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الفصل االول 

 
 االوضا ع السٌاسٌة والشعر المعاصر

 
 

        انتهت الحرب الكونٌة االولى  وكان  من نتابج هذه الحرب التً 
لتلت مبلٌٌن البشر وشرد ت مثلهم  وهدمت البٌوت على الرإس   ان 
حصل االستعمارالؽربً على ما طمح الٌه  من مد نفوذه الى كثٌرمن الببل 
د فً العالم والحصول على الثروات واالموال وكان   حصٌلته من  
االلطارالعربٌة  ان تماسمتها الدول االستعمارٌة  واؼتصبت خٌراتها  
وحكمتها  حكما لاسٌا وبٌد ابنا بها  من العرب  كما اسلفت وبٌنت فً 

. الباب الثامن
 

ان ما  حصلت علٌه  االلطار  العربٌة  هو اصوات هدٌر   المدافع   
وازٌز الرصاص  لد اٌمض من كان نابما من العرب  فهبت الجموع 
العربٌة من رلدتها  تناضل ضد هذا االستعمار وتنتزع استمبللها منه 

مع العرض ان االستعمار اي استعمار الٌخرج من اي بلد –  بالموة 
فاستملت اؼلب االلطار العربٌة  -  اومكان اال بالموة  وهذه بدٌهة لابمة 

وكان اخرها  الجزابر فً ثورتها المباركة ثورة الملٌون شهٌد  وبها 
تخلصت من االستعمار الفرنسً الذي حاول  ان ٌجعل  الجزابر  العربٌة   
فرنسٌة  فٌفرنس الشعب العربً فٌها  لوال  ان هب شعبها المناضل  
فازاحوا هذا االستعمار  بالموة  واستعادت الجزابر عروبتها  من جدٌد 
ولد خلدت ثورة الجزابر  االؾ االؾ االبٌات الشعرٌة التً تؽنى بها 

 الشعراء العرب للثورة وابطالها
 

على ان االستعمار لم ٌترن الوطن العربً لٌفلت من  براثنه بسهولة 
انه مسمار جحا كما – فزرع فً ارضه وتدا شدٌد الصبلبة والموة 

اذ اوجد فً للب الوطن العربً دوٌلة جمع فٌها الٌهود من كل – ٌسمونه 
افاق العالم وجعلها وطنا  للٌهود على حساب الشعب العربً  وراح 

ٌؽذٌها وٌموٌها بكل ما اوتً من لوة  وما عنده من موارد فكان ان انتزع 
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من الوطن العربً للبه لٌمدمه هدٌة  لٌهود اسرابٌل التً حاولت طرد 
العرب  من فلسطٌن نفسها لتنشًء دولتها على اراضٌهم   وتوسعها 

ٌوما بعد الٌوم  ولد ولؾ الشعراء العرب الولفة البطولٌة وال  زالوا من  
المضٌة الفلسطٌنٌة  منذ الحرب الكونٌة االولى مرورا بالثانٌة  ونتابجها 

وحتى االن  فمدموا االؾ المصابد ومبلٌٌن االبٌات الشعرٌة فً 
المضٌةالفلسطٌنٌة  وبكل حاالتها وما تمخضت عنه  واجزم انه الٌوجد 
شاعر عربً واحد فً مشرق الوطن العربً او مؽربه اال وله فً المضٌة 
\ الفلسطٌنٌة اكثرمن لصٌدة   الحظ احدى الشاعرات المصرٌا ت تمول 

 
طفل شرٌد  ضابع   بٌن    المسالن   والدروب 

 
ٌمشً على وجل وٌبحث فً المجاهل عن حبٌب 

 
صهٌون ؼال اباه   فً  ؼدر  ولم  ٌجن  الذنوب 

 
فمضى   ٌبن   ابً حبٌبً  لد ذهبت فهل  تإوب 

 
ان الشاعر العربً المعاصر ومن لبله شعراء الحدٌث  او شعراء 

عصرالنهضة ما كانوا اال حرابا وسٌوفا مشرعة فً وجه اعداء اال مة 
العربٌة وشعرهم سجبل  حافبل لكل ما اصاب الوطن العربً من مشاكل  
وما طرات علٌه من احداث صؽٌرة اوكبٌرة بضمنها  احداث  البلد الواحد 
من االلطار العربٌة ناهٌن عن توحد الكلمة العربٌة فالشعرالعربً  انشد 
للوحدة العربٌة بل هو الوحدة العربٌة بعٌنها  فاذا كانت الوحدة السٌاسٌة  
- بعٌدة المنال بسب كثرة الحكام العرب واختبلؾ  ارابهم  وطبٌعة  حكمهم
ومنهم من  الٌزال مرتبط  باالستعمار االجنبً الحدٌث اوٌعٌش على 

فان الشعرالعربً او الثمافة العربٌة ككل تجاوزت هذه - مداراتهم له
االمور وحممت رؼبات الشعب العربً فً  توحٌد كلمته  فانشات ثمافة 
عربٌة موحدة ؼذاها الشعراء واالدباء  والمثمفون  بنتاجاتهم الثرة  
وكلها   تكاد تكون واحدة فً اسلوبها ومعانٌها وما تهدؾ الٌه وان 

اختلفت اال راء  الشخصٌة او طبٌعة النص بٌن شاعر واخر اوبٌن كاتب 
واخر وهذا حك مشروع على اختبلؾ وجهات النظر  لكن العبرة فً 
العموم  الذي اكد وٌإكد ما تصبو الٌه  نفس المواطن العربً  اتجاه 

شمٌمه فً البلد الواحد او فً الببلد المتباعدة  فترى الشاعرالجزابري او 
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المؽربً نظرته هً ذاتها تظرة الشاعر العرالً او السوري  او  
االماراتً او الٌمانً او السودانً ال اختبلؾ بٌنهم وال خبلؾ فمضٌةاالمة 

. العربٌة واحدة 
 

فالمضٌة الفلسطٌنٌة  التزال المضٌة االولى للشاعرالعربً  المؽربً  او 
المشرلً ثم تاءتً من بعدها االحداث التً تلم بالوطن العربً   فعند 

  هب الشعب العربً هبة رجل واحد  ولسان 2003\احتبلل العراق مثبل
الشاعر العربً فً العراق وفً ؼٌره واحد كتبوا الكثٌر عن بؽداد  وما 
الم بها  وما اصابها من اذى من لبل  االستعمار او الذٌن ساروا بركابه 
او  الذٌن جاإا معه من خارج الببلد لٌحكموا بلدهم باسم الوطنٌة الكاذبة 
من الذٌن تنازلوا عن هوٌتهم العربٌة وجنسٌتهم العرالٌة  و جاإوا 
ٌحملون جنسٌات مختلفة  واال فما راءٌن فٌمن اعلن  التنازل عن بلده 
وامته العربٌة   فسمط  جنسٌته لبلده  ولما حان الولت المناسب  وضع 
ٌده فً ا ٌدي المحتلٌن الجدد لهذا البلد العزٌز  واصبح حاكما ٌحكم باسم 

. الوطنٌة الكاذبة  
 

الٌس من  سمط جنسٌته العرالٌة  و تنصل عن وطنه وامته  ؼٌر عرالً   
وؼٌر عربً   وال ٌمت لهما  بصله الءنه لطع هذه الصلة ببلده او باعها 
رخٌصا  واال  فماذا نفسرهذه الظاهرة رجل تنازل عن جنسٌة وطنه 

واكتسب جنسٌة بلد اخر اال  ٌكون   ما فً اعماق نفسه وللبه لد صفر  
او وصل الى حد  درجة  الصفر فً وطنٌته   فباع وطنه  بلممة عٌش  
جرت علٌه وتجر خزي الدنٌا واالخره  وتبٌنت ازدواجٌة الشخصٌة  عنده 
وانفصامها  واال فماذا نفسر كل هذه االمور بؽٌر ماذكرت  او هنان منهم  
ادنؤ من ذلن  هو العرالً الذي تجنس بجنسٌة  ؼٌر عربٌة  وجاء مع 
المحتل  ونفسٌته  او هواه فً نفسه  ووالءه  الى بلد اخر   ؼٌر بلده   
فاي نفوس هذه واي وطنٌة هذه  ترتجى  من هإالء ومن د نس  بؽداد  
ثم اعلن عمالته  بولاحة  لبلجنبً  الؽربً او الشرلً انها مطامع 

. شخصٌة  الؼٌراو اظنها  كذلن  
 

          ان الوطنٌة وازع ٌعتمل فً النفس اوالملب   ٌصب فً مصدر 
االنسان ومحتواه  وٌعببر عما فً خوالجه الحمٌمٌة اتجاه بلده  وامته اذ 

العرالً  او المؽربً  نفسه توالة  لتحمٌك   - ان هذا  البلد جزء من كل 
مصالح  لعراله او مؽربه او مصره اوال والمته العربٌة ثانٌا   وال تزال 
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انا واخً على ابن عمً وانا  )الممولة العربٌة المدٌمة  نافذة  الحكم 
الٌس كذلن ٌاعرب   ام تبلشت  وتنا زلتم عنها  (وابن عمً على الؽرٌب

االان الوالع  ٌإكد وجودٌتها 
 

\ الحظ ما كتبت فً بؽداد عند  احتبللها 
 

بؽداد    ٌابؽداد   ٌارمز المحبة  والصفاء 
 

ٌاللؽباء -   ضٌعون    الؽادرون   بظلمهم 
 

 جعلون    فرٌسة   للطامعٌن       الؽرباء
 

فلٌكتب التارٌخ  سطرا فً المذلة والخناء 
 

فمد   بلت  نفوسهم  المها نة    فبل  حٌاء 
 

 
استمٌح الماريء الكرٌم  عذرا ان خرجت عن الموضوع  للٌبل  انما هً 

 العاطفة تؽلب فً بعض االحٌان صاحبها
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االوضاع االلتصادٌة والشعر المعاصر 
 
 
 

           مما الشن فٌه ان الشاعر ابن بٌبته  وٌتفاعل معها كٌفما كانت  
واٌنما كانت  والبد من تاثٌر لها علٌه ولد تحدثنا عن التاثٌرالسٌاسً 

واالجتماعً فً الشعرالعربً ومدٌاته  واالن نتكلم عن االمور االلتصادٌة  
التً هً نسػ الحٌاة  ودمها الجاري فً العروق وتاثٌر انماطها على 

. الشعر والشاعر العربً
 

           ان الوضع االلتصادي للبلد الواحد  او   لل  للعابلة الواحد ة اي 
لعابلة  الفرد  او عابلة الشاعر لها تاثٌر كبٌر على نشاته وشاعرٌته  ولو 
ان الشعر فطرة  لد  تنمى بكثٌر من االمور وتموى  باالطبلع والدراسة 
والتتبع  والممارسة على لول الشعر ودراسة دواوٌن الشعراء  ومطالعة 
اصول النمد  والببلؼة   والصرؾ والنحو وما الٌها   وهذه حتما  بحاجة 
الى وضع التصادي  جٌد لتمكن الشاعر من نٌلها او الحصول على كتبها 
ومإلفاتها ولد ٌراها  ذو الوضع االلتصادي الجٌد او المتمكن من االمور 
المضحكة او ٌعتبرها االخر تافهة وهً بحمٌمة االمر تنشؤ مع الشاعر  
فتمٌده فً بعض االحٌان وخاصة اذا كان هذا الشاعر فمٌرا معدما  نعم 
انه ذو فطرة شعرٌة وذو خٌال شاعري واسع  تتفتك شاعرٌته  اال انها 
بحاجة الى صمل  واكتساب بعض المعارؾ المهمة  ولد الحظت ان  
-بعض البسطاء من الناس ٌمتلن شاعرٌة عجٌبة فً لول الشعرالشعبً  
رؼم انً اممت الشعرالشعبً وال احبه واعتبره عمبة  اما م العربٌة 

اذ ٌرفع عمٌرته فٌؽنً – وتوحٌدها وؼٌر مهمة فً االنسان العربً 
وٌإلؾ من نفسه اشعارا شعبٌة ومواالت  لمة فً التعبٌر والجٌادة وهو 
الٌمراء وال ٌكتب وتجد فً شعره صورا شعرٌة طافحة بالفهم وتهز 
الممابل هزا عنٌفا تحرن العواطؾ االنسانٌة فٌه   فهذه  بطبٌعة الحال 
شاعرٌة  فطرٌة  فلو كان هذا االنسان ٌنشد هذه االلوال بالعربٌة 

الفصحى الم ٌكن شاعرا اوكان ٌمتلن الممدرة على المطالعة والدراسة 
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واكتساب العلوم اللؽوٌة  الم  ٌكن شاعرا مبدعا وربما  عبمرٌته الشعرٌة 
تفوق كثٌر ا  بعض الشعراء الذي اكتسبوا الشعرولالوه من ؼٌر فطرة 

شعرٌة  اولرٌحة  شعرٌة  لذا استطٌع المول ان  الوضع االلتصادي للفرد  
له اثره البالػ فً المسٌرة الشعرٌة للشاعر  والشعر نفسه 

 
                 ثم ان سٌاسة الدولة وتوجهها الثمافً  الذي ٌتفاعل معه  
الوضع االلتصادي للدولة  لهو رافد من روافد النمو الشعري فً البلد 
والذي ٌنعكس سلبا  على طابفة من الشعراء واٌجابا على طابفة اخرى 

 
                     فمثبل  كانت الدولة فً العراق تحتفل فً مهرجان 
المربد الشعري سنوٌا  وترفد المهرجان واحتفالٌاته بمبلٌٌن الدنانٌر  
وتدعو ا  الٌه العدٌد من االدباء  والشعراء العرالٌٌن والعرب وبعض 
االجانب  وتتدخل االمور  الساسٌة فً هذا المهرجان فٌدعى زٌد من 
الشعراء وٌبعد عمرو   وتكون االفضلٌة لفبلن  النه ٌمدح وٌتعنصر 

للشخص الحاكم وٌمجده  واذكر  ان  شاعرا  من الشعراء الذٌن  اؼدلت 
علٌهم الدولة وحفتهم بعناٌتها ورعاٌتها  كان عندما ٌصعد على  المسرح 

انً شاعر صدامً  انً شاعر  صدامً \ وٌمؾ  لٌنشد لصابده ٌمول 
ٌصرح بها عبلنٌة وامام االؾ الحضور ثم ٌبدء بانشاد شعره   فكانت 
الٌه االفضلٌة على الشعراء   من حٌث العناٌة  ؼٌر الطبٌعٌة  و المركزة 
والرعاٌةالكبٌرة فً المال والجاه  والمركز  فتراه فً منصب عال جدا  
وفً سٌارة فارهة ومكتب  المثٌل له   وجٌوبه ملٌانه بالنمود والٌحتاج 
اي شًء اال ان ٌمعد خلؾ منضدته ٌكتب بملم  ربما شباته من ذهب 

وٌمضً ولته فً تنمٌك شعره واختٌار الفاظه فاٌن هو من شاعر الٌجد 
لممة عٌشه بل الٌجد الولت الكافً لكتابة لصٌدته او العودة الٌها 

لمراجعتها من اخطاء فٌها نحوٌة اوصرفٌة اوببلؼٌة  اوربما شعرٌة فً 
الوزن او المافٌة او الشكل والمضمون بسبب تعبه وارهاله وراء لممة 

العٌش  فهل ٌستوٌان مثبل 
 

                  وشاعر اخر حفته الدولة النه صدٌك حمٌم لولد الحاكم 
فاؼدق علٌه نعمه وفضله على االخرٌن ربٌسا لهم  مثله مثل صاحبه 
االول اوٌزٌد  او حتى شعراء المحافظات كان بعضهم تكرمه الدولة 

وتصرؾ الٌه رواتبا شهرٌة فً حٌن ٌوجد هنا ن من هو افضل منهم  
شاؼرٌة  حرمته ما تصرفه على  الرانه الشعراء  هذا الٌجد ماٌسد رممه  
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وعابلته   الٌستطٌع المشاركة اومجاراة الشعراء فً منتدٌاتهم  وهإالء 
لو  اخذ باٌدٌهم وساعدتهم الدولة كثٌرا   فٌبمً االول متاخرا  عن 
االخرٌن بسبب الحالة المعاشٌة وااللتصادٌة التً  فرضت علٌه هل 

ٌستوٌان مثبل  ثم جاءت الطابفٌة الممٌته فمربت شعراء وعذبت اخرٌن 
بل هاجر بعضهم خارج الببلد خوفا من الموت اوالمتل  فاي معادلة هذه  
ومتى ستتحسن احوالنا وامورنا ونترن نفعل ما نرٌد فً سبٌل الصالح 
العام ونشارن فً بناء هذا البلد  فتحل علٌنا رحمة هللا تعالى بتاخٌنا 

وتوحدنا  الفرق بٌن هذا وذان 
 

                        وعلى العموم ان الشاعر الذي تهٌات له اسباب 
المعٌشة وٌعٌش فً  وضع التصادي  ٌمكنه من ادارة شإون عابلته 
وتمشبة امورها افضل بكثٌر من شاعر هجرالشعر اوتركه بسب هذه 

الظروؾ الماهره  وهم ؼٌر للبل 
 

وهكذا فً بمٌة االلطارالعربٌة او على مستوى  الببلد 
العربٌة  فالدولة العربٌة التً تهتم بشإون  الشعر واالدب وتحٌط ادبابها 

وشعرابها بهالة من الفخر واالعجاب وتهًء لهم اال جواء المناسبة  
تمدم لهم ٌد العون والمساعدة  ٌكون ادباإها  وشعراإها  افضل حظا  
من الدولة التً التعٌر اهمٌة  لبلدب الشعر والفن وربما ٌضطر بعض 

الشعراء ان ٌنحاز الى تلن الدولة للدخول فً  االهتمام  هذا اٌضا حسب 
الوالع االلتصادي للدولة اوالحضار ي لها وطبٌعة الحكم وتصرؾ 

الحاكمٌن 
 

                  فمثبل االمارات العربٌة بدات بالصرؾ  لتشجٌع االدباء 
والشعراء واكتسابهم الٌها من خبلل برامج التلفزة او الفضابٌات  وتؽدق 
العطاٌا والجوابز وتوجد المنافسة بٌن الشعراء  من كل االلطارالعربٌة  
ولد الحظت لبل اٌام  شعراء من العراق وتونس والٌمن و مورٌتانا   

ٌحصلون على جوابز من دولة االمارات بعد المابهم الشعر  فً 
مهرجانات شعرٌة نظمت لهم    وكان الشاعر  ٌنشد شعره برؼبه وبالفن 
الذي ٌرٌد  الم ٌكن مثل هذه االمور دافعا كبٌرا لتمدم الشعر وتحسٌنه  
واالخذ بٌد الشعراء  لبلنطبلق الى اجواء افضل    الم ٌكن هذا االمر 

نتٌجة حتمٌة للوضع االلتصادي المستمر فً هذا البلد 
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ان الوضع االلتصادي  واالستمرار النفسً  ٌجعل للشاعراجنحة اخرى 
ٌطٌر بها فً سماء الشعر  فٌنظر من عل  الى  االرض تحته فٌنزل فً 
روضة اوعلى زهرة اوشذى ٌشمه من فوق  فترتاح الٌه نفسه  فٌسعده  

فٌنشد 
                 وربما ٌنظر الى االرض فٌرى ٌتٌما لد لتل   الؽاصبون 

اباه وانتزعوا منه ارضه فهً  ٌبكً  لفمدان والده وعلى ملجؤ او مؤوى  
ٌستوطنه   فٌشمى   لبكابه   او ٌرى حبٌبته الؽالٌة لد هجر ته والذت 

باخر تتمرب منه  فٌعتمل الحزن واالسى فً للبه وتشتعل نار  الفراق فً  
احشابه  فٌنكب ٌنشد شعره حزٌنا  وٌندب حظه العاثر  وفإاده الشابك او 

ٌتامل فً السماء والوانها الرابعة ونجومها  البرالة ا لبلمعة فً لٌل 
مممر او فً نهارمشمس ربٌعً  فٌتٌه بٌن الخضرة والزرلة ولون البحر 
اولون الماء الصافً فً البحراوفً النهر الخالد  فتسٌح نفسه وتنثال 
علٌه الصور الشعرٌة الناطمة  بلسان ماٌرى فٌبدع شعرا  جمٌبل  رابعا 

فً خٌال واسع  منبعث مما ٌحس به وٌهجسه وٌختلج فً للبه وروحه    
من شاعرٌة  فذة  وعبمرٌة  شعرٌة رابدة 

 
 

 
 
 
 
 

 
 ****************************************
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الفصل الثانً 
 

 الرمزٌة فً الشعر المعاصر

 
 
 

 
          لم تكن الرمزٌة فً الشعر العربً ولٌدة الشعر المعاصر وال 
الشعرالحدٌث فمط  انما تمتد جذورها الى عصور متمدمة اال انها كانت 
اشارات رمزٌة فً لصابد لبعض الشعراء وخاصة فً الؽزل والتشبٌب 
وشعر التصوؾ  وتطورت هذه لتكون اكثر تفاعبل  وا كثر وجودا فً 

الشعر الصوفً وخاصة فً العصر العباسً الثانً وما بعده  وتكاد تكون 
اتجاها فنٌا جدٌدا فً الشعر العربً   وخاصة فً شعر الحبلج وعبد 

المادر الجٌبلنً وابن عربً  وابن الفارض وؼٌرهم من شعراء التصوؾ 
ولد كثرت الرمزٌة فً العصرالحدٌث لتشكل نمطا جدٌدا فً الشعر 

وخاصة فً الشعرالحدٌث او الشعرالحر كما ٌسمونه  على ٌد الشعراء 
نازن المبلبكة وبدر شاكرالسٌاب والبٌاتً وؼٌرهم 

 
           ولد اوؼل الشعراء من بعدهم فً الرمزٌة فً الشعر حتى انن 

لتمرأ المصٌدة لبعض شعراء الرمز فبل تفهم منها  اال بعد الروٌة 
 

           النماد واالدباء انها فن جدٌد فً  االبداع الشعري للعصر 
الحدٌث او للشعرالمعاصر ولد كتب احد االساتذة المتضلعٌن فً هذا 

الممام  ممالة حول الرمزٌة فً الشعرالمعاصر التطؾ  منها ماٌلً للتاكٌد 
= على والع هذه الحالة الجدٌدة فً الشعر 

 
الرمزٌة بصفتها اتجاهاً فنٌاً برزت فً اإلبداع الشعري المعاصر، ترتمً )

فوق موجودات الظواهر المادٌة المتناثرة فً العالم الوالعً إلى مدارن 
اآلمالواألحبلم المنشودة فً العالم المثالً، مستنجدة بالرمز بصفتها 
آصرة تربط بٌن هذٌنالعالمٌن، لتنتشل األحاسٌس الؽابرة التً تؤلؾ 
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التشابه النفسً بٌن األشٌاء، وتولهاالمستمر للكشؾ عن الروابط 
المستترة خلؾ الظواهر المادٌة، وذلن عن طرٌك ممدرة بثٌنة،ورإٌة 

خاصة ٌتبناها الشاعر الرامز فٌجعل من خبللها الرمز لابماً ممام المرموز 
إلٌهبمس إبداعً شفٌؾ ال تتسلل إلٌه الصور الفّجة، أو االستعارات 

أوستن )الساذجة، أو العباراتالهبلمٌة المستعلٌة، وهذا ما انتبه إلٌه 
صاحبا كتاب  نظرٌة األدب، عندما لاال إن الرمز  (وارٌن ورٌنٌه وٌلٌن

-موضوع ٌشٌر إلى موضوع آخر لكن فٌه ما ٌإهله ألنٌتطلب االنتباه 
 ً لذاته بصففته شٌباً معروضاً، وهذا لول ٌنسجم مع تعرٌؾ - أٌضا

الرمزالذي ولعنا علٌه من خبلل ما اتفك علٌه األدباء والفبلسفة بؤنه شا 
حسً معتبر كإشارةإلى شا معنوي ال ٌمع تحت الحواس وهذا االعتبار 

 .لابم على أوجه متشابهة بٌن الشٌبٌنؤحست بها مخٌلة الرامز
 

           علٌه فإن الشاعر الرامز ٌطلك طالته اإلٌحابٌة ذات 
الخواصالجمالٌة الفعالة فً مخٌلة المتلمً، وٌؽذٌها بنوازع البحث، 

وٌؽرٌها بالتطلع إلى ماوراء األكمة؛ إذ البد أن خلؾ البناء الرمزي عالماً 
آخر ٌختبا تحت الظبلل، وإن اكتشافه  بتؤوٌل الرمز ٌمع فً أحاٌٌن 

؛ نظراً للتعمٌد الذٌٌسكن التجربة الشعورٌة، -من الصعوبة بمكان-كثٌرة 
وعناصرها العاطفٌة التً ال ٌمٌدها منطك أو عمل، ولكن التركٌب 
الشعري باهتزازاته الموسٌمٌة ٌوحً كثٌراً للمتلمً بالمعانً التً 

تبثهاالصور الرمزٌة، ولد لال الدكتور عدنان حسٌن لاسم فً رإٌته 
إن ُجرس األصوات واأللفاظ والتراكٌب : التمدٌرٌة لببلؼتناالعربٌة

الشعرٌة تلعب دوراً خطٌراً فً اإلٌحاءبالمعانً التً تبثها الصور 
الرمزٌة، والؽامضة التً ال تستطٌع الصورة بتراكٌبهااللؽوٌة المؤلوفة أن 

 .تثٌرها
 

ولما كان الرمز ٌجاوز الوالع الحسً، وٌتخطاه إلى  اإلشارات           
الدفٌنة فً رماله، والدالالت الخبٌبة وراءه والتً تكتشفها الموة 

الحدسٌة،أضحى امتبلن الملكتٌن الحسٌة والحدسٌة الزماً فً إبداع 
الرمز، ولد إشار جون مدلتونمري إلى أن تراكم االنطباعات الحسٌة 

والحٌوٌة ٌمد الشاعر العظٌم بؤلدر الوسابل التٌتمكنه من اإلفصاح بدلة 
ولكننا نرى أن هذه الدلة ال ٌمكنؤن تصور . عن عملٌات الحدس الروحٌة

المشاعر، والخواطر تصوٌراً منطمٌاً؛ حٌث أن مردها إلى أشٌاء حسٌة 
رافمتهاأحاسٌس ضمت إلٌها خواطر ترتاد عوالماً أكثر عمماً واتساعاً، 
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حٌنما « عز الدٌن إسماعٌل»والذي عنٌناهُ هو ماأدركناه من لول الدكتور 
لال إن الصورة الرمزٌة تجرٌدٌةتنتمل من المحسوس إلى عالم العمل 
والوعً الباطنً، ثم هى مثالٌة نسبٌة؛ ألنها تتعلك  بعواطؾ وخواطر 

 .دلٌمة وعمٌمة تمصر اللؽة عن جبلبها
 

عن أنواع الرمز ٌكفٌنا ماأورده الدكتور عدنان حسٌن لاسم،            
إن الرموز تختلؾ باختبلؾ أشكال بنابها،فمنها رموز : والذي لال

تستؽرق المصٌدة كلها، وتشكل محاورها، وأخرى تُعد جداول صؽٌرة 
وبوسعنا أن . تتدفك منشعاب جانبٌة، وتصب فً المجرى الكبٌر لنلتحم به

الرمز الجزبً وهو أسلوب فنً - أولهما: نمسم الرموز إلى نوعٌنربٌسٌٌن
تكتسب فٌه الكلمة المفردة أو الصورةالجزبٌة لٌمة رمزٌة من خبللها 
تتفاعل مع ما ترمز إلٌه؛ فٌإدي ذلن إلى إٌحابها،واستثارتها لكثٌر من 

المعانً الخبٌبة، وتشع هذه الصور وتلن الكلمات الرتباطهابؤحداث 
تارٌخٌة، أو تجارب عاطفٌة، أو موالؾ اجتماعٌة أو ظواهر طبٌعٌة، أو 
أماكن ذاتمدلول شعوري خاص، أو إشارات أسطورٌة معٌنة وتراثٌة 

والشاعر فً تعامله مع هذهاألشٌاء ٌرتمً بمدلولها المتواضع . عامة
الرمز الكلٌوهو معنى محوري - علٌه إلى مدلولها الرمزي، وثانٌهما

شفاؾ، مجسد فً إحدى الظواهر المادٌة، تتمركز على أرضه جّل 
الصورالجزبٌة التً تتوزع العمل الشعري، وتشده نحو هدؾ جمالً 

 .منظور وٌربطها به ٌنبوعالتجربة الشعورٌة
 

تعتبر الموى االبتكارٌة أو االبتداع الذاتً عند الشاعر الذٌتتراكم          
لدٌه المكونات الثمافٌة الهابلة، ومخزونات الصور المتفردة والتراكٌب 

ومن النماذج التً ٌمكن أن . الشعرٌةالبدٌعة أحد منبعً الرمز األساسٌٌن
نسولها بشؤن ذلن ماأورده شاعرنا الرابد دمحم سعٌد العباسً فً لصٌدته 

التً وجهها للدكتورزكً مبارن فمد لال وهو ٌرمز لمصر  (رسابل الصفا)
بمادٌه، وللسودان بالمرط الذي ٌزٌنها بصفتها صورةرمزٌة لمعنى لابم 

كما بشر . فً شعور الشاعر ٌشً بالوحدة بٌن لطري وادي النٌل
الشاعرفً صورة رمزٌة أخرى بالثورة على اإلنجلٌز، وجعل الصرخة 

المحتل من أن ٌنفرد بالسودان، أو أن ٌنفصل  رمزاً لها، والتً ستمنع
المحتل الواجؾ محل شدة، وفً  عن مصر، وال رٌب أنها ستمع على للب

 :نفوس األحرار برداً وسبلماً، ٌمول 
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: 
 فٌا مار سٌرى والتُخدَعً فٌنتزع المرُط ٌا مارٌة

 
 وهبً فإن لسمع الزمان ُرنواً إلى صرخة  داوٌة

 
 تشدُ بها واجفات الملوب وتُروى بها الُمهج الصادٌة

 
كما -        هذه الصورة الرمزٌةتضافرت فً إبرازها لوى ابتكارٌة فذة 

، وبذلن ٌكون شاعرنا لد نهل منابتكاره وابتداعه الذاتً ببراعة -رأٌنا
والجاً أحد منبعً الرمز، والذي ٌتمثل منبعه اآلخرفً التراث، أو ما 

ٌسمى بالحٌاة الوالعٌة والتراث اإلنسانً، والذي لُِسَم من حٌثكونه منبعاً 
ربٌسٌاً من منابع الرمز إلى تراث تارٌخً وأدبً وأسطوري ودٌنً 

وشعبً،وفً التراث التارٌخً ٌستنزل الشاعر الدالالت التارٌخٌة على 
ممتطفات من  (عدنان)األبعاد المعاصرة، ولدأورد الدكتور حسٌن لاسم 

للشاعرة الفلسطٌنٌة  (آهات أمام شبان التصارٌح عند جسرالنبً)لصٌدة 
المبدعة فدوى طولان التصالها اتصاالً وثٌماً بالتارٌخ العربً واإلسبلمً، 
الذي استطاعت فٌه فدوى أن تستحضر لٌلى بنت لكٌز التً أسرها الروم 
وهى فً طرٌمها لتزؾ إلى زوجها، فؤرسلت لصٌدة لالت فٌها ضمن ما 

 :لالت لزوجها  البراق
 

 لٌت للبراق عٌناً فترى                    ما أاُللً من ببلء وعناء
 

كما استحضرت المرأةالهاشمٌة التً الترنت باستؽاثتها            
للمعتصم، كما رفدت هاتٌن الشخصٌتٌن التراثٌنٌن بشخصٌة تراثٌة ثالثة؛ 
لٌكتمل المولؾ وتتضح صورته فً بناء فنً متماسن فؤتت بشخصٌةهند 
بنت ُعتبة التً أكلت كبد حمزة بن عبد المطلب  فً مولعة أُحد، والتً 

ٌتخذها العرب رمزآً البشع   واشرس   صور الثؤر، وكؤنما أرادت 
الشاعرة أن تكون هذه الشخصٌات الثبلثة مجتمعة فً ظل هم ثمٌل وهو 

 :االحتبلل الصهٌونً لبلدها فلسطٌن، فصرخت لابلة
 

 آه وامعتصماهُ 
 آهٌا ثؤر العشٌرة
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ؼام  آه جرحً مرغ الجبلدُ ُجرحى فً الرُّ

 
 ً  لٌت للبرالعٌنا

 
 آه ٌا ذل اإلسار

 
 ألؾ هند تحت جلدي

 
 جوع حمدي فاؼر فاه

 
 سوى أكبادهمبل ٌشبع الجوع الذي استوطن جلدي

 
 آه ٌا حمدي الرهٌب المستثار

 
        أما التراث األدبً فمد ٌجا باستخدام الشخصٌات األدبٌة أو ألواالً 
مشهورة الترنت، كما ورد عند الشاعر الفذ أمل دنمل، الذي حور أبٌاٍت 

 :معروفة للمتنبًء؛ لٌخلك بها رموزاً تحؾ بهادالالت إٌحابٌة فمال
 

 ما حاجتً للسٌؾ مشهورا
 

 ما دمت لد جاوزت كافورا
 

 وعٌدبؤٌة حال ُعدت ٌا عٌدُ 
 

 بما مضى أم ألرضً فٌن تهدٌد
 

 نامت نواطٌر مصر عن عساكرها
 

 وحاربت    بدالً  منها    األناشٌد
 

 ً  نادٌت ٌا نٌل هل تجري المٌاه دما
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 لكً تفٌض وٌصحو األهل إن نودوا
 

 عٌد     بؤٌة  حال عدت    ٌا عٌدُ 
 

أن أمل دنمل - أٌضاً عندما نتحدث عن التراث األسطوري-        ونجد 
لد استلهم إشارة أسطورٌة،وألبسها ثوباً ٌتسك  (عشاء)فً لصٌدته 

وتجربته الشعورٌة العمٌمة، ومؤلها بمفاٍز رمزٌة جدٌدة من خبللتناوله 
ألسطورة مصاص الدماء، فبرزت الصورة الرمزٌة فً النص كصدمة 
إٌحابٌة شدٌدةالولع ذات إٌجاز وضربة لوٌة استثارت الحٌاة الباطنٌة 

فمصاص الدماء ال . ورعشاتها الحٌة عند الشاعر؛لتسري إلى المتلمً
ٌتحدث وال ٌسمع، إنما ٌرنو بعٌنٌه الصؽٌرتٌن،وٌلعك الدماء وهو ذاته 

. الفساد الذي ٌمتص دم الشعب  العربً  الذي ال ٌُسمع له صوت 
 : تمول الصورة

 
لصدتهم فً موعد العشاء 

..  
 ..تطالعوا لً برهة

 
 ..ولم ٌرد واحد منهم   تحٌة المساء

 
 وعادت األٌدي تراوح المبلعك الصؽٌرة

 
 ..فً طبك الحساء

 
 ..نظرت  فً الوعاء

 
 دمً هذا دمً فانتبهوا.. وٌحكم.. هتفت

 
 ..ولم ٌؤبهوا

 وظلتاألٌدي تراوح المبلعك الصؽٌرة
 

 وظلت الشفاه تلعك الدماء
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.. 
ٌعتبر من المصادر الكبٌرة التً نهل منها  ولعل التراث الدٌنً           

أم )ٌمول الشاعر دمحم الواثك فً لصٌدته    . الشعراء المحدثون رموزهم
  :(درمان تشرق

 
 رباه حلمن ما أم درمان منزلة

لمد خلمت بها اإلنسان فً كبد                              
 

 إن كان حكمن أنَّا ال نؽادرها
 فاجعل لناأجر من لد مات فً أُحد                             

 
أو هب لنا منن صبراً نستعٌن به 

 أو ما حبوت به أٌوب من َجلَد
 
 

شخصٌات وأحداث  (فضٌحة أم درمان)ولد أخذ الشاعر نفسه فً لصٌدته 
ورإى من التراث الدٌنً تلمٌحاً وتصرٌحاً دارت حولها صورة الرمزٌة 

 -:الرابعة أبانها فً النص كما ٌلً
 

 الناس جاءتن ٌا أم درمان كوكبة
 منهم شفٌٌك ومنهم البٌم الحً                                      

 
 لالوا سفٌنتنا لد حلها دنس
 من فعل مبذولة الفخذٌن ممراحً                                

 
 ما مرٌم ابنةعمران فنعذرها

 أو مثل حواء لد هشت لتفاحِ                                      
 

 فملت ما ضركم صارت لها ولد
 عسسٌُب وٌحمً جانب الساحِ                                      
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 الموه فً الٌم إن جارت سفٌنتكم
 لد تزهك الروح تفدي بعض الرواحِ                              

 
 فمال منهم زعٌٌم عابٌس صلؾٌ 
 ٌخفٌهم  بكرٌه  الوجِه   مكبلحِ                                    

 
 إذاالمإودة فً ملحودها ُسبِلت
 ماذا نمول لرِب الناس ٌا صاحِ                                    

 
 ثم الشرٌعة إنا مانخالفها
فالجلد والرجُم طهر بعد إصبلحِ                              

 
فالمرآن الكرٌم، والكتب السماوٌةالممدسة كانت منبعاً َوَردَ منه الشعراء، 

، وفً -كما رأٌنا فً صوردمحم الواثك الرمزٌة-وأخذوا منها شخصٌات 
أنموذج آخر نرى شخصٌة المسٌح علٌه السبلم حٌنما حملتهإلٌنا لصٌدة 

 :بصفته رمزاً للفلسطٌنً المطارد والمعذب (أؼنٌة إلى ٌافا)
 
 مسٌحن فً المٌود ..ٌافا
 

 عاٍر تمزله الخناجر عبر صلبان الحدٌد
 

 وعلى لبابن ؼٌمة    تبكً
 

 وخفاش ٌطٌر
 

        ولد ركن الشعراء إلى اإلرث الشعبً بإمكاناته الثرة، 
وحكاٌاتهالشعبٌة الؽنٌة بؤحداثها وشخصٌاتها التً ارتبطت فً أذهان 
الناس بموالؾ خاصة؛ كعنترةبن شداد، وأبً زٌد الهبللً، وزرلاء 

الٌمامة، وؼٌرهم ممن حفلت بهم ذاكرة المجتمع، أوبطون الكتب وفً 
هذا اإلطار ٌكمن اإلبداع الرمزي فً ممدرته؛ للمزاوجة بٌن الموالؾ 
المعاصرة، وبٌن ما ٌمكن أن ٌمتطؾ من المصة الشعبٌة من أحداث أو 

شخصٌات كما فعل الشاعر الشاب الممتدر بدر شاكر السٌاب حٌنما أدرن 
 :أن شخصٌة السندباد تستطٌع أن  تتشرب بالولابع المعاصرة فمال
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 رحل النهارُ 

 
 ها إنه انطفؤت ذبالته على أفمتوهج دون نار

 
 وجلسِت تنتظرٌن عودة السندباد من السفار

 
 والبحر ٌصرخ من ورابن بالعواصؾ والرعود

 
 ..هو لن ٌعود

 
        سلن الرمزٌون طرلاً مختلفة لبناء الصورةالرمزٌة، وابتكروا 
أسالٌب عدٌدة الستخدام الرمز، ونجحوا بذلن فً تصوٌر مشاعرهم  

ال تموى على مثل - بتراكٌبها المؤلوفة-المعمدة بعد أن أدركوا أن اللؽة 
هذا العطاءالثر، وخطوا بالصورة الرمزٌة؛ لتصبح ذات كٌان مستمل عن 
الوالع المحسوس وبذلن اختلفت الصورة الرمزٌة عن الصورة المجازٌة 

كما اختلفت عن التعبٌر بالكناٌة - سواء كانت استعارٌة أو تشبٌهٌة-
ً -والتً ترتاد  تخوم الرمزٌة التً تُعد تطوٌراً لها  فالتعبٌر بالكناٌة - أحٌانا

ترافك مع األدب المدٌم، وسلن فً شعاب التملٌد ومدرسته التً 
ولد . اعتمدعلى الموانٌن العملٌة المحضة وعالمها الوالعً المحسوس

إلى أن الكناٌة تباٌن الرمز فً أنها مستفادة من « إٌلٌا حاوي»أشار 
الوالع فٌما ٌبدع الرمز َمشا  هد ه الحسٌة، أو ٌتفطن فً المشاهد 

 .-وإن كانت صادلة-الوالعٌة إلى دالالت ؼٌر والعٌة وؼٌر مبذولة 
 

وأخٌراً نمول إن َمْن ٌجرإ على الخلط بٌن الصورة الرمزٌة                    
والصورة  السرٌالٌة اللتان تتشابهان فً إلصاء المنطك بمعاٌٌر الوالع 
المحسوس فهو مخطًء وواهم فالنزعة السرٌالٌة التً شاعت فً بٌبات 

األدباء المابلٌن بتحرٌر الشعر عن المنطك والمٌم األخبللٌة وإلصاء 
الجمال بالتحلٌك به بعٌداً فً عالم التجرٌد؛ لٌعبِّر عن فكرة أصٌلة تؽوص 

- ً فً البل شعور فؤفسحوا بذلن الطرٌك إلظهار مكبوتاتهم فً صور - أحٌانا
 (محمومة ال تبلبم طباعنا، وال وثبتنا أو موارٌثٌنا المومٌة

 
هذا هو راي االستاذ الكاتب فً الرمزٌة فً الشعر المعاصر عموما 
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         ا ن الرمزٌة اثبتت وجودها كفن من فنون التعبٌر فً الشعر 
الحدٌث والمعاصر  وعبر شعراء الرمز عن عواطفهم وما ٌختلج فً 

اعماق للوبهم وانفسهم بها  افضل تعبٌر  اال انً الوم  بعضا  منهم  على  
هذا  الؽلو  الجانح  فً الرمزٌة الى االبهام   و التعبٌر الذي   ٌجعل  منه  
الرمز جدارا لوٌا عالٌا الٌرتمٌه احد اال الشاعر ذاته وكان حاجزا  بٌنه  

 وبٌن  المراء   ومحبً الشعر عامة
 
 
 
 
 
 

 ---------------------------------
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 طبٌعة الشعر المعاصر وشكلٌته

 

           إن الحدٌث عن  الشعر العربً لدٌما وحدٌثا   ٌتوجب 
ان ٌنطوي على مبالؽة كبٌرة فً تحدٌد المفاهٌم التً ٌنبؽً  
. توظٌفها حٌنما نسعى إلى توصٌؾ الوضع المراد توصٌفه

إن الشعر العربً ٌمر بمرحلة كمون وفتور وتراجع لؤلدوار 
الشعرٌة التً كان ٌضطلع بها، لكن أن نمول إنه ٌعٌش فهذا فٌه 

. مبالؽة لد تخل بالتفكٌر الموضوعً  اوالجاد فً الموضوع 
      من هذا المنطلك أرى أن الشعر  ال ٌضمحل والٌتمهمر، 

نابع من اعماق .وذلن ألنه جوهر اإلنسان ومنطلمه الوجدانً
وجدانه متثبل فً جرٌانه وتسجٌله عواطفه الفٌاضة  و لد  

تزاحمه بعض الوسابل واألشكال التعبٌرٌة األخرى فً ادواره 
. التً وجد من أجلها، 

         أما وجهة النظر التً ترى أن أحد مظاهر حالة  الشعر العربً ٌتمثل فً 
انتشار لصٌدة النثر او لل الشعر الحر  على حساب المصٌدة العمودٌة ، فؤعتمد 
بؤن هذا االنتشار إنما ٌندرج فً إطار التجدٌد والتطور اللذٌن تعرفهما الكتابة 

وأما البماء فٌكون لؤلصلح واألعمك واأللصك  باالمور . األدبٌة بشكل عام
الشعرٌة من حٌث كونها نابعة من الوجدان، ومخاطبة له اي ان المصٌدة 

العربٌة الجٌدة تفرض نفسها وبماءها وخاصة اذا كانت نابعة  من للب شاعري  
شدٌد االحساس بما ٌكنه اتجاه  الشاعر وطنه وامته 

  وما ٌرتبط به من تخٌٌل ومحاكاة وتشبٌه وصور شعرٌة رابعة  تعبر  عن 
. المفاهٌم االدبٌة والنمدٌة

أن السعً إلى تحدٌد مفهوم للشعر أو ماهٌته لد ٌرتبط 
بالظروؾ والمعطٌات التً تفرزها حمبة زمنٌة ما؛ أي أنه لٌس 
ثمة مفهوم محدد للشعر ٌمكن أن نجعل منه منطلما لمٌاس مدى 

انسجام المصابد واألشعار المنظومة فً ولت ما مع هذا 
لذلن لد ٌكون مجتمع ما ٌعٌش فً أسفل هرم التطور . المفهوم

والتمدم، بٌنما الشعر أو األدب فً هذا المجتمع لد ٌكون فً 
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. أزهى أشكاله والوانه التعبٌرٌة
 فً اؼلب االحٌان وربما ٌكون العكس اي ان الشعر ؼٌرخاضع 

للزمن اال بمدر معٌن 

لكن هذه المحاوالت والثّورات الّشعرٌة لم تنجح فً .         
ثم ظهرت . تحرٌر وتطوٌر المصٌدة العربٌّة من لٌودهاالمدٌمة

الموشحات فً األندلس بهدؾ تحرٌر الّشعر من لٌود المافٌّة 
الموّحدةحٌث أوجدت الموشحات لنفسها أوزانا شعرٌة خفٌفة 
تناسب مجالس الؽناء فً ذلن العصر، ثم   تبعتها محاوالت 

المدارس الشعرٌة الجدٌدة كمدرسة الدٌوان، وأبولو، والمهجر، 
لكن هذه  المحاوالت لم تنجح فً تحرٌر المصٌدة العربٌة من 
لبضة البٌت العمودي وبمً الّشاعرأسٌرا لوحدة البٌت رؼم 

تطوٌراأللفاظ واألسالٌب وتعدد الموافً واألوزان فً 
المصٌدةالواحدة ولد بٌنت كل ذلن فً فصول هذا الموجز 

ولعّل الّسبب فً ذلن . المتمدمة حتّى ظهرت مدرسة الشعر الحر
الفشل ٌعود إلى سٌطرةاألفكار والمفاهٌم 

ًّ طوال تلن العصور والتً  التّملٌدٌة على حٌاة المجتمع العرب
كانت   تمؾ ضدّ التّطور الفكري والثّمافً للحفاظ على مصالحها 

ر كما أن هنان   أسبابا أخرى حالت دون هذا التّطو. الّشخصٌّة

ٌك المساحة التً كان ٌدورحولها الّشعر حٌث ٌضطلع على الثّمافات ان ض
لكن الوالع العربً فً    منتصؾ االمرن العشرٌن . والحضارات المختلفة

كان لد بلػ  وتكامل وظهرت علٌه بوادرتخلؾ وبدأت الحمابك 
الكثٌرةالمإلمة تظهر أمام عٌنً   الّشاعر المعاصر والتً عبّؤت مشاعره 

وانهزام الجٌوش  1948 \باأللم والجراح وخاّصة بعد مؤساة فلسطٌن سنة
 .العربٌة

 
ولمد استطاعت الّشاعرة العرالٌّة نازن المبلبكة أن          

تصّور حٌاة الجٌل العربً الذي نشؤ خبلل الحرب العالمٌّة الثانٌّة 
لمد نشؤجٌل خبلل الحرب العالمٌّة الثانٌّة وفتح عٌنٌه : " فمالت 

على هذا الوجود المظلم فلم ٌجد فٌه  ما ٌسّر حٌث رأى الجمود 
والعذاب والّصرامة والتّزمت األعمى والّضؽط وكبت 

العواطؾ،ورأى المٌود الرهٌبة، كما رأى نفسه المتطلّعة التّوالة 
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للحّب والحٌاة ، لكنّه لمٌستطع تحمٌك رؼباته وأمانٌه، فانطوى 
 .على نفسه لٌعٌش فً ؼربة الّضٌاع واآلالم

الشاعرلٌس منطلك من الوزن وال من المافٌة بل على العكس و,
 :فهو ٌتمسن بالوزن العربً والموسٌمى  العروضٌة  العربٌة

 فالشاعرٌتوجب ان ٌكون  لادرا على تحمل المسإولٌة  .
أن ٌكون  .ولضاٌا مجتمعه  وكٌانه العربً الكاملة إتجاه ذاته

الشاعر حرا فً اختٌار عدد التفعٌبلت فً كل سطر شعري  بما 
 .ٌتناسب ودفماته الشعرٌة وحاالته النفسٌة

 
       وكانت أول من أطلك هذا اإلسم  واعنً به الشعر الحر 

ولد . الشاعران العرالٌان  نازن المبلبكة وبدر شاكر السٌاب
إن )بمولها  (لضاٌا الشعرالمعاصر  )عرفته نازن فً كتابها

الشعر الحر هو الذي ال ٌتمٌد بمافٌة واحدة وال ببحر واحد، 
وٌمٌم  المصٌدة على التفعٌلة بدال من الشطر محطما بدلن 

استمبلل البٌت العمودي من أجل دمجه   مع األبٌات األخرى فً 
أن الشكل الثوري الجدٌد للشعر العربً  (بناء فنً متماسن 

الٌنبع وال ٌنبت إال من مضمون األفكار الثورٌة الجدٌدة التً 
تنبع من والع اإلنسان   العربً المعاصر، ولكً نخلك إنسانا 
ثورٌا جدٌدا لادرا على تؽٌٌر األوضاع السٌاسٌة واإلجتماعٌة 
المتعفنة والتً أدت إلى انهزام اإلنسان العربً المعاصر فبلبد 

إذا لنجاح  هذا التؽٌٌر من حٌث المفاهٌم واألفكار المدٌمة 
. والعادات والتمالٌد التً ترسبت فً   أعماله مند مبات السنٌن

لذلن فإن الشعر الحر لٌس مجرد ثورة على األوزان والعروض   
والشعر العمودي كما ٌتوهم بعض الناس، لكنه ثورة شاملة 

للمضمون أوال والشكل ثانٌا ألن مضمون األدب المعاصر لٌس 
مضمون مناسبات من فخر أو مدح أو رثاء وال وصؾ عواطؾ  

ذاتٌة مرٌضة وإنما هومفهوم فكري وثوري شمل الصراع 
الدابم بٌن الخٌروالشر وبٌن  الحرٌة والعبودٌة وبٌن الوجود 

والعدم ألن األدٌب الحمٌمً والشاعر الثوري الٌكتفً  بمشاهدة 
الحرٌك الذي ٌلتهم أمته ووطنه ومجتمعه وٌمؾ متفرجا على 
آالم اإلنسان بٌنما   ٌعٌش هو فً عالم األحبلم والخٌال وسط 
برجه العاجً أو هاربا إلى أحضان الطبٌعة والؽاب ٌجتر آالمه 
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وأحزانه، وإنما الشاعر الثوري هو الذي ٌحمل الراٌة أمام 
الجماهٌروٌعبر عن آالمها وأمانٌها جاعبل من جسده جسرا تمر 
من فوله األجٌال ومن روحه منارةتضًء حٌاة الحرٌة لؤلمة 
مهما كلفه ذلن من ثمن، ومن ثمة ٌتحول األدب من وسٌلة 

للتكسب  واإلرتزاق إلى سبلح ٌشك به اإلنسان المعاصر شاطا 
ة الحرٌة والكرام

 
            لم ٌنشؤ الشعر  من العدم والفراغ  بل نبتت   جذوره 
فً هذا المجتمع لظروؾ سٌاسٌة واجتماعٌة وثمافٌة والدلٌل 
على ذلن إنتشاره   الواسع من المحٌط إلى الخلٌج واستمراره 
حٌّا حتى الٌوم هذا وسٌبمى مادام االنسان على وجه االرض 
وٌحمل بٌن جنبٌه للبا نابضا وفإادا ٌختلج ونفسا ٌملإها 

 االحنٌن والشوق للجنس البشري  وما حوله 

 
نزوع الشاعر العربً المعاصر إلى والعه اإلجتماعً        ان 

والسٌاسً واإللتصادي وهروبه من عالم الرومانسٌة الحالمة 
وحنٌن الشاعر المعاصر   .التً  سادت الشعر العربً الحدٌث

وتطلعه إلى استمبلله الذاتً وبناء شخصٌته المستملة بعٌدا عن 
 . التملٌد والمحاكاة لؤلخرٌن

 
إهتمام الشاعر العربً المعاصر باألفكار والمضامٌن .       ان

الجدٌدة وخاصة لضاٌااإلنسان المعاصر السٌاسٌة منها أو 
جعله اكثر ارتباطا اإلجتماعٌة أكثر من اهتمامه بالشكل المدٌم 

فً تربة وطنه وانسانه العربً  وتعرؾ على كل ما لهذا 
  لسوة وخاصة فً الظروؾ السٌاسٌة، المجتمع   من

اإلجتماعٌة، واإللتصادٌة، التً كان ٌعانً منها الشعب العربً 
خاصة بعد هزٌمة حرب فلسطٌن، مما جعل الشاعر العربً 

ٌتساءل عن هذه الهزابم، وهذاالعار رؼم ما تملكه األمة العربٌة 
 تؤثر وكذلن,.من إمكانات مادٌة، بشرٌة، ومعنوٌة الحدود  لها

الّشعراء المعاصرون بالثمافات األجنبٌة المتعددة واطبلعهم على 
أفكار، وآراء، ولضاٌا هذه الشعوب، مما زاد فً حصٌلتهم 
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 . لد زاد من وطنٌتهم وحبهم للعروبة .الشعرٌة، والثمافٌة
          ولذا ٌبمى الشاعرالعربً  مرتبطا  بتربة وطنه وامته  
مدافعا عنهما  حامٌا لهما صداحا بهما فً كل لصابده وكل ما 

ٌكتب او ٌنشد 

 

      
 

 **********************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثالث 
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االسالٌب الشعرٌة المعاصرة 

 

        ان االسالٌب الشعرٌة  العربٌة  اختلفت وتشعبت فً هذا 
العصر فً الحداثة والمعاصرة  كثٌرا عما كانت علٌه فً  

العصور السابمة  كالعصرالجاهلً  واالسبلمً وما بعدهما حٌث 
اوضحنا فً هذا الموجز االسالٌب الشعرٌة فً كل عصر من 
العصور وما زاد فٌها او نمص  وكانت متوازٌة مع المصٌدة 
العربٌة  اال فً هذا العصر  فمد عظمتها التحوال ت  العلمٌة 

والثمافٌة  واالدبٌة  وشعبتها الى  اسالٌب  كثٌرة 

واذا كانت هذه التحوالت  كثٌرة فً لصٌدة العمود الشعري او 
فً المصٌدة العربٌة المدٌمة فً اسلوبها ومعا نٌها   فانها فً 
لصٌدة النثرالشعري  فالت كثرة اسلوبٌة وتعمدت المعاٌٌر   
بحٌث ٌصعب تحجٌمها او  الهٌمنة النمدٌة  على كل  اسالٌبها 
المختلفة  اولل ان لكل شاعر اسلوبا  خاصا به  ولكل كاتب  

واصبح من الصعب  اٌجاد لاسم مشترن بٌن كل هذه االسالٌب  
المتعاركة فً مدٌنةالشعر وطرلاتها  ومتاهاتها  المختلفة 

ان االسالٌب   الشعرٌة المعاصرة والحدٌثة والتً تتمثل فً  
الشعرالحر او لصٌدة النثر  مهما كثرت زواٌاها واختلفت طرلها 
فانها تتمثل  فً مجموعتٌن أسلوبٌتٌن هما األسالٌب التعبٌرٌة 

. واألسالٌب التجرٌدٌة

ٌتمثل االسلوب  التعبٌرّي بالنمط الذي تنتجه أشكال اللؽة األدبٌة 
اسلوبا ملونا  بلون من المعاٌشة ؼٌر المباشرة أو المعهودة، 

حٌث تمدم نوعاً من الحمابك المبتكرة بتحرٌؾ ٌسٌر للؽة 
المعبرة، وتفعٌل معمول آللٌات التوازي واالستعارة والترمٌز 

بشكل ٌإدي إلى الكشؾ عن التجربة فً مستوٌاتها العدٌدة التً 
. لد تصل إلى أبعاد محددة  لكنها تظل تعبٌرٌة الحمٌمة المكنونة 

أما األسالٌب التجرٌدٌة فتعتمد على زٌادة معدالت االنحراؾ 
وتؽلٌب اإلٌحاء والرمز على التصرٌح، فتعطً المصٌدة إشارات 

مركزة ٌتعٌّن على المتلمً إكمالُها وتنمٌتها من الداخل، مع 
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فارق جوهري بٌن التعبٌرٌة والتجرٌدٌة ٌتمثل فً إشارة األولى 
إلى التجربة السابمة على عملٌة الكتابة نفسها سواء أكانت 
حمٌمٌة أم تخٌلٌة، واختفاء هذه اإلشارة فً الثانٌة بناء على 

. ؼٌبة هذه التجربة

ٌندرج تحت التعبٌرٌة  أربعة أسالٌب، هً 

األسلوب الحسً الذي تزٌد فٌه اإلٌماعٌة والنحوٌّة؛ فً حٌن -1
تمل درجة الكثافة والتشتت والتجرٌد، 

األسلوب الحٌوي الذي ٌنمً اإلٌماع الداخلً وٌعمد إلى كسر ٌسٌر -2
فً درجة النحوٌة وٌتوافر فٌه مستوى جٌد والتنوٌع من دون أن ٌمع 

. بالتشتت

األسلوب الدرامً الذي ٌعتمد على تعدد األصوات والمستوٌات - 3
اللؽوٌّة، وٌحمك درجة من الكثافة والتشتت من دون أن ٌخرج عن 

. اإلطار التعبٌري

األسلوب  الرإٌوي الذي تتوارى فٌه التجربة الحسٌّة مما ٌإدي - 4
إلى امتداد الرموز فً تجلٌات عدٌدة وٌفتر اإلٌماع الخارجً، وال 

تنهض فٌه أصوات مضادة، وٌحمك مزٌداً من الكثافة  مع التنالص 
األسالٌب فمن االسلوب الحسً تبلحظ ان   شعر . البٌن لدرجة النحوٌّة

نزار لبانً افضل  نموذج للشعر الحسً، و فً شعر بدر شاكر 
السٌاب نموذجاً للشعر الحٌوي، أما الشعر الدرامً فٌتمثل فً شعر 
صبلح عبد الصبورالشاعرالمصري من خبلل نتاج صبلح ؛ فً حٌن 

. ٌكون األسلوب الرإٌوي ممثبل  بشعر عبد الوهاب البٌاتً

       اما اذا اردنا ان تكون كل هذه االسالٌب مجتمعة بواحد  فخٌر مثال  
شعر محمود دروٌش كنموذج للتحوالت التً تتسع لكل هذه األسالٌب 
التعبٌرٌّة، فمد بدأ من األسلوب الحسً الذي خرج فٌه من تاثٌر نزار 
لبانً فٌهبلءنه معلمه االول ، ومثّل على ذلن لصٌدة بطالة هوٌة ، 

وانتمل إلى األسلوب الذي اجتمعت فٌه الحٌوٌة والدرامٌة، كما هو الحال 
فً لصٌدة كتابة على ضوء بندلٌة ، وانتهى الى اسلوب الرإٌا الشعرٌة 

. الذي تمثله لصٌدة أرى ما أرٌد 
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وربما تكون  التجرٌدٌة تمتصر على أسلوبٌن فمط ٌتداخبلن فٌما 
التجرٌد الكونً الذي تتضاءل فٌه درجات اإلٌماع : بٌنهما  هما

والنحوٌَّة إلى حدٍّ كبٌر، مع التزاٌد المدهش لدرجتً الكثافة 
والضٌاع، ومحاولة استٌعاب التجربة الوجودٌة الكونٌّة 
. باستخدام بعض التمنٌات السٌرٌالٌة والصوفٌّة الدنٌوٌّة 

والتجرٌد اإلشرالً الذي ربما ٌمع على خط  االتجاه السابك 
معترضا اٌاه فً سلم الدرجات الشعرٌة، مع التباس أوضح 
بالنظرة الشعرٌة والنزوع الصوفً المٌتافٌزٌمً، واالمتزاج 

بمعالم  ورإى وجودٌة تختلط فٌها األصوات المشتركة والرإى 
الحالمة  المبهمة، مع نزوع روحً بارز ٌعمد إلى عاى التراث 

 ..الفلسفً بدال من الضٌاع فً التراث العالمً 

ولعل اإلسراؾ فً  الحداثة  والمعاصرة بشكلها الشعوري 
الحالً  هذا الشعور الذي تحمل موادّه دالالت عمٌمة موروثة، 
لد ٌمٌل الشاعر إلى تشكٌلها من جدٌد فإن  وجودها الظاهر فً 
هذا التشكٌل الجدٌد ٌحٌل إلى موروثها بوصفه ؼابباً ٌحضر 
لدى المتلمً لمجرد وجوده فً النص، فٌشعر اوٌحس بعداً 

أٌدٌولوجٌاً ، وان أهم المبلمح األسلوبٌّة فً شعر هذا االسلوب 
كضٌاع المناع، واألسلوب الصوفً فً شعرالصوفٌٌن، 

وعلى الرؼم من إٌراد هذا التعرٌؾ لؤلسلوب التجرٌدي  لم ٌرد 
تمثٌل صرٌح له وهذا ما ٌجعل تصنٌؾ األسالٌب الشعرٌّة 

التجرٌدٌّة معلماً فً الهواء، فالنالد ٌطرح فرضٌّة جدٌدة لم تؤخذ 
هذا  . حمها من التطبٌك فٌما ٌتعلك بالشعر التجرٌدي اإلشرالً

ما الحظناه فً شعر  لصٌدة النثر  او الشعر الحر بعد ان حل 
عماله وهب لابما ٌتخطى كٌؾ ٌشاء وٌتلمس االمور كٌفما احب 

الشاعر واراد 

 

************************************* 
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 اساسٌات الفن الشعري بٌن الحداثة والمعاصرة

 

              من المعلوم ان الشعرالعربً  ٌمثل اساسٌة الفن االول 
فاالنسان العربً االول جبل . للؽةالعربٌة فً مجتمع االمة العر بٌة ككل 

على لول الشعر اوسماعه او االهتمام به  فهو ٌمثل  أكثر الفنون المولٌة  
تاثٌرا لدى االنسان  العربً و التارٌخ األدبً اذا ما لارناه  بالنثر  او 

الشعر دٌوان  )بالخطابة   وكدلٌل  على أهمٌة الشعر عند العرب لٌل 
وهو كذلن بحك  نتٌجة  لتعاٌش  االنسان العربً و ما أبدعه  (العرب 

الشاعر العربً  من شعر  تمثله كل معطٌات الحٌاة الٌومٌة لدٌهم منذ 
عصرالجاهلٌة االولى ، فهو حافظ لتارٌخ العرب وأٌامها وعلومها 
المختلفة، وٌعتبرمصدرا مهما بل المصدر االول والربٌس الذي ٌمكن 

ؾ على أحوال العرب وبٌباتهم وثمافتهم وتارٌخهم   االعتماد علٌه فً التعرُّ
مع طبٌعته باالحتفاظ  بالرإٌة الفنٌة اذ ٌتمٌز الشعر العربً عبر  كل 
عصوره المتبلحمة بعبللة اإلبداع الشعري بالموسٌمى من خبلل اإلٌماع 

. الشعري والذي ٌمثله الوزن والمافٌة انذان 

و كل بٌت منها ٌتؤلؾ ,تتكون لصٌدة الشعر العربٌة  من  ابٌات
من ممطعٌن  األول وٌسمى  الصدر، والثانً ٌسمى  العجز، 

وٌسمى الشعر  بمجموعه او كلٌته  الشعر العمودي  الذي  هو 
األساس المعتمد للتفرٌك بٌن الشعر والنثر  اذ ٌخضع هذا 

الشعر فً كتابته لضوابط معٌنة كان  الشاعرالعربً ٌحضى بها  
عفوٌة وضمن سٌاق االذن الموسٌمٌة المالوفة لدى الشعراء او 
بحركات متناؼمة  ماخوذة من والعهم المعاش كسٌر االبل فً 

 الصحراء او حركة الراكب

فوق بعٌره او من خبلل صوت هجٌر الرمال فً الصحراء ولد 
بحث فٌها  الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي البصري  على اعبلم 

اللؽة و االدب فً العصر العباسً  واوجدها  كمواعد اساسٌة 
 . فً الشعر  واطلك علٌها علم العروض   

المنشورة  (مٌزان الشعرالعربً – العروض  )راجع ممالتً  ))
 ((الحضارة االسبلمٌة  )اسبلم سٌفبلٌزٌشن \ فً مولعً 
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         وٌعرؾ علم العروض بؤنه علم معرفة أوزان الشعر 
العربً، أو هو علم أوزان الشعر الموافك للشعر العربً  وبما 

فمد لام . انه  موافك لهذه الحالة  ولمرب الشعر من النفوس
بعض علماء اللؽة او ؼٌرهم بنظم العلوم المختلفة المستجدة فً 
لوالب شعرٌة على شكل لصابد مستملة بكل موضوع  ولد اتخذ 

هإالء العلماء عمود الشعراساسا  فً تنظٌم لواعدهم وما 
ارادوا اٌصاله الى  المارئ العربً او السامع العربً  وتمرٌبه 

فً لواعد اللؽة العربٌة   (كؤلفٌة بن مالن)الٌهم بافضل طرٌمة  
مثبل او او بعض المواعد والعلوم او ؼٌرهاوذلن لما ألفته األذن 
العربٌة واستساؼتها  للنظم   ولرب حفظها واستٌعابها بهذه 

 و اإلٌماع. الطرٌمة

المنتظم، ما ٌجعل تلن المنظومات أسهل للحفظ واالسترجاع فً 
الذاكرة، ولد خرجت هذه المنظومات  من حالة الشعر إلى حالة  
النظم  وذلن النها  بصراحة  افتمدت اهمٌتها كشعر  او فاعلٌتها 

الجمالٌة  فاخرجتها من دا برة الشعر الذي اهم ما ٌمٌزه 
العاطفة  الشعرٌة  والتواصل المشدود الى النفس االنسانٌة  
وخلجاتها واتحادها  بروحٌة الشاعر وما اوحاه الٌها من 

عواطؾ نفسٌة  لد اعتملت فً نفسٌته فاستودعها لصٌدته او 
شعره فٌاتً الشعر نبضات للب متدفك حٌوٌة وٌعبر عما فً 
نفس الشاعر او ماٌسمى بالشعر الوجدانً  ولهذا فمد تمٌز 

الشعرعبر أدواته لمختلفة التً لم ٌكن  هذا العمود او المنظومة   
إال مظهراً من مظاهر الشكل الفنً ؼٌر الجوهرٌة،لد فمدت 

روح الشعر  ومثال ذلن  المعلمات السبع او العشر  وهً افضل 
لصابد الشعرالجاهلً وسمٌت بالعلمات بسبب تعلٌمها فً داخل 

وهوافضل مكان  عند العرب    (بٌت هللا الحرام  )الكعبة 
لجٌادتها ولوتها الشعرٌة والتعبٌرٌة  ولٌل انها كتبت بماء 

الذهب  لنفاستها الفنٌة  ولد  نظمت بؤوزان الشعر العربً دون 
أن  ٌعترٌها أي  فمدان  لروح الشعر او جمالٌاته اإلبداعٌة و 
بؤبعاده الفنٌة والعاطفٌة  او النفسٌة  و تعد أشهر ما كتبه 

العرب فً الشعر من حٌث السبن واللؽة ، ولٌل أٌضا إن هذه 
المعلمات اشبه  بالعمود النفٌسة التً تكاد ان تعلك باألذهان 
وال . وتدخل الملوب واالفبدة وتسٌل الى اعماق النفس لتروٌها
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تزال لحد االن  تعمل فً تاثٌرها الشدٌد فً المارئ العربً عند 
 .لراءته لها  او مراجعتها  

ولد ال اخرج عن موضوع الشعرالعربً  ان  للت إن مفهوم 
الشعر عند أرسطوالشاعرالٌونانً المدٌم  ٌنحصر فً المحاكاة، 
والشعر الحك عند ه ٌتجلى فً المؤساة والملحمة والملهاة فهو 
ٌمرر بحزم أن األعارٌض الشعرٌة ال تعتبر الحمٌمة الممٌزة 

للشاعر بخبلؾ الشعرالعربً  الذي  تمثله ازدواجٌة العروض 
والجمالٌة   فالمحاكاة ال الوزن هً التً تفرق بٌن الشعر 

والنثر عنده  اذ ٌثبت جوهرٌة المحاكاة االفبلطونٌة ومعناها  
بدرجات متفاوتة  تبعا لدراسته الكثٌر من االعمال الفنٌة 

واشكالٌاتها المختلفة فكل أنواع الشعر التً درسها  إضافة إلى 
.  الموسٌمى  مثل الرلص والفنون التشكٌلٌة وأشكال المحاكاة

فالمحاكاة عند ارسطو بعٌدة عن الحمٌمة بدرجة متساوٌة بحٌث 
ٌجمل بنا ان نمول  بؤن الموالؾ واألفعال والشخصٌات 

واإلنفعاالت  النفسٌة  ٌنبؽً أن تكون متشابهة ومنسجمة مع 
-  الحٌاة ولٌست مثل  صورة تصوٌرٌة او فوتوؼرافٌة منها

فمهمة الشاعر فً هذا المجال هدفه  أال ٌحاكً احداثاً تارٌخٌة 
معٌنة أو شخصٌات بنفسها بل علٌه محاكاة ذات  الحٌاة فً 
.  عالمٌتها الشاملة وسموها المتعالً  من حٌث الشكل والجوهر
لذا فالشعر  وجد باعتباره محاكاة لئلنطباعات الذهنٌة ومن ثم 

وإنما هو  تمثٌٌل لها ٌنبع . ٌتبٌن انه  لٌس نسخاً مباشراً للحٌاة
وٌتبٌن بؤن الشاعر الفذ  ٌحاكً األشٌاء كما . منها وٌصب فٌها 

هً، أو كما كانت، أو كما ٌنبؽً أن تكون  اي على حالتها او 
وجودٌتها فً الطبٌعة  وربما  كما اعتمد الناس بؤنها كانت 
كذلن، أي أن هذا الشاعر الذي ربما كان متهما  بالبعد عن 

الحمٌمة المعروفة للناس، ٌمكن أن ٌدافع عن مولفه بؤن ٌعرض 
 .األشٌاء الحاضرة والماضٌة وبمثالٌة أو ما ٌعتمده الناس فٌها

والشعر لد ٌكون سماوٌاً وهذا ال ٌعنً أنه ٌجب أن ٌكون .       
كذلن او انها الزمة ضرورٌة  ومن هنا  ٌتضح  لنا ان مزامٌر 

نبً هللا داود علٌه السبلم  هً  إؼاٍن لد  نظمت فً أوزان 
معٌنة  اال  الوزن  وحده ال ٌمٌم شعراً بمفرده  اذ ٌفتمد االٌماع 

لذا ٌتوجد الحصول على اإلبداع الحٌوي الذي ٌمثل  .والعاطفة 
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الخاصٌة الممٌزة  للشاعر  وتماس امكاناته الشعرٌة بمدرها  او 
بمدر  ماٌؤتٌه منها  فهو ٌبدع أشٌاء جدٌدة معتمداً على فطنته 

الذاتٌة او فطرته 

. 

            فالشعر  معرفة انسانٌة تحمل معطٌات الرإٌة و 
االحساس  النابع من الملب  وهذا االحساس هو المصدر الوحٌد 
لمعرفة االشٌاء فً العالم  الذاتً  أي  ان  الشعر الذي ٌنبثك 
اي .من الروح البلعملٌة البلتصورٌة  مضاد لكل تفسٌر منطمً 
ان ما عناه الشاعر ربما ٌبمى مبهما عند االخرٌن بما ٌحمك 

ومن هنا   ٌتضح  ان   (المعنى فً للب الشاعر )الممولة  
الشعر فً االتجاه الرمزي ربما  ٌكون  تعبٌراً عن  العبللات  
التً تخلفها اللؽة لو تركت لذاتها بٌن الحد  العٌنً والتجرد 

او بمعنى . المادي والمثالً وبٌن المجاالت المختلفة للحواس
اخر أن الشعر هو اإلٌحاء بصور مثالٌة تتصاعد إلى اإلعلى 
محلمة باجنحة شعرٌة منبثمة من روحٌة الشاعر وعاطفته 
وممتزجة بخوالجه المتدفمة منها و التً ٌخترعها فً شعره 

والتً  لد تتبخرفً بعض االحٌان  فٌنكص الشاعر عن لوله فً 
تلن اللحظة او الفترة الزمنٌة  او نمول أن الشعر هو الخلك 
الجمٌل المولع، و ٌمصد فٌه  التبصر والسمو و التؤمل فً 
تجربة ذاتٌة لنمل الصورة الجمٌلة المعبرة عما ٌجٌش فً 

نزعاته   ممتزجة بؤلوى عناصر الجمال الشعري والشعوري  
الذي ٌتمثل فً الموسٌمى الكبلمٌة  المنبعثة من امكانٌة الشاعر 
فً االٌتاء بها من خبلل  تمازج او تزاوج الحروؾ اللؽوٌة مع 
بعضها  بحٌث تعطً نمطا او نسما موسٌمٌا معٌنا  تبعا المكانٌة 
الشاعر وممدرته على الخلك واالبداع وامكاناته فً اللؽة  ألنها 
طرٌك السمو بالروح  نحو مسارات عالٌة ذات نؽمات  تبثك  
من  نفسٌة  هذا الشاعر وعواطفه وامكانٌته التعبٌرٌة والتً 

هً السبٌل  لئلٌحاء   وللتعبٌر عما  ٌعجز التعبٌر عنه االخرون 
 . ًّ عبدالمادر الكٌبلنً نموذج  )و (النؽم واالٌماع  )راجع ممالت

 المنشورتا ن فً كتابً (من الشعرالصوفً 

 ( 82وص 60فً االدب والفن ص  )



 35 

من هذا نفهم ان الشاعر ٌتمٌز بخاصٌة فنٌة ابداعٌة  فطرٌة فً 
اؼلب االحٌان  تشحذ باالكتساب والتعامل مع النصوص  

والمطالعة  او بالمران   وٌتحمك من ذلن انه أي الشاعر  ٌمثل 
لمة االحساس النفسً بحٌث تنثال شاعرٌته  فً اؼلب االحٌان 
انثٌاال  فبل ٌتؤتى ما تورد علٌه لؽٌره   الذٌن ٌبمون ناكصٌن 

مهطعً رإوسهم  ازاء ذلن  بٌنما ٌنظر أصحاب الشعر الخالص 
او الشعراء الفحول   وٌسلمون الى  أن جوهر الشعر هو حمٌمة 

مستترة عمٌمة اٌحابٌة ال سبٌل إلى التعبٌر عنها بمدلول 
الكلمات بل بعناصر الشعر الخالصة، وهذه العناصر الخالصة 

ؼٌر ممصورة على جرس الكلمات ورنٌن المافٌة واٌماع التعبٌر 
فهذه كلها لد ال تصل إلى المنطمة العمٌمة - وموسٌمى الوزن 

بل تتعداها الى ارهاصات التفكٌر - التً ٌتحدر منها  اإللهام 
وارتعاش الملب ونوازع النفس الشاعرة  وانتشاء الروح  بما 

 .ٌحمك االمل المرجو منها 

            بدأت بوادر النهضة الفنٌة فً الشعر العربً فً 
النصؾ الثانً من المرن التاسع عشر المٌبلدي، حٌث بدات  
كشذرات  خافتة لدى بعض الشعراء ا وضبٌلة الشؤن وكانها  
أصوات هامشٌة  كما عند الشاعر ناصٌؾ الٌازجً وولده 

ابراهٌم  وؼٌرهما  ثم أخذ عودها ٌموى  وٌشتد على اٌد ي 
الشاعر محمود سامً البارودي  وؼٌره من شعراء  ذلن الزمن 

فجاءت مندفعة نحو الرلً واالكتمال  حتى اذا اكتملت خبلل 
المرن العشرٌن اضحت  متبلورة فً اتجاهات شعرٌة مختلفة  

فً نهضة ادبٌة  شعرٌة  لد حددت مذاهب الشعر العربً 
راجع كتابً شعراء  )الحدٌث و تفولاته  ورصدت اتجاهاته 

مستفٌدة من التراث العالمً  (18 -6النهضة العربٌة ص 
وخاصة الفكر االوربً  آخذةً  منه ما ٌوابم المٌم والتمالٌد 

العربٌة األصٌلة سابرة فً سمتها االصٌل نحو االفضل  ودابرة 
فً محورها  و بالولت نفسه  رافضة مفهوم المصٌدة  الشعرٌة 
كعملٌة تؤلٌؾ أو تنظٌم كنظم المواعد او نظرٌات علمٌة   بل  

فاتحة  آفالاً شعرٌة جدٌدة ؼٌر مسبولة فً تارٌخ الشعر العربً  
مثل الشعر الحر الذي رسم الشعر وفك اوزان معٌنة هً نصؾ 

ولصٌدة النثر  او ما ٌسمى - بحور او  اوزان عمود الشعر 
بالشعر الحدٌث  او المعاصر  التً أثبتت فً نهاٌات المرن 
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العشرٌن وبداٌات هذا المرن  حضورا متمٌزا فً الساحة 
من اصحاب  - الشعرٌة العربٌة على الرؼم من شدة المعارضة 

عمود الشعر  ا والذٌن شّكلوا  دافعاً لوٌّاً الستهداؾ التؽٌٌر 
ؼٌر عابهٌن بهم  او ؼٌر  -  والحط من لٌمته  ومكانته 

للتطور الزمنً الرافض لهذه الحالة  والسابر -  مستمعٌن لهم 
 .فً مسٌرة متمدمة نحو المستمبل  بنزعاته وارهاصاته 

ان الشعر الحدٌث صمد أمام تٌارات الرفض هذه  وبدأت هذه 
المعارضة الرافضة تضعؾ  روٌداً روٌداً أمام رؼبة األؼلبٌة فً  
حتمٌة  التؽٌٌر  والتحدٌث  وذلن  الن   الشعر عالٌم ٌختلؾ كلٌا  
عن عالمنا المربً فهو  عالم ملا بالسحر والجمال والطموس 

فً بعض االحٌان  بعٌداً ومتجرداً تماماً  (المعاصرة  )والرمزٌة
الرمزٌة – الموجز فً الشعر العربً -راجع كتابً   )من المادة 

 ( وما بعدها 634\  صفحة4فً الشعرالمعاصر ج 

اما الشعر الجٌد  فهو الكنز الثمٌن والوجه  الحمٌمً للوالع 
اإلنسانً ولطالما حلم اإلنسان به  منذ ألدم العصور بان  ٌكون 

شاعرا او ٌولد شاعر لذا استطٌع ان الول  ان الشعر حالة 
روحٌة او نفسٌة تكتنفها العاطفة و تتؤرجح بٌن التؤمل وااللهام 
والحدس  فاالنسان الحدٌث   ربما كانت له  حالة مركبة من 
المشاعر الرومانسٌة   واأللم الوالعً  والرموز السٌرٌالٌة 
والملك الوجودي  فهو ؼٌر االنسان العربً المدٌم الذي كان 
هابما فً الصحراء ٌنشد الكآل والماء وٌتؽنى  بما ٌجٌش فً 

نفسه من مشاعر فً حدود امكانٌته وظروؾ طبٌعته   فاإلنسان 
العربً الحدٌث  ربما تعترٌه حالة او مجموعة  حاالت متنالضة 

بما تملٌه علٌه نفسٌته والوالع المعاش فً الولت الحاضر 
 وتنالضات  المجتمع االنسانً المختلفة  المحٌطة به

فالشاعر الحمٌمً هو هذا  الذي ٌرخً عنان لصابده فتخرج 
عفوٌة  حصٌلة  ثمافة  انسانٌة   ومشاعر مركبة ومعبره عن  
طموحات نفسٌة الشاعر ومدى تؤثٌرها فً االخرٌن  و ابداعات 
خبلبة  فالمصٌدة الحالٌة تمثل كابنا حٌا  اوهً اشبه بالكابن 
الحً حٌث ٌمثل شكل المصٌدة او بنٌتها جسده ومضمونها  
روحٌته  فهً تمثل الصدى الذي تنبلج منه  اسرار روح 
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الشاعر واراإه  ممتزجة  بعواطفه  واحاسٌه  ومن المفٌد ان  
ابٌن ان الشاعر الحدٌث المطبوع  شاعر تتمثل فٌه ؼزارة 
الثمافة  فً  امتدادات عمٌمة وكؤنه وارث الحضارات كلها 
ومطلع على  ثمافات االمم المختلفة  لذا اصبح  متمكنا من 
استخدام  مفردات  اللؽة  لتصوٌر افكاره وارابه وعواطفه 

وخلجات نفسه دون تاثٌر  من خارج او امر من احد  و ٌرتكز 
على فلسفة عمٌمة ؼنٌة  تحصنه  من المول الضحل الفانً  او 
الركٌن  الى   المول العمٌك والرصٌن  فهو  اذن  ٌمثل فٌضا 
هادرا وتلمابٌا  للمشاعر النفسٌة  الموٌَِّة المنبثمة من اعماله  
ٌَؤْخذُ بها  ِمْن العاطفة المتؤملة المتجددة المنطلمة  نحو االفضل 

متؤلمة  متناؼمة   تنشد الحٌاة واالنتشاء  والحب لبلنسان 
المثالً  ونحو االفضل  فً تولٌده لبلفكار واالبداعات الشعرٌة 

 .الجمٌلة ومحاولة خلمها من جدٌد 

 

 

 

 *****************************
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 بناء  المصٌدة العربٌة المعاصرة

 
 
1 
 

المصٌدة العربٌة المعاصرة من موجبات الحداثة                ان بناء  
الشعرٌة توحً الى تعزٌز وتؤسٌس وعً التجربة لدى الشاعر   والنالد 
على حد سواء لذا ، فان بنٌة المصٌدة العربٌة المعاصرة تإكد لنا بؤنها 

المصٌدة التً ٌبرز فٌها االنسان فً  الشاعر، وموضوعاتها مستمدة مما 
احدهما ظاهرةواآلخر ى : ٌخص الشاعر ذاته و وٌتضح فٌها حالتان

مضمرة ونجد فً الحالة الظاهرة البٌنة الواضحة  للشاعر والمتلمً 
والنالد  سٌرة لشخصٌة الشاعر  ونستشؾ من الحالة الثانٌة  

ؼٌرالواضحة الداللة اوالمضمرة كل العبللات والدالالت التً ٌتوخاها 
الشاعر دون ان ٌصرح بها، والوصول الى ذلن هو االهم فً لراءةهذه 
المصٌدة، كما ٌتبٌن اٌضا ان بنٌة المصٌدة المعاصرة المتكاملة تتمٌز 

بالبناءالدرامً  الذي ٌموم على التعبٌر بالشخوص  الواضحةاوالممنعة 
وبالحدث والصراع، ولد هذبهذا البناء العناصر الؽنابٌة التً البد من 

عناصر الشعرٌة التٌبلبد منها، الحضورها فً بنٌة المصٌدة ،بصفتها احد
فؽدت بعٌدة عن التمرٌر والمباشرةوالنؽمٌة التً التستهدؾ سوى نفسها، 
  .وتسًء الى النمو العضوي ومفهوم التكامل فً بنٌةالمصٌدة المعاصرة

 
        والمصٌدة المتكاملة احد مظاهر التجدٌد بل اهمها ،وهٌمتصلة 
بالتراث تتعامل معه من منظار جدلٌة الحداثة الشعرٌة، فتستمد منه 

شخوصهاوالنعتها وبعض احداثها، ولكن الشاعر الٌعٌد صٌاؼتها، كما 
جاءت فً المصٌدة الشعرٌة المدٌمة، وانماٌستعٌر حركة او مولفاً او 

حدثاً مناسباً وٌحاول بوساطة االسماط الفنً ان ٌوظؾ مااستعاره توظٌفاً 
معاصراً ،ولذلن تبدو المصٌدة المتكاملة مركبة ٌتداخل فٌها الماضً 

والحاضر وتتبللى فٌها االصالة والمعاصرة، االٌجابً والسلبً، والذات 
  .والموضوع  للتعبٌر عن تجربة معاصرة

 
        لذا  فان المصٌدة المتكاملة تعبٌر بالتراث عن المعاصرة 
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وبالماضً عن الحاضر والعبللة بٌن الشاعر وتراثه عبللة جدلٌة، ٌتبادل 
فٌها الشاعر والتراث، التؤثر والتؤثٌر وان مفهوم الحداثة ؼٌر متنالض 
مع مفهوم التراث،فالحداثة من التراث، وهً تنبثك منه كانبثاق الؽصون 

من الساق والساق من الجذو ر وكذلن التجدٌد  فالتجدٌد الشعري ذو 
المإثرات الخارجٌة المساعدة  :ثبلثة اطوار متبلزمة متفاعلة هً

والمكونات التراثٌة وموهبة الشاعر  وان التؤثر سمة انسانٌة مشروعة 
تشترن فٌها الشعوب وهً التعنً النمل عن االخر وانما تعنً   المعرفة 
واالطبلع وذلن سٌفضً الى االبداع واالصالة، حٌث كان للمدارس االدبٌة 

ولبعض   الشعراء الؽربٌٌن تؤثٌر فً بنٌة المصٌدة العربٌة الحدٌثة، 
فالرومانسٌة ساهمت فً  إحٌاء النزعة الؽنابٌة، والرمزٌة فً تعمٌك 
االحساس الداخلً واستخدام االسماط الفنً،وعممت السرٌالٌة ؼنابٌة 

اللؽة والصورة والموضوع وحرٌة الكشؾ والتعبٌر، وتجلت   التؤثٌرات 
  العام  الكلٌة العمٌمة باالنتمال فً بنٌة المصٌدة من وحدة البٌت الى الشكل
، ومن الذاتٌة الى الموضوعٌة، ومن الؽنابٌة الى الدرامٌة، ضمن 
: المكونات  الؽربٌة فً بنٌة المصٌدة العربٌة المعاصرة، اهمها ثبلثة

  .المكون االسطوري والمكون  التارٌخً والمكون االدبً
 

كما نرى ان المصٌدة استفادت فً بنٌتهاوشكلها العضوي من المصٌدة 
والنمد االوروبٌٌن اللذٌن كان لهما دور مباشر فً توجٌه   شعرابنا الى 
االستفادة من تراثنا وااللتفات الى التراث الؽربً بؤساطٌره واشكاله  
الفنٌة للتعبٌر عن تجارب معاصرة وهذا سبب من اسباب الؽموض فً 
المصٌدة المتكاملة ،وهو فً الولت ذاته سبب من اسباب ثرابها وتعدد 

  وتطورها نحو االفضل. اصواتها ودالالتها
 

         اما  الموضوعات الؽنابٌة، وؼنابٌة التعبٌر فً بنٌة المصٌدة 
المتكاملة ولدلمِّحت بالعناصر الدرامٌة لتخاطب االحساسات والعمل معاً 
وتمتزج فٌها الذات بالموضوع  وٌتعادل التعبٌر واالحساس وتؽدو اللؽة 
والصورة واالٌماع أدوات موظفة جدٌدة  ثابتة و ان المصٌدة المتكاملة 

كانت  نتٌجة للتحوالت االجتماعٌة وااللتصادٌة التً طرأت على مجتمعنا 
منذ منتصؾ المرن  العشرٌن ،فالمجتمع االستهبلكً افرز موضوعات 
الموت واالؼتراب كما انها ناجمة عن جهودالشعراء المتواصلة منذ 

  .بداٌات المرن العشرٌن للنهوض بالمصٌدة المعاصرة
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       كما ان بنٌة المناع فً المصٌدة العربٌة المعاصرة،  و مجاالت 
استخدامه ومصادره، فهو وسٌلة درامٌة للتخفٌؾ من حدةالؽنابٌة 

والمباشرة وهو اتمانة جدٌدة فً الشعر الؽنابً لخلك مولؾ درامً او 
رمز فن  ٌضفً على صوت الشاعر نبرة موضوعٌة من خبلل شخصٌة 

من الشخصٌات ، ٌستعٌرها الشاعر من التراث او من الوالع، ولد 
استعاره الشعراء من االساطٌر او الشخوص الدٌنٌة اومن التارٌخ العربً 
او من التراث االدبً كما فعل بعض   شعراء الحداثة حٌن استعاروا النعة 

  .لوجوه شعراء كطرفة بن العبد وابً نواس والحبلج وؼٌرهم
 

وان هذا الشاعر البد  ان ٌكون  مثمفا ثمافة عالٌة بالضرورة حٌث انها 
تظهر فً شعره واضحة المعالم، فهو ٌطوؾ فً التارٌخ المدٌم 
واألساطٌر والتراث للبحث عن متكؤ اومرفعا او وسٌلة او مولؾ 

تحمبلفكاره ورإاه، وان هذه  المصٌدة  تمٌل الى الطول فهً فً بعض 
 اعمال الشعراء ٌعتبرها  كتاب كامل، لمافٌها من امور متكاملة

ان بعض الشعراء المعاصرٌن استفادوا من العناصر الدرامٌة فً خلك 
شخصٌة ؼنٌة معمدة، فاتجهوا الى التراث بؤنواعه للتعبٌر عن تجارب 

معاصرة، وهذا ٌإكد اصالة المصٌدة المتكاملة، وسنكتشؾ ان 
الشخصٌات الدرامٌةالتً ابتدعها هإالء الشعراء ذات خلفٌات مختلفة، 
فبعضها من الماضً واآلخر من الحاضر وبعضها من الدٌن او االدب او 
الوالع االجتماعً، وبعض هذه الشخصٌات ذات منبت اجتماعً  طبمً او 

ذات مهن اجتماعٌة وضٌعة وذات هموم معٌشٌة وهذا ٌثبت ارتباط 
  .المصٌدةالمتكاملة بوالعها االجتماعً

 
الحكاٌة والحدث :           ان عناصر البناء العام وتكامل المصٌدة وهً

وصبلته بالشخصٌة وسماتها من جهة، وبالحتمٌة الناجمة عن تكوٌنها 
من جهة ثانٌة مبٌناً من خبلل الحكاٌة والحدث الدرامً والصراع والحوار 

الدرامً وبناء الحدث  ان الحكاٌة تكتسب اهمٌتها الفنٌة حٌن ٌمتلن 
الشاعر الممدرة على توظٌفها توظٌفا معاصراً، وان الحوارالجٌد 
والصراع المتٌن ٌإدٌان دوراً بارزاً فً بناء الحدث ورسم ابعاد 

الشخصٌةالدرامٌة وبناء المصٌدة المتكاملة، وان العناصر الؽنابٌة تؽتنً 
بالعناصر الدرامٌة  فٌتلون االٌماع والصورة بتلون احساسات الشخوص 
لٌشكبل االٌماع والصورة ، كماان المصٌدة المتكاملة شبكة من العبللات 
التماثلٌة والسلبٌة المتفاعلة، فهً ذاتاصوات وابعاد ومستوٌات ٌنجم 
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  .عنها التكافإ بٌن الداللة التراثٌة والداللة المعاصرة
 

تظهر الخاتمة ونكتشؾ نحن مدى عمك البحث واصالته ..            أخٌراً 
فهو ٌمؾ عند بنٌة المصٌدة المتكاملة، ٌحللها وٌدرس جوانبها المختلفة 
بل وٌعٌد تعرٌؾ  جملة من المصطلحات النمدٌة التً تمربنا من المصٌدة 

ولعل فً ذلن جهداً ٌود لو ٌوضح الحمٌمة وٌفكن .الحدٌثة وتمربها منا 
كل تفصٌبلتها كً ٌمٌم منارات ٌهتدي بها الباحثون والمنمبون عن 
الحداثة وتطوراتها وتجلٌاتها، وتإكد ان اتجاه الشعراء الى التراث  

ٌختارون منه الشخوص والحكاٌات،هو ردة الى الماضً لبلمتداد منه الى 
الحاضر فنسمع من خبلله اصواتنا ونرى ونتلمس احساساتنا ونعً 
مشكبلتنا، من خبلل رإٌة معاصرة تموم باحٌاء التراث وتوظٌفه 

توظٌفا ًمعاصراً على نمٌض ما كان ٌفعله شعراء حركة االحٌاء فً 
عودتهم الى بعض عناصر التراث  فمد كان الماضً هدفاً لهم ٌعودون 
الٌه لبٌان جمالٌاته وتمدٌسه والولوؾ عنده،وهكذا  تجمع المصٌدة 

المتكاملة االصالة والحداثة فهً التتخلى عن االصالة بحجة 
الحداثة،والتتخلى عن الحداثة بحجة التمسن بالتراث كما   فً الطرٌمة 
التمثٌلٌةفً رسم الشخوص واالتجاه نحو التعبٌر الدرامً ولدرة الشاعر 
على االمسان بالخٌوطالدرامٌة والخٌوط الشعرٌة التً تنسج المصٌدة 

  .المتكاملة
 
 

 

------------------------ ------------
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 النؽم واالٌماع   

 
ان النؽم اواالٌماع  هو توزٌع  الصوت ومداه بممتضى  حركات 
والموسٌمى نوع من انواع االٌماع والنؽم وجد منذوجد البشر على 

االرض  فهو مبلزم لبلنسان منذ المدم  ولد تمثل فً المدٌم  فً دندنة  
االنسان المدٌم مع نفسه او مع فرحه وحزنه حٌن تؽلب علٌه عاطفته 
فٌصفك بٌدٌه فرحا او سرورا  او ٌبكً نشٌجا  ٌعبر عما فً مكامن    

النفس 
 

مر االٌماع او النؽم  بمراحل  زمنٌة  عرٌمة على مر الدهور  واالزمنة 
وانتمل  هذا الفن  بٌن الشعوب  بمراحل  مبلزمة  لمراحل تطور االنسان  
نفسه وحاجته الٌه حتى اصبح فنا  واسعا وانؽاما  لها خاصٌتها  فً كل  

 شعب وفً كل عرق انسانً 
فالشعب االثٌنً  اختلفت ا ٌماعاته عن الشعب الفارسً  والرمانً عن 

العربً وهكذا والشعب العربً  فً المدن مثبل  اختلفت انؽامه عن 
الساكنٌن فً البادٌة والصحراء فاالختبلؾ حاصل بٌن هذا وذان  وحتى 

 فً المفصل الواحد
فالنؽم او االٌماع  العربً عرؾ بحركات الشعر  العربً او فً الؽناء 

العربً  اللذٌن هما جزء من كل  وتطور بمرور الزمن حسب متطلبات كل 
مرحلة  وعصر  وؼٌر حسب المكان اٌضا بٌن ابنا ء الصحراء والبادٌة 

والحضر والمدٌنة  وكان حصٌلة هذا التطور هذه البحور الشعرٌة  
المستنبطة من النؽم العربً  الحاذق التً اتخذت  كما لٌل من حركات 

سٌر االبل مثبل 
ولور جعنا تارٌخٌا لوجدنا العناٌة بالنؽم  العربً وجدت فً او لبٌل 

العصر االموى  مكتوبة  مثل كتاب االؼانً الابً الفرج وتطورت  فً 
العصر العباسً هذه االنؽام لتصبح فنا مستمبل واسعا علً اٌدي  فطاحل 

العلماء والفبلسفة العرب  ومإلفات  الفارابً  والخلٌل ابن احمد و 
اسحاق الموصلً  والكندي خٌر دلٌل على ذلن  والبحور الشعرٌة التً 
وجدت  انؽامها  منذ الجاهلٌة سماعا ضرب من ضروب  االٌماع  او 

اللحن  كانت ؼٌر معروفة كفن  ولد اظهرها الخلٌل ووزعها  اٌماعا فً 
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ستة عشر  بحرا او لونا موسٌمٌا  سمٌت بحور الشعر الزالت لابمة لحد 
االن  ولم ٌخرج عنها شعراء العربٌة  فهً تمثل اساس االٌماع العربً  
ولمة االنؽام ولد تفرع منها  الموشح والدوبٌت وؼٌره تبعا لظروؾ 

العصر  وحاجة االنسان الى نوع جدٌد من الؽناء او النؽــــــــــــموجمٌع 
هذه االنؽام  التخرج  عن اصولها  فهً باالصل حركات صوتٌة معٌنة 

صدرت فً زمن    فمثبل بحور الشعر  جاءت  لكل بحر حركات خاصة به  
مفاعل  \ فعولن \  مفاعلٌن \ فالبحر الطوٌل تكون مثبل على وزن  فعولن 

والبحر الكامل احتلفت \- ن – ن \ -  - ن \ -  - - ن\ - - ونرمز الٌه  ن 
\ متفاعلن \ اٌماعاته عن الطوٌل وجاءت  مثبلعلى وزن متفاعلن 

والهزج او \-  ن – ن ن \  ن – ن ن\ - ن -  متفاعلن او نرمزله  ن ن 
\ مفاعٌلن \ مفاعٌلن \ بحر الحداء كما ٌسمونه  جاء على وزن  مفاعٌلن 

وهكذا بمٌة بحور الشعر ولد -  -  -  ن \-  -  -  ن \-  -  - وٌرمزالٌه ن 
دخلت علٌها بمرور الولت  والحاجةالى التنؽم الجدٌد  الخبن والحذؾ 

--- و- - -والشطر  و
اما االٌماع الموسٌمً  او النؽم الموسٌمً  ربما ٌخرج عن فن االٌماع  
الشعري اال انهما متبل زمان مترابطان  ولد احدهما فً رحم االخر  
وترعرع معه وفً كنفه  فاالٌماع الموسٌمً  العربً ودساتٌن  هذا 

االٌماع  هً السبابة والوسطى والبنصر والخنصر  على التوالً  اساسا 
لنؽم الموسٌمى ولد جعل اسحاق الموصلً  االنؽام تسعا وضوعفت 

بمرور الولت فاصبحت  ثمانً عشرة نؽمة ولد بنى العرب  الحانهم على 
:- اٌماعات معٌنة  اذكر منها على سبٌل  المثال ماٌلً 

الثمٌل االول  متكون  من ثبلث نمرات  متالٌة ثم نمرة ساكنه ثم  -  1
-- ٌكرر اوتعاد لتشكل نؽما موسٌمٌا خاصاوٌرمز لها   ن ن ن 

الثمٌل الثانً  متكون  من ثبلث نمرات متوالٌة  واخرى ساكنة  تتبعها - 2
 ن-  ن ن ن  \ اخرى متحركةوٌرمز لها 

خفٌؾ الثمٌل  متكون من ثبلث  نمرات  متتالٌة الٌمكن ان ٌكون بٌن – 3
واحدة زمن نمرة  وبٌن كل ثبلث نمرات  نمرتان  زمن نمرة وٌرمزلها 

 \ن ن – ن ن ن 
الرمل  متكون من نمرة منفردة ونمرتٌن متتالٌتٌن  بحٌث  الٌمكن  - 4

ن ن  ن  \ن  \ بٌنهما زمن نمرة وبٌن رفعه ووضعه زمن نمرة ٌرمزلها  
ن ن ن \خفٌؾ الرمل  متكونة من نمرات ثبلث  متحركات ٌرمزلها  -   5\

حفٌؾ الخفٌؾ متكون من نمرتٌن متتالٌتٌن الٌمكن بٌنهما -6 
. ن ن \ نمرةزمن ثم ٌكرركل نمرتٌن زمن ٌرمز 
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من هذا السلم ٌتبٌن  ان االلحان الموسٌمٌة واالوزان الشعرٌة مترادفة 
مترابطة متكاملة نابعة احدهما من االخر  فالؽناء العربً واللحن 

الموسٌمً  احدهما ٌتمم االخر وٌكون جزء منه ولد تطورت باالنمسام و 
االنشطار اوالتداخل  بٌن الخفة والثمل  تبعا لحاجة العصر  وتطور االذن 
السمعٌة  ونزعتها لسماع نؽمة جدٌدة  اتٌة من حالة االبتكار  او التولٌد   

متفاعلة مع التمدم الحضاري وحالة الشعوب على اختبلؾ  موالعها  
 ومواطنها عامة

             ان لراء الممام  العرالً  ولراء المصحؾ الشرٌؾ ولراء 
الموالٌد واألذكار  ال تخرج إعمالهم  عن كونها أنؽاما  وإٌماعات 

موسٌمٌة  نؽمٌة وصوتٌة اختلفت بٌن لارئ واخر حسب نوع االٌماع 
واللحن المتبع لهذا اوذان وتلونت بنفس ألوان الموسٌمى والنؽم الصوتً 
للمارئ نفسه  متاثرة  بالزمان والمكان والنفس الخالص  لذا اختلفت  

االصوات والنؽمات بٌنهم  وتلونت االطوار و تباٌنت وكذلن  فً الموالٌد 
وما شابهها  من نمر على الدفوؾ والطببلت من االالت الموسٌمٌة  

وؼٌرها  وحتى فً االجهزة االلكتروتٌة الحدٌثة  هً ذاتها  فالضارب 
على هذه كالضارب على تلن  كل حسب نؽمته واٌماعه وان تباٌنت  

االحوال  واختلفت ولد تصل  الى ذات الشخص  نفسه  فعلى سبٌل المثال  
لو اخذنا   موسٌمى  اؼنٌة  معٌنة  لمطرب  عربً ولتكن  ام كلثوم  فً 

نبلحظ  (امل حٌاتً  )واؼنٌة  اخرى لها  ولتكن  (ٌاظالمنً  )اؼنٌتها 
النؽم الموسٌمً لتلن مطبوع  بطابع الحزن  والثمل ونبلحظ خفة النؽم 
واٌماعاته الرالصة فً امل حٌاتً وٌبلحظ ذلن حتى االنسا ن الجاهل  

وٌفرق بٌن ا للحنٌن  وتزداد هذه المبلحظة  مع ثمافة السامع  واختبلؾ 
االذن الموسٌمٌة له ومدى تعلمه وتظهر جلٌة لدى الشاعر او الفنان  

ولصٌدة امل حٌاتً جاءت على نؽمات )حتى تصل الى  ارلى  درجة  
عروضٌة رالصة وتعابٌر ادبٌة رالٌة  تختلؾ عن لصٌدة ٌاظالمنً 

اما لدى  الموسٌمً  او العازؾ  فتصل الى درجة   (الشعبٌة اولل هكذا 
االكتمال فً البناء  والتكامل العلوي المفضً الى الرلٌوربما تصل به  

الى حالة االرتماء بها  عند ذلن  ٌحصل  االبداع  والتطور وهكذا  تتطور 
الحٌاة  فً كل  مساراتها 

 
 

 *****************************************
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                  الفصل الرابع    

 

 الفنون الشعرٌة المعاصرة

 

 

           من المعروؾ ان االمة العربٌة امة الشعر والعاطفة 
االنسانٌة والٌزال االنسان العربً ٌندفع وراء عواطفه الى ابلػ 
الحدود وما الٌندفع اي انسان  اخرمن االمم االخرى مثله فهو 

شدٌد التاءثر بماحوله   واللؽةالعربٌة  لؽةالشعر واالدب 
. والكتابة االدبٌةوتكونت هكذا بطبٌعتها

          فهً تنسجم مع تطلعات االنسان العربً  وتفكٌره  
وخوالجه وافكاره وعواطفه وهً بحك اللؽة الشاعر ة كما ٌمول  

االدٌب  المرحوم عباس محمود العماد لذا ترى فٌها كل ما 
تحتاج الٌه من تعبٌر لتعبر به عن خوالج نفسن وربما تزدحم 
فٌها الكلمات على الشاعر اوالكاتب فٌكتب ماٌرٌد وال ٌستجدي 
كلماتها استجداءا  او ٌبحث عن كلمة ٌعبر  فٌها عن نفسه  
فاللؽةالعربٌة مثل اهلها شاعرة  مطٌعة طٌعة  االانها كثٌر ة 

التعمٌد فً لواعدها وتشكٌلها 

– مهما كان هذا الفرد -        لذا كان الفرد العربً وال ٌزال  
ٌعبر  عما فً خوالجه وافكاره  وله المدرة للتعبٌر  عنها  وعن 
هذه العواطؾ التً تجتاح نفسه  كشعراو نثر او ؼناء و بكاء  

وطرب وضحن  وماشابه  فاذا تركنا الجمٌع وجبنا الى 
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الشاعرالعربً وجدناه لمة فً الخٌال والعواطؾ  والتعبٌر 
الشعري  عما فً اعماق نفسه وما ٌحس به  وهكذا نرسالشاعر 

. العربً عبر العصور

وفً العصر الحدٌث بمً الشاعر العربً  رؼم التاءثٌرات 
لصٌما بلؽته  هذه الشاعرة وٌؽرؾ منها  ماٌشاء وٌختار للتعبٌر 
. عما فً نفسه وما ٌحس  به  فً محٌطه وممجتمعه  العربً 

 

     ****************                   

 

الشعر السٌاسً 

 

           ان اهم االحداث التً تاثر بها الشاعرالعربً  اولل 
المواطن العربً ككل هً االحداث السٌاسٌة فً  االمةالعربٌة 
وخاصة فً العصرالحدٌث اي فً المرن العشرٌن وما عانته 
االمة العربٌة من احداث  وما  لد اصٌبت به  من مصابب 

وكوارث ولد بٌنت جزءا منها فً الفصل الباب الثامن من هذا 
الكتاب عند دراستى للشعرالحد ٌث   وفً هذا الباب  حٌث اكتب 
عن الشعر المعاصر اجد انً  كمن ولؾ فً مكانه فاال حداث 

هً االحداث والمصابب هً ذاتها التً المت فً امتنا العربٌة ال 
تزال لابمة والشعراء المحدثٌن والمعاصرٌن  امامهم او 
ٌواجهون  نفس الحالة  فراحوا ٌكتبون الشعر وٌنشدونه 

معبرٌن عما فً نفوس هذه الجموع العربٌة الؽفٌرة  وما تطمح 
الٌه نفوسهم  وتهوى الٌه للوبهم لذا  نبلحظ ان الشعر 

السٌاسً فً الشعر العربً لد اخذا حٌزا كبٌرا جدا فً مجال 
الشعر وٌكاد ٌزٌد عن كل ما نظم ا و كتب من شعر فً  الفنون 
الشعرٌة ااالخرى فهذه لضٌة فلسطٌن  احتلت المكانة االولى  

لدى الشعراء العرب  وحتى عند 
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ا و لبن  الشعراء الذٌن ابتعدوا عن السٌاسٌة فراحوا ٌكتبون 
للعشك والؽرام  المرأة وجمالها وحسنها و خوالجها ومعاناتها 
العاطفٌة  نجد بٌن لصابدهم  لصابد رابعة بل وثابرة  تعبر  عما 

لضٌة – فً نفس هذا الشاعر ا و ذان اتجاه  هذه المضٌة 
لذا نستطٌع ان نمول ان اهم االؼراض الشعرٌة – فلسطٌن 

الحدٌثة والمعاصرة هً االؼراض السٌاسٌة وشعر المضٌة 
– شعرالنكبة – الفلسطٌنٌة او  مانسمٌه اصطبلحا 

– ٌمول الشاعر العرالً مظفر النواب فً  لصٌدته 

: االساطٌل 

 

اٌه  االساطٌل  الترهبوها 

 

لفوا و لو عراة كما لد خلمتم 

وسدوا المنافذ فً وجهها 

والمرى والسواحل واالرصفة 

انسفوا ماستطعتم الٌه الوصول 

من االجنبً المجازؾ واستبشروا العاصفة 

مرحبا اٌها العاصفة 

مرحبا مرحبا  مرحبا اٌها العاصفة 

احرلوا اطمم الممع من خلفكم 

فاالساطٌل والممع شًء ٌكمل شٌبا 

كما ٌتنامى الكساد على عملة  زابفة 



 48 

بالدبابٌس والصمػ هذي الدمى الوطنٌة  والفة 

لربوا منها النار  التخدعوا انها تتؽٌر 

الٌتؽٌر منها سوى االؼلفة 

مرحبا مرحبا اٌها العاصفة 

اٌها الشعب احشً المنافذ بالنار 

اشعل مٌاه الخلٌج تسلح 

وعلم صؽارن نمل العتاد كما ٌنطمون 

اذا جاشت العاطفة 

التخؾ التخؾ 

نصبوا حامبلت الصوارٌخ 

نصبوا جوعن 

ضع لبضتن على الساحل العربً 

وصدرن والبندلٌة والشفة الناشفة 

رب  هذا الخلٌج    جماهٌره 

ال الحكومات    الالراجعون الى الخلؾ 

الاالطلسً وال االخرون وان  نضحوا فلسفة 

التخؾ    التخؾ 

ال تخؾ   اننا امة 

اما فً فلسطٌن فالشعراء العرب ابدعوا  وانشدوا وشدوا كثٌرا 
جراحات ودما  نازفا  فً ارض المعركة فً فلسطٌن من هذا 
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بل شعرالمماومة نختار هذه – الكم الهابل من شعر النكبة 
- االبٌات للشاعر الفلسطٌنً  سمٌح الماسم 

 
طعام الشهٌد ٌكفً شهٌدٌن 

 
ٌاهاجر المتعبه .. ٌا أمنا الرٌح 

 
أعدي الطعام الملٌل ألبنابن العابدٌن على عربات المنافً 

خذي كفنً شرشفاً لؤلوانً العتٌمة 

 
.. لومً افرشً للضٌوؾ األحبة كوفٌتً

 
إنهم متعبون جٌاع 

 

أعدي لهم وجبة من بمول الخراب 
 

أعدي كإوس العذاب 
 

وإبرٌك أحزانن المرعبه 
 

سٌجمعنا الخبز والملح عما لرٌب 
 

وتجمع أشبلءنا لممة العودة الطٌبه 
 

وأفتح دفتر أمسٌة شاعرنا 
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ما انا فاكتب فً بؽداد والخراب الذي لحمها والخابنون الذي 
\ وضعوا  اٌدٌهم فً  اٌدي الؽاصبٌن الجبناء فالول  

 

بؽداد ٌابؽداد  ٌارمز المحبة والصفاء 

 ٌاللؽباء-  ضٌعون الؽادرون بظلمهم 

 جعلون فرٌسة       للطامعٌن الؽرباء

 فلٌكتب التارٌخ سطرا فً المذلة والخناء

فمد بلت  نفوسهم المها نة    فبل  حٌاء 

======== 

 بؽداد ٌابؽداد صبرا اٌا لوت الملوب

 بؽداد ٌاللعة العراق  شمال  وجنوب

 بؽداد عذرا    هجرت ٌراعً والكتٌب

 ٌؽداد عذرا  فر دوسً    انت والحبٌب

 بؽداد ز رتن ضامبا  لد مسنً فٌن اللؽوب

 

 

رحلة العمر  طوٌلة    مات بٌن جٌم وسٌن 

 خمس وستون  تمضً  لد حلك الهم  السنٌن

 لم ٌبك من  عمري طوٌبل ؼٌر هزٌع من لرٌن
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 رحت ابكٌن  ٌابؽداد كاننً  فٌن  سجٌن

 اندب  المرب ا رتجا ال   طاردا  هم الشجون

 

 ***********************

 رحت فً حلم اسود  فزاع  مرٌر

 لم ٌبك من عمرن شًء ؼٌر انات المبور

 نمطة  نمطة نمطتان جؾ ٌراعً والبحو ر

 لطرة لطرة لطرتان  من نجٌع وجهن المنٌر

 بؽداد والعراق  لطرتان  كثرت  لطارا فً هدٌر

======================= 

لطرة لطرة  لطرتان  زخات     لطار 

 مبلءت كل الشوارع   والموالع والدٌار

 بل صارت   بحارا      جمعت كل البحار

 ضاع بٌتً  والمحلة    ضاع لٌلً والنهار

 رحت ابحث  عنن  ٌا بؽداد  ٌا ام المرار

============== 

 وتلمست ما حولً  فاذا   نجٌع  فً   نجٌع

 الكل مجروح الفإاد  الكل فً الؽم صدٌع

 واذا االمر الناهً     ؼرٌب  او  وضٌع

 رحت اصرخ  فً  نفسً  واعمالً    نزٌع
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 فاذا كل ماحولً مرٌع   كل ماحولً  مرٌع

================= 

 رحلة العمر طوٌلة      فٌها اتعبنا الزمن

 كلما رمنا  صبلحا   نجنً   احمادا   احن

 شرعوا المتل عبلنا  فٌن وتمثٌل البد ن

 بدلوا شرعة هللا تعالى  شرعة المتل ما امن

 اضحى رعاع الناس حكا  ما واعبلما   لمن ؟؟

===================== 

 الؾ عام للوراء    لد جلل الناس السواد

 دارت الدنٌا جحٌما واكتوت بها كل العباد

 الم  مض فً جسمً  احرلنً ؼمالرلا د

لرحت جفنً الرزاٌا   والببلٌا  والسها  د 

ربً رإوؾ  بالعباد - هلل اشكو ما نبللً 

--------------------------------------- 

 ؼصبوا عفافن ؼٌلة   الظالمون  الؽاصبون

 جاإون فبران جحر    فً الرذٌلة  ؼارلون

 سود الوجوه زعانؾ  وكل   شر   ٌمكر و ن

 رحمان ربً   منهم    عسل الكبلم ال فظو ن

 بؽدادٌابؽداد صبرا        فاننابرحابن صابرون

 *******************************
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شعر  الؽزل والتشبٌب 

 

الؽزل من الفنون الشعرٌة المعروفة فً الشعر العربً  ولد كتب 
فٌه الشعراء المعاصرون كثٌرا  وعبروا عن عواطفهم وخلجات 
للوبهم ازاء  الحبٌبة الؽالٌة ووصفوا سهراتهم واحوالهم  وما 
ٌعانونه من  حب ووله  وؼرام  وال ٌوجد شاعر  االكتب للمرأة 
شعرا وللحبٌبة لصٌدة ٌبثها حبه وشوله ولوعته  ومن المبلحظ 
ان اؼلب الشعراء لد ابتعدوا فً هذا العصر عن الوصؾ 

. الجنسً للمرأة    وكل ماٌعٌب 

ومن الشعراء   من اختص فً شعرالؽزل وشعرالنساء 
وعواطفهن  وما ٌشعرن به وما ٌشعر الشاعرازاءالمرأ ة 

الحبٌبة اوالزوجة او العشٌمة مثل الشاعرالمعروؾ نزارلبانً  
الذي كتب للمرأة الشًء الكثٌرمن شعره  ومن شعر الؽزل هذه 

المصٌدة للشاعر نزار لبانً بعنوان مدرسة الحب 

 
 علََّمنً ُحبُِّن أن أحزن

 
 وأناُمحتَاٌج منذُ عصور

 
 المرأٍة تَجعَلَنً أحزن

 
 المرأٍة أبكً بٌَن ذراعٌها

 
  ..مثَل العُصفُور

 
 المرأٍة تَجمُع أجزابً

 
 كشظاٌاالبلوِر المكسور
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***  
 
 سٌِّدتً.. علَّمنً ُحبّنِ 

 
 أسوأَعادات

 
 

 علّمنً أفتُح فنجانً
 

 فً اللٌلِة آالَؾ المّرات
 

  ..وأجّرُب طبَّ العّطارٌنَ 
 

 وأطرُق باَب العّرافات
 

 أخرُج من بٌتً ..علّمنً
 

ط أرصفةَ الُطرلات  ألمّشِ
 

  ..وأطاردَ وجهنِ 
 

 فٌاألمطاِر، وفً أضواِء السٌّارات
 

  ..و أطارد ثوبن
 

 فً أثواب المجهوالت
 

  ..وأطاردَ طٌفنِ 
 

  ..حتّى.. حتّى
 

 فً أوراِق اإلعبلنات
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***  
 

 علّمنً ُحبّنِ 
 

 كٌَؾ أهٌُم على َوجهً ساعات
 

 بَحثاً عن ِشعٍر َؼَجرّيٍ 
 

 تحُسدُهُ ُكلُّ الؽَجرٌّات
 

  ..عن صوتٍ .. بحثاًعن وجهٍ 
 

 هَو ُكلُّ األوجِه واألصوات
 
***  
 

 أدخلنً حبُِّن سٌِّدتً
 
 .. ُمدَُن األحزان

 
 وأنا من لبلِن لمؤدخل

 
  ..ُمدَُن األحزان

 
  .. لم أعِرؾ أبداً 
 

 أن الدمَع هواإلنسان
 

  ..أن اإلنساَن ببل حزنٍ 
 

 ..ذكرى إنسان
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***  
 
  ..علّمنً حبنِ 
 

َؾ كالّصبٌان  أن أتصرَّ
 

  ..أن أرسَم وجهن
 

 بالطبشوِر على الحٌطان
 

ٌادٌن  وعلى أشرعِة الصَّ
 

لبان  علساألجراِس، على الصُّ
 

 كٌؾ الحبُّ .. علّمنً حبنِ 
 

 .. ٌؽٌُّر خارطةَاألزمان
 

 أنًِّ حٌَن أُِحبُّ .. علّمنً
 

  ..تُكؾُّ األرُض عن الدوران
 

 علّمنً ُحبن أشٌاءً 
 

 ما كانت أبداً فً الُحسبان
 

  ..فمرأتُؤلاصٌَص األطفالِ 
 

 دخلُت لصوَر ملوِن الجان
 

 وحلمُت بؤن تتزوجنً
 
  .. بنُت السلطان
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 ..تلَن العٌناها
 

 أصفى من ماء الُخلجان
 
  ..تلن الشفتاها
 

مان  أشهى من زهِر الرُّ
 

  ..وحلمُت بؤنٌؤخِطفُها مثَل الفُرسان
 

  ..و حلمت بؤنً أهدٌها أطواق اللإلإ و المرجانْ 
 

 علَّمنً ُحبُِّن، ٌا سٌِّدتً، ما الهذٌان
 

العُمر.. علّمنً  كٌَؾ ٌمرُّ
 

  ..وال تؤتً بنُت السلطان
 

***  ******************
 

ومن لصابدي فً الحب والؽزل هذه االبٌات من لصٌدة بعنوان  جنة 
:- الفردوس كنت لد كتبتها لزوجتً لبل زواجنا بسنتٌن تمرٌبا

 
 

 فئاد٘  ارالرّ    انضتٛذٚح    انشدٖ

 فشٔزٙ تٓا ًْٛٗ ٔشٕلٙ عٛئرٚٓا

 

 

 نمذ ٔنّؼد لهثٙ اندشٚر تسثٓا

 فكش٘  ؽاس  َسْٕا   كٙ      ٕٚافٛٓا
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 نمذ نؼة انذْش انخئٌٔ تشًهُا

 

 ٔزالد يٍ  انكشب انذٔاْٙ  ػٕاسٚٓا

 

 

 ًْٕو تمهثٙ  ال اَدالء الفمٓا

 ٔافاق افكا س نٙ االْٔاو ذًهٛٓا

 

 

 فهٕ ٚثذ٘ لهثٙ ػشش اػشاس ًّْ

 نًا  اعرطاع انُاط تاندٓذ ٚخفْٕا

 

 

 ٔألعٕدخ االفاق زضَا كم نٛهح

 غاتد َدٕو انهٛم ٔانغى  ٚخفٛٓا

 

 

 ٔطايد  ؽٕٛس انشٔع ػًا ذغّشدخ

 ٔأَّد تهسٍ َاطة فٙ َٕازٛٓا

 

 

 فاالفك تاكٙ انؼٍٛ زًش خذٔدِ

 لشٚر اندفٌٕ انغّغ ديؼٙ ٚذّيٛٓا

 

 

 ؽاند نٛانٙ انذْش اػؼاف ٔلرٓا

 ٔصاند َٓاساخ  فانهٛم داخٛٓا

 

 

ٓا ًّ  ٔأزُد زمٕل انشٔع سإٔعا  نغ

 فأسالٓا طفشاء خفد يداسٚٓا

 

 



 59 

 تكد زانرٙ  فاػد يُاتغ ديؼٓا

 فانمذّ يشسٕب انثشٖ ٚشٔ٘ ذؼاصٚٓا

 

 

 ساغًد َفغٙ اٌ ذؼٛش لشٚشج

 ٔذؤتٗ انُفظ اال زثٛثا ُٚاخٛٓا

 

 

 ٔذؤتٗ َفٕط انُاط ػٛشا يُغظا

 فرشَٕ انٗ االعُٗ  ذسٛٙ اياَٛٓا

 

 فاٌ َفظ ايشٖء ذداسخ خثٛثح

 فانخثث خثث  ٔنٛظ انسة  ٚٓذٚٓا

 

 ٔاٌ  اْرذخ َفظ تسة نذستٓا

 فرهك َفٕط شايخاخ  شآ ٔٚٓا

 

 ايشخ فئاد٘ ٚمظٙ غشايٓا

 ٔلهثٙ يشسٌٕ غشايا ٔذًمٛٓا

 

 ازثثرٓا سٔزا نذ٘ ػضٚضج

 ٔخُاخ ازاليٙ اعكُرٓا فٛٓا

 

 دخهد اٚا سٔزٙ فئاد٘ ػضٚضج

 انٕدّ ٚدهٛٓا- سٔزٙ كًا ذٍٕٓٚ- 

 

 اكُّٛك  ٚاخُح انفشدٔط ػاتمح

 خٕفٙ يٍ انؼزال َدُٙ يكاسٚٓا

 

 ذزكشخ كٛف انشٕق ٔانسة لادَٙ

 انٛٓا ٔػؼد  ٚذ٘ ػٓذا تؤٚذٚٓا

 

 ٔاخهظد زرٗ انًٕخ ػٓذا نسثُا
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 ْم تؼذ ْزا انؼٓذ غذسا  ٔذًٕٚٓا

 

 

 ٔػٓذ٘ اٌ ال ذمطغ انؼٓذ تُُٛا

 فُسٙ انسٛا  شٕلا ٔزثا  عُثُٛٓا

 

 ٔلهثٙ  طهد  الٚٓٛى  تخٕدج

ّٙ ٔذذنٛٓا  ٔاٌ اظٓشخ  شٕلا  ان

 

 نكٍ لهثٙ  ْاو فٙ عفش زثّٓا

 ٔغاص انٗ االػًاق فٙ لؼش ٔادٚٓا

 

 نٛشػٗ صْٛشاخ ًَد فٙ ٔدادْا

 ٔٚدُٙ ثًاس انغشط سفما تغالٛٓا

 

 ْٙ انشًظ فٙ َظف انُٓاس تّٓٛح

 نكُٓا أفٙ  ػٕٓدا نشاػٛٓا

 

 ذٕفٙ انؼٕٓد انًثشياخ  ٔدٚؼح

 سزٛى فئادْا  انكشاو  اْانٛٓا

 

 ْٙ انظٕسج انًٕزاج شكال تًا تٓا

 ٔاٚح نهسغٍ ذغثٙ يؼاَٛٓا

 

 ْٙ انُٕس  تم انُٕس يُٓا َاتغ

 ٔانخهك ٔاالخالق يٍ را ٚذاَٛٓا

 

 فهٛغد نُا يمٛاط  ٚسظٙ خًانٓا

 

 تانكٌٕ  ذشثٛٓا- كانُٕس–ٔنٛغد نٓا 

 

 ٔلذ ٚؼدض انمٕل  نسظش طفاذٓا

 ٔانسثشٔاالٔساق أ ياٚؼاْٛٓا
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 فانشؼش  نٛم لذ ذشمّش فدشِ

 ٔذثش يضٚح يًُٓا  طاس  ٚدهٛٓا

 

 

 ذذند خذٚالخ ؽال ايرذادْا

 ذاليظ انؼدض انشدٚف  رٔاتٛٓا

 

 

 ٚشّغ عُاءا زٍٛ ٚغطغ َٕسِ

 ذٓادٖ يٍ انشًظ شؼاػا ٕٚاخٛٓا

 

 

 ارا كاٌ ػٕء انشًظ فّٛ ذًأج

 فايٕاج تسش داػة انشٚر ػانٛٓا

 

 

 ْٔز٘ انؼٌٕٛ انفاذُاخ تغسشْا

 كششاشح اندُذ٘ انشداع ذشيٛٓا

 

 

 سيرُٙ عٓايا طائثاخ تطشفٓا

 اخشلد غشاء انمهة آثاسْا فٛٓا

 

 ٔذهك انؼٌٕٛ انُاػغاخ لرهُُٙ

 ٔذسشٚك خفُٛٓا اندشٔذ ٚذأٚٓا

 

 

 اخًم تٓا لذا سشٛما ٚضُٚٓا

 خًال انمٕاو انغّغ خظشا  ٚذاَٛٓا
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 نٓا يثغى نهشًظ اٌ فاِ يشاتّ

 ٔنهضْش تانثغًاخ سفما عٛغشٚٓا

 

 

 ارا ياتذخ فانشًظ خدال ذضأسخ

 ٔانثذس ٚخثٕ فالذ انُٕس خانٛٓا

 

 

 ازثثرٓا  نهشٔذ أفٗ زثٛثح

 ٔانسة ًٚهٙ انمهة يُٙ ًٔٚهٛٓا

 

 

 َثمٗ ػهٗ االخالص َثُٙ ٔدادَا

 َٔدُٙ ثًاس انسة خٛشا ٔ ذشفٛٓا

 

 
 --------------------------------------------

شعرالمدح والفخر 

 

شعر الفخر او شعر المدح هذا الفن الجاهلً الذي عبر كل  
البمرون ووصل الٌنا الٌزال  فً مولعه  فالدح  الجاهلً 

والعصورالتً تلته  كان فً الحكام والمتنفذٌن وال ٌزال  فاؼلب 
الشعراء  لالوا المدح فً العصر الحالً فً مدح رإساء وملون 

الدول العربٌة رؼم علمهم ان بعضا منهم الٌستحك كل هذا 
المدح واالطراء الباذخ و النفاق المبرلع فمصابد المدح التً  

تمال فً المهرجانات واالحتفاالت اؼلبها زابفة   وطمح الشعراء 
نٌل حضوة اوجاه اومال   ازاءها فمثلهم كمثل شعراء العصور 
االخرى بدءا من العصر الجاهلً وكل ربٌس او خلٌفة او ملن 
اوامٌر اولل رببس دولة اتخذ من بعض الشعراءمداحٌن له 

ومطبلٌن 
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اما شعرالفخر فمد فخر الشعراء بابطال العروبة  والمماتلٌن فً 
ساحات الوؼً حتى االستشهاد  اولبن الذٌن ضحوا بارواحهم 

فً سبٌل كرامة وعزة االمة العربٌة وفخروا باوطانهم  وعزتها 
علٌهم  والدفاع عنها  بالنفس والمال والكلمة الصادلة  ومن 
شعر الفخر هذه االبٌات  للشاعر العرالً عبد الرزاق عبد 

الواحد  ٌفخر بها فً وطنه الصبور الذي تكالبت علٌه الدول 
االكلة  لتمٌده وتؤكل كل مافٌه وتسحك اهله الصابرٌن  وتمزق 

- لحمتهم  وتشرد الطٌبٌن منهم  ٌمول 

             تشعر به اإلبلُ ولم  .. لالوا وظلَّ 
 وهوٌحتملُ .. ٌمشً، وحادٌِه ٌحدو                           

.. 
   ومخرُز الموِت فً جنبٌه ٌنشتلُ 
 حتى أناخ َ بباِب الدار إذوصلوا                                

 وعندما أبصروا فٌَض الدما َجفلوا
 !صبَر العراق صبوٌر أنت ٌاجملُ                             

 صبَر العراق وفً َجنبٌِه ِمخرزهُ 
 ٌؽوُصحتى شؽاؾ الملب ٌنسملُ                                 

 ما استفزوا من َمحارمهِ .. ما هدموا
 ما لتلوا.. ماأبادوا فٌه.. ما أجرموا                          

 ٌمشً مكابرةً .. وطولـُهم حولهُ 
ومخرُز الطوق فً أحشابه  ٌَؽـُِل                              

 وصوُت حادٌه ٌحدوهُ على َمضٍض 
 وُجرُحهُ هو أٌضاً ناِزٌؾ خضلُ                                

 حتى صبُره ٌصلُ .. ٌاصبر أٌوب
 !إلى ُحدوٍد، وهذا الصبُر ال ٌصلُ                               

 ٌا صبر أٌوب، الثوٌب فنخلعُهُ 
 وال داٌر فننتملُ .. إن ضاق عنا                                 
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 لكنه وطٌن، أدنى مكارمه
 ٌاصبر أٌوب، أنا فٌه نكتملُ                                   

ةُ األوطان أجمِعها  وأنه ُؼرَّ
 !فؤٌن عن ؼلة األوطان نرتحُل؟                                

 
 أم أنهم أزمعوا أال ٌُظلّلنا
 فً أرضنا نحن ال سفٌح، وال جبلُ                            

 
 إالبٌارق أمرٌكا وجحفلـُها

 وهل لحٍر على أمثالها لَبـَُل؟                                   

 
 واضٌعة األرض إن ظلتشوامُخها

 !تهوي، وٌعلو علٌها الدوُن والسفلُ                          

 
 كانوا ثبلثٌن جٌشاً، حولهم مددٌ 

 من معظم األرض، حتى الجاُر واألهلُ                    

 
 جمٌعهم حول أرٍض حجُم أصؽرِهم

 !تندى لها الُمملُ .. إالمروءتُها                             

 
 ما فعلتْ .. وكان ما كان ٌا أٌوبُ 

 مسعورة ً فٌدٌار الناس ما فعلوا                           

 

 ما خربت ٌد ألسى المجرمٌن ٌداً 
 ما خّربت واستباحت هذه  الدولُ                           



 65 

 
 هذي التً المثل العلٌا على فمها

 !وعند كل امتحان تبصُك الُمثُلُ                               

 
 ٌاصبر أٌوب، ماذا أنت فاعلهُ 

 إن كان خصُمَن ال خوٌؾ، وال خجُل؟                    

 
 وال حٌاٌء، والماٌء، وال ِسمةٌ 

 وهو ال ٌمضً، وال ٌِكلُ .. فً وجهه                        

 
 أبعد هذا الذي لد خلفوهلنا
 وهذا الشاخُص الجـَلـَلُ .. هذا الفناءُ                           

 
 لممتُنا ..وهذا الضٌكُ .. هذا الخرابُ 

 صارت ُزعافاً، وحتى ماإنا وِشلُ                          

 
 هل بعده ؼٌر أن نبري أظافرنا

 !برَي السكاكٌِن إن ضالت بنا الحٌَُل؟                       

 
 إنا معشٌر ُصُبً رُ .. ٌا صبر أٌوب

 ن                          نُؽضً إلى حد ثوب الصبر ٌنبزلُ 

 لكننا حٌن ٌُستعدى على دمنا
 وحٌن تُمطُع عن أطفالناالسبلُ                                   

 
، ال حً إال هللاَ ٌعلُم ما  نضجُّ
 !لد ٌفعل الؽٌض فٌنا حٌن  ٌشتعلُ                            
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ً .. ٌا عراق األرض.. ٌا سٌدي  ٌا وطنا

تبمى بمرآهُ عٌُن هللِا  تكتحُل                                

 
 لم تُشرق الشمُس إال من مشارله

 ولم تَِؽب عنه إال وهً تبتهلُ                                

 
 ٌا من فً شواطبه.. ٌاأجمَل األرِض 

 تؽفو وتستٌمظ اآلبادُ واألزلُ                                 

 
 ٌا حافظاًلمسار األرِض دورته

 وآمراً كفةَ المٌزان تعتدلُ                                       

 
 ُمذ كّورت شعشعت فٌهامسلّته
 ودار دوالبه، واألحُرُؾ الرسلُ                               

 
 حملن للكون مسرى أبجدٌّته
 !وعنه كبللذٌن استكبروا نملوا                              

 
 أنت من ٌلوون ِشعفتَه.. ٌا سٌدي

 وٌخسؤون، فبل وهللا،لن ٌصلوا                              

 
 ٌضاعفون أسانا لدر ما لِدروا

 وصبُرنا، واألسى، كل له  أجلُ                         

 
 والعالُم الٌوُم، هذا فوق خٌبته

 ؼاٍؾ، وهذا إلى أطماعه َعِجلُ                         
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 لكنهم،ما تمادوا فً دنابتهم
 وما لهم جولةُ األلزاِم تمتثل                           

 
 لن ٌجرحوا منِن ٌا بؽدادأنُملةً 

 !ما دام ثدٌُن رضاعوه ما نَذلوا                         

 
 أهلُن رؼم الُجرحِ،صبرهمو.. بؽدادُ 

 صبُر الكرٌم، وإن جاعوا، وإن ثـَِكلوا                  

 
 لد ٌؤكلون لفرط الجوعؤنفسهم

 !لكنهم من لدور الؽٌر ما أكلوا                       

 

 ******************

 

 

 الفخــــــــر 

 

 

اما فً  الفخرو مدح شخصٌة الرسول الكرٌم دمحم صلى هللا علٌه 
وسلم وال بٌته االطهار فمد ابدع  كثٌر من الشعراء  لدٌما 

وحدٌثا وفخروا به نعم الفخار ومن شعر المدح والفخر النبوي 
الشرٌؾ  

:     فهذا الشاعر ولٌد االعظمً ٌمول 
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عفوا رسول هللا ٌانبراسنا 

                           فلمد أصاب المسلمٌن تفرق 

دب التناحر والتباؼض بٌنهم 

                             فتهاونوا فً دٌنهم وتمزلوا 

وتشعبت طرق الفساد  فواحد 

                         ٌرفوا الثٌات لهم وألفت خرق 

 عجبا أٌسكت ذو الفضٌلةوالهدى  

                            وأخو المفاسد بالخنا  ٌتشدق 

حال تسًء إلى الرسو ودٌنه  

                            وتعافها بدر وٌؤبى الخندق 

أنا ٌا رسول هللا أشدو باسمكم 

                     فتصٌخ آذان الزما ن  وتطرق 

 وتهزها هللا أكبرهزة لسماعها 

ا                              ٌهوي  الكفو   روٌصعك 

أنا من شباب دمحموجنوده  

                            وبؽٌر هدي دمحم الأنطك 

باٌعت ربً أن أظل  مجاهدا  

                              وبؽٌر حبل هللا ال  أتعلك 

أنا مسلم بعمٌدتً  وبمنهجً 

                      عهد علً مدى الحٌاة وموثك 
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 أن ال أهادن كافرا أوظالما  

                              عهدا ولو من أجل ذلن أشنك 

والول   فً  مدح الحبٌب المصطفى ملسو هيلع هللا ىلص  وافخر  به   فً لصٌدة  
فً ذكرى مٌبلده ولد لدمتها فً احتفالٌة الٌمت فً المسجد 

المرٌب من داري فً الحً العصري  فً لضاء بلدر وز  التطؾ 
: منها   هذه االبٌا ت

 
هللا ٌؽرس فً االنسان عاطفة 
منذ الطفولة فً فهم وفً جهل 

 
 

 والناس صنفان صنؾ عاش فً دعة
وصنؾ عاش فً لهو وفً سفل 

 
 

والمرء ٌظهر ما فاضت منابعه 
فً ساح فطرته البٌضاء من خصل 

 
 

فما احبوا من االحوال او كرهوا 
اال لما فً نفوس الناس من علل 

 
 

ٌا مالن الملن ما جاشت مشاعرنا 
اال بما شبت من فرض ومن نفل 

 
 

اذ ٌرتوي الملب اٌمانا فٌؽمره 
فٌض المحبة واالاللهام واالمل 
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ٌرنو الى هللا مزهوا به جلبل 
ٌرجوا تفضله فً المبض والحلل 

 
 

حتى تراى لفٌض الوجد مصدره 
حب الرسول وما فٌه من النهل 

 
 

ربً الٌن فإادي حٌن ٌؽبطه 
حب الرسول مواجٌد بها  جذلً 

 
 

انً بحب المصطفى المختار فً وله 
ٌنازع النفس واالشجان فً كلل 

 
 

ما فً الفإاد وما فً الروح من نفس 
 اال الٌه وما نخشاه   من وجل

 
 

 نفسً جناب رسول هللا ٌشؽلها
تناشده والخلك فً شؽل –شولا 

 
ٌا سٌدي ٌا رسول هللا حبكموا 
فرض علٌنا وما تراى له مملً 

 
فالملب ٌخفك واالمال واجفة 
والشوق ٌكبر واالٌمان كالجبل 

 
 

انً لصد تن بعد هللا محتسبا 
ٌاسٌدي المصطفى شولا على امل 
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ارجوا الشفاعة ٌوم الحشر مبتهبل 
 ان ال اله  اال هللا   فً   االزل

 
 

مستشفعا برسول هللا ٌدخلنً 
فً جنة وسعت افنانها  الملل 

 
 

 اذ ابتؽً امبل الروح تمصده
حشر مع المصطفى فً جنة الظلل 

 
 

روحً تطٌر الٌها فً جوانحها 
عصفورة صعدت فً الجو فً عجل 

 
 

فً حضرة المصطفى المختار انشده 
شعرا ٌنازعنً والعٌن فً همل 

 
 

ان المنً بعض اصحابً على زلل 
فما بحب رسول هللا من زلل 

 

 

 

 **************************
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 الوصـــؾ

 

             العصر الحدٌث ٌمتاز بضموركثٌر  من االؼراض 
الشعرٌة لدى اؼلب الشعراء  وعزوفهم عن النظم فً اؼراض 
كانت تعتبر  من اهم االؼراض الشعرٌة كالوصؾ مثبل  وان 
تكلؾ  شاعر ونظم فً وصؾ شًء معٌن كان  نادرا وصفه 
رؼم كثرة المواد الحدٌثة واالمور الشابمة   فهل  لرأ ت اٌها 

الماريء الكرٌم  لصٌدة  فً وصؾ الطبٌعة  وجمالها  حدٌثا او 
وصؾ  جهاز النت الحدٌث وما فٌه من امورتخدم البشرٌة 

ومحاسن ومساويء او وصؾ هذه االمورالصناعٌة الحدٌثة  
بجمالها و كمالها وحسنها وتطورها او فً اذاها للناس 

كصناعة الصوارٌخ واعتدة الحرب وؼٌرها فمد ابتعد  الشعراء 
عن فنون كثٌرة  ومنها الوصؾ ومن شعر الوصؾ المعاصر 

هذه االبٌات  للشاعر المصري عزت المطٌري 

:- فً وصؾ حبٌبته ٌمول

فً جٌدها  
 

عمد من النجوم  
 

موكب  
 

لرلصة الشهْب  
 

فً ثؽرها سفرجل  
 

وموسم مإجل  
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لسكر دنا  
 

ولم ٌذْب  
 

فً صدرها جسارة الرمان  
 

نشوة الربٌع  
 

فً سواحل العنب  
 

فً زندها أساور  
 

من نرجس السحب  
 

فً كفها نمارق  
 

زوارق وردٌة المجداؾ  
 

تنتهً لشاطا  
 
إال كما بدا  ... ال ٌنتهً 

 
فً لحظها ابتسامة الرشؤ  

 
فً مابها الظمؤ  

 
فً رٌمها شهد وبلسم  

 
لكل ما ٌهذي به المحب  

 
كل ما ٌشتاله، من حلمه الممتد  

طول لٌله األثٌل  
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حٌنما امتؤل  
 

بؤؼنٌات عن حدابك المدى المعلمات  
 

عند بابل الندى  
 

ولصة الهداهد التً نامت  
 

على أسرة النسٌم  
 

فً سبؤ  
 

ولم تبح بسرها  
 

ولم تذع نبؤ  
 

فً مشٌها نعومة الهدٌل  
 

!!  من ٌمامة ٌلفها الطرْب 
 

فً خطوها ؼزالة تمٌس  
 

فوق عشٌة األصٌل  
 

تمتفً آثار سوسن هرْب  
 

تبّت ٌدا البنت التً  
 

أؼرلت فتى  
 

فؽاب ثم ذاب  
ثم لم ٌتب  
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عن حتفه  
 

ولم ٌكن سوى ؼمامة  
 

تمطر األعناب فً سهولها  
 

وترسل العذاب هادرا  
 

إلى سهوله  
 

وترشك التعب  
 

لم ٌؽن عنه عشمه  
 

وال البروق ٌصطلً بنارها  
 

وال برٌك فضة الروح  
 

وال زمرد الضلوع  
 

عندما تضًء كاللهْب  
 

وال المصابد الذهب  
 

أضاع عمره سدى  
 

وباء بالخسران مرة  
 

ومرة  
 

 !!!وما كسْب 
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 --------------------------

 الرثـــــاء

 
 

        الرثاء من الفنون الشعرٌة المدٌمة التً استمرت عبرالعصور  
وفً هذا العصر المعاصر ا و لل الحدٌث والمعاصر تؽٌربعض جوانب هذا 
الفن  فاصبح بدل البكاء  والنواح والحنٌن على شخص ما  اصبح  الرثاء 
ٌبكً شهداء االمة العربٌة وٌرفع من مكانتهم  الى ارلى درجاتها العالٌة 
واختلؾ تعبٌر الٌوم عن تعبٌر االمس لدى بعض الشعراء المعاصرٌن 

. وبمً على حاله لدي البعض منهم
 

وراح كل شاعر ٌنشد رثاءه وما ٌحس به  اتجاه هذا المتوفً اوذان بما 
ٌختلج فً اعماق للبه  من احساسٌس  ومشاعر ٌراها االفضل فً 
اسلوبه الخاص  وطبٌعة  هذه االسالٌب  وفما لما اوجد من  معا 

ٌٌرابتدعها شعراء المعاصرة والحداثة  او بمعنى اخر وفما   لما  حفروا  
من أنهار المول الشعري بخٌال التجربة الجدٌدة ، فؤنشؤوا مدابن الشعر 

ومن أولبن . المفارِق صورةَ التمدٌس المبالػ فٌه للتجارب السابمة
الشاعر دمحم علً شمس الدٌن الذي لرأ وداع أمه لراءة مشعرنة ، فكتب 

فً دٌوان المراثً المعاصرة لصٌدة تعد أنموذجاً فً سمّو الرإٌا 
التً تضاهى فٌها روح أمه بفراشة  (الفراشة )أعنً لصٌدته .والتشكٌل

. بٌضاء فً ؼرفته بعد أن أهال آخر حفنة فوق التراب من التراب
شمس الدٌن تُخرج الشاعر من رإٌة حزنه العادي المؤلوؾ إلى  (فراشة)

رإٌا ذات فضاء صوفً ٌتجاوز به المعنى األفمً للموت ، بتمثبلت 
وتمنٌات شعرٌة تمٌم ألفةً ما ، مع الموت ،  

 
وتجارب الشعراء المعاصرٌن مع الموت تشؾ عن معاناة إبداعٌة تعٌد 

و لد ٌكون الشعر بالنسبة لئلنسان السعٌد ترفاً ذهنٌاً . تشكٌل اللحظة
محضاً، ؼٌر أنه بالنسبة للمحزون وسٌلة حٌاة جدبدة مابعد الموت 

اوجدها شعراء  المماومة فً فلسطٌن فً  لصابدهم 
ثمة مماربة أخرى للرثاء جدٌدة ، ولعل فراشة شمس الدٌن تعبر عن 
تفاصٌل أخرى خاصة ، فً حمٌمٌة العبللة بٌن االبن وأمه واسترجاع 
صورتها ؼٌر النمطٌة وتناّص تسمٌتها المتماهٌة فً صورة روحانٌة 
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تضفً على النص بهاًء ، ٌفضً إلى طمؤنٌنِة  واشراق ٌمول الشاعر 
: دمحم علً شمس الدٌن

 =
رأٌُت ثمة وجه أّمً ، 

 
وٌمال إن هللا سّماها على اسم الرحمة األولى ، 

 
فآمنةُ التً مثل الحمامة لم ٌُشْبها السوُء ، 

 
مازالت األسماء رحمتها ، 

 
وتسحب فً مدار الشمس راٌتها العظٌمة، 

 
فالسبلم على التً ولدت دمحم 

 
،  (وهو نور النور ) 

 
واؼتسلت ضًحى بالماء ، 

 
فانبعثت على األشٌاء صورتها البهً 

 
: ورأٌت رإٌا

 
فً اللٌل ، 

 
فً الحلَن العظٌم ، 

 
وبعدما ألمٌُت آخَر حفنٍة ، 

 
فوق التراب من التراِب ، 

 
ولم ٌعد فً المبر ؼٌر جمالها العاري ، 
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رأٌت فراشةً فً الضوء تخفُك ، 
 

فاتّبعُت جناحها بٌن المبور ، 
 

وعدُت نحو البٌِت ، 
 

كً أجد السرٌر ، 
 

سرٌرها الملكً، مرتجفاً ، وتؽمره الدموع ، 
 

وأّن فراشةً حّطت هنان على السرٌر ، 
 

كنمطٍة بٌضاء فً الحلن العظٌم ، 
 

: سؤلت نفسً
هل رأٌَت؟ وهل سمعَت؟ 

 
وهل تعود لكً ترانً؟ 

 
: وسؤلت نفسً

 
أٌن تذهب روحها البٌضاُء؟ 

 
كٌؾ ومن سٌإوٌها إذا ما ألفَل الحفّار حفرتَها 

 
فً هذا الفراغ الجوهرّي من الزمان؟  ((رنَّ المعوُل الحجريُّ  ))و

 
… ومددُت كفًّ
 

نمطة الضوء الفراشة لم تَخْؾ، 
 

.. وأخاؾ، لكنْ 
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لٌس بَرداً ما ٌصٌب أصابعً، 
 

… وأخاؾ ، لكْن ، لٌس ُحّمى
 

فجمالُها الُمضنً على األسبلِن ، 
 

شّردَنً ، 
 

: ولد أبصرُت رإٌا
 

فً اللٌِل ، 
 

فً الحلَن العظٌِم ، 
 

وعند تشابن األحٌاء بالموتى ، 
 

وولولة السماِء ، 
 

 -----------
 

ومن لصابدي فً هذا المجال هذه المصٌدة فً ذكرى استشهاد الضابط 
: رعد طه الحجٌة الكٌبلنً 

 
 من فوق جفون الشمس

 
 على جبل النور االزلً

 
ولؾ شامخا كالعمبلق 

 
شامخا كالطود 

 
ممطب الجبٌن 
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ؼضب ؼضب 
 

تنبعث منه انوار عجٌبة 
 

ٌتبلال فً عٌنٌه ضٌاء مهٌب 
 

ٌمتطً صهوة جواد اصٌل ٌحد ق فً لوة الصمود 
 

ٌرنو الى االفك البعٌد 
 

الى محراب صبلتً 
 

 ا لى ارض ببلدي
 

واشجار نخٌل باسمة 

 
من سعفات النخٌل المتطاولة االعناق 

 
من دم الشهداء االبرار 

 
من نور الشمس ا لعروٌة 

 
ودجى لٌل االعداء 

 
صنعنا  ثوب  زفافه 

 
 ضمخناه بالعطر وارٌج البرتمال

 
 ارتداه  ٌوم  زفافه

 
محموال على االكؾ 

 
رافبل بالثوب 
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براٌة الحرٌة 

 
حملون نعشا فوق رإوسهم 

 
--- فخرا 
 

وحملتن مفتدى 
 

نسرا ابٌا ماجدا 
 

-------------------------------- 

 تعنً العلم العرالً الذي ٌلؾ فٌه جثمان كل شهٌد تمدٌرا واحتراما لمدسٌته-راٌةالحرٌة –1
 

 
 *******************************************
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ا لفصل  الخامس 
 

 شعراء معاصرون

 
 

الشعراء فً هذا العصر كثٌر ون  ففً كل لطر عربً ٌوجد عدد  
ؼٌر للٌل من الشعراء وحكومة كل لطر احتضنت بعض شعرابها  وهٌؤ  

 ت   لهم اسباب النجاح واالبداع
 

ومن ا لشعراء المعاصرٌن اخترت  من امتازت شاعرٌتهم 
بالخضرمة بٌن العصرالحدٌث والمعاصر   واجا دوا وابدعوا  فً 

الصابدهم  فمنهم من لضى نحبه  بعد الستٌنات وحتى االن  ومنهم من 
ٌنتظر أي الٌزال على لٌد الحٌاة   واعتذر حٌث شعراإنا كثٌر  بفضل هللا 

 -تعالسوعسى ان وفمت فً حسن االختٌار
 
 

 ***********************************
 
 

 دمحم  مهدي  الجواهري
 
 

ولد الشاعردمحم مهدي الجواهري فً النجؾ فً السادس             
م ،والنجؾ مركز دٌنً وأدبً ، وللشعر \1899والعشرٌن من تموز عام

فٌها أسواق تتمثل فً مجالسها ومحافلها ، وكان أبوه  عبد الحسٌن 
عالماً من علماء النجؾ ، أراد البنه الذي بدت علٌه عبلبم الذكاءوالممدرة 
على الحفظ أن ٌكون عالماً، لذلن ألبسه عباءة العلماء وعمامتهم وهو 

  .فً سن   العا شرة
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تحدّر من أسرة نجفٌة محافظة عرٌمة فً العلم واألدب والشعر       
تُعرؾ  بآل الجواهر ، نسبة إلى أحد أجداد األسرة والذي ٌدعى الشٌخ 

جواهر )دمحم حسن صاحب الجواهر ،والذي ألّؾ كتاباً فً الفمه واسماه 
وكان لهذه األسرة ، كما لبالً األسر  . ) الكبلم فً شرح شرابع اإلسبلم

الكبٌرة فً النجؾ مجلس عامر باألدب واألدباء  ٌرتاده كبار الشخصٌات 
لرأ المرآن الكرٌم وهو فً هذه    السن المبكرة ولد   . األدبٌة والعلمٌة

وتم له ذلن بٌن ألرباء والده وأصدلابه، ثم أرسله والده إلى ُمدّرسٌن  
كبار لٌعلموه الكتابة والمراءة، فؤخذ عن شٌوخه النحو والصرؾ 

. والببلؼة والفمه وماإلى ذلن مما هو معروؾ فً منهج الدراسة آنذان 
وخطط له والده وآخرون أن ٌحفظ فً كل  ٌوم خطبة من نهج الببلؼة 

ولصٌدة من دٌوان المتنبً لٌبدأ الفتى بالحفظ طوال نهاره  منتظراً ساعة 
االمتحان بفارغ الصبر ، وبعد أن ٌنجح فً االمتحان ٌسمح له 

بالخروجفٌشعر انه ُخلك من جدٌد ، وفً المساء ٌصاحب والده إلى 
  . مجالس الكبار

 
أظهرمٌبلً منذ الطفولة إلى األدب فؤخذ ٌمرأ فً كتاب البٌان           

والتبٌٌن وممدمة ابن خلدون  ودواوٌن الشعر ، ونظم الشعر فً سن 
كان أبوه ٌرؼب  ه ومبكرة ، متؤثراً ببٌبته ، واستجابة لموهبة كامنة   فً
 \وفً سنه . ان ٌكون عالماً ال شاعراً ، لكن مٌله للشعر ؼلب علٌه 

، توفً والده وبعد أن انمضت أٌام الحزن عاد الشاب إلى دروسه 1917
ولرأ كل شعر جدٌد سواء .. وأضاؾ إلٌها درسالبٌان والمنطك والفلسفة

  . أكان عربٌاً أم مترجماً عن الؽرب
 

وكان فً أول حٌاته ٌرتدي العمامة لباس رجال الدٌن ألنه نشؤ          
 \نشؤةً دٌنٌه  محافظة ، واشترن بسب ذلن فً ثورة العشرٌن عام

م ضد السلطات البرٌطانٌة معمما ، ثم اشتؽل مدة لصٌرة فً ببلط \1920
الملن فٌصل األول عندما تُوج ملكاً على العراق وكان ال ٌزال ٌرتدي 
العمامة ، ثم ترن العمامة كما ترن االشتؽال فً الببلط   الملكً وراح 
ٌعمل بالصحافة بعد أن ؼادر النجؾ إلى بؽداد ، فؤصدر مجموعة من 

الرأي  )ثم جرٌدة  (االنمبلب  )وجرٌدة  (الفرات  )الصحؾ  منها جرٌدة 
لم          وانهوانتخب عدة مرات ربٌساً التحاد األدباء العرالً  (العام 

ٌبك من شعره األول شًء ٌُذكر، وأول لصٌدة له كانت لد نشرت فً 
 ، وأخذ ٌوالً النشربعدها فً مختلؾ 1921 \شهر كانون الثانً عام
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  . الصحؾ والمجبلت العرالٌة والعربٌة
 

عارض فٌها عدداً من (حلبة األدب  )نشر أول مجموعة له  باسم        
  . الشعراء المدامى والمعاصرٌن

 
 بعد تعٌٌنه  معلماً على المبلن   االبتدابً 1927\       ترن النجؾ عام 

    . وكان ٌطمح ان ٌعٌن مدرسا على المبلن الثانويفً الكاظمٌة
 

نشر فٌه  (بٌن الشعوروالعاطفة  ) دٌواناً أسماه 1928\أصدر فً عام  
  . ما استجد من شعره

 
، ، ثم  (الفرات) ،لٌصدر جرٌدته 1930\ استمال من الببلط سنة        

ألؽت الحكومة امتٌازها بعد اصدار العدد العشرٌن منها فآلمه ذلن كثٌراً ، 
وحاول أن ٌعٌد إصدارها ولكن بدون جدوى ، فبمً بدون عمل إلى أن  

 فً مدرسة المؤمونٌة ، ثم نمل الى 1931\ُعٌَِّن معلماً فً أواخر سنة 
  . دٌوان الوزارةربٌساً لدٌوان التحرٌر

 
  .)دٌوان  الجواهري ) أصدر دٌوانه الثانً بإسم 1935\فً عام 

 
إثر االنمبلب   (االنمبلب) أصدر جرٌدة 1936 \فً أواخر عام            

ولد  أحس  با نحراؾ حكومة  االنمبلب .العسكري الذي لاده بكر صدلً 
عن أهدافه التً أعلن عنهافبدأ ٌعارض سٌاسة الحكم فٌما ٌنشر فً هذه 
 ,الجرٌدة ، فحكم علٌه بالسجن ثبلثة أشهروبإٌماؾ الجرٌدة عن الصدور

، ولم  (الرأي العام)لجرٌدة إلى   بعد سموط حكومة االنمبلب ؼٌر اسم 
ٌتح لها مواصلة الصدور ، فعطلت أكثر من مرة بسببما كان ٌكتب فٌها 

  . من مماالت نالدة للسٌاسات المتعالبة
 

 أٌّدها وبعد فشلها ؼادر العراق 1941\لما لامت حركةمارس           
مع من ؼادر إلى إٌران ، ثم عاد إلى العرالفً العام نفسه لٌستؤنؾ 

 إصدار جرٌدته 
 

 .  شارن فٌمهرجان أبً العبلء المعري فً دمشك1944 \فً عام       
 الجزءاألول والثانً من دٌوانه فً 1950 و 1949\ أصدر فً عامً
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طبعة جدٌدة ضم فٌها لصابده التً نظمها فً األربعٌنات  والتً برز فٌها 
  . شاعراً كبٌراً 

 
 فً المإتمر الثمافً  للجامعة العربٌة الذي 1950\ شارن فً عام    

  . ُعمد فً االسكندرٌة
 

  . انتخب ربٌساً التحاد األدباءالعرالٌٌن ونمٌباً للصحفٌٌن 
 

إلى لبنان ومن هنان 1961 \واجه مضاٌمات مختلفة فؽادر العراق عام 
سافر الى اوربا ل لٌستمر فً براغ ضٌفاً على اتحاد األدباء 

  . التشٌكوسلوفاكٌٌن
 

 دٌوان جدٌد 1965ألام فً براغ سبع سنوات ، وصدر له فٌها فً عام  
 )برٌد الؽربة ( سّماه

 
 وخصصت له حكومة الثورةراتباً 1968\عاد إلى العراق فً عام  

  . تماعدٌاً 
 

  . )برٌد العودة) صدر له فً بؽداد دٌوان 1969 \فً عام 
 

 (أٌها األرق (  أصدرت له وزارة اإلعبلم دٌوان1971\فً عام          
وفً العام نفسه رأس الوفد العرالً الذي مثّل العراق فً مإتمر .

وفً العام نفسه أصدرت له . األدباءالعرب الثامن المنعمد فً دمشك 
  . ) خلجات (نوزارة اإلعبلم دٌوا

 
 رأس الوفد العرالً إلى مإتمر األدباء العرب  التاسع 1973\فً عام

  . الذي   عمد فً تونس
 

بلدان عدٌدة فتحت أبوابها للجواهري مثل مصر،             
المؽرب،واألردن ، وهذا دلٌل على مدى االحترام الذي حظً به ولكنه 

 اختار دمشك واستمر فٌهاواطمؤن إلٌها واستراح 
 

وسام فً  كرمه كرم من لبل الحكومة السورٌة  بمنحه أعلى           
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دمشك )الببلد بعد الماء لصٌدته دمشك وان لصٌدة الشاعر الجواهري 
 اشرالة  جدٌدة فً الشعر العربً الحدٌث  (جبهة المجد 

 
ٌتصؾ أسلوب الجواهري بالصدق فً التعبٌر والموة فً               

البٌان  والحرارة فً اإلحساس الملتحم بالصور الهادرة كالتٌار فً النفس 
أفكاره متشابماً حزٌناً من الحٌاة تؽلؾ شعره  ، ولكنه ٌبدو من خبلل

مسحة من الكآبة واإلحساس الماتم الحزٌن  مع نفسٌة معمدة تنظر إلى 
  .كل أمر نظر الفٌلسوؾ النالد الذي الٌرضٌه شًء

 
، 1997  \وتوفً الجواهري فً السابع والعشرٌن من تموز            

ورحل بعد أن تمرد وتحدى الزمن  والطؽاة الظالمٌن ودخل  معارن كبرى 
وخاض ؼمرتها واكتوى بنٌرانها فكان بحك شاهد العصر الذي لم ٌجامل 

 ولم ٌرضخ الحد  فكان نارا فوق علم  وان الجواهري , . ولم  ٌحاب أحداً 
لهو متنبً العصر الحدٌث  لتشابه اسلوبه باسلوبه ولوة لصٌد ه ومتانة 

 شعره 
ومن دواعً الصدؾ ان  الجواهري ولد وتوفً فً نفس             

فمد ولد فً . الشهر، وكان الفارق ٌوماًواحداً مابٌن عٌد مٌبلده ووفاته
وتوفً فً السابع والعشرٌن 1899\السادس والعشرٌن من تموز عام 

 1997\من تموز
- ومن لصابده هذ ه االبٌات 

 
 

 أرح ركابَن من أٌـٍن ومن عثَرِ 
                                 كفان جٌبلِن محموالً على خـطر ِ

 
 كفان موحُش درب ٍرحت تَمطعهُ  

 
ة لـٌل ببل سَحرِ                                              كؤنَّ مؽـبرَّ

 
 وٌا أخاالطٌر فً وْرد ٍ وفً َصدَرٍ 

 
                                 فً كلَّ ٌوٍم له عـٌُش عـلى شجرِ 
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 عرٌاَن ٌحمل ِمنماراً وأجـنحةً 
                                  أخـؾَّ ما لمَّ مـن زاٍد أخو َسفَرِ 

 
 بحسِب نَفَسَن ما تعٌا النفوُس به

                                من فرط منطلك ٍ أو فرط منحدر
 

 أناشدٌ أنتحتفاً صنَع منتحرِ 
 ٌدَ المدر, مؽتراً ,                                 أم شابٌن أنت 

 
 خفـَّْض َجناحٌَن ال تهزأ بعاصفةٍ 

                                طوى لها النسر كشحٌه فلم ٌطر ِ
 

 ألفى له ِعبرةً فً جإجٍإ خضبٍ 
 وَجـناحٍ منه منكِسر ِ,                                   من ؼٌره

 
 ٌاسامَرالحً بً شوٌق ٌرِمٌضنً

 إلى النجوى إلى السَمرِ ,                                إلى الَّلداتِ 
 

 ٌاسامرالحً بً داٌء من الضَجرِ 
                              عاصاه حتى رنـٌـُن الكـؤس والوترِ 

 
 ال أدَّعً سهَر العشاق ٌشبعَُهم

                               ٌاسامَر الحً بً ْجـوع إلى السَهرِ 
 

 ٌاسامرالحً حتى الهم من دأبٍ 
                                  علـٌه آب إلى ضرٍب من الخدَرِ 

 
 ٌاسامرالحً انَّ الدهَر ذو عجبٍ 

                                  أعٌت مذاهبه الجلٌى على الِفَكرِ 
 

 كؤَن نـعماءه حبلى بؤبإسهِ 
                             من ساعِة الصفو تؤتً ساعة الكـَدَرِ 
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شوات الُحمِس عابذَةً   تـندُس فً النـَـّ
                              هذي فـُتـدركها األخرى على األثَرِ 

 
 ٌنَؽٌص العٌَش إٌن الَموت ٌدِركهُ 

                                 فنحن من ذٌن ِ بٌن الناب والظفرِ 
 

 والعمُركاللٌل نـحٌٌه مؽالطة
                            ٌـُشكى من الطول أو ٌشكً من الِمَصرِ 

 
 وٌامبلعــَب أترابـً بمنعََطؾٍ 

                                  من الفرات إلى كوفـاَن فالِجُزرِ 
 

 فالجسُر عن جانبٌه خفُك أشِرعةٍ 
                                   رفـّافٍة فً أعالً الجو كالطررِ 

 
 باق فً مساحبهِ  (الخورنك) إلى

                                 من أبن ماء السما ماجٌر من أثرِ 
 

 لــم تــؤل ناشرةً  (شمابمه) تلكم
                                   نوافج المسن فضـّتها ٌدُ الَمَطرِ 

 
 بٌضاَءحمراَء أسراباً ٌموُج بها

                             رٌُش الطواوٌس أو مـَْوشـٌة الَحبَرِ 
 

 لآلن ٌَـُطرب سمعـً فً شواطبه
ًُ الشـاة والبمر                                صدُح الحمـام وثؽ

 
 والرملة ُالدمُث فً ضوٍء من المََمرِ 

                          والمدرُج الَسمُح بٌن السـُوح والُحَجرِ 
 

 ٌا أهنؤالساع فً دنـٌاي أجَمعُها
                             إذا عددُت الهنًء الحلَو من ُعمري
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 تصوبـًَّ من عٍل حتـى إذا إنَحدَرتْ 
                               بً الحتـُوُؾ لذان الرمل فانَحدري

 
 تـُمحى الؽضارات فً الدنٌا سوى شفك

                                  من الطفولة عـذٍب مثلها ؼَضرِ 
 

 وتـُستطارطٌوُؾ الذكرٌاِت سوى
                               طٌٍؾ من المهد حتى الـلحد ُمدٌَكرِ 

 
ةالخلد)فً  طافت بً على الكـبر (جنـَـّ

                                رإٌا شباٍب وأحبلم ٍ مـن الِصؽَرِ 
 

حاُت أحاسـٌـس ٍ وأخلٌة  مجنـَـّ
                          مثل الفراشات فً حمل الصـِباالنِضـر

 
 أصطادهّن بزعمً وهً لً شرنٍ 

                              ٌصطادُنً بالسنا واللطـِؾ والخفَرِ 
 

 ألتادهـُنَّ إلى حرٍب على الضجر
 ر                              فٌْصطلن على حربً مع الضج

 
 
 

 ----------------------------
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 ولٌد االعظمً

 
 

هو ولٌدعبد الكرٌم ابراهٌم مهدي العبٌدي األعظمً ولد فً بؽداد 
 1930\ االعظمٌة سنة

درس فً  مدرسة االعظمٌة االبتدابٌة االولى، وتعلم لراءة المرآن 
وتربى فً جامع االمام ..الكرٌم على ٌد المبل عمٌدالكردي فً االعظمٌة

االعظم ، وكان ٌحضر مجالس العلماء منهم  لعبلمة الشٌخ لاسم المٌسً 
تمً الدٌن الهبللً والعبلمة دمحم المزلجً  .والعبلمة د (مفتً بؽداد)

والعبلمة الشٌخ عبد المادر الخطٌب والعبلمة الحاج حمدي االعظمً 
 .وؼٌرهم..والعبلمة الشٌخ امجد الزهاوي

 
م وكذلن درس  1950\ولدانتسب الى جمعٌة االخوة االسبلمٌة عام

الخط العربً والزخرفة االسبلمٌة فً معهد الفنون الجمٌلة ببؽداد وتخرج 
 .ولد نال اجازة فً الخط العربٌمن عدد من العلماء والمشاٌخ..منه

بدأ ٌنظم الشعر  فً طفولته وصباه، وساعده حفظه لكثٌر   من 
الشعر العربٌالمدٌم والحدٌث وتوجٌهات خاله السٌد مولود الصالح 

 واالستاذ  محمود ٌوسؾ المدرس المصري الجنسٌة
 

ولد ذاع صٌته وانتشرت  لصابده فً العراق وبمٌة الدول العربٌة 
وخاصة المجاورة منها مثل الكوٌت والسعودٌة وسورٌا واالردن وكذلن 

 .فً فلسطٌن ومصر والجزابر واالمارات والٌمن  واٌران
 

ولد نشر العدٌد من لصابده ومماالته وبحوثه فً النمد االدبً 
واللؽة والتارٌخ والفن فً  عدد من المجبلت مثل مجلة  الوعً االسبلمً 
الكوٌتٌة ومجلة المجتمع ببٌروت ومجلة المجمع العلمً العرالً ومجلة 

 الرسالة االسبلمٌة  ومجلة التربٌة االسبلمٌة  ببؽدا د
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شعره ٌمتاز بموة السبن ولوة الببلؼة وسبلسة االسلوب وشعره 
من الدرجة االولى وله مكانة  طٌبة بٌن لصابد شعر العمود فً العربٌة 
ففً شعره كلمات شفافة وازاهٌر فواحة  وسبحات مبلبكٌة وتحلٌمات 
انسانٌة وامال عرٌضة  وعزم صادق فهو شاعر ثابر ضد كل النزعات 

 ؼٌر االسبلمٌة وؼٌرالعربٌة و ٌتسم شعره باالٌمان الثابت
 

ولد تعرفت علٌه من خبلل زٌاراتً الى بؽداد ومشاركاتً فً 
احتفاالت المولد النبوي الشرٌؾ التً كانت وال زالت تمام فً بؽداد فً 

- منطمة االعظمٌة  فً مسجد االمام االعظم والساحات المجاورة له 
واذكر حالة  على سبٌل المثال اٌام الستٌنات اٌام حكم الزعٌم عبد الكرٌم 

هً اننا ذهبنا فً سٌارات من بلد روز  الى بؽداد  ٌوم االحتفال - لاسم
بعٌد المولد النبوي عصرا ولما وصلنا مع صبلة المؽرب وجدنا مسجد 
االمام االعظم وباحته و الشوارع والساحات ملٌبة بالمواطنٌن المادمٌن 
من شتى محافظات العراق الحٌاء هذه اللٌلة المباركة ولد نصبت منصة 
للخطابة فً ساحة المسجد وعندما ابتداء االحتفال  وبدء الماء الخطب 

والمصا بد بهذه المناسبة  وجاء دور الشاعر ولٌد االعظمً لٌلمً 
صفك له الجمهور     (ٌا هذه الدنٌا  )لصابده  حٌث المى لصٌدته     

:- كثٌرا  ولما وصل الى البٌت التالً
 

ٌاهذه الدنٌا اصٌخً واشهدي 
انا بؽٌر دمحم ال نمتدي 

 
فمد تحول االحتفال الى مهرجان كبٌر وضج الناس بالتكبٌر 

والتهلٌل  مشفوعا بزؼارٌد النسوة الحاضرات  وبعد انهاء لصٌدته 
تمدمت الٌه بصعوبة من شدة الزحام ولبلته مهنبا   بمصٌدته وانها من  
روابع الشعر العربً وعرفته بنفسً وبعد تعارفنا  بمٌنا صدٌمٌن  حتى 
وافته  المنٌة ولد انتشرت  ابٌات هذه المصٌدة انتشار الشذى والمسن 
بٌن الشباب المسلم المإمن  وحفظوا بعض ابٌاتها عن ظهر ؼٌب  

واخذوا ٌترنمون بها فً كل مكان  واصبحت تجدها كل جدار الفتتة كبٌرة 
على مدى السنٌن الطوال وال زال البٌت المذكور ٌكتب بحروؾ من نور 

. فً ذكرى المولد النبوي الشرٌؾ كل عام
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– : ومن لصابده  لوله 2004\ توفً فً بؽداد عام
 

فً كل مإتمـر تبدو مبـادرة 
 فٌها لشبابنا األبطـال تخـذٌل

 
ٌمررون وٌحتجـون الهـٌة 
للوبهـم فـهً أدوار وتمـثٌل 

 
ال ٌنبسون بحرؾ فٌه بارلـة 
من الصمود لٌستموي بها الجٌل 

 
سٌدهم " بوش"ٌهرولون لٌرضى 

عنهم وٌشكرهـم موشً ورابٌل 
 

وال ترد أذى أعدابنـا صـور 
وال ترد الصـوارٌخ التمـاثٌل 

 
هم األسـود على أبناء أمتهـم 
وعند شـارون ألـزام مهازٌل 

 
 

------------------------------ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 93 

 
 
 
 

                 نا زن المبلبكة

 
 
 

 فً بٌبة ثمافٌة وتخرجت من دار 1922ولدت فً بؽداد فً عام 
دخلت معهد الفنون الجمٌلة وتخرجت من . 1944المعلمٌن العالٌة عام 
 حصلت على شهادة 1959، وفً عام 1949لسم الموسٌمى عام 

ماجستٌر فً األدب الممارن من جامعة وسكنسن فً أمرٌكا وعٌنت 
عاشت فً . أستاذة فً جامعة بؽدادوجامعة البصرة ثم جامعة الكوٌت

 عن عمر 2007 فً عزلة اختٌارٌة وتوفٌت بها عام1990الماهرة منذ 
بسبب إصابتها بهبوط حاد فً الدورة الدموٌة و دفنت  [ عاما85ٌناهز 

فً ممبرة خاصة للعابلة ؼرب الماهرة 
 

ٌعتمد الكثٌرون أن نازن المبلبكة هً أول من كتبت الشعر الحر فً 
 وٌعتبر البعض لصٌدتها المسماة الكولٌرا من أوابل الشعر 1947عام 

الحر فً األدب العربً، ولكن فً الطبعة الخامسة من كتابها لضاٌا الشعر 
المعاصر تراجعت نازن المبلبكة عن كون العراق هو مصدر الشعر الحر، 

لم تكن الشعر الحر األول بل  (1947)وألرت بؤن لصٌدتها الكولٌرا 
ولد بدات المبلبكة فً كتابة . 1932هنالن من سبمها بذلن منذ عام 

. الشعر الحر فً فترة زمٌنة مماربة جدا للشاعر بدر شاكر السٌاب
 

ولدت نازن المبلبكة فً بؽداد ألسرة مثمفة ،  حٌث كانت والدتها 
سلمى عبد الرزاق شاعرة تنشر الشعر فً المجبلت والصحؾ العرالٌة 

أما أبوها صادق المبلبكة فله عدة  " أم نزار المبلبكة"باسم أدبً هو 
و لد . فً عشرٌن مجلدا (دابرة معارؾ الناس)مإلفات أهمها موسوعة 

اختار والدها اسم نازن تٌمنا بالثابرة السورٌة نازن العابد، التً لادت 
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الثوار السورٌن فً مواجهة جٌش االحتبلل الفرنسً فً العام الذي ولدت 
 1944درست نازن المبلبكة اللؽة العربٌة و تخرجت عام . فٌه الشاعرة

م ثم انتملت إلى دراسة الموسٌمى ثم درست اللؽات البلتٌنٌة و اإلنجلٌزٌة 
ثم انتملت للتدرٌس فً جامعة . و الفرنسٌة فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
وانتملت للعٌش فً بٌروت . بؽداد ثم جامعة البصرة ثم جامعة الكوٌت

 على خلفٌة حرب الخلٌج الثانٌة 1990لمدة عام واحد ثم سافرت عام 
إلى الماهرة 

 
كما ألامت دار .1996حصلت نازن على جابزة البابطٌن عام 

األوبرا المصرٌة احتفاال لتكرٌمها بمناسبة مرور نصؾ لرن على انطبللة 
الشعر الحر فً الوطن العربً و الذي لم تحضره بسبب المرض و حضر 

ولها ابن واحد هو . عوضاً عنها زوجها الدكتور عبد الهادي محبوبة
. البراق عبد الهادي محبوبة

 
م 2007توفٌت فً الماهرة  صٌؾ عام 

 
         عابلة نازن سمٌت بالمبلبكة او اتتها تسمٌة المبلبكة الءنها 
تستحك هذه التسمٌة فالمعروؾ عن العرالٌٌن انهم حادوا الطبع 

عاطفٌون سرٌعوا الؽضب اذا ما اوذوا  او احسوا بامر ٌزعجهم   اال ان  
هذه العابلة الهمها هللا تعالى الهدوء فً كل امورهم فكاءنهم المبلبكة  

وخاصة انهم ٌعٌشون بحً  من احٌاء  بؽداد الرالٌة التً تتطب الهدوء 
والسكون  فؽلب علٌهم الطبع ولهدوء افراد عابلتهم اسموهم الجٌران 
بالمبلبكة وذهبت علٌهم هذه التسمٌة  فكل فرد منها هو ابن المبلبكة 

. ونازن بنت المبلبكة اوهكذا سمٌت
 

تجٌد من اللؽات اإلنجلٌزٌة والفرنسٌة واأللمانٌة والبلتٌنٌة ،            
باإلضافة إلساللؽة العربٌة ، وتحمل شهادة اللٌسانس باللؽة العربٌة من 

كلٌة التربٌة ببؽداد ،والماجستٌر فً األدب الممارن من جامعة وسكونس 
 . فً أمٌركا

ونازن لٌست شاعرة فمد بل شاعرة وكاتبة ادٌبة و نالدة 
وتدل على ذلن إنها جمعت بٌن نوعٌن من النمد، نمد النماد ونمد الشعراء 
. أو النمد الذٌٌكتبه الشعراء، فهً تمارس النمد بصفتها نالدة متخصصة

كما - فهً استاذة جامعٌة لهامكانتها فً الوسط االكادٌمً ، وهً فنانة 
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فً فن الماء المحاضرةاألكادٌمٌة فً النمد ، وانها تمارس نمد - ٌمال 
الشعر بصفتها مبدعة منطلمة من مولع إبداعً  وخصوصا الشعر 

الحدٌث ألنها شاعرة المعة فً الشعر الحدٌث ترى الشعر بعداً فنٌاً حرااًل 
ولمد توالتالنكسات واالالم على نازن على امتداد . ٌعرؾ الحدود أو المٌود

السنوات االخٌرة ، واصٌبت بامراض عدة 
 

من دراستها لمد لمت باعادة .. نازن شاعرة لٌست كالجمٌع              
جدٌدألكثر من مرة وانا الرأ شعرها الذي ٌترجم صورا حمٌمٌة عما ٌعتمل 

. نازن  تترجم صورة حمٌمٌة عن الذات والوالع ..  فً دواخلهاواعمالها 
وٌبدو لً انها برعتبراعة ال تضاهى ابدا فً ان تعلن للمؤل عن الذات 
المنطوٌة التً تختزنها منذ طفولتهاالمبكرة ، واٌضا عن الوحشة 

لمدتولعت ان اعصارا .. واالؼتراب الذي تحس به الذات العرالٌة االكبر 
من دم عاصؾ سٌطؽى وان ثمة شظاٌا ورماد تتحدى ركود والع 

لمد اكتشفت نازن ان حٌاتها سكون وان ظبلمها . ملًءبالتنالضات الحادة 
.. النجاة : فتنادي باعلى صوتها .. برٌك فً همس العدموصراخ الوجود 

وزادها من االنطواء لنوط ال حدود او  ! النجاة من ذان الشعور العمٌك
شواطىء له فلمد صنع االحباط فٌها ما فعل ، فكلما حولها اموات لم 
 ! ٌدفنوا فً مكان اسمته وادي العبٌد الذي ترفضه وال ترٌد العٌش فٌه
. فكل ما فٌه جثث ممٌدة ترسؾ باالؼبلل ازاء تماثٌل ال تفارلها العٌون 
لكنها برؼمكل ذلن فهً ال تكؾ عنهم ابدا اذ تسمعهم نشٌدها العذب 

ولكنهم ٌؽطون فً نوم عمٌك ولمٌزل مجلسها على تلها الرملً ٌصؽً 
الى اناشٌد امها ولم تزل طفلةً سوى انها لد زادتجهبلً بكنه عمرها 

ولٌتها لم تزل كما كانت للباً لٌس فٌه اال السنا والنماءوكل ٌوم . ونفسها
اٌه تل الرمال ماذا ترى . تبنً حٌاتها احبلماً وتنسى اذا اتاها المساء

انظر اآلن هل ترى فً حٌاتها لمحة ؼٌر . ابمٌتلها من مدرسة االحبلم 
وأجد نازن هنا وكؤنهاترٌد التعبٌر فً نصوصها . نشوة الحٌاة او الوجود 

خصوصا فٌالذي ٌكمن .. عن خفاٌا حمٌمٌة ستتحمك الحما فً لابل الزمن 
فً نصوص شعرٌة رابعة كتبتها ، فً لصابدها مثل  انا ، و مؤساة 

" و " مرثٌة ٌوم تافه " و " الكولٌرا " و " عاشمة اللٌل  "الحٌٌاة
وؼٌرها من المصابد " ؼرباء " و " صبلةاالشباح " و " انشودة السبلم 

التً تترجم والعا عصٌبا محشواً باالحداثاالصعبة المصحوبة بالحزن 
  ونستشؾ من خبللها على سمة حزن عمٌك   !ومرارة الحٌاة الماسٌة

 ولها عدة دوواٌن شعرٌة .مصحوب بالم ٌستمر خبلل االٌام والسنٌن
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 -نشرتها هً 
 
  .1947عاشمة اللٌل صدر عام  -

 
 . 1949شظاٌا ورماد صدر عام  -

 
 . 1957 لرارة الموجة صدر عام -

 
 . 1965شجرة الممر صدر عام  -

 
 . 1977مؤساة الحٌاة وأؼنٌة لئلنسانصدر عام  -

 
 . 1978للصبلة والثورة صدر عام  -
 

       ثم  جمعت هذه الدواوٌن   وطبعت  باسم االعمال الكاملة بمجلدٌن 
والمتتبع المور نازن المبلبكة  ٌستشؾ انها شاعرة ونالدة  فذة متمكنة   
ومثمفة ثمافة  فمد جمعت اضافة الى الشعر  بٌن نوعٌن من النمد، نمد 
النماد ونمد الشعراء أو النمد الذٌٌكتبه الشعراء،  اى النمد ونمد الشعر 

فهً استاذة جامعٌة لها  . فهً تمارس النمد بصفتها نالدة متخصصة
فً فن الماء - كما ٌمال - مكانتها فً الوسط االكادٌمً ، وهً فنانة 

المحاضرةاألكادٌمٌة فً النمد ، وانها تمارس نمد الشعر بصفتها مبدعة 
منطلمة من مولع إبداعً  وخصوصا الشعر الحدٌث ألنها شاعرة المعة 
. . فً الشعر الحدٌث ترى الشعر بعداً فنٌاً حرااًل ٌعرؾ الحدود أو المٌود

ولمد توالت  النكسات واالالم على نازن على امتداد السنوات االخٌرة ، 
واصٌبت بامراض عدة وؼادرتالعراق ولم ترجع الٌه 

لمد لمت باعادة    دراستها من جدٌدألكثر .. نازن شاعرة لٌست كالجمٌع 
من مرة وانا الرأ شعرها الذي ٌترجم صورا حمٌمٌة عما ٌعتمل فً 

. ان نازن تمثل  صورة حمٌمٌة عن الذات والوالع .. دواخلهاواعمالها 
وٌبدو لً انها برعت  براعة ال تضاهى ابدا فً ان تعلن للمؤل عن الذات 

المنطوٌة التً تختزنها منذ طفولتهاالمبكرة ، واٌضا عن الوحشة 
لمد   تولعت ان .. واالؼتراب الذي تحس به الذات العرالٌة االكبر 

 اعصارا من دم عاصؾ سٌطؽى وان ثمة شظاٌا ورماد 
          تضّمنت  لصابدها  حالة من التّبّرم المتّسمة بظاهرة الحزن، 
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وهً ظاهرة إنسانٌّة خالصة عّممتها ظروؾ الحٌاة المعاصرة، فباتت هذه 
ًّ المعاصر، ولد تعاملت معها نازن  الّظاهرة عبلمة فارلة للّشعر العرب

المبلبكة تعامبلً وجودٌّاً خالصاً انطبللاً من وعٌها الّشعرّي ومن إحساسها 
 ًّ . المرهؾ بالوجع اإلنسان

 
         لمد انسكب الحزن فً داخل نازن المبلبكة كانسكاب الّسابل فً 
الدّورق الّشفٌؾ، فحٌنما نمرأ شعر نازن المبلبكة نبصر هذا الحزن فً 

داخلها المرسوم عبر الكلمات، وكؤنّنا أمام مواجهة بٌن الذّات 
والموضوع، بل أمام تفاعل خبلّق، تفاُعل تبادل فٌه الّطرفان األدوار، 

حٌث ٌجّسد الحزن فً هاته الحالة نوعاً من مواجهة الذّات، وهو فً اآلن 
ذاته مولؾ شعرّي من الوجود والموجودات، ٌُفعّل عندما تبدو حدّة 

. المفارلات بٌن ما تتؽٌّا الذّات وما تصل إلٌه
 

       ان  الدارس لشعر  نازن ٌبلحظ فً شعر ها  إبداعاً مفعماً بالتّجارب 
الّشعورٌّة الملٌبة بالحزن الّشفٌؾ الذي جاء على شكل صور متراكمة 

مفردةً وجملةً وسٌالاً، كما : متضاّمة تجلّت من خبلل بناء اللّؽة الّشعرٌّة
 ًّ تجلّت عبر األسالٌب الببلؼٌّة، و اإلٌماع الّشعرّي بنوعٌه الدّاخل

 ًّ فمن ٌمرأ شعرها ٌحّس بإٌماع الكلمات وكؤنّه ٌستمع إلى ... والخارج
أزٌز سهٍم ٌخترق الفضاء فٌمّزق الّصمت لٌترن صدًى فً دواخل الذّات 
المتلمٌّة فٌحّرن المشاعر وٌهّزها هّزاً عنٌفاً ٌجعل المتلمًّ وكؤنّه ٌعٌش 

. حالة الحزن هاته
 

              من هنا كانت كلمات نازن المبلبكة نموذجاً إنسانٌّاً حافبلً 
بالوجع الّشعرّي الذي ال ٌمدر على تلّمس أبعاده وتجسٌدها على الورق 

إالّ من ٌملن لدرة إبداعٌّة متمٌّزة، وكان ذلن كلّه متمثبّلً فً نازن المبلبكة 
إنسانةً وشاعرة تظّل فً كّل مّرٍة ٌمترب منها المرء متمنّعة عن اإلفصاح، 

فٌشعر المارئ ببعده ألنّه ٌعٌش فً عالم شعرّي ٌظّل رافبلً بؽموضه، 
. مطالباً بالكشؾ واإلنصات وإظهار معالم الحزن فٌه

 
نا زن المبلبكة إلى جانب كونها شاعرة رابدة فإنها نالدة متمٌزة، ولد 

 صدر لها
 لضاٌا الشعر الحدٌث .
 التجزٌبٌة فً المجتمع العربً ، و هً دراسة فً علم االجتماع. 
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 ساٌكولوجٌة الشعر .
 الصومعة و الشرفة الحمراء .
  الشمس التً "كما صدر لها فً الماهرة مجموعة لصصٌة عنوانها

" وراء الممة
:- ومن  لصابدها  الشعرٌة الرابعة نمتطؾ هذه  الممطوعة 

 

 الشهٌد
 

 فً دجى اللٌل العمٌك
 

 راسه النشوان ألموه هشٌما
 

 وأرالوا دمه الصافً الكرٌما
 

 فوق أحجار الطرٌك
 

*** 
 

 وعمابٌل الجرٌمة
 

 حّملوا أعباءها ظهر العمود
 

 ثم ألموه طعاما للّحود
 

 ومتاعا وؼنٌمة
 

*** 
 وصباحا دفنوه

 
 وأهالوا حمدهم فوق ثراه

 
 عارهم ظنّوه لن ٌبمى شذاه
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 ثم ساروا ونسوه
 

*** 
 

 واللٌالً فً سراها
 

 شهدت ما كان من جهد ثمٌل
 

 كلّما ؼّطوا على ذكرى المتٌل
 

 ٌتحدّاهم شذاها
 

*** 
 حسبوا اإلعصار ٌلوى

 
 إن تحاموه بستر أو جدار

 
 ورأوا أن ٌطفبوا ضوء النهار

 
 ؼٌر أّن المجد ألوى

 
*** 

 
 ومن المبر المعّطر

 
 لم ٌزل منبعثا صوت الشهٌد

 
 طٌفه أثبت من جٌش عنٌد

 
 جاثم ال ٌتمهمر

 
*** 

 وسٌبمى فً ارتعاش
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 فً أؼانٌنا وفً صبر النخٌل

 
 فً خطى أؼنامنا فٌكّل مٌل

 
 من أراضٌنا   العطاش

 
*** 

 فلٌجنّوا إنؤرادوا
 

 ولٌمتلوهؤلؾ لتله..دونهم
 

 فؽدا تبعثه أمواهدجله
 

 ولراناوالحصاد
 

*** 
 ٌا لحممسؤؼبٌاء

 
 منحوه حٌن أردوهشهٌدا

 
 , وخلودا , وشبابا, ألؾ عمر 

 
 ونماء , وجماال

*** 
 إنّه عاد نبٌّا

 
 وهو لد أصبح ناراتتحّرق

 
 فً أمانٌنا وثؤراٌتشّوق

 
وؼدا ٌبعث حٌا 

_________________ 
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  سركون بولس 

 

بالمرب من بحٌرة الحبانٌة فً العراق، ألام منذ \ ولد سركون بولس عام 

 فً سان فرانسٌسكو بالوالٌات المتحدة وأمضى السنوات 1969\ عام

األخٌرة متنمبلً بٌن أوروبا وأمٌركا، وخصوصاً فً المانٌا حٌث حصل 

ؼرفة )على عدة منح للتفرغ األدبً، وصدرت له ثبلثة كتب باأللمانٌة، 

شهود على الضفاؾ لصابد مختارة، )( 1996مهجورة، لصص، 

كما أصدر ترجمته لكتاب اٌتٌل عدنان ( أساطٌر وتراب، سٌرة)و (1997

رلابم )لجبران، و (النبً)، و(هنان فً ضٌاء وظلمة النفس واآلخر)

 .(ترجمات مختارة.. لروح الكون

ولبل أن ٌهاجر انتمى سركون بولس فً الستٌنات إلى جماعة كركون 

األدبٌة، حٌث برزت ولتها أسماء عدة من العرالٌٌن الناطمٌن بالسرٌانٌة 

ٌوسؾ  )بحسب التوصٌؾ حٌنبذ  مثل الشاعر وراعً األدباء األب

.. إلى جانب سركون بولس( جان دمو)والشاعر العبثً الراحل (سعٌد

الشاعر العرالً األصٌل والمتمٌز، والمنحدر من مدٌنة كركون، والذي 
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حاول مع ألرانه حٌن وصلوا إلى بؽداد فً الستٌنات تؽٌٌر خرٌطة الشعر 

 .العرالً

ومن بؽداد حمل سركون بولس مشروعه الشعري، حٌث تولؾ فً 

اللبنانٌة وساهم فً تحرٌرها  (شعر)بٌروت وتعرؾ على تجربة مجلة 

وترجم العدٌد من النصوص الشعرٌة من اللؽة اإلنكلٌزٌة، خصوصاً 

ثم منذ فترة تزٌد على عشرٌن عاما هاجر . لشعراء المارة األمٌركٌة

سركون بولص لٌمٌم فً مدٌنة سان فرانسٌسكو، وخبلل األعوام التً 

لضاها هنان، بمً سركون مخلصا للشعر ولترجمة الشعر، وأثناء تلن 

اإللامة الطوٌلة التً لرر أن ٌنهٌها بالذهاب إلى أوروبا، خصوصا إلى 

لندن وبارٌس وبرلٌن حٌث حصل على عدة منح للتفرغ األدبً،اال انه لم 

ٌتخلص من لهجته البؽدادٌة وبمً ذلن الشاعر  المروي المادم من كركون 

ذو نكهة عرالٌة اصٌلة ولد  دعً لبلشتران فً مهرجان المربد الممام 

 حٌث التمٌت به  فوجدت شاعرا ناشطا  فذا  ومفكرا جببل 1986\عام 

شامخا وشخصٌة المعة فً سماء الفن واالدب  ٌتمتع بروح مرحة وفكر  

متفتح  شاعرٌة فٌاضة    وكان الشعر لد ترن شٌباته على راسه  فبانت 

. بٌضاء   تزٌده ولارا   
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فً مدٌنة سان فرانسٌسكو تعرؾ سركون على أشهر األدباء األمٌركٌٌن                                              

ٌعد الشاعر سركون بولص من .                                     

المترجمٌن العرالٌٌن المتمكنٌن من فن الترجمة، إذ رفد المكتبة العربٌة 

 بالعدٌد من ترجماته األمٌنة الشهرادباء وشعراء الؽرب

: أصدر سركون بولس عدداً من الدواوٌن الشعرٌة وهً

" حامل الفانوس فً لٌل الذباب-"1

، "إذا كنت نابماً فً مركب نوح- "2،

، "الوصول إلى مدٌنة أٌن- "3،

". الحٌاة لرب األكروبول- "4

كما صدرت له مختارات شعرٌة مترجمة بعنوان 

، "رلابم لروح الكون- "5

باللؽتٌن العربٌة " ؼرفة مهجورة"ومجموعة لصصٌة تحت عنوان - 6

واأللمانٌة، فضبلً عن سٌرة ذاتٌة بعنوان 

 ".شهود على الضفاؾ-"7

وباإلضافة إلى الشعر، كان سركون بولس رساما ماهرا، ولد شارن بعدة 

معارض فً سان فرنسٌسكو، حٌث رسم العدٌد من اللوحات الزٌتٌة، 

وهً لوحات جمٌلة تشبه شعره كثٌرا، وتوحدها تلن النؽمة الؽامضة التً 
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تحمل فً أعمالها أسرارا ال زالت تبحث عمن ٌفن شفرتها او ٌزٌل 

 ناضجة ندٌة للبماربٌن ببل عناء.ؼموضها وٌممدها

  وبهذا اسكت الموت  2008\انتمل الشاعر الى جوار ربه تعالى  عام

صوتا عظٌما من اصوات الشعر  العرالً والعربً او لل العالمً 

:- ومن لصابده  لوله فً لصٌدته الكمامة
 

الٌوم أرٌد أن تصمَت الرٌح 

كؤّن كّمامة أطبمَت على فَم العالم 

 
األحٌاُء واألمواُت تفاهموا 

 
. على اإلرتماء فً حضن السكٌنة

ألّن اللٌل هكذا أراد 

 
ألّن ربّة الظبلم، ألّن ربَّ األْرِمـدَة 

 لّرَر أّن آخَر المطاؾ هذه المحّطة

 
حٌُث تجلُس أرملة وطفلتها على مصطبة الخشب 

بانتظار آخر لطار ذاهب إلى الجحٌم، فً المطر 

 
 ----------------------------------------
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   نزار لبانً

 
 

 
هو الشاعر السوري المعروؾ نزار  توفٌك المبانً 

  واتم دراسته االولٌة فً  1923\ولد فً لرٌة لرب دمشك  عا م
 مدارس دمشك

ثم حصل على البكالورٌا من مدرسة الكلٌة العلمٌة الوطنٌة بدمشك ، ثم 
  . 1945التحك بكلٌة الحموق بالجامعة السورٌة وتخّرج فٌها عام 

 
  اشتؽل بالسلن الدبلوماسً بوزارة الخارجٌة السورٌة ، وتنمل فً 

 واتمن سفاراتها بٌن مدن عدٌدة ،منها الماهرة ولندن وبٌروت ومدرٌد 
، وبعد إعبلن اللؽة  االنكلٌزٌة فً هذه الفترة لتعٌنه فً اعماله السٌاسٌة

 ،تم تعٌٌنه سكرتٌراً ثانٌاً 1959\ الوحدة بٌن مصر وسورٌا عام
 استمال من العمل بالسلن  ثم   . للجمهورٌة المتحدة فً سفارتها بالصٌن

  .  1966\ الدبلوماسً  عام
 

طالب رجال الدٌن فً سورٌا بطرده من الخارجٌة وفصله من العمل 
خبز  )الدبلوماسً فً منتصؾ الخمسٌنات ، بعد نشرلصٌدة الشهٌرة 

  .. التً أثارت ضده عاصفة شدٌدة وصلت إلى البرلمان (وحشٌش ولمر 
األولى  سورٌة تدعى  زهرة  وانجب منها  هدباء  .. تزّوج مرتٌن 

  . زهراءق  ووتوفً
 

 سنة ، وكان طالباً 17         ولد توفً توفٌك بمرض الملب وعمره 
 )ورثاه نزار بمصٌدة شهٌرة عنوانها .. بكلٌة الطب جامعة الماهرة 
وأوصى نزار بؤن ٌدفن بجواره بعد موته  ) األمٌر الخرافً توفٌك لبانً

  . وأما ابنته هدباء فهً متزوجة اآلن من طبٌب فً إحدى بلدان الخلٌج.
 

لُتلت فً انفجار السفارة .. والمراة الثانٌة  بلمٌس الراوي ، عرالٌة 
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 ، وترن رحٌلها أثراً نفسٌا ًسٌباً عند نزار 1982 \العرالٌة ببٌروت عام
ورثاها بمصٌدة شهٌرة تحمل اسمها ، حّمل الوطن العربً كله مسإولٌة 

 ولد انجبت له لبل وفاتها  عمر و زٌنٌب ,  .. لتلها
    . وعاش سنوات حٌاته األخٌرة فً شمة بالعاصمة اإلنجلٌزٌةوحٌداً 

، بدء  نزار لبانً نظم الشعر فً صباه ولٌل  فً سن السادسة عشرة
 وكان طالبا بكلٌة 1944\عام " لالت لً السمراء " وأصدرأول دواوٌنه 

  . الحموق ، وطبعه علسنفمته الخاصة
 

 دٌواناً ، كتبهاعلى مدار 35له عدد كبٌر من دواوٌن الشعر ، تصل إلى 
طفولة نهد ، الرسم بالكلمات ، لصابد ، " ما ٌزٌد على نصؾ لرن أهمها 

: "        كما له عدد كبٌر من الكتب النثرٌة أهمها  . " سامبا، أنت لً
  . "  رسالة حب100لصتً مع الشعر ،ما هو الشعر ، 

 
 . " منشورات نزار لبانً " أسس دار نشر ألعماله فً بٌروت تحمل اسم

 
 

ولدت فً دمشك فً آذار : "          تحدث نزار  عن نفسه فمال 
بٌت وسٌع، كثٌر الماء والزهر، من منازل دمشك 1923\ (مارس)

المدٌمة، والدي توفٌك المبانً، تاجروجٌه فً حٌه، عمل فً الحركة 
تمٌز أبً بحساسٌة نادرةوبحبه للشعر . الوطنٌة ووهب حٌاته وماله لها

ورث الحس الفنً المرهؾ بدوره عن عمه أبً خلٌل . ولكل ما هو جمٌل
المبانً الشاعر والمإلؾ والملحن والممثل وباذر أول بذرة فً نهضة 

  .المسرح المصري
 

          امتازت طفولتً بحب عجٌب لبلكتشاؾ وتفكٌن األشٌاء وردها 
إلى أجزابها ومطاردةاألشكال النادرة وتحطٌم الجمٌل من األلعاب بحثا عن 

فمن الخامسة إلى الثانٌة . عنٌت فً بداٌةحٌاتً بالرسم. المجهول األجمل
أرسم على األرض  .عشرة من عمري كنت أعٌش فً بحر من األلوان

. وعلى الجدران وألطخ كل ما تمع علٌه ٌدي بحثا عن أشكال جدٌدة
ثمانتملت بعدها إلى الموسٌمى ولكن مشاكل الدراسة الثانوٌة أبعدتنً عن 

  .هذه الهواٌة
 

          وكان الرسم والموسٌمى عاملٌن مهمٌن فً تهٌبتً للمرحلة 
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توضح . ، كنت فً السادسة عشرة1939\فً عام  .الثالثة وهً الشعر
كتبت . مصٌري كشاعر حٌن كنت وأنا مبحر إلى إٌطالٌافً رحلة مدرسٌة

ثم عدتإلى . أول لصٌدة فً الحنٌن إلى ببلدي وأذعتها من رادٌو روما
  , 1944\ق  بدمشك وتخرج منها عاماستكمال دراسة الحمو

 
وكانت .        وأسس فً بٌروت دارا للنشر تحمل اسمه ، وتفرغ للشعر

ثمرة مسٌرتهالشعرٌة إحدى وأربعٌن مجموعة شعرٌة ونثرٌة، كانت 
أنا رجل واحد " لالت لً السمراء  ،وكانت آخر مجموعاته " أوالها 

  . 1993وأنت لبٌلة من النساء  
 

   شعر نزار 1967         نملت هزٌمة العرب فً حربهم مع الٌهود عام
من شعر الحب إلى شعر السٌاسة والرفض : لبانً نملة نوعٌة 

 التً 1967\" هوامش على دفتر النكسة " والمماومة ؛ فكانت لصٌدته 
كانت نمدا ذاتٌا جارحا للتمصٌر العربً ، مما آثار علٌه ؼضب الٌمٌن 

 والٌسار 
 

 )ولد طبعت جمٌع دواوٌن نزار لبانً ضمن مجلدات تحمل اسم 
، ولد أثار شعر نزار لبانً الكثٌر من  (المجموعة الكاملة لنزار لبانً 

اآلراء النمدٌة واإلصبلحٌة حوله، ألنه كان ٌحمل كثٌرا من اآلراء 
التؽرٌبٌة للمجتمع وبنٌة الثمافة ، وألفت حوله العدٌد من الدراسات 

 . والبحوث األكادٌمٌة وكتبت عنه كثٌر من المماالت النمدٌة
 

 وبهذا  فمد االدب 1998\توفً الشاعر نزار لبانً فً نٌسان عام 
العربً شاعرا  فذا  خالدا 

 
- ومن لصابده الرابعة  لوله

1 
: أٌها الناس

 
لمد أصبحت سلطانا علٌكم 

 
... فاكسروا أصنامكم بعد ضبلل ، واعبدونى
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.. إننى ال أتجلى دابما
 

فاجلسوا فوق رصٌؾ الصبر، حتى تبصرونى 
 

اتركوا أطفالكم من ؼٌر خبز 
 

واتبعونى .. واتركوا نسوانكم من ؼٌر بعل 
 

إحمدوا هللا على نعمته 
 

فلمد أرسلنى كى أكتب التارٌخ، 
 

والتارٌخ ال ٌكتب دونى 
 

إننى ٌوسؾ فى الحسن 
 

ولم ٌخلك الخالك شعرا ذهبٌا مثل شعرى 
 

وجبٌنا نبوٌا كجبٌنى 
 

وعٌونى ؼابة من شجر الزٌتون واللوز 
 

فصلوا دابما كى ٌحفظ هللا عٌونى 
 

: أٌها الناس
 

أنا مجنون لٌلى 
 

.. فابعثوا زوجاتكم ٌحملن منى
 

وابعثوا أزواجكم كى ٌشكرونى 
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شرؾ أن تؤكلوا حنطة جسمى 
 

شرؾ أن تمطفوا لوزى وتٌنى 
 

.. شرؾ أن تشبهونى
 

فؤنا حادثة ما حدثت 
 

منذ آالؾ المرون 
 
 
 
 
 

----------------------------- ---------------
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دمحم مفتاح الفٌتوري 
 

 
         ولد الشاعر دمحم مفتاح الفٌتوري فً مدٌنة  االسكندرٌة بمصر 

 حٌث تعلم فً المدرسة االبتدابٌة ثم انتمل إلى الثانوٌة فً 1930عام 
. األزهر فً الماهرة، وتابع تحصٌله الجامعً فً األزهر وجامعة الماهرة

 
            عمل الفٌتوري فً الصحافة فكان المحرر الثمافً لمجلة آخر 

وأسس داراً . ساعة الماهرٌة، ثم ربس تحرٌر الثمافة العربٌة فً بٌروت
 عاشت سنة واحدة ألنه ترن بٌروت 1981\للنشر فً بٌروت عام 

.  وأؼلك داره1982\سنة
  

كان شاعر الصوفٌة .         ظل الشعر رفٌمه ووظٌفته األولى واألخٌرة
إنه الصوفً . أو صوفٌة الشاعر أو شاعرٌة الصوفً كما وصؾ نفسه

. الثوري  ولٌس أبداً ذلن الصوفً التملٌدي المتهالن المهزوم
 

لم ٌسبب له .              ولد لصٌراً نحٌبلً نحٌفا ، بشرته أمٌل إلى السواد
هذا الوضع الجسمانً عمدة نمص رؼم كرهه لؤلضواء والضوضاء 

أحب زٌارة المبور وصبلة الفجر وكره حفبلت األعراس . والشهرة
كان بطله األول عنترة بن شداد الفارس العربً األسود، . ومواسم األعٌاد

هذا األسود مثله الذي عرؾ كٌؾ ٌفرض ذاته وأن ٌإكد وجوده فً 
مجتمع الجاهلٌة المتعصب الذي ال سٌادة فٌه إال لؤللوى واألشرؾ 

واألؼنى فؤصبح فارساً عظٌماً وشاعراً أسطورٌاً علمت معلماته المكتوبة 
.  بماء الذهب على أستار الكعبة

 
إن الساحة الشعرٌة تزدحم بشعراء المضاٌا السٌاسٌة واالجتماعٌة 

والعاطفٌة،وهذا حمك لهم شهرة وذٌوعاً كبٌرٌن، أكثر مما أتٌح لشعراء 
النبرة اإلنسانٌة والهمسالهادئ العمٌك، والعزؾ الرصٌن المتؤمل، واألفك 
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المفعم بالرإٌة المنفتحة، واالستشراؾ البعٌد،   وهذا دٌدن الفٌتوري 
  .الشاعر

 
اكمل الفٌتوري رحلته مع الشعر والشعراء فؤعجب بالنابؽٌن منهم أمثال  

المعري والمتنبً وابن الرومً وأبو تمام 
 
 

 وكان رجبل اسمر 1986\         تعرفت الى الشاعر دمحم الفٌتوري عام
اللون ٌمٌل الى السواد لصٌرا بدٌنا  تعرفت علٌه فً مهرجان المربد 
الشعري فً بؽداد   فمد المى لسٌدته الطوٌلة  التً تجاوزت الولت 
المحدد لكل شاعر  كثٌرا  كثٌرا  جعلت السٌد لطٌؾ نصٌؾ جاسم 

وزٌرالثمافة العرالٌة انذان ان ٌتبرم  وٌبدي ملله وا نزعاجه من هذه 
الحالة  فطلب من الفٌتوري ان ٌحسم موضوع لصٌدته وٌمتطع منها اال   

انه استمر فً االلماء 
 

، عندما أصدر 1955           كتب الفٌتوري أول تجربته الشعرٌة عام 
ثم تتابعت . مع ممدمة لمحمود أمٌن العالم" أؼانً أفرٌمٌا"دٌوانه 

" أذكرٌنً ٌا أفرٌمٌا"، (1964)" عاشك من أفرٌمٌا"اإلصدارات فكان 
شرق الشمس "، (1985" )النجوم تؽتسل فً العاصفة"، (1966)

وكانت له . (1982" )ٌؤتً العاشمون إلٌن"، (1985)" ؼرب الممر
أحزان "، (1974)" سموط عمر المختار: "مسرحٌات شعرٌة بٌنها

. (1969)" ُسبلرا"، "أفرٌمٌا
 

- ومن اشعاره هذه االبٌات
 

لوافل ٌا سٌدي للوبنا الٌن 
 

 تحج كل عام
 

 هٌاكل مثملة بالوجد والهٌام
 

 تسجد عند عتبات البٌت والممام
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 تمربن السبلم
 

ٌا سٌدي علٌن افضل السبلم 
 
(2) 

 
 

 على الرفات النبوي كل ذرة عمود من ضٌاء
 

 منتصب من لبة الضرٌح
 

 حتى لبة المساء
 

 على المهابة التً
 

 تخفض دون لدرن الجباه
 

 راسمة علسمدار االفك افما عالٌا
 

 من االكؾ والشفاه
 

 ٌموج باسم هللا
- 

 الحمد هلل
 
 والشكر هلل

 
 والمجد لن

 
 والملن لن

 
 ٌا واهب النعمة ٌا ملٌن كل من ملن
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 لبٌن ال شرٌن لن
 

لبٌن ال شرٌن لن 
 
(3) 

 
 

 ٌا سٌدي علٌن افضل السبلم
 

 من امة مضاعة
 

 خاسرة البضاعة
 

 تمذفها حضارة الخراب والظبلم
 

 الٌن كل  عام
 

 لعلها تجد الشفاعة
 

لشمسها العمٌاء فً الزحام 
 
(4) 

 
 
 ٌا سٌدي
 

 منذ ردمنا البحر بالسدود
 

 وانتصبت بٌننا وبٌنن الحدود
 
 متنا
 

وداستفولنا ماشٌة الٌهود 
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(5) 

 
 
 ٌا سٌدي
 

 تعلم ان كان لنا مجد وضٌعناه
 

 بنٌتهانت ، وهدمناه
 

 والٌوم ها نحن
 

 اجل ٌا سٌدي
 
 

 نرفل فً سمطتنا العظٌمة
 

 كؤننا شواهد لدٌمة
 تعٌش عمرها لكً

 
تإرخ الهزٌمة 

 
(6) 

 
 

 ال جمر فً  عظامنا وال رماد
 

 ال ثلج ال سواد
 

 ال الكفر كله وال العبادة
 

 الضعؾ والذلةعادة
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 ٌا سٌدي
 

 علمتنا الحب
 

فعلمنا تمرد االرادة 
 
(7) 

 
 
 ابن لنا
 

 وادع لنا
 

 فالعصر فً داخنا جدار
 

 ان لم نهدمه
 

لن ٌؽسلنا النهر 
 
 

 --------------------------------------------------------
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الشاعر  محمود دروٌش 
 

 
 

            محمود دروٌش شاعر المماومه الفلسطٌنٌه ، وأحد أهم 
الشعراء الفلسطٌنٌن المعاصرٌنالذٌن ارتبط اسمهم بشعر الثورة و الوطن 

محمود دروٌش االبن الثانً لعابلةتتكون من خمسة أبناء .المسلوب 
 لجؤإلى 1948 فً لرٌة البروة ، وفً عام 1942وثبلث بنات ، ولد عام 

لبنان وهو فً السابعة من عمره وبمً هنان عام واحد ، عاد بعدها 
متسلبل إلى فلسطٌن وبمً فً لرٌة دٌر األسد شمال بلدة مجد كروم فً 

الجلٌل لفترة لصٌرة، استمربعدها فً لرٌة الجدٌدة شمال ؼرب لرٌته األم 
 .البروة

          أكمل تعلٌمه اإلبتدابً بعدعودته من لبنان فً مدرسة دٌر األسد 
وهً لرٌه عربٌة فلسطٌنٌة تمع فً الجلٌل األعلى متخفٌا ، فمد كان 

ٌخشى أن ٌتعرض للنفً من جدٌد إذا كشؾ الٌهود أمر تسلله ، وعاش 
تلكالفترة محروماً من الجنسٌة ، أما تعلٌمه الثانوي فتلماه فً لرٌة كفر 

 . ٌاسٌؾ
       انضم محمود دروٌش إلى الحزب الشٌوعً فً فلسطٌن ، وبعد 

إنهابه تعلٌمه الثانوي ،كانت حٌاته عبارة عن كتابة للشعر والمماالت فً 
التً أصبح فٌما بعد  (التجدٌد )والمجبلت مثل (االتحاد )الجرابد مثل 

مشرفا على تحرٌرها ، وكبلهما تابعتان للحزب الشٌوعً ،كما اشترن فً 
 . تحرٌر جرٌدة الفجر

 
          لم ٌسلم من مضاٌمات اإلحتبلل ، حٌث أُعتمؤلكثر من مّرة منذ 

 بتهم تتعلك بؤلواله ونشاطاته السٌاسٌة ، حتى عام 1961\العام 
حٌث نزح إلى مصر وانتمل بعدها إلى لبنان حٌث عمل فً 1972\

مإسسات النشر والدراسات التابعةلمنظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ، ولد 
استمال محمود دروٌش من اللجنة التنفٌذٌة لمنظمةالتحرٌر احتجاجاً على 

 .اتفاق أوسلو
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         شؽل منصب ربٌس رابطة الكتاب والصحفٌٌن لفلسطٌنٌٌن وحرر 

فً مجلة الكرمل ، وألام فً بارٌس لبل عودته إلى وطنه حٌث أنه 
دخئللى إسرابٌل بتصرٌح لزٌارة أمه ، وفً فترة وجوده هنان لدم بعض 
أعضاء الكنٌستاإلسرابٌلً العرب والٌهود التراحا بالسماح له بالبماء فً 

 .وطنه ، ولد سمح له  بذلن
  

  اثناء مهرجان المربد 1986تعرفت على الشاعر محمود دروٌش عام 
فً بؽداد  حٌث جلسنا وتجاذبنا الحدٌث فً الشعراللؽة واالوضاع 

السٌاسٌة  للببلد العربٌة  وبمٌنا اصدالاء الى   ان توفاه هللا تعالى ولد 
: رثٌته  لعد وفاته بمصٌدة مطلعها 

 
 محمود ٌامحمو د  ٌادمع العٌون وما جرى 

 
 ساهموا بتطوٌر الشعراء الذٌن  دروٌش من أبرز محمود          و ٌعد 

وفً شعر ه نبلحظ  امتزاج .الشعر العربً المعاصر و إدخااللرمزٌة فٌه 
الحب للوطن بالحب للحبٌبة األنثى مع احساسه بالتسامً فً سماء 

كمن يفشعره ٌمثل مما ومةعلى نارؼٌر ذات لهب .المماومة العربٌة 
اوارها فً النفس العربٌة  كمون الروح فً الجسد الحً   بحٌث اصبح 

. رمزا من رموزها الخالدٌن 
 

 :من اشعارمحمود دروٌش
 

 ولبلة ..تحٌة
 

 ولٌَس عندي ما ألوُل بعدْ 
 

 ..من أٌن أبتدي؟ وأٌن أنتهً؟
 

 ودورة الزمان   دون حد
 

 وكل ما فً ؼربتً
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 زّوادة، فٌها رؼٌؾ ٌابس، ووجد
 

 ودفتر ٌحمل عنً بعضما حملت
 

 بصمت فً صفحاته ما ضاق بً من حمد
 

 من أٌن أبتدي؟
 

 وكل ما لٌل وماٌمال بعد ؼد
 
 أو لمسة من ٌد.. ال ٌنتهً بضمة

 
 ال ٌرجع الؽرٌب للدٌار

 
 ال ٌنزل   األمطار

 
 ال ٌنبت الرٌش على

 
 منهد.. جناح طٌر ضابع
 

 من أٌن أبتدي؟
 

 ..وبعد.. ولبلة ..تحٌة
 
 لل لها أنا بخٌر: ألول للمذٌاع

 
 :ألول للعصفور

 
 إن صادفتها     ٌا طٌر

 
 ال تنسنً، ولل بخٌر
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 أنا بخٌر
 

أنا بخٌر 
 
 

 !ما زال فً عٌنً   بصر
 

 !ما زال فً السماء لمر
 

 وثوبً العتٌك حتى اآلن، ما اندثر
 

 تمزلت  أطرافه
 
 ولم ٌزل بخٌر.. لكننً رتمته

 
 وصرت شابًّا جاوز العشرٌن

 
 صرت فً العشرٌن ..تصورٌنً

 
 وصرت كالشباب ٌا أماه

 
 أواجه الحٌاة

 
 وأحمل العبء كما الرجال   ٌحملون

 
 وأشتؽل
 

 .وأؼسل الصحون.. فً مطعم
 

 وأصنع المهوة للزبون
 

 وألصك     البسمات فوق وجهً الحزٌن
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 لٌفرح الزبون
 

 أنا بخٌر
 

 لد صرت فً العشرٌن
 

 وصرت  كالشباب ٌا أماه
 

 أدخن التبػ، وأتكا على الجدار
 

 آه: ألول للحلوة
 

 كما ٌمول  اآلخرون
" 

 ٌا إخوتً، ما أطٌب البنات،
 

 تصوروا كم ُمّرة هً الحٌاة
 

 "ُمّرة هً الحٌاة ..بدونهن
 

 هل عندكم رؼٌؾ؟: "ولال صاحبً
 

 ٌا إخوتً ما لٌمةاإلنسان
 
 "جوعان؟.. إن نام كل لٌلة
 

 أنا بخٌر
 

 أنا بخٌر
 

 عندي رؼٌفؤ  اسمر
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 وسلة صؽٌرة من الخضار
 

 سمعت فً المذٌاع
 
 للمشردٌن ..تحٌة المشردٌن
 
 كلنا بخٌر: لال الجمٌع
 

 ..ال أحد حزٌن
 

 فكٌؾ حال والدي؟
 

 ألم ٌزل   كعهده ٌحب ذكر هللا
 

 الزٌتون؟.. والتراب.. واألبناء
 

 وكٌؾ حال إخوتً
 

 هؤلصبحوا موظفٌن؟
 

 :سمعت ٌوًما والدي ٌمول
س 

 ..ٌصبحون كلهم معلمٌن
 

 :سمعته   ٌمول
" 

 "أجوع حتى أشتري لهم كتابًا
 

 ال أحد فً لرٌتً ٌفن حرفًا فً   خطاب
 

 ..وكٌؾ حال أختنا
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 وجاءها خطاب؟.. هل كبرت
 

 وكٌؾ حال جدتً
 

 ألم تزل كعهدها تمعد عند الباب؟
 

 ..تدعو لنا
 

 !والثواب.. الشباب.. بالخٌر
 

 وكٌؾ حال   بٌتنا
 

 األبواب؟.. والوجاق.. والعتبة الملساء
 

 سمعت فً المذٌاع
 

  ..رساببل     لمشردٌن
 

 !للمشردٌن جمعهم بخٌر
 

 ..لكننً حزٌن
 

 تكاد أن تؤكلنً ا لظنون
 

 ..لم ٌحمل المذٌاع عنكم خبًرا
 

 ولو حزٌن
 

ولو حزٌن 
 

 اللٌل ٌا أماهذبب جابع سفاح
 



 123 

 ..ٌطارد الؽرٌب أٌنما مضى
 

 وٌفتح اآلفاق لؤلشباح
و 

 ؼابةالصفصاؾ لم تزل تعانك الرٌاح
 

 ماذا جنٌنا نحن ٌا أماه؟
 

 حتى نموت مرتٌن
 

 فمرة  نموت فً الحٌاة
 

 !ومرة نموت عند الموت
 

 هل تعلمٌن ما الذي ٌملإنً بكاء؟
 
 !وهدّ جسمً الداء.. هبً  مرضت لٌلة

 
 هل ٌذكر المساء

 
 ولم ٌَعُدإلى الوطن.. مهاجًرا أتى هنا

 
 
 

 ------------------------------------
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 الشاعر حسن عبد هللا  المرشً

 
 

              المرشً شاعر عاصر العدٌد من التجارب الشعرٌة فً الوطن 
العربً وأسهم كثٌراً فً إثراء ساحة األدب والمعرفة من خبلل البوح 

عرؾ عن الشاعر المرشً ؼزارة . الشعري والرإٌة الشعرٌة المتمٌزة
إنتاجه على مدى خمسة عمود أسس فٌها هذه المكانة البارزة وأثمرت 
عشرات الدواوٌن والمجموعات الشعرٌة، وأعماالً كاملة كانت بٌن ٌدي 

. المارئ العربً فً كل مكان
 

, (2004-1934) هـ 1344                ولد فً مكة المكرمة عام 
وتلمى علومه األولٌة بالكتاتٌب فحفظ المرآن الكرٌم، ثم درس فً مدرسة 
الفبلح، والمعهد العلمً السعودي فً مكة المكرمة، ثم حصل على شهادة 

مع مرتبة الشرؾ من كلٌة اآلداب بجامعة , لٌسانس اآلداب، لسم التارٌخ
. الرٌاض
 

        عمل فً بداٌة حٌاته الوظٌفٌة محرراً بدٌوان األوراق فً وزارة 
.  المالٌة، ثم كاتباً فً المكتب الخاص فً الوزارة

 هـ، عمل ربٌساً للمذٌعٌن كما 1368وعند تؤسٌس اإلذاعة السعودٌة عام 
. انتدب لمدة عام للدراسة الفنٌة اإلذاعٌة فً مصر

 
         وعاد بعد ذلن للعمل فً وزارة المالٌة وااللتصاد الوطنً، مدٌراً 

لمكتب وكٌل الوزارة للشإون االلتصادٌة فمدٌراً عاماً مساعداً، ثم 
سكرتٌراً مالٌاً، فمساعداً لمدٌر المكتب الخاص ثم مدٌراً عاماً لمكتب 

.  الوزٌر
ثم انتمل بعد ذلن للعمل فً وزارة الخارجٌة بمرتبة سفٌر، فعمل سفٌراً 

.  للمملكة فً مورٌتانٌا ثم السودان
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         ٌؤتً فً طلٌعة الشعراء المجددٌن فً الجزٌرة العربٌة، ومن أول 
فمد ساعدته أسفاره وصدالاته . من كتب المصٌدة التفعٌلٌة فً السعودٌة

وعبللاته االجتماعٌة على التواصل مع الحركة األدبٌة والشعرٌة العربٌة 
ولد نشر له العدٌد من المصابد فً معظم الصحؾ والدورٌات الثمافٌة 

. العربٌة
أصدرت له دار العودة فً بٌروت أعماله الشعرٌة الكاملة عام • 

.  هـ1399هـ ولد صدرت الطبعة الثانٌة من هذه األعمال عام 1392
كتب المصة والمسرحٌة وشارن فً العدٌد من المهرجانات والمإتمرات • 

.  الشعرٌة واألدبٌة داخل المملكة وخارجها
.  هـ1385مثّل المملكة فً مهرجان الشابً فً تونس عام • 
كان عضواً فً وفد التواصل األدبً الذي زار منطمة الخلٌج عام • 

.   هـ1399
.   هـ1403منحته جامعة أرٌزونا العالمٌة درجة الدكتوراه الفخرٌة عام • 
. كان عضواً فً مجمع اللؽة العربٌة فً الماهرة، وعمان• 

 
           هذه أمنٌته الكبٌرة التً تمناها منذ صباه، والتً صدر بها 

فتحت عٌنً ): تجربتً الشعري حٌث جاء فٌها: سٌرته الفنٌة الماتعة
.. على عالم الشعر، هذا العالم السحري فً شوق فارط، ونشوة مبهورة
أرٌد أن أتكلم فً المهد، أرٌد أن ألدم إنتاجا ناضجا ومشحونا بالحٌوٌة 

أرٌد أن أكون الشاعر الذي ٌشار إلٌه .. والدفك، ولمطات الفن المبتكرة
. (بالبنان

ٌعد المرشً شاعًرا كما ٌعد ناثًرا، ونشر له فً هذٌن المٌدانٌن ستة عشر 
كتاباْ اؼلبها فً الشعر 

 
     لم تتولؾ مشاركاته عند حدود الشعر، فله باإلضافة إلى دواوٌنه 
الكثٌرة سٌرة ممٌزة، خفٌفة الظل، عالج فٌها الجانب الشاعري فً 

، وله أٌضا مجموعتان لصصٌتان (تجربتً الشعرٌة): شخصٌته، وسماها
أنات ): على ما أذكر، وأنا أكتب هذه األسطر بعٌدا عن مكتبتً اآلن، وهما

فارس )، هذا ؼٌر الدراسات والمإلفات مثل (حب فً الظبلم)و (السالٌة
(. أنا والناس)، و(بنً عبس

 
       ٌعد المرشً فً الممدمة من شعراء الوجدان وذلن لؽلبة العاطفة ثم 

ثم هو ملحك بشعراء . الشكوى والتؤلم والبكاء واألنٌن على شعره
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الجمال، لجمال دٌباجته فً الؽالب، وأسلوب شعره أسلوب سهل ٌسٌر ال 
. تكلؾ فٌه وال تمحل، وإن أعوزته الرصانة فً بعضه

          أما لؽته فإنها تسمو حٌناً حتى تصل إلى مرتبة حسنة وتتدنى 
حٌنا فتثبه الكبلم المبتذل، ولد ٌشوب لوله اللحن وبخاصة فً النثر، ولم 

ٌكن ذلن ممصوداً لدٌه لكونه عاب بعض الشعراء بالضعؾ اللؽوي، 
وإذا كان  [تجربتً الشعرٌة]وبخاصة أرباب الشعر الحر وذلن فً كتابه 

المرشً لد نظم كثٌَراَ مما لزم فٌه الوزن والمافٌة فإنه لد خرج على ذلن 
. فً بعض شعره حٌث كتب شعرا حَرا ودعا إلٌه بإلحاح

 
          كان فً بداٌة حٌاته الشعرٌة ٌلجؤ إلى أساتذة األدب لٌمدموا 
دواوٌنه إلى المراء، فؤحمد حسن الزٌات كتب ممدمة دٌوانه مواكب 
. الذكرٌات والدكتور طه حسٌن كتب ممدمه لدٌوانه األمس الضابع

ثناإهما وأمثالهما على شعر المرشً هو من باب العمومٌات التً ٌمصد 
منها إعبلن االستحسان العام  شدى حسن المرشً فً عصر اشتدت فٌه 
الحملة من بعض أهل زمانه على شعر المناسبات بعامة، وشعر المدٌح 
بخاصة، وجنح فٌه كثٌرون إلى الشعر الوجدانً، وأكثر آخرون من 

وجد كثٌرون من أهل زمانه فً طرٌك شعر التؤمل والشن . الشعر الدٌنً
وتباروا فً ذلن، وفً شعر الطبٌعة واالنؽماس فً المذاهب . والتشاإم

. (الخٌالٌة التجدٌدٌة)الحدٌثة وبخاصة الرومانسٌة 
 

          وإذا كان المرشً لد طرق أؼراض شعر عصره كلها فإن الذي 
حوته دواوٌنه األحد عشر ٌنكمش فٌه نصٌب المدح، فلعل الشاعر لم 

ٌرتح لنشر مثل تلن المصابد لسبب أو أكثر 
 

والشاعر حسن المرشً نظم فً اؼلب االؼراض الشعرٌة ومنها . 
- ماٌلً

ٌؤتً الشعر الوجدانً فً المرتبة األولى من حٌث الكثرة، وله فٌه - 1
، ؼٌر أن نؽمة األلم والحزن تسٌطر على (سوزان)دواوٌن مستملة مثل 

هذا اللون من شعره، وهً نزعة كادت أن تسٌطر على أشعار جل أهل 
بؤنهم كالنساء ٌحبون المدح  (إٌلٌا أبو ماضً)زمانه حتى لمد وصفهم 

. وٌمٌلون إلى البكاء
أما الشعر الوطنً والمضاٌا العربٌة فإنه ٌؤتً من حٌث الكثرة عند - 2

: المرشً بعد الشعر الوجدانً وألرب ما ٌمثله من دواوٌنه
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. لن ٌضٌع الؽد- نداء الدماء ب- أ
فلسطٌن وكبرٌاء الجرح وهو فً هذا اللون الشعري ال ٌتؤمل وٌفكر - جـ

وٌحلل ثم ٌستنتج بل ٌنماد لثورة نفسه وثورة مشاعره فٌؤتً بشعر 
خطابً مجلجل، شؤنه فً ذلن كشؤن عامة من نظم فً هذا من شعراء 

. عصره ومثال ذلن فً شعره لوله
ٌِْري إلى النًصِر ال تُْبِمً َوالَ تَذَِري ... َمَواِكُب العُْرِب ٌَا أُْنُشْودةَ الظَّفَرِ  ِس

ٌَْر ُمْنتَثِِر ... اًلًلُ أْكبَُر َهذَا الَشْمُل ُمْلتَبِم  َوَسْوَت ٌَْبمَى َجِمٌعاً َؼ
ٌَْراث لَنَا أَبَدَاً  ٌْل فًِ َسمَِر ...َمبلَِحُم الحْرِب ِم َوَسْوَت نُْلِمى بِإْسرابِ

 
الشعر الدٌْنً وهذا جانب فً شعر المرشً أهمله الباحثون الذٌن - 3

كتبوا عنه إال فً إشارات ٌسٌرة عند بعضهم ولعل ذلن راجع إلى ؼلبة 
والوالع أن . الشعر الوجدانً فٌما نظم الرجل، حتى عرؾ به واشتهر فٌه

للرجل أشعاراً دٌنٌة حسنهَ نجدها فً بعض دواوٌنه منبثة داخل أؼراضه 
لتشهد للرجل بؤنه لم ٌكن بعٌدا فً شعره عن منبته ومدرجه، وماضً 

. [األمس الضابع]أمته ومستمبلها وأكثر ما تجد ذلن فً دٌوانه 
والذي ٌعنٌنا من هذا الدٌوان هو باب التهوٌمات كما ٌسمٌها صاحب 
الدٌوان ففً هذا الباب نظم الشاعر جملة من المصابد فً مدح النبً 

ملسو هيلع هللا ىلص، وفً جوانب من سٌرته، وفً الكعبة المشرفة، وختم الباب بمصٌدة 
. فٌها تضرع ودعاء وشكوى إلى الباري تبارن وتعالى من النفس اللوامة

: ومن لوله فً مولد النبً صلى اًلّل علٌه وسلم
 

ٌْهً على الببلد وُسودي ...َهلَِلً ٌا بِطاَح مكةَ ِلْلٌُْمن   ِوتِ
 

ٌِْم َراٌََةَ َمَجدٍ  ِهً ِعْندَ الفََخاِر أْعلى البُنُْوِد ... َوأَْشِرِعً بَالٌَتِ
 

اْلبْشُر تحدوهُ زاهٌات الوروِد ... كم على مهِلِه النِضٌِر لدانَىِ 
 

ٌِْر نِديّ  َضمَّ دُْنٌاً ِمَن السنَا َوالسُّعُْوِد ... أُي َمْهٍد ِمَن العَبِ
 

 
الوصْؾ وهذا أوسع األؼراض وأرحبها فً الشعر، ٌنبث فً كل - 4

ؼرض وٌندس فً كل موضوع، ولذا لالوا إن جماع أؼراض الشعر 
ولمد أكثر المرشً من الحدٌث فً الوصؾ، وكان . الوصؾ ومنه تتفرع
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فً بعضه متؤمبل دلٌك المبلحظة، ولد ٌكون الؽرض منه الرمز، كما هو 
فً وصفه فراشة ظلت تدور حول ضوء المصباح مفتونة به حتى إذا 

: ملكتها الفتنة ألمت بنفسها فً لهبه فاحترلت
 

َكم أْرَعشْت بَِجنَاِحَها الؽََسمَا ...         َوفَراَشٍة َطاَرْت ِلتَْحتَِرلَا
 

ْوِء تَْكِسب فَْولَه الرَممَا ...َمْوتُوَرة ِمْن نَْفِسَها َجنََحْت  لِلضَّ
 

 ً َوٌَشمُّ مْنِها َعرْفَها العَبِمَا ...          َحِسبَتْهُ ٌَرَعى ُحْسنََها فَِرحا
 

فََهَوت َعلَى َجنبَاتِِه ِمَزلَا ..              . لَِكنًهُ أْودَى بَِها َحَرلاً 
 

التؤمل وهذا لون شعري تناوله المرشً ونظم فٌه منطلماً مما ٌدور - 5
حوله، أو ٌدور فٌه من شن وحٌرة أوؼل فٌهما أبناء عصره استجابة 

وال نعنً بذلن أن مثل هذا ضد الطبٌعة . لظروؾ الحٌاة ومبلبساتها
الشعرٌة، بل هو مسؤلة ضرورٌة، إذا خبل منها الشعر افتمَد كثًٌرا من 
مموماته، ؼٌر أن أبناء العصر لد أوؼلوا فٌه انطبللاً من والعهم، أو 

. افتعاال من أجل مجاراة أهل زمانهم
 

             وإذا كان المرشً لد أحٌط بظروؾ لاسٌة حٌناً كوفاة أبٌه 
وهو صؽٌر، أو معمدة حٌنا نتٌجة فشل العبللات االجتماعٌة، فإن طبٌعة 
حٌاته تلن تفرض علٌه طرق مثِل هذا المٌدان وتصوٌر تجاربه الماسٌة 
التً جعلته ٌسٌر فً كثٌر من دروب حٌاته وحٌداَ ٌنشد هدفه بنفسه 

فٌحجزه التردد حٌنَاَ وٌذبذبه الشن حٌنا آخر، وذلن ما ٌصوره فً مثل 
: لوله

 
ٌْْر  ٌَْن؟ إِنًِّ َملَْلُت الَمِس         إِلى أ

 
ضللُت العُبُوْر .. لِفَاٌر َوَشْوٌن 

 
َوَهِذي الُسُهوُب َوتِْلَن الُصُخْوْر 

 



 129 

ًْ  أدوْر  ًَ   َحْوَل  َحٌَاتِ كؤنً
 

              نال المرشً لدرا طٌبا من التمدٌر، وإن كان ما ٌستحمه 
لموهبته ووعٌه وإسهاماته الكثٌرة أكبر من هذا وأجل، فمد منح 

الدكتوراه الفخرٌة من جامعة أرٌزونا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة، 
وترجمت أشعاره إلى لؽات كثٌرة، وعنً بدراسته عدد من المعنٌٌن 

فما تكاد تجد كتابا ٌعرض لؤلدب السعودي إال وللمرشً . باألدب السعودي
ؼٌر الدراسات المعممة المستملة التً - بطبٌعة الحال - نصٌب فٌه، هذا 

تؤرٌخا وتحلٌبل؛ ومن : تباشر نتاجه ورٌادته وإسهامه الثري بالدرس
أجودها دراسة مخطوطة ألخٌنا الفاضل األستاذ ٌحٌى بن أحمد الزهرانً، 

 1419وكٌل الشإون التعلٌمٌة فً كلٌة المعلمٌن بالمنفذة، تمدم بها عام 
هـ إلى جامعة أم المرى بمكة المكرمة، نال بموجبها درجة الماجستٌر فً 

. األدب والنمد بتمدٌر عالٍ 
وكان مثمفا ووطنٌاً صادلاً، وإنساناً مرهفاً، شؽل عدة وظابؾ رسمٌة 
مرمولة، ومثل المملكة العربٌة السعودٌة خارجٌا فً مناسبات أدبٌة 
وثمافٌة عدٌدة، وإن كانت عزلته سببا فً بعده عن مخالطة الناس إال 

أنها كانت عزلة حمٌدة، ألنها فتحت له آفالا أخرى من المشاركة الفكرٌة، 
والتؤمل الطوٌل، والمساهمة فً المسار اإلبداعً والثمافً مساهمة 

ولد ترن لنفسه الشاعرة حرٌة االنطبلق فً مجال التجرٌب؛ فكما .الرواد
كتب بإجادة الشعر  (العمودي)كتب الشعر الموزون الممفى التملٌدي

. التفعٌلً، بل إنه ٌعد أحد رواده الواثمٌن فً المملكة
 

            رحم هللا الصدٌك والشاعر الرلٌك الذي أعطى وطنه الكثٌر من 
كلماته وأدبه وشعره حتى أصبح لادراً على ان ٌعرؾ العالم لٌمة األدٌب 

رحم . والشاعر السعودي ولدرته على اإلبداع فً عالم ٌبحث عن اإلبداع
هللا الشاعر الكبٌر األستاذ المرشً الذي ساٌر النهضة فً وطننا ومنح 
هذه النهضة أدوات معركتها لتصبح لادرة على ان تمنح الكثٌر من 
األوطان الفهم الحمٌمً لما ٌجري على أرضنا وببلدنا لبلة المسلمٌن 
ومهبط الوحً، وموطن اإلسبلم وعاصمته األولى التً استطاعت ان 

رحم هللا المرشً . تعرؾ العالم بهذا الدٌن الذي جاء به سٌد البشر ملسو هيلع هللا ىلص
كاتباً ملتزماً وشاعراً مبدعاً ولاصاً هادفاً ٌحاول من خبلل كل ما كتب 

. إبراز دور هذه األرض ولدرة هذا اإلنسان على العطاء فً أرض العطاء
هكذا ترجل الفارس ولكنه سٌظل فً أعماق الملوب صورة نادرة لمن 
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. ٌخلص لبلده وأمته ووطنه
رحم هللا شاعرنا المرشً فانه كان شاعرا مبد عا وناثرا جٌدا 

   -ومن شعره هذه االبٌات
 

لـمـٌتن أٌّــان؟ ال أتــذ  
                              كـُر أٌّـان؟ فً ُحلٍُم أشمِر؟ 

 
               وراء الرإى خلؾ كل التخوم  

 
                         وخـلؾ المسافات واألعُصر 

 
وعبر انطبلق األمانً الِوضاء 

 
                             عـلى صـدحة النؽم المسكر 

 
لـمٌتن لـمٌا الربٌع الجمٌل 

 
                               ٌــؾ   بـمـبسمه  األنـضر 

 
لـمٌتن كـالبدر بٌن النجوم 

 
                           وكـالفجر  ِؼّب  الحٌا  الُمزهر 

 
وحـٌن رأٌـتن أٌـمنُت أنً 

 
ًُّ الـهوى، ٌافع األظفر                                 صـب

 
وأٌـمنت أن مـداَي الـبعٌد 

 
                                تـملّص فـً طرفن األحور 

 
 ًّ وأن مـشارؾ روحً الؽن
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ٌْنن كـالجن فـً عبمر                                   حـو

 
 **************************************

 
أٌـا فـتنة الحّب لحن الخٌال 

 
                              أتـٌُت فـبل تنكري جوهري 

 
أتـٌتن بـالعطر بـالذكرٌات 

 
                                 بـكل تـبلحٌن للبً الطري 

 
بـؤصداء مـاٍض، ومستمبٍل 

 
                              بـؤرجوحة الورد فً مبزري 

 
وجـزُت إلٌن دروب الحنٌن 

 
                                تـهّش لـفردوسنا   األخضر 

 
ًْ نلملم شعاَع الشموس  تـعال

 
                            ونــرِو   بـه    ظـمؤ   األنـهر 

 
 

 ************************
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   عبد الناصر عٌسوي

 
 
 

  عبد الناصر عٌسوي  ولد فً الماهرة وترعرع وشب واكمل 
دراسته فٌها 

كان   ٌكتب الشعر منذ الصبا، وألمى كثًٌرا من شعره فً كثٌر من 
المنتدٌات األدبٌة والندوات التً تمام بالجامعات وبدأ نشر لصابده 
فً ثمانٌنٌات المرن الماضً، فً الدورٌات األدبٌة المختلفة، ثم 

م، ٌضم المصابد التً 1995عام " لصابد للنار"نشر دٌوان األول 
نشرها فً الثمانٌنٌات، واللى دٌوانه صدًى طٌبًا فً األوساط 
األدبٌة، فُكتبت بعض الدراسات النمدٌة عن شعره، فً بعض 

. الدورٌات األدبٌة المصرٌة، 
 

         ترجم له معجم البابطٌن للشعراء العرب المعاصرٌن، منذ 
الحركة "م، كما ترجمت له مجلة 1995طبعته األولى عام 

. التً تصدر فً المكسٌن، فً عددها الثانً" الشعرٌة
 
 

لً                كانت والدته فً الماهرة،االانه  تلمَّى تعلٌمه األوَّ
حتى أتم دراسته الثانوٌة، فً مدٌنة دمنهور بمحافظة البحٌرة، 

ثم حصل على لٌسانس فً اللؽة . حٌث كان والده ٌعمل هنان
جامعة الماهرة عام - العربٌة والعلوم اإلسبلمٌة، من كلٌة دار العلوم

وعمل بعد تخرجه فً مجال النشر، مراجعًا ثم مستشاًرا . م1984
لبعض دور النشر الخاصة، إلى أن لرر االلتحاق بالعمل الصحفً 

. فً مجلة اإلذاعة والتلٌفزٌون، واتخذه عمله األساسً
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            ثم التحك بالدراسات العلٌا بكلٌة دار العلوم، فحصل على 
، عن رسالة (ممتاز)درجة الماجستٌر فً الدراسات األدبٌة، بتمدٌر 

نظرٌة الشعر عند شعراء التفعٌلة فً مصر، من جٌل : "بعنوان
، دَرَس فٌها األعمال اإلبداعٌة والنمدٌة "الرواد إلى جٌل الستٌنٌات

 شاعًرا، بإشراؾ المرحوم األستاذ الدكتور أحمد هٌكل، وزٌر 55لـ
. الثمافة المصرٌة

 
أصدر بعض الكتب الملحمة مع مجلة اإلذاعة والتلٌفزٌون  

 
ملحك مجلة )تؤلٌؾ - ممدمة ومختارات: شعراء حول الرسول- 1

وملحك مجلة الشعر عدد أبرٌل - 2007 مارس 31اإلذاعة 
2007) .

 
ملحك مجلة ). اختٌار وضبط وتمدٌم- روابع دٌوان المتنبً- 2

. (2008وملحك مجلة الشعر، عدد أبرٌل - اإلذاعة
 
كتاب المجلس )ضمٌر الشعر المصري .. صبلح عبد الصبور- 3

. صدر مع مجلة اإلذاعة والتلٌفزٌون- المومً للشباب
 

           وله دٌوان ما ٌزال تحت الطبع سٌصدر بعد هذا الدٌوان، 
كما ٌموم بإعداد موسوعته الكبرى عن أدبابنا العرب المعاصرٌن 

شعر بنً هاشم فً الجاهلٌة وصدر "فً المهجر، وبحثه األكادٌمً 
ومن لصابده الشعرٌة هذه "جمع وتحمٌك ودراسة: اإلسبلم
-  االبٌات

 
 

َسلَبُوا ِمنًِّ ذاكرتً 
 

ٌْلً أَخذُوا منًِّ .. َرِكبُوا َخ
 

أْسـٌافً 
 

ال أعرفُُهْم 



 134 

 
.. بل ال أجرُإ أن أذُكرَ 

 
َمْن ُهْم 

 
أْو َمْن أسبلفً 

 
 

أخذوا منًِّ َعْهدًا 
 

َل من أهلً أو ناسً  أن أتنصَّ
 

أن أفمدَ ُكلَّ َحماسً 
 

سلبوا منًِّ إحساسً 
 

ٌِْل ووْلُع َحَوافِرهِ  .. ما عاد صهٌُل اْلَخ
 

وْح  ًَّ الرُّ ٌُولُِظ ف
 

أخذوا َعْهدًا أن أْبمَى كاْلَمجروْح 
 

ح وأنا للبً مذبو
 
 

 --------------------------------------------------------
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                      الفصل السادس 
 
 

      نماذج من الشعر المعاصر

 
 

 
 

            وفً ختام هذا الباب الدم نماذج من الشعر المعاصر لشعراء 
معاصرٌن او مخضرمٌن بٌن الحداثة والمعاصرة بؽض النظر عن 

مضمون لصابدهم وصٌاؼتها ومن اماكن متعددة من الوطن العربً كً 
ٌشعر المارئ الكرٌم ان العربٌة تجمعنا بوحدة المصٌر و ان اللؽة العربٌة 
اساس هذه الوحدة لذا فالشعور العربً واحد فً كل الببلد العربٌة وانها 
بكافة الطارها كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى الٌه سابد 
الجسد بالسهر الحمى ولد احترت فً لمن اختار والي شاعر  وهم بفضل 

هللا كثٌر واخٌرا اخترت هذه المصابد لتكون فٌها الخاتمة ونبدء من 
- العراق الجرٌح     حٌث نمرأ

:-  رابعة جدٌدة للشاعر العرالً عبد الرزاق عبد الواحد
 

طال َاكتِبابُهاو                                                                 .... سبلم ٌعلى بؽدادَ 
وباهلل دوما ًَصبـُرها واحـتِـسـابُها 

 
فـَما بال ُدار ٍإن لـََهْجـَت بـَِمـدِحها 

! َسٌَعلو على الثـَّْؽر البـَسٌم انـتِحابُها 
 

لمد نـََزلْت فٌها البـبَلٌا فؤصبَحْت 
لها كـُلُّ َعـٌن ٍال ٌَجـِؾُّ انِسكـابُها 
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َسل ِالنـَّاَس عنها كٌَؾ ؼاَرْت ِمٌاُهها 
و َوِلْم دُفِـنـَت تحت َالتـُّراِب لــِبابُها ؟ 

 
 ٌكون ُدُموع َالنـَّاِحبٌـن َانِسٌـاُب 
َ                    فَزوراإُهم ضالـَـت َعلٌهم رحابُها 

 
فـَكم من ُشعـوب ٍتدَّعً نـََسَ َ با ًلهـا 
! ولـد كان للعُرِب الِكرام ِانـتِـسابُها 

 
أتـَتـْها ُجُموع ُالطـَّاِمعٌن ََمدٌـدَة ً 
ولـد باَن منها ظـُـلُمها و ِكـذابُها 

 
وطاؾ َبـِها أبناُء كل َِّرذٌلة ٍ 

وهاَن عـلٌهـِم نـَهبـُها واؼتِصابُها 
 

ة " داَر السَّبلم ِ" أال فابن ٌِا  ِلـِعـزَّ
ؼـِـٌـابُها " دار ِالّرشٌد ِ" ٍ     ٌَـِعـزُّ على 

 
تـَبمى َعزٌَزة ... سبلم ٌعلى بؽداد َ

و َشـرابُها ..... أنهاُرها.....ً أفانِـٌـنـُها
 

ـبا بَجماِلها  ٌُذكـُِّرنا َعهدُ الّصِ
بساتـٌنـُها خـُضٌر، وتـَزهو ِشعابُها 

 
لست ُبـابٍِس ... سبلم ٌعلى بؽدادَ 

إن كان َمكتوبا ًعـلٌها عـَذابُها 
 

وإنً على تلن العُهود ُِمحافِظ ٌ 
إ اذا ما ابتبلنا نؤٌـُها واؼتِرابُها 

 
فبل ٌُـبِعدَنَّ هللا ُِذكرى َحبٌبَة ٍ ؾ 
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فطٌـِّـبة ًكانت، وطاب َِصحابُها 
 

إذا انعَطـَـفـَْت ُمرتابة ًأو تـَباَعدت 
ْ فَشـتـَّاَن عندي بُعـدُها والـتـِرابُها 

 
ت ِالَورى و  فما هً َإال ّنكبة ٌَعمَّ
! و هل نـكبة ٌإال ّوٌُـرجى ذََهَ ـابُها 

 
فمولوا لمن ٌَحمً الؽزاة ُبٌُوتـَُهـم 
َسٌَجنً لـَظاها لاِدم ٌوٌَهابُها 

 
كٌَؾ أعافـُها ؟ .... سبلم ٌعلى بؽدادَ 
! وٌُخشى عـتابُها ..فإؼضابُها ٌُخشى

 
فَصـلـُّوا على الُمختاِر من آل ِهاِشم 
ٍ  َسٌُعـلُن للنـَّصر ِالُمبـٌـن ِِخـطابُها 

 
 
 

 ----------------------------------------------------
 
 
 

: للشاعر المصري فاروق جوٌدة هذه المصٌدة  
 
 

مادام ٌحكمنا الجنون سنرى كبلب الصٌد تلتهم  
 

األجنة فى البطون 
 

سنرى حمول الممح ألؽاماً وضوء الصبح ناراً فى العٌون 
 

سنرى الصؽار على المشانك فى صبلة الفجر جهراً ٌـُصلبون 
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ونرى على رأس الزمان عوٌل خنزٌر لبٌح الوجه 

 
ٌمتحم المساجد والكنابس والحـُصون 

 
ال زهرة بٌضاء تـُشرق .. وحٌن ٌحكمنا الجنون 

 
فوق أشبلء الؽصون 

 
ال فرحة فى عٌن طفل نام فى صدر حنون 

 
وال عرض ُمـصون ... ال حك ... ال إٌمان ... ال دٌن 

 
وتـُهون ألدار الشعوب وكل شا لد ٌهون 

 
ما دام ٌحكمنا الجنون 

 
أطفال بؽداد الحزٌنة ٌسؤلون  

 
عن أى ذنٍب ٌمتلون  

 
ٌترنحون على شظاٌا الجوع  

 
ثم ٌودعون  . . . ٌمتسمون خبز الموت 
 

شبح الهنود الحمر ٌظهر 
 

فى صمٌع ببلدنا  
 

وٌصبح فٌنا الطامعون 
 

من كل صوٍب لادمون  
 



 139 

من كل جنٍسٍ  ٌزحفون 
 

تبدو شوارعنا بلون الدم 
 

والكهان فى خمر الندامة ؼارلون 
 

تبدو للوب الناس أشباحاً  
 

وٌؽدو الحلم طٌفاً عاجزاً  
 

بٌن المهانة والظنون 
 

هذه كبلب الصٌد فوق روإسنا تعوى 
 

ونحن إلى المهالن مسرعون 
 

أطفال بؽداد الحزٌنة 
 

فى الشوارع ٌصرخون 
 

جٌش التتار ٌدق أبواب المدٌنة كالوباء 
 

وٌزحؾ الطاعون 
 

أحفاد هوالكو على جثث الصؽار ٌزمجرون 
 

جثث الهنود الحمر تطفو 
 

فوق أعمدة الكنابس والثرى ٌؽلى 
 

صراخ الناس ٌمتحم السكون 
 

أنهار دم فوق أجنحة الطٌور الجارحات 
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مخالب سوداء تنفد فى العٌون  

 
. . .  مازال دجلة ٌذكر األٌام 

 
والماضى البعٌد ٌطل من خلؾ المرون  

 
ثم راحوا  . . . عبر الؽزاة هنا كثٌراً 
 

! أٌن راح العابرون ؟ 
 
وكم باغ أتى  . . هذى مدٌنتا 

 
ذهب الجمٌع ونحن فٌها صامدون  

 
وٌعود أطفال العراق  . . . سٌموت هوالكو

 
أمام دجلة ٌرلصون 

 
 ---------------

 
لسنا الهنود الحمر 

 
فى الكوفة الؽراء عطر من عبٌر المصطفى 

 
فجر أضاء الكون ٌوماً ال أستكان وال ؼفى 

 
ٌا آل بٌت دمحم 

 
كم حن للبى للحسٌن وكم هفى 

 
ؼابت شموس الحك والعدل أختفى 
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مهما وفى الشرفاء فى أٌامنا 
 
ما وفى . . . زمن الندالة 
 

مهما صفى العمبلء فى أوطاننا 
 

ببر الخٌانة ما صفى 
 

بؽداد ٌا بلد الرشٌد 
 

ٌا للعة التارٌخ والزمن المجٌد 
 

بٌن إرتحال اللٌل 
 

والصبح المجنح لحظتان  
 
وعٌد . . . موت 

 
ما بٌن أشبلء الشهٌد 

 
ٌهتز عرش الكون فى صوت الولٌد 

 
ما بٌن لٌل لد رحل 

 
ٌنساب صبح باألمل 

 
ال تجزعى بلد الرشٌد 

 
لكل طاؼٌة أجل 

 
 

 --------------
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طفل صؽٌر ذاب عشماً فى العراق 

 
كراسة بٌضاء ٌحضنها 

 
بعض الشعر واألوراق . . وبعض الفل 

 
حصالة فٌها لروش 

 
. . .  من بماٌا العٌد 

 
دمع جامد ٌخفٌه فى األحداق 

 
لم ٌعد ... عن صورة االب الذى لد ؼاب ٌوما 

 
وانساب مثل الضوء فى االعماق 

 
ٌتعانك الطفل الصؽٌر مع التراب 

 
ٌطول بٌنهما العناق 

 
خٌط من الدم الؽزٌر ٌسٌل من فمه 

 
ٌذوب الصوت فى دمه المراق 

 
كل شا فى الوجود ... تخبو المبلمح 

 
فراق ... ٌصٌح فى ألم 
 

والطفل ٌهمس فى أسى 
 

أشتاق ٌا بؽداد تمرن فى فمى 
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من لال أن النفط أؼلى من دمى 
 

بؽداد ال تتؤلمى 
 

مهما تعالت صٌحة البهتان فى الزمن العمى 
 

فهنان فى االفك البعٌد صهٌل فجر لادم 
 

فى االفك ٌبدو سرب أحبلم ٌعانك أنجمى 
 

مهما تواري الحلم فى عٌنٌن 
 
وأحلمى .... لومى 

 
ولتنثري فى ماء دجلة أعظمى 

 
فالصبح سوؾ ٌطل ٌوماً 

 
فى مواكب مؤتمى 

 
هللا أكبر من جنون الموت 

 
والزمن البؽٌض الظالم 

 
بؽداد ال تستسلمى 

 
بؽداد ال تستسلمى 

 
!! من لال إن النفط أؼلى من دمى ؟

 
 

 ----------------------------------
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ومن شعرالشاعرالتونسً المعاصر هذه لصٌدة 
 

 : (الٌوم الصفر  )بعنوان 
 
ا 

. ٌداي تمفان فً لهوهما
 

. تتهاوٌان من أجل ضّجة للٌلة فً الفراغ
 

ًْ ماء تْهوٌان فً الؽرابة .  كمطرت
 

. تتمّطع الحركة كخٌط بٌنهما
 

تبلمسان العٌنٌن المؽمضتٌن 
 

.  وتحمبلن طعم إؼماضهما بٌن األصابع
 

:  ”الٌوم السادس“وأٌضا من 
 

. أٌّتها المنحوتة
 

هذا ٌومن الّسادس 
 

.  ٌخّؾ طٌنن وٌطّن تحت أصابعً
 

. تذهبٌن ناحٌة الٌبس
 

. تذهبٌن ناحٌة الّصمت
 

. تصمت أجزاإن
 

. تذهبٌن ناحٌة المرار
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.  تصٌرٌن صعبة اللمس
 
 
 

 --------------------------------------------------------
 
 
 

ومن الشعر الٌمنً المعاصر 
 

بعنوان تمرد  (للشاعر دمحم السبلل)(أجراس الحب )هذه لصٌده من دٌوان 
ي 
..  تـََمُرد 
  ***
 

دي   تمرَّ
 

على جمٌع لََصابِدي 
 

دي  تمرَّ
 

فكما ولدِت على ٌديَّ 
 

ٌا لطَّتً 
 

ألوى لشطبُن فً الهوى 
 

ِمن خاطري 
 

أمُحو ُحروفاً 
 

احتار منها دفتري 
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دي  دي  … فتمرَّ تمرَّ
 

  * *
 

  بؤرِض ؼٌري
 

  ًال أُظنَّن تمُطن
 

  داًر سواي
 

  ًٌا لطَّت ...
 

  ًوْلتَعلم
 

  أن الوفا والُحّب كانا
 

  فً الحمٌمة
 

  ، ًؼلطت
 

  دي دي  .. تمرَّ تمرَّ
 

  * * *
 

  أنا ها ُهنا
 

  ًال زلُت أمِضُػ عادت
 

   عاب أطوي الّشِ
 

  ، أُجوبها
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  ، ًٌا لطَّت
 

  ًوبنَْفَحت
 

  ، ًأنشُر ظبلَل محبَّت
 

  ولعلَّ ُعشاَق الَوفاء
 

  لَْد َشاهدُوا
 

  ُحبًِّ وِعشمً السَّرمدي
 

  دي دي  .. فتمرَّ وتمرَّ
 

  * * *
 

  دي لد ُربما تَتَعوَّ
 

  ، بُعدي
 

  وتنسً كم لضٌِت من السنٌن
 

  ، ًبِِرْفمَت
 

   ًإنهً بهذا لصَّت
 

  ، ًٌا لطَّت
 فل

  تَْفعَلً ما تَشتِهٌن ْ
 

 و 
 ع 



 148 

  لى جمٌعِ لََصابِِدي
 

   دي تمرَّ
 

   دي وتمرَّ
 

   دي وتمرَّ
 

 * * * 
 
 

 
 
 

ومن شعر الشاعرة الكوٌتٌة سعاد الصباح هذه المصٌدة ,
 

انا امرأة لررت ان تحب العراق 
 

 وانتتزوج منه امام عٌون المبٌلة
 

 فمنذ الطفولة كنت اكحل عٌنً بلٌل العراق
 

 وكنت احنً ٌدي بطٌن العراق
 

 واترن شعري طوٌبل لٌشبه نخل العراق
 

 انا امرأة ال تشابه اي امرأة
 

 انا البحر والشمس واللإلإة
 

 مزاجً ان اتزوج سٌفا
 

 وان اتزوج ملٌون نخلة
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 وان اتزوج ملٌوندجلة

 
 مزاجً ان اتزوج ٌوما

 
 صهٌل الخٌول الجمٌلة

 
 فكٌؾ الٌمعبللة حب

 
 اذا لم تعمد بماء البطولة

 
 وكٌؾ تحب النساء رجاال بؽٌررجولة

 
 انا امرأة ال ازٌؾ نفسً

 
 وان مسنً الحب ٌوما فلست اجامل

 
 انا امرأة من جنوب العراق

 
 فبٌن عٌونً تنام حضارات بابل

 
 وفوق جبٌنً تمر شعوب وتمضً لبابل

 
 فحٌنا انا لوحة سومرٌة

 
 وحٌنا انا كرمة بابلٌة

 
 وطورا انا راٌة عربٌة

 
 ولٌلة عرسً هً المادسٌة

 
 زواجً جرى تحت ظل السٌوؾ وضوء المشاعل
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 ومهري كان حصاناجمٌبل وخمس سنابل
 

 وماذا ترٌد النساء من الحب اال
 

 لصٌدة شعر وولفةعز
 

 وسٌفا ٌماتل
 

 وماذا ترٌد النساء من المجد
 

 اكثر من ان ٌكنبرٌما جمٌبل
 

 بعٌنً مناضل
 

 ++++++++++++ 
 

 سبلم على ذكرٌاتٌبشط العرب
 

 سبلم على طابر الماء ٌرلص بٌن المصب
 

 سبلم على الشمس تسمطفوق مٌاه الخلٌج
 

 كاسوارة من ذهب
 

 سبلم علٌه ابً وهو ٌهدي الى بعٌدي
 
 كتاب ادب
 

 سبلم على وجه امً الصبوح كوجه الممر
 

 سبلم علسنخلة الدار تطرح اشهى الثمر
 

 سبلم على لهمهات الرعود
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 سبلم على لطراتالمطر

 
 سبلم على شهمات الصواري

 
 وحزن المراكب لبل السفر

 
 +++++++++++++++++ 

 
 عراق عراق

 
 اذا ما ذكرتن اورق فً شفتٌالشجر

 
 فكٌؾ سؤلؽً شعوري ؟

 
 وحبن مثل المضاء ومثل المدر

 
 ++++++++++++++ 

 
 انا امرأة لررت ان تحب العراق

 
 لماذا العراق؟

 
 لماذا الهوى كله للعراق ؟

 
 لماذا جمٌع المصابد تذهب فدوى لوجهالعراق ؟

 
 الن الصباح هنا ال ٌشابه اي صباح

 
 الن الجراح هنا ال تشابهشكل الجراح

 
 الن عٌون النساء تخبًء خلؾ السواد السبلح
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 لماذا العراق؟
 

 لماذا تفٌض دموع المحبٌن حٌن ٌفٌض الفرات ؟
 

 لماذا شناشٌل بؽداد   تختزن الكحل والذكرٌات ؟
 

 لماذا الممام العرالً ٌدخل فً للبنا من جمٌعالجهات ؟
 
 

 +++++++++++++++ 
 

 لماذا تماتل بؽداد عن ارضنا بالوكالة
 

 وتحرس ابوابنا بالوكالة
 

 وتحرس اعراضنا بالوكالة
 

 وتحفظ اموالنا بالوكالة
 

 لماذا ٌموتالعرالً حتى ٌإدي الرسالة
 

 واهل الصحارى
 

 سكارى وما هم بسكارى
 

 ٌحبون لنص الطٌور
 

 ولحم الؽزال ولحم الحبارى
 

 لماذا ٌموت  العرالً واالخرون
 

 ٌؽنون هندا وستعطفون نوارا؟
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 لماذا ٌموت العرالٌوالتافهون
 

 ٌهٌمون كالحشرات مساء وٌضطجعون نهارا ؟
 

 لماذا ٌموتالعرالً والمترفون
 

 بحانات بارٌس ٌستنطمون الدٌارا؟
 

 ولوال العراللكانوا عبٌدا
 

 ولوال العراق لكانوا ؼبارا
 

 ++++++++++++++ 
 
 ٌمولون
 

 ان الكتابة اثم عظٌم
 
 فبل تكتبً
 

 وان الصبلةامام الحروؾ حرام
 
 فبل تمربً
 

 وان مداد المصابد سم
 
 فبل تكتبً
 

 فاٌان ان تشربً
 
 وها انذا
 

 لد شربت كثٌرا
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 فلم اتسممبحبر الدواة على مكتبً

 
 وها انذا
 

 لد كتبت كثٌرا
 

 واضرمت فٌكل نجم حرٌما كبٌرا
 

 فما ؼضب هللا ٌوما علً وال استاء منً النبً
 

 +++++++++++ 
 

 لماذا احب العراق لماذا
 

 اٌا لٌتنً لد ملكتالخٌارا
 

 الم تن بؽداد درع العروبة
 

 وكانت امام المؽول جدار؟
 
 

 ------------------------------
 

        ومن شعر الشاعرالسعودي على ال عمر العسٌري نمتطع هذه 
- (لصابد ؼاضبة  )االبٌات من دٌوانه 
 

لؽتً ٌا نبض وعًٌ ودمً  
 

وارتفاعً لمدار العظمْه 
 

كٌؾ أحٌا عزبا ... أنت منً 
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أعجم الفكر ـ هنا ـ منهزمه  
 

أشعلً من لمعة الصبح سنى  
 

وأرٌحً عن طرٌمً ظلمه  
 

لؽة تنساب فً أوردتً  
 

كاحتمان األذن همس النؽمة  
 

:  و استمع إلٌه اٌضا فً لصٌدة النثر  ٌمول 
 

.. ٌا أٌها الزمان والمكان 
 

شاخت وجوه أمتً  
 

" نسر"وحام فوق حاجبً جراحنا 
 

وفً منماره حصاة عزنا  
 

ٌؽٌظنا بذلنا  
 

وٌنفض الؽبار فً وجوهنا حٌن  
 

انمضاضه وعندما ٌحلك  
 

ونحن تحته نصفك  
 

وناعب ٌؽرق  ..وناعك ٌوسع المدى 
 

: ثم ٌمول 
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" تململً ٌا ؼٌرة الضمابر 
 

ثوري لكل صامت .. ثوري لنا 
 

وصابر 
 

كّسري 
 

... أثٌري النمع فً سنابن الخٌول 
 
 

 ---------------------------------------------
 

-  انشاء هللا -        واختم هذا الفصل بمصٌدة من لصابدي التً سانشرها
  (الحرب واالٌمان  )فً مجموعتً الشعرٌة الخامسة بعنوان 

 
- كانت جٌوش االحتبلل االمرٌكً تتمدم لتحتل العراق العزٌز)

والشعب العرالً ٌماوم جٌوش االحتبلل ببسالة وفً - بؽداد لم تسمط بعد
 (-  نظمت هذه المصٌدة  وفً هذه الساعات الحخرجة هذا الولت 

 
 

                    سبلما فً سبلم      ٌا ببلد العز نهدٌه  
 

سبلما ٌاثرى العرب ومن بالروح نفدٌه 
 

سبلما ٌا عراق          بؤٌدٌنا  نواصٌه 
 

بجٌش لاهر صامد على االعداء  نثنٌه 
 

وجٌش العرب مؽوار المجد الذي بالدم نروٌه 
 

وعطرا من هوى نفسً الى بؽداد ازجٌه  
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وسطرا من وؼى الحرب الى االجٌال نحكٌه  
 

لنروي لصة المجد بطبلت وتنزٌه 
 

بذي لار وحطٌن وحر ب الجسر مافٌه 
 

ولفنا والدم الحر على االوطا ن نجرٌه ,
 

ؼزونا العالم الؽربً فبل ترتد مساعٌه  
 

روٌنا االرض معطار ا وبحر النار نؽزٌه 
 

فبلفارس وال الرومان اسطاعت ان تجارٌه 
 

نسعى والدجى حالن جباه العرب تضوٌه  
 

وجبنا والدم الؽالً الى بؽداد نهدٌه 
 

سنرلى فوق وادٌها من االعداء نحمٌه 
 

ونصنع فٌها تمثاال وبالنصر نوشٌه 
 

عروس انت ٌا بؽداد للمؽوار ترضٌه 
 

وللبً مفعم شولا الى لمٌان ٌجدٌه 
 

فانت للوفا رمز با ٌمان لتجرٌه 
 

وكم فً عرلنا ٌجري رحٌك للهوى فٌه 
 

اٌا بؽداد ٌاروحً وٌا للبً وما فٌه 
 

ا ٌا بؽداد ٌانفسً وٌا حبًٌ فاحٌٌه 
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فان الفكر تعبا ن وفً ذكران نرلٌه 

 
ن باالنوار تزجٌه  --------فانت ٌاضٌاء العً

 
وما فٌه - واالزها ر للدنٌا – فانت الروض 

 
وانت العطر والرٌحا ن فً للبً فٌزكٌه  

 
وانت الحب واالخبل ص حب هللا ٌملٌه 

 
ن لنا رمزا فنبؽٌه -------------فاء دعو هللا ٌمً

 
باسم هللا السمنا نؽذي الترب نروٌه 

 
بجند صد رهم صلب على االعداء ند نٌه 

 
وشعب كله واحد جدٌد مثل ماضٌه 

 
على االخبلص السمنا نحث السٌر نمشٌه 

 
لنحمً ترب وادٌنا ونجعل لبرهم فٌه 

 
 
 

 ***************
 

حٌاة دربها صعب سنلوٌها وتلوٌنا 
 

فاما ان نجارٌها واما ان تجارٌنا  
 

وان العدل وضاح بنور الحك ٌهدٌنا 
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وان العد ل مفتا ح بكل الخٌر ٌاءتٌنا 
 

وان الظلم جو ار بكل الشر ٌندٌنا 
 

هل على الظلم تفرلنا ببلد العرب تحوٌنا  
 

لٌاءكل بعضنا بعضا ونؽصب ماله مٌنا 
 

للوب فٌها تملٌب نفوس انبتت شٌناا 
 

فاٌن العرب واال سبل م والدنٌا تماسٌنا 
 

واٌن المر ب واالخوا ن واالعداء تلوٌنا 
 

فامرٌكا واسرا بً ل واالحبلؾ تؽزونا  
 

واخوان لنا فٌهم وبالدو ال ر باعو نا  
 

فبل وهللا ال نر ضى لما لالوا وٌندٌنا 
 

على هللا توكلنا لٌزداد الرجا فٌنا 
 

فبل وهللا ال نركع وال نهجع وؼم فٌنا  
 

وباال طؽال نمحٌهم اذا جاإوا لوا دٌنا 
 

رإوس اٌنعت فٌهم وسٌؾ الحك اٌدٌنا  
 

فكل فً الوؼى صامد رجال مثل ماضٌنا 
 

و نز د اد كبركا ن وشوق الموت ٌحدونا ,
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فنسعى للرد ى جمعا دفاعا عن ا راصٌنا 
 
 
 

 ****************
 
 
 

عبلم الظلم ٌا ظالم ولٌس الدهر بالراجع 
 

ولٌس االمر لبل لوى فسحما للهوى الخادع 
 

فان هللا مو جو د و الء مر ا هلل ال صا دع 
 

ولسنا بالحصى نرمً ولكن بالردى بالواجع 
 

رفالً فً الوؼى صٌرا لردع الؽادر الطامع 
 

رفالً فاحص د وا حصدا فانً لست بالر اجع 
 

دفاعا عن مؽا نٌنا بملب طا هر وا سع  
 

فاما العز نحٌاها ا او شهٌد الحك الخاضع 
 

ولول الحك مصد ا ق لجند الظلم ا ذ صارع 
 

كنو ر الشمس وضا ح سنبمى مشعبل ساطع 
 

ٌنٌر الدرب لبلجٌا ل ٌحكً لصة الوالع  
 
 
 

 *****************************
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علٌنا انت ال تعجل فان الشعب صندٌد 
 

وان الحك منصور بنور هللا مرفود 
 

وان الشر خوا ر وان الظلم مردو د 
 

وضعنا المجد اطفاال فاءٌمان وتو حٌد  
 

وحب االرض مؽرو س بلب الملب ممد و د 
 

ومنا االمر معر و ؾ فاخبل ق وتحمٌد  
 

ومنا الرا ءس مر فو ع فلم ٌركع ا منكود 
 

سٌبمى شامخا عا ل بامر هللا مسعو د  
 

فانا فً الدجى الد ا جً كا ءلمار بها العٌد 
 

كشفنا كل مستو ر وظلم ا للٌل مخمو د 
 

واخوان عرفنا هم فخو ان ورعد ٌد 
 

وشر النا س ما لالوا وافعال لهم سو د 
 

لٌتهم دو د - مع اال عد اء ا صحا ب ومنا 
 

لٌسحك بعضنا بعضا وانا فولهم طو د 
 

ا كفا ر واعر ا ب وهذ ا الٌوم مشهو د  
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فاء ٌد ي هللا اٌد ٌنا ونصر منه محمو د 
 

وطٌر من ا با بٌل سٌر مٌهم بها سود 
 

كعصؾ صا ر ماء كو ال خرابا اصبح البٌد 
 

عماب هللا تدمٌر وتحرٌك تمد ٌد 
 

وا رض فً الفرا تٌن كساها النو ر تجد ٌد 
 

وشمس اشرلت فٌنا وبعد العسر تسعٌد 
 

حبانا هللا اٌما نا والها ما وتمجٌد 
 

وارض لد ست عرفا فاكرام معاضٌد 
 

وال البٌت ا هلونا رجال فً الوؼى صٌد  
 

وهذا موطن اال جدا د باالحفاد مشسد و د 
 

فا ما نصر نا فٌه وا ما المو ت تسهٌد 
 

واما جنة الما ء وى واما النار تخلٌد 
 

 **********************
 
 

وهبنا للوطن عطرا نفوسا ٌزهو حا مٌها 
 

رجال ال نهاب الموت لبلء رواح نفد ٌها  
 

ٌمٌن هللا السمنا نؽذ ي االر ض نحمٌبها  
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با ر وا ح وا موا ل و ا وال د سنر وٌها 
 

وا ءشهاد  لنا كثر   دما هم   فو ق وادٌها 
 

ٌنا بٌع    ٌنا بٌع   نروي   االر ض نسمٌها  
 

فهذ ي اال رض خضراء وحمر ا ء لما فٌها  
 

وا رض ا نبتت شعبا بماع لسنا نعطٌها 
 

وان خابت لنا نفس فمبتو ر ذ را عٌها 
 

وفً التارٌخ صفحا ت لنا بٌض مؽا نٌها  
 

وفً التا رٌخ صفحا ت لنا حمر حوافٌها 
 

وفً التا رٌخ صفحات لنا سو د د ٌا جٌها  
 

فاء ي منها نعطٌها و اءي منها نمصٌها 
 
 

 **************************
 
 

تمهل اٌها البوشً فان هللا جبا ر 
 

سٌمحك فعلكم محما وتصلى جند كم نا ر 
 

الى هللا شكو نا كم فرحما ن ولها ر 
 

رحٌم لد رضى عنا حفٌظ ثم ستار  
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حبا نا النصر فً الد نٌا وفً اال خرى لنا الد ا ر 
 

د عو نا هللا ٌكفٌنا ببلٌا هم و ما جا ر وا 
 

وٌكشؾ ظلم امر ٌكا واحبل ؾ لها سارو ا 
 

وٌطفً نا ر هم جمعا اذا ما او لد ت نا ر 
 

وٌلمً بٌنهم رعبا فاوؼا د وا شر ا ر 
 

وا نجا س منا كٌد وا و باش و كفا ر 
 
 

 *************************
 

تجبر اٌها الظالم فللصهٌو نً كا لخد ا م  
 

تكابر اٌها البوشً فسعد فً الوؼى ممدام  
 

وجند الحك ان سار وا الى المٌدان ٌو م الحا م 
 

سنملً االرض نٌر ا نا فبا الٌمان وااللدا م  
 

سنون الحرب خضنا ها وكنا الما رد الممد ا م  
 

فنون الحر ب علمنا وعشنا فً الر دى اعوا م  
 

وحتى الطفل مشدو د ومشبوب فبل ٌنضا م 
 

وا الت الر د ى لعب باٌد ٌهم وباال لدا م  
 

تر بوا بٌن نا رٌن فنا ر الحر ب واال سما م  
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فكان الطفل كا للٌث وما زالت لنا اٌا م  
 

على المو ت تحا لفنا وا ال النصر واالكر ام  
 

فكل  منا   كالنمر   وكل  منا  كا الضر ؼا م 
 

عرالً    وعربً        ودٌن   هللا فاالسبل م 
 
 

 *******************                             
                                    

                                           ٔتٓزا

 

 ٔانسًذ هلل سب انؼانًٍٛ (انًٕخض فٙ انشؼش انؼشتٙ  )      ذى كراب 
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 عالمصادر والمراج          
 

المران الكرٌم 
ادب الكاتب                     ابن لتٌبة 
ادب العصور المظلمة        ناظم رشٌد 

االدب العربً                   ابراهٌم الكٌبلنً 
االد ب الممارن              دمحم ؼنٌمً هبلل  

االساس فً االدب العربً   مصطفى جواد ودمحم بهجة االثري 
اسطورة االدب الرفٌع         علً الوردي 

االمالً                           ابو علً المالً 
البٌان والتبٌٌن                  الجاحظ 

تارٌخ االبً العربً           شولً ضٌؾ 
تارٌخ االدب العربً           عباس العزاوي 
تارٌخ االدب العربً           السباعً بٌومً 

تارٌخ االدب العربً           احمد حسن الزٌات 
تارٌخ االسبلم السٌاسً         حسن ابراهٌم حسن 

والثمافً واالجتماعً     
تجربتً الشعرٌة                حسن عبد هللا المرٌشً 

زهٌربن ابً                                   \ عمروبن كلثوم\ عنترة العبسً \ امرإ المٌس   )دوواوٌن الشعراء 
لبٌد \  الحارث بن حلزة الٌشكري\ طرفة بن العبد\ س                     سلمى

\ االفوه االودي \  النابؽة الذبٌانً\  االعشى \                             العامري 
عروةبن الورد \  المرار بن سعٌد \ السموأل\                          عبد الشارق 

ابو \ كعب بن زهٌر\ كعب بن مالن \  حسان بن ثابت                          \
الخنساء   \عبدهللا بن ابً رواحة \الحطٌبة \                           ذإٌب الهذلً
\ عبد هللا بن لٌس الرلٌات\ الكمٌت االسدي \                             الجعدي 

\ جمٌل بن معمر\ ذو الرمة\  لٌلى االخٌلٌة\                               الطرماح
جرٌر \البعٌث \ عمر بن ابً ابٌعة \ العرجً \                           الحوص 

\  عٌسى بن فاتن\ الراعً النمٌري \ الفرزدق \  االخطل                             \
ا \ابان بن حمٌد البلحمً \ بشار بن برد\                          سلم الخاسر

لبحتري  
ابو العتاهٌة           \ ابن المعتز\ ابونإاس \ابن الرومً \                           ابوتمام 

\ العباس بن االحنؾ\ مسلم بن الولٌد  \ د                              عبل الخزاعً 
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\  السري الرفاء \  الصنوبري \                                 علً بن الجهم 
المتنبً  

البهاء زهٌر \ ابن النبٌه \ابو فراس الحمدانً \                                المعري
ابن سناء \ المامونً \ الشرٌؾ الرضً                                \

\ الواواء\الملن
جمال الدٌن \ابن الهبارٌة\ ابن حٌوس \                                  االبٌوردي 

بن  
ابن خفاجة  \ الحصري \  ابوالفرجالدمشمً \                                   مطروح
لسان الدٌن بن الخطٌب \ ابن زٌدون \                                   االندلسً 

ابن \
\ المعتمد بن عباد \ حمدة بنت زٌاد\                                   هانً االندلسً 

تمً \ ابن عمٌراالندلسً \                                   ابراهٌم بن سهل االندلسً
\ شهاب الدٌن محمود الكوفً\                                الدٌن اسماعٌل التنوخً 

\ ابن  نباتة \ البوصٌري  \                                    شرؾ الدٌن االنصاري 
دمحم النمٌب \ الشاب الظرٌؾ\                                      صفً الدٌن الحلً 

شمس الدٌن الصالحً \ بدر الدٌن الؽزي \                                    الحسنً 
  \

ابن \ احمد عمر الخفاجً \                                      الشهاب الٌمانً 
عدالن  

\    انور العطار \  زٌنب  الشهاربة\                                      الموصلً 
رشٌد  

عبد المحسن  \ دمحم سامً البارودي \                                    سلٌم الخوري
ابن \ عمر ابو رٌشة \ احمد شولً \                                  الكاظمً 

تومرت    
معروؾ \ الزهاوي \ -جبران خلٌل جبران \                              الجزابري 
ابراهٌم الٌازجً  \  حافظ جمٌل\ حافظ ابراهٌم\                              الرصافً

نازن \ علً الجارم\  مٌخابٌل نعٌمة \                              ابو الماسم الشابً 
علً محمود  \ دمحم الفٌتوري \ فدوى طولان \                              المبلبكة

نزار  \ فالح الحجٌة\ سمٌح الماسم \ مظفر النواب \                               طه
عزت  \ ولٌد االعظمً \ عبدالرزاق عبد الواحد\                              لبانً 

سركون  \  الجواهري \ دمحم شمس الدٌن \                              المطٌري 
\ حسن عبد هللا المرٌشً \ محمود دروٌش \                               بولص

دمحم \ فاروق جوٌدة المصري \                             عبد الناصر العٌسوي 
علً \ سعاد الصباح\  دمحم السبلل \                               السٌد خلٌفة 

حسب تسلسل ذكرهم فً الكتاب  (                             عمر العسٌري    
حدٌث االربعاء                  طه حسٌن 

سكولوجٌة الشعر                نازن المبلبكة 



 169 

شعراء حول الرسول            عبد الناصر العٌسوي 
شعراء جاهلٌون                 نوري حمودي المٌسً 
شعراء امٌوٌون                 نوري حمودي المٌسً 

الشعر العربً                   زهٌر  شلبً 
الشعر العربً المعاصر        احمد زكً 

الشعر الحدٌث                   عناد ؼزوان 
الشعر العرالً الحدٌث          منذر الجبوري 

شرح المعلمات  السبع         الماضً الحسٌن بن عبد هللا الزوزنً 
ضحى االسبلم                   احمد امٌن 
 ظهر االسبلم                   احمد امٌن 

العمد الفرٌد                      ابن عبد   ربه 
فً التصوؾ االسبلمً         عمر كٌبلنً 
فً االدب الجاهلً              طه حسٌن 
فجر االسبلم                    احمد امٌن 

فً التراث العربً               مصطفى جواد 
فً النمد االدبً                  على عباسش علوان 
فن التمطٌع الشعري والمافٌة      صفاء خلوصً 
لضاٌا  الشعر الحدٌث            نازن المبلبكة 

الكامل                             المبرد 
المكتبة العربٌة                   سامً مكً علً   

فً االدب والفن                   فالح نصٌؾ الحجٌة  
العربً – االلبلم – االدٌب – عدد كبٌر من المجبلت االدبٌة والثمافٌة منها  االداب 

المورد  وباعداد مختلفة  – 
ا       

 
 ------------------------- 
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               الفهرس

 
 الممدمة 

 المإلؾ فً سطور 
 تمٌٌم  الكتاب  

مفهوم الشعر العربً \  تمهٌد 
 

               المجلـد  االول 
 

دراسة فً الشعرالجاهلً وصدر االسبلم واالموي : الجزء االول   
                            الباب االول 

 
                             العصر   الجاهلً                  

 
نشاة الشعرالعربً – الفصل االول 
كٌفٌة وصول الشعرالٌنا              - 

 النحل فً الشعر الجاهلً                 -
خصابص الشعر ومكانته - الفصل الثانً

طبمات الشعراء - -
مكانة الشعراء  -  -

 االؼراض الشعرٌة-  الفصل الثالث 
                    الفخر والحماسة 

                    المدٌح  
                    الرثاء 

                    الؽزل والتشبٌب 
                    الهجاء 
                    الوصؾ 
                   الحكمة 

                   الخمرة        
اشهر الشعراء - الفصل الرابع

                  امروء المٌس  
                  عنترة العبسً 
                 عمروابن كلثوم 
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                 زهٌر بن ابً سلمى 
                 طرفة بن العبد 

                 الحارث  
                 لبٌد العامري 

                االعشى 
                النابؽة الذبٌانً 
                 حاتم الطابً 
                 السمإال  

 الفصل الخامس  
  نماذج من الشعرالجاهلً 

 

                          البا ب الثانً 
                         الشعر فً صدر االسبلم 

الشعر فً االسبلم – الفصل االول 
                  مولؾ االسبلم من الشعراء 

                  اسالٌب الشعر 
                  بناء المصٌدة  

اؼراض الشعر - الفصل الثانً
                 المدح 
                 الهجاء 

                الشجاعة وااللدام  
                الؽزل  
                 الرثاء 
               الوصؾ 

اشهر  الشعراء - الفصل الثالث
                 حسان بن ثابت 

                  الحطٌبة 
                  كعب بن مالن 

                  ابوذإٌب الهذلً 
                  الخنساء 

الفصل الرابع  
  نماذج من الشعر االسبلمً 

    
 

                         الباب   الثالث 
                      الشعر فً العصر  االموي 
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الشعر فً العصر االموي –  الفصل االول 
الشعراالموي واثر التٌارات فٌه - الفصل الثانً

                التحزب السٌاسً  
                التعصب المبلً 
                ازدهار الثمافة 

               التعصب العنصري 
               الحالة المعاشٌة 

اؼراض الشعر  االموي  - الفصل الثالث
                 الفنون الشعرٌةالمٌمة 

                   المدح  
                   الفخر 
                   الهجاء 
                   الرثاء    
                   الوصؾ 

               الفنون الشعرٌة الجدٌدة 
                   الؽزل  

                   الؽزل العذري 
                   الؽزل الحضري 
                   الؽزل التملٌدي 
                الشعرالسٌاسً 

                   الحزب االموي  
                   الحزب العلوي  
                    حزب الخوارج 

              الحزب الزبٌري 
              النمابض 
              الخمرٌات 

النمابض فً االشعر االموي  – الفصل الرابع 
                    
شعراء العصر االموي - الفصل الخامس

                      جرٌر بن عطٌة 
                      عمربن ابً ربٌعة 
                       جمٌل بن معمر 
                       الكمٌت االسدي 
                      االخطل التؽلبً 

                      الفرزدق 
                      الراعً النمٌري 

                      العرجً   
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 الفصل السادس 
  نماذج من الشعر االموي

 
دراسة فً شعر العصر العباسً االول والثانً  :   الجزء الثانً 
واالندلسً  

 
                                الباب الرابع 

                                العصر العباسً االول 
 

 الشعر فً العصر العباسً االول – الفصل االول
االوضاع السٌاسٌة -   الفصل الثانً 

                 الحالة االجتماعٌة والمعاشٌة 
اسالٌب  الشعر فً العصر العباسً االول ومعالنٌه – الفصل الثالث 

                    اسالٌب تطور الشعر  
                   تطور معانً الشعر 

                   تطور اوزان ولوافً الشعر 
الفنون الشعرٌة فً العصر العببلسً االول – الفصل الرابع 

                 االؼراض الشعرٌة المدٌمة 
ا لوصؾ  

                  االمور السٌاسٌة 
                  المدح 
                  الهجاء 
                  الرثاء  
                  الؽزل 
                 الحكمة 

            الفنون الشعرٌة الجدٌدة 
                 الزهد 

                 الؽزل بالمذكر 
                الشعر التعلٌمً ونظم الحكاٌات 

 
الفصل الخامس اشهر شعراء العصر العباسً االول 

                   ابو تمام 
                   البحتري 

                    ابن الرومً 
                   ابو نإاس  
                   ابو العتاهٌة 

                   علً بن الجهم  
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                  ابن المعتز 
                   العباس بن االحنؾ  

 الفصثل السادس 
   نماذج من الشعرالعباسً فً عصره االول 

 

                       الباب  الخامس 
                  الشعر فً العصر العبا  سً الثانً 

الشعر فً العصر العباسً الثانً – الفصل االول 
 

الشعر واثر التٌارات المختلفة فٌه - الفصل الثانً
االوضاع السٌاسٌة 

                 الحالة الثمافٌة 
                 االوضاع االجتماعٌة والمعاشٌة 

                 ضعؾ اللؽة العربٌة 
معانً واسالٌب الشعر – الفصل الثالث 

                  اسالٌب الشعر 
                  معانً الشعر 

الفنون الشعرٌة -   الفصل الرابع
                   الوصؾ 
                   الؽزل 

الشعر االجتماعً 
المدح والفخر 

                   التصوؾ والفلسفة 
                   الهجاء 

                  االخوانٌات والشكوى  
                  الحكم واالمثال 

اشهر شعراء العصر العباسً الثانً -  الفصل الخامس
                   ابو الطٌب المتنبً 

                    ابو العبلء المعري      
                   ابو فراس الحمدانً 

                  ابن النبٌه 
                  السري الرفاء 
                  الصنوبري 
                  البهاء زهٌر 

                  الشرٌؾ الرضً 
                  الماءمونً 

الفصل السادس 
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 نماذج من شعرالعصرالعباسً الثانً 
 

                         الباب السادس 
      الشعر  العربً   فً االندلس 

الشعر العربً فً االندلس –  الفصل االول 
االسالٌب و  المعانً  الشعرٌة فً االندلس - الفصل الثانً

                   معانً الشعراالندلسً 
                   اسالٌب الشعر   

الموشحات  واالزجال – الفصل الثالث 
                   الموشحات  

                   االزجال 
الفنون الشعرٌة فً االندلس – الفصل الرابع 

                    الفخر والمدٌح 
                    الؽزل 
                    الرثاء  
                   الوصؾ 

الشعراء العرب فً االندلس - الفصل الخامس
                     ابن زٌدون 

                    ابن زرٌك البؽدادي  
                     ابن خفاجة االندلسً 

                     ابن الخطٌب 
                     ابن هانًءاالندلسً 

                     الحصري   
مراثً االندلس -  الفصل السادس  
                      
نماذج من الشعر االندلسً  -   الفصل السابع 

 

                   المجلـد الثانـً 
 

  دراسة فً شعرالفترة الراكدة والعصر الحدٌث:   الجزء الثالث
 

الباب السابع                              
                     الشعر العربً فً العصور المظلمة 

 
االوضاع السٌاسٌة واالجتماعٌة -         الفصل االول
االشعر فً الفترة الراكدة او المظلمة -         الفصل الثانً 
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                            الشعر فً العصر المؽولً 
                           الشعر فً العصر العثمانً 

الفنون الشعرٌة فً العصور الراكدة –      الفصل الثالث 
                         الحماسة والفخر 

المدابح النبوٌة –   المدٌح
                                 مدح الحكام  
                                مدح االلارب  

                       الرثاء 
المراثً الخاصة 
 ا لمراثً العامة 

                      رثاء الممالن والمدن  
                        الوصؾ 
                        الهجاء 
                        الخمرة 

                        الحنٌن والشكوى  
المطارحات  
الطردٌات  
شعر االلؽاز 

الشعر التعلٌمً      
من شعراء الفترة المظلمة  – الفصل الرابع 

                         البوصٌري  
ابن نباتة  المصري 
صفً الدٌن الحلً 

دمحم الحسٌنً  النمٌب 
بدر الدٌن الؽزي 

شمس الدٌن دمحم الصالح 
   الفصل الخامس 

 نماذج من شعرالفترة المظلمة  
 

                              البا ب الثامن 
            الشعر العربً فً  بداٌات العصر الحدٌث  

اهمٌة الشعرالحدٌث –      الفصل االول 
الشعر العربً الحدٌث :   الفصل الثانً 
اسباب تطور الشعر افً العصر الحدٌث -الفصل الثالث 

                             التطور فً النشاط الثمافً واالجتماعً 
                              االتصال بالؽرب 

                             حملة نابلون على مصر 
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                             انتشار المطابع والمكتبات 
انواع الشعر العربً الحدٌث – الفصل الرابع 

                                  عمود الشعرالعربً 
                                  الشعر التمثٌلً والمسرحً 

                                  الشعر الحر  
الفنون الشعرٌة فً العصر الحدٌث – الفصل الخامس 

                                  الشعر السٌاسً 
                                  الشعر الؽزلً  

                                 الوصؾ 
                                 شعر الرثاء 

                                ا لشعرالتعلٌمً 
                                الفخر والمدح 

                                شعر الحنٌن والشكوى 
                                شعر النكبات 

                               الشعر االجتماعً                               
: الشعراء الرواد فً العصر الحدٌث–   الفصل السادس

                                   محمود سامً البارودي 
                                   احمد شولً 

                                  معروؾ الرصافً 
                                  عبد المحسن الكاظمً 

                                  اٌلٌا ابو ماضً  
شاعرالحمراء –                                  دمحم ابراهٌم 

                                   حافظ ابراهٌم 
                                   دمحم المناصٌري 

                                    جمٌل صدلً الزهاوي  
                                   الشاعر المروي  

                                    ابو الماسم الشابً 
   الفصل السابع  

      نماذج من الشعر الحدٌث  
 

دراسة فً الشعرالمعاصر : الجزء الرابع           
 
                        الباب التاسع   

  الشعر العربي المعاصر 
االوضاع السياسية والشعر المعاصر \  الفصل االول 

                     االوضاع االجتماعية والشعر المعاصر 
                    االوضاع االقتصادية والشعرالمعاصر 
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                     الفكر العربي والمعاصرةالشعرية 
الرمزية في الشعرالمعاصر \ الفصل الثاني

                  طبيعة الشعر المعاصر وشكليته 
االساليب والمعاني الشعرية المعاصرة –الفصل الثالث 

                      بناء القصيدة المعا صرة 
                     النغم االيقاع في الشعر المعاصر 

الفنون الشعرية المعاصرة \    الفصل الرابع
شعر                                      ا                    – شعر المدح والفخر –    الشعر السياسي 

شعر الرثاء – شعر الوصف –الغزل والتشبيب 
\  الفصل الخامس

                  شعراء معاصرون 
                   دمحم مهدي الجواهري 

                   وليد االعظمي 
                    نازك المالئكة 

                    سركون بولص 
                    نزار قباني 

                    دمحم مفتاح الفيتوري 
                   محمود درويش 

                   حسن عبد هللا القريشي 
                    عبد الناصر العيسوي 

نماذج من الشعرالمعاصر \  الفصل السادس 

المصادر والمراجع 
الفهرس 

 
 
 

 ----------------------          
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       يٍ يئنفاخ فانر َظٛف انسدٛح انكٛالَٙ

 

 :انذٔأٍٚ انشؼشٚح -ا

 

 1978           َفثاخ انمهة                

  1986           لظائذ يٍ خثٓح انمرال   

   20 0 8           يٍ ٔزٙ االًٚاٌ          

 2010           انشٓادج ٔانؼشٚر         

   2011           انسشب ٔاالًٚاٌ            

           عُاءاخ يششلح 

 

 :انكرة انُثشٚح –  ب 

 فٙ االدب ٔانفٍ  - 1                    

دساعح ٔذسمٛك ٔششذ نهمظٛذج انرٙ – ذزكشج انشمٛك فٙ يؼشفح اداب انطشٚك  -2

 .ذسًم َفظ انؼُٕاٌ ٔانًُغٕتح نهشٛخ ػثذ انمادسانكٛالَٙ

دساعح يٕخضج فٙ  انشؼشانؼشتٙ ػثش انؼظٕس تذءا \ انًٕخض فٙ انشؼش انؼشتٙ -3

يٍ انؼظش انداْهٙ ٔزرٗ ػظش انُٓؼح أ انسذٚث ثى انًؼاطش اػرثش أ لٛى يٍ 

اَّ ازذ ايٓاخ انكرة انؼشتٛح فٙ االدب - لثم اغهة انًٕالغ االدتٛح ػهٗ انُد 

 ٔانهغح  فٙ يٕػٕع انشؼش ٔاالدب       استؼح اخضاء

دساعح شايهح فٙ – ششذ دٕٚاٌ انشٛخ ػثذ انمادس انكٛالَٙ ٔشٙء فٙ ذظٕفّ -4

 ادب انشٛخ ػثذ انمادسانكٛالَٙ كًُٕرج نهشؼش

 انظٕفٙ ٔششذ انمظائذ انًُغٕتح نهشٛخ             استؼح اخضاء

 (لظح ؽٕٚهح  )كشايح فراج  -   6

 اطٕل فٙ االعالو-   7

 (لظح ؽٕٚهح )ػزساء انمشٚح -   8

 (يدًٕػح لظض لظٛشج  )االشمٛاء  -  9

 تهذسٔص ػثش انراسٚخ -  10

 دساعاخ فٙ انشؼش انًؼاطش  ٔلظٛذج انُثش-  11

 انغضل فٙ انشؼش انؼشتٙ- 12

 ػثذ انمادس انكٛالَٙ  ٔيٕلفّ يٍ انًزاْة ٔانفشق االعاليٛح     دساعح – 13

 يغ دساعح  تسثٛح  فٙ شاػشْا  انشٛخ ػثذ انمادس انكٛالَٙ\ ششذ  انمظٛذج  انؼُٛٛح —14

 يذُٚح  تهذسٔص فٙ انزاكشج-  -15

 شزساخ يٍ انغٛشج انُثٕٚح انًؼطشج- 16

 

 :يٕعٕػح  انرفغٛش انًٕػٕػٙ نهمشاٌ انكشٚى  ٔلذ اَدض يُٓا انكرة انرانٛح -  ج

 اطساب اندُح فٙ انمشاٌ انكشٚى                 خضءاٌ-1

 انمشاٌ فٙ انمشاٌ انكشٚى-2

 االدػٛح انًغرداتح فٙ انمشاٌ انكشٚى- 3

 االَغاٌ ٕٔٚو انمٛايح-4

 انخهك انًؼاد فٙ انمشآٌ انكشٚى - 5      

 ٕٚو انمٛايح فٙ انمشاٌ انكشٚى                    خضءاٌ - 6      
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 :ٔذسٕ٘ انكرة انرانٛح    (شؼشاء انؼشتٛح  )يٕعٕػح  –      د 

 شؼشاء خاْهٌٕٛ- 1

 شؼشاء طذس االعالو -2

 شؼشاء  انؼظش االيٕ٘     - 3

 شؼشاء  انؼظشانؼثاعٙ     انمغى االٔل- 4

 شؼشاء انؼظش انؼثاعٙ     انمغى انثاَٙ- 5

 شؼشاء انؼشتٛح فٙ تالد االَذنظ- 6

 شؼشاءانؼشتٛح فٙ انفرشج انشاكذج- 7

 شؼش اء انُٓؼح انؼشتٛح- 8

 شؼشاء انؼظشانسذٚث  – 9

 شؼشاء  يؼاطشٌٔ-  10

 

 

*******************************      
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                   صورة  الؽبلؾ الخلفٌة

 
 ( كتاب الموجز في الشعرالعربي                               (

: (وبيكيديا )   جاء في الموسوعة الحرة 
   :      ػهى االدب انؼشتٙ

                               

 :أْى كرة ػهى األدب

 ) ْـ، ٔنّ أًٚؼا كراب 255 (أتٕ ػثًاٌ ػًشٔ تٍ تسش)نهدازع  (انثٛاٌ ٔانرثٍٛٛ)كراب *

.يطثٕع فٙ يدهذ( انثٛاٌ ٔانرثٍٛٛ)، ٔكراتّ (انسٕٛاٌ  

 ْـ، ْٕٔ طازة كراب 276 (أتٕ دمحم ػثذ هللا تٍ يغهى)التٍ لرٛثح  (أدب انكاذــة)كراب * 

أدب )، ٔكراتّ (ػٌٕٛ األخثاس)، ٔالتٍ لرٛثح كراب آخش فٙ األدب ْٕٔ (ذؤٔٚم يخرهف انسذٚث)

.يطثٕع فٙ يدهذ (انكاذة  

ثَّشد  (انكايــم فٙ انهغـح ٔاألدب)كراب *  ًُ  ْـ، ْٕٔ يطثٕع فٙ 285 (أتٕ انؼثاط دمحم تٍ ٚضٚذ)نه

.أستؼح أخضاء، انشاتغ يُٓا نهفٓاسط  

  أتٕ ػهٙ اعًاػٛم تٍ انماعى انثغذاد٘ انمانٙ )ألتٙ ػهٙ انمانٙ  (انُــٕادس)كراب

. ْٕٔ أكثش يٍ انُٕادس، ٔكالًْا يطثٕع (األيانٙ) ْـ، ٔنّ أٚؼا كراب 356األَذنغٙ   

  356ِ (ػهٙ تٍ انسغٍٛ تٍ دمحم)كراب االغاَٙ التٙ انفشج األطفٓاَٙ  * 

 ْـ، نّ ؽثؼح فٙ 327 (أتٕ ػًش أزًــذ تٍ دمحم)التٍ ػثذ ستّ األَذنغٙ  (انؼمــذ انفـشٚذ) كرـاب *

.  أخضاء8 أخضاء يرٕعطح، ٔأخشٖ فٙ 7  

. ْـ، يطثٕع فٙ خضأ453ٍٚإلتشاْٛى انسظش٘ انمٛشٔاَٙ  (صْــش اٜداب ٔثًـش األنثــاب)كراب *

ْـ، خًغ فّٛ َسٕ أنف لظٛذج، 732نشٓاب انذٍٚ انُٕٚش٘  (َٓاٚح األسب فٙ فٌُٕ انؼشب)كراب 

. ْٕٔ يطثٕع ػخى  

 ْـ، 821 (أتٕ انؼثاط أزًذ تٍ ػهٙ)نهمهمشُذ٘  (طثر األػشٗ فٙ طُاػح اإلَشا)كراب *

َغثح انٗ لهمشُذج لشٚح تًسافظح انمهٕٛتٛح تًظش، ْٕٔ أكثش كرة ػهى األدب، خًغ فٕائذ كرة 

انغاتمٍٛ، ْٕٔ يطثٕع فٙ أستؼح ػشش يدهذًا كثًٛشا، ذكهى فٙ األدب ٔانهغح ٔانراسٚخ ٔانرفغٛش 

.ٔانسذٚث ٔانفمّ ٔغٛشْا يٍ انفٌُٕ  

ْـ، ْٕٔ كراب يكًم نهكرة 1356نًظطفٗ طادق انشافؼٙ  (ذاسٚخ آداب انؼشب)كراب * 

.ار ٚرُأل ذطٕس ػهى األدب ػثش انراسٚخ ٔأْى سخانّ ٔكرثّ. انغاتمح  

نهشؼشانؼشتٙ فٙ دساعح نهشاػش فانر انسدٛح انكٛالَٙ ْٕٔ  (انًٕخض فٙ انشؼشانؼشتٙ)كراب * 

.يخرهف انؼظٕس تذءا يٍ انؼظشانداْهٙ زرٗ  انًؼاطش  

 

************          
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