا وهنــا ، أ ر هــا مــا ورد يف قاهــنا الــديوان، مــع  عــ   
زةاعر اقتباســا  وــرءا  عــا معلقــة   يــث يقتــب  الشــ  ، مــع تنبيــه  ّك  لــك يف  احلــارب بــن حلــّ

 
الســعوديّة.     ريــدة  الــرايض ،     ملحــت  الثقافــة  )    ، الســاعة الثامنــة واألر عــون أ،   8فر  هـــ، وــ 1424 ج هــنا: ) ا منــ مــا    يُنوــر   1

  :   اإلنرتنح   علش شبكة 
2003/Mainpage/Thkafa_5373.php-04-http://www.alriyadh.com/Contents/10.أ 
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اخل  د ، الـــ  تتـــ 2تتبـــّد  يف مثـــل قصـــيدته  وـــورة جانبيـــة   وتلـــك ابايثـــة للتنـــاصّ    1ا اشـــية.
  ينما يستهّلها  قوله:  -طرفة بن العبدّبافة ّك  -املتنيأووااا مع ووا 

 
 ظمئي دمي

 وحيارة الوادي لساي
… 

 
 :3أب التيبفن ا ووا 

 
 زاءُ وْ َـ ين اجلـُت فإنَّ قْ تَ وط ا نَ       ْت    ِ َ وْ الوادي ط ا ما زُ   ةُ رَ خْ أًن ،َ 

 
 ل:ما القصيدة نفسها، يقو  -عرو ةرماا  لل  -ويف راثئه ببو ته

 
 خرجتها من التابوت، أحنُت نبَضها جرساا من الساعاتأف

 نعناعاا و"مّنا"                              
 وأقوُل يقتلين هواِك وأنِت ِمّنا                         

 
 

 
 . 91 ، عل ، اجنحتها تدّا أجرا  النافنة،  ي الدم  1
 . 101 -96م.ن.،   2
3 1  :143 . 
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ن كان قا -1رفةطوقد   يتنّكر القار  هنا قول    :-ة الن ّ  عا  يف  اكر ّو
 

 واداا على األقَصى وأنَت خبيلُ ا ولسَت خبمًن،         جُ  منَّ وأنَت امرؤٌ 
 

 ّك أن يقول:
 

 أمسيتها أنثى، فمن  ا ال يرى أنثاه يف دمهِ 
 ومن  ا ال يرى "راايت حيىي"
 عباءلا البهّيةْ  ن وهي خترج م                            

 
ة:فيستح ر هاهنا اآلاي َها، قَ فـََلمَّا َو َــ   ا القرمنية الكًر ْعتُـَها  َعتـْ الــَْت َربِّ ِطّيِ َو ــَ

ْرميََ  ا مــَ تُـهــَ ُ َأْعَلُم مبَا َوَ َعْت، َولَْيَ  الذََّكُر َكاألُنـَْثى، َوِطّيِ مَسَّيـْ  ُأِعيــُذَها بــَِ   ّيِ ، َوطِ أُنـَْثى، َواَّللَّ
ا مِـــ  ْيتَاِن الـــرَِّجيمِ َوُ رِّيَـّتَـهـــَ ُة  أ.  ّك قولــه تعــاك:  36مــران:)مل ع  َن الشـــَّ ُه اْلَمالِئكـــَ فـََناَدتـــْ

يِّداا  ، َوســَ َن اَّللَِّ ٍة مــِ دِّقاا ِبَكِلمــَ ىَي، ُمصــَ ُرَك بَِيحــْ َراِب، َأنَّ اَّللََّ يـَُبشــِّ لِّي يف اْلِمحــْ ،  َوُهَو قَائٌِم ُيصــَ
 أ.  39)مل عمران:  ُصوراا، َونَِبّياا ِمَن الصَّاحِلِّيَ َوحَ 
 

 قوله:مث بتو النّ   
 

 ظمئي يدي،
 

 . 204يوان يرفة  ا العبد،  شرا د  1
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 وحيارة األطفال تفتح ]طمسها[ قمراا على تعي
 وتعلن عن رهاي                                

 
 الن  افتتل النّ ، ليختتمه: ،1املتنيفيعود ووا 

 
 ال ُُياِلدُ   نْ ِدْرَن مَ ال ُيصْ وارَد  مَ          ،يدِ واملهنَُّد يف يَ   ،وأورُد نفسيْ 

 
ا؛ فالتنــاصّ   الــدمييننا الــن  انتهــح ّليــه نر ــُة  هــ و  ، كســائر األدواا  يعــّد تلــّورا  مهمــًّ

ش وأ عـــد عـــا املباشـــرة، ّ  عـــا  ـــد  ويأتـــه علـــش    حا الشـــاعر، وخفّـــ نْ الفنيـــة، كّلمـــا جـــا  أخفـــَ
 النّ  واملتلّق .

 
 

 
 .  394: 1شرا ديوان املتنب،   1
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 ألشكال اإليق اعّية سة ا هند   . 4

 
 

-  1  - 
 

، ولكــا ملـا ا يســتغ   ووْ :  ّنـه ًكــا للشـعر أن يســتغ  عـا الـن  1أجــان كــوهن يقـول )
إب اســا للمقومــاا    ه.  والقصــيدة النثريــّةتــ ّّن الفــا الكامــل هــو الــن  يســتغّل كــل أدوا    عنــه؟

ــاالصــــوتيّ  ا، كمــ ــ  ــة تبــــدو، دائمــ رَت.   وي ــــاف ّك هــــنا أن الشــــكل  لــــو كانــــح شــــعرا  أَ   ة للغــ ــْ  ــ
منــا طســّ  علــش  وا  فــ ّّ  خــاّص، ًكــا أن يُللــت   اإليقـاعّ  مل يكــا لــد  العــرب اعتبايــ ا، ّو

عمـــار، تشـــهد  ـــنلك هندســـة  كمـــا يف امل  أ، يف الشـــعرتـــوا ن لعليـــه شـــ   مـــا قبيـــل )هندســـة ا
،  ، والتنـاظر يـث النوـام القـائو علـش التشـاكل  -علش سـبيل املثـال -،احل مدائن يف  املعمار
ة معّلقــة  ، وكــأن والتــوا ن  وهــنا   يصــادر بــرورة     2.أو قصــيدة تناظريـّـة  القصــر يف  نيتــه الفنيــّ

  - راّيا اجملّدديا،  قدار ما أيخـن التجديـد ّك انلشقـة أوـيلة التجديد، و  يلغ  شلرتاث
    مــا خــارج  لــك كلــه.  ولعــل  لــك  -  ـار ّ امـا يبيعــة اللغــة، واسويــّة الثقافيـّـة، والــنوا  

 
 . 52 نية اللغة الشعريّة،   1
 . 65: الفـَْيف ، مفاتيل القصيدة اجلاهلية،  ر يُنو  2
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ــازكمــا  ــدا   ّك  اولتهــا وبــع بــوا ط ملشــروعها العروبــّ  التجديــدّ ، فكــان    املالئكــة  بن
بـَُح يف   كتا ا  ما ق ااي الشعر املعاور ، معرّب ا عا وع   ان التجديد مشرومر منـامبو ان يـَنـْ

ة، ومل ُو  عــ .  لــنلك  تــُك تلــك ردد ة  منهــا عــا  ركــة التجديــد،    تر ــة الثقافــة اخلاوــّ ــد كمــا يَه
، كمــا  1، قــائور علــش أساســه بــن أ ــد  اخلليــلعرن اجلديــد مســتمدإ مــا عــَروض  تقــول:  ّن شــ 

غَـش علـش شـعرن املعاوـر كـل اللغيـان؛  لأنـه ينبغـ  أ  ي تقول:  مـثد  القـول يف الشـعر ا ـُرّ 
القيود الـ  تفربـه عليـه و ـدة التفعيلـة، وانعـدام   أو انه   تصلل ل غراض كلها،  سبيألن 

ــدفّ  ة التــ ــّ ــاا، وقا ليــ ــيقّية. الوقفــ ــا يف     2ت واملوســ ــنلك  ميُلهــ ــه كــ ــنهي ّليــ ــان يــ ــا كــ و لــــك مــ
 3.شاكر السّياب بدرالتجديد الشعرّ ، 

منـن وقـح  مبكـر عـا  اورة كثريا  ما كانح تنشأ  يدة املعيف القص الّياا اإليقاككّن ّش
ف  يف التأســي  العــرّب، أو عــا عــدم وعــ   نوــر ّ   تلــّور الفنــون،  عْ ف  يف املوهبــة، أو بَــ عْ بَــ 

ة العر يـــــة املعاوـــــرة، ًكـــــا    ةيف القصـــــيد   أو عـــــا هـــــنو عتمعـــــة.  و تتبـــــع األشـــــكال اإليقاعيـــــّ
             عة أشكال أسا : تصنيفها ّك أر 

    
أ،  اا الشـلريا، علـش أو ان الشـعر العـرّب وقوافيـه، الـ  قـد  أ )القصيدة التناظريّة1

ة :  القصــــيدة العموديــــّ ت عليهــــا أ يــــان  يتجــــاو      العموديــــة   م ، مــــع أن مفهــــو يُللــــَ
ــو ن  َد  والقافيــــة  ا ستمســــا  شلــ ــَ ــد َروــ ا كــــان قــ ــّ ــت التعبــــري والتصــــوير، ممــ ، ّك يرائــ

 
 . 7املشئكة، ن  ، ما ق ااي الشعر املعاور،   1
 . 48م.ن.،   2
معـادة     -الشعر ا ُّر والتجديد.  )استمع ّليها الـدار ُ   القسو العربأ،  ول   -ما مقا لة أجراا معه )هيئة اإل اعة الربيلانية  3

 تقريب اأ.  1998 –يف  رنمت ّ اع  
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أ يف كتا ـه  شـرا ديـوان ا ماسـة  م1030هـ   421-،  أبو علي املرزوقيشرويَه )
  .متّام ألب

عيلــة و ــدها، وتصــّرفها كيفمــا وّجهتهــا  ف  علــش التفأ، الــ  لــاأ )قصــيدة التفعيلــة2
يف التفعيلــة الــ  تنــتوو    دفقــُة اللحوــة الشــعريّة.  دون خــروج  علــش اّتســاا اإليقــاك

 النّ .  
ــا  أ، و أ )قصــــيدة التفعــــيشا3 تلــــك  تســــميتها، وهــــ   أّول  اولــــة لهــــ   هــــنو   اولتنــ

 .  أ  تلـك الـ    يتقيّـد  ا سا اتّ  أن تتخن اسـو  الشـعر ا ـُرّ القصيدة ال  ًك
يبتـــــدك  ل،  ر العـــــربّ عْ ّيقاُعهـــــا شلتفعيلـــــة الوا ـــــدة، ولكنـــــه ينـــــداا يف موســـــيقش الشـــــّد 

ــّدد ــُة املتجـ ــا التجر ـ ــاج نوأشـــكا   متليهـ ــرتاو ًـ ــر.  فـ ــا نـــ ّ  ّك مخـ ا  ة مـ ــًّ ا تفعيليـ ــ  امـ
الشهرية:   لاقة هوية ،    حممود دروي  خر.  ومنها علش سبيل التمثيل قصيدة 

ْن كان تداخل اإليقاك ُْثل  درجة   دودة،  يث تبدأ  ق ّو  له:و فيها ًَ
 

ْل أًن عرب"  "َسيِّ
 ُلاأ)مستفعلاب  َفعد 

 
)مفـــاعَلنتأ،    ، لكنـــه ينتقـــل ّك تفعيلـــة الـــوافرالبســـيطوكأننـــا ّ ا  شـــلر  مـــا عـــاو   

 ب : ر  سّجْل أن ع  ينست سائر الن ، مكّررا  يف رناايو   مة البسيط وعليها
 

 سّيْل أًن عرب
 ون أل ورقُم بتاقي مخس

 وأطفايل مثانيةٌ 
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  أيت بعد ،يواتسعهم سي
 فهل تغضبْ 

 سّيْل أًن
 ...عرب 

 
 ،  عــد أن اســُتهلك هــنا  ر ا ــُرّ عْ صــللل علــش هــنا الشــكل ـ ــ الشّد فهــل ًكــا أن يُ 

ــد  ــو:  شـ َبَ  معنــــاو، أم هـ ــْ ــللل، وأَلـ ــد ر تفعــــيشاعْ املصـ ــل:  شـ  ؛  عيلــــةلتفر اعْ  ، مقا ـ
ــّد عـــ  ا   عْ لشـ

ُ
ــألة، يف  ا  التفعـــيشا؟  )للـــد بد تَـــ لْ ر امل ر  عـــودر ّك تفاوـــيل هـــنو املسـ

 أ.4و  3املقلع 
م ش  قصــــيدة النثــــرأ وأخــــريا  )النثــــرية4 وليــــدة    رْا يف فرنســــاهــــ .  وقــــد ظ أ، أو مــــا ُتســــَ

ــاماظـــروف   ــرن الثـ ــش  القـ ــل  علـ ــر، وردّدة فعـ ــع أن    عشـ ــّنع.  ومـ ر املتصـ ــّ ْعرو املتحجـ ــد شـ
ْعر  شـكش  انتقاليـًّا كانوا يرون قصـيدة النثـر  الرمايش ، مقـّدر ا لـه أن بتفـ   ـيشد الشـّد

ــد اســـ ا ُـــ  ــا قـ ــا يف ســـ ّر، ّ  أ ـ ــة األتأنفْح تناميهـ ــةياا املدينـ ة ا ديثـ ــّ ــااد  ور يـ ، ووربـ
عد اإلنســـان ّك ا نعتـــاا  امليتــافيايق   مـــا مصـــريو   ة املختلفـــة، وَتلَلــ  املــدار  الفنّـيـــّ

ــاّ ة هنـــــا يف املصـــــللل، الـــــن    1الكـــــاررّ . ْعر   و  مشـــ ــّد :  يـــــااوج  ـــــش جـــــن  الشـــ
ة اإل ــــداك يف  والتجريــــي  ــــتإ مشــــروك، تكفلــــ     قصــــيدة ، والنثــــر:  النثــــر . ه ُ ريــــّ

 تلـف الفنــون واآلداب.  لكــّا املشــاّ ة تنشـأ  ينمــا يـُْنلَلـَـت، مــا ورا  املصــللل،  
عْ  ن  الشــّد ر، كمــا ترســّ  عــرب العصــور،  ّك خلــاب  ند ــاّك، ّيــديولوجّ ، إللغــا  جــد

 ووـفها    - إلقامة مـا ُيسـمش  قصـيدة النثـرّ ،  هنا  القليعة مع املنجا الرتاروما 
 

 .  285، 270، 25 -24، 16قصيدة النثر،  :  رنر، سو ان، نور يُ  1
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ْعرايًّ و يــدا  وأخــري ا ْعر، وهــو مــا يقــع فيــه    -خيــارا  شــد كخامتــة اجليــاد علــش جــاّدة الشــّد
 عــُ  أرشب هــنا التيــار.  وكأمنــا تلــك الــروا الن ــالّية دا ر عــربإ مســتفحل  يــال  

 أو جديد، معه أو بّدو!  هنا علش الرغو ما فكرة التعـاي  األجناسـّ   كّل وافد  
ة  -1(ســــوزان بــــرًنررمبيــــة )  الــــ  تنلــــو  عليهــــا   يف مســــألة قصــــيدة النثــــر  -العلميــــّ

ْعر.  وهــ  ُّتلــ    ّك أن قصــيدة النثــر  -يف مخــر ســلر  مــا كتا ــا  -وقصــيدة الشــّد
ليســـح  تجديـــد للشـــكل الشـــعرّ ،  قـــدار مـــا هـــ  رـــورة ا تجـــاج  ون ـــال  فكريـــّة  

كــان    مــع قصــيدة النثــر  (بــرًنرومــا هنــا، يوهــر أن دور )   2ن بــّد مصــريو.لإلنســا
ْعر ا ُـــ   املالئكـــة ثا ـــة دور   ّر العـــرّب؛ دور ا ّنقـــا ايًّ مـــا الفوبـــش والـــرتّد ؛  مـــع الشـــّد

ــاُاا املل ــا ا مناقشـ ــنلك جـ ــرولـ ــيدة النثـ ــة قصـ ــة  تجر ـ ــاير ابدقـ ــول املخـ ــة  ـ ،  ّولـ
  .ش  قصيدة نثرسم  و اولتها ببط األوول، و التقعيد  ملا ًكا أن يُ 

موسـيقاها    علـش أ ـا ستسـّتمدّ   -أساسـا    -تستند مراهنُتهـا وقصيدة النثر
ــّد  ــرارعْ الشـــ ــا أســـ ــّ   ريّة مـــ ــا الداخليـــ يقاعااـــ ــا، ّو ــا، ونربهـــ ءا ااـــ ــة، ّو ة  اللغـــ ــّ ة، الد ليـــ

أ عتيـت، لـو وـّل.  غـري  بــودلميّ والنهنّية.  وهو ُ لو مشروك لو لقـّت، ويمـاار )
منا ج هنا النوك ما النصوص أنه ملّا يال يلـوب علـش سـراب  أن املع لة يف معوو 

ْعردي ة ، ًكـــا للقـــار  أن يـــدها ك ، مـــا دام مّتصـــفا   درجـــة  مـــا  شـــد امنـــة  يف أّ  نـــ ّ 
ــش ــا  يبقـ ــش أن الفـ ل.  يف  ـ ــّ ــاعريّة والتأمـ ــه  -الشـ ــف أجناسـ ــا   معّينــــا ،    -يف  تلـ  نـ

ــه املنشـــ  واملتل ــل  ـ ــائاا ، يشـــرت  يف التفاعـ ــيدة  وشـــكش  مـ م ش  قصـ ــَ ــا ُيسـ ــّ .  ّن مـ قـ
، لـــي  فيــه مـــا جديــد ســـو  تعليـــت  ، كمـــا متّخ ــْح عنـــه التجــارُب ّك اآلن النثــر

فلي  شجلديد.  كـان معروفـ ا يف     .  أّما نّ  قصيدة النثراملصللل:  قصيدة النثر
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 ،   ، و ّشــراقاا الصــوفّيةالتوقيعــاافــّا   املختلفــة، يف  بــروب النثــر الفــّ  العــربّ 
ان  !    .  وقبــل  لــك و عــدو، يف األســلوب )القــرمّ  الكــرأأو ــ  يف  ســجع الُكهــّ

ْعريّة قصــــيدة النثــــركــــّل أولئــــك ًكــــا أن يتــــوّفر علــــش   ة، و قواعــــدها  شــــد ــّ    البًنريــ
ن كان هـنا    اإليا  -اجمّلانّية -شث: )الو دةالث أ.  ودَْك عنك َنَسَبها الغرّب، ّو

ة. ش ّ ن مــا فــارا  نــوع ّ   ــش  نثــر  تـُـر  مــا     1ينفــ  روافــد طررييـّـة غر يــّ الــن  يبقــَ
ْعر ــّد ــدعش  ق  - الشـ ــن  يـ ــنا الـ ــّ    - صــــيدة النثـــرهـ ــر الفـ ،  ســـيما يف منا جــــه  والنثـ

ــا، الـــن  يتـــوّفر علـــش كامـــل اخلصـــائ  الـــ     - منـــن مدم ّك أايمنـــا   -املشـــار ّليهـ
ك هـنا الــن ّ   النثــرمتـنل قصـيدة   الـن  قــد    -متّياهـا املاعــوم؟  اجلديـد لـي  ّ  متحــّ

،  ــــا هــــو نثــــرر أدبّ   يكــــون  ا أ يــــان  ْعر.  فالقــــدما  مل    -اــــيش  ومدهشــــ   ــــن  الشــــّد
ْدر  مـــا   ة املتمّتعـــة  قـــَ ْعردي ةاُيســـم وا تلـــك النصـــوص القوليـــّ ْعر ا ،  لشـــّد وهنـــا الفـــارا     شـــد
منــا اســتعملوا مصــللحاا، ـكــ األقاويل   ْعردي ةاالو يــد.  ّو أو  ،  2الفــاراب ، لــد   لشــّد

ــاجين ردف يف املصــــللل ا ــــديث  ، أ3القرطــ و غري ــــا.  وهــــو مفهــــوم يُنــــاظر مــــا عــــُ
ْعردي ة   ْعرPoeticـ ــ الشّد ة شلشــّد ا أد يــًّا  - ، الــ  ليســح خباوــّ ولكنهــا    - ووــفه جنســ 

   4قد تكون يف النثر انواعه كنلك.
بده      5مأ1321ـهــ   721-،  ابــن البنــاء العــدديولقــد لــّدث ) ا ُيشــْ عمــّ

ــون   ــّد اأن يكـ ــال:  املنوـــ ْعردي ةـلشـ ــا قـ ــللل ا ـــديث،  ينمـ   ونـيكـــ  ومـ  يف املصـ
 

 . 54 -15قصيدة النثر،  ويف هنا ًكا للقار  أن ينور: جا ر، يوسف  امد، ق ااي اإل داك يف  1
 . 83مثش : ّ صا  العلوم،   يُنور  2
 . 67مثش : منهاج البلغا ،   يُنور  3
 الشعريّة. ، مثش : تودوروف  يُنور  4
 . 82الروض املريع يف وناعة البديع،   5
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ْعر ا وغــــري ا وغــــري منوــــوم .     شــــد ْعر يكــــون منوومــــ  ْعر ، كمــــا أن الشــــّد يوهــــر أن  ّ   شــــد
ْعردي ة ،    1 ليْــ يد خْ  ،  ــا تتــوفر عليــه مــا خاوــّية  الت  كشمــه هنــا لــي  ّ ّ علــش  الشــّد

ْعر ،  ـا هـو جـن  أدّب مقا ـل للنثـر؛  ـدليل عبارتـه األخـر ، الصـ  رءة:  علش  الشّد
م ون املنوـــوم ْرف ُيســـَ م ون شـــيئ ا مـــا املنثـــور   أهـــل العـــُ ْعر ا، و  ُيســـَ ه شـــد ْعر ا.   ُكلـــ     2شـــد

ْعردي ة     ر   ععْ يستعمل مصللل  الشّد  وما مث  فهو   ،  الشّد
ُ
أو   ،  ليـّد خَ أو  القـول امل

راا أرســــلو  اا ،  ســــي مصــــللح ّ رد عْ  القــــول الشــــّد  ــُ .   مــــا الفشســــفة العــــرب  شــ
ــري   ــن  أدب، كثـــ ــو جـــ ــا هـــ ْعر ،  ـــ ــّد ــه لـــــك أن  الشـــ ــانوا يصـــــللحون عليـــ ــا كـــ   ا مـــ

ـــ الن     ابـــن البنـــاءنفســـه.   ـــل لقـــد كـــان    ابـــن البنـــاءفعـــل   ، كمـــا يو املنوـــوم  ، ووْ ـ 
اعْ الشـّد   ّ يللت يف الغالي علش وا ي الـن   ومـا هنـا     3عر ا . ،    شـارّ   نظمـ 

ْعر     همااســـتخد   يكـــون  ــّد ــّية     عـــ مصـــللل  الشـ نْ ليْـــ يد خْ الت  خاوـ مل      يف الـــنّ ، ّو
ْعر ا     يكــا الــن   ْعردي ةر )عْ فالشــّد مــا  يــث  نــامبو وجنســه.     ،شــد أ لديــه:  اخللــاب  الشــّد

اا. علــش ســبيل اباكــاة  ،ّيلــةاقــوال كا  ــة  ُ  ا     4، ءصــل فيهــا اســتفاا  التو ــّ   أمــّ
   : لديـه   نمنا هو ف   ر ا قيق ّ عْ الشّد 

ُ
  ابــن   يـر   ـل أكثـر مـا هـنا،    .   5معـ ا   خيّـل املنوـوم امل

 
اباكاة   و لــك يف دّوامــة مــا كــان مــا فهــو القــدما  امل ــلرب ملصــللحاا  كتــاب أرســلويالي  يف الشــعر ، ومــا أمســوو  ـــ    1

 و التخييل ، مث  اولتهو ملا قتها، علش غري ُهد  ،  ا عرفوو يف الشعر العرّب. 
  ا البنا  العدد ، م.ن.  ا  2
البـديع ورنائيـة      مـار أ، ،  2004 ـرم      ، هــ1425: املانع، سـعاد  نـح عبـد العايـا، ) يُنور وعا ا ا البنا  العدد  وكتا ه،   3

،  8م   16، ج أ النــاد  األدب الثقــايف  ــدة ) ،    جــنور )دوريــّة   ،    وــوم عنــد ا ــا البنــا  العــدد   الشــعر ب  غــري الشــعر  يف املن 
 أ. 328 -277ص ص 

ــا البنـــا  العـــدد ،    4 ــر ّك  الشـــّد .  و 81ا ـ ــة،  قرتا ـــا شملغاللـــة ي  رد عْ هـــو ينوـ ة، متنّقصـ والكـــنب،    ، واخلـــداك   ، ة  نوـــرة أفشيونيـــّ
 أ. 82 -81)ينور:   جدْا يف املنووم أو املنثور. هل، سوا  وُ ودخوسا يف شب اجل  ، وخروجها عا شب العلو 

 .  319ويُنور: املانع، سعاد،   5
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ْعردي ةا  تنبـع مـا  ،   ـ  يف النثـر، ةمصدر اجلماليّـ أن  البناء ا  ممّـ ّمنـا  ، و ليْـ يد خْ الت  و   لشـّد
    األلفــاظ، عمــّع األجــاا ،، ـفــ ما كــان مــا الكــشم م ــرّ يســميه وــناعة البــديع

ــتو األواخـــر اـــروف  غـــري مســـجوك ، و  ـــت  اينـــة، فهـــو خـــارج عـــا البـــديع متب،  تـ
    1.  كشم العوام

  أالبنــاء العــددي  ابــنَ )  2مأ1285ـهــ   684-،  القرطــاجينُّ بت )وقــد ســ 
ْعردي ة ْعردي ة ، يف قولــه:   ظــا هــ ّك اإلشــارة ّك  الشــّد ْعر ّمنــا هــ   نا أن )الشــّد أ يف الشــّد

فــت نومــه، وت ــمينه أّ  غــرض اتّفــت علــش أّ  وــفة  نوــو أّ  لفــ  اتّفــت كيــف اتّ 
منــا املعتــرب عنــدو ّجــرا    اتّفــت،   يُعتــرب عنــدو يف  لــك قــانون و  رســو موبــوك.  ّو

القاوـر    .   يف سياا ما التفريـت  ـش الـن ْووفيةوالنفا   ه ّك قا الكشم علش الو ن 
ْعر ادواتــه الفنيــة مــا تصــوير وُّتَْ والقافيــة  علــش الــو ن    ، ومــا  نــا  نــوع ّ ليْــ يد ، والشــّد

ــاو  الــــ  ــانون ورســــو موبــــوك ،  يتجــ ْعردي ةوالتقفيــــة  و ن     قــ ـــ )الشّد ـ ــه ـ  أ يف  .  وقولــ
ْعردي ة ْعر  يستلام تصّوَر  )الشّد ْعر .  الشّد  أ يف غري الشّد

وا القــرمن الكــرأ أّول   ــل لقــد ســبت  العــرُب اجلــاهليون ّك  لــك ملــّا مســَ  
ْعر ا، و عموا أن الرسول ولش هللا عليه وسلو ُ َيّدلر شاعر:   ، شم اأ :تناّله بــَْل  وشد

ــْ  اُلوا َأ ـ ــَ َل  قـ ــِ ا ُأْرسـ ــَ ٍة َكمـ ــَ ا ِ يـ ــَ ْلَيْأتِنـ اِعٌر، فـَ ــَ َو شـ ــُ ْل هـ ــَ رَتَاُه، بـ ــْ ِل افـ ــَ الٍم، بـ ــْ َغاُب َأحـ
  )اللـور:  ْلَمنـُـونِ َأْم يـَُقوُلوَن َشاِعٌر نــَرَتَبَُّص بــِِه رَيـْـَب اأ؛  5  )األنبيا : اأَلوَُّلونَ 

ْعر30 ــا لـــه مـــا قـــاأ.    أل ـــو يهلـــون جـــن  الشـــّد و    -نون ورســـو موبـــوك،  ـ ــُ وهـ
  و  أل ــو يكــا رون فحســي، ولكــا أي ــ ا ملــا وجــدوو يف أســلوب القــرمن -أْهلــُهُ 

 
 .  174 ا البنا  العدد ،  ا  1
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ْعردي ة ركوا يف النهاية اختشف اُّتنوها ُ ّجة، وّن أدأعياهو تصنيفها، و  ، ما  شد
ْعر و لــك مــا أعــرب عنــه  - نــامبو املــائالــه  جنســ ا أد يًــّا -الــنّ  القــرم  عــا الشــّد

ْعر: ، مفصـّــش  الوليـــد بـــن املغـــمة  القـــول فيمـــا كـــان يعـــرف العـــرُب مـــا نوـــام الشـــّد
ــاعر.  " ــو  شـ ــا هـ ــال: مـ ــاعر؛ قـ ــول: شـ ــالوا: نقـ ــَاوقـ ْعر ُكلـــ ه: رجـ ــّد ــا الشـ ــد عرفنـ ، لقـ

ْعر .  ومـع هـنا فهـو يقـّر ، ومبسـوَيه، ومْقبوبَـه، وقري َـهوَهَاَجه ، فمـا هـو شلشـّد
ْعري ة ا لــه مــا   ــشوة ، ومــا عليــه مــا  يــشوة :  قــال: وهللا  ،  ــ  ــا فيــه مــا  شــد

وسـنا املنالـت األجناسـ    1فرعـه جَلنـاة .ّن لقوله  شوة، وّن أوله َلَعنا، وّن 
ــر ــيدة النثـ ــ  أرشب قصـ ــورّك  عـ ــد   يتـ ــدأ، قـ ــا  القـ ــا اإلًـ ــا يـــرف  -مـ ــو مـ ولـ

 قرمنيــة !  كــأن يقــول أ ــدهو:  اي أخــ   ّك أن مرجعيــة قصــيدة النثــر  -خفــ ّ 
ــنا  ــح العـــرب هـ ــدما نـــال القـــرمن الكـــرأ قالـ ــ  عنـ ــع  ـ ــ ؟  مـ ــا ا يعـ ْعر..  مـ ــد شـ

اعرتابــنا علــش املوبــوك، يعــ  أن العــرب اســتلاعح أن تــر  فيمــا لــي  مــو ون ، 
ْعر   ْعر اأ.   وهو   يع  هنا شلشـّد ْعردي ةاومقفش )شد   ،  سـبما تقـّدم، لكنـه يعـ لشـّد

ْعر .  وّن كــان ءــا ر املســا  شملقــّد  ــه أن  ألن هللا - جــن  الشــّد قــد نفــش عن
ْعر ا [ أ نـا  القـرمن ّ  يقول يف مويا مخر:  عا ]ُكّتاب قصيدة النثر -يكون شد

   2)نثر اأ .

الن  اُّت دن يف العر ّية لتمييا هنا النّ ،  ، أّما مصللل  قصيدة النثر
 Le Poème En  فلعلــه جــا   ــدورو تراــة  مغلويــة للمصــللل الفرنســ 

Prose  وحيل أنه قد يُتجّو  يف النور ّك  . Enيف الفرنسّية علش أ ـا أداة    
 

 . 270: 1: ا ا هشام، السرية النبوية،  يُنور  1
ــا منــــــاظرة  ــــــول )قصــــــيدة النثــــــر   2 ت  ا نــــــاو املعــــــاك  ، اخلمــــــي   أ ُعربــــــح علــــــش قنــــــاة اجلايــــــرة التلفا يــــــة، يف  ــــــرنم مــــ

 :   نرتنح اإل   م، وه  علش شبكة 2000ب 12ب 7هـ  1421ب 9ب 11
www.aljazeera.net/programs/op_direction/ articles/2000/12/12-7-3.htm 
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ــر ــيدة النثــ ــارة ّك:  قصــ رتجو العبــ ــُ ــا مثّ تــ ــافة، ومــ    يدة يف النثــــر ، ّ  أن  قـصـــ ّبــ
د اسويـــّة النثريـــّة:    يف كـــش اُّتتلــف عـــا  قصـــيدة النثـــر للغتـــش؛ فالصـــيغة األوك تثكـــّ

ــائا امللتــــب :  قصــــيدة   - يف النثـــر   ينمــــا الصــــيغة    - ــــا النثــــر ظــــرفر لــــنلك الكـ
ْعر   تتجاو   لالثانية  قصيدة النثر ّ  نعـل    -ك، لُت يف ّك  النثـر  هويـّة  الشـّد

نفســـها،    ،1(بـــرًنرنهمـــا الفواوـــل.  و) ـــل متـــاج اســـويّتش لتُلغـــ   ي  -منـــه  قصـــائد 
د أن قصــيدة النثــر ْعر ، وأ ــا  تســتجيي  اجــاا أخــر  غــري  تثكــّ :  نثــرر ،    شــد

ْعر .  ولنلك، فلعلّ  و   .  وشلـرغ الرتاة الدقيقة ه :  القصيدة املكتو ـة شلنثـرالشّد
ْعر ، والـن  ظلّـح  مـا هـنا، فـنن مصـللل  قصـيدة النثـر  ، الـن  سـّكته علـة  شـد

ا    -مـــع تنـــافرو  -تُقــام الـــدنيا مـــا أجـــل ّشــكالّيته و  تُقعـــد، مـــا انفـــّك ءمــل اعرتافـــ 
منـا أبـيف ّليـه نعـُح  قصـيدة  علـش سـبيل اجملـا ب ، ّو      منيًّا ان هنا النّ  نثـرر

،   مشـــــاّ ة يف  ا قيقـــــة؛ فهـــــ   قصـــــيدة نثـــــر   لّ  ْعر .  وعلـــــش كـــــُ      قصـــــيدة شـــــد
ّرر مفهومـــه لريـــر ا ســـليم ا.  ومـــا هنـــا َطُْول  نـــا مشـــكلة )قصـــيدة   املصــللل، لـــو  ـــُ

 أ، ال  يلول  وسا اللغط، ّك نقلتش ارنتش،   اثلث سما:لنثرا
 

ْنَجا، وانغشقه.ا -1
ُ
 افح امل

ــا لــــ   -2 ــتميح مــــا  عــــ  دعــ ــيدة النثــــرك الكدفــــاا املســ ــي   ة قصــ ، لــ
ا لنصـــــبها  ديلـــــة  جلـــــن    ْعر فحســـــي، لكـــــا أي ـــــ  إللصـــــاقها شلشـــــّد

ْعرا  ، كما عرفه اإلنسان.لشّد
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ْعر، الـن   لكأمنا النثر  ـنا ّ ن يسـعش ّك ا نتصـاف التـارب ّ   مـا الشـّد
ة ة وموبـــوعّية، كاملســـر ّية  -ظلــّح الفنـــون األد يـــّ   -، والقصـــة، وامللحمـــةمـــا غنائيــّ

.  فهــا هــو  ا النثــر   اخــرة علــش األجنــا  املوبــوعّيةتـُـنوو فيــه،  ــ  تغلــّي النثــرُ 
ْعر، وهـو جنسـه الغنـائّ  اخلـال !   يسعش ّك أن  يبتلع يف يريقه مخَر ما تبّقش للشـّد

أ: أ هــو انتصــاف النثــر مــا  قــد يتســا ل هنــا )املنــافحون عــا مشــروك قصــيدة النثــر
ْعر، أم  ،  ّك الكتا يّـة  ُ ْكو التلّور اللبيعـّ  يف سـريورة اإلنسـان، مـا الشـفاهّيةالشّد

مـــــا ا ـــــّ  الرعـــــوّ  ّك اجملتمـــــع املـــــدّ ؟  ولكـــــا مث مـــــا ا  عـــــد؟:    ايـــــة التـــــاري   
ْعر  ؟..  نثـر النـ ثْـر ؟.. ومـا ا سـيتلو اافـح  قصـيدة النثـر   امللـّرد؟:   مـوُا  الشّد

نا  ا يـاة، ولكـا    اللغة ؟  ّ ا يا ونة مت ـ  ّك العـََدم!  وـحيل أن التلـّور مـا سـُ
  ، لي  كل تلـّور وـّحة، و  كـل لـّرر مـا املابـ  ايـل!  أيف هـنا التـوّج  شـكإ

 والناقد املتا ع يقرأ يف منا ج رائد  ما رّواد هنو الفرقة البار يا قوله:
 

  يل مسماٌر ،دا وطويل ومتعوجاليوم َ ِح َ 
 غريٌب كي  كان

 واألغرُب أّن غرفي بيضاء جديدة
 على هنار أخضر وًنفذلا تتلُّ 

 )؟!(  1ومنظر هنٍر يتهاوى.
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ُد عـــا   للجـــدل  ـــول   فهـــنا الـــنوا األدب  امللعـــوج  هنـــا   يُبقـــ   ـَعـــْ
؛ ّْ  مشكلته تبدو أعـوص، فهـ  تتعلـت شل لغـة، والفكـرة،  ّيقاك  داخل ّ  أو خارج ّ 

اإلنسـان؛    واملع ، واخليال، أ   تلك القدَيو األّولّية، يف أ سط مسـتواياا، الـ  متيّـا
، مـــا   ـــار    ْيُو  انلعاجهـــا   عـــد  لـــك  اولـــةر  فتعـــال انـــاايا  عـــاد ّ   يــث   يُقـــد
ا ّلصـاُا مثـل   أخ ر ، أو   ر  يتهاو  .  ولنا يصبل ما الو لـو للنثـر نفسـه أي ـ 

 .هنا  ه
ــ قصيدة النثـــر ا املفخــرة الـــ  يدنــدن عليهـــا الغــاوون ـ    وأتبــاعهو مـــا  أمــّ

ة، فلهــو فيــه ا ـّـّت كــل   ُت شسامشــّ ، واجملتمــع املــدّ ، وا يــاة اليوميــّ أ ــا نــ إ أَْلصــَ
ا ّت، وهو مكتسير يبيعّ ؛ ما  يث هـو أمـرر يبيعـّ  أن يكـون النثـُر أقـرب ّك  

ْعر، والــنّ  كلمــا أســرف يف نثريّتــه أقــرتب ّك اليــومّ  واملباشــر    واقــع ا يــاة مــا الشــّد
ــّ  أكثــــر؛ ولــــو كــــان هــــنا م ْعردّ   شل ــــرورة، لكــــان الــــنّ  العلمــ ــد ــاَر متيــــّا   شــ عيــ

رة، أو ناعــة   رَــ وْ َة فيــه مــا لَ يَ الــن    شــد  -اخلــال  ة  غــريد واقعيــّة، أو لفتــة  غــري مباشــد
َعَر الأَ   -غــري ملتصــقة ش يــاة ْعر، ّ ن.  فا تفــا  قصــيدة النثــرشــْ شلواقــع وا يــاة    شــّد
ة عنصــر متيّــ  ا   املدينيــّ ا،    عنصــر متيــّ ا   نثــرّ  ، غالبــ  ا ، و  ريــي، لكنــه عنصــر متيــّ

ْعردّ  !  غــري أن املفارقــة هنــا  ــش دعــَو  قصــيدة النثــر وا قيقــة، هــ  أن ُكتـّـاب     شــد
  بــايدُبون ســو  أنفســهو، ّْن كــانوا بــايدُبون مــا أ ــد؛ فقصــيداو    النثــرقصــيدة  

أ عـد مـا تكـون عــا  ايبـة الواقـع اجملتمعــّ   ـا ياعمـون مــا تصـوير  ياتـه اليوميـّـة،  
ا   ي املتلقــــّ  فحســــي، ولكــــا أي ــــ   ــــل هــــ  يف عالــــة  تواوــــلّية  شــــديدة ،    تعصــــّ

يركبــه كاتــُي هــنا النــوك اسجــش، وش نفصــام الــن  ي ــر ه    شلَعنـَـح الــن  كثــري ا مــا
وعلـش الـرغو مـا أن مسـتو  التلقـّ ، يف    -علش نفسه،  ابر ا ومابي ا.  ومـا هنـا

 اتـــه، لـــي   عيـــار  ملســـتو  اجلـــودة؛ مـــا  يـــث ّن التلقـــّ  خابـــع لعوامـــل رقافيـــة  
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ها مــا القــرّا  أن يكــون وــفر ا.   يوشــك روــيد   فــنن قصــيدة النثــر  -وتوجيهيــة  تلفــة
، ّْ  ُّتسـر نفسـها علـش  وملّا كان اإلنسان كائن ا اجتماعيًّا  لبعه، فـنن قصـيدة النثـر

ْعرديّة، ُّتســر نفســها، يف الوقــح نفســه، علــش مســتو  الرســالة   مســتو  الرســالة الشــّد
 النثريّة.

ــيدة النثـــر  ــاو يف قصـ ــكلة  الشـــكل  وفوبـ .   لـــك أن مفهـــوم  مث ط  مشـ
ناسـل أنومـة  أخـر  منـه.   اإل داك نفسه قائو يف جـوهرو علـش ا تكـار نوـام، ومـا مثّ ت 

ــام   ــون نوـ ا أن يكـ ــ  ــل لـــي   تمـ ــام التفعيلـــة   اخلليـ ــا،  أو نوـ ــامر مـ ــة نوـ ، لكنـــه يف النهايـ
ــنة  يف خلقـــه،  يـــث كـــان اإل ـــداك    -املبـــدك األول   -هللا   شـــعرّ  أو نثـــرّ .  وتلـــك سـ

، مم  َور  معلومـة األول للَخْلت َخْلقا  منووما ، مو ون  ق ا، علـش وـُ كأ ـا تـوا   أاـَُْر    -وسـَ
ْعر وقوافيـــه  ش.  وملعـــ   كهـــنا    -وهلل املثـــُل  األعلـــش   -الشــّد ا و  نثـــر ا فوبـــَ رًّا مللقــ     ـــُ

وهـــو مـــا  اكـــاو اإلنســـان يف     1ر . عْ ت هللا العـــامل مـــا الشـــّد  خلـــ :  مـــثش  (  هييـــو قـــال ) 
ّدة األّوليـة مثّ ّعـادة  نائهـا يف قوالـي ويـُُر  ، مـا  فنونه املختلفة، عا يريـت للـيو املـا 

عــح  متاريــل، أو تشــكيل وــور ، أو نوــو قصــائد.  وســنا   يكــون متــّردر علــش قــانون   
  خـــشل البحـــث عـــا نوـــام  ومنهـــاج ، و  علـــش نوـــام  ّ ّ مـــا   ـــه   دون اســـتبدال مخـــر 

ان  ســـوز كمـــا تتســـا ل )   -،  وهـــل تكـــون قصـــائد لـــو مل يكـــا األمـــر كـــنلك؟  جديـــد 
 ّ  تقول أي  ا:   -نفسها، ر ّة التنوري لقصيدة النثر  2أ برًنر 

 
د أن قصــيدة النثــر  حتتــوي علــى مبــدأ فو ــويّ  "مــن املؤكــّ

 ، وأحيـاًنا م العـَروضلْـ وهّدام؛ ألهنا ُولدْت من متّرد على قـوانّي عِ 
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على القوانّي املعتادة للغة، بيد أن أّي متّرد على القوانّي القائمة 
ا علـى تعـويض هـذه القـوانّي أُبخـرى،  سرعان ما ُيد نفسه مكرهـا

اد عمــل نتــاج لــئالّ يصــل طو الــال عضــوّي والــال شــكل، ط ا مــا أر 
 ًنجح.

ــارة طط   ــكل"، أي بعبــ ــق "شــ ــول طو خلــ ــب الو،ــ ن متلــ
غامض الذي حيمله الشاعر يف نفسه أخرى تفسم وتنظيم العامل ال

ْعر.  ولـــن يكـــون مبســـتتاع الشـــاعر عـــدم  ْر ابلشـــِّ هـــو شـــيء خـــا
ــان  لـــ  جملـــرد  ــدم طعتائهـــا قـــوانّي، وطن كـ اســـتخدام اللغـــة وعـ

 تفسم التمّرد والفو ى."
 

يف    ر العـــربّ عْ أن مـــا ا  تســـار النوـــرّ  النوـــر ّك موســـيقش الشـــّد   ومثلمـــا
ــّ  خـــاصّ  ــه مـــا  وا  فـ ــّا طّسســـح عليـ ــال عمـ ــواهُدو يف الفنـــون -معـ ــرْا شـ   ظهـ

  -أوــش    العر يـّـة  ف ــش  عــا املوســيقش،  ، ونقــ   ، ورســو  العر يـّـة األخــر ، مــا عمــارة  
ــا ا   ــنن مـ ــّد فـ ــيقش الشـ ــر ّك موسـ ــنلك النوـ ــو كـ ــار يف ا كـ ــربّ عْ تسـ كوـــواهر    ر العـ

ــا.  مــــا  يــــث ّن البحــــور الشــــعريّة   ة  ااــ ــة العر يــــّ ــة اللغــ وــــوتّية  عــــال  عــــا يبيعــ
ةالعر  ّمنــا تولــّدا يف    - تحرّكااــا وســواكنها، وأســبا ا وأوبدهــا، مثّ  تفعيشاــا  - يــّ

يــّة للغــة العر يــّة.  ومــا هنــا ، فــنن قيمتهــا   تكمــا يف  والنحو   الصــرفّية  لــّي البنيــة
ــا  اجلانــــي الصــــوّ  مــــا اللغــــة  ســــي،   ــة الد ّمنــ ة،  تتعــــداو ّك مســــتوايا اللغــ ــّ  ليــ

ة.  ولــــــو   ا ، لوالبشغ ــّ ة يف العر يــــ ــّ ــاا اإلءائيــــ ــرار اللاقــــ ة، وأســــ ــّ ــان لبحــــــر  يــــ كــــ
د   يف    -مــثش    -أ)الــدو يح وهــو اــرر فارســ إ، مــا ل اــر العروبــّية العر يــّة مــا وــَ

اخلــواير، ّ ّ مــا    النفــو  العر يــّة، لكنــّه ظــّل و ن  غريبــا ، شرد اجلـَـْر ،   تنفعــل لــه
ة.  ولقــد اســُتخدم الــدو يحالعر   اقــرتب منــه ّك تركيبــة الــدوائر العروبــّية قــرون ،    يــّ
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، مـا كـان كفـيش   تقريبـه ّك  1واشتهر خصوو ا يف القرنش الرا ع واخلـام  اسجـريش
، مـا  يـث هـ .    صـورة  يف املوسـيقش  ان األ ن العر ّية، لو كانح املسـألة يف األو  

ــان املوشــــــل ــنلك، كـــ ــ ّ   ولـــ ة مــــــا    -شملقارنــــــة  -األندلســـ ــّ ــرب ّك النائقــــــة العر يـــ أقـــ
العر يّـة، ومـا    ينتم ، يف املشـهور منـه، ّك الـدوائر العروبـّية ؛ ألن املوشلالدو يح

 تمش . خرج منه عا البحور الشعريّة، جا  خروُجه خروجا  جائيًّا  
هــنا، ولــي  مــا اليســري ا قتنــاك  تلــك الــتعّشا الــ  يــُدَك  ــا أ يــان   

ة أن عـَروض  روض العربّ لتمرير اخلروج الكلّ  عا العَ  نا  ُاجـّ مـا كـان    ليــلاخل، َأخـْ
 له أن يستوعي كل ما قالح العرب.   لك:

،   يـُتَـَوقـ ع مـا أّ  اسـتقرا  علمـّ  أن يكـون مستقصـي ا،  أ أنه، منهاجيًّا 1
منا َيستدّل البا ُث شستقرا  عينة ما املاّدة علش سائرها   . جامعا  مانع ا.  ّو

قـــد اســـتقرأ الســـائد مـــا الشـــعر    بـــن أ ـــد  اخلليـــلأ ومـــع  لـــك، فـــنن  2
را ،  العـــرّب الـــن  ووـــل ّك عصـــرو.   ـــ   لـــ  مـــا  ـــرص است و  أاـــُْ قصـــائه أن بـــَ

ــه   ــا عليـ ــارك  -األخفــــ أنكرهـ ــالبحر امل ـ ــنيا أنكـــر أن    -والبحـــر املقت ـــي  كـ اللـ
ّك عـدم ّنكار ـا، ّ   الزجـّـاجم العـرب ،  ينمـا  هـي يكون و  مـا  مـا كـش

ــه ــا البيـــــُح   هــــي ّك أنـــــه   يو   أنــ ــا يـــــرَو  منهمــ منــ ــيدة لعـــــرّب، ّو ــد منهمـــــا قصــ جــ
الـــــ   صـــــرها يف اســـــة عشـــــر اـــــرا ،    -.  فتلـــــك العينـــــة الشـــــمولّية ّ ن 2والبيتـــــان 

ْعر العـرب    -أواسُتدر  عليه منها البحر الساد  عشـر، )املتـدار  كافيـةر لتمثيـل شـد
 

ن .  وَرودّ  البيح األول والثـا  ا: و ن فارس  األول.  و دو :  ع  ارنش، و  يح   عناها العرب، أ :  البيتالدو يح 1
د أ ــو علــ ، اخلليــل )معجــو يف عد يُنوــر: والرا ــع وا ــد، والــَرود   الثالــث  تلــف. ) د ســعيد؛  مــّ و العــَروضأ، لْــ اســرب،  مــّ

 .أالد ي  )الدو يحأ دراسة عروبية طويلية جديدة خّلوف، عمر، البحر؛ 44
 . 84، 83اخلليل،  : مصلفش،  مود، أهد  سبيل ّك علم  يُنور  2
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ــه، ) ــ   منـ ــروف  ـ رد املعـ ــّ ـــ   170-امللـ ا     مأ.786ـه ــّ ــداها، ممـ ــا عـ ــك أن مـ و  شـ
ــا   د  عـ ــَ ــا نـ ــه ر ـ ــاّجون أنـ ــل ابـ ــان اخلليـــلَءتمـ ــا كـ د   -، ّمنـ ــد ــدرة يف    -ّْن ُوجـ ــا النـ مـ

للحيـاة والـنيوك  ـش النـا ، ّك درجـة   الوجود، والشنو  يف النوا، وعدم القا لّية  
ْرودود أ ــد.  ومــا اخَللـَـل ال ــَ علمــّ  البــّش تــوّهو وجــود مــا    مل َيســمع  ــه أ ــدر،  لــَه يـ

 شاهد عليه.
ْعرديّة   أ3 َد   أن اــورا  شــد ّلو جــَ َدو    -لــو ســُ كانــح    -اخلليـــلُ عــدا مــا قـَعــ 

د.   لــك أن مــا  ــ     -العلميــّةشل ــرورة    -معروفــة ، فهــ     ــُد   مــا جــن  مــا قـَعــ 
ْعردي ة واســعة  شــاهدر علمــ إ علــش يبيعــة مــا ســواها    مــا  عليــه الرجــُل العــَروضَ  عينــة شــد

ْعر القوم، ّْن كان.     ما شد
ْعر،  ــل اســتنبط مــا مادّ   اخلليــلّن     أ4 اــا  مل يكتــف  تحديــد أاــُْر الشــّد

روض ة موســـــيقّية، رايبـــــّية، مسّاهـــــا  دوائـــــر العـــــَ ر املعروفـــــة  ، تشـــــمل البحـــــو 1 نوريـــــّ
... ّخل،  ، واملتـوّفر، واملنبسـطاملستعملة، واور ا أخر  ا تمالّية مهملـة، كاملسـتليل

ا ّك مـــا قـــد يُثـــار  لكنـــه مل  يـــد عليهـــا شـــواهد.  أ  أنـــه  عقلّيتـــه الرايبـــّية قـــد َفلـــد
؛ فلــو يعــل مــا اســتقرأو  ايــة اإل ــا  املمكــا،  ــل   ــول اســتقرائه مــا شُــ  َبهد نـَقــْ  

د ّ  أمثلـة علـش مـا تتـوّفر عليـه نوريتـُه مـا ّمكـانا   كأنه مل يعل األاـُْر الـ  َروـَ
 

دوائــر العــروض:  اوــلشا أيلقــه اخلليــل علــش عــدد معــّش مــا البحــور يمــع  ينهــا التشــا ه يف املقــايع، أ  يف األســباب  1
د ســعيد؛  واألوبد، وُتســمش كــل منهــا شســو أول اــر منهــا.  أ.  وعــدد الــدوائر العروبــية اــ ، هــ : 40)اســرب،  مــّ

للويل، املديد، البسـيط، مـع اـريا مهملـش،  ـا: املسـتليل، واملمتـد؛ دائـرة املثتلـف ادائرة املختلف أو اللويل، وت ّو: 
اج، الرجـا، الرمـل؛ دائـرة املشـتبه أو الوافر، وت ّو: الـوافر، الكامـل، واـر ا مهمـش ، هـو: املتـوفّر؛ دائـرة اجملتلـي، وت ـّو: اسـ 

ي، اجملتّث، مع رشرة أار مهملة، ه : املّتئـد، املنسـرد،  أو السريع، وت ّو: السريع، املنسرا، اخلفيف، امل ارك، املقت
د الفريــ 44 -40امللــّرد؛ دائــرة املتفــت أو املتقــارب، وت ــّو: املتقــارب، املتــدار .  )يُنوــر: م.ن.،  د، ؛ ا ــا عبــد ر ــه، العدقــْ

 أ.   442 -438: 5
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ــن ْوو، ُعرفــــح قبــــَل عصــــ  ــا    -روأخــــر  للــ ــا عدْلمــ ط  ــ ــارب    -ومل ءــــُد ْح يف نــ أو  َدقــــَ
ــ  امل ــتدّل شلبـ ــة.  ايـــث اسـ ــال التاليـ ــانا  األجيـ ــش ّمكـ ــرّب علـ ْعر العـ ــّد ــيقّية للشـ وسـ

ْعر  يُنوو يف اللغة العر ّية.     نلك قد اخـتّط منهجـا     فاخلليلمللقة  ملوسيقّية أّ  شد
، اســتقرائيًّا، اســ  أ أو  كنـــورثرب بـــروب، )تنباييًّا، و لـــك قبــل أعــشم البنيويـــّة نيــوايًّ

غــريو، ممــّا كانــح ســو يف العصــر ا ــديث ّ ــا ااو املنهاجيــّة املشــهودة يف اســتقرا   
 اآلداب والفنون.

  -مـــا مستشـــرقش وعـــرب  -ولقــد ظهـــرْا يف العصـــر ا ـــديث  ـــاو ار 
ا نــربايًّ   ر العــربّ عْ شــّد روض التلــتم  لعَــ  او  نوامــه الكمــّ  املعــروف، غــري  ، يتجــ نوامــ 

  علـش أن نوـام النـ رْب    1أ ا ما  الـح تـُراوا يف يـور املشـاريع البحثيّـة ا ستكشـافّية.
ا    يف العر ّية يبـدو، علـش كـل  ـال، أقـلّ  ا، مـا أن يشـّكل نوامـ  ، وأكثـر التباسـ  ربـاب 

روض  ، ءــاك  نوــام العَــ  نوــام  نـَرْبد ّ   روض العــربّ َعروبـيًّا  ــديش .  و اولــة دمـ  العَــ 
را اجلنريـّـة  ــش يبيعــة العر يــّة وهــاتش اللغتــش،  ، ناهــلر للفــوااإل ليــاّ  أو األملــا ّ 

رْب   علـــش  -يوشـــك أن يكـــون  ـــَ  تقليـــد  أعمـــش.  ألنـــه يف    فـــرض وجـــود نوـــام النـــ 
ة ً ا أو    -نفســـــها  العر يـــــّ ة، ّْن قـــــد ة للهجـــــاا العر يـــــّ مـــــا العمـــــل يف املـــــثرراا الن رْبديـــــ 

 
 يًّا:أ ر  ما اثوا مسألة النرب اللغوّ  والعروبّ  يف العر ية، مرتّبش برب 1

     - .Guyard, Stanislas, (1877), Th’eorie Nouvelle de la Metrique Arabe,(Paris) 
 أ، موسيقش الشعر، )القاهرة: مكتبة األ لو املصريةأ.1948أني ، ّ راهيو، ) -     
 أ،  األوواا اللغوية، )القاهرة: مكتبة األ لو املصريةأ.1961أني ، ّ راهيو، ) -      

 دار الفكرأ. -أ، ق ية الشعر اجلديد، ) ريوا: مكتبة اخلا  1964ه ،  ّمد، )يالنو  -     
 أ، موسيقش الشعر العرب: مشروك دراسة علمية، )القاهرة: دار املعرفةأ.1968عّياد، شكر ، ) -     
ومقدمـة يف علـو  ،أ، يف البنية اإليقاعيـّة للشـعر العـرب: عـو  ـديل جـنرّ  لعـروض اخلليـل1987أ و ديي، كمال، ) -    

 اإليقاك  املقارن، ) غداد: دار الشثون الثقافية العامةأ.
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رْب   -علـــــش ســـــبيل املثـــــال  -مـــــا  ا الـــــن  يـــــدرينا   ـــــديث ا؟     أّّن كانـــــح مـــــوايُا النـــــ 
؟!  ّ ــا مســألةر غــري  األعشــىأو    امــرا القــي   يف أوــواا اللغــة لــد   وا رتكــا

ْعر؟!    ة أوـــــــش ، فكيـــــــف ســـــــُتقا  يف الشـــــــّد مســـــــّجلة علـــــــش مســـــــتو  اللغـــــــة العر يـــــــّ
رْب والدارـســـــ  ــ  ــو يف    ون يشــــــهدون أن النــــ ــا هــــ ة، كمــــ ــّ ة يف العر يــــ ــّ ــّية لغويــــ لــــــي  خباوــــ
ة.   اإل لي ــّ ة ّيقاعيــ ــَ ْليــ د  د ــد ــو ّْن ُوجــ ــا هــ منــ ــه املعــــ ، ّو ف عليــ ة، وكــــنلك   يتوقــــّ ــّ ايــ

روُض لغــة  لــي  النــ رْب    خباوــّية لغويــّة فيهــا، و  تــنه  عليــه دد لــةر   فكيــف يُقــا  عــَ
رْبُ  روض لغـــة  َنرْبديـــ ة؛ النـــ  ةر، علـــش عـــَ ةر أو تركيبيـــّ ة  ًثـــّل فيهـــا    لفويـــّ خاوـــّية  لغويـــّة د ليـــّ

 أويلة؟!  ّمنا هو ّ ن سرابر  قديـَْعة، و  ظمأ ّليه شلعر ّية.   
َد     -ومــــع هــــنا، فلــــو قيــــل ــَ ــيقش    -جــ ــة عــــا املوســ إبمكانيــــة ا ستعابــ

رْب   الشـــعريّة ة  نوـــام النـــ  ةالعر يـــّ الكامنـــة يف اللغـــة، فـــنن  لـــك    ، أو شملوســـيقش الد ليـــّ
يقت   عدْلما  دقيقا  شللغة، و سًّا عميق ا  وشل اإلءا اا، ومعرفـة  بربيّـة  تلـّور  

ددم    -ّن كان سا أن تكون   -املعا .   لك أن قصيدة النثر هـ  أوـعي  ـايرة  يـُقـْ
ا ّ ّ  عدلـْو  غايـر  اسـرار اللغـة، و ـ ّ  لغـوّ   عليها كاتبها، و  منجاَة لـه يف مهاويهـ 

مرهــف.  و لــك مــا   يلــو  علــش كثــري  منــه كثــرير مــا اخلائ ــش اليــوم يف قصــيدة  
ــتغفا .النثــــر ة يف العصـــــر  ّ   1، استســـــها   واســ ــّ ــاا الثقافـــــة العر يــ  ّ أن مـــــا مفارقــ

َدَل  ــــول ّيقــــاك ال ــديث أن يُليــــل ّنســــانر اجلــــَ ، قبــــَل أن يــــتمّكا  لغــــة الــــداخل ّ ا ـ
ا مـــا  ّيقاعهـــا اخلـــارج ّ  َرش  مـــا شـــروم تلـــك  معرفيـــًّ ــَ ة، أو ر ـــا هـ ــّ ، وظواهرهـــا العامـ

 األّولية، املتعّلقة  لبيعة اللغة العر ّية، وبربها، وأساليبها.املعرفة 
 

 
 أ. 6: 1انور: األعمال الكاملة، أدوني ، )وهنا عش ما مل ّليه الرأُ  لد  عرّاب قصيدة النثر  1
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ا  ّن قصــــيدة النثــــر ــًّ ا أد يــ ــ  ــون جنســ ــا أن تكــ ــه  إبمكا ــ ــه، لــ ا  ناتــ ــ  ، قائمــ
ة يف ا ابـر واملسـتقبل.  ولـو أ ـا اسـتوْا علـش   رويدو ما املاب  ومغامرته املهمـّ

ْعر أوــش .  وعندئــن ،    ســوقها، لصــار مــا  ّقهــا الوجــود املختلــف خــارج دائــرة الشــّد
اللبيعـــّ   ســـتيعاب نوعهـــا هـــو: النثـــر.  فكمـــا أن مـــا    ـــا و َك وْ فـــنن  ابـــنها األَ 
ْعر يف اإليقــاك  -املتــوارث واملتـــداول  -التبســيط املخـــلّ  ُر ق ــية الشـــّد ، فـــنن مـــا  َ صـــْ

ة ّلصـــــاا كـــــل   ة املعرفيـــــّ ة،  البدائيـــــّ نـــــ ّ  ُّتييلـــــّ ، خـــــارا  ألعـــــراف اللغـــــة ا عتياديـــــّ
عْ  ْعر.  وكــأن كــل ايــل   يكــون ّ ّ شــد ر ا!  وكــأّن يف  انثرو ولوجّيتنــا  النهنيــّة  شلشــّد

ا أ قُر شأن  ما أن يُنسي ّليه ن إ فّ  كقصـيدة النثـر واملعرفّية !  مـع  أن النثَر أ د 
َ تقييد   -يف  ا ا    -أن النثر قد يكون  ْعر!  ولكا، ملد   قصـيدة النثـر  أعوَو ما الشّد

ْعر والنثـر معـ ا، عـو أفـت  مشـرت     ا عـا ر ا للشـّد شلنثر، كـنلك؟  أ  ًكـا أن تـُعـَد  نصـًّ
ت هــنا الــن  تُثخــن  ــه   ينهمــا،  تلــف  عنهمــا، يف من؟   لــش!  ّن يف بــيت األفــ 

ْعر والنثـر -قصيدة النثر نفسـها، وتقييـد    علـش قصـيدة النثـرجلنايـة    - ش َ د   الشّد
 ملشروعها عّما يلمل ّليه ما انعتاا  ورورة!

 
* * * 

 
شــكاليّ   علــش أســا  هــنا التقــدأ النوــرّ ، ًكــا اســتقرا  األشــكال اإليقاعيـّـة ااا  ّو

    يف القصيدة ا دارّية.  
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ْلر ّن خـــروج كثـــري مـــا الشـــ  ة  يّةعرا  عـــا القصـــيدة الشـــ  يفتقـــر يف    ّك القصـــيدة التفعيليـــّ
ْلريّة  لقصيدة التفعيلة ع  ا ا ا ّك ّدرا  أن   يبيعـة    يبيعـة مـائاة، كمـا أن للقصـيدة الشـ 

، دون  والقافيــة  علــش التحلــّل مــا قالــي الــو ن   ةمــائاة، ّو  اقتصــرْا وظيفــُة القصــيدة التفعيليّــ 
  والقافيــة  اا الــو ن .  ّو ا كــان مــا ســلبيّ أن متــنل الشــاعر ياقااــا األخــر  يف مســتو  الد لــة

قمـشر ان    ّك اإليالة املسرفة والتكرار، فـنن شـعر التفعيلـة  -َيَرش   ما  -أن يستدرجا الشاعر
غـة النثـر  املرتّهل، الن  هـو ّك ل   لك الشاعر اللروب ارا    سا ل له ما الس ْرد يفتل ملثل

ْعر.  1أقرب منه ّك لغة الشّد
ة   ْرب قصـــائَد خليليـــّ رّيا قصـــائد  ولـــنلك قـــد تبـــدو  عـــُ  القصـــائد مـــا هـــنا ال ـــ  ، وـــُ

ــا ة.  مــ ــّ ــيدة كقصــــيدة   ــــشد     تفعيليــ ــار  يف قصــ ــال، أن القــ ــش ســــبيل املثــ لعلـــــي   لــــك، علــ
 ول البحور الصـافية والبحـور    ،3ًنزك املالئكةقد يلح ، ألول مقار ة، أن نورية  2الدميين

  ماوجــــــة التفعــــــيشا، كاللويــــــلأن البحــــــور امل  ًنزكاملماوجــــــة، قــــــد ُكســــــرا.   يــــــث تــــــاعو  
ــيط عْ والبسـ ــد ــلل لشـ ــرار  ،   تصـ ــة   تكـ ــيشا منّوعـ ــا  اا تفعـ ــش اإليـــشا؛ أل ـ ــة علـ ر التفعيلـ

ْعُر التفع ــد ــا يصـــّل شـ منـ ــا أفيهـــا، ّو ــا كلهـ ــيًّا يف تفعيشاـ و  يلـــة يف البحـــور الـــ  كـــان التكـــرار قياسـ
ُد الـــنوو علـــش البحـــر ال  الـــدميين ع ـــها.   لـــك أن   ، يف قالبـــه  بســـيطيف تلـــك القصـــيدة مل يـَعـــْ

ن كــان الــنّ  يف عملــه قــد ُكتــدَي مو   اخلليلــيّ  ا، ّو  لريقــة  تفعيليــّة.  وهــو يصــنع    -ايًّ رد صَــ  َ   -عــ 
 موسيقّية شرعة، هكنا:   لك يف انسيا ّية

 
 ا أن يشار هنا ّك قصيدة  ُوداك  بّمد  سا علوان، منو ج ا، و لك يف  ع  مقايعها.ًك 1
 .41-38تدّا أجرا  النافنة،  ااجنحته 2
3 67-00  . 
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 أُ،ّب وجَه البالِد الصَّْحِو فاحتةا 
 فمقص احليُر الصايف يداا بيدِ 

 النار مائي 
 وهّم الو،ل مائديت،

 واألسودان  راعاي الي خلعتْ 
 غصن الزمان على مشتاقة اجلسدِ 

 ُشّبهُت يف َغَسِق الرُّؤاي بفاكهةٍ 
 شوكّية اللون تفاحية الولدِ 

 ي من رخام أبلعبُت ابلتّي، بي
 وخلويت من تواشيح "بذي عنب"  

 عنقاء تقتفين من غيمة الزبدِ 
 الليل حّي سَيىما كنُت أعشق  ل  

 لكنه يوم غاب اشتقُت لألرقِ 
 والريح رمح اشتهاءاتى وخامتي

 والنهر مرثيي العظمى 
 فيا عيي

 لساحلّي يقوداِن طو الغرقِ 
* * * 

 فّتانة اجلرح طًّن راحالن طو
 رًن أعما
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 وقميص الشم  ثوُب غدي
 فو ى الغمامة أجساٌد وأنت هبا

 قوٌس 
 يورّدي القا،ي           

 دِ رِ ومل أَ                        
 هات السحابة منديالا نلّم به

 أايمنا وحنّي املاء للَبَدِ 
 فماا  والبحر أّوله ماُء اجملاز

 وآخر احلزن يف ،حرائه،  
 وكمن 

  ومل أخِن على لَُبدِ أخَن عليّ 
 هل هذه ساعٌة  
 أم هذه بلدي

 قلو،ها فّضٌة يف راحي،
 وأًن

 ُزّوجُت أنثى
 فلم تعقرْ          

 ومل تَِلِد.                
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ة أو أ يـاب ،   وّد أووـاسا املوّ عـة، الـ  كانـح تكـّون أشـلُرا  بمـّ فالقصيدة ّ ن، إبعادة بـَ
يف موابـعها اللبيعيّـة،    ،  ـدليل انتوـام القـوايفأوش ، ما البحـر البسـيط تبدو قصيدة تناظريّة

لـو شـا     -رغو ّ اسا يف  ع  األ ياا، وتركها كأ ياا مرسـلة.  يف  ـش كـان علـش الشـاعر
ا عــرد التو يــع الكتــاب فلــو  أن بــرج علــش هــ   -للــيو القاعــدة النا كيــّة نا القالــي الرشعــ .  أمــّ

الن  ينتوو النّ .  ومع هنا، فلعـل القيمـة اإليقاعيّـة    يـُْغا شيئا  يف تغيري منط البحر البسيط
املهمــة يف هــنا الــنّ  تكمــا يف تو يــع القــوايف علــش النحــو الــن  ُوّ عــح  ــه،  يــث جــا ا  

ّو القصــيدة، املتنــا ك  ــش ا نــش املمــّ  ّك املابــ ، والتللـّـع ّك الغــد  تشــّخ ، ّيقاعيــًّا، جــ 
و لــــك كقافيــــة الــــدال، أو القــــاف،  الــــ  ًايــــل ّتيا ــــا برة ، أو تكســــر    اآل ، دومنــــا ّتيــــان،

 التوّقَع، برة أخر ، إبتيا ا يف غري مكا ا املنتور، أو  غري شكلها السا ت.
ــر علـــ  ــاهرة   تقتصـ ــنو الوـ ــّا هـ ــة ،لكـ ــور  املايـ ــيشا البحـ  ـــل ط  كـــنلك يف    ش تفعـ

ال يف    ًنزك،  ســـي مصـــللَح   لصـــافية تفعــيشا البحـــور  ا كـــا أن ءـــُ املشـــار ّليهمـــا.  ًو
دهــنا ّك قصــيدة   مــثش ، الــ  توشــك أن تكــون    1البنــاا   نــوان  ســحّ  ع  ،جـــب احلـــرب  حممـــّ
 ، لو   ع  اخلروجاا هنا وهنا :بحر الكامل، علش القصيدة خليلّية

 
 لِ  أنِت اي سّت السنّيِ 
 ودورة الزمن.. األهّلْة.

 
 املا ي العظيمِ   وقصيدة

 
ــة، اخلمـــــي  1423) 1 ـــ،  و ا جـــ ــ ــايف )أ، 28ـه ــرة امللحـــــت الثقـــ ــدة  اجلايـــ ــبكة ، الســـــعوديّة.   ريـــ    : اإلنرتنـــــح علـــــش شـــ

01Jaz/apr/12/cu2.htmhttp://www.suhuf.net.sa/20.ويف الـــــــنّ  املنشـــــــور يف  اجلايـــــــرة   عـــــــ   أ
 لش نسخة  صل عليها البا ث ما الشاعر.عاختشف عّما هنا، فجر  ا عتماد 
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 والحنناِء اجلوع خنَلْة.
 

 ضُّ الصُّْبَح يف كفَّيَّ ما يل َأخُ 
َلْة.  تُورُق ألُ  لَيـْ

 
 وتِرفُّ يف الشرِق العييبِ 

 لُب ُمْقَلْة.الق  ط ا يرقُّ 
 

  احلزينَ اي ًنَي بغدادَ 
 وعوَدها

 املُِتلَّْة.  اي ِعْلَيَة الشرفِ 
)...( 

 
املرفـّل: متفـاعلاب    الكامـل  هـا )عـاو َ يـراود في،  احلــربوعلش هنا املنـوال مت ـ  قصـيدة  

ة مــــا الكامــــلمتفــــاعلاب متفــــاعشتاأ،    –متفــــاعلا   أ  مــــرّة، ومــــرّة أخــــر  يمــــع أشــــلُرا  )بمــــّ
 و)عاو ة مرفّلةأ، كما يف مخر املثال أعشو.  مع انتوام النّ  كله  قافية  وا دة.
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-  3  - 
 

 ـش تفعيلـ   تداخل التفعيشا،   سيما    هر املوسيقّية يف القصيدة التفعيلّيةوما الووا
 :1أ ما قصيدة  تعاليل ريخدُية الَعمْ )فاعلاأ و)فعولاأ.  و لك كقول )

 
 )فاعلن(                                 داد وسهو البالد               بّي غّي امل

 وما افرتَض احلزن أختاءه يف دمي
 بّي ابٍب وابْب ...

 فمي                                                )فعولن(  ]وابٍب[ يراودي عن 
 أمّرن عافيي مرةا ابلغناء

 وحيناا أبّلل ابلصمت أعيازها الضامرة
... 

 هِد                               )فاعلن(]كي  مل[ أكت  شّر ما َيِصُم الُودَّ ابلزُّ 
 )فعولن(                               كأن الذي بّي روحي وهذي الوجوه       

 خيوالا تنام على جمدها
 لتقتّص من كبوة اآل،رة

) ... ( 
 

 
عموعــة شــعرية.  وكــان الــن  مــأخو  ا عــا:  شــعر مــا اخللــيت ، كتــاب يف جريــدة، ملحــت  -فيمــا أعلــو -لــي  للشــاعرة 1

ــاصّ  ــاون مـــع اليونســـ  خـ ــرايض كو أوـــدرته شلتعـ ــا   3، األر عـــا  جريـــدة  الـ ــوفمربب تشـــريا الثـ رجـــي  25م  1999نـ
 القصيدة املخلوم، فأعاد هنا ما كانح تدّخلْح فيه يُد الرقيي.  ث علش ن ّ ا.  مث  صل الب13هـ، ص1420
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   ...علــش تفعيلــة )فــاعلاأ.  مث تنتقــل مــا قوســا  وشب  يــراود   الــن   الشــاعرُة  فتبــدأ  
ة )فاعلاأ ّك تفعيلة )فعولاأ.  مث تعود مـرة أخـر  ّك )فـاعلاأ، يف قوسـا:  كيـف  ما تفعيل
لتعــود عــّددا  ّك )فعــولاأ  قوســا:  كــأّن الــن   ــش رو ــ  .  والتــداخل  ــش     ،...مل أكتــف

  متحـّر  مـا  دايـة )السـبي اخلفيـفأ الـن    تفعيل  )فـاعلاأ و)فعـولاأ ءـدث  سـقوم وـوا  
  -لغــري املتخصــّ   -يف املقلــع الــوارد علــش )فــاعلاأ.  وإلي ــاا  لــك   قــه   ــاف )اخلــَْ أ،

 روج األول ما )فاعلاأ ّك )فعولاأ:فنّن الشاعرة قد قالح، يف اخل

 ـراِو/ دنــي عنـ/ فـمـيـــاٍب/ يــــوبـــ

-  -   o-  o        /  -  -  o  -     /   -  -  o  -  o   /  -  - o 

 وْ ــعُ َفـُعـْوُل  / فـَُعـْولـُن / فَ  /  نــــفعـــولـ

 
  / ـَيـتـيـــِْر ِر / ُن عـافــُأمـَـ

 - -  o- / - - o -    /- - o 

 ُل  /  َفـُعوْ ـوْ ـْوُل   / فـَعُ ـــَفـُعـ

 
 ولو كانح قد قالح:

 ثّم بــــا/ ٍب يـــرا/ ِودنـــي/ عن فـمـي

- o  -  -  o     /  -  o   -  -  o /  -  -  -    o /  -  o  -  - o 

ـِفـاعـلـن  /  / فاعـــلـن  / فاعـلـن ُلـن َفـع
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 تـيــَيـ)سـ(ـُأَمْر/ ِرُن عــا / فِ 

- - -    o/ -  -  -  o   /-  -  -  o 

ـْن   ـلُ ـعِ  َفـعـُِلنْ  /عـُِلـنْ فـَ / فَ

 
 ّتست سا الن   علش تفعيلة )فاعلاأ، كما  دأْا.  وكـنلك لـو فعلـْح مثـل  لـك يف  

  ن  فقــد يُعلـّـل مــا  ــدث خبلــ اخلــروج الثــا ، فقالــح:  )وأكــأّن الــن   ــش رو ــ  .  ومــا هنــا  
ثبــح  يُ    ،...ملبعــّ .  ّ ّ أن اســتمرار الــنّ  علــش تفعيلــة )فعــولاأ،  ــد ا  مــا قوســا:  لتقــت 

أن  لك التعليل غري وارد، وأن هنا  تداخش  ّيقاعيًّا، هو ّك اخللط العروبـّ  أقـرب منـه ّك  
،  ينمـا تصـل ّك   املقصود.   دليل التشكيل اإليقاع ّ  ما سيقع يف النّ   عد هنا ما خلـل 

 قوسا:
 

 وطن حاولوَك كما ظّنهمْ 
 ّي على ّههمْ فال أبس اي أ،دق الواقف

 هم يرون اليقَّي نعيماا مبقتبل اليأسِ 
 ]ال أبس..
 فداك..

 فداا.. عين  الصقر اي ،احي
 أل  رأْس[

... 
 ا مضيَ  الَعْيبِ وْ تَـ بيااتا أَ 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   148 

 بِ من مسلِ  الغَيْ 
 مل ُيدوا غَم هذا التتّرف يف البؤس!

... 
  

يف اجلــا  اجملعــول   يــث كانــح قــد اســتأنفْح الــنوو علــش )فعــولاأ، لكــا الــنّ  يتعثـّـر  
   1ا... .وْ تَـــ  ــش قوســش.  مث مــا يلبــث يف املقلــع التــاك أن يبــدأ علــش تفعيلــة )فعــولاأ   يــاب  أَ 

قـف ورا  مــا  ـدث مــا خلـط،  لــك أن    أن  ـ  ا لتبــا  اإليقـاعّ  هــو الواوهكـنا يتبــد  
العـرّب، وهـو مـا يسـميه    روضتـدوران يف فـَلَـك  وا ـد مـا دوائـر العَـ  واملتدار  تفعيل  املتقارب

أ.  فتفعيلـة )فعـولاأ تتكـون مـا )وتـد وسـبيأ، و)فـاعلاأ  : )دائرة املتفـت أو املتقـارباخلليل
ْن كــان هــنامــا )ســبي ووتــدأ، ومــا مث فمعكــو  ّ ــد  علــش كــل    -ا ا يســاو  األخــر .  ّو

  يســـوّ  اخللـــط  ينهمـــا، وفـــت املعـــايري الَعروبـــّية.  ويُلحـــ  مثـــل هـــنا لـــد  الشـــاعرة    - ـــال
 ،  يث تقول:2رءانتان وبّمة شيل أي  ا يف قصيداا األخر   عنوان  

 
 )فعولن(      غناٌء غناٌء، وبعض البكاء                                              

 وبعض حديث به عبٌق من طيوب
 

ّ  األوك الـــن  كانــح قــد اعتمـــدْا قــرا ُة الـــن -الــرايض أ جريـــدة  ،والواقــع أن الــنّ  املنشـــور يف ) كتــاب يف جريــدة  1
ا جريئــ ا،  ــن -عليــه، قبــل ا صــول علــش  لــوم القصــيدة ته مســًّ ا وتغيــري ا، وكــأن   فــرا ف  ات ــل أن يــد الرقيــي قــد مســّ

ا، مـع أن اأَلوك، وا الـة هـنو، أن   يُنشـر!   هنالك  ش شعر  ونثر، و  ا   عدئـن  أن يُنشـر الـنّ  الشـعرّ  ولـو مشـّوه 
ة عليـــه، ّ ّ يف  الــة  و وشلــرغو مــا هـــنا، فباملقارنــة   ـــدة، ا ـــش األوــل واملنشــور مل يـــنت الــن   مـــا امللحوظــاا اإليقاعيــّ

 امللحوظاا املنكورة قائمة. حوتبقّ 
 .398-397: 2املعيقل،  2
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 حّي حدثين: كان قلي يهدهد                                            )فاعلن(

 نبض الشمال ويهوي به للينوب
 يت على ،وتهوملّا استو 

 ،ار وقي غياابا عن الوقت
 بعداا يذوب

 أحَبَرْت يف دمي ،ورة لليبالِ 
 وزيتونة أغفَلْتها احلضارةُ 
 حّي استتالت مشوخاا

 ] ّمت أمومتها أمالا قد ُييء
 وًنمت على مجر يف اجلنوب [

 حّي حّدثْتُه أزهرتْ 
 )فعولن(           ح                      يْ على ملتقى القلب رحيانتان، و ّمة شِ 

 عبُت على جسد الليل 
 ال خيل

 يف الليل أكسر كل املسافات
 "طّما تكونّي أو ال أكون"

... 
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  ّك  ...فقـــد  ـــدأا الشـــاعرُة  تفعيلـــة )فعـــولاأ، مث انتقلـــْح مـــا قوســـا:   ـــش  ـــّدر 
لتـاليش  تفعيلة )فاعلاأ، واستمّرْا علش هنو الـوترية، رغـو  عـ  ا خـتشل؛ ّْ  ّّن السـلريا ا

 كان يي أن يكون:
 

 ]و[  ّمت أمومتها أمالا قد ُييء
 وًنمت على مجر]ها[ يف اجلنوب

 
ــّل افــــرتاض ْن وــ ــعودّ     ّو ــرّب الســ ــوعة األدب العــ ــور يف  موســ ــنّ  املنشــ ــنا الــ أن هــ

ــا    1ا ـــديث  ــا  مـ ــنا اجلـ ــرار  لـــك يف هـ ــنن تكـ ــة، فـ ــا  امللبعيـ ــه  عـــ  األخلـ ْح عليـ ــَ ــد َجنـ قـ
يقلّـل مـا ا تماليّـة اخللـأ امللبعـّ  يف املوسـوعة، و  سـيما أن  عـ   القصيدة كما يف سائرها  

قلع األخـري،  يـث تعـود الشـاعرة ّك )فعـولاأ مـرة  املقايع   لتمل هنا التعليل أوش ، كـامل
أخر  منـن قوسـا:  علـش ملتقـش القلـي رءانتـان . . . .  هـنا ّبـافة ّك مـا سـبت مـا وجـود  

  -واملتـــدار    املتقـــاربيـــل .  أ هـــو ّ ن ا بـــلراب  ـــش و  َ هـــنو الوـــاهرة يف قصـــيداا  تعال
ا عا التخلئـة    2  الشعرا  يف الشعر ا ديثأ؟محارَ ) أم ًكا التما  تعليل فّ  مخر،  عيد 

 
  أ.   علة  اليمامة،  يث ليل املوسوعة علش الن  منشورا  يف )396: 2: م.ن.، يُنور 1
ا عليــه، كــان القــدما  يصــفون و ن )الرجــاأ ا  2 نــه  محــار الشــعرا  ؛ لســهولة الــنوو عليــه،  ــل اتفــاا أن أي  الكــشم منوومــ 

  ؛ ولنلك مّياوا الرجا عا الشعر، وقالوا ّن كل شاعر راجا شل رورة، ولـي  كـل راجـا شـاعر ا.دون قصد أ يان  
غري ـا مـا الو ـداا  ويف الشعر ا ديث انصـرف كثـري مـا شـعرا  التفعيلـة ّك تفعيلـ  )فعـولاأ و)فـاعلاأ، دون

وكــأ و   لـش هـاتش التفعيلتــش، أو علـش ّ ـدا ا. ع العروبـّية الغنيـّة  تنّوعهــا اإليقـاعّ ،  ـ  جــا ا دواويـا اكملهـا أ يــان   
 نلك ًسكون  عشقة وسـَلش  ـش قصـيدة التفعيلـة وقصـيدة النثـر،  سـيما يف تفعيلـة املتـدار  املتعـّددة األمنـام )فـاعلا، 

ــّيقوا علـــش أنفســـهو واعْ عدلـــا، فَـ فَ  ــد بـ ــعرا  ابـــدرش قـ ــة  مـــود درويـــ .  ومـــع أن الشـ عا  ســـ لـــاأ، كمـــا هـــ  ا ـــال يف نر ـ
  تعويلهو علش ركوب تفعيلتش فقط ما العروض العرّب، فنن  ع هو مل َيْسَلو ما )املاجأ أو التعثّر  ينهما!  
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ا للمعيــار العروبــ ؟  لقــد مــر  أن هنــا  منلــ ا مــا الشــعر ا ــديث هــو مــا ً كــا أن يتخــن  تبعــ 
 تفعيلـة     و لـك  يـث   يتقيّـد اإليقـاك  أ؛أ، اـّت، أو )شـعر التفعـيشامصللل )الشـعر ا ـُرّ 

لتجر ـة.  وقـد  ـدا أن  ، ليبتـدك أشـكا   متليهـا ار العـربّ عْ وا دة، لكنـه ينـداا يف موسـيقش الشـّد 
ــود درويـــ  ــا يف    حممـ ــر، كمـ ا   خـ ــّ ا تفعيليـ ــ  ــل  لـــك، فيمـــاج نوامـ ــان يفعـ ــهرية  كـ ــيدته الشـ قصـ

يف الـن ، )فـاعلاأ      لاقة هوية .  فكيف ّ ا كانح هنا  عشقةر أوش   ش و د  اإليقـاك
أ؟  فلعـل هـنا هـو مـا  )دائـرة املتفـت أو املتقـاربو)فعولاأ؛ أل ما مـا دائـرة عروبـّية وا ـدة،  

وا ــد.  علــش أنــه مــا التمحــّل  نيا البحــريا، ليمتاجــا يف نــ ّ  هــ يســّهل ّ ا ــة الــرب    ــش 
 .ّك مخر هنا  نقشا النّ  الد لّية، سيما لتشا ه اإليقاعش ر ط النقشا ما ّيقاك

ــثش  لــــد    ــا مــ ــار  يلحوهــ ــة.  فالقــ ــيدة ا ديثــ ــيةر يف القصــ ــاهرة فاشــ ــنو الوــ دوهــ   حممـــــّ
 ،  ينما يقول:1 يف قصيدته  سألقا  يوما  يْلَتك  عليه اإليقاكُ  ،  يثالثبيي

 
 )فعولن(                  سألقاِك..                                                  

 طلي ِ  التريق  أن أعرف
 للحزن مرافئ

 )فاعلن(                            ]و[أر،فة للسراب                            
 وأن مسافاتِ  الدائرية
 تتعب فيها جياد السفرْ 

 وأعلم أن  هاجرت يف ] اكرة[                                         )فعولن(
 لرمل                                                                     )فاعلن(ا

 
 . 13 -11اجيُح ُ لما .. اجيُح و ا ،  1
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 أزمنة وعصوراا
 هلاب اهليم تـَُعبّ 

 ]ومل تتعّود ُشْرَب اهلزمية[
 ]أعلم أنِ [،

 شببِت عن التوق..
 غامرِت يف حلبات التحدي.

 ]؟[ ،رِت وعوداا تثم الغضبْ 
 )فعولن(                                        و،رِت وجوداا حيّرك يف الليل      

 أفقاا جديداا
 وخيفق أجنحةا من هلبْ 

 
 نواما )فعولاأ و)فاعلاأ، و لك ل سباب التالية:فيرتاكي علش الشاعر  

 
َن الشــاعُر  تــدوير الســلر الثالــث مــع الرا ــع 1 رغــو أن لــي  هنــا  مــا يــدّل    -أ ّْن أخــَ

فقــــد انتقــــل  ــــنلك فجــــأة  مــــا    -لعلــــش  لــــك مــــا بــــبط  ايــــة الســــلر شلشــــك
 )فعولاأ ّك )فاعلاأ، ّ ّ ّْن ُ نفح الواو، قبل كلمة  أروفة .

با   ش اإليقاعش كنلك ما قوله:  وأعلو أنك هـاجرا يف ] اكـرة[  أ يوهر ا شت2
 الرمل ؛  يث ينتقل  شكل وريل ّك تفعيلة )فاعلاأ.

ــــة ، فقــــ 3 ْرَب اسًا ــُ ــّود شــ ا يف قولــــه  ومل تتعــ ــّ ــرياأ أمــ ــرّ   -د وقــــع  ــــش أمــ ــا مــ   -أ ش ــ
 ارتكاب خلأ عوّ ،  عدم جام الفعل  تتعود ، وَكْسر التفعيلة.

 السلر الن   عدو:  أعلو أنكد  ّ   تسكش نون  أنكد .  أ   يستقيو4
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أ   يســتقيو الســلر:  وــراد وعــودا  تثــري الغ ــْي  ّ  امــريا: تــدويرو مــع الســلر  5
ــافة  ــــرف )واوأ يف أّولــــه، ّ ا أريــــد للتفعيلــــة أن تكــــون    الســــا ت عليــــه، ور ــــا ّبــ

 فعولاأ.   ْعلاب فعولابْعلاأ.  ّو ّ جر  البيح علش )فَـ )فاعلاأ،   )فَـ 
َن شلتعــديل املـــنكور يف )6 أ، فــنن الشـــاعر ســيثّكد تراجعـــه مـــا  5أ لكــا  ـــ  لــو أُخـــد

  .…تفعيلة )فاعلاأ ّك تفعيلة )فعولاأ يف السلر التاك:  ووراد وجودا  
 
 ، ّ  يقول:1 لك أي  ا يف قصيدته األخر   مسا ر وعشتر وقناديل   الثبييفعل وي
 

 ظار املساء اخلرايف                                                   )فاعلن(يف انت
 ترسو مراكبنا البابلّية

 خّفاقة األشرعْة 
 )فعولن(                                  وريح حممّلة ابلضييج                   

 تدير جنوم اجملرّة حول  فاف اخلليج
 ت واملاء واألمتعةْ وتعبث ابلصو 

 
ــاملقلع األول ــة  األشـــــرعة   -فــ ــدو علـــــش    -ّك قافيــ ــا املقلـــــع  عــ علــــش )فـــــاعلاأ،  ينمــ

 )فعولاأ.
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-  4  - 
 

.   الصـــريل واخللــط يف اإليقـــاك  لكــا التـــداخل قــد ينتهـــ  ّك موــاهر أقـــرب ّك اخلــروج
 :للصيخانيوهر  لك مثش  يف قصيدة  ف ة تتعلو الرسو   

 
 الشهوْد.. الشهودْ  -

]نّدت[ عن ،ي يبي  األحاديــث والصــح  العربيــة طميــاءة للحضــور وجليــل يف  
 بات مسبحٍة..آخر الصّ  ،وت نساء ]ولغط[، وكّرت إبحدى الصفوف حبي

 ]تنحنح شيٌخ، توّ أ[
 هنا حمكمة! -

 رفعت جلسة اليوم
 فاخلعوا األرديةْ 

 أتراي؟ -
 أجل -

 نكهة يف السريرْ  أو أرى
 والفضاء ،غٌم.. ،غمْ 

 ال يّتس ْ 
... 
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ــا  لـــك، منـــن كلمـــة  نـــّدا ، ّك  فَـ  ــّد عـ ــه ينـ ــالنّ  علـــش )فـــاعلاأ، لكنـ ا ، أو  فـ ــُ ْعلـ
، عـل كـل  ـال.  ومـع ا اجـة ّك تسـكش غـش  لغـط ،  تـدار  فالا ، وهو كثري جائا يف امل

أ ،  يــث بــرج ّك )فعــولاأ،  ّك قولــه:  تنحــنل شــي ر توظّــ   يّتســت علــش املتــدار   فــنن اإليقــاك
 ليستأنف اإليقاك علش )فاعلاأ  عد هنو العبارة.   

 الوواهر يف أخلا  الشعرا ، وكفش؟ فهل تصّنف هنو
ا ّك   قــانون ا  دواج  :ايهّك هــنو الوــاهرة، الــ  يســمّ   1أبــو ديــبلقــد أشــار    ، ُمنَـبّدهــ 
وغريو، وأ ا ظاهرة  أوـبحح ياغيـة ّك درجـة  مدهشـة  يف الشـعر   أدوني وجودها يف شعر 

، )فــاعلاأ و)فعــولاأ،  واملتقــارب   املتــدار ديث .  ّ ّ أنــه قــد  صــر الوــاهرة  ــش و ــد َ ا ــ 
قــائش  ّن ا  دواج  يكــاد يقتصــر علــش التحــّر  مــا )فــاعلاأ ّك )فعــولاأ، و  أعــرف أمثلــة   

ــار اســـ  ــا أشـ ــد  للتحـــّر  مـــا )فعـــولاأ ّك )فـــاعلاأ.   كمـ تقرامبو ّك أن )فعـــولاأ   تـــرد ّ   عـ
تقرا ر غــري  صــيف،  وهــنا  صــرر غــري دقيــت، واســ    2)فــاعلاأ،    عــد )َفعدلــُاأ و  )فاعــْلأ.

ــا )فعـــــولاأ ّك   ــعرا  مــ ــةر لتحـــــّر   عــــ  الشــ ــّرا أمثلــ ــد مــ ــر انـــــداي  ا، فقــ ــدو أكثــ ــاهرة تبــ لوــ
  الثبيــينـّ     لا، وفـاعلا، ومفـاعلنتأ.  وهنـا ـش )مسـتفع  دروي )فاعلاأ، كما تقّدم تنّقل 

نتقـــل فيـــه الشـــاعر مـــا )فـــاعلاأ ّك )فعـــولاأ  ، ي3األخـــري،  موقـــف الرمـــال موقـــف التجنـــي  
 فـ)متفاعلاأ،  ينما يقول:

 
 قال:                                                                       )فاعلن(

 
 .95 -94يُنور: أ و ديي، كمال، جدلية اخلفا  والتجّل ،  1
 .  100 -99: م.ن.، يُنور 2
ــــــــــ، 1421) 3 :  اإلنرتنــــــــــح .  علــــــــــش شــــــــــبكة جريــــــــــدة  اجلايــــــــــرة ، الصــــــــــفحة الثقافيــــــــــة)أ، 5 يــــــــــع األول، األر عــــــــــا  ر ـه

http://www.suhuf.net.sa/2000jaz/jun/7/cu3.htm.أ   
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 النخل  اي أيها
 يغتاب  الشير ]اهلزيْل[                                                  )فعولن(

 لن(عالذليْل                                                   )متفا  ]ويذّم  الوتدُ 
 وتظّل تسمو يف فضاء هللا

  ا مثر خرايفّ 
 و ا ،ٍب مجيْل[

 )فاعلن(                                            قال:                            
 اي أيها النخل

 )متفاعلن(                                  هل ] ترثي زمان                      
 أم مكان [

... 
 

مــــا أن أغلــــي ورود )فعــــولاأ  عــــد )فــــاعلاأ، ّ  أن    أبــــو ديــــبووــــحيل مــــا  كــــرو  
 السا ت: ،خدُية الَعْمريد وردْا أ يان   عد )فاعْلأ، كما يف قول )فعولاأ ق
 

 لُودَّ ابلزُّهِد كأّن الذي بّي روحيَيِصُم ا
 َفعدُلاب فاعلاب فاعْلب فعولاب فعولاب فعولا  
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 منف ا: ،الثبييووردا  عد )َفعدُلاأ، كما عند 
 

 اي أيها النخل يغتاب  الشير اهلزيلْ  قال:
 فاعلاب فاعلاب فاعلاب فاعلاب َفعدُلْاب فعولْ 

 

أن يقــع ا نــا ا  ــش فــاعلا وفعــولا لكو مــا مــا دائــرة نغميــّة  ّو ا كــان يف اإلمكــان  
ا يف القــرا ة نتيجــة خلــأ  ملبعــّ ، أو نتيجــة مــا ءــدث   وا ــدة،  ــل ًكــا أن يقــع  لــك أي ــ 

ْن مل تكــــا مستســــاغة  -كثــــري ا مــــا بــــروراا   فــــنن تعــــّدد الصــــّور مــــا هــــنو التــــداخشا    -1ّو
د  مــا ســبت تصــنيفه مــا    - ــ  اخللــط واخللــأدومنــا تســوي   ملنالقــاا ّيقاعيــّة تقــع عــا    -يثكــّ

يكــــون     .  و ــــنار التفعــــيشاعْ فيمــــا هــــو  ــــرّ  شُّتــــا  مصــــللل  شــــد   التشــــكيشا اإليقاعيــــة
شلتفعيلــة الوا ــدة،  ينمــا ًــاج الثــا    ، يلتــام األول  ر تفعــيشاعْ  ، و شــد لــةير تفععْ هنــا :  شــد 

  - ــش أكثــر مــا تفعيلــة يف نســت  وا ــد.  و  تبــدو ســنا مــا وظيفــة  د ليــّة، ّ ّ أن تكــون لــه
 وظيفة كسر الرب ة، وخلت تنويع  ّيقاع ّ  غّ .   -2أبو ديبكما يصف 

 
أ يف  ـالتش: األوك، نتيجـة خللـه  ـش  الـة التـدوير 97 -96 ، فا  والتجلّ وهنا ما  دث ما )أب ديي، جدلية اخل 1

ا عــدوان، علــش الــرغو مــا أنــه قــد أشــار ّك أن الشــاعر قــد وــّحل النســخة املهــداة ّليــه يف أ ــد و يف قــوايف قصــيدة  ملمــد
فنـّيـّـة عليهمــا؛   ســيما أن  املوابــع.  واخللــأ امللبعــّ ، مث ســهو الشــاعر عــا تتبعــه،   يســّوغان للناقــد  نــا  اســتنتاجاا

 علـــش نســـقها.  وا الـــة األخـــر ، عنـــد قـــول يف قيـــة القـــواأن تكـــون تصـــحيل الشـــاعر ّ ـــد  قوافيـــه دليـــلر علـــش أنـــه أراد 
 ــاة الووــل يف   - نــوك مــا ال ــرورة - ؛ ّ  لعــّل الشــاعر قــد جعــلالوقــوفالشــاعر:  قلــُح أم ــ  فلــو أقــَو  ــ  علــش 

ْن كــان قــد ارتكــي بــرورة    الوقــوف   ــاة قلــع، وعندئــن   يكــون قــد خــرج علــش تفعيلــة )فــاعلاأ، الــ  نوــو عليهــا، ّو
 القدما .  قبيحة،  سي ُعرف

 .94: م.ن.، يُنور 2
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أ.   ــدليل أن  أ كـان خلـوة مرهصـة ّك )قصـيدة النثـرأن )شـعر التفعـيشاّ ن  ويبـدو  
ــبط ــاك غـــري من ـ ــاال تتشـــبث شلتفعـــيشا، ولكـــا يف ّيقـ ــا تـ ــر مـ ــائد النثـ ــان مـــا    -قصـ ــد كـ وقـ

 مثش : 2الدميين حمّمديقول  كأنْ   -1 ة:  القصيدة ا ُر  النثرمصللحاا قصيدة 
 

 الدافئ  و القامة الصامتْة  
 فـَْعُلْاب َفعدُلْاب فاعلاب فاعلا

 يقذف القاعة مبزاجه احلامْض   
 فاعلاب فاعدُلب َفعدُلْاب مفاعيلا

 بحر للبّحارِ يشكو ال
 فـَْعُلْاب فـَْعُلْاب فـَْعُلْاب فـَْعُلْا 

 ويركُض يف ندى املاِء   
 مفاعَلنتب مفاعْلنت

   حنوها،
 فاعلا

 تل  الي تنّقُب يف القلِب.. على َمْهٍل     
 فـَْعُلْاب ُمتَـْفعدُلاب َفعدُلْاب مستفعلاب فـَْعُلاْ 

 أي ريح أنت اي               
 فاعشتاب فاعلا  

 
 . 6 : املناورة،يُنور 1
 . 50 -49سنا ل يف منحدر،  2
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 كغضب؟         طليقة  
 متفعلاب َفعدُلاْ 

... 
 

ــاك ــنا فاإليقــــ ــور، ك  وهكــــ ــاو اا  عــــــ  البحــــ ــايت مــــــا عــــ ــا مــــ ــاو  البســــــيطهنــــ :  مجــــ
متهـا وسـداها  : )فـاعشتاب فـاعلاأ، وتفعـيشا أخـر ،  ُ )مستفعلاب فاعلاأ، وعاو  املديـد 

 : )فاعلاأ.املتدار  تفعيلة
تكشـــف عــا تنــا ك الشـــاعر    -أخــر   مــا جهــة  - علــش أن ظــاهرة  شــعر التفعـــيشا

رب هــا نر ــة  عــ   .  وهــ  املع ــلة الــ  تُ ا ــديث  ــش ابافوــة علــش: املعــ ، واللغــة، واإليقــاك
يف قصـيدته    الصــيخانالقدأ، و لك مـا نلّـش لـد    الي اإليقاكالشعرا ،  ينما يقتحمون ق

، فاســـتهلها  ، وهـــو يـــنوو مقلوعـــة  ايلـــة علـــش البحـــر البســـيط1ج  يف يقـــ  الـــويا  هـــوا
 قائش :

 
 حاُل والسفرُ أتعبها الرت   معتذراا ما يف فمي خُب         رجاليَ  قد جئتُ 

 
)الشــعرأ  لتــورد الشــلر الثــا     -فجــا ا  موســوعة األدب العــرب الســعودّ  ا ــديث

 هكنا:
 

 2)أتعبهما( الرتحاُل والسفرُ   رجاليَ 
 

1 60  . 
 . 445: 2املعيقل،  2
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ةأ، ّو ا    ألن الـــــــو ن  ّ ا اســـــــتقام انكســـــــرْا اللغـــــــة، )علـــــــش األقـــــــل يف وـــــــوراا املثاليـــــــّ

ةاســتقامح اللغــُة انكســر الــو ن!  ومــع أن لرت    نعــل منهــا    -كيبــة الشــاعر تلــك نوــائر عر يــّ
نـأ ، لـو قـال مـثش :  رجـش   فقد كان لـه عنهـا م  - لك اخللأ الناب، لو مل ترد يف أول  يح

مّلهما ، أو عو  لك.  ولكا، مـرة أخـر ، ستنكسـر علـش الشـاعر الد لـُة الـ  يعـّول عليهـا  
 يف كلمة:  أتعبها . 

  يف األدواا  وشـاعريّة الـتمّكا  عشقـة  ـش شـاعريّة املوهبـةوهنا يعيد املسـا لة  ـول ال   
اللغويـّة والفنيّـة.  فبمـا أن  ّ ـد  هـاتش امللكتــش   تسـتغ  عـا األخـر  لـد  شـاعر كبــري،  

سـثال: أ  ا   فنن هنو الوواهر ما الوها يف األخرية، يف النّ  الشعرّ  ا ـديث، لتفـرض ال
ا  -لــي   والقــوايف  مثشــر علــش أن  عــ  الفــرار مــا األو ان  دافع التجديــد،  قــدار مــا   ــ   -دائمــ 

أ، وــوب األســهل واأل ــش؟!   هــو فــرارر مــا م ــايت املع ــلة الثشريــة: )املعــ ، اللغــة، اإليقــاك
دا الصـعو ة تلـك لـد  القـدما  أنفسـهو، لـح  لي  ما ا يف ا عـرتاف  ـنا.  وقـ  د نسـّ

 ري أ و قد فّرقوا فيها  ش بروراا  جائاة وأخر  قبيحة.  ، غما أمسوو شل روراا الشعريّة
ا عنــد شــاعر    نر ــة    وقــد كــان هــنا التصــادم  ــش متللبــاا اللغــة والــو ن  توهــر أي ــ 

دقصيدة املو ونة املقفـاة، هـو  مهّمة يف ال ن جـا   ا  أ يـان  علـش سـبيل  الثبيــي  حممــّ ،  ـ  ّو
به ال ـــرورة الشـــعريّةمـــا يُ  ة شلقاعـــدة النحو شـــْ ــّ ة، كقولـــه يف مللـــع  وـــفحة مـــا أوراا  ، املخلـ ــّ يـ

 :1 دوّ  
 

 على كّفيِ  واحايت  رااييت        ولن أمدَّ   هدْي ِ ما ا تريدين..؟ لن أُ 
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ـــ لا ، ددَيكد ؛ ألن الفعـــل منصـــوب ـ  :  لـــا أُهـــْ   ّ ّ أن وـــواب النحـــو  فالصـــواب عـــوايًّ

 :1.  أو    قوله يف  املغّ  ، وه  قصيدة تفعيلّية  لوية  يدوهنا يكسر وواب الو ن 
 

 قال املغيّن:
 اجلوعِ لصويت رائحة  

 قلُت:
 لوجه  لوُن الباريَ 

 لليرح وجهان:
... 
   

لــه    كلمــة  للجــرا ، فيســتقيوفوبــع فتحــة فــوا اي   الــربار  ؛ كــ  يــدّور الكلمــة مــع  
و ن )فــاعلاأ، لكنـــه قـــد وقـــع  ـــنا يف خلـــأ نصـــي  الـــربار  ، مـــع أن  ّلهـــا اإلعـــراّب عـــرور  

ا الثقـل.  ولعـل الشـاعر هنـا قـد اخـتلط  شإلبافة، وعشمة اجلّر كسرةر مقّدرة، منع ما ظهورهـ 
  طي عبــدلـه تعـاك:  عليه األمر  وا  نصي اليا   ـش تكـون بـمريا  للمـتكّلو املفـرد، عـو قو 

ه، طي ظننـــُت أّي  أ، ومنــه قولــه تعــاك:  30)مــرأ،    هللا أاتَي الكتــاب هــاؤم اقــرءوا كتابيــَ
معــا  ســبيلر    والنحــو  اســتقامة الــو ن أ.  وكــان للشــاعر ّك  20-19ة،  )ا اقّــ   مــالٍق حســابَيه

 سهلر، إببافة  واو  قبل كلمة  للجرا .  
 

 
 .17 -16الت اري ،  1



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   162 

-  5  - 
 

ة ــّ ــكالّياا )اإليقاعيـ ــك اإلشـ ــّل أن  عـــ  تلـ ة  -ّو ا وـ ــّ ــح    -الد ليـ ــد دفعـ ةأ قـ ــّ اللغويـ
د  ، للــتخّل   ائيــًّا مــا ع عــ  التجــارب دفعــا  ّك قصــيدة النثــر بئهــا وتبعااــا، فننــه مــا املثكــّ

فيــد الشــاعر  أ ــا قــد أسمــْح  عــ  الشــعرا  ّمكانيــة اســتثمارها، دون الــتخّل  منهــا، ايــث ي
ه ّيقاعيـًّا،   ه ليشـّكل نصـّ ما خروجه عا بـائقة اخل ـوك لنسـت موسـيقّ  وا ـد يف كامـل نصـّ

ارب  تلفــة، منهــا   ــا يتســاوا واملوقــف الشــعورّ  الــن  يعــرّب عنــه.  وتــرب  يف منــا ج هــنا نــ 
)متفــاعلاأ ّك أغنيــة منوومــة    ،  يــث ينتقــل مــا تفعيلــة الكامــل1 األوقــاا   الثبيــيقصــيدة  

 :علش البحر املتقارب
 
 ما ا مسعت اليوم؟   -
 أغنية تقول:   -
 ) ويل جنمٌة حينما ال تغيْب    

 تكّلل ،دَر الفضاء الرحيْب             
 فحيناا أراها تتوُف الشَّمال            
 جلنوْب (وحيناا تشقُّ ،باَح ا           
    ... 
 

 
 http://www.nizwa.com/volume1/p93_95.html، العدد األول: اإلنرتنح  علش علة  ناو  موقع  1
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وهــو يعــرّب    -.  وكأمنــاوهكــنا مت ــ  األغنيــة، ليعــود  عــدها الشــاعُر ّك تفعيلــة الكامــل
ْن    -ا ـديث، ّ ا  رب ـة ا يـاة التقليديـّة نو املقلوعة عا ّيقاك ا ياة يف نب ها   قـد أراد، ّو

، ّاثرة هنو املفارقة  ش رشاقة الو ن  و ركته ا ثيثـة، مـع انتمـا  هـنا الـو ن    املتقارب    شعورايًّ
يسـوقه يف مخــر الـنّ ، وهـو تفعيلـّ  علــش  ّك املابـ ، والغنـا  اآلخــر املقا ـل الـن     التنـاظر ّ 

  .  و ــنا فــنن هــنا التشــكيل اإليقــاع ّ عــربّ ، األرقــل  ــش تفعــيشا العــَروض التفعيلــة الكامــل
يــت، ومــا مثّ  يـو   ان املابــ  قــد يكــون أكثـر  دارــة  مــا  ابــر ، ظـاهرو  ــديث ووقعــه عت

 فنن الشكل يف  اته لي   وهر ا دارة، و  العتاقة.  
ــائط   لســــعد احلميــــدين وهنالـــك   ــش ا ـ ــوم علـ ــدم يف  رسـ ــةر أقـ ــش  1نر ـ ــا  ـ ــاور فيهـ ، يـ

)فعـــــولاأ و)مفـــــاعيلاأ، ولكـــــا ان يُفـــــرد كـــــل تفعيلـــــة  قلـــــع مـــــا    تفعيلـــــ  البحـــــر اللويـــــل
 يدة:القص

 
 .. كان الكتاب.. اجلريدة، ترّحلوأيّوب

 وابا قرب الصباح بوادر حلم اللقاء البعيد.. وتنسج ث
... 

 واي ابكورة األحالم
 طن جاءتِ  آهايت

 تسيل على دروب التيه رًّننه.
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فــاملقلع األول علــش )فعــولاأ والثــا  علــش )مفــاعيلاأ.  وهكــنا يف تنويــع علــش البحــر  
القصـيدة.  وقـد    مقلـعر كامـلر مـا  ، ولكا ايث يستغرا التفعيلة الوا دة ما اللويـلاللويل

ــولا ــاك: )فعـ ــت التـ ــنّ  شلنسـ ــش الـ ــيشا علـ ــع التفعـ ــا  تو يـ ــولا  -جـ ــولا  -فعـ ــاعيلا  -فعـ   -مفـ
لتشـــــكيل  مفـــــاعيلاأ.  يف انتوـــــام يعكـــــ  وعـــــ  الشـــــاعر  ـــــنا ا  -فعـــــولا  -فعـــــولا  -فعـــــولا

امــرا  النفسـّ  إبيقـاك    احلميــدين .  وسبي هـنا التشـكيل يتبـّد  مـا تـداخل ّيقـاك  اإليقاع ّ 
 ، واملشار ّليها يف قوله:يف معلقته علش البحر اللويل ،القي 
 

 أو اي فؤاديَ  -قفا نب  -ُييء غناء األحّبة قبالا 
 عالمات حّب يلّقنها الوجُد للصّب وقت الرجوع -رفقاا 
 

يف نصــــــه اللويــــــل  عنــــــوان:  وتنتحــــــر    احلميــــــدين يع  وقــــــد تقــــــّدمْح اإلشــــــارة ّك وــــــن
النقوش.. أ يان ،  يـث نظـر  ـش نصـ ش، فصـيل ومخـر عـاّم ، فجعـل لكـل مقلـع  منهمـا  

 سماكة خطّ   تلفة، مع ناوب الن صش يف نسـت  ّيقـاعّ ، يقـوم يف األول  وفحة مستقّلة، و 
)مســتفعلاأ.  وهــو مــا جــا     )متفــاعلاأ، ويف الثــا  علــش تفعيلــة الرجــا  علــش تفعيلــة الكامــل

مّتصــفر شلفخامــة، يف مقا ــل    يتناســي مــع املســتو  اللغــوّ  لكــّل مقلــع؛ ألن ّيقــاك الكامــل
 سـي    -ومع أن هـنيا الـو نشويا ع ّيقاعه الشعّب، منن َنَوَو عليه العرب.    سهولة الرجا

أو   ــا   دائـرة املثتلــف    -ينتميــان ّك دائـرتش عروبــّيتش،   وا ـدة  -دوائـر اخلليــل العروبـّية
ــوافر ــرة اجملتلــــــــيالــــــ ــداخشن اــــــــدوث )اإلبــــــــمار  -  ، و دائــــــ ــا قــــــــد يتــــــ ــة  فن مــــــ أ يف تفعيلــــــ
ســـــتفعلا .    متفـــــاعلا ، وهـــــو تســـــكش اثنيهـــــا املتحـــــّر ، فتتحـــــّول ّك:  مْتفـــــاعلاب مالكامل

ا،  ينمــا جــا    ا تفعيليــًّ ي ــاف ّك هــنا أن الــنّ  الفصــيل املنوــوم علــش )متفــاعلاأ جــا  نصــًّ
عّب علش )مستفعلاأ منووم ا يف أشلر متساوية، وهو ما  اد رقـل األول قياسـا  ّك  النّ  الش
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  الثــا .  كمــا يلحــ  ّك جانــي هــنا  ــرص الشــاعر علــش اســتغشل القافيــة ّك جــوار الــو ن 
ش.  فــالنّ  الفصــيل ليســح لــه ّ  قافيــة نيـّـة ملــّردة  وا ــدة نو   للتعبــري عــا جــّو كــلّ  مــا النصــّ

فيه كلّـه، و  تـَردُد ّ   عـد   ـعة أسـلر.   ينمـا تـرتّدد قـواف  مكثّفـة منّوعـة يف الـنّ  الشـعّب،  
 :1تامية، وكأن تلك املقايع أدوار ما موشل خمع قافية   ،يف رشث قواف  لكل مقلع 

 
 رُّ   العُّي ترخي هدهبا خيالا، وينفرج الفم املُْحمَ 
 عن لفٍظ َلَتََّ .. ابحثاا عن ِمْقَوٍد..، أو ساعدٍ 

 يقَوى على طمساكه كي يُْتِلق الكلمات،
 والكلمات

 متن  بعضها من أن ُياهر أو يبّي.
 
 تتْلّفت األنظارْ  /

 حبثاا عن األقتارْ 
 والراعي والبحّارْ 
 / كل يرى القتعانْ 

 
ش  واإليقـــاك البصـــر ّ    ـــش اإليقـــاك الصـــو ّ   ويـــرب  هنـــا التنـــاظر اإليقـــاع ّ  ،  تو يـــع النصـــ 

ا الـنّ  الشـعّب اـرب  غـامت.  وهـ   اا  الشعّب والفصيل علـش وـفحتش متقـا لتش، مـع متييـ 
  ،علــّي الــدميينو ا  التقنيـة الـ  تقـّدم ا ـديث عنهـا يف  عـدها التصـويرّ ،  يـث نلّـح  ـا

 
 ور ّك مخر. ور قافيةر وا دة، ّ  أ ا تتنوك ما دَ فلش، وترتّدد يف كل دَ ر يف املوشل: عموعة أشلر تتخّلل قُ وْ الد   1
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،  ، والرســـــــــويف عموعتــــــــه الشـــــــــعريّة األوك  رايا املواقــــــــع ،  ســـــــــتغشل التشــــــــكيل الكتـــــــــابّ 
ة ــّ كـــا أن يـــر  القـــار  الصـــورة اإليقاعيـ ــا .  ًو يف يريقـــة    والفراغـــاا، يف نقـــل الد لـــة واإلءـ

نّصه علش الورقة، يف مثل املقلعش التاليش ما قصـيدة  الـربوج ، مـا عموعتـه   الدميينتو يع 
لالثانية   ياض األ منة ؛ ّ  يشّخ  مش أ  هدا  راقص ا، لكنه   يكتف   نقلـه عـرب ّيقـاك )الر مـَ

منا يصّورو أي  ا ما خـشل وـّف األسـلر يف  ركـة متماوجـة،  اا اليمـش و اا   الراق ، ّو
 الشمال، وكأ ا  ركة الراقصش يف الرقصة األوك والرقصة التالية، هكنا:

 
 :رقصة أولى

 دنِ اي وريد امل            
 أنت قد قايضتين                   

 ابلرغي  املعدي                            
 وحليب الوسنِ                                    

 فاشرِب اآلن دماا                                              
 يِن(اي هنّيا لْ  )هَ                                                      

 ). . .أ   
 

 رقصة تالية:
 اي سهيل                                                               

 اليمين                                                    
 أنت قد عّللتين          
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 ابرتشاف السوسنِ                                            
 والرغي  املمكنِ                                    

 فاهنل اآلن فماا                       
 وطينًن ياا من                   

 اي هنّيا لْ  ) هين (         
 اي هنّيا ل  ) هين (

 
، يـرب  ميلـه ّك األداة  ّك التشكيل يف البنيـة اإليقاعيّـة  علي الدميينويف ّيار هنا امليل لد  

ــه،موْ الن   ــة يف نر تـ ــائ  الشفتـ ــا اخلصـ ــك مـ ة.  وتلـ ــّ ــّية     يـ ــش اخلاوـ ــف علـ ــار  ليقـ ــ  ّن القـ  ـ
ة يف نثــــرو كــــنلك، كــــأن يقــــول مــــثش ، يف  الغيمــــة الرواوــــية :  أيقنــــْح جــــَ    أ ــــا  د  اإليقاعيــــّ

شملــوا.   أو قولــه:  قلــح شســتغراب: مل أورد    ــرا متــأّخرة ّك ســا ة األجســاد ا بلــش  
.   وعــو هــنا، مــا  يــًّاعــا النــا  كــان  ف  اة .  أو يقــول:  وكشــفُح ســرًّ اّ عَــ  نــ ّ   لــك يف

، وتنغــيو العبــارة املتـأرر اجــوا  الشــعر اإليقاعيّـة.  وهــو يســتثمرها يف  أسـاليي التقــدأ والتـأخري
اســـتثمار، ســـوا   عناهـــا التنـــاظرّ ، مـــا قصـــيد وتوشـــيل، أو  عناهـــا    نصووـــه الشـــعريّة أوســـع 

ــن التفعيلــــــ .  وقـــــــد كـــــــان يف أ ــــــر  العشمـــــــاا الفن ة منــــ    رايا املواقـــــــع   -عموعتـــــــه األوك  يـــــــّ
ةال  -أ1987)  تلفـــة.  ويبـــدو أن هـــنا التجريـــي كـــان    ســعُ  ّك املثالفـــة  ـــش أشـــكال ّيقاعيـــّ

ــدة  هـــاج  امل ــيدة الوا ـ ــواك يف القصـ ــعريّة.   يـــث تتـ ــا الشـ ــاا مـــا  ياتنـ ــة، يف الثمانينيـ ر لـ
، ّك جانـــي الشـــكل التفعيلـــّ ، كمـــا يف  اخلبـــح ،  والتقفيـــةاأل يـــاا التناظريـــة،  اا البحـــر  
لــك قــد اســتمر لــد    ، وســواها.  علــش أن  هللا  ــا اليــا   و ّيقــاك الاجــاج ، و وقــح لعبــد 

ن علــش عــو متنــاق   -يف قصــائدو التاليــة  الـــدميين  ركائــي اللثغــة   ــ  ّنــه يف قصــيدته    -ّو
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ــة  ) ــاض األ منــ ــا   يــ ــة  1أ1995األوك ، مــ ــاا املو ونــ ــد  ــــش األ يــ ــّ  وا ــ ــع يف نــ ــد اــ ، قــ
الشـاعر، فيمـا يبـدو،  ـدليل  املقّفاة، والشـكل التفعيلـّ ، وشـعر النثـر.   يـد أ ـا نر ـة مل تـُـْرض  

  أ، قـد  ـنف تلـك القصـيدة الـ  محلـْح  لـك1999أنه يف يبعته اجلديدة جملموعتـه تلـك، )
    2.التداخل ا اّد  ش األشكال اإليقاعّية

ا يف   أ، فننـــه  1999األخـــرية،  اجنحتهـــا تـــدا أجـــرا  النافـــنة  )  الـــدميين  عموعـــةأمــّ
 فوبــش    ـكــ فوبش الكــشم ، شلتنــاظر  ــش د لــة هــنيا الووــفش للشــعرّ :ءتفــ  يف نــ ّ  

ــشم ، يف الصـــوا ال ــو الكـ ــشم  و نوـ ــو   الكـ ــن أن يصـ ــعريّة، ومنـ ــة الشـ ــا يف الد لـ ــعرّ  كمـ شـ
 
ُ
ــو امل ل مــا أ شــا  املابــ   بــد قْ عنونــة قصــيدته، املعــرّبة عــا: )استشــراف الــوياب ا بيــيب ا ُل

تشرافا  يستهّله، استئنافا ،  علف  علش م مر  مـا القـول:  ...  و شاراا املستقبل مع اأ.  اس
م  له َرف ة الـري ، وُ لـو اخلصـي واألنورـة،  )وأليكا.. ، واميش ا، علش ومح الكتا ة،  كش

أ.  ويف  و ــرارة الُقبلــة والصــشة، ممــّا ســبت لليــل جوانــي منــه يف ا ــديث عــا: )البنيــة اللغويــّة
ة،  يـــ موْ ّك األداة الن  املعهـــود    الـــدميينلـــك الـــنّ  يُلحـــ  اعيـــا     ث تـــراو منشـــغش   دو نـــة  يـــّ

.   أ:  فاعلا ، ال  تنتوو الـنّ  كلّـه، كمـا هـو منشـغل شّتسـاا القـوايفتفعيلة )البحر املتدار 
نةر  ش نسـخته  ،  سبما ًكا أن نّليه مقار استقرا ر يف البنية التكوينّية للن ّ لش  لك يدّل ع

ــورة ) ــرية،  3أ1997املنشـ ــاعر األخـ ــة الشـ ــورة يف عموعـ ــخته املنشـ ــد  أ1999)، ونسـ ،  يـــث يـ
 القار  يف النسخة األوك، علش سبيل املثال:

 
1 40- 47. 
الدراسـة قـد عـرّب عـا عـدم استسـاغة مـا اعتـور مقـايَع مـا تشـكيل تلـك القصـيدة مـا خلـل  ّيقـاعّ  أو وكان كاتي هـنو  2

.  ولر ـا كــان ّ ن 1999قـَل، و لــك يف كتا ـة  عنهــا يف جريـدة  اجلايــرة ، قبـل وــدور يبعـة   يــاض األ منـة  اجلديــدة، رد 
 يتحّمل اإلمث يف  نف القصيدة ما اللبعة اجلديدة!

 .أ33، ص , السعوديّة جريدة  الرايض)أ، 6خلمي ، ، رجي، ا1997) 3
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 اي حبيي الذي كان يل

 دحاا يصتليق
 قرب ًنري الصغمةِ 

 هل كنت ل ْ 
 أم أاتك الزمان اخللي؟

 
  ينما يف نسخة اجملموعة:

 
 كان يل  اي حبيي الذي
 قدحاا يصتلي

 قرب ًنري الصغمةِ 
 هل كنت ل ْ 

 أم تراك اخللي؟ 
 

ر قافيــة داها  الــشم يف النمــو ج األوك، فــأراد أن يــُد  وــ   وكــأّن الشــاعر قــد رأ  طخــّ
مـــا ســـا قتيها.  أو كأنـــه كـــان يســـعش ّك ّ ـــداث اّتســـاا يف عـــدد التفعـــيشا  ـــش الســـلر:  

 لر:  أم تُرا  اخلل ؟ .    قد ا  يصلل  ،  والس
 ، فيوهر يف املقارنة  ش قوله ما النسخة األوك:أّما انشغاله اوواا القوايف

 
 مثالا:
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 بال امرأة أو زواجأن يسافر ما بّي حبرين أو ايبسّي 
 ًنعماا المعاا كرهي  الزجاج                            

 
 ويف النسخة األخرية:

 
 مثالا:

 أن يسافر ما بّي حبرين أو ايبسّي بال امرأة أو جواز
 ًنعماا المعاا كرهي  اجملاز                              

 
ــا يبـــدو د ل ا أكثـــر منـــه وـــوتيًّا، و لـــك  جتنـــاب التكـــرار  غـــري أن ســـبي التغيـــري هنـ ــًّ يـ

ه الرتكيي األخري ما انـاايا  عـا  الد ّك الن  كان  ش  امرأة أو  واج .  ّبافة ّك ما أب 
   ، ومــا مث اوـــلناك اســـتعارة  ا ســّ ، يف   واج  و الاجـــاج ، ّك اجملــّرد يف:  جـــوا   و اجملـــا 

 يف مرّكي العبارة.أ ل  
ــدميينوتتــــوارد لــــد    ا، يف هــــنا امل ــــمار مــــا هندســــة األشــــكال اإلي  الــ ةأي ــــ    -قاعيــــّ

أوــداُ     -قتــب  منفــا  يف  لــك املقلــع )الشمــّ أ امل  وعــاو  املتــدار   واملنـاظرة  ــش شــعر التفعيلــة
ـ422-،  األندلســيعبــادة بــن مــاء الســماء  األندلسّ ، ما قَبيل موشحة ) املوّشل أ،  اا  ـه
 املللع:

 
 .لِ حَ كْ إ األَ شَ اَظ الرَّ يـُْعَزِل      طال حلِ        ٍة أمراا ومل يـَْعِدِل    مَّ يف أُ       يلْ وَ   نْ مَ 

 
 أ: هـ608-، ابن سناء املل  املصري) أو معاربة
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 َ  اجلَْدَوِل.تَ عَ نْـ وارَها مُ سِ      واجعليْ          يْ ََب ابحلُلِ يياَن الرُّ  تِ بُ حْ اي سُ       َكلِِّليْ 
 

ــاع ّ  ــاة يف التشـــــكيل اإليقـــ ة يف امل خـــ ــّ ــارب املهمـــ ــديث،    ومـــــا التجـــ ــدأ وا ـــ  ـــــش القـــ
، كمـا مثّلتهـا قصـيداا  أشــيان اهلنــديواملااوجة  ش التفعيلـّ  واملـو ون املقفـّش، نر ـة الشـاعر  

ّْ تلـــك الـــ  ســـبت التلـــّرا ّليهـــا يف الكـــشم علـــش )أ،  1998 ، ) أنشـــيد خليمـــة عبلـــة ــا   التنـ
 يـث توظـّف الشـاعرة ّيقاعااـا يف نـوك  مـا تعـّدد األوـواا يف املناجـاة  (، وتوظي  الــرتاب

 .  Monologueالناتّية،  
  جــان سـي مقولـة )  -وهكنا فنن نصوو ا كتلك كانح تسعش ّك الكمـال الشـعر ّ 

َع ا ساسـّية    - لتحليـل  سندسـة البنيـة اإليقاعيّـةأ،  املقتبسة يف مستهّل هـنا اكوهن  كـ  َتسـَ
ورة،  شـّ  هواجسـها، وامـاا عوايفهـا، املتجاو ـة  ـش مـاض  مل ًـ ، و ابـر   العر ّية املعا

ة والشـــعريّة للتجـــاو .  و شـــعر  كهـــنا يكـــون للشـــاعر   ـــورُو القـــّيو يف   يتمارـــل  قامتـــه اجلماليـــّ
الفعل الشـعرّ ، القـادر علـش التواوـل املتجـّدد، وا تصـال املتفاعـل،  لـارف الوجـدان العـرب  

 وتليدو.  
 
 

-  6  - 
 

اب    ولإليقــــاك الــــداخل ّ  يف الــــنّ  ا ــــديث أ ّيتــــه القصــــَو ،  ــــ  لقــــد رأ  فيــــه ُكتــــّ
اخلــارجّ  يف قصــيدة الشــعر.  ومــع أنــه أداة    عــا اإليقــاك  أ ــد املعّوبــاا الفنّـيــّة  قصــيدة النثــر

ألســاليي الشــعريّة، ّ ّ أن  اجــة الــنّ  ا ــدارّ  ّليــه تــاداد مــا  شــعريّة مشــرتكة  ــش  تلــف ا
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ردم لــّنة   وجهـش: األول، مـا  يـث هــو عنصـر اسـتقلاب  للقـار ،  ســيما العـرّب،  عـد أن  ـُ
ة؛ والثــا ،  ــا هــو أداة تعبرييـّـة كســائر األدواا األخــر     اإليقــاك اخلــارج ّ  يف القصــيدة العر يــّ

   يسعش النّ  اجلديد ّك تكثيفها ّك أقصش درجة متّكنه منها موهبته.  ال
ــنّ  الداخليـــــّة ــيقش الـــ ــوتّية ولفويـــــّة وتر  وملوســـ ــّ ، وـــ ــاوب أدواا شـــ كيبيـــــّة، كتجـــ

ــروف ــاوب ا ـ ــاظالنـــ رْب ، وتنـ ــاقي األلفـ ــة، وتصـ ــواا اللبيعـ ــاة أوـ ــمش ، و اكـ ــا يسـ ، أو مـ
املختلفــة، .. ّك غــري  لــك، ممــّا لــي  مــا غايــة    ع أ، وألــوان البــدي Onomatopeia)أونوماتو يــا  

ف موـــاهر توظيفـــه يف الـــنّ  الشـــعرّ  هـــنا التحليـــل استقصـــامبو، و  الوقـــوف علـــش  تلـــ 
 ا دارّ ، ولكا أن يسّجل هنا  قيقة  ظاهرة، وه : تقصري النّ  ا دارّ  يف اسـتثمار تلـك

ع منه، وفت ال روراا الفنّية املشار ّليهـا، والنااـة عـا  اللاقة اللغويّة الغنّية علش النحو املتوقّ 
.  تلـك اللاقـة الـ  كانـح تتجلّـش  أو قصيدة النثـر  ما القالي اخلليلّ  ّك شعر التفعيلةلّوله 

، علـش سـبيل املثـال.  ولـي  مـا مـردّ   الفـارض، كما متّثل يف نر ـة ا ـا  تراريًّا يف الشعر الصويفّ 
يف املعرفـة شللغـة، والـتمّكا    -علـش الغالـي  -درشإل ال هنو اللاقة ّ  ّك فقـر الشـعرا  ابـ 

مــا مكــاما اجلماليــّاا فيهــا.  ّ  ظــّل معومهــو يتكــ  علــش ا ــّ  الفلــرّ ، دون أن أيخــن  
ت مكـّونا املـادة الـ  تقـوم    نفسه شلتبّحر يف عـوامل العر يّـة، َريفدّ   ينمـا يتعمـّ كمـا يفعـل أ    ـد

مـا تعثـ رد غـريد قليـل  مـا    -مـا قـَبـْلُ   -قـف القـار  عليـهعليها ونعُته.  و  أدّل علش هنا ممّا و 
يف  تلـف مسـتوايا الـنّ  األّوليـّة، لغويـّة ،  هث   يف أمسال نصووـهو، و ـش أخلـا  أّوليّـة

ّية ، وهو ما تقّدمح عليه شـواهد متفّرقـة.  هـنا ف ـش  علـش أن  ّية ، وأسلو ّية ، وّيقاعوعو 
ــري   ــة اليــوم   ًلكــون مشــروعاا لديثيــّة  قيقيــّةكث ــون موجــة ا دار جــا ا  -ا ممــّا يركب

تـه  قدار مـا جـا ا  عـ  فلـوسو فـاّرة ّك مـا ظنّ  -متّخ  ا عا ن ت  يف التجر ة الشعرّية
، ، والبشغـــة العر يـــّة، وفقــه اللغـــة، وقواعـــد الصـــرفأخــّف مثونـــة  عليهـــا مـــا أوقــار النحـــو

ْعر و ا دارــة  ــ ُ وعــَروض الشــّد ُه ّك َوهــْ ا َدفـَعــَ رار  .  وفاقــُد الشــ   أّّن يعليــه؟!  ومــَ مــا  الفــد
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وائها التعبريّية ، فلا ًلك شيئ ا مخر يقّدمه، ممّا اّتصل  لبيعة اللغة وأجاللغة أو الَعروض
َعُه ّك َوْهو ا دارة  ُ  الفدرار ما مشّقة العر ّية، وشرومد  الدقيقة.   لف  مخر: َما َدفـَ

ْعر اخلارجيــّة ، فمــا شب َأْوَك أن   أي   ديــد يف ميــدان اســتخدام اللغــة، موســيقش الشــّد
 .أو تفجري موسيقاها الداخلّية

،  ، أو عــا فنــون البــديع وهــل ين ــاف ّك هــنا  لــك الفهــُو املغلــوم عــا اللفــ  واملعــ 
ا مــا الــدهر يف عصــور ا علــام  الــ  رانــْح علــش قلــوب ، فجعلــْح الدراســاا  الشــعرا  رد ــ 
يف وكدها الدائو تنبيه ا علش تلك األغـشل اللفويّـة وا ُلـش الاخرفيّـة الـ    النقديّة ابدرة لمل

،  ، والرتوــيع الســجع ؟  ر ــا.   يــث شتــح ألــون  كانــح ترســف فيهــا قصــائد العصــور املولمــة
ــا، تــــرتبط يف الــــناكرة الشــــعريّة  ، واملشــــاكلة، والتفويــــف لــــة، واملقا، واللبــــااواجلنــــا  ، وعوهــ

عبــد القــاهر  دما  قبل ابدرش، فَشَرَم فيـه   نما ج التكّلف اللفوّ  املمجوج، الن  عا ه الق
قـد محـل  عـ  املتـأخريا    اُظ ب عة  للمعا  ، ّْ  كـان البـديع ، مثش :  أن تكون األلفاجلرجاي

ش أنــه يــتكّلو لــُيفهو، ويقــول ليُبــش.  توــّل مــا أ ــداّيا    ّ ّ أن فنــون البــديع    1 علــش أن ينســَ
داخليّـة، كغريهـا مـا األدواا،  ال  النسيت الشـعرّ  يف كـل اللغـاا، وأداة مـا أدواا املوسـيقش

 .عبد القاهرمرهونة مشروعّيتها  وظيفتها التعبرييّة، كما أملل 
ود اللغــوّ  والــوع  النقــدّ   و ــنا فــنن مــراودة اللغــة عــا مكنوناــا  اجل ّوانيــّة  رهينــُة العدلــْ

ا    ــنا اجلانــي يــاداد كثافــة   لــد  الشــاعر ابــدث.  علــش أن  قــدور الراوــد أن يلحــ  ا تفــ 
ــ   ــدورو أن يلحـ ــرية.   قـ ــنواا األخـ ــ  ُكتبـــح يف السـ ــك الـ ــدث، أ  تلـ يف النصـــوص األ ـ

دعلش عو فارا، لد    لك، عموعتـه األخـرية:  موقـف الرمـال ،    مـثش ، يف    ،الثبيــي حممــّ
ــيدته:  موقـــف الرمـــال موقـــف اجلنـــا  ــيما يف قصـ ــا    سـ ــدار  علـــش جـ ــالف وقـــوف الـ  ، والسـ
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د  .  كمــا يلحوــه لــد   منهــا، يف لليــل  البنيــة اللغويـّـة     قصــيدة:  العويمــة .   يف   جــب احلــرب   حممــّ
كيـــف أن    - بــما دراســة  البنيـــة اللغويـّـة  - يــد أنــه قـــد تبــّش يف أرنــا  تناولنـــا هــنو القصـــيدة

.  ومــا جــرا   لــك جــا  ترديــُدو املتقــارب  والتجنــي  اللفوــ   الشــاعر قــد أســرف يف التكــرار
علـش  الـ  طخـن مـداها    ، ايث أورث النّ  رقـش ، قـد   ُيسـا ، ّ  مل يكتـف شلقـوايفللقوايف

ع الــنّ  شلتكــرار والفواوــل الســينّية،   منعلفــاا الــنّ  التفعيلــّ  املتباعــدة، كاملعتــاد،  ــل روــّ
 علش عو ما يل :

 
 ومسيتهّن  

 وًّا هبنّ مسُُ 
 على كل أن ِ 
 ت اتجاا لرأسيفكّن اجلليال

 وكّن يل الفأل يف يوم حن ِ 
 وقد ،نُت نفسي

 وعّلمُت نفسي.. فرقّيُت نفسي
  عن الدرب نفسيو،رُت كبماا فضاقتْ 

... 
 

ل الشـــعريّة ، ودون أن يشـــفع لـــه مســـوّ ر مـــا،  وهـــو مـــا بـــاقح عنـــه شلفعـــل ياقـــة اجلُمـــَ
الداخليّـة    ّبافة ّك وـعو ة املوسـيقش  -.  األمر الن  يلفح النوريكافئه يف مستو  الد لة

ّك أ ــا قــد تكــون أشــّد م ابــة علــش الــنّ  ا ــديث،  ــش    -ا ّك املوســيقش اخلارجيـّـةقياســ  
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، ملا يتوّقف عليه ااسـا مـا مهـارة  فنيّـة،  يسرف الشاعر يف التعّلت  ا، ما املوسيقش اخلارجّية
سـتو  الد لـة ومسـتو  الصـوا.  وهـو  اا اإلشـكال يف  واقتدار  تعبريّ ، يـوائو فيهـا  ـش م

 عند شعرا  العر ّية يف عصورها املتأخرة.    استخدام البديع 
منو ج ا هاهنـا، لتبـّش أنـه    -أ2004)  ، خدية   -األخرية  احلربولو أُخنْا عموعُة    

  ، وكأمنــا قــد وـَـري َ الشــاعُر اللغــَة، يفوالتكــرار ا يوظــّف اجلنــ  1يف قصــيدته  كســرة املــا  
ا لركـــود ا الـــة وقنويهـــا، اللـــنيا يصـــور ا، وكأمنـــا متـــا ه  مفردااـــا  تكرارهـــا وتشـــا ها، نســـيد 

 ي اه  املا  يف متاهيه، مسن ا أو منري ا:
 

 ما ا اخِلتاْب ؟!                           

 اُم ِكَتاْب  السهَ 

 والَساَلُم ِكَتاْب 

 والَقَصائُِد ِمن َعْهِد آَدَم 

 واملَاِثاَلُت الِكَعابْ 

 والُكؤوُس الشفاْه  

 والِبالُد املـِياهْ 

 تَّيبوَن واأَلِجنَُّة، واأَلْهُل، وال

 الصحابْ 
) ... ( 

 والنساُء اللَوايت َوَرْدَن الَقَصائَِد َ اتَ 

 
1 101- 105. 
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 ِحَيابْ 

  الضادِ واجلِياُد َعَلى َطَرفِ 

 والضاُد يف َ يَِّة احَلْضرِ 

 يف َ َيِر الَبْدِو ُمْسَتْسِلمَّي، ُوقوفاا َعَلى َغْمِ اببْ 

 واتساٌع َعَلى ِ يِق َما يـََتَيلى  

 تـََتَملى   َوأْنَت َعَلى َوْحَشةٍ 

 َفَكْيَ  َعَلى َوْحَشةٍ 

 َسْوَف تـَْبَدأُ اي َسيَد الَعاِشِقَّي الكَتاْب؟  

 َلى احلَاِ ريَن حبُلِمَ   وَكْيَ  تـَُقصُّ عَ 

 عْرَف النياْب؟  

 ْعُر؟  وَما الشِّ 

 ما َحَضَرُة الشاِعِر الَعْذبِ 

 يف َحَضَراِت الِعَذاْب 

 ْمُت؟ وَما الصَّ 

... 

 الي تـََتَدَو أفاٍع أَتِْلَ  احلَِباُل  

 أَم ْاّن اجلِباَل الي تـََتَيَلى رِقَاْب؟  

 ِلَمْن َهِذِه احلَْبْل؟  

  املَْرأُة الَعالَِقُة؟  وَمْن َهِذهِ 

 َنَشْرُت الَقصيدَ 
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 وَمكَّْنُت نـَْفِسَي ِمن ِكْسَرِة املــَاِء 

 طي اْغَتَسْلُت مجَِيعاا  

 وما َظّل يف َجَسدي ِمن َظالٍم 

 اَبٌب َعَلى يَِدِه َسابَِقةْ وَما ظّل  

 

 ِلَما ا احلِباْل؟  

 ِلَمْن ُجثَُّة االْكِتَئاب؟

 عذاٌب  

 اَب َعَذابٌ وتـَْعرُف أن الَعذَ 

 وَلِكْن . .  

 َقْبٍ َعِظيٍم َسَيْخَتِتُم هللاُ َهَذا الَعَذاْب؟  طو أيّ 

 

 ِلَمْن ُتْتِلُق الشْعَر؟ 

 ِمْن َشَيٍر يـََتَماَهى    َما َظلّ 

 ِمْن َشَرٍر يـَتَـَباَهى    وَما َظلّ 

 َعَلى َغْفَلٍة ِمن ِجَباٍه تـََراَها 

 وُكْنَت َتودُّ أبَِْن ال تـََراَها

 

 ْن هِذِه الكْأس؟!ِلمَ 

 ِلَمْن هِذِه الرْأس؟!

  حبَْضَرِلا َشاِعٌر ال يـُثَاْب؟!وَكْيَ  يـَُغينِّ 
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 ِلَمْن يُْكَتُب اآلَن؟!

 َلْن َأْكُتب اآلَن َعْنَ   

 ِفزَّ الَلَيايل وَلْن َأْستَ 

 وتـَْعِرُف .. 

 اي َحاِبَ  التِم تـَْعِرُف .. 

 أن اللَيايل 

 ِكاَلْب.  

  
ــ  ليوشـــك الشـــ  ــة   ـ ــيدة معاظلـ ــايع القصـ ــرتف يف  عـــ  مقـ ــرّا     اعر أن يقـ ة، جـ ــّ لفويـ

اد  يف مفــرداا  متجــاورة،   َير،  تكــرار وــوا  ال ــ  ر،  ـــَ يَّة، احَلضـــْ اد،  ـــَ اد، الضـــّ الضـــّ
اد مــا غدلـَـ ، لــو  أ ــا معاظلــةر يق"،   ِــ  تبــدو مقصــودة هنــا ، ّءــا   االــة     ــا يف وــوا ال ــّ
  1احلــربظـاهرةر مشـغوف  ـا أسـلوب    لتعّثر ال  تعانيها جياُد اللغة عا ّفصـا ها.  واجلنـا ا

 عموم ا:
 

 نَّي طو شاهٍد يف َدمي، ]واْحَتُسوا[]فاْجلِسوا[ َغَم مرلَ 

 ُكّل ما طاَب مْن مَثٍَر عتـََّقْتُه الُعُروُق، َوِمْن َكْرِمي 
 ]الَبُسوا[   لتائِفيا

 َسْتَوَة النُـَبالِء، وحَّي أفَاِجُئكم ابحلديِث ]اْحِبُسوا[ 
 

 .  120م.ن.،  1
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 َطَرَف الْعّيِ 

 [ال َتُدوُم ]وُحّراُسهُ ]واْحرَتُِسوا[ ِمْن زماٍن مَشاٍع َكَراِسيُُّه  

 
  رد  األعجــا  علــش الصــدور، الـن  ي ــاه  أ يــان   وهكـنا، مــا هــنا الرتوــيع البــديع ّ 

ــح الشــــعرّ  العــــرّب.  ّ ّ أن ياقــــة املوســــيقش ة أوســــع مــــا اجلنــــا   يف البيـ ،  والتكــــرار  الداخليــــّ
دامهما أ يـان  اكثـر مـا  اللنيا يُلح  تركيا شعرا  النّ  الشـعرّ  ا ـديث عليهمـا، واسـتخ

مع التقصري يف استثمار قـدَيو  وـوتّية ود ليّـة أخـر ،   -ر ا أل ما أيسر العناور -ياقة الن ّ 
 ّكي األسلوّب والفّ ّ.لصوا، فالكلمة، فاجلملة، فسائر املر  د  ا ش
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 خامتة

 
 

-  1 - 
 

ــة ل عنونــ ــدي  متثــــّ ــعر ا ــ ــتو   النصــــوص يف الشــ ة، ّْن علــــش املســ ــّ ة خاوــ ــّ ــارة فنيــ ث مهــ
 اسـتقرا   ـدَ  العنونـةالشعرّ  أو    علش مستو  ا ّ  اإلعـشّ  التجـارّ  عـا العمـل.  و 

  -خصووــا  ويف العــامل العــرب عمومــا   الســعوديّةاململكــة العر يــة   يف  -ةالقصــيدة املعاوــر   يف
نــاويا، ســوا  يف القصــائد أو اجملموعــاا الشــعرية، تنحــو  يســّجل ســريورة  تلّوريــّة يف شــعريّة الع

.  أ  مــا العنونــة التعيينيــّة  ّك العنــوان النصــّ ّ   مــا العنــوان ا مســ ّ   ّك ا نــاو  شــعريّة العنونــة
ا  ناتــه.  ، ّك عنــونا نصـّـّيةاملســّمية ــّل فيهــا العنــوان نصــًّا شــعرايًّ قائمــ    وقــد جــا  هــنا، ًـث

 ـا ُءدرـه    -جهـةالنوك األخري مكتسبا  شـعريّته اخلاوـة عـا ا عـراف عـا منليّـة املـألوف مـا  
علـــش ّاثرة    ومـــا جهـــة أخـــر  عـــا مفاجـــأة القـــار   شفتـــة   تقتصـــر  -مـــا كســـر أفـــت التوقـــّع 

ا تثــري ف ــول التســامبل.  ّ ــا   تــرت  القــار  يلمــئّا ّك االيــّة   منــا أي ــ  ا نتبــاو فحســي، ّو
ّيةالعنــوان، أو مفارقــة الد لــة فيــه،  ــل تســتدرجه ّك الــدخول يف ا ، عــرب مفتا يـّـة   دريـّـة النصــّ

علـــش أن مـــا الشـــعرا  مـــا  ، وهـــو يف ُ راو.   العنـــوان الـــن  يُلـــتقط مـــا قلـــي املشـــهد الشـــعر ّ 
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ومـا لملهـو عليـه     اولوا يف نار و األخـرية املوا مـة  ـش اللريقـة العتيقـة يف العنونـة )ا مسيّـةأ
يــااا يف  ومــع أن تلــك املماخلــربة الشــعريّة مــا شــحا هــنا الــنمط القــدأ  عّوبــاته اإلءائيـّـة.   

الــ  ليلهــا مــا  التهــا الســكونّية ّك  التهــا ا ركيــّة،  كو ــا  -مفــرداا العنونــة وتراكيبهــا
ـّـا   ــن ّ  أكـــرب  نصـ ــا   لـ ــه  - تـ ــعرّ ، وخيالـ ــّ  الشـ ــّ  املتلقـ ــتثري  ـ ــوّك    تسـ ــّوفه الف ـ ــّ ّ، وتشـ الفـ

، علـش أُْوَك عتبـاا  قف املتلّق ، يف الوقح نفسهمللالعة ما تنّبهه ّليه شارة العنوان، ّ ّ أ ا ت
ــا ّك   ــة والرتاكيـــي هاهنـ ــّول اللغـ ــا  يـــث تتحـ ــعر ا ـــديث.  مـ ــع الشـ ــاي  مـ ــعو ة يف التعـ الصـ

دف املشــاركة يف ّنتــاج   ــواّث لــنها القــار ، تســتدع  منــه جهــدا  مــوا اي  جلهــد الشــاعر،  ــ 
َوَض استســــشمه ــ ، عــــد ْللَة امل  -كمــــا يفعــــل يف تعاملــــه مــــع الــــنّ  التقليــــد ّ   -املعـ عــــ   ّك ســــُ

مش اته   ما قدَبل  ّو
ُ
 نش .  امل

 
-  2  - 

 
وما املشمل الفارقة يف  دارة الـنّ  الشـعر  يف السـعودية، تلـك اباولـة لـد   عـ   

كهتهــا الرتاريـّـة يف مغامرااــا التجديديــّة.  ايــث تقــوم  الشـعرا   فــرتاك جاالــة   ديثــة، لــتف   ن
ةاملعادلـــة يف تلـــك النصـــوص علـــش امل خـــاة  ـــش أنفـــا  األوـــ  و دارـــة    -لغـــة و يـــان    -الة العر يـــّ

ومنــا ج الشـعر ا ــديث متفاوتـة يف امتشكهــا القـدرة علــش  الرتكيـي.     املفـردة الشـعريّة، وانــاايا
  ، كمــا هــ  متفاوتــة يف امتشكهــا القــدرة علــش ّقامــة املعادلــة الفنيــّةة الفنيــّةّقامـة تلــك املعادلــ 

، و لــك اســي التأســي  الفــّ ّ والــوع  النقــدّ  لــد   ومقروئيــّة الــن ّ   ــش الغمــوض الفــ ّ 
     كل شاعر.

ّو ا كان ما  رائع مناوئ  الشعر ا ديث التقليديّة اللعا يف متّكا منتجيه ما اللغـة  
و  ســيما يف  ــاايا القــرن املابــ  )العشــرياأ و ــداايا    - عــ  الشــعرا   العر يـّـة، فــنن منــا ج
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منــا هــو ينللقــون مــا ّدرا     -هــنا القــرن )ا ــاد  والعشــرياأ تنفــ  عموميـّـة تلــك النريعــة.  ّو
متيــّا    أ للبيعــة الشــعر، اجلاعــة دائمــا  ّك التجديــد يف وــنعتها اللغويـّـة.   لــك أن )ولــو فلــر ّ 

ــا يف ــدارّ  يكمـ ــاعر ا ـ ــعريّة.     الشـ ــريته الشـ ــرب مسـ ــل عـ ــدمبوب ّك نريـــي  متواوـ ــناب الـ ا  ـ
  -لد  شاعر يستشـعر مسـثولّيته ا داريّـة  -وهنا اساج  ما تلّلي اجلّدة الدائمة قد ءول

 دون غاارة النشر.
ة ، ولغـــة  ومـــا خصـــائ  اللغـــة الشـــعريّة يف القصـــيدة ا ديثـــة: توظيـــف املفـــرداا البيئيـــّ

والفصـحش كـان    .  غـري أن مـد  التوفيـت يف ا دواج مسـتوايا اللغـة  ـش العاّميّـةا ياة اليوميّـة
دراا ال دراا الــ   وســع  ساســّيتها اللغويــّة    شــاعر يف الفصــحشب ــع لقــُ أساســا ، تلــك القــُ

ّ  املشئو، دون ّقحامه، أو تكّلفه، أو ّسـشم الـنّ  ّليـه، لينحـدر  ـه  استدعا  املستو  العامّ 
لـح  ريعــة هــنو  .  ولـنلك فــنن  عـ  النمــا ج الشــعريّة كانـح توشــك،  ّك ا  تـنال اللغــو 

ة مــا اجــتشب املــأرور العــام ّ  ة والفصـــحش  ، أن تصــبل خليلــ ا هجينــ  اللعبــة الفنّـيــّ ا مــا العاميــّ
 الركيكة.

ة ــّ ــرداا البيئيــ ا توظيــــف املفــ ــّ ــديث    أمــ ــاعر ا ــ ــا الشــ ــة مــ ة، ط  يف  اولــ ــّ ــاهرة عامــ فوــ
ة مســـتمّدة مـــا واقعـــه املعـــاش،  وجهـــه الشـــعّب.  لكـــّا جـــّل الشـــعرا  ّمنـــا  اســـرتفاد لغـــة  جديـــد 

  -يف نلاقــــه هــــنا -دو ا ســــرد ا، وهــــو مــــا   يعــــدّ يعربــــون ســــنو املفــــرداا َعَربــــ ا، أو يســــر 
خاوّية  دارّية،  ل تشـار  الـنّ  الشـعرّ  ا ـدارّ  فيـه نصـوصر أخـر  علـش الـنمط القـدأ،  

منل ا مخـر مـا  لـك التوظيـف الفـّ ّ لعناوـر الثقافـة ابليّـة   يد أن  أو أقل هوس ا شلتحديث.   
لنصـــوص املنشـــورة يف التســـعينّياا.  كمـــا  يُلمـــل مخـــنا  يف التشـــّكل  درجـــة  أرقـــش عـــرب  عـــ  ا
ــل مخــــنا  يف التنــــام  عــــرب نصــــوص أكثــــر جــــّدة   لشــــعرا  -غــــري منشــــورة و  مدروســــة -يُلمـ

ــّية ج ــاو   ساسـ ــنلك يُلحـــ   ـ ــة.  و ـ ــنًّا ونر ـ ــاة  أ ـــدث سـ ــة ا يـ ــع  توظيـــف لغـ ــدة، ترتفـ ديـ
ة ــّ ــدان ال  اليوميـ ــا ج وجـ ــتو   ًـ ــرها ّك مسـ ــرّبا  يف  وعناوـ ــدقه، معـ ــفافّيته ووـ ــه،  شـ ــاعر و هنـ شـ
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مايه عا مااج الناا اإلنسانّية، يف وـراعها ابتـدم مـع واقعهـا املعاوـر.  كـل هـنا يف نسـت   
، و  راعـة يف األدا .  ولعـل هـنا  ، وسشسـة يف اإليقـاكالنـ رْب أكثر سشمة يف اللغـة، ووـفا  يف  

علـش معادلـة  تتميـا  ن ـت أكـرب يف مشـوارها   السـعوديّة ّقبـال التجر ـة الشـعريّة يفمثشرر علش  
 ا داروّ .

ا وعناوــر  يئــتهو ب  علــش  تلــف بــرو   -لكنــه يُلحــ  أن التفاعــل  ــش الشــعرا  عمومــ 
،  ســتجّدااا  دون  يئــة املدينــة ا ديثــة الشــعبّية مــا يــاال يــدور غالبــ ا  ــول البيئــة  -التفاعــل

ــنو   ــة هـ ــة مـــا معايشـ ــا   متعاقبـ ــر يقت ـــ  أجيـ ــاعو أن األمـ ــئا أمكـــا الـ ة.  ولـ ــّ ــناعّية واآلليـ الصـ
منا ح وجدانّية للتعبري والتصوير، فننـه ليبـدو عـائت  لـك   املواد،    ًكنها أن تستحيل ّك

ق ا تراريـًّا    متعّلق ا شللغة  - صفة خاوة -يف الثقافة العر ّية العر ّية  ااا، ال  ما  ر ْح متثـّل َنسـَ
ة   ا يف تعاملهــا مـــع ا يــاة، فهـــ  تعــرّب مـــا خــشل  اكراـــا،   مــا خـــشل انفعا اــا اآلنيـــّ رمسيــًّ

ة، يف مفردهــــا    شلواقــــع.  نعــــو، ة ترقــــش عــــادة عــــا اللغــــة ا عتياديــــّ اآلداب تنتخــــي لغــــة مثاليــــّ
الشعر العرّب  ش لغة الشعر وا ياة ا ابرة أكثر، هـو تلـك  ومرّكبها، لكا ما يعّمت اسُوة يف  
  يـد القـارُ  شـعرا  العاميّـة.  والـدليل علـش هـنا أْن  والعاّميّـة  اسُوة القائمة أوش   ش الفصـحش

ن كانوا أمّيش.  أشد تفاعش  مع معلياا  يااو ا ديثة، ّو
علــش أن املتتبــع للغــة الــنّ  الشــعرّ  ا ــدارّ  قــد يــُْدرد  أن أ ــد أســباب عــدم التمــايا  

ة أ أو )الشـــفاهّية  كثـــري ا  ـــش لغـــة الشـــعرا ، هـــو مـــا ًكـــا أن ُيســـّمش  تلـــك )التقليديـــّة ا داريـــّ
ة فــــرداا النمليــــة نفســــها، الــــ  اســــتخدمها ســــا قوهو أو  أ.  فمعومهــــو يتــــداولون املالكتا يــــّ

متشــا ه يف نصووــهو، دون أن    عــايلوهو.  ولــنلك كــان تــواردهو الغالــي علــش معجــو شــعبّ 
 ج ا  يّـن ا ّك مراوداا لغويّة توظيفّية بتّط  ا لشعرو لغته اخلاّوة.برج أ دهو خرو 

كشعريّة معاوـريهو   - ديث املعاور يف السعوديّةّن شعريّة كثري  ما شعرا  النّ  ا
ــداك  -يف الــــويا العــــربّ  ــة التاربيــــّة لإل ــ ــّة علــــش اخلاريــ ــة مهمــ ــا مكانــ ــة ان نعــــل ســ خليقــ
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ــعرّ ؛ ــهو  الشـ ــا   تنقصـ ــ     ألن منتجيهـ ــدها   تكفـ ــري أن املواهـــي و ـ ــة.  غـ املواهـــي اخلشّقـ
طخــن املوهبــُة نفســها  دراســة متحيصــّية    إلتقــان املمارســة يف أّ  فـَـاّ  مــا الفنــون، ّ     ــّد أن 

ة األســا .  وتلــك رَغــرة مــا فتئــْح مــدخش  لللعــا يف نــارب   ة التكوينيــّ لســشمة أدوااــا الفنّـيــّ
أن يعفيهـا أي ـا     -والقافيـة  وقـد أعفـش نفسـه مـا الـو ن   -رشـعرا  ا دارـة، ّْ    ًكـا للشـاع

وقــد لــّرر ممــا عــّدو    -، واســتقامة األســلوب.   ــل ّن املفــرتض فيــهنحــومــا ســشمة اللغــة، وال
ا عليــــه يف الــــو ن  يل لــــه بــــبط لغتــــه علــــش عــــو أدّا،  أن يــــد يف  لــــك مــــا يتــــ   -والقافيــــة  قيــــد 

ل، أو التكـرار؛ مـا  يـث مل يعـد خابـع ا ملـا    والتصّرف يف أسـلو ه،  ـا يقيـه املباشـرة، أو الرتهـّ
.   كــان يبــيل للشــاعر القــدأ مــا   يُبــاا لغــريو، لــح  ريعــة مــا كــان ُيســّمش شل ــرورة الشــعريّة

رّ  كثــري ا مــا أي   ــافش   ــنلك ال ــعف اللغــوّ  واألســلوب،  ومــع هــنا فــالنّ  الشــعرّ  ا ــدا
 يّة الصرءة.، ّك األخلا  اللغويّة أو النحو ، فالتكراراملتدرّج ما اللغة التقريريّة
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  توظيــــفالكثافــــة يف نّ  الشــــعرّ  ا ــــدارّ  يف الــــ  ومــــا خصــــائ  الصــــورة الشــــعريّة

ة   ووــفها معــاد ا  تعبري   اللبيعــةعناوــر   يـّـة عــا  وــاا  شــعريّة، طخــن موقعهــا مــا جغرافيــّ
ــن ّ  ــان الـ ــا توظيــــف املكـ ــتو   مـ ــة يوــــّل أم  .  ّ  أن مسـ ــعريّة ا ديثـ ــش العشقــــة  يف الشـ ــا  علـ ينـ

ي اســتعار ّ   البشغيــّة ن يف مركــّ ا مــا   ــش مشــّبه ومشــّبه  ــه، ّو ، فيمــا أيخــن مســتو  مخــر أُفـُقــ 
ا علــش الــد  ا الوجوديــّة    التجريـد أعلــش، ومــد  مــا الفنّـيـّـة يف توظيــف املكــان  أكثــر انفتا ــ 

ف  ، املوغلـــة يف انااي هـــا عـــا قـــرائا اســـاج  الـــويّ  أو القـــوم  املانّيةاإلنســـ  باشـــرة، ّْ  يتخفـــّ
.   ، منصـرف ا ّك مناجـاة املكـان اليـومّ  البسـيطالشاعُر يف تصويرو ما محو ا املكان التارب ّ 

ّنه مكانر ءايث الـناا أكثـر مـا أن لايثـه الـناا.  مكـانر تسـتحيل أشـيا ُو ا عتياديـّة ّك  
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ل يف مــا هــو أ عــد مــا ظــاهر املعــ  املفــرد لعناوــر الــنّ ، أو املعــ     واّث شــعوريّة ــ  علــش التأمــّ
ي جلملتــه.  وهــ  عمليــّة تفــتل  هــا القــار  ورو ــ  ه علــش ســحريّة د ليــّة، تتعــّدد  تعــّدد  املركــّ

ا عــا قيــ  رّا  والقــرا اا؛ مــا  يــث كــان عنصــر املكــان قــد انعتــت كّليــًّ ود املوقــع ابــّدد، أو  القــُ
أ،  املــثيّر الرمبيــة.  وممارســة هــنا النــوك مــا النصــوص ط  وفــت تيــار  شــعرّ  )مــا  عــد  ــدار ّ 

ستنلت شعريّته، متجافي ا عـا  شغيّـاا تقليديـّة، أو  داريّـة مغرقـة  ءتف  شإلنساّ  اليومّ ، ي
 امبها.  يف تعاليها، استُنفدا ياقتها واسُتفر  م

ة ا مــــا فــــوا البشغيــــّ ، الــــ  تشــــتّقها مــــا فنــــون  وللقصــــيدة ا ديثــــة ّك التصــــوير تقنيااــــُ
   ينــ ا، واألقنعــة  ،  يــث تنبــّث  ــدَ  املــرااي، والســينما، و املســراأخــر ، كفــّا الرســو التشــكيل ّ 

ا، وأســاليي التصــوير )املشــهدّ أ برة أخــر .  هــنا ّك    ،  ــوارايًّ برة و ونولــوج داخلــ ّ  ينــ 
، وتو يعهـا علـش  ، و ركة الكتا ة، ومنط اخلط، ومساكة ا درْب التعبري عا يريت: الشكل الكتابّ 

ــاك البيـــاض يقـ ــيوالصـــفحة، ّو ــد أف ـــ ، وعشمـــاا الرتقـ ــان هـــنا قـ ــتعارة.  ّو ا كـ -ش ّك )ا سـ
ــيدة ــّد،  القصـــ ــنا ا ـــ ــد هـــ ــو عنـــ ــعرا  مل تقـــــف  ـــ ــة  عـــــ  الشـــ ــنن نر ـــ  ـــــل يمحـــــح ّك  أ، فـــ
 أ، أ  أن يكون ديوانر  كامله استعارة وا دة ممتّدة.  الديوان -)ا ستعارة
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حد األنوـار ّك قيمتـه الفنّـيّـة   فهـوم التنـاصّ ولعّل اهتمـام النوريـّة النقديـّة ا ديثـة   ، ولَفـْ
ا اتكــا  الـــوع  الشــعرّ  عليـــه  درجــة أكـــرب مــا أّ   قبـــة    اجلوهريـّـة يف الـــنّ  األدب، قــد ركـــّ

ا، ّْن مل    شــعريّة ســا قة.  وتوــّل مرجعيــّاا التنــاصّ  يف القصــيدة ا ديثــة مرجعيــّاا عر يــّة  غالبــ 
كا  سبي يبيعّ  ما محيمّية ا نتما  اللغوّ  والثقـايّف، فل ـعف ا يـّشك والتعـالت  داب  ي



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

   186 

ــن  ــر .  هـ ــو األخـ را  األمـ ــّ ــديث ّ  طرـ ــّدها ا ـ ــة يف مـ ــُة ا دارـ ْو  ركـ ــُ ــن  مل تـَقـ   -ا يف الوقـــح الـ
 ش ركة ا دارّية العاملّية.    -مباشر ا أو عرب الرتاة
فرتاوا  ـش املصـادر التاليـة، مرتبـة   سـي شـيوعها: نصـوص   ،التناّوّية أّما املرجعّياا

، عيـون القصــائد ا ديثـة يف الســعوديّة.   ، الشـعر العــرّب ا ـديثور العـام ّ العـرّب، املــأر  الـرتاث
اا التناوـــــّيةوأي  املصـــــدر األول، يف تصـــــّدرو قا را  علـــــش معـــــش يبيعـــــّ   ئمـــــة املرجعيـــــّ ، مثشـــــّ

ة، يشـــهد علـــش عـــدم انب ة عـــا ترارهـــا أو قليعتهـــا معـــه.   للشـــعريّة العر يـــّ تـــاا القصـــيدة ا داريـــّ
ــرتاث   ــريا شلـ ــرن العشـ ــا القـ ــرييا مـ ــديا األخـ ا يف العقـ ــ  ــا   ملحوظـ ــ  ا تفـ ــا  يعكـ ــد الثـ والرافـ

َبُه التقـاُ  العـاّمّ  شلفصـيل، والفصـيل شلعـاّمّ ، علـش أوـعدة شـّ    الشعبّ  يف السعوديّة، َوحد
ةمـــا النشـــام ال َل  عـــَ  شـــعرا  العاّميـــّ يّتجهـــون ّك الفصـــيل، يف  ـــش    شـــعرّ  والثقـــايّف، َجعـــَ

  مرجعيــة التنــاصّ انصــرف  عــ  الراســخش يف  دارــة الــنّ  الفصــيل ّك العــامّ .  وســنا فــنن  
ثــل املصــدر  العاميّـة ترتكــا أكثــر يف شــعر  عــ  الشــعرا ، ممـّا ســو  لــك ا رتبــام شلعــام ّ  .  ًو

ْ  يتعلّـت غالـُي التنـاصّ  ا،   ينجـو منـه شـاعر  ـديث.  ّو الـواع     -الثالث رويدا  عر يـًّا عامـًّ
ّ  ابـدرش، فـنن ســيلرة معجـو  شـعر ّ  لشـاعر كبــري،  اعـشم التجديــد الشـعر   -أو غـري الـواع 

، علـش شـاعر نشـ  وأسـلو ه، كـان بـرج  ـه أ يـان  عـا التـأرر  حممود دروي أو  ايقبّ  كنزار
، وفُقــدان الصــوا املتميـّـا املســتقّل.   ّك شــكل  مــا ا ستنســا   اللبيعــّ  والتــداخل النصووــ ّ 

ّل يا عـ ا ظـاهر ا علـش  و ا  ما كان ءدث يف شعر  ع  الناشـئة مـا شـعرا  ا دارـة، وقـد يوـ 
شـعرهو  ــ   عــد اجتيــا هو مر لــة النشــأة.  ويُعــّد املصــدر الرا ــع أقــّل املصــادر ورودا  مــا قدبـَـل  

ر التجر  ا   الســعوديّة،  ــة الشــعريّة ا ديثــة يفالشــعرا  ا ــدارّيش.  ومــرّد  لــك ّك قدصــَ قياســ 
  غريها.

كا رود أشكال  عشرة رئيسة يتخـنها التنـاصّ  يف القصـيدة ا ديثـة يف السـعوديّة،    ًو
،  ، املعاربـــة، املناق ـــة، التلمـــيل، اإل الـــة، الت ـــمش وا ستشـــهادهـــ : ا ســـتعانة األســـلو ّية
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  .  ولــئا ــش الشــعر والفــّا التشــكيل ّ  ، التنــاصّ ، أســلوب املــرااي،  نيــة القنــاكص ــوار النصــو 
ك  التنـاصّ    قـد تـُرجو يف العر يـة ّك  تـداخل النصـوص Textualityكان مصـللل     برة ّو

(،  نيــتيج  جــمارلــد  )  وعلــش الــرغو مــا أنــه   تفريــت  ــش مســتوايا التنــاصّ   -برة أخــر 
صــنيف األنــواك  فننــه ًكــا ت  -، أو اخلفــا مــثش ، ّ  مــا خــشل درجــة: التصــريل، أو التلمــيل

  يرتكــا    -، مقارنــة شألنــواك األخــر ، وفــت منوــور  مخــراألر عــة األوك مــا أشــكال التنــاصّ 
منا يرتكا علش يبي -علش درجة الوبوا واخلفا  عة العشقة  ـش الـنّ  والنصـوص األخـر ،  ّو

ــرب األول مصـــــللل  ـتــــ  ــت علـــــش ال ـــ ــا أن ينلبـــ ــا ، ًكـــ ــا هنـــ ــا.  ومـــ ــاّص معهـــ داخل  املتنـــ
، مـــــا  يـــــث ّن الد لـــــة ملفـــــردَ  هـــــنا املصـــــللل تشـــــري ّك  Intertextualityالنصـــــوص   

تفاعــل، وقــد يكــون أّوليــًّا وجائيــًّا ملحوظــ ا.   يف   تــداخل  ،   يصــل شل ــرورة ّك التمــا ج وال
،  ــا تــدّل عليــه  نيــة  Textuality ــش ًكــا أن يُفــرد ال ــرُب اآلخــر،  صــللل  التنــاّص   

   ما تفاعل  ع وّ ، تتماَهش فيه مادة النصوص يف  وتقة النّ  املتناّص. الكلمة  تناصّ 
قــد ًثـّـل يف  عــ  التجــارب الشــعريّة خاوــّية مفريــة ا  ــور،  ــ     أن التنــاصّ   علــش

، يستدع  أمشـاج ا شـّ  مـا النصـوص.   لتكاد  ع  القصا ئد تستحيل ّك    تركيي  واك 
ــان  ــئا كـ ــاصّ  ولـ ــار    التنـ ــغف شستح ـ ــنن  لـــك الشـ ــا، فـ ــش أ ّيتهـ ــشف علـ ة   خـ ــّ أداة فنيـ

ة؛  ــــش  الن صــــوص وتوظيفهــــا يوشــــك أن يكــــون أ يــــان  علــــش  ســــاب لغــــة الشــــاعر اخلاوــــّ
 غاله شألوواا األخر .ووتُه الشعر   يف خ ّو انش  شيتششَ 

اتساع ا يف مواد النصـوص الشـعريّة، شـهدْا تلـّورا  كيفيـًّا    وكما شهدْا ظاهرُة التناصّ 
ا لــد   عــ  الشــعرا ، مــا  يــث انتقلــ  ّ  ّك   ــورها الكــاما.   مهمــًّ ْح مــا   ــورها الَعلــَ
ْناد الشـاعر،    وكسائر األدواا الفنّـّية، كلما جا  التناصّ  أخَفش وأ عد عا املباشرة، ّ  عـا  ـد

 وَخف ح ويأتُه علش النّ  واملتلّق .
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القصـيدة املعاوـرة كثـريا  مـا كانـح  يف    ويتبّد  ما هنو الدراسة أن ّشـكالّياا اإليقـاك

أو عــا  عــا بــعف  يف املوهبــة، أو بــعف  يف التأســي  العــرّب،    -ومنــن وقــح مبكــر  -تنشــأ
مل يكــا    عــدم وعــ   نوــر ّ   تلــّور الفنــون، أو عــا هــنو عتمعــة.   لــك أن الشــكل اإليقــاع ّ 

منــا طســّ  علــش  وا  فــّ  خــاّص، ًكــا أن يُللــت عليــه شــ  ر مــا    لــد  العــرب اعتباييــًّا، ّو
؛ تشــهد  ــنلك هندســة البنــا  يف مــدائا  أ، يف الشــعر كمــا يف املعمــارقَبيــل: )هندســة التــوا ن 

ــاو ــال  -وـ ــبيل املثـ ــش سـ ــاكل  -علـ ــائو علـــش التشـ ــام القـ ــاظر   يـــث النوـ ــوا ن   والتنـ ــأّن  والتـ ، وكـ
َر هنــا  ة.  وهــنا   يعــ  مصــادرة التجديــد  صــيدةر تناظريّــ أو ق  معّلقــةر   -يف  نيتــه الفنّـيـّـة  -الَقصــْ

للتجديــد منللقاتــه   ــراّيا اجملــّدديا،  قــدار مــا يــدّل علــش أن    وبــروراته، و  يُلغــ  شلــرتاث
   ما خارج  لك كله.   -، والنوا ا  ار ّ ما يبيعة اللغة، واسوية الثقافّية -األويلة

 يف  يف القصيدة العر ّية املعاورة عموم ا، والقصيدة ا دارّية  و تتبع األشكال اإليقاعّية
ا، ًكــا تصــنيفها ّك أر عــة أشــكال  أســا : القصــيدة البيتيــّة التناظريـّـة الســعوديّة ،  خصووــ 

وه  تلك الـ  ًكـا سـا اـتّ  أن تتخـن اسـو  الشـعر    -أ، )قصيدة التفعيشاقصيدة التفعيلة
ــُرّ  ــّد ا ـ ــيقش الشـ ــا يف موسـ ــداا ّيقاُعهـ ــل ينـ ــدة،  ـ ــة الوا ـ د شلتفعيلـ ــّ ــربّ عْ  ؛  يـــث   تتقيـ ،  ر العـ

، أو مــا تســمش  مث أخــري ا: النثــرية  -ليبتــدك أشــكا   متليهــا التجر ــُة املتجــّددُة مــا نــ ّ  ّك مخــر
 .  قصيدة النثر

ْلريّةوُتوهــــر الدراســــة أن خــــروج كثــــري  مــــا الشــــعرا  عــــا ا ّك القصــــيدة    لقصــــيدة الشــــ 
لقصـيدة  يبيعـة  مـائاة ، كمـا ل  يفتقر يف  عـ  ا ـا ا ّك ّدرا  أن لقصـيدة التفعيلـة التفعيلّية
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  علـش التحلـّـل مـا قالــي الــو ن   يبيعــة مـائاة، ّو  اقتصــرْا وظيفـة القصــيدة التفعيليـّـة  ْلريّةالشـ  
ولـــنلك كانـــح تبـــدو    .  ، دون أن متـــنل الشـــاعَر ياقااـــا األخـــر  يف مســـتو  الد لـــةوالقافيـــة

 .  يلّيةُورّيا قصائَد تفع  عُ  القصائد ما هنا ال  ْرب قصائَد خليلّية  
ة تــداخل تفعــيشا   ية يف القصــيدة ا داريــّ وقــد تبــّش أن مــا الوــواهر املوســيقّية املتفشــّ

ن كــــان يتبــــّد  أ يــــان  أن  ــــَ   واملتقــــارب   عــــ  البحــــور،   ســــيما تفعيلــــ  املتــــدار  .  ّو
ط.   لـــــك أن تفعيلـــــ  املتقـــــاربالتبـــــا   ّيقـــــاع ّ      هـــــو الواقـــــف خلـــــف مـــــا ءـــــدث مـــــا َخلـــــْ

ا  -واملتــدار  العــرّب، هــو مــا كــان يســميه    روضالعَــ مــا دوائــر  فـَلــَك  وا ــد  تــدوران يف    -لديــد 
َط  ينهمــا غــري مســوّ  اــالاملتقــارب  )دائــرة املتفــت أو  اخلليــل وفــت املعــايري    -أ.  ومــع أن اخلَلــْ

ا عـا التخلئـة تبعـ ا للمعيـار    ّ  أنه قد يصـّل التمـا  تعليـل  فـّ ّ لتـداخلهما، -العروبّية  عيـد 
د اإليقـــ   فيـــه  تفعيلـــة   اكُ العروبـــّ  القـــدأ.  فـــن ا كـــان هنـــا  منـــطر مـــا الشـــعر ا ـــديث   يتقيـــّ

منــا ينــداا يف موســيقش الشـّد    وهــو  -، مبتــدع ا أشــكا    تلفـة متليهــا التجر ــةُ ر العــربّ عْ وا ـدة، ّو
  فما اأَلْوَك أن يقع  لك  ـش توجـد عشقـةر   -أما ًكا أن يتخن مصللل )شعر التفعيشا
،  يث يسهل اناايا الرب    ش ّيقـاك  ر اواملتد  أوش   ش و دَ  اإليقاك، كما  ش املتقارب

دُ هــنيا البحــريا ليمتاجــ  را ــطر  ــش تلــك    -يف كــل األ ــوال  -ا يف نــ ّ  وا ــد.  غــري أنــه مل يـَبــْ
 نقشا النّ  ما الوجهة الد لّية.  و  النقشا يف اإليقاك

أ،   ـدليل أن  أ هنا كان خلـوة  مرهصـة  عـو )قصـيدة النثـرويبدو أن )شعر التفعيشا
قصـــائد النثـــر مـــا تـــاال تتشـــبث شلتفعـــيشا، ولكـــا يف ّيقـــاك غـــري من ـــبط.  علـــش أن     عـــ 

تكشــف أ يــان  عـا تنــا ك الشــاعر ا ــديث  ــش    -مــا جهـة أخــر   -ظـاهرة شــعر التفعــيشا
ة  ــش شــاعريّة  .  وهــو مــا يعيــد املســا لة  ــول العشقــ ابافوــة علــش: املعــ ، واللغــة، واإليقــاك

ــة ــتمّكا  املوهبـ ــاعريّة الـ ْش    يف األدواا الل  وشـ ــَ ََلَكتـ
ــاتش امل ــد  هـ ــا أن ّ ـ ة.  فبمـ ــّ ة والفنّـيـ ــّ غويـ

ــعرّ    ــَوْها يف األخـــرية يف الـــنّ  الشـ تســـتغ  عـــا األخـــر  لـــد  شـــاعر  كبـــري، فـــنن ظـــواهر الـ
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ْن جـا  شسـو    -والقـوايف  ل ما ّ ا كان  ع  الفـرار مـا األو ان ا ديث تفرض التسامبل  و  ّو
ة: )املعــــ ، اللغــــة، اإليقــــاك   -التجديــــد  أ، وــــوب   يعــــدو فــــرار ا مــــا م ــــايت املع ــــلة الثشريــــّ

 ش؟! َْ األسهل واألَ 
ة ــّ ــكالّياا )اإليقاعيـ ــّل أن  عـــ  تلـــك اإلشـ ةال  -ّو ا وـ ــّ ْح    -د ليـ ــَ ــد َدفـَعـ ةأ قـ ــّ اللغويـ

ا مـــــا عبئهـــــا  و لـــــك يف مســـــع ش ل  - عـــــ  التجـــــارب دفعـــــا  ّك قصـــــيدة النثـــــر لـــــتخّل   ائيـــــًّ
ْح  عـ  الشـعرا  -وتبعااا اسـتثماَرها؛ ايـث كـان الشـاعر يفيـد    -يف املقا ـل  -فن ا قـد أَْسَمـَ

يف تشكيل نّصه إبيقاعاا   تلفـة، تتسـاوا  ما خروجه عا بائقة النست املوسيقّ  الوا د،  
ــيقّ    ــكيل املوسـ ك جانـــي التشـ ــه.  ّو ــرّب عنـ ــن  يعـ ــعورّ  الـ ــد   واملوقـــف الشـ َرَ  لـ ــَ ــوّ ،  ــ الصـ

ة واإلءـا  عـَرْبَ تو يـع  ، نقـش  للد لـ واإليقاك البصر ّ     ش اإليقاك الصو ّ  ع  الشعرا  التناظرُ 
ــفحة ــش الصـ ــنّ  علـ ة املالـ ــّ ــام اخلليـ ــتخدام األمنـ ــابّ ، واسـ ــكيل الكتـ ــتغشل التشـ ــّددة، واسـ ،  تعـ

 ، والفراغاا.والرسو
ديث أ يُتهــا القصــَو ،  ــ  لقــد رأ  فيهــا ُكتـّـاب  يف الــنّ  ا ــ   وللموســيقش الداخليـّـة

ْعر.   لـك أنـه مـع    عـا املوسـيقش أ د معّوبـااو الفنّـيّـة قصيدة النثر اخلارجيّـة يف قصـيدة الشـّد
ة ــّ ــاليي الشـــعريّة، فـــنن  اجـــة  مـــا أداة  مشـــرتكة  ـــش  مـــا متثّلـــه املوســـيقش الداخليـ   تلـــف األسـ

ردم  النّ  ا دارّ  ّليها تاداد مـا وجهـش: األول، مـا  يـث هـ  عنصـر اسـتقلا ب لقـار   ـُ
َة الـــو ن  ــائر األدواا الـــ  يســـَعش    والتقفيـــة  لـــن  ــا هـــ  أداةر كسـ ة؛ والثـــا ،  ـ ــّ يف القصـــيدة العر يـ

يفهـا ّك أقصـش درجـة  متّكنـه منهـا موهبتـُه.  وعلـش الـرغو مـا هـنا، فـنن  الن   اجلديد ّك تكث
 ا ــدارّ  عـا اسـتثمار تلــك اللاقـة اللغويـّة املوســيقّية  الدراسـة تسـّجل تقصــري ا ظـاهر ا يف الـن ّ 

الغنّية، علش النحو املتوّقع، وفـت ال ـروراا الفنّـيّـة املشـار ّليهـا.  ولـي  مـا مـردّ  إل ـال هـنو  
يف املعرفــة شللغـة، والــتمّكا مــا    -علـش الغالــي  -الشـعرا  ابــدرش ّ ّ ّك فقــرهواللاقـة لــد   

 ّ أن  قــدور الراوــد أن يَلحــ  ا تفــا    ــنا اجلانــي يــاداد كثافــة   مكــاما اجلماليـّـاا فيهــا.  ّ
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ْن اعصــرْا   نســبّية  يف النصــوص األ ــدث، أ  يف تلــك الــ  ُكتبــْح يف الســنواا األخــرية، ّو
ا  .  غري أن  ع  تلـك ا سـتخدامااللفوّ  والتكرار يف عال اجلنا  -غالب ا -ااستخدامااُ 

ــعريّة، دون أن يشــــفع ســــا مــــا   ــاقح عنهــــا ياقــــُة اجلمــــل الشـ ــد أفريــــْح يف كثافتهــــا  ــــ  بـ قـ
فة ّك وــــعو ة املوســــيقش  ّبــــا  -مســــوّ ر يكافئهــــا.  وهــــو أمــــرر يلفــــح النوــــر  مســــتو  الد لــــة

ا ّك املوســيقش اخلارجيــّة  الداخليــّة ّك أ ــا قــد تكــون أشــد  ويــأة  علــش الــنّ  ا ــديث    -قياســ 
اسـُا عليـه مـا مهـارة   ،  ـش يسـرف شـاعرر يف التعلّـت  ـا، ملـا يتوقـف اما املوسيقش اخلارجيّـة

 .  لصوافنّية يف التوظيف، واقتدار  تعبري ّ  يف التأليف، يوائو  ش مستو  الد لة ومستو  ا
 

*  *  * 
 

ة   تلـــــك كانـــــح مشمـــــل علـــــش خاريـــــة التلـــــّور يف قصـــــيدة ا دارـــــة يف اململكـــــة العر يـــــّ
ر ن ــــجا  وُّتّلصــــا  مــــا عثــــراا املرا ــــل  قبلّية أكثــــ تر  القــــار  مفــــاا مســــ الســــعوديّة، لعلهــــا تُــــ 

نينيّـاا مــا القــرن املابــ ،  ا نتقاليّـة الــ  مــّرا  ـا القصــيدة ا ديثــة، ّّشن الســبعينّياا والثما
ــد، دون  ــتلّم  يــُُرا التجدي ــدة، كانــح ت ــدّ  كــان مســيلر ا، ونــارب جدي ــار تقلي  ــش تي

دّد  طسي      -فيمـا يبـدو  -مل يكـا يعنيـه مـا األمـر  ايًّ لنا ،  ينهما فريتر اثلثر روش  يثّهلها جد
  ة قـــد أنبـــأ عـــاأكثـــر مـــا أبـــوا  الثـــورة والشـــهرة اآلنيـــّة.  وّ ا كـــان اســـتقرا  هـــنو الدراســـ 

لّو ا يف املشهد اإل داعّ ، مّرا  ا التجر ة الشعريّة ا داريّـة يف السـعوديّة، فمـا ا ـّت أن  
 ســــبي املســــتو  التــــأهيلّ  لغــــوايًّ    تلــــك التحــــّو ا كانــــح تبــــدو شلقيــــا  الــــامّ  وئيــــدة ؛  

ة، ظلّـح تـرف   ّو داعيًّا لد  الشعرا  فحسي، ولكا أي  ا لوـروف اجتماعيّـة ورقافيّـة قهريّـ 
ــتقرا  تــــاعو أن  اجلديــــد و  لة ا ســ بط التجريــــي.  وشلــــرغو مــــا هــــنا، فــــنن  صــــّ التجديــــد ولــــُ

لتيــاراا الثشرــة  القصــيدة ا ديثــة اليــوم تقــف علــش مشــارف عهــد  جديــد، ينبــ  عــا انصــهار ا
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، أو األوــــالة  اآلنــــف  كرهــــا يف تيــــار  را ــــع جديــــد، ًكــــا أن نللــــت عليــــه )ا دارــــة األوــــيلة
ا أغــَ ، وفكــرا  أر ــي، قمينــَش ان يبعثــا  ا داريــّة أ، تقــودو شــبيبةر، اعــْح ّك املواهــي تعليمــ 

دراك ا أعلش  سثولّيااا ووب التحديث.لديها وعي ا  رتارها  ، ّو
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 . أمحد،  امد   و أ  

   . اخللــاب والقــار : نوــراّيا التلقـّـ  ولليــل اخللــاب ومــا  عــد ا دارــة .   أ 1996  )يونيــو 
 ضأ. )الرايض: مثسسة اليمامة الصحفّية، سلسلة كتاب الراي 

 
 . ّدري ، عبدهللا ا ا  

 )الرايض: دار ّشبيلياأ.   ّاار  ش ما .    .  أ 1998) 
 

 ، عل  أمحد سعيد. أدوني  
 . ر العودةأ ) ريوا: دا .   األعمال الكاملة .   أ 1985) 
 

 أ و عل .    ّمد سعيد؛     ّمد ،  اسرب 
 ) ريوا: دار العودةأ.    روضأ. و العَ لْ اخلليل )معجو يف عد أ.   1982) 
 

 مأ. 1977و  يوني   8هـ   1397ااد  اآلخرة    20-أني ، ّ راهيو ) 
 . )القاهرة: مكتبة األ لو املصريةأ .   موسيقش الشعر .   أ 1972) 
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 شرا، رو ن. 
اختيــار  .   أ 61  -53)بــما كتــاب: اللغــة واخللــاب األدب:    غــة األدب  ش .   أ 1993) 

 . الدار البي ا : املركا الثقايف العربأ   -وتراة: سعيد الغامن  ) ريوا 
 

 . البا ع ، سعد 
ــح .   أ 1991)  ــة الصــــ ــر رقافــــ ــة املعاوــــ ــرة العر يــــ ــة يف أدب اجلايــــ ــرايض:  .   را  : دراســــ )الــــ

 . العبيكانأ 
 

 ، جاستون. ششلر 
 .  تر. غالي هلسا.  ) غداد: دار ا ريّةأ.  كان االياا امل أ.   1980) 
 
 .  رنر، سو ان 
تر.  هري عيد مغـام ، مـر. علـ  جـواد  .   قصيدة النثر ما  ودلري ّك أايمنا .  أ 1993) 

 . ر املأمونأ اللاهر ) غداد: دا 
 
 .  روكر،  يرت 
  تر. عبد الوهاب علوب، مر. جـا ر عصـفور )أ ـو    . ا دارة وما  عد ا دارة .  أ 1995) 

 ظب: اجملمع الثقايفأ. 
 

 مأ.  1321هـ  721- ا عثمان األ د  )    ّمد ا ا البَـن ا  العددّ ، أمحد  ا  
الـدار البي ـا :  تـل. ربـوان  ـا شـقرون ) .   الروض املريـع يف وـناعة البـديع .  أ 1985)   

 . دار النشر املغر يةأ 
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 تودوروف، تافيتان. 
ســــشمة )الــــدار البي ــــا : دار    تــــر. شــــكر  املبخــــوا ورجــــا   ــــا .   الشــــعريّة .   أ 1990) 

 . تو قالأ 
 

 .  ّمد الثبي ،  
 . ة: الدار السعوديّةأ د  )جُ .   ا يُح  ُلما  اجّيُح و ْ اجّ .   أ 1984)   -
 . ناد  األدب الثقايفأ : ال ة د  جُ ) .   الت اري  .   )د.ا.أ   -
،  ريـدة  املدينـة      ملحت  األر عـا   .  )     تعارف     .   أ 12، رجي، األر عا   هـ 1418)  -

   أ. 20ص    لسعوديّة، ا 
الصـــفحة   .  ) موقـــف الرمــال موقــف اجلنــا  .    أ 5هـــ، ر يــع األول، األر عــا   1421)   -

 علش شبكة اإلنرتنح:     السعوديّة.   ، ريدة  اجلايرة      الثقافية 
 (.p://www.suhuf.net.sa/2000jaz/jun/7/cu3.htmhtt 

 :   علش اإلنرتنح، العدد األول   أ   علة  ناو  ) موقع   .   األوقاا     -
http://www.nizwa.com/volume1/p93_95.html 

 
 . يوسف  امد جا ر،  

 . )دمشت: دار ا صادأ .   ق ااي اإل داك يف قصيدة النثر .   أ 1991) 
 

 مأ. 1002هـ   392-ا ا جّ ، أ و الفتل عثمان ) 
 ةأ. ملصريّ ا عل  النّجار )القاهرة: دار الكتي     ّمد تل.  .   اخلصائ  .   أ 1956) 

 
 ا ا م ، عل . 
 أ. )القاهرة: دار شرقياا .   خسران .   أ 2000) 
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 جرب.    ّمد ا رب،  
،  ريـدة  اجلايـرة    امللحـت الثقـايف  .  )     العويمـة     .   أ 26هـ، رجي، اخلمي  1423)  -

 ة اإلنرتنح: علش شبك   .  السعوديّة 
http://www.suhuf.net.sa/2002jaz/oct/3/cu2.htm (.   

ــي   1423)   - ــة، اخلمـ ـــ،  و ا جـ ــح ا .    أ 28هـ ــاا سـ ــايف   .  ) لبنـ ــت الثقـ ــدة    امللحـ ريـ
 علش شبكة اإلنرتنح: .   السعوديّة ،   اجلايرة  

http://www.suhuf.net.sa/2001Jaz/apr/12/cu2.htm (. 
 . لكنو  األد يةأ ) ريوا: دار ا .   خدية .   أ 2004)   -
 

 ا ميديا، سعد.  
 . )الرايض: ملا ع اليمامةأ .   رسوم علش ا ائط .   أ 1977)   -
 . )الرايض: ملا ع الشريفأ    . ها الن  بحا   .  أ 1990)   -
 . )القاهرة: دار شعرأ ان .   وتنتحر النقوش.. أ ي .   أ 1991)   -
ــفر  1424)   - ـــ، وـــ ــون   .   أ 8هـــ ــة واألر عـــ ــاعة الثامنـــ ــة  .  )   الســـ ــت  الثقافـــ ــدة      ملحـــ ريـــ

 علش شبكة اإلنرتنح: السعوديّة.      الرايض ، 
http://www.alriyadh.com/Contents/10-04-2003/Mainpage/Thkafa_5373.php (. 

 
 أ و خالد، فو ية.  

 . ) ريوا: دار اجلديدأ .   ما  السراب .   أ 1995) 
 

 . خّلوف، عمر 
 )الرايض: ؟أ.    . ة جديدة ة طويليّ البحر الد ي  )الدو يحأ دراسة عروبيّ .   أ 1997) 

 
 دروي ،  مود. 
 أ. 203، ص  79ك     ، كرمل علة  ال .  ) مقا لة أ.   2004)ر يع  
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 الدمي ، عل . 
 . )؟: ؟أ    . رايا املواقع .   أ 1987)   -
 . ) ريوا: املثسسة العر ية للدراساا والنشرأ .    ياض األ منة .   أ 1995)   -
ريــدة  فــة اليــوم    ملحــت  رقا  .  )   فوبــش الكــشم   .    أ 6، رجــي، اخلمــي ،  1997)   -

 . أ 33، ص ، السعوديّة  الرايض  
 . و  األد يةأ دار الكن .  ) ريوا:  اجنحتها تدّا أجرا  النافنة .   أ 1999)   -
 .  ريوا: دار الكنو  األد يةأ .  )  ياض األ منة .   أ 1999)   -

 
 .  ّمد الدمي ،  

 . )لندن: السراة للكتي والدراساا والنشرأ    . سنا ل يف منحدر .   أ 1994) 
 

 ا  ، ب.م. دو ي 
،    فكـــر ونقـــد )دوريـــة     تعريـــي: املختـــار  ســـ  .       نوريـــة التنـــاصّ     .   أ ريـــلأ ،  2000) 

 أ.  120-111  ، ص ص 28املغرب، ك 
 

 . أ و ديي، كمال 
 .  ) ريوا: دار العلو للمشيشأ    . ة اخلفا  والتجّل  جدليّ .   أ 1981) 

 
 رتشارد ، أ. أ. 

عْر .   )د.ا.أ  ْلو والّشد  ر: مكتبة األ لو املصريّةأ. تر. مصلفش  دو  )مص    . العد
 

 . الرشيد ، محد محيد 
 . )الرايض: رو أ    . للجراا ري  وللرايا وكر .   أ 1997) 
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 مأ. 1064هـ   456-، أ و عل  ا سا القريوا  األ د  ) ا رشيت ا  

ــا الشــــّد العُمْــــ .   أ 1955)  ــدو عْ دة يف  اســ ــه ونقــ ــديا عبدا ميــــد     . ر ومدا ــ ــ  الــ تــــل.  يــ
 . أ )القاهرة: ملبعة السعادة 

 
 سا ري، ّدوارد. 
اختيــار  أ.   40  -29)بــما كتــاب: اللغــة واخللــاب األدب:    اللغــة واألدب .   أ 1993) 

 . الدار البي ا : املركا الثقايف العربأ   -يد الغامن  ) ريوا وتراة: سع 
 

 . السماعيل، عبد الرمحا 
 الثقايفأ. ة: الناد  األدب  د  )جُ .   املعارباا الشعريّة: دراسة بربية نقدية .   أ 1994) 

 
 مأ. 1932هـ   1351)   ق ، أمحد شو  

 . )مصر: املكتبة التجارية الكرب أ .   الشوقياا .   أ 1970) 
 

 عبدهللا.   الصيخان، 
 . ) ريوا: دار اآلدابأ .   هواج  يف يق  الويا .   أ 1988)   -
ة تتعلو     فد   أ.   25،  رجي ،  هـ 1420      3األر عا     ، نوفمربب تشريا الثا   ، م 1999)  -

ر مــا اخللــيت ، كتــاب يف جريــدة، ملحــت خــاص أوــدرته شلتعــاون   شــع  .  )   الرســو 
   أ. 15ص  السعوديّة،    جريدة  الرايض ،   مع اليونسكو 
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 اللعمة، واو جواد. 
ــبتمرب   ــه النوـــــر ّ    أ.    1984)يوليـــــوب أغســـــل ب ســـ ــاعر العـــــرب املعاوـــــر ومفهومـــ الشـــ

 أ. 27  -11، ص ص  4، ك 4، م علة النقد األدب  فصول   .  ) للحدارة 
 
 لويرق ، يشل. ال 

 ،  جريــدة  عكــاظ  .  ) هــديل الشــجرياا       . أ 30هـــ، اــاد  األوك، ا رنــش  1419)   -
       .  أ 25ص  السعوديّة،  

ـ1424)   - ــا  يليـــت ا ااننـــا   .   أ 20ا رنـــش    ، اـــاد  األوك ،  هـــ ة،  )     .    كـ ــّ اجمللـــة الثقافيـ
 أ. 25 ، السعوديّة، ك  جريدة  اجلايرة 

 
 . م أ 2003 هـ  1424-)   عبا ، ّ سان 
 . ) ريوا: دار الثقافةأ .   ر عْ فاّ الّشد    . أ 1979) 

 
 مأ. 940هـ   328-األندلس  )    ّمد ا ا عبد ر ه، أ و عمر أمحد  ا  

.  تـل. أمحـد أمـش؛ أمحـد الـايا؛ ّ ـراهيو اإل يـار  ) ــريوا: دار  العقـد الفريـد أ.   1983) 
 الكتاب العربأ. 

 
 مأ. 562-ا ا العبد، يرفة ) 

ناو  ) ــــريوا: دار الكتــــاب  .   ا العبــــد شــــرا ديــــوان يرفــــة  ــــ .   أ 1994)  لســــعد  ال ــــّد
 . العربأ 

 
  سا.    ّمد علوان،  

 ا البا ث ما الشاعرأ. )قصيدة  لوية  صل عليه   وُداك. 
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 . الَعْمر ، خدية يوسف 
اجلايـرة  وـفحة  .  )   وأعـّدوا ك مـا اسـتلعتو     .   أ 3هـ، ااد  األوك، األ د  1417)  -

 أ. 29، ص يّة ، السعود ريدة  اجلايرة    الثقافية  
ـ1420      3األر عــا     ، نــوفمربب تشـــريا الثـــا    ، م 1999)   -  .   تعاليـــل أ.   25،  رجـــي ،  هـــ

كتاب يف جريدة، ملحت خاص أودرته شلتعاون مع اليونسكو     شعر ما اخلليت ، ) 
 أ. 13ص  السعوديّة،  ،  جريدة  الرايض  

 )َن إ  لوم للقصيدة  صل عليه البا ث  صفة شخصيةأ.   تعاليل.    -
 

 .   مأ 950هـ   339- ا َيْرخان  ا أو ل  )    ّمد  ا     ّمد راب، أ و نصر  الفـا 
 .  مش )القاهرة: مكتبة األ لو املصريةأ تل. عثمان أ .   ّ صا  العلوم .   أ 1968) 

 
 مأ. 1235هـ   632-ا ا الفارض، عمر ) 

 . تل. فو   علو  ) ريوا: دار الصعيأ .   ديوان ا ا الفارض .   أ 1980) 
 

 . الفـَْيف ، عبدهللا 
)الــرايض: مركــا البحــوث، كليــة  .   شــعر النـ قـّـاد: اســتقرا  ووــف ّ للنمــو ج .   أ 1998)   -

 دأ. اآلداب، جامعة امللك سعو 
: عــــو رمبيــــة نقديــــة جديــــدة عــــرب املكتشــــفاا  مفــــاتيل القصــــيدة اجلاهليــــة .   أ 2001)   -

 أ. ة: الناد  األدب الثقايف د  )جُ    ا ديثة يف اآلاثر وامليثولوجيا. 
 

 . قَـبّد ، أمحد 
 . ) ريوا: دار اجليلأ    . الكامل يف النحو والصرف واإلعراب .   أ 1974) 
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 مأ. 1285هـ  نوفمرب  684ن  رم ا   24-القرياج ، أ و ا سا  ا م ) 
د تـل.     . منهاج البلغا  وسـراج األدش    . أ 1981)  ا بيـي  ـا اخلوجـة ) ـريوا: دار     مـّ

 . الغرب اإلسشم أ 
 

 مأ. 1338هـ   739-بدالرمحا  ا عمر )  ا ع    ّمد   القاوي ، اإلمام اخلليي 
د عنايـة:     . اإلي اا يف علـوم البشغـة .  أ 1975)  وا: دار  عبـد املـنعو خفـاج  ) ـري    مـّ

 الكتاب اللبنا أ. 
 

 كوها، جان. 
د تـــر.  .    نيـــة اللغـــة الشـــعريّة .   أ 1986)  د الـــوك و    مـــّ العمـــر  )الـــدار البي ـــا : دار     مـــّ

 .  تو قالأ 
 

 . ايا املانع، سعاد  نح عبد الع 
ـ1425)  ــ ــرم      ، هــ ــار أ ،  2004 ــ ــعر    .    مــ ــة  الشــ ــعر  يف    ب   البــــديع ورنائيــ  غــــري الشــ

ــا  ال  ــا البنـ ــد ا ـ ــوم عنـ ة    .  ) عـــدد  املنوـ ــّ ــنور دوريـ ــايف  ُـــ )   ،   جـ ــاد  األدب الثقـ ،  أ ة د  النـ
 أ. 328  -277، ص ص  8م   ، 16ج 

 
 مأ. 965هـ   354-املتنب، أ و اللّيي ) 
ــب .   )د.ا.أ  ــاب  وبـــعه: ع .   شـــرا ديـــوان املتنـ ــرمحا الربقـــوق  ) ـــريوا: دار الكتـ بـــد الـ
 . العربأ 

 
 مأ. 1941   1360-)   مصلفش،  مود 

)القاهرة: مكتبة وملبعـة     . م  اخلليل: العروض والقافية أهد  سبيل ّك عل .  أ 1972) 
 . عل  وبل وأو دوأ    ّمد 
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   . املعيقل، عبدهللا  ا  امد 

ــعود  ا ـــــديث: نصـــــوص  .   أ 2001)  ــرب الســـ ــوعة األدب العـــ ــارة ودراســـــاا  موســـ  تـــ
 . )الرايض: املفردااأ .   )الشعرأ 

 
 . املشئكة، ن   
 . : دار العلو للمشيشأ ) ريوا .   ما ق ااي الشعر املعاور .   أ 1997) 

 
 . املناورة، عّا الديا 

ــواك .   أ 2002)  ــوا عــــا ر ل نـ ــّ  مفتـ ــيدة النثــــر: نـ ــكالياا قصـ ان: املثسســــة  .   ّشـ ــّ )عمـ
 . العر ية للدراساا والنشرأ 

 
 مأ. 1965هـ  1384-)   د  مّ مندور،  

 . )القاهرة: دار   ة مصرأ   .  األدب ومناهبه .   أ  1979) 
 
 مأ. 1311هـ   711-عل  )  ا     ا مكرم    ّمد ا ا منوور،    

 . ) ريوا: دار لسان العربأ   ّعداد: يوسف خّيام     . ابيط لسان العرب  .   )د.ا.أ 
 

   مأ. 1360هـ    761-األنصار ، اال الديا عبدهللا  ا يوسف )   ا ا هشام 
د تـل. مـا ن املبـار  و    . مغ  الل بيـي عـا ُكتـي األعاريـي .  أ 1979)  علـ  محـدهللا،     مـّ

 . ) ريوا: دار الفكرأ   مر. سعيد األفغا  
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   مأ. 828هـ  213عبدامللك )   ، ا ا هشام 
تــل. مصــلفش الســّقا؛ ّ ــراهيو درديــر ؛ عبــد ا فــي  شــلب  .   الســرية النبويــة     . أ 1955) 

 . ا لب وشركاوأ )مصر: مصلفش الباب  
 

 . غنيم     ّمد هشل،  
 . ) ريوا: دار العودةأ    . النقد األدب ا ديث .   أ 1987) 

 
 ن.   اسند ، أشجا 
ريـــدة      ملحـــت  األر عـــا    .  ) خليمــة عبلـــة   نشـــيد أ   .    أ 21هـــ، اـــاد  اآلخـــرة  1418) 

 . ، السعوديّةأ  املدينة  
 

   . وهبة، عد ؛ كامل املهند  
 . ) ريوا: مكتبة لبنانأ    . العر يّة معجو املصللحاا  .   أ 1984) 

 
 .  ويليك، رينيه؛ أوسنت واريا 

بح ، مـــر.  ســـام اخلليـــي ) ـــريوا:  تـــر.  يـــ  الـــديا وـــ    . نوريـــة األدب .   أ 1987) 
 أ. املثسسة العر ية للدراساا والنشر 

 
 يوسف، سعد . 

 .  ريوا: دار املد أ   -)دمشت .   األعمال الشعريّة .   أ 1995) 
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 الواردة يف مت الدراسةاملصتلحات  و األعالم  
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 58,  ّ راهيو أني  

 128, 127, 126ا ا البنا  العدد ,  
 19,  ا ا السكيح 
 172, 115,  32ا ا الفارض,  

 32ا ا ج ,  
 170ا ا سنا  امللك املصر , 

 17ا ا مالك,  
 123, 79, أ و متّام 

 48, دش    أ و 
 157, 156, 155أ و ديي، كمال, 
 123أ و عل  املر وق , 

 107, أمحد شوق  
 110, 109,  أمحد بيف هللا العواب  

 26ّدوارد سا ري, 
 155أدوني , 
 127أرسلو, 

 187, 108, 105, ب املرااي أسلو 

 117أسلوب املرااي املتجاورة أو املتقا لة,  
,  116,  115,  114,  113,  101,  أشـــــجان اسنـــــد  
171 

 126ّشراقاا الصوفّية,  
 180, 77, 18أفت التوّقع, 

 182, 47, ا  تنال اللغو  
 108,  األرر التحويل ّ 

 97, األجنا  األد ية 
 131األجنا  املوبوعّية, 

 186, 108, 107, 105, 101,  اإل الة 
 109األخلل, 
 135األخف ,  
 27األد ية, 

 94,  ا رناك الفّ ّ 
 184 , 170, 97, 68,  ا ستعارة 

 97,  ا ستعارة املوّسعة 
 185, 97, الديوان -ا ستعارة 
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 185,  97,  القصيدة -ا ستعارة 
 186, 108, 106, 105, ا ستعانة األسلو ّية 

 186,  ا ستنسا  
 114, 101, 75, األسلورة 

 126األسلوب )القرمّ  الكرأأ, 
 32ا شتقاا األكرب, 

ة,   ,  168,  167,  139,  122األشــــــــــــــكال اإليقاعيــــــــــــــّ
188 

 192األوالة ا دارّية,  
 19األومع ,  
 164اإلبمار, 

 25ا عتبايّية اإلشارية, 
 138األعشش, 

ْعردي ة,    126األقاويل الشّد
 185, األقنعة 

 117األقنعة التناّوّية,  
 139نثرو ولوجّية النهنّية واملعرفّية, ا  

 181ا ناايا, 
 79,  ا ناايا البسيط 

 Alienation ,20ا نسش   
 190, 160, 135, األو ان 

 126اإليا , 
ــاك,   ,  139,  123,  122,  90,  83,  58,  46اإليقــــــــ

151 ,154 ,155 ,159 ,160 ,172  ,
183 ,188 ,189 ,190 

 190, 165, 83اإليقاك البصرّ , 
 172, 171, 138قاك اخلارجّ ,  اإلي 

 171, اإليقاك الداخل ّ 

 190, 165اإليقاك الصوّ , 
 111, 110, 64, 62,  البحرت  

 159, 143, 140, 123بحر البسيط,  ال 
 164, 163, 140, 73, البحر اللويل 

ــر الكامــــــــــــل  ,  163,  162,  144,  143,  99,  البحــــــــــ
164 

,  159,  155,  150,  148,  135البحـــــــر املتـــــــدار ,  
168 ,170 ,189 

,  163,  162,  155,  150,  148,  املتقــــــارب البحــــــر  
189 
 136البحر املتوفّر, 

 136البحر املستليل, 
 135رك,  البحر امل ا 

 135البحر املقت ي,  
 136البحر املنبسط,  
 164, 123البحر الوافر, 

 143,  البحور  الصافية  
 143, البحور  املاية  

 175, 173, 172,  البديع 
 134, 26, 17البشغة,  

 172,  البشغة العر ّية 
 167البنية اإليقاعّية,  

 168البنية التكوينّية للنّ ,  
 134البنية الصرفّية,  

 174, 168, 25, 13ة اللغويّة,  البني 
 13البنية اللغويّة الشعريّة,  

 137البنيويّة,  
 183,  58,  البيئة الشعبّية 
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 174التجني  اللفو ,  
 128, 127, 26التخييل,  

 186, 61,  وو ّ التداخل النص 
 102,  التداخل النّص  
ــرتاث,   ,  102,  101,  64,  51,  28,  13,  11الـــــــــــــــــــ

103 ,104 ,111 ,113 ,114 ,116  ,
117 ,121 ,171 ,186 ,188 ,192 
 186, 103, 101,  الرتاث الشعبّ 

 173,  الرتويع 
 179,  الرتويع البديع ّ 

 188, 121, 31التشاكل,  
 171, 164, 163, 147,  التشكيل اإليقاع ّ 
 190, 166التشكيل الكتاّب,  

 157التشكيشا اإليقاعية,  
 187, التصريل والتلميل 

 185, التصوير )املشهدّ أ 
 106,  الت مش 

 105الت مش ا ستشهادّ , 
 186, 108, 105, الت مش وا ستشهاد 

 101,  التعالت النّص ّ 
 173,  التفويف 

 167التقدأ والتأخري, 
 190, 167, 128,  62التقفية,  

 183,  60,  قليديّة ا دارّية الت 
 191, 184, 179, 175, 174التكرار, 
 186, 108, 107, 105,  التلميل 

ــاّص,   ,  104,  103,  102,  101  , 61,  13التنـــــــــــــــــــــــــ
105 ,108 ,109 ,110 ,111 ,112  ,

113 ,116 ,117 ,118 ,120 ,171  ,
185 ,186 ,187 

 Textuality ,109 ,187التناّص  
 108,  التناّوّية التصرءّية 

 190, 188, 121لتناظر,  ا 
 165التناظر اإليقاعّ ,  

 188, 121التوا ن, 
 128اجلمالّية,  

 174,  اجلَُمل الشعريّة 
,  179,  178,  175,  173,  62,  29,  ا  اجلـنـــــــــــــــــــــــــــ 

191 
 139, 129, 126اجلن  األدب, 

ْعر ,   130اجلن  الشّد
 114, 113اجلوا , 

 117ا ارث  ا  ّلاة, 
 192ا دارة األويلة, 

 180النّصّية,    ا درّية 
 153اخلليت, 

ــد,   ــا أمحـ ــل  ـ ,  137,  136,  135,  133,  122اخلليـ
140 ,143 ,148 ,164 ,189 

 25الداّل,  
 184, 75,  لد  ا الوجوديّة اإلنسانّية ا 

 135, 134الدوائر العروبّية,  
 135, 134الدو يح,  

 188النوا ا  ارّ , 
 164, 129, 99, الرجا 
 82, الرماية 

 124الرمايون, 
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 101, 14رايض, ال 
 135الاّجاج,  
 9الاندقة, 

 19السجستا ,  
 173,  السجع 
 140, 97, 90, 10, الس ْرد 

 113, 112, س َلَكة الس َليك  ا ال 
 82,  السورايلّية 
 122, 103,  السّياب 

رية الناتّية   97,  السّد
 185,  94,  السينما 

ّر,   ,  125,  124,  123,  122,  58الشـــــــــــــــــــعر ا ـــــــــــــــــــُ
151 ,188 

ْعر ا ق   127يقّ ,  الشّد
 172, الشعر الصويفّ 
 103, 10,  الشعر العام ّ 

 186, 103,  الشعر العرّب ا ديث 
ْعردي ة,    129, 128, 127, 126الشّد
ْعردي ة    Poetic ,126الشّد

 131, 60الشفاهّية,  
 183,  60,  الشفاهّية الكتا ّية 
 185,  الشكل الكتابّ 

 115الشنفر ,  
 172, الصرف 

 166الصورة اإليقاعّية,  
 96, 13الصورة البشغّية اجلائّية,  

 184, 117, 96, 79الصورة الشعريّة,  
 97, 13الصورة املشهديّة,  

 160الشعريّة,  ال روراا 
 184, 160ال رورة الشعريّة,  

 178,  اللائف 
 173,  اللباا 

 39اللهارة, 
 186, 183, 182,  العاّمّية 
 173, الَعروض 

 163, 137, 135الَعروض العرّب,  
 173, املولمة   العصور 

 184, 75,  العشقة البشغّية 
 180, 15, 13العنوان ا مسّ ,  
 180العنوان النّصّ ,  

 180العنونة,  
 181العنونة )ا مسّيةأ,  

 180العنونة التعيينّية املسّمية,  
 181, 40,  الغموض الف ّ 

 126الفاراب,  
 109الفر دا, 
 183, 182, 47, 46,  الفصحش 

 127الفشسفة العرب, 
 187, 108, 105, 90,  الفّا التشكيل ّ 
,  169,  165,  140,  128,  122,  61القافيـــــــــــــــــــــــة,  

184 ,189 
 128, 126القرياج , 

 129قري , ال 
 131القصة,  

 189, 188, 145,  140,  القصيدة التفعيلّية 
 188, 122القصيدة التناظريّة,  
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 158القصيدة ا ُرّة,  
 189, 188, 140القصيدة الش ْلريّة,  

 122العموديّة,    القصيدة 
 130القصيدة املكتو ة شلنثر,  

 121القصيدة النثريّة,  
 143, 121القصيدة تناظريّة,  

,  169,  168,  160,  143,  111,  90القــــــــــــــــــــــوايف,  
174 ,190 
 127القول الشعرّ ,  
 127القول املخّيل,  

 131الكتا ّية,  
 184,  اللغة التقريريّة 
 173,  اللف  واملع  
 186, 182, 47,  املأرور العام ّ 

 129املبسوم )ما الشعرأ, 
 120, 118املتنب,  
 170, 142, 130, 98, 96, اجملا  

 126اجمّلانّية,  
 110ة الساخرة, اباكا 

 39املدرسة التعبريية,  
 25املدلول, 

 124املدينة األور ّية ا ديثة,  
 185, 94, املسرا 

 131املسر ّية,  
 173, املشاكلة 

 180, 18, 13املشهد الشعرّ , 
 90,  87,  املشهديّة السينمائّية 

 181, 40,  املعادلة الفنّية 

 186, 111, 110, 108, 105,  املعاربة 
 111تّية,  املعاربة الصو 

 178, املعاظلة 
 173,  املقا لة 

 129املقبوض )ما الشعرأ,  
 184, 77,  املكان اليومّ  البسيط 

 131امللحمة, 
 13اململكة األردنية اسا ية,  

 Monologue ,171ة  املناجاة الناتيّ 
 186, 110, 109, 108, 105,  املناق ة 
 127املنثور,  
 127, 126املنووم,  

 127املنووم املخّيل, 
 101,  ملوّراثا الّنّصية ا 

 135, 134املوسيقش,  
 191, 190, 175, 174,  املوسيقش اخلارجّية 

ة  ,  190,  179,  174,  173,  املوســــــــــــــــيقش الداخليــــــــــــــــّ
191 

 138املوسيقش الد لّية,  
 138وسيقش الشعريّة,  امل 

 134املوسيقش العر ّية,  
 170, 165, 135املوشل, 
 183, 138, 137, 58الن رْب,  
 128النثر,  

 126النثر الفّ ,  
 188, 124النثرية,  
,  172,  161,  160,  134,  62,  61,  60,  النحـــــــو 

184 
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 117النّ  التشكيلّ ,  
 16النّ  ا اشية,  
 101,  النّ  الفارا 

 16 النصوص املوا ية, 
 137النوام النربّ ,  

 168, 167, 128, 127, 121الن ْوو,  
 109,  النقائ  
 110النقي ة,  
 129اساج, 
 188ثقافّية,  اسوية ال 

ْحريّة    Magic Realism ,95الواقعّية السّد
 126, 108, 20الو دة,  

,  161,  160,  140,  128,  122,  62الــــــــــــــــــــــــــــو ن,  
163 ,165 ,184 ,189 ,190 
 163الو ن التناظرّ , 
 39الو دة اجلديدة,  
 129الوليد  ا املغرية,  

 114, 101,  اليمامة 
 164, 138, 10امرمب القي ,  

 114, 107, 103, أمل دنقل 
 24أُنس  ا اج, 
 Onomatopeia ,172أونوماتو يا  

 185,  ّيقاك البياض 
 138ّيقاك اللغة الداخلّ ,  

 163أيّوب, 
 71, ششلر 

 166ار الر َمل, 
 128 ديع,  

 144, 74, 73,   غداد 
 74,   لقي  

 128 نا  نوعّ ,  
 185,  دَ  املرااي 

 105,   نية األقنعة 
 187, 108,   نية القناك 

 125,  ودلري 
 183,  58,   يئة املدينة ا ديثة 
 172, ناوب ا روف 

 128ُّتييل, 
 187, 108,  تداخل النصوص 
 Intertextuality ,108 ,187تداخل النصوص 

 35,  تدوروف 
 172 , تصاقي األلفاظ 
 109,  تعالت النصوص 

 172الن رْب,   تناوب 
 190تو يع النّ  علش الصفحة,  

,  114,  113,  102,  101,  13توظيــــــــــف الــــــــــرتاث,  
116 ,117 

 182, 50,  توظيف املفرداا البيئّية 
 184, 77, 75, 13, توظيف املكان 

 184,  توظيف عناور اللبيعة 
 11توينب,  

 26جاكبسون, 
 171, 121جان كوها, 

 13ُجد ة,  
 13جرش, 
 109جرير, 
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 184, 71,  جغرافّية الن ّ 
ْعر,   128, 124جن  الشّد

  , G rard Genette  ,16  ,108نيــح  ي جــريار ج 
110 ,187 
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 173, عصور ا علام 
 185, 83عشماا الرتقيو,  
 136, 133عدْلو الَعروض, 
َونَة,    16عدْلو الَعنـْ
 101,  علو  اسا   
 78, 77, 67, 59, 41, 40, عل  ا ا م  

,  53,  44,  43,  42,  40,  33,  21,  علــــــ  الــــــدمي  
68 ,70 ,72 ,73 ,82 ,83 ,96 ,97  ,

104 ,117 ,120 ,140 ,165 ,166  ,
167 ,168 ,170 

 114, 113, 111,  عنرتة 
 98, عوملة 

 19عيسش  ا عل  جراش, 
 14فايمة الوهيب, 

 124فرنسا, 
 172,  فقه اللغة 

 126فّا التوقيعاا, 
 190, 166, 134, 82, فّا الرسو 

 185, 81, ل ّ فّا الرسو التشكي 
 134فّا العمارة,  
 188فّا املعمار,  
 134فّا النق ,  

 34,  فو ية أ و خالد 
 155قانون ا  دواج, 

 189ئد تفعيلّية,  قصا 
 189, 140, قصائد خليلّية 

 188, 123قصيدة التفعيشا,  
 188, 140, 123قصيدة التفعيلة,  
ــر,   ــيدة النثـ ,  129,  126,  125,  124,  35,  34قصـ
130 ,131 ,132 , 133 ,138 ,139  ,
158 ,162 ,171 ,172 ,188 ,189  ,
190 
 130قصيدة يف النثر,  

 115ُكثبان َيْ , 
 111كدْسَر , 

 128العوام,   كشم 
 110, 109, لليفة قار  
 111,  لُعبة األقنعة 
 25لغة األدب, 
 25لغة ا نفعال,  

 182, 57,  لغة ا ياة اليومّية 
 25لغة العدْلو, 
 25لغة الفكر, 

 27, لغة اللغة 
 75, لُقمان  ا عاد 

 59, لندن 
 185, 78, 11ما  عد ا دارة,  
 Postmodernisms ,11ما  عد  دااثا 

 185, 81,  غّية ما فوا البش 
 159, 123عاو  البحر البسيط,  
 159عاو  البحر املديد,  

 127 اكاة, 
 172,   اكاة أوواا اللبيعة 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

213 

  

د الثبيـــــــ ,   ,  61,  50,  44,  40,  31,  29,  28 مـــــــّ
68 , 75 ,76 ,77 ,78 ,79 ,84 ,87  ,

104 ,111 ,112 ,113 ,114 ,116  ,
117 ,151 ,153 ,155 ,157 ,160  ,
162 ,173 

 158,  35,  الدمي   ّمد 
 14 ّمد  ا عبد الرمحا الر ّيع,  

 19, 18 ّمد  ا نور املنصور,  
د جــــــرب ا ــــــرب,   ,  73,  69,  66,  62,  21,  17 مــــــّ

78 ,79 ,89 ,106 ,107 ,110  ,
111 , 143 ,144 ,174 ,175 ,178 
 20 ّمد  بيب,  

ــا علـــوان,   د  سـ ــّ ,  79,  66,  64,  54,  40,  32 مـ
80 ,105 ,106 
,  103,  40,  24,  23,  22,  20يـــــــــــ ,   مـــــــــــود درو 

104 ,123 ,151 ,155 ,186 
 188, 121مدائا واو,  

 119, 115َمْرَأ عليها السشم,  
 191, 189, 174, 140مستو  الد لة,  
 191, 29مستو  الصوا,  

 128مسجوك,  
 114َمْسَرَ ة املشهد,  

 183,  معجو شعبّ 
 188, 121معّلقة,  

 88, 77, 29, معا  ا  ائدة 
 122 العمودية ,   مفهوم 

 181, 40, مقروئّية الن ّ 

 109,  مناق ة شعرية 
ل ,  وود

َ
 117, 83منرية امل

ْعر,    9موا الشّد
 9موا النقد,  

ْعر اخلارجّية   173,  موسيقش الشّد
ْعر العـــــرّب,  موســـــيقش ا  ,  188,  151,  134,  123لشـــــّد

189 
 172,  موسيقش النّ  الداخلّية 

 185, 87, مونولوج داخل ّ 
 39لعرب,  ميثولوجيا ا 

 143, 140, 125, 122ن   املشئكة, 
 127نظو, 

ْعر,   126نثر الشّد
 186, 104, 103, 40, 33ناار قّبا ,  

 133نوام التفعيلة,  
 137األملاّ ,  نوام الَعروض اإل لياّ  أو 

 137نوام الن رْب,  
 137نوام الن رْب يف العر ّية,  

 18نورية التلّق ,  
 137نورررب  روب, 

 77, 18رو را ايو ,  هانا 
 170, 121, 13هندسة األشكال اإليقاعّية,  

 71, 61, 13هندسة األشكال الفنّـّية,  
 171هندسة البنية اإليقاعّية,  

 188, 121هندسة التوا ن, 
 121املعمار,    هندسة 
 133هيجو,  





 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

215 

  

 
 

 
اتحاااااا د    مشاااااا   (.  )د   مجموعاااااا   اااااا     ( َفْيفاااااا    ) 2005)   -1

 . الُكت  ب ال  ب( 
نحااااو  ن اااا  نةل اااا       مفاااا تيق الة ااااهلي الج   ياااا  (.   2001)   -2

.   جليااالي عاااا  الم تشاااف   الحلياااا  مااال اياااا    المهاولوجيااا  
 (. الن دي األدبل الاة مل ي  ل  )جُ 

ق اا  الرماا م  بااهن الجاا   ل   ،    ابن مةااا (.  1999) -3
  جااااا  ا .  )جااااا  ا  - اإلسااااا مل   د اسااااا  تح ه يااااا  نةل ااااا 

 (.ن دي األدبلال
.  اسااااااااتة ا   ماااااااافل  ل نمااااااااو        اااااااا   النةاااااااا د (.   1998)   -4

م  اااااا     ، ج م اااااا  الم اااااا  ساااااا ود،   ياااااا  ايداب     ال  اااااا   ) 
 البحوث(. 

د اساااا       مياااا     ماااال  اااا   ال       ااااَ ال ااااو ي البَ (.   1996)   -5
 (. دي األدبل لن  ا     ال     .  ) نةل   مل الري ل  اإلبلاع 

انل  َ أغْ   ا ماااااا  ال هاااااا  (.  إ  1990)   -6 (.     مجموعاااااا   اااااا       ) قااااااَ
 . ( دا  الش  ف    ال     ) 





 

 

 

  حداثة النص الشِّعري يف اململكة العربيَّة السعوديَّة

 حمد الفـَْيفيأ.د/ عبداهلل بن أ 

 الورقيَّة النسخةتصويبات 

    

 ِاسلم   أسلم   8 31

 





 


