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 ) صقر الشبيب( قضايا الذات وداللتها في شعر معري الكويت

 الباحثة

 فاطنة عيسي األحول

 للبنات بكفر الشيخ كلية الدراسات اإلسالمية والعربية

 :ملخص 

الحسج هلل رب العالسيغ عمي عطيع نعسائو , كجميل آآلئو , ككافخ عصائو, 
 ,) صل هللا عميو كسمع (. كالرالة كالدالـ عمي سيجنا دمحم

مشح بجاية تجفق الثقافة الغخبية كسخيانيا في حياض الثقافة العخبية في العرخ 
بجأت كثيخ مغ السفاليع تذق شخيقيا في حقػؿ دراستشا األدبية , الحجيث , 

كتخط لشفديا خصػًشا عمى صفحات فكخنا األدبي . مغ تمظ السفاليع " 
 الحاتية " .

ذات صاحبو , حيغ يدتجيب كالذعخ يختبط فى أكلي كضائفو بالتعبيخ عغ  
لبػاعث اإلبجاع فى تجديج أحاسيدو كانفعاالتو التى تتبايغ بتبايغ السػاقف 
اإلندانية, فتتمػف القريجة بخؤيتو كتجخبتو الخاصة التى يخؼ بيا العالع مغ 

 حػلو .

كمفيػـ الحاتية مغ السفاليع التى تخمقت في السحىب الخكماندي, كتعشى 
ه الخاصة دكف االىتساـ بقزايا مجتسعو كمذكالتو انذغاؿ األديب بقزايا

الػاقعية , كىحا يعشي كػف الذاعخ مشعداًل عغ مجتسعو , مشعكًفا عمي نفدو 
ال يذعخ إال بيا , كال يفكخ إال فى خرػصياتو الذجيجة االلتراؽ بػاقعو 

 الخاص السترل بحاتو اترااًل شجيًجا .
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شعخه ذاتي , شالسا أف شعخه  كبيحا ليذ مغ عيب أف نحكع عمى الذاعخ بأف
أثار فيشا مذاعخ شبيية بسذاعخه التي دفعتو لمبػح بالذعخ, كليذ مغ عيب 
أف يكػف الذاعخ استأثختو قزاياه الخاصة , فخاح يعبخ بيا عغ ذاتو , 
فالذعخ ما ىػ إال نقل تجخبة الذاعخ إلي اآلخخيغ التي ال مانع مغ أف تكػف 

 مساثمة لتجارب القارغ .

أما عغ تخكيد الجراسة عمي " شاعخ الكػيت " أك" معخؼ الكػيت" " صقخ  
أجل  مغ ػديالج بحلػا غالحي غالسعاصخي الكػيت خاءشع أبخزالذبيب "؛ فألنو 

, كجاء شعخه تعبيًخا إلرضاء ذاتو ,  السعاصخة الكػيتية القريجة في التحجيث
بب عساه مغ ناحية كتعبيًخا عغ أحاسيدو كخػاشخه كشجة انفعالو الشفدي بد

كفقخه مغ ناحية أخخؼ , كلع يكغ لو حيمة لمتخمز مغ عاىاتو إال الخضا 
 كالربخ بسا كتبو هللا .

ِ" : "البحث ىحا جاء تقجـ ما ضل كفي        ِِالحاتقزايا  في وداللتيا
 فحاكؿ الكذف عغ قزايا الحات الخاصة بالذاعخ,  شعخِصقخِالذبيب",

كداللتيا  الحاتية الخرائز إضيارك  , ؛يولج الحات مجارج عغ الكذفك 
 شعخه . فيالشفدية 

ِالذعخِكقج تأسذ البحث عمي محػريغ يدبقيسا تسييج بعشػاف :     وعيفة
 . كأتبعتو بشبحة مخترخة عغ حياة الذاعخ . فيِالتعبيخِعنِقزاياِالحات

ِبعشهان ,ِ ِالول ِالفرل ِصقخِ:  وجاء ِشعخ ِفي ِوأثخىا ِالعسي )قزية
 ,         الذبيب(

كتحجثت فيو عغ عالقة العسى بالحات الذاعخة , كمجؼ شكػؼ الذاعخ ِِِِِِ
مغ ىحه العاىة التي ألست بو مشح صغخه ؛ مسا أدؼ بو إلي إيثار الػحجة 
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كاالنفخاد كاالعتداؿ عغ مجتسعو كعغ قػمو كاغتخابو الشفدي, كسا كضحت 
الذاعخ,   عشج الفشي   الترػيخ في العسى خالؿ عخضي ليحه القزية أثخ

 كداللتو عمي نفدية الذاعخ  .
ِِِِِ:ِ ِالثاني ِالفرل ِبقمختًرا  وجاء ِشعخِ) ِفي ِوأثخىا ِالفقخ زية

 :الذبيب(

كفيو تشاكلت عالقة الفقخ بالحات الذاعخة , كمجؼ شكػاه مغ الفقخ كالتسايد    
 .ف كاأللع كأثخىسا عمي ذات الذبيببيغ الصبقات  , كسيصخة الحد 

 السالمح أىع عمى لػقػؼالشفدي؛ ليحاكؿ ا التحميمي السشيج بعتات قجك       
قرائج الذاعخ, كالكذف عغ جساليات  خالؿ مغ كردت التي الحاتية

الشرػص محل الجراسة ككذف بػاششيا كفيع ما تحػيو مغ مكػنات كحقائق 
 كأبعاد داللية .
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The issues of self and its significance in the poetry of 
Maari Kuwait  (Saqr Al shabeb) 
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Faculty of Islamic and Arabic Studies Girls in Kafr El Sheikh 

Abstract 

Praise be to Allah, the Lord of the Worlds, for the greatness of His 
grace, and the greatness of His angels, and the abundance of his 
gifts, and the prayers and peace upon our master Muhammad. 

Since the beginning of the flow of Western culture and its flow in 
the Arab culture in the modern era, many concepts began to make 
their way in the fields of our literary study, and lines themselves 
lines on the pages of our literary thought. Of those "self" concepts. 

 The poetry is linked to the first functions by expressing the same 
owner, when responding to the motives of creativity in the 
embodiment of his feelings and emotions, which vary with 
different human positions, Vttlon poem vision and experience of 
the special that sees the world around him. 

And the concept of self-concepts created in the romantic doctrine, 
and concern the writer's preoccupation with his own issues 
without attention to the issues of society and problems of realism, 
and this means that the poet isolated from the community, not 
aware of himself does not feel it, and think only in the privacy of 
the very adhering to his own reality related to the same connection 
Severe. 

Thus, it is not a shame to judge the poet that his poetry is 
subjective, as long as his poetry aroused in us feelings similar to his 
feelings that led him to the hair, and it is not a shame that the poet 
took his own issues, so he expresses himself, poetry is only the 
transfer of the experience of the poet to others Which do not mind 
being similar to the reader's experiences. 
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 As for the focus of the study on "poet of Kuwait" or "Maarie of 
Kuwait" "Saqr al-Shabib"; because it is the most prominent 
contemporary poets of Kuwait who made efforts for 
modernization in the contemporary Kuwaiti poem, and his poetry 
was an expression to satisfy himself, expressing his feelings and 
thoughts and emotional intensity because of his mother On the 
one hand and poverty on the other hand, and did not have a trick 
to get rid of his disabilities, but the satisfaction and patience with 
what God wrote. 

       In light of the above, this research came as follows: "The 
issues of self and its significance in the poetry of Saqr al-Shabib". 
He tried to reveal the poet's self-issues, to reveal his self-
trajectories, and to show the self-characteristics and psychological 
significance of his poetry. 

   The research was founded on two axes preceded by a preface 
entitled: The function of poetry in expressing self-issues. I followed 
him with a short biography of the poet. 

The first chapter, entitled: "The issue of blindness and its impact 
on the hair of Saqr al-Shabib" 

      And I spoke about the relationship of blindness, especially the 
poet, and the extent of the poet's complaint of this defect suffered 
by him since his youth; which led him to altruistic unity and 
exclusivity and abandonment of his society and his people and 
psychological entrenchment, as explained during my presentation 
of this issue the effect of blindness in the artistic photography of 
the poet, The poet's psyche. 

     The second chapter: specialist: (the issue of poverty and its 
impact in the hair of the young( 

   In which he addressed the relationship of poverty, especially 
poet, and the extent of his complaint of poverty and differentiation 
between classes, and the control of grief and pain and their impact 
on the same young. 
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      It has followed the psychological analytical approach; to try to 
identify the most important self-features that were received 
through the poems of the poet, and the disclosure of the 
aesthetics of the texts under study and revealed the intonation and 
understanding of the contents of the components and facts and 
dimensions. 
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 بسم اهلل الزمحن الزحيم

 ةـالمقدم 

ئو , ككافخ لسيغ عمي عطيع نعسائو , كجميل آالرب العاالحسج هلل     
ع ي  لداًنا , كأكضح   العخب   أفرح   عمي سيجنا محسج   كالدالـ   عصائو, كالرالة  

   .أجسعيغ   كأصحابو   كعمى آلو   بياًنا ,
 د  ـوبع

في  العخبية   الثقافة   اض  ي  يا في ح  ان  خي  كس   , سشح بجاية تجفق الثقافة الغخبيةف  
خ مغ السفاليع تذق شخيقيا في حقػؿ دراستشا بجأت كثي  العرخ الحجيث , 

األدبية , كتخط لشفديا خصػًشا عمى صفحات فكخنا األدبي . مغ تمظ 
 " . " الحاتية   السفاليع  

كضائفو بالتعبيخ عغ ذات صاحبو , حيغ  ىكل  كالذعخ يختبط فى أ   
 غ  بتباي   غ  كانفعاالتو التى تتباي   , و  أحاسيد   فى تجديج   اإلبجاع   لبػاعث   يدتجيب  
بيا  ة بخؤيتو كتجخبتو الخاصة التى يخػ اإلندانية, فتتمػف القريج السػاقف  

 مغ حػلو . العالع  

 يعشي أنَّو اعتقجكا حيث , الشقاد   بعس   وفيس   أساء " الحاتية " : مرصمح  ك 
 بالسالمح عى  خ  ع  ش   اتدع الحيغ الذعخاء بعزيع فياجع السجخد بسعشاىا الفخدية  
 إلى اليتصخؽ  كأنَّو ,) فخدؼ   (ي  ذات بأنو شعخىع عمى األحكاـ فأشمقػا ؛الحاتية
 , بالفخدية   الحاتية   رمى مغ كل إلى ترجػ مغ ضيخ ثع , السجتسع قزايا
 .السيزػمة   ياكحقػق   , ياىيبت   لمكمسة كأعاد

 , شالسا أفَّ  ذاتي   ه  شعخ   كبيحا ليذ مغ عيب أف نحكع عمى الذاعخ بأفَّ 
, كليذ مغ بالذعخ   التي دفعتو لمبػح   ه  بسذاعخ   شبييةً  فيشا مذاعخ   أثار   ه  خ  ع  ش  
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, فخاح يعبخ بيا عغ ذاتو ,  الخاصة   قزاياه   و  ت  خ  ث  أ  است   عيب أف يكػف الذاعخ  
تجخبة الذاعخ إلي اآلخخيغ التي ال مانع مغ أف تكػف  فالذعخ ما ىػ إال نقل  

مغ  كسا أف  قزايا الحات الذاعخة ىي بال شظ جدء  القارغ ,  مساثمة لتجارب
 . مذابيةً  قزايا السجتسع إذا أثارت في اآلخخيغ مذاعخ  

" ؼ الكػيت" خ   ع  أك" م   " شاعخ الكػيت " أما عغ تخكيد الجراسة عمى 
 بحلػا غالحي غالسعاصخي الكػيت خاءشع أبخز مغ فألنو ؛صقخ الذبيب "

 ا, كجاء شعخه تعبيخً  السعاصخة الكػيتية القريجة في التحجيثأجل  مغ ػديالج
نطًخا لطخكؼ  ةالشفديو تالنفعاال إلرضاء ذاتو كتمبيةً عغ أحاسيدو كخػاشخه 

, كلع يكغ لو حيمة لمتخمز مغ عاىاتو إال  اه  س  ع  ك  ه  خ  ق  ف  ك   حياتو التى ألست بو
 الخضا كالربخ بسا كتبو هللا .

ِ" : "البحث   ىحا جاء تقجـ ما ل   ض   كفي        ِوداللتِ ِالحاتِ قزايا  يفِ  يا
 , بالذاعخ   عغ قزايا الحات الخاصة   الكذف   حاكالً م ",الذبيبِ ِصقخِ ِشعخِ 

يا كداللت   الحاتية الخرائز   إضيار  ك  , ؛يولج الحات مجارج عغ الكذف  ك 
 شعخه . فيالشفدية 

ِالذعخِ :  بعشػاف   سا تسييج  ي  يدبق   غ  ي  ر  عمي محػ   كقج تأسذ البحث      ِوعيفة
 . الذاعخ   عغ حياة   مخترخة   ة  ح  ب  . كأتبعتو بش   عنِقزاياِالحاتِ ِفيِالتعبيخِ 

ِالفرلِ  ِبعشهانِ ِالولِ ِوجاء ِ,ِقزيةِ ):  , ِشعخِ وأثخِ ِالعأسأى ِفي ِخِ قِ صِأِىا
         . (الذبيبِ 

الذاعخ  , كمجػ شكػػ  الذاعخة   ى بالحات  س  الع   ة  فيو عغ عالق   كتحجثت  ِِِِِِ
إلي إيثار الػحجة ,  بو التي ألست بو مشح صغخه ؛ مسا أدػ مغ ىحه العاىة

, كسا  كاغتخابو الشفدي, كعغ قػمو  , عتداؿ عغ مجتسعوكاإلنفخاد كاإل
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  الفشي  عشج الترػيخ يف   ىس  الع   خ  ث  أ   ي ليحه القزية  عخض   خالؿ   ت  ح  ض  ك  أ  
 . نفدية الذاعخ  , كداللتو عمىالذاعخ

ِالفرلِ ِِِِِ ِِوجاء ِفِ وأثخِ ِ,ِالفقخِأِبقزيةِ ِ) ًرات  خ  م   :الثاني ِشعخِ ىا ِي
 :ِ(ِالذبيبِ 

 ,الفقخ   مغ   شكػاه   ػج  كم  ,  الذاعخة   بالحات   الفقخ   ة  ق  ال  ع   كفيو تشاكلت     
 الذبيب   ا عمي ذات  س  ى  خ  ث  كأ   , كاأللع   , الحدف   كسيصخة   ,  الصبقات   بيغ   د  كالتساي  

. 

 السالمح   ع   ى  أ   عمى لػقػؼ  ا حاكؿ  أل ؛يَّ د  ف  الشَّ  يَّ يم  التحم   السشيج   ت  ع  ب  تَّ ا قجك       
 عغ جساليات   الكذف  ك , خ  اع  الذَّ  ج  ائ  ر  ق   ؿ  ال  خ   غم   ت  د  ر  ك   التي شفدية  ال

 , مغ مكػنات   ما تحػيو   كفيع   , ياش  بػاش   ككذف   , الجراسة   محل    الشرػص  
 . عسيقة   نفدية   تختج إلى أبعاد   كذاتية   , ة  يَّ ل  ال  د   كأبعاد   , كحقائق  

 ؿ  ال  غ خ  إلييا م   ت  م  صَّ ػ  التي ت   ج  ع الشتائ  ألى    مػضحةً  ثع جاءت الخاتسة   
ِ. ع  كالسخاج   , ر  بالسراد   ت  ب  , يمييا ث   البحث  

 . بيلِالسَّ ى سىاءِي إلَادِهَالْ ىَهُ، وَ دِصْالقَ من وراءِ هذا واهللُ
ِالباحثةِ 

 األحول ىعيَس فاطنُة
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 متهيد :

ِ.ِعنِقزاياِالحاتِ ِيِالتعبيخِ فِ ِالذعخِ ِوعيفةِ 
 الذيء   , فحات  ( 1) قجيًسا بسفيػـ الشفذ أك العيغ  ( الحات) ارتبط مفيػـ  

 التي تجعل   األساسية   و  ات  س  ك س  , أ   و  ت  يَّ اى  كم   , و  , أؼ في حكيقت   و  ش  ي  كع   ,و  د  ف  ن  
 .( 2)  شيًئا آخخ   , كليذ  ًشايَّ ع  ا م  و شيئً مش  

ِالحاتِ بػ  كلكي نتفيع السقرػد   ِقزايا  الحػ تقػـ   التي ىي األساس   (ِ)
 عشج   الذعخ   إلى مفيػـ   اإلشارة   إلى ضخكرة   يغ  خ   , نخانا مزص   الجراسة   عميو  
 . ذلظ بالحات   كعالقة   , و  أنػاع   يع فى تحجيج  محاكالت   كبياف  ,  الشقاد  

 , و  أنػاع   يج  , كتحج  الذعخ   مغ تعخيف   العخبي    األدب   مايتمقاه دارس  إف أكؿ 
, ىع يع كأخبار  ؛ سجمػا فيو حخكب   العخب   ديػاف   الذعخ  , ىػ أف "  و  ت  ككضيف
ف   ع  ي  ت  يع كعقميَّ كعادات   كَّ  فيو الحياة   ج  د  , كم  خ  ع  ا ش  م  ك  , ػ ما رأ   فيو الذاعخ   , كد 

 كتسثاؿ   , كاألدبية   , جتساعية  ع اإلي  حيات  ل صػرة  فيػ  ؛ ه  خ  بسذاع   و  التي حػل  
 ياب  اق  ش  م   يعمغ   القبيمة   إذا امتجح   كاف الذاعخ  ف ,ة  كالخيالي , ع الحكيكية  ى  خ  خػاش  

في  الذعخ   ا, ككاف  اى  س  ي ح  س  ح  كي   , ياف  خ  غ ش  ع   ح  اف  ش  كي   , اي  اض  ي  عغ ح   كد  ح  كي   ,
عمى  كتبعث   , لمقتاؿ   السيل   ي الشفػس  ف   تثيخ   الجير   ىكسػسيق   الحخب  

                                                           

السعجع الفمدفي , مجسع المغة العخبية, الييئة العامة لذؤكف السصابع  يشطخ : ( 1 )
معجع ك  . 87ـ باب الحاؿ , مادة ) ذات ( ص1952ق,1442األميخية بالقاىخة, 

جـِ, بيخكت -دار مكتبة الحياة , : أحسج رضا  متغ المغة )مػسػعة لغػية حجيثة(
 . 37, ص م1551ِ-ىـ1ِِ/1311ِِ

ي شعخ الحجاثة العخبية , د/ عبجالػاسع الحسيخؼ , السؤسدة الحات الذاعخة ف ( 2 )
 . 11ـ . ص1999ىػ, 1419,  1الجامعية لمجراسات كالشذخ , ط
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 .( 1) "  اؿ  د  ب  ت  س  اإل

 خب   ع  ي ت  ت  الَّ  ة  يَّ ات  الحَّ  عغ   ه  ج  ع  ب  , كي   ة  اع  س  ج  ال   اء  د  خ  ب   و  ف  م  ي   لمذعخ   السعش ىا كىح  
 أك السػضػعية   الحكيكية   ا " الذاعخ  ن  " أ   ي  ى   ف  ذ  إ   خ  اع  الذَّ  ات  ح  ف  ,  و  ت  ب  خ  ج  ت   غ  ع  

 الحكع   س  ار  لمجَّ  يح  ب  , كسا أنو ي  "  " أك " الذخرية   اليػي ة  "  ج  ك  كائًشا مدد   بكػنو  
 محرػر   بأنو شاعخ   و  حيات   كخرػصيات   , و  ت  يَّ ي بحات  شَّ غ  ت  الحػ ي   خ  ى الذاع  م  ع  

 ذات   ال تكػف   ه  ار  ع  ش  , كبالتالي فإف أ   , كأنو مفرػؿ عغ الجساعة   و  فى ىسػم  
ا ( ن  ) األ    اًرا لرػرة  خ  ك  ت   ج  ع  ؛ ألنيا بحلظ ت   األمة   ى رصيج  ت إل  يف  ض  إذا ما أ   قيسة  

 ػف  ض  يتعخَّ  الشقج   ؼ  خ  ع   مشح   الشقاد   كما يداؿ   »,  ة  ػمختمف ت بأثػاب  ش  يَّ د  , كإف ت  
أف ىحه  لمفغ عامة , كالذعخ خاصة , كشبيعي   السختمفة   التعخيفات   ع  ض  لػ  

 , التعخيفات كانت تختمف
 ت  كتفاك   , الشقاد   باختالؼ   ؼ   خ  ع  الذ    يا لمفغ   س  ي  ف   ة  حَّ ص   ػأك تتفاكت في مج 

 ع,ي  ت  ج  أمد  
, كقج أشار إلى ذلظ " سيخ مػريذ  ع العامة  ي  كضخكف   , عي  كعقميات  , ع ي  فات  اكثق

 The Heritage of فى كتابو " تخاث الخمدية    M.Bowraبػرا 
Symbolism "    تعخيًفا كافًيا لمذعخ ,  ػحتى أرسصػ  ػ فقاؿ : " لع يجج أحج

شا عشو ما نجج أف فكخت   , كلكغ سخعاف   كنحغ جسيًعا نعخؼ ماذا يكػف الذعخ  
تعخيف  فى الساضي فكل   الشقاد   اًل عغ كبار  ز  اىا ف  اصخكنا إيَّ عشا مال يذارك  

 , الذعخ   أف نطخية   ًقا جًجا , كالحكيقة  ي   سًعا جًجا كض  كا نفدو   يبجك فى الػقت  
 ع  ائ  , كىػ د   بالتعبيخ   , فيػ يعير   خ  ر  إلى ع   مغ عرخ   و تختمفاف  ت  ل  اك  د  كم  

, كما كاف كافًيا لفتخة  ججيج   , كفغ   ججيجة   فيو مغ مدتػيات   ل  خ  ج  بسا ي   د  التجج  

                                                           

دمحم عبج السشعع خفاجى: مكتبة  -: عبج هللا عبج الجبار  قرة األدب في الحجاز ( 1 )
 . 244, ص الكميات األزىخية
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, كبشطخة عامة يبجك أف مفيػـ الذعخ  ػ أخخ  ي  ف  ك  أف ي   ال يسكغ   مغ الفتخات  
 .( 1) " رجح بيغ شخفيغ " التعميع كالتأثخيتأ

 ما تكػف   أقخب   معخفةً  الذعخ   شبيعة   ؼ  خ  ع  حخيًرا عمى أف ي   الشاقج   ج  ج  كن  
عشجما  ما تكػف   أصجؽ   و  نتائج   تكػف   , كىػ فى ىحه السحاكلة   ى الحكيقة  إل  
 .  الذعخؼ    العسل   لحات   الجاخمية   إلى تمظ القػانيغ   ي  ي  ت  ش  ي  

 ف  ق  ػ  س  ل   ًعاب  ت   غ  ي  يخ  ب  ك   غ  ي  س  د  ق   إل ى يشقدع   أنو عمى -ًءاج  ب  - إليو خ  ط  ش  ي   فالذعخ  
ِ, خ  اع  الذَّ  ِمهضهعي ِوشعخ ,ِ ِذاتي  الخاـ السادة الذاعخ تشاكؿ فإذا ,شعخ

 شخريتو خارج قائسة ىي حيث مغ أؼ- امػضػعيً  تشاكالً  لسػضػعو
 فإذا ا,كصفيً  أك اقرريً  يكػف  قج الذعخ فإف -عشيا كمدتقمة الخاصة

 الذعخ فإف شخرية, تجخبة -أكلية برفة- ىي حيث مغ: أؼ ذاتيا, تشاكليا
 .( 2)  غشائيا يكػف 

 ككججانو كندعاتو, كيدسىفالذعخ الحاتي يتحجث فيو الذاعخ عغ نفديتو 
, الزيقةاقتخاًبا مغ تمظ الشػاحي الحاتية  , كيمسذ كل جػانب الحياة ,غشائًيا

 اإلندانية ........ . إلى الشػاحي

أكلية لتقجيخ الذعخ الغشائي , كىى أنشا  كىشاؾ مبادغ   »:  يقػؿ أحسج أميغ
كالصخيقة التى يعبخ بيا , تػحيو  غ شبيعة العاشفة التييجب أف نبحث ع
اشفتو السستازة كيجب أف الذعخ الحاتي  يجب أف يستعشا بع الذاعخ عشيا , إذ

, بيشسا لغتو كخيالو يجب أف يؤثخ الذاعخ فيشا بإخالصو التاـ في التعبيخ 
                                                           

ـ , دار 1974, 3عد الجيغ إسساعيل , ط, د/ سذ الجسالية في الشقج العخبي األ ( 1) 
 بترخؼ . 75الفكخ العخبي , ص

ـ, دار الفكخ 1974 3ط, عد الجيغ إسساعيل , دراسة كنقج -األدب كفشػنو  ( 2) 
  . 84ص  العخبي 
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 ... يتسيدا بالجساؿ كالحيػية كالتشاسب كاالندجاـ بيغ السػضػع كالحات .....

كعمى الخغع مغ أف أساس الذعخ الحاتي ىػ الذخرية فإنو يجب أف 
نتحكخ أف أغمب األشعار الحاتية العالسية العطيسة تجيغ بسكانتيا فى األدب 

حتي  ,إلى حكيقة أنيا تتزسغ ما ىػ إنداني أكثخ مغ شخريتو كفخديتو
فييا ليجج كل قارغ ليا تعبيًخا فى التجارب كالعػاشف التى يدتصيع أف يذارؾ 

, كفى ىحه الحالة ال نحتاج أف نزع أنفدشا مكاف الذاعخ فالذاعخ قج أراحشا 
كالجراسات التى عشيت باألدب فى جسيع عرػره دلتشا , بػضع نفدو مكانشا 

, أك التعبيخ عغ العػاشف القبمية  ى أف الذعخ الحاتي بجأ بالخغبة فيعم
 . ( 1) «الجساعية ال الفخدية 

 الشفذ ندعات عغ التعبيخ »عسػًما كالشقاد األدباء عشج الحات كتعشي
 كالحات الشز بيغ السباشخة العالقة"خاللو مغ تطيخ بأسمػب اإلندانية
 ضسيخ عغ عادة بتعبيخه لو, السشذئِالذاعخ عمى إحالتو جية مغ السشذئة,

ِ .(2ِ)ِِ« مباشخة الستكمع

ِالذاعخة) كيقرج  كىػيتو الذخرية بػصفو  الذاعخحكيقة  » ( بالحات
تشيس بو إمكانية التفخد  إنداًنا متسيًدا أك مػىػًبا , أك بػصفو كائًشا اجتساعًيا

كيجخل الػقت ذاتو يحيا عزًػا فى جساعة إندانية يشتسي إلييا ,  , كىػ في
أكججتيا ضخكرة االجتساع البذخؼ في مخحمة  فى سمدمة مغ التشطيسات التي

                                                           

,  77ـ  ص1963,  3الشقج األدبي , أحسج أميغ  مكتبة الشيزة السرخية, ط ( 1) 
  . بترخؼ  78

 1134دف األر  الحجيث, الكتب ععال ط زي اد, صالح .د , السدتبجة كالحات الذاعخ ( 2) 
 .   21ص ق,
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 .( 1)   « االجتساعيمعيشة مغ مخاحل التصػر 

أؼ تفاعل الحات الذاعخة مع قزايا السجتسع باإلضافة إلى قزاياىا 
 مغ خالؿ القػؿ , كمجػ, فشحاكؿ االقتخاب مغ تمظ الحات الحاتية بخاصة 

, الع عبخ إمكانات المغة اإلبجاعيةتػحجىا بو أك ججليا معو , أك تػحجىا بالع
عالع القػؿ كعدلتيا عشو , أك كال نتعامل معيا مغ خالؿ تعالييا عمى 

 مفارقتيا إياه , كمغ ثع تقتخب مشيا مغ خالؿ تخمقيا بػاسصة المغة .

كلػػيذ السػخاد بالحاتيػػة أف يقترػػخ الذػػاعخ عمػػى  »يقػػؿ د/ عبػػجالقادر القػػط 
كإف كػاف ذلػظ مػغ أىػع  ػالتعبيػخ عػغ ذاتػو كعػاشفػو كتجاربػو الخاصػة كحػجىا 

بػػػل أف يكػػػػف لمذػػػاعخ كيػػػاف مدػػػتقل كنطػػػخة متسيػػػدة لمحيػػػاة  ػمطػػػاىخ الحاتيػػػة 
 .(2)«جتسع كالصبيعة كالشفذ اإلندانيةكالشاس , ككججاف يقع يخصج الس

كالذعخ الحاتي يتحػؿ شيًئا فذيًئا بصخؽ غيخ محدػسة إلى الذعخ التأممي 
الفمدفي , كقج تطل فيو صفات العاشفية كالحيػية , كاندجاـ المغة كالترػيخ 

غ باإلضافة إلى ذلظ يجب تقجيخ الكيسة السادية لمفكخة كمبمغ نجاح , كلك
 الذاعخ فى التعبيخ عشيا تعبيًخا شعخًيا .

كسا أف الحاتية فى األدب تعشي " العكػؼ عمى الشفذ كتحميميا " كلسا    
, ل مع األحجاث السحيصة بيا مختمفةكانت أنفذ الذعخاء كقجراتيا فى التعام

لتكػف أبعج مغ ذلظ كأكضح تسايًدا كاف التسايد بيغ شاعخ كشاعخ , بل إنيا 
نتيجة اختالؼ السؤثخات التى يجج كاختراًصا حتى داخل الشتاج نفدو 

متسخًدا كأخخػ ىادًئا , كتارة , فتارة نججه الذاعخ نفدو كاقًعا تحت تأثيخىا 
                                                           

  .  12الحات الذاعخة فى شعخ الحجاثة العخبية , ص ( 1) 
االتجاه الػججاني فى الذعخ العخبي السعاصخ د/ عبجالقادر القط , مكتبة الذباب  ( 2) 

  .   26ـ , ص1988, 
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الفخدية أك الحاتية ىى التي تسيد الفغ  » كذلظ ألف؛ كأخخػ فخًحا حديًشا ... 
ىي العشرخ األساسي الحػ يجعل الفغ مغ العمع , عشج الشقاد كعمساء الجساؿ 

عشج خمقو يتدع بدسة األصالة : التى ىى مجسػعة الخرائز الفخدية 
إف ىحه األصالة ىى التى تصبع األدب بصابع الحات ,  ,السسيدة لألشخاص 

تحسل ركح كاتبيا كمداجو  متسيدةً  فشى صػرةً  كىى التى تجعل فى كل أثخ
كلفتات ذىشو كقجراتو عمى التعبيخ , كمجػ ما يترف بو مغ صفات فشية 

  . ( 1)  «مختمفة 

الستجابات العاشفية اكمعشى ىحا أنشا نقبل القزايا فى الذعخ مغ أجل 
ما  ىحه القزايا , فأساس الذعخ ىػ ذاتية الذعخاء , فكثيًخاالتى تثيخىا فيشا 

نخػ تمػيشات تتبايغ فييا أحاسيذ الذعخاء مغ أبشاء اإلقميع الػاحج كالعرخ 
الػاحج , كما ذلظ إال دليل عمى أف لكل شاعخ شابعو الحاتي الحػ يعبخ بو 

 عغ مذاعخه كعػاشفو كخمجات نفدو .

ردكد الفعل الصبيعية التى تعتخيشا عقب إف أحج  »يقػؿ ألجكس ىكدمي : 
: ىحا يسكغ أف يعبخ عشو بالسدمسة اآلتيةيجة مغ األدب قخاءتشا لسقصػعة ج

أف أصػغ ع أكغ قادًرا عمى ػو دائًسا , كلكششي لػىػ ما كشت أشعخ بو كأفكخ في
 . ( 2) «ي ػىحا اإلحداس حتى كال لشفد

: أوليسا: حاتية فى الفغ مغ جانبيغ أساسييغالقػؿ يكذف عغ أثخ الكىحا 
أف الفغ كإف كاف يرجر مغ ذات كاحجة فإنو ييجؼ فى نتيجتو إلى إشخاؾ  »

أكبخ عجد مغ الشاس فى التستع باألثخ الفشي , كمغ ىشا كانت اآلثار الفشية 
                                                           

قزايا الشقج األدبي بيغ القجيع كالحجيث , د/ دمحم زكي العذساكػ , دار الشيزة  ( 1) 
  . بترخؼ  2ـ , ص1979العخبية بيخكت 

   . 5السخجع الدابق ص ( 2) 
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سحػ ما بيشيع مغ الخائعة ىى التى تطفخ باستجابات أكبخ عجد مغ الشاس كت
التى البج مشيا فى أف الحاتية التى نتحجث عشيا ك : وثانييسا, فخكؽ فى التقجيخ

سبيل تحقيق السػضػعية الفشية الحقة ال يسكغ أف تتأتى إال إذا تػغل األديب 
أف تعسق األديب فى ذاتو اإلنداف األكؿ ذلظ أك الفشاف فى أعساؽ اإلنداف : 

فعمى الخغع إنسا ىػ تعسق فى ذات اإلنداف الحػ يخقج فى أعساقشا جسيًعا , 
مغ أف لكل شاعخ خرائز فخدية مسيدة فإف فييع جسيًعا إنداًنا كاحًجا يتسثل 
فى ىحا السخمػؽ السحجد الصاقات الالمتشاىى الخغبات كالشدعات , كل ىحا 

 سعيجة, أك حديشة, بعػاشف الحات ىحه تدخخ كقج,  يتسثل فى الحات اإلندانية
 عمى فحفدىا عاشتو نفدي حجث عمى بشاء ,......مغتخبة أك متذائسة, أك

 التي الذعػرية السػاقف تحكع حيث ما, شعػرية لحطة في األدبي اإلبجاع
 يتجاذبيا إذ بتشػعيا, فتتشػع الشز, في الحات حاالت عمى األديب عايذيا

 ىحه في صػرتيا تتذكل كسا األمل, أك باليأس تتدع كقج االستقخار, أك القمق
 مغ متخحة عةمقش تكػف  قج أك تعبيخىا, في كاضحة سافخة فتكػف  الحاالت,
 خاضع كمو كىحا رؤاىا, عغ لمتعبيخ مػضػعيا معادالً  الذعخؼ  السػضػع

 كاالجتساعية الشفدية كلثقافتو الذاعخ يعيذو الحؼ الذعػرؼ  السػقف لصبيعة
  .( 1)  «.....  .السػقف ليحا الذعخيةشختة معا أسمػب بيا يتحجد التي

 تشبػع اإلبجاعيػة الفشػف  ل  ج  ف بالذعخ الحات عالقة كمغ ىشا يتزح     
 أحج ىػ كالذعخ متفخد, إبجاع   خمق عمى حةف قجرة ليا متسيدة, إندانية ذات مغ
كالعسل األدبي ىػ مجسػعة التعبيخات الشفدية كالشدعػات "  شظ بال الفشػف  ىحه

, كسػػا أنػػو صػػػرة نفدػػية لذخرػػية الذػػاعخ أك األديػػب ؛  االجتساعيػػة الدػػائجه
ألف اإليرػػػاؿ لمستمقػػػي كإفػػػخاغ دكاخمػػػو دافعػػػاف متالزمػػػاف كشػػػخشاف ضػػػخكرياف 

                                                           

   .بترخؼ   6قزايا الشقج األدبي بيغ القجيع كالحجيث  ص ( 1) 
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لبخكز الفغ كرغبة األديب في أف يشفذ عغ عاشفتو كرغبتو في أف يزع ىحا 
  . (1)"يخ في كل مغ يتمقاىا نطيخ عاشفتوالتشفيذ في صػرة تث

ألدب عغ الحات , , فاألديب الػاعي يتخح مغ يسكغ فرل ا مغ ىشا ال
نتاجو األدبي مشياًل يعبخ فيو عغ ىسػمو كرغباتو كعػاشفو إليراؿ تجخبتو 

 في الستمقي, حتي يعير معو الدامع بكل أحاسيدو ككججانو كسعة خيالو .

 

  

                                                           

ـ 1994الخانكي بالقاىخة , مكتبة  4طعبجهللا الحي مػسي,السجخل إلي عمع الشفذ, ( 1) 
 . 31,ص
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ِ"ِفىِسظهرِيببذمعخيِالكهيتِ"ِصقخِال
ِِِِمهلجهِوحياتوِ:ِ
بغ مدعل بغ دىيخب بغ ركمي  شبيببغ  سالع بغ صقخكلج        ِ

 فقج كقج ـ , 1894 عاـ في ,مجيشة الكػيت  مغفي الحي الذخقي  الذسخؼ 
إثخ إصابة عيشيو بسخض لع يفمح العالج  عسخه مغ عةالتاس في كىػ برخه
مغ قبيمة شسَّخ القحصانية , كىى القبيمة التى تدكغ كلج ألسخة فقيخة  ,فيو 

فػلج , ثع ىاجخ ججه إلي الكػيت , العخبية الدعػديةمكة في السسمجيشة حائل 
 بعج كفاة كالجتو كأختيغ أبفى أسخة تتكػف مغ  كعاشفي الكػيت ,  الذاعخ

ألبيو فى مداعجتو عمي تحسل أعباء الحياة , فقج كاف كاف الذبيب أماًل , 
 . ( 1) كالجه يداكؿ الغػص فى أياـ شبابو كفتػتو 

في األحداء يتمقي فييا الدشة اب كقزي سشة كنرف درس في الكتَّ    
عمػـ الجيغ كالمغة حفع القخآف الكخيع , كأخح بعج ذلظ يصالع بعس دكاكيغ 

لجيو بػاسصة بعس األصجقاء , ككاف كالجه ال تخضيو ىحه  ةالذعخ السيدػر 
ِال غِأالسصالعة , ككثيًخا ما يخدد عمى مدامع ابشو ) م  ِيأتَّب ع ي  عأخأاء  ونِأوأالذُّ , (2) ( او 

سبحانو كتعالى عميو  بسػلبة  الحفع كشغف  الس صالعة, غيخ  أف  هللا قج مغَّ ف
, عامة الشاسلجه الحؼ كاف  ككثيخ  م غ انذغالو  بالقخاءة  كالذعخ  أثار  غ زب كا

فألح  عمى  -جل  شأنو–يتخػؼ  مغ الثقافة , كيخػ بأنيا ت ميي عغ ذكخ  هللا  
                                                           

الكػيت ,  2يشطخ ديػاف صقخ الذبيب , جسعو كقجـ لو أحسج البذخ الخكمي , ط ( 1) 
.   13ـ ,  ص2448مؤسدة جائدة عبجالعديد سعػد البابصيغ لإلبجاع الذعخؼ , 

كالذعخ في الكػيت , د/ سميساف الذصي , السجمذ الػششى لمثقافة كالفشػف 
   .بترخؼ  25ـ ص2414, 449السعخفة , العجد كاآلداب , عالع 

 ( . 324سػرة الذعخاء آيو رقع )  ( 2) 
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قبل بخغبة ياالنزساـ إلى قخاء السػالج كالحكخ , غيخ أف االبغ لع  ابشو فى
كليحا الدبب كأيًزا لتحاشي الرجاـ مع كالجه, تجشب صقخ  مجالدة   أبيو؛
ه  كالج 

ِ:حداءِفيِالدراستوِ**ِ

مغ ك  , كاف صقخ يعاني معاناة ثالثية األبعاد , معاناتو مغ عساه   
, كمغ سخط أبيو عميو , األمخ الحؼ دفعو لمدفخ إلى األحداء التي مػت أمو

مشياًل لمعمـػ  تكانت قبمة لصالب العمع الذخعي فى ذلظ الػقت , ككان
   ( 1)  الذخعية كالمغػية .

 " دمحم حسج الخكمي " عمى ل يجعىرجبجأت رحمتو فى األحداء مع  
مقرجىع ,  لمػصػؿ إلى ي البحخيغ , ثع العجيدسفيشة شخاعية , نقمتيع إل

اح السصيخػ " , لكغ الذبيب عاد كلع  كالتحق بيسا رجل ثالث ىػ" عيج بج 
  : ( 2) قرائجه  يقػؿ في إحجػيدتكسل دراستو فييا , فقج عاد متحمخا 

َّا فإْين  يٮسطا٤ٔ تُدِي٦ٔ عُ     سُـذَفٞا ٚأٜس٘طٝ اهللٔ ل٢ـًٞـخ ُّأٜيٞأٜيٜ       ٜٛ

عشجما كشت  »فقج أكضح أنو كاف يعاني مخارة الغخبة فييا , فيقػؿ       
ي أف أسسع كأشيع ىشاؾ ال يرح لي أف أناقر الذيخ في مدألة ما , فعم

: كمسا يدىج السخء في األحداء تعرب رجاؿ الجيغ إلي  يقػؿ كأحفع فقط ...
حج يكاد يخخجيع عس ا درج عميو الدمف مغ عمساء السدمسيغ , فيشاؾ كل 
شيء حخاـ أك مكخكه  كليذ فى قامػس الحياة عشجىع شيء اسسو 

                                                           

دمحم خريػػ السصيخؼ ,  , لمباحث حامجالرػرة الفشية في شعخ صقخ الذبيب  ( 1) 
 .35ـ , ص2412, 2411معاـ الجامعي  إشخاؼ أ.د/ سعػد محسػد عبجالجابخ ل

 .  15ديػاف صقخ الذبيب , ص  ( 2) 
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 .( 1)   «.... التدامح
حداء عسل كاعًطا فػى أحػج السدػاجج , مسػا أسػيع شج عػدتو مغ األكع     

األمػخ الػحؼ  ,فى رضا أبيػو عميػو , إال أفَّ مصالعاتػو لمذػعخ كاألدب لػع تشقصػع
غ األلفية كدراستيا إتساـ حفع مت, فتخؾ الػعع كأكب عمى خمق تػتًخا مع كالجه

, عمػػى يػػج الذػػيخ عبػػجهللا الخمػػف الػػجحياف كبعػػس مػػغ يػػدكر بذػػخح بػػغ عقيػػل
, ككػاف  ا أتع دراستيا كفيسيا فيًسا جيجً  الكػيت مسغ ليع يج فى الشحػ , حتى

دػػػػو , كيػػػػدكره إذا انقصػػػػع عػػػػغ الذػػػػيخ يػليػػػػو العشايػػػػة التامػػػػة كيقجمػػػػو فػػػػي مجم
 . ( 2) السجمذ
كفتحت لو معخفتو بالذيخ الجحياف آفاؽ الذػعخ كاألدب , فكػاف يجمػذ     

يدػػػتقخغ دكاكيػػػغ بعػػػس الذػػػعخاء التػػػي اسػػػتصاع أف يحرػػػل عمييػػػا , فػػػي بيتػػػو 
, فانصمقػػػػت شػػػػاعخيتو مشػػػػح ذلػػػػظ كسػػػػاعجه فػػػػي ذلػػػػظ مػػػػغ يػػػػدكره مػػػػغ أصػػػػجقائو 

 . ( 3)الحيغ
 عمىبيغ القجيع كالحجيث كلع تقترخ ككانت قخاءات الذاعخ تتشػع    

, ي نػاس , كالستشبيعرخ دكف عرخ , فقخأ لمشابغة , كامخغ الكيذ , كأب
شعخه , كلع يكتف بحلظ الحؼ ضيخ أثخه في السعخؼ أبي العالء ك  كالبحتخؼ , 

اليع , كإسساعيل بل قخأ لمذعخاء السحجثيغ مثل أحسج شػقي , كحافع إبخ 
 . ( 4) فى شعخه ضيخ أثخىع  , كالخصافي .... كغيخىع مسغصبخؼ , كالدىاكؼ 

كاف محًبا لمغة ف سيل , كجسميا عمي ما يذتيي كي , كىكحا ثقف نفدو    
                                                           

 .  15ػ  14ديػاف صقخ الذبيب , ص ( 1) 
 .  16السخجع الدابق ص ( 2) 
 .  15ػ  14ديػاف صقخ الذبيب , ص ( 3) 
ككالة  -مذارؼ عبجهللا الدجارؼ , 1954الذعخ الحجيث في الكػيت إلي عاـ  ( 4) 

  . 145ص .1978الكػيت  -السصبػعات 
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 ,الفرحى حجيثو بالمغةالعخبية حتي إنو كاف يزيق بسغ يمحغ أمامو أثشاء 
ـ األثخ البالغ في تحػؿ حياتو , فقج أصبح 1918ككاف لػفاة كالجه عاـ 

شمب العػف  دفعو إلىفي بيت خخب , األمخ الحؼ مدؤكاًل عغ أختيو 
كالسداعجة مغ اآلخخيغ , فأمخ الذيخ سالع السبارؾ الرباح ببشاء بيتو الخخب 

 . ( 1) عخ السداعجة بقريجة مشيا االحؼ كرثو عغ أبيو بعج أف شمب مشو الذ
 ٟس٢ا خُطَِٜا ًَََْٚٗٞأٜ ِِيٜ ِٕإ٢ ٞتٔسَطِا سَََٜٚ    ٞتٔادَسَ ىٜدَِٓعٔ تًُْٞٔ ِٕٞ إ٢تٔسَسِا فَٜٝفٜ

التي خررت لو غخفة فييا لتجريذ ارة السعارؼ ز عسل الذاعخ في ك 
قػاعج المغة العخبية , فكانت غخفتو تعج بالصمبة الجارسيغ , كانقصع بعج ذلظ 

زكجييسا ,  قج تدكجتا كانزستا إلىالججيج , ككانت أختاه  عشيا كلـد بيتو
كبقي في ىحا البيت كحيًجا , فانرخؼ لمسصالعة , كنذخ أكؿ قريجة لو في 
مجمة " السخأة الججيجة " التي كانت ترجر في بيخكت , فثار عميو الغػغاء 
بتحخيس مغ بعس مغ يجعػف أنيع مغ رجاؿ الجيغ , متخحيغ مغ ىحه 

 :(  2) لسعاداتو كإيحائو سبًبا القريجة 
  ا٢ٕـطَا ئًٜبٔ تُـكًٞٔخُ ٞـتِٓٝا يَٜٝفٜ     إ ـٞ ٖرا ايصَفٔ ايٓؿحُ سٗضَُٜ

 ا٢َٕٛـَٗايَٞٚ ١ٔـٜٖذٔأٜايٞٞ بٔـْٛٔكٝيٜ     ٞ َِٔٛقٜ َِٔٝبَ حُؿَِْأٜ تُُِا قٝا ََذَإ٢

  ا٢َٕٛـعَايٞ بٔسِشَايٞ ٢يٜإ٢ ِِهٝبٔ ٍُٚ٪َُٜ     ا ـاقسَتٔافٞ اتٔاََْٜٞ ايدٚٛا ف٥ًٔخََٚ

قيامة بعس الفقياء عمى  عبجالعديد الخشيج " قامت ػؿ الذيخ يق  
فخًقا بيغ السدمع كالكافخ ,  ىحا أنو ال يخػ الذاعخ الفاضل إذ فيع مغ قػلو 

حتى قاؿ بعزيع : كشت شاًكا فى كفخه كتجى خه , أما اآلف فقج اتزح لي ذلظ 

                                                           

 . 18ديػاف صقخ الذبيب , ص ( 1) 
 .   25سميساف الذصي ,صالذعخ في الكػيت , ( 2) 
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" (1 ) .  

 الدالع هللا عبج كالذيخ,  الخشيج العديد عبج مع مسيدة عالقة عمى كافكقج 
 البذخ أحسج لبيت امجاكرً  و  ت  ي  ب   كافإذ  , الخكمي البذخ كأحسج,  الرباح
 كبعسكعبخاتو  لسشفمػشيا نطخات كمشيا الكتب لو يقخأ , فكاف البذخ الخكمي

 . ( 2)  كالسعخؼ  الستشبي ديػاف كقخأ الخافعي, كتب

 فيعال إلى الجاعيغ مغ ككاف حياتو, في السراعب مغ العجيج القى
 الخكمي البذخ كأحسج"  " , القشاعي عيدى بغ يػسف"  مع إلسالـلرحيح لا
 ." الخشيج العديد كعبج " ," السبيس السمظ كعبج ", "

 بالكفخ اتيع كقج ألفكاره, السجتسع رفس بدبب كذلظ , و  نفد   عمى ػ ك  د  ان  
 بالكفخ اتيسػا شعخاء ثالثة بيغ مغ ككاف الجيغ, رجاؿ تدفيو بدبب كاإللحاد

 .  " الخشيج السحدغ كعبج" " العدكخ فيج"  كىع
ِالذبيبِ.ِلرقخِالذعخيةِالديخة**ِ

 قرائجه رغع شعخؼ, ديػاف   أؼ   حياتو في الذبيب لرقخ يرجر لع
خ   الحؼ ديػانو إف حتى  الصػيمة, الذعخية كمديختو العجيجة,  ـ,1969 عاـ ن ذ 

 قرائج بيغ مغ الخكمي البذخ أحسج الشاشخ اختارىا مختارات سػػ  يذسل لع
 . ( 3)  اليج بخط السكتػبة الذبيب صقخ

 مديخة مغ الثانية السخحمة شعخاء مغ نوأ عمى الذبيب صقخ ي رش ف
                                                           

ـ 1978تاريخ الكػيت  تأليف , عبجالعديد الخشيج , مكتبة الحياة , بيخكت لبشاف ,  ( 1) 
 كما بعجىا بترخؼ . 377ص

الذعخ في الكػيت , د/ سميساف الذصي , السجمذ الػششى لمثقافة كالفشػف كاآلداب , عالع   ( 2) 
   .بترخؼ  25ـ ص2414, 449السعخفة , العجد 

   . 162ص.1ط,  الدالسل ذات ,العمي عبجهللا أحسج,  كتحميل دراسة-الذبيب صقخ شعخ ( 3) 
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 في مجرسة أكؿ بافتتاح السخحمة ىحه كتبجأ الكػيت, في التقميجؼ الذعخ
 أدبي ناد   كأكؿ ـ,1923 سشة أىمية مكتبة أكؿ كإنذاء ـ,1912 أكائل الكػيت

 بالػصػؿ ةػكالسرخي العخاقية كالرحف السجالت بجأت كسا ,الدشة نفديا في
 . ( 1)  السخحمة ىحه في لمكػيت

 الحيغ الكػيت شعخاء مغ غيخه شعخ عغ الذبيب صقخ شعخ يسيد ما كأىع
 في نفدو, عغ بالحجيث كبيخة عشاية عشي قج أنو ,لمسخحمة نفديا يشتسػف 
 .كالعسى كالفقخ كالجنيا الشاس مغ شكػاه  عبخىا يبث راح قرائج

 بأسباب كاألخح كاالنفتاح التحخر دعػات إلى مشحاًزا شعخه في كاف كقج
 . ( 2)  لجعػتيع شعخه كيجشج بالسججديغ كيحتفي التقجـ,

 األغخاض عمييا كغمب الذبيب, صقخ شعخ مػضػعات تشػعتمغ ىشا 
 ال أنيا إال كىجاء كرثاء مجح مغ العخبي الذعخ عمييا يقػـ التي التقميجية

 التي لألحجاث كاالستجابة كالتعسق البحث عبخ التججيج بعس مغ تخمػ
 العخبية الػحجة كقزايا فمدصيغ كقزية بعجىا, كما شيات ,يالعذخ  في تتابعت

  .الغخبي االستعسار افنيخ  مغ كالتحخر

  

                                                           

   .كما بعجىا بترخؼ   44الجيػاف ص ( 1) 
 . 153ـ ,ص1954الذعخ الحجيث في الكػيت إلى عاـ  ( 2) 
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ِ**ِأخالقوِ:ِ
كمغ الؿ أصجقائو, , كمغ خح أخالؽ صقخ الذبيب مغ خالؿ شعخهتتز 

ػر رقيق الخكمي يقػؿ عشو " كاف عاشفًيا حاد الذعبذخ ىؤالء أحسج ال
,  ( 1) ألحج " و شيء  ػفي ذمت ككاف يشفخ أشج الشفػر مغ أف يبقى ,حداساإل
 حياتو في يتألع جعمو مسا أضفاره نعػمة مشح ذالح مخىف شاعخنا كاف لقج

 في معو اشتخكػا قج الشاس مغ اكثيخً  أف الػاضح فسغ غيخه, مغ أكثخ
 كاف كمسا الشفذ عمى أشجَّ  يكػف  ياع  ق  ك   لكغَّ  كاألحجاث السآسي مذاىجة

 . ( 2)  مخىفا رقيقا صاحبيا اس  ػإحد

 ىحه في شقائو سبب ىي إحداسو رقة أف لو اتزح كعيو اكتسل كحيغ
 :( 3)  بقػلو أشار ىحا كإلى الحياة,

 سٚـغٔ س٣٨ـاَِ ٌٗـنٝ ا٤ََُعَِْ ٖادٖـع ِٕإ٢   ٠١ـًٖٝٔبَ إ٫ اع٢ـاإلسط ١ٝـق٤دٔ اَُفٜ  

 ٟس٢عِغَ َِٔٔ دَٖٛـاضِ َا ضَٗٝبَِٜ ٟس٢ػَؾٔ ع٢ً  دِـعَُٜ مل َٞٓٚٔ ظٗشٔايٞ مٖدَٜٔ ِِيٜ ًِٜٛفٜ  

, كاإلحداس العسيق بسعاناة اآلخخيغ كسا يتبيغ فى شعخه يقطة الزسيخ   
, كمخض  , كألع ,, مغ فقخىامخَّ  يا إال  مغ عانىػر ال يحد, كتمظ األم

 .معانييا  ىالسداعجة , كىى اإلندانية في أعم   كحاجة إلى
  

                                                           

   .28السخجع الدابق ص ( 1) 
مجمة الكتب العخبية, مقاؿ بعشػاف , كقفة مع الكاتب صقخ الذبيب  , بقمع  ( 2) 

 ـ .1993/  1/12عبجالخزاؽ البريخ , بتاريخ 
   .359الجيػاف ص  ( 3) 



 

 

1571 

 

ِ**ِزواجوِ.
تالئسو,  زكجة عمى الحرػؿ في يفمح مخات كلع ثالث حياتو في تدكج

 إليو تصخؽ  أشيخ ثع ثالثة تتجاكز لع ذمتو في زكجة فييا بقيت مجة كأشػؿ
 لو مزايقتيا إلى الصالؽ   أسباب   صمقيا , كيعدكبجانبو ف كجػدىا مغ الدأـ

 . ( 1) مغ األحياف كثيخ في

ِ**ِوفاتوِ:
يبغس كيسقت  كاف ألنو  كالجمػس كحيًجا؛العدلة صقخ الذبيب  فزل

أكثخ ما تعارؼ عميو الشاس كما اتفقػا عميو مغ العادات التي أصبحت بسثابة 
 عشيا , فيع ػت  ك  يسكغ الد   يعتبخكف الخخكج عمييا مغ األمػر التي ال يغ  د  

كف , كأف يتكمع بسا يحبػف ػ  ي  كأف يمبذ كسا ي  , يخيجكف أف يأكل كسا يذتيػف 
 مغ الحياة   لَّ ؛ لحا لـد بيتو بعج أف م  ما يذاء, كىػ يخيج أف يكػف حخ ا كيفعل 

 .(2)ة ( يقػؿل  د  قريجتو ) الع   , كسئع العير فييا كيتزح ذلظ في
 ادٔسَـفِْٔأًٞ ئـتًُِٜٔذُبٔ تُـًُٞٔفٜ ٞـطٔفَْٞ ٜحُس٢ُٜ سادَفِْٔا٫ تُدِدََٚ

 ٪ادٔـ١ ايفـعَدَََِٛ ٖٔـُِٗٓٞ َٔـبَٔٚ اٜاسَـبايٞ اعاتٔـُتٔادِ ََٔٔ تُزِسَفٜ

الدبع الدشػات ق الحياة فى الجنيا , في ييص كمغ ىشا أصبح الذاعخ ال   
ضيخ  ـ تشبو صجيقو إلى اليداؿ الحؼ 1963األخيخة  مغ عسخه , كفي عاـ 

السػت كفخاؽ الحياة , ككاف يتصمع إلى  عميو , حيث كاف الذاعخ يخجػ
األخيخة أصابو مخض شجيج , كلع يدتعغ الخسدة األياـ كفى الخحيل عشيا , 

كعادتو باألشباء , كنبو عمي خادمو أال  يخبخ أحًجا بسخضو , فصمب مغ 
                                                           

   .31الجيػاف ص  ( 1) 
   .299السخجع الدابق ص ( 2) 
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فمسا عاد الخادـ ,  الباب عميو كيأخح السفتاح معو كأف يغمق , ماء   خادمو إناء  
ـ , 7/8/1963في اليػـ التالي كججه ميًتا , كذلظ في يػـ األربعاء السػافق , 

كىكحا انتيت حياة معخؼ الكػيت "  فجفغ كلع يتجاكز عجد مذيعيو العذخيغ
 . ( 1) صقخ الذبيب " 

 

  

                                                           

   .38ص السخجع الدابق ( 1) 
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ِالسحهرِالول
ِيبِ بِ الذَِِّخِ قِ صِأِشعخِ ِيفِ ىاِخ ِثِأوأِأ ىسِأعِأالِ ِقزيةِ 

ِ:ِبالحاتِالذاعخةِِالعسى**عالقةِ

 عمى تقع داخمية أك خارجية لسؤثخات استجابة كىػ , تعبيخ مدألة الفغ
 اممسػسً  أك امدسػعً  أك امخئيً  ذيج الحؼ يخسسو الفشافالس يكػف  كقج الحػاس,

 أك ارسسً  أك اشعخً  إما , بأخخػ  أك بػسيمة عشيا لمتعبيخ ويجفع , غيخه أك
 الفشية الرػرة يشتدع األحػاؿ ىحه كل في كىػ غيخه, أك , ارقًر  أك مػسيقى

 كل عمى ايً كاقع التأثيخ كاف ككمسا , بيا أحذ كسا نقميا كيحاكؿ , حػلو مسا
 .. إيحاءً  كأصجؽ , داللةً  كأدؽ , اأبعادً  أكثخ التعبيخ كاف , الحػاس

 البرخ(ِ)حاسة ىي , فييا يجخؼ  كما بالصبيعة االتراقً  الحػاس كأكثخ
 يصل التي الشافحة كىي , كسكشاتيا حخكاتيا كل يحري الحؼ الخقيب فيي
 إليو تشقل التي كىي , كالجساؿ الكبح مطاىخ مغ فيو بسا العالع عمى مشيا
 ىػ ليقػـ , جسالية قيسة كل مغ اخاليً  , اأميشً  نقاًل  أبعادىا بكل السطاىخ ىحه

 مغ فيو اختدف  ما كفق قيستيا مشيا كل كإعصاء , كالترشيف الفخز بعسمية
 اإلنداف بقاء عمى كالحفاظ تتالءـ , مكتدبة كغيخ مكتدبة كمقاييذ معاييخ
 لمسػجػدات, األميغ الشاقل فق ج فقج , الحاسة ىحه اإلنداف فقج فإذا,  ككجػده

ت دَّة حػلو عسا معمػماتو كتربح , يغحيو نبع أىع الجماغ كفقج  كاضحة غيخ م ي 
 عغ إليو ترل ال فيي , صػرىا يحقق كال أبعادىا, يعخؼ كال يخاىا ال فيػ ,

 , كمذقة جيج كفي , ممتػية ؽ شخ  عغ ترمو بل , فيو يؤثخ مباشخ شخيق
 كليحا..  الشاس مغ غيخه نفػس في لتأثيخىا افً مخال نفدو في تأثيخىا فيكػف 

 , معيغ كضع عمى تدتقخ أف دكف  الػجػه كل عمى يقمبيا يفتأ ال فاألعسى
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 ليحه صػر مغ يخسسو ما كل في األعسى لجػ الطغ كسػء الذظ يػلج مسا
 أكؿ كىحه , أخخػ  جية مغ بو يحيصػف  مغ كبكل , جية مغ السػجػدات

 أبا العخبي أدبشا في مشيع عخفشا كقج , الحاسة ىحه فقجكا مغ فييا يذتخؾ صفة
 كالجيانات الشاس في شظ فقج , شيء كل في يذظ كاف الحؼ العالء

 الذظ محىب استيػاه  الحؼ حديغ كشو , كالتقاليج كالعادات كالسعتقجات
 التحجؼ ىحاك  بو, يحيصػف  مغ تحجؼ إلى بو يؤدػ الذظ كىحا..  الجيكارتي

 كأنو يحب, ما عسل عمى قادر أنو ليع ليثبت  مجابيتيع إلى بو يؤدؼ أف إما
 ال أنو ليع ليثبت باعتداليع إماك  ,بذار فعمو ماكىحا  يتػىسػف  كسا عاجدا ليذ

 .  ( 1) كصقخ الذبيب العالء أبػ فعل كسا , بيع لو حاجة

يحدو مغ أصيب بيا , فيحا الطالـ الدخمجؼ الحؼ  كآفة العسى حخماف  
, يجعمو يفتر عغ  ةصبيعة , كما فييا مغ مطاىخ مختمفيحجد بيشو كبيغ ال

 .م ت ش فَّذ  ليحا الحخماف 

 العاىة بيحه اإلحداس شجيج نخاه  " الذبيب صقخ" إلي كعشجما نتصمع  
 أف يخػ  كىػ,  شعخه في بارًزا نججه الػضع بيحا كإحداسو,  التاسعةكىػ ابغ 

 .  ( 2)  العسل مغ حخمتو التي ىي العاىة ىحه

 العسياف أف تخيل ( 3)  » انيِأسِ إلىِعِ  ىسِأعِ أأِ نِ مِ ِ «بعشػاف لو قريجة في 
 في العسى بسحياه سخكر ؟ كىل , فيل األعسى يجيب عمييع كأنو يتداءلػف 

                                                           

 يةمك - العخبية غةالم عقد,  ناصخ يمع غالجي عالء,  ارػخ بذػى في شعػجة العسػعق ( 1) 
(, 7( , العجد )36, مجمج) البعث جامعةمجمة  – اإلندانية ـػ مكالع اآلداب
 . 243ـ , ص2414

 .  45الجيػاف ص ( 2) 
 .  كما بعجىا  347صالدابق  ( 3) 
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كاألسيخ الحػ اليسمظ مغ  : إف األعسى سعادة كىشاء , فيجيبيع الذبيب بقػلو
خكر ؟ فيدتشكخ ىحا بالدعادة كالدكىل يذعخ األسيخ في أسخه نفدو شيًئا , 
أكثخىع سساف مغ كثخة الدعادة كالدخكر ,  ي  س  أف  الع    :األمخ فيجيبػه

لدعادة كاألنذ كراحة الباؿ , يكػف سسيًشا إال عشجما يذعخ با فاإلنداف ال
, فيع ال يحدػف بسا يعانيو سي الدساف قج ماتت مذاعخىع فأجابيع بأف الع  

كمػت مذاعخىع ىحا حرغ ليع ؛ لكي مغ العحاب كالحخماف ,  األعسى
 الشاس سخخية ايفي رػ ر, فييذعخكا بالدعادة كيخخجيع مغ ضالميع 

ـ كعج ز  ػ  كالع   كالفقخ   العسى محشة غم ويعانػن كما فالعسياغ م كالسجتسع
 غالدم يجػر كما السجتسع حاى في الشاسغ مخانيع كأق العير يعاستصاعت

 : فيقػؿ كالذقاء البؤس غم يعيمع

 ٛزُـبُسُ ُ٘يٜ ٝ٘ٔفٔ سُـكٞؾَ اَٜ ٌََِٖٚ      ٚزُسُـض ُٙاـٝش٢َُِ بٔـَُعِأًٜٞئأٜ

 ريُضٔأٜايٞ ر٢ُٗتَبَِٜ س٢ضِأٜايٞ ٞفٔ ٌََِٖٚ      سُـضأٜ ا٢َُِٕٝعُايٞ ٢َُعَ هلِ تًُٞكٝفٜ

 سُـٝؿَٜٔ ْٔ ب٬ أْٝظ٣ـضَُٔ ٌََِٖٚ      إَُُضٔ ُِِٖسُجَنٞأٜ ُٞـُِعُٛا ايٞـايٝكٜفٜ

 ٛزُـعُغُ ُِِٗيٜ ظًَِٜٝفٜ ُِِٖسُاعٔػَََ       تِـاتَََ ٢ُِٞعُايٞ إَُُضٔ ُِِٗيٜ تًُٞكٝفٜ

 ريُطٔتَ ِِـُٗتُسٖـطَََ ِِـُٗيٜ ًِٜ٘ٔٝعَ       دَزِْب ا٢َُِٕٝعُايٞ س٢ـاعٔػَََ تَََُِٛٚ  

 كدعا خانوأق غمف بالعسيا االعتشاء ىمع حخص الذاعخف أ نججكسا    
مغ شطف  ػنويعان ما نتيجة يعكمعػنت يعحاجات لقزاء يعلغ حػ م السجتسع

 إلى غ ذلظم أبعج بىذ خخآ جانب غكم , جانب غم حاى,  كالفقخ العير
غ بي أك الحدية كصػره واتيتذبي عمعط في الجارح الرقخ عباس سواس خافتقا

 الحخكة غع اىكأقعج وأصاب كسا العسى ايأصاب التي الحيػانات غم غيخه
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 .كسا أقعجتو  ايمعيذت مقػمات لىمػصػؿ إل كالدعي
تكخارًا أكثخ مغ مخة في األبيات الدابقة  (ِالعسى)ِنججه يكخر كمسة كسا 

كغالبًا "  تكاز القريجة, كمشبع ثقميا الفشيتذكل محػر ار نيا بشائيًا مؤثخًا؛ أل
إلى ىحا التكخار, ليحقق لقريجتو تػازنيا  حجيثما يمجأ الذاعخ العخبي ال

يبعث في لثخ التكخار الستتابع لألسساء آفالذاعخ كتكامميا اإليحائي؛  الفشي,
السكخر, لتخكيد دائخة انتباىو إلى الذيء ك لقارغ, اقريجتو إيقاعًا الفتًا مػقطًا 

لو مغ صمة تشعكذ عمى رؤية القريجة كتذكيميا الفشي مغ قخيب أك  كما
 .  ( 1) " بعيج

 مغ كثيخ عمى ةالدابق بياتاأل فيأسمػب الحػار اشتساؿ كسا نمحع  
 تشافداً  كػنو مغ الحػار فإف,  كانفعاالتو القارغ  مذاعخ تثيخ التي حجاثاأل

 كمذاعخىع الدامعيغ انفعاؿ يثيخ أف شأنو مغ شافذالت ىحا فإف شخفيغ, بيغ
كترػيخه , كبيانو لحكيقة العسى , خاصة بعج تفػؽ الذبيب في إجابتيع 

لع أيحسل  الة الشفدية لمذاعخ, فجاء أسمػبوالقاتع القاسي الحؼ يجؿ عمى الح
 . خخيغاآلمع سداكاة الثقمتيا مخارة عجـ القجرة عمى أالشفذ التي 

  :قائاًل  اف  ي  س  الع   ع  س  ى   س  ي  ش  ت  د  ي   ثع

, كثقافتو الذاعخ اشالع سعة عمى تجؿ التي القرائج مغ القريجة كىحه    

                                                           

,  السعاصخيغ الحجاثة شعخاء عشج التكخار فشية/  بعشػاف مقاؿ,  الذعخ رسائل مجمة ( 1) 
 .ـ2417,  التاسع العجد,  الثالثة الدشة,  شختح عراـ بقمع

 

 ٛزِـتُفٝ اـًَٝٞعُايٞ عٔ ُِـهٝطََُٜٗ  اي٤أٜ ا٢ٕـَُِٝايعُ سَـػَعََِ عًٝهِ
  سِـٝؿٔبَايٞ ٘ٔبٔ ٛشَفٝإٔ َٜ سُـؿُكَٜٞ    ّدا ـذََِ ايك٢ّٛ سُـٜس٢ٞ ضَٓٔبَِٜ دِكٜفٜ
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 األمع   ي   ق  ر   إلى ل  ب  الد   تسييج   مغ العمػـ لسا فييا عمى إدراؾ ث  ح   كفييا عسيقةال
 .  األفخاد   كسعادة  

, كعجـ إلي اندعاجو مغ أصػات حػؿ بيتوِيذيخِبعس قرائجه في ك 
تسكشو مغ الديخ إذ ال يجج مغ يعتسج عميو , كسا أف العرا ال تفيجه فى ذلظ 

 .شيًئا 

 عشو يشذأ الخؤية عغ الكفيف عجد (أف الباحثيغ حجأ يخػ مغ ىشا 
 ,السبرخ مغ حطاً  أقل اإلدراؾ مجاؿ في يجعموك  سمػكوأنساط  في اختالؼ

 الحؼ العالع في خبخاتو لشقز محجكدا ضيقاً  عالساً  ذلظ بدبب عالسو فيكػف 
 يرصجـ ال تىح اكيقطً  اححرً  الحخكة مجاؿ في يجعمو كسا , فيو يعير

 يزاؼ , ( 1)  ) أمامو ما بذيء تعثخه نتيجة األرض عمى يقع أك بعكبات
 الذعػر ىحا تثبيت في الجساعة يديع عشجما عشجه يقػػ  العجد ىحا أف إليو

 الزيق عالسو مغ الخخكج في يخغب كلكشو محجكدا؛ عالسا عميو يفخض الحؼ
 كقمقاً  معاناة الشتيجة فتكػف  , يخذاه الحؼ السبرخيغ عالع في لالنجماج
 صخاع في يعير أف عميو تفخض حياة القمق ىحا تأثيخ تحت فيحيا مدتسخيغ

 إلى لحلظ نتيجة فيمجأ؛  السحجكد بو الخاص كعالسو السبرخيغ عالع بيغ
 سمػكا يدمظ أف فإما , الػاقع ىحا مغ ىخكبو في السداعجة الحيل مغ أنػاع

 ما بقجر السبرخيغ عالع في النجماجا محاكالً  , عجده متحجيا تعػيزيا
ِ ,  ( 2) بالخاحة  تذعخه التي العدلة إلى يمجأ أف أك يدتصيع ِثم كانتِومن

                                                           

 , الحجيثة الفشية السصبعة , هللا خيخ سيج , كتخبيتو الكفيف الصفل سيكػلػجية ( 1) 
 , خةػالقاى

 . 26ص: ـ 1967
 .  31السخجع الدابق ص ( 2) 
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ِالعسى ِالذبيبِقزية ِعدلة ِأسباب ِأىم ِِمن ِالشفدية ِأىمِوغخبتو ِومن ,
سبًباِِ,ِكساِكانتِىحهِاآلفةِ ِيِشعخهالقزاياِالتىِكانِلياِالثخِالهاضحِف

ككاف صخيًحا في تػجيو حجيثو  فيِاكتدابوِعدةِالشفذِوالتخفعِعنِالجناياِ,
 . ( 1)  لػمة الئع , كنمسذ ذلظ في قػلوفي الحق  يخذى إلي الشاس ال

٣ٍََ ٟرٔـٔي ع٣ـُطٜ ٢ًٜعَ ٞـطٔفَْٞ ٍٗرٔـت ٝتُكٔبَ اذَإ٢ افُخَأٜ  س٢ـٝجٔنٜ ا

 س٢ـٜس٢دَ أٚ ايفسشدم٢ ٢ًٜعَ صٗـعتَ ٞـاتَٛـاي٤ً اـٗشَا٥ٔدَََ ٘ـشَُِٓتَفٜ

 ٛز٢كٝايؿٗ ٞفٔا ي٦ذُ تَسِـؿَبِأٜ ٌََِٖٚ ّساـكٞؾَ – ٝتُا ضَُُُٚنٜ  -ٞٓٚهٔيَٜٚ

كسا نخاه يتحجث عغ ,  الكثيخيغ عغ أبعجتو التي الشفذ عدة ىي ىحه  
التي يقفيا , فقج ضعفت , كحدبو اقتشاعو بالسػاقف  بسا يدسع وتشاعقا عجـ

 : ( 2) بعزيع عشجما ضيخ عميو الدىج تجاىيع فيقػؿ  مكانتو لجػ

  ـِـًِٜ قٜـ٢ٗتٔسَـػِعّٔدا بٔـِٖٚا شُسُـَٗظٞأٜا إذَ  ِٗ اعَبَطٔ نئًَتَبُُِايٞ زُرِعُ ٌٖظٜ ٌَِٗفٜ

  ـَِٓٞ ََـتٔيٜصِعُ َِٔٔ ٘ٔـَِٖٝسِٞ نٝـٓٔبَنٜزِأٜفٜ   ِِـ٢ٗاطًٜٔخٔ ادَٖٔٞ ٢ٚٞ فٔا٥ٔكٜبَ تُسِٖنٜ

   ( 3) ـِؿَِ ق٢ٜٗتٔسَػِعٔ آثاز٢ ٢ًٜعَ ـّٜسا س٢غٜ  ا ـ٦ّاغَْٔ تُِٓا نَُٝنٜ ـ ٕدتَسُُِبٔ تُطًِٜفٜ

ختالط عغ االكاالنفخاد كلعدة نفدو كتخفعو عغ الجنايا نخاه يفزل العدلة 
, فيػ يذعخ بالدعادة عشجما يكػف بعيًجا عغ الشاس , كغيخه  كمالمة الشاس

                                                           

 .  46صالسخجع الدابق  ( 1) 
 .   453ص السخجع الدابق ( 2) 
م ز  ع ش  ي  ( 3)  ت ف ع . كق م ز  الطل  ي ق  : ار  اح  ح  ف ي الر   عَّ, ك  قمز: ق م ز  الذيء  ت جانى ك ان ز 

ك ػ  عَّ كان د   . 79, ص 7, لداف العخب , ج ق مػصًا: ان ك ب س  ك ان ز 
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 .( 1) " العدلة"  يدعج بسخالصة الخالئق فيقػؿ في قريجتو

 تُدِسَـفٜفاِْ ١ٔـس٢ٜٖـيف ايبَ ٕدـٚعَبِ  سٍّـسُ ٌٚـنٝ ِٔـَٔ ٠١ـػََٚسِ ٞـعَسَتِٓ

 تُدِـعَتَابِ وٜـتاًََََٜ َٔعَ ٞـفإْٚ  ٞـٓتًَُِٝ ٫ٚ ا٤ُـػَتَ ََٔ طٞـفدائ

 تُدِـعضَ دِـق ٟادٔسَـفٔاِْبٔ ٞـْإ٢فٜ  ااَٜسَـبايٞ ع٢َُتَذُُِبٔ دِـتَطِعَ ٕإ٢فٜ

 عدة نفدو , عمى؛ حفاًضا  داره مغ الخخكج كرفس الشاس صقخ اعتدؿف
 السحبديغ, رىيغ فأصبح ”الكػيت ؼ خ   ع  م  “ الفخج خالج أشمق عميو كسا كاف لقج

 . كثيخة محابذ رىيغ بأنو يجـد حالو عمى م عالس صَّ  لكغ

بػحجتو كانفخاده  فالػحجة كالعدلة كاالنفخاد يخيح نفذ الذاعخ , فشخاه يتغشي
كبعجه عغ الخمق الحؼ لع يخ مشيع إال الحؿ كاليػاف فيقػؿ في قريجتو " 

 :( 2) " العدلة

 ادٔسَـفٔأًِْٞ ئـتًُِٜذُبٔ تُـًُٞٔفٜ ٞـطٔفَْٞ حُـٜس٢ُٜ سادَا٫ْفٔ تُدِـدَٚ

 ادٔ٪َـفايٞ ١ٝـعدَََِٛ ٖٔـُِٗٓٞ َٔبَٔٚ اـاٜسَبَايٞ اتٔـاعَُتٔادِ َٔـَٔ تُزِسَفٜ

 ادٔعَبُايٞ سَـَُثَ تِـبرَعِتَٞ اضِـطفَٞٓفٜ ِِـُِٗٓعَ دَعِبُايٞ ٖٞـًٜعَ ِِـكِٔٓا تَيَٜٚ

 ادٔـٝكٔايٞ عَِٛـط ٣ٍاذٔعَئ تُـطًِٜفٜ اًٟـٝبٔٞ ضَـادََِٗٓٔ سَِٝغٜ وٜيٜ رِـخَُٚ

مغ خالؿ ما الحػار الجاخمي  أسمػب لجأ الذاعخ إلى كفي ىحه األبيات     
العدلة كالبعج عغ الشاس  خاع حػؿ قزيةنذأ عغ ص يجيخه مغ حػار ذاتي

                                                           

 . 234الجيػاف ص ( 1) 
 . 299الجيػاف ص ( 2) 
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كتقجيسو الشريحة لغيخه بعجـ اتباع نيجو في العدلة ,فمع يفعل ذلظ إال بعج 
 .إحداسو باأللع كالحدخة كالػجع كالسعاناه كالعجد

الدبب في جمب  إلى كػنيعسبب عدلتو كانفخاده عغ الشاس  ع  ج  خ  شخاه ي  ف   
ات الحياة , فمػال كجػد الحدف كاليع لشفدو البائدة الحديشة السحخكمة مغ ممحَّ 

 :( 1)  الع دلة فيفيقػؿ  قمبو لسا مأل اليعالشاس في حياتو 

اتٔ ًٖٜٞعَ سٗٚاـدَ ٭ِْٗ: قًتُ ايٓاعَ، اعِتَصَيٞتَ قايٛا  ٛفٜاـؾُُٓ املٝشِص٢ْ

 اـخَسُٚفٜ ٢ّٛـاهلُُٝ ئر٩ُِبا٢ٕ ٞـبًٞقٜ ِٔـَٜهٝ ِِيٜ س١ٖٜ٢ٜـبَايٞ ٞتٔايَُٜٜٛد ي٫ٜٛ

 الحؼالحدف كاأللع كاليع ك  بالخػؼ لمقارغ  تػحيه األبيات ىح في فاأللفاظ
السحدنات ,   جخكا , ) اعتدلت , الكمسات , كنمحع ذلظ فيالذاعخ بو يذعخ

 ًفي اكافيً ا كقتً  استغخؽ  بعجما الشفذ بيا يشصمقلفاظ األ ىحهك  ,اليسػـ  (
 خارج كاالنتذار االنصالؽ إلى كحشيشيا الحات ىحه ألع لو يجدج ذاتو أعساؽ
 بالزيق يذعخىا أصبح أعساقيا في الشفذ ىحا فبقاء , السغمق مجاىا

  كاالختشاؽ .

نو لع يدتصع إعغ عدة نفدو كشكػاه مغ عاىتو يقػؿ  الذبيب تعبيخكفي 
في الدحاـ يزايقو  سفخده , فاألعسي ليذ لسثمو مكاف  أف يحىب لمدػؽ ب

ػف تخحع الزخيخ كلع تقجـ لو يج الع , كالشاس الفيذعخ باالختشاؽ الذجيج مشو 
 :(2)"زحامِ" في قريجتوفيقػؿ كالسداعجة بل ربسا  يمحقػف بو األذػ الشفدي 
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 ( 1) دُـتُشَُِ ْٛزـَأٝ ٞـًَٔجِ ٢ـُعَ ٟرٔئ فا٠ٔيف ايؿٓ َا

ّْـسش٢ اـٝٗفٔ ٞـضَُٖٓ دـق س٠ٕٖـََ ِـنٜ  دُـهِْٜأٜ ا

 دُـتُفكٜ ٠ٝصَـٜص٢عَايٞ ٞـطفَْٞ ٞـتٔدُجٖ ِٔـع ٘ٔبٔ نادَتِ

, يػضح عدة الشفذ التي  ( 2) " اليهانِالحخِمنِيأبىكفي قريجتو "    
, كالسػت  كبياًل  عشجه إذا خمت مغ عدة الشفذ كانت داءً  , فالحياة ستع بيايت

 :ىػ الجكاء الػحيج مغ ىحا اليػاف فيقػؿ 

 ا٤َُٚدَ اُّـشَُايَٞٚ وٜـًٔـجُِٔئ ا٤ْدَ ٠ٕصٖـعٔ َِٔٔ تِـًٜا٠ إذا خَـاحلٝ سَت٢ٖ

  ا٤ُبَإ٢ وِٜٜدَيٜ ٌَِٗفٜ ا٢ََٕٛٗايٞ َِّٛـض     ُ٘ـطفَْٞ تِـبأٜتَ ِٔـا َي٤إ٢ سٗـا احلََٝ  

الحؿ أك اليػاف يقبل  خ ىػ الحؼ يتستع بعدة الشفذ , كالففي رأيو أف الح
اإلنداف عغ عدة نفدو فيػ كسغ تشازؿ عغ حخيتو  فإذا تخمىعمى نفدو , 

  .ح عبًجا ػفأصب

لسغ الـ عميو عدلتو كانفخاده , يجيبيع فييا عغ الفخؽ  كسا نطع قريجة
ب لو الدعادة جملتو كبيغ اختالشو بالشاس , فالعدلة تبيغ أف يعير في عد 

ـ الخاحة فيقػؿ في يجمب لو اليع كالحدف كعج فإنو كراحة الباؿ , أما االختالط
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يء   , الكػيت معالع ,  سةالسي التجارية السخاكد كأحج 1979 عاـ في الدػؽ  أ ن ذ 
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 :( 1) لػ امي في العدلة " قريجتو " إلى

 ٟادٔ٪َـف ٠١ـٜٛايٜدََُ  تِسٖـا ضـَََٚ ّداـٝسَٔٚ ٘ٔبٔ تُزِس٢ـضُ ٣َِّٜٛ ِِـنَٜٚ

 ادٔدَضَ ِٟٔ َٔادٔسَـفٔٞ اِْٞ فٔـا ئِٚسَتَ ِِـيٜ ِٕإ٢ٟ َٚز٢رِعُ ٢يٜٞ إ٢َِٔٛيٜ ِٔعَفٜ

َّـَُتَ ٢ـافَٓتَ دِـقَٜٚ اًَُُّٜٟ ايٞدٔـذِا َُُٜفٜ  سادٟـَ ُِنٝادٔسَـَ عِا ََـا

 ادٔـغسٖـايٞ ازُـََِٗٓٔ ٖٞـػٕٓ ايٞإ٢فٜ ٍّـػَئ تِضَفٞٞ أٜـتٔيٜصِٞ عُا بٔذَإ٢

نفخاد كالبعج عغ يغ حبو االصػرىا الذاعخ ب كلعمشا نمحع السفارقة التي      
 , كبيغ الزخر الحؼ يعػد عميو مغ مخالصة الشاس .الشاس

يزع أمامشا تمظ السعادلة الزجية , فيػ يفزل الػحجة كالذاعخ ىشا    
كالعدلة كعجـ االختالط بالشاس العتبارات نابعة مغ ضخكفو كمغ ذاتو , ألف 
اختالشو مع الشاس يؤدؼ بو إلي الزيق كالزجخ , لحلظ نججه يخكد عمي 
الجفاع عغ كجية نطخه كااليجابيات التي يحرل عمييا مغ كحجتو التي 

مف عغ مخادىع , فسخاده مخت , يشفع معو عيذيا , كيجيب لػ امو بأف المػـ الي
الخشاد كاألماف مشيج لغي , فالغي عشجه ىػ كإذا كانت عدلتو تفزي بو إلى ا

كإذا كانت الػحجة مخفػضة نفدًيا لكشيا ألنو يجج سعادتو في عدلتو كغخبتو , 
الشاس  تحسيو مغ أذػتو عشج صقخ الذبيب , فػحج ىس  بسثابة دعع لقزية الع  

 ., كعجـ الذعػر بعاىتو 

التسايد بيغ الػحجة كاالختالط مغ كجية نطخ الذاعخ خاضع كشالسا أف      
لمشتائج الستختبة عمي كمييسا , لحلظ تختفي الفػارؽ كالشقز التي يخاىا 
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" كالشاس فيسا يعذقػف عمى رأيو كثيخكف , ألع يقل :  اآلخخكف, كقج يػافق
, يعذق االختالط كالتعامل مع الشاسمحاىب " , فأحجنا يعذق الػحجه كاآلخخ 

 ككالىسا مقبػؿ .

كلعمشا نمحع في األمثمة الدابقة شيػع ركح التذاؤـ كالحدف , كالشدعة      
مغ خالؿ صجؽ عاشفتو  ػالقاسية التى سيصخت عمى نفدية الذاعخ فجعمشا 

نتقاسع معو مذاعخه كحخقتو ,  ػ , كمػسيقاه القاتسة  الحديشو األليسة كألفاضو
 كنعير معو قزيتو , مسا يجؿ عمى بخاعتو الفشية كصجؽ تجخبتو الذعػرية .

 :ِمنِالعسىِشكهاه**ِ 

الحخماف مغ البرخ مريبة عطيسة؛ ألف الكفيف ال شظ أف  مريبة 
ػاؿ لو ش, فيربح الحدف مالزما كمسا عخضت لو حاجةيذعخ بشقز شجيج 

لشاس , فيػ يعير بيغ حياتو , كيشعكذ ذلظ الحدف  شكًخا كثشاًء عمى ا
مشيع مغ يذفق عميو , فيذعخ بغرة الحخماف كالعجد ,  : صشفيغ مغ الشاس

 .(1)الشفذ كألًسا ى, كىى أشج كقًعا عممغ يدتيدغ ببالئو الحػ ابتمي بو كمشيع

كألع الشقز كالحاجة  كيخسع الذاعخ ما يذعخ بو مغ غرة الحخماف ,
في الشاس , كالحالة القاسية التي يعيذيا في الحياة بدبب ىحه اآلفو  إلى

, , يعتحر فييا النقصاعو عغ زيارتوقريجة بعث بيا إلي الذيخ عبجهللا الدالع 
في مذيج متحخؾ يحخؾ معو مذاعخنا كيجعمشا نتعاشف مع ىحا الفقج الحؼ 

بالدفيشو التي تديخ في البحخ , تتالشسيا يذعخ بو الذاعخ , فيذبو نفدو 
األمػاج مغ كل ناحية , فاقجة دفتيا بدبب األمػاج دكف دراية مغ أصحابيا 
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 . ( 1) فيقػؿ  بكيفية إصالحيا , فيقاكمػا األمػاج دكف فائجة 

 س٢ـايػٗهٞ ٢ٔعَ َٜذٌٔٗ ٌْضِفٜ ُ٘ـي عًَٜٖٞ  ََِٔ ٌٖـََشَ ٣َِّٜٛ ٌٚنٝ ٞفٔ أشُزِ ِِيٜ ي٦ِٜٔٔ

 ٟز٢دِـؾ يف َٔـه٥َُايتٖ اي٤إ٢ سُبُٗ٘ ٢بَأٜ  ٟرٔـ٣ِ ايـس٢ٓ ضايـاحلٝ أبٝ٘ٔ ٢ٌضِفٜنٜ

 خُضِس٢ يٝذَر٣ َِٔٔ از٢َٛـَِأٜايٞ ٢ِٛٔتًَُُٞبٔ ٠١ـَٝٓفٔضَ ٞـْٖأٜنٜ زُغٕد اًٜبٔ ٞـضَِٔأٜفٜ

 س٢ـخُب َٔٔ ٠ٔازَـذَايٓٚبٔ اـ٢ٜٚٗرَئ اَََٚ ١ٟـدَف٤ ز٢َُِٛايٞ َٜدُ اََِٗٓٔ طَسَتِنٜ دِقَٜٚ

 ( 2) س٢ـايعُبِ ١َٔٗدٔ َِٔٔ ََُِٕٜٛٚٓ ايرٟ س٢ِٝػَبَ ١ٕـٗد٢ِٚ س٢ـِٝغٜ ٢يٜإ٢ ٟس٢ذِتَ ٢ِِٗبٔ فٜع٤ًٜتِ

 س٢ـكٜطايٞبٔ ٜح٢ايسٚ َٜدُ ُِ٘ٓعَ اَٗبٔ ٌُـُٝٔتَ ٠ٟازَتََٚ ّزاِٛـط دٔـؿِكًٜٞئ اَٗبٔ ٌُُٝٔتَ

 س٢ـشِبَايٞ طٔضَِٚ ٞفٔ ا٢ٕايطٗه٤ ٠ٔٛزَطُهَُٞنٜ اـّٗا٥ٔتَ ع٢از٢َٛـايػٖ ا٤َٔٓثِأٜبٔ ٞـػَِٔأٜفٜ

 دَُِس٢ ٢ًٜعَ ِِهِٝٝيٜإ٢ ٞقِٔٛغَ َِٔٔ تُِٓنٝ ِٕإ٢َٚ    ٞـتازََٜش٢ تِـقًٜ ابٔـبَأضِايٞ ُِـٝهٝاتَٔٗئ

اإلجادة , كىػ  أتع كأجاده اإلحداف, كل التذبيو أحدغ كيف إليو انطخ    
ف  ق كإنسا الحؼ ال يبرخ , األعسى دلشا عمي حيختو  حيغ ذلظ إلى ك 

كاضصخابو كعجده كقمة حيمتو بدبب آفتو , فيػ كالدفيشة التي كدخىا السػج 
ت تتالشع يسيًشا كيداًرا دكف كلع يعخؼ أصحابيا كيفية إصالحيا , فأصبح

 جانب العجد كقمة الحيمة مغ أصحابيا . ججكػ إلى

سا جعل فزل حيشالدابقة بخاعة الترػيخ كدقتو كنجج في األبيات ِِِِ
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, فزل أبيو الحؼ تسكغ حبو مغ قمب الذاعخ الذيخ عبجهللا الدالع ك
نفدو بالدفيشة التي تتالشع يسيشا كيدارا لكي ترل إلى مبتغاىا , كترػيخه 
ع ييدتص تدتصع الػصػؿ, كىػ مثميا يديخ في الذػارع تائًيا اللكشيا لع 

داللة كاضحة عمى  الػصػؿ إلى ما يخيج , كىحه صػرة قاتسة حديشة تجؿ
 ندعة الحدف كالذعػر باليأس كالعجد التى سيصخت عمى نفدية الذاعخ .

 نذأ مشح مآس   مغلسا مخ  بو متحمًخا  شاكًيا حياتو الذبيب صقخ أمزىك 
ِلبرخه فقجه عن شعخه في الحجيث كثيخ كانفبو العسخ ,  انتيى أف إلى

 فيؤكج,  مشحِصغخهألستِبوِ التي العاىة ىحه أجل من يتحسمو سام والذكهِى
 أنوك  , الحؼ مشعو مغ الديارة ىػ عساه أفيخ سالع في ىحه القريجة لمذ 

ىات التى ألست بو بسفخده , ثع يػضح العا بيتو مغ خخج إذا لإلصابة عخضة
ا بأنو يتخبط يسيًشا كيداًرا بيغ ججراف الكػيت حتي يعػد عشج خخكجو كحيجً 

 : ( 1) جخيًحا فيقػؿ 

 س٢ـِٝايطٖ ٌَؿٔتَُٖ سَِٖايدٖ ِ٘ٔٝيٜإ٢ تُـِٓهٝيٜ ازََُٜٙدٔاشِ ٟدٔسَِٚ ٝعُٛٔضِأٜ ْٖٞٓٔأٜ ِٛيَٜٚ

 دِزـاجلٝ َٜدُ ٞٝٓٔبٔدَ حِسَذِتُ ِِيَٜٚ تُدِعُفٜ س٠ٟٖـَ َٟدٔسَِٚ تُسِضٔ اََ ٖٞٓٔٓهٔيَٜٚ

 س٢ـنٞايرٚ ١ٔـٖٝطََِٔٓ سُـِٝغٜ اْتسَـتٔ عًٞٓ اـٝعُٔٗٔدَ تٔـَِٜٛهٝايٞ ا٢ٕزَدِذُئ ٕٖأٜنٜ

 س٢ـَْجِ ٢ـيٜإ٢ َٞٓٚٔ س٢بِايؿٖ َِٝعَْٔ زَدَدِتُ ٕدـا٥ٔقٜ َٕٚدُ سَِْينؿَبِأٜ ٢تَََ َٖٔٗفٜ

 س٢ـ٢ٛتِايٞبٔ َٕرِخُأَٜٞ ايَّٝٛ ٞعٔفٞؿَبٔ َُٖٖٔٚ ّساـاتَٚ ظ٢َِأٜايٞبٔ تُِٓنٝ ْٞٚأٜنٜ ٔٗظٝأٜ

كىحه األبيات تجؿ داللة كاضحة عمي العجد الحؼ يعاني مشو الذاعخ 
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, كالتي كاف ليا األثخ التى تػاجيو , كيذكػ مغ العثخات بدبب ىحه العاىة
إلى  دائًسا باالغتخاب الشفدي الحؼ أدَّػ؛ مسا جعمو يذعخ ويتنفد الػاضح عمى
شتج عشو ىحه الرػرة ف ؛ احية , ككثخة شكػاه مغ ناحية أخخػ عدلتو مغ ن

بالذخز الحؼ القاتسة الحديشة فترػيخ الذاعخ لديخه كتالشسو بيغ الججراف 
  .ر مشو ككأنو ضمسيع ضمًسا بي ًشايشتقع مشو األعجاء ليأخحكا بالتا

 الحؼ السعخؼ  ءالعال أبي بعسى و  مش يعاني فكا الحؼ عساه   ف قخ  فقج    
 اليػمية وحيات في حتى في ىحا السجاؿ بل كمثمو األعمى السفزل شاعخه ي عج
ىا كتأثيخ  العسى محشة بدبب يعزيارت غم يتحخج فكا السجتسع في وأصجقائ مع
ع الدال هللا عبج ذيخمل ايفي يعتحر قريجة في يػف ,موتشق كصعػبة ميوع

 غم وتسشع قج التي العػارض ىعأ  مبيشاً  , وزيارت عالنقصا وعاتب غحي الرباح
 1) يو إذ يقػؿ مذ أثشاء ايفي وصكتخب  يا الججراف مش التي وكزيارت وإلي السجيء

): 
 ٟغِٜٝس٢ ٣زََٛايٞ ٌَجَِٔ أِْٜظَ ٤ْٞـطَُٔ إيٖٞ ُٜط٧ِٔ ٢تَََ ِٔهٔيٜ ش٢ًِٞٔايٞ ٌَضِفٜ فُسَعِٚأٜ

 س٢ـايصِٖٗ ١ٔـُٖذَايٞ ٘ٔـسًُٔٞٔ اـاَٜصَََ اٍَـَُدَ    ّساذانٔ اؽَعَ يٛ اإلْطإُ بُضَػَِٜ ٌََِٖٚ

 س٢ـبَـَُػِ غريَ ّعاضََِٔٛ َٞـُٔطِذٔٚبٔ ٘ٔبٔ ٣تَسَ ٫ َٞـبِٔٛثََٚ ٞـتِٔٝبَ ٢يٜإَ ٟآ٢ٚفٜ

 عُكٞس٢ايٞ ٞفٔ تِٔٝبَايٞ ََٔٔ ٢كٜبِتَ إٔ يو ٣زَأٜ ٘ٔـئِٛقٜ دَـعِبَ ٢ـتايفٜ اىٜذَ ٞـسنٝٓتَِٝفٜ

 دُطِـس٢ايٞ ٢ٔـع َٜكٌٔٗ اََ اي٤إ٢ ح٢ـبايسٚ ََٔٔ  ٘ٔـأْـهََٜ ام٢سَفٔ ٞفٔ س٣ـٜس٢ـضَئ اَُفٜ

 سَفٞـس٢ َِٔٔ ذُدِزُايٞ و٢ٜٗدَِٚ ٞفٔ تِـنٜسَتَ  ّٝاافَٔٚ ٌٖـدَ ِٕإ٢َٚ اـشبِز٢ ٣زَأٜ تُطًِٜفٜ

 س٢ـايؿٖدِ أ٢ٚ ٢دَتُسِ ني٢ًِّٛئ ز٢ق٠١٤ ٌِـََٖٚ  ٞتٔايٜشَئ اـََِّٜٛ إُزَدِـذُايٞ تٔـزَق٤ اَََٚ

 ميوع قائجهإشفاؽ  في ترػيخ غأبم ومأسات يرػر األبيات حهى ففي    
ـ كعج داره إلى غيخك أفب وكيشرح وساقي في يغةمب جخكحو مغ أصاب مسا

                                                           

 .   357, 356الدابق ص ( 1) 
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ِكمذقة تعب غم وقييال لسا الخخكج نفديتو  األثخ عمي عسقككاف ليحا أ ,
ِة .ر لزخك ال يجػز لو تخؾ بيتو إال فمـد بيتو, ألف الزخيخ كشخريتو , 

 مغ العجيج شخرية عمى يؤثخ البرخ كف إف » ( 1)  : الحبياني يقػؿ  
 عمىغمب الت مغ يتسكشػا لع السكفػفيغ ءخاالذع مغ ككثيخ كنفديتيع , ءعخاالذ

 مثل السبرخيغ, معاصخييع تجاكز مغ تسكشػا كلكشيع فحدب, برخىع كف
  . « حديغو كش ,كالسعخؼ  ,بخد بغ بذار

 في السبرخيغ اآلخخيغ عمى تفػقػا الحيغ السكفػفيغ لمذعخاء مثاؿ كالذبيب
ح ػكذلظ كاض, نفديتو  األثخ الػاضح عمى , كليحه اآلفة ئعةاصػر ر ق خم

  .شعخه  مغ خالؿ 

 أف بإرادتو يدتصيع اإلنداف شخيق في عثخة حجخ إال ليدت اإلعاقةك 
 ن قخ   أف البج أنشا إال السريبة هذه مع التأقمع عمى قجرتو كمع , عمييا يتفػؽ 

 أكانت سػاء , وتكشخري بل السعاؽ نفدية عمى اآثارً  لإلعاقة أف بحكيقة
 .( 2)  كتجقيق تأمل إلى تحتاج خفية أـ , جمية ةهرضا

 عمى الشفدي هاتأثيخ مجػ لشخصج) البرخ كف)  إعاقة مع كقفشا كلػ
 سسات رلطيػ  ػأحياًنا  ػالسجاؿ  يفدح البرخ كف " أف سشجج السعاؽ

 عمى اسمبً  تػثخ الدساتىحه ,  الكفيف شخرية في سػية غيخ شخرية
 داخل السعيذي التأقمع كمع , حياتية أمػر مغ يػاجيو ما مع السعاؽ تعاشي

 كالتأثيخ شخريتو ارإضي في يحتاج ال ربسا الجدج الرحيح فالخجلمجتسعو 
                                                           

عبجهللا البخدكني , رسالة ماجدتيخ , إعجاد الباحث / مداعج بغ  الدخخية فى شعخ ( 1) 
 54, ص , جامعة أـ القخؼ سعج بغ ضحياف الحبياني , السسمكة العخبية الدعػدية

 .  بترخؼ .
 . 51الدخخية في شعخ عبجهللا البخدكني , ص ( 2) 
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 نجج فبيشسا, الجػارح السشقػص أك الخمقة السذػهإليو  يحتاج ما إلى غيخه في
 أف يخيج خارجي بشقز يذعخ الألنو  ,معاممتو في شبيعيا الرحيح الخجل
 محًبا لمتسيد, فشخاه يختمف عغ أقخانو العسياف نجج " صقخ الذبيب" إذ ,يكسمو

تفػقو  شخيق عغ زوبتعػي الشقز ذلظ كيكسل ,لمحرػؿ عميو ادائسً  , يدعي
نو العسياف يمػـ أقخا, ك أعمى درجات العمع كيحث أقخانو لمحرػؿ عمى, يالعمس

يعمع كبخاصة كىػ  العمع, كأف ىحا التخمف يسدقو حدًنا,بدبب تخمفيع عغ 
 : ( 1)  فيقػؿ الػصػؿ إلى العمياء  أنيع قادركف عمى

 سُـٜدٔـق اَٝايعًَٞ ٢ـعً ُِـٚن٥ًُٗ سُصِّْا ٢ٞـايعُُِ احنٛاطٝ قٝينصٚـَُُٜ

 سُـٜس٢ـؾَ َٓٗا ِـغذاعَٗ مِٛٚػَُٜ اْحـََز٢ ُِـأنٝف٤ُٗ ٢ٛشِـتُعِ فإِٕ

 سُـٜدٔـٖ اـَِٗٓٔ ِـُٗصٗ نسميَـَُٜٗ اع٣ـدف يف دافعـَ َٔ ٚتَؿِفٜسِ

 ٛزُـايعَب س٣َـايػٔٓعِ ٘ـًجَِٔ ٢َُٖٓتَ ٞٙـزُقٔ ُِِٗيٜ ٢ّٛـًٝعُايٞ ع٢زِدَ ٞفٔفٜ

يزخب السثل بعجد مغ العسياف الحيغ بمغػا يدتحزخ الساضي ك ثع نخاه 
  ( 2)  كشو حديغ فيقػؿ : , مخاتب عالية مغ اآلداب مثل ىػميخكس

 ٛزُفٜدُايٞ ٝ٘ٔفٔ ُِـَُِٗٓٔ سُـُٜفاخٔ ٌْضِفٜ ا٢ٕـايْٝٛ ٞـف » هلَٛريٚع «

 رْيٛٔخَ ْٕأٞـغَ ٣زََٛـاي َِٔٝبَ ُ٘يٜ اـّٝعفٔزَ ّداـذََِ ٢َٓبَ قد  »٘ـط «ٚ

 سُـٝبٔنٜ ْبـًٞقٜ ُ٘ـبًُٞقٜ ٕبـٝبٔيٜ    ٢ـُعِأٜ نٌٝٚ ٠َٛٝـضأٝ ٢ِٜٔرََٖ ٞفَٔٚ

                                                           

 .  349الجيػاف ص ( 1) 
 .   الدابق نفذ الرفحة كما بعجىا  ( 2) 
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فشمحع أنو عشجما تحجث عغ العمساء كتفػقيع أتى برػر مذخقة كألفاظ  
تجؿ عمى مجػ ارتباط الذاعخ بالعمع فخخه بالعمساء مثل ) الفزل , يفاخخ , 
كالفخػر , كمججا رفيعا , شأف خصيخ .....( كىحه األلفاظ تجؿ داللة كاضحة 

ع مغ القجماء " عمى تسدظ الذاعخ بالعمع كاالجتياد في شمبو ؛ لحا أتى بعال
ىػميخكس , كآخخ مغ السحجثيغ " شو حديغ " ليػضح أف العمع مستج في 

  .جسيع العرػر كاألزماف 

يخخج مغ قبخه ىحا  , كالبالقبخ الحػ يجفغ فيو صاحبو  العسى يرػرثع 
السحامج كاألجػر ,  الذخيف الحؼ تحفود إلي الحياة إال بالعمع الشافع ػ كيع

شمب العمع كأال يخضػا بجيميع ؛ ألنو يؤدؼ بيع إلي القبخ فيحث أقخانو عمى 
 : ( 1) فيقػؿ 

 ٛزُـُْػ ُِـ٢ًُٗٔٞعٔبٔ ٗآَِٔ ِِـٗيٜ ِٔيهَٔٚ ٠٠سَـبكََٞ ا٢ٕـايعُُٝ ٢ـَُعَ

 ٛزُـدُأٝايَٞٚ دُـأَشََُايٞ اَٗبٔ فٗـشُتَ ا٠٠َٝسَ ِِـهٝيٜ ٜفٔس٢ـايػٖ ٢ِـًٞعٔايٞبَفٔ

 ٛزُـعَك نًٜٞبَتُُ٘ ٌَـٗذَايٞ تُـٜأٜزَ ٞـْإ٢فٜ ِِـهدٗايٜتَ ِٛاـتَسِضَ ٫ٚ

فالجيل عشجه ىػ السخض الحؼ يريب الذعخ كالذػعخاء , كالعمػع ىػػ الػحؼ 
الذػػػخز , ك فػػػالعمع عشػػػجه ىػػػػ الػػػحؼ يجمػػػب الخيػػػخ مػػػغ ىػػػحا الػػػجاء ,  عيذػػػفيي

يػػػػخػ إال الطػػػػالـ فػػػػي ليمػػػػو كنيػػػػػاره  الػػػػحؼ ال مثػػػػل األعسػػػػىالبرػػػػيخ الجاىػػػػل 
 :(2)فيقػؿ

                                                           

 .    354الدابق ص ( 1) 
 . 89الجيػاف ص ( 2) 
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 ا٥َٔ٘ٔٚدَ ٌٗدَأٜ ٞـٜأٞزَ ٞفٔ ُِـعًٔٞايَٞٚ    ُٙدَسَِٚ ٟدِٔٓعٔ عس٢ايػٚ دا٤ُ ٌُـاجلٗ

٣ٍََ َِٔٔ بُـعايػٖفٜ  ٘ٔا٥ٔنٜذََٚ ٘ٔـَٔصِسَ َٔٔ ايَٜٚ ّٛاـًٞخَ   ِٔهَٜٝ ِِيٜ ٣ٌكٞعََٚ ا

 ٘ٔـا٥ًَٝٞعَ ٢إيٜ ََشِٝاُٙ ٢ٌـضُبِ ٞـفٔ   ُٙٛزُُْ َُٖٛ ٟرٔاي٤ ٢ِـًٞعٔايٞ ََٔٔ ِٔهٔيٜ

 ٘ٔا٥ًَُٔٞظٜ يف ايعَُُِٞ ريُؿٔبَايٞ ٢انٜسَ   ٢دَايدٗ ٞفٔ ْٛزُْ اُٙدَعَ ريُؿٔبَايٞ اذَإ٢َٚ

 ٘ٔـا٥ٔفٜػٔبٔ ٦ٞٔتَزِأٜ اََ ٢ـًٜعَ ٢ـعشَِٜ  ُْٖ٘إ٢فٜ ٢ّٛـًعًُٞئ وٜـبعِػَبٔ بِـٖٔأٜفٜ

ألنيا مػضع اىتسامو كىي  مغ مخة ؛ فشخاه يكخر لفطة " العمع " أكثخ     
التي استػلت عمي عقمو كفكخه , كسا يزفي عشرًخا إيقاعًيا في ىحه األبيات 

كيبعث في  مغ خالؿ الصباؽ بيغ " العمع كالجيل " الحؼ يجحب انتباه القارغ 
 . نفدو الستعة

, ككأف  برخهالحؼ فقج  لذبيب يحث عمى العمع كخاصة لألعسىكضل ا    
الجخكح  ه , كيذفيو مغ جسيع عممو , كيجاكؼ العمع يسجه بالشػر الحؼ فقج

فجعمتو يعير ثخت عمي نفديتو جخاء فقجه لبرخه العسيقة التي ألست بو كأ
 .االغتخاب الشفدي بكل معانية 

 إذ , الكفيف عشج العطيسة السػاقف أكثخ مغ بالعجد الذعػر " كنمحع أف  
 الإ عميو كعصفيع لو كرحستيع , بو الشاس رأفة مغ يمقى الف امتكمفً  صابخاً  نخاه 
 ىعكازدراؤ   فاستيانتيع , قمبو في الحدف  مزاعفاً  , صجره في األلع يقػؼ  ما
 بالحؿ يذعخ ,لو

يذتكي مغ عساه , فيػ ف ,"  ( 1) كالزعف بالعجد ياهإ امشبيً  , كالزعة
                                                           

 . 113,  صالسعارؼ ,دار6 ,ط حديغ شو/ د السعخؼ  العالء أبي ذكخػ  في التججيجِ( 1 )
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االستفياـ الحؼ يحسل العائق الػحيج بالشدبة لمذاعخ , كيؤكج ذلظ مغ خالؿ 
 : ( 1)  فيقػؿ األلع كالعجد مغ جخاء ىحه العاىةبيغ شياتو الحدخة ك 

 ا٤ٔسَـهٞٞ َْٓٔطِٔٛٞ ََفٔ ١ٕـايٜسَ َِٔٔ اـّٝضٔفَُٞ ـ٢ـ٥ًدًَتٖٜٟكا ئس٢ـٞ طْٜٔز٢أٜ

 ٞـا٥َُٔعَ دٔـِٝقٜ ٌُـٝكٖٔٞ ثًَٜا عَرَـٖ ٢ـبَأٜ دِكٜفٜ ايسس٢ٌٝ سَِٝغٜ ٣سَا تَاذَََ

 عشج تؤدؼ الشاس مع التػافق كعجـ الحات تقجيخ بفقجاف فالذعػر  ِِِ
 جساعة في تعير عاجدة شخرية نفدو يترػر ( إذ اليخكب إلى الكفيف

 يعيشو البرخ لحاسة كفقجانو , السبرخيغ جساعات عغ كثيخاً  تختمف أقمية
 , بالشف الثقة ضعف عميو يتختب مسا , الحات عغ كاقعية صػرة تكػيغ عمى

 .(2)ِ(بو الخاص عالسو في كالتقػقع اليخكب إلى يجفعو مسا بالجكنية كالذعػر

 صػر ذلظ في قريجة يرف الرباح الذيخ سالع كإليراؿ شكػاه إلى
 بدبب الذػارع حجأ في سقصت عشجما خ  دَّ ك  ت   حيث البيس تبيعمخأة ا ايفي

 . ( 3) يقػؿ كاصًفا ذلظ  , يياف السياهإراقة 

َُٚ ًُِٛٝٞتََٚ ٞهٔبِتَ بٔدزِاي٤ ٞفٔ ١َْٕٚصُشَََِٚ ُ ابٔؿَاملٝ عٔعِٞ ِٔعَ تُع٢ٍٛ  ٚتُسش٢ّ

 َُِٖزِدٔ ٝوٜاتَٖٔ سَِٝغٜ ٟدٔـِٓعٔ وَٜٝ ِِيَٜٚ ١ٟطَُِخَ ِأٖزَدَ ٞبِٔٝدَ َِٔٔ تُدِسَخِأٜفٜ

 دََُُّعِ ًٝؤجِئُٜ ٞـْٚإ٢ ٟز٢رُاعَِٚ ٟرٔـخُ ٬ٟـا٥ٔقٜ اهللٝ سَـَٜطٖ اََ اـَٗتُيٞاََٚٓفٜ

                                                           

 . 87ص  الجيػاف ِِ(1  )
 سميساف الخحسغ عبج _ كالدسات الخرائز _ الخاصة الحاجات ذكؼ  سيكػلػجيةِ(2  )

 . 74 ص , ـ 2441,  1ط القاىخة , الذخؽ  زىخاء , مكتبة
 .  18الجيػاف , صِ(3  )
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 ُِتُػِتََٚ اََُٙٝٔايٞ ٢كٜيٞأٜ ٟرٔاي٤ بٗـطُتَ تِأٜـػِْأٜ ِٖـث تُٗايٞاََْٚ ذِإ٢ َٞئ تِعَدَ

 ُّأٜطََِْٚ ٜل٢س٢اي٤ٛ ٞفٔ ٢كٜػَِْ َُِ٘ٓٔ اَُبٔ اـُّائعَ إَنٜ ِٛيٜ ذَِٝايػٖ ٔٗظٝأٜ تًُٞكٝفٜ

 ٛاـُُذُٜٔٚشِ ف١ٛاهَٜٝ ٢ـتسَ ِِـُٖدٖدَََٖٚ ٣ذَأٜايٞ ٢ٔعَ ااَٜعَايسٖ ٢َِْٞٗ ٞفٔ دٖدَػَيٜ

 ليغ مغ مثل ظ التي تحسل معشي المػـ إلى السدئػ كلعمشا نمحع قدػة األلفا
 ) محدكنة , تبكي , كتمصع , السراب , كتخـز , تدب .... ( كىحه العبارات

السخأة أف تخخج لتبيع البيس حتى  تجؿ عمى شجة الحاجة التي دفعت ىحه
كخاصة صخيق العائًقا في  اقة الساء ت ع جسعيذة , كسا أف إر تتقػػ عمى ال

عغ إحداسو السخىف  ع  ش  ي   فرػر ذلظ الذاعخ ترػيًخا دقيًقا لمكفيف ؛
في  ريجة أمخ الذيخ بسشع إراقة السياهكعمى أثخ ىحه القكشعػره الخقيق , 

 الذػارع , كككل مغ يقـػ بتشفيح ذلظ.
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ِ :  صقخِالذبيب عشجِالفشيِ  الترهيخ في العسى أثخ**ِ

بالتعبيخ الحدي ,  لمجاللة عمي كل ما لو صمة ترػيختدتعسل كمسة ال
,كىي كسيمة الذاعخ ( 1) كتصمق أحيانا مخادفة لالستعساؿ االستعارؼ لمكمسات 

  . ( 2) كاألديب في نقل فكختو كعاشفتو مًعا إلي قخائو كسامعيو 

 تشتقل أف بعج كذلظ الرػرة, ليتذك ىمع تداعج جسيعاً  الحػاس إف  
 الحػاس حهى إف   " أؼ ,ي الحىغف لتدتقخ   ايمعطس أك اىإحجا  خالؿ التجخبة

 ثع الذعخ إلى غىلحا اميفيشق جيةالخار  التجخبة عشاصخ تجرؾ ايبعز أك اميك
 أف ايشأن مغ بصخيقة الحدي   والسشب غياب بعج اياستخجاع أك ىاإحياء يعيج
ِ" : ( 3)  األصيل اإلحداس يةػ كحي صجؽ في تثيخ

 القجر تشقل إذ بالرػر, إمجادنا في األكؿ األثخ ايل البرخ حاسة كلعل  
 التقاط ىمع قادرة يىك  ة,ميالسدتقب الحػاس ػماتممع ةمحري مغ األكبخ
 ايشتاسابػ  يتع التي األداة  يى كالعيغ كالذكل, كالكيفع بالك كاإلحاشة الرػر

 .ذكخنا ما

 جىيذا لع وأن مع ةخيالذع صػره رسع األعسى لسذاعخ كيف نتداءؿ كىشا
 ؟ اىعشاصخ 

 وعجست أؼ وعيش تمتعص كقج يبرخه لع عالساً  لشا ػرػيرو أن ككيف
 األخخػ, الباقيةحػاس بالو انتفاع تصػيخ إلى األعسى جأمي شاى السرػرة؟

                                                           

 .3ص الرػرة األدبية , مرصفي ناصف , ِ(1  )
 .242أصػؿ الشقج األدبي , أحسج الذايب , صِ(2  )
  ـػمكالع اآلداب يةكم ,ِناصخ عمي الجيغ عالء, بخد  بغ بذار شعخ في العسى أثخِ(3  )

 . 242ص (7) العجد – (36ج )السجم 2414البعث جامعة مجمة, اإلندانية
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 بكية امييت ثع كمغ البرخ, بعج األكلى السختبة في تأتي الدسع حاسة كلعل  
 .)كالحكؽ  سذمكال الذع( الحػاس

مغ صػره الحدية عشجما يرػر السطاىخ الخادعة لمشاس مغ حػلو , ك 
 : ( 1) كدخاب الساء في العيغ الحؼ ال يغشي أحًجا فيقػؿ 

 ام٢ـكشِتٔا اضًِٜبٔ ـُ٘ايٜا َََْ اٍََْ ٢تٖسَ سُـأَٖٛايع٤ ُِ٘ٓا َٔـٓـتعَدَخَ

 ام٢سٖبَايٞ س٢عَُِٜٓايٞا بٔاّغٜٛعٔ ٌُـ ـبقٜ َِٔٔ سَٓغٜ دِقٜ ا٠ًٜٔفٜايٞ ابُسَضَ

مغ كتاب هللا عد كجل  ة  جَّ س  ت  د  كىحه الرػرة الحدية التى رسسيا الذبيب م  
ب و ِِ: }  ( 2) في قػلو تعالي  دأ ِيأح  يعأٍة ِب ق  خأاٍب دأ ِكأ م  سأال ي  ِأأع  وا فأخ  ِكأ ينأ وأالَّح 

ًئا ي  ه ِشأ ج  ِيأج  ه ِلأم  اءأ تَّىِإ ذأاِجأ ِمأاًءِحأ آن   { . الغَّس 

بذار بغ بخد "  لػحة حدية بارعة , لع يدبقو إلييا إال "نخاه يخسع كسا 
فعحؿ في حبو فبخر ذلظ بأف أذنو ىي العيغ التى  الحؼ أحب كىػ أعسى

 . ( 3) تعذق الجساؿ كتحبو فيقػؿ  

 اعُـبتِٖٔ ايٞـث ٌَِٖٞ َِٚٓٔٝٞ عَـْذُأٝ ٠٠َٛـبٞ ؾَـ٭عُ ٢ـأْٖ ٌِكٝا تَيٜ

ِ.ِ(4ِ)ِالتي رسسيا بذار في قػلو نفديا الرػرة كىحه ىي  

                                                           

 . 483الجيػاف ص ( 1) 
 (. 39سػرة  الشػر آيو رقع )  ( 2) 
 . 418الجيػاف  ص ( 3) 
 1ديػاف بذار بغ بخد , أشعخ السػلجيغ عمي اإلشالؽ , إعجاد/ دمحم عبجالخحيع , ط ( 4) 

 . 429ص لبشاف دار الخاتب الجامعية , 
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 ااَْـأٜسِٝ ٢ٔعَِٝايٞ ٌَبِأٝذُِٕ تَعِػَلُ قٜايَٞٚ    ٠١كٜاغٔٞٚ عَشَض٢ ايٞعِٜاق٢ّٛ أذِْٔٞ ئبَ

عمي العالع بعج غياب  كالذبيب فاألذف ىي الشافحه التى يصل مشيا بذار
 , كعمي الخغع مغ تفػؽ بذار في رسع صػرتو كأسبقيتو في رسسيا ,سابرخى

ية , كسا أنيا تجؿ عمي تسكغ إال أنيا تجؿ عمي بخاعة صقخ الذبيب الفش
العيغ لتعػيس فحل  األذف محل مشو كأثخه عمي نفديتو كشخريتو  العسى

  . عاىتو 

التي أحميا العسياف محل البرخ ,  فحاسة الدسع ىي الحاسة األكلى »
؛  األخخػ اؾ الجسالي أكثخ مغ الحػاس فزاًل عمي قجرتيا في اإلدر 

الزدكاجية الػضيفة التى تقػـ بيا , إذ يقخر عمساء كضائف األعزاء أف 
الحاسة البرخية باب اإلدراؾ, كأكتار الدسع مددكجو الػضيفة , فكمسا تشقل 
تفخز ما بيغ السدسػعات مغ الفخكؽ الجسالية الجقيقة , كتدتصيع بيحا الفخز 

 عمى الذاعخ األعسى ة , كىكحا يخكدأف تكػف سبًبا فى تكػيغ العاشف
كجو  حؼ يعبخ عشو بالرػت يؤثخ فيشا عمىالرػت تخكيًدا كبيًخا فاأللع ال

 الحؼ يعبخ عشو بقدسات الػجو كحتى العسػـ تأثيًخا ركحًيا أبمغ مغ تأثيخ األلع
بالحخكات , كالذعخ نفدو ليذ في حكيقة أمخه إال جسمة مغ الكمسات السختارة 

 .  ( 1)  « عمى الشفذ كالػججافيا الذاعخ التأثيخ يقرج ب

يتحجث عغ  يدتخجـ حاسة الدسع في مػضع آخخ , حيغ الذبيب فشخػ 
ف الخراـ فييا يكػف سفاًىا فشدسع أصػات الشاس فييا ائمة فيقػؿ إالجنيا الد 

                                                           

شعخ العسياف ,الػاقع ,الخياؿ ,السعاني كالرػر الفشية ) حتي القخف الثاني عذخ  ( 1) 
, ـ , بيخكت لبشاف 1871السيالدؼ( د/ نادر مراركه , دار الكتب العمسية 

 . 227ص
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كىي الدسع  فيشا استعاض عغ العيغ بحاسة أخخػ  ككأنيع ذئاب تعػؼ ,
 . ( 1) فيقػؿ 

ّٖافٜا ضٔـَٝٗفٔ ِِـُٗاَُؿَدٗ خٔذَٜٔ  ا٤ََٛـع ِِـُٗيٜ اب٥َٔايرٚنٜ عُـَُطِتََٚ ا

" لقج حخص الذاعخ الكفيف عمي بشاء الرػرة الدسعية ؛ ليعػض عغ 
ت , كقيسة السدسػعات , بعج الرػرة البرخية األصل , فيبخز جساؿ األصػا

 .ِ(2ِ)"ا بسداكاة الدسع بالبرخش  لبشاء تأسيذ نطخػ حاكؿ فيو إقشاع   أف سعى

 :( 3) كمغ استخجامو حاسة الدسع قػلو 

 ٝبُشٔايٖٓ ٌُبِقٜ َِٔٔ ا٢َٕٛـَٝشَٞ ايًٜٞعَ ُِٛٙـا دَََُٓئ ا٠ٔطَكٝايٞ َٔـَٔ اٍَـطَٜٚ

 ٚبُسُـهٝٞ ايٞـضٔكٞا تََُنٜ ُٙدُدٚسَـٜ ا٤ّـػثُ ِٚاّزا أَٜٛـخ عَُِطَِْ ِِـيَٜٚ

 . ( 4) كمثمو قػلو      

 بِٜٔا زًَٜبٔ َٕٛـؿًُٔدَُِ ا٤ُقٜدٔؾِا أَٜٓيٜ ِِـُْٖٗأٜ مَدٚـؿَُْ ِٕا أٜي٤إ٢ َٕٛـبأََٜٞٚ

 بٔضَِٗايَٞٚ دَِٖٔٛٞ ايٞفٔ اٍُعَفٞأٜايٞ ُ٘بُرٚهٜتُ ٠ٕدَٖٛـََ ا٢ًّٜنٜ ِٔا ََْٔٛـعَُضِا أَُٜبٔ

  

                                                           

 . 418الجيػاف  ص ( 1) 
 .227شعخ العسياف , الػاقع , الخياؿ , السعاني كالرػر الفشية , ص ( 2) 
 . 137الجيػاف  ص ( 3) 
 . 153الجيػاف  ص ( 4) 
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 . ( 1) كقػلو 

 ابٔـسَكٔايٞ بٔطَٟ ايٖٓذٔٞ َٚـا٥ٔايٖٓ ََٔٔ   ًٟاـٗضًَٟا َٚـًِٖٟا أٜبٔكَُٞ عُـَُضِأٜيٜ

 ابٔـَٖايرٚ ٢يٜ: إ٢ اٍَكٜا ََـَُُٗاعََُضَ   ِِـَُِٗٓٔ اَٟـْذُّسا أٝـبدَُِ دُـكٔفٞتََٚ

يجرؾ " أف نتيجة لقػة الػسيمة الدسعية لجيو  سىمغ ىشا نجرؾ أف األع   
الدامع الحؼ  و زيادة معمػمات ثسيشو يبمغيا إلىالخصاب المغػؼ يحسل مع

يدتصيع أف يعخؼ مغ جخس صػتو كل ما يتعمق بو حتي حالتو الشفدية , 
فالدسع عساد األعسي , فيػ إذ ال يدتصيع أف يخاقب ترخفات الشاس 

حج كبيخ جًجا عمي أصػات الشاس كاختالفيا  سج إلىكانفعاالتيع بعيشو , يعت
ة , فبحاسة الدسع يدتصيع األعسىنػًعا كح أف يدف شخرية الذخز الحؼ  ج 

أمامو ككيف يسيد ليجة الرػت بيغ فخد كآخخ بجقة تجعمو ال يكاد يخصئ 
 . ( 2) اسع صاحبو "

كدب  خكرة التخمف أك فقجاف السقجرة عمىكفقج البرخ ال يدتمـد بالز   
كسائمو الخاصة  اإلبجاع , إال أف لحلظ عشج األعسىالسعخفة كممكة التخيل ك 

 .(3)جيا الفشي السبايغ في شبيعتو كأشكالو تاعغ السبرخ , كن كسبمو السختمفة

بجاًل مغ البرخ رػرة الحدية التي استخجـ فييا حاسة المسذ الكمغ 

                                                           

 . 183الجيػاف  ص ( 1) 
 .بترخؼ  228شعخ العسياف الػاقع , كالخياؿ , كالرػر الفشية , ص  ( 2) 
الرػرة البرخية في شعخ العسياف , د/ عبجهللا السغامخؼ الفيفي , دراسة نقجية في  ( 3) 

ق = 1417,  1الخياؿ كاإلبجاع , كمية اآلداب , جامعة السمظ سعػد  ,ط
 .342ـ , ص1996
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 (1) "ِصنِقهافيِالقخيضِ"عشجما تحجث عغ القػافي في قريجة لو بعشػاف 
حجي "  "  صجيقو " حجي بغ قاسع " جػاًبا لقريجة بعث بيا بعث بيا إلى

 يقػؿ : إليو

 اايطَُٖ ٖٔـ٢ٗبٔ اّزاـدفٜ اشَـذَفٜ        اايجَٖٓ ابَـَٝثٔ اىٜـخَأٜ ِٛتَـنطَ

 اايطََٗٗٚ س٢ٖاـَْطِ ِٞـتََٚذٔزِ ٢ًٜعَ       ٖٔـُٗايَٜٜذِأٜ بُـشَطَِٜ حَـبَؾِأَٜٚ

 ٢ـَُعَ اذَ ٢ـّتفٜ ٖٔـتَُٗطِبَيٞأَٜٚ          ح٢ـٜدٍََُٔٛ ايٞـٜذُ تَـًٞطٜأٜ ِٔهٔيَٜٚ

 اـهٔطايٞ ٞفٔ ُ٘يٜ تَـٛطَبَ تَِْأَٜٚ          ُ٘ـي عٔجاْز ٢ٍٛـٜايرٗ ٍُٛـطَٝٚ

 ( 2)  ٣زََٛايٞ اذَ ٞفٔ َٞـًٔجُِٔا٤ّ ئطَنٔ           اـايجٖٓ ٛطٔـُٝخُ َِٔٔ ِٔـتَِٓطٔذَ اًٜفٜ

 ابارعة رسسيا الذاعخ بػججانو , فجعل الثشاء ثيابفيحه صػرة حدية  
يمة يمسديا كيحديا كيتعثخ بيا , كجعل لمسجيح ذيػاًل شػ  اكيفتخخ بي ايختجيي

, دتصع الديخ بيحه الثياب ألنو أعسىسبيل اإلستعارة السكشية , فمع ي عمى
شعػر الذبيب بالعجد كالزعف  ا نمحع األثخ الػاضح الحؼ أدػ إلىكلعمش

 جخاء ىحه العاىة .

 حدية بصخيقةكعشجما يذكػ مغ السحغ التي ألست نخاه يرػر ىحه السحغ 
يتحمي بالربخ بارعة تجحب االنتباه كتثيخ الذفقة مغ اآلخخيغ , لكشو يعػد ك 

                                                           

 . 111الجيػاف  ص ( 1) 
: تالفخاىيجؼ  )مخميل بغ أحسج , ل كتاب العيغالشدخ , نجع مغ نجـػ الدساء ,  ( 2) 

, ج  دار كمكتبة اليالؿ: د إبخاليع الدامخائيق:د ميجؼ السخدكمي,يحقت ىػ(174
ار ى ع  كالديا ,  .242, ص 7 غ  الشَّاس  ب و  أ ب ر  ت ح  ف ي  ي س  ك ب  خ  ػ  , السخجع الدابق  ك 

 . 72, ص4,ج 
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 :(1) "لربخِماِىهِأرحب"ِفميِفيِافيقػؿ في قريجتو  عمي ىحه الخصػب 

 بَُِٗٝغٜ ا٤َدَ ْبَِٗٝٞ غٜٓٚعَ ابَذَا اِْذَإ٢ يكد طاٍ َين املٝهٞحُ فٔٞ ََعًِٞٔ ايٞأٜض٢َ

 بُـَٖزِأَٜٚ افُـخَأٜ ُ٘ـِٓا ََُٟٔ بٔادٔ٪َفٝ اـٗٚفٝسُٞ ؾُـَٔسِتَ اُّـت ا٭ٜـا شايَََٚ

 بُعًَََٞ بٔـا٥َٛٞ يًٖٓـبًٔٞقَٜٚ ِِـٞ نٜيٜإ٢ ْحسَـطََِ بٔـا٥َٛـًػٞ ئبًٔٞقَٜٚ ِِـنٜ إ٢ي٢ٜ

 بُـٛكٜتَٞ َُـتاسَٝٓا زَشََُ ِِـنٜ ٢يٜإ٢ ِْـٗذَتََُ َُ٘ٗد٣ِ َٚٚز٢سُضُ ِِـن ٢يٜإ٢

٣َّٗدٔ ِِنٜ ٢يٜإ٢  بُـ٤ًٞ خَـبسم ا٭َاْ ٢ـتَََ ٢ٚستَ ٠١ابَـشَٞ ضَـَٔ زدا٥ ا

ِتكخار اسع االستفياـ أف  ىشا, كنمحع   كدالالت  ىيحسل معان (ِكم)
لتػتخىا العاشفي,  جاء محخكًا لمرػر الذعخية,كباعثاً فمكثفة, إثخ تكخاره 

كالذعػرؼ السحتجـ. فالذاعخ يخيج أف يغػص إلى أعساؽ كتفاصيل جسمتو 
الذعخية, كيف استصاعت أف تدتحػذ عمى ىحا التجاذب الجسالي في 

حتى مغ الستشاقزات؛ فجساليا ليذ ائتالفًا كتشاسقًا فحدب, كإنسا  تفاصيميا
 لمرػرة . اختالفًا كتجاذباً كاف 

 آخخ شكل نفدو العسى ألف ربسا , التاريخ سجيغ األعسى الكاتبك 
 لكي؛  عقمو في كػة فتح إلى األعسى يدعى لحلظ الحات ؛ سجغ لمدجغ,

قاسية , برػرة عسيقة  , فالذبيب يرػر العسى التاريخ عمى مشيا يصل
مجاؿ فيو لمخالص , فيطل  الك فيرػره بالقبخ الحؼ يحبذ فيو صاحبو , 

بيذ عساه شػاؿ يطل ح , كحلظ األعسىنياية العالع احبو حبيذ قبخه حتىص

                                                           

 .128الجيػاف , ص   ( 1) 
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 : ( 1) الشػر كيعير فى ضالـ دامذ فيقػؿ  اليخػ , حياتو 

 ٛزُـُْػ ُِـ٢ًُٗٔٞعٔبٔ اََِٗٓٔ ِِـُٗيٜ ٚيهِٔ س٠٠ـَكب ا٢ٕـايعُُٝ ٢ـَُعَ

 ذلظ إلى فباألسخ كسا سبق كأف ذكخنا , أض كسا نخاه يرػر العسى
 ,()االغتخاب الشفدي بيتو في الصػعية الجبخية اإلقامة ىسا آخخيغ, سجشيغ
 .اجتساعيا مقبػؿ غيخ معاؽ جدع داخل الصسػحة نفدو ككجػد

 يقػػ عمىػد  , التي ال فشخاه يرػر نفدو في عساه بالدجيغ السقيج بالقي
تسشعو ىحه القيػد مغ كل ما يذتيي , حتي أنيا حالت بيشو , إذ التحخر مشيا

التي لػ األسػد السفتخسة بقيػد ىحه القيػد كقػتيا شجة كبيغ كاجبو, ثع يرػر 
,  تدتصيع حساية نفديا كال حساية مجربيا ة ىديمة الفضعي قيجت بيا تجعميا

كىحا الترػيخ كشاية عغ شجة القيػد كقػتيا كبصذيا براحبيا حتي تجعمو 
 : ( 2) يقػؿ  "ِقيهدهِعساهِ"ضعيًفا ىدياًل ففي قريجتو 

 ٟٛدٔـٝا قٝيِٜٛـا يٜـًُِّّطَُِ وِٜٝيٜإ٢    ٞـآتٔ تُدَنٔ د١ِ قٜبََِٖٚ غٝـافٔسَأٜ

 ٟٛدٔعُقٝ لٍّـسَ ِٔعَ ٝصُدٔأٜ تُـطيَٜٚ    ْلـسَ وِٜٝيٜإ٢ ٢ّ٬ـٞ يًطٖـ٦ٝٔذََٔ

 ٟدٔـٝشََٔ ُِ٘ٓٞ عَـتٗغِا أ٢ٜ ََيٜإ٢    اْتًٜـا٥ٟٔ ََٛدٔـُٝٞ قٝـب ِٔهٔيَٜٚ

 دٔـٝنٔأٜٞ ايٞـبادَٔٛٞ بٔـائًٜـخِإ٢ئ    إتَُغٜسِٟ َُٛدُٔٝقٝ تِـايٜٞ ََبٔفٜ

 ٛدٔضُأٟٝ ايٞاز٢ـا ضََُٗٔيٜأٜ َِٔٔ افَدَيٜ     ْٛدـضُأٝ تِدٖا غَُٗبٔ ِٛيٜ ْٛدـُٝقٝ

 ما يعانيو أكثخ مغ مخة داللة كاضحة عمى (القيػد)التكخار لكمسة  كنخػ 
نفديتو  إبخاز مشو أرادكالحؼ ,  دجغ الجاخمي الحؼ يعير فيوالذاعخ مغ ال

كىػ  االىتساـ محػرعساه ىػ  ألفكشخريتو السدجػنة داخل عاىتو ؛ 

                                                           

 .    354الجيػاف , ص ( 1) 
 .    342الجيػاف , ص ( 2) 
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 تؤرقو التيلمحخية  كحاجتو لػعتو عغ الذاعخ عبخ الستدبب في قيجه ؛ لحا
 . يـػ كل

 : ( 1)  فيقػؿ  مدتخجما حاسة التحكؽ  يخسع صػرة بارعةكنخاه   
 ٟٛدٔـَُ اُٙذَأٜ ٢ٌـُٝٔذَايٞ س٢بِايؿٖبٔفٜ       َُُٔضٟٓا ّداِٝقٜ ٢ـبايعَُ ٞـٚسَطِب

 ٚدُٔٛزُـايٞ ٣دَـي َُِ٘ٓٔ ُِعِاي٤ٛ ٝبَُٜٛٔ     ٟس٢ـٝػَئ ا٤ََّ ز٢دِأٜ ِِـي ٟس٢ـيعَُ

 ٛدٔـؾُعُ ٢يٜإ٢ ٌٗـأظٜ ؾَبَٕب ِٔـُٔفٜ     ٢عَٛٞػَ ايٛري٢ َِّٛـسَ عًٝ٘ أسُُّٛ  

 يقرج أف يسثل بيا صػرة فالذاعخ حيغ يدتخجـ الرػر الحدية ال 
ات , بل الحكيقة أنو يقرج بيا تسثيل ترػر ذىشي لحذج معيغ مغ السحد  

 .كالشفدية معيغ لو داللتو كقيستو الذعػرية كالحاتية 

 كسيمة البريخة يتخح الكفيف الذاعخ أف "عبيج عجناف" الجكتػر كيخػ 
 السجتسع في الفخدية الذخرية كتأكيج الحات إلثبات كتعػيزية نفدية دفاعية
 . ( 2)  لو كاالنفعاؿ التػتخ كتخفيف السعشػية الخكح كتقػية

 جدػر عبخ مداراتو الذبيب عشج الرػرة تكػيغ في ةالشفدي جاللةلمكنمحع     
 األمخ ليحا ككاف الفشية, شخريتو شك مت نفدية عمى دالالت أساساً  قامت
كعاىتو  ائدة,بال شفػلتو انعكاسات الجالالت مغ ىحه )شعخه  في أثخه السيع

 كرؤيتيا كمعاناتيا لذاعخةا الحات تجخبة كانت لحا ؛ , كفقخه الذجيج ةالجديس
 كمرائخىع كتصمعاتيع عكنفدياتي أعساليع تثيخ الحيغ كالشاس كاألحجاث لألشياء
 إذا كالسيسا الفاعمة, كالرػر األفكار إلياـ مرادر يذكل بسا الذاعخ اىتساـ
 الذعػرية الحاالت ربط يدتصيع خالؽ, شعخؼ  خياؿ ذا مبجعاً  شاعخاً ك   التقت

                                                           

 .    343الجيػاف , ص ( 1) 
 كف ثخأ في كفشية نفدية دراسة العباسي العرخ في السكفػفيغ شعخ  :يشطخ ( 2) 

 . 153 ص ـ ,1999دار أسامة لمشذخ ,, عجناف عبيج العمي ,  البرخ
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 شبيعة ألف ؛ الحدية الرػرة ذاكخة عبخ اليػمية, حياتو في بيا يسخ التي
 إثخ الشفدية بالحاكخة الخياؿ تشسية شخيقغ ع تأتي السشطػر, ىحا كفق الرػرة

  .   ( 1) ) الشفدية الحاالت شبيعة مدتججات كفق الرػرة رجػع

  

                                                           

ـ ,  1992, 1االتجاه الشفدي في نقج الذعخ العخبي, عبجالقادر فيجكح, دمذق, ط(1) 
   .369ص
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ِالثانيِِرِ هِأالسحِ 
ِالذبيبِ ِىاِفيِشعخِ وأثخِ ِ(1ِ)ِالفقخِ ِقزيةِ 

 ساخخ بأسمػب تشاكليا مغ فسشيع , أدبائشا اىتساـ الفقخ قزي ة شغمت
راً   كمشيع إصالحية, مػضػعية بشطخة تشاكليا مغ كمشيع ,فقخه مطاىخ مرػ 

 . التغييخ إلى تجعػ بخؤية تشاكليا مغ

 القجيع اإلنداف مشيا عانى التي االجتساعي ة السذكالت أحج   الفقخ   يعتبخ  ك 
ة شح   كيعشي كالحجيث,  الحياة, كتكاليف نفقات تحس ل عمى القجرة كعجـ الساد 

 ليعير يخقى كال أبشائو, إمتاع أك بالحياة االستستاع عغ اإلنداف فيعجد
 بمج   كل   كترش ف   الجي جة, السعيذي ة السدتػيات ضسغ   كالسصسئش ة اليانئة الحياة

 .معيغ مكياس   كفق   الفقخ   البمجاف مغ

 ضاىخة عمى الزػء سم ط الحؼ السجتسع مغ جدءاً  كاف العخبي كاألديب
بل   بقمسو خط   كقج الفقخ,  الطاىخة تمظ مع فييا يتعامل أف يسكغ التي الد 

 أخصخ   مع التعامل في ونطخت   أديب لكل ككاف,  كمذاعخه لػججانو السؤلسة
ِِ. االجتساعية الحياة   مطاىخ  

ِبالحاتِالذاعخةِِ:ِالفقخِ**عالقةِ 

 تشاكالً  كآثاره, كأسبابو مطاىخه ككصفػا الفقخ, كالسفكخكف  األدباء شاكؿت
 كاقعية, غيخ إصالحية بخؤية إليو الشطخ أك كالدخخية, الػصف بيغ يتخاكح

                                                           

اجة )ج( مفاقخ )عمى غيخ ق ي اس( كالذق كالحد كاليع كالحخص ِ( 1)  )ال فقخ( العػز ك ال ح 
ـ نقز ب و  كاضصخاب ف ي تكػي بو  شحػب كبيخ كخفقاف )ج( فقػر كفقخ الجَّ ح   شو ي ر 

إبخاليع مرصفى / أحسج الديات ,  : مجسع المغة العخبية بالقاىخة السعجع الػسيط , 
   . 697, ص 2, ج : دار الجعػة... كآخخكف  
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 ا,قجرً م   ارً كقج   كعفةً  غشىً  الفقخ  الخضا ب تخػ  كفمدفية كأخالقية إيسانية قشاعة أك
 أجل مغ كالسدتغميغ؛ السدتبجيغ ضج لمجساىيخ الذاممة الثػرية الجعػة أك

 .السغتربة حقػقيع كاستخداد كاقعيع, تغييخ

 الخؤػ  ب  كتذ   البائديغ ضحكات كتتخعخع الصخائف ج  تػل   السأساة رحع فيف
 كترارع صػرىا, أقبح في الحياة مأساة ممخرة الداخخة, الفمدفية كالشطخات
 الصخائف تمظ مغ في الفقخ صقخ الذبيبكيعج شعخ .. بيشيا فيسا األضجاد

)   كاألدبية كالفكخية كالصبكية االجتساعية بشيتيا في اإلندانية مأساة تبمػر التي

1 ). 

لمشاس  الذبيب صقخ اعتداؿ دكاعي بعس إلى سبق فيسا ألسحشاكقج   
رىيغ بالسعخؼ  البعس شبَّيو حتى يبخحو ال في مشدلو الجائسة كإقامتو

 لفقخ, فقج كلج شاعخنا فقيًخا كعمىككاف مغ ىحه الجكاعي أيًزا االسحبديغ , 
 يقتات مػرد لو يكغ لع؛ إال أنو  الكػيت شاعخ لقب عميو أشمق الخغع مغ أنو

 إال ذلظ مغ يتسكغ فمع يشاسبو عسل عمى الحرػؿ مخاًرا حاكؿ كقج , و مش
 معارؼ دائخة مجمذ أعزاء إلى كتب كلحلظمحجكدة  كلفتخة الشفذ بذق

 ركبيةكىػ خسدػف  لو حجد الحؼلخاتب ا زيادة بيا يصمب قريجةً  الكػيت
  ( 2)  « وطشي عمى شيخهختي حق ِ «   عشػاف تحت ىحه قريجتو ككانت
  :ياكمصمع  

َّاًٜٜإ٢ بٔا٥َٔٛايٖٓ سٗـغَ اَُُٖ ٢ٔرًِٜٜاي٤ َٟسِـعايَٞٚ ٛعَـذُايٞ عُـفٜدَِٜ ايٜ  اـاعجيٜإ٢َٚ ا

                                                           

 محيي رامد, بقمع   كالسفكخيغ األدباء عيػف  في الفقخديػاف العخب , مقاؿ بعشػاف  ( 1) 
 . 2416( يشايخ) الثاني كانػف  15 الجسعة, عمي  الجيغ

 . 44الجيػاف صِ( 2) 



 

 

1605 

 

 اـاعبَغِإ٢َٚ اّضابَيٞإ٢ ٢ِٜٔرََٖ دٚزَ ٞـفٔ ِِهٝيٜ ٌَِٗفٜ ًٞٔجَِٔ ِٔعَ س٢ِٗايػٖ ٞفٔ َٕٛطُُِخَ

 راصجاً  ساخخ, بأسمػب عاشيا التي الفقخ حالة لشا رففالذاعخ ي
 السعيذي كالتخدؼ االنحجار حالة تعكذ فشية صػر خالؿ مغ مطاىخه

ال  عميو فيرػر الفقخ بأنو شخ السرائب , كأف راتبو غسالسيي كاالقترادؼ
, فيجعمشا نعير معو حالة العخؼ  ه بعجيكدػ  يدتصيع أف يجفع عشو الجػع أك

, , كالعخؼ مثل ) الجػع يا عغ فقخهالفقخ مغ خالؿ ألفاضو القاسية التي عبخ ب
 . كاإليالـ , كاإليجاع ... ( 

 :  ( 1) كيقػؿ أيًزا 

 ااعَضَزِإ٢ ا٤ٔبَِٛشَايٞ ١ٝهَُٜطِ ب٘ زٟٓادُ      ٞٓٔعُضٔسِتُ َٕٛايٞدَُِطُ ٢ضَََ اَُٝفٔ إَنٜ دِقٜ 

 ااعََٓقٞإ٢ ا٤ٔبَِٛشَايٞ وٝطُِٔا َُُٜا ئَٝٗفٔ       ٞئ أزَ ِِـي ٛع٢بًَُُٞايَٞٚ ٛتٔكٝايٞ اًٜغٜ ََِٔٔٚ 

 حياتو في الذبيب القاه ما سخ كلعل,  ذاتو فكاف لمفقخ أثخ كاضح عمى 
 حيث ؛ ية ثانية حعساه مغ ناحية , كفقخه مغ نا إلى يعػد كإىساؿ عشاء مغ

 بالشفذ, االعتجاد شجيج , الصسػح كاسع كفراحتو كعمسو ذكائو مع كاف
 صفات مغ ذلظ غيخ إلى... الخفعة كالعال  إلى ا, متصمعً  السداج سػداكؼ 
 . يخيج ما إلى كصػلو دكف  كحالت الستاعب شخيقو في كضعت شخرية

ألنيا  الػاضحة في معالجة الذاعخ ليحه القزية ؛نمحع الحجة كلعمشا 
الذقاء كاأللع  , تعاير معيا لحطة بمحطة , كعانىكانت قزية خاصة بحاتو

 و  , فشخاه يػضح معانات   ه  شعخ   ىعم   الػاضح   األثخ   كسا كاف لياكالحدف ,  

                                                           

 السخجع الدابق نفدو  .ِ( 1) 
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فيقػؿ  الخاقية   السشاصب   ىإل   و  ت  ي  في عجـ تخق  مغ الفقخ الحؼ كاف سبًبا  الحاتية  
ََ لَ في قريجتو)   :  ( 1)  ( بعَ تَ  َل ب   ةَ احَ  

 بِدَأٜايٞ ٞـفٔ بِوٜاز٢كُٜٜ ِِيٜ ََِٔ ٛاظ٤فَٝٚ دِقَٜٚ ٬ٟاطٔعَ وٜايََٜ » سُكٞؾَ« ا َٜ ٞئ َٕٛٛيٝكَٜٝ

ٍّزُ عُـأََْ بِٔٛـايجٖ ز٢ث١ٖٔ ٞفٔ ُِِٗيٜ تُـًٞكٝفٜ  بِـٚايسٗتَ بٔـاؾََُٔٓايٞ  وًٜٞتٔ ٢ـيٜإ٢ قٔ

 بِـقٝػُ طُُ٘ابًََٜٔ ٢فٜتًُٞ ٕأٜ طٔسِـغَ ٢ـًٜعَ ٬ٟأٖدَ ١ٜـٝفٜظَٔٛايٞ ٤ُسِـَُٓا ايُٖٞ َُٜٛي٢٤

 بِـدَايٓٗبٔ ظُابًٜٔـَُايٞ ُ٘ـَِٓٔ ِٔـهٝتَ ِِيٜ اذَإ٢ ِْـائعَ ٤ُسِـَُايَٞٚ ٤ْسَُِا ايََِٞٗٓٔ ُّسَشَُِٜٚ

 بِطَشَايَٞٚ ١ًٝٝضٔفٜايٞ ٞضٔكٞتَ اََ سَطِبٔ ٢ًٜـ عَـ ِِـُٖدَـِٓعٔ ُّدٗكٜايتٖ إَٛا نًٜٝكٜعَ ِٛيَٜٚ

إحداس األسى كالحدخة كالغرة الخانقة  األبيات عغيعبر الشاعر في هذه      
التي تعترخ كياف الذاعخ, بسا تحسمو مغ زفخات حارقة, كحدخات شعػرية 

مذاعخه السدتفيزة كقػاه الشابزة في  مشكدخة, إذ يدتجسع الذاعخ فييا كلَّ 
يعيذيا جخاء فقخه كعجده عغ مالحقة الخكب , كقج  تىكصف حالة الطمع ال

أدػ التكخار الرػتي دكره السمحػظ في التشفيذ عغ ىحه الحخقة السؤلسة التي 
حخؼ ىجاء صحيح مغ الحخكؼ كىػ"  حخؼ ) القاؼ( دفعتو إلى تكخار 

كىػ  "   ( 2)  عكجة المداف كالمياة مغ أقرى الفع السجيػرة الميػية مخخجيا بيغ
تشفيدًا عسا حخؼ يجؿ عمي القمق كاالضصخاب الحؼ يعير فيو الذاعخ, فجاء 

 الحالة   ج  ىحا التكخار جاء ليػش    فَّ ككأ   , يق  ض  ك   ة  جَّ ش  ك   ة  أ  ش  مغ ك   الذاعخ يعانيو
                                                           

 .  113السخجع الدابق صِ( 1) 

: أحسج رضا )عزػ السجسع العمسي  معجع متغ المغة )مػسػعة لغػية حجيثة(ِ( 2) 
 ,ِـ 1964 -ىػ  1379/ 4جػ ,  بيخكت –العخبي بجمذق(: دار مكتبة الحياة 

ِ. 477ص
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 . , كنفديا الذعػرؼ السحسػـىا الجاخمي   خ  , كتػت  ي   يا العاشف  ق  ف  , بكل د  الذعػرية  

كسا نجج سيصخة الفقخ عمي ذات الذبيب كشخريتو كضخكفو , فيمـػ 
أمثالو مغ الفقخاء  إلي خ  ط  ش  الػشغ الحؼ يػجج بو الخيخات الكثيخة كلكشو ال ي  

فيقػؿ  ,الخغع مغ تسيده كتفػقو كبحثو عغ العمع في كل مكاف اف , عمىي  س  الع  
و لدعيع تػنذ عشجما بعث إليو تيشئة بعيج الفصخ يذكػ فييا حالتو كبؤس  

 : ( 1) كضيفة فيقػؿ  عجـ الحرػؿ عمىه كعجده في ء  كشقا
 بُسَزِأٜايٞ ٝحُطٔفٜايٞ اََِٗٓٔ ٞبٔ امَضَ دِقٜ ٠١ـٝشَطٔفٜ تُـَِٜٛهٝايَٞٚ تُْٛظَ َِـٝعٔشَأٜ

 ٛاعتٔبُاَٞٚ بَٔٞ ٜ٘ٔٛٔس٢فٞتَ ٢ًٜعَ ٟدٔـعِبَ ٞـٓٔطََِٔٛ ٛاًَُٛٝفٜ ٞضٔ٪ِبُ ٞـُٜسِدْٔٔ ِٕإ٢

 بًَُُٜٛٞصٖ ايٞـفع  قَٛٞ َِٔٔ ٛتٔـكٝبايٞ ّداـداٖ ١ٔـايٛظٝفٜ زاىٜدِإ٢ تُـيٞاَٚسَ

 دُبُـتَِٓ تِـاتَبَفٜ ُِـ٢ًِٗٔٗذَئ اـّعزِذَ ٢ِِٗبٔ تِاقٜضَ ََِٔ ٌَٓنٝ فَا٥ٔظَٜٛايٞ ٛاشَََُٓ

 بُـَُتَذَٖٓ ١ٕـٝفٜظَٔٚ ٌٚـهٝبٔ ّداـبَأٜ ٢ْٛشـعَُِ ٟادًٜٔبٔ ٞـفٔ ٞـًٔهٞغََٚ اَْأَٜٚ

 أٝغًٜٞبُ ١ٔـٝفٜظَٔٛايٞ ٢ٌَِْٝ ٢ًٜـعَ طَُٓتِسَ اـّطابًََٜٔ تُِٜدَتَازِ ْٞٚأٜ ِٛـيٜ تُِٓنٝ اََ

, حتي بات يصمب العػف خ الفقخ عمي ذات الذاعخ كأحاسيدوفقج سيص
أف يسج يجه ألؼ عميو  ىكالسداعجة مغ جسيع مغ يعخفو , لكغ عدة نفدو تأب  

صمب كضيفة يجتيج فييا كيعسل ي ميسا كانت صمة القخابة بيشيسا, لكشوإنداف  
 الذاعخ   , كقج استصاع   االجتساعية   مغ حالتو   غ  د   ح  يدتصيع أف ي   ىبجج حت

قزيتو بكل ما فييا مغ حدف كألع مغ خالؿ األلفاظ التي  ر  اي  ع  ا ن  ش  م  ع  ج  أف ي  
ِ,ِِبؤسي ,ِاقضجاء بيا مغ مثل ) ِمعهز ,ِ ِتشجب ,ِ ِضاقت ,ِ ِاعتبها ,

ِ  في خاألث   أبمغ   ليا كاف السكخرة الزيق كمسة أف أدركشا كقج ( ,متجشب
 تزج التي الذعػرية كأحاسيدو الشفدية   الذاعخ ات  خ  س  ز  م   عغ الكذف  

 التمبث لجرجة تسمكتو, التي الػججانية الحالة في بالحدف كاأللع كالزيق
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 .بيا التاـ كالتسثل
بحات الذاعخ خاصة  عالقة كشيجةف لمفقخ كاكمغ ىشا يتزح لشا كيف  

 ا , مسا يديج مغ حالة الذاعخ البائدة , أيًز  ىالعس  أنو اجتسع عميو مع 
جج مغ يجاكييا , لحا يكاستيالء الزيق كالزجخ عمي ذاتو الجخيحة التي لع 

أف يسج يجه  عدة نفدو مغ مشعتوسس , ك لجأ إلي العدلة ىخكًبا مغ الػاقع الس  
 لبذخ مثمو . 

 مغ شاکياً  نججه لحا ؛البؤس مػجة كاقتحستو فقيخاً  عاش إفَّ صقًخاِِِ
نخاه  خ  ج  , كمغ شجة الزيق كالزَّ الكػيت أك خارجيا  في حياتو شػاؿ اإلمالؽ

ـ   الحخماف   ػ مريبة  ك  ذ  ي     ه  خ  غ  عميو مشح ص   د  ؼ تعػَّ الح   الحميب   كجػد   مغ عج
 ج  ج  ال ي   الساؿ   ميل  صبح  ق  أف أ   ج  , لكشو بع السشاؿ   عميو سيل   العثػر   حيث كاف

حخمانيا مغ محبػبيا ,  عمى مغ ذاتو الربخ   ياًل , فيصمب  سب الحميب   ىإل  
  عميظ   لظ كيػـ   فكع استقت مشو كعاشت معو أفزل أياميا , فيحه الجنيا يػـ  

 : ( 1) " ع  ع  ك   ماف  الحخ  يقػؿ في قريجتو " مريبة  فيكحا 
 بُـٝسٔزَ ٌْـِٗضَ ْحـاضَٔٚ ْلـٜس٢طٜ ٘ٔـٝيٜإ٢ آَيٜ بُـًٝٔشَايٞ إَـن دِكٜيٜ

 بُـًٝٔحلٜاٞ ٞـْانٜسَْ ظ٢ـايفًٜٞ دََُِٜٚٔ اـَ ايَٜٚ ْظـفًٜٞ ٫ تُشِبَؾِأٜ رََُِٚ

 ٚبُزُدٗـاي ٞتٔسَـطَََِٝ بَـطِسَ تِاَْنَٜٚ اـّبزِدَ َِّٛـَٝايٞ ِ٘ٔٝيٜإ٢ ٣زَأٜ تُطًِٜفٜ

 بُـٝطٔ ِ٘ٔٝيٜإ٢ ُ٘ـَِٓٔ اىٔـبَؾِأٜ ِٕإ٢َٚ ٟاازـبَٛٔاؾِ ٢ٔبَاي٤ً ٢ٔعَ ٞطٔفَْٞ اَٝفٜ

 بُـِٜس٢قٜ اُٙـعَََدَِٚ ٢ـشَضِأٜ ِِـهٜفٜ دُـِٝعٔبَ اُٙـعَََدَِٚ ٢ـشَضِأٜ ِٕإ٢فٜ

 ٛبُـٛٝدُايَٞٚ خُادَٔٛـشَايٞ اـدَُٖتُسَدٚ اـَٝٓفٔ ا٢ّـٜٖأٜايٞ ٠ٝادَـعَ اـاتَََٖٚ

خيخ لإلى أياـ الخخاء التى كاف يشعع فييا با (بالحميب)يخمد الذاعخ ف 
ف جفَّ الشيخ الحؼ برخ كرعاية كالجتو لو ... لكغ اآلمغ الساؿ كالالػفيخ 
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كاف يختػؼ مشو كضاعت األياـ التى كاف يذعخ فييا باألمغ كاألماف , كىشا 
انو كفقخه عطة  يرخح الذاعخ بأف حخممفارقة بيغ الساضي كالحاضخ , كسا 

تخفف الحنػب , ألنو كاف يحمب الذاه كىي لع تذبع كلجىا الحؼ لع  كعبخة  
انو مغ المبغ اآلف ىػ عقاب لو يكغ لو مرجر لمخزؽ غيخ حميب أمو , فحخم

 : ( 1)   ػؿػذلظ فيقبػلج الذاه فعمو قبل  ما عمى
 ٛبُـايرْٗ اـُٗٓتَُٓبٚ تِـافَٜٚ ٘ٔـب غ٠ـعَٚ ا٢ٕـَسِشٔايٞ ١ٜـٝبؿَُٔ ٌٖعَيٜ

 ٛبُـايػٗدُ ُاازَُٖػَؾٔ بٔعِتُػِ ِِـيَٜٚ ص٣ـٓعََٚ اـآَٖبًِٜسَ ا٠ٕـغ ِِـهفٜ

 سُٛبُ ٢ٌضِفٜايٞ سَِٝغٜ َُِ٘ٓٔ ٟرٔـخِأَٜٚ ْٛتـق ٛدٔـيًَُِٛٞئ ّٚأٝايٞ بُـًٝٔسَ

 ٛبُـتأٜ سَُٙـفػَِٝئ ٞـبزَ ٢ـيإ٢ ٞٝعٔٓٔؾَ ٞاضََٔ َِٔٔ َّٛـَٝايٞ ٞـْإ٢َٚ

أمثالو  كقدػة السجتسع عميو كعمىكنخاه يذكػ مغ شجة البؤس كالفاقة  
 , فيػ ال يذكػ لسجخد الذكػػ  األغشياء سل بذكػاه في قرائج إلىالفقخاء كيخ 

 : ( 2) كلكغ مغ شجة الفقخ كالحاجة كاأللع كالحدف فيقػؿ 
 دٔـٝـبٔـبٔ تِـفـسُ ٠ٟاشَـفََ تُـِٓهٜضَ اا٢ََٖٚ زُـًٜعَ تَِٜٔٛهٝٞ ايٞـٞ فـْأٜنٜ

 دٔـٜدٔايػٖ ع٢٪ِـبايٞ ِٔـٟ َٔاز٢ـعغِأٜبٔ اـٝٗٓٔبَ ِٔـَٔ س٣ـٝجٔنٜ ٢يٜإ٢ تُِٛـهٜغَ

 ٟدٔـٝؿٔقٜ ٣َٛـهٞايػٖبٔ تُـًُٜعِا أَُٜيٜ ٞـاغًٜبَ ٢ًٜعَ تُـًٞؿُٞ سَْٚأٜ ِٛـيَٜٚ

 دٔـٝـٖٔصٖـاي ز٢صِـايٖٓ ٘ٔـافٔايتٖبٔ ِٛـيَٜٚ ٞا٥ٔـهٜتٔاغِ ٢ٍٛـ٢ طًٜٛ عَـهٝغِا أَُٜفٜ

 ٛدٔـقزُ ٍّـٞ ؾُـيٜإ٢ ٘ٔـب تُـبُعٔـًٞ اـاّدَٝتٔٛ اسِـهٝغِٞ أ١ـْٖٓٔأٜنٜ تُـِٓهٝفٜ

كفي تكخار الذاعخ لمفطة ) الذكػػ ( أكثخ مغ خسذ مخات ؛ تػضيح 
السعاناة التي يعانييا مغ الفقخ كالحاجة , كسا نمحع الكثيخ مغ األلفاظ  لسجػ

,  ل ) الذكػػ التي تجؿ عمي البؤس كالذقاء الحؼ يعير فيو الذاعخ مث
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مسا يجعمشا نتعاشف مع ىحه , كالرع , كالخقػد .... ( كالبؤس , كاالحتياج
يذكػ مغ معاصخييا , لحا نخاه   الفقيخة  التي ال يذعخ بيا أحج   الحات البائدة

الصبقات التي حباىا هللا بكثخة الساؿ,  فأمدكتو عغ أصحاب  قمبمغ قدػة 
 :(1)قدػة تفػؽ قدػة الرخػر فيقػؿشبقة الفقخاء كالسحتاجيغ 

 ٛزُـُتَ ٠ٟسَـاخشَ ا٢ٍَٛـَِأٜايٞ َٔـَ اّٛزـشبُ ُِـٖادَفٜأٜ ِٔـََ ازىٜبَتَ

 ٛزُـدُا ايؿٗـٗتَٔٛطِقٜ َٕٚا دُّٛبـًٝقٝ اـًَِٜٓٝعَ ِِـ٢ٗشٔأَْٛٞ دَـف َٔـهٜضِأَٜٚ

 سُـٝعّٔدا َْـبا أٜـٗيٜ ْسـٝأَصَََ اـٝٓفٔ ع٢٪ِـبًٞئ ُِـٝٗذٔػِا ُٜـَُفٜ

 ٛزُـبُا ايؿَٖٖدُـَُشَِٜ س٢بِايؿٖ ٢بَكٞعُفٜ ّسابِؾَ ا٤ُـض٪َـبُا ايَّٜٞٗٗسا أٜـبِؿَفٜ

 ٚزُدُ ع٢٪ِـبًُٞئ ِِـهٝبٔ تِـاقـا ضذَإ٢ اْبـسَز٢ ِِهٜيٜ ٢ٌُٝٔذَايٞ رب٢ٞ ايؿٖفٔفٜ

 ٛزُـتايطٗ ـعُفٔتَسِتَ فَِٛـض ُ٘ـِٓعَفٜ آٖعَ بُِٝػَايٞ اَُٙٛـا طََ بِـقسَِٓئ

, كبخل الصبقة الغشية عمي الفقيخة , يات يذكػ فقخه فالذاعخ في ىحه األب    
لكشو لع يدتدمع كيصمب مغ ذاتو البائدة كمغ أصجقائو الحيغ يعيذػف حياة 

عسج الذاعخ , كقج البؤس كالذقاء أف يربخكا كيحتدبػا , ففي الربخ الفخج 
 كضع الستمقي أماـ بشفديتو محاكاًل  ةالسختبصقزية إلى إبخاز تفاعل ذاتو مع ال

 ىحا ما يػحي بو معجع القريجة مغ خالؿ األلفاظ السدتعسمةمأساتو, كلعل 
القدػة , الرخػر , البؤس , نعيخ , البؤساء ,  ) في األبيات الدابقة 

ف ؛ كإ ( مخات متتابعةالبؤس  تكخار لفطة )نمحع كسا الزيق , الغيب.... ( 
 -جتكإنسا جاء مذحػنًا بصاقة فشية عالية, تب ىحا التكخار لع يأت  عذػائيًا,

التأمل,  في تتابع مذيخ إلىفي تتابع الرػر كالتكخارات  -بذكل خاص
ف ىحا أك  ,كالبحث عغ حيػية ىحا التكخار ,كمجػ أىسيتو كاشتغالو الفشي

كباعثًا عمى تخابصيا كاندجاميا الفشي في  التكخار جاء مػحجًا لحخكة الرػر,
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كالبؤس كالحخماف الحػ يعير فيو الذاعخ مع التجليل عمى مطاىخ األسى 
دكرًا فشيًا رابصًا لخيػط الشز كعالئقو كميا؛ كقج رفاقو " كسا أدؼ التكخار 

 فقخكإحداسيا السأزـك بال عكذ ىحا التكخار قمق الحات كانكدارىا كترجعيا
 الشفدية كالذعػرية عمى الستمقي. كالحاجة كالبؤس كالذقاء كتأثيخاتيا

, كيتحكخ عيج الججكد بسا فيو مغ بالده فى الحخمافخ ك الفق  غكيذكػ م    
, كيخاشب رخاء كنساء , كالعيج الحالي الحؼ يعاني مغ الفاقة كالحخماف 

, لعاىو, ال أحج يغفخ لو ىحه افييا كأنو محنب   ف الفقيخبالده الكػيت قائاًل : إ
 : ( 1) فيقػؿ  معاممة الشاس لو بأنو مجخـ  كشخيج  كيذكػ مغ 

 ٚدُسُـُُْ ٙٔاز٢ـٞ ْـٞ فـاْعَا ََُٜ ٞـاْعَُٜ سُـٝكٔفٜا ايٞـ٬ّٗٝدا فٔـا بَٜ

 ٚدُدُـذٞ ايٞـَٓتَُِا َََْ ؤـٝا فٔـٗتَِٝيٜ اـبِٚأٜ َٕدِـعَضِأٜ ٚدُدُذُايٞ ٝؤفٔ تَـِٝيٜ

 ٛدـٞ َؿفـاقتـٞ بفـاّ أْـق ٞـغكا٥ ًِٜٟ٘ٔٝ عَرٔـاي٤ اعُضَأٜايٞفٜ

 دـٝـٗـازٙ متـٌ اغتفـطبـَا ي بـو ذْـس عٓد أًٖٝـو ٚايفكـفٝ

٣ّ طـدٕٚ د ٞـؤ نأْـفٝت ـًـسٟ ظًـفًفك  دـسّ غسٜـدُ دُـسٜـسِ

 ىحه البالد التي يعاني فييا الفقيخ مغ الجػع كالحاجة , الذاعخفيمـػ   
شاكمتو حالة مغ البؤس كالحخماف ,  فبدبب الفقخ يعير الذاعخ كمغ عمى

فيرػر نفدو بالذخيج الصخيج اقتخفو الذاعخ , _اليغتفخ _ ككأف الفقخ ذنب 
 دكف أف يقتخؼ إثًسا يعاقب عميو .

الذبيب باإلىساؿ مغ بمجه , كسػء السعاممة , كالعشف مغ كشعػر       
نفدية مختمفة , قادتو نحػ  بو إلي نػازع ػألفخاد أك مغ السجتسع بعامة , أدا

 وترػرات تعكدك  سعحبةو الذات فيمغ اآلنيغ الجاخمي السمتيب  ػ الذكػ 
 .الخاصة مػموهك
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كمسا يجؿ عمى شجة الفقخ كالحدف كالذقاء كالبؤس الحؼ يعير فيو      
الذاعخ مغ خالؿ ألفاضو التى سيصخت عمي فكخه كنفدو مثل: ) الفقيخ , 
كيعاني, كشقائي, كفاقتي , كالحنب , كالجـخ , كالذخيج ..... ( ,  كفي تكخاره 

عمشا نجخل إلي عالع ) الفقخ, كالجـخ , كالسعاناة ( يج لبعس الكمسات كتكخار 
 بالذقاء كالحدف كالفقخ , كنذعخ بسا يذعخ بو. الذاعخ السمىء

عغ قزية الغالء التي ػ مغ التسايد بيغ الصبقات , فيتحجث ػيذكنخاه ك      
ًخا , فيقػؿ في قريجتو ػفق اءخ ػ, كالفق ىً ػ, كذادت األغشياء غشأرىقت الشاس

ِ:  ( 1) )  ووعالجِ  )غالءِ 

 ا٤ًَٜـايػَ اهللٝ وٜـًِٜٖا أٜـسِّٜـٚعُ ّٛعادُ ا٤َسَكٜفٝايٞ وٜـًِٜٖأٜ ا٤ًْٜـغٜ
ّٓ ا٭غٓٝا٤َ ادَشََٚ  ا٤َََ ٛعَك٢َُِٓٝ ايٞـؿَشَايٞ تَدِش٢ اَُنٜ اـُٜٚبِّط ٢ـغ

 ا٤ًَٜـبايٞ ارَـٖ ّٓاطٔشَُِ فُـفِّدَُٜ س٣ـٝكٔفٜ ِٔعَ ٟٝٓآٔغٜ ٣سَتَ تَـطًِٜفٜ
؛ ألنو ككأف اليالؾ شخز ضالعفالذاعخ يجعػ عمي الغالء باليالؾ    

كتشصمق سجية الذاعخ كتثػر مذاعخه ساخخا مغ الفقخاء , الدبب في ضمع 
ساؿ األسمػب في الصباؽ بيغ ج كنخػ , غشياء الحيغ أسخفػا عمى أنفديعاأل

كتكخاره ,  ؿ داللة كاضحة عمي التسايد الصبقييجكالفقخ( , كتكخارىسا  )الغشى
جج فجاحة األمخ كعطع الخصب , فالفقيخ لع ي لمفطة ) الغالء ( يجؿ عمى

ِ.قػت يػمو بدبب الغالء الفاحر

كل شيء مريخه إلي  إف, فيقػؿ ليع ثع يتػجو إلي األثخياء بالشريحةِِِِِ
كيخحمػف, فيجب عمييع أف يقجمػا  ف أمػاليع التي يجخخكنياالدكاؿ كىع سيتخكػ 

ِآخختيع فيقػؿ : عمي ذلظ في ؤجخكامغ أمػاليع الرجقات عمي الفقخاء حتي ي
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 ِِـانَُْٝٗ ٢ـيٜإ٢ ا٤ٔـٝٓٔغٞأًٜٞئ ٌِـكٝفٜ
 ٣ٌـًٝٔقٜ اـُعَ ِِـهَِٓٔ ٌٙـهٝفٜ

 ا٤ََٛـايجٖ ٚاسُـٚادٖنٔ ا٤َٔٛـٖأٜايٞ ٢ٔـع
 ا٤َزََٚ اـََِّٝت ُ٘ـايٜـََ ىٝسُـتَٝضَ

 ا٤َصَـد اـَٓٗطَسِأٜ ا٢ٍـَُعِأٜايٞ ََٔٔ ِّدٖـكُٜٜ ِِـيٜ ََِٔ ح٣ـًٔفُُٞبٔ ظَِٝيَٜٚ

 ا٤َـبٔٛ ـُِ٘ٓعَ ٛاٞـشُبٔؿُِٜ ِِـيٜ ِٔـَُئ ٢ٛبَٛٝفٜ ٣ٌـَُعَ َِٔٔ سٚـبٔايٞنٜ اـَََٚ

 ا٤َـٓتٔادِ ٘ٔـسٖتٔـبََ َِٔٔ بَـَٝطٞأَٜٚ ٢نٜشِأَٜٚ ٣دَدِأٜ ٢تَفٜايٞ عُسِغٜ ٌِـََٖٚ

كيخجع الذاعخ البؤس كالحخماف كالذقاء الحؼ يعير فييع الفقيخ إلي شسع 
الفقخاء , فيرػر ماؿ األغشياء   مشعيع الرجقات عمىاألغشياء كجذعيع , ك 

 غ عممو التي أصابتو, كىشا تسايد  كاضح  بالشدبة لمفقيخ كالجكاء الحؼ يذفيو م
ػا بأف ما , كلع يعمس فقخاءفاألغشياء يسشعػف أمػاليع عغ ال بيغ الغشي كالفقيخ ,

يديج كيشسػ بدبب الرجقة إف  الساؿ شيئا بل  عاليػ مأال يشقز مغ يشفقػف 
 فيقػؿ :

 ٚا٤َدٖـاي ٛاـعَََُٓ دِقٜ َٕٚسُـُُجايٞ َٜوٝ يِِٜ يِٜٛ ع٢٪ِـبُايٞ ا٤ُدَ َٜتَفٜؼٖ ِِـيَٜٚ

 ا٤َـفايػٚ ٛاُٖس٢ـن دِقٜ َٜٔس٢ـُُجايٞ ٣زَأٜ ِٔهٔيٜ ا٤ٔايدٖ ا٤ُـفٜغٔ بِـعُؿَِٜ ِِيَٜٚ
 ا٤َـُـٚايٖٓ ٠ٜادَـٜايصٚ اـٗيٜ سٗـذَُٜ ٌِبَ ايٜ ا٢ٍَٛـَأٜايٞ ـ٢ـاقَٓبٔ ظَِٝيَٜٚ

 ا٤َـايؿٖف ُِـ٢ٗٛبًٔٝقٝ َٔٔ ٢ـْدِأَٜٚ ٝ٘ٔئاذٔبَ ِٔعَ ٢ضَأٜايٞ ٢ؿَقٞأٜ ِِـنَٜٚ

هلهقِأمغ  مغ خالؿ اقتباسوفشجج أف الذاعخ يدتعصف األغشياء  س  َّللاَّ ِِلِرأ

مَّمِأ سأ ِوأ ِوأآل و  و  مأي  مَّىَِّللاَّ ِعأ ِ:ِِصأ قأةٍِِ»ِِ(1ِ) جأ ِصأ ِم ن  ِمأال  صأ ثع   «....  مأاِنأقأ
يجعػىع إلي فعل الخيخ, كأف يفعمػا ما أمخىع هللا بو مغ إيتاء الدكاة , فإذا 
كاف مغ الرعب تحقيق الشػافل فيجب االلتداـ بالفخكض , فقج فخض هللا 

                                                           

: ت ىػ(454: تمدشج الذياب: أبػ عبج هللا دمحم بغ سالمة القزاعي السرخؼ )ِ( 1) 
 – 1447, 2,ط بيخكت –حسجؼ بغ عبج السجيج الدمفي: مؤسدة الخسالة 

ِ. 11,ص 2,ج1986
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ِِبالفقخاء كالسداكيغ كىػ مقتبذ مغ قػؿ هللاالدكاة لمخفق  (1ِ)ِ«ِ ِم نِِ: ح خ 
ا مِب يأ ت دأك  يي  خ ى مِوأ قأًةِت ظأي   جأ مِصأ فالدكاة تصييخ لمساؿ مغ الجنذ  «....ِِأأمهأال ي 

ِ: كالذبيات , فيقػؿ الذبيب
 ا٤َـسٔب ِِـ٢ٗٝفٔهَٜٞ ض٢سِـفٜايٞ ٍُرِبَفٜ ِِـ٢ًِٜٗٝعَ ُ٘ـًٝافََْٔٛ بِـعُؿِتَ ِٕإ٢َٚ

 ا٤َدَأٜ اـٗـي َٕٛـيٛٚـُـتَـُُايٞ ٣أٜزَ ١٬ـَٗفٜ ٠١ـَٝافٔنٜ ا٢ٍـُايٞ ا٠ٝـنٜشَ
 ا٤َفٜتٔاِْ ع٢٪ِـبُايٞ ٟذٔ عَ٪ِبُ لَـشٔتًُٞئ اي٤إ٢ ا٢ٍـَُايٞ ٟذٔ ٢ًٜعَ تِضَفٝس٢ اَُفٜ

 ا٤َـزُخ اـا ٚشَعِصَعَٗـاعبَٗؿَََ ٫ٟٛـٗضُ ٘ٔـتٝػَعََٔ َِٔٔ ٞـٚتَجِٓ

 ا٤َـفتٔاسَِٚ اـٟكفٞز٢ ا٤ٔسَـكٜفٝايٞ َِٔٔ ـ٣دِغَ ٌٚـهٝبٔ ادَزَأٜ اـضُٗاز٢فٜفٜ

عمي نفديتو كشخريتو  ابالغً  اكىكحا نجج لقزية الفقخ عشج الذاعخ أثخً 
 عغ كردأىسية قرػػ عمي السجتسع بأكسمو فقج كإبجاعو األدبي , لسا ليا مغ 

 الفقخ   كاف لػ وهللا: قاؿ أنو -عشو هللا رضي- عمي بغ أبي شالب سي جنا
إلى عط ع تأثيخ  الفقخ عمى اإلنداف كعمى السجتسع  إشارة   في ,لقتمتو رجالً 

الذعػر  الديئة لمفقخ فسغ اآلثار أيزًا مغ الشاحية الدمبية بالتأكيج,
باالضصخابات الشفدي ة كالتػتخ الجائع, كالقمق, كاالكتئاب, كالزيق, كزيادة 

ييا إلى يؤد ؼ الحؼ األمخاألمخاض كعجـ القجرة عمى عالجيا بكفاءة,   تفذ 
ة حياة كتيجيج  .أيزاً  كالسجتسع األفخاد كصح 

و كذاؽ غ جػانحالفقخ مأساة ال يذعخ بو إال مغ عاش بجاخمو كتخعخع بيف
ػة بيشو  جالعسى, اليتع, الفقخ, كالفمخارة البؤس كالحخماف, فذاعخنا عاش حياة 

و, كقج نت عػامل الػ حذة في نفد  ىحه الػحذة  قاسى مغ كبيغ كالجه , كػ 
كاف يتكج ر  ك  ,نو لع يتأقمع مع الصبائع  كاألفكار الدائجةإش ػاؿ حيات و, حيث  

تبقى شخري ة صقخ  كمع ذلظ , مغ السجالذ  كيشف خ  عشيا مبجًيا اندعاجو  مشيا

                                                           

ِ.ِ( 143سػرة التػبة, آيو ) ِ( 1) 
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ما يجخؼ حػليا, فمع يسشعو  عسى العيشيغ صبًيا مغ أف مع شخرية متفاعمة 
ه  يكػف  مغ ذكؼ البريخة  كبيًخا, كلع  الصبائع  كاألفكار الدائجة في السجتسع  ت ق ج 

إلى التدميع  بيا أك الخشػع  ليا, إذ قاده  تأثخه  ل سا يجخؼ حػلو  مغ قزايا 
لسا يخاه  خيًخا, كبحلظ تحج ػ  الثقافي    كاجتساعي ة  إلى تػضيف  اش العو   سياسي ة  

, السرائب  كالطخكؼ القاسية بقخيحة  شعخية  صادقة  ىادفة  تجعػ إلى الشيزة
في شعخ ه عغ الجالالت  الحاتية التي كانت حائاًل لو  دكف  ذلظ, إذ أفرح   فعبخ

 . عس ا بػججه  مغ مكابجات  لحقت بو  لتشيي أيامو  إلى االنعداؿ

أىع ما يسيد شعخ صقخ الذبيب عغ شعخ غيخه مغ شعخاء كنمحع أف  
الكػيت الحيغ يشتسػف لشفذ السخحمة, أنو قج عشي عشاية كبيخة بالحجيث عغ 

, في قرائج راح يبث عبخىا شكػاه مغ الشاس كالجنيا كالفقخ قزايا الحات 
 شعخه في كش جه ما حاىك  عدلتو كانفخاده عغ أقخانو , ؛ مسا أدػ إلى كالعسى

 قياساً ظ ككحلو , ل وقػل كأسباب السعخؼ  بذعخ قياساً  الشفدية وجػانب في وكبيش
 وكامتال غم تديج , دفيةمكالف غػيةمكال الجيشية السعخؼ  ثقافة إلى صقخ بثقافة

 .الذعخية كالسعاني ساتمالك و في رصفبجاعإك  وب كتس يده الذعخؼ  غالف ناصية

كقج تأثخ صقخ الذبيب في شعخه بالذعخاء القجماء كالسعاصخيغ بذكل   
ممحػظ, فالشدعة التذاؤمية مغ سسات شعخ ابغ الخكمي, كالفمدفة مغ سسات 
شعخ السعخؼ, كنفحات الحكسة كالخجػلة كالتحجؼ مغ شعخ الستشبي, 
كاإلصالح كالجعػة لتعميع السخأة مغ الذعخاء السعاصخيغ كذػقي كجسيل 

 .  ( 1) كؼ الدىا
                                                           

 مخكد,  السالكي ركمي غالي جاس /د أ. الذبيب صقخ عشج السشاسبات شعخ ( 1) 
-1( , العجد ) 44السجمج ),ِالبرخة جامعة/العخبي يجمالخمجمة  لمجراسات البرخة

ِ.ِبترخؼ246ِ, صـ2416عاـ  (2
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ىػ أحج : "  ( 1) كفي ىحا الرجد يقػؿ عشو األديب " خالج سعػد الديج "
 ة تذاؤمية جخَّت عميو مغ الػيالتأعالـ أدبشا السعاصخ, اصصبغ شعخه بشدع

 " . ما ألجأه أخيًخا إلى اعتداؿ الشاس
ِ:ِشيهعِالحدنِواللمِفىِشعخهِالحاتي ِ **ِ

ختالفًا الکػف أك بأنفديع كما حػليا في إحداسيع بايختمفػف الذعخاء  
ة في اإلدرا  ,كالشفػذ إلی بػاششيع كبػاشغ ما يرػ ركنو ؾمبعثو العسق كالحج 

كنخؽ الذعخاء تارة يفيس شعخىع بالمحة كالفخح كتارة يفيس بالحدف كاأللع 
ب ؛ , لكششا لع نذعخ بسذاعخ الفخح كالدعادة في شعخ الذبي كالذكػػ  العسيق

أكال , كمغ الفقخ ثانًيا ؛ لحا  في ىحه الحياة, فعانى مغ العسىلكثخة معاناتو 
فيػ مغ قدػة الدماف عميو , في معطع شعخه كذلظ نمسذ الحدف كاأللع 

يتداءؿ عغ سبب عجاكة الدماف لو, فيل كاف الدماف عاشًقا كرأػ في الذبيب 
كقج قاسى مغ األحداف ما   العاذؿ الحؼ يخيج أف يفخؽ بيشو كبيغ معذػقتو؟

, كلػ حلَّ حدنو سذ نجػـ الدساء ما الح مشيا كػكبالػ لجعمو يجرؾ أنو 
فسا بالشا عشجما يتسكغ مغ ذات , كما جخػ فيو كػكب  ماؤهبالسحيط لجفَّ 

 :  ( 2) "ِفميِفيِالربخِماِىهِأرحبِ"و  ػبائدة حديشة فيقػؿ في قريجت
 بُـُٜطًِٜ سُـبٗؿَايتٖ ُ٘ـَِٓٔ اَُٖٞ بٔـًٜعَ ٟدٔـتَعََِٜٚ إُـَايصٖ ٜٞٓٔادٔعَُٜ ااذََُئ

 بُـَُػِضٔ بٔـيًؿٖ ٍُرِـعَٚايٞ ٍْاذٔعَ ُ٘يٜ ْٖٞٓٔأٜنَٜٚ ْلـاغٔعَ ٞـأََْشَ نإٖٔ

 بُـنِٜٛنٜ احَيٜ اََ ل٢ـفٞأٝايٞ َّٛـذُُْ ظََُٜٗ ُ٘ـأق٥ًٜ ِٛيٜ اََ ا٢ٕصَسِأٜايٞ ََٔٔ ٞاضٔقٜأٝ

 ََسِنٜبُ ٝ٘ٔفٔ ٣سَـد اََ ٞـبًٞقٜ ٘ٔـٝأْعَُٜ اََ أقٌٜٗ ٝطٔشُُٔايٞ س٢شَبَبايٞ سٌَٖ ِٛيَٜٚ

                                                           

, بقمع غانع عبجهللا ,  كالجارسيغ شعخ صقخ الذبيب في عيػف الشقادمقاؿ بعشػاف ِ( 1) 
ِ, مػقع ىتافات أدبية .  2413 غدصذ,/أ  7بتاريخ 

ِ.كما بعجىا 128الجيػاف صِ( 2) 
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 دفعػت متعػجدة أسػباب إلػى "الػجكتػر " عػد الػجيغ إسػساعيل  أشػار كقػج  
 شػعخه, فػي كمدػيصخة شاغيػة خةىضػا ومشػ تمكجع حدف ال عغ محجيثل اءعخ الذ

 حاكىػ الجساعيػة, بػجؿ الفخديػة بالػحات الذػعػر تشػامي األسػباب ظمت أبخز كمغ
 أشػكاال بتػخااالغ يأخػح إذ السبػجع, اإلندػاف باتػخ اغ عػغ الحػجيث إلػى يقػدنػا

 .  ( 1) عوكمجتس عرخه عغ وبغخبت اإلنداف شعػر ايمش متعجدة,

دف كاأللع عمي ذات صقخ الذبيب, كنمسح ذلظ في كنمحع سيصخة الح       
, أـ ( العسى)  ء التي تحجث فييا عغ قزيتو األكلىمعطع أشعاره سػا

معقػد في دائًسا فيرف حاؿ الفقيخ بأف الحدف ,  (الفقخ)   قزيتو الثانية 
مغ العدخ كالزيق, فيمػـ عمي األغشياء الحيغ يبخمػف بساليع كيشعػنو قمبو, 

كيرف ماليع بالذخ ألنو لع يداعج الفقخاء , كيرف أصحابو مغ الفقخاء , 
مخيخة مغ التسايد بيغ  يًزا شكػػ يخجى مشو خيخ  ,كىشا أ بالذقاء ؛ ألنو ال

 :  ( 2)  "كبيخِفخقِي قريجتو " ػف شبقات السجتسع فيقػؿ
 سُـُٝٔايٖٓ از٢دُُٙبَ س٢ـايفٜكٞ اؽَـعٔٛ ز٢ٚا٤ّ ٞـَٜجِٓ اََ اٍـُسُ ايٞـِٝدَفٜ

 سُـٝطٔعَ ُِـس٢ٖٔعُطِ سُـأَ اـأْاّض أٜٕد ُ٘ـتِعََٓ اـََ ا٢ٍَُايٞ سٗـٚغَ

 ريُـخٔ َُِ٘ٓٔ ٢ـُٜسدَ ظَِٝيٜ إفعَئ غٜٞٔٓٙ ُِـ٢ًِّٗنٝ اع٢ايٖٓ ٢ـكٜغِأٜفٜ

 ٜسُس٢ضَ َُْٗٝتٔ٘ٔ سِفُـطٜ ََِٔ ٣َٛـض اـَٔٓٓ اُٙكََٜػِ ٞـف و٥ػَُٜ ظَِٝيَٜٚ

 ٛزُـٚايرٗن سٟٓاـطٝ اع٢ايٖٓ اخُـْإ٢ أثِسَتِ ا٤َغَ ِٛيٜ ِٔـَ اهللٝ ٢ايٜعَتَ

 سُـٝطَٜٔ ٌْـِٗضَ ْٔـَٖٝ ًِٜ٘ٔٝعَ ااَٜسَبَايٞ ََٔٔ ع٢ـُٝٔذَايٞ ا٤ُـَٓغٞفإ٢

                                                           

 , إسساعيل الجيغ عد,كالسعشػية الفشية خهىكضػا  قزاياه السعاصخ, العخبي الذعخ ( 1) 
ِ .352ص

 

ِ.353ِالدابق , صِ( 2) 
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 (1)(أصيحفي قريجتو ) أخخػ  مقصػعة في كيعبخ عغ حدنو العسيق    

ع السؤل الػاقع حامغ ى الذجيج يقالز إلىكالفقخ  مغ العسىو ساتأم ايفي يؤكج
 عػزه سجَّ  في يداعجه   ال وحػل غم السجتسع أفك  , معاً  كأعسى فقيخ ونأ كيؤكج
 غبي مازجاً ,  ومش زميتخ فأ يدتصيع ال نفدياً  زاً يمخ  أصبح وككأن , كفقخه

  :الذظ كالقمق كالخػؼ مغ ىحه الحياة الرعبة كالسأساة التي يسخ بيا فيقػؿ 
 سُـِٝخَ ٘ٔـَِٝٓٝعَ ٢ـًٜعَ ٘ٔبٔ ظَـٝيَٜٚ ْٔـٚعَِٝ ْٔـعَِٝ ُ٘يٜ ِٔـَُحُ بٔـٝؾٔأٜ

 ٛزُـُٛعُـاي اـانًًٜٜٔٗـن تِـكٜيٞأٜ ٘ٔبٔ ٜـل٣س٢طٜ ٞفٔ ّساـٜس٢ـضَ ٟدٔـَِٜٗ اَُفٜ

ٛا ٚإٕ - ايعٛاؽَ ٟس٢َِٜٚ ايَٜٚ  سُـُُْٝٔ ُ٘ـيٜ _ٍا٪ـايطب٘ٔ ـًٜٝعَ أحلـ١

 سُـعَُٔٝ ُ٘ـدُبََََٛٞٚ ٘ٔـدٔبََُٛٞئ قٝتاز٣ َٔ إفـعَ ِٗـَٜػَ ظـٚيٝ

 ٚزُدُـقٝ ٞـتَػًِ ٘ٔبٔ ُ٘ـي اٍُصَـت اايََٜ ادٔايصٖ ٛفٔـٓؾُ َِٔٔ ٘ٔـٝفٔفٜ

 ٛزُـُْفٝ ِِٖٔس٢ـعَُِٜٓئاُٙ ـػٖػَتَ ْإد ا٤َـٚايبُ٪َض ُ٘ـَٜذَُِعِ ٚإٕ

 بصابع ايفمكت الذاعخ, قرائج معطع ىمع تصغى الدػداكية أف كالحكيقة   
حدف كاأللع كالذقاء كالحدخة ال إال وكاقع في يخػ  ال ػيف كالتذاؤـ, الحدف  مغ

 الحؼاألليع  السأساكؼ  الػاقع حاىك  ,كل ىحا تسكغ مغ ذات الذاعخ كالعقع
  كالفقخ.  كاف بدبب العسى الذاعخمشو   يعاني

 ىمع ومحشت مغ قدػة بأقل ليدت حاتيال السدتػػ  ىمعذبيب ال كمحشة
 فسغ باتااالضصخ  وفي كثخت زمغ في الذاعخ عاش مقجعقمي فال السدتػػ 

 الفقخ مغ الذاعخ عانى قجبؤسو كشقائو بدبب الفقخ , ف إلى عساه محشة
 الجػع كيتحكع بالشفط يصفح جمب في ع,مكالط الصبقي التفاكت نتيجة لحخمافاك 

 عخة أف تئغ مغ الػاقع السؤلع الحؼىحه الحات الذا و؛ لحا كاف عمىبأبشائ

                                                           

ِ.335ِالدابق , صِ( 1) 
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 .تعير فيو 

 يعير ونفد يجج ػىك  كالحدف  الحدخةب الذبيب يذعخ أف الصبيعي كمغ
 مالمح ايفي تغيب التي السجيشة ظمت وكج يشكخ لكشو , عخبيةال ةتمجيش في غخيبا
 :( 1) فيقػؿ في قريجتو" لغ يعيث" الكخيسة الحخة اإلندانية الحياة

 اـَْذٔٝج اّدـغ تٔـَِٜٛهٝايٞ ٞـف اُٙزَأٜ ٟادٔ٪َـفٝ ١ٕـعَٛدَُٔ ا٢ّـٗضٔ ٌٚهٝئ

 اـجـَُٝػٔ ايَٜٚ حُـٝػٔتَضِأٜ اذَ ِِـنَٜٚ ْسـٝذَُٔ ايَٜٚ ريُذٔتَضِأٜ ِِـن ٢إيٜ

 اـجـٝبٔدَايٞ بَـ٥ايرٚ ُٙسَـهَٜٞ ٌٙـنَٝٚ ْحـٝبٔخَ ْبـ٥ِذٔ ِِـهَِٝٓٝبَ ٞـْٚأٜنٜ

 اٜجَز٢أٜ ِٔيٜ ١ٔـٝشؿٔايٖٓ ٞفٔ ٟس٢ـبٔطَِٝ ٞـْٚإ٢فٜ ٞـشُْٔؿِ ُٜػضٔبهُِٝ ٕإ٢فٜ

 اٜجَدٔسَ اُّـؿٔتَعَُِ سـبايؿٖ ٢ٌـبشَبٔ اـمّيدٔقٜ ْٞٔٓأٜ اََ ٌَجَِٔ ٢ـكٜبِأٜضَ

 اـجـٝجٔسَ ٞـي١ٔٔ ـٜٖأذٔايٞبٔ ٚاسُـٝطٔفٜ ِِـهِٝإيٜ ُِـشٔهُْٝؿِ ضَِٝسُ ّٝجاجٔسَ

 موبحس تشػء ما كاألسى الحدف  عػامل مغمذبيب ل اجتسعت لقج     
, كالفقخ, كاالضصياد , كعجـ الحخية , كعدلتو فيػ يعاني مغ العسى الجباؿ,

, كزكاجو الحؼ كاغتخابو الشفدي عغ الشاس كالسجتسع , إلي جانب كفاة كالجه 
ِِ.مغ السآسي التي عاصخىا الذبيب كغيخ ذلظبالفذل ثالث مخات .... انتيى

الخرائصِالفشيةِلقزاياِندتظيعِأنِندتخمصِبعجِىحاِالعخضِولعمشاِِ
ِالحاتِعشجِالذبيبِِوالتىِمنِأىسياِ:

, كبخكز الشدعة التذاؤمية شيػع أسمػب الذكػػ كالحدف فى شعخه الحاتى 
بجت كاضحة في شعخه , كسا نمسذ اإلكثار مغ الرػر القاتسة الحديشة  التى

التي كانت تعبيًخا عغ نفدية الذاعخ كبياف مجػ سيصخة الحدف كاأللع عمى 
فى  تصيع  أف نشكخ دكر التكخار المفطي أك الرػتيذاتو , ككحلظ ال ند

                                                           

ِ.245الجيػاف , صِ( 1) 
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 جساؿ اإليقاع الحػ استصاع الذاعخ مغ خاللو أف يجحب انتباه القارغ 
فى داللتيا عمى الحدف كالتذاـؤ  كاأللفاظ التى جاءت تابعة لمسعشى كالدامع ,

 الذبيب صقخ أفَّ شعخ أيًزا كلعمشا نمحعكالطمع الحػ يعير فيو الذاعخ , 
 العسىغ م شكػاه  بثذاتو عغ شخيق  غع لحجيثبا األحياف بأغم في دسييت

 غعر  غكلك , فكالحخما الفقخمغ ك  , ويمع الجنيا كجػر الشاس كالعجد, كمغ
 ولغت في يجيةمالتق وثقافت غم زمالتخ يدتصع عل ونإف أشعاره في وعرخيت
 ونفد حاالت غع اخً معب اييشطس تي كافال عخيةذال كصػره وػبمكأسو كمعاني

 غ حػلو .م كالسجتسع الشاس فيكالذظ  كالخضا كالدخط الغزبغ م
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ِةِـاتسـالخ
الرالحات , كالرالة كالدالـ عمي خاتع الحسج هلل الحؼ بشعستو تتع 

 الشبييغ كالسخسميغ .

 كأجسعيا, تمتقي فيو أشخاؼالفشػف عمى اإلشالؽ  الذعخ أرقى يعج   
خخس األلػاف في , يبخأ  مغ ا لػًنا فخيًجا الفشػف كتتسازج , ليغجك مغ بيشي

, فغ ناشق بحات قائمو معبخ عغ نغسة الخنيغ السػسيقي الخسع , كيعمػ عمى
أفكاره كمذاعخه كنفدو كشخريتو , مسا يؤدؼ إلى عسق التأثيخ في نفذ 

     .القارغ ككججانو كمذاعخه 

كإحداًسػػا كشػػعػًرا , كانػػت  كانصالًقػػا مػػغ تسػػازج الفػػغ الذػػعخؼ بالػػحات فكػػًخا
ِمعخِيقزاياِالحاتِوداللتياِفيِشعخِِ»رؤية ىحا البحث الحؼ تحجد عشػانو  

الػحات عشػج صػقخ الذػبيب  قزػايافبعػج استعخاضػشا ل  «صقخِالذـبيبِالكهيتِ
ة  أمكششا الػصػؿ إلى  :نتائج , يسكغ رصج أىسيا فيسا يميعج 

 فحة قجرة ليا متسيدة, إندانية ذات مغ تشبع اإلبجاعية الفشػف  جل   أف 
 فيػ شظ, بال الفشػف  ىحه أحج ىػ كالذعخ متفخد, إبجاع   خمق عمى

 آماليا, بو ترػ  ر الحؼ اإلبجاعي القػلي كمشجدىا الجاخمي, شعػرىا
 كالحياة, الكػف  عشاصخ مغ بيا يحيط ما كل في كرؤاىا كانصباعاتيا,

 ,الذاعخة  الحات داخل يشذأ السػجػدات مع كالتفاعل اإلحداس كىحا
 التفاعالت ىحه مدتػعبةً  , الذعخية العسمية تتخمق أيزا داخميا كفي

 . بيا مستدجةً 
 تججيج في سػايأسغ الحي ءعخاالذ غم الذبيب صقخ الذاعخ يعج 

 غعمل كالس الختابة غع كأبعجكه الكػيتي الذعخ مػضػعات كتصػيخ
 قػاعجهبكل  عالقجي جيالسش ىمع الديخ ـكعج السفخدة تصػيخ شخيق
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ي الت غكاألماك ,األحباب كذكخالصمل,  ىمعالػقػؼ  غم السعخكفة
 .ذلظو شاب كما الحبيبة ايسكشت

  صفر  في وبجاعإك  بو كتسي ده الذعخؼ غ الف ناصية وكامتالكسا نمسذ 
 وثقافت مرادر بمغأ  استقى ونأ نالحعك  , الذعخية كالسعاني ساتمالك

غ دكاكي ؛ فشطخ فى يجؼمالتق ايبصابع القجيسة السرادر غم الذعخية
 ,كالستشبي ,كالبحتخؼ  ,السعخؼ مثاؿ أ غم غكالستقجمي غالستأخخي خاءالذع

 ىع .كغيخ  خاليعإب كحافع ,اكؼ ىكالد  ,كشػقي ,الخكمي غكاب
 ىمع ,ؿ بويشد  فأ سػتلا داعياً  اليػمية حياتو في كتعففو جهزى إعالنو 

 بأغم أشمق لحا أيامو أ خخيات في سيسا كال السعخؼ  ءالعال أبي نسصية
 فقخ غم يذكػ فكا لسا( الكػيت بسعخؼ ) عميو السحجثيغ الجارسيغ

 في كشجه ما حاىك  ,اكمي الحياة غم شكػاه  حلظكك ,كعدلة كفاقة كعػز
  .السعخؼ  بذعخ قياساً  الشفدية جػانبو في وكبيش   شعخه

   قزيتيغ في تجكر كانت الحاتية قرائجه مػضػعات عمعطنمحع أف 
ل   في اىسيرػر   , كنخاه  فقخه ة, كمذكم عساه محشة ساكى شعخه ج 
كاف  مراعب غم ول عخضيت كما قرائجه بمغأ  فييو محشت يكخر

 ,الترخؼ غيحد ال الحؼ قائجه مع حلظككو, مجيشت شػارع فييالقييا 
 كاخترار الحخكة سخعة في مراعب إلى ويعخض مسا ومراحبت في

 .الحالة حهى غم مشدعجاً  وبيت إلى السؤدؼيق الصخ 
  عغ كعجده سمػكو أنساط في اختالؼ برخه عغ فقج الذبيب نذأكسا 

 عالسو فاكف , السبرخ مغ حطاً  أقل اإلدراؾ مجاؿ في جعمو الخؤية
 يعير الحؼ العالع في خبخاتو لشقز محجكدا ضيقاً  عالساً  ذلظ بدبب

 . فيو
 كمغ أىع ,ِِمغ أىع أسباب عدلتو كغخبتو الشفدية كانت قزية العسى
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 , كسا كانت ىحه اآلفة القزايا التى كاف ليا األثخ الػاضح في شعخه
 .سبًبا في اكتدابو عدة الشفذ كالتخفع عغ الجنايا 

  ءالعال أبي بعسى و  مش يعاني فكا الحؼ عساه   ف قخ نمحع أيًزا أنو 
 في ىحا السجاؿ بل كمثمو األعمى السفزل شاعخه ي عج الحؼ السعخؼ 

 غم يتحخج فكا السجتسع في وأصجقائ مع اليػمية وحيات في حتى
عمى شخريتو كنفديتو ك  ميوعىا كتأثيخ  العسى محشة بدبب يعزيارت

 كشعخه .
  الحيغ السكفػفيغ لمذعخاء مثاؿ الذبيباتزح مغ خالؿ البحث أف ك 

ذلظ تزح ا, ك  رائعة صػر خمق في السبرخيغ اآلخخيغ عمى تفػقػا
فحاسة الدسع ىي الحاسة  , الحدي   الترػيخ ه عميدااعتسمغ خالؿ 

محل البرخ , فزاًل عمي قجرتيا في  الذاعخالتي أحميا  األكلى
؛ الزدكاجية الػضيفة التى  اؾ الجسالي أكثخ مغ الحػاس األخخػ اإلدر 

أصػات الشاس  إلي حج كبيخ جًجا عمى األعسىيعتسج , كسا  تقػـ بيا
ة , فبحاسة الدسع يدتصيع األعسىكاختالفيا نػًعا كح أف يدف  ج 

ػت بيغ فخد شخرية الذخز الحؼ أمامو ككيف يسيد ليجة الر
 . كآخخ بجقة تجعمو ال يكاد يخصئ اسع صاحبو

 عبخ امداراتي الذبيب عشج الرػرة تكػيغ في ةالشفدي جاللةكنمحع لم 
متنفدية   عمى دالالت أساساً  قامت جدػر  الفشية, شخريتو شك 
 . شعخه في أثخه السيع األمخ ليحا ككاف

  في الذبيب القاه ما كربسا كاف,  ذاتو عمى كاضح أثخ لمفقخ كافكسا 
 الحجة نمحع كلعمشاكفقخه ,  عساه إلى يعػد كإىساؿ عشاء مغ حياتو

 قزية كانت ألنيا ؛ القزية ليحه الذاعخ معالجة في الػاضحة
 كاأللع الذقاء كعانى,  بمحطة لحطة معيا تعاير, بحاتو خاصة
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 . شعخه عمى الػاضح األثخ ليا كاف كسا,   كالحدف 
  مغ شجة البؤس كالفاقة كقدػة السجتسع عميو اه شكػ كسا نمحع كثخة 

, فيػ ال غشياءاأل لفقخاء كيخسل بذكػاه في قرائج إلىأمثالو ا كعمى
 . كلكغ مغ شجة الفقخ كالحاجة كاأللع كالحدف  يذكػ لسجخد الذكػػ 

  يخجع الذاعخ البؤس كالحخماف كالذقاء الحؼ يعير فييع الفقيخ كسا
 . الفقخاءع الرجقات عمى شياء كجذعيع , كمشعيإلي شسع األغ

 أثخ بالغ عمي نفديتو  مغ لقزية الفقخ عشج الذاعخ ما كسا اتزح
كشخريتو كإبجاعو األدبي , لسا ليا مغ أىسية قرػػ عمي السجتسع 

 .بأكسمو 
 يا الحات نمحع سيصخة الحدف كفي الشياية كبعج السعايذة التامة لقزا

 قزيتىل كاف ثع كمغيتو كشخريتو , عمي ذات الذاعخ كنفد كاألسى
 صػره ػبمكأس تفكيخه في يشكخ ال أثخ الذبيب شعخ في كالفقخ العسى
 راة مجا في رغبةً  غ,ىالح كقجح الفكخ إعساؿ ىمع وأرغست إذ ,وكمعاني

 ايسل بجا كسا الشقز, شعػر ىمع كنرخةً كتفػقو عمييع , السبرخيغ,
نقصاع عغ الػحجة كاالنعداؿ كاال إلى ايصاحب دفع في الشفدي   ختأثيال

 الشاس .

ِ  
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ِِ:التهصيات
لكي يدتسخ البحث العمسي كيدداد اإلقباؿ عميو , أكصي أىل العمع     

 كالقائسيغ عميو بسا يمي :
تذجيع شالب العمع عمى دراسة التخاث الكػيتي , فيػ ال يقل ركعة كإبجاعا عغ الذعخ  *

العخبي , في مرخ كغيخىا ألف معطع شالب العمع ال يعخفػف عغ األدب الكػيتي إال 
 القميل .

أكصي بإعادة شبع ندخ مغ دكاكيغ الذعخاء في الكػيت ؛ لتكػف بيغ يجؼ القخاء  *
كالجارسيغ السرخييغ , بسا يفتح آفاقا ججيجة لمبحث كالجراسة , حيث إف دكاكيشيع نادرة 

 الػجػد .

ِ.دراسة جسيع االتجاىات السػضػعية كالفشية عشج صقخ الذبيب  *

ِ

 سهاءِالدبيلوهللاِمنِوراءِالقرجِوىهِالياديِإلىِ
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  ككالة  -مذارؼ عبجهللا الدجارؼ , 1954الذعخ الحجيث في الكػيت إلي عاـ
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 احث حامج دمحم خريػػ السصيخؼ , الرػرة الفشية في شعخ صقخ الذبيب , لمب
 .ـ 2412, 2411إشخاؼ أ.د/ سعػد محسػد عبجالجابخ لمعاـ الجامعي  

 دمحم عبج السشعع خفاجى:  -: عبج هللا عبج الجبار  قرة األدب في الحجاز
 . مكتبة الكميات األزىخية

 قزايا الشقج األدبي بيغ القجيع كالحجيث , د/ دمحم زكي العذساكػ , دار الشيزة 
 ـ. 1979العخبية بيخكت 

 ق:د ميجؼ يحقت ىػ(174: تمخميل بغ أحسج الفخاىيجؼ  ), ل كتاب العيغ
  السخدكمي

 . دار كمكتبة اليالؿ د إبخاليع الدامخائي:
  ىػ(: دار 711أبػ الفزل, جساؿ الجيغ ابغ مشطػر )الستػفى: لداف العخب

 . ىػ 1414 -الصبعة: الثالثة  بيخكت –صادر 
 ـ. 1994الصبعة الخابعة , مكتبة الخانكي بالقاىخة عمع الشفذ,عبجهللا الحي مػسي, السجخل إلى 
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 ( 454: تمدشج الذياب: أبػ عبج هللا دمحم بغ سالمة القزاعي السرخؼ)ىػ 
, ,الصبعة الثانية  بيخكت –: حسجؼ بغ عبج السجيج الدمفي: مؤسدة الخسالة ت

1447 – 1986.ِ
 عخبية دط , الييئة العامة لذؤكف السصابع السعجع الفمدفي , مجسع المغة ال

ِِىػ.1442األميخية , 
 إبخاليع مرصفى / أحسج الديات ,  : مجسع المغة العخبية بالقاىخة السعجع الػسيط

 , بجكف تاريخ  .  دار الجعػة ... كآخخكف .
 )أحسج رضا )عزػ السجسع العمسي  : معجع متغ المغة )مػسػعة لغػية حجيثة

ِ.ـ1964 -ىػ 4/1379جػ , بيخكت –العخبي بجمذق(: دار مكتبة الحياة 
 ـ1963لسرخية, الصبعة الثالثة, الشقج األدبي , أحسج أميغ , مكتبة الشيزة ا. 

ِ:ِاإللكتخونيةِوالسهاقع,ِِالعمسيةِ**ِالخسائل
 رامد بقمع,   ( كالسفكخيغ األدباء عيػف  في الفقخ)  بعشػاف مقاؿ,  العخب ديػاف 

 . 2416( يشايخ) الثاني كانػف  15 الجسعة,  عمي الجيغ محيي
 د. أ الذبيب صقخ عشج السشاسبات شعخ,  البرخة جامعة/العخبي الخميج مجمة .

-1) العجد(, 44) السجمج, لمجراسات البرخة مخكد,  السالكي ركمي غالي جاس
 . ـ2416 عاـ( 2

 بقمع,   الذبيب صقخ الكاتب مع كقفة,  بعشػاف مقاؿ, العخبية الكتب مجمة 
 . ـ1993/  1/12 بتاريخ,  البريخ عبجالخزاؽ

 ناصخ عمي الجيغ عالء,  ارػبذ خػشع في ىػالعس جةػعق,  البعث جامعة مجمة  ,
(, 7) العجد(, 36)مجمج, – اإلندانية كالعمـػ اآلداب كمية - العخبية المغة قدع

 . ـ2414
 السعاصخيغ الحجاثة شعخاء عشج التكخار فشية/  بعشػاف مقاؿ,  الذعخ رسائل مجمة 

 .ـ2417,  التاسع العجد,  الثالثة الدشة,  شختح عراـ بقمع, 
 عبجهللا غانع بقمع,  كالجارسيغ الشقاد عيػف  في الذبيب صقخ شعخ بعشػاف مقاؿ ,

 . أدبية ىتافات مػقع,  2413, أغدصذ/ 7 بتاريخ
 


