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اهلل-،  -حفظهما  الغاليين  والديَّ  إلى 
)جامعة  الشامخ  العلمي  الصرح  وإلى 
وإلى  الكرام،  أساتذيت  وإلى  جازان(، 

جبالي الشامخة التي أنا منها وهي مني.
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والعرفان  والتقدير  الشكر  بخالص  أتقدم 
المشرف  وألستاذي   ، جازان  لجامعة 
أتقدم  كما  الشافعي،  ربيع  الدكتور/خالد 
بالشكر الجزيل  لألستاذ/ فرحان بن محمد 
بمعلومات  وإمدادي  معي  لتعاونه  ؛  الفيفي 
حول الشاعر ،  ولن أنسى كل من وقف معي 
بكلمة طيبة شجعت وأحيت وبعثت يفَّ روح 

الهمة والعزيمة.
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الملخص

قاسم   بن  محمد  بن  سلمان  الشاعر  تجربة  حول   الدراسة  فكرة  تدور 
-1943- 1363-1421هـ  عامي  بين  فيما  عاش  الذي  اهلل-  الفيفي-رحمه 

السياسي،  شملت:  بحيث  متنوعة  الشعرية  األغراض  وجاءت  2000م، 
والوطني ، والعاطفي، واالجتماعي إلى غيرها من الموضوعات؛ فآثرت دراسة 
فة بتجربته  شعر الشاعر، ووقع اختياري عليه قاصدة التعريف به شاعرا ، ومعرِّ
من  به  يحيط  وما  حياته،  فيه  يصف  شعر  من  هو  كتب  ما  خالل  من   ، الشعرية 
خالله  ومن  الحب(،  )مرافئ  ديوان  على  هذه  دراستي  يف  وسأعتمد  قضايا، 
يستطيع الباحث أن يجد صورة واضحة للشاعر، والحقيقة أن انعدام الدراسات 
الديوان  جامع  إضاءات  عدا  الفيفي(  )سلمان  شعر  يف  المتخصصة  المتوسعة 
سيجعل المهمة تصعب أكثر، ولكن طموح الباحثة يف إضافة عمل نوعي يكون 
دافعا لها إلى مزيد من بذل الجهد والبحث واالطالع والصرب، وقبل ذلك وبعده 

األمل يف توفيق اهلل تعالى.
الدراسة  هما:  وبابين  ومدخل،  مقدمة،  على  البحث  احتوى  وقد 
الموضوعية التي ضمت أربعة فصول: )االتجاه الوجداين، االتجاه االجتماعي، 
الثاين كان تحت عنوان: شاعريته  السياسي(، والباب  الوطني، االتجاه  االتجاه 
واللغة  أربعة فصول هي:)عوامل شاعريته،  الفنية، وقد ضم  وخصائص شعره 
لكل  ملخًصا  كانت  التي  الخاتمة  وبعُد  والصورة(،  والموسيقى،  الشعرية، 

جوانب الرسالة، وقد اعتمدت يف الدراسة على المنهج التحليلي.
والعفوية  البساطة  أن  اهلل-  الفيفي-رحمه  سلمان  لشعر  الدارس  ويالحظ 
كانت المهيمنة على شخصيته يف شعره، وعلى الرغم من ذلك  فإن هذه العفوية-
األلفاظ  الشاعر، سواء على مستوى  الثقافات لدى  الكثير من  برأيي- أظهرت 
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والرتاكيب، أو على مستوى موضوعات النصوص؛ وقد برزت مالمح شخصية 
الدراسة  أوضحت  وكما  اجتماعية،  ومكانة   ، وثقافية  نفسية،  حالة  من  الشاعر 
االتجاهات  أغلب  نظم يف  فقد  الموضوعات؛   الفيفي على مستوى  غنى شعر 
وبيئتها،  مجتمعها  مع  المتواصلة  الذات  ذلك  خالل  من  وظهر  الشعرية، 
المتفاعلة مع كل ما يدور حولها، فشعره واقعي موضوعي، حاول الخروج به 
إلى عالم الفن واإلبداع، وتوافرت التجربة الشعرية الصادقة، وتفوق شعره على 
مستوى األسلوب والصورة، وأشارت الدراسة إلى العيوب على مستوى الوزن 
موهبته  صقل  يف  الفضل  لها  كان   التي  المؤثرات  أهم  عن  وكشفت  والقافية، 
الشعرية، وكشفت األلفاظ وتأثرها، و الرتاكيب والظواهر األسلوبية يف شعره، 
وكشفت عن تقنيتي الحوار والقص، ويمكن الباحثين فيما بعد مناقشة موضوع 

السرد يف شعر سلمان الفيفي. 
المحافظين  من  أخذ  فقد  المحافظين؛  دائرة  يف  الشاعر  نورد  أن  ونستطيع 
جزالة األلفاظ وسكبها، وشرف المعنى وبيانه، والتزام الوزن والقافية، والصور 
والخيال مألوفا بعيدان عن التعقيد. إذن: كنا بصدد شاعر واضح الفكرة والصورة 
لموضوعات  طرقه  يف  متمثال  كان  فقد  الشاعر،  عند  التجديد  وأما  واأللفاظ، 
جديدة ناسبت عصره الذي يعيش فيه؛ فناقش على المستوى االجتماعي قضية 
حرمان الفتاة من التعليم، والتقاعد، والشباب، وعلى المستوى السياسي ناقش 
ولبنان،  الكويت،  وغزو  فلسطين،  قضية  رأسها  وعلى  اإلسالمية،  األمة  قضايا 
والبوسنة؛ فهذه األحداث التي تطرق إليها الفيفي من أهم األحداث الدائرة يف 

زمنه؛ فحاول التعايش مع مشكالت عصره، ألنه كان واعًيا لما يدور حوله.
***
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الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على صفيه وخليله محمد بن عبد 
اهلل، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 وبعد: 
يعرب  والمجتمعات،  الحضارات  ولسان  العرب،  ديوان  الشعر  يضل 
عنها، ويظهر مفاخرها ويسجل أمجادها، وللشاعر مكانته الرفيعة على مر 
العصور؛ فهو المنافح عن مجتمعه، يباهي بمآثره ويعظم من شأنه، ويدافع 
محمد   بن  سلمان  الشاعر  حول  بحثي  موضوع  كان  ولذا  قضاياه؛  عن 
عام  من  الشعرية  تجربته  حول  الموضوع  فكرة  وتدور  الفيفي،  الحكمي 
التي جعلتني أختار هذا  الدوافع واألهداف  1363هـ إلى 1421هـ، ومن 

الشاعر:
أن الشعر يف منطقة جازان ال زال بحاجة ماسة إلى إعطاء شعرائه . 1

حقهم من الدراسة، وتناول أشعارهم بالتحليل، وبيان لغته وصوره 
الذين لديهم من الشعر  المنطقة الجبلية،  وفنونه، والسيما شعراء 
عن  لبعدهم  ولكن  البلدان،  مختلف  يف  الشعر  ينافس  ما  الجيد 
اإلعالم لم يتمكن الباحثون من الوصول إلبداعهم، وإعطائه حقه 

من الدراسة، والتحليل، والنقد.
الشاعر، آثرت دراسة شعره، ووقع . 2 أنني من خالل قراءيت لديوان 

واستقالله  تميزه،  له  كشاعر  به  التعريف  قاصدة  عليه،  اختياري 
الشخصي.

استخالص القيم األدبية، والمبادئ التي يحملها شعر الفيفي.. 3
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الموضوعات، . 4 والنظر يف  لديه،  الشعرية  الخصائص  التعرف على 
والعوامل المؤثرة، واألدوات الفنية: من لغة وموسيقى وصور.

معرفة مدى تأثر شاعرنا بما دار حوله من أحداث، وبما مرَّ به يف . 5
حياته من ظروف ومصاعب. 

القيمة األدبية التي من الممكن أن يكون شعر الفيفي قد أضافها إلى . 6
الشعر السعودي بخاصة، والشعر العربي بعامة.

صعوبات؛  واجهت  األمر  بداية  ويف  الدراسة،  على  العزم  وعند 
أية  أجد  فلم  الفيفي؛  الشاعر  حول  سابقة  دراسات  وجود  عدم  يف  تمثلت 
الحديث  تناولت  التي  الحب(،  )مرافئ  ديوان  مقدمة  سوى  سابقة  دراسة 
ناحية  من  شعره،  عن  اآلراء  بعض  وطرح  وسيرته،  الشاعر،  حياة  حول 
البحث،  إلجراء  المناسب  المناخ  وفرت  وقد  واللغة،  والموسيقى  الوزن 
البحث، ولكن  دقيقة ألهداف وطبيعة  نتائج  إلى  التوصل  وساعدت على 
فاضطررت  الشاعر،  المعلومات حول سيرة  للمزيد من  بحاجة  أين  رأيت 
المراجع،  على  الحصول  يف  تكمن  ثالثة  وصعوبة  أقربائه،  بأحد  لالتصال 

السيما عند دراسة اللغة والموسيقى. 

وقد استهللت البحث على النحو التالي:
المقدمة، التي احتوت على التحديد العام للموضوع، وأسبابه وأهدافه، 
وذكر أقسام البحث وفصوله، وطريقة تقسيمه، والصعوبات التي واجهتني 
ذلك  وبعد  الدراسة،  يف  عليه  اعتمدت  الذي  والمصدر  البحث،  إعداد  يف 
والعملية  العلمية  وحياته  بالشاعر،  تعريًفا  فيه  تناولت  الذي  المدخل، 
شعره،  يف  والمؤثرات  حياته،  يف  هبا  مرَّ  التي  وظروفه  ومعاناته،  واألدبية، 

وموقفه من الشعر ونظرته إليه، وقد تم تقسيم البحث إلى بابين هما:
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الباب األول: عالج الدراسة موضوعًيا، واحتوى على فصول أربعة:
* الفصل األول: االتجاه الوجداين، وضم ثمانية محاور هي:

الحنين إلى زمن الصبا، ومرابع الطفولة . 	•
البعد والغربة. الشكوى من  	•

الشكوى من الشيب. 	•
الشكوى من المرض. 	•

شكوى تبدل الحال، والناس، وتغير الزمن. 	•
الغزل. 	•

وصف الطبيعة. 	•
اللجوء إلى اهلل، وظهور شخصية الشاعر المتدينة. 	•
* الفصل الثاين: االتجاه االجتماعي، وضم خمسة محاور هي:

الشباب. 	•
التقاعد. 	•

المرأة، وقضاياها. 	•
المناسبات. 	•

أعيان المجتمع وأدباؤه 	•
* الفصل الثالث: االتجاه السياسي، وضم محورين هما:

البعد القومي واإلسالمي 	•
* الفصل الرابع: االتجاه الوطني، وضم أربعة محاور هي: 

الفخر بالوطن، وصدق االنتماء.  	•
النهضة، والتنمية. 	•

قدسيته. 	•
مدح قادته. 	•
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أما الباب الثاين: فقد عالج الدراسة فنًيا، واحتوى على فصول ثالثة هي:
* الفصل األول: اللغة الشعرية، وضم المحورين اآلتيين :

لغة الشاعر، والمعجم.  	•
الرتاكيب  	•

* الفصل الثاين: الموسيقى، وضم محورين هما:
الموسيقى الخارجية  	•
الموسيقى الداخلية  	•

* الفصل الثالث: الصورة، وضم المحاور اآلتية :
تعريف بالصورة  	•
الصورة الوصفية  	•

الصورة الذهنية  	•
الصورة البالغية 	•
الصورة الحسية 	•

الحس القصصي والحواري  	•

مالمح  لكل  ملخًصا  فيها  وضحت  بخاتمة،  الدراسة  هذه  وختمت 
الدراسة، وأهم النتائج التي توصلت إليها، مع بعض التوصيات.

وقد اعتمدت يف دراسة شعره على المنهج التحليلي .
كلية  يف  ممثلة  جازان،  لجامعة  الجزيل  بالشكر  أتقدم  الختام  ويف 
اآلداب والعلوم اإلنسانية، وألساتذيت الكرام يف قسم اللغة العربية وآداهبا 
الدكتور/  المشرف  وألستاذي  دراستي،  إبان  أيديهم  على  تتلمذت  ممن 
البحث- على صربه، وسعة  المشرف على هذا  الشافعي-  ربيع  بن  خالد 
صدره، وتوجيهه لي يف هذا البحث، والوقوف إلى جانبي يف هذه الدراسة 
من بدايتها، حتى االنتهاء منها، كما أتقدم بالشكر الجزيل لكل من مّد يد 

المساعدة. 
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مدخــل
حياتـــه:

بجبل  الخشعة  بقعة  يف  ولد  الفيفي،  الحكمي  قاسم  بن  محمد  بن  سلمان 
بلحكم بفيفاء سنة 1363هـ-1943م.  تويف والده وهو طفل صغير، وأمه من 
قامت برتبيته حتى شب، وتوفيت وهو يف ريعان الشباب، وقد أفادين يف ذلك ابن 

خال الشاعر األستاذ/فرحان الفيفي.
بن  علي  بن  أحمد  الشيخ  أسسها  التي  الخشعة،  مدرسة  يف  تعليمه  وتلقى 
سالم الفيفي 1373هـ-1374هـ، وهي إحدى مدارس القرعاوي، التي حظيت 
باهتماٍم بالٍغ من قبلها، فقد كانت مدرسة الخشعة)معهد الخشعة( هي االنطالقة 
ليلتحق  ضمد  إلى  بعدها  انتقل  ثم  الفيفي،  سلمان  لشاعرنا  التعليمية  والبداية 
مدارس  ألغيت  ذلك  بعد  معلًما،  الخشعة  إلى معهد  بعد ذلك  بمعهدها، وعاد 
القرعاوي التي  كان معهد الخشعة جزًءا منها؛ مما اضطر الشاعر إلى االنتقال 
ثم  المتوسط  ثم  التمهيدي  العلمي، ودرس يف قسمه  بمعهد صامطة  لاللتحاق 
الثانوي، وقد حصل على شهادة المعهد لينتقل بعد ذلك إلى الرياض، ويلتحق 
بكلية اللغة العربية، حيث حصل على درجة الليسانس سنة 1389هـ-1390هـ، 
وهبذا المؤهل التحق بالتدريس يف معهد الرياض سنة 1391هـ، وعمل فيه سنة 
دراسية،  ثم انتقل إلى عرعر؛ ليعمل يف معهدها العلمي، واستمر يف التدريس فيه 

حتى شغل وظيفة وكيل المعهد ثم مديًرا له«)1(. 
يف  أفادين  وقد  الكلوي،  الفشل  أولها  شبابه  يف  األمراض  الشاعر  وعانى 
ذلك ابن خال الشاعر األستاذ/ فرحان الفيفي، »وأخرها سرطان الكبد اكتشفه 
األطباء يف مطلع سنة 1421هـ،حيث أعلنوا يأسهم من عالجه«)2(، ويتجلى لنا 

1-  الفيفي، سلامن بن حممد بن قاسم احلكمي، مرافئ احلب. حتقيق: د/عبد اهلل بن أمحد الفيفي، نادي 
جازان األديب، ط:1428/1هـ-2007م، ص:6.

2-  نفسه ص:6.
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ذلك بصورة واضحة يف شعره يف قصيدة )السالم عليكم()1(.
حافظا،   مثقًفا  قارًئا  مطلًعا  وكان  وآداهبا،  العربية  للغة  محًبا  اهلل  رحمه  كان 
الجميع  كان  محبوًبا،  اًحا  لمَّ الذكاء  حاد  وكان  البديهة،  سريع  الذاكرة،  حاضر 
يلجأ إليه، ويحتاجون مشورته علمًيا واقتصادًيا واجتماعًيا، وكان كريًما، جميل 
المعشر حتى يف أصعب الظروف، لم تؤثر عليه حالة المرض والضعف التي مرَّ 

هبا، بل كان ذا همة عالية قوًيا«)2 (.  
أشبه  أمسيات  يف  مشاركات  وله  وقبيلته،  أهله  بين  معروًفا  شاعًرا  عاش 
بصالون أدبي، ويظهر لنا جزء من ذلك يف قصيدته )صرح على صدر السماء( 

يف قوله:)3(
ِمــنْــَبــُر)3( الُمِحبِّْيَن  ـــالِع  َأْض َبــْيــَن  َلــُهــْم  ** ــِفــْتــَيــٍة بِ ــا  ــْدن ــِع َس ُصـــْغـــَرى  ـــــْدَوٍة  َن ويف 

أبناء منطقته، وقد أشار إليهم يف قصيدة)على  و له معارضة مع شعراء من 
شاطئ األخطار(، وهم القاضي علي بن قاسم الفيفي، والقاضي علي بن مدّيش 

بجوي 
يف قوله: )4(

وَحْرفِــْي َجرِْيــٌح ِمــْن تَباِرْيــِح َمنْطِِقي؟!  ** ــْيَخْيِن والَبْوُن َشاِســٌع أَأْجــرِْي َمــــَع الشَّ
ِق )4( فـُــَؤاد ٌَمِليِـــــٌئ باألََســــــى والتَّمـَــزُّ ** َرانِــي ِدْيــــــرًة َســـــفَّ ُتْرَبـهــا وَقـــــْد َذكَّ

وهي المعارضة الوحيدة التي شارك فيها الشاعر- رحمه اهلل- وليس له أية 
معارضات أخرى تذكر، ولكن كان له مشاركة يف صوالين أدبية، يحضرها شعراء 
السعودي،  التلفزيون  يف  لقاءت  ثالثة  وله  شعرية،  قصائد  معهم  يتبادل  آخرون 

وقد أفادين يف ذلك ابن خال الشاعر األستاذ/ فرحان الفيفي.

1-  نفسه ص : 94.
2-  نفسه ص:7.

3-  مرافئ احلب ص: 94.
نفسه ص: 143.  -4
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لم يصدر له إال ديوان واحد هو)مرافئ الحب(، وهو ديوان جمعه، وحققه 
األستاذ الدكتور عبد اهلل بن أحمد الفيفي، أستاذ النقد الحديث بجامعة الملك 
سعود، وقد نشره بعد وفاة الشاعر سلمان -رحمه اهلل-، ولشاعرنا أشعار أخرى 
غير منشورة عبارة عن مقطوعات بعضها لم يكتمل، وذكر المحقق أسباب ذلك 
يف مقدمة الديوان بأن هذه األشعار كانت يف البدايات لم يستكملها الشاعر، ومنها 
ما كتبها على سبيل التفكه يف لحظات عابرة، ومنها ما جاء يف باب اإلخوانيات، 
المدارس  تالميذ  ألسنة  على  صاغه   ما  ومنها  االرتجال،  طابع  عليها  وغلب 

لإلنشاد يف حفل مدرسي، والستقبال ضيف ما.
المؤثرات في شعره:

وللشاعر مؤثرات كان لها الفضل يف صقل موهبته الشعرية منها:نشأة الشاعر يتيم 
األب، ويف حال غياب األب يظهر دور األم يف التأثير على شخصية شاعرنا وحضورها 
يف شعره بشكل بارز، والبيئة التي كان لصالبتها، وقسوهتا دور كبير يف تكوين شاعريته، 
له  الشاعر، وكشف  ر عقل  أنا  الذي  والتعليم  ذلك -لديه- عدة نصوص،  وظهر يف 
الحقائق ، وهذا ما ظهر يف كثير من نصوص الشاعر، وكان لمعاناة الشاعر من مرض 
وبعد وغربة وفراق لألحبة والديار، دور كبير يف تكوين الموهبة الشعرية لدى الفيفي، 

وأغلب النصوص عند الشاعر تدور حول هذا .
والمجتمع،  للبيئة،  كان  المعاصرين،  العرب  شعراء  من  كغيره  الفيفي  والشاعر 
والزمن تأثير شديد على شعره، وقد تنوعت لديه األساليب والفنون، ما بين وجداين، 
للتعبير عن خلجاته،  واجتماعي، ووطني، وسياسي؛ فالشعر يف نظر شاعرنا  وسيلة 
عن  عبارة  والشعر  حياته،  يف  هبا  يمر  التي  والظروف  والمواقف  للتجارب،  وحكاية 
تلك  وراء  ما  كل  فيها  يسرد  بقصيدة  الفكرة  تلك  عن  يعرب  ثم  باله،  يف   تخطر  فكرة 
الفكرة من تجارب ومشاعر، وتتلون هذه القصائد، وتختلف باختالف هذه الظروف 
لسان  والشعر  وحزن،  فرح  بين  ما  هبا،  يمر  أو  يعيشها،  التي  الحياتية  والتجارب 

المجتمعات والديار يعرب عنها يف وفاء وانتماء.



وفاته:
سنة  من  رمضان  يف  الفيفي   الحكمي  محمد  بن  سلمان  الشاعر  تويف 

1421هـ_2000م، يف مدينة الرياض، بعد معاناة مع المرض)1(.

***

1-  مرافئ احلب ص: 6
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الباب األول

)الدراسة الموضوعية(

: االتجاه الوجداين. الفصل األول 
: االتجاه االجتماعي. الفصل الثاين 

: االتجاه السياسي. الفصل الثالث 
: االتجاه الوطني. الفصل الرابع 
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الف�شل الأول
 االتجـاه الوجدانـي

* الحنين إلى زمن الصبا، ومرابع الطفولة.
* الشكوى من البعد والغربة.

* الشكوى من الشيب.
* الشكوى من المرض.

* شكوى تبدل الحال والناس، وتغير الزمن.
* الغزل.

* وصف الطبيعة.
* اللجوء إلى اهلل، وظهور شخصية الشاعر المتدينة

ذاتية  فيه  تظهر  الذي  الشعر  ذلك  الفيفي:  شعر  يف  بالوجداين  ونقصد 
وجدان  من  النابع  الشعر  ذلك  وهو  ومشاعره،  إحساسه  عن  ويعرب  الشاعر، 
الشاعر، والمعرب عما يختلج يف صدره من آهات، ويف عقله من تجارب وأفكار؛ 
فشاعرنا تغنى بكل ما جال يف خاطره، وأسرف يف ذلك حتى ظهر للقارئ ككتاب 

مفتوح يقرأ كل ما بداخله.
أقوى  الفيفي، وهو  الشاعر  لدى  األبرز  الموضوع  الوجداين هو:  االتجاه 
التصوير،  وجمال  وحرارهتا،  العاطفة  وصدق  التجربة،  حيث  من  األغراض 
اصطداًما  وأكثر  دار حوله،  بما  تأثًرا  أسرع  الشاعر  كان  وقد  الخيال،  وخصوبة 
بمشكالت الحياة؛ مما مكن النظرة التشاؤمية والسوداوية  للحياة من السيطرة 
على نفسه، فبدأ الحزن واأللم  ينتابان شاعرنا، وال يكادان يفارقانه؛ مما جعله 
أحيانا يتمرد على الواقع ويهرب منه إلى عالم آخر يبحث فيه عن سعادته، وهو 

عالم الخيال، وآزر ذلك ما مرَّ به من ُبعد وغربة ومرض.
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* الحنين إلى زمن الصبا، ومرابع الطفولة:
وتنطبع  عليه،  وتؤثر  اإلنسان،  يمرُّ هبا  التي  المراحل  أهم  الطفولة من  أيام 
يتيم  الطفل  عاش  إذا  وال سيما  إيجاًبا،  أو  سلًبا  تؤثر  قد  شخصيته؛  يف  أحداثها 

األبوين أو أحدهما، فإنه سيعيش حياة مختلفة مليئة باألحداث والصعوبات:)1(

رِْيــفا الصَّ منـها  الَحِلْيــَب  واْرَتَضْعـــُت  ** كِــْدُت َأْنَســى التي اْحَتَوْتنــْي ولِْيــدًا
َعِســْيـفا يوًمــــا  للضيَّـــــاِع  َأكـُــْن  لـــم  ** ِعْشـــُت فـي ُحْضنِــها َيتِْيــًما ولكْن
الَعِفْيـفا ــْوَك  ـــ ـــ ــُل ــسُّ وال األُمِّ  ــَة  ــَم ــْس َب ** َكْيــَف َأْنسى؟ ال ُكنْــُت إِْن ُكنُْت َأْنَسى
ُمِخْيــــــفا َنْهًجــا  َعاِب  الصِّ واْرتَِضـاَء  ** َنِقيَّـا َنْبًعــــا  الــَحــنــاِن  وانــِدَفــاَق 
َلِهْيـفا« وَقْلًبا  األََســــــى  واْحتَِمـــــــاَل  ** »واْصطَِبـــاًرا وُعنُْفَواًنـــا وَعْطفــــــــا

فهنا يروي شاعرنا  أيام الطفولة والصبا، دون أب يرعاه ويقوم على شأنه، 
فيصب كل اهتمامه ألمه، فهي الحضن الدافئ التي ارتوى من حناهنا، ورضع من 
حليبها، ونراه يسرد أوصاف األم العظيمة التي  تحلت هبا  من عفة وحنان وصرب؛ 
فقد ارتضت طريق الصعاب، وتحملت المآسي يف سبيل تربيته، وغرس المبادئ 

واألخالق السامية.)2(

وتِْذكــاُر ــَداٌء  ـــ َأْصـــ َزوايــــــــاُه  يف  لــْي  ** يف َمْعَهِد الَخْشــَعِة الَمْرُحْوِم َأْسَراُر
َأْفَكــاُر ْهـِن  الذِّ يف  وال  َغضٌّ  والَكـفُّ  ** ــتــِه ــْرَب ُت ــــْوَق  َف َحـــــْرٍف  َل  َأوَّ ـــــُت  ــْب َكــَت
اُر َغــــــــدَّ ْهــَر  الدَّ إنَّ  ْهـُر  الدَّ فاْغَتـاَلُه   ** وكـاَن  َيْمِشـْي     َحثِْيًثــا   للُعَلى َعِجـــــــــــالً

ومن ذكريات الطفولة )معهد الخشعة( الذي درس فيه الشاعر، ولقد كان له 
يف كل زاوية  ذكرى وصدى، فقد كتب أول حرف  خطَّه  بأنامله الغضة يف حضن 
ذلك المعهد، كان ذلك الصرح الشامخ بمثابة المهد الذي ترعرع فيه، وارتوى 

1- مرافئ احلب ص: 126-122.
2- نفسه ص: 96.
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من نبعه الصايف.)1(

وَأْنــَواُر َنــاٌر  ِه  ِســرِّ ِمْن  الَقْلــِب  يف  ** »هنـاَك يف َمـْوكِِب األَْطــَفاِل ما َبرَِحْت

له،  الوفاء  منه  فنتلمس  شاعرنا؛   يراود  الخشعة  لمعهد  الحنين  زال  وال 
كانوا  الذين  األطفال  لمشهد  لنا صورة حية  وينقل  بالفضل ألهله،  واالعرتاف 

يشاطرونه العلم يف دوحة هذا الصرح.)2(

الَمــآْل َفْيــــــــَفا  َأنَّ  ُثنــْي  ُيَحدِّ ** فِْكـــرِْي َلكــنَّ  اِر  الــدَّ عن  َبِعْيــٌد 
وَخـــاْل وَعـــمٍّ  َجــدٍّ  وَأْسَمـاَر  ** ــبا الصِّ َزْهـــَر  مــُت  َتنَسَّ فِفْيها 

وحنين شاعرنا لمرابع الصبا يتجلى يف حديثه عن فيفا، فهي المآل مهما طال 
السفر، وأبعدته عنها صروف الحياة، وهي مرتع الصبا، وزهرة العمر، وموطن 

األهل واألحباب.)3(

َيْغِلي الهـــََوى  َفَهاَج  ُبْعِدْي  يف  َذَكْرُتِك  ** َبا    الصِّ َمْسَرَح  وَيا  َفْيَفا  َصَبا  َيا  أال 
َيغلْي َذَكْرُت َمَباينْ األُْنِس والَوْجِد والَعْدِل ** ْهِو والَهَوى ْهِو والزَّ َذَكْرُت َمَغانِْي اللَّ
والَبـْذِل والُجــْوِد  الودِّ  ــاِدْي  َأَي َذكــْرُت  ** ْدِق والوفا اَب الُحـبِّ والصَّ َذَكْرُت َشَ
َمِدْيـٌن َلَهــا بالبِــرِّ والَعْطـــِف والَفـــْضـــِل ** ُتَراَبَها َسَفْفــُت  َقْد  بِــالًدا  َذَكـــْرُت 
َعــِت األْزَهــاُر أْزَكــى ِمْن الُفــــــلِّ َتَضوَّ ** ــَرى! َسـَرى َعَبُق الَواِدْي وما َأْبَعَد السُّ

َيحثُّ ِرَكاَب الِعْطرِ بالِعْطـرِ ِمْن َأْجِلــْي” ** َجى َسَرى َيْقَطُع األَْمَياَل يف َحْلَكِة الدُّ

فيفا،  والجمال  والشباب  الصبا  أرض  يف  ذكرياته  شاعرنا  يستعيد  حيث 
ويتذكر مغاين اللهو والزهو والحب ومبانيها وأوديتها وجبالها وسهولها؛ فيظهر 
ارتباط الشاعر بالمكان عاطفيا، مستخدما أسلوب االستفتاح بـ )أال(، فثمة نفس 
مليئة بالحسرات واآلهات؛ نتيجة معاناة بعد وحنين كانا مدفونين يف األعماق؛ 

مرافئ احلب ص:97-96.  -1
2-   نفسه ص:148.
3- نفسه ص: 168.
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فظهرا بصورة أحدثت أثًرا ووقًعا على نفس المتلقي.
و يذكرنا استهالله )أال يا صبا فيفا( بقول الشاعر عبد اهلل بن الدمينة الخثعمي 

يف حنينه لمرتع صباه نجد:)1(
لَقْد زاَدنِي َمْسـراَك َوْجًدا َعلى وْجِد)1( ** أالَ يا َصبـا َنْجٍد َمَتـى ِهْجـَت مْن َنْجِد

* شكوى البعد والغربة:
مجموع  أنه  يشعر  فهو  الفيفي؛  شاعرنا  لدى  بالذات  اإلحساس  يتضخم 
من الذوات يف ذات واحدة، وذلك عائٌد المتالكه إحساسا مرهفا، فائقا، قادرا 
على  القائم  الجمالي  التعبير  ثم  ومن  الحياة،  بخلجات  والشعور  التأمل،  على 
اللغة الموحية ،والخيال الخصب، والعاطفة المتأججة، والرؤية المختلفة؛ فهو 
يقف عند مكابدات الحياة على نحو أعمق، يتأثر هبا، ويلتقطها، وليس كالموت 

والفقد والغياب ما يؤزم الشاعر، ويعمل يف شخصيته المبدعة:)2(

والـــَحَسراِت بــاآلِه  فــؤادْي  يف  ** طــاَل ُســهدي وَهْمَهَمــْت كلمــاتي
ْكَريـــاِت والـــذِّ األفكـاِر  بـحاِر  يف  ** ّشْهــــــرٍ َألــُف  ـــه  كَأنَّ َلْيِلــْي  صــاَر 
الــــــَعَبراِت ُتْسبِـُل  الَعْيـَن  وأَرى  ** ُتْجـِهُش النَّفــُْس يف ُسكـوٍن َرْهيـٍب
هاِت؟ الــتُّرَّ مسالِك  عن  َتْرَعــِوْي  ** هــــالّ ما أصابــــِك  َنفـــــُْس  يا  لِـَم 
الـُفراِت؟ كالَمِسْيـل  ْمـَع  الدَّ َيْجَعُل  ** بَخْطـــٍب ُرِزْئـــِت  َعيــُْن هل  يا  ُثـمَّ 

بأنداده،  أمشاجه  اختلطت  الفراق؛  وكان  بجرانه،  البعاد  ضرب  فحين 
فطال  ابتعد،  الحياة  لظروف  ولكن  عواطفهم،  واتحدت  أرواحهم،  فامتزجت 
همه وعجز الحرف عن التعبير، وطال الليل عليه حتى صار كألف شهر، يهيم فيه 
شاعرنا يف بحار من الذكريات واألفكار، تأخذه هنا وهناك، فال يستطيع التعبير 

ابن الدمينة، الديوان، حتقيق: أمحد راتب النفاخ، مكتبة دار العروبة/1379هـ، مرص،ص:85  -1
2-  مرافئ احلب:61-60.
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عنها، إال بالدموع الغزيرة التي تنهمر كاألهنار دون توقف.)1(

َعْن ُرُبـْوِع الِخـالَّن؟ ُقْولِـْي وهاتـي؟! ** ُبَعـــــــــــــاٌد َأْم  ُغْرَبــٌة  َأْم  ّأفِـــــَراٌق 
ُق َحنِْينًــا إلى الُبنـــــاِة الــــُعــــالِة؟! ** الَشـو َجــُه  أجَّ الُفــَؤاِد  يف  َهــوًى  أْم 
ٍة وَثَبــــــــــاِت؟! َغْيــرِ َأْهــٍل لُِقـــــــوَّ ** َأْم ُهــَو الطَّْيــُش يف ُنُفـْوٍس ِضَعاٍف
ــَهواِت؟!)2( قــادِك عاجـــالً إلى الشَّ ** ِغــــــرٌّ الشــياطيــــِن  ِمَن  َلــعْيٌن  َأْم 
ـــَقْوَل مـِْن َقْبـِل أْن َتِشْيــَب َشــواتـــي ** الـ واصُدقينــْي  بربِّـــــِك  خبِّرينــْي 
ليــَس يف الَكــْوِن مـَْن َيُفــــلُّ قنـاتي؟! ** َفْخــــــــًرا َتُقْولِْيــَن  َيْوًما  أَوَلْســِت 
اِسَيـاِت؟! أنـا َأْقــَوى مـِْن شــاِمــِخ الرَّ ** َفْخـــًرا َتُقْولِْيــَن  َيْوًمــــا  أَوَلْســِت 
وَعــــــاِت َجـــليــــٌل  فادٌح  ُمــْؤلِــٌم  ** َعظِْيــٌم دهاينْ  ما  النَّْفــُس:  قـــالـِت 

أم  فراق؟!  أم  بعٌد  ذلك  هل  تساؤل  يف  جعاله  ومعاناته  الشاعر  فألم 
إلى  يقوده  الشيطان  هو  ذاك  أم   الظروف؟!  تلك  أمام  نفسه  وضعف  طيش 
حزنه  فيزيد  غربته،  ويدرك  وتتبعثر،  الشاعر،  ذات  تتشتت  الشهوات؟!،وهنا 
يطويه طيَّا، ويقيم حواًرا مع نفسه، ويطلب منها أن تصدقه القول: ماذا أصاهبا 
ما  بأن  تجيبه  فكأهنا  الراسيات؟!،  كالجبال  شامخة  صلبة  قوية  كانت  أن  بعد 
أسلوب  مستخدما  أمامه،  تقوى  أن  تستطع  لم  وجلل،  عظيم،  شيء  لها  حدث 
االستفهامات  وتوالي  النص،  هذا  يف  االستفهامات  توالي  فنالحظ  االستفهام، 

دليل انشطار الذات، وتعدد وجهاهتا وحيرهتا.

نفسه ص:61.  -1
2-  البد من إشباع كرسة الكاف يف كلمة)قادك( كام أشار إليه حمقق الديوان.
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ويظهر ألم البعد، وأثره يف مناجاته للمساء، حين أقبل وبدت نجومه يف هذه 
األبيات: )1(

األَنِْيـــْن فِْيــِه  َيْجتــاٌحنِــْي  ُمْعتًِمــا  َمَســاًء  يــا 
اهرِْيـْن السَّ َشــْأَن  بالِمْرَصــاِد  األَْنُجــَم  َأْرُقــُب 
الَعاِشِقْيـْن فِْعــَل  بالَمْقُلــْوِب  التَّشبِْيــَب  َأْكُتــُب 
نِْيـــْن والسِّ فِْيــِه  ــاَم  واألَيَّ اعــاِت  السَّ َأْحِســُب 
الَياَسِمْيـْن وَأْسِقــْي  َخَيــاالٍت  الــَوْرَد  َأْقطِــُف 
َحِزيـْْن َمــْشــُدْوًهـــــا  َحــْيـــــَراَن  واِجًمــا  َمَســاًء  يا 

ويبثه  بأفكاره،  فيه  الشاعر  فيزهو  بأنجمه،  المساء  يحضر  النص  هذا  ففي 
شكواه وحيرته، ويعرب عن ضعفه، كسجين مأسور؛ ففي النص دالالت ومعاٍن 
تتالءم مع الذات البعيدة المغرتبة عن األهل والديار، معاناة بثها الشاعر لمسائه 
غاب  للقاء  المتلهفة  الموتورة  الشاعر  ذات  يف  مرآته  انعكست  الذي  الحزين، 

واشتياق حضر.
والديار،  بعده عن األهل والصحب  الغربة، وقاسى  الشاعر عانى  وها هو 
وأكل الشوق قلبه، كما تأكل النار الحطب، ويكاد يفقد األمل بالعودة مرة أخرى.

ويرى يف نوح الحمائم وهديلها معادال موضوعيا لشخصه: )2(

َتـــْصــــــَدُع بالـــغـــِنَــا  َقــة  ُمـَطــوَّ ** َتـْسَجــُع َشَمــاِريِخــها  يف  َبــَدْت 
ـْوِت ِمْن َصـْوتِها َأْمَتـُع َصــَدى الصَّ ** فـــَنَّاَنــــــــًة ْوِح  الــدَّ َفنَــِن  علــى 
واألَْرُبــــــــُع اُر  الــدَّ َأْوَحــَش  وَقــْد  ** ــَبـــاِب الشَّ بِــَربِْيـــِع  ــُرنِــْي  ُتــَذكِّ
َتــْطـَبــــــُع اِعـها  َســمَّ َقــلــِْب  علـى  ** ْكَرَياِت الذِّ ِمـَن  َنــِزْيــٌف  ِغــنَــاَهـا 
َيـــنَْفــُع الــَفــــْوُت ال  فـــاَتــــَك  إذا  ** َباِب الشَّ وَعهـُْد  الَقـَماِرْي  وصـَْوُت 
َيـْسَجـــُع« َشـَجــن  علــى  َحــَمـــاٌم  ** ُجْوَن الشُّ ُيــثِْيـَر  َأْن  َعـَجـٍب  وِمــْن 

1-  مرافئ احلب ص:189.
1-  مرافئ احلب ص:116-115.
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حياته  الشاعر  يبكي  حيث  لآلهات،  طاغ  وحضور  مشبوبة،  عاطفة  فهناك 
األهل  عن  والغربة  والبعد،  والشوق  والمرض  والمآسي  باألحزان  المليئة 

والصحب والديار.
وحين اقرتاب اللقاء تبدلت نفس شاعرنا، فيغالبه مع الشوق الفرح: )1(

فِيــــُق ُكـــــــُه الَوَشائِــــــُج والرَّ ُتــَحرِّ ** الطَِّلْيــُق الّطْيــُر  لَِوْكــرِِه  وعــاَد 
ــْوُق وَش ــَرٌب  َط َجــَوانـِـِحــْي  وَبْيــَن  ** األََمانِْي وفـي  الَخَيــاِل  يف  ُأَحــلَُّق 
الّطرِْيُق ُيـْقَطُعـُه  الـَقْلـُب  وكـاَد  ** اْشتَِياِقْي َيَحِفُزين  ْرَب  الدَّ َقـَطـْعُت 
الُعُقْوُق« َشَرايِْينْي  يف  وَيـْجرِْي  ** بِـــَدْيـــن ُتَطالُِبنِـــْي  َأْرض  إلـــى 

البعد  مرارة  ذاق  بعدما  دياره،  إلى  المهاجر  الطائر  عودة  من  أجمل  فال 
بالتقصير اتجاه  والغربة، عاد ويف الطريق الطويل شوق يعتصر قلبه، مع شعور 

أرض لطالما احتضنته، وأعطته من حناهنا، ولهفة  للوصول لها بال معوقات.
ولكن بعد التالقي فراق وألم يعاود الشاعر الذي بدأ المرض ينهشه: )2(

ــمَّ واألََلــــــــْم ـــ ـــ ــَه ــْي ال ـــ ـــ ــِس ــَت ــْح َي ** الَحَكــْم َبنـي  ــْن  ـــِ م شــاِعــٌر 
ــُل واْدَلــهـــَــْم ـــ ــي ــلَّ َأْظــــــــَلــــــــــــــَم ال ** ــمــــــــا َيـــْجــــــــَرُع الــُمـــــــرَّ ُكــلَّ
ــْم ـــ ــَق ـــ ـــ ــسَّ ــُح وال ـــ ـــ ـــ ــاِرْي ــب ـــ ــّت وال ** فــــــــــي شــرايِْينـــــــــِه األََســـــــــى
ــــَرْم ــــَط ـــُر واْض ـــْك ـــِف ــــَر ال ــــَج َزْم ** َسـْلــــــــــــــَوًة راَم  ُكــلَّمــــــــــــــا 
ــْعــرِ والـــــِحــَكـــــــــــْم ـــ ـــ ـــرِ الــشِّ ـــَت َدْف ** علــــــى ســـــــــــاِهــــــــٌر  وأنــــــــــــــا 
ـــــْم ـــي األََش ـــنْ ـــْوطِ ـــــى َم ِمــــْن ٌرَب ** َخـــواطِـــــــــــــٌر داهـَـــَمتنـــــــــــي 
ــَل َغــــــــــــــْم« ـــ ــْي ــِس َل ــْي ــوابِ ــَك ــال ك ** َعــواِصــــــــــــــــــــٍف يف  ــٌة  ـــ ـــ ــَل ـــ ـــ ِرْح

السقم  واحتسى  والصحب،  واألهل  الديار  عن  ابتعد  شاعر،  معاناة  فثمة 
أوجاعه  من  للتخفيف  سبيال  يجد  ولم  والحنين،  والتعب  واأللم  والمرض 
سوى القلم والشعر، ينفس من خاللهما عن حقبة من الزمن، مرت به، وعاشها 

1-  نفسه ص:138.
2-  مرافئ احلب ص:195-194.
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وحشته  واستأنس  بحلكته،  الليل  شاعرنا  آخى  وقد  الموحش،  كالكابوس 
وظلمته؛ فارتمت حروفه يف أحضانه.

ويعود شاعرنا المتألم إلى مناجاة حمام الدوح، فليس له يف غربته وكربته 
سواه أنيسا وجليسا:

الَهِدْيــْل وَأْشَجــاينْ  َأْبَكــاينْ  ْوِح  الــدَّ َحـــَمــاَم  يا 
َسبِْيـْل مـِْن  لـــْي  وال  ْوِح  للــدَّ اإِللــِف  لِـَعـــــْوِد  ما 
الَخــِلــْيــْل َيــْبـكـــْي  نــا  ُكــلُّ ــَدْتنــا  وحَّ المــآســْي 
َظــِلْيـــــْل ظِــــلٌّ  وال  َرْوٌح  فـــال  نيــا،  الــدُّ هــــذه 
الثَّــِقْيــْل)1( الِحْمـَل  الَهـَوى  تكـاليِف  ِمـْن  لْتنــا  َحــمَّ

فلقد أشجاه وأبكاه هديله؛  له أحزانه وأتراحه،  الحمام، ويشكو  فيخاطب 
الحياة،  هبما  لعبت  فقد  والعويل،  والبكاء  الحزن  يف  مشرتكان  كالهما  ألن 
والغربة،  والبعد  الفراق  ألم  يعاين  فالشاعر  المتاعب،  من  الكثير  وحملتهما 
وبكاؤه داللة  الحمام هديله  وكذلك  الثقيل،  الحمل  ذلك  من  الحياة   وحملته 

على الحزن والفراق والغربة.

* الشكوى من الشيب:
ولننظر  )الشيب(،  عمره  مراحل  يف  اإلنسان  على  تطرأ  التي  التغيرات  من 

لموقف شاعرنا منه:)2()3(

ُيَهــــــُِّددنــْي بِــُمَعَتــــَرِك الَخــرِْيــِف ** َبـــِح الُمِخْيـــِف ْيـُب كــالشَّ والَح الشِّ
َبــَدا فـي ِحنْـِدِس الَحــَلِك الَكــــْثْيـِف ** ــَواِد َكــَضـْوِء َنــْجـٍم َأَطــلَّ مـَن الــسَّ
وُأْكــرُِم كــــُلَّ َضْيــــٍف إاِلَّ َضْيِفـــــي ** ُأِحـــــبُّ ُكــــــــلَّ َأْبَيـــــــَض إالّ هـذا
ِسـَوى التَّْســِلْيِم بالَحـَدِث الطَّرِْيـــِف ** لــــــْي ومــا  بِمــِنَْظـَرٍة  ُأَتــــــاُبـعــُه 

1-  نفسه ص:184.
2-  مرافئ احلب ص:127.

3-  نفسه ص:128.



سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفي

31

الَوِرْيـــــِف َجرِ  الشَّ ْهـرِ يف  الـزَّ بِنَـْوِر  ** اضــــطَِرابــْي لَِتـــْهِدَئــِة  ُأْشــبُِّهــُه- 
وُنــُضـُج األَْرَبِعْيــَن َربِْيــُع ِرْيِفـــْي)( ** ــــــًة- هـــــــذا َوَقــــاٌر ُأُقـــْوُل- َتِعلَّ
ــِعْيــِف ِمــْن األَْهـــَواِل للِجْســـِم الضَّ ** ْت نْْيـَن وما َأَعـدَّ وَهــْل أْخــِفــْي السِّ
َحــاُب َنَهـــاَر َصْيـــــِف كـما َمـرَّ السَّ ** َتـْمــــِضـْي ُثــمَّ  ة  بالـــــــُفُتــــوَّ ُأِدلُّ 
)َتُمــرُّ َحالَِمــاٍت ُمــُرْوَر َطْيـــــِف()( ** َلَيـاٍل ِســـَوى  َبــاِب  الشَّ َشــَرُخ  وما 

ْت مرور السحاب، فما  التي مرَّ الفتوة والقوة والشباب،  أيام  فها هو يبكي 
كانت تلك السنون إال ليال وأيام عربت كطيف، إننا هنا بإزاء ذات متخوفة من 
بسرعة،  العمر  مضي  على  متحسرة  ذات  الضعف،  إلى  القوة  من  الحال  تبدل 
وموقف شاعرنا منه متذبذب، فربز مرة بإظهاره يف صورة سلبية تتمثل يف الخوف 
بأجمل  ونعته  به،  التسليم  يف  تكمن  إيجابية  وأخرى  به،  الرتحيب  وعدم  منه، 
وإن  والرضا،  الجزع  بين  المتشتتة  الذات  تظهر  وهنا  لنفسه،  تعزية  األوصاف؛ 

كانت إلى الرضا أقرب.
وتمضي به الحسرات على ذهاب شبابه وتوليه سريعا:)1(

وَيْضَطــرُِب الُفـــَؤاُد ِمــَن الَوِجْيــِف ** ــــــي َعنِـّ َينِــــــدُّ  َبــاُب  والشَّ أُقــْوُل 
َبـــــاُب وُكْن َحِلْيِفْي ْل يـــا شَّ َتَمـــــهَّ ** لِــَم اإِلْســَراُع يــا ُعْمـــرْي ُرَوْيدا؟!
الَعِسْيـــِف« َمـــِن  الزَّ َسـالَِف  ُيغايِــُر  ** ــي ُسُلـــــوكًا ّلعـــَّّلَك َأْن َتـــَرى ِمنَـّ

فيخاطُب الشاعُر العمر، ويبكي مضيه بسرعة، وما ذلك يف -نظره- إال نذيٌر 
ونفس  حي  ضمير  أنات  األبيات  خالل  من  فتظهر  النفس؛  لمحاسبة  لإلنسان 
كانت  وإن  المتلقي،  ذائقة  الدالالت  تأسر  الصادق  الحرف  معية  ويف  لوامة، 
مباشرة، لكن صدق الكلمة يجعل صداها أوقع يف النفس، وأبرز أثرا، وهذا ما 

يميز الشاعر الفيفي.
بعد  والخوف  الضعف،  إلى  القوة  من  الحال  تغير  يبكي  الشاعر  ويمضي 
بالقوة،  يتظاهر  ولكنه  وحبور،  وفتوة  شباب  بعد  المفارق  زار  وشيب  األمن، 
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وعدم الخشية من مواجهة األخطار، حتى ال يتعرض لنظرة شفقة من أحد، وهذا 
الصراع نتيجة اإلباء الذي يعيشه الشاعر، ويخفي يف نفسه واقعا مؤلما:

َشبابــي لـْي  َينْعْي  أِس  الــرَّ َســواَد  يــُب  الشَّ وَغــَزا 
كتابـي َأْطــِوْي  أن  الُعْمــرِ  هــذا  بعــَد  لــْي  نــاِصًحا 
الَعـــــــــــذاِب أصـــناُف  فيــِه  َصفَحــاٌت  وكتـابــْي 
بـــاِب ُكـلِّ  يف  ُسّطــِرْت  فيــِه  ْهــرِ  الــدَّ وصــروُف 
َثوابــــــــي؟! َأْلقــى  َطيِّــِه  يف  وَهـْل  َأْطِوْيـِه  َكْيــَف 
الِحســــاِب)1( َيــْوِم  يف  فيــِه  ــا  َعمَّ المســؤوُل  إننـي 

وهذه النغمة ليست ببعيدة عن سابقاهتا، فما زال الشاعر يبكي  رحيل العمر، 
الشيب، وما ذلك - يف نظره- إال داللة على قرب األجل، وطي  ويشكو غزو 
ونفس  إذن؛  قلقة  ذات  هي  واألحزان.  بالمآسي  مليئة  كانت  حياة،  صفحات 

لوامة، ومتحيرة، ومتشتتة، ومتخوفة. 

* شكوى المرض:
منه،  تمكنت  المقاومة  وبرغم  الفيفي،  بشاعرنا  واألدواء  األمراض  حاقت 

ففر إلى اهلل ــ جل وعالــ شاكيا وراجيا: )2(

ــَمــِد الصَّ الــواِحِد  بــِذْكــرِ  فـأتَّقيــها  ** ـْجالُء يف َكبِـــِدْي ينْ الــطَّْعنَـُة النَـّ تــُأزُّ
كالَبـَرِد ربِّ  يـا  الُمَدى  َلِهْيـَب  فـاْجـَعْل  ** ُأِحــسُّ يـا بارئْي التَّمــِْزْيــَق يف َبَدين
ُمْفَتئِــِد َكــفُّ  َيـْوًمــا  ـاِر  النَـّ جاِحِم  يف  ** ْوِد ُيْحرُِقـــــُه ــفُّ َكــَأنَّ َقْلبِـْي علـى السَّ
فقلُت: »لكْن على ذْي الَعْرِش ُمْعَتَمِدي« ** ْكُتْوِر: »ال َأَمـٌل« َيُقـْوُل لْي َحْضَرُة الدُّ

فها هو يشكي  المرض واأللم الذي يصحبه، كالطعنة النجالء تمزق كبده، 
وليس هذا فحسب، بل ألم الطبيب الذي آيسه من شفائه أشد وأنكى، واستخدام 

1-  مرافئ احلب ص:187-186.
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مفردات )الطعنة، لهيب، التمزيق، يحرقه( كفيلة بنقل مواجع الشاعر للمتلقي 
عرب تقنية الحوار مع طبيبه: )1(

ْيَغــِم الَحــرِِد؟! نــْي كـالضَّ أما َتَرى أنَّ ** يــا ذا الَطبِْيُب الــذي َأْعَلنَت فاِجَعتْي
َأَمــــــِدي َيُطْل  إْذ لم  ًة  ُقـوَّ َزاَدينْ  َبْل  ** َلــْم َأْهَتـِزْز عندمـا َقاُلوا كذا َمَرِضي
َغـِد بل كان َيْخَتـاُل يف النَّْعَمـاِء والرَّ ** وَقْد َيُمْوُت الَفَتى ِمْن َغْيرِ ما مـََرٍض

المشفق  متلقيه  إلى  رسائله  فيبثَّ  الشاعر،  يعود  ثابت  إيماين  منطلق  ومن 
الراحم، مظهرا جلده وقوة صربه، مربزا االعتزاز بالذات المؤمنة القوية أمام ما 

تواجهه، بعزيمة، وعدم االستسالم.
وألنه مؤمن، موقن بقضاء اهلل وقدره، خالجت شكواه نغمة إيمانية، تمثلت 

يف االستسالم لما جرى به القلم :)2(

َتـِزِد َتنْقــْص ولـم  لــم  ر اهللُ  َقـــدَّ ما  ** ال ُتْيئسَن َأيُّها اآلسـي، فأنـَت علــى
َصـِد؟! فهل هنالَِك َمْن َينُْجْو َمـَن الرَّ ** إنَّ المنايـــا ُلُكــلِّ النــاِس ُمْرَصــَدٌة
والَجلــَِد« بالَتوحيِد  َأْلقاُه  وَسـْوَف  ** والمــوُت َحــٌق فــال َأْخَشـى بواِدَرُه

نداء  يبعث  ومعه  يوبخه،  وكأنه  طبيبه،  خاطب  المرض  به  تشبث  فحين 
بإزاء  فإذا نحن  بقدرة خالقه عز وجل؛  لليائسين، مستشعرا رحمة ربه، ومؤمنًا 
شاعر قوي اإلرادة، صلب المكسر، مدرك لمعاين الحياة، يخوضها وال ينكسر، 

ولكنه قبل ذلك بشٌر مؤمن بعظيم أمر اهلل.

* الشكوى من تبدل الحال وتغير الناس:
التقلب،  هذا  ومع  وأحزان،  سرور  بين  وتقلبه  زماهنم،  الناس  شكا  لطالما 
والغنى  التنعم  حال  ففي  اإلنسان؛  ألخيه  وتنكره  نفسه،  اإلنسان  تقلب  أنكروا 
تجد القوم موافين يهشون ويبشون، ويف حال الفقر والحاجة يولون عن صديق 

1-  مرافئ احلب ص:78.
2-   نفسه ص: 77.



سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفي

34

الخلق،  هذا  وأوجعه  التنكر،  هذا  أرقه  ممن  الفيفي  وشاعرنا  مدبرين،  األمس 
فسطر أشعارا كثيرة يف توصيفه، والتحذير منه :)1(

وَيِسْيــُح بْي فـي األَْرِض فِْكــٌر ُمْعنُِق ** فـي الَبــْحرِ َيْسَبــُح بــْي َخَيــاٌل ُمْغــرُِق
َرْوَنــــــُق َبْيـــَن الَحَقائـــِق  َلــُه  ُحُلــٌم  ** َيـــْجَتــاُز َأْجــَواَز الـــَفَضــاِء ُمـَرْفرًِفــا
َبــاَح َيُلــْوُح ِمّمــَن َأْعَشـُق ألََرى الــصَّ ** ْيــِل الَبهــِْيــِم ُيــِغــذُّ بْي فــي ُظْلَمــِة اللَّ
ُعنــي وَقـْلـٌب َيْخِفــــــُق َنـْفـٌس ُتـَشــجِّ ** ـَرى نــي َلْيـــــُل السُّ وأنـا َأِسْيــُر ُيــِمضُّ
ْمــُس َتنَْتِهــُك الظـالَم وُتـْشرُِق والـشَّ ** َنى والَفـْجُر ُينْـِذُر بالــطُُّلـــْوِع على الدُّ
ٌد وَتَمــــــٌزُق قـــْد ُخــطَّ َفيـــِه َتـــَمـــرٌّ ** َمــاُن وَظــْرُفـُه َمــاُن ُهــَو الزَّ وإذا الــزَّ
وَشَقـائِهـا حتــى َيـــِشْيــَب الَمــْفــرُِق ** وإذا الَحَيــاُة ِهــَي الَحَيـــاُة بُِبـــْؤِسهـا
ُتــْغَلـــــــُق ال  َمــْفُتــْوَحـــــٌة  َأْبــَواُبــُه  ** ُســْوُق التََّبــاُغـِض و التَّــَداُبــرِ َرائـٌج
فينــا اّلتََّخـــاُذُل والــَعـــُدوُّ الـُمْحـِدُق ** ـــَش فــي الُقُلــْوِب َيُبثُُّه والِحْقــُد َعشَّ
ُكـلُّ الَمنَاِهـِل َقـــْد َعـالهـا الَغـْلَفـُق)2( ** ـــَراُب ُمــَكـــــّدٌر والمــاُء َرْنــٌق والشَّ
الُمـْوبِـُق« ـفاُق  النِـّ وآَزَرها  َفـَزَكــْت  ** َدسَّ التَّــَحاُســُد فــي النُّفـْوِس ُبُذْوَرُه

فيشكو الشاعر من سوء تصرفات الزمان وتنمر أهله، وما صاحب ذلك من 
تغيرات يف المفاهيم وتبدل يف القيم مما أدى إلى إصابة الشاعر بحالة تمرد على 
الواقع ليهرب إلى فضاء الخيال، الذي كان بعيدا كل البعد عن الحياة الواقعية 
لديه، محلقا فيه  كالطير، ويحلم بصباح مشرق وفجر باسم بعد ليل مظلم مكدر، 
واقعه  عن  وبعده  وهناؤه،  سعادته  بقائه  ففي  ينقطع  لم  الحلم  ذلك  أن  وتمنى 

المؤلم.
ولكونه ال يملك تغيير الواقع المعيش، فليس أمامه سوى الفرار إلى األمس 

الدابر، الذي ال يعود، واالرتماء يف خياالت تنسجها مخيلته : )3(

1-  مرافئ احلب ص: 136-134.
2-  الغلفق: اخلُْضُة عىل رأِس املاِء ، وهو الُطْحُلب. كام جاء يف كثري املعاجم منها: تاج العروس. 
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ِعنِّْيــُن؟ َأْم  بالُعْقــِم؟  ُمَصـاٌب  َأْم  ** ما لـهـذا الــَعصــِْر، َأَجـْدٌب َضـنْيُِن؟
نِْيــُن؟ والطَّ َزئِْيــُرها  َتســاَوي  َأْم  ** َأْم ُلُيـــْوُث اآلجــاِم َأْضـَحْت َنعــاًما؟
الَمِعْيــُن ذاَك  َأْيــَن  ْفـو  الصَّ َمنْهـَل  ** عــاَد بـْي الِفْكــُر للـُقــُرْوِن الَخـوالْي
َيْسَتكِْيــــــُن ٍع  ُمَلــوَّ َيــراع  مِـْن  ** فــاْسَتَلْلــُت الَيــراَع َأْقتـاُت ِشــْعــــًرا
الُعُيْوُن« َتَقرُّ  الماضْي  َسَمـاِء  يف  ** َقـْت َمِعــْي َخــــَطــراٌت ــما َحــلَّ ُكـــلَّ

فهذا الزمن الذي أصابه الجدب والعقم، وتبدلت فيه كل المبادئ والقيم، 
والبساطة،  والصفاء  والعفاف  الطهر  زمن  حيث  الماضي،  يبكي  المرء  يجعل 
الماضي  وبكاء  الذكريات،  واسرتجاع  الوراء  إلى  الهروب  سوى  مفر  من  وما 
د، الذي ال يرى يف حاضره إال أدواء حاقت به تريد أن  خير معين لشاعرنا المنكَّ

تفرتسه، وتغير هنجه وطريقته المثلى.
وتمزقه  وعيه،  له  يعود  ما  فسرعان  الواقع،  من  هروب  ثمة  ليس  ولكن 
تحتوي  ال  ولكنها  المبهجة،  األمس  لذكريات  فاّرا  فيعود  حوله،  من  المشاهد 
يجاذهبا،  المتنوعة،  بعناصرها  الطبيعة  إلى  فيفر  نكرانه،  تستوعب  وال  قلقه، 

ويبثها، ويحتمي هبا:)1(
الَخـرِْيْف َأْوَراُق  األَْرَجـــــاِء  فــي  َتــْسُقــُط  َبــَدَأْت 
فِْيْف الرَّ الــــــــَواِدْي  يف  النَّْضــَرِة  ـــُة  َرْوَع ــــــــَواَرْت  وَت
الَوِرْيـْف والظِّـلُّ  الُعْشـُب  ومــاَت  الُغْصــُن  وَذَوى 
النَِزْيــــــْف َأْفنَـاُه  ـْهُر  النَـّ وَجـفَّ  الطَّـلُّ  واْخَتَفـى 
الَحِفْيـــــــْف َيْغَتـاُل  ْيـِح  الرِّ ُهُبـْوِب  َمـْن  وَفـِحْيٌح 
ُتِخْيــــــــــــْف وَأْشبـاٌح  وِغْيـالٍن  ُبـــــْوٍم  وَصـــــَدى 
الَوِجْيــْف القاسـْي  َقْلبَِي  يف  َأْحَدَثـْت  َهْمـَهَمـاٌت 
الطَّرِْيْف كـالَطْيـِف  األَْمـِس  َذْكَرياُت  فـاستحاَلْت 
َصْيـْف يـوِم  فـي  َغْيـَمًة  صـارْت  الُحـبِّ  وبـقايـا 

1-  مرافئ احلب ص: 188-187.
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اَلَكثِْيــــْف وِح  الـــــدَّ فـي  اِعــِم  النَـّ الُبــْلُبِل  وغنَـاُء 
الَعنِيـْْف« وِت  بالصَّ َصــاَح  ـــَراٍب  ُغ مـِْن  كـنَِعْيـٍق 

ماثلة يف  التشاؤمية،  السوداوية  النظرة  تبقى  ومع ذلك 
مرأى شاعرنا، الذي وإن فرَّ إلى الطبيعة الحاضرة، ال 
يسجل إال المشاهد السلبية منها، فال يرى إال سقوط 
وانزواء  العشب،  وموت  األغصان  وذوي  األوراق، 
وجفاف  الــوادي،  نضارة  واختفاء  الوريف،  الظل 
الموحش،  البوم، وصداه  نعيق  إال  النهر، وال يسمع  
يف  كغيمة  أصبح  القلب  يف  حبٍّ  من  بقايا  ذلك  وبعد 
يوم صيف، وتبدل الحال من الفرح إلى الحزن، ومن 
ومن  الضعف،  إلى  القوة  ومن  القبح،  إلى  الجمال 
، ومن الوصل إلى الفراق، ومن القرب  الحلو إلى المرِّ
إلى البعد، ومن التفاؤل إلى التشاؤم؛ مكن لسوداوية 
المناكد  إال  يجد  فال  شاعرنا،  ــدان  وج يف  المشهد 
وتبدالته الزمان  تحوالت  إال  يبصر  وال  والويالت، 

وافرتاق  والجمال،  البهاء  اختفاء  وشاكيا  باكيا  حزنه  عزف  يف  ويمضي 
الذي غدا ذكريات وحلًما،  فالقلب حزين على األمس  بعد اجتماع،  األحباب 
من المستحيل أن يعود، واألشياء الجميلة يف الماضي لم يعد لها لون وال طعم 

يف الحاضر:)1(

مــَِن الماِضــْي ُيــحاِصـُرُه الَمـِضْيـُق ** آت الَمــْجِد  ُتــَراِث  ِمـْن  ُمــِحْيـــٌط 
وَنْفِســْي فـــي التَّــَغيُّـــرِ ال ُتـــطِْيــُق ** َشـــْيٍء ُكــلِّ  فـي  َتَغــيُّــًرا  َرَأْيــُت 
الَوثِْيــــُق المــاِضــْي  بِــُحْزنِــِه  وَباَء  ** ــواَيـا والنَـّ الَمــواِقــُف  َتــَغيَّــَرِت 
َشِقْيـــُق يـا  َضـــاَعــْت  اآلَثــــاُر  لِـَم  ** َأِخْي َأْيـَن التُّــراُث؟-ُجِزْيَت َخْيًرا-

1-  مرافئ احلب ص: 139_141
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ُأفِْيـــُق« َأْم  ُسَبــاتِـْي..  يف  َأْمـِضْي  ** ُرْؤَيــا؟ تِْلــَك  َأْم  ِدْيــَرتــْي  َأَهــِذْي 

وها هو يشخص الداء، ويربز عمقه، ويظهر مدى تغير اإلنسان، حتى يف فيفا، 
بيته األول، الذي يكاد يكون منغلقا، ويف حمى من تغيرات الحضارة، ونالحظ 
بغض الشاعر لذلك التغير الطارئ على بلدته الصغيرة النائية، فكان استخدامه 
ومقارنتها  الحاضر،  ألحداث  وسرده  الحوار،  تقنية  وكوبه  القص،  ألسلوب 
بالماضي، وإثارة التساؤالت،  داللة على ذات الشاعر المتحسرة النابذة للتغير 

والتبدل، ولكل ما هو متناقض مع الماضي العريق.
إليها، واحتفاؤهم هبا، فينعي  الناس  التغيرات، ويتعبه انجرار  وتؤرقه تلك 

عليهم ذلك، مذكرا بما كان عليه األوائل، وما مضى فيه السابقون :)1(

َجــاْل؟ الرِّ وَأْيـَن  ُمــْوُخ؟  الشُّ وَأْيـَن  ** ُمــْوُد؟ الصُّ وَأْيـَن  الُجــُدْوُد؟  وَأْيـَن 
َحـــاْل َأيِّ  على  َتْجرِْي  ْوِد  ــرَّ ال مع  ** ــــــــُة ُثـــلُّ َأْفــَذاِذِهــْم  َبـْعَد  َأَتـى 
الَجـــالْل ِوَشـاُح  َعَلْيهـا  َتَسـاَمـْت،  ** ُهنَــا؟ َكــاَنـْت  الُمــُرْؤَءاُت  وَأْيـَن 
ــــــــَؤاْل السُّ َجــَواُب  َعنِّي  َندَّ  وقد  ** َأُقــــــْوُل؟ ومــاذا  وَأْيـَن؟  وَأْيـَن؟ 
ُمَحــاْل« الَجَماِد  وُنْطُق  َجــَمــاًدا،  ** َكُمْسَتنْـــطٍِق إالّ  َكـــــاَن  ومـــــــا 

والزال شاعرنا يتساءل عن الماضي المفقود،  ويعود ليتذكر الزمن الماضي 
ونلحظ  الجدود،  هبا  يتحلى  كان  التي  والمبادئ،  القيم  بعض  فيسرد  وجماله، 
وأين  الصمود،  وأين  الجدود،  »أين  النص:  يف  االستفهامات  توالي  سرده  يف 
المروءات. وأين، وأين...«، ونلحظ من ورائها نربة متحسرة، باكية، حزينة على 

ماٍض، قد ولَّى واندثر، فمن المحال أن يعود.

1-  نفسه ص:149.
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وحتى يف العيد نلمس الحزن والبكاء:)1(

وآثـامي ــَأوزارْي  ـــ ب فِْيـــِه  َأُنـــْوُء  ** وآالمــــْي َأْحزانــْي  الِعْيـــُد  ُد  ُيـَجدِّ
وَأقــــــَْزاِم ُبْلٍه  ِمْن  ْعِب  بالرُّ َتُعجُّ  ** شاِحَبــٍة َشْهَبــاء  َصْفَحــة  ذا  أراُه 
آالمـي َأْجَترُّ  الُمْبَتَلـى  َحْسَرِة  يف  ** وأنا عْيِدِهْم  ِمْن  َبْهَجٍة  يف  والنَّاُس 

نشيجه  حروفه  فيحمل  شاعرنا،  وجدان  يف  العيد  يف  األحزان  فتتجدد 
وشجونه، ببكاء حالته ومرضه. 

ويطلب النجدة من زمان اهنكه وأتعبه:)2(
َعَليَّا َتْقــُس  ال  الُبــؤِس  َزمــــــــاَن  يــا  بـْي  َرْحَمــًة 
َتِقيَّـا ُكنْـَت  إْن  وْجِهــَي  َعـْن  اإلعصــاَر  ِل  َحــوِّ
َأْبَيـــــــا ــاًخـــا  َشمَّ األَْحــــــــراِر  ُة  ِعــزَّ َتــَرَكْتنِـْي 
َدميَّـــا َأْبَصــْرَت  اآلهـــاِت  ــَن  ِم َقْلبِــْي  تـَرى  لو 

نقَيـــــافيعود  أْبَصـرَت  األحقـاِد  ِمَن  َقلبـْي  َتــَرى  أو 
وكأنها  لدناياه،  الحياة  وتكالب  حاله  سوء  يشكو 
وما  وحاضره،  ماضيه  وكــرب  هم  من  به  ما  تسمع 
ولكن  األمل،  وفقد  الوجع،  شدة  على  داللة  إال  ذاك 
قاساه  ومما  الــزمــان،  تغير  من  شاعرنا  شكوى  مع 
محبا  ألهله  وفيا  يبقي  فإنه  واآلالم،   ــاع  األوج من 
قلبه إلى  الحقد  وال  النسيان  يتسرب  لم  وفيا،  ودودا 

1-  مرافئ احلب ص:216.
2-   نفسه ص:185.
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* الغزل:
لدى  أغلبه  يف  والغزل  الفيفي،  شعر  من  به-  نصيب-البأس  للغزل  كان 
ويرصد  وذهاهبا،  قدومها،  وحركتها،  المحبوبة،  جمال  يصف  صريح،  الشاعر 
بعض حواراته معها، و ذكر ما قاساه من آالم يف سبيل ذلك الحب، والعقبات 
إلى من يحب، وهو غزل صريح، وصادق ويمكننا  الوصول  التي حالت دون 

تقسيم الغزل يف شعر الفيفي إلى محورين : 

وصف المحبوبة، والشكوى من البعد وما يثيره الفراق.
- وصف المحبوبة:

وكانت أوصافه لمحبوبته تحمل نفسا كالسيكيا باذخا؛ حيث تغزل كما تغزل 
أسالفه، وأضاف إليه نفسا رومانسيا عميقا يشي بخلجات فؤاده ومعاناته:)1(

استحياِء علـى  ُتَهاِمُسنْي  َخْجَلــى  ** ذاَت مســــاِء ِالِمْســـِك  كنَْفـح  جاءْت 
كاألَنــــــــداِء كالدـِّْفء،  ٍة،  مزهـوَّ ** كَبْسَمـــــٍة بيــِع،  الرَّ كزنبـقــــِة  جـاءْت 
اِء وضَّ ُمْشــرٍِق  َوْجــٍه  َوْهــِج  عـن  ** َجى قالْت: “مساء الخيرِ”، وانكشَف الدُّ
النَّائـــــــــــي بالقريب  أهالً  َحيَّاَك،  ** َأْلَقـْت سالًمــــــــا أريحيًّـا وَأْرَدفـَـــــْت
َفْأفــــاِء كناطــــٍق  غــدوُت  حتـى  ** فاسَتْعَجَمـْت عندْي الـحروُف مهابـــًة

كبسمة كدفء  أو  الربيع،  كفراشة  أو  استحياء،  تمشي على  المسك،  بنفح 
مع  القص،  تقنية  الشاعر  واعتمد  الوضاء،  المشرق  بالوجه  ووصفها  األنداء، 
وصال  يف  الراغبة  نفسه  إلى  المرجو  الجمال  هذا  ليقرب  الحوار؛  أسلوب 

صاحبته، فيبثها ما يالقيه من ويالت، وما يعانيه من صبابات :)2(

1-  مرافئ احلب: ص:45.
مرافئ احلب ص:46.  -2
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َمْن أنِت؟ أنت َتوءُم الَجـــــــْوَزاِء!)1( ** مشاعرْي، الجماُل  َمَلَك  وقد  ُقْلُت، 
ُنْوًرا َأِقْيِمْي بواحتْي الَجــــــــْرَداِء)2( ** َجى ُأْدنِْي، اجلسْي يا شمُس، َينَْقلُب الدُّ
ُأْدنِْي لَِيْسَعَد بالضيـــــــاِء شقائــي)3( ** محسوُبكـــــــــُْم« ًة«  َمرَّ لَيْفَرَح  َأْدنِْي، 
أجوائـــي وّلطِّـــفْي  الكالِم  َعْذَب  ** دْي َردِّ ــا«  »أْحــَمــِديَّ بساَطــِك  ْي  َخلِّ
أفيائــي يف  تمــوُت  ثــمَّ  تشويــَك  ** حرارتـــــي إنَّ  ذاَك  بعيٌد  قــالــْت: 
ــاِء الَوضَّ مجيئــِك  ُقبْيــَل  عنــدْي  ** ريُحُه َع  َضـــوَّ اُح  ــفــوَّ ال ذا  قلُت:الشَّ
األرجـــاِء محميَّــِة  َروضــٍة  ِمـْن  ** اَحـــٌة فوَّ وردٌة  ــِت؟،قــالــْت:  َأْن ــْن  َم
الَعْمياِء« ْعَبِة  اللُّ يف  أو  ـمِّ  الشَّ يف  ** لعابــــــــٍث ــبــاُح  ُي ال  فيها  ـــورُد  ال

وكان الستخدام الشاعر أسلوب الحوار وتقنية السرد، أثر قوي يف توصيف 
التي  المحلية  بلهجتها  البسيط،  السمح  الطابع  ذات  المتمنعة،  األبية  محبوبته 
تحمل يف طياهتا اعتزازا بالذات، وثقة يف قدراهتا الجمالية، ومقدرة على تصنع 
التمنع كما هو حال األنثى، فلقد قدم  لنا مشهدا  دراميا متناميا لحوار دار بينه 
باب  من  ألنثاه  الشاعر  رسمها  التي  الصورة  هذه  لعل  المحبوبة،  تلك  وبين 
المواساة للشاعر يف بعده عن أهله، وتبدو الرقة يف استخدامه مفردات ) الجمال، 
الضياء، عذب، الشذا، فواحة( برغم مباشرته يف الوصف، لكنها ألقت بظاللها 

اإليحائية. فإذن نحن بإزاء شاعر واضح الفكرة والعبارة، جيد يف توظيفهما.

1-  جتنبا للخزل –أي اجتامع اإلضامر والطي، وهو قبيح يف البحر الكامل- البد من إشباع حركة التاء 
من كلمة »قلت« وكذا إشباع حركة التاء يف كلمة »أنت«، الثانية، جتنبا للوقص، أي حذف الثاين 
املتحرك من »متفاعلن« وإن كان الوقص صاحلا هنا حسب العروضيني  كام أشار املحقق يف ديوان 

مرافئ احلب.
ال يستقيم الوزن إال بحذف ياء« أقيمي« ويمكن جعله: »نوًرا يقيم بواحتي اجلرداء أو »نوًرا يقيم   -2

بواحتي الظلامء« كام أشار املحقق يف ديوان مرافئ احلب.
»حمسوبكم« كذا! وقد تكون »حمبوبكم« كام أشار املحقق يف ديوان مرافئ احلب.  -3
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لكن الحسية تربز يف معاين الغزل لدى الشاعر الفيفي، فيقرب لنا شدة جمال جيد 
محبوبته، وحسن مبسمها، وانتظام أسناهنا بجمال عقد منظوم بدع خياله صنعه:)1(

ــْم ـــ ـــ ـــ ــظَّ ــنَ ــٍد ُم ـــ ـــ ـــ ــْق ـــاِت ِع ــــ ـــبَّ َح ** ــبِّ َأْرُســـــــــــْم ـــ ــُح ــة ال ـــ ـــ ــَش ــرِْي ـــ بِ
ـــَســـْم ـــْب ـــًرا وَم ــــ ـــْغ ـــاَء َث ـــنَ ــــ ـــْس َح ** ــُد ُأْنــَثــــــــى ـــ ـــ ــِه ِجــْي ـــ ـــ ــْو بِ ـــ ــْزُه ـــ ـــ َي

وصاله  يف  الحبيب  حاالت  مع  التعاطي  يف  القدماء  منهاج  على  والسير 
وهجره ديدن شاعرنا الفيفي،  فحضور الليل، وتشبيه المحبوب بالغزال وبالبدر 

يف أعالي السماء، مما سنه األقدمون يف هذا الباب: 
الَغرِْيـرِ الظَّْبـِي  بَِهـَوى  وُأَغــنّــي  َأْشــُدو  »ُقْمـــُت 
َضِمْيـرِي َأْقَصى  ِساكٌن  وَظْبيِـــْي  ْيــُل  اللَّ َسَكــَن 
مسيري يف  قيامي  يف  ُقــعــــــــودْي  يف  خيـالْي  فـي 
الُمنِيـــــــــــرِ كــالبــدِر  الَح  ضيــاًء  يا  ـى  أتمنَـّ
َحرِْيـــــــــــرِ ــْن  ِم ِغــطــاٍء  تحَت  نــا  َضمَّ ليــالً  أنَّ 
أميــــــــــري كنـِت  لقــد  الــَقــدِّ  ممشوقــة  يــا  آِه 
وأشيـــــــري وّجــهــيــنــْي  هــمــومــْي  يف  ســاعــديــنــْي 
الَكسيــــــرِ«)2( قلبْي  على  حنانيِك   ِمــْن  وأفيضْي 

فلقد سكن حبها بين أضلعه، وتمكن منه، وأضحت معه يف خياله وفكره، ويف 
مسيره وقيامه وقعوده، يخاطبها، يطلب منها أال ترتكه وأن ترأف به وترق لحاله، 
المحبوبة  وصف  يف  الواضحة  الشفافة  والمشاعر  العاطفة  يف  الصدق  ونحس 
وحين مخاطبتها، والشاعر كغيره من الشعراء استحضر الليل يف أشعاره والسيما 
عند الحديث عن المعاناة واآلالم، وعند شوقه لألحباب، فالليل له ارتباط وثيق 
بالوحدة واأللم، ولما يحتويه من هدوء يريح األعصاب، ويجعل اإلنسان يزيد 

من تأمالته، فوحدته يف الليل هتيج آالمه وأشواقه وآهاته. 

1-  مرافئ احلب ص:191.
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وهنا يستحضر الشاعر عناصر الطبيعة ) األزهار، الربا ،نور الفجر، السماء، 
الرواد،  الرومانسيين  حال  هو  كما  الروض(؛  نسيم  العصافير،  ترانيم  الشذا، 
الشعراء  من  أسالفه  يتبع شاعرنا  وهنا  أبعاًدا جمالية،  فيه  العناصر  تلك  فرتسم 

العشاق، الذين أسقطوا على المعشوق جماليات الطبيعة من ُنور وَنوار.
ُربــاِك)1( َأْبــهى  فــي  األْزَهــاِر  حــارَس  »ســأكوُن 
َســمـــــــاِك)2( فــي  ـي  ُأَغنِـّ الُيْمــِن  طائــَر  وأكــوُن 
َسنــــــاِك ِمْن  ُمْسَتَمــدٌّ  عنــدْي  الَفــْجــرِ  ُنــوَر  إِنَّ 
َشـــــــَذاِك مـِْن  بِعْطرٍ  ممزوٌج  وِض  الــرَّ وَنِسْيـــَم 
غنــــــــاِك«)3( ِمـْن  بَلــحــــٍن  العصافيــرِ  وتــرانيــَم 

إطالق  ونجواه، صريح يف  مباشر يف شكواه  يتغزل؛  الفيفي حين  وشاعرنا 
األوصاف على محبوبته، التي يتخذها نموذجا أو مثاال للجمال:

عيوين)4( مـِْن  وَأْغَلــى  َأْحَلــى  يا  الَخــدِّ  أسيــَل  يـا 
الُجُفْوِن ِسـْحَر  يا  اآلفـــاِق  يف  الشمـِس  ضيـاَء  يـا 
الُفنـــْوِن فــوَق  تـرتقــْي  مـــَْن  يا  ــِت  أن َفـــنِّ  أيُّ 
وُســكــوِن هـــدوء  فـي  هــاَرى  السَّ ليـُل  نا  َضـمَّ
الَمصـــــــْوِن للَكفِّ  الَمْلُهــوَف  َكّفــَي  فمـــَددُت 
وُشُجـــــــــــوِن وِعتــاٍب  بُلْطــٍف  ــَي  َكفِّ منعــْت 
الظُّنُـــــــــوِن ُكــلَّ  َجَمَعْت  بُعُيــْون  لــْي  نظــَرْت 
ُجنُـــْوين ــْن  ِم فــزادْت  َجْفنَْيــها  بيـَن  ما  َقطََّبــْت 
الُمُتْوِن«)5( َفــْوِق  ِمْن  الَمسـُدوَل  َشْعـَرها  ـْت  َلمَّ ُثـمَّ 

حركة النون يف كلمة »سأكون« مشبعة كام أشار املحقق.  -1

2-  حركة النون يف كلمة« وأكون« مشبعة كام أشار املحقق.
مرافئ احلب ص:175.  -3

ا مع االستعامل الدارج يف العامية. كام جاء أشار إىل ذلك  مجع »العينني« منا لضورة القافية، وجريَّ  -4
حمقق الديوان.

5-  مرافئ احلب: ص:176.
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فنجده يصف جمال محبوبته، ويربز بعضا من صفاهتا الَخلقية، ويظهر لنا 
من خالل األبيات السالفة صورة أخرى للقاء بينهما قد حصل، وجرى فيه عتاب 
بلطف وعتاب  إليها مصافحا، فردت كفه  بالكالم وبالفعل من خالل: مد كفه 
وشجون، ونظرت له بعين الشك والظنون، بلغة صريحة وواضحة، كسابقاهتا من 
النصوص الغزلية، وكان لليل الوصل/ الهجر حضور كوعاء وزمان مستوعب، 

ومحتو ألحوال العشاق.
- الشكوى من البعد وما يثيره الفراق:

قدم شاعرنا الفيفي نفسه محبا متألما، فمزج مشاعره الوالهة المعجبة بحزن 
وأسى؛ فكان حديثه عن الهجر والفراق والبعاد، بين استعطاف، وإباء، وتذلل، 
يرجو  وكأنه  وتطلعاته،  آماله  وترددت  المشاعر،  تلك  تذبذبت  حيث  واعتزاز، 

منها مبادرة تزيل عن كاهله همَّ الصدود:)1(

ُمَحّطـــــَْم َقــْلــًبــــــــا  بِــنْــت-  ــا  ي ** ـــــْي ــِجــْســِمـــ ـــِت بِ ــــ ـــَرْك »لــَقـــــْد َت
ــَرْم ـــ ــْغ ـــذا الــُحــْســِن ُم ــى ب ــنً ــْض ُم ** ــــْي ـــَة الــُحــْســـــِن إنِّ ــــ ــــ ــا َرْوَع ـــ ي
ْم« ــدَّ ـــ ـــ ـــ ْوِح والــَعــْظــِم وال بـــالـــرُّ ** ــِه، وَأْشـــَقـــى، ـــ ـــ ـــ ـــ ــْي ــُه َف ـــ ـــ ـــ ــْي َأتِ

وجل  يجده،  عما  للتنفيس  مالذه  هو  األنثى،  واستعطاف  الشكوى،  فبثُّ 
مطمحه توصيف حالته، ووصف جمالها، ومن بعد ذلك اإلبانة عما يعانيه من 
لهيب الحب، وما خلفه من أثر يف قلبه، وخيبة بدا أثرها على جسده، وما يتبعه 

من عناء وشقاء، ولم يتبق له سوى الهم والحزن.
ولكون هنج القدماء مؤثًرا يف شاعرنا؛ وجدناه يذكر العاذل والواشي يف هذا 

الموضوع ، ويلقي عليهم باللوم مستنكرا نبوهم عنه:)2(

َأْهَتــــْم بــالــَعــــــــْذِل  ــــْدُت  ُع ــا  م ** ــْي ــْذل ـــ ـــُدوَن َع ــــ ـــرِي ــا َمـــــْن ُت ـــ »ي
َأْبَكــــــــْم الــُحــبِّ  يف  َأَصــــمُّ  ** ـــــــــي فإِنِّ َتــْعــــــــُذُلــْونـــــــــــْي  ال 

نفسه ص:192.  -1
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الّغـــْم؟!« ِمـــــَن  بِِفْكــرْي  ــا  وم ** َعذابــــــْي ــْوَن  ـــ ـــ ـــ ــْدِرُك ُت ــْل  ـــ َه

ولكنه ال يحيد عن طريق الحب، فقد أصبح به  أعمى وأبكم وأصم، ولم 
يعد يهمه عذل العاذلين، ونعيق الواشين، فليس له إال الشعر يسرد فيه قصته مع 

الحب، وما قاساه من آالم، يعزي به نفسه، ويصرب قلبه ووجدانه. 
وليس الصدود والجفاء منها وإنما قد يكون منه وهي من تشتكي هذا الفعل 

وتنعي هذا البعد:)1(

أصفاين؟! بالُودِّ  الذي  الَصِفيُّ  أيَن  ** ُلؤلؤٌة َتنَْساُب  َعْينها  ومـِْن  قـالْت 
ُسْلواين َعزَّ  إْن  بأنغاِمــها  َأْسـُلــْو  ** َسَأِمي بها  َأْنِفْي  َشبَّابًة،  ُكنْـَت  قـد 
نِْيرانــي ــْزداُد  َت عنَدما  َوْحــَدتِــْي  يف  ** أَلِمـــي بها  َأْشُكـو  ُأْنُشْوَدة  وَكنَْت 
وِوْجدانـــــي َقْلبي  أوتاِرها  اُت  َدقَّ ** َطَرًبــــا بهـا  َأْشــُدو  قيثارًة  وُكنَْت 
َشـاِن ذا  أْصَبحَت  إْذ  َتَكبَّْرَت  وقـد  ** َمدارِجِه ــى  َأْرَق يف  التواضَع  ُكنَْت 
َتهواين ــَت  ِزْل ما  وَهــْل  ــوداِع  ال يوَم  ** َتْذُكُرين؟ أنَت  َهْل  ُتسائلني  ظلَّْت 

فهنا عتاب فتاة محبة لحبيب جاحد، حيث استطاع شاعرنا عرب تقنية القص، 
تعاتبه،  وهي  صورهتا  لنا  فتبدو  العاطفة،  بحرارة  يقدمه  أن  الحوار،  وأسلوب 
وتحادثه، وتجادله، وتوضح ما كان يعنيه لها؛ حين كان المالذ واألمان، ويبدو 
أثر الشاعر أبو ريشة يف هذا النص، وإن عكس شاعرنا الفيفي األدوار،  فجعل 
الفتى جانيا، بينما األول جعل الحبيبة هي الجانية والفتى مجنيا عليه يف قصيدته 
)عودي(« »)قالْت َمللُتك اذهْب لسُت نادمة.. على فراقِك إنَّ الُحبًّ ليَس لنا. )2(

ِحْقدي َعِليَك وَمالي ِمْن َشقاك غنى!(« ** بِها سقيُتَك المرَّ ِمْن َكأسي ُشفيُت 
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ويمضي الشاعر يف توصيف لقائه بمحبوبته، واقفا عند وداعه لها، حاشدا 
مجموعة من الصور البيانية، توضح مدى األسى، وشدة اللوعة التي أصابتهما:)1(

َأْركانــي اإلعــياِء  ِمْن  تَشـلُّ  كادْت  ** ُمْرَتِعًشـــــــا للتَّْوِدْيع  َي  َكفِّ ــَدْدُت  َم
َنْشـَواِن اإِلثـِم  َشــراِب  يف  والـغ  أو  ** جوانُحُه ْت  ُقصَّ َقْد  كالطَّْيرِ  وُعــْدُت 
ِالَقْلِب َأْشَجانـي َكْت ِمْن نَِياط  ّفَحرِّ ** وَبَكــــْت َلَهَفٍة  يف  أنامَلها  ْت  َعضَّ
َحبَِيبـــاِن ا  َأنَّ ِسَوى  َذْنب  َغْيرِ  ِمْن  ** َقنا َفرَّ َكــاَن  َمْن  على  َحْسبِْي  تقوُل: 
َعْدنـــاِن بِنِْت  يف  َأْحَسُبُه  كنُت  ما  ** ُمَعاَتَبتِْي يف  َفِصْيًحا  لَِساًنا  َسّلْت 
َقْحطـاِن بِنِْت  يف  الُمنَْتَضى  لساَنها  ** َســَأَرى أّنني  َأْدِرْي  ُكنُْت  وال  َكـالَّ 
تِْبَيانــــــي َردِّ  َعْن  ناطِِقْي  وَأْلَجَمْت  ** َبالَغتِها ــْن  ِم بِْسِحرِ  وَأْخــَرَســْتــنـِــــْي 
َسْلـَماِن أحشـاَء  نـاُرها  َجْت  وأجَّ ** َقْد َضاَقِت األرُض بْي َذْرًعا بما َرُحَبْت
ناداين األَْعماِق  ِمَن  َقِدْيٌم  َصــْوٌت  ** وَأْقَلَقنـــــْي َعْينـــْي  ْبُح يف  الصُّ وَأْظَلَم 
ــالَِّن« وِخ َأْهـــٍل  ِمــْن  ــِة  األَِحــبَّ ُكــلَّ  ** َفْقْلُت َيْكِفـــْي بِنَْفِســــْي أنَّها َهَجـــَرْت

فها هو رسم لنا مشهد الوداع، وصوره على خير مبتغى ، قربه للمتلقي بل 
أدخله فيه ، وأشركه، فهي تتحدث والحبيب صامت صامد، ال يلوي على شيء، 
وال ينبس ببنت شفة أمام ذلك الحديث الصادق، الذي أفاضت فيه له بمكنون 
عتاب  يف  المحبوبة  والزالت  تالق،  عز  وإن  جانبها،  إلى  بقاءه  تروم  فؤادها، 
وشكوى وأنين مما قاسته، وها هو اآلخر ليس ببعيد عنها؛ فلقد حلت بقلبه كل 

اآلالم واألحزان يف بعده عنها.
وليس له بعد ذاك إال التصرب وطلب المعذرة :)2(

َعْن َأْرِض َرْبِعْي وَأْصَحابْي وإِْخَواين ** هللِ َصْبرْي وأحالمْي وَقــــْد َبُعـــــدْت
لكْن َجفاُف َهـواُكـــْم كاَن َأْظَمـــانـي ** لم َأْرَتكِْب يف َقَراِر الَهْجرِ ِمْن َخَطـــإ
ِمـــــْيَزاِن َغْيرِ  ِمْن  الَهَوى  َبْيَع  َأْنِفُت  ** نِــــــــي َرُجــٌل َأْقْوُل إْن كاَن َذْنبِي َأنَّ

1-  مرافئ احلب ص:252_255.
2-  مرافئ احلب ص:255.
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فما َنِسْيُت وليَس الَغْدُر ِمْن َشـــاين ** َفَساِمحْينِي! وَأْرُجوِك، َكَفى َعَتًبــــا!
ِدْيــَوانـي األَْرِض  يف  َينُْثــُرُه  والــُودُّ  ** َفا ِشَيِمــْي ُطْرُق الَوَفا ِقَيِمْي، ُحبُّ الصَّ
وإِْعالين ْي،  ِســرِّ ويف  كِيـاينْ،  وفـي  ** ُتكـــــْم؟! وَكْيَف َأْنَسى ويف َقْلبِْي َمَودَّ
َغرِْيَبـــــــــــــان! ـا  لكِنَـّ َقرِْيَباِن  ا  إِنَّ ** لكــْن ِمـَن الَحـْزِم َأْن َنـْرَضى بَِواِقِعنَـا

الشاعر  دور  يأيت  هنا  بيانه،  وألجم  قواه،  فخارت  وأعجزته  أفحمته  وألهنا 
حزين،  وقلب  باكية  وبعين  منها،  العذر  يلتمس  محبوبته،  عتاب  على   الرد  يف 
يسرد لها معاناته، ويعرض لها قصته مع البعد الذي أضناه، ويظهر لنا يف النص 
االعتزاز بالذات، من خالل سرد الشاعر لبعض الصفات التي تدل على صربه 
فلديها  له،  وتغفر  العذر،  له  تلتمس  بعذره،  اقتناعها  ووفائه ألحبابه. ومع عدم 
ل هجرانه، وال بأس من  من حبها له رصيد كبير يمكنها من مسامحته، ومن تحمُّ

معاودة االستعطاف، واإللحاح يف الرجاء من قبلها، لعله يرق وينثني:)1(

َمْرَجـــــاِن ِعْقــــِد  ُلْؤُلٍؤ يف  َعْن  َتْفَترُّ  ** َبـــًة ُمـــَؤدَّ َخْجَلى  َبْسَمة  َمْت  َتَبسَّ
َأْضنَانـي الَهْجــــُر  َلْوَعتِها:  َحرِّ  َعْن  ** ُمَعبِّــــــَرًة لـْي  وقالــــْت  وَجاَذَبْتنِي 
َأْفنَانــي والَبْيـــُن  َأْهَزَلنِــْي،  والُبْعـُد  ** ْوُق َأْسَهَرنِي، والَوْجُد َأْنَحَلنِي، والشُّ
يا َبْلَسًما لِجَراِحْي، َهْل َسَتنَْسانـــــي؟ ** َأَمِلـْي، ويا  ياُحبِي،  ْوِح،  الرُّ ُمنَِيَة  يا 
اين! َنْجنْي ثَِماَر الَهَوى ِمْن ُغِصنِْه الدَّ ** ُيْسِعُدنـــا النَّأي  ُبَعْيَد  لِقـــاٌء  َعَسى 
ــــة الَعانــي! َتَباُدُل الَكْأِس َيْشِفْي ِعلَّ ** َفُينِْعُشنــــا َرْقَراًقا  الَماَء   وَنْشَرُب 
َلْيَسْت َخَياالً، وال َوْسَواَس َشْيَطـاِن ** هذي الِحكاَيُة َأْرِوْيها َكَما َحَدَثــْت

فتسرد  تعاتب؛  زلت  وما  تستسلم،  لم  والمحبوبة  قائما،  زال  ال  والحوار 
كان  ولو  بلقاء،  وأملها  عتاهبا  أخرى  ولوعتها من جهة، ومن وجهة  معاناهتا  له 
من  اليائسة  بشخصيته  والمحبوب  العنيدة،  بشخصيتها  المحبوبة  فتظهر  بعيدا، 

كل الظروف التي حالت بينهما.

1-   نفسه ص:256.
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وشاعرنا الفيفي مع قربه مفارق، ومع بعده مفارق، ال يملك إال الشكوى، 
ويمضي  وقته،  يقضي  هبا  سلوته،  فالمناجاة  البعيد،  القريب  الحبيب  ومناجاة 

ساعاته:)1(
وَأْمِسي َيْوِمي  ويـا  وقتـي،  يـا  الَقْلـِب،  حبيـَب  يـا 
ُعــْرِس َيــــْوِم  فـي  ُمْمتــــٍع  ِغنــاٍء  أهازيــَج  يــا 
َشْمِســــْي ُثمَّ  ـْي  َظلَّ أنــِت   َحَيــاتي  َينُْبــْوُع  أنــِت 
بَلمــــــِْس أحَظـى  َأْن  ِمنْــِك  ـى  أتمنَـّ َصــافحينــْي 
َنْفِســــي)2( َتْكِســرْي  وال  للُحــــبِّ  َنْفَســــِك  َذلَّلــي 
وَتْعِسي ــزينْ  ُح اْطـــــُردْي  َشَقائــْي.  ـي  َعنِـّ اْطـــــُردْي 
َعْبــــــــِس َعنَْتـــُر  ــا  وأن َلْيَلــى  مجنـــوُن  فأنــا 

فهنا تخفت العاطفة، ويجئ الغزل خاليا من صدق شعور، عشناه مع الشاعر 
محبوبته،  ينادي  فهو  العاشق؛  ويتوارى  حاضرا  الشاعر  نجد  وهنا  العاشق، 
شخصيات  المقام  هذا  يف  ويستحضر  والمصافحة،  الوصال،  منها  ويطلب 
العشق التاريخية مثل: عنرتة ومجنون ليلى، مسرتًقا قلبها، ونلحظ إمعان الشاعر 
بالنعوت  وأمطرها  الصفات،  لها  فنوع  الممانعة؛  المتأبية  لمحبوبته  مناداته  يف 

الجميلة، علها ترق، فتهبه وصااًل، يروي ظمأه، ويشفي غليله.
لنا  ماتع  حوار  ودار  لمحبوبته،  وأبلغه  الشاعر،  اتخذه  قرار  الفراق  وألن 

كمتلقين، حزين مؤلم بينهما، فها هو وقت الفراق أزف، وحان الرحيل :)3(
الـــــــــِفراِق َوْقــَت  َأْعَلنْــْت  َفْجــًرا  الســاعُة  ــِت  َدقِّ
التَّـــــــــــالِق ُبـــــْعَد  ُينْــِذُرين  غائــٍم  صــبــاٍح  فـي 
ـــَقــــــاِق للشِّ َحـــــــدَّ  َوْضـــِع  ِمـْن  لنــا  البــدَّ  كــاَن 

مرافئ احلب ص:177-176.  -1
حدث هنا زحاف اخلبن، وهو حذف الثاين الساكن يف تفعيالت البيت الثالث )فاعالتن(، وهو   -2

مستحسن.
3-  نفسه ص:179-178.
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النِّفــــــــاِق َصَعالِْيِك  ِمْن  َخــــْوًفا  ــْفَس  النَـّ َفَقــَهْرُت 
النِّطـــاِق َمْشــــُدْوَد  النَّْفـــِس  َعِزْيَز  رأســـْي  رافًِعــا 
المـــــــــآقي َبْيــَن  َجَمـــَدْت  ُحـــْزٍن  َدْمَعــَة  حابـــًسا 
واشتيـــاقي« ــــْي  وَهمَّ ـــْي  َكفَّ علــى  قلبــْي  حامـــالً 

وينسج حضورها  الكربياء،  يؤطرها  المصير  واالفرتاق، وتحديد  فالوداع، 
ر ــ يف ظني ـــ فعلى الرغم من تمسكه الشديد بالحب،   عزة نفس، وإباء رجل أخَّ
وعزة  للكرامة،  حفظا  كفه  على  قلبه  وحمل  دموعه،  وحبس  نفسه،  قهر  فإنه 

النفس، خوفا من صعاليك النفاق، وصناع الوشاية.
ويعود ويفتق من الوداع صورة أخرى، حيث تحلو أحاديث الوداع، وتبدو 
عذبة النكهة، وهذا مدعاة ألن يتحسر الشاعر، ويذرف الدموع؛ ليقينه بالرحيل:)1(

الــــــَوداِع ِعنْــــَد  الَهـــــَوى  أحاديــَث  َأْحَلــى  مـا  آِه 
َمتاعــــي ُتنِْسْينــــي  باإلخـــالِص  الَوْعــــِد  كلمـــاُت 
ُمــطــــــاِع َغْيــــــَر  ِخْلُتنــــي  نأًيــا  َأْزَمْعـــُت  ُكلَّمـــا 
ِشراعــــي َمنُْصــْوٌب  الُحــبِّ  َغَمــراِت  فـي  سابِـــٌح 
َيراعــي مـِْن  بِْحـبِر  َعْينــي  ِمـْن  ْمَعـــاِت  الــدَّ َأمـــُْزُج 
ُمتـــــــــــــــداِع َجرِْيــح  َقْلــب  ِمــْن  اآلهــاِت  َأْنِفـــُث 
والتِيــــــاعي َغرامـْي  َتنَْســـْي  وال  ُحبِّـــي  فــاذكرْي 
داِع« َخْيــــــــُر  فأنِت  لـْي  ُدعـــاًء  نيــا  الدُّ واْمَلئِــْي 

والتشاؤم،  التفاؤل  بين  الشاعر،  لدى  الداخلي  الصراع  يظهر  الوداع  فعند 
فهو تارة يستطيب أحاديث الهوى عند الوداع، والسيما  إذا كانت تحمل الوعد 
المسافر،  الحبيب  يذهب  حيث  المتحابين،  بين  الحب  يف  واإلخالص  بالوفاء 
وهو يحمل يف قلبه تفاؤاًل، وأمالً بالعودة لمحبوبه، وتجدد اللقاء، ولكن سرعان 
ما يعود الشاعر إلى عقله، ويثوب إلى رشده، ويغمره األسى؛ فالفراق ذاته، ويف 

1-  مرافئ احلب: 180-179.
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النأي لوعة.)1(
ــِحْيــــــْب والنَـّ لنَِشــْيِجــْي  َتَرْكَتنِــــْي  وأخيــــــًرا 
َقرِْيــــــْب؟ أم  أَبْعيــــــــٌد  أدرْي  لســـــــُت  لِلقــــــاِء 
بالنَِّعْيــــــْب ُيَبـاهــْي  ُمْختــــاٌل  الَبْيــــِن  وُغــــراُب 
َتِغْيــْب)2( ال  َعنِــْي  الُبــْؤِس  ِخَضــمِّ  فـــي  َتـَدْعنِــْي  ال 
َيِخْيْب« ال  َظنِّي  إِنَّ  »ال«  َتْتُرُكنْي  ال  َسْوَف 

وهنا يأيت دور المحبوبة يف بكاء الفراق، وترك المحبوب لها، للقاء ال تدري 
يثق بظنه،  فإنه  الرغم من معاناته  بعيد؟!، وعلى  أم  متى سيكون؟!، أهو قريب 
الذي ال يخيب بلقاء آخر يجمعهما، ويستحضر كلمات ذات داللة على الفراق( 

النشيج، والبين(
يلخص  لنقل  أو  الحب،  يف  مذهبه  شاعرنا  يربز  والجذب،  الشد  هذا  ومع 

تجاربه مع النساء، وهنا يلقي بظالله السوداوية، التي استشعرناها من قبل :)3(
النَّاعَســـاِت الُعُيــْوِن  فــي  وَتَمــاَدى  َقْلبِــْي  هــاَم 
الُهـواِة ِســْلــِك  يف  الَمنُْظــْوُم  ِصـــــَغــرِْي  ِمـْن  وأنـا 
َحياتي ــْن  ِم َســراٍب  فــي  باألََمانــي  َأْحــَيــا  ُكنْــُت 
ارَياِت السَّ َصبِْيــِب  َمــْع  َعْطَشــى  البِْيــِد  كرَِمــاِل 
ِذْكَرياتِي َأْحـــَلى  األَْحـــالِم  َمــْوَكِب  ِمـْن  ناِسـٌج 
َعــــــاِت والُمــــْوُج  ارة  هــدَّ ــة  ُلجَّ فـي  عـــائٌم 
وَثَبـاتـــــي بَِعْزِمــْي  ا  َمـْزُهوَّ األَْخَطــاَر  َأْرَكــُب 

1-  مرافئ احلب ص:182-181.
الصواب ال تغب، ويمكن القول بجوازها هنا للضورة عىل سبيل إشباع لكرسة الغني فتولد عن   -2
ذلك ياء، فقد كان يمكن أن يكون البيت: »ال تدعني يف خضمِّ البؤس عنِّي ال يغيب لتكون ال 

نافية ال ناهية. كام أشار املحقق.
3-  مرافئ احلب ص:182_184.
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َفتـاتِــي يا  َأْحَيــا  اهللُ)1(  َيَشـاُء  إِْن  َأْحَيـا  َســـــْوَف 
وذاتــي وَتْكِوْينِـْي  َنْفِسْي  ألََرى  َأْحَيــا  َســـــَوَف 

الوصول  سبيل  يف  األخطار  كل  ركوب  و  المحبوبة،  عن  البعد  فشكوى 
والعودة إليها، وتجدد اللقاء بينهما، هو ما يجدد شاعرنا بثه يف غزلياته، ربما ليربئ 
يستحضر  هو  ولذا  عاشق،  كشاعر  الوجداين  مشروعه  إتمام  عن  ويعتذر  نفسه 
عدة ألفاظ دالة على شدة المخاطر التي حاصرته يف حبه:)كرمال البيد، أركب 
األخطار مزهوا، عائم يف لجة هدارة(، ويعد بأال يستسلم، وبالعودة للقاء جديد، 
وهنا نجد إرادة الحياة، وقوة اإلرادة، منبعها الحب الصادق الطاهر، الذي ينشده 
التحديات،  أنينه وزئيره، يف مواجهة  يطلق  يحيا، ومنه  يتغنى، وله  وبه  الشاعر، 

والمضي قدما نحو غاياته ومبتغاه.
وظل الشاعر محًبا وفيًّا لحبٍّ عاشه من طرف واحد، والغزل لديه متذبذب 
بين الرومانسية والتقليدية، ألنه وإن أحبَّ لم يعن نفسه بمعالجة أحوال الحبيب، 
وما رأى إال صدودا وهجرا عاش الحب، ولم يتعمق فيه، بل مرَّ يف حياته مرورا 

عابرا، حكاه كما حكى أسالفه. 

* وصف الطبيعة
حضرت الطبيعة لدى الفيفي بكل مكوناهتا وعناصرها ) المكان ، والزمان، 

وعناصر الطبيعة الساكنة والمتحركة، و اإلنسان(.
الطبيعة  تلك  كانت  بل  فحسب،  بالده  بطبيعة  متعلًقا  ليس  الفيفي  والشاعر 
ووصف  الحياة،  ظروف  من  وقاسى  عانى  مما  إليها  للهروب  والملجأ  المالذ  هي 
الطبيعة وتبنوها يف أشعارهم،  الذين وصفوا  الطبيعة لدى شاعرنا كغيره من الشعراء 
“ونعني به الشعر الذي موضوعه عالم الطبيعة؛ فالطبيعة صالحة كل الصالحية ألن 
تكون موضوًعا للشعر، وبعض الشعراء قد بنوا شهرهتم على تفنن يف شعر الطبيعة، 

1-  كذا، والصواب »إن يشأ«، ولكن الوزن ينكرس. وكان يمكن أن يقول »ما يشاء اهلل أحيا«، »إن 
أراد اهلل أحيا« كام أشار املحقق.
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كالصنوبري، وبعض شعر البحرتي، وبعض شعراء األندلس”)1(.
وشاعرنا يف وصفه أكثر من ذكر بلدته ومسقط رأسه )فيفا(، ومن ذكر )عرعر(، 
البلدة التي قضى فيها سنين من عمره معلما وفردا عامال، احتواه أهلوها، واندمج يف 
ذرات رمالها، حيث تجلت البلدتان)فيفا( و)عرعر( يف مجموعة من أشعاره منها 

قوله:
فيفا  ذراك-  أحلى  ما  فيفا-فيفاء  أنسام  فيفا-ذوبتني  َفيَفا-حسن  األُنِس  »لمرتع 
وانطلقت بي األشواق-إلى فيفا يحضنها سحاب، َعْرَعُر البيداِء-َعْرَعَر الَجْرَداُء« )2(. 

ويطلق عليهما تارة )بالدا(،وتارة )أرضا(، وتارة )وطنا(: 
» يا أْرًضا َتِفْيُض َجَداِوالً-بالٌد َحَباها الُلُه باْلَوْفرِ والِغنَى- َيْزَداُد فِْيِك الُحْسُن ُحْسنًا 
ِب يف َوَطنِْي ــ   ياباِلدْي َسْرَمِديَّا- ألَْرِض الُحبِّ َتْدُفُعُه الُحُقْوُق ــ ُشِغْفُت بالَمنَْظرِ الّخالَّ

ولسُت َأْرَضى باِلدًا َغْيَر ُأْوَطانِْي«)3(
وذكر شاعرنا أسماء أماكن أخرى عديدة يف )فيفا( و)عرعر(:

) الخشعة، وادي الفاحم، الحقل، الروض، الرعن، خيران، أمواج الغبر()4(
وإلى المكان حضر الزمان لدى الشاعر، كمحتو لهما، ومجددا أو محفزا لذات 
الشاعر المتقلبة،  وحاله غير المستقر، فحال الشاعر وزمانه متقلبان كتقلب الفصول 
بشكل الفت:  فذكر يف شعره  والغروب؛  والشروق  والنهار،  الليل  وتعاقب  األربعة، 
الربيع، الصيف، الخريف، الشتاء، الشروق، الصباح، المساء، الليل، الدجى، النهار)5(

1-  أمني، أمحد، النقد األديب، جلنة التأليف والرتمجة والنرش، 1371هـ ــ1952م، القاهرة، اجلزء:1، 
ص:85.

2-  انظر مرافئ احلب ص:114-112-138-224-223-124-120.
3-  انظر املصدر نفسه ص:250-138-227-68.

4-  انظر مرافئ احلب ص:251-250-224-153-149-122-120-111-96-56
ص:124-123-122-121-120-111-110-108-72-56- نفسه  املصدر  انظر   -5
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واألعشاب،  واألزهار،  )األشجار،  الساكنة:  الطبيعة  عناصر  وبرزت 
والبساتين، والصخور، واألغصان، والروض، والوديان، والجبال(، والمتحركة: 
والرعود،  واألطيار،  والجداول   الماء  وجريان  والسيل  واألمطار  )الشمس 

والسحاب(  يف كثير من األبيات. )1 (
الشاعر، ومنها  العديد من األبيات لدى  وحضر اإلنسان )ابن األرض( يف 
ُسُمْوِط  مِْن  -حلْت  َمْذِحِجيَّا  ُحْسنًا  الُحْسُن  َيْبُدْو  النَّاِس  َوُجْوِه  يف  )َكْم  قوله: 

العاشقيَن قالئدًا- دْيرٌة َطاَبْت لَِقاطِنِها()2(. 

َجـائِــــــِد الـــَوْدِق  َدائِــــِم  بَِوْبــٍل  ** حاُب ّأقـُْوُل وَقـْد َثـرَّ الثَّـَراُء وَأْغَدَق السَّ
وافِــِد الرَّ جميـُع  ُتْزِجْيِه  الَخْيرِ  ِمَن  ** لــِك اهللُ يــا أْرًضــــا َتِفْيـــُض َجــَداِوالً
وتالـــِِد َطـرِْيــٍف  مْن  الَفيايف  َيـُعمُّ  ** بالٌد َحَبـــاها الُلُه بـاْلـَوْفــــرِ والِغـــنَــى
الَعْيـِش راِغِد ِمَن  بَِمْوُفـْوٍر  فجادْت  ** والثَّنــا والُجـْوِد  الَمنِّ  ذو  بـِه  حَبـاها 
الفـدافِِد َجِحْيِم  يف  الَبَواِدْي  ُتِذْيُب  ** ًة وَكـاَنــــْت َيَبـاًبـــــا َقْفـــَرًة ُمْكفِهــــرَّ

وألنه ابن األرض، ويجمعهما رباط مقدس، فقد احتلت يف أشعاره حضورا 
بعد أن جاد عليها اهلل سبحانه  قويا، وبمعالجة متميزة، وها هو يصف األرض 
وتعالى، وأعطاها من فضله، فقد أغدق السحاب، وسقاها المطر، وخلف ذلك 
الغيث خيًرا وافًرا، من خضرة، وجداول تفيض بالماء العذب الزالل، وعمَّ هذا 
األرض  اكتست  فقد  والسهول،  والروابي  والوديان  الخضراء،  الجبال  الخير 
بالثوب األخضر، بعد أن كانت جرداء قاحلة، فيربز لنا من هذا المشهد صورتان: 
صورة األرض المكفهرة الجرداء قبل أن تسقى بالمطر، وصورهتا بعد أن جاد 
الجارية  الوديان  الذي عم كل  والبهاء،  الجمال  بثوب  الخالق، واكتست  عليها 
والروابي والسهول الخضراء والجبال الشماء، واستخدم ألفاظًا معربة، وذات 
انظر املصدر نفسه، ص: 227-223-164-163-139-138-131-111-103-102-  -1

.250
انظر املصدر نفسه ص:227-164-112-56  -2
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داللة على الصورتين كـ)مكفهرة-أغدق-تفيض-الوفر-الغنى(.
وما مشهد يستثير كوامن الشعر ويحفز الشاعر للقول، كمشهد المطر، وما 

يستتبعه من نماء وخضرة، وما يحركه يف الناس ويبثه من فرح:)1(

ــرِد ـــ ــَب ـــاِر وال ــــ ـــَط ـــدَى األَْم ــــ وَص ** َبْلـِدْي فـي  ْرِع  الــزَّ َوْشــَوَشــاُت 
ــِد َغ ــرَّ ـــ الــخــْصـــــِب وال ـــِع  ـــْي َربِ يف  ** مــُْزِهــَرًة األَْرِض  واْخــِضــَراُر 
بـِـَدِد ُمــْفَعــٍم  َصــَبــاٍح  فـي  ** ُمنْــــــــــَعِقًدا الطَّـــــــــلِّ  ورذاُذ 
ُمنَْفــــرِِد ــْزِف  ـــ ـــ َع ِمــــــــْن  ــْذٌة  ـــ َف ** ُأْغنِــَيــٌة ْوِض  الــــرَّ وَحــِفْيــُف 
ــَرِد ـَ ــ ــّص َنـــــــاَم فـــــي ال ـــاٍح  يف َصـــَب ** َحــالِمــًة ْمـــِس  الشَّ وُشـــُروُق 

فتظهر لنا يف هذه األبيات صورة الزرع والربد واألرض المخضرة المزهرة، 
يف فصل الربيع، ورذاذ المطر المنعقد يف الصباح الملبد بالغيوم، ونسيم الغادية، 
وتغريد العصافير، وصوت الرعد، وضجيج السيل يف المساء، ونجده يف األبيات 
لم يسم المكان الذي يصفه، ولكن يتضح لنا أهنا فيفا بودياهنا وثوهبا األخضر، 
عناصر  مستحضرا  السماء،  تناطح  الشامخة  وجبالها  روابيها،  يكسو  الذي 
الطبيعة؛ فاألمطار والربد يتساقطان، والشمس تشرق، وترسل خيوطها الذهبية 
تداعب األرض؛ فكأن هذه العناصر قد اجتمعت تعزف أجمل األلحان احتفاًء 

بالربيع الخصب، وقد غطى األرض بجماله، وبالخير الذي عم كل األرجاء.
        ولكنه يصرح يف نص آخر يسيل عذوبة باسم معشوقته، وحضنه األول 

)فيفا(، معيدا رسم صورة الطبيعة،. وقد جادها الغيث:)2(

ـــُهْوِل، َقْفـــًرا، وِرْيفا َرى، للسُّ للــذُّ ** َمـْن َرُسـْولْي لَمـْرَتــِع األُْنــِس َفْيـَفا؟
الطَّرِْيفــــا التَِّلْيــــَد  َينُْثــــُر  للثَّـــَرى  ** يــالــــْي للَّ ــَرى  للسُّ للمـــــََســـاراِت 
للعصــافيرِ ِحْيــَن َتْمـرْي الَغرِْيفـــــا ** الَعـــَذاَرى لُطْهـــــرِ  ــَدى  للنَـّ ــذا  للشَّ
الَعِلْيــــــــل َيْمِشـــــــي َدفِْيـــفـــــــــا ** بـاِح الَبِلْيِل فــي َيـــْوِم َطـلٍّ للَمَساِء للصَّ

1-  مرافئ احلب ص:72.
نفسه ص:120.  -2
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حيث ألهبت قسوة الغربة شاعرنا، فاستذكر مرابع الصبا والشباب وملتقى 
سالم  )فيفا(،  والجالل  الجمال  ألرض  بالسالم  يبعث  فأخذ  واألتراب،  الغيد 
يملؤه الحب والوفاء واالنتماء، والشوق لكل ذرة فيها،  للسهول للجبال للوديان 
للجمال، تلك فيفا كأهنا ثوب مطرز، فاق كل معاين البهاء، أشبه بعروس يف ليلة 
وشبابه،  طفولته  أيام  فيها  درج  التي  مدارجه  ينسيه  أن  كاد  عنها  وبعده  زفافها، 
ويظهر لنا يف هذا المشهد حضور الزمان عنصرا رئيسا متمما للصورة: ) الليالي، 
الجميلة  للوحة  ومتمما  رئيسا،  عنصرا  المكان  وحضور  الصباح(،   ، المساء 
التي رسمها الشاعر: )مرتع األنس، قفرا، ريفا(، مستخدما أسلوب االستفهام، 
واستخدامه لعبارة ) من رسولي؟( داللة على عجزه عن الوصول، واستعجاله 
ومرارهتا  الغربة،  قسوة  على  شك-  -بال  وداللة  وأحبابه،  دياره  أخبار  بسماع 
إلى جانب ما أصابه من علل، جعلته بعيدا عن دياره، فتكالبت عليه الهموم من 
غربة ومرض، جعلت منه شخصية لم تعد تقوى على مقاومة الشوق والحنين 

لمحبوبته )فيفاء(.
وحضر الليل عنصرا زمانيا، وأحد مشاهد الطبيعة يف شعر الفيفي، وامتزج 

به إلى حد التوحد:)1(

الَجِفْيفـا الَخَيــاَل  َتْحــِفُز  َؤى  والــرُّ ** ُكْوِن والَكــْوُن غاٍف َجى والسُّ فـي الدُّ
الَعنِْيـفـا والظَّــــالَم  ْيَح  الرِّ َتـْرُقـــُب  ** وايــا الزَّ ُرفــْوِف  فــي  والمصــابيــُح 

فالليل من ملهمات الشاعر، وكان له األثر يف نفسه، سكون الليل، وهدوؤه،  
الشاعر، وهيمن على فكره وعقله،  الذي طوق قلب  بالطوق  فيفا أشبه  فحسن 
ونجد  الليل محور الحديث لدى الشاعر يف كثير من أشعاره؛ فالليل هو الوقت 
الذي يتذكر فيه اإلنسان األوجاع واآلالم، والشاعر كغيره من الشعراء عرب عنه يف 
أشعاره؛ ألنه يتناسب مع حالته المتألمة المكلومة، والشاعر هنا ُيعد الليل بمثابة 
الصديق؛ وذلك يتالءم مع حالة الشاعر الباكية الشاكية، وهذا يذكرنا بالشعراء 
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القيس  امرئ  أمثال  أشعارهم،  يف  لليل  استحضارهم  يف  العصور  على  القدامى 
عندما قال:)1(

بُِصْبــٍح، وما اإلْصَبــاُح ِمنْـَك بِْأْمَثـِل« ** ْيــُل الطَِّوْيـُل أالَ اْنَجِلــي ـَها اللَّ »أالَ َأيُّ
والمتنبي عندما قال:)2(

َفَليــَس َتــزوُر إاِّل فــي الَظــــــــــالِم« ** َحــيــاًء بِـها  َكـــَأنَّ  »وَزائِـــَرتــي 

هذا  تسجيل  إلى  الشاعر  ذات  تشرئب  أنفاسه  هبوب  ومع  السحر،  ويف 
المشهد األخاذ؛ فتنداح أساريره، وتستلقي يف قوافيه مشاعره:)3(

َب الُخُشـــــْوُع الَحــنِْيــفــا ِمْثَلــَمـا َذوَّ ** ُسِحْيــــًرا َفْيــــفا  َأْنَســــاُم  َبْتنِــــي  َذوَّ
ِمْثــَل َمــْن فـي الُقُيــْوِد َيْمِشْي َرِسْيـفا ** ــَبــاُح الَكُســْوُل َيْمِشــْي َوئِْيـدًا والصَّ
اُء ُتـْرِخـْي النَِّصْيـفا واْسَتَفــاَقـْت َحــوَّ ** ــَدى َذاَب فــي ُخـُدْوِد الُخَزاَمـى والنَـّ
ِمــْن ُشـُرْوِق الُخـدْوِد ِمــْن ُكـلِّ َهْيـفا ** ْت َصَبــاًحا ْمـُس إْن َتَبــدَّ َتْخَجــُل الشَّ

ُب الخشوُع  ففي هذه األبيات يصف أنسام فيفا، التي تذوب الُمِحبَّ كما يذوِّ
الشمس  وتبدو  ولطف،  برفق  األغصان  وتتحرك  الروابي،  زهور  هتتز  العابد، 
أن  وألجل  الحسناوات،  الصبايا  خدود  يف  أثره  يبدو  الذي  النور،  من  خجواًل 
ندرك عذوبة الطرح الذي ُيشعر نفس المتلقي بالرقة واالنسجام، يكفي أن  نقف 
على استخدامه لأللفاظ ذات الداللة الموحية:)أنسام- سحيراــ الندى-ذاب ــ 
رسيفاـ ترخي النصيفا ــ تخجل ــ هيفا(على الرغم من مباشرة التعبير، وأن يجعل 
تقاطعا بين الطبيعة ممثلة يف بواكير الصباح، والمرأة ممثلة يف خدود الحسناوات 
حين تلثمها خيوط الشمس، فالمرأة حاضرة لدى شاعرنا، حيث جعل لها نصيًبا 

1-  ديوانه، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، مرص، القاهرة ط/4،ص:18
2-  ديوانه، حتقيق: د/مصطفى عليان، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، ،ط1،1418هـ/ 1998م 
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كلمات  استخدم  عندما  الجمال،  ذلك  من  يتجزأ  ال  جزء  فهي  الوصف،  من 
)الخدود-حواء-هيفا(.

وُتلهب )فيفا( قريحة شاعرنا، وهو يف غربته يكابد، ويعاين فكأنه ما بارحها ، 
وال خرج عنها، فهي يف قلبه، ويف حناياه حاضرة، بين عينيه ماثلة:)1(

ُحـبٌّ ْوِح  الــرُّ َصَفــاِء  ِمْن  َج  الُحُقـــْوُق**َتــوهَّ َتــْدُفُعُه  الُحــبِّ  ألَْرِض 
الَعِشْيُق**إلـى َحْيـُث الَجَمـاُل َحَثثـُت َرْكبِـْي َأَتــى  للَجَمــاِل  فُقْوُلــــوا: 
َبــِدْيـــــٌع َمنَْظــُرَها  َحْسنَـاَء  َتُتـــــــْوُق**إلـى  لنَْضَرتِــَها  وبــاِصَرتِْي 
َسَحــــاٌب َيْحُضنُــَهـا  الُبــُرْوُق**إلـى)َفْيـَفاَء(  َجــَوانِبِِه  فــي  َتَصـاَرُع 
ُرَبـاَهـا فــي  َيْجُمــُد  الَطــلِّ  ُرْوُق**َحَبـاُب  الشُّ َيْسُكُبــُه  األَْعَشـاِب  على 
َنْشَوى األَْفنَاِن  فـي  األَْطَيــاِر  ِحْيــُق**إلـى  الــرَّ َأْسَكَرها  األَْزَهـاِر  ِمـَن 
َنِسْيـــٌم ُيْرِقُصـها  األَْغَصـاِن  الـَوِرْيـــُق**إلـى  َجُر  الشَّ ــُه  َضمَّ َعِلْيــٌل 

وهو  وأجداده،  آبائه  أرض  فهي  يرى،  كما  عليه  مفروض  حق  لفيفا  فحبه 
مدين لها ألنه درج فوق أرضها، وتنسم هواءها، ونطق أول حرف وكتبه فوق 
الفاتنة،  طبيعتها  مربزا  فيها،  ما  لكل  الولهان  بالعاشق  نفسه  يصف  وهنا  تراهبا، 
الطل  وحبات  والربوق،  السحاب،  يف  المتمثلة  المتنوعة،  بعناصرها  ومتغنيا 
وود،  حب  يف  فيفا  يحتضن  فالسحاب  المورق،  والشجر  والنسيم  واألغصان 
واألطيار ترقص يف فرح وهبجة، والنسيم ُيَرقُِّص األغصان، لكنه عليل قد ضمه 
الشجر الوريق، وكأن كل هذه العناصر اجتمعت يف احتفاء بذلك القادم العاشق 
لفيفاء، وذلك يعكس روح الشاعر المتلهفة والمتفائلة بالعودة من جديد للديار 

واألحباب.
و)عرعر( هي البلدة الثانية التي استأثرت بقلب شاعرنا الفيفي؛ فدبج فيها 

أشعارا رائقة ممتعة، وأبرز طبيعتها وتغنى هبا إنسانا وبيئة : )2(
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ٌة اُء ُحــرَّ ْعبِّ**وَعـْرَعـُر  فــي البيــداِء َغــرَّ َتُشقُّ الَمَدى بالَعـْزِم يف الَمْرَكِب الصَّ
ــُر ِمــْن ِمْضمــاِرهــا َيْعــُربِيَّـــــًة مِّ الـــَوْثــــــِب**ُتشَّ َة  َفـــذَّ ارًة  َمــــوَّ ـلًة  ُمَحجَّ
مــاِل مــــــآثِرًا الَكْعـِب**َبنَــْت ِمــْن ُحبِْيَبـاِت الرَّ َتْختــاُل راِسَخَة  على َصْدِرها 
بيَب وقد ُتْصبـي**حلْت ِمـْن ُسُمــْوِط العاشقيـَن قالئـدًا علـى جيِدها َتْسبِـْي اللَّ
وفـي روِضهـا األنسـاُم ُتْغنـي َعن الّطبِّ**وفــي َشْمِســـها ظِـلُّ وفـي َبْرِدها َدًفـا

اهتمام وُحبَّ شاعرنا، لكوهنا مرتع صباه، ومسقط  فيفا جل  فكما حازت 
رأسه، كان لعرعر التي احتوته شاعًرا ومربًيا ومفكًرا حضور يف شعره، فخلدها 
يف عدد من قصائده، فها هو يصف عرعر، وهي تشق الطريق الصعب نحو التطور 
بالقالدة  أشبه  تطوقها  الذهبية، وهي  الرمال  قوة وعزم، ويصف  بكل  والمدنية، 
الذهبية، التي تزين عنق الفتاة الحسناء، ويف روضها وشمسها دواء من كل مرض 
إليها حًبا وولًعا من كل األقطار،  يأتون  الذين  العاشقين  وعلة، وهي مهوى كل 
ونراه يستخدم  ألفاظا  تدل على طبيعتها القوية الصلبة:)صحراء، الرمال، البيداء(.
وهنا يبين سبب حبه لها،  وقد احتفت به وآوته، فوجد فيها مالذا وموئال، 

فتعلق هبا أرضا وإنسانا:)1(

ــْي  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــي قــوم ـــنْ ـــأل ــــ ــــ ـــْس وَي
ــــاذا عــشــقــَتــــــــــــــهــا ـــــ ــــمـــــ ل

**
ــــرٌّ مـــــع  ـــــ ـــُت: لــهـــــا ِس ــــ ـــقـــل ف

ــبَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ الــــُمــــْدَنـــــــــِف الــصَّ
ــا  ــه ـــ ــي ــــل ف ـــــ ــــوا: وه ـــــ ــــال ــــق ف
ـــــــَن الــــُحــــْســـــــــِن َمـــْطـــَمـــٌع ِم

**
ــا  ـــ ـــ ــه ــي ف َأَرى  فــــقــــلـــــــــُت: 
ـــْرِب ــــ ـــَغ ـــــــــــْرِق وال َســنَـــــا الـــشَّ

هــــا ُقـــْبـــــــالُت  ــــدِّ ـــــ عـــلـــــــى َخ
ِعـــْشـــــــــــق َســـَكـــْبـــُتـــــــــــهـــــــــــا

**
ـــا  ـــه ــــ اتِ ـــْن َذرَّ ــــِ وَكـــّحـــْلـــــــــــُت م
ــْدِب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــُه َة ال ـــــرَّ ــــــ ُط

حبه  سر  عن  سألوه  حين  قومه،  وبين  بينه  حواٍر  أسلوب  الشاعر  ُيربز  فهنا 
فيها  فيجيب:  ذلك؟!  عليه  يوجب  ما  والحسن  الجمال  من  فيها  وهل  لعرعر، 
كل معاين السنا والحسن، ما يجعله يتعلق هبا، ويعشق رمالها الذهبية، ورياضها 
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يعكس  وهذا  األهداب،  طرية  العينين،  المكحولة  الجميلة  كالفتاة  فهي  الغناء، 
نظرة الشاعر المحبة للجمال، وإظهار الشيء بكل حسن وهباء للمتلقي، فيشرك 
لها  فحبه  الشاعر،  رسمه  الذي  الحسن  ذلك  تشاهد  العين  وكأن   ، معه  القارئ 

مقدر تقدير.                     
ومع هذا فال تخلو عرعر من مسحة جمال وروعة حين يغدقها المطر :)1(

وُق والَهَوى إذا ُكنْـُت مدفوًعـا إليهــا فما َذْنبِي؟!**وإْن ِغْبُت َعنْها َضجَّ بْي الشُّ
بِْيــــُع َتــَزَينَـــْت بـأزهاِرهـا العــــذراِء َفتَّاَنـــــًة َتْسبِـي**وَربِّـــَك إْن جــــاَد الـــــرَّ
ظِــالالً وَنْلُهــْو فــي حدائِقهــا الُغْلِب**وليــــس بعيـــــدًا أْن َتُكـــــْوَن ِرَحــاُبــــها

عرعر،  عن  غيابه  عند  قلبه  يعتصر  الذي  والحنين  الشوق  لنا  يربز  هنا  فهو 
باألزهار،  وتزينت  بالجمال،  اكتست  وقد  الربيع،  فصل  يف  صورهتا  ويظهر 
وأصبحت أرجاؤها ظالال، وحدائقها ذات هبجة تبهج الناظرين، وهذا يعكس 
روح الشاعر المتعلقة بالديار التي آوته واحتضنته، والمفتونة بالحسن والجمال.

ونراه يعرض لعرعر صورتين يف هذا النص:)2(
َعـــرِ الشَّ ِمــَن  ابياًتــا  الَغَبـــــــرِ**كانــْت  مــَِن  ــَواٍج  ـــ َأْم تحــَت 
نائمًة الَقْفــــرِ  َسْطــح  ــَدِر**َفــــــــْوَق  ــَك ْمــــــــِل وال ــْدِر الــرَّ ـــ ـــْوَق َص َف
جــاثَِمـًة األرِض  ُتــُخــــــــْوِم  ــرِ**فـي  ــَج ــضَّ ــِل وال ـــ ــْي ــلَّ ال ـــْوِس  ـــُب ُع يف 
ْيــِف-ُمتَّقــًدا الصَّ َلِهْيــِب  َسقــَرِ**فـي  ـــْن  ِم األرواَح  ــُفــــــــُث  َتــنْ
ُمنْعِقـــــًدا  - القـــــــرِّ  األَثــــــَرِ**والــَجَمـــــاِد  بـالـــُغ  ــٌر  ــرِْي ـــ ـــ ــَه َزْم
لَِقـاطِــــنِهـا َطــــاَبْت  ــرٌة  ـــ ـــ َمُضـرِ**ِدْي أْو  َقــْحــطَّــــــــاَن  َبــنـِــــْي  ِمـــْن 
َمَفــاتِنَـــُه ــَواِدْي  ـــ ـــ ـــ ال والُجُســــــرِ**َأْظــَهــــــــَر  باإِلْسَكــــــاِن  َتـــــــــاَه 
أْبَدَلهــا الــُحــمـــْــُر  َمــــــــاُل  والَحَضــــرِ**والــــــــرِّ للَبــــــْدِو  ـــــًة  َجنَـّ
َلبَِســـْت َقــْد  الـــَجـــْرَداُء  والَوبـَرِ«**َعـــــْرَعــُر  الَخــــــزِّ  َبِدْيــِع  مـِْن 

مرافئ احلب ص:56.  -1
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فقد وضع لها صورة سلبية، قبل أن تمتد لها يد الرعاية والتنمية؛ فوصف 
وضجره،  ليلها  وقسوة  الذهبية،  ورمالها  المجدبة،   بصحرائها  قديما  عرعر 
األقطار  كل  من  لزوارها  طابت  قد  ذلك  مع  أهنا  إال  صيفها،  ولهيب  وعبوسه، 
والقبائل، والصورة األخرى ايجابية، تظهرها بكل معاين الحسن والجمال؛ فقد 
أصبحت مزدحمة بالمساكن، ونشطت فيها حركة التنمية، وهي تكتسي  بالخز 
والحضارة؛  التطور  يد  إليها  امتدت  أن  فبعد  الغيث،  ؛  جادها  أن  بعد  والوبر، 

أصبحت قلب الشمال النابض.
وما ذلك إال داللة على روح متعلقة بالطبيعة، ترى فيها المالذ والمهرب، 
والجمال والدواء، حيث أجاد الشاعر يف وصفه للطبيعة، ووفق يف ذلك، مستخدما 
ألفاًظا ذات داللة تعرب عن الموصوف، وتتناسب معه، فيميل يف  وصف فيفاء 
والروض،  المطر،  مع وصف  يتالءم  ذلك  والعذوبة؛ ألن  الرقة  إلى  يف عمومه 
والندى، والشمس، والزرع، والزهر، واألغصان، ويميل إلى الخشونة والقسوة 
النسبيين يف وصفه لعرعر؛ وذلك يتناسب مع وصف الرمال، والصحراء ولهيب 
معاناة طويلة، طالما  للمتلقي عن قصة  إال حكاية  الوصف  وما ذلك  الصيف، 

عانى منها شاعرنا، وحاول إيصالها إلينا عرب كلماته.

* اللجوء إلى اهلل، وظهور شخصية الشاعر المتدينة:
أمام ما عاناه شاعرنا من يتم، وشظف عيش، وترحل، وانكسار، ومرض، 
برزت يف شعره نغمة حزن، وألم، ورضا، وتسليم؛ فلجأ إلى اهلل الباري اللطيف، 

واستعاذ به: )1(
ْنيــا بهاِرَجــها َبـِد**وَقــْد َأْخــْذُت ِمــَن الدُّ الزَّ َكْثــَرُة  َغْيرِْي  ِمْثَل  ينْ  ــرَّ وَغ
ُقنِــي أَوِدْي**فــي ُكــلِّ جـارَحــة َذْنــٌب ُيــَؤرِّ بْي  واْمَتدَّ  َأْسَتِقـْم،  لْم  َربَّاُه، 

اإلنسان،  يعرتي  ما  كل  يعرتيها  باهلل،  مؤمنة  شفافة  روًحا  شاعرنا  فيمتلك 
من  فهناك  ومفاتنها؛  وزينتها،  بالدنيا،  البشر  من  كغيره  بداياته  يف  الشاعر  فاغرت 

1-  مرافئ احلب، ص:77.
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الذنوب والخطايا ما يؤرقه، ويجايف مضجعه، ولكنه متفائل برحمة اهلل، وغفرانه، 
فالشاعر هنا يعرب عن إحساسه بالخطيئة، وشعوره بالذنب والندم.

وها هو يرجو العفو من ربه العفو الغفور:)1(
الَعــَدِد**يــا َربِّ َلــْو ُعـدَّ َذْنبِــْي كالُمِحْيــِط َلمـا فــي  َغْرَقــاَن  خائًبا  َرَدْدَتنْي 
يا خالِِقْي ُصبَّ ُنْوَر الَعْفِو يف َخَلِدْي**يــا ُمنِْقــِذْي مــِْن َلِهْيــِب النَّاِر يـا َأَملي
َوَمْن َخال َقلُبُه ِمـْن َوْصَمـِة الَحَســِد**يــا َسْعــَد َمــْن نِْعَمــُة اإِلسـالِم َتْغُمـُرُه
ْنَب َعنِّي َفَقــْد مـََزْجُت َبْيــَن َطرِيــِق الَغيَّ والَرَشِد**يـا قابـَل التَّـْوِب آْمــُح الذَّ
، إِْن كاَن َخْيـًرا لْي الَبقـاُء، َفَهْب لْي ِمـْن َدوائِــَك ما َيْشِفْي مـَِن الَكَمِد**يـا َربِّ
ــْوَب ِمـْحنََتـــُه ا ِمنْـَك بالـَمَدِد«**فَأْنـَت َأْذَهْبـــَت َعـْن َأيُّ ِة الَكْرِب َمنَـّ يف شـدَّ

فتبقى مناجاة اهلل سبحانه وتعالى، واالعتصام بحبله المتين، وطلب التوبة 
والمغفرة، وعدم اليأس والقنوط من رحمته مطالب كل مؤمن، فاإلسالم نعمة، 
يوعظه،  وكأنه  معه،  القارئ  يشرك  فالشاعر  روحانيته،  قلبه  غمرت  من  سعيد 
و  الرحيم،  الغفور  العفو  وتعالى-فهو  اهلل-سبحانه  رحمة  باستشعار  ويذكره  
الُمعَتصم والُملتجأ، وأعلم بما هو خير لإلنسان، وهو من يذهب الهم والحزن 

عن قلب عبده المكلوم.
ومهما عظمت الذنوب فبعفو اهلل األمل والرجاء:)2(

الَحِصْيف**ولْي فــي اهللِ-إْن َعُظمــْت ُذُنـْوبِـــْي ــبـِـِق  الــلَّ ــِق  ــَواثِ ال َيــِقــْيــُن 
فحسن الظن باهلل مطلب من كل مسلم، والشاعر يؤكده دوًما يف نصوصه.

1-  مرافئ احلب ص: 77- 78.
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 وهنا يناجي الباري جل يف عاله شاكيا إليه سبحانه ما أصابه من ضر وبالء:)1(
يــالــْي َسَكاكِــــــْينُــها ِمــْن َدِمــْي َتــــْرَضُع**إلــى اهللِ أْشُكــْو ُصــُرْوَف اللِّ
َلــــــــــُه الِجَبــــاُه  َتــــِذلُّ  َمــن  وَمـْن َيــْخِفُض الَمــــــْرَء أو َيْرَفــــُع**إلــى 
َرْغَبــــــٌة ولـــــــــْي  أسَتِجْيــــُر  إليــِه ولــْي الَقْصــــــــُد والَمْطَمـــــُع**بِــِه 
ـيَِّئـــــــاِت السَّ َغــافِـــَر  يــا  َربِّ  إلــى َذاتِـــــَك التَّــــْوُب والـَمْرِجــــُع**أيــا 

فبث الشكوى، ورفع الصوت بالنجوى له سبحانه، مطلوب من كل مسلم 
الدهر واألقدار،  الشكوى هلل من صروف  يرفع  موحد، موقن، وها هو شاعرنا 
والمطمع،  القصد  وإليه  الجباه  له  وتخضع  الرقاب  له  تذل  لربٍّ  الشكوى 
وطلب  ولومها،  النفس  ومحاسبة  بالذنب،  والشعور  بالخطيئة،  فاإلحساس 
التوبة والعفو، والطمع فيما عند اهلل ، من سمات النصوص التي ُتظهر شخصية 

الشاعر المتدينة.
***
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الف�شل الثاين
 االتجـاه االجتماعي

* الشباب 
* التقاعد

* المرأة
* المناسبات

* أعيان المجتمع وأدباؤه

هما:  أساسيين  عنصرين  على  قائم  الفيفي  شعر  يف  االجتماعي  االتجاه 
الواقعية، والوضوح، كما هو الحال لدى العديد من الشعراء، الذين أولوا المجتمع 
اهتماًما يف أشعارهم، انطالًقا من حرصهم على صالحه، ومعالجة مشكالته وقضاياه، 
أساليب  مستخدمين  هبا،  والمطالبة  الحقوق،  وبيان  الوعي،  ونشر  بإنسانه،  والرقي 

تعبيرية واضحة  يف اإلسهام يف نشر وقائعه، ونقلها لنا يف صور مباشرة.
الموضوعات  لبعض  مناقشته  خالل  من  الشاعر  لدى  االتجاه  هذا  برز  وقد 
واألدواء يف المجتمع، وتجلًّى أكثر يف االهتمام بقضايا الشباب، ومشكالت المرأة، 

والمشاركة يف المناسبات: 

* الشباب
أدرك الشاعر  دور الشباب وأهميته، وأهنم عماد األمة، وصناع المستقبل؛ 
فقدم أشعارا تربز همه واهتمامه بشباب بلده، وغيرته عليهم، فراح يضع إصبعه 

على الجرح، مربزا السلبيات التي وقع فيها شبابنا:)1(

1-   مرافئ احلب، ص:50.
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َوَلٍه النَّْشِء يف  يا سائالً كيَف حاُل   * شعاُرُهْم-يا صديقي-النَّْوُم والَهـَرُب*
ِعْلـٌم وتـجربـــــــٌة لُه  *اسـأْل خبيــًرا  َتمـــاَدى-بيُتــُه خــرُِب* شبــاُبنــا-إْن 
ُهْم َأَبــــًدا *أْبناؤُكــْم- يا عــزيزي- َهمُّ النَّْصــــُر هل فاَز أم هل فاز ُمنَْتَخـُب؟*

اآلمال  عليهم  تبنى  الذين  وهم  يرى-،  األمة-كما  عماد  هم  فالشباب 
واألحالم واألماين، وهم ثمرة المجتمع؛ لذلك أوالهم الشاعر اهتماما خاصا 
الحاضر؛  الزمن  الشباب يف  يتعجب ويتخوف من حال  يف شعره، والشاعر هنا 
فنجده يركز على األمور التي تؤدي هبم إلى الضياع والهالك: من تماٍد و اهتمام 
بسفاسف األمور وقشورها، وذلك يعكس روح الشاعر المؤمنة بدور الشباب يف 

بناء المجتمعات، وحرصها على صالحه.
الشباب  سقوط  عنها  وأفصح  شاعرنا،  عالجها  التي  األدواء  تلكم  ومن 

وترديهم يف منحدر المخدرات ومستنقعها، وإدماهنا:)1(
ْعــَر َعـْن َشَبــاب َتـــــَردَّى *واْكُتــِب الشِّ واألَْفُيـــْوِن* َيــاِع  الضَّ َمَهــاِوْي  يف 
*َخْبــَط َعْشــواَء فــي الَمَتاهـاِت َيْمِشـْي الَمنُــــْوِن* بَِكــْأِس  َيــْرَتـِوْي  هائًِمـا 

ووقوف شاعرنا على األثر السلبي للمخدرات على الشباب جعله يراجع 
األسباب، وُيرجع الخلل إلى الرتبية يف األسرة ويف المدرسة. 

المعلم،  إهانة  على  والطالب  الشباب  يبكت  آخر  موضوع  يف  نجده  ولذا 
والتقليل من شأنه، وعدم احرتامه، مع أنه يحمل أعظم رسالة لهم:)2(

ِس،  مــا هــذا الــجــزاُء َلــُه؟ *َوْيــَح الُمــَدرِّ َيَهــــُب* كـــمـا  ُيعَطى  َأْن  الــعــدالــــَة  إنَّ 
*َأْيــَن الــوفــاُء؟ وما هــذا الــَجفــاُء َلـُه؟ َشرُِبـــوا؟* قــد  ْقـراِق  الـرَّ َنْبعـِِه  من  أليـس 
ِل الــعـــاِم إهــــمــاٌل وَمْضَيـــَعٌة *فــي َأوَّ والَحَطـُب* الُجْهُد  ضاَع  الليـِل  كحاطِب 
مـنَّظـــــــََمٌة أفــــــواٌج  الــعـــاِم  *وآِخـــُر  على »الخصوصْي« وقاَم الَعْرُض والطَّلُب*

1-   نفسه، ص:272.
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عن  الغيور  الواعي،  المعلم  وهو  الشاعر،  نقله  الذي  المشهد  لهذا  فلننظر 
تغير المبادئ  لدى طالب هذا العصر تجاه معلميهم، وعدم الجد يف أخذ العلم، 
إلى  العصر  هذا  معلم  معاناة  إيصال  الشاعر  من  محاولة  النص  يف  لنا  ويظهر 
المتلقي، الذي فقد الكثير من حقوقه؛ فالشاعر هنا يكثر من التساؤل حول تلك 

الحقيقة المؤلمة، وتلك داللة على ذات مندهشة متحيرة لما هو واقع.
والزال الحديث قائما حول الشباب:)1(

ـــِم  ــــ ــــ ـــْل ـــِع ــــَب ال ـــــ ــــال ـــا ط ــــ ــــ ي
ـــــْن مــــــــضــاِمــنـِـــــــــــــــــــِه ــــــْذُه ِمـــ ُخ

* *
ــْن  ـــ ـــ ــة واْبـــَتـــــــــــِعـــْد َع ـــ ــمَّ ــهـــِ ـــ ـــ بِ
َمــــــــــــــْن بـِــــــــــِه َجـــــــــــــــــــــــَرُب

ـــٌب  ـــال ـــوْي ط ــــ ــــ ـــت ـــس ـــل َي ــــ هــــ
ـــِو ُمـــنْـــَغـــمــــِـــٌس ــــ ــــ ـــْه ــي الـــلَّ ـــ ـــ ف

* *
ـــا  ــــ ــــ زاي ـــرَّ ــــ ـــل يـــــــــــــــــقـــــوُدُه ل
ــَخــــــــــــــــــــُب؟ ــُش والــصَّ ـــ ـــ ــْي ــطَّ ال

ــْت  ـــ ـــ ــَش ــَع ــْش ـــِه َع ــــ ــــ ــي رأِس ـــ ـــ ف
ـــرٍِف ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَحــــ ـــنْ أفـــــكـــــاُر ُم

* *
ـــــْوِر« ال  ـــــثَّ يـــعـــيـــــــــــــــُش« كـــــال
َأَدُب« وال  ــٌم  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــْل ـــ ِع

ــْوَل  ـــ ـــ ـــ ــاَت ُط ـــ ـــ ـــ وطـــالـــــــــــٌب ب
ــا ــًك ـــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم ــَه ــنْ الــلــيـــــــــــِل ُم

* *
ـــى ِجـــْســـِمـــــــــــــــِه  يـــبـــــــــــدو عـــل
ــــــَوَصــــــُب اإلرَهـــــــــــــــــاُق وال

ــي َغـــَمـــــــــــَراِت  ـــ ـــ ـــْوُص ف ــــ ــــ ـــُغ َي
ــا ــًس ـــِ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــم ــَت ــْل الـــِعـــْلـــــــــــــــِم ُم

* *
ــْم  ـــ ـــ ــا َلـــــــــــُه! َك ـــ ـــ أصـــــداَفـــــُه، ي
ـــُب؟! ــــ ــــ ــــَ ـــع ـــتَّ ـــُه ال ــــ ــــ ـــاَل ــــ ــــ ن
كل  يقضي  بأن  العلم؛  لطالب  والتوجيهات  النصائح  يسدي  الشاعر  فنرى 
جهده يف العلم والتعلم، وأن يبتعد عن طريق الغي، كما نراه يشدد على أهمية 
العلم والتعلم واألدب، ونراه يف هذا المقام يعقد مقارنة بين الطالب الذي يأخذ 
العلم بجد واجتهاد، والطالب الجاهل الذي يغوص يف غمرات الجهل، وكأن 
توضيح  يف  للمتلقي،  نظره  وجهة  إيصال  يريد  المقارنة  هذه  خالل  من  الشاعر 
الفرق بين الحالين، والنتائج المرتتبة يف كال الحالين، والتنبيه على اختيار الطريق 

السليم.

1-  نفسه ص: 51
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* التقاعد 
عليه  هم  وما  المتقاعدين  فحال  المجتمع،  هتم  التي  القضايا  من  والتقاعد 
من مراوحة يف اإلقبال على الحياة، كما يحبون هم، أو اإلدبار عنها، يف انتظار 
الموضوع  هذا  يف  فدبج  شاعرنا،  استوقف  مما  الناس،  عند  شاع  كما  الموت، 

أبياتا حسانا تبين رؤيته:)1(
*قالــوا: َتَقاَعـَد، ُقــْلـُت: ال، َبـــْل ُأْقِعــدا  ُأْبِعدا* عجـــوًزا  قالـوا:  لو  َضـــرَّ  مــا 
*مــا انفــكَّ َيـْعصــُِر فِْكــــَرُه حتى َغــــدا ُأْخِمـدا* َجْمــــر  كـــُدخاِن  ـــــًرا  ُمَتَبـــخِّ
*يبـدو كَمْمُســوٍس َيِهْيـــُم بــــال ُهـــَدى ى ُتـــذيُب الــَجْلَمدا* أنســـاُمــــُه الَحــرَّ
ــــازًة *يــا ذا الُمقاَعــــَد، والَتِمــــْس ُعكَّ ُيــْغَمــــدا* آَن األواُن لَسْيـــــِفكــــــْم أْن 
*حــاَن الـــوداُع، ويــا َلـــُه ِمـــْن َمـْوِقٍف ـــدا* ُمْوُع تساقطـــْت ِمْثــَل النَـّ تلــَك الدُّ
*َقــْد َجـاَء بالَخَبــرِ الُمِفْيـــــِد ولـــم َيُكْن َينَْعـــى الُمْبَتـدا* ُطـوَبـى، ولكـــْن جــاَء 
*ِستُّـــوَن عاًمـــا ِمْثــــــُل َطْيـــٍف عابــــرٍ ــْؤَددا* والسُّ َعَبَرها  عــامـــَة  الــزَّ نِْلَت   
*كــان األميــَر، فمـــا َلــُه َأْضَحــــى بـال  الُمْرِشـــــدا* وكــــان  َنْهــٍي؟  وال  أمـرٍ 
بِْيَبـــِة قــد َتـــواَرى بعــَدمــــا *نــْوُر الشَّ َأْغــَيـــــــدا* ُغَصْينًـــــا  نَضـارُتُه  كـانْت 

*َأْخَفــْت َتألُلـــَؤَه السنيــُن وَأْخمــَدْت   ُمـْوَقـدا«* َجْمــًرا  وكــاَن  عـــاَع  الشُّ ِمنُْه 
فها هويناقش حال المتقاعد بعد تركه للعمل، بعد أن قضى فرتة طويلة من 
األبيات  يف  لنا  ويظهر  إخماده،  بعد  كالجمر  أصبح  حتى  وعناء،  َكَبد  يف  عمره 
المتقاعد الحزين على ترك عمله، وقد غطى الشيب رأسه، وأهنكه التعب، وتقدم 
يف السن، بعد أن قضى فرتة شبابه، يف عزة، وتسنم مناصب، ومراتب عالية، وهذه 

الفرتة يف رأي الشاعر فرصة لإلنسان أن يحاسب نفسه، ويراجعها.

1-  مرافئ احلب، ص:64_66.
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ومازال الحديث حول المتقاعد:)1(
ًمـــا َتــَظلُّ االحتجاَج  ُتـريــُد  َمــْن  *يــا  ــَدى* اصــرْخ! فمــالَك َغْيـُر ترجيِع الصَّ
ْفَتـُه َخلَّ الــــذي  مـــا  َيْهتِـــُف  دُّ  *والـــرَّ ِمـْن ُقــْدَوة؟ هــل ُكنْــَت َرمــًْزا للُهـَدى؟*
*هـل ُكنْــَت َتــْرَأُف بالذيــَن َرْأْسَتُهــْم؟ أو ُكنْــَت َفـــْوَق رقابهــْم ِمْثـَل الُمـــَدى؟*
ـْدَتـــُه *أْرَضـى ُغــُرْوَرَك َمنِْصـــــٌب ُقلِّ َســْرَمـدا* اإلدارِة  ُكـــْرِســـيَّ  َفَظنَنْـــَت 

وها هو شاعرنا يتساءل متعجًبا من حال المتقاعد يف فرتة شبابه: ماذا فعل 
من  راعى  هل  اإلدارات،  وترأس  المناصب،  أعلى  أعتلى  عندما  شبابه  فرتة  يف 
ترك  ماذا  و  والمراتب؟!  بالمناصب  واغرت  وتجرب  تسلط  أم  يده،  تحت  كان 
وراءه؟! هل كان قدوة لغيره ؟!، أم كان رمزا للهدى؟!، ما الذي زرعه يف فرتة 
التظلم  نفسه، بدال من  أن يحاسب  له  لذا حان األوان  شبابه فيحصده اآلن؟!، 

والتشكي، وهذه التساؤالت تعكس روح الشاعر المتحيرة المندهشة.

* المرأة
كان للمرأة حضور يف قصائد الشاعر ، وكان لها نصيب من شعره؛ فهي األم، 
اهتماًما يف شعره،  الشاعر  أوالها  لذا  والمربية، والمحبوبة؛  والبنت والمعلمة، 

محًبا لها، قبل كونه مدافًعا عنها:)2()3(
َســــــــــــــَعــــــــــــــــــــادٍة ــي  ـــ ـــ ف *األمُّ  ــُر* ـــ ــبِ ــْص ــا َت َزاَي ــرَّ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ عــلــــــــى ال
ــــ ــُرُث َأْح ـــ ـــ ـــ ــْح *فــــــــاَلََّحــــــــــــــٌة َت ُتــْســبـِـــــــُر* ـــــا  وِحــْيـــــــــــنً ـــياًنــــا 
هـــــــــا َيــــــُهمُّ ال  *الــــَفْقـــــــــــــُر  َيْسُتـــــُر* ـــــْوٌب  ـــ وَث ُقــــــــــــــْوٌت 
ــا ـــ ــه ــْولِ ــْن َح ـــ ـــ ـــ *أوالُدهـــــــــــــــا ِم الــَبــَصــــــــُر* فيهــا  كــــالَعْيــِن 

مرافئ احلب ص:66.  -1
يف  االنتقال  وهو  )اإلرصاف(،  عيب  القوايف:  دارسو  يسميه  ما  البيت  قافية  يف  الروي  حركة  يف   -2
حركة الروّي)الراء هنا( من الضم إىل الفتح، يف »دروا«. إال أنه ال يعد عيًبا لدهيم كاإلقواء، وهو 

االنتقال بني الضم والكرس. كام أشار املحقق.
3-  مرافئ احلب ص:103_105.
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ُلْقَمـــتِها ِمـــــــــــْن  *َتـــــــــــْقــِســــــــُم  وَيْكُبـــــــــــــُروا* لَيــــْأُكُلــــــــــــــوا 
ــوا ـــ ــُع ــَب ــْش َي حتـــى  ــْوُع  ـــ ـــ ــُج ـــ *َت َدَرْوا)(* مـــا  ِصَغــــاٌرا  وُهــــــــْم 
ـــــا ــًي ــا صــافِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــْذًب ــُض َع ـــ ـــ ــْي ــِف *َي الُمْثِمـــُر* ــاُن  ـــ ـــ ــَحــنَ ال ِمنْهـــا 
ــا ـــ ـــ ـــــــــــُد مـــــــــِـــــْن أوالِدهـــ ــــــــرِْي *ُت وَيْظـَفــُروا..«* َيــْدُرُســوا  َأْن 

التي تربي وتضحي وتعطي من أجل أوالدها، لكي   ، المرأة األم  فها هي  
صغيرهم  من  عينيها،  بمثابة  فهم  الحياة،  بركب  ويلحقوا  ويتعلموا،  يعيشوا، 
شكور،  صبور،  ألهنا  والمشاق،  المتاعب  كل  على  ينتصر  فحبها  لكبيرهم، 
حنون، و هذه الصورة حية نقلها الشاعر من قلب فيفا النابض، حيث مشهد األم 

واألبناء، وحالة الفقر والتعب، التي كان يعيشها األجداد يف الماضي القريب.)1(
ــٌة ــنَ ــْي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــْســكِ *وَحــــــــْوَلــــــــُه ِم ـــــــــــــــُر* ُتَخمِّ أو  َتــْطَحـــــــــــُن 
ــي ُســــــــْرَعــــــــٍة ُمـــْذِهـــَلـــــــٍة ـــ ـــ *ف ــــــــــــــُر* ُتَجمِّ أو  َتــِعِجـــــــــــُن 
ــا ـــ ـــ ـــ ــاَءه ــَش *وَأْحـــــَضـــــــــــَرْت َع ــــــــــــــــــُر* ُينَخِّ لِنَــائِــــــــــــــٍم 

بــدورهــا  وقيامها  بيتها،  يف  آخــر  مشهد  يف  )األم(  ــرأة  ــم ال تظهر  وهــنــا     
الشاعر  أرى  ال  ـ   زعــمــي  ــحسب  ولكني  ــد،  ــزي وي بــل  ــه  وج أكــمــل  على 
أخرى  كلمة  هبا  استبدل  ولــو  )مسكينة(،  للفظة  استخدامه  يف  كثيرا  وفــق 
أكثر. ال  بــدورهــا  تقوم  كانت  المشهد  ــذا  ه يف  الــمــرأة  ألن  أفــضــل؛  لكان 
وللفتيات الصغيرات أمهات الغد حظهن من قصائد شاعرنا؛ مما يدل على 

نفس رقيقة مغرمة بالطفولة:)2(
َعْينِي ــَســاَن  إِْن ويـا  الَقــلـب،  َحبََّة  يا  ُرَؤى)3(  »يــا 
الَمِعــْيـِن َعــْذَب  َسِلــَســا  َسْلَسبِْيــالً  َنِمْيــــًرا  يــا 
بالَحنِـْيـــِن َقــْلبِــْي  َضـجَّ  َعــنْهــا  ِغْبــُت  إِْن  ٌة  ُدرَّ

1-  نفسه ص:107-106.
2-  مرافئ احلب ص:265.

3-  رؤى ابنة الدكتور/عبد اهلل الفيفي )حمقق ديوان الشاعر(،والشاعر خاهلا؛ ألنه خال والدها.
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الَياَسِمْيـِن َزْهـــرِ  َأْنــَســاَم  ويا  الكـــاذْي  َشـــذا  يــا 
َيِقيــْنِي يا  الَحَياَرى  َلْيـُل  َسَجــى  إْن  ِضَيائِــْي  يــا 
َزْنــِدي َأْوَتــاِر  على  َقْلبـْي  فــي  نــاَم  َنِعْيًمــا  يــا 
الَزَوْرِد مــِْن  َسنــى  َأْسَمى  َمْبـَســـم  ِمــْن  ّلْثَغــٌة 
وُسْهـِدي« ــْي  ــْوِم َن فـي  َتْخَتاُل  ُرًؤى  يا  َحَياتْي  يا 

ويبدو  أمها،  عين  يف  عنها  يتحدث  والشاعر  )رؤى(،  الطفلة  تظهر  فهنا 
التوصيفات بعد حرف  حبها لها، وتعلقها هبا، من خالل تكرار ندائها، وتنويع 

النداء)يا(، ونحسُّ مع الرقة يف الوصف شفقة، وحنانا دائمين.
ومما يزيد تعلق األم بأبنتها، وجودها حاضرة أمام عينيها، وقد بدأت تمشي 

خطواهتا األولى:
ُرؤاهـــا فــي  َزْهــًوا  َأْخَتــاُل  ُرَؤى  َتــْمِشْي  ِحـْينَما 
ُخَطـاهـا َزاَدْت  إْن  َعْينَــيَّ  فــي  الــَبْهَجُة  ُتــْشــرُِق 
َأراهــا)1( ــــــا  َلمَّ دائًمـــا  ـي  َعنِـّ الَهـــمُّ  َيَتــــواَرى 

هبا،  وفخرها  وفرحتها   ، أمها  هبجة  هي  تمشي،  بدأت  التي  رؤى)الطفلة( 
وانزياح همها عند مرآها.

وليست رؤى فحسب من أذكت فؤاد شاعرنا بمباهج الطفولة والرباءة، بل 
تنضم إليها طفلة أخرى، هي ابنة أخيه، وفيها ينظم هذه األبيات: )2()3(

َشِقْيِقـــْي    َعْينَــْي  يــا  اهللُ  *حمـــاِك  َعْينِْي* وَســـــَواَد  ـِك)(  َعمِّ وَزْهــَرَة 
َمنــــــــــاًرا  وإخوَتــــِك  *وأبقــــاِك  وِدْيـــــِن* َأَدٍب  فــي  الَبْيــِت  لهــذا 
ــا  َلمَّ َيُلـــْوُح  َبــاِح  الصَّ ُنــْوَر  *َأَرى  َيِمْينـي* أو  َيــســـاِرْي  َعــْن  َأراُكــْم 
َضْيًفـا   لسُت  ِصنْـِوْي  ِبنْــَت  يـا  *أنـا  الَوتِْيــــِن* بِـَمنِْزَلــــِة  ِمنُْكـْم  أنــا 

1-  نفسه ص:266.
2- كاف اخلطاب يف القصيدة »للمؤنث«، وبذلك ينتفي ما قد يلحظ يف كلمة »عمك« يف الشطر الثاين 

من البيت األول من رضورة إشباع ثقيلة، لو كان املخاطب مذكًرا. كام أشار املحقق.
3-  مرافئ احلب ص:258.
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فتظهر ابنة أخيه بحبها ووفائها لعمها، وقرهبا من قلبه، وحبه لها، ووجودها 
إلى جانبه مع إخوهتا يزيح همه، ويزيل ضيقه، فهم أشبه بنور الصباح المشرق، 
للمتلقي  يعكس  وذلك  والطمأنينة،  والراحة  البهجة،  النفس  يف  يبعث  الذي 

المنزلة التي يتقلدها الموصوف هنا.
ولكن تواجه المرأة يف المجتمع الكثير من الصعوبات لنيل حقوقها، وخاصة 
حقها يف التعلم ، ففي بعض المجتمعات تحرم المرأة من ذلك الحق، وتمنع من 

الخروج لطلب العلم، والشاعر بدوره أدرك ذلك وعرب :)1()2(
*َيــْسُمـــْو الــَفَتــى بالِعْلـــِم واإِليمــاِن  وكـــذا الَفَتـــاُة ِهــَي الَجنَــاُح الثَّانــي*
ــَر ِمنَْهمــا ْنيـا َتَفجَّ *ِصـنْــَواِن فــي الـدُّ اإِلْنَســاِن* لِبنِـــْي  الــَحضاَرِة  َنْهــُر 
رِْيــِف لَِعاِقٍل ــْرِع الشَّ *َأَيــُجْوُز فـي الشَّ َأْن َيـْحُصـَر الــتَّْعِلْيــَم فــي الِفْتَيـاِن؟!*

َف اهللُ النَِّســاَء بـــــــسورٍة  *َقــْد َشـــــرَّ ُهــَن بِــُمْحكـــــِم الــــــــُقرآِن* وَأّعــزَّ
اُء َيْحــُدوهــا الطُُّمــوُح َلَعلَّهـــا *َحـــوَّ َتْبنِــْي كَِياًنـــا َثابِـــــَت األَْرَكـــــــــاِن*
بــــا  ـــاَم الصِّ *َأَوَمــْن ُيـَربِّـي النَّْشَء أيَّ ه بـالُحـــبِّ واإِليـــماِن؟!«* وُيِمــــــدُّ

فالشاعر هنا يدافع عنها من وجهة نظر دينية، أنَّ من حقها أن تسمو بالعلم 
والسادس،  الثالث  البيتين  يف  اإلنكاري  التعجب  أسلوب  مستخدًما  كالرجل، 
ومن الحضارة أن تنال المعالي ، فهي أم األجيال، ومربية األبطال، وأم األنبياء 
الذين عصمهم اهلل من كل خطأ وذنب، وأم العبَّاد والشهداء، والمجاهدين الذين 
الملوك،  وأم  واألوطان،  واألعراض  الدين  عن  ودافعوا  الجهاد،  راية  رفعوا 
العدل يف  البلدان، وأقاموا  المناصب، وحكموا  اعتلوا  الذين  الشجعان  والقادة 
كل األرجاء واألركان، وتكرار الشاعر لكلمة )أم( يف هذه األبيات تأكيدا لما لألم 
من فضل كبير يف تربية األجيال، وتأثيٌر شديد على األبناء والبنات؛ فبصالحها 
صرًحا  ويقيم  والرفعة،  السمو  كل  ينال  وبتعلمها  بأكمله،  للمجتمع  صالح 
شامخ البنيان، والشاعر الفيفي من الشعراء الذين طالبوا بضرورة التعليم للفتاة، 

1-  كذا، واستقامة وزنه: هنر احلضارة يف بني اإلنسان. كام أشار املحقق.
2-  مرافئ احلب ص:262.
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المرأة وتربيتها،  وتمسك بمبدأ أن تعليم األجيال وتربيتهم متوقف على تعليم 
وتنشئتها تنشئة صالحة، حتى تنشئ جيال صالًحا متعلما خادما لدينه، ومجتمعه.
والشاعر كغيره من الشعراء، ناقش قضايا المرأة يف المجتمع، وعلى لسان 

فتاة تحكي حال مثيالهتا، وما يعانينه من هتميش، وعنوسة، وإجبار، وعضل:)1(
ْبِط« ِعْشــُرْوَن َعاًما *»أنا ُعْمرِْي« بالضَّ ِسنْْينِْي* َأْحلى  النَِّضْيـرِ  َربِْيِعــْي  فــي 
*ثــَمراتِــْي َقــْد َأْينََعـْت يـا َلـَخـْوفِـــــْي َيْجنِْينــي* َمْن  َعـزَّ  إْن  َكَسـاِدْي  ِمــْن 
*إِْيــه يــا َشــاِعَر الَهـــَوى ِقـْف ُرَوْيـــًدا ْعـَر فــي َجِميِــِع الُفنُــْوِن* ِع الشِّ َنــــوِّ
ـــْعَر َعــْن َماليِْيـَن ِمْثلــــْي *اْكُتـــِب الشِّ ِجْيـِن* َيــنَْتظِـــْرَن اإِلْفــراَج ِمْثــَل السَّ
ْعــَر َعـــْن َفَتـــاٍة ُأمـِْيَتــْت *واْكُتـِب الــشِّ ــئِْيــــِن* الضَّ َبْيــــــَع  ُتَبـــــاُع  وَفَتـــاٍة 
*وَفَتــاٍة ُتـــَســاُق ُكـــْرهـــا لِــــَبْعـــــــٍل ُهــَو »َبْغــٌل« َيْقــوُل َهيَّــا »اْعِلِفْينْي«*
*وَفَتــــاٍة َقـــْد ُأْعــــِلنَـــْت فـــي َمـــــَزاٍد ُثــمَّ َنــاَدوا: يــا َصــاِحَب الِمْلُيـــْوِن*
*َبـــْعــــَد َأْن َكـــاَن ُســْوُقهــا فـي َرَواٍج ُوئِــَدْت فــي ُلَعــاِع ُدْنًيـــا َمَهْيـــــِن«*

فهنا يظهر الشاعر متحيًزا للمرأة مناصًرا لها، ونراه يطالب بحقوقها،  ويردع 
الظلم عنها  على الوجه المشروع، وهو ينقل لنا يف هذا النص حواًرا بينه وبين 
، وهذا  ينتظرن اإلفراج  الاليت  الفتيات،  أمثالها من  له حالها، وحال  فتاة تشكو 
يف  ومكانتها  بدورها،  المؤمنة  بالمرأة،   المتعلقة  الشاعر  روح  للمتلقي  يعكس 

المجتمع.

* المناسبات
ال يخلو أي مجتمع من المناسبات، فتجتمع قلوب المحبين، وتزرع المحبة 
الشاعر  قصائد  يف  المناسبات  تنوعت  لذا  الواحد؛  المجتمع  أفراد  بين  واأللفة 
واالجتماعية،  واإلدارية،  والوطنية،  الدينية،  المناسبات  بين  ما  الفيفي  سلمان 

واإلخوانية، والشخصية، ويمكننا تقسيم المناسبات لديه إلى محاور:

1-  مرافئ احلب،  ص: 272.
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• المناسبات الدينية:	
مناسبة شهر  الشاعر،  من  باهتمام  التي حظيت  الدينية  المناسبات  فمن      

رمضان المبارك:)1(
َهـالَّ  والَبـْدُر  الصيَّـاِم  َشــْهــُر  *حـلَّ  ــى وَصلَّــى*  َأْلـــُف ُطْوَبــى لَمــْن َتــَزكَّ
َطـــاِهـــراٍت َأنُفًســـا  اهللُ  َرَعــى  *يا  فـي الــَمَحاِرْيــِب، والــتََّراتِْيــُل ُتْتلـى*

حيث ابتدأ بالرتحيب بالشهر الفضيل، وتحية النفوس الطاهرة، التي تستقبل 
هذا الشهر باالعتكاف يف المساجد، وتالوة القرآن الكريم وختمه. 

وتتجلى الفرحة بقدومه يف هذه األبيات:)2(
َسَجاَيا   الُّنُفــْوِس  يف  ــْوِم  الصَّ *َفْرَحُة  َجْذَلى* ْوِم  الصَّ بَمْقَدِم  َنــْفِس  ُكــلُّ 
أْرَوا   َتْلَتــــذٌّ  اإِلْيمــاِن  َرِحْيــِق  *مــِْن  ــــى* َتَجلَّ َربِّ  لَعْفـــِو  ًتَســاَمْت  ٌح 
َصَفـاٍء مــِْن  َحـْلَبـة  فــي  *َتَتَبــاَرى  ُمعّلى«* ِقْدًحا  َحـاَز  َفـاَز  َمـْن  ُكـلُّ 

فيصور هنا  فرحة المسلمين بحلول شهر رمضان، مؤكًدا على أنَّ المؤمن 
والعبادة،  والشكر،  بالحمد  ويقابلها  وجل،  عز  ربه  هبدية  يفرح  أن  طبعه  من 

واإلخالص، وطهارة القلب وصفائه، ممتثال أوامر ربه، منتهيا عند نواهيه.
ويصور ليالي رمضان، واستعداد النفوس لها:)3(

ـــى ُمَسجَّ َيَتهـــاَدى  ْيـــُل  اللَّ *ُيْقبِــُل  َولَّـــى* والَيـْوُم  ُكـــْوِن،  السُّ بِـــرَِداِء 
وَتْعُلـــْو َتْصُفـــْو  بــالنُُّفــْوِس  *وإذا  َقـــْوالً وفِــْعـال* لُِسُمـــوَّ األَْخــــالِق 
َأْنَهــا َتنَْسـاُب  الِقَيــاِم  َصــالِة  *فــي  ِحْيـــِق وَأْحــَلـــى*  ٌرِعــَذاٌب ِمْثـــُل الرَّ

*َمْع َنِسْيـِم األَْسَحـاِر ُتْلِقـْي األََمانِــْي  َوّطـــــــال* َرَذاًذا  َتَباِشْيـــــرَِهــا  مـِْن 
ِعَطــــاٍش ُقُلْوب  يَّ يف  الـرِّ *َتْسُكـُب  لِـَمِعْيــِن الــرحمـــِن َخـــــْوًفــا وُذالّ*

1-  نفسه ص:156.
2-  مرافئ احلب ص:157-156.

3-   نفسه ص:157.
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وها  والسكون،  اإليمان  برداء  مكسوًة  ُتقبل  الفضيل  الشهر  ليالي  هي  فها 
وتخضع  وتذل  وفعلها،  بقولها  األخالق،  لمعالي  وتعلو  تصفو،  النفوس  هي 
القلوب  هبا  لرتتاح  بالرتاويح؛  المآذن  أصوات  وترتفع  وتسبحه،  لخالقها، 

العطشى، وترتوي إيمانا، وإخالصا، وطهرا.
يستبشر هبا  التي  العيد،  مناسبة  الصيام  تعقب  التي  الدينية  المناسبات  ومن 

المسلمون، ويتبادلون فيها التهاين والمباركات: )1(
َأْلــــ ــَراح  ـــْ ـــ ـــــاألَف ـــ ب *والـــــِعــْيــــــــُد  اْسَتْبَشـــُروا* َبـــاُب  والــشَّ ـــَفى 
ثَِيــــا فــي  ــْعــرُِضــــــــْوَن  ــــــــْســَت *َي َيْفَخـــــُر* ُكـــــلٌّ  الــِعْيـــــِد  ِب 
»كِـــْرَتـــــٌة« بِــــــــنْــٍت  *لِــْكـُل  َأْحَمـــــُر* وَثـــــْوٌب  َســــــــْوَدا 
»ِمـــــــــــْقــَلــَمـــــــــــٌة« *وتـــاُجهــــا  ـــــــــَعـــُر* الــشَّ ِمنْهـــا  ُيـطِــــــــلُّ 
ـــــاُب« يف ـــــَب *والـــُحـــســـــــُن« واألْل والـــــَعنْــَبـــــــــُر* َمــْفرِقِهـــــــــــــا 
ـــ ــاُء وال ـــ ـــ ــنَّ ــِح *والــــــــُكــْحــــــــُل وال َيــْبِهــُر* ـــٌن  ــــ وِزْي ـــــــــَكــــــــــــــاِذْي 
ــــة  فِضَّ ِمــــْن  *وَخـــاتِــــٌم  الُبــنُْصــُر* فِْيـــــــــِه  َتــــــــــــُذْوُب 
مـــُنَظَّــــــــــــــٌم *وَعــــــــــــــــــَزٌب  َتَبـــــــــْخــُتــُر* َمْشيِـــــــــــِه  فــــــي 
ُمنَيَّـــــــــــــــــُل *»ُمْصنَُفـــــــــــــــُه«  ُر* ُمـــــــــــَزرَّ و»ُكْوُتــــــــــــــــــُه« 
ٌب ُمَهــــــــــــــدَّ *أو»ِمْبـــــــــــــــــَرٌد«  ـــُر* ُمَشــــــــــجَّ و»ِمــْعــــــــــَدٌل« 
ُمَطيَّــــــــــــــٌب *َمــْفـــــــــــــرُِقـــُه  ُمــَعــــــــطَّــــُر* وِجــــْسُمـــــــــُه 
*والُكـــــــــــلُّ فـــــــي َتَعــــــــــــــاْوٍد ُبــــــــُر* »الــزُّ َتــُمـــــــــــْوُج  مــنْـــُهــْم 
ــٌة ـــ ـــ ــْرَب ــاِء َط ـــ ـــ ـــ ــَس ــَم *وفــــــــــــــي ال ُيــــــــــــَزّمـــــــُِر* وَزاِمـــــــــــــــــٌر 
ــٌة ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَص *و»َهـــــــــــْصـــَعـــٌة« َوَرْق ُيثــــــــَْرثِــــــــُر«* وشـــــــــــــاِعــٌر 

 ففي هذا النص يحكي لنا الشاعر قصة المجتمع الفيفي، وعاداته وتقاليده 
الفرح  أساليب  فتاة، ومن  أو  امرأة، شاب  أو  كبير وصغير، رجل  العيد، من  يف 
لبس الجديد، والتطيب، والتعطر، ويف المساء عرضة)2(، وشعر، وأناشيد شعبية، 

1-  مرافئ احلب ص:108_110.
2-  العرضة: الرقصة الشعبية.



سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفي

74

الكحل  بنت كرتة،  ثياب، لكل  التالية: )يستعرضون يف  الكلمات  لنا يف  تتجلى 
وزامر  مزرر،  وكوته  مهدب،  مربد  منيل،  ومصنفه  مطيب،  ومفرقه  والحناء، 
يزمر، والكل يف تعاود، وهصعة، وشاعر يثرثر(؛فهنا توثيق لعادات أهالي فيفا يف 
استقبال العيد، وأسماء المالبس، وأدوات التزيين، وأنواع األلعاب الشعبية التي 
تدار وقتذاك.نص كشف جوانب حياتية عميقة ألهالي فيفا، وجبال جازان عامة.

• المناسبات الوطنية	
والمناسبات الوطنية حاضرة لدى الشاعر الفيفي:)1(

ْعــِد َفــاَح الــَوْرُد بــالَعَبــِق   *فــي َلْيـَلِة السَّ ِمْن َكفِّ َكــْوَكـِب ُنــْوٍر َساطِــِع األََلـِق*
ــمِّ ُمــْرَتِسٌم  ُعــْوِد الـشُّ *َفْيٌض ِمــْن آل السُّ على الُمَحيَّـا وُمـــْوِق الَعْيـِن والَحَدِق*
*َأْحنَـاُء ُمْشـرٍِف الِعْمـالِق َتــْحُضـنُنــــــا   بِــْعــــَزٍة وَحــنَـــاٍن ِجـــدِّ ُمنَْدفِــــــــِق*
*َقــْصٌر َتــَربَّـــَع َظـــــْهَر الَتــــلِّ ُمْعَتنِــــقا    ْوَرِة الّطَبـــِق* َحـاِب علـــــى َبلُّ َهـاَم السَّ
*َقــاَمـــْت َدَعــــائُِمُه هللِ َطــائَِعــــــــــــــــًة   َبِعْيـَدًة َعْن َمهــَاِوْي الّزْيـِف والَملـــِق*
*ُأِعْيــــُذُه وَحــــَواِشْيـــــِه وَمــــالَِكـــــــُه   ـاِس والَفَلـــــِق* ِمَن الُعُيــْوِن بِـَربِّ النَـّ
*وأْهنَــأ-َأبــا خالِــــٍد-واهللُ َيـــْحُرُسُكْم َفـــِق* وَقْصـَرُكـُم وَجِمْيـَع األَْهـِل والـرُّ

أمير  افتتاح قصر )مشرف(، لصاحب السمو  القصيدة كانت بمناسبة  فهذه 
منطقة الحدود الشمالية األمير/عبد اهلل ابن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، يف 

1410/11/14هـ، سطر شاعرنا قصيدة تظهر لنا السعادة الغامرة التي انتابته.
وثمة مقطوعة أخرى لمناسبة تتعلق بيوم المرور:)2(

*يــا َثــْرَوًة ِمــْن ِرَجــاٍل َتــْرَكُبــْوَن علــى     َبْأٍس َشِدْيـٍد، َعالَم الطَّْيُش والَحَمـُق؟!*
ــنِّ َنْقُتُلها     *َكــْم َفـــْرَحٍة ِمــْن َصِغْيـــرِ السِّ وَبــْسَمــٍة فــي َفــٍم َبْيَضـــــاَء َتْخـَتنِـُق*
*يــا َمــْن َرْأى ُشّقــَة الَمـاِضـْي وِشـْقَوَتـُه     ْيـــُر فِْيـــِه على َرْمَضــاَء َتْحَتـرُِق* والسَّ
*والَيـَْم َيْخَتـاُل كالطَّاُوْوِس، َهـْل ُنِسَيـْت ْيـِل والَقَلُق؟* تِْلـَك الِعَجـاُف وَسْيـــُر اللَّ

1-  مرافئ احلب ص:145_147
نفسه ص:133-132.  -2
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ــاَم َيــْمِشـْي علـى األَْشــواِك َثــائِـــــَرًة *أيَّ ْجــُل َداِمَيـــٌة والنَّـْعــــُل ُمنَْخـــرُِق* والـرِّ
*َأْو كـــاَن ذا نِْعَمــة َيــْمِضــْي علـى َجَمـل     َمـُق* أو َفــاطِرٍ قــد َحنَــاَهــا الَجْهُد والـرَّ
*ِرْفًقـــا بِنَـــْفِسَك واْكَبـــْح ِمـْن ُرُعْوَنتِــها َقـْد ُهيِّــَئ األَْمــُن واإِلْرَشــاُد والــّطـُُرُق*

من  األخطار،  يواجهون  الذين  المرور،  رجال  بجهود  فيها  الشاعر  فيشيد 
أجل سالمة الجميع، ومن ناحية أخرى يشدد على خطر التهور، وأن ذلك يقتل 
األنفس، ويعرضها للخطر، وعلى اإلنسان أن يكون واعيا، شاكرا هلل على نعمة 
السيارة، بعد أن كان يف الزمن الماضي يمشي لمسافات بعيدة، يف تعب وعناء، 
بدون وسائل نقل، أو موصالت، سوى جمل، أو ناقة منهكة، فعلى اإلنسان أن 

يتبع كل وسائل األمن والسالمة، ويبعد بنفسه عن كل ما يؤدي به إلى الهالك.

• المناسبات اإلدارية: 	
وكان للمناسبات اإلدارية حضور بارز يف شعر الفيفي، ومنها ما جاء يف هذا 
النص الذي يحتفي بزيارة مدير جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية للمعهد 

العلمي يف عرعر، حيث يعمل الشاعر معلما فيه:)1(
َمــاِل طــاَب اللقـــاُء    *فــي ِرَحــاِب الشَّ يــا َشــَذا الطَّْيــِب لــو َيُطــوُل البـقــاُء*
ـــوَن َأْهــــالً   *فــي َحشــا َعــْرَعــرٍ تحلُّ َبــا والَفـضـاُء* ْهـــُل والــرُّ ــَب السَّ َرحَّ
*يـا معــالـْي مــديـرِنـا الِحــّب أهـــــالً!   ــاَحـاُت واألرجــــــاُء* َدْتـــهــا السَّ َردَّ

بمدير  بالرتحيب  القصيدة  وابتدأ  فرحا،  مبتهجا  المناسبة  تلك  عن  فيعرب 
ابتهج بقدومه،  الجامعة، والتعبير عن فرحته بلقائه، وليس الشاعر فحسب من 

بل شاركه تلك الفرحة العطر، واألرض، ورحب به السهل والربى.

•  المناسبات االجتماعية:	
وليس أجمل من لقاء األحباب واألتراب من محبي اللغة، ومتذوقي األدب، 

1-  مرافئ احلب ص:44-42.
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وصداح الشعر حين يجتمعون يف ظل ظليل، وهواء نسيم عليل:)1(
*وفــي َنــْدَوة ُصــْغَرى َسِعــْدَنــا بِِفْتَيــٍة    َلــُهْم َبْيــَن َأْضــالِع الُمِحبِّــْيــَن ِمنَْبــُر*
َعـْت   *وَفــاَضـْت َينَابِْيــُع الَبَيـاِن وَضــوَّ ُنـَسْيـَماُت ُودِّ ِمـْن َشـذا الِمْسـِك َأْذَفــُر*
*ُيـِعْيُدْوَن َمْجـًدا نــاِصًعــا ِمـْن مـآثِـــــرٍ   ـا َفنَـْفـــَخـــُر* ـُرنا التَّـاِرْيــَخ َغـضَّ ُتــَذكِّ

فهنا يحكي الشاعر يف هذا النص عن مناسبة اجتماعية ، كانت بمناسبة دعوة 
لكنها  عشاء،  حفل  لحضور  له،  الحكمي  محمد  بن  أحمد  الشيخ/  خاله  ابن 
فيفاء، ويتضح  يقبع يف قمة من قمم  أدبي، وذلك يف منزل  كانت أشبه بصالون 
لنا التقاؤه ببعض الفتية من حملة اليراع، ويظهر لنا الفخر هبؤالء الصبية الذين 
الدرب، وهم  تنير  التي  المضيئة،  بالمصابيح  أشبه  فهم  التقاهم، وسعادته هبم، 

األمل ألمتهم، يف استعادة مجدهم وعزهم.

• المناسبات اإلخوانية:	
وكان للمناسبات اإلخوانية حضور يف شعره ، على الرغم من توحده، وميله 
إلى اعتزال الناس، لكن كان ثمة كوة جعلها للفرجة، منها يطل على الحياة من 
التي نظمها  حوله، وعلى المجتمع، وله قصائد معدودة يف هذا، منها قصيدته  

بمناسبة وداعه لألستاذ صالح األحيدب)2(:)3()4(
*يـا ِشــْعــُر َهــْل َلــَك فـي وداِع األمثــِل ـــِل* مـْن َعـَرْفــَت ِمــَن الرجـاِل الُكمَّ مِّ
ْيــِن الَحنِْيــِف ومــَْن َلــُه     *ِمـْن إِْخـَوِة الدِّ ِل* األَوَّ ِعْيـِل  الرَّ مــْن  الكِـــراِم  ِسْيـــما 
َمــــاَثُة، ال َتِفْيــــها َصـــْفَحــٌة    *فِْيــِه الــدَّ مـِْن َنــْوِر َوْرٍد ُسـطِّــَرْت بـــاَلـمنْـَدِل؟*
*مــاذا أقــوُل، وُكـــلُّ َحـْرٍف شـــارٌد؟ مــا للقـــــوايفْ لــم َتُعــْد َتنَْقــاُد لــْي؟*

نفسه ص:94.  -1
األستاذ/ صالح األحيدب، مدير اإلدارة اهلندسية بجامعة اإلمام كام جاء يف الديوان املحقق.  -2

حدث يف تفعيلة البحر الكامل  الوقص، أي حذف الثاين املتحرك من » متفاعلني« وهو صالح   -3
عند العروضيني لكن األفضل اجتنابه وكان بإمكان الشاعر أن يقول« لوددت أن مل تنقل« كام أشار 

املحقق.
4-  مرافئ احلب ص:170.
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ــَك واِرٌف *يــا صالــَح األَعــمـــاِل ظلُّ ــــُه لــــم َيْكُمــِل* فــي َمعهـــــدْي لكنَـّ
ــْي – وربِّــَك ِمــْن ُشُعـــْوٍر جـاِمـــٍح *إِنَّ ِمــْن شــاعــر-َوَدْدُت أْن لم ُتـنْـَقـِل)(*
*لـكــْن َغبِْطُتـــَك إذ َلِحْقـَت بِـَماِجـــٍد ِغيــاِض األَْشُبل* فــي  َتـَرْعـَرَع  َنـُدٍب 
*َيــْزُهـــْو َجَماالً بـالَوفـــــاِء األَْجَمـــِل حــاَن الــــَوَداُع، وَيــا َلـُه ِمــْن َمـْوِقـٍف*
*ُحــْزٌن لَبْيـــٍن، أْم ســعـادُة َمــنْــِصـــٍب ثـاِن، وَحْشـٌد ِمـْن ُسـروٍر َسـْلَسـِل؟)(*

    فيسرد لنا الشاعر  يف قوالب مموسقة، سجايا شخصية األستاذ صالح، الزميل 
وإخالص،  وإخــوة،  ودماثة،  ذكــاء،  من  صفاته:  من  بالجميل  مشيدا  الصالح 
والشاعر يف حيرة، فال يدري أيفرح بالمنصب الذي تقلده صديقه؟!، أم يحزن 
على فراقه وانتقاله؟!، ويف هناية النص يتمنى له كل الخير والسداد، وأن يكون 
طريقه سهال ميسرا، وهنا نلمس الحب، والوفاء، الذي يحمله الشاعر لصديقه.
وقضى  عايشها،  عديدة،  بشخصيات  الفيفي  الشاعر  احتفاء  النظر  ويلفت 

زمنا يف العمل معها، فقد كان حفيا بكل قادم، ولو من بعيد للعمل معه:)1(
َأْهـــــال الُمَهـــاِجُر  الطَّائِـــُر  ــَها  *َأيُّ َظْهــراِن* فــي  َحَلْلــَت  َضْيــًفا  بِــَك 
فِْيــــِه لْلِحـــــلِّ  ْقـــَت  ُوفِّ َوْكـــرٍ  *أيُّ  ِن* ُفـــْزَت َبْيـــَن األْحَبــــاِب والِخــالَّ
َغرِْيًبا َلْسَت  اإِلْخــواِن  َبْيــَن  *َأْنــَت  بــاْلَقْحَطـــاين* َيـــْعَتــــــُز  الكِنَـاينْ 

فهذه قصيدة نظمها الشاعر بمناسبة تعيين أحد المدرسين، من إحدى الدول 
العربية يف ظهران الجنوب، ووصفه بالطائر المهاجر إلى أهله، وأحبابه، وليس 
غريبا عنهم، وال ينسى التاريخ ما بينهم من أواصر القربي، والمحبة، واألخوة يف 

الدين والعروبة.
ويبدو أن شاعرنا كان إبان إقامته يف عرعر لسان أهلها الذي يرحب، وينافح، 
والناس  البيئة،  مع  واندغام  انسجام،  دليل  وهذا  بأجمادها،  ويتغنى  ويصافح، 

هناك:)2(

1-  مرافئ احلب، ص:273.
2-  نفسه ص:205.
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*أِدْيــٌب جــاَء ِمــْن ِحْجـــر الَيمــاَمــْة   الَكراَمْة* ِســْفرِ  مــْن  التَّــاِرْيــِخ  مـِْن 
*َنــَزْلُتــْم َمنْــِزَل األَْحَبــــاِب َأْهــــــــال الَمْة* بـالسَّ َعــْرَعــَر  َأْحَضــاِن  وفــي 
*َسـَكنُْتـْم فــي الــُقُلــْوِب بِــُكـلِّ ُحــبِّ اإِلقـــاَمْة* طِْيـــــُب  َأْحــَداِقنَــا  ويف 

أحد  زيارة  بمناسبة  كانت  إخوانية،  مناسبة  عن  يعرب  المقطوعة  هذه  ففي 
األدباء لمدينة عرعر، وها هو الشاعر يرحب  باألديب، معربا عن فرحته بقدومه 

يف أحضان عرعر.

• المناسبات الشخصية	
يف  حضور  الشاعر  يف  أثرا  تركت  التي  الشخصية،  األحداث  لبعض  وكان 

شعره، أراد من خالل حرفه توثيقه، ونقله ملحبيه، والعارفني به، من ذلك قوله:)1(
َأْتَعَسنــي كــاَن  مــا  َدْوَرًة  *يــا  وَأْشقــاين* َطــْوعًا  ِجْئُتـــها  إْذ 
فــــاتِنًَة َعـــــــْذراَء  *َظنَنُْتـــها  وِوْجـــــداين* َشْوِقــْي  كــْت  َفــَحرَّ
ــَرًة ُمــَدبِ َشْمَطــــــاَء  *وَجــْدُتـــها  َفــاِن* ِجْسُمهـا  َكْسَلـى  َحْمَقــاَء 
ــَدْت وَب نابِها  َعـْن  َرْت  َكــشَّ *قـْد  َشْيَطــــاِن* َنْســـــِل  ِمــْن  كأنَّها 
َأَرى َأْن  لْي  ـــَداُر  األَْق ــاَءت  َش *قـْد  بيَّــاِن()2(* ْبــِن  َأمــَْثـــــــاَل)هيَّان 
َعَمِلْي يف  الــعــزِّ  بــعــَد  *أصـبحُت  وَعــــــــالَِّن* ـــٍد  َزْي ِمــْن  َأْرَتــــــــاُع 
ُدين ـــْن َخـــْوِف«ُدْكـــُتـــوٍر« ُيــَهــدِّ *ِم اين* َيَتحـــــدَّ ُمِعْيـــــٍد  ِمـــْن  َأْو 
ُكــــَرٌة بْينَُهمــــــا  *َكــــأنَّني  للثَّــــانِــي* ُل  األَوَّ َيــْقــِذُفنــْي 
بِـِه ــُت  ــْي ــِل ُب ــْوٍر«  ـــ ـــ ـــ ــُت »ُدْك *وُربَّ  َسّجـاِن«* َأْخــالُق  َأْخــــالُقـــُه 

ففي هذا النص تحدث عن مناسبة شخصية، تحكي التحاقه بدورة تطويرية، 
لنا الشاعر متذمًرا،  بالرياض.)3(،  فيبدو  عقدهتا جامعة اإلمام محمد بن سعود 

ومتضجًرا ألمر ما، يف هذه الدورة، يربزه بلغة ساخرة مستهزئة. 

1-  مرافئ احلب ص:268-267.
2-  كرسة النون يف »بيَّان« بحاجة لإلشباع؛ ليستقيم الوزن.

3-   نفسه ص:268.
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* أعيان المجتمع وأدباؤه
كان  ثم  ومن  مبادئه،  ألجل  حياته  كّرس  واضح،  صادق،  إنسان  شاعرنا 
العمل  يف  السبق  قصب  لها  ممن  الفاعلة،  الشخصيات  ببعض  يحد  ال  إعجابه 

للصالح العام:)1(
ُمْجَتِمًعا ْمــُل  الشَّ كــاَن  *َيــــــــْوَم  َبِد* اللُّ ذْي  ْيــــِث  اللَّ ظِــلِّ  َتْحــَت 
َغْيَضَتـُه صــاَن  َغـــاٍب  *َلْيـــِث  ُمتَِّقــــــــِد* ِجــــــدِّ  بـــذكـــــاٍء 
َوَجـــــٌل َقْلبِــِه  فــي  َنمــا  *مـا  األُُســـــِد* َأْشَجــــِع  ــْن  ِم َضْيــَغٌم 
ُتْكرُِمهــا ُكنْـــَت  ُنُفْوًســا  *يــا  والَحَســــِد* بالِحْقـِد  جاهـرْت 
َرَوائُحُهـــْم َفـــاَحْت  ــَرٌة  ـــ ـــ *ُزْم الُعَقـِد”* فـــي  النَّْفـِث  بَِزفِْيـــرِ 

الفيفي، شيخ  فهنا يمتدح الشاعر خاله الشيخ/ محمد بن أحمد الحكمي 
قبيلة آل حكم بفيفا، ويظهر الممدوح بذكائه، وحنكته، وعمق فكره، ورشده، 
على  وداللة  الفخورة،  الشاعر  ذات  يعكس  وذلك  لقومه،  ووفائه  وشجاعته، 
المكانة التي يتقلدها الممدوح يف نفسه، وهنا نلمس العاطفة المتدفقة، والمعاين 

الصادقة.
فيبثهم حبه،  المروءة، والسماحة،  النخوة من ذوي  أهل  يقدر  أيًضا   ونراه 
فيمتدح  لهم،  للتاريخ  شهادات  وكأهنا  مآثرهم،  شعره  يف  ويسجل  وإعجابه، 

الناهبين من قومه من أولي الحل والعقد:
ِرْفَعـــــًة َأْعَطــاَك  واهللٌ  َفْيَصــل،  أبــا 

وُتْحَبـــُر َتْسُمــْو  بالتَّــْرفِْيــِع  َفُبْوِرْكَت 
َمْقَطًعـا النُْبِل  ِقْيَثــاَرِة  على  َعــَزفــَْت 

ُيَعبِّــــــُر فِْيـــــــِع  الرَّ ْوِق  الـذَّ َعـِن  َبِدْيــًعا 
َشْيُخ-ُمْعَجــٌب يــا  اهللُ  ــي-َرَعاَك  وإِنِّ

َتْجَهــــُر بالَحــــــقِّ  الألَْواِء  فــي  بِنَْهِجَك 

1-   نفسه، ص:74.
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َكـَراَمـــٌة ُتـــَداُس  ال  ولكـــْن  َحِلْيــٌم، 
ــــــُر َحكِْيٌم،عِفْيـُف النَّْفـِس، َشْهـٌم، ُمَظفَّ

ُمَكافًِحــا َطُمْوًحــا  ِعَصـاِميًّــا  َنَشْأَت 
ْعـَب، َتْصُبْو وَتْصبُر َشَقْقـَت الطَّرِْيَق الصَّ

والَخنَا  والَبْغِي  الَجْوِر  َجبِْيَن  َصَفْعـَت 
َأْكَبـــــــــُر الكِْبــــرِ: اهللُ  وُقلـَت ألَْهــــــِل 

واثِـق َكفِّ  فـي  ــْدِل  العَّ َقنَــاَة  ــَزْزَت  َه
وَأْلَهْبــَت َظْهـــَر الّظْلــِم، والَحــقُّ ُينَْصـــُر

َفَتَرْكَتــــُه ُرْضــَتُه  َصْعــٍب  ُربَّ  فيـا 
َذُلــْوالً وَقْبــالً كـــاَن َيْرُغـــْو وَيْهـــــــِدُر)1(
فالشاعر هنا يمتدح أبا فيصل، وهو القاضي الشيخ األديب علي بن قاسم 
الفيفي، وتظهر لنا الحكمة، والنبل والعدل؛ لكونه قاضًيا، ومن منطلق اإلعجاب 
بشخصية الممدوح، والتأثر بفضائله، سعى الشاعر مادًحا؛ تكريًما وتعظيًما لتلك 
الصفات التي وجدها يف ممدوحه، وإن كنَّا نلمس المبالغة يف المدح، السيما يف 

استخدامه أللفاظ تدل على ذلك: )صفعت، هززت، وألهبت(.
***

1-  مرافئ احلب ص:90-89.
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الف�شل الثالث
االتجاه السياسي

البعد القومي والإ�شالمي

* البعد االسالمي والقومي:
ظهر االتجاه السياسي لدى الشاعر الفيفي بشكل الفت، من خالل مناقشته 

للعديد من القضايا على المستوى االسالمي والقومي.
عزة  يف  كانوا  أن  بعد  المسلمون،  إليه  وصل  الذي  الحال  الشاعر   ويبكي 

ومنعة، فقد آل حال أمة اإلسالم إلى الضعف:)1(
*»ذاك َأنَّ اإِلســالَم َأْضــَحى َغــريـًبا َبــْعـــَد ِعــــزِّ وَمنْــَعـــــة وُحــَمـــــاِة*
*َلَهـــُب الُحــْزِن فـي َضِمْيرِْي ُشــواٌظ ِمــْن ُيـــِعْيــــــُد إلــيَّ َمــجـَد األُبــاِة؟!*
*َأْيــْن َعـْمـــٌرو وخـالـــــٌد وصالُح الــ ــذاِت!* يِن؟! آًهــــا يـــا هـــاذَم اللَّ ــــدِّ
ــتي بـــهيـــاٍم  *كـــيـــَف تـــرَضــى ألُمَّ فـي مـتـاهـاِت ُفــْرَقــــٍة وَشتـــــاِت؟!*
ْقــــْت َجـــْمَعنـــا مــذاهــُب ّشـتَّى   *فــرَّ واْنــَطَلْقنــا َنْكـــُبو ِمـَن الَعَثــــــراِت”*

  فيتساءل: أين من يعيد لإلسالم عزه ومجده وقوته؟ ويستحضر شخصيات 
إسالمية، طالما دافعت عن اإلسالم، ووقفت يف وجوه أعدائه، مثل: عمرو بن 
العاص، وخالد بن الوليد رضي اهلل عنهما، وصالح الدين األيوبي، الذي انتصر 
يف معركة حطين الشهيرة، واستعاد المسجد األقصى المبارك من يد الصليبيين، 
بعد هؤالء يف فرقة، وضياع، وشتات، وطائفية، واختالف  وقد أصبحت األمة 
يف المذاهب، ونشوء العصبيات، والنعرات، وانحطاط األخالق، واالبتعاد عن 
بين  للتفريق  رئيًسا  سببا  كان  ذلك  كل  والمبادئ،  اإلسالمية،  والقيم  المكارم 

1-  مرافئ احلب ص:62-61.



المسلمين، وتشتيت شملهم، و نشوء الكراهية، والبغض والعداء بينهم.
والعدو سببا رئيسا يف نشوء هذه النعرات والتفرقة:)1(

*»َظَهَرْت دولـُة الــخنـافــِس، قــالــوا: ِهـَي َفــنُّ ِمــْن َأْحـــَدِث الـمــوظـــاِت*
ٌم وارتــــقــــاٌء *ثــم قـــالــــوا َتــَقـــــــدُّ لـم َيُكـْن فـي ُعُصـْوِرنــا الماضيـاِت«*

فها هو يذم العدو، وينعي على المسلمين تبدل حالهم وأخالقهم، بدعوى 
ورجعية،  عاًرا،  إال  ليس  وذلك-بنظره-  والفن،  والحضارة  واالرتقاء  التقدم 
السمحة،  اإلسالمية  واألخالق  القيم  عن  وتخلًيا  النفوس،  منه  تشمئز  ومنظًرا 
التي كانت من شيم رجال األمة، من عصور األمة الماضية، الذين حموا الدين، 

ووقفوا يف وجوه أعدائه، بسيوفهم، بكل شجاعة.
ومازال الحديث قائما حول العدو:
ْعالُن)2( فـي َأيِّ َوْقٍت  »َلْيـَت ِشْعـــرِْي الجُّ

الـــُمْسَبـالِت ثَِيـــابِهـا  فــي  َتـنْــَبــرِْي   
تِْيًها الـــخنـــافــِس  ِمــْثـــَل  َتـــَتَهـاَدى 

واألُبَّــهـــــــاِت«)3( بــالــــِعـــزِّ  َتَتَباَهـى 
التي  بالجعالن  ويصفهم  اإلسالم،  أمة  على  األعداء  تكالب  يبكي  حيث 
مثال  وهم  والشجاعة،  بالقوة  ويتظاهرون  بالعز،  ويتباهون  تجمع،  وال  تفرق، 

للجبن والضعف.
وليس الستعادة االمجاد إال شباب األمة، أصحاب الهمم العالية:)4(

باِب َهْل مْن مجيب؟ *»َصْرَختِْي يف الشَّ َفـــــراِت!* هــــا أنــا ذا َأُهـــــمُّ بـــالــــزَّ
لِـِدْيــٍن َأْرِضْي  يــا شبــــــاَب  *َعـْوَدًة  ـَد الَكـْوَن ِمـْن َجـِمْيــِع الـِجهـاِت«* َوحَّ

1-  نفسه ص:62.
2-  اجلعالن كام جاء يف لسان العرب اجتعل اليشء: صنعه، يقال: اجتعل من اخلشب رسيرا، واجتعل 

اجلعل: قبله وأخذه، وجاء يف املعجم الرائد أجعل املاء: كثرت فيه اجلعالن، وهي اخلنافس.
3-  مرافئ احلب ص:62.

4-  نفسه ص:63.
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من  هناك  هل  متسائال  األمجاد،  الستعادة  بالشباب  يصرخ  هنا  فالشاعر 
المسلمين،  جمع  الذي  دينهم،  إلى  للعودة  ويدعوهم  النداء،  ويلبي  ينهض، 

ووحدهم، وجاء رحمة للعالمين؛ فعودهتم له يعني عودهتم لعزهم، ومجدهم.
والفكر يف حيرة مما يجري، ولكن يبقى األمل بعودة األمجاد، وتبدل الحال:

َيــــْأٌس الــَقْلـِب  فـي  وَلْيـــَس  فِْكــرِي  »حــاَر 
َمــواِت وَعـْصـرِ  الــُهــَدى  ُبــنـــاِة  ِمـْن 

َصـــْوِب ُكـــلِّ  ِمــْن  َتــــــنَْقـــضُّ  وُصُقـــْوٍر 
ضـاريـاِت َقـــــا)1(  اللِّ ِعنْـــَد  وُلــُيـــْوٍث 

ُنــــْوٍر َأْضــــَواَء  َنـــْشُء  يــا  َســـنَـــراُكــــْم 
آِت آٍت  وُكـــــــــلُّ  وا  فـــــاْســـــَتِعـــــدُّ

َكــفـِْيـــــــٌل الــقــريـــُب  والـــَغـــُد  وَغــــًدا 
وُهـــــــــداِة وُقــــــــْدَوٍة  بـــــُســــــَراٍة 

وأْعـــَلــى َأْســَمــى  َبـــاِب  الـــشَّ فــُطمـــوُح 
َرى شـامخــاِت الــذُّ ُشـــمِّ  ِجـــبــاٍل  ِمـْن 

ســــالًحـــــا َأْقــَوى  اإليــــمــاِن  وســــالُح 
ـاُرْوِخ والطَّــائِــَراِت« )2(   مـِْن َهـِزْيــِم الــصَّ
ففي  لألفضل؛  الحال  بتغير  تفاؤل  يف  قلبه  ولكن  حيرة،  يف  هنا   فالشاعر 
األمة صقور تنتفض من كل مكان، وأسود شجاعة عند اللقاء، ال تستسلم أمام 
الصعوبات والمحن، متفائلة بالنشء، الذي سيصبح غدا نوًرا يشع، وسُيرى ذلك 
الشمم  الجبال  من  وأعلى  أسمى،  الشباب  بأنَّ طموح  مؤكدا  القريب،  الغد  يف 
الراسيات، وقوهتم ال تكمن يف السالح وحده، بل تكمن أيًضا يف اإليمان، الذي 

يهزم قوة الصاروخ والطائرة.

سهلت اهلمزة  يف كلمة »اللقاء«؛ لضورة الوزن.  -1
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ويعود الشاعر يبكي حال العرب، متضجرا من الوضع الذي وصلوا إليه:)1(
الــــَعـــَرُب ـــــها  أيَّ *»َتــــَعـــــاَدوا  َنـَســـُب* َبــــْيــــنَـُكـــْم  تـــــفـاَنــوا 
بِــــْطــْحــنِـُكـــــُم َأْوَلـــى  *وَمـــْن  ـــُجــُب؟!* إذا ْلــــــم َتـْطــــَحـِن الــنُـّ
ُقـــُدًمــا واْهــَرُعـــوا  *تـــراُمـــوا  َذَهـُب!* وقــــُتـــُكـْم  حـــــثـــيـــًثـــــا 
مــعـــاطِـــنُِكــــــْم فــي  *وزيـــــــدوا  تــــــلتـهــــُِب!* األرَض  لــــعــــــلَّ 
َقــــَرابـــَتــُكــــْم منـــهــا  *ِصـــُلــــوا  فـــأنــــتــــْم َوْســـَطــهــا اَلـحَطـــُب!*
ُصــــُغــــًرا ِجـــْزَيـــًة  *وأعـــــُطـــوا  ُتَهــــــُب!* أرُضـــــكــــــْم  فــــهـــذه 
لِــــُكــــــْم َأوَّ مــــثــَل  *رجــــــعــُتــْم  والـــطََّلـــُب!* الـــثــــأُر  يـــعـــيـــُش 
َبـــــــــــَدَأْت كـــمــــا  *أعيـــدوهــــا  َســـــَبــــُب!”* مـالـهـا  حـــــروًبـــــا 

فيؤكد يف -هذا النص- بأنَّ حالة الضعف التي وصل إليها العرب قد أدت 
بحجم  معرفتهم  من  الرغم  على  بينهم،  فيما  والعدواة  النزاعات،  نشوء  إلى 
والمصير  األخوة،  من  الرغم  وعلى  أعدائهم،  من  هبم،  تحيط  التي  األخطار، 
المشرتك، الذي يجمعهم، وها هو يصور  العرب بالحال الذي وصلوا إليه- يف 

هذه األبيات- بأسلوب متهكٍم ساخر.
وقد كان لبغداد نصيب  من شعر الفيفي:

»بــغداُد يــا ِمنَْبــَر األْشـَعــاِر والُخــَطـِب
ــُحِب السُّ َتــْسُمــْو علــى  َنــْجَمــًة  لنــا  كــانـْت 

يــُنقذها الــيـــوَم  الــرشيــُد  أيــن  بــغداُد 
والـطََّرِب والتــطبـيـِل  مــْرِ  الــزَّ ُعــْصـَبــِة  مـن 

مـاذا َدهـاهـا؟ ُلَعـاُب الـُفْحِش مـُنَْســـــِدٌل
األََدِب ِء  َســــــــيِّ َســـفـــِْيــــٍه  شــــفــــاِه  علـى 

نِـْقَمــــَته.ُ الَمْوُبــْوُء  مـِْذيــاُعهـا  َيــُصبُّ 
ـَخِب ـــبِّ والـُبهــِْت والــتَّــْجــرِيـــِح والصَّ بـالسَّ
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َفادَّكـري بــغـداُد  يــا  كــنــِت  هـكــذا  ما 
داَر الـــــخــالفــــِة واآلثــــاِر والـــُكــــــــُتـِب«)1(

حين  الماضي،  الزمن  يف  بغداد  بين  مقارنة  األبيات-  هذه  –يف  عقد  حيث 
شخصية  واستحضر  والخطب،  لألشعار  ومنربا  واألدب،  العلم  منارة  كانت 
هارون الرشيد، التي بلغت يف عصره أوج عظمتها وعزها؛ فهي دار الخالفة التي 
والفساد، ولعل  الظلم  بغداد يف زمن  وبين  والعزة،  والرفعة  للعدل  قدوًة  كانت 
هذه المقطوعة هجاء إلعالم بغداد، حينما أيد صدام عند االعتداء على المملكة 

العربية السعودية.
ويدعو للثورة على الظلم:

»ُثـوري علـى الَبْغــِى واإلجــراِم وارتقبي
نــصــًرا ِمـَن اهللِ ذي اإلجــالِل والـَغَلــِب

ثــوري علـى الـمـارِق األّفاِك وانـتــظـري
َكـِب«)2( يـوًما َعُدوَّ الـمال يجثــْوعلى الـرُّ
فيمضي يف قصيدته طالًبا من بغداد النهوض، ورد الظلم عن نفسها، والثورة 

على النظام الفاسد الظالم.
ويخاطب الشاعر طاغية بغداد) صدام( قائال:

ُغـــُدٍر فــي  اُم  َصــدَّ يــا  بـالجـاِر  »َغـَدْرَت 
العــربي«؟! شيـمُة  »أهــذي  الليــالي  ِمــَن 

ومــنتفًخـــا ا  تــزعـــُم-مــَْزُهـــوًّ وأنـــَت 
َعَجبـــي! يـا  األشــراُف،  أجـــدادَك  بــَأنَّ 

فقــد ُقرِْيَش  مـِْن  أنــَت-َزْعـًمـا-تكــوُن  إْن 
َلَهـِب! أبي  مـِْن  -َحــْتًمــا-بِــْعـــْرِق  َتــُمـتُّ

1-  نفسه ص:57.
2-  مرافئ احلب ص:57.
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ُمـْرَتــِفًقـــا الـغيِّ  طـريـِق  فـي  سـادرًا  يـا 
بالنََّســــِب َتــْغَتـــرَّ  الــَبْعــُث ال  َوَطــاوَط 

إلى ُرمــَْت  مصــدوُر  يـا  َنْفَســَك  أشـقيــَت 
َلِجـــــِب هـادٍر  عميــٍق  مـحيــٍط  بــحــرٍ 

َكَثٍب َعْن  الَمْسُلــْوُل  سُيـْصبِــُح سيــفــَُك)1( 
بـإذِن َربِّ الــَوَرى ُعـْوًدا ِمَن الَخَشـِب«)2(
الغدر  إياه بما كان منه من  المحتل، مذكرا  النص- يوبخ  فالشاعر-يف هذا 
والظلم، قد نسي حق الجار وشيم العروبة، وزعم بشرف نسبه، و ذلك ليس إال 
غرورا قد أعمى بصيرته، ولعل هذه المقطوعة كانت ردا عليه عندما احتل دولة 

الكويت.
ويطلق دعوًة لشعب الكويت:

ُأْغنَِيتي الـُحرِّ  الُكَوْيِت  فـي  شعَبنــا  »يـا 
والــُكــَرِب ــراِء  الــسَّ فـي  أكـــبــُر  اهللُ 

َذِرٌب صــــارٌم  إال  الــَحــقَّ  ُيـــْرِجــُع  ال 
الـَعَطِب مــَن  مــَْرِقــىِّ  َأْرَوَع  َكــفِّ  فـي 

َعــْوَدتِــُكْم ــوا-ِعنْــَد  ُتـِجلُّ َأْن  ـُكــْم  َلـَعلَّ
والَجَرِب األَْدَراِن  ِمْن  الُكـــــَوْيِت  أرَض 

ُمــْؤَتًقــا اإلْســالِم  َسـنَــا  إلــيهــا  وا  ُردُّ
ِحِب«)3( بالُحــبِّ ُمنَْبثِــــًقا ِمْن َصـْدِرهـا الرَّ

حيث يدعوهم للعودة إلى بالدهم، والصمود على أرضها، والرجوع إلى 
اإلسالم، والتمسك بتعاليمه؛ فذلك كفيل بطرد العدو من بالدهم ذليال صاغرا، 

وعودة األمن والعز والسيادة.

الستقامة الوزن البد من إشباع حركة احلاء يف »َسُيْصبُِح« كام أشار املحقق.  -1
مرافئ احلب  ص:58.  -2
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و يوجه دعوة لشباب بالده للتطوع:
َجـها ْيــِن أجَّ »يـا َجــْذَوًة فـي َشَبــاِب الـدِّ

َهــِب باللَّ النَّْقــُع  َفَثــاَر  الُكــَوْيِت  َغــْزُو 
ِمـْن هـذه األرِض َشــعَّ النُــْوُر وانَطَلَقْت

َرَغِب َعْن  اآلفــاِق  يف  الفتــح  جحافــُل 
بِــَدٍم الـــثََّرى  َيــَرُوْوَن  ِع  الـــــتَّطــوُّ إلى 

ِمـَن الـُفــؤاِد علـى األقـْـــداِم ُمنَْسكــِب«)1(
قال:  إذ  الكويت،  عن  للدفاع  الحرب؛  يف  للمشاركة  الشباب  دعى   فقد 
تطوعوا أيها الشباب، وتحلوا بالشجاعة يف وجه عدوكم، فمن أرضكم شع نور 
األرض،  وارووا  ثوروا،  األقطار،  لجميع   الفتوح  جيوش  وانطلقت  اإلسالم، 

واسقوها من دمائكم الطاهرة.
يخفى  وال  الفيفي،  الشاعر  وجدان  يف  قوي  حضور  فلسطين  لقضية  وكان 
على كل مسلم وعربي ما تعرضت له فلسطين من  أنواع الظلم واالعتداء، وما 
قضية  ففلسطين  والتغريب؛  والتشريد،  التعذيب،  ألوان  من  شعبها  له  تعرض 
على  هتيمن  ومازالت  هيمنت  التي  فهي  والمسلمين،  العرب  أذهان  شغلت 
التي سرت يف عروقهم  القضية  الشعراء هبذه  تأثر  فقد  المعاصر،  العربي  الشعر 
ودمائهم، وجعلوا لها مكانا واسعا يف قلوهبم وأشعارهم، فدافعوا عنها بسالح 
الكلمة، وصوروا لنا كل ما يحدث يف تلك األرض، فكان الشاعر بمثابة المصور 
الذي يضع المشاهد أمام صورة حية، فيسرد األحداث للقارئ، وكأنه يشاهد ما 

يحدث بأم عينه.
فقد صوروا لنا الطفل الفلسطيني، الذي ال يملك سالحا يدافع به عن وطنه 
كل  رغم  بأرضه،  المتمسك  المناضل  الرجل  ذلك  وصوروا  الحجارة،  سوى 
ألوان السجن، والتعذيب، واالضطهاد، وذلك الشاب الطموح، الذي يدافع عن 
قضيته، بكل ما يملك، ويحمل سالحه البسيط، ويقف أمام العدو، ويدفع دمه 
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وروحه مقابل عودة بالده، وخروج المحتل منها ذليال، وصوروا ذلك الشهيد 
المربية،  المرأة  وتلك  الزكية،  بدمائه  ثراها  بلل  أن  بعد  أرضه،  الذي رحل عن 
ووقفت  بالدها،  راية  وحملت  الكوفية،  أكتافها  على  وضعت  التي  المناضلة، 
يف وجه عدوها، مدافعة عن أرضها وشرفها؛ فقد هب الشعراء بكل ما يملكون 
من أساليب، وفنون شعرية؛ »فقد ارتبطت نشأة الشعر هبذه القضية زمنًيا، وليس 
الذي   ما  المقصود  وإنما   للشعر،  موضوعا  أصبحت  القضية  أن  كيف  المعنى 

خلقته هذه القضية من مواقف، وأساليب شعرية، ووعي شعري«.)1(
نصرة  يف  بدورهم  ويشيد  الحجارة،  أطفال  كفاح  يحيي  هنا  والشاعر 

قضيتهم:)2(
»َأْمـطِــُرْوُهْم مـِْن راِجـَمـاِت الِحـَجـاَرْة

َنـــاَرْه َيـــُذْوُقـــْوَن  ُمـْلِهـًبـــا  َوابِــالً 
وَصـْوٍب ِصْقـع  ُكـلِّ  فـي  حـاصـُرْوُهْم 

وَحــاَرْه َحـيِّ  ُكــلِّ  فـي  َطــاِرُدْوُهــْم 
واْصَفُعـْوُهْم ُوُجـْوِهِهـْم  فـي  اْبـُصُقـوا 

َأَمـــاَرْه َوْغــد  ُكــلِّ  فـي  ُخّطـــوا  ُثـــمَّ 
وَســْوٍط َســْوٍط  بِـَأْلــِف  اْجــِلـــُدْوُهـْم 

الَمـــَراَرْه ِجــَداِر  علـى  واْصُلُبــْوُهــْم 
َأْنـَكى الـــِحـَجـــاَرْة  َأنَّ  َأْفــِهُمــْوُهـــْم 

إَِثـــــاَرْه وَأْقــــَوى  َصـَواِرْيِخِهـــْم  ِمـْن 
ى الـُمَصــفَّ الـِحَســاَب  أنَّ  َعلِّمـُْوُهـــْم 

َقـــــَراَرْه وا  ُتــِقــــرُّ ال  والـَبــْغُي  َحــاَن، 
ُعـــنُْفـــــواٍن فـي  بـالتَّْكـبـــِْيرِ  ُدوا  َردِّ

ــْحــِن، مـا َأَلـــذَّ ِشَعـــــــاَرْه!« َأْعـَذَب اللَّ
2001/3م  ط:  األردن،  عامن/  الرشق،  دار  املعارص،  العريب  الشعر  اجتاهات  عباس،  احسان   -1

-1421هـ
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عاناه   وما  القضية،  هبذه  -كغيره-  الكامل  الفيفي  الشاعر  إيمان  فنالحظ 
الوطن، وحقه يف  الفلسطيني من االضطهاد، والتشريد، والتغريب عن  الشعب 
القضية،  هبذه  الشاعر  وعي  على  يدل  وذلك  إليها،  والعودة  أرضه،  عن  الدفاع 
على  وحثهم  الحجارة،  بأطفال  وتغنى  كفاحهم،  .فحيَّا  الحقوق؛  من  ومالها 

االستمرار يف صد العدو.
ويوجه النداء لفلسطين قائال:)1(
َوالْي *»يـا فَِلْسطِْيــــُن يــا ِغنَـــاء الــــدَّ الَمَحــاَرْه* ُدرَّ  َيـــُفـــوُق  ُتَراًبــــا  يــا 
ـــــا *الـــِجَهـــــاَد الــجَهـــــاَد، واهللِ إِنَّ َتــــاَرْه* قـــْد َحَلْفنـــا مـا ُتْسِدلِْيــَن الــسِّ
*مـا َشَكْكــنَـــا يـا َأْرُض، واهللِ َنــْدِرْي ـــَراَرْه«* ــِك َســْوَف َتْقَدِحْيـــَن الــشَّ َأنَّ

فهي أرض  العدوان، ولن تخيب ظنه؛  الجهاد، ورد  يناديها إلعالن  حيث 
األبطال، والجهاد، وتكراره لكلمة الجهاد يؤكد رؤيته لنا بأنه الحل الوحيد لهذه 

القضية.
أما هنا فيوجه النداء للعدو قائال:)2(

ــاِس ِجْئُتــم *»يــا ِحَثــاالت َأْحَقـــرِ النَـّ َفاَلـــِة والـــَقــــَذاَرْه* الــسَّ ُأُتــوِن  ِمـْن 
*َهــْل َلــُه الـــَحــقُّ فـي البِــالِد َلِقْيـــــٌط َعـاَرْه؟* ُمْجـــرٌِم جــاَء ِمـْن ُبُيـــْوِت الـدَّ
وا َفَقــْد َأَتــــاُكــــْم َشَبــــاٌب *اْسَتــِعــدُّ ِمـْن ُبـُطـوٍن َتنُـــُث ِمنَْهــا الــطََّهـــاَرْه*
*َيــْحِمُلـــــْوَن ُشـــــَواَظ نـــاٍر َتــــّلظَّـى ِمـْن َشَظـاَيــا التَّــاِرْيـِخ ِمـْن ُكـلِّ داَرْه«     *

وهنا يكرر وعيده وهتديده له، مخاطًبا إياهم: ليس لكم حق هبذه األرض، 
يا أحقر الناس وأقذرهم، إنما هي حق شعب من أبناء طهر وشرف، بذلوا الغالي 
فلن  سبيلها،  يف  والموت  عنها،  للدفاع  أرواحهم   ونذروا  أجلها،  من  والنفيس 

يملَّوا من محاربتكم، وإخراجكم من ديارهم أذلة صاغرين.

1-  نفسه ص:87-86.
2-  مرافئ احلب ص:87.
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ويمضي يف بيان جبن الُمحتل يف المعارك:)1(
الَحنَــاَيــــا َيــُهـزُّ  َمنَْظـــًرا  َلـُه  *»يـا  ـْفِس َأْحـَلى ِعَبـــاَرْة* بــل ُيثِْيـــُر فـي النَـّ
ُمــــْسَتبِــــــــدٌّ ـــٌج  ُمَدجَّ *َعْسَكـــرِيٌّ  ـذاَلـــِة والـــَحـَقــــاَرْة* ِمـْن ُجنُـــْوِد النَـّ

اْفتَِخـــــارًا الُجنُـــْوِد  َبْيــَن  *َيَتَمــّطى  ُربَّــمـــا كــان ِمـْن كِــَبـــاِر النََّظــــــاَرْة*
طِْفـــل ـــــر  َتنَمُّ َرَأى  إِْن  *َينْــــَزِوْي  ِمْثَلــمــا َتنْـَزِوْي إلـى الُحْجــرِ َفــاَرْة«*

ذلك  لنا  يظهر  النص،  يف  الشاعر  أورده  الذي  القص  أسلوب  خالل  فمن 
العسكري الذي يتبخرت يف قومه، ويظن نفسه شجاعا ال َيهاب، ولكن عند رؤية 

الطفل الفلسطيني يختبئ وراء الجدران، كما تختبئ الفئران خلف الصخور.
  ومن منطلق ايماين ثابت هبذه القضية، وألمه لما يحدث، ينعي الشاعر أولى 

القبلتين وثالث الحرمين )المسجد األقصى(:)2(«)3(
*»َمْسِجــُد الُقــْدِس ُيــنَــــادْي الَحَرما َدمـا* ْمـِع  الــدَّ ُمْقَلــِة  مـِْن  سـاكِــًبـــا 
*َوْيــَح َمْســَرى َسيِّــِد الــَخْلــِق َعـال ُمــْسَتْرِحمـا* ُمْسَتنِْجـــدًا  َصـْوُتــُه 
َسـاحـاتِــِه فـي  اإِلْجــراُم  *َعـــْرَبــَد  الُمْجرِما* ُتِعْيــُن  الُكْبـَرى  والقــَُوى 
َأَلِمي ُتْذكِْي  الِمْحــراِب  *َصــْرَخـُة  اِمـْي ُيِشْيــُب الّلـــَِمما* ُجــْرُحـــُه الــدَّ
وِمْن الَقْسـرِ  َوْطــَأِة  ِمْن  *يـَْشَتكِـْي  الــِذَممـــــا* ُيـــراِعــي  ال  ُمـــْسَتبِــــدٍّ 
َدى بالـرَّ َتْدُعــْو  األَشـراِر  *ُسْلَطـُة  يـــاُط الُحمــُْر َتْشــِوْي الُيــتَّمـا* والسِّ
َنـا الــدُّ ُشـّذاُذ  الـتَّْعِذْيــِب  *ُزمـــْــَرُة  َأْحـَدُثــوا فـي ُكـلِّ َشْخـص ِمْيـَسمـــا*

فيعرض صورته، وكأنه يبكي وينادي الحرَم، وهذه دعوة من الشاعر لشباب 
بالده للدفاع عن المسجد األقصى، وعرض صورة أخرى للمحتل، الذي تجاوز 
كل الحدود، واخرتق كل القوانين، وليس هذا فحسب، بل يؤكد بأنَّ هناك أيًضا 
قوى كربى تدعم المحتل، وتشد من أزره، ومشهد ثالث للتعذيب، واالضطهاد، 

1-  نفسه ص:88.
2-  ميسام: جاء يف لسان العرب: هي احلديدة التي ُيْكَوى هبا وَأصُله ِمْوَسٌم فُقلبت الواُو ياًء لكرسة 

امليم.
3-  مرافئ احلب ص:207.
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الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، فيندد الشاعر، ويهاجم اليهود؛  لما فعلوه 
يف األرض المقدسة، وبالشعب المناضل، على مرأى ومسمع العالم.

ويمضي الشاعر يعرض لنا صورا من فلسطين للمكان واإلنسان واألشجار، 
ونسائها  ورجالها،  بأطفالها  وقدسها،  وجبالها،  برتاهبا،  فلسطين  لنا  فصور 

صغيرها، وكبيرها، بأشجارها وزهورها:)1(
َمْهــِدِه فـي  ُمْحــَرٍق  طِْفــٍل  *»ُربَّ  ُمْبَتِســمـــا* نــاِضــًرا  َيْبـــُدو  كــاَن 
شاِحًبا َأْضحى  ـاِعـُم  النَـّ *ِجْسُمــُه  َهـرِمـا«* َأمـَْسى  ــاُء  الـَوضَّ َوْجُهــُه 

فها هو يعرض لنا صورة طفل قد ُأحرق يف مهده، وأصبح جسمه شاحبا، 
بعد النعومة والنظارة، والبهاء.

وهذه صورة أخرى لثكلى تصرخ:)2(
داِمـــٍس َظــالٍم  فـي  َثْكــَلى  *»ُربَّ  »واُمْعَتِصما«* َينَْســــاُب:  َصـْوُتــها 
هــاِمــــَدًة ُجــــثَّــًة  *اْسَتـحـــاَلـْت  ــــَؤما«* اللُّ الُعَتـــــاِة  َتْعــِذْيـــِب  إْثــَر 

من  )وامعتصماه(،  كلمة  العربي  األدبي  الموروث  من  الشاعر  ويستلهم 
خالل إبراز صورة المرأة يف ظالم الليل تصرخ وتستنجد وال مجيب.

وصورة ثالثة لشيخ طاعن يف السن، وصورة للفتى  الشجاع:)3()4(
ِسنِّه فـي  َطـاِعــٍن  َشْيــٍخ  *»ُربَّ  َيْسَتْسِلما* َلــْن  الطَّــاعَن  يــَْزدِرْي 
صـاِمًدا َعـِزْيـــًزا  َرْأًســـــا  *َرافًِعــا  الـُعَظما«* األَُبــــاَة  َشــْأَن  َشـاِمـًخا 
ِغْيــلِه فـي  َخــاِدٍر  ِشــْبٍل  *»ُربَّ  َتــْوَأما* َدْوًمــا  َشاُش  والــرَّ كــاَن 
الـِعَدا َجْيـُش  َأْبـَصــَرُه  *ِعنْــَدما  ُمنْهـــَِزما* هـاِرًبـا  َيْعـــُدْو  َظـــلَّ 
صارًخا ُمِهْيًبــا  ــْوَت  الصَّ *َيـْرَفـُع  ُمْسِلــــما* َيْعـُربِيًّا  َشــْعبِْي  عــاَش 
َخـال الــدُّ الـُغـــزاِة  ُكـلُّ  *وْلَيـُمـْت  َمــا«* النَـّ َأْرِض  يف  الَعــْدُل  وْلَيُعــمَّ 
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فهنا يعرض صورة شيخ طاعن يف السن، لكنه شامخ شموخ الجبال، صامدا، 
رافعا رأسه كالعظماء، فال مجال لديه لالستسالم والخضوع أمام عدوه،  وكذا 
صورة الفتى الشجاع، وسالحه رشاش وقنبلة، يصرخ يف شعبه: العيش لشعبي 

المسلم اليعربي، والموت لعدوي الدخيل على أرضي وأهلي.
وهذه صورة لألبطال المجاهدين:)1(

فـي األَْبَطــاِل  َمـْوَجـَة  َرْأيُتــْم  *»َهـْل  َضـَرَمـا؟!* َتْغــِلي  الَعــاِرِم  َسْيـِلهـا 
ِمْن الـُحــرِّ  بـالُهَتـاِف  َسِمْعُتــْم  *َهـْل  الِهَمما؟!* َيـْسَتــنِْهُضـــْوَن  فِــْتيــٍة 
الِهــًبــــا ِغَمــارا  خاُضــوا  *فِْتَيــٌة  َيمـا«* الشِّ َيْسَتْعطِـــُفْوَن  الً  ُعــــزَّ

فيمضي يصور المجاهدين األبطال، يهتفون بالجهاد، ويستنهضون الهمم، 
حملوا يف قلوهبم كل البطولة والفروسية، وشيم العروبة، ويشرك القارئ معه، من 
خالل دعوته للنظر معه  يف تلك الصورة، من خالل تقنية االستفهام، والتساؤل. 
إسالمية  لشخصية  استلهامه  خالل  من  قضيته،  تسطير  يف  الشاعر  ويمضي 

مناضلة:)2(
ْيــِن َلـــْو َتْسَمـــُعني *»يــا َصــالَح الــدِّ َرْوَضـــُة الِمْحراِب صاَرْت ُحـــــَمَما*

والتَّْكــــبِْيــرِ  التَّـْهِلْيــــِل  *َرْوَضـــُة  فيُقــْدِسـَك األَْقـَصى ُتضاهْي الَعنَْدما*
*َينْـــُدُب الــِمـْحراُب َأْســَمى َمـْجــِدِه َضــاَع فــالـِمْحــراُب َيـْشُكـو األََلما«*

بشجاعتها،  استطاعت  مجاهدة،  إسالمية   شخصية  يستلهم  هنا  فالشاعر 
وعزمها، أن تنتصر يف إحدى أكرب المعارك التاريخية، حيث تمكن من استعادة 
المسجد األقصى المبارك من أيدي األعداء، ذلك هو )صالح الدين األيوبي(، 
أعاد لإلسالم عزه ومجده  الذي  الدين،  يبكي صالح  المشهد  والشاعر يف هذا 
فيعود  تعود  لو  تسمعنا،  لو  الدين  صالح  يا  يقول:  وكأنه  ويتحسر،  ورفعته، 

لإلسالم مجده، ويضج األقصى بالتهليل والتكبير فرحا.

1-  نفسه ص:209.
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   وما أمر لبنان ببعيد عن فلسطين، ولنرى هذا النص الذي يحكي قصتها:)1(
ـاُر وُحْكـــُم الــطَُّغـــاْة *»َبْيـــُروُت والنَـّ الُجـــنَـاْه* وَبـْغُي  الـُعــْرِب  وَنــْوَمــُة 
*َتــُخــــْوُض فـي ُمـــْسَتنـْـــَقــٍع آِســٍن ــَتـــــــاْه* ِم الَمْهـــُدْوِر يــا ُأمَّ ِمـَن الــدَّ
ــْوِم ِمـْن َصــْحـــــَوٍة *َأَلْيــَس َبْعــَد النَـّ ُرَؤاْه* َأْرَعَبـْتــــَهــــــا  َقــْد  ُحُلــٍم  ِمـْن 
*َكــاُبـــْوُسـُه َيــــْجـُثــُم فـي ُعـــْمِقــنا َفــــــاْه«* ُيـْدِمـْي الــُقُلــْوَب وُيكِــمُّ الشِّ

فيربز لنا يف هذا النص مقدار االنزعاج والغضب، الذي انتاب شاعرنا على 
بالحرب، وبحكم  بيروت  اجتماع  النص، وهي  ذكرها يف  أمور عدة  من  لبنان، 
يجعل  مما  المهدور؛  الدم  مشهد  وعرض  عنها،  العرب  وغفلة  لها،  الطغاة 
أمته  مناداة  يف  الشاعر  ويستمر  معها،  ويتفاعل  المشاهد،  بتلك  يتأثر  المتلقي 
بقوله: )يا أمتاه(، داعًيا أمة اإلسالم إلى الصحو من غفلتها، اذن نحن بزاء ذات 

متألمة لما يحدث، عاطفة صادقة، تظهر جلية يف النص.
وها هي لبنان أضحت بال حارس يحميها:)2(

*»ُلْبنَــــاُن يــا َسْرًحــا بــال َحــــاِرٍس َتْغَتــــــاُلُه فـي ُكــــلِّ َيــــــْوٍم ُعـــَداُه*
َهـــائِـــٌم َتـــائِــٌه  َشــرِْيـــٌد  *َشــْعــٌب  ـَجـــــــاْه* ٌد ال َيـــْعـــــــرُِف ااِلتِّ ُمَشـــرَّ
بِــِه ـــْت  َحلَّ األَْحـــــَزاِب  *َمـَبـــاِدُئ  ــْت ُعــــــَراْه«* َرْتـــــُه ُثــــمَّ َحلَّ وَخــــدَّ

فهنا ينقل لنا  النص معاناة الشعب اللبناين، الذي أضحى بال رئيس يحكمه؛ 
عن  وأبعدته  الطوائف،  جمعه  وفرقت  العصبية،  مزقته  متشردا،  هائما  غدا  فقد 
الشاعر  ولعل  يذل،  وال  ينهار،  ال  شامخا  صامدا  لبقي  وإال  الصحيح،  المسار 
يقصد بذلك المشهد السياسي الداخلي يف لبنان، ومسرح االغتياالت بين أبناء 

الشعب الواحد.

1-  مرافئ احلب ص:277.
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وتستمر المعاناة:)1(
ـــًة َمْشِويَّ األَْشــالَء  َرَأى  َمـْن  *»يــا  الُغـــــَزاْة* َوُقــْوِد  ِمـْن  َرَمــاٍد  َبْيـــَن 
طِْفَلــٍة ِســَوى  َمــْرًأى  َهــاَلنِْي  *مـا  ْيـــــِن »يـا َرْحَمَتـاْه«* َمْحــُرْوَقـِة الَخدَّ
َمنَْظــًرا يـا  ْيــِن،  الَكفَّ *َمْقُطــْوَعــِة  َيـا َلْيَتنــي  مـا ُكـــنُْت َيــــْوًمــــا َأَراْه*
األََســى بِـَعْيــِن  َيــْرُنـْو  ـٌد  *ُمَضــمَّ ــــُه ال َتــــَراْه؟* َمـْن َحــْوَلـُه؟ َهــْل ُأمُّ
َمــْحُمــــْوَلٌة  طِـْفـــالُه  يــا  *واألُمُّ  علـى َســرِْيـــرِ النَّْعـــــِش واَحْسَرَتاْه!*
اْمرٍِئ ُبَكــــــــاَء   - واهللِ   - *َبَكـــْيُت  ٍع َلـْو َكــاَن ُيْجــِدْي بــَُكــــــاْه«* ُمَلــوَّ

فيستمر النص يف عرض الصور المؤلمة، حتى بكى، وشاركه المتلقي ذلك 
التي شوت األجسام، فأصبحت كالرماد،  الحرب  الشاعر يصور  فأخذ  البكاء؛ 
قد  طفلة  فهنا  والنسل؛  الحرث  وأهلكت  الجمع،  وفرقت  األرض،  وأحرقت 
أحرق خداها، وهناك أخرى قطعت يداها، وتلك أم تصرخ بأطفالها، وهي على 

فراش الموت تصارعه.
ويف شرب آخر من العالم اإلسالمي يقول شاعرنا:)2(

وَعْبـــَرٌة َســالٌم،  ْنَيـا،  الدُّ ســادَة  *»فيـا  ــُم* ــُة َمـْحــُزْوٍن، وَسْيــٌف ُمَثــلَّ وُغــصَّ
ُكــلِّ جــانٍِب ِمـْن  األَْعـــداُء  *َتكــاَلَبـِت  راِذُم* َتـَداَعـْت على اإِلْسـالِم تِْلَك الشَّ
*»َسرايِْيـُف«-يا َربَّاُه- َأْضَحْت كما َتَرى ـَصـاَرى وُتــْهــَدُم* ُتـَداُس بـَأْقــَداِم النَـّ
ـــراُض ــــ ــــ ــــ *وُتـــنْـــَتـــــــــــــــــــْهـــُك األَْع َقــــــــــــــــــــراراُت*  فِْيــها وَحْسُبنا 
ُمنَـــعـَّـــُم واْعــتـِــــــــــراٌض  *َشْجــب  نا* ِلْيُب« الـَوْغُد َيْغَتـاُل ِعزِّ وقــاَم »الصَّ
َعــــَرْمـــَرُم وَجْيــٌش  َغـــْدٌر  *ُيسـاِعــُدُه  َرَأْوا ِمـْن ُأُســْوِد اهللِ َنـْوًمـا َفـَعـْرَبــُدوا*

ــُر  ـــ ـــ ـــ ــِزْي ــنْ ــِخ ــذا َيــْفــَعــــــــُل ال ـــ ـــ *ك ــُم«* ـــ ـــ ـــ ـــ ــَغ ـــ ـــ ــْي َض نـــــــــــــــاَم  إْن 
)قضية  المسلمين  شغلت  قضية  حول  الحديث  تناول  النص  هذا  ففي 
البوسنة(، التي الهمت الشاعر، وأثارت القوايف لديه، ونقل لنا ما حدث يف تلك 
وطئت  واألرض  واألعراض،  المحارم،  وانتهاك  األعداء،  تكالب  من  البالد 

1-  مرافئ احلب ص:281-280.
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أقدامها النصارى، ورفعوا الصليب محاربة لعز اإلسالم، والعالم ال يملك أمام 
هذه المشاهد سوى الشجب واالستنكار.

وها هو جملس األمن املتخاذل أمام قضايا العرب واملسلمني:)1(
*»َمْجِلُس األَْمِن َكْيــَف َسَمـْوُه َأْمنًــا؟! َيِدْيـــُن* والنَِّفــاِق  بــالَغـــْدِر  وْهـَو 
ى ــــالُم الُمَسـجَّ *َمْجِلـُس األَْمـِن والسَّ َتــأبِْيــــُن* ُكــلُّهــــــا  والَقــــراراُت 
*وُغُمــْوُض األَْلـفـــاِظ فـي ُكــلِّ َبنْــٍد والتَّْبيِْيــــــُن* الَبَيــــاُن  فِْيــِه  َضـــاَع 
*ُكــــلُّ َبنْـٍد َبــــْل ُكــلُّ َحــْرٍف وَلــــْفٍظ َمْحَضٌر ِصْيـــَغ ِمْن: »َأداَن ، ُيـِدْيــُن«*

أمام  وقف  الذي  األمن،  مجلس  يف  ممثلة  المتحدة،  األمم  الشاعر  فينتقد 
قضايا العرب والمسلمين، موقف العاجز، ال يملك سوى الشجب، وهو للغدر، 

والنفاق، وهضم الحقوق أقرب.
وعند االعرتاض على قرار ما  يتخذ ذلك المجلس ما يسمى حق النقض 

)الفيتو(:)2( 
ِمـْصَعًقا َخطِْيًبــا  يا  َفِصْيًحا  *»يـا  َفَمـا* األَْمـِن  َمْجِلـــِس  فـي  فــاِغـًرا 
َمـْشُبْوَبٌة »الِفْيُتــْو«َلُه  *َجـمــَْرُة  ُمْضـَرمـــا* ــا  َقشَّ اآلمــاَل  َتْجَعــُل 
ئـْد اتَّ ُرْحــَمـاَك  الِمنْطِْيــُق  *َأيَّـها  مـا* ــوَّ النُـّ ْي  ُتَصحِّ ْجــِع  بـالسَّ ليــس 
َفـــَقـْد لــإلداَنــاِت  ـا  َركِـــــنَـّ *إْن  َجــــــَرمـــا* ال  ُذلُّنـــا  فيـها  َحــــلَّ 
وال ْجُب  الشَّ وال  اْحتِجـاجـاٌت  *ال  ـَلما«* السَّ ُتــْؤتِْي  التَّنْـِدْيــــِد  َلــْهَجـُة 

فحق النقض )الفيتو( من األساليب التي يتبعها مجلس األمن، لنقض قرار 
ما، وأمام هذا )الفيتو( تنهضم كل الحقوق، وتنقطع اآلمال، فال يجدي بعده ال 
احتجاجات، وال إضراب، وال ،شجب وال تنديد، والشاعر يؤكد بأن اآلمال ال 
تأيت بالسجع، وحسن الكالم، وعبارات التنديد ال تجدي أمام تلك التحديات،  
وهو  النزاع،  ذلك  كل  لفك  –برأيه-  األفضل  هو  حل  إلى  يشير  الشاعر  وكأن 

)الجهاد(. 
1-  مرافئ احلب ص:243_245.

2-  نفسه ص:210.
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الف�شل الرابع
االتجاه الوطني

* الفخر بالوطن، وصدق االنتماء

* النهضة والتنمية

* قدسيته

* مدح قادته

الشعوب  بين  واالفتخار  االنتماء  مالمح  من  ملمح  باألوطان  االحتفاء 
واألمم؛ فهو القلب النابض بكل الحب والوفاء ألبنائه، وحق عليهم أن يبادلوه 
ذلك  ونعني  الوطني،  بالشعر  الشعراء-  يسمى-لدى  ما  برز  لذا  الوفاء؛  ذلك 

الشعر الذي يتغنى بأمجاد األوطان ، ورموزه.
فالشعر الوطني من أبرز االتجاهات لدى الشاعر الفيفي بعد الشعر الوجداين، 
الفخر  وقد اتضح فيما يقارب أربع عشرة قصيدة شعرية، والوطُن لديه يشكل 
والجمال والقدسية، فله القصيدة والنشيد، والشعور باالنتماء من سمات الشعر 
الوطني لدى شاعرنا، »فالشعور باالنتماء للوطن شعور إنساين عام  يشرتك فيه 

أبناء البلد الواحد، وأبناء اإلقليم الواحد، وأبناء األمة الواحدة«)1(.
فالشعر الوطني يقوم على عدة مقومات وعوامل منها: الوفاء واإلخالص 
التحوالت  فهو ممن شهدوا   والمعاصرة؛  تجاه وطنه،  الشاعر  قلب  النابع من 
ملوك  حكم  فرتات  وشهدوا  والحضارية،  والتعليمية،  واالجتماعية  السياسية، 

1-  حجاب احلازمي، جازان الشعر، مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض، ط:1، 1434هـ-2013م 
ص:109.
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المملكة  ومكانة  شعره،  يف  مكانتهم  ويربز  يمتدحهم،  جعله  مما  البالد؛  هذه 
الدينية من أهم العوامل التي جعلت الشعر الوطني ينهمر بغزارة يف شعر الفيفي؛ 
فقد تناول شعره الحديث حول المقدسات، التي هي مهوى أفئدة المسلمين يف 

شتى بقاع األرض.

* الفخر بالوطن وصدق االنتماء
تغنىَّ الشاعر بوطنه، وغنى له، وباهى به، وال عجب؛ فاإلنسان ابن أرضه، 

مجبول على حبها، والتعلق هبا، يتنسم هواءها، ويحنُّ عند االبتعاد، والغربة:)1(
وَتْمِضـْي مـاَل  الـرِّ َتْعـِسُف  ـٌة  *ُأمَّ ْمضــــــاُء* الـــرَّ ُتذيُبــــها  ال  للُعـــاَل 
ى ُغـزًّ الـمفــازاِت  ــِت  َشـقَّ ــٌة  *ُأمَّ ـــــاُء* الـشَّ منهـا  َنـدَّ  راحيــِن  كــالسَّ
وراَحـــْت البِحـاَر  راَضـِت  ـٌة  *ُأمَّ الـمـــاُء* فاْسَتَقــرَّ  الَمــْوَج  َتــْأطِــُر 
صاٍف الطُّْهرِ  ـــْوِرِد  َم ــْن  ِم *بِِشعاٍر  اإلخــــاُء* منـــُه  َيثِـــجُّ  َسْلَسبِْيــــٍل 
ضاٍف ْيُن  الدِّ ُمْحَكِم  ِمــْن  *ولِباٍس  فـــاُء* الرَّ منـُه  ُشــدَّ  النَّْســِج  ُمْبــَرِم 

فالشاعر هنا يفخر ببالده، التي سارت بكل قوة وعزم نحو المعالي، متخذًة 
من الشريعة اإلسالمية والقرآن الكريم دستوًرا، ومنهاًجا، تسير عليه، ووقفت يف 
وجه كل الصعاب، والشدائد، حتى أصبحت يف أوج عظمتها، وعزها، واستخدام 
الشاعر لكلمة )أمة( يف التعبير لهو داللة واضحة على عظم هذه البالد، وقوهتا، 

وعظيم سلطاهنا بين البلدان األخرى.
وافتخر بطهرها، وتحكيمها لشرع اهلل، بعد أن دخلها المؤسس-رحمه اهلل- 

يف قوله:)2(
*َحَلى أرَضهـا َصْقـُر الَجِزْيــَرِة َعْسَجدا الَقــالئِــــِد* َأْزَهــى  بــاألَمــِْن  ـَدها  وَقلَّ
ــــَرهـا مـِْن ُكــلِّ ِشـــْرٍك وبِــْدَعـٍة *وَطهَّ ى َثــراهـا ِمــْن َخــُؤْوٍن وحـاِســِد* وَزكَّ
*فقـامـْت علــى ُأسٍّ َمتِْيــٍن ِمــَن التُّـــَقى ْهرِ محبـوٍك َقــِويِّ القـواِعـِد* َمـَدى الدَّ

مرافئ احلب، ص:43.  -1
مرافئ احلب ص:70-69.  -2
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*وأْصــَبَحــِت البيــداُء داَر إقــــــامـــٍة َخلْت ِمـْن هـوادْي َوْحِشهـا واألوابِـِد*
ْحـراُء واْخَضرَّ َرْمُلـها َحـِت الصَّ *َتـَوشَّ دائِِد* وَأْخَصـَبـِت الَجـــْدبــــاُء َبْعَد الشَّ
ــَق فـي أرجائهــا الطَّْيــُر ُمْشَبـــًعا *وَحلَّ وقـــد كــان خمصـاًنا َعِدْيَم الطَّــرائِـِد*

المناضلة، والمجاهدة  الملك عبدالعزيز  الشاعر بشخصية  فيظهر إعجاب 
يف سبيل تحقق األمن واألمان، وتحقيق التوحيد الخالص هلل وحده، حيث ذكر 
الشاعر عدة صفات له: من جالدة وصرب، أرضعته صحراؤها النبل والعزة؛ فنشأ 
ًما لشرع اهلل، وأكد الحال الذي وصلت إليه هذه البالد بفضل  أبًيا شامًخا، ُمحكِّ

ذلك البطل، وكأنه يقارن بين صورهتا يف الماضي، وصورهتا يف الحاضر. 

* النهضة والتنمية:
وكان للنهضة والتطور، الذي وصلت إليه البالد نصيب من شعره:)1(

وجيـــٌش ِمــَن التَّعليـــِم ُيــْزِجْي ِركــاَبــُه
الِفْكــرا ُيــنْعـُِش  َعــْذًبــا صافًيــا  لنَنْـــَهَل 

ُمْلَتــــٍو َغْيـــَر  َطرِْيــًقا واِضًحـــا  َرَسْمنـــا 
َرَصْفــــناُه َتْوِحْيـــــًدا َفنِْلنَــا بِـِه الَفــــْخرا

ْبـــُع إالَّ شــواِهــــــٌد ومـا الجـامعـاُت السَّ
ّرا وَمـْن غـاَص َبـْحَر الِعْلــِم َأْلَفـى بِـِه الـدُّ

وإنَّمــــا الَهالَك  َنْخَشـى  وال  َنغـُْوُص 
الَبْحـرا َنْســـَتأِســـُر  الُفوالِذ  من  بَأْقَوى 

وَذكـاؤنــا، َعــْزمـُـنا  الــَفضــاَء،  َغـــَزْونا 
ِذْكــرا لنـا  الَفضــاِء  طِــْرِس  فـي  ُنَسطِّــُر 

إليها بالده، حيث يؤكد  التي وصلت  النهضة  لنا وصف  فالشاعر هنا ينقل 
التعليمية،  المجاالت  السيما  المجاالت،  جميع  يف  هنضتها  النص    هذا  يف 
والمعاهد،  المدارس  شيدت  فقد  الجامعي؛  و  العام،  التعليم  مستوى  على 

1-  نفسه ص:85-84.
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والجامعات، حتى وصلت إلى سبع جامعات، كما يمتدح العزم والطموح الذي 
يعلوا أبناء هذه البالد. 

فقد  اهلل-؛  العزيز-رحمه  عبد  بن  فهد  الملك  حكم  فرتة  على  يركز  ونراه 
الشيء  اإلنجازات  من  وتحقق  وتطورها،  عزها،  أوج  عهده  يف  البالد  وصلت 

العظيم، يف فرتة زمنية قصيرة: )1(
َعْبِقــرًِيا قــائِـدًا  الَفْهــُد  *»َقــاَدهــا  َقَتــَل الَجْهـَل بــالــَمـــَداِرِس َقْتـــال*
َخطَّـــا للَمَعـارِف  َخــــطَّ  *ِحـْينَـــَما  فــي الطَّـرِْيــِق الَقــِوْيــِم َمْعنًى وَشْكا«*

حيث ذكر الشاعر يف هذا النص نبذة عن الملك فهد بن عبد العزيز-)رحمه 
وقضى  الجهل،  محا  المنصب  وبتقلده  البالد؛  يف  للمعارف  وزير  كأول  اهلل(- 
العلوم،  جميع  يف  البالد  هنضت  حتى  مستقيما،  طريقا  للتعليم  وخط  عليه، 

والمعارف.
ويف نص آخر يشيد بالقوة العسكرية التي تمتلكها بالده:)2(

الِعـدا  َيــَد  َتُشــلُّ  آســاٌد  األرِض  »ففـي 
 إذا ُجــْوبِــَهْت بــالُمـرِّ َتْسَتْعــِذُب الُمــــّرا

عصائِـًبا  الطائِــراُت  َتْبــُدو  الَجـوِّ  وفـي 
اَيــُة الـــَخْضـرا   ُيــَزيِّنُـها التَّْوِحْيــــُد والرَّ

َضــراِغٌم  البِــالِد  اْبنــاِء)3(  ِمـِن  عـليهـا 
والَفــّرا« الَكـــرَّ  ُتْتِقـــُن  َفـــالٍة  َضـوارْي   

   فيشير هنا إلى القوة العسكرية ، على المستوى األمني والعسكري؛ فقد 
تحدث الشاعر عن التطور واالزدهار الذي وصلت إليه البالد يف مجال الدفاع ، 
واألمن واستتبابه، وامتالك القوة لردع المعتدي، ومن رموز تلك القوة  الرجال 
والطائرات، ولم ينس الشاعر القوة الحقيقية، وهي قوة التوحيد؛ فقد ذكر الراية 

1-  مرافئ احلب ص:159.
2-  مرافئ احلب ص:84.

3-  مهزة »أبناء« سهلت للضورة كام أشار املحقق.
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التي هي رمز للعزة، وتحكيم هذه البالد للشريعة اإلسالمية.

* قدسيته:
المملكة  تحتلها  التي  العظيمة،  المكانة  الشاعر،  لدى  الشعر  هيج  ما  ومن 

العربية السعودية، كوهنا مهبط الوحي، وحاضنة الحرمين:)1(
الَمِدْينَْة ُطْهــَر  يــا  ــاِء،  مَّ الــشَّ الَكْعــَبِة  بــالَد  »يــا 
واهللِ-األَِمْينَــــْة َأْنــِت-نِْعــــَم  اإِليــــمـــاِن  ِرُز  َمــــُأ 
وَســِفْينَــــْة ِشـــــَراٌع  َيــْخَتــاُل  َظــهــرِِك  وعلــى 
ـــْة ـــنَ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــْي ـــُخ ولِ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــارْي ــــ ــــ ــــ ـــَم وَش
والــُخَلفـاْء الــُمْصَطَفــى  ســـاَر  ُطــْهــرِِك  وعلــى 
ـــاْء ــــ ــــ ـــفــــ ـــُحـــنَ ــــ ـــاُة ال ـــَق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــتُّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ والــــ
الَوَفـــاْء وَأْلــواَن  ْنَيــا،  الدُّ فـي  الــَعـــْدَل  وَأَقــاُمــوا 
َمكِْيــــنَْة أسـاساٍت  الــُعْظَمــى  ْوَلــِة  للـــدَّ وَبــنَــوا 
َمتِــْينَـــــــــــــــْة« وَأْركـــــاًنــــــــــا  وِدعــــامـــــاٍت 

ففي هذا النص يفخر بقدسية بالده وطهرها؛ لما تميزت به عن باقي األقطار 
بوجود الحرمين الشريفين على أرضها، وشرف اهلل أهلها بخدمتهما؛ فهي بالد 
اإلسالم،  نور  ومشرق  الوحي،  ومهبط  المسلمين،  وقبلة  والطهر،  القداسات، 
الراشدون  الخلفاء  –صلى اهلل عليه وسلم-، و من بعده  المصطفى  وفيها سار 
الدولة  أساسات  وبنوا  العدل،  أقاموا  أرضها  وعلى  عليهم-،  اهلل  -رضوان 
األفق  تعانق  إسالمية،  حلة  النص  يكتسي  وهنا  أركاهنا،  موا  ودعَّ اإلسالمية، 

الشعري، وترتقي يف ثوهبا الروحاين.

1-  مرافئ احلب ص:229-228.
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* مدح قادته
ولقادة هذه البالد نصيب من شعره:)1(

ماِجًدا مــائــِل  الشَّ َسْمــَح  بـها  »فــإِنَّ 
ْلـِم والـَحــْرِب ِمـَن آِل ُسُعـْوٍد)2(إَخــوِة الـسِّ

ُجـُذْوُرها غـاَصْت  الَغنَّـاِء  ْوَحة  الـدَّ ِمَن 
لَتــنَـَداَح ِمـْن َأْعـــَراِقهـا ســــادُة الــُعـــْرِب

ــٌة وِعـفَّ وُنـــْبــــٌل  أخــــالٍق  دمـــاثـُة 
ـْعـــِب ُة إيــمــاٍن ومنـــهْم أبــــو الشَّ وُقــوَّ

تــراُثنا َأْثــَرى  ــْحراِء  الصَّ َهـذه  وِمـْن 
اِت والَكْرِب« صناديـَد ِصْيـٍد فــي الَمَسرَّ

العربية  البالد-المملكة  هذه  قادة  سعود(،  )آل  الشاعر  امتدح  حيث 
بالتدين،  الملوك  وصفوا  الشعراء،  من  كغيره  والفيفي  السعودية-وُبناته. 
األخالق،  ودماثة  البطولة،  بصفات  وصفهم  وكذلك  والحكمة،  والشجاعة، 
والعفة، والنبل، وقوة اإليمان، فهم أبناء الصحراء الصناديد يف السلم والحرب، 
اهلل،  بفضل  البالد  فأصبحت  والرمح،  السيف  سالحهم  والضراء،  السراء  يف 
عن  الخوف  فانجلى  أمان؛  يف  وأبناؤها  رغد،  يف  تعيش  وشجاعتهم  بقوهتم  ثم 
للقتل، والعصبيات، والتناحر، والفرقة،  أن كانت بالدهم مسرحا  بعد  قلوهبم، 
وتتجلى القوة يف النص من خالل استعمال كلمات قوية  يف التعبير، ذات داللة 

هي:)الحرب، غاصت، الصناديد(.
وتغنى بمؤسس البالد يف قوله:)3(

َيــــْرِوْي لــْي ِحَكــايــاٍت َجــِدْيَدْة »واْنــَثنَى التَّــاِرْيــُخ 
فـــَرِْيَدْة َأْخَبـــاًرا  الــُحْمــرِ  َمــاِل  الــرِّ َفـــــْوَق  ِقَصًصــا 

1-  مرافئ احلب ص:56-55.
2-  سقوط اهلمزة من »آل« رضورة، بحيث يصبح  املقطع كهذا »منال سعود« كام أشار املحقق.

3-  مرافئ احلب ص؛284-283
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ـــْحَراِء فـي َأْسـَمــى َقـِصْيَدْة َمْســَرِحيَّـــاٍت علــى الصَّ
ْعـــرِ مـا َأْحلـى َنِشْيَدْه َسَكَبـــْت فــي َشْمــَعــــَداِن الــشِّ
َنـْجــٍد َغــاَص فـي ُعْمِق الَعِقيـَْدْة َقــْلــِب  فــارٌس مـِْن 
ـــِعيــــَْدْة« َحـــْوَلـــُه األَْبَطـــاُل ُكـــلَّ َمثَّــــَل األَْرَض السَّ

فالشاعر هنا يسرد قصة صقر الجزيرة، الملك عبدالعزيز -طيب اهلل ثراه-
الجزيرة  البالد؛ فقد خرج من قلب  البطولية، يف توحيد أجزاء  ويسطر ملحمته 
حوله   من  واألبطال  ورمحه،  سيفه  حامالً  والحق،  اإليمان  بسالح  متسلًحا، 
يشاركونه يف استعادهتا، وتتجلى نظرة الشاعر له كبطل شهم عطر التاريخ بطيب 
ذكره، وصنع أروع البطوالت على أرض الجزيرة، مدافًعا وموحدا، ومعلنًا عن 

دولة شامخة، تسير على هنج الشريعة اإلسالمية السمحة.
وتوالى المدح للقادة من بعده؛ فها هو الملك سعود يقود الركب بعد والده، 

والسيف الصارم الملك فيصل، والملك خالد يرحمهم اهلل-:)1(
ْكــِب َسالًِكـا ْعِد بالرَّ »وَســاَر ُسُعــْوُد الـسَّ

حاِئِد َغْيـَر  ِمنْهـاِجــِه  علــى  طريـًقــا 
ــْمصاُم)2( بالُيْمِن والُهَدى   َلهــا الصَّ وَكــمَّ

لـــرائِــِد وراَقـــْت  لـُمرتـــاٍد  فــراَقــْت 
َأْوِجهـا   ِعــزِّ  فــي  للـــــرحمِن  وَأْخـَلــــَد 

الموائِـــِد لــذيــِذ  ِمـْن  وفيــها  ُشُمْوًخــا 
بــالَوفا  األمــانِة  أبــعـــاَد  صــاَن  وقــــد 

ماِجـِد أبيــَض  َكــفِّ  فــي  ــا  ــه وَأْوَدَع
فــآتــْت َألـّــذَّ األُْكـــِل ِمـْن يــانِِع الــَجنَى

خالِِد« َعْهِد  فــي  ـْعَفْيــِن  الضِّ وَأْثَمَرِت 

1-  مرافئ احلب ص:70.
2-  الصمصامم هو السيف، واملقصود به امللك فيصل-رمحه اهلل-



سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفي

104

فمن منطلق الفخر بملوك هذه البالد، امتدح الملك سعود-رحمه اهلل-،إذ 
كان عهده عهد سعد على البالد وأهلها، سار هبا يف طريق الحق والهدى، ثم خلفه 
من بعده أخاه الملك فيصل-رحمه اهلل- الذي وصفه شاعرنا بالصمصام؛ لما له 
من مكانة كبيرة، ومواقف مشرفة، وبارزة، ومدونة يف التاريخ السعودي، وهو من 
أبرز الشخصيات بين الملوك الذين حكموا هذه البالد، بل من أبرز الشخصيات 
على المستوى العربي والدولي، ونضجت يف عهده الثمار، وأثمرت أضعاف ما 

كانت عليه يف عهد أخيه الملك خالد-رحمه اهلل-.
وآل األمر إلى »الفهد« -رحمه اهلل- رائد التعليم األول:)1(

َنـى *»ويـا َفْهُد، يا ُأْنشودًة فــي َفِم الدُّ ُتِحْيــُط بِــَك األَْحــداُق، يا َخْيــَر قائِِد*
*َأَحبَّـــَك ُشبَّــــاٌن وِشْيـــٌب ونِـْســـــَوٌة    ــَك َنْبــُض الُحــبِّ ِمـْن َقْلـِب والِـِد* ألَنَّ
*سُينِْصُفــَك التــاريـُخ إْن َعــزَّ ُمنِْصٌف   ُل رائِــِد* ــــــَك لـــلَتـــــــْعليـــــِم أوَّ ألَنَّ
*وَتـْذُكُر ُدْوُر الِعْلـِم َمْن َشـاَد َصْرَحهــا   ـــواِهِد* ُمَمثََّلــًة بــالــجاِمـعــاِت الـــشَّ
ـا كريمــــــًة   *بـَرْرَت بـهذْي األرِض ُأمًّ َحَصــاًنا َرزاًنا ِمْن كِراِم الَخـرائِـــِد«*

من:  الشامخة،  العلم  صروح  بناء  يف  فهد  الملك  بدور  يشيد  هنا  فالشاعر 
الخير  وعمل  والوفاء،  للعطاء،  نفسه  نذر  وقد  وجامعات،  ومعاهد،  مدارس، 
برضى نفسه، ليس ادعاء، وال تطبيال، كما يشيد بالدور العظيم الذي أداه الملك 

فهد –يرحمه اهلل- ملًكا للمملكة  العربية السعودية. 
وهنا استوقفته شخصية الملك فهد العظيمة بما لها من حضور على المشهد 

الوطني والقومي والعالمي:)2(
*»أبـا َفْيـَصــٍل ال ِزْلَت يــا َشْيُخ َرائًِدا  ِق* َتُلــمُّ َشَتــاَت الــَقـــْوِم َبــْعـَد التَّــَفــرُّ
*َأَيــاِدْيــَك ال ُتنْــَسـى وَمْغنَــاَك َشاِهـٌد  َسَمـْوَت بِــَمْجـٍد فـي ُذَرى النُّْبِل ُمْعـِِق*
ا ُمَغـــاِمًرا ْقــَت فـي اآلَفــاِق ُحــرًّ *وَحلَّ ْقــُر إْن لـم ُيـَحلِِّق* َطِلْيًقـا، َيـُمـْوُت الصَّ

1-  مرافئ احلب ص:70.
2-  نفسه ص:144.
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ْأَت َداًرا فــي َحَشــا ُكــلِّ ُمنِْصٍف *َتَبــوَّ وَلْيــَس َغرِْيًبـــا أو َعِزْيــًزا على الـتَّـِقي*
*َبنَْيــَت علـى الِمنَْهـاِج ِمْن َهْدِي َأْحَمٍد  ْيـِل مـُْشــرِِق«*  َمنَاًرا َكـنُوٍر فـي ُدَجى اللَّ

فشاعرنا استشعر يف شخصية الفهد معاين العزة واألنفة، ورأى فيه صفات 
القائد المحنك، وقد بلغت يف عهده  البالد أوج عزها ومجدها، والشاعر يمتدحه 
بالشجاعة، وطيب األفعال، ونبل الصفات، فهو أشبه بالصقر الحر الطليق يحلق 

يف األفاق.
ومازال الحديث قائما حول الفهد:)1(

َرائِـُدنا   الَخْيــرِ  َرْمــُز  الّفـــذُّ  »ُربَّــاُنــها 
والِحَكــِم الـِفْكـرِ  َعِمْيــُق  ى  الُمَفدَّ َفْهُد 

فــاْرَتَجُفوا األَْعـــداَء  َزْلــَزَل  فِْعـــُلُه  َمـْن 
األََلـِم َوْطَأِة  ِمـْن  اْركـاُنُهْم)2(  ْت  واهَتــزَّ

َتــْلَسُعُهْم   ْهــُب  الشُّ يــاُط  والسِّ َفــَأْدَبــُروا 
ـــــَدِم والنَـّ لِّ  الـــــذُّ بِــِجــالِل  ُلـــوا  وُجلِّ

ُكُه  ُنَملِّ ال  ِشـْبــًرا  الــــَفْهـــُد:  وقــــاَلـهـا 
لِْلُحُلــِم َيــنْـَقــــاُد  َمــاِرٍق  َطــاِمــٍع  ِمـْن 

َمَخــالِـبِــِه  فــي  َغـــاٍب  َلْيــُث  ــُه  َيــُشــكُّ
َغـــِم بالـرَّ الـــَوْغــِد  َأْنــُف  ــــَر  َتْعفَّ وَقــْد 

َمراتِبِها  َأْسـَمــى  فـي  َجــاَعــُة  الشَّ هــذْي 
ــُة الِقـَمِم َهـــاُء –َلـَعْمــرِْي-ِقمَّ هـذا الـــدَّ

فـي َشْخِصـِه َيـْحُسـُن اإِلْنَشـاُد إِْن َسنَْحْت
والــنَّْغـِم« األَْفَكــــــاِر  ُة  ُحـــرَّ َقــَصائِــٌد 

مرافئ احلب ص:220-219.  -1
تسهل مهزة القطع يف »أركاهنم« لضورة الوزن، وكان يمكنه أن يقول: »واهتزَّ بنياهنم« كام أشار   -2

املحقق.
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والتدين،  واإلباء،  والشجاعة،  العروبَة،  من:  »الفهد«  شمائل  إلى  فيشير 
السفينة بعزم وحزم؛ فتشق  والحكمة، والدهاء، ويحمي حماه كالليث، ويقود 
فيدبرون،  وترعبهم،  األعداء  تزلزل  وأفعاله  مطمئنة،  آمنة  وتستقر  الموج، 
ويفرون، ويكتسون بثوب الذل والعار، وتتجلى نظرة الشاعر له كحاكم، بطل، 
سطر أروع األمثلة يف الحنكة، والسياسة، والتصدي للعدو، وهنا يشير إلى القوة 

التي بلغتها البالد يف عهده على كافة األصعدة، والمستويات.
وكما مدح الملوك، قادة هذه البالد، امتدح بعض أصحاب السمو الملكي 
األمراء، الذين أسهموا يف رفعة هذه البالد، فها هو سلطان بن عبد العزيز- يرحمه 

اهلل- ُيخلد ذكره يف شعر الفيفي:)1(
ُمْبَتِسما  ُبــْوِرْكَت  خــالـد  أبا  »َمــْرَحى 

َفــــِم ُكــــلَّ  َتْغَتــاُل  ُمْعِضــَلة  ُكــلِّ  فــي 
ُكــْم َفَغــَدْت  َكــْم َدْمــَعــٍة َكـْفَكَفْتــها كـفُّ

واألََلِم الُحْزِن  َبْعــَد  الَخــدِّ  علــى  تِْبــًرا 
َضرَِمْت   إن  واإِلْقــداُم  والَجْيُش  ُسْلطـاُن 

َرِم الضَّ َجــْذَوُة  واْسَتَشاَطـْت  الَوَغى  ناُر 
َتواُضــــُعُه ْنيا  الــدُّ ُيــْذِهُل  َسيِّـًدا  يـا 

َيـِم«  الدِّ اَرِة  ُنـــوَّ ِمـْن  ْهــرِ  الزَّ َبـْسَمـَة  يا 
فالشاعر هنا يحيي  األمير بقوله )مرحى أبا خالد(، ويخلد االبتسامة التي 
ُعرف هبا -رحمه اهلل-، ولم تكاد تفارق وجهه، والكرم، والتواضع؛ فهنا تجلت 
صورة السماحة، واللين يف شخصيته، وصورة أخرى عربت عن القوة والحزم، 

يف قيادة الجيش، وحماية الثغور، وردع العدو.
وهنا يقدم النص مدًحا ألمير منطقة الحدود الشمالية،عبد اهلل بن عبد العزيز 

بن مساعد آل سعود:

نفسه ص:222-220.  -1
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ِزْينَُتها اهللِ  وَعْبـــُد  َمـاُل  الشَّ »هــذي 
ِمْيــــُر وُمــْوُق الَعْيــِن والَحــــَدُق هــو الضَّ

ُمــْضرُِمها الَهْيَجاِء  َأُبــْو  ــوُه  َأُب ِشْبــٌل 
َوُقـْوُدهــا الَبـــــْغُي واإِلْلَحــــاُد والــــنََّزُق

غـَياُتُه والتَّــْوِحْيــُد  الَجَحــــافـَل  َقـــاَد 
ــَرى والَعـــــْزُم واألََرُق َلْيــٌث َبــــَراُه الـسُّ

َذِرٌب َصــــــاِرٌم  ُحَســاٌم  الَمِلْيــِك  َمـَع 
ِه الــَحـــقُّ والتَّْمكِــــــْيُن واألََلــُق فـي َحــدِّ

ُأْغـنَِيـًة التَّـاِرْيـَخ  ـَل  َسجَّ لَِمـْن  َعــْوٌن 
َمـــــاِل َفَغنَّى الِحْبــُر والــــَوَرُق َفــْوَق الـرِّ

َيْعُضــُدُه الَمْلُك  الَعِزْيِز  َعْبـُد  ِصنْـواِن 
لِــــُق«)1(  اِرُم الــذَّ َعْبـُد الَعـِزْيِز األَِمْيــــُر الصَّ
فتربز يف هذا النص نظرة الشاعر له كأحد أمراء هذه البالد، وأميًرا لمنطقة 
الحدود الشمالية، وأحد صنَاع النهضة يف جزء من هذه البالد، له مكانة كبيرة يف 
قلب الشاعر، وهو)عرعر(، وُيظهر الحزم والنبل والحذق من صفاته، وال عجب 
-يف نظره-؛ فهو شبل ذلك األسد، الذي سار بجانب مؤسس البالد، كالسيف 
ه الحق، والتمكين، والعزة؛ فوالده كان أحد القادة الذين وقفوا  الصارم، يف حدَّ

صامدين مع المؤسس- رحمه اهلل-، يف توحيد أطراف هذه البالد.

1-  مرافئ احلب ص:132-131.
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ومازال الحديث قائما حول األمير عبد اهلل، أمير الحدود الشمالية، والشاعر 
ينعته بأجمال األوصاف:

والُحبِّ والَمْجِد  عــِد  بــالسَّ نجُمُكــْم  سمـا 
والُقــْرِب الُبْعِد  فـي  الَفـْخـرِ  ُدُرْوَب  ُيـِضـْيُء 

َيـِجـْد لـم  مغنـاَك  راَم  َمـْن  خــالــٍد)1(  أبــا 
الَعْذِب)2( ْلَسِل  والسَّ اإلْبـرِْيـِز  َصْفـَوِة  ِسَوى 

فيظهر األمير هنا كالنجم الساطع، الذي يضيء الدروب بالسعد، والحب، 
والنبل،  والتواضع،  والعطاء،  الكرم،  يف  العذب،  كالسلسل  والمجد،  والعز، 
والحكمة، وتتجلى الرقة  يف هذا الوصف؛ وذلك يتناسب مع صفات التواضع 

والنبل، الذي يحمله قلب األمير.
وعلى كل حال كان إعجاب الشاعر بملوك وقادة البالد، نابًعا من القلب؛ 
البالد،  هذه  قادة  على  يقع  الذي  العبء،  ثقل  المدرك  الخبير  وهو  أدرك،  فقد 
وهم يمضون يف حمله بكل ما أوتوا من قوة، وصرب، وجلد، دون منَّة على أبناء 

الشعب، أو ترفع.
***

1-  يقصد به: األمري/عبد اهلل بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود، أمري منطقة احلدود الشاملية.
2-  مرافئ احلب ص:54.
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الباب الثاني

)شاعريته، وخصائص شعره الفنية(

الفصل األول: اللغة الشعرية
الفصل الثاين: الموسيقى

الفصل الثالث: الصورة
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الف�شل الأول
اللغة الشعرية

* لغة الشاعر، والمعجم

* التراكيب

* لغة الشاعر، والمعجم:
والسالسة،  بالسهولة  تتميز  ألفاظها  مباشرة،  لغة  معظمها  يف  الشاعر  لغة 
ولكن من خالل الدراسة لمسنا تأثر شاعرنا يف بعض نصوصه باللهجة العامية 
الدارجة يف بيئته؛ فورد يف شعره كثير من المفردات، والجمل الشعبية الدارجة يف 
البيئة الجبلية، ونخص بالذكر مسقط رأس الشاعر ومنشأه )فيفا(، ولكن أجاد 
إيحاء وشاعرية، فقد  شاعرنا استخدامها، وتوظيفها يف شعره حتى غدت ذات 
برز يف شعره مفردات متأثرة بألفاظ القدماء يف أشعارهم، وكما لمسنا أيضا يف 
شعره بعض المفردات المعاصرة، أو الحديثة، لذا يمكننا تقسيم اللغة الشعرية 

لدى الشاعر الفيفي إلى  ثالثة أقسام هي:

1- األلفاظ المتأثرة بالبيئة )العامية(:
ظهرت األلفاظ الجبلية يف شعر الفيفي بشكل واضح وكثيف السيما عند 

حديثه عن فيفا، ووصفه لطبيعتها، والحديث عن تراثها. )1()2(
ُمــْغــــــــــــــِدر)1( وَلــْيـــــــــــٌل  *»حلـــٌم  ُمــــْزِهــــــــُر«* َنـــْجــٌم  فيـِه  ما 

فهنا كلمة »مغدر« متداولة بكثرة يف اللهجة العامية الجبلية.

1-  مرافئ احلب ص:101
2-  مغدر: مظلم.
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ولننظر:)1(
َعَمــــــاَيــة)1( علــى  *»َنْصُحـــو  ــَظــُر* النَـّ فيـــــها  َيـــــِضــْيــــــــُع 
»َرْهــــَوٍة«)2( َعــْن  *وَتنْـــــَجـــِلي  ـــَجــُر«* الشَّ َعنْقَدْتــــها  ــْد  ـــ َق

فهنا كلمتا ) عماية، رهوة(  

وقوله:)4(

ــــ ــُرُث َأْح ـــ ـــ ـــ ــْحـــ ــٌة َت ــاَلََّح ـــ ـــ ـــ ـــ *»ف *) 5 ( » ُتَسبِــــــُر « ِحْينـــــًا و ًنـــا ـــيا
ــة)6( ـــ ـــ ـــ ــَرَج ــْس ــُه ِم ـــ ـــ ــراُجـــ ـــ ـــ *ِســـ والَقـــَمـــــــــــــــُر* َذاَبلــــــــــــــــــٌة 
ــْوَرة« ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــُه ِمـــــــْن »ُن ــــ ــــ ــــ *َدَواُت »َمْعَشــــُر«)7(* فيــــِه  ـــْوُح  واللَّ
ــــاح جـــــــاِهـــــــــــٌز ـــــ ــــَب ـــــــلَّ َص *ُك ـــُر«* »ُيــَحفِّ أو  »َيــْمَخــُن)8(« 
ــــاح جـــــــاِهـــــــــــٌز ـــــ ــــَب ـــــــلَّ َص *ُك ـــُر«* »ُيــَحفِّ أو  »َيــــــــْمــَخــــــــُن« 
ــٌك ـــ ـــ ـــ ــِم ــَه ـــ ـــ ـــ ــنْ *وواحــــــــــــــٌد ُم بِــــــُر«)9(* ُيــــزَّ أو  »َيـــْفـــُرُس« 
ِمْسكِـــــــــْيـنٌَة *»وَحـــْوَلـــــــــــُه  ُتــَخّمـــــُر* أو  َتــــــــْطــَحــــــــــــــُن 

مرافئ احلب ص:102  -1
العامية: الضباب. كام جاء يف الديوان  املحقق ص:102  -2

الرهوة: الطل والندى كام جاء يف الديوان املحقق ص: 102  -3
4-  مرافئ احلب ص:107-106

5-   تسرب: تقوم بأعباء البيت كام جاء يف الديوان املحقق.ص:103
الشحم  أو  الدهن  أو  بالسمن  يدهن  فيها خيط  يوضع  الشكل  مدور  عبارة عن حجر  املرسجة:   -6

وتضاء.
7-  املعرش: هو الدرس والواجب،  ويقصد به: أن التلميذ يكلف بحفظ الكريم عرش آيات عرش آيات 

كام جاء يف الديوان املحقق.ص:104
يمخن: ينتزع الزرع الصغري الزائد والعشب املحيط بالزرع، دون تأثري هذه النباتات عىل الزرع كام   -8

جاء يف الديوان املحقق ص:105
9-  مرافئ احلب ص:105-104-103
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ــٍة ــَل ــْذِه ـــ ـــ ـــ ــٍة ُم ـــ ـــ ـــ ـــ ــْرَع ـــ ــي ُســـ ـــ *ف ـــــــــُر«)1(* َتــْعِجــــــــــــُن أو »ُتــَجمِّ
ــاَءهــا ـــ ـــ ـــ ــَش ـــَرْت َع ــــ ــــ ـــَضــــ *وَأْح ــــــــــُر«* »ُيــــــــــنَخِّ لِنَـــائِـــــــــــم 

فهنا كلمات )تسرب، مسرجة، معشر، يمخن، تجمر(.
وقوله: )2(

»كِــــــْرَتٌة«)3( بِنْــــت  *»لِــــــْكُل  َأْحـــَمـــُر* ـــــــــــْوٌب  وَث َســـــــــــْوَدا 
»ِمْقـــــَلَمــٌة«)4( *وتــــاُجــــــهــا  َعـــــُر* الشَّ ِمنْــهـا  ُيـــطِـــلُّ 
يف »واألْلــَبـــــــــــاُب«)5(  *والُحْســـُن  َمـــْفــرِقِهــــــــــا والــَعنْــــــــــــــــَبــُر*
ُمنَْيـــــــــُل)6( *»ُمْصنَُفــــــــــــــــــُه  ُر* و«ُكـــْوُتــــــــــــــــــــُه« ُمــــــــــــَزرَّ
ٌب)7( ــدَّ ـــ ـــ ـــ ــَه *أو«ِمــْبــــــــــــــَرٌد« ُم ـــــُر* ُمــــَشـــجَّ و«ِمــــعـــــــــــــَْدٌل« 
ــاْود ـــ ـــ ـــ ــَع ــي َت ـــ ــلُّ ف ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــُك *وال ُبــــــُر)8(* ِمنْـُهـــــــــْم َتـــُمـــْوُج«الــــزُّ
ــــٌة ــــْرَب ـــي الــــــــَمــَســــــــاِء َط ــــ *وف ــــــــُر«)9(* ُيـــــــَزمِّ وَزاِمـــــــــــــــــــٌر 
ـــــٌة«)10( َوَرْقـــــَصـــــٌة ـــــَع ـــــْص *و»َه ُيـــــــَثْرثِـــــــــُر«* وشـــاِعـــــــــــٌر 

1-  جتمر: تعد يف اإلثفاء نوعا من اخلبز يطلق عىل الواحدة منها« مجارية« كام جاء يف الديوان املحقق 
ص:107

2- مرافئ احلب ص:110
3-  كرتة: ثوب نسائي طويل كام جاء يف الديوان املحقق ص:109

4-  مقلمة: طرحة كام جاء يف الديوان املحقق.ص:109
يف  جاء  كام  النساء  طيب  من  نوع  األلباب:  اللون.  أمحر  الطيب  فوق  املفرق  يف  يوضع  احلسن:   -5

الديوان املحقق. ص:109
6-  املصنف املنيل: اإلزار املخطط واملصبوغ بالنيلة الزرقاء كام جاء يف الديوان املحقق ص:109

7-  املربد املهدب: نوع من اإلزر األبيض، له طرفان مهدبان كام جاء يف الديوان املحقق ص:109
الزبر: ارتفاع ترايب ممتد حتاط به املدرجات الزراعية من خارجها ليكون عمقا حيفظ عليها ماءها   -8

كام جاء يف الديوان املحقق ص:105
مرافئ احلب ص:110-109  -9

10- هصعة : رقصة شعبية كام جاء يف الديوان املحقق ص:110
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فهنا كلمات) كرتة، مقلمة، األلباب، منيل، مهدب، الزبر، هصعة(.
)2(   ولننظر يف قوله:

“عـــــــــــاَنـــٌة” أو  *“َنــِشْيـــــَرٌة”  ــــُروا«)2(* َقصَّ مــا  الَبــــة)1(  ِمـْن 
ــاِر ــه ــنَّ ـــــْوَل ال ــٌل« َط ــَزاِم ـــ ـــ ـــ ـــ *»َه َصـــْوُتهـــــــــــــا ُيـــــَزْمِجـــــــــــــــُر*

فهنا كلمات )نشيرة، عانة، البة(. 
)4( وقوله: 

ــــَرى ـــــْوت« َس ـــــبُّ ــــــــْوُت »ُن *وَص ــُر)3(«)4(* ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــِش ــَع وَحـــــــاِذٌق »ُي
وفـي للَحْقــــــــــــِو  *»َننَْجـــــُع«)5(  َمـــــُر* الــــسَّ َيــــطِْيـــُب  الَحْقِو 
ْيـــــِل« َيْحــ *َنـــْلَعــــــُب«ســـــارْي اللَّ ـــُر* ـــْه ـــسَّ ال ــــْوِن  ــــُي ــــُع ال يف  ُلـــــــــْو 
َرْيــــــــــــد ُكـــــلِّ  فـي  ـــَرْت  *وَشمَّ ُر)7(« * »ُتــــَحـــــــــــــــــدِّ َغــــــــاَدٌة 

فللنظر للكلمات )ننجع، تلعب ساري الليل، ريد، تحدر(.

من   والعانة هم مجاعة  املساء.  إىل عملهم يف  يذهبون  أي  ينرشون   بالنشرية ألهنم  نشرية: سموا   -1
تطوعا  العمل  ذلك  يف  متعاونني  النداء  ملبني  فيهرعون  ما  عمل  صاحب  فيهم  يندب  الناس 

والالبة: هم مجاعة الرجل أو قومه. كام جاء يف الديوان املحقق ص:107
مرافئ احلب ص:107  -2

3-  نبوت: نوع من أنواع األسلحة وهو إيطايل الصنع. ويعرش يطلق الرصاص، و أخذ املصطلح من 
إطالق الرصاص عرشا عرشا كام جاء يف الديوان املحقق ص:107

مرافئ احلب ص:107  -4
ننجع: هو االنتقال من مكان إىل آخر، ويقال نجع إذا أخذ معه املاشية بحًثا عن املرعى واملاء.  -5

ريد املقصود به مدرجات الزراعة. وحتدر: التحدير هو أن جيمع القصب يف حزم كبرية ثم تضم   -6
تلك احلزم فيتكون ما يشبه اهلرم كامجاء يف الديوان املحقق ص:108

مرافئ احلب ص:108  -7
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وقوله:)1(

*»َمْن َرُســْولـْي لـَمْرَتـَع األُْنـِس َفْيـــَفا؟ وِرْيـفا* َقْفـــًرا،  ُهـْوِل،  للسُّ َرى،  للذُّ
بــــاِح الَبِلْيـــــِل فـي َيــــْوِم َطــــٍل *للصَّ للَمَســاِء الَعِلْيـــل َيــْمِشي َدفــِْيـــفــا.*
َيــاَح َتْجـــرِْي ُرَخــــاًء *َيــْسَتــِقــلُّ الــرِّ والَقنِْيـفا؟)2(«* نَـــا  والسَّ الُمْزَن  َيْلُثـُم 

وقوله: )3(

وَدْلــــــٌو وِزْنبِيـــــــٌل  *»وِمْحـــَراٌث  ِقْيـُق«* الـرَّ والُخْبـُز  الَمـاِء)4(  وَغـْرُب 
فهنا كلمات )الزنبيل، غرب الماء(.

وقوله:)5(

ْيــُح َيْلُثمـُه الــُخــَزاَمى؟ *“وَأْيــَن الــشِّ وَرْيحــــاٌن َيَغــــاِزُلــُه “الطُُّرْوق«)6(*
َدْرب بِـُكـــلِّ  الـــــَواِرَداِت)7(  *ِغنَــــاُء  وَذْوُق«* َأَدٌب  ــــــــُه  ُكــــــلُّ ِغـنَـــاٌء 

فهنا كلمات )الشيح، الطروق، الواردات(.
ولننظر يف قوله: )8(

ــْوُت بـالَتْكبِْيرِ ُمْرَتِفًعا *»ُيــَجْلِجــُل الصَّ ُيَعطِّــُر التَّــلَّ والِوْدَيــاَن والُقَلـــال)9(*
فلنالحظ كلمة )القلل(.

مرافئ احلب ص:120  -1
2-  القنيف: الغيوم .

3- مرافئ احلب ص:140
4-  الزنبيل: وعاء جيمع فيه احلصاد بعد الزراعة وحيمل. وغرب املاء: وعاء يوضع فيه املاء.

5-  مرافئ احلب ص:141
6-  الشيح والطروق: أشجار عطرية طيبة الرائحة.

7-  الواردات: هن النساء الاليت يردن عىل الوادي ألخذ املاء.
8-  مرافئ احلب ص:155

9-  القلل: مفردها: ُقلة : وتطلق عىل أعىل قمة يف اجلبل.



وقوله:
ني َتُشــكُّ يـــال)1(  السَّ َأشـــَواَك  ــْرُت  َتـَذكَّ

الَمْصـِل«)2(« ــَرَة  إِْب َوْخـــُزُه  ُيَضـــاِهْي  بـِـَوْخٍز 
فهنا كلمة) السيال(. فهذه األلفاظ وإن كانت عامية شعبية، استطاع الشاعر 

تطويعها؛ فأدت المراد منها.

2-األلفاظ المتأثرة بالتراث العربي:
المفردات،  وجزالة  السبك،  قوة  حيث  من  بالقدماء  التأثر  للدارس  يتضح 
بعض  كان  ]فقد  وقراءته؛  اطالعه  وكثرة  الواسعة،  الشاعر  لثقافة  يعود  وذلك 
أو  لغوي  عليه عندما يصعب سؤال  لرتددهم  نظًرا  بالموسوعة؛  يلقبونه  زمالئه 

أدبي، وما ذاك إال العتزاز الشاعر بلغته وغيرته عليها[)3(
)4(منــُه اإلخـــــاُء«)5( َسْلَسبِْيـــــٍل َيثِـــجُّ ْهــِر َصــاٍف  »بِِشَعـــاٍر مِـْن َمــْوِرِد الطُّ

الحلق  يف  المرور  سهل  »شراب  تعني  والتي  »سلسبيل«  كلمة  جاءت  وقد 
َعْذبة، سريعة الجريان »)6(  لعذوبته، واسم عين يف الجنّة، أو وصف لكّل عين 

ى َسْلَسبِيالً[«)7( ]َعْينًا فِيَها ُتَسمَّ

1-  السيال: شجرة ذات شوك تزرع يف األودية.
2-  مرافئ احلب ص:163

3-  نفسه ص:7
وخص  الكثرُي،  بُّ  الصَّ الثَّجُّ  العرب:  لسان  يف  ماجاء  منها  معان؛  عدة  عىل  املفردة  هذه  جاءت    -4

ُب الكثري، ثجه يثجه ثجا، فثج وانثج، وثججه فتثجج. بعضهم به َصبَّ املاء الكثري، الثج: الصًّ
وما ورد يف هتذيب اللغة لألزهري: أن الثج هو سيالن املاء يف األرض وانصبابه بشدة.

5-  مرافئ احلب ص:43
6-  أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعارصة، عامل الكتب، القاهرة، مرص،ط:1429/1هـ-2008م، 

اجلزء:4 ص:1092
7-  سورة اإلنسان اآلية: 18
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ولننظر يف قوله: )1( 
ة)2( *»وَكـــاَنْت َيَباًبـــا َقْفــــَرًة ُمْكـــَفِهرَّ ُتـِذْيـُب الَبَواِدْي فـي َجِحْيـِم الفـدافِـد)3(*
*َمــَوام مـَع اإلْهــالِك ُتـــْدَعى َمفـاِوًزا  والَقراِدد)4(«* َسْهِلـَا  يف  الَّــرَدى  وفْيها 

فلنالحظ كلمتي: )مكفهرة، الفدافد(.
وقوله: )5(

َيَتَمــنىَّ َشـاِعــر  ُربَّ  *»َفـاْعَتــرِْف!  الُمُجـْوِن)6(«* ُيــَغنِّي وَلـْو بِشْعـرِ  َلـْو 
فهنا ظهرت كلمة )المجون(.

1-  مرافئ احلب ص:68
2-  مكفهرة: جاء يف معجم الغني لعبد الغني أبوالعزم: اكفهرَّ يكفهر، اكفهرارا، فهو مكفهر، اكفهر 
م وتغري وجهه، واكفهر الليل: اشتد ظالمه، واكفهر السحاب: تلبد،  الشخص حزن وعبس وجتهَّ

اسودَّ وتراكم بعضه عىل بعض.
البالد واملواضع لفظ فدافد مجع فدفدوهريواٍب  الفدافد: جاء يف معجم ما استعجم من أسامء    -3

مذكورة حمددة يف رسم غيقة ،فدة بكرس أوله وحتريك ثانيه عىل زنة عدة جبل بضهر.
4-  القرادد: جاء يف املعجم الرائد القردودة: الفقارة، والقردودة أعىل اجلبل. واجلمع قراديد.

5-  مرافئ احلب ص:271
6-  املجون بمعنى: أن ال يباىل اإلنسان ما صنع. وقد جمن بفتح اجليم َيْمِجُن جمونا وجمانة، فهو ماجن، 
واجلمع املَِجان. وقوهلم: أخذه جمانا، أي بال بدل.وهو فعال، ألنه ينرصف.واملامجن من النوق: 
التى ينزو عليها غري واحد من الفحولة فال تكاد تلقح. وطريق ممجن، أي ممدود، وهذا حسب ما 

جاء  يف الصحاح للجوهري.
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وقوله: )1(

*»َبْعــــَد َأْن َكـــاَن ُســْوُقهـا فـي َرَواج َمَهْيـِن«* ُدْنًيـا  ُلَعــاِع)3(  ُوئِـَدتْ)2(فـي 
فهنا كلمتا )وئدت، ولعاع(. 

وهذا دليل اتصال الشاعر باللغة، وبرتاثها الزاخر الحافل. 

3-األلفاظ المعاصرة التي استجدت في هذا العصر:
وال تخلو نصوص الشاعر من األلفاظ المستجدة يف العصر الحاضر، فمنها 

قوله:)4(
*»وُغمْوُض األَْلفاِظ فـي ُكلِّ َبنْـــد)5( والتَّْبيِْيـــُن* الَبَيــــاُن  فِْيــــِه  َضــــاَع 
*ُكـــلُّ َبنْــد َبــْل ُكـــــلُّ َحـْرٍف وَلــْفٍظ ُيِدْيُن«* »َأداَن،  ِمـْن:  ِصْيـَغ  َمْحَضـٌر 

فهنا كلمة )بند(.

1-  مرافئ احلب ص:272
وائد وهي  فهو  دفنها حية  ( وأدا  يئدها   ( ابنته  (الرجل  ) وأد  الوسيط:  املعجم  2-  وئدت: جاء يف 
سورة  قتلت«  ذنب  سئلت**بأي  املوؤودة  :«وإذا  العزيز  التنزيل  ويف  وموءودة  ووئيدة  وئيد 

التكويراآلية:8_9، وكان ذلك يف اجلاهلية.
ومتاعها  الدنيا ساعة  إنام   ( ومنه  اللعاع  واحدة   ) اللعاعة  الوسيط)  املعجم  أيضا يف  لعاع: جاء    -3
لعاعة( أي قليلة البقاء كالنبت األخض والبقية اليسرية من كل يشء ويقال بقي يف اإلناء لعاعة 

ويقال ما بقي يف الدنيا إال لعاعة واجلرعة من الرشاب ولعاعة اإلناء صفوته واخلصب والدنيا.
4-  مرافئ احلب ص:245-244

5-  جاء يف كتاب العني البند دخيل ويقال فالن كثري البنود أي كثري احليل، ويف لسان العرب البند 
العلم الكبري معروف فاريس معرب، وجاء يف معجم اللغة املعارصة َبنْد مجعه ُبنود وبِنود: أي فقرة 
أو مادة يف القوانني واالتِّفاقيات »بنود معاهدة/ عقد/ ميزانية- ينص البند الثاين من املادة الثالثة 

عىل كذا«  َبنْد جزائّي: فقرة تتضمن رشًطا جيازى بموجبه أحد طريف االتفاق.
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وقوله: )1(
ْر الـْوِن()7( َشـمِّ *»أقـــوُل لقائـِد )الصَّ وَأْدُعــــــْو اهلل ُيـــْبِعــــُد ما َيـْعــْوُق«*

وقوله: )3(
ُدين ُيَهـــدِّ »ُدْكـُتــور«  َخــْوِف  *»ِمـْن  اين* َيــَتحـــــدَّ ُمــِعْيـــد)2(  ِمــْن  َأْو 
*وُربَّ »ُدْكُتـــــْور« ُبــــــِلْيــــــُت بِـــِه ــــــــاِن«* َسجَّ َأْخــــالُق  َأْخــــالُقُه 

فلننظر هنا لكلمتي) دكتور، معيد(.
وقوله: )5(

*»َهــْل َمنْــَهــُج اإِلْحَصـــاِء َينــَْفُعـــني َأْم َمنَْهــــُج التَّْخطِْيــــِط)4( ِمْن َشاين«*
فلننظر لكلمة )تخطيط(.

وقوله: )7(
*»َأْنِت َأْخَطـأِت ُنْمــَرًة)6(َفـَأِعْيـِدْي الـــ واْسَتبِْيـني«* ِدْي  َتــَأكَّ ُأْخـــَرى  ْقــَم  رَّ

فهنا كلمة )نمرة(.

1-  نفسه ص:138
2-  هذه اللفظة هلا معان عديدة يف العرص احلارض، ولكن الشاعر يقصد هبا نوع السيارة التي تقله.

3-  مرافئ احلب ص:268-267
4-  دكتور: جاء يف معجم الصواب اللغوي دليل املثقف العريب:  هذه كلمة من الكلامت الدخيلة التي 
بتها العربية، وشاعت يف لغة العرص احلديث؛ ومن ثم ال يكون هناك ما يمنع من استخدامها  َعرَّ
جنًبا إىل جنب مع الكلمة العربية خصوًصا وأنه ال مفر من استخدامها للتعبري عن حامل الدرجة 
اجلامعية »الدكتوراه« التي ليس هلا مرادف عريب. ومعيد: جاء يف معجم اللغة العربية املعارصة : 
س مساعد »تّم تعيني األوائل  من يتوىلَّ منصًبا تعليميًّا يف اجلامعة قبل أن حيصل عىل منصب مدرِّ

معيدين باجلامعة
5-  مرافئ احلب ص:268

املعارصة  العربية  اللغة  معجم  يف  جاء  كام  املعارص:  باملعنى  الشاعر  يقصدها  الكلمة  التخطيط:    -6
وغريها  واإلنتاجيَّة  والتعليميَّة  ة  االقتصاديَّ للنواحي  مدروسة  خطُّة  وضع  وهي  خطََّط/  مصدر 

ذ يف أجٍل حمدوٍد “ختطيط اقتصادّي/ تربوّي/ لغوّي«. تنفَّ
7-  مرافئ احلب ص:270

8-  نمرة: رقم اهلاتف أو اجلوال.
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وقوله:
َراِســَخــٌة الَقْلِب  ُجْلُجـــالِن  فـي  »ِذْكـــَراَك 

»فَلـال«)1(«)2( َأْم  كـاَن  ُقُصـــْوًرا  َبنِْينَــا  َمْهَمــا 
فهنا كلمة )الفلل(

وظهور هذه األلفاظ المستجدة داللة واضحة على اطالع الشاعر الواسع، 
وادراكه، وفهمه لتلك المصطلحات.

الشاعر  والمفردات يف نصوص  األلفاظ،  دراسة  أيضا من خالل  والحظنا 
ورود ألفاظ غريبة مثل قوله:)3()4(

ـَؤاْل ـا َبَكـى لـْي السُّ *»َتـَجْلَمـْدُت)4( َلمَّ َمــاْل«* الــرِّ َساِجَيـــاِت  علـى  وُتْهـُ 
فهنا ظهرت كلمة )تجلمدت(.

ولمسنا كذلك بعض المفردات األعجمية مثل قوله:
»وَمْن َيـنَْتظِـْر ِمـْن ِحـْزِب »بِْلُفوَر«)5( ُمنِْجًدا

وَعْلَقـُم«)6( َصـاٌب  الَمنُْظـــْوُر  َفعَائــُدُه 
فهنا كلمة »بلفور« وهو اسم  لوزير خارجية  بريطانيا .

وقوله:
َمْشُبــــْوَبــٌة َلــُه  »الِفْيُتـــْو«)7(  »َجــْمــَرُة 

ُمْضــَرمــــا«)8( ــا  َقشَّ اآلمــاَل  َتْجَعــــُل 

1-  فلل: كلمة  معارصة تطلق عىل املباين احلديثة.
2-  مرافئ احلب ص:154
3-  مرافئ احلب ص:148

لياقوت  البلدان  معجم  يف  جاء  كام  الصخر  هو  واجللمود  اجللمود،  من  الفعل  صاغ  جتلمدت:    -4
احلموي.

5-  اسم لوزير خارجية بريطانيا.
6-  مرافئ احلب ص:215

7-  الفيتو: قانون يستخدم يف جملس األمن لالعرتاض ونقض قرار ما.
8-  مرافئ احلب ص:210
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فهنا كلمة )الفيتو(، وهو أسلوب يتخذه مجلس األمن لنقض قرار ما .
وقوله:

ّقـْت َفَحلَّ ِحْيِق  الـسَّ الَمـاِضـْي  إلـى  »َحنَنْــُت 
والِملِّْي«)1()2( بالِمْيِل  البِْيَد  َتْطِوْي  ْوُح  الــرُّ بَِي 

فلنظر لكلمتي  )الميل والملي(.
فحضور المفردات الحديثة يف قصائد  شاعرنا، لهو دليل واضح على تأثر 
الفكر العربي بالثقافة األجنبية، بإدخال مصطلحاهتا إلى العربية، باإلضافة إلى 
ثقافة الشاعر الواسعة، وإدراكه وفهمه لتلك المصطلحات؛ لذا ظهرت لنا جلية 

يف بعض نصوصه.
القوية، واأللفاظ  األلفاظ  بين  ما  الفيفي  الشاعر  لدى  المفردات   وترتاوح 
الرقة  لنا  فتتجلى  وظروفه، وعواطفه؛  الشاعر،  نفس  مع  يتالءم  وذلك  الرقيقة، 
أيضا يف الشعر الوجداين المعربة عن نفس الشاعر المكلومة الحزينة، وخاصة 
عند شكواه عن البعد والشيب والمرض، وكذلك يف الغزل عند تناوله الحديث 
الروح  وجمال  المحاسن،  ووصف  والفراق،  الوداع  مشهد  عند  محبوبته،  عن 
ألفاظ رقيقة تالءمت مع وصف  التي صاحبها  الطبيعة،  لديها، وكذلك وصف 
الشاعر للمطر، والشجر، والطبيعة الخالبة، والخضرة، والنضرة، ويتضح لنا من 
خالله شخصية الشاعر المتعلقة بطبيعة الديار الساحرة، والمتطبعة بطبائعها، أما 
يف الشعر السياسي فيتضح لنا من خالل الدراسة مدى صالبة األلفاظ وقوهتا، 
لتعبير الشعر السياسي عن الكثير من القضايا التي عانت منها األمة اإلسالمية، 
مثل:)احتالل فلسطين الذي مازال قائما إلى يومنا هذا، وغزو الكويت، وقضايا 
بتلك  المنفعلة  الغاضبة،  الشاعر  نفس  خاللها  من  لنا  ويظهر  والبوسنة(،  لبنان 
األحداث، ويف الشعر الوطني تعرب األلفاظ القوية عن شخصية الشاعر المعتزة، 
الشريفين،  الحرمين  خدمة  عن  الحديث  يف  وخاصة  بالوطن،  والمفتخرة 

1-  امليل وامليل : وحدتان لقياس طول املسافة.
2-  مرافئ احلب ص:165
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وتحكيم الشريعة اإلسالمية، والنهضة والجيش والقادة، ويف الشعر االجتماعي 
ترتاوح األلفاظ بين الرقيقة، والقوية، حيث تتجلى لنا الرقة عند تناوله الحديث 
والصالبة،  القوة،  عنها  الحديث  مع  تالءم  التي  األم  عدا  االبنة(،  المرأة)  عن 
المتغلبة  الصابرة  القوية  األم  الشاعر  لدى  وجدنا  فقد  نفسه؛  الوقت  يف  والرقة 
على مصاعب الحياة، ومتاعب العيش، وكذلك األم الحنون العطوف المعطاءة 
ألبنائها، وتجلت القوة والصالبة أيضا عند مناقشته لقضايا سائدة يف المجتمع 
مثل)قضايا المرأة والشباب(، ومعالجتها، وإظهار موقفه منها، وتتجلى أيضا يف 
إشارة الشاعر إلى صعوبة الحياة، والعيش يف الزمن الماضي، وعند حديثه عن 

تغير المجتمع وتبدله.

* التراكيب:
تتميز  الشاعر  لدى  واأللفاظ  الجمل،  تركيب  يف  األساس  هي  األلفاظ 
بالسهولة، والسالسة، والجزالة، والوضوح يف أغلب نصوصه ، تربز يف صياغة  
قوية وسبك تام، وأدت هذه األلفاظ وظيفتها اتجاه الرتاكيب؛ فتناسبت معها، 

وجعلت النص ذا داللة، ومعنى قوي.
ولننظر يف هذه األبيات:)1(

َبـِح الـُمِخْيـِف ْيـُب كــالشَّ *»والَح الـشِّ الـَخـرِْيـــِف* بِـُمَعَتـــــَرِك  ُدنـْي  ُيــَهــدِّ
ــَواِد َكـَضـــْوِء َنـْجــٍم *َأَطــلَّ ِمـَن الــسَّ َبـَدا فـي ِحنْـــِدِس الـَحَلـِك الَكـْثْيــِف*
*ُأِحـــــبُّ ُكــلَّ َأْبــَيــــَض إالّ هـــــــذا  وُأْكـــرُِم ُكـــلَّ َضـْيـــٍف إاِلَّ َضْيــِفـي*
لـــْي ومــا  بِـــِمنْــَظـــَرٍة  *ُأَتـــاُبـــعــُه  ِسـَوى التَّــْسِلْيــِم بـالَحَدِث الـطَّرِْيِف*
اضطِــــَرابْي *ُأْشــــبِّــــُهُه-لِــَتْهــِدَئِة  الَوِرْيِف* َجـرِ  الشَّ ْهـرِ يف  الـزَّ بِــنَـــْوِر 
ــًة - هــذا َوَقـــــــــاٌر *ُأُقـــْوُل -َتــــِعلَّ ِرْيـِفــْي«* َربِْيـُع  األَْرَبِعْيَن  وُنــُضـــُج 

الخربية،  الجمل  بين  مزج  قد  وجدناه  للنصوص  الشاعر  تراكيب  ففي 
والخربية  والمتمنية،  المرتجية،  الشاعر  ذات  مع  تتالءم  فاإلنشائية  واإلنشائية؛ 
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تتناسب مع إخباره، ووصفه لحاله ومعاناته، وكذلك مزج بين الجمل االسمية 
والفعلية؛ فرأينا الشاعر كان متوازنا يف التنويع ، وهذا مما أضفى على نصوصه 
أو  لديه، دون تكلف  أهنا جاءت عفوية  متانة وإيحاًء،  قوة ورونًقا، ومما زادها 
تصنع، ويمكننا تقسيم الرتاكيب إلى محورين هما: الجمل اإلنشائية والخربية، 

والجمل الفعلية واالسمية.

الجمل اإلنشائية والخبرية:
فلننظر لتوالي االستفهامات واختيار األلفاظ والمعنى ذي الداللة المعرب:)1(

ْعــرِ َأْيـَن الَبـْحـُر والـماُء؟ *»يـا ُمْلِهـَم الـشِّ ْعـرِ َغـْوغاُء؟* واُج وُســوُق الشِّ َأْيـَن الـرَّ
*َأْيـَن األزاهيـــــُر ألــــواًنــا ُتــَفــــتِّـُقــها بـراعــٌم مثلــما َتــْفَتـــــــرُّ َغــْيــــداُء؟*
َدٌة *َأْيـَن البــالبــــُل قــــد كـــانْت ُمـــِغـــرِّ َجـْلَى ُتنـاِغُمــها فـي األَْيـِك َوْرقـــاُء؟*
ْوُض؟ هل نامْت بالبُلُه؟ َح الــرُّ *هل َصوَّ هـل َطـََّحْتُه مـن األرواِح َهــْوجــاُء؟” *

خالله  من  لنا  يتضح  االستفهامية،  الجمل  وتوالي  التساؤل،  من  فاإلكثار 
ذات شاعرية متحيرة ومتعجبة من كل ما يدور حولها: )أين البحر والماء؟، أين 
الرواج، أين األزاهير، أين البالبل(. وأسلوب االستفهام هنا يفيد التمني، وكما 

تعطي القارئ فرصة للتأمل، والتعايش مع ما قاله صاحب النص.
ولننظر لهذا االستفهام الممزوج بالتعجب:)2(

*»يـا َمِعْيـَن الَهــَوى وَمـْرَسـى التَّــالِقـْي َكْيـَف َينْـَسى األلِْيــُف فِْيـَك األَلِْيـفا؟!*
*َكْيــَف َينَْسى َمـْن ذاق َفْيــــَك اْبتِـــــَداء ِغـْيـفـا؟!«* َة الُحــبِّ واألََسـى والـرَّ َلـذَّ

ألسلوب  وتكراره  استخدامه  خالل  من  وإيحائي،  قوي   أسلوب  فهنا 
االستفهام)كيف ينسى(؟!، على الرغم من المباشرة يف الحديث، وفائدته هنا أنه 
يوضح مدى تعلق الشاعر بالديار واألحباب، واستنكاره على نفسه تجاهلهما 

ونسياهنما، فهما الحب الذي امتزج بالدم والعرق.

نفسه ص:39  -1
نفسه ص:126  -2



سلمان بن محمد قاسم الحكمي الفيفي

124

ونالحظ استخدام الشاعر ألسلوب النداء؛ فللنداء لدى الفيفي وقٌع خاٌص، 
ومذاٌق حلٌو، وإن كان قلياًل يف شعره، فمنه ما جاء  بصورة متفرًقة، ومنه ما جاء 
بصورة متكررة، ومتوالية. ومن الحروف التي كررها الفيفي )ياء( النداء كما يف 

قوله:)1(
َعْينِي إِْنَســاَن  ويـا  الـَقْلـب،  َحبَّــَة  يــا  ُرَؤى  »يــا 
الَمِعْيــــــِن َعـــْذَب  َسِلــَسا  َسْلَسبِْيــــالً  َنِمْيـــًرا  يـا 
الَيـاَسِمْيـــِن َزْهـــرِ  َأْنَسـاَم  ويـا  الكــاذْي  َشـذا  يـا 
َيِقْيـنِي يـا  الَحَيـاَرى  َلْيــُل  َسـَجى  إْن  ِضَيـائِْي  يـا 
َزْنـِدي« َأْوَتــاِر  علـى  َقْلبـْي  فـي  نـاَم  َنِعْيـًما  يـا 

المتوالي، وجدناه يلعب دوًرا كبيًرا يف هذا النص، حيث  للنداء  فإذا نظرنا 
القلب،  حبة  يا  روى،  يا   ( وإيحاء:  شاعرية  ذا  معنًى  وأعطاه  الوصف،  ناسب 
التكرار  فنالحظ  يانعيًما(،  ياضيائي،  الياسمين،  زهر  أنسام  يا  الكاذي،  شذا  يا 
نجاح  يف  النداء  تكرار  أسهم   وقد  النص،  من  الواحد  البيت  يف  حتى  النداء  يف 
الشاعر يف إيصال مشاعره للمتلقي، وبيان المكانة، والحب الشديد الذي يتقلده 

الموصوف يف قلبه، ولتكرار )ياء( داللته هنا التحبب.
وقال يف موضع آخر:)2(

ُمـْرَتِفًقـا الـَغـيِّ  طـريـِق  فـي  ســادًرا  »يــا 
بـــالنََّســــِب َتْغَتـــرَّ  ال  الَبْعــِث  َوَطــاِوَط 

يـا ِصنْــَو َشْمُشــْوَن إْن َتـْعَمى فـال َعَجٌب
َأْن ُيـْفــرَِز الَبــْعُث تمثــااًل ِمـَن النُّـُصِب«

على  واعرتاضه  الشاعر،  غضب  مدى  عن  يكشف  هنا   النداء  يف  فالتكرار 
بالسادر  له  الطاغية يف بالد عربية، وشعب عربي مسلم؛ لوصفه  ما صنعه ذلك 
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يف طريق الغي، وصنو شمشون، ولتكرار حرف النداء )ياء( داللته هنا التقريع، 
والتوبيخ.

يف  متفرقة  بصور  وجد  الذي  الطلبية)التمني(،  غير  اإلنشاء  أساليب  ومن 
نصوص الشاعر منها قوله:)1(

*»َلــْيَت ِشْعـِْي الجـُّْعــالُن فـي َأيِّ َوْقٍت َتنَْبــرِْي فـي ثَِيابِـها الــُمْسَبــــالِت«)1(*
وغيرها مبثوث يف نصوص الشاعر؛ فقد تنوع أساليب التمني عنده ما بين 

األمر، واالستفهام، وليت. 
وكما طرق الشاعر أساليب اإلنشاء، كان ألساليب الخرب نصيب:)2(

َمـاُن وَظــْرُفــــُه َمــاُن ُهـَو الـزَّ *»وإذا الـزَّ وَتَمـــٌزُق* ٌد  َتـَمــــرٌّ َفيــِه  ُخــطَّ  قــْد 
*وإذا الـَحَيـاُة ِهـَي الــَحَيـــاُة بُِبــْؤِســها وَشَقـائِـــها حتى َيِشْيــُب الَمْفــــرُِق*
*ُســْوُق التََّبــاُغــِض و التَّـــَداُبــرِ َرائـٌج ُتـْغــَلـــــُق* ال  َمـْفُتـــــْوَحٌة  َأْبــَواُبــُه 
ـَش فـي الــُقلـُــْوِب َيُبثـُُّه *والِحْقـُد َعــشَّ فيـنـــا اّلـتَّـــَخاُذُل والَعــُدوُّ الُمْحــِدُق*
ـــَراُب ُمَكــــّدٌر *والـــمـاُء َرْنــٌق والــشَّ ُكــلُّ الَمنَــاِهــِل َقـْد َعــالها الَغـْلَفــُق*
*َدسَّ الــتََّحـاُســُد فـي النُّفـْوِس ُبـُذْوَرُه َفـَزَكــْت وآَزَرهـا الـنِّفــاُق الُمْوبِــُق«*

فهنا استخدم شاعرنا أسلوب الخرب، حيث أخرب عن الشيب الذي الح يف 
رأسه، ووصف المشهد بأسلوب خربي  بوضوح وبساطة، وقد عربت األلفاظ 
عن الحال، يف اختيار جيد من قبل الشاعر، وهنا يخرب عن حال الناس المتقلبة 
بألفاظ سهلة، وذات داللة، تتالءم مع الحال الموصوف، فاختار الشاعر ألفاًظا 
والحقد  التباغض،  سوق  صخب،  يف  )الناس  المعنى  تؤدي  معربة،  وجماًل 

عشعش، والعيش ضنك، دس التحاسد(.
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ولننظر جلزالة األلفاظ يف حديث الشاعر يف ثنايا عودته إىل دياره:)1(
*»وعــاَد لِــَوْكــرِِه الّطْيـــُر الـّطِلْيـــــُق فِـيـــــُق* والرَّ الـَوَشائِــُج  ُكـــُه  ُتـَحـرِّ
*ُأَحِلــُق فـي الــَخَيــاِل وفـي األََمــانِـْي وَشـــْوُق* َطــَرٌب  َجَوانِـِحـْي  وَبْيــَن 
ْرَب َيَحِفــُزين اْشتَِيــاِقْي *َقَطْعــُت الــدَّ وكـــاَد الَقــْلُب َيـْقَطُعــُه الّطرِْيــــُق”*

فهذه الحالة يتناسب معها أسلوب اإلخبار، يف اختيار و تركيب بارع للجمل، 
وتأثير قوي على المتلقي؛ لخروجها من قلب متألم مشتاق، ولننظر للجملة التي 
بثت يف النفس طرًبا وإيحائية:) وبين جوانحي طرب وشوق(، زرعت يف نفس 
المتلقي ارتياًحا، وشعوًرا باالنسجام، فمن خالل اختيار الشاعر الدقيق لأللفاظ  
جعل  مما  المتلقي؛  إلى  فرح  من  قلبه  إلى  صل  وما  مشاعره،  إيصال  يف  نجح  

القارئ يشعر هبا، ويتآزر معها، وعاش معها تلك اللحظة المعربة.

- الجمل اإلسمية والفعلية:
وكان للجمل االسمية التي تدل على الثبوت والدوام، بعكس الفعلية التي 

تدل على التجدد، والحدوث، حضور بارز يف شعر الفيفي كما يف قوله:)2(
ـْعـُر َوْجـٌد، وإحسـاٌس، وَمـْوهَبٌة *»الشِّ وَبــْسَمــٌة، وانطبـــاعــاٌت، وَأْهـــواُء*
ـْعـُر َحـــْرٌف،وأطيــاٌف،وَأخْيــلٌة *الشِّ وَرْوَضـٌة مـن ريـاِض الِفْكـــرِ ّغـنْــاُء*
ــْعــُر بــْذٌل،وإيثـــاٌر،وَتــْضِحيـٌة، *الشِّ ، وَأنــســــاٌم، وأفيـــاُء* وَنْبــُض ُحــبِّ
ــْعــُر َجــْرٌس، وِقيثــــاٌر، وأغـنيٌة، *الشِّ اُء* وُحــــْرَقـــٌة، وانــتمـــاءاٌت، وَحــوَّ
ـْعـــٌر َخْفـــُق فـــؤاٍد باَت مضطرًبا *الشِّ َيــُغطُّـُه فـي عميــِق اُلحــْزِن إغماُء”*
ــْعُر إال فكرٌة َنَضَجْت ــْعـُر، مـا الشِّ *الشِّ وكان منها على القـْرطاِس َعْصماُء”*

ففي النص لو نظرنا إلى مفردة الشعر نجدها تعبير عن مدى تعلق الشاعر 
بالشعر، الذي رأى فيه الصديق الصدوق الذي ال يكذب، بل ويرى فيه الملجأ، 
الصادقة،  ومشاعره  وأحاسيسه،  خلجاته،  عن  للتعبير  والدواء؛  والمالذ، 

وعواطفه، فهو السند، والعون؛ لتفريغ ما يف النفس من أحزان وأفراح.
نفسه ص:138  -1
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ولنالحظ ابتداءه باسم اإلشارة ) تلك(، مشيًرا إلى فيفا  يف البيتين التاليين:)1(
َقِدْيــًمــا فيهــا  ُأِحـُب  َفْيــَفا  *»تِــْلَك  َيْجَعـُل الَقْلـَب َيْسَتِلــــذُّ الــَوِجْيــفــــا*
ْي وَقـْلبِي َفـَرْشـُت َخـدِّ َفْيــَفا  *تِــْلَك  َتْحــَت َأْرَدانِـــَها ِمَهـــاًدا َطـــرِْيـفـــا«*

وجعلها  دياره،  عشق  طالما  شاعر  قلب  عن  الستارة  تكشف  هنا  فاإلشارة 
مرَّ طيفها يف  اسمها كلما  يكرر  نجمة يف سماء شعره، وطائًرا يحلق يف فضائه، 
بالمرارات، ويعشق الصعوبات؛ من  يلتذ  ذهنه، ومغازلة فكره؛ فذكرها يجعله 

أجل الوصول إليها.
الفيفي،  التحول والتبدل، حضور يف شعر  التي تدل على  الفعلية  وللجمل 
الحجارة( يف وصفه  أطفال  إلى  األمر يف قصيدة )رسالة  الفعل  توالي  ويطالعنا 

ألطفال الحجارة، وتشجيعهم وبث روح الحماس فيهم: )2(
الـِحَجاَرْة ِمْن راِجَماِت  *»َأْمطُِرْوُهْم  َنــــارْه* َيــُذْوُقــْوَن  ُمْلِهـًبــــا  َوابِـــالً 
*حـاصــُرْوُهْم يف ُكـلِّ ِصْقـع وَصـْوب َطــاِرُدْوُهــْم فـي ُكــلِّ َحـٍي وَحـاَرْة*
*اْبـُصُقــوا يف ُوُجـْوِهِهْم واْصَفُعـْوُهـْم ُثـمَّ ُخّطــوا فـي ُكـــلِّ َوْغـــد َأَمــاَرْة*
*اْجِلــــُدْوُهْم بِــَأْلِف َســْوٍط وَســـْوٍط واْصُلُبـــْوُهْم علــى ِجــَداِر الــَمـَراَرْة*
*َأْفـِهُمــــْوُهْم َأنَّ الـِحَجــاَرْة َأْنــَكــى ِمـْن َصــَواِرْيـــِخِهْم وَأْقــــَوى إَِثــاَرْة*
ى ُمـــْوُهْم أنَّ الـِحَســاَب الــُمَصفَّ *َعلِّ وا َقـــَراَرْه* َحـــاَن، والَبــْغُي ال ُتِقــــــرُّ
ُعنُْفـــواٍن فـي  بــالتَّْكـــبِْيـــرِ  ُدوا  *َردِّ ـْحِن، مـا َأَلـذَّ ِشـــَعـــاَرْه!”* َأْعـَذَب اللَّ

يعانيه  لما  شاعرنا؛  انتاب  الذي  الحزن  مدى  ُيظهر  هنا  األمر  فعل  فتوالي 
به  يردعون  ما  لديهم  يوجد  وال  أراضيهم،  اغتصبت  الذين  األطفال  هؤالء 
عدوهم، سوى الحجارة، التي رأى فيها الشاعر كل القوة، وأهنا أنكى من أسلحة 
وصواريخ العدو، وتكرار الشاعر للفعل األمر يف هذا النص، ما هو  إال محاولة 

للفت انتباه المتلقي، ومالمسة قلبه؛ إليصال المعنى لنفسه مباشرة.
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ولنالحظ  توال للفعل الماضي:)1()2(
*»جاءْت كـنَْفـحِ الِمْســـِك ذاَت مـســــاِء َخْجـَلى ُتَهـاِمُســنْي علـى استــحيــاِء*
بيـــِع، كَبْسَمـــــٍة *جاءْت كـــزنبــقــِة الرَّ ْفء، كـــاألَنــــداِء* ٍة، كـــــالدِّ مزهـــوَّ
َجى *قالْت:”مساء الخيرِ”، وانكشَف الدُّ ـــاِء*   عـن َوْهـِج َوْجــٍه ُمــــْشــــرٍِق وضَّ
وَأْرَدَفـــْت أريــحيًّـا  ســالًمـــا  *َأْلـَقـْت  ـــائـــي«* َحيَّـاَك، أهالً بـالـقـريـــب النَـّ

يف  أفاد  ألقت(،  قالت،  خالل:)جاءت،  من  هنا  الماضي  الفعل  فتوالي 
كل  فيه  ترى  الذي  بالمحبوب،  المولعة  العاشقة،  النفس  مكامن  عن  الكشف 
الجمال، والطهر، والحسن؛ لذا رأينا شاعرنا يكرر أفعال محبوبته، ويواليها لنا، 
محاواًل لفت انتباهنا لما يحمله قلبه من الحب، بقصد إخبارنا بمكانتها يف نفسه.

***

نفسه ص:45  -1
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الف�شل الثاين
الموسيــقى

* الموسيقى الخارجية

* الموسيقى الداخلية

* الموسيقى الخارجية
وتتمثل يف الوزن والقافية؛ فالوزن يختص بالتفعيالت التي تمسى بحورا، 

وتنوعت نصوص الشاعر على بحور العروض على النحو التالي:
النسبةعدد القصائدالبحرالتسلسل

22.41%13البسيط1
18.97%11الخفيف2
12.24%7الطويل3
12.7%7الكامل5
8.62%5الوافر7
6.9%4مجزوء الرمل8
5.17%3الرمل9

3.45%2المديد10
3.45%2المتقارب11
1.72%1مجزوء الخفيف12
1.72%1المجتث13
1.72%1السريع14
1.72%1مجزوء الرجز15
100%58المجموع16
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لذا يمكننا تقسيم البحور لدى الفيفي يف ديوانه إلى مراتب ثالثة:
األولى: بحور أكثر الشاعر من استخدامها هي : البسيط والخفيف.

والرمل  الكامل  و  الطويل  استخدامها هي:  متوسطا يف  كان  الثانية: بحور   
والوافر.

والمجتث  والمتقارب  المديد  هي:  استخدامها  من  قلل  بحور  الثالثة: 
والسريع ومجزوء الرجز.

فنجد الشاعر قد أكثر من استخدام بحر البسيط، وبحر الخفيف، وهما بحران 
مركبان، تفعيالت األول: )مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن(، وتفعيالت الثاين 
البسيط  نغمتي  أعني  النغمتين،  أن هاتين  ويبدو  فاعالتن(،  )فاعالتن مستفعلن 
والخفيف، هما المحببتان لدى الشاعر، وإن كان بحر البسيط قد فاق الخفيف 
يف االستعمال، ولكن  كليهما طرقا الموضوعات نفسها؛ فمن هذه الموضوعات 
الحديث حول الموضوعات المتعلقة بوجدان الشاعر، والمتعلقة بتصوير حالة 

المجتمع، المتعلقة بالمدح والرثاء.
***
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* القافية:
والتي احتلت مكانا هاما يف الشعر، حتى نسبت القصائد إلى قوافيها، فيقال: 
آخر  هي  الخليل:  قال  كما  »والقافية  وهكذا،  والمية،  وسينية،  وبائية،  همزية، 
ساكن يف البيت إلى الساكن الذي قبله مع المتحرك الذي يليه«، وقيل هي: »من 

آخر حرف يف البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله«)1(
(، وهي لدى الشاعر على النحو التالي: ومن أحرف القافية )الروىِّ

النسبةعدد القصائدالرويالتسلسل
18.97%11النون1
15.52%9الراء2
15.52%9الميم3
10.34%6الالم4
8.62%5القاف5
6.9%4الباء6
6.9%4الدال7
5.17%3الهمزة8
3.45%2العين9

3.45%2الفاء10
1.72%1التاء11
1.72%1الهاء12
1.72%1الياء13
100%58المجموع14

أنه  الشاعر،  عند  الرويِّ  لحروف  اإلحصاء  جدول  خالل  من  والُمالحظ 
اآلخر  النصف  استخدامه  يف  ونجد  الهجائية،  الحروف  نصف  من  أكثر  أهمل 
أخرى،  يف  وتوسط  حروف،  استخدام  من  أكثر  قد  الهجائية  الحروف  من 
)النون،  استخدامها  من  أكثر  التي  الحروف  فمن  لحروف؛  استخدامه  وندر 

1-  شكري عياد، موسيقى الشعر العريب، دار املعرفة، القاهرة،ط:1978/2م،ص:99
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الموضوعات  يف  الثالثة  الحروف  لهذه  استخدامه  من  نوع  وقد  الميم(،  الراء، 
يكاد يخلو موضوع من هذه  بين وجداين واجتماعي ووطني وسياسي، فال  ما 
الموضوعات  من النظم على هذه األحرف، وربما ألهنا سهلة رقيقة، وتتناسب 
وتوسط   المتلقي،  إلى  المجتمع  معاناة  ونقل  الشكوى،  وبث  السرد،  حالة  مع 
لحرف  استخدامه  من  وقلل  الدال(،  الباء،  القاف،  )الالم،  رويِّ  استخدام  يف 

)الهمزة، العين، الفاء، التاء، الهاء، الياء(.
وعلى كل حال، فالشاعر لم  يخص موضوعا محددا بقافية معينة، بل نوع 
يف القوايف عند نظمه للموضوعات الشعرية، ففي الموضوع الوجداين نوع بين 
والنون  والدال  والميم  والقاف  والعين  والتاء  والباء  والالم  والراء  )الفاء  قافية 
والهمزة(، ويف الموضوع االجتماعي نوع بين قافية )الباء والدال والراء والنون 
والالم و الهمزة والقاف(، ويف الموضوع السياسي نوع بين قافية )التاء، والباء، 
والراء، والميم، والهاء، والنون(، ويف الموضوع الوطني نوع بين قافية )الهمزة، 

والراء، والقاف، والياء، والنون، والباء، والدال، والميم(.
* القافية المقيدة والمطلقة

فالمقيدة هي:« ما كانت ساكنة الروي«)1(، والمطلقة هي« ما كانت متحركة 
الشائعة،  أم مضمومة، وهي  أم مكسورة  مفتوحة  أكانت  أي سواء  )2(؛  الروي« 
فيه  قل  بينما  لديه  النصوص  أغلب  يف  وتتجلى  الشاعر،  قصائد  على  الغالبة  و 

الساكن)المقيد(.

بريوت،1407هـ/1987م.  العربية،  النهضة  دار  والقافية،  العروض  علم  عتيق،  العزيز  عبد    -1
ص:164

2-  نفسه ص:165
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شعر  يف  والمطلقة  المقيدة،  القافية  استخدام  نسبة  يوضح  الجدول  وهذا 
الفيفي:

عدد القصائدنوع القافيةالتسلسل
7المقيدة1
51المطلقة2

أنواع 
القافية 
المطلقة

15المضمومة
13المفتوحة
23المكسورة

أن  والمطلقة،  المقيدة  للقوايف  اإلحصاء  جدول  خالل  من  والُمالحظ  
فيها  نوع  قصيدة،  وخمسين  إحدى  يف  المطلقة  استعمال  من  أكثر  قد  الشاعر 
المضمومة  فاقت  المكسورة  أن  غير  والمكسورة،  والمفتوحة  المضمومة  بين 
والمفتوحة؛ فقد جاءت يف ثالث وعشرين قصيدة؛ وذلك يتالءم مع حالة الحزن 
واليأس والمعاناة من ظروف الحياة؛ فقد تم استخدامها يف أغلب الموضوعات، 
والسيما الوجداين، واالجتماعي، ونراه قلل من استخدامه للقافية المقيدة، فلم 

تأِت إال يف سبع قصائد فقط.

* الموسيقى الداخلية
بعد حديثنا عن الموسيقى الخارجية من وزن وقافية )روّي( ننتقل للحديث 
عن الموسيقى الداخلية التي ال تقل أهميتها عن الموسيقى الخارجية، و »ليس 
هبا  وتتأثر  النفوس،  لموسيقاه  تنفعل  موسيقيا،  كالما  إال  الحقيقة  يف  الشعر 

القلوب«)1(.
والبواعث المعنوية والحسية، وتكون األولى معتمدة على تصوير الشاعر 
لشيء ما، سواء كان بلفظ رقيق أو لفظ قوي؛ فلو كان التصوير لشيء رقيق كانت 

1-  إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة األنجلو املرصية،ط:1952/2م، ص: 15



يتناسب  قويا  لفًظا  يتطلب  الحديث  فإن  قويا  المعنى  كان  ولو  رقيقة،  األلفاظ 
والتصريع،  والجناس،  الطباق،  تحتها  فيدرج  األخرى  أما  المعنى،  ذلك  مع 

واالقتباس، والتضمين، والتقسيم، والتكرار.
وأغلب  محطات حياة شاعرنا يائسة مضطربة؛ فالحزن والتشاؤم والبؤس 
واألسى هي المهيمنة، والمسيطرة على حياته؛ نظًرا لظروف الحياة المحيطة به، 
فاغتال،  األسى،  الشاعر:)البؤس،  لدى  المفردات  من  كثير  يف  ذلك  لنا  يتجلى 
 ، أوحش  منكسر،  منفطر،   حسيرة،  عليلة،  حزينة،  عابسة،  مغدر،  ليل  مكتئبا، 
نازف، نصب وضيق، شؤم ونحس(، كل  الكوابيس، حشرجات،  تثور،  جراح 
هذه المفردات  الحزينة التي وجدناها يف نصوص شاعرنا تعكس مدى التعب 
من  وهو  البسيط،  بحر  اختار  قد  فنراه  حياته،  طيلة  منه  عانى  الذي  والشقاء، 
وذلك  المطلق؛  الهمزة  روي  مع  الشعر(،  قصيدة)ملهمات  يف  المركبة  البحور 
جوفاء()1(.  هوجاء،  )غوغاء،  والباكية:  المتحسرة،  الشاعر  حالة  مع  يتناسب 
واختاره يف قصيدة )السالم عليكم( مع الروي المطلق المكسور؛  فتالءم ذلك 
مع حالة الشاعر المتألمة؛ فقد عرب عن حاله فيها بكثير من المفردات والجمل 
اختاره يف قصيدة  التمزيق يف بدين()2(. كما  النجالء يف كبدي،  الحزينة:)الطعنة 

)اهلل أكرب(، مع الرويِّ المطلق المضموم:)3(
الَمــــْوَت َجبَّـــــاُر َأْكــــَبُر! إنَّ  *»اهلل  َديَّـاُر«* َيْبَق  لــم  َصْوَلَتُه  َصـــاَل  إْن 

وتناسب ذلك مع حالة الحزن والبكاء، التي انتابت الشاعر على المرثي.
وهنا تظهر شخصية الشاعرة الخنساء يف رثائها ألخيها صخر :)4(

اُر *»مـا هــاَج حزَنـــِك أْم بالَعْيـِن َعـوَّ اُر«* أْم َذَرَفْت إْذ َخَلـْت مـِْن َأْهِلها الدَّ

1-  مرافئ احلب ص:39
2-  نفسه ص:76

3-  نفسه ص:98.
4-  اخلنساء، ديوان، حتقيق: د/ إبراهيم عوضني، مطبعة السعادة، الطبعة:1 /1405هـ-1985م

ص:298
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كابوس(،  قصيدة)  يف  الصافية  البحور  من  والرجز  الرجز،  مجزوء  واختار 
مع روي الراء المطلق، المتناسب مع حالة الشوق والحنين للماضي، وال مجال 
لإلطالة لدى الشاعر؛ نظًرا لشدة التحسر، فنجده يكثر من التساؤل:)يا حسريت 
ماذا أرى؟، أين السماء يف زمان خيرها ينهمر؟، أين الرعود والربوق، أين صبيب 
الماء، أين حياة الحب واألفراح؟(. كل ذلك يعكس لنا نفسا متحسرة على ماض 

لن يعود، نابذة لكل تغير رأته يف الزمن الحديث)1(. 
ونجده قد اختار بحر الخفيف، وهو من البحور المركبة يف قصيدة)طال سهدي(، 
الشاعر  حالة  مع  ذلك  فتناسب  بالكسر؛  المنتهية  التاء  يف  المتمثل  مطلق  روي  مع 

اليائسة والمنكسرة من ظروف الحياة:)حسرايت، عربايت، الذكريات، كلمايت)2(.
)ا(؛  واختاره يف قصيدة )مرافئ الحب(، مع روي الفاء المطلق وألف المد 
فتالءم ذلك مع حالة الشوق، والحنين المصاحبة لشاعرنا يف بعده عن فيفا، وعرب 
عن ذلك بكلمات عذبة رقيقة:)وريفا، الطريفا، الغريفا، دفيفا، المنيفا، القنيفا)3(.

واختاره أيًضا يف قصيدة )الشاعر(، مع روي الراء الساكن:)4(
*»ال َأَرى فـي الَوَرى َرِقْيــَق الَمشاعْر مثــَل َقْلـِب الَحزيـِن أو َقلـِب شــاِعــْر*
*أو ُمِحــبِّ َقــْد َصيَّــــَر الُحبُّ ِمنْــــُه َحبَّـَة الَقْلـِب ِمْثـَل َجْمـرِ الَمجامــــــِْر«*

وذلك يتالءم مع حالة الشاعر المكلومة، المهمومة، والروي الساكن يفيد 
ليعرب،  يعود  ثم  نفًسا،  ويأخذ  يسكت،  ثم  ببيت  بداخله  ا  عمَّ يعرب  الشاعر  بأن 

ويسكن وهكذا.

* البواعث الحسية:
الحسية يف  البواعث  الكثير من  الفيفي  لشعر  الفنية  الدراسة  ولمسنا خالل 
القرآن  من  واقتباس  وتصريع،  وتكرار،  ومقابلة،  جناس،  و  طباق،  من:  شعره 

1-  مرافئ احلب ص 101
2-  نفسه  ص:60

3-  نفسه ص: 120
4-  نفسه ص: 79
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الكريم، وتضمين للشعر العربي القديم:
1-الطباق :

والطباق حلية بالغية أضافها الشاعر إلى نصوصه من أجل تحسين المعنى؛ 
فأضافت إليها العذوبة، وساعدت على فهم المعنى ووضوحه؛ لذا وجدناه يف 

أكثر من موضع لدى الشاعر كما يف قوله: )1(
ْوِم َأْضرُِب فـي البِــالِد ُمَسافِـرًا *»يف النَـّ وإذا َصَحـْوُت َعــَرْفُت أنِّي َأْحَمـُق!«*

فالشاعر هنا يطابق بين النوم والصحو، وجعل القارئ متأمال بين الحالين، 
و قوله:)2(

واْكتَِئــــابِْي وُحــــْزنِْي  وَأْتـــَراِحْي  َأْفـــَراِحْي  »فِيــِه 
واْرتَِيــــابِــــْي« وَيِقْينِــْي  وِســــرِْي  إِْعـــالنِْي  فِيـــِه 

والسر(،  )اإلعالن  واألتراح(،وبين  )األفراح  بين  طابق  هنا  الشاعر  فنجد 
الطباق ما هو إال كشف لحاله  القارئ يف تأمل حالة الشاعر، وأن ذلك  وجعل 

المتقلب.
و قوله:)3(

*»والنَّاُر كانْت َبَمـا َقـاَسْيـُت مـَْن ُعَقـــد فـْي َمْعَهـــِد َفيـــِه َأْشــــَراُر وَأْخَيـاُر«*
بين  المستمر  الصراع  ذلك  لنا  فعكس  واألخيار(،  بين)األشرار  طابق  فهنا 

الخير والشر.
و قوله:)4(

*»َيـْجَتــاُز َأْجــواَز الَفَضــاِء َمْرُفــرًفـــا َرْوَنـــُق«* الَحَقائــِق  َبْيـــَن  َلـُه  ُحُلــٌم 
األحالم  بين  ذهنه  تشتت  للمتلقي  ليؤكد  والحقائق(،  )الحلم  بين  فطابق 

والحقائق.
1-  مرافئ احلب ص:136

2-  نفسه ص:187
3-  نفسه ص: 96

4-  نفسه ص:134
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و لننظر لقوله: )1(

والُحبِّ والَمْجِد  عــِد  بــالسَّ نجُمُكـُم  »سمـا 
والُقـْرِب« الُبْعِد  يف  الفخر  ُُدُرْوَب  ُيــِضــْيء 
حيث طابق بين )البعد والقرب(، وله داللته هنا يف  اثبات معنى حقيقي، هو 

بعد الشاعر عن الممدوح،  وآخر مجازي، هو قربه من قلبه.
الجمع  أو  الطباق،  أن  ونالحظ  الشاعر،  ديوان  يف  مبثوث  كثير  ذلك  وغير 
بين متضادين، قد حدث لدى الشاعر عفوًيا، من غير تكلف، وعفويتها جعلت 

النصوص أكثر شاعرية وإيحاًء، يدركه المتلقي، وينفعل به، ويتفاعل معه.
2-الجناس :

حضر الجناس يف بعض النصوص لدى الشاعر، فلنالحظ ظهوره يف كلمة 
البن، وهي شجرة تصنع منها القهوة، وكلمة البان، وتعني الشجر الرقيق يف البيت 

التالي:)2(
يـاِض ِريـاِض الُبــنِّ والَبـــاِن *»َبْيـَن الرِّ وفـي ِجنَـــان ِجنـــاٍن ذاِت َأْفنَــــاِن«*

فالكلمتان بينهما جناس ناقص؛ التفاقهما يف تركيب الكلمة، واختالفها يف 
المعنى.

تعني فقدان  التي  القلب، وكلمة )الجنون(  التي تعني   ) وبين كلمة )ِجنان 
العقل يف البيت التالي:)3(

ُقْبـًحا الُحْســَن  ُر  ُيَصـــوِّ *“وَخَيـــاٌل  للُجنُــْوِن”* َيــُقْوُدنــْي  وِجنَـاٌن 
وبين كلمة)اآلالم (التي تعني التعب واألسقام، وكلمة )اآلمال( التي تعني 

التفاؤل يف البيت التالي: »فِيـــِه آالمِــْي وآَمـالِـــْي وَعـــْزمِـــْي واْضطِـــَرابِـــــْي«)4(

1-  نفسه ص:54
2-  مرافئ احلب  ص:250

3-  نفسه ص:271
4-  نفسه ص:187
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بين  وموسيقية  تناغًما،  أحدث  النصوص  يف  المتجانسة  الكلمات  وإدخال 
األلفاظ.

3-التصريع :
على  وظهر  الشاعر،  لدى  القصائد  أغلب  يف  وحاضر  موجود،  والتصريع 

سبيل المثال يف قوله:)1(
*»قــالـوا: َتَقاَعــَد، ُقْلـُت: ال، َبـْل ُأْقِعدا مـا َضـرَّ لــو قــالــوا: عجـوًزا ُأْبِعـدا«*

بين كلمتي)أقعدا وأبعدا(
وقوله:)2(

*»َمـْن َرُسـْولـْي لـَمْرَتــَع األُْنِس َفْيـــَفا؟ ُهــــْوِل، َقْفـًرا، وِرْيفـا«* َرى، للسُّ للذُّ
بين كلمتي )فيفا وريفا( 

وقوله:)3(
*»مـا لهـذا الــَعْصـرِ، َأَجـْدٌب َضنْيِـُن؟ َأْم ُمَصـــاٌب بــالُعْقــــِم؟ َأْم ِعنِّْيــــُن؟«*

بين كلمتي )ضنين وعنين(.
رقيقة،  عذبة  موسيقية  الشاعر  لدى  النصوص  إلى  التصريع  أضاف  فقد 
عقل  ويكون  األول،  الشطر  يقرأ  بحيث  وتناغمه،  البيت،  برتابط  ذلك  فيشعرنا 
القارئ على استعداد لسماع الكلمة األخيرة من الشطر الثاين، والتي تسير على 
النغمة الموسيقية نفسها للكلمة األخيرة يف الشطر األول، ومباشرة األلفاظ أدى 
المفردات  هذه  يزيد  ومما  الشاعر،  نصوص  يف  التصريع  جمال  يف  كبيًرا  دوًرا 
رونقا الجناس، الذي كان بجانب التصريع، فزادها قوة، ووقعا يف النفس أكثر، 
وعنين(  وكلمتي:)ضنين  وريفا(  وكلمتي:)فيفا  وأبعدا(  )أقعدا  كلمتي:  فبين 

جناس ناقص.

1-  نفسه ص: 64
2-  نفسه ص:120
3-  نفسه ص:236
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4-االقتباس:
ن الكالم شيئا  من القرآن أو الحديث ال على أنه منه«)1(. ويعني« أن ُيضمَّ

وقد برز االقتباس من القرآن الكريم لدى الشاعر بشكل ملموس يف بعض 
األبيات،فظهرت كلمة )شواظ( يف قوله:
َلــَهٌب ُكـــــلـّها  ُشــواظ  ِمـْن  »َأْلَفـــاُظها 

َتْكـِوْي ُفــؤادْي وَأْحَشــائْي وِشْرَيـاين«)2(.
لها  الشاعر  واستخدام  واالحرتاق،  اللهب  شدة  على  دلت  المفردة  فهذه   
تعالى  قوله  من  مقتبسة  فؤاده، وهي  واحرتاق  داللة واضحة على شدة وجده، 

.)3( 

وجمل:)كنت تقيا، وما كنت شقيا، ما دمت حيا(، حيث يقول الشاعر:)4(
َتِقيَّـــــا ُكـــنَْت  إْن  وْجِهــَي  َعــْن  اإلعصــاَر  ِل  “َحــوِّ
َشِقيَّــا ُكــنُْت  ومــا  َأْشَقــى  أْن  الَمْشـــــؤْوُم  َقــــَدِرْي 
حيَّا« ُدْمـــُت  مـا  الَهــَوى  ِســـرَّ  حـافًِظــا  وَســْأْبَقى 

تعالى: قوله  من  مقتبسة  وهي 
تعالى: وقوله   ،)5(

)6(

إبراهيم شمس  البالغة )املعاين والبيان والبديع(،حتقيق:  القزويني، اإليضاح يف علوم  1-  اخلطيب 
ط:1،/1424هـ- بريوت-لبنان،  العلمية،  الكتب  دار  الشيخ،  وإيامن  الشيخ،  الدين،فريد 

2003م، ص:312
2-  مرافئ احلب ص254

3-  الرمحن اآلية: 35
4-  مرافئ احلب ص:185

5-  مريم اآلية: 18
6-  مريم اآلية: 32-31
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واالقتباس يظهر مدى ثقافة شاعرنا الدينية، وتأثره بكلمات القرآن الكريم، 
وظهور ذلك جلًيا وملموًسا يف شعره يمنح النص قوة، ويكون أكثر وقًعا يف نفس 

المتلقي.
    5- التضمين :

يكن  لم  إن  عليه  التنبيه  مع  غيره،  شعر  من  شيئا  الشعر  يضمن  »أن  ويعني 
مشهورا عند البلغاء«)1(. يقل التضمين، أو يكاد ينعدم يف نصوص الشاعر، فلم 

يتضح لنا يف سوى بيتين اثنين. يقول الشاعر سلمان الفيفي يف قصيدة له:)2(
*»هــذا مكـــاُنَك َقـــاَلَها َمـْن َقــْبَلنــا ِل«* مــا الـــُحــبُّ إالّ للـَحبِـْيـِب األَوَّ

فقد ضمن الشاعر الفيفي الشطر الثاين بتمامه من بيت أبي تمام الذي يقول 
فيه:)3(

*»َنِقْل ُفَؤادَك َحـْيـُث ِشْئـَت ِمَن الـَهـَوى ِل«* األَوَّ للَحبـِْيــِب  إالّ  الُحبُّ  مـا 
وقال شاعرنا يف بيت آخر:

َمَضــاَضـًة َأَشــدُّ  الــُقْرَبى  َذِوْي  »وُظْلـــُم 
َيْجـُزُر«)4( ْيـِف  الـسَّ َشَبـا  ِمـْن  ِجـراًحا  وَأْنَكى 

فقد ضّمن الشطر األول من بيت الشاعر الجاهلي طرفة بن العبد الذي قال 
فيه:

َمَضــاَضـًة َأَشــدُّ  الــُقْرَبى  َذِوْي  »وُظْلـــُم 
علـى الَمـْرِء ِمــْن َوْقــِع الُحَسـاِم الُمَهنَـِد«)5(
وعلى الرغم من قلة التضمين يف نصوص الشاعر، فإنه أظهر لنا مدى تأثره 

1-  اإليضاح يف علوم البالغة )املعاين والبيان والبديع(، ص:316
2-  مرافئ احلب ص:171

3-  أبو متام، ديوانه، رشح: اخلطيب التربيزي، دار الفكر العريب، بريوت، ط:1، اجلزء، 2 ص:312
4-  مرافئ احلب ص:91

ولطفي  اخلطيب،  درية  حتقيق:  نارص،  حممد  مهدي  له:  وقدم  رشحه  ديوان،  العبد،  بن  طرفة    -5
الصقال، دار الكتب العلمية، بريوت-لبنان،ط:2/ 1423هـ/2002م، ص:27
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بالشعراء القدامى، الذين ربما عاشوا تجارب مشاهبة لتجاربه، على الرغم من 
بعد الزمان بينهم وبينه.

6-التقسيم :
ويعني: »ذكر متعدد ثم إضافة ما لُكلٍّ إليه على التعيين«)1(.

كما يف قوله: 
ــْوُق َأْسَهـــَرنِي »والـَوْجـُد َأْنـَحَلـنِي، والشُّ

َأْفنَـــاين. والَبْيـــُن  َأْهــــَزَلــنِْي،  والُبْعـــُد   
َأَمِلـْي، يــاُحبَّــي، ويـا  ْوِح،  الـــرُّ ُمنَِيــَة  يـا 

يــا َبـْلَسًمــا لِـــجَراِحْي، َهْل َسَتنَْسـاين؟«)2(
وتقسيم األفكار و ترتيبها، يكون أوقع يف النفس، ويمنح ذهن المتلقي سرعة 
االستيعاب؛ فتسهيل الشيء، وترتيبه، يكون أوقع وأقرب إلى النفس من التعقيد، 

ووجوده بارز مطرد يف نصوص الشاعر.
7-التكرار

الذي ظهر بطريقة عفوية يف  “التكرار”،  من الظواهر البالغية لدى الشاعر 
مواضع من نصوصه، وبطريقة مقصودة يف مواضع أخرى؛ أي أنه ليس شرًطا أن 
يكون للتكرار دواٍع أو أسباب لدى الشاعر، أو أنه يقصد من ورائه تأدية وظيفة 

شعرية ما.

* تكرار األصوات
فمن الظواهر األسلوبية التي جاءت يف نصوص الشاعر ) تكرار األصوات( 
الصاد  وصوت  و)هتت(،  )تجلمدت(  التاء  صوت  تكرار  المثال  سبيل  على 

والحاء يف )الصحصحان( يف قوله:)3(

1-  اخلطيب القزويني، اإليضاح يف علوم البالغة) املعاين والبيان والبديع(، ص:270
2-  مرافئ احلب ص:256

3-  نفسه ص:148
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ــَؤاْل ــا َبَكــى لـْي السُّ *»َتـَجْلَمــْدُت ّلمَّ َمـــــاْل* وُتْهـُ علـى َســاجَيـــــاِت الـــرِّ
ـْحَصــحــــاِن  الـصَّ علـى  *أهيــُم  على َمـْتنــه َتْسَتـــكــــْيــــُن التِّــــالْل”*

مهموس  حرف  وهو  وهتت(،  )تجلمدت،  يف  الفعل  لحقت  التاء  فحرف 
رقيق له دالالته هنا، يتناسب مع حالة الشاعر يف هدؤها وحزهنا، وتكرار صوت 
)الصاد والحاء( يف  كلمة )الصحصحان(، فحرف الصاد حرف إطباق؛ مما جعله 
حرف  مع  اتحاده  ولكن  بالرقة،  يتميز  الذي  الحاء  حرف  بعكس  بالقوة،  يتميز 
الصاد منحه القوة، ولهما داللتهما هنا، يتناسبان مع حالة الشكوى، وشدة األلم.

وأمر آخر يف القوة  نراه يف البيتين التاليين:)1(
*»قالوا: َتَقــاَعــَد، ُقــْلُت: ال، َبْل ُأْقِعـدا مـا َضــرَّ لــو قــالــوا: عجـوًزا ُأْبِعــدا*
*مـا انفـــكَّ َيْعِصـــُر فِْكـــَرُه حتـى َغـــدا ـــًرا كــُدخــاِن َجْمــر ُأْخمــــِدا«* ُمَتَبخِّ

دخان،  أبعدا،  أقعدا،  تقاعد،  كلمات)  يف  المد«  »ألف  صوت  فتكرار 
أخمدا(، كأنه هنا يدل على انقضاء الشيء، وانتهائه، وتبخره، ويتالءم مع صوت 

التحسرعلى انقضاء تلك الفرتة.
ولننظر يف قوله:)2(

*»َتكاَلَبــِت األَْعـــداُء ِمـْن ُكـــلِّ جانِب ـراِذُم* َتـَاَعـْت علـى اإِلْسـالِم تِــْلَك الشَّ
*»َسرايِْيُف«-يا َرّباُه- َأْضَحْت كما َتَرى الـنََّصــــاَرى وُتْهـــــَدُم* بـَأْقــَداِم  ُتـَاُس 
وَحْسُبنا فِْيهــا  األَْعـراُض  *وُتنَْتْهــــُك  ـــُم* َقـراراُت َشْجـــب واْعتِـــــراٌض ُمنَعَّ
نا ِعزِّ َيْغَتاُل  الَوْغـُد  ِلْيُب«  »الصَّ *وقـاَم  ُيــسـاِعـُدُه َغــــْدٌر وَجْيــــٌش َعـــَرمــَْرُم*

ا *َرَأْوا مـِْن ُأُســْوِد اهللِ َنــْوًمــا َفَعْرُبو  كــــذا َيْفَعــُل الِخنِْزْيــــــُر إْن نـاَم َضْيَغـُم*
َجْهـَرًة الَعِفْيَفـاِت  َكــرامـاُت  *ُتهــــاُن  وُيْهَتـُ ِسْتــُر الـــُمْسِلمــــاِت وُتـــْلَطـــــُم*
وهــذِه الُمـــْسِلُمــــْوَن  َأْيـَن  *ُينَــاِدْيــَن  َشـــواِرُعنـا نــــاٌر وعـــــاٌر وَعــنْـــَدُم؟!*
*فكـْم ِمـْن َحصــاٍن ذاِت ِخْدر َمُصْوَنة ُم* ُيـــراُق علـى أْقـــداِمهــا الـطُّْهـُر والـدَّ

1-  مرافئ احلب ص:64
2-  نفسه ص:214
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ه ُأمَّ ِمْن ِحْجرِ  ِمـْن َرِضْيـع ُجـرَّ  *وَكــْم  ُم«* لــَيْحُضنَـــُه َصــْدٌر َغـــرِْيـــــٌب ُمَحـرَّ
يناِدْينا،  الخنِزْير،  الصلِْيب،  كلمات)سرايِْيف،  يف  »الياء«  صوت  فتكرار 
رِضْيع، غِرْيب(، تبقى له  دالالته على االشتداد، وارتفاع حدة الصوت،  حيث 

يبعث يف النفس حالة الغضب، واالغتياظ مما حدث.
ولنرى رقة الحروف، وعذوبتها يف قوله:)1(

مــاِل طــاَب اللقــاُء *»فـي رحــاِب الشَّ يــا َشـــذا الطِّــْيِب َلــْو يطـــوُل البقـــاُء*
ــوَن أهـــــالً *فـي َحشــا َعــْرَعــر َتحلُّ َبى والــَفـضــاُء* ْهــُل والــرُّ ـَب السَّ َرحَّ
ْيــُح ّلمـا *فــاَح منهـا الَقْيُصــــْوُم والشِّ جــــاُء«* جـاَءهـا الَحظُّ والـــُمنَى والـرَّ

“واو  وتكرار  والهدوء،  والعذوبة،  الرقة،  نلمس  الثالثة  األبيات  هذه  ففي 
والسرور،  البهجة،  حالة  تبعث  الَقْيُصوم(  تحلُّون،  )يُطول،  كلمات  يف  المد” 
والشذا،  الشمال،   ( كلمات  يف  الشين”  “حرف  تكرار  وكذلك  واالنسجام، 

وحشا(.
وتكرار األصوات لدى الشاعر نالحظ أهنا جاءت بطريقة عفوية؛ فلم يقصد 

الشاعر هبا وظيفة بعينها، ولكنها أدت وظيفة جمالية يف نصوصه.

* تكرار الكلمات:
يف  )الشعر(  كلمة  يكرر  فنراه  الفيفي؛  شعر  يف  الكلمات  لتكرار  ننتقل  ثم 

قوله:)2(
ْعـــُر إال فكرٌة َنَضَجْت ْعـُر، ما الشِّ *»الشِّ وكان منها على الِقـْرطـاِس َعْصماُء*
ْعـــــَر آيُتـــُه ْعــــرِ إنَّ الشِّ *يــا ُمْبـــِدَع الشِّ وألاْلُء«* ــاٌت  ــاق ــِدف وان ـــــٌج   ـــــَوهُّ َت

وفائدة التكرار هنا تكمن يف أهمية الشعر لديه، وأنه بمثابة الصديق، والمالذ 
الذي يحكي كل األفكار، واألحداث، والظروف، والتجارب التي مرَّ هبا الشاعر.

1-  نفسه ص:42
2-  مرافئ احلب ص:40
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ونراه يكرر كلمة )الجهاد(، يف هذا البيت:)1(
ــا إنَّ واهللِ  الِجَهـاَد،  *»الــِجَهـــــاَد  َتـاَرْة«   * َقــْد َحَلْفنــــا مـا ُتْســــِدلِْيـَن السِّ

وتكمن داللته يف: أهمية الجهاد، وأنه سنام الدين، وهو الحل الوحيد -برأي 
الشاعر- للخالص من العدو، وإخراجه من األرض المحتلة.

ويكرر كلمة )أنا(يف هذا البيت:)2(
*»وّأَنـا َأَنـا.. كـــاألَْمــِس َأْفَتـُِش األََسى وَيــــُزجُّ بـْي فـي الَهـــمِّ فِْكـــٌر َأْخَرُق«*

وأحزان،  آالم  من  عاناه  لما  المتلقي،  انتباه  ولفت  التوكيد،  يريد  وكأنه 
عصفت بفكره وقلبه.

ونراه هنا يكرر أسلوب االستفهام )أين(:)3(
*»وَأْيــَن؟ وَأْيــَن؟ ومــاذا َأُقـــــــْوُل؟ ــــَؤاْل«* ـي َجــَواُب السُّ َنـدَّ َعنِـّ وقـد 

ألسئلتها  تجد  ولم  المتسائلة،  المتحيرة،  الشاعر  شخصية  لنا  يظهر  الذي 
أجوبة، فيظهر لنا شاعر يعيش صراًعا مع ذاته، ومع األشياء من حوله، والسيما 

المتغيرات التي ال تقبلها نفسه.
الشاعر، ولم  تأِت عفوية لدى  النصوص نرى أهنا لم  الكلمات يف  وتكرار 
ومقصده  انفعاله،  لنا  يعكس  فهو  وهدًفا؛  وظيفة  هبا  قصد  بل  فراغ،  من  تأِت 
من التكرار يف كلمة ما؛ للتنبيه أو للتأكيد على أمر ما، وبيان مدى أهميته لديه، 
باإلضافة إلى ما أحدثه تكرار الكلمات يف بعض النصوص من إيقاع، وموسيقية 

عذبة.

1-  نفسه ص: 86
2-  نفسه ص:136

3-  نفسه ص: 149
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الف�شل الثالث
الصـــــــورة

* تعريف الصورة
* الصورة الوصفية
* الصورة الذهنية
* الصورة البالغية
* الصورة الحسية 

* الحس القصصي والحواري

* تعريف الصورة:
البالغية فحسب، بل تجاوزت ذلك  والصورة لم تعد تقتصر على الصور 
إلى صور أخرى لها عالقة بخيال المتلقي وذهنه، وهي )وصفية، ذهنية، حسية(. 
الشعرية  الصور  »وأما  قال:  من  فمنهم  كثيرة،  تعريفات  الباحثون  أورد  وقد 
فنعني بذلك أنك حين تقرأ للشاعر قطعة يكون الشيء كأنه مرسوم أمامك بوضوح 
شديد ومجسم »بارز« تجاه بصرك«)1(، وقال آخر« هي ما يلجأ إليه الشاعر للتعبير 
عما يريد، بعيًدا عن المباشرة والتقرير والوصف الحريف المنطقي لألشياء، مستفيًدا 
من خياله الذي يضفيه الموقف، وقدرته على الجمع بين العناصر المختلفة زماًنا 
ويستبد  ويبهره،  السامع  يروع  متآلف  سياق  يف  ذلك  وتقديم  وروابط،  ومكاًنا 

بإعجابه«)2(.«إذًا الصورة هي وسيلة الشاعر لنقل تجربته إلينا« )3(.

1-  عيل عيل صبح الصورة األدبية تاريخ ونقد، دار إحياء الكتب العربية، اجلزء:1ص:137
حيدر الغدير، عاشق املجد )عمر أبو ريشة شاعًرا وإنًسانا(، دار الرسالة، بريوت، ط:1417/1هـ،   -2

ص:194
حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، هنضة مرص للطباعة والنرش، ط:6/ 2005م، ص:417  -3
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والحظنا الصورة لدى الشاعر وما مدى تأثير البيئة والطبيعة عليها، فكانت 
الصورة لدى الفيفي تعبيًرا عن خلجاته، و التغيرات التي طرأت على حياته من 
ظروف ومصاعب، ويف حديثي عن الصورة سوف أعرض أنماط  الصورة  لدى 

الشاعر الفيفي، هي :
أ- الصورة الوصفية.

ب- الصورة الذهنية.
جـ- الصور البالغية )التشبيه، الكناية، االستعارة، التشخيص(.

د- الصور الحسية )البصرية، السمعية، الشمية، الذوقية(.
هـ-الحس القصصي والحواري

أ-الصورة الوصفية:
انفعاالته  به  يجسد  الذي  »الوصف  هي  الشاعر  لدى  الوصفية  الصورة 
باألشياء يف حدود الوصف المباشر، أو الصورة الحسية، والمشهد والحادثة«)1(.

ولننظر يف هذا النص مشهد األم واألبناء: )2(

الـــَبــــَصُر فيـــها  كـــالَعْيــِن  ** ـــْن َحـــْولِـــهـــا ــــ ـــا ِم ــــ ــــ ــــ »أوالُده
وَيْكــُبـــــــــــــُروا لَيــْأُكُلــــــوا  ** َتــــــــــــــــــــْقــِســــــــُم ِمـــــْن ُلــْقــَمــتـِــــهــا
»الَكــْوَثــُر«! َأْتَعَبْتـــُه  ــكِــْي،  ** َيبــْـــ ـــــــــــاء  ـــنَ األَْب وَأْصـــُغـــــــــــر 
ُيــــــــؤَمــــــــــــــُر ال  تِْلقائِـــــــــــه  ** ــِل ِمـــــْن ـــ ــْي ــلَّ ـــــُب ُطـــــــْوَل ال ـــــْكــُت َي
األَْسُطــــُر َتِمْيـــــــــــــُل  ْوِح  ـــــــــلَّ ** الـــــ يف  َيــْكـــــُتــُب  ــا  ــم ــلَّ ـــ ـــ وُك
والـــَقَمـــــــــــــــُر« َذاَبــــــــــــــــلٌة  ** ــة ـــ ـــ ـــ ــَرَجـــ ـــ ــْســـ ِســــــــراُجــــــــُه ِم

ففي هذه الصورة يصف األم وأبناؤها من حولها، وهي تقسم لقمتها حتى 
يشبعوا، ويصور أصغر األبناء، وهو يدرس، و يقرأ، ويكتب، ولم يكن معه من 

1-  خالد حممد الزواوي، الصورة الفنية عند النابغة الذبياين، الرشكة املرصية العاملية للنرش- لونجامن، 
ط: 1992/1م، ص:104-103

2-  مرافئ احلب ص:104-103
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الضوء سوى مسرجة ذابلة والقمر. وتعرب هذه الصورة عن مقدار إخالص األم، 
ويظهر  هبا،  تمر  التي  الظروف  أحلك  يف  حتى  أبنائها،  على  وعطفها  وحناهنا، 
منه  وعانى  منه،  عانت  الذي  والتعب،  الشقاء  مدى  الصورة  هذه  خالل  من  لنا 
أبناؤها، فكأننا نشاهد صورة االبن األصغر وهو يدرس ويقرأ ويكتب، وصورة 
التي  التعلم  صعوبة  مقدار  عن  يعربان  فهما  القمر،  وصورة  الذابلة  المسرجة 
واجهها الجيل القديم، وعلى الرغم من تلك الصعوبات، فإن هناك الكثير من 

الطموح والعزيمة تعلوهم.
وتبدو لنا الصورة الكلية متكاملة العناصر، واألجزاء كلوحة فنان مبدع، مليئة 
بالحركة، ونبض الحياة، بل تحكي حياة األسرة المكافحة منذ بواكير الصباح:)1(

ــــُر« »ُيـــَحفِّ أو  »َيـــْمَخـــــــــُن«  ** جــــاِهــٌز ـــــاح  ـــ ـــ َصــَب ــلُّ  ـــ ـــ »ُك
بِــُر« ُيــــزَّ أو  »َيـــْفــــــــــُرُس«  ** ُمـنَْهِمـــــــــــــٌك وواحـــــــــــــــٌد 

وثالث  يحفر،  أو  يمخن  الباكر  الصباح  يف  صحوه  يف  األبناء  أكرب  فيصور 
شقاء  مدى  عن  الصورة  هذه  وتعرب  التعب،  أهنكهما  قد  يزبر،  أو  يفرس  األبناء 
اإلنسان الفيفي، واشتغاله بالزراعة والفالحة، وحرصه على  الزرع، ورعايته له.

ويصور الشاعر المجتمع الفيفي يف العيد:)2(

َيــْفَخـُر ُكـلٌّ  الِعْيـِد  ِب  ** ثَِيـا فـي  َيـْسَتْعرُِضـــْوَن 
َعـُر الشَّ ِمنْها  ُيـطِـّل  ** »ِمـــْقَلـَمـــٌة« وتـــاُجهــا 
والَعنَْبـــــــــُر َمْفـرِقِهــــــا  ** والُحْسـُن »واألْلَبـاُب« يف
الُبنْــُصــُر فِْيِه  َتــــُذْوُب  ** ة فِضَّ ِمـْن  وَخــــــاتِــٌم 
َتبـَْخـُتـــــُر َمْشيِـــِه  فـي  ** ُمـــنَــظَّــٌم وَعــــــَزٌب 
ُر ُمـــــَزرَّ و«ُكــْوُتــــُه«  ** ُمنَْيـــــــــُل »ُمـْصنَـــُفــُه« 
ــــُر ُمَشجَّ و«ِمْعـــــَدٌل«  ** ٌب ُمَهــدَّ أو«ِمْبـــــَرٌد« 
ُمَعطَّــُر« وِجْســُمــــُه  ** ُمَطيَّـــــٌب َمْفــــرُِقــــُه 

1-  نفسه ص:105
2-  مرافئ احلب ص:109-108
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فيعرض لنا صورهتم وهم يستعرضون يف الثياب الجديدة، يف فخر وزهو، 
فالمرأة تاجها مقلمة يطلُّ منها الشعر والِحْسن واللباب، والعنرب طيبها، وخاتم 
منيل،  بمصنف  ومعطر،  مطيب  مشيه  يف  يتبخرت  شاب  وثمة  زينتها،  فضة  من 
وكوت مزرر، ومربد مهدب، ومعدل، ومشجر. إهنا لوحة شعرية متكاملة منتزعة 
من الواقع الذي يعيشه الشاعر يف بلدته الجبلية )فيفا(، وهي بحق وثيقة شعرية 
للحياة التي عاشها أهالي فيفا منذ حين من الدهر ليس ببعيد، وهنا تكمن شاعرية 
وحسن  تقديمه،  جمال  ويف  يتناوله،  ما  صدق  يف  شعره  أهمية  وتبدو  الفيفي، 

عرضه.
وهذا وصف لوادي الفاحم أحد أودية فيفاء:)1(

والطَّــلِّ ْهـرِ  بـالـزَّ َتـــْزَداُن  وَأْشَجــاَرُه  ** ْرُت َواِدْي )الَفـاِحِم( الَواِرَف الظِّـلِّ »ّتـّكَّ
ْجــِل الرِّ َمـِْضـُع  ُيـْهَتــَدي  ال  ُغــَدافِيَّــٍة  ** ٍة ُمـــْدَلِهمَّ َلـــْيَلـٍة  فـي  ـــــْرُتــــــُه  َتـــَذكَّ
َنـْعـــــِل ِمـْن  ْدَن  َتَجـرَّ َأْقـداًمـــا  ُح  ُتَجــرِّ ** ـْرُت َحبَّــاِت الُحَصيَّــاِت ِعنْــَدَمـــا َتـَكَّ
الَمْصـِل إِْبـَرَة  َوْخــُزُه  ُيَضـاِهْي  بِـَوْخـٍز  ** ـني       يـــــال َتُشكُّ ــْرُت َأْشــَواَك السَّ َتـــَذكَّ
َحَباُه َجَماالً فـي ِسنِـْي الَغْيِث والَمْحِل ** ـــْت َيـُد الذي ومـا َأْبـــَدَع الــَواِدْي !وَجلَّ
والــَوْبــِل بـالَبـِْق  األَْرَجــاُء  وَأْرَجَفِت  ** ُنُجْوَمـَها الَغَمـاُم  َغــّطى  ّلــْيَلــة  وَكــْم 
ْبــِل ِحَجـى َظْبَيــِة الــَواِدْي َفَتـِْوْي إلى الشِّ ** َدى    والصَّ ْعِد  والـرَّ الَبْرِق  َأِزْيــُز  َيــُهـزُّ 
والَبـــْتـِل بالَبْيـِن  الِخــالَِّن  َيُعــْوُد علـى  ** بِِه       َما  ْيـــِل  السَّ ِمَن  الَواِدْي  وَيْسَتْقبِـــُل 
ْمِل« َأَجْل،َحْيُث َحاْنْت بـالَحَيا ُفْرَقُة الشَّ ** الُحْزِن واألََسى َمَع  الُبْشــَرى  فَتْمَتـِزُج 

وأشجار  ظل  من  فيه  ما  كل  لنا  ويتجلى  المهيبة،  الوادي  صورة  لنا  فتربز 
األبيات  وهذه  والسيل،  والزرع  والشوك  والسيال  وليل  وطل  وزهر  وحصى 
مظلم   وليل  والمطر،  بالزهر  متزينة  فاألشجار  بالمشاهد  مليئة  لوحة  عبارة عن 
غطى نجومه الغيوم، فال يهتدي الماشي فيه لموضع قدمه، والقدم التي تمشي 
يف  يلمع  الذي  الربق  وضوء  األشواك،  فتجرحها  الحصى،  فوق  نعل  بدون 

1-  مرافئ احلب ص:165-164-163
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السماء، وصوت الرعد، وصدى صوت المنادي، والسيل: الذي يأيت بكل ما فيه 
من خير وشر، وربما قصد الشاعر هبذه الصورة األضرار التي كان يخلفها السيل 
من غرق، أو تدمير لمال من  مزارع أو ماشية. إنَّها  لوحة اشتغلت على جميع 

الحواس وتجاوزهتا إلى الخيال الماتع.
ويرسم الشاعر بكلماته لوحة أخرى معربة لفتاة تحاور حبيبها، وقد يئست 

من االرتباط به:
وَيــــْقُســــو َيــْجُفــــْو  عـــاثِــــًرا  َحظَّـــــا  َتنْـــــُدُب  »وّقـــَفــْت 
وَنْحــُس ُشــــــــْؤٌم  أنـــــا  َبــــخْتـــــْي  َنْفَسهـــــا:  وُتنَــــاِجــي 
َيــــــــــْرُســـــو؟ والُفــــْلُك  الَهنَـــــا  يــــــأتينْي  ربِّ  يــا  فــمتى 
َيـــْأُســــو؟ الــَقْلــــــِب  لِـجــــــراِح  بَطبِْيـــــِب  َأْحَظــى  كــــيَف 

ُتــِحـــــسُّ ال  ِغــــــــــالٌظ  جمـــــــاداٌت  َحـــْولِــــْي  َمـْن  ُكــلُّ 
وَدسُّ َتـــْحرِْيـــــــــٌش  إالَّ  جميـــــًعـــا  ِمنُْهـــــْم  لـــْي  لــــــيَس 

وَحـــــــــْدُس واتِّهــــــــامـــــاٌت  وَظــــنٌّ  وافـــــتـــــــراءاٌت 
وَلــْمـــــــــــــُس َمـــــسٌّ  بِــــِه  مــا  ُحـــــٍب  َأْطهــــــُر  ُحبُّنــــا 
َبــْأُس األَْمـرِ  فـي  مـا  الَعْيـــــِن،  َســــواَد  يــا  َمْهـــــالً،  ُقــْلـــُت 
وَدْرُس تـــعلــيـــــــــٌم  الَمــــــْرِء  حيـــــاِة  فــي  َشـــْيء  ُكـــــلُّ 
وَهْمــــُس”)1( َدْمـــــٌع  تـــــوديــــُعهـــا  عـــــائــــــدًة  واْنـــــــَثنَْت 

فعرب الشاعر هنا بصورة كاملة تحكي حبه، هو ومحبوبته، مستخدما تقنية 
عليها  يرد  وهو  التعيس،  حظها  تندب  واقفة  وهي  القص،  وأسلوب  الحوار، 
ويواسيها، وتظهر لنا المحبوبة يف حالة من البؤس والشقاء، بينما يظهر المحبوب 
بمثابة الطبيب المواسي لها يف حزهنا، على الرغم من أنه ليس ببعيد عنها؛ فلقد 

عصف بقلبه الكثير من األحزان والمآسي.

1-  نفسه ص:181-180
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ب-الصورة الذهنية :
»إنَّ بعض الدالالت القديمة لكلمة الخيال تشير إلى ما نسميه اآلن بالصورة 

الذهنية، أي أهنا تشير إلى مادة الخيال ال إلى ملكة الخيال نفسها«)1(
ففي هذه الصورة الذهنية يظهر لنا مدى يأس الشاعر من الواقع الذي يعيشه، 

ورغبته يف الهروب منه إلى الخيال:)2(

»فـي الــَبْحــرِ َيــْسَبــُح بْي َخَياٌل ُمْغرُِق ** وَيـِسْيــُح بـْي فـي األَْرِض فِْكـــٌر ُمْعنُِق
وأنــا األَِســْيـــــُر لــــَسيِّـــــٍد ال ُيـْعتِــُق ** فـي الَيـمِّ فـي ُنــُجــِد الباِلِد َيُطــْوُف بِْي
ُحُلــٌم َلـــُه َبْيـــَن الَحَقــــائــِق َرْوَنــُق« ** َيْجَتــــاُز َأْجــــَواَز الَفَضـــاِء ُمـــَرْفرًِفـا

ال  أسير  وكأنه  به،  يلوي  والفكر  عميق،  بحر  يف  يسبح  وكأنه  نفسه  فيصور 
ُيعتق، فيتحدث عن ألم المعاناة يف الواقع، ولنا أن نتصور شاعًرا داهمه المرض، 

وهو يف  شبابه؛ فبسببه سافر، وابتعد عن األهل والديار. 
ولننظر يف هذه الصورة لذات متعذبة بلهيب الحياة وجمرها:)3(

الــّغــــْم؟! ِمـَن  بِـِفْكــــرْي  ومـــا  ** َعـــذابـــْي ُتــْدِرُكــــْوَن  »َهــْل 
ِمْلــــــــــَدْم أَُّم  بـــْي  َكــــــــــــأنَّ  ** َعِلْيــــــالً َلـــــْيـــِلْى  َأْبيـــــُت 
ُمْضــــــــَرْم« الَجـــوانِـــِح  َبْيــــَن  ** َلـْهيًِبــــا َجــــْمـــــًرا  كــــأنَّ 

باأللم،  اآلخر  هو  يشعر  القارئ  وتجعل  وعذابه،  الشاعر  معاناة  فتعكس 
الرغم  وعلى  وأكداره،  الشاعر  هموم  من  الكثير  وتظهر  معربة،  الصورة  فهذه 
من تصويره لتلك المعاناة بشكل مباشر، فإنه نجح يف إيصال تلك المعاناة لنا، 

وشعرنا معه باأللم واإلحساس الذي عاشه.

العريب،  الثقايف  املركز  العرب،  عند  والبالغي  النقدي  الرتاث  يف  الفنية  الصورة  عصفور،  جابر    -1
بريوت، ط:1992/3م ص:15

2-  مرافئ احلب ص:134
3-  نفسه ص:193-192
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مراًرا  هبا  صرح  طويلة  عشق  قصة  لنا  تختصر  أخرى  ذهنية  صورة  وهذه 
وتكراًرا يف أشعاره:)1(

تـــشـويـــَك ثمَّ تموُت فـي أفيــائـي« ** »قــالــْت: بعيـــٌد ذاَك إنَّ حـــــرارتــي

بينه،  حوارات  يسرد  أخذ  و  للمحبوب،  والشوق  الحب  لهيب  هنا  فيظهر 
وبين محبوبته، يسلي هبا خاطره المكلوم الحزين.

ويف هذه الصورة نرى أنوار السعادة التي تضيء قلب شاعرنا:)2(

ُتــِضْيــُئ بــُقْربُِكــْم فـي ُكـلِّ ِحــْيـــِن« ** ُفـــــؤاِدي فـي  َعــاَدِة  الــسَّ »وَأْنـــواُر 

فهذه السعادة شعر هبا عندما كان قريًبا من أهله وأحبابه ودياره، فعكست لنا 
لحظة فرح داعبت قلبه وذهنه.

ج-الصور البالغية.)التشبيه-االستعارة-الكناية(
ونعني هبا يف شعر الفيفي: التشبيه، واالستعارة، والكناية.

فالتشبيه« الداللة  على مشاركة أمر آلخر يف معنى«)3 (
وأنواعه،  بمختلف صوره  الفيفي  التشبيه بصورة الفتة يف شعر  وقد حضر 
ويف وصفه لمحبوبته يشبِّهها برائحة المسك الزكية الطيبة، ويشبهها تارة بفراشة 
الربيع الجميلة، التي تطير فوق األزهار هنا وهناك، وتارة يصفها بالبسمة الزاهية 

يف هبائها، وبالدفء يف لطفه وخفته، وبالندى يف رقته ونعومته:)4(

َخْجَلى ُتَهــاِمُسنــْي علـى استحيـــــاِء ** »جـاءْت كـنَْفـح ِالـِمْسـِك ذاَت مسـاِء
ْفء، كــاألَنـداِء« ٍة، كـــالـــدِّ مــزهــوَّ ** بيـــِع، كــَبْسَمــٍة جـاءْت كــزنبقــِة الرَّ

1-  مرافئ احلب ص: 46
2-  نفسه ص:258

3-  اإليضاح يف علوم البالغة )املعاين والبيان والبديع(، ص:164
4-  مرافئ احلب ص:45
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إضفاء  بذلك  ويقصد  الطبيعة،  من  ومستمدة  مستوحاه  تشبيهات  هي  وها 
قلبه، ويستدعي ذلك  الموصوفة يف  إبراز مكانة  الجمال، مع محاولة  مزيد من 

وصفها هبذه الصفات، التي تدل على العذوبة والجمال والرقة.
        ويشبه الصباح الكسول بالشخص المكبل بالقيود؛ مما يجعل مشيه 

خفيفا وبطيئا:)1(

ِمْثـــَل َمـْن فـي الُقُيـْودِ َيـْمِشـْي َرِسْيفـا« ** َبـاُح الَكـُسْوُل َيــْمِشـْي َوئِْيــدًا »والصَّ

الهم  وطول  للمتلقي،  معاناته  إيصال  محاولة  هنا  التشبيه  من  والمقصود 
عليه، وتأخر الفرج.

ويصف السرور باألنسام المعطرة:)2(
ُمَعطَّـــــَرٍة كـــَأْنَساٍم  ــــُرْوُر  السُّ »َفــاَض 

َفــِق« والشَّ الَفْجـرِ  ِدْفَء  النّْفِس  فـي  َتُبثُّ 
 ويقصد هبذا الوصف نقل حالة السرور للمتلقي التي انتابته، وتبث يف النفس 

الطمأنينة والراحة واالبتهاج.
ويشبه الجيش القوي الحازم يف هجومه واجتياحه لألعداء بالعاصفة التي 
سرعته  يف  يشبهه  كما  عين،  بعد  أثًرا  وتجعله  أمامها،  ما  وتزيح  فتشل  هتب، 
بالصاعقة المدمرة الساحقة الماحقة، يدافع عن أرضه، ويرويها بالعرق والدم، 

ويقدم الروح هدية لها دونما مقابل:)3(
عاِصـَفـٌة األْرِض  ُتُخـــْوِم  فـي  »ُلـــُيْوُثنــا 

َهــْوَجـــاُء َتْسِفـْي علـى األَْعـــَداِء بـــالنِّقــِم
َصـاِعَقــٌة الَجــوِّ  َعنَــاِن  فـي  ُصُقــــْوُرنا 

َتـنَْقضُّ فـي الـَحـْرِب ُتـْرِوْي َأْرَضنا بِـَدِم«

1-  مرافئ احلب ص:124
2-  نفسه ص:145
3-  نفسه ص: 221
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والمقصود من التشبيه إبراز هيبة الموصوف، وبيان قوته، من خالل وصفه 
بألفاظ ذات داللة ) ليوث، صقور، عاصفة، صاعقة(.

المضيء يف منتصف  بالقمر  الشاعر محبوبته يف جمالها وهبائها  يشبه  وهنا 
الشهر، وهو مما جرت به ذائقة القدماء:)1(

الـــُمنِيـــــرِ« كـــــالبـــدِر  الَح  ضيـــــــاًء  يـــا  ـــى  »أتــمنَـّ
ويقصد من التشبيه إبراز الحسن الذي تحلى به الموصوف، وبيان المكانة 

التي يحملها يف قلبه له.
ويشبه غناء البلبل بنعيق الغراب:)2(

اَلَكـــــثِْيـــْف وِح  الــــدَّ فـي  ــــاِعــــِم  النَـّ الُبْلُبـــــِل  »وغنَــــــاُء 
الَعنِـْيـــــــْف« ــــوِت  بـــــالصَّ َصــــاَح  ُغـــَراٍب  ِمـْن  كنَِعْيــــٍق 

البلبل  الشاعر يف وصف صوت  يوفق  لم  تشبيه غريب،  بأنه  الباحثة  وترى 
معاين  يحمل  هنا  والتشبيه  الحال.  وصف  يف  بالغ  الشاعر  ألن  الغراب؛  بنعيق 

سوداوية، تدل على نفس الشاعر اليائسة، والنظرة التشاؤمية للحياة.
    ويف مدحه لخاله يصفه بالسيف:)3(

حــاِسًمــــا فــي ســاعــِة الــَحــــَرِد« ** َذِرًبــــا َصـــاِرًمــــا  َسيًِفـــا  »ُكـــنَْت 

فلفظة »السيف« هنا داللة على الشجاعة واإلقدام يف ساعة الحرب، وعندما 
يتقلدها  التي  العالية  المكانة  على  داللة  الشاعر  ووصف  لذلك،  األمر  يتطلب 
الممدوح، وتتوالى الكلمات التي تدل عليها، وتؤدي معناها: » صارم، حاسم، 
ذرب«، هذه الكلمات داللة على معنى الشجاعة، والحكمة، وعلى الرغم من 
أن الصورة مألوفة  فإنَّ المباشرة يف التعبير تكون أقرب إلى قلب القارئ، وذهنه 

من التعقيد.

1-  نفسه ص:173
2-  نفس  ص:188

3-  مرافئ احلب ص:74
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وهنا يشبه الفتية بالمصابيح:)1(
ــرٍ ُمــَؤطَّ َمتِْيـــٍن  إِْيَمـــاٍن  »َمَصـــابِْيـــُح 

ُعنُْصــــُر« ـــــَداَس  واْن ــَداُف  ـــ األَْه بِــِه  َتَسـاَمْت 
وأهله،  واإليمان  العلم،  يعتليها  التي  العالية  المكانة  ُتظهر  الفتية  فصورة 

واستخدم الشاعر ألفاظا تدل على المعنى، وتؤديه: » إيمان، األهداف، متين«
ومن صور التشبيه ورود لفظ »توءم الجوزاء« يف تعبيره عن محبوبته:)2(

َمـْن أنــــِت؟ َأنـِت َتـْوَءُم الــَجْوَزاِء! ** مشاعـرْي الـجماُل  َمَلَك  وقـد  »ُقـُْت، 
اَلجـْرَداِء« بواحتْي  َأِقْيـِمــْي  ُنـــْورًا  ** َجى ُأْدنِـْي، اجلسْي يا شمـُس، َينَْقِلـُب الدُّ

به  يتصف  الذي  والبهاء،  الجمال  شدة  عن  التعبير  التشبيه  ذلك  ويقصد 
الممدوح، ويشعر القارئ بذلك الجمال المكنون يف روح الشاعر الُمحب.

ويشبه حزب تكريت بالشوكة:)3(

يف ُتْربِـِك الطاهرِ المــزروِع بالـِعنَِب« ** »مــا حــزُب َتكريَت إال َشوكٌة ُزرعـْت

ورود لفظ )شوكة (تعبير عن خبث النوايا واألهداف، التي يضمرها ذلك 
الحزب، وعلى الرغم من البساطة يف التعبير، فإنه أبلغ يف تأدية المعنى، وإيصاله 

إلى ذهن المتلقي.
ويشبه الملك فهد-رحمه اهلل-  باألنشودة:  )4(

َنـى »ويــا َفْهــُد، يــا أنشــودًة فـي َفــِم الدُّ
ُتِحْيـُط بِـَك األَْحـــداُق، يــا َخْيَر قــائِـِد«
»فأنشودة« تعبير عن الذكر الطيب الذي تمتع به ذلك القائد العظيم-رحمه 
اهلل-، وعربت عن مكانة كبيرة احتلها يف قلوب أبناء شعبه، فأصبح أنشودة الدنيا 

1-  نفسه  ص:94
2-  نفسه ص:48-46

3-  نفسه ص:57
4-  مرافئ احلب ص: 70
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على مدى األيام، وذلك يعكس مكانة قائد عظيم يف قلب شاعر، ويشرك القارئ 
ويعزز هذه المكانة يف قلبه.

يف  الحقيقة  معنى  »ادعاء  وهي:  )االستعارة(،  البالغية  الصور  أنواع  ومن 
البين لفظًا وتقديرًا. وإن  المشبه من  التشبيه، مع طرح ذكر  للمبالغة يف  الشيء 
المبالغة  شئت قلت: هو جعل الشيء الشيء » أو جعل الشيء للشيء« ألجل 

يف التشبيه«)1(.
وظهرت جلية يف بعض نصوص الشاعر منها:)2(

واٍد ُكـــــلِّ  فـي  َتُجــــْوُل  »والمنـــايــــا 
داِع« ِمنْــــَك  َدَعـــا  النِّْيــــِل  ُعبـــاَب  يــا 

حالة الذي يجوب األرض،  فالمنايا تجول يف كل واد، فقد شبه المنايا بالرَّ
من أقصاها إلى أقصاها، واستعماله لكلمة »تجول« داللة على عدم النجاة من 
القدر المحتوم، ويف هذا السياق إشراك للقارئ، وتنبيه له من قبل الشاعر، بأنَّه ال 
نجاة من الموت الذي هو هناية كل حي، والحكمة والموعظة التي قدمها الشاعر 

جديرة بأن يكون لها الوقع الكبير يف نفس القارئ.
   وجعل الحنين كثياب تلفه وتغطيه يف قوله:)3(

َوْصِلــْي َتبــاشيــُر  َأْبـــــَرَقــــــــْت  »ُكــلَّمــا 
َشِفْيــًفـا« َرْخًصــا  الـَحنِْيــَن  واْرَتـَدْيـــُت 

واستعماله لكلمة »ارتديت« داللة على شدة الغربة، وقسوهتا عليه.
المضيئة  كاألنوار  فالتباشير  تباشير(؛  قوله)أبرقت  يف  أخرى  استعارة  وثمة 
يف  َتقِدم  الحسناء  الفتاة  كتلك  فالتباشير  لمحناه،  تشخيص   وهناك  تربق،  التي 

أجمل مظهر، وأهبى صورة.

1-  شهاب الدين أمحد النويري، هناية األرب يف فنون األدب، حتقيق: مفيد قميحة ومجاعة: دار الكتب 
العلمية - بريوت / لبنان - 1424 هـ - 2004 م،ط:1 اجلزء:7،ص:43

2-  مرافئ احلب ص:119
3-  نفسه ص:121
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وجعل الحلم كالطائر المحلق يف الفضاء يف قوله:)1(
ــــٌق ُمَحلِّ الَفَضـــاِء  فـي  َجِمْيــٌل  »ُحُلــٌم 

َحـــائِْب َسابِــــٌح ال ُيْسَبــــــُق« َفــْوَق السَّ
قسوة  مدى  يبين  محلق(،  الفضاء،  :)حلم،  لكلمات  الشاعر  واستعمال 
واقعه  من  التخلص  يف  شديدة  برغبة  إحساسه  لدرجة  شاعرنا  على  الظروف 

المؤلم، والتحليق بحرية يف عالم الخيال، كالطائر المحلق يف الفضاء بحرية.
بداية الطفولة والصبا، وجلسات السمر كالهواء يتنفسه يف دياره الشماء، يف 

قوله:)2(
بــــا الصِّ َزْهــــَر  مـــُت  َتنَسَّ »َفِفْيـــها 

وَخـــاْل« وَعــــمٍّ  َجـــدٍّ  وَأْسَمـــاَر 
المرحلة كانت من أجمل مراحل  الصبا( دليل على أن تلك  وقوله: )زهر 
يف  الشاعر  هبا  صرح  لطالما  وشوق،  حنين  قصة  تحكي  الصورة  وهذه  حياته،  
التي تتحدث عن فيفاء، وأنسامها، وهوائها،  نصوصه، والسيما  تلك األشعار 

وجبالها، وودياهنا، وأشجارها، وأطيارها.
القدرة  الشاعر  يعطي  »فالتشخيص  التشخيص:  االستعارة  أغراض  ومن 
على االنطالق يف عالم الخيال واألحالم، بل إن من التعريفات القديمة للخيال 

ما يشبه تعريف التشخيص«)3(
وقد ظهر يف كثير من النصوص لدى الشاعر. ورغبته يف الهروب إلى الحلم 

جعلته يصور الشمس وهي تحلم، والصباح نائم، وظهر ذلك جلًيا يف قوله:)4(

ـــرِد« الصَّ فـي  َنـــاَم  َصَبـــاح  فـي  ** َحـــالِمــــًة ْمِس  الــــشَّ »وُشـــــُروُق 

1-  مرافئ احلب ص: 135
2-  نفسه ص:148

3-  أمحد أمحد بدوي، أسس النقد األديب عند العرب، هنضة مرص،1996م، ص:509
4-  مرافئ احلب ص:72
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وهذا ينقل رغبة الشاعر يف تحقيق أحالمه وآماله، ولكن هناك شيًئا ما يحول 
بينه وبين تلك األماين.

ونرى الكون غاف، والمصابيح تراقب الريح والظالم يف قوله:)1(

َؤى َتْحِفــُز الَخَيــاَل الَجِفْيــفا. والــرُّ ** ُكــْوِن والَكْوُن غـاٍف َجى والسُّ »فـي الـدُّ
ْيـــَح والظَّـالَم الَعنِْيـفا” َتــْرُقـــُب الــرِّ ** وايـــــا والمصـابيـُح فـي ُرفــــْوِف الـــزَّ

الليالي الطويلة  وتمثل هذه الصورة حالة الشاعر المستيقظة و الساهرة يف 
الهادئة، نتيجة ما عاناه.

وكأننا نشاهد الصباح يمشي بكسل وبطء، كالمقيد بالسالسل:)2(

ِمْثـــَل َمـْن فـي الُقُيــْوِد َيــْمِشـْي َرِسْيفـا« ** َبــاُح الَكُســـْوُل َيْمِشـْي َوئِْيـــــدًا »والصَّ

عجب؛  وال  الصباح،  طلوع  يستعجل  جعله  الشاعر  على  الليل  فطول 
كثقل  عليه،  وثقيال  طويال  الليل  ويرى  بل  ينام،  ال  واألحزان  الهموم  فصاحب 

تلك الهموم على صدره.
وتظهر الخزامى  كفتاة جميلة لها خدود وقطرات الندى تداعبها، والشمس 

فتاة خجول، تخجل من كل حسناء أشرق وجهها البهي الوضاء:)3(
ــَدى َذاَب فـي ُخــــــُدْوِد الُخـــــَزاَمى »والنَـّ

النَِّصْيــــفا ُتــْرِخْي  اُء  َحــــوَّ واْسَتَفــــاَقـْت 
ْت َصَبـــــاًحا ْمُس إْن َتَبـــــدَّ َتْخَجـــُل الـــشَّ

َهْيفـــا« ُكـلِّ  ِمـْن  الُخــــدْوِد  ُشـــُرْوِق  ِمـْن 
وهاتان الصورتان تشعران القارئ بروح الشاعر الهادئة، والجميلة كجميل 

ما وصف، وتداعبان قلب المتلقي وذهنه، وتضيفان إليه حسنًا ورقة وهدوًءا.

1-  نفسه ص: 123
2-  مرافئ احلب ص: 124
3-  نفسه ص:125-124
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وهذا الليل يقبل بردائه األسود، يغطي الكون، ويحل السكون:)1(

ُكـــــْوِن، والَيـــْوُم َولَّــى« بِــــرَِداِء السُّ ** ــى ْيــــُل َيَتهــــاَدى ُمَسجَّ »ُيْقبِـــُل اللَّ

 وتمثل هذه الصورة تقلب حياة الشاعر من حال إلى حال.
وهذه فيفاء كفتاة حسناء، ترتدي ثوب الجمال، تغفو وتصحو على قطرات 

الندى تداعبها، وعلى غناء الطير الصادح فوق األشجار:)2(
النُُّجــــــــْوِم ُمتَّكـــــَأ  الـــُغــــــرَّ  ُذراِك  َأْحَلــى  مـا  »َفْيـــفـــاُء 
الُغُيـــــوِم ُمَهــِج  ِمـْن  فــاَض  َقْطـــر  َتْسبِْيــــِح  علـى  َتْغُفــــــْو 
الُكـــُروِم« َسَكـــرِ  ِمـْن  َعــبَّ  َطْيــــر  َأْنغــــاِم  علـى  َتْصُحــــْو 

وهذه صورة تعكس الهدوء والرقة، وهو تشخيص هنض بجمالية األبيات، 
ومن ثم النص بتمامه.

واألزهار ترقص فرحا وابتهاجا:)3(
»َتــْرُقـــُص األزهــــاُر َنْشـــــَوى فـي ابتهـــــاج وانشــــــراِح«

فهنا صورة تعرب عن لحظة تفاؤل، غازلت قلب شاعرنا المفعم ،آذنته هبذا 
التشخيص ، الذي يهز المشاعر، فتطرب له الحواس.

وها هو المسجد األقصى يصرخ ويستنجد:)4(

َدمــا ْمـِع  الــدَّ ُمْقَلـــِة  ِمـْن  ساكًِبــــا  ** »َمْسِجـــُد الُقــــْدِس ُينَــادْي الَحـَرما
ُمْسَتـْرِحمـا ُمْسَتنِْجــــدًا  َصـــْوُتـــُه  ** َوْيــَح َمْســـَرى َسيِّـــِد الَخْلــِق َعـــال
اللَِّممــا ُيِشْيــُب  اِمـْي  الـدَّ ُجـــْرُحـُه  ** َصْرَخــُة الِمْحــراِب ُتــْذكِــْي َأَلـــِمي
الـــّذَممــا ُيـــراِعــي  ال  ُمْسَتبِـــــدٍّ  ** َيْشَتكِــْي ِمـْن َوْطـــَأِة الَقْســـرِ وِمـــْن
األََلما« َيْشُكــو  فالِمْحــراُب  َضـاَع  ** َينْـــُدُب الِمْحــراُب َأْسَمــى َمْجــــِدِه

1-  نفسه ص:157
2-  نفسه ص:223

3-  مرافئ احلب ص:178
4-  نفسه ص:209-207
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األحداث  صدقته  الذي  الخيال،  وحي  من  الشاعر  رسمها  لوحة  وهذه 
والوقائع.

ومن أنواع الصور البالغية الكناية: و »هي اللفظ الدال على جانب الحقيقة، 
وعلى جانب المجاز فهو يحمل عليهما معا«)1(، والكناية من الظواهر البالغية، 
التي برزت ولكن بشكل قليل، وعلى الرغم من قلتها يف نصوصه، فإهنا أظهرت 
جمال النصوص التي لوحظت فيها، وعربت عن المعاين بطريقة إيحائية، تعرب 
صور  ومن  معه،  ويتفاعل  المتلقي،  إلى  مباشرة  ويصل  الشاعر،  نفس  يف  عما 

الكناية رمز الشاعر للطائرة: )والطريق السماء( يف قوله:)2(

مــــاُء! عنـدنا اليـــوَم والطريـــــُق السَّ ** َبِعْيـٌد ال  »َبِعْيـــــَدٌة«  تقــــولـــوا:  أو 

)فالطريق السماء( كناية عن الطائرة، وأراد الشاعر ايصال معنى للمتلقي، 
بأنه ال بعيد؛ لوجود الطائرة التي تختصر كل المسافات، وتوفر الوقت والجهد.

ويخاطب محبوبته يف قوله:
َعـْذَب الكـالِم وَلــــطِّفْي أجــــوائي)3( دْي  ــْي بســاَطِك »َأْحَمِدًيا«، َردِّ َخــلِّ

الطرف  مع  الرسمية  وإزالة  التكلفة،  رفع  عن  كناية  أحمديًّا(  )فبساطك 
اآلخر.

وهنا يخاطب بغداد:)4(
ْي ُغبــــاَر اإِلبــــاء فـي َعْيـــِن ُمضطَِّهــٍد ُذرِّ

والــَحـَرِب لِّ  الـذُّ ُدُرْوَس  نِْيــــِه  وَلــــقِّ
أن  بغداد  من  يطلب  هنا  والشاعر  الحرب،  عن  كناية  اإلباء(  غبار  )فذري 

تعلن ساعة الحرب، وتثور على النظام الفاسد؛ الستعادة إبائها وعزها.

1-  أبو الفتح ضياء الدين املوصيل، املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق: حممد حميي الدين 
عبد احلميد، املكتبة العرصية، بريوت/1995م، اجلزء:2، ص: 212

2-  مرافئ احلب ص:44
3-  مرافئ احلب ص: 46

4-  نفسه ص:58
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ولننظر لقوله:
ُيِقــضُّ مــْضَجَع َمـْن داُســـوا َلـــُه َشــَرًكا

ِمنَْشــــاُر)1( الَقـــْوِم  ُظُهــــْوِر  ــُه فـي  كـــأنَّ
)ُيقض مضجع( كناية عن شجاعة الممدوح، الذي ُيقض مضجع كل من 

يعاديه، أو يدس له الدسائس.
هـ-الصور الحسية )بصرية- سمعية- لمسية- شمية-ذوقية(.

تعني  التي  )البصرية  الحسية  الصور  من  مزيج  عن   عبارة  الفيفي  نصوص 
استخراجها  المتلقي  يستطيع  شعري،  بيت  يف  مشهد  عرض  على  الشاعر  قدرة 
خالل  ومن  الذوقية،  الشمية،  واللمسية،  والسمعية،  البصر(،  حاسة  بواسطة 
شعره،  موضوعات  كل  يف  البصرية   الصور  من  ُيكثر  وجدناه  لشعره  الدراسة 
للصور  به-  البصرية، وجعل كذلك نصيبا -البأس  تلي  بنسبة  السمعية  وتظهر 

الشمية والذوقية.

* الصور البصرية:
ومن هذه الصور صورة المتقاعد بعد انقضاء فرتة عمله، كيف كان، وأين 

صار؟:)2(

واآلَن َيْفَتــرُِش الَحِصْيــَر األْســـَودا ** »كـانــْت أريكـــُتُه حريــــًرا ناصًعــــا
أّمــا اليـراُع فقـــْد أَبـى َأْن َيْجُمـــــــدا« ** تلــَك األنـامــُل قــد َعَلـــْتها  َرْعَشــــٌة

وصورته  الناصع،  الحرير  يفرتش  وهو  التقاعد،  قبل  المتقاعد  صورة  فهنا 
وهذه  المرتعشة،  األنامل  وصورة  األسود،  الحصير  افرتش  وقد  التقاعد،  بعد 
اليائسة، وتغير ظروفه من حال إلى حال، وهنا  لنا حالة الشاعر  الصور تعكس 

صورة بصرية تعززها حاسة اللمس.

1-  نفسه ص:100
2-  مرافئ احلب ص:66-65
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ولنمعن النظر يف قوله:)1(

ْي بَأرداين ْمـَع ِمْن َخدِّ أْن َأْمَســـَح الدَّ ** »َيْوَم الوداِع وقــْد حاولُت فـي َعَبـث
كادْت تَشــــلُّ ِمْن اإلعيـاِء َأْركــاين ** ـــَي للتَّـْوِدْيع ُمـْرَتِعًشا َمــــــَدْدُت َكفِّ
َكْت ِمـْن نَِيـاطِ الَقْلِب َأْشَجاين« ّفَحرِّ ** ـــْت أنامَلــها فـي َلَهَفـــٍة وَبَكـْت َعضَّ

الشعراء  فيها  جال  صورة  محبوبته،  يودع  وهو  الشاعر،  صورة  فلنالحظ 
عينيه،  الدمع عن  يمسح  لنا وهو  فيظهر  تناول شاعرنا مختلف،  لكن  وأكثروا، 
تبكي،  المحبوبة، وهي  لتوديعها، وقد كان مرتعشا وحزينا، وصورة  يده  ويمد 
وهذه  اليائسة.  المولعة  الشاعر  ذات  على  كله  ذلك  وأثر  أصابعها،  وتعض 
انتاب شاعرنا يف هذا الحدث،  الصورة تعرب عن مقدار الكرب، والضيق الذي 

وهنا اقتناص جماليات األبيات واالنفعال هبا.
وهذه صورة تعكس لنا حال الشاعر:)2(

الــَخرِْيــــْف َأْوَراُق  األَْرَجــــــاِء  فـي  َتــسُْقـــُط  »َبـــَدَأْت 
الَوِرْيــْف«  والظِّــلُّ  الـُعْشــُب  ومــاَت  الــُغْصـــُن  وَذَوى 

والعشب  ذابلة،  واألغصان  األخرى،  تلو  ورقة  تتساقط،  الخريف  فأوراق 
الذي  العيش  بتعاسة  الصورة  هذه  فتشعرنا   ، الظلِّ معه  ومات  واصفر،  مات 
والديار،  األحباب  عن  البعد  و  الغربة  حالة  أثر  وتعكس  الشاعر،   له  تعرض 

وانقضاء العمر وهو بعيد عنهم، والبصر رسول الشاعر إلى المتلقي هنا.
ولننظر لبشاعة الصورة هنا:)3(

ُمْبَتِسمـا نـاِضــًرا  َيْبــــُدو  كـــاَن  ** »ُربَّ طِْفـــٍل ُمْحــــَرٍق فـي َمْهــــِدِه
َهـرِما« َأْمَسـى  ــاُء  الَوضَّ َوْجُهـــُه  ** ــاِعـــُم َأْضحـى شاِحًبـا ِجْسُمـــُه النَـّ

1-  نفسه ص:253-252
2-  نفسه ص:187

3-  مرافئ احلب ص:207
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فتبدو لنا هنا صورة طفل فلسطيني قد ُأحرق، وأصبح جسمه شاحبا، بعد أن 
كان ناعما نظرا، وتغيرت مالمحه، بعد أن كان وجهه مشرًقا وضاًء، وهي ملتقطة 

من الواقع المعيش للشعب الفلسطيني المعذب، وعماد الصورة هنا البصر.
وهذه الصور تصف الحرب يف لبنان، وليست ببعيدة عن سابقتها:)1(

الُغـــَزاْة َوُقــْوِد  ِمـْن  َرَمـــاٍد  َبْيـــَن  ** ـــًة  َمْشِويَّ األَْشــــالَء  َرَأى  َمـْن  »يـا 
ْيــِن “يـا َرْحَمَتاْه” َمْحــــُرْوَقـِة الَخدَّ ** طِْفـــَلٍة ِســَوى  َمــْرًأى  َهـاَلنِـْي  مـا 
َأَراْه َيـْوًمــا  ُكــنُْت  مـا  َلــْيَتنـي   َيــا  ** َمنَْظــــًرا يــا  ْيــِن،  الَكفَّ َمْقُطـْوَعــِة 
َتـــَراْه؟« ـُه ال  ُأمُّ َحـــْوَلُه؟َهـــْل  َمـْن  ** األََسـى بَِعْيـــِن  َيــْرُنْو  ـــٌد  ُمَضمَّ

فهذه صور األشالء يف الحرب قد أحرقت، وهناك طفلة محروقة الخدين، 
ومقطوعة اليدين، وطفل مضمد. فمن فلسطين إلى لبنان، تنتقل عدسة شاعرنا 

ورؤيته؛ لتوثق مآسي الشعب العربي المظلوم المكلوم.

* الصورة السمعية
قدمها  التي  الصورة،  وهتزنا هذه  السمعية،  الصورة  للحديث حول  وننتقل 

شاعرنا للطير يشدو على فنن:)2(

ِعْيـداِن« َتْطــرِْيـُب  َأْنَغاَمـــُه  كأنَّ  ** »والــطَّْيـُر َيْصَدُح بـالتَّْغرْيـــِد ُمْبَتِهًجـا
وقوله:)3(

َيـــْسَحـــــُر« بــَصــــْوٍت  ى  َغـــنَـّ ** َصـــاِدًحــــا َيْشــــُدْو  »والـّطْيـــُر 

ففـي البيتين تبـدو لنا صورة الطير، وهو يصدح بالغناء، كرتاتيل عباد.

1-   نفسه  ص:281-280
2-   نفسه ص:250
3-   نفسه ص:103
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وهنا يظهر لنا صوت المحبوبة:
»َأْلــَقـــْت ســـالًمـــا أريــحيًّــا وَأْرَدَفـــْت

ـائي)1( النَـّ بــالقريــب  أهــــالً  َحيَّــــاَك، 
فـي صـوتِهـا المخنــــوِق َرْجَفــُة خــائٍف

الغـــادِة الحسنـاِء«)2( والـخـــوُف طبـــُع 
فتبدو لنا المحبوبة، وهي تلقي السالم، وتحيي المحبوب، ويف صوهتا رجفة 
العفيفات، والصورة حسية  الجميالت  وخوف، من حياء، وخجل، وهذا طبع 

سمعية.
ولنمعن النظر يف قوله:)3(

الـَحفــِْيــــْف َيْغَتـــاُل  ْيـــِح  الرِّ ُهُبـــْوِب  َمـْن  »وَفـِحْيــٌح 
ُتِخْيــــــْف وَأْشبــــــاٌح  وِغْيـــــالٍن  ُبــــْوٍم  وَصــــَدى 
اَلَكــثِْيــــْف وِح  الـــدَّ فـي  ــاِعــِم  النَـّ الُبْلُبــــِل  وغنَـــاُء 
الــَعنِْيــْف« ــوِت  بـالصَّ َصــاَح  ُغـــَراٍب  ِمـْن  كـنَِعْيــٍق 

البوم،  وأصوات  شدهتا،  من  األرض  اجتاحت  هبت،  التي  الريح  فصوت 
الشاعر  حالة  عن  لنا  كشفت  الغراب،  كنعيق  أصبح  بلبل  وغناء  واألشباح، 
المتقلبة، واليائسة، ونظرته السوداوية للحياة، من خالل استخدامه أللفاظ تدل 

على  التشاؤم:)البوم، األشباح، نعيق الغراب(.

1-   كذا الشطر األول يف املخطوط واملطبوع من القصيدة، واستقامة الوزن: »ألقت سالًما أرحيًيا. 
أردفْت«، بحذف الواو. كام أشار املحقق.

2-   مرافئ احلب ص:45
3-   نفسه ص:188-187
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ولننظر يف قوله: )1(

الـَغرِْيــــُق وأنـا  َسـابِــٌح  وَغْيــــرِْي  ** ْي »َفُقْلــُت: َرَأْيــُت َأْمـــواًجــا ُتــــَدوِّ
َعَسـى َأْن ُيْسِعــَف المـاِضْي الَعرِْيـُق ** ـْم وُقْلـــُت لــَبْيَتنَـــا الــَواِهـْي :َتَكـــلَّ
النَِّعـْيـُق؟ رُه  ُيــَكـدِّ ال  َرِقْيــــــٌق  ** َرِخْيــــٌم َلـــــْدٌن  َنــاِعــٌم  وَصـــْوٌت 
وَذْوُق َأَدٌب  ـُه  ُكـــــلُّ ِغــنَــــاٌء  ** َدْرب بِـُكـــــلِّ  الــــَواِرَداِت  ِغنَــــاُء 
َتفـُْوُق« َبــــْل  الَعنَاِدِل  ّتــرانِْيــَم  ** ُتـــَضــــاِهْي َمـــٌة  ُمنَغَّ َتــــرانِْيـــــٌم 

بيت، وفناء، ودرب  الشاعر، تحكي عن  متتابعة أرسلها  فهنا صور سمعية 
ينمحي،  نقًشا ال  الشاعر  قلب  أيام مضت، وتركت يف  الغناء يف سابق  فيه  يردد 

وآهات تعاوده، كلما ادلهم وقته، وألمت به الملمات.
ولننظر لهاتين الصورتين يف قوله:)2(

عـــاَش َشْعبِـــْي َيْعُربِيًّــــا ُمْسِلمـــا« ** ـــْوَت ُمِهْيًبـــا صارًخا »َيـــْرَفــُع الصَّ
وقوله:)3(

ـْعِش واَحـْسَرَتــــاْه! على َســرِْيـــرِ النَـّ ** َمْحُمـــْوَلٌة طِْفــــالُه  يــا  واألُمُّ 
ُبَكـاْه« ُيْجـــــِدْي  َكــاَن  َلــْو  ٍع  ُملـوَّ ** اْمــــرٍِئ ُبَكــاَء  َبَكــــْيُت-واهللِ- 

الصوت؛  الشاعر، وارتفاع حدة  اشتعال األوضاع، وغضب  ففيهما يظهر   
الصوت،  يرفع  ذلك:)  عن  تعرب  وجمل  لمفردات  استخدامه  ذلك  على  ودلَّ 

واحسرتاه، بكيت(.
*  الصور الشمية:

وكان للصور الشمية حضور يف نصوص الشاعر منها قوله:)4(

ْهـــرِ ِمـْن ِشْيـٍح وَريحاِن« بناِجــِم الزَّ ** ـى ِرْيـُحــُه َعبِــٌق »ذاك البِسـاُط الُمَوشَّ

1-   نفسه ص:141-140-139
2-   مرافئ احلب ص:208

3-   نفسه ص:281
4-  نفسه ص: 250
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ففي هذا البيت صورة شمية‘ متمثلة يف الرائحة العبقة المنتشرة من الزهر، 
النفسية،  وبالراحة  بالجمال،  المتلقي  تشعر  الصور  وهذه  والريحان،  والشيح، 

التي يعيشها الشاعر، وهي قليلة. 
والشاعر أمام عناصر الطبيعة مبهور، وسعيد، وعلى األخص حين يقف يف 

دوح، أو بستان:)1(

ـاِء الَوضَّ مجيئـِك  ُقبْيَل  عندْي  ** َع ريُحُه اُح َضوَّ ـــذا الفـوَّ »قــلـُت: الشَّ
األرجــــاِء« محميَِّة  َروضــــٍة  ـــْن  ِم ** اَحٌة َمــْن َأْنـــِت؟،قـالــْت: وردٌة فــــوَّ

وهذه الصورة ليست بعيدة عن التي قبلها، فتبدو لنا رائحة العبير المنطلقة 
وكـلتـا  واالنسجام،  باالرتياح  النفس  ُيشعر  الذي  الجميل،  الفواح  الورد  من 

الصورتان تعكسان ذات الشاعر الهادئة الرقيقة. 
وصورة شمية أخرى يف قوله:)2(

َنِجْيــــٌع قـــاين« ِمْســــٌك وَمنَْظــــُرُه  ** ِهْيــــِد َيــُفـْوُح ِمـْن ِشـْرْيــــانِـِه »ُأمِّ الشَّ

من  انبعثت  وقد  الشهيد،  فيظهر  بصرية،  أخرى  تعززها  شمية  صورة  فهنا 
المشهد عن علو مكانة من  الزاكية، ويعرب  المسك  برائحة  أشبه  رائحة،  عروقه 

تصفه الصورة.
ولننظر يف قوله:)3(

جـــاُء« جــاَءهــا الَحظُّ والُمنَـى والــرَّ ** ْيـُح ّلــمـا »فــاَح منهــا الَقْيُصْوُم والشِّ

فتربز الصورة الشمية محسوسة، متمثلة يف رائحة القيصوم، والشيح، تعرب 
عن معاين الجمال، والمكانة التي يتقلدها الموصوف.

1-  نفسه ص:46
2-  مرافئ احلب ص:263

3-  نفسه ص:42
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* الصورة الذوقية:
ومن الصور الحسية )الصورة الذوقية(، وهي ليست بكثرة سابقاهتا، ولكنها 

حاضرة لدى شاعرنا يف قوله:)1(

انـي وُيْعَلــــُن النَّْعـــُي للقاِصـْي وللــدَّ ** ـمِّ ُتنِْقُذين؟ »ّأْم َشـْرَبـٌة ِمـْن ُزعــاِف السُّ
َة الَعاين« َتَبـــاُدُل الَكـــْأِس َيْشِفــْي ِعــلَّ ** »وَنْشـَرُب الــَمـاَء َرْقــَراًقـا فـُينِْعُشنـــا

الماء  وشربة   ، السمِّ زعاف  من  »شربة  يف  متمثلتان  ذوقيتان  صورتان  فهنا 
والتعب  الموت،  صورة  تظهر  سلبية،  فاألولى  الشاعر،  رسمهما  رقراًقا«، 
والشقاء، والملل من حياة أصبحت مليئة بالكبد واليأس، والثانية صورة إيجابية، 

يربز فيها فرح اللقاء، والتخلص من الهموم واألحزان، بشربة هنيئة رقراقة.
* الحس القصصي والحواري:

 يبدو الحس القصصي والحواري لدى الشاعر يف كثير من نصوصه، حيث 
كان التأثير ايجابًيا، وجعل النصوص أكثر ترابطًا ومتانة؛ فقد وفق الشاعر عرب 
تقنيتي القص والحوار، ومن  خالل عرض أفكاره بشيء من التفصيل، أن يوصل 
الشاعر  استيعاب تجربة  القارئ على  المتلقي؛ مما ساعد  إلى  تجربته ومعاناته 
ال  الوجداين،  الموضوع  يف  الشاعر  عند  القصصية  النزعة  وتكثر  تاًما،  استيعاًبا 
سيما عند الحديث عن الحب، وما عاناه يف سبيله، ويف الموضوع االجتماعي، 
خاصة عند عرض مشهد األم واألبناء، وعرض صور مظاهر العيد يف المجتمع 
لنا  ر  وصوَّ قصًصا،  لنا  وسرد  موحية،  شعرية  صوًرا  لنا  عرض  فقد  الفيفي؛  
لوحات لوهنا بألوان الطبيعة ، وكأننا نشاهد تلك الصور؛ فصور الديار والرتاث 
واإلنسان، وسرد لنا األحداث، ونقلها كما هي يف واقعه، ولعل القصد من ذلك 
من  بشيء  نفسه  يف  عما  والتفريغ  للمتلقي،  معاناته  تقريب  يف  الشاعر  رغبة  هو 
التفصيل، وكانت العاطفة الصادقة، والعفوية هما المصاحبين لشاعرنا، ولعبت 
يأِت  ولم  اللوحات،  كل  على  المهيمنة  فكانت  كبيًرا،  دوًرا  شعره  يف  الظروف 
ذلك الحس القصصي من فراغ، بل كان لتلك الظروف الفضل الكبير يف صقل 
موهبته، فلوال المرض والبعد والحب، ما رأينا ذلك الشعر بالصورة المتكاملة، 

1-  نفسه ص: 256-253
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والتعبير العذب الرائق.
حكاية   فيها  لنا  سرد  التي  اللوحة  هذه  المتكاملة،  الفنية  اللوحات  ومن 
المحبوبة، وهذا يشعرنا بثقل الهم، وألم المعاناة، فيبيَّن معاناهتا يف هذا الحوار 

الذي دار بينهما: 
َقنا مِـْن َغْيــِر َذْنــب ِســَوى َأنَّـــا َحبَِيبـاِن)1( »تقـــوُل: َحْسبِْي عـلى َمـْن َكــاَن َفرَّ

ـراَحـِة َيْهـــِدْي ُكــلَّ َحْيــَراِن َرْأَي الصَّ ** ــا ال ُمجـــاَمــــَلًة ُقـــْل لــْي بِـــَربِّــَك َحقَّ
ــاِن؟ َأْضَحـْت ُمَقْيــَدًة فـي َبْيــِت َسـجَّ ** مـا َذْنـُب ِمْسكِـــْينٍَة َتْشُكــْو الَغـراَم وَقـْد
ـْوُط ُيــْلِهُبها ِمـْن َكــفِّ ُسـْلـَطــاِن السَّ ** يـا َوْيـــَلـهــا إِْن َأْطَلــْت ِمـْن َنـَوافِـــِذه
م الَقاين إِْن غاَضِت الَعْيُن فـاَضْت بـالدَّ ** َتْبكِـي ِمـَن الُحـْزِن حتى َجـفَّ َمْدَمُعها
انــــي وَدْمـــِعْي وِجْلـــٌف َيــَتــــــحدَّ ** نا أ ْيـَل ساِهَرةً  يا ُسْوَء َحظِّي َأبِْيـُت اللَّ

فالمحبوبة يف حالة من التحسر، تدعو وتتحسب على من تسبب يف فراقها 
الذي وقف يف وجه  المتسلط  ثالث، وهو ذلك  لنا طرف   عن محبوهبا؛ فيظهر 
الحب من جهة، ومن جهة أخرى تسأل محبوهبا سؤال عتاب، ألنه عجز أمام 

تلك التحديات التي تصدت لحبهما.
ونراها هنا تعود لرشدها:)2(

ُتْعِمْيـِه َجــْوَهــَرٌة فـي َبْطـِن ُثـــْعَبـــــاِن ** عـواطُِفُه َيـنَْسى  الــذي  َجــزاُء  هــذا 

   فُتظهر ندمها الشديد لتحكيم العاطفة.
ويظهر لنا  يف هذا النص شدة األلم:)3(

وعـاِصُف الِحْقِد ُطْوَفـاٌن بِـُطْوَفــــاِن ** قالـْت: َمِزْيـٌج ِمـَن األَْفَكـاِر َتْعِصُرنـــي
وُأْخبِـُر النـاَس َعـْن ُكْرِهـْي وِعـْصياين ** َهـْل َأْتـُرُك الَمْخـَدَع الَمْشـُؤْوَم ناِشَزًة؟

1  مرافئ احلب ص:253
2  مرافئ احلب ص: 253

3-  نفسه ص:253
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انــــي ـعُي للقــاِصْي وللَّدَّ وُيـْعَلــُن النَـّ ** ـمِّ ُتنِْقُذين؟ َأْم َشـْرَبــٌة ِمـْن ُزعــاِف السُّ
َأْم َأْرَتِمـْي لــَحبِْيبِـْي َبْيـَن َأْحـَضانِـي؟« ** َأْم ُأْحــرُِق الَمنْــِزَل الَمْلُعـــْوَن ناِقَمة؟

فجعلها األلم يف حيرة وتساؤل، بين التمرد، واالستسالم، هل ترتك مخدعها، 
وتعلن التمرد والعصيان؟!، أم تشرب السم، وتنقذ حالها من األلم؟!، أم تحرق 
كل  وتنسى  بحبيبها،  تلتقي  أم  طريقها؟!  يف  وقف  الذي  المتسلط،  هبذا  المنزل 

تلك المعاناة؟!
ويأيت هنا دور المحبوب يف الرد على عتاب محبوبته:

نِـــي َرُجـــــــــٌل َأْقــــْوُل إْن كـــاَن َذْنبِـــي َأنَّ
ِمْيــــَزاِن َغْيـــرِ  ِمــْن  الَهــَوى  َبْيـَع  َأْنـِفُت 

َفَســـاِمحْيـنِي!وَأْرُجـــوِك، َكـــَفى َعــَتًبــا!
فمــا َنِسْيـــُت وليــَس الــــَغْدُر ِمـْن َشاين

َفــا ِشَيــِمْي ُطــْرُق الَوَفــا ِقَيــِمْي، ُحـبُّ الصَّ
ِدْيـَواين األَْرِض  فـي  َيــــنُْثــــُرُه  والــُودُّ 

ُتكـْم؟! وَكْيــــــَف َأْنـــَسى وفـي َقْلـبِْي َمـَودَّ
وإِْعــالنــي ْي،  ِســرِّ ويف  كِيـاينْ،  وفـي 

لكـــْن ِمـَن الَحــْزِم َأْن َنــْرَضــــى بِـــَواِقِعنَــا
َغـــرِْيَبــــــان!”)1( لـــكِــنَّا  َقــرِْيَباِن  ــا  إِنَّ

فيرد عليها محاوال هتدئتها، وها هو يعتذر لها؛ لعجزه فعل شيء من أجل 
ذلك الحب، ويطلب منها أن تسامحه، وتكف عن عتابه؛ فليس ذلك غدًرا وال 
خيانة منه ، وأخذ يعدد لها صفاته يف الوفاء، والصفاء، والود، ويحاول أن يطمئن 
قلبها، بأنه لن ينسى مودهتا، ويختم الحوار بينهما بقوله: البد من الحزم يف هذا 
الرغم من تقارب  األمر، وأن يرضيا بواقعهما، أهنما غريبان عن بعضهما على 
استسلم،  قد  البطل  بأن  القارئ   يشعر  األخيرة  األبيات  خالل  ومن  قلبيهما. 

ويحاول اقناع محبوبته بذلك.

1-  نفسه ص:255.
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الخاتمة
إلى  البحث  الدراسة  على مقدمة ومدخل، بعدهما تم تقسيم  قامت  هذه 
بابين، تناولت المقدمة الحديث عن مالمح الدراسة، واألسس التي قامت عليها 
الموضوع،  هذا  أختار  جعلتني  التي  واألهداف  والدوافع  واألهمية   الرسالة، 
اهلل-  -بحمد  استطعنا  التي  والصعوبات  عليها،  االعتماد  تم  التي  والمصادر 
األدبية  حياته  ومالمح  الشاعر،  سيرة  على  احتوى  والمدخل  عليها،  التغلب 

والعلمية والعملية، واهتماماته األدبية، والمؤثرات يف شعره.
استطاع الشاعر الفيفي إيصال تجربته إلينا إيصااًل ناجًحا من خالل حديثه 
المتكرر عن معاناته وآالمه من غربة، ومرض، وبعد عن ديار األهل واألحباب 
بمثابة  للشاعر  بالنسبة  الشعر  وكان  والصبا،  الطفولة  مرابع  وعن  والصحب، 

السجل والرفيق، والمتنفس الذي يبث فيه كل ما بداخله.
وتم تقسيم البحث إلى بابين: الباب األول عالج الدراسة موضوعًيا، واحتوى 

على أربعة فصول كل فصل من هذه الفصول احتوى على محاور صغيرة.
الشاعر  حياة  لنا  لخص  الذي  الوجداين  الموضوع  األول  الفصل  تناول 
والظروف والمتاعب التي اصطدم هبا  يف حياته، وبكاءه وشكواه ومرضه الذي 
المتدينة  الشاعر  شخصية  خالله  من  وظهرت  األحبة.  ديار  عن  وأبعده  أرهقه 
المؤمنة، وتناول موضوع وصف الطبيعة، وأبدع الشاعر-رحمه اهلل- يف وصف 
المتلقي  يجعل  مما  والساكنة؛  المتحركة  الطبيعة  عناصر  مستخدًما  الطبيعة، 
يتخيل هذه الصور والمشاهد أمام ناظريه، وظهرت معالم الطبيعة بكل ما فيها 

من أودية وجبال وصحراء.
واحتوى الفصل الثاين على الموضوع االجتماعي الذي  أظهر لنا مدى تعلق 
الشاعر بمجتمعه وحرصه على صالحه، من خالل حديثه عن الشباب الذين هم 
عماد األمة والمجتمع، وعن المرأة التي هي نصف المجتمع، ويظهر لنا مدى 
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تحيز الشاعر ودفاعه عن حقوقها وعن قضاياها، فهو ينتصر لها ويطالب بحقها 
من وجهة نظر إسالمية.

و تناول الفصل الثالث الموضوع السياسي، حيث تحدث عن قضايا عديدة 
العربي اإلسالمي، فقد كانت فلسطين على رأس  تناولها الشاعر على الصعيد 
لبنان،  وقضايا  الكويت  غزو  وكذلك  الشعراء،  من  العديد  لدى  كما  الحديث 

وقضية البوسنة كان لها نصيب. 
وتناول الفصل الرابع الموضوع الوطني الذي  أظهر لنا مدى اعتزاز الشاعر 
وتعليم  المجاالت من: هنضة  جميع  وبإنجازاته يف  به،  والتغني  بوطنه،  وفخره 

وجيش ومقدسات وقادة.
لشعر  الفنية  المالمح  على  وركز  فنًيا،  الدراسة  عالج  فقد  الثاين  الباب  أما 

الفيفي، وقد احتوى على ثالثة فصول. 
الشاعر  لغة  وبيان  الشعرية،  اللغة  على  الباب  هذا  من  األول  الفصل  ركز 
البسيطة والمباشرة والبعيدة عن التعقيد، وتم التعرف من خالله على المعجم 
معاصرة  بألفاظ  و  القدماء،  بألفاظ  وتأثره  العامية،  باللهجة  الشاعر  تأثر  ومدى 

مستجدة يف هذا العصر، وقد تم تقسيم المعجم إلى ثالثة أقسام:
األلفاظ المتأثرة بالبيئة )العامية(.. 1
األلفاظ المتأثرة بالرتاث العربي.. 2
األلفاظ المعاصرة التي استجدت يف هذا العصر.. 3

البيئة  يف  الدارجة  الشعبية  باللهجة  الشاعر  تأثر  على  األول  القسم  وركز 
الجبلية، وهي الغالبة يف شعره، وركز القسم الثاين على األلفاظ العربية األصيلة، 
وبيان سير الشاعر على هنج القدماء، والقسم الثالث تناول الحديث حول تأثر 
نصوص الشاعر باأللفاظ العصرية المستجدة يف هذا العصر، وأبرزت لنا مقدار 
الدارس بعض  العربية؛ فقد يالحظ  الثقافات غير  الشاعر، واطالعه على  ثقافة 

األلفاظ األعجمية واردة يف شعره.
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الجمل  على  ركزت  والتي  »الرتاكيب«،  عن  الحديث  ذلك  بعد  وجاء 
اإلنشائية والخربية، والجمل اإلسمية والفعلية.  

وتناول الفصل الثاين من الدراسة الفنية الموسيقى، وانقسمت إلى موسيقى 
بحوًرا  فالحظنا  جداول،  يف  توضيحها  وتم  والقافية،  الوزن  تناولت  خارجية 
متوسطا يف  كان  والخفيف، وبحوًرا  البسيط   : استخدامها هي  الشاعر من  أكثر 
استخدامها هي: الطويل و الكامل والرمل والوافر، وبحوًرا قلل من استخدامها 
الحظت  وكما  الرجز،  ومجزوء  والسريع  والمجتث  والمتقارب  المديد  هي: 
نصف  من  أكثر  أهمل  قد  الشاعر  أن  والقافية  الوزن  تناول  خالل  من  الدراسة 
الروي،  حرف  شيوع  نسبة  على  فركزت  قصائده؛  روي  يف  الهجائية  الحروف 

والعالقة بين حرف الروي والعاطفة أو الموضوع.
الداخلي  والجرس  المعنوية  البواعث  حول  ركزت  داخلية  وموسيقى 
أبرز  الذي  »الطباق«  من:  األسلوبية  الظواهر  حول  مفصل  وحديث  للكلمة، 
المفردات المتضادة لدى الشاعر، وبين كيفية ظهوره لدى الشاعر بطريقة عفوية 

وبدون تكلف.
دون  اللفظ  يف  والمتفقة  المتجانسة  األلفاظ  على  ركز  الذي  و»الجناس« 
المعنى، وظهر ذلك متوسًطا يف شعره على النقيض من الطباق الذي كان أكثر 

بروًزا. والحظت تنويع الشاعر بين الجناس التام والناقص.
و»التصريع« الذي أبرز التناغم بين شطري القصيدة الواحدة.

وتكرار  وأفعال،  أسماء  من  الكلمات  تكرار  على  ركز  الذي  و»التكرار« 
أسلوب االستفهام.

و»تقسيم األفكار« الذي ركز على التوازن والرتتيب بين جمل البيت الواحد 
أو البيتين.

و»االقتباس« حيث ال حظت اقتباس الشاعر يف نصوصه من مفردات القرآن 
الكريم، ويظهر لنا  مدى تأثير القرآن الكريم على شعره، وتالحظ الدارسة أن 
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الكلمات التي تم اقتباسها من القرآن كانت أكثر قوة وأكثر وقًعا يف نفس المتلقي.
و»التضمين« الذي ُيالحظ من خالله النصوص التي تم فيها تضمين ألشعار 
القدماء لدى الشاعر، ويظهر مدى تأثر ثقافة الشاعر-رحمه اهلل- بثقافة القدماء، 

ويبين لنا اطالعه الواسع على دواوين الشعراء القدماء.
وتناول الفصل الثالث من هذا الباب »الصورة« بدأته الباحثة بتمهيد بسيط 

حول الصورة الشعرية، ومن ثم تم تقسيم الصورة لديه إلى:
للوحات  الشاعر  ورسم  المشاهد،  خاللها  من  وضحت  وقد  »وصفية« 

شعرية متكاملة، وكأهنا أمام ناظري القارئ.
و»ذهنية« يعتمد استخراجها على ذهن المتلقي وخياله.

وتعتمد  والذوقية،  والشمية  والسمعية  البصرية  بين  تنوعت  و»حسية« 
على مشاهد محسوسة؛ فالبصرية ركزت على المشاهد البصرية؛ كصورة األم 
والجداول،  المياه  وانسياب  والعيد،  الفرح  الحقل، ومشاهد  واألبناء، وصورة 
و»الشمية«  الرعد،  وصوت  المطر  كصوت  الصوت،  على  تعتمد  و»السمعية« 
تعتمد  و»الذوقية«  النسيم،  وعبق  الزهور  كرائحة  الشم،  حاسة  على  تعتمد 
على التذوق، وقد ظهرت لدى شاعرنا بصورة ضئيلة، تتمثل يف الماء العذب، 

والشراب”.
والصور البالغية المتمثلة يف “التشبيه”، وأغلب الصور الشعرية يف نصوص 

الفيفي تعتمد على التشبيه؛ فقد برز بصورة كبيرة.
وقد  الشاعر،  لدى  االستعمال  حيث  من  التشبيه  تلي  التي  “واالستعارة” 
برزت بشكل متوسط، ومن أغراض االستعارة “التشخيص” الذي برز جليَّا من 
الخجول،  الشمس  كصورة  والسواكن،  الجمادات  يف  الحركة  روح  بث  خالل 
نرها  لم  حية  صوًرا  الجامدة  الصور  من  فجعل  يصرخ؛  وهو  األقصى  وصورة 

كذلك إال يف عالم الخيال، 
“والكناية” التي كانت األقل  يف نصوص الشاعر بالنسبة لسابقاهتا.
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  وركزت الصورة كذلك على أساليب القص والحوار والوصف الملحوظة 
لدى الشاعر بشكل كثيف؛ فأغلب نصوصه قائم على رسم المشاهد واللوحات 

الفنية والصور، وسرد القصص والوصف.
والصور الشعرية يف عمومها عند الشاعر مباشرة بعيدة عن التعقيد، وذلك 
شعرية  ذات  كانت  فإهنا  مباشرهتا   من  الرغم  فعلى  المتلقي،  نفس  إلى  أقرب 

موحية مؤثرة، لها وقع جميل على ذهن ونفس القارئ.
    وال تستطيع الدارسة أن تغفل شخصية الشاعر المرحة التي ظهرت لنا 
يف بعض النصوص السيما يف قصيدة)حروف من صفحات الماضي( ، وإن كان 

الحزن واألسى والسوداوية هي المخيمة على حياة شاعرنا وشخصيته.
من  أخذ  فقد  المحافظين،  دائرة  يف  الشاعر  تورد  أن  الباحثة  وتستطيع 
الوزن  والتزام  وبيانه،  المعنى  وشرف  وسكبها،  األلفاظ  جزالة  المحافظين 
شاعر  بصدد  نحن  إذن:  التعقيد.  عن  بعيد  مألوف  والخيال  والصور  والقافية، 
ناسبت  أنه تطرق لموضوعات جديدة  الفكرة والصورة واأللفاظ، غير  واضح 
الفتاة  المستوى االجتماعي قضية حرمان  الذي يعيش فيه، فناقش على  عصره 
التعليم، والتقاعد، والشباب، وعلى المستوى السياسي ناقش قضايا األمة  من 
فهذه األحداث  الكويت ولبنان،  فلسطين وغزو  اإلسالمية وعلى رأسها قضية 
التعايش مع  زمنه، فحاول  الدائرة يف  األحداث  أهم  الفيفي من  لها  تطرق  التي 

مشكالت عصره، ألنه كان واعًيا لما يدور حوله.
يف  الباحثة   لها   تتطرق  لم  شاعرنا  فيها  نظم  أخرى  موضوعات  وهناك 
شاعرنا  لدى  امتاز  الذي  الرثاء  مثل:  شعره  يف  لقلتها  الموضوعية؛  الدراسة 
للقضاء  واالستسالم  الموت،  وذكر  وصدقها،  العاطفة  وبحرارة  بالحكمة، 
والقدر، واإليمان الكامل بحكمة اهلل سبحانه وتعالى يف كل شيء، وذكر شمائل 
وصفات المرثي من: تدين وحنكة وشجاعة وغيرها، وبيان أثر فقده، سواء على 
الشاعر أو أهله من بعده، وظهر لنا  ذلك جلًيا يف رثائه للشيخ محمد بن أحمد 
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لألستاذ  رثائه  يف  تظهر  صادقة  وعاطفة  فيفا،  يف  بالحكم  قبائل  شيخ  الحكمي 
صالح القبيسي)مدير تعليم البنات بالحدود الشمالية(، ورثائه نفسه عندما أخربه 
رثائه  يف  الشاعر  تركيز  الدارس  فيالحظ  شفائه،  من  ويأسهم  بمرضه،  األطباء 
على رثاء نفسه و أحبابه: ) أسرته وأصدقائه(، وموضوع آخر نعده ضمن أشعار 

الفكاهة، ويظهر لنا فيه مدى شخصية الشاعر المرحة الفكاهية 
وبعد هذه الخالصة أستطيع أن أجمل أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها:

يالحظ الدارس لشعر سلمان الفيفي-رحمه اهلل- أن البساطة والعفوية . 1
كانت المهيمنة على شعره.

ومكانة . 2 وثقافية،  نفسية،  حالة  من  الشاعر  شخصية  مالمح  بروز 
اجتماعية، من خالل شعره؛ فهي شخصية متفاعلة، حساسة، مصطدمة 

بكل ما يجري حولها من ظروف وتغيرات.
فقد . 3 الموضوعات؛  الفيفي على مستوى  الدراسة غنى شعر  أوضحت 

الذات  ذلك  خالل  من  وظهر  الشعرية،  االتجاهات  أغلب  يف  نظم 
حولها،  يدور  ما  كل  مع  المتفاعلة  وبيئتها،  مجتمعها  مع  المتواصلة 
فشعره -واقعًيا موضوعًيا-، حاول الخروج به إلى عالم الفن واإلبداع.

توافر التجربة الشعرية الصادقة، وظهر ذلك جلًيا يف شعره.. 4
تفوق الشعر على مستوى األسلوب والصورة.. 5
لها . 6 كان   التي  المؤثرات  أهم  عن  شعره  خالل  من  الدراسة  كشفت 

الفضل يف صقل موهبته الشعرية.
إبراز األلفاظ، وكشف تأثرها، وإبراز الرتاكيب والظواهر األسلوبية يف . 7

شعره.
تقنيتا القص والحوار من أهم المقومات التي بني عليها شعره، ويمكن 8. 

للباحثين فيما بعد مناقشة موضوع السرد يف شعر سلمان الفيفي.
وآخر دعوانا أن الحمد هلل ربِّ العالمين.

وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا.
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