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  :نوقشت هذه الرسالة

  » وفنيةدراسة موضوعية:  )م١٩٩٥ –١٩٤٤( )هـ١٤١٥ –١٣٦٣( عبداهللا شرفشعر «

   اللعبون بن حممدفواز بن عبدالعزيز:  الباحثاملقدمة من

  م حممد بن سعود اإلسالميةجامعة اإلمايف إىل قسم األدب بكلية اللغة العربية يف الرياض 

  م،٧/١/٢٠٠٢ – ه٢٣/١٠/١٤٢٢ األحديوم 

  :وتكونت جلنة املناقشة من

  جامعة اإلمام،يف  قسم األدب بكلية اللغة العربيةيف املشارك ، األستاذ حسني علي حممد.  د–١

  ).مقررا(واملشرف على الرسالة 

  ).عضوا (اإلمامجامعة ة اللغة العربية يف قسم األدب بكلي، األستاذ يف حممد بن سعد بن حسني. د. أ –٢

  .)عضوا (يف قسم األدب بكلية اللغة العربية يف جامعة اإلمام، األستاذ محد بن ناصر الدخيل. د. أ –٣

  .ممتاز : درجة املاجستري يف األدب العريب بتقديرباحثوقررت اللجنة منح ال
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  :دعا به وصحبه، أَملِ اللَّه، وعلَى آلصالةُ والسالم علَى رسوه، والاحلَمد للَّ
فمنذ املرحلة اجلامعية األخرية وأنا أَتطَلَّع إىل آفاق الشعر املعاصر، وأُحدث نفسي 
باستشراف عوامله، وكنت حينها أتابع عن كَثَب ما ينشر يف الصحف واالت، وما 

  .شعراء من خمتلف األقطار العربية بني احلني واآلخريصدره ال
 تبأَهرغبةً وفضوال، فَت تْألتإىل ما يف حوزيت من موروث ام وبعد أن اطمأننت
وأَعددت العدة، وشرعت أَجمع ما أراه صاحلاً للبحث واملناقشة، فَتوفرت من ذلك على 

رت عليه بضع قصائد للشاعر عبداللَّه شرف الذي الشيء الكثري، وكان من بني ما توف
سبق يل أن اطلعت على منشوره يف االت احمللية، وكنت حينها على علم بعاهته 
ومعاناته، وكان مما زادين به تعلُّقاً الدكتور حسني علي حممد الذي كان حيدثنا عن إبداعه 

  .ومعاناته يف قاعات الدرس
جعين أَميا تشجيع بعد أن حتقق لديه ولدي أن الشاعر مل فعدت إليه أَستشريه، فش

يدرس دراسةً وافية، ومل يسبق ألحد أن اختاره موضوعاً لبحث علمي، فهيأَ يل مشكوراً 
  .ما لديه من دواوين، كما يسر يل سبل احلصول على املزيد من شعره

لعربية، مث اقتضى وبعد أن ووفق على املوضوع مجعت شتات شعره من االت ا
 فالتقيت   ، ه١٤٢٠: ع وربي  ، ه١٤١٩: سقط رأسه يف صيفاحلال أن أَشد الرحال إىل م

، ووجدت منه تعاوناً وأرحيية، فزودين بباقي دواوين والده، )حممود(بابن الشاعر األكرب 
وخصين أيضاً بثالث جمموعات من خمطوطه مل ينشر منها غري اليسري، كما مكنين من 

  .االطالع على ما لديه من دراسات حول والده، واإلفادة منها
، وذلك )الوصفية(، والطريقة )املسحية(وقد جت يف البحث جاً ميزج بني الطريقة 

  .ألحيط بشعره من مجيع جوانبه، وخباصة أن مقدار شعره قابل للمزج بني الطريقتني
اء ذلك نشأته، ومكوناته الثقافية، فابتدأت الدراسة بتمهيد مشل حياته، متناوالً أثن

ومربزاً آثاره األدبية من منشور وخمطوط، مث عرضت ألهم أحداث عصره السياسية، 
ومتغرياته االجتماعية، غري متناسٍ احلياة الفكرية والثقافية اليت مر ا عصره، وخباصة ما 

  .كان ذا تأثري يف مسريته اإلبداعية
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ة موضوعية الجتاهات شعره الوجداين الذي غلب على وافتتحت الفصل األول بدراس
مجمل شعره، وقد تناولت يف هذا املبحث شعر الغزل، واحلنني، والشكوى، كما حظي 
شعره التأملي بنصيب وافر من جمموع شعره، وقد رأيت أن أُفرده يف جزئيتني؛ األوىل 

هو ما وصفته بالتأمل الفلسفي، تتناول تأمله ارد، والثانية تتناول تأمله األكثر عمقا، و
ويف شعره االجتماعي عرضت لقضايا إصالح اتمع، وانتقاد مظاهره اخلاطئة، كما 
عرضت لشعره اإلخواين مبا تضمنه من رسائل شعرية، ووداعيات، ومل أُغفل أثناء ذلك 

ا مس واقع مراثيه اليت خص ا رموزاً فكرية أو اجتماعية، ودرست من شعره السياسي م
أمته اإلسالمية، وما صور قضاياها الزمانية واملكانية، أما شعره الديين والوطين فرأيت أن 

  .أُفرِده يف مبحث املوضوعات األخرى لقلة شعره فيهما
وكان الفصل الثاين خاصاً بالدراسة الفنية، فابتدأت باملضمون متناوالً جتربته الشعرية 

 والفنية، مث األفكار واملعاين وما يندرج حتتها من مصادر، مث عرضت بداللتيها املوضوعية
ملعاين شعره بني التقليد والتجديد، والوضوح والغموض، وابتدأت الشكل بدراسة األلفاظ 
والتراكيب منتهجاً معها النهج السابق، ولكن بتوسع أقل؛ وذلك لكون الشاعر ممن عين 

تحت مبحث بناء القصيدة بدراسة الوحدة العضوية، مث تناولت باملعىن أكثر من اللفظ، وافت
مطالع قصائده، فمستوى القصائد طوالً وقصرا، واختتمت املبحث بدراسة خواتيم 
قصائده، أما مبحث الصور الفنية فقد بسطْت القول فيه؛ نظراً إىل حفاوة الشاعر 

ة بتشبيهاا واستعاراا، مث درست بالتصوير، وقد ابتدأت بدراسة صوره البيانية مستقل
 الصور الرمزية بداللتيها اجلامدة واحلية، كما تناولت لتصوره دراسة شعورية حديثة تناو

 عن وسيقاصوره املتنامية املتحركة غري منفصمة عن صوره البيانية، ومل يقلَّ مبحث امل
 اخلارجية وسيقارسون، فدرست املسابقه، فقد توسعت فيه متناوالً ما اعتاد عليه الدا

  .بأوزاا وقوافيها، مث درست اإليقاعات الداخلية
أما الفصل األخري فكان موازنة بني الشاعر عبداللَّه شرف والشاعر بدر بدير اللذين 
مجعتهما مالمح موضوعية وفنية متقاربة، فَمهدت للموازنة، ومشلت طرفها اجلديد بترمجة 

زة، مث عبينهما موازنةً موج إىل دواعي املوازنة بني الشاعرين، بعد ذلك وازنت تضر
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موضوعية وفنية من خالل العناصر السالفة يف الفصلني السابقني، مث ختمت الفصل بتقييم 
  .شعر عبداللَّه شرف حمدداً مكانته بني شعراء عصره، وعارضاً آراء النقاد والدارسني يف شعره

ا توصلت إليه من نتائج وتوصيات، ووضعت بعد ذلك ثبتاً وختمت البحث مب
  .باملصادر واملراجع، وفهرساً للموضوعات

وقد التزمت بترمجة موجزة جلميع األعالم الوارد ذكرهم يف تضاعيف البحث، كما 
  .حرصت كلَّ احلرص على ضبط األبيات بالشكل، وشرح غريب ألفاظها

أُقدم شكري إىل والدي الكرميني اللذينِ غرسا يفَّ وال يسعين بعد هذا اجلهد إال أن 
روح اجلد واملثابرة، وأَذكيا يفَّ جذْوةَ التطلعات، متابعنيِ إياي بالنصح واإلرشاد، والدعوات 

  .الصادقة، فأسأل اَهللا أن جيزيهما عين خري اجلزاء، وأن يعينين على أداء أيسر حقوقهما
 الرياض؛ إذ وفرت يل سبل البحث داخلَ الوطنِ وأشكر كلية اللغة العربية يف

وخارجه، وأخص أساتذةَ قسمِ األدب بوافر الشكر والتقدير؛ ملا أَولوه من عناية واهتمام، 
  .وتوجيه وإرشاد

كما أُزجي بالغ الشكر، وعظيم االمتنان للمشرف على البحث الدكتور حسني علي 
 وطويل صربه، ولن تفوتين اإلشادة بنبل حممد الذي خصين بوافر حرصه، وصادق توجيهه،

خلقه، ومطلق ثقته؛ إذ مل يلزمين برأي، ومل يحمل علي مخالفيت إياه، بل ترك يل فيما 
  .يحتمل اخلالف مطلق اخليار

؛ إذ وفقين إلمتام البحث، –عز وجلّ–وقبلَ هذا وبعده أُتوج شكري بشكر اللَّه 
 أن يتم عونه وتوفيقه، لينفعين مبا علمت، ويكتب يل –سبحانه–أله ويسر يل أسبابه، وأس

  .أجر ما عملت، وصلى اللَّه وسلم على نبينا حممد، وعلى آله وصحبه
  

  بونبن حممد اللعفواز بن عبدالعزيز 
  ه٢٥/٣/١٤٢٢: األحد 
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   : نشأته ومكوناته الثقافية–١

  
  : والدته –أ 
 قرية صناديد التابعة حملافظة الغربية الواقعة يف قلب دلتا النيل ولد الشاعر عبداللَّه يف

م ألب عامل، وأم مربية ٦/١١/١٩٤٤ – ه٢١/١١/١٣٦٣نني السيد شرف يوم اإلث
  )١(.حرصا على تنشئته مع إخوته تنشئة ريفية صاحلة

  
  : تعليمه –ب 

يف تلك القرية الريفية تلقى تعليمه االبتدائي على يدي والده األزهري الذي كان 
أبوه مبعهد طنطا  وملا أمت حفظ كتاب اهللا أحلقه )٢ (يعمل أستاذاً للتفسري يف جامعة األزهر،

م وهو يف السابعة ١٩٧١ – ه١٣٩١الديين الذي حصل منه على الثانوية األزهرية عام 
 – ه١٣٩٦والعشرين من عمره، ويف جامعة األزهر التحق بكلية التجارة وخترج فيها عام 

  )٣(.م وهو يف الثالثة والثالثني١٩٧٦

                                           
، عبداللَّه السيد شـرف،     )صناديد: (م، مقالة بعنوان  ١٩٩٦/ ، فرباير ٣٦–٣٢: العدد" جملة الرافعي ": ينظر) ١(

  .١٢: ص
  .–رمحه اللَّه–حممد متويل الشعراوي : وقد أفادين الدكتور حسني علي حممد أن أحد أساتذته فضيلة الشيخ) ٢(
م، ١٩٩٩،  ١:حسني علي حممد، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط      . د" مقاالت وحماورات : ساءمن وحي امل  ": ينظر) ٣(

  .١٥٤: ص) معاناة وعطاء: عبداللَّه السيد شرف: (دراسة بعنوان
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 الذي )١()ر العضالتضمو(وكان السبب املباشر يف تأخره الدراسي إصابته مبرض 
أصاب أخاه من قبل، وآخرِين من أفراد أسرته، مما كان له بالغ األثر يف تعثر مسريته 

  )٢(.التعليمية
ومع ذلك مل يقف عبداللَّه عند هذا احلد من التعليم، فأخوه األكرب لديه مكتبة هائلة 

ده، وقد هيأت حتتوي العديد من املؤلفات يف شىت ااالت، باإلضافة إىل مكتبة وال
  )٣(.املكتبتان للشاعر جواً علمياً ساعد يف تنويع ثقافاته

  
  : انطالقاته األدبية –ج 

كما أحس –ما جاوز الشاعر خطوته األوىل على يدي والده حىت أحس من نفسه 
 ميوالً جادة حنو االطالع واملعرفة، فأخذ يقرأ كل ما تقع عليه يده، بدايةً من –منه ذووه

ال، وما تال تلك املرحلة من اطالع شبه شامل على ما تضمنته مكتبتا أبيه جمالت األطف
وأخيه من مصنفات دينية وأدبية وتارخيية رسخت فيه جذور القارئ املدرك لتراث أمته، 
حىت إذا اتسعت ثقافاته، وتنوعت معارفه، واكتشف أن يف داخله ذاتاً شاعرة قرأ مجيع ما 

ان أثناء ذلك يتخذ لنفسه كراريس خاصة يدون فيها ما ضمته املكتبتان من دواوين، وك
  )٤(.يعجبه مما يقع عليه

وكانت بداياته الشعرية كغريها من البدايات الكثرية اليت تفتقر إىل أوليات النظم 
واإلبداع، فقرر دراسة العروض، حىت إذا أجاده وجه طاقته لتطوير إبداعه ليخرج من 

                                           
مصطلح ضمور العضالت أو األطراف يعين اخنفاضاً يف حجم جانب من اجلسم نتيجة مرض، أو قلة حركة، أو ) ١(

رد دم، أو عطب ذلك اجلزء، وهو تنكُّس وراثي يصيب اخلاليا احلركية يف النخـاع               عدم استعمال، أو خلل يف مو     
: الشوكي، ويبدأ باخلاليا املغذية لعضالت اليدين مث يتزايد حىت يـصيب عـضالت الـساقني، وامسـه العلمـي                  

"Atrophy " ويسمى أيضاً داء دوشني"Duchennes disease."  
  .١٨٨: ص   ، ه١٤٠٧، ١: إميل خليل بيدس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط: ةترمج" أمراضنا وكيفية معاجلتها: "ينظر

حممد عبداللطيف إبراهيم، نشر جامعة اإلمـام حممـد بـن سـعود            . د" معجم املصطلحات الطبية  : "وينظر أيضا 
  .١/١١٠   ، ه١٤١١اإلسالمية، 

  .١٣٣: ص   ، ه١٤١٣ ،١: د، دار األرقم، طحلمي القاعو. ، د"الورد واهلالوك": ينظر) ٢(
  .١٢: ، عبداللَّه السيد شرف، ص)صناديد: (م، مقالة١٩٩٦/ فرباير" جملة الرافعي": ينظر) ٣(
  .١٢: ، صالسابق: ينظر) ٤(
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يت خطها لنفسه بادئ األمر، ليثب بعد ذلك وثبة نقلته عصوراً دائرة الرومانسية والذاتية ال
وحطت به على دواوين شعراء معاصرين كبار، كان هلم أثر واضح يف تنوع توجهاته 

  )١(.الشعرية
وانطالقاته األوىل منربية؛ حيث اختذ من قصر الثقافة بطنطا منرباً حملياً يبث من خالله 

شعرية واملهرجانات اليت كانت تنتظره عند كل مناسبة، إبداعاته وجتاربه عرب األمسيات ال
ومل يكن يف تلك املدة ينشر شيئاً من قصائده حىت فوجئ بإحداها منشورة يف جملة 

  )٢(.باسم أحد زمالئه) اهلالل(
 على النشر ليظهر نفسه، وليثبت حقه يف شعره، )٣(ألجل ذلك شجعه بعض أصحابه
  )٤(.م١٩٧٦ – ه١٣٩٦: ك عامفأخذوا بيده إىل أفق أرحب، وكان ذل

واستطاع بعد ذلك بث قصائده يف شىت الصحف واالت املصرية والعربية، حىت إن 
  )٥(.بعض شعره ترجم إىل اللغة اإلجنليزية

والدكتور حسني علي ) ٦(م اشترك مع حممد سعد بيومي١٩٨٠ – ه١٤٠٠ويف عام 
  )٨(. دواوينه الثالثة األوىلاليت أصدرت له) أصوات معاصرة: (يف تأسيس جملة) ٧(حممد

                                           
  .١٢: السابق، ص) ١(
  .١٣: السابق، ص) ٢(
  .الدكتور حسني علي حممد، والدكتور حلمي القاعود: منهم) ٣(

  .١٥٤: حسني علي حممد، ص. د" حماوراتمقاالت و: من وحي املساء: "ينظر
  .٩: ، عبداللَّه السيد شرف، ص"عبداللَّه شرف يتحدث عن نفسه: "م، مقالة١٩٩٦/ فرباير" جملة الرافعي": ينظر) ٤(
  . ١٣: ، عبداللَّه السيد شرف، ص"صناديد: "م، مقالة١٩٩٦/ فرباير" جملة الرافعي": ينظر) ٥(
: م، شاعر، وله كتابات مسرحية، من أعماله األدبية       ١٩٤٤ولد يف اإلمساعيلية عام     حممد سعد إبراهيم بيومي،     ) ٦(

  .حوار األبعاد، الغائب والربكان
مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، الكويـت،         " معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين    "
  .٤/٤٢٠م، ١٩٩٥، ١:ط
 وقـاص م، شاعر   ١٩٥٠ حمافظة الشرقية عام     –)ديرب جنم (رية العصايد   حسني علي حممد حسني، ولد يف ق      ) ٧(

السقوط يف الليل، وشجرة احللم، ومن      : وناقد، من أبرز دارسي أدب املسرح يف العامل العريب، من أعماله اإلبداعية           
  )٢/١٤٠:معجم البابطني. (القرآن ونظرية الفن، والبطل يف املسرح الشعري املعاصر: مؤلفاته

  .١٥٤: حسني علي حممد، ص. د" مقاالت وحماورات: من وحي املساء": ينظر )٨(



 ١٠

ومل تقف به انطالقاته األدبية عند مذهب شعري واحد، ليس يف املضمون فحسب، 
وأثرى ا الصحف ) ذات الشطرين(بل يف الشكل أيضا؛ فقد كتب القصيدة العمودية 

الذي أثرى به معظم دواوينه ) التفعيلي(واالت احمللية والعربية، كما كتب الشعر احلر 
  )١(.طبوعةامل

له ز نلقد استطاع عبداللَّه شرف إثبات وجوده األديب بفاعلية وجدارة، حىت أصبح م
مقصداً لكثري من الشعراء والقصاصني والنقاد الذين وجدوا فيه مثال املناضل الكفء الذي 

  )٢(.ما انفك حيلق بقلمه يف مساء اإلبداع عرب نافذة من نوافذ بيته الصناديدي
له ز نه قبول فئات األدباء له اقترحوا عليه إقامة ندوة أسبوعية يف موملا ملس أصحاب

عقب صالة اجلمعة، فاستجابت أرحييته لذلك، فهش وبش يف وجه كل أديب ومتأدب، 
  )٣(.وفتح بابه على مصراعيه مرحباً بضيوف تتنامى أعدادهم كل مرة

ول مجعة من عيدي وباإلضافة إىل ندوته األسبوعية كان يعقد ملتقيني سنويني بعد أ
الفطر واألضحى، ومل يكن عدد احلضور الكبري مقتصراً على أدباء مصر، فكان من بينهم 

  )٤(.أدباء سعوديون، وحبرينيون، وعراقيون، ومغربيون، وتونسيون
امللتقى األديب الذي عقد يف اجلمعة ) أخبار األدب(وقد وصف احملرر األديب لصحيفة 

  :قولهب  ه١٤١٥التالية لعيد فطر 
من مثل شاعر صناديد عبداللَّه السيد شرف ميكن أن جيعل كل هذا احلشد من "

املبدعني يشدون الرحال إليه من كافة أرجاء احملروسة وهو الذي ال ميتلك هلم نفعاً وال 
ضرا، وال يكاد يربح داره يف هذه البلدة الصغرية الوادعة وإن كان حاضراً ومشاركاً يف 

صغرية وكبرية فيها بتواصله احلميم مع اجلميع عرب اهلاتف أو الساحة ويعرف كل 
، باب داره املفتوح املطل على ساحة القرية واملقابل ملسجدها تقصده األسراب ...الربيد

، إنه اللقاء السنوي الذي تنتظره القرية كلها، فيه تطالع وجوه من حتب ...تلو األسراب

                                           
  .١٠: ، عبداللَّه السيد شرف، ص"عبداللَّه شرف يتحدث عن نفسه: "م، مقالة١٩٩٦/ فرباير" جملة الرافعي": ينظر) ١(
  .١٣٥:  ص حلمي القاعود،. ، د"الورد واهلالوك": ينظرو
  .١٥٥: حسني علي حممد، ص. د" الت وحماوراتمقا: من وحي املساء": ينظر) ٢(
  .١٥٥:  صالسابق،: ينظر) ٣(
  .١٥٥: السابق، ص) ٤(



 ١١

، وسيارة تلفزيون وسط ... تسبقهم سيارة اإلذاعةولكن هذه املرة... من الشعراء واألدباء
، وبعد صالة اجلمعة ...الدلتا، ويبدو أن املسألة أكرب من ندوة شعرية أو قراءة قصصية

كانت شرفة شاعرنا قد امتألت بأضعاف ما حتتمله من بشر، والوقوف فاقوا عدد 
  )١(".اجللوس

اً ليس قليالً من البحوث ومع توفر الشاعر على اإلبداع الشعري، كتب أيضاً عدد
 شاعراً ١٨٧، وضمنها ترمجة )شعراء مصر: (كما أصدر موسوعة مساها) ٢(واملقاالت،

  )٣(.م١٩٩٠ –١٩٠٠مصرياً عاشوا ما بني فتريت 
  
  : وفاته –د 

بعد عمر حافل بالنشاط واألمل واليأس مث الرضى واالستسالم، وبعد أن نقش امسه 
لىب نداء ربه فاجعاً قلوب .. صراع مرير مع مرضه وعاهتهعلى حائط اخللود األديب، وبعد 

م وهو على مشارف احلادية ١٢/٤/١٩٩٥  ه١٢/١١/١٤١٥ذويه وحمبيه يوم األربعاء 
  )٤(.واخلمسني، رمحه اللَّه رمحة واسعة، وعوضه خري الدنيا خبري اآلخرة

  
  
  
  
  
  
  

                                           
، مصطفى عبـداهللا،    "إطاللة على الساحة  : " مقالة     ،  ه١٤١٥/ شوال/١٨،  ٨٨: ، عدد "أخبار األدب "صحيفة  ) ١(

  .٨: ص
  .سيأيت العرض هلا يف آثاره األدبية) ٢(
  .١٣٤: حلمي القاعود، ص.  د،"الورد واهلالوك": ينظر) ٣(
  .٦٦: أمين حممد ميدان، ص. ، د"موسوعة شعراء مصر: "م، مقالة١٩٩٦/ فرباير" جملة الرافعي": ينظرو
  .٤٥: ، مجعة حممد مجعة، ص"أيامي معه: الشاعر عبداللَّه شرف: "م، مقالة١٩٩٦/ فرباير" جملة الرافعي": ينظر) ٤(



 ١٢

   : آثاره األدبية–٢
  

  : شعره املنشور –أ 
م ١٩٧٦ – ه١٣٩٦: شرف حبيسة االس واملنابر حىت عامظلت جتارب عبداللَّه 

بعد أن أغار أحدهم على بعض نصوصه، فنبهه أصحابه إىل ضرورة النشر لوقف مثل تلك 
األعمال، وإلظهار جتاربه الناجحة على الساحة األدبية كغريه من الشعراء الذين مألت 

  )١(.مشاركام الصحف واالت
) مملكتان( عن النشر حىت آخر أيام حياته، فقد طَبع ديوانه ومن ذلك العام مل يتوانَ

 وظل ينشر يف الصحف واالت بعد ذلك، بل إن بعض االت العربية )٢(قبل وفاته بعام،
والة ) ٣(واصلت نشر ما بقي لديها من نصوصه بعد وفاته، كمجلة احلرس الوطين،

  )٥(. والفيصل)٤(العربية،
مسرية نشره اليت استمرت قرابة العشرين عاماً تصنيف شعره ونستطيع من خالل تتبع 

  :املنشور إىل اآليت
  

  : دواوينه –١
  :وأعين ا دواوينه اليت طبعت يف حياته، وهي سبعة دواوين

  )٦(. العروس الشاردة–١
  )٧(. احلرف التائه–٢
  )٨(. القافلة–٣

                                           
  .١٣: ، عبداللَّه السيد شرف، ص"صناديد: "م، مقالة١٩٩٦/ فرباير" جملة الرافعي": ينظر) ١(
  .م١٩٩٤صدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب، ) ٢(
)٣ (ه١٤١٦/ احلرس الوطين، حمرم": مشوخ"نظر قصيدة ت .  
)٤ (لة العربية، ربيع األول": انعطاف"نظر قصيدة ته١٤١٦/ ا .  
)٥ (ه١٤١٦/ شعبان": عودة" وقصيدة   ، ه١٤١٦/ الفيصل، حمرم": مواجهة"نظر قصيدة ت .  
  .م١٩٨٠الزقازيق، " أصوات معاصرة: "صدر عن سلسلة ) ٦(
  .م١٩٨٢الزقازيق، " أصوات معاصرة: "صدر عن سلسلة ) ٧(
  .م١٩٨٤الزقازيق، " أصوات معاصرة: "صدر عن سلسلة ) ٨(



 ١٣

  )١(. قراءة يف صحيفة يومية–٤
  )٢(. االنتظار واحلرف اهد–٥
  )٣(. تأمالت يف وجه مالئكي–٦
  )٤(. مملكتان–٧
  

  : منشور االت –٢
لقد استطاع عبداللَّه شرف أن ينفذ بإبداعه إىل أشهر الدوريات العربية ذات التوجه 

  .األديب، أو اليت تضم مالحق أدبية يف صفحاا
ن ومن خالل مجعي لشعره أحصيت أكثر من سبعني نصاً نشرها يف جمالت عربية، وإ

  .كان أحياناً يكرر ما كان نشره فيها، أو يعيد بعض ما ضمته دواوينه
 الة – احلرس الوطين– املنهل–اخلفجي: (وأهم االت العربية اليت نشر فيها

  ). املنتدى اإلماراتية– البيان الكويتية– األديب اللبنانية– القافلة– الفيصل–العربية
  

  : ما نشر بعد وفاته – ٣
ديوان واحد يعد ثامن دواوينه، وقد مجعه حىت تاريخ إعداد الرسالة ه بعد وفاته نشر ل

  )٥().ديوان عبداللَّه السيد شرف: (ابنه األكرب حممود وسماه 
أو ) ٦(هذا إىل جانب بعض املقطعات القليلة اليت نشرها أصحابه بعد وفاته يف كتب

  )٧(.جمالت
  

                                           
  .م١٩٨٦طنطا، " الرافعي: "صدر عن مطبوعات) ١(
  .م١٩٨٦على للثقافة، القاهرة، صدر عن الس األ) ٢(
  .م١٩٧٨، "إشراقات أدبية: "صدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب، سلسلة) ٣(
  . ه١٩٩٤صدر عن اهليئة املصرية العامة للكتاب، ) ٤(
  .م١٩٩٥/ صدر عن اهليئة العامة لقصور الثقافة، سلسلة أصوات أدبية، يونيه) ٥(
حسني علي حممد، وفيه قصيدتان مل يسبق نـشرمها،         . د" االت وحماورات مق: من وحي املساء  : "مثل كتاب ) ٦(

م، وفيه  ٢٠٠٠،  ١:وائل وجدي، مركز احلضارة العربية، القاهرة، ط      " عبداللَّه السيد شرف الذي عرفته    : "وكتاب
منها أربع قصائد ليست لدي سبع عشرة قصيدة، اعتمدت.  

  .، وفيها أربع قصائد)قصائد مل تنشر: (نم، بعنوا١٩٩٦/ فرباير" الرافعي: "مثل جملة) ٧(



 ١٤

  : شعره املخطوط –ب 
  :ط لدى ابنه حممود، والذي حصلت عليه منه ثالث جمموعاتوأغلب هذا املخطو

 األوىل مصورة من مذكرة خاصة بدون اسم، وتضم سبعة عشر نصا، ستة منها –
  .نشر فيما نشر

، وكان الشاعر )مكة.. الطريق: ( الثانية ديوان خمطوط بقلم الشاعر مصدر باسم–
 وهذا الديوان يضم ستة عشر نصاً )١(،أعده لتتوىل رابطة األدب اإلسالمي طباعته ونشره

  .من بينها سبعة نصوص سبق نشرها
 الثالثة نصوص رتبها ابنه وأعاد كتابتها باحلاسب، وهي ستة وعشرون نصاً مل ينشر –

  )٢().قصائد مل تنشر: (منها سوى أربعة نصوص يف جملة الرافعي بعد وفاة الشاعر بعنوان
 بعض أصحابه عن طريق املراسالت، ويغلب وهناك أيضاً قصائد خمطوطة خص ا

على هذا النوع من الشعر الذاتية والشكوى، وقد حصلت على مناذج هلا من الدكتور 
  .حسني علي حممد، كما نشر بعضها يف مقاالت دارسيه ممن خصهم مبراسالته

  

  : نثره –ج 
ت اليت أصدر الشاعر موسوعة عن شعراء مصر، وكتب حبوثا، وعشرات من املقاال

  .نشرها يف جمالت حملية وعربية
فقد كانت موسوعة تارخيية ) شعراء مصر: (أما موسوعته اليت أَطلق عليها اسم

 شاعراً ١٨٧: أدخلت الشاعر ضمن مصاف مؤرخي األدب؛ فترجم يف موسوعته تلك ل
م، وقد ١٩٩٠ –١٩٠٠: من شعراء مصر الراحلني الذين طواهم النسيان، ما بني سنيت

  .ذه التراجم بنماذج من نصوص شعرائها، مضيفاً إليها بعض اآلراء والتعليقاتدعم ه
) مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني(وقد لقيت هذه املوسوعة عناية خاصة من 

  )٣(.فتولت طباعتها على نفقتها

                                           
  . ه١٤١٩: حسب إفادة ابنه حممود يف صيف) ١(
  .٣١: م، ص١٩٩٦/ ، فرباير٣٦–٣٢: عدد) ٢(
  .٦٦: أمين حممد ميدان، ص. د) موسوعة شعراء مصر: (م، مقالة بعنوان١٩٩٦/ جملة الرافعي، فرباير: ينظر) ٣(



 ١٥

، أما حبوثه ومقاالته فمتناثرة يف كثري من االت احمللية والعربية، وعددها ال أجزم به
  :والذي بني يدي منها هو) ١(لكنه يزيد على الثالثني،

  )٢(. اإلسالم واملعوقون–
  )٣(. زرقاء اليمامة–
  )٤(. على ضفاف العربية–
  )٥(. ديوان العرب–
  )٦(. يا أهل الشعر–
  )٧(. الدعاء يف اإلسالم–
  )٨(. العربية لغة اجلمال–
  )٩(. الشتاء يف الشعر–
  )١٠(.اعرا الشيخ حممد متويل الشعراوي ش–
  )١١(. موقف وموقف–
  )١٢(. هذه سعاد زكي مبارك–
  )١٣(. الشرف الوايف–
  )١٤(. حيىي حقي كما عرفته–
  )١٥(. جيم جفلت–

                                           
  .حسب تقدير ابنه) ١(
  .٥٨:  ص  ، ه١٤٠١/ ، ذو احلجة٥٤: الفيصل، عدد) ٢(
  .٢٣٦:  ص  ، ه١٤٠٣/ ، شوال١: الدارة، عدد) ٣(
  .١٢٣:  ص  ، ه١٤٠٤/ ، رجب٤: الدارة، عدد) ٤(
  .١٤٧:  ص   ، ه١٤٠٥/ ، مجادى األوىل٤٣٣: املنهل، عدد) ٥(
  .١٣٠:  ص   ، ه١٤٠٥/ ، مجادى األوىل٥: منار اإلسالم، عدد) ٦(
  .٨٨:  ص   ، ه١٤٠٥/ ، رمضان٩٢: الة العربية، عدد) ٧(
  .١٠٢:  ص  ، ه١٤٠٦/ ، ذو احلجة١٠٧: الة العربية، عدد) ٨(
  .٨٨:  ص  ، ه١٤٠٧/ ، مجادى الثانية١١٣: الة العربية، عدد) ٩(
  .٢٨:  ص  ، ه١٤٠٩/ ، ذو القعدة١١: القافلة، عدد) ١٠(
  .٣٩:  ص  ، ه١٤١١/ ، رجب١٠١: احلرس الوطين، عدد) ١١(
)١٢ (١٠٩:  ص   ، ه١٤١٥/ ، شوال٢١٣: لة العربية، عددا.  
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، سبتمرب٣: اخلفجي، عدد) ١٣(
  .٤٣:  ص  ، ه١٤١٦/ ، ذو احلجة٢٣٤: الفيصل، عدد) ١٤(
  .١٦: م، ص١٩٩٦/ ، فرباير٣٦–٣٢: الرافعي املصرية، عدد) ١٥(



 ١٦
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   : احلالة السياسية واالجتماعية–١

  
  : احلالة السياسية –أ 

أدرك عبداللَّه عهدين خمتلفني من نظام احلكم؛ العهد األول ملكي، وقد أدرك منه 
بالوصاية، مث ) ٢(فابنه أمحد فؤاد الثاين) ١(الشاعر قرابة تسعة أعوام تعاقب عليها امللك فاروق

  )٣(.أصبح نظام الدولة مجهوريا
وأنور ) ٥(ومجال عبدالناصر،) ٤(وقد توىل احلكم يف ذلك العهد كل من حممد جنيب،

  )٧(.وحسين مبارك) ٦(السادات،

                                           
: قاهرة، وخلف أباه ملكاً على مصر عام، ولد يف ال)ه١٣٨٤ –١٣٣٨(فاروق بن أمحد فؤاد بن إمساعيل باشا  ) ١(

. م على التنازل عن العرش البنه القاصر أمحد فؤاد الثاين، تويف يف روما            ١٩٥٢: م، وأرغمته ثورة مصر عام    ١٩٣٦
  .٥/١٢٨م، ١٩٩٢، ١٠: ، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، ط"األعالم"
/ يوليـو /٢٦مللك فاروق عن العرش حتت ضغط الثـورة يف          م، وتنازل له والده ا    ١٩٥١: ولد يف القاهرة عام   ) ٢(

  .م١٩٥٣/ يونيو/١٨م، وتشكلت له جلنة وصاية إىل أن أُعلنت اجلمهورية يف ١٩٥٢
  .١٢٥:  ص  ، ه١٤١١، ٤: ناصر األنصاري، دار الشروق، ط. ، د"موسوعة حكام مصر: "ينظر

  .٢٥ –٥: م، ص١٩٩٧، حممد فوزي، مركز الراية، الطبعة األوىل"  فاروق": ينظر) ٣(
م، ويعد أول   ١٩٥٢/ يوليو/٢٣م، وخدم باجليش حىت رتبة لواء، مث رأس ثورة          ١٩٠١: ولد يف السودان عام   ) ٤(

م نحي عن الرئاسة، وتويف يف القـاهرة       ١٩٥٤/ م، ويف نوفمرب  ١٩٥٣/ رئيس جلمهورية مصر عند إعالا يف يونيو      
  .١٢٨: ، ص"موسوعة حكام مصر: "م، ينظر١٩٨٤: عام
 توىل رئاسة مصر بعد تنحية حممد جنيب عنـها حـىت               ،  ه١٣٣٦: ولد يف قرية بين مر يف حمافظة أسيوط عام        ) ٥(

  )٢/١٣٤:األعالم. ) ه١٣٩٠: م، وتويف يف القاهرة عام١٩٥٤: انتخب رمسياً رئيساً للجمهورية عام
م، عرف بنشاطاته السياسية بادئ أمره، ويف       ١٩١٨ :التابعة حملافظة املنوفية عام   " ميت أبو الكوم  "ولد يف قرية    ) ٦(

م، ١٩٧٦/ م عني نائباً لرئيس اجلمهورية، وبعد وفاة عبدالناصر عني رئيساً للجمهوريـة يف أكتـوبر              ١٩٦٤: عام
  .١٣٠: ، ص"موسوعة حكام مصر: "م، ينظر١٩٨١/ أكتوبر/٦واغتيل يف 

م، التحق بالكلية احلربية مث كلية الطريان اليت خترج         ١٩٢٨: مالتابع حملافظة املنوفية عا   " كفر املصيلحة "ولد يف   ) ٧(
م عني نائباً لرئيس اجلمهورية، ١٩٧٥/ م، ويف إبريل١٩٧٣فيها، وبعد مناصب عديدة عني قائداً لسالح الطريان يف 

  .١٣١: ، ص"موسوعة حكام مصر: "م، ينظر١٩٨١/ أكتوبر/١٤مث توىل رئاستها يف 



 ١٧

الشاعر سأعرض لزعمائه وأهم أحداثه، وإليضاح طبيعة ذلك العصر الذي عايشه 
  .ليسهل بعد ذلك إدراك األبعاد على مجيع املستويات

م وفاروق متربع على عرش مصر اليت ١٩٤٤ – ه١٣٦٣: ولد عبداللَّه شرف عام
ظلت حمتفظة باستقالهلا غري الكامل عن بريطانيا، والتساع اخلرق على الراقع بسبب قبضة 

م اليت ١٩٥٢/ يوليو/٢٣شر الفساد إىل أن قامت ثورة االستعمار سادت الفوضى وانت
أطاحت بفاروق وأجربته على التنازل عن العرش البنه أمحد فؤاد الثاين، وغادر البالد إىل 

  )١(.إيطاليا حيث تويف هناك
وال تدوم والية أمحد فؤاد الثاين وال وصايته طويال؛ إذ أصبح نظام البالد مجهورياً يف 

بذلك انتهت سلطة احلكم امللكي يف مصر، وعين اللواء حممد جنيب م و١٩٥٣/ يونيو/١٨
م عني مجال عبدالناصر رئيساً لس الوزراء ١٩٥٤/ رئيساً جلمهورية مصر، ويف مارس

 أعلنت احلكومة توقف حممد جنيب عن ممارسة ١٩٥٤/ وجملس قيادة الثورة، ويف نوفمرب
بدالناصر، وبعد تسعة أشهر ظل فيها منصب سلطاته رئيساً للجمهورية لتؤول إىل مجال ع

  )٢(.م١٩٥٦/ يونيو/٢٣الرئيس شاغراً أُجري استفتاء فانتخب مجال رئيساً للجمهورية يف 
وتوىل عبدالناصر رئاسة مجهورية مصر، مث رئاسة اجلمهورية العربية املتحدة اليت قامت 

م، ١٩٦٢/  سبتمرب باحتاد مصر وسوريا، حىت انفصلت عنها سوريا يف١٩٥٨/ يف فرباير
  )٣(.م١٩٧٠/ سبتمرب/٢٨إىل أن تويف يف 

ومن األعمال اليت قام ا تأميم قناة السويس، وافتتاح أول جملس أمة، وإصدار قانون 
االستصالح الزراعي للقضاء على اإلقطاع، ووضع حجر أساس السد العايل، وإصدار 

احات حمدودة، وتأميم قرارات اشتراكية واسعة النطاق؛ كتحديد ملكية األرض مبس
 على أن كثرياً من هذه )٤(املؤسسات الكربى، ومنح العمال والفالحني مزايا اقتصادية،

  .اإلصالحات مل حتقق أهدافها املنشودة، بل صار بعضها نقمة على الشعب

                                           
  .٢٥ –٥: د فوزي، صحمم"  فاروق": ينظر) ١(
  .١٢٧: ناصر األنصاري، ص. د" موسوعة حكام مصر": ينظر) ٢(
  .١٢٨: السابق، ص) ٣(
  .١٢٩: ناصر األنصاري، ص. د" موسوعة حكام مصر": ينظر) ٤(



 ١٨

وبعد عبدالناصر انتقلت السلطة بطريقة سلمية إىل أنور السادات الذي توىل رئاسة 
  .١٩٨١/ أكتوبر/٦م إىل وفاته يف ١٩٧٠/ سبتمرب/٢٨اجلمهورية من 

م، وعبور قناة السويس، ١٩٧٣/ وأعظم إجنازات السادات السياسية نصر أكتوبر
  )١(.واستعادة معظم سيناء

م، وقد ١٩٨١/ أكتوبر/١٤وبعد اغتياله توىل رئاسة اجلمهورية نائبه حسين مبارك يف 
  .أدرك منها شرف أربعة عشر عاما

نفِّذت املرحلة الثالثة من اتفاقية السالم بانسحاب القوات اإلسرائيلية، ويف تلك املدة 
وجالئها عن سيناء، وعودا إىل السيادة املصرية الكاملة، وتنفيذ أول خطة قومية للتنمية 
يف مصر، وتأكيد تنفيذ مبادئ الثورة وهو إقامة حياة دميقراطية تقوم على حرية الرأي 

  )٢(.وتعدد األحزاب
ي جممل اإلجنازات السياسية املتصلة بالزعماء، ويل اآلن عودة إىل أهم تلك ه

  .األحداث املتصلة بالفترة اليت مرت على الشاعر
  
  : العدوان الثالثي –

م؛ إذ كان أول بنود ١٩٥٢/ يوليو/٢٣تتصل جذور هذا العدوان السافر بثورة 
لة من املعارك؛ كمعركة دستور الثورة القضاء على االستعمار، حيث قامت إثْر ذلك سلس

  )٣(.اجلالء، وعدم االحنياز، مث معركة التأميم اليت تعد اجلذوة األوىل هلذا العدوان
لقد أخطأ مجال عبدالناصر يف تقدير حساباته لردود فعل جمرمي العدوان، فلم يكن 
يتوقع تدخل فرنسا، واستبعد أيضاً نشوء تكاتف بني إسرائيل وبريطانيا، كل هذا جعل 

الناصر يتخذ قراره احلاسم بتأميم قناة السويس مع كل التحديات املاضية والراهنة، عبد
من أسهمها، مع هذا كله أعلن تأميم القناة رمسياً يف % ٤٤وملكية بريطانيا ملا يزيد على 

  )٤(.م١٩٥٦/ يوليو/٢٦
                                           

  .١٣٠: السابق، ص) ١(
  .١٣١: السابق، ص) ٢(
  .٣٨:  األهرام التجارية، صهيئة البحوث العسكرية، مطابع" حرب العدوان الثالثي على مصر": ينظر) ٣(
  .٤١: هيئة البحوث العسكرية، ص" حرب العدوان الثالثي على مصر": ينظر) ٤(



 ١٩

ىل وكان موقف الدول العربية ملصر يف قرارها موقفاً مؤيداً، بل مشجعاً، وكانت أُو
السعودية، وسوريا، واألردن، مث تبعتها : احلكومات اليت جتاوبت فعالً وعمالً مع مصر هي

  )١(.سائر الدول العربية
ومما زاد األمر غموضاً موقف الواليات املتحدة املريب، وتصرحيات االحتاد السوفيييت 

لو قامت حرب، املتضاربة، هذان املوقفان جعال القوة األوىل مبنأى عن هذه األحداث فيما 
  )٢(ولكن إن كان هناك تدخل فلصاحل من؟

وبينما كانت احملاورات واحللول مطروحة يف أكثر من اجتماع، وأكثر من مكان، إذ 
سارعت القوات اإلسرائيلية بالتقدم داخل احلدود املصرية مستغلة انسحاب القوات 

 الربيطانية والفرنسية يف ول القواتز ناملصرية من سيناء الذي كان قد تقرر ملواجهة خطر 
األراضي املصرية، ومن ثَم متكنت إسرائيل من احتالل قطاع غزة، وجزيريت تريان وصنافري 

  )٣(.ضاربةً بقرار األمم املتحدة عرض احلائط، مثلما كان من بريطانيا وفرنسا
فعه وحتسباً ملا حدث كان عبدالناصر قد سارع إىل أخذ العدة براً وحبراً وجوا، تد

محاسة مل يدرك حقيقة أبعادها املباشرة، بدليل النتائج العكسية، وإن كان هناك ما يحمد 
  .يف كل هذا فهو حتقق اإلرادة العربية للشعب املصري

إن تاريخ النضال الوطين املصري : "ويلخص عبدالناصر تلك األحداث اجلسيمة بقوله
قياً بني ما قبلها وما بعدها، إن ثورة القومي العريب سوف يعترب حرب السويس فاصالً حقي

/ ديسمرب/٢٣يوليو، / ٢٦ يوماً بني ١٥٠احلرية احلقيقية يف مصر كانت بالذات ال 
  )٤(". وبني تأميم شركة القناة وانسحاب الدول اليت قامت بالعدوان١٩٥٦
  
  :م ١٩٦٧/ يونيو/٥ نكسة –

رير فلسطني من براثن حملَت عبدالناصر أحالمه فراح يطرح هنا وهناك مشروع حت
اليهود الغاصبني، وال شك أن هذا احللم يدور يف خلد كل مسلم وعريب، ال سيما أن 

                                           
  .٤٦: السابق، ص) ١(
  .٤٩ –٤٠: محدي حافظ، مكتبة األجنلو املصرية، ص"العدوان الثالثي على مصر": ينظر) ٢(
  .٦٩: السابق، ص) ٣(
  .٢٦١: هيئة البحوث العسكرية، ص" حرب العدوان الثالثي على مصر": ينظر) ٤(



 ٢٠

أكرب هم يحدق باألمة اإلسالمية والعربية هو اخلطر الصهيوين اجلامث على أرض إسالمية 
 أو أديباً عربية انطالقاً من شريعة الغاب واالغتصاب، ومل تؤرق قضيةٌ زعيماً أو مفكراً

  .كالقضية الفلسطينية، فذلك اهلاجس بكل صوره جيري يف دم كل غيور
ولقد كان هلذا اهلاجس املؤمل حضور ملموس يف شعر عبداللَّه شرف، يقول وقد 

  )١():يا قدس(تشربت روحه معاين الفداء والوالء يف قصيدته 
   

داعي اهلَوى يف مقْلَتيك دعـاين      
  نييف ع ياينى    دضلُ بالرفحت كي

أَنا منك فَالتمِسي اجلَزاَء فَـإنين         
يا قُدس دنسك البغاةُ وأَحرقـوا        

  ال ساغَ ماُء النيلِ يوماً يف فَمـي       
  

  كـاين؟      .. لَبيكرامِ من الغم أَين
وتدور بـين محبـة وتفـاين            

   رِي يف همع تصخأَر طانى اَألوو  

      كـانأَر ـنلياُء مالع تادا شم      
هــوانو ذَلــةم ــنيب اكثــرو  

  
م لنستشعر مدى اخللل الذي كنا ١٩٦٧وعوداً إىل ذلك اهلاجس نقف أمام نكسة 

  .وما زلنا نتعايش معه
إن أهم األسباب اليت كانت وراء تلك العمليات اهلجومية يعود للرعب الذي بثه 

ل يف قلب إسرائيل عندما كشف هلا عن إمكاناته العسكرية بعامة، وعن إمكاناته مجا
 فما كان من إسرائيل إال أن أعدت العدة لردع ذلك الثائر، )٢(اجلوية بشيء من التفصيل،

  .وحتطيم إمكاناته
وكانت القيادات تسعى إىل كسب –ويف الوقت الذي تأهبت فيه اجليوش املصرية 

م، وشاهد ١٩٦٧/ يونيو/٥ ضربته اجلوية املباغتة صباح يوم  ضرب العدو–الوقت
اجلميع طائرات العدو وهي تدمر املطارات والقواعد اجلوية، وحني استوعب القادة 

                                           
  .٦١:  ص  ، ه١٤١١/ شوال/ ، رمضان٤٨٧: جملة املنهل، العدد) ١(
  .٢/٢٨٣: ثروت عكاشة، مكتبة مدبويل، ص" مذكرايت يف السياسة والثقافة": ينظر) ٢(



 ٢١

املوقف انتهى العدو من ضربته مدمراً السالح اجلوي املصري، وما حدث يف القاهرة 
  )١(.حدث يف سيناء

ركت مصر كلها دون جيش ألول مرة يف إن تلك اللطمات اليت توالت يف ساعات ت
  )٢(.التاريخ، وما جرى كان خارج كل احلسابات والتصورات

وهكذا أفاق عبدالناصر من حلمه الذي أصبح كابوساً جمسداً ليحمل نفسه كامل 
م الذي وجهه لألمة ١٩٦٧/ يونيو/٩املسؤولية، فسارع إىل إلقاء خطاب التنحية يوم 

  )٣(.العربية كلها
قد كان هلذه النكسة تأثري كبري يف الشاعر وموقفه من الشعر، فقد كان قبلها ول

بشهور يؤهل نفسه وجتاربه ملرحلة إبداعية جديدة، لكن ما حدث جعله يعزف عن 
  .مشروعه القادم

: "... ولنصغ إليه وهو يروي حقيقة املأساة، يقول بعد أن عدد بعض إجنازاته األدبية
وى الشاعر يفَّ وبزغ ز ن يومها أحسست زة عنيفة وام١٩٦٧إىل أن كانت نكسة 

  )٤(".اإلنسان احملطم العازف عن كل شيء، وابتعدت عن القراءة والكتابة إال اللمم
بل إن تلك النكسة تركت بصمتها عليه حىت بعد انتهاء األزمة بزمن؛ إذ أَثرت فيه 

ته إىل عامل بعيد، يقول عن سلبا، فعكف يقرأ لشعراء منسلني عن الواقع أو متناسني جمريا
الذي ترك ) ٦(والسياب) ٥(البيايت،... مث عدت مرة أخرى إىل الكتاب أل منه بعنف: "ذلك

                                           
، ١:  طأمني هويدي، دار الطليعة، بريوت،" زاف  وعلى حرب االستن١٩٦٧أضواء على أسباب نكسة ": ينظر) ١(

  .٧٠–٦٠: م، ص١٩٧٥
  .١٢٢: السابق، ص) ٢(
  .١١٦: السابق، ص) ٣(
  .١٣: عبداللَّه السيد شرف ص) صناديد: (م، بعنوان١٩٩٦/ فرباير" جملة الرافعي) "٤(
م، من شعراء العراق اددين، كُتبت عنـه الكـثري مـن            ١٩٢٦عبدالوهاب أمحد البيايت، ولد يف بغداد عام        ) ٥(

  .مالئكة وشياطني، وأباريق مهشمة: تلفة، من أعماله اإلبداعيةالدراسات بلغات خم
  .٦٦١:  ص  ، ه١٣٩١أمحد قَبش، دار اجليل، بريوت، " تاريخ الشعر العريب احلديث"
أزهـار  : ، شاعر عراقي جمدد، له جمموعات شعرية كثرية، منها        )هـ١٣٨٤–١٣٤٤(بدر بن شاكر السياب     ) ٦(

  )٢/٤٥:األعالم. ( الكويت، ودفن يف الزبريذابلة، أنشودة املطر، تويف يف



 ٢٢

مث كان ... بصمات علي ملدة طويلة؛ قوته يف التعبري، وتالعبه باللغة، وما زلت أُعجب به
  )٣(".)٢(وصالح عبدالصبور) ١(أمل دنقل،

إبداعاً فترة من الزمان، وما لبث أن عاد بعدها إىل آمال ما قبل وظل متأثراً م فكراً و
  .النكسة ليحققها يف واقع يعيشه

  
   :١٩٧٣/ أكتوبر/٦ حرب –

ظل األمر سجاالً بني إسرائيل وزعماء العرب بعامة، وزعماء مصر خباصة، فبانتهاء 
يت أت كل م ظنت إسرائيل أا احلرب ال١٩٦٧اجلولة العربية اإلسرائيلية صيف عام 

  .احلروب، وأن العرب مل يبق أمامهم إال االستسالم واالنقياد
هذا ما ظنته إسرائيل، ولكن كان للعرب رأي آخر، فما مخدت النريان حىت هبت 
الدول العربية تبذل جهوداً سياسية واسعة لرفض اهلزمية، ويئة ظروف أقوى لرد الصفعة 

العادل والدائم يف املنطقة باإلخفاق، ويبدو أن إن باءت حماوالت إرساء قواعد السالم 
مصري تلك اجلهود الدائبة آل إىل اإلخفاق الذريع أمام تعنت إسرائيل ورفضها ألي مبدأ 

  )٤(.سلمي
واستمرت مصر بزعامة السادات يف بذل اجلهود لتحقيق السالم يف املنطقة، ودعت 

  )٥(.م١٩٧٣/ يونيه/٤لعقد دورة طارئة لس األمن يف 

                                           
، من شعراء مصر املتميزين، ومن أبرز شعراء التجديد يف العـصر       )هـ١٤٠٣–١٣٥٩(حممد أمل فهيم دنقل     ) ١(

  .بني يدي زرقاء اليمامة، ومقتل القمر: احلديث، من أعماله األدبية
  .٢/٤٦   ، ه١٤١٨، ١:حممد خري رمضان يوسف، دار ابن حزم، بريوت، ط" تتمة األعالم"
، شاعر مصري مزج بني التقليد والتجديد، والعريب والغريب، مـن           )هـ١٤٠١–١٣٥٠(صالح عبدالصبور   ) ٢(

  .أحالم الفارس القدمي، تأمالت يف زمن جريح، وله مسرحية مأساة احلالج: أعماله اإلبداعية
  .١٠٥ : ص  ، ه١٤١٨، ١:أمحد العالونة، دار املنارة، جدة، ط" ذيل األعالم"
  .١٣: ، عبداللَّه السيد شرف، ص)صناديد: (م، مقالة١٩٩٦/ فرباير" جملة الرافعي) "٣(
 ضياء الدين زهـدي،    – طه ادوب  –، حسن البدري  "حرب رمضان اجلولة العربية اإلسرائيلية الرابعة     ": ينظر) ٤(

  .٤٠ –٣٧: م، ص١٩٧٥اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
  .٣٥٤: م، ص١٩٨٥، ٢: موسى صربي، املكتب املصري احلديث، ط" قيقة واألسطورةاحل: السادات": ينظر) ٥(



 ٢٣

وقد مت التصويت على مشروع هذا القرار الذي تقدمت به دول عدم االحنياز، فحصل 
على موافقة ثالث عشرة دولة من الدول األعضاء يف جملس األمن، وامتنعت الصني عن 
التصويت، واستخدمت الواليات املتحدة حق الفيتو لتحطيم املشروع، فخلصت مصر من 

 فائدة ترجتى من إسرائيل اليت عقدت العزم على هذه املباحثات واملبادرات إىل أنه ال
مواصلة العدوان، وأكد كل ذلك ما توصلت إليه القيادة املصرية عقب عدوان إسرائيل 

  )١(.م من أن ما أُخذ بالقوة ال يسترد إال بالقوة١٩٦٧عام 
ومع إخفاق تلك احملاوالت اختذ السادات القرار السياسي اجلريء باستخدام القوة 

  .ية، فاستعدت القوات جبميع آالا وإمكاناا هلجوم مفاجئالعسكر
وأخرياً حدد كل شيء؛ الشهر، واليوم، والساعة، واللحظة، بتنظيم حريب دقيق لبدء 
عملية اهلجوم، وعلى قناة السويس أمتت مجيع القوات حتركاا واختذت أوضاعها وأمسك 

ة حصدت إسرائيل إثرها مثرة التاريخ قلمه ليسطر أروع األحداث عرب مشاهد رهيب
  )٢(.غرورها يف أيام لن تنساها

لقد كانت تلك األيام بداية تاريخ جميد للمسلمني والعرب، إنه يوم انتصار مل يشهدوه 
/ أكتوبر/٦قضي األمر، وانضم يوم : "منذ قرون، وعن ذلك اليوم يقول أحد الكتاب

لدة؛ كيوم حطني، ويوم عني إىل أيام مصر ايدة اخلا  ه١٣٩٣/ رمضان/١٠ –م١٩٧٣
جالوت؛ حيث حطَّمت يف األوىل خطر الصليبيني، وحطَّمت يف الثانية خطر التتار، ويف 

  )٣(".معركة العبور حطمت خطر الصهيونية
  .م١٩٧٣تلك كانت أهم األحداث السياسية يف عصر عبداللَّه شرف حىت سنة 

جمرى الواقع وأثرت تأثرياً مباشراً يف ومل يتلُ ذلك من األحداث اجلسام اليت غريت 
نفوس الشعوب إال  املفاوضات اليت بدأت بني اجلانبني املصري واإلسرائيلي بزيارة وفد 

م، وما تال تلك الزيارة من سعي إىل وضع اتفاقية سالم بني ١٩٧٧إسرائيلي ملصر عام 

                                           
 ضياء الدين زهـدي،    – طه ادوب  –، حسن البدري  "حرب رمضان اجلولة العربية اإلسرائيلية الرابعة     ": ينظر) ١(

  .٤٤ –٤٣: ص
 ضياء الدين زهـدي،    –ادوب طه   –، حسن البدري  "حرب رمضان اجلولة العربية اإلسرائيلية الرابعة     ": ينظر) ٢(

  .٤٧ –٤٥: ص
  .٥: معركة العبور ايدة، أمحد حسني، دار الشعب، ص) ٣(



 ٢٤

سادات للواليات م اليت بدأت بزيارة ال١٩٧٨عام ) كامب ديفد(الطرفني، هي  اتفاقية 
م من أجل حتقيق ما يسمى بالسالم العادل والشامل يف الشرق ١٩٧٨/ فرباير/٤املتحدة يف 

األوسط، بعد أن سيطرت هواجس اخلوف الدخيلة من إسرائيل على نفوس العرب؛ إثر ما 
م، ولألسف مل تقدم تلك االتفاقية شيئاً يذكر سوى تعرية ١٩٧٣حققوه من انتصار عام 

  )١(.عريب، واهتزاز صورته، اليت نتج عنها استسالم العرب واستعداد إسرائيلالوطن ال
هذه أهم خلفية تضمنتها االتفاقية، وإن كان هناك من يرى جوانب أخرى هلذه 
االتفاقية فهي جوانب ال تعدو كوا آثاراً ثانوية ترتبت عليها، منها االنتماء إىل القومية 

  )٢(.املصرية

                                           
  .١٢٩: ، حممد إبراهيم كامل، دار طالس، ص"السالم الضائع يف اتفاقيات كامب ديفد": ينظر) ١(
  .٣٣٢: عبدالعظيم رمضان، ص. ، د"أوراق من تاريخ مصر": ينظر) ٢(



 ٢٥

  :اعية  احلالة االجتم–ب 
  

ظل اتمع املصري مع احنسار طبقاته قائماً على دعامتني من بداية النهضة؛ األوىل 
  )١(.ريفية، واألخرى مدنية، وتشكل الدعامة األوىل الغالبية العظمى من اتمع املصري

  

  : اتمع الريفي –
تفاوت ذلك اتمع الذي يشكل الغالبية هو جمتمع الشاعر عبداللَّه شرف، ومع ال

املُحس من ريف إىل آخر من حيث نسبة الرقي املقارِبة للمدنية أو البعيدة عنها إال أن 
  .صناديد كانت قريبة من إحدى كربيات املدن شبه الريفية

ومبعرفة القيم التارخيية القدمية اليت مل جتاوز حدود القرية إال ملثلها نستطيع الوصول إىل 
  .ترامي على أطراف النيل العظيمأهم قيم ذلك الريف الكبري امل

الريف جمتمع حمافظ تغلب عليه بشكل عام صفات اتمعات الشرقية املسلمة وخباصة ما 
يتعلق بالعادات والتقاليد، ومع االنفتاح وآثار االستعمار الفكرية والثقافية بدأ ذلك اتمع 

  )٢(.أنه سيتنازل عنها يوماً مايفقد شيئاً فشيئاً بعضاً من مقوماته اليت مل يدر يف حسبانه 
وأهم ما مييز تلك اتمعات الريفية عن غريها من اتمعات التكاتف االجتماعي 
جبميع أنواعه ودرجاته، فاألسرة ال تقوم إال بأفرادها جمتمعني، وكل منهم يعرف ما له وما 

  )٣(.عليه، ولذا قد جند أسرتني أو أكثر حتت سقف واحد يسودهم اإلخاء والود
، فليس بينهم  اجلوارتراعي حقوقتلك البيوت الصغرية املتجاورة اليت يقابل بعضها بعضاً 

  )٤(.غريب ولو كان غريبا، فكل منهم يعرف اآلخر معرفة مفصلة متتد إىل شؤونه اخلاصة
ومع انتشار املصاحل املادية يف مجيع طبقات اتمع ظلت الصفات العربية األصيلة على ما 

 الريف كالكرم واملروءة، فمع ضيق ذات اليد، ومع العناء الذي يكابده الريفي من هي عليه يف
  )٥(.أجل حتصيل قوت يومه إال أنه جيوع وال يقصر يف واجب تفرضه عليه شهامته ومروءته

                                           
  .٦٩: م، ص١٩٩٣، دار صوت العرب للثقافة واإلعالم، "طف، عبدالناصر ذكرى مولدهاملقت": ينظر) ١(
، ١: حممود متويل، دار الثقافـة، ط     . ، د "دراسات يف تاريخ مصر السياسي واالقتصادي واالجتماعي      ": ينظر) ٢(

  .٥١٥: ، ص١٩٨٥
  .٥٢١ –٥١٥: ود متويل، صحمم. ، د"دراسات يف تاريخ مصر السياسي واالقتصادي واالجتماعي": ينظر) ٣(
  .٥٢١ –٥١٥: السابق، ص) ٤(
  .٥٢١ –٥١٥: السابق، ص) ٥(



 ٢٦

وللحفاظ على العادات والتقاليد شأن عجيب، فكل شيء يف حيام له عاداته 
نور تقام له طقوس وحفالت، وكذلك مناسبات الزواج وتقاليده؛ فاملولود منذ أن يرى ال

عادات وتقاليد ال حصر ... ومراسم اجلنازة، وما يكون عند العزم على احلج والعودة منه
  )١(.هلا وال تنازل عنها

أما أعيادهم فال تكاد حتصى، وأمهها عيدا الفطر واألضحى، يلي هذين أمهيةً ما 
يد رأس السنة اهلجرية وامليالدية، وأعياد وطنية وأعياد يطلقون عليه عيد املولد النبوي، وع

  .ل اللَّه ا من سلطانز ن ما أ)٢(...وأعياد
ومن تقاليدهم الدينية اخلاطئة اعتقاد بعضهم يف زيارة القبور، وإقامتها يف املساجد، 

قيمة اجتماعية يف الريف ذات "وذبح النذور هلا، وبعض تلك العادات واملعتقدات ميثل 
، ويصل األمر يف ...ثري كبري يصل إىل حد أن األسرة متنع نفسها القوت لتفي بالنذورتأ

بعض القرى إىل حد عرض املرضى على أضرحة هؤالء األولياء، كما أن ذلك ال مينع املرأة 
  )٣(".اليت ختاصم زوجها من الذهاب إىل ضريح بعض األولياء طلباً للرضى واحملبة

يتفقد فيه بعضهم بعضاً سائلني عن غائبيهم ومرضاهم، واملسجد هو امللتقى الذي 
  )٤(.وإن حدث خالف فإمام املسجد مرجع ال حيتاجون معه إىل تدخل جهات رمسية

تلك أهم مظاهر احلياة الريفية اهلادئة اليت ستطوهلا يد املدنية يوماً ما، لتتعرى من 
  .مظاهرها تدرجييا، وتنغمس يف احلضارة شأا شأن املدن

  

  :اتمع املدين  –
كأي جمتمع مدين ناهض جند اتمع املدين يف مصر، فهو يسعى دائباً إىل الرقي 
والتقدم وتطوير قدراته وإمكاناته يف شىت جماالت احلياة جبد وإتقان بعيداً عن كل ما يعوقه 
 عن حتقيق أهدافه، ولشدة اماكه يف حتقيق ذاته ضعفت صلته ببعض القيم، ومن ثَم بدت
الصالت األسرية يف اتمع املدين أضعف منها يف اتمع الريفي، ومل يعد للجوار أمهية 

                                           
  .٥٢١ –٥١٥: السابق، ص) ١(
  .٥٢٢: السابق، ص) ٢(
  .٥٢٢: حممود متويل، ص. ، د"دراسات يف تاريخ مصر السياسي واالقتصادي واالجتماعي) "٣(
  .٥٢١ –٥١٥: السابق، ص) ٤(



 ٢٧

تذكر، وأصبح التعاون مبنياً على تبادل املصاحل، ويف ظل تلك التغريات قلَّت األعياد 
وأصبح االحتفال مبا بقي منها باردا، ومل يعد هناك ما جيمعهم خارج إطار العمل إال ما 

  )١(.اهي للتسلية وإضاعة الوقتكان يف املق
وكانت عناية أصحاب مقاهي القاهرة مبقاهيهم كبرية جدا؛ فقد كانوا يتأنقون يف 
تأثيثها، وميألوا بشىت وسائل الترفيه املتاحة، وكان أعداد مرتاديها خيتلف حسب ما فيها 

  )٢(.من وسائل ترفيه
اشر يف كثري من مظاهر احلياة؛ يف ولتأثري االنفتاح الغريب يف اتمع املصري تأثري مب

امللبس واملسكن، حىت يف التحية وااملة وطريقة الكالم، ومع ذلك بقيت فئات كثرية 
حمافظة على أصالة تذكر، على أن الغالبية العظمى من ذلك اتمع مل تنسلخ من أهم 

  )٣(.املقومات، وخباصة الدينية والوطنية
يت توالت على ذلك اتمع أثر بارز يف صنع روح ولألزمات السياسية واحلربية ال

نضالية أَوجدت يف اتمع املصري الصرب والكفاح وجماة األخطار، وفتحت له باباً 
للبحث عن طريق مؤد للوحدة والتكافل، فوضع يده يف يد أخيه السوري مكوناً احتاداً عام 

  )٤(.م دام ثالثة أعوام١٩٥٨
لمس مساعي جلية سعت إىل حتقيق تنمية اجتماعية وعلى املستوى السياسي ن

واقتصادية رفعت من مستوى الشعب املصري مدناً وأريافا، فكان أول ما فكر فيه رجال 
م هو قانون اإلصالح الزراعي الذي دفع حركة اإلنتاج خطوات إىل األمام، ١٩٥٢ثورة 

نيب، وإقامة مشروع ومن ذلك تشجيع االستثمار الوطين اخلاص، والفسح لالستثمار األج
  )٥(.السد العايل الذي أتاح توسيع رقعة األراضي الزراعية مبا يواكب حركة تزايد السكان

                                           
  .٥٢١ –٥١٥: السابق، ص) ١(
  .٣٦٦: ، أنور اجلندي، مطبعة الرسالة، ص"تطور الصحافة العربية يف مصر": ظرين) ٢(
  .٥٢١ –٥١٥: حممود متويل، ص. ، د"دراسات يف تاريخ مصر السياسي واالقتصادي واالجتماعي": ينظر) ٣(
 املصرية العامة   عبدالرؤوف عمرو، اهليئة  . د: ، مالكومل كري، ترمجة   "عبدالناصر واحلرب العربية الباردة   ": ينظر) ٤(

  .٣٧: م، ص١٩٩٧للكتاب، 
  .٢٠٩ –٢٠٧: م، ص١٩٨٨، ثروت عكاشة، مكتبة مدبويل، "مذكرايت يف السياسة والثقافة": ينظر) ٥(



 ٢٨

  : احلالة الفكرية والثقافية –٢

لكي نعي البعد الفكري والثقايف لعصر الشاعر فال بد من وقفة قصرية مع عصور 
  .ة فيما بعدالنهضة األوىل اليت اتكأت عليها احلياة الفكرية والثقافي

م ١٧٩٨ – ه١٢١٣بعيداً عن األهداف السياسية للحملة الفرنسية على مصر عام 
هزة عنيفة ملصر أيقظتها من "يستطيع املطلع على ما خلفته من نتائج وآثار أن يدرك أا 

سباا الطويل العميق، وبينت هلا أا تعيش يف عامل آخر، وأن الدنيا تسري وأهلُها واقفون 
يف أحالمهم جيترون ماضيهم وال يدركون مساويهم، ويظنون أم الناس وأن غارقون 

  )١(".غريهم ال شيء
 عدد اإليقاظ، فأُسست –مع عدد االستعمار واالستغالل–لقد رافقت تلك احلملة 

مراصد فلكية وأماكن لألحباث ومكتبة عامة، وأنشئ امع العلمي املصري الذي كان من 
  )٢(. وبث العلوم واملعارف، ودراسة األحباث ونشرهاأهدافه نشر املدنية،

 انطلقت البعثات شرقاً وغرباً لدراسة مجيع الفنون، وكان مما )٣(ويف عصر حممد علي
اقتضته تلك البعثات أنْ نقلت كنوز املعرفة األجنبية إىل اللغة العربية، فتأسست إثر ذلك 

برز آثارها وض الترمجة، مث تال م، اليت كان من أ١٨٣٦: مدرسة اإلدارة واأللسن عام
ذلك تأسيس املطابع والصحف مما كان له األثر البارز يف النقلة الثقافية املصرية يف أول 

  )٤(.عصورها
ومتضي احلركات الفكرية والثقافية مرةً إىل األمام ومرة إىل اخللف حىت أطل عصر 

  .م١٩٤٤ – ه١٣٦٣: الشاعر بداية من عام
  .تغريات، وإن كانت أسسه قائمة على ما مر من بداياتكان ذلك العصر عصر م

، ومل يقف األمر ...كل شيء تغري بتغري الزمان والرجال؛ التعليم والصحافة والتأليف
  .عند حدود التغري والتطور، إمنا جتاوزه إىل البحث عن اجلديد يف كل جمال

                                           
  .١/١٧، عمر الدسوقي، دار الفكر العريب، "يف األدب احلديث) "١(
  .١/١٦السابق، : ينظر) ٢(
. لباين مستعرب، وهو مؤسس آخر دولة ملكيـة مبـصر         ، أ )ـه١٢٦٥–١١٨٤(حممد بن إبراهيم علي باشا      ) ٣(
  )٦/٢٩٨:األعالم(
  .٢٣ –١/١٩، عمر الدسوقي، "يف األدب احلديث": ينظر) ٤(



 ٢٩

حمصورة يف املدن، ومل فالتعليم مثالً مل يعد خاصاً بطبقة دون طبقة، ومل تعد املدارس 
يعد التعليم العايل، وال البعثات حكراً على أبناء الذوات، وأصبح من واجبات احلكومات 

  )١(.األوىل العناية بالتعليم والفكر والنهوض ما ألن فيهما ضة األمة
هذا بشكل عام، وإليضاح أهم مالمح عصر الشاعر الفكرية والثقافية ينبغي اإلملام 

مراحله، واإلعالم ووسائله، مث ما نتج خالل ذلك من تيارات جديدة ذات عمق بالتعليم و
  .وانتشار

كانت أهم اخلطوات الداعية إىل التعليم اَألويلّ إتاحته جلميع الفئات باان، حىت إن 
احلكومات أصبحت ترصد له امليزانيات الضخمة اليت تتزايد عاماً بعد عام بازدياد املُقْبِلني 

 يعد لألمية وجود يذكر بني الناشئة، وخباصة يف املدن، وقد صحب تلك اخلطوة عليه، ومل
إحياء للكتب وتشجيع على تأليفها وترمجتها، مما أدى إىل ازدهار دور الطباعة والنشر 

  )٢(.فتزايدت تزايداً ملحوظا
ويف جمال التعليم العايل ازداد عدد اجلامعات، وخرجت من حدود املدن ليصبح 

الفكرية من دور قيادي خالّق تستطيع " املراكز الريفية ضرورة، ملا هلا يف احلياة وجودها يف
من خالله بنظمها العلمية ودراساا املعملية أن ترصد الظواهر، وتفحص القضايا 

  )٣(".األدبية
وصار االلتحاق باجلامعة حقاً مشروعاً للجميع، بل إنه أصبح حتمية ال مفر منها 

ن أوا مراحل تعليمهم األولية، ومع ازدياد اإلقبال الشديد على ملعظم الطالب الذي
اجلامعات تعددت التخصصات وظهرت كليات وأقسام مل تكن موجودة، وتبع هذا 
التوسع إنشاء املكتبات العامة، فأصبحت يف كل كلية مكتبتها اخلاصة، ويف كل قسم، 

ؤلفني انتشرت املكتبات وحني مل تستوعب تلك املكتبات متطلبات الرواد وجديد امل
التجارية ينافس بعضها بعضا، فأدى كل هذا إىل وجود ضة ثقافية حممودة يف كثري من 

  )٤(.جوانبها، إال أا غالباً تنتهي وتتالشى عند اية آخر سنة جامعية
                                           

  .٢٢ –١/١٩، عمر الدسوقي، "يف األدب احلديث": ينظر) ١(
  .٢/١٧٥السابق، ) ٢(
  .٥٦:  ص  ، ه١٤١٠، ١: ، جنيب حمفوظ، الدار املصرية اللبنانية، ط"حول الثقافة والتعليم) "٣(
  .٢/١٧٥، عمر الدسوقي، "يف األدب احلديث": ينظر) ٤(



 ٣٠

أما وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة فقد أسهمت يف بث الوعي الثقايف يف طبقات 
لفة، ولكن مل يكن ما تقدمه مقنعاً لكثري من مريدي الفكر، ألا كانت تعنى اتمع املخت

أوالً بفئات حمدودة الثقافة، بل رمبا كان ما يبث فيها سبباً مباشراً يف تكوين أزمة تتمثل يف 
  )١(.صرف متابعيها عن القراءة واالطالع

الظواهر يد طُوىل يف صبغة وللصحافة اليت تعد املرتع اخلصب واملنبع املتدفق ملثل تلك 
  .عصر الشاعر فكرياً وثقافيا

وألجل هذه األمهية اليت انفردت ا عن وسائل اإلعالم األخرى مرت مبراحل رقابية 
متعددة، إىل أن أنشئ ما يسمى بنقابة الصحفيني اليت محت الصحافة من امللْكية 

 وتال ذلك )٣(جهات خاصة، ومن القيود الرقابية الصارمة اليت تفرضها تو)٢(الفردية،
م أَيد فيه الشعب جعل الصحافة سلطة رابعة وفق ١٩٧٩/إبريل/١٩استفتاء أُجري يف 
  )٤(.قانون نقايب واضح

ونتيجة للحركة الفكرية الناهضة صدرت مئات الصحف واالت؛ منها ما هو يومي 
وراً وأسبوعي ونصف شهري وفصلي وسنوي، ومل يكن صدور الصحف واالت مقص

  )٥(.على اللغة العربية، فقد صدرت أيضاً عشرات الصحف واالت بلغات أجنبية خمتلفة
وواصلت الصحافة خطواا سائرة على النهج نفسه بعد أن خط هلا نظام كفل هلا 

  .كثرياً من احلقوق وجعل هلا شرعية سياسية، واجتماعية وفكرية
ة فتية شجعت أصحاب األقالم، هذا وغريه كان له األثر املباشر يف وجود ض

وأتاحت هلم الفرص تلْو الفرص ليثبتوا وجودهم يف عامل متقارب بوسائله ومبتكراته، وما 
  .اليت أخذت بيد الشاعر بادئ األمر إال مثال وشاهد على تلك النهضة) أصوات(جملة 

                                           
  .١٦٤: ، ص١٤٤: جنيب حمفوظ، ص" حول الثقافة والتعليم": ينظر) ١(
  .١٠٧: ، ص١٠٠: ، ص١٢: م، ص١٩٩٥رمزي ميخائيل، . ، د"تاريخ السياسة والصحافة املصرية": ينظر) ٢(
  .٢٢٨: م، ص١٩٨٩، ١: د محروش، دار املستقبل العريب، ط، أمح"قصة الصحافة يف مصر": ينظر) ٣(
  .٢٥٢:  ص   ، ه١٤٠٢، ٤: إبراهيم عبده، مؤسسة سجل العرب، ط. ، د"تطور الصحافة املصرية": ينظر) ٤(
  .٣٦٥ –٣٤٦: السابق، ص: ينظر) ٥(



 ٣١

وقفنا وفيما خيص احلياة األدبية وما علق ا من تيارات انبثقت مع تلك الظروف تست
وامتدت حىت غمرت الوطن العريب كله، "م، ١٩٤٧: حركة ظهرت معاملها يف العراق عام

  )١(".وكادت بسبب تطرف الذين استجابوا هلا جترف أساليب شعرنا العريب األخرى مجيعا
إا حركة الشعر احلر، ويعود ارتباط هذه احلركة بتلك الفترة إىل كثرة متغريات 

افع اليت ساعدت على ظهورها يف مصر دوافع نفسية وحتررية، احلياة، ولعل أقوى الدو
كانت حركة التحرر وشعور الفرد بشخصيته أول عامل حاسم ومهم يف حترر "ولذا 

  )٢(".الشعر من ربقة التقليد
ومنهم عبداهللا ) ٣(ولقد أذعن كثري من شعراء اجليل كباراً وصغاراً إىل هذه االنتقالة،

  .رة الكثري من صفحات دواوينهشرف الذي مألت قصائده احل
ويف ظل املتغريات والبحث عن اجلديد وحماولة التحرر من القيود تلت تلك االنتقالة 

–انتقاالت أبعد مدى مبتدئة بالشكل، ومارة باملضمون، حىت إذا أجهزت عليهما ظهر 
 ما ميكن أن يقال عنه إنه آخر حلقة من سلسلة التأثر باآلداب –بشيء من االنتشار

  )٤(.النثر) قصيدة: (ـعرف بألجنبية، وهو ما يا

                                           
  .٣٥ :م، ص١٩٧٨ –٥: ، نازك املالئكة، دار العلم للماليني، ط"قضايا الشعر املعاصرة) "١(
  .٧٣:  ص  ، ه١٤٠٩ –١: سعد عبداملقصود ظَالَم، دار املنار، ط. د.، أ"مدخل إىل النقد احلديث) "٢(
 –١: حممد محود، دار الكتـاب اللبنـاين، ط       . ، د "بياا ومظاهرها : احلداثة يف الشعر العريب املعاصر    ": ينظر) ٣(

  .٤٨:  ص  ، ه١٤٠٦
  .٤٤: م، ص١٩٩١، ١: ، يوسف حامد جابر، دار احلصاد، ط"نثرقضايا اإلبداع يف قصيدة ال": ينظر) ٤(



 ٣٢
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صية وما يكتنف هو الذي يعرب عن انفعاالت قائله الشخ"هذا النوع من الشعر 
وما تنطوي عليه تلك العواطف والعوامل ... وجدانه من مشاعر وخواطر وعواطف خمتلفة

من مستويات نفسية وفنية تتجاوز تلك األحاسيس الفردية إىل تصوير أشواق اإلنسان 
وطموحه وقلقه ومهومه يف مرحلة من شأا أن تثري يف النفس كل هذه األلوان من 

  )١(."العواطف واألحاسيس
 وميثل )٢(،"الذي يصور مشاعر الذات من حب وكره وفرح وحزن وغريها"وهو أيضاً 

اجتاهاً جلياً يف منشور الشاعر وخمطوطه، ال سيما أن شرفاً مل خيض بقلمه تلك ااالت 
  .اليت خاضها معاصروه

واملتأمل يف واقع الشاعر والظروف احمليطة به لن يعجب من كون الشاعر جيعل من 
عة الوجدانية ز نغلبت ال"عة الوجدانية مالذاً خيلص منه إىل حديث الذات، ولذا ز ن التلك

على شعر الشاعر عبداللَّه السيد شرف الذي حنا بالكثري من شعره منحى الرومانسيني يف 
  )٣(".عة بدرجة كبريةز نمصر الذين سيطرت عليهم تلك ال

ض لدى شرف وغريه من معاصريه ولغلبة هذا النوع من الشعر على الشعر الذايت احمل
أسباب تعود إىل تضاؤل دور األفراد يف اتمعات احلديثة، وبروز دور الشعب بصورة 

  )٤(.عامة
وإذا كان شعراء الرومانسية املغرقون يف الوجدانية الذين عاصر الشاعر كثرياً منهم 

ظلمة، ومن ينحون بوجدانيام مناحي رمزية؛ حبيث ينسجون من ضياء الصباح ستور 

                                           
   ، ه١٤٠١، ٢: عبدالقادر القط، دار النهضة العربية، بريوت، ط     . د" االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر     ) "١(

  .٤٩٠: ص
  .١٨٧: م، ص١٩٨٧السيد مرسي أبو ذكري، دار الطباعة احلديثة، . د" العمل األديب بني اإلبداع واألداء) "٢(
علي عبدالوهاب مطاوع، رسالة ماجستري خمطوطة مقدمة إىل " شعر ذوي العاهات يف األدب املصري احلديث) "٣(

  .٣١٢: م، ص١٩٩٣ – ه١٤١٤: كلية اللغة العربية جبامعة األزهر، سنة
: م، ص ١٩٦١العاليـة،   عمر الدقاق، نشر معهد الدراسات العربية       " االجتاه القومي يف الشعر املعاصر    ": ينظر) ٤(

٤٧٦.  



 ٣٤

صخب املدينة سحباً ريفية، ومن أمواج البحر أهازيج عذرية، نبحث ونقرأ يف شعر شرف 
  .فال نكاد جند إال اعتداالً يف تلك النظرات من حيث منطقية التعبري وصدق التناول

يبقى شعر عبداللَّه شرف يف اية املطاف ليعطي يف جوهره روح "فليس غريباً أن 
  )١(".عرالشعر، ووجدان الشا

عة الوجدانية املبثوثة يف شعر عبداللَّه شرف شعر الغزل، ز نولعل أبرز مناحي تلك ال
  .وشعر الشكوى، وشعر احلنني

  
  : الغزل –أ 

  
هو أشهرها "بل ) ٢(وهو من أكثر الفنون األدبية عراقة، وألصقها بالشعر الغنائي،

 إذ )٤(؛"عراء الرومانسيني العربامتداداً ملوضوعات الش"وظل ) ٣(،"وأكثرها رواجاً وإمتاعا
واملرأة فيه تصوير "هو أقواها تصويراً لعواطف الشعراء وأحاسيسهم مع الطرف اآلخر، 

  )٥(".هلوى الرجل ووجده، وفيه وصف خلَلْق املرأة وأخالقها، وفيه حكاية عما جيري بينهما
 الغزلية يف وقد حظي الغزل مبكانة كبرية يف شعر عبداللَّه شرف، وقد جاءت قصائده

تتأرجح بني التوق إىل امتالك احلبيبة والتوسل "نسقها املعهود من قدمي العصور، فهي 
  )٦(".إليها، وبني احلزن والبكاء الناتج عن فقدان املرأة

ولشرف أن يبدع يف هذا اال أكثر من ااالت األخرى، ألن الشعر الوجداين ويف 
الرومانسيني باملرأة، ورومانسية عبداللَّه شرف مقدمته شعر احلب حمور أساس يف عالقة 

تفرضها عليه طبيعته املرهفة وواقعه الذي عايشه مقيداً جبسمه، فما كانت حركاته سوى 

                                           
  .١٣٦: حلمي القاعود، ص. د" الورد واهلالوك) "١(
  .١٨٦: م، ص١٩٨٤، ٢:جبور عبدالنور، دار العلم للماليني، بريوت، ط" املعجم األديب": ينظر) ٢(
  .٥: م، ص١٩٥٤سامي الدهان، دار املعارف، القاهرة، " الغزل: فنون األدب العريب) "٣(
حمسن أطيمش، منشورات وزارة الثقافة     . د" راسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر العراقي املعاصر       د: دير املالك ) "٤(

  .١٧٠: م، ص١٩٨٢ بغداد، –واإلعالم
  .٩٢: م، ص١٩٧٠علي بو ملحم، املطبعة العصرية، لبنان، " يف األدب وفنونه": ينظر) ٥(
  .١٧٠: حمسن أطيمش، ص. د" عراقي املعاصردراسة نقدية للظواهر الفنية يف الشعر ال: دير املالك) "٦(



 ٣٥

حركات وجدانية متور يف داخله، فحيناً متوج ا الذكريات، وأحياناً كثرية تعصف ا 
  .رياح احلب اليت يأنس إليها ويتخذ من أعاصريها أصفى ندمي

يكون عند الشاعر الوجداين كاليد "ولتلك األسباب رأى أحد النقاد أن احلب 
الرحيمة اليت يرجو الشاعر أن متتد إليه لتنتشله من وهدة احلياة وآثامها، ففي احلب جيد 

  )١(".الشاعر خالصه من وحدته، وإحساسه باليأس، أو العجز، أو باالغتراب
 يف غزله أصوله العذرية العفيفة، فليس يف شعره وللنسق الذي سار عليه عبداللَّه شرف

كان جل حديثه عن معشوقته "جمون، ومل يكن يبتذل صورة حمبوبته كما ابتذهلا غريه ممن 
إمنا ... حديثَ املشتهي جسدها الطامعِ إىل وصاهلا، وما كان يعنيه أن يلتفت إىل عواطفها

بل كان شرف يستأثر بالتعبري عن ) ٢(،"هو مشغول دائماً بنفسه وهواه ورغباته وتطلعاته
  .هواه النقي، ومشاعره الطاهرة، متخذاً الشعر وسيلة يبث من خالهلا تبارحيه

وهو كغريه من الرومانسيني الذين تناولوا املرأة يف أشعارهم روحاً ال جسدا، فنظروا 
إليها نظرة خاصة ختتلف عن نظرات شعراء اجلسد واملفاتن، فهي عندهم ذلك الكائن 

  )٣(".وهي املالذ الذي حيتمون حببه من اغترام يف الواقع اإلنساين"اللطيف الرقيق املشاعر 
وهو يف أشعاره تلك بني مقلد يسري مع الشعراء الذين أسهبوا يف هذا اال مصورين 
أجواء غرامية حاملة؛ ليضفوا على أشعارهم رونقاً ياً ونغمات عذبة مسموعة، وبني 

  .قة قامت أسسها على الوفاء واإلخالصصاحب معاناة صاد
وهذا اجلانب األخري يتمثل يف عالقته الطاهرة برفيقة دربه اليت خرجت معه من املدينة 
الصاخبة وشاركته هدوء الريف، وقاومت من أجله نظرات كثرية حتذرها من مستقبل 

تشعر  تلك التضحية جتعل القارئ يس)٤(جمهول مع رجل بدأت عاهته تستشري يف جسده،
  .صدق التجربة يف غراميات عبداللَّه شرف املتعلقة ذا اجلانب

                                           
م، ١٩٨٦يسري العزب، اهليئة املصرية العامة للكتاب،       . د" م١٩٥٢ –١٩٣٢: القصيدة الرومانسية يف مصر   ) "١(

  .٤١: ص
 –  ه١٣٩٢ بـريوت،    –، دار صادر  ٢: بكري شيخ أمني، ط   . د" احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية     ) "٢(

  .٢١٩: م، ص١٩٧٢
  .٤١: يسري العزب، ص. د" القصيدة الرومانسية يف مصر) "٣(
  . ه١٤٢٠/ ٧/٢: من حديث مع الدكتور حسني علي حممد يف الكلية يوم السبت، املوافق) ٤(



 ٣٦

  )١():العمر أنت(ويتجلى هذا الوفاء واإلخالص يف قصيدة 
  

 دونَ شريك قليب الذي قد عاش
أسرته معجزةُ الغرامِ فلم يزلْ 
يدعو ويقِسم ال يزالُ متيماً 

أسرته منك مالحةٌ يشدو هلا     
قبلَك ما اهلناُء وما الرضى مل يدرِ 

ما العمر إال أنت رغم تكتمي 
طُويف على عمري أنالُ رغائيب 
  ولتعلَمي أني املُحب وأنين

  

    السعادةَ واهلناءةَ فيك وجد
          عذَّباً يرجوكم يرنو إليك

 ىب واديكفين احلياةَ علَى ري
 ال يسلوك وهلاً وحييا العمر

ك متيماً يفديك فسعى إلي
 ى تدعوكنيا األسيف د والروح
 يفيك واستقبلي نغمي عساه
السعادةَ واهلناءةَ فيك أجد  

  
إن يف تلك األبيات تعبرياً صادقاً عن مشاعر الوفاء والوالء لتلك احلبيبة اليت أسرته 

كافأةً لصدق هواها بغرامها فأصبح ال جيد السعادة إال معها، وأقل ما ميكن أن يقدمه هلا م
معه أن يربهن هلا وفاء قلبه الذي مل يعرف شريكاً معها، وال عجب يف ذلك؛ إذ إن من 

  )٢(".مركَّزاً على القلب وما يعانيه من مرارة والتياع"شأن احلب الصادق أن يكون 
 ًأن يبقيه متيما ا، وال يقف عند هذا احلد من اإلثبات، بل إنه يذكر هلا دعاءه اللَّه

وهائماً يف هواها، ولكي تشعر بأمان أكثر يقسم هلا أنه سيظل كذلك مفنياً عمره يف دنيا 
  .هواها

وال يريد الشاعر منا أن نعجب من صدقه املتناهي مع حمبوبته، ألنه كان قبل أن متأل 
دنياه ال يعرف للهناء وال للرضى معىن يف حياته، فهي عمره اجلديد الذي أعاد إليه كل 

  . السعادةمعاين

                                           
  .١٣: م، ص١٩٨٨/ ، مارس١٢: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ١(
: م، ص ١٩٨٧علم للماليـني، بـريوت،      أميل يعقوب وآخران، دار ال    " قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية   ) "٢(

٢٨٦.  



 ٣٧

ويف نغم سامٍ يشدو بأعذب ما يقوله حمب حلبيبته اليت مألت وجوده، وأفعمت كيانه 
  )١(:يف قوله

  

يا ي احلسنِ يا روح اهلـوى يف كـلِّ دربِ                 
يا شعاعاً من حنان اللَّه يف صـدري وقلـيب                  
يا نعيمي يا شقائي يا هوى روحـي ولُـيب                 

ايت أنت مـن آيـات ريب               أنت نوري يف حي   
  آه لو تدري مبا يف القلـبِ يف بعـد وقـربِ           

                       ***  
كلُّ شيٍء يا حبييب ها هنا حيكي هوانا          
دربنا اهلادي وأحالماً وهبناها صبانا        
ورياض احلب فيها ذكريات من لقانا         

 من الطهرِ رعانا   فجرنا الصايف على عمرٍ
  والربيع الغض صفو مل يزلْ يذكر حيب

  
وكان دائماً يربهن حملبوبته صدقه ووفاءه، فيقر جبميلها، ويعترف بصدق ودادها، 
بعيداً عما يذيعه الوشاة، وكأنه يريد أن يثبت هلا ما تثبته له، وليس إىل هذا احلد وحسب، 

عشق أبدي لن تغريه األزمان وال األحوال، يقول بل يتجاوز ذلك التأكيد إىل ما بعده من 
  )٢():ال تصدق(يف مقطوعة بعنوان 

  

حدثوا أن فؤادي     
صديا حبييب ال ت ق

يف قليب نشيد أنت  
رغم بعدي إن روحي 

       كدهع ذكُري دعمل ي
      كدلْ أحفظُ وملْ أَز

و يا نعيمي أنتكدح  
   كدنع لْولْ يا حزملْ ت

                                           
  .٢٣: م، ص١٩٨٦/ ، فرباير١١: ، العدد١٥: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .١٠: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(



 ٣٨

  ال فؤادي عنك يسلو
  

كبعد قأَعش ال ولن  
  

ومن هذا التجلي العاطفي ينتقل إىل جتلٍّ فين من نوع آخر جيسد من خالله قدرته 
على فن رياضة القول وبراعته يف صياغة العواطف بعد أن يكسوها ثوباً قشيباً من عبارات 

 األول ليثبت للمتلقي أنه فيت الشباب، قوي العشاق اليت اكتسبها من عشقه احلقيقي
اإلرادة، غض اهلوى، دون أن متنعه آثار عاهته النفسية من التعبري عن مثل تلك اخللجات 

  )١(:اليت تنتاب شعراء اهلوى، يقول
  

أَشعلت يف كبدي  : يا حسنها
معذرةً       : يا عودها الريانَ

       هملْثت ها والريحعريا ش
 نظرةً ما زلت أذكرها      يا

تطَريف خلدي وال خ ما دار  
  

      اخلَطْب همثلَ اجلحيمِ فهد
مين إليك فهلْ دنا القُرب؟     

        يب اللب فيثور يف رقة
    نا الركْبماللقاِء فَض يوم

بهبعينِها ش هامأنَّ الس  
  

فات حسية تناوهلا الشاعر بالطريقة التقليدية تلك الصفات اليت وصف ا حمبوبته ص
إىل تفاصيل ذلك ..." يا حسنها: "املعهودة ليظهر براعة تصويره، فمن احلُسن العام يف قوله

احلسن ذي العود الريان، والشعر الذي تتطاير به الريح، والنظرة الفاتكة من عينيها 
  .الساحرتني اليت انقضت على قلبه سهاماً كالشهب

 قصيدة أخرى يفصح عن حقيقة هواه وحدود تضحيته للحبيب واصفاً ما يلقاه ويف
  )٢(:من تباريح بعيداً عن تلك األوصاف احلسية القريبة يف أبيات يقول فيها

  

هلا يف القلبِ ما وى 
هلا األحالم مشرقةً  
فكم هامت ا روحي 

ويل أنفاس نايايت       
ويل شوقي وآهايت 
وكم طافت ا ذايت 

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(



 ٣٩

  أُضيُء حياا حباً
وأغفو فوق أشواقي 

ي      حـي تباريـتعانقن
  هلا قليب وما وى

  

وتطفئُ ضوَء مشكايت 
وتغفو فوق أنايت 
فتسخر من صبابايت 
  ويل قلمي وأشتايت

  
والفارق بني األبيات يف هذه القصيدة واليت قبلها يظهر يف جانب واحد مع اتفاقهما 

نب ذلك االختالف يكمن يف طريقة التصوير؛ ففي أبيات القصيدة يف املعىن العام، وجا
األوىل صور تبارحيه عن طريق تشخيص معاناته املتمثلة يف مفاتنها احلسية، أما أبيات 
القصيدة الثانية فقد صور فيها معاناته عن طريق التشخيص املعنوي ملا يلقاه متجنباً 

لب يف شعره الغزيل، وهو ما ميكن أن يعد الوصف احلسي، وهذا اجلانب األخري هو الغا
  .ظاهرة عند الشعراء الرومانسيني الذين يشخصون معانام الغرامية تشخيصاً روحيا

وميضي يف قصائد أخرى مفصحاً عن تأثري اهلوى يف قلبه املفتون دون أن مينعه غرامه 
ه الثقيل، خاصة عندما الفيت من البوح بآالمه والتصريح مبا يتلجلج يف خاطره من آالم قيد

  )١():إليها الرحيل(حيس بقوة الطرف اآلخر، يقول يف قصيدة 
  

ما شئت بالقلبِ فَاصنع أيها الرشأُ 
لَما خطرت أحلْت الكونَ أُغنيةً  

فبت مرحتالً يف إثرِكُم فرِحاً    
مرت عليه شهور بات ينكرها 
     وهدت الريح ما يبنيه من أملٍ 
أناملُه رمل تقد إن حاولَ العزف  

  

فيك الرحيلُ ومنك الري والظمأُ   
  خضراَء تشدو ا األطيار والكُأل
 كالطريِ جيترئ كميف أفْق والقلب
  يشكو عذاب اجلوى والعمر ينطفئُ

وخلَّفَته نؤوماً عيشه خطأُ        
  وخانه اللحن حىت أَزه الصدأُ

  

                                           
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: ، العدد٢٥: السنةجملة اخلفجي، ) ١(



 ٤٠

 هو مع إفصاحه عن تأثري الغرام يف وجدانه يشكو حملبوبته فرط عنائه وثقل قيده فها
ا الذي أعجزه عن الذي ما كان ليصرل أمامها نتيجة جربوح به لوال تداعيه املفتع

  .إخضاعها، فهو يسلبها فخر ذلك التأيب من جهة عدم التكافؤ
املغاير، وذلك عندما نراه ينتهج وإال ما كان ذلك االفتعال سريع التحول إىل النقيض 

يف الغزل والتشبيب، وادعاء تعرض النساء له، وطلبهن إياه، فها ) ١(ج عمر بن أيب ربيعة
  )٢(:هو يصور مثل هذه املواقف بطريقة مشاة يف قوله

  

ما للفَتى     : وقالت بثينةُ
يسري ورائي بوجه صبوحٍ 

وأمسع منه رقيق الكالمِ   
فأشع  بالنارِ يف وجنيت ر

ويرقُص شعري جموحاً فتياً 
ويقصر خطوي رويداً رويداً 
وأَجلس أَرسم فوق كتايب 
 الفؤاد لديه أحقاً أثرت
  وأمضي أَعد حراب الثواين

  

كلِّ أَوان هنا؟ ـأَراه بِ  
يضوُء على مقلتيه السنا    
بأين هواه وأين املُنى     

ليب إذا ما دنا   وخيفق ق
ويربك خطوي إذا ما رنا   
إذا الح بييت على املُنحنى 
بعقلٍ شرود زهور اجلَنى 
وصرت احلبيبةَ والسوسنا؟ 
  ألمسع يف الصبحِ حلو املىن

  
واختالفه مع ابن أيب ربيعة ظاهر يف تلك األبيات؛ وذلك عندما ذكر يف أوهلا على 

ا وتغزله ا، مث سار بعد ذلك على ج ابن أيب ربيعة عندما متابعته هل) بثينة(لسان فتاته 
جعل األمر يعود لصاحله يف آخر األبيات؛ حيث إن متابعته هلا وتغزله ا وتأدبه معها جعل 

تفعل بعضاً مما كان يفعله؛ فقلبها أصبح خيفق إذا رنا إليها، وخطوها يتقاصر عندما ) بثينة(
  .ذاك تسائل نفسها عن متلكها هلواه كما أنه متلك هواهاتدنو من بيتها، وهي بني هذا و

                                           
، أحد أرق شعراء الغزل يف عصره، )هـ٩٣–٢٣(يب ربيعة املخزومي القرشي أبو اخلطاب عمر بن عبداللَّه بن أ) ١(

  )٥/٥٢: األعالم. (وأشعر القرشيني، تويف يف البحر غرقا
  .٨٠:  ص  ، ه١٤٠٩/ الة العربية، ذو القعدة) ٢(



 ٤١

ونلحظ على الشاعر يف أبياته تلك حماولته لتوظيف فكرة تراثية أعجبته يف شعر ابن 
أيب ربيعة، دليل ذلك اختالف أبيات غزله عن هذه األبيات وجها، مما جعل النهج 

) بثينة( وهو اختيار اسم األخري حمدوداً يف شعره، ودليل آخر قد يكون أظهر وأوضح،
  . على ندرة ذكره ألمساء من يتغزل ن–وهذا االسم ال ختفى إحياءاته التراثية–علَماً لفتاته 

  )١(:ويف مشهد آخر، ولكن بثقة تفوق ثقة ابن أيب ربيعة يقول
  

قالت رفيقات ليلى 
ماذا جرى لفتاها   
تراه هام بأُخرى 
ردت عليهِن ليلَى  

قلبِ حبييب ما بني 
فما ترِدنَ ذا؟   
وإن تناءى بعيداً    

  أنا أُعيد حبييب
  

: والغمز يف الناظرينِ  
اَألخضرِ املُقْلَتنيِ؟ 
! وراع لَيلَى بِبنيِ؟
: والورد يف الوجنتنيِ

هوى عميق وبيين 
هواه ملُء اليدينِ 

 خطوتنيِ ـوباعد ال
  قَهراً بأحلاظ عيين

  
 الثقة البالغة اليت أحستها احلبيبة يف نفسها نابعة من ثقته بنفسه، فهو يبدي وهذه

الصدود واثقاً أن حبيبته ال غىن هلا عنه، وبذلك تكون انعكست النظرة كما عكسها ابن 
أيب ربيعة يف بعض أشعاره، ولكن عبث شرف أكثر طرافة، وأمجل رونقا، ألنه جعل 

ل ز ناالً لدفاع حمبوبته عنه وعن هواه، وهو جمرد سامع مل يالقصيدة معرِضاً حملاسنه، وجم
  .بنفسه إىل مستوى الرد، ودفع التهمة

                                           
  . تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسبمن جمموعة) ١(



 ٤٢

  : احلنني –ب 

  
للحنني يف أشعار عبداللَّه شرف أصداء مدوية، فهو جيعل من ذكرياته ملجأً للهروب 

خف عليه من واقع يفر من معايشته أحيانا، وإن كان صدى هذا الواقع يف أحيان كثرية أ
  .من تلك الذكريات اليت ليست أحسن حاالً من واقعه

وهو ال ينكر ذلك اهلروب الذي يستله مما هو فيه لينسى عامله احلقيقي الذي طاملا 
حبث فيه عن سبل فرار خمتلفة، يقول يف إحدى قصائده متحدثاً عن قلبه احملطم اهلارب، 

  )١(:وخماطباً عاذله الذي أثقله باملالم والتعنيف
  

  بأمنية ؟ ومل يظفرخافماذا ي
  فلْتترك القلب حييا يف اهلوى زمناً

  

يحيا عليها ويخشى فَقْدها وجِال    
  علَّ الزمانَ يزيلُ اهلم والشغال

  
ومع ذلك اهلروب الذي جعل احلنني وسيلته يقع أحياناً فيما هرب منه، فها هو 

معترفاً بتمكن الغرام من قلبه بعد أن كان ال خياطب ذلك العاذل يف القصيدة نفسها 
  :حيسب لذلك حسابا

  

ى بتذكرةطَال    يا عاذلَ القلبِ ال جدوراً بى قاهوأضح الغرام بش  
  

كما أفصح يف موقف آخر عن أثر احلنني والذكريات يف نفسه األسرية، ومفهومهما 
  )٢():يات والصدىالذكر(الذي توصل إليه من خالل جتاربه بقوله يف قصيدة 

  

حسيب التذكر يف احلياة وسيلةً 
  فالذكريات صدى ليومٍ قد مضى

  

متحو عن القلبِ الذي يصمينا   
  حسب املُعذَّبِ أن يكونَ أَمينا

  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .السابق) ٢(



 ٤٣

يكشف عن صدق التجربة اإلنسانية حينما توقظها "ولذا فإن شعر احلنني مبقدوره أن 
 ليظل احلنني يف شعر شرف سجال )١("اديث الذاتالذكريات املاضية يف مراتع األنس وأح

  .حافالً بأبعاد معاناته، وليظل أيضاً نافذة تطل بنا على ماضٍ طاملا رنا إليه، أو حلم به
وعبداللَّه شرف قد يكتب عن معاناة ليخرج من أخرى، فهو قادر على التكيف مع 

ففي ) ٢(" الفرار من الواقع األليمنوعاً من"آالمه إذا اختلفت أجواؤها، وإذا كان شعر احلنني 
  .املاضي بشىت صوره عند الشاعر مندوحة للتخفيف من حدة برحائه وآالمه

  )٣(:ونستشعر حقيقة املعاناة وتلهفه إىل املاضي مع ما فيه من مرارة يف مثل قوله
  

ذكْراك أشعلَت الفؤاد حنينا 
أرنو إىل األفُقِ املُنورِ علَّين   

شد للطيورِ مالحناً  وأظلُّ أُن
   سعادة حمض ا وكانَ العمركن
يا ذكريات السعد طويف واملئي 

كم ليلة قد كنت فيها فارساً    
يا ليت شعري هلْ نعود فنلتقي 
  وإذا التقينا هل تعود سعادةٌ؟

  

فانساب شعراً تارةً وأنينا      
أَلقَى به خفْق اخلُطَى يأتينا   

والنسرينا حتكي أريج الورد 
واليوم ألوانَ األسى يسقينا 
كأسي بفيضٍ منك قد يروينا 
واحلب من ليالي كان مكينا 

بعد التفرقِ واهلوى يعطينا؟    
  آمينا: كم قالَ قليب هاتفاً

  
فالذكرى أضرمت نار حنينه، وتطلعه إىل املاضي جعله يشدو حيناً ويبكي حينا؛ 

دة، ويبكي على ما آل إليه احلال، ومع ذلك ال ينقطع رجاؤه، فهو ما يشدو لتلك السعا
  .زال يرتقب عودة ذلك املاضي السعيد

                                           
حسني علي حممد، جملة كلية اللغـة العربيـة         . د" دراسة موضوعية وفنية  : االجتاه الوجداين يف شعر بدر بدير     ) "١(

  .٣٧: م، ص٢٠٠٠ – ه١٤٢١، ١٩: باملنصورة، العدد
 القاهرة،  –ماهر حسن فهمي، معهد البحوث والدراسات العربية      . د" احلنني والغربة يف الشعر العريب احلديث      ")٢(

  .١١٨: م، ص١٩٧٠
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(



 ٤٤

ويف خضم آماله وتطلعاته ملاضيه ينسى كل ما القاه من نعيم، وكأنه مل ينل من دنياه 
سوى نظرة عابرة من حبيبة كانت هواه، فال تدري هل هو حين إىل ذكريات ذلك 

  )١():هل تذكرين؟(نه حين إىل حمبوبته؟ ولنتأمل قوله يف قصيدته املاضي؟ أم إ
  

  يف ناديك دعما زالَ يرجو الس
مل يدرِك األفراح إال مرةً    

  أَذَكَرته يشدو بأحلان اهلوى 
  هل تذكُرين؟ لقد تفرقنا فما

  

   فيك ةرأى كلَّ املالح قلب
 دونَ شريك إليه التفت يوم

 ويفين العمر كي يعليك؟ شعراً
  بالُ الفؤاد على النوى يفديك؟

  
هل كان يبحث عن السعد الذي كان جيده : فال نكاد نعرف مبتغاه من ذلك احلنني

مع حمبوبته؟ يف حني أنه مل يدرك فرحاً يف حياته غري مرة، وذلك عندما التفتت حمبوبته 
ن سبباً لوجود السعد يف دنياه؟ أو أنه يرجو من إليه، أو أنه يبحث عن حمبوبته اليت ستكو

  حمبوبته أن تعيد إليه سعده برأفتها به؟
هذا احلنني املضطرب يدفعين إىل القول بأن الشاعر ال حين إىل ماضٍ حقيقي، إمنا جل 

  .حنينه يدور حول واقع يرجوه، ومثالية يتمناها
اضي البهيج ليجد نفسه بعد ورمبا يلقي الشاعر على الزمان لومه عندما يسترجع امل

ذلك املاضي وذكرياته أسري أوهام حائرة تعلق ا زماناً مث أفاق منها، ولكنه ال يستطيع 
النظر إليها من واقع متعقل، بل ينظر إليها من منظاره احلامل ليستعيد بذكرياته ما كان 

  )٢(:يصبو إليه يف ذلك الزمان، يقول
  

     امنا املاضياتأي سأذكر
ةَ أنظارِنا احلائراتوضم  

  
     ها بسمةً يف الشفاهسأذكر

  
  
***  
  

 ةَ البامساتوآمالَنا احلُلو
  وخطوك كاحلُلْمِ يف اَألربعِ

  
 قيا حياهى غرامٍ وبوذكر

                                           
  .٣٥: ، ص١٩٨٢/  فرباير–، يناير٢ –١: جملة األديب اللبنانية، العدد) ١(
  . ٥: م، ص١٩٨٩/ ، فرباير١١: ، العدد١٨: لسنةجملة اخلفجي، ا) ٢(



 ٤٥

رِ واضيعتاهمالع تولّى مع  
  

عهود غرامٍ طواها الزمانْ       
  فيا ضيعةً لألماين احلسانْ

  

  
***  

  اجيه يف أدمعيوعشت أن
  

وفرحةُ عمرٍ تولَّى وكانْ    
  تولت هباًء ومل تطْلُعِ

  
آماهلما البامسة، ونظراما احلائرة، تركت له بسمة يف شفتيه لن تضيع منه كما 
ضاعت أمنياته، ولكن ذلك احلنني الذي ترك فيه بقيا حياة ثناه عن البحث عن أمل 

 وبني مستسلم لواقع فُرض عليه، وهو يف كلتا جديد، فهو بني مسترجع لتلك الذكريات،
احلالتني ال جيد بداً من احلنني الذي ينقله إىل أجواء جيد فيها أُنسه؛ ففي استرجاعه 

  .للذكريات ينسى واقعه، ويف استسالمه لواقعه ينسى ماضياً سيحن فيما بعد إليه
يه األوهام سبق أن وهو يقر بذلك ويعترف، فذلك احلنني الذي يأخذه ملاضٍ حتمله إل

  )١(:قال عنه
  

  وطائر الصدرِ باآلمالِ يلتحف    حيوطين احلُلْم واألوهام حتملُين
  

بعد هذا االعتراف يقول يف القصيدة نفسها مقرراً ما سبق من عنائه املستمر يف كلتا 
  :حالتيه
  

 لَهيف و القلب كيف بإين ألعج
   هلهِمي واحلب ظُهيوق الوجد
 تلَجتراضٍ مبا اخ نهوكانَ يف ك
هغيتعنيٍ رأى يف النومِ ب قرير  

  

! بعد املشيبِ إىل األحالمِ ينعطف؟  
        فيرجت والكف هرغمي والنور
       نفوال د ال هم اجلوانح به

فوال أَس كْرباألمسِ ال ف وعاش  
  

ال ختلوان من عناء، ولكن الشاعر يرى يف أحيان أن فهذا إقرار منه يبني أن حالتيه 
شيئاً أهون من شيء، ولذا قد جيد يف حنينه ما يسليه عن واقعه، فيسرج حينئذ جواده 
منطلقاً إىل ماضٍ يعلم أنه ال خيتلف كثرياً عن حاضره، ومع كل هذا ال يريد أن خيرج من 

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ٤٦

د تبعث األمل يوماً ما، يقول يف جتاربه صفر اليدين، بل يريد أن يستبقي الذكرى اليت ق
  )١(:إحدى قصائده

  

زورق األيامِ يجري  .. تعايل
خطانا يف حنايا األرضِ ظلٌّ 
فكوين يف املدى حلناً وذكرى 
فإنْ ذابت أمانينا هباًء  
  وإن سقَطَ الشراع فقد كفانا

  

 وكيف يغض عن جمراه طَرف؟   
فروإنا يف كتابِ األرضِ ح 
  وأنفاساً هلا األنسام تهفو 
 شنا ويف األنفاسِ لُطْففقد ع
  بأنا يف حبارِ الذكرِ نطفو

  
يكفيه من تلك التجربة ما أفاده من بصيص أمل أعاد إليه اتزانه، فما كان يشجيه 

  .ويبكيه حتولَ مع األمل لصاحله
ته املتفائلة، مث يدعوها بعد ويبلغ به األمل منتهاه عندما ينادي حبيبته لتشاركه نظرا

  :ذلك إىل ما كان غائباً عنه يف معظم قصائد حنينه، يقول يف القصيدة نفسها
  

تعايل منأل الدنيا رواًء       
 إن بدا يف األفْقِ غَيم ونبِسم
  تعايل منأل الدنيا حناناً

  

   كُفبالغناِء وال ن حصدون 
فَبعد الغيمِ وجه الكون يصفو 

  فوق مرابعِ اإلميان نغفوو
  

هذا هو عبداللَّه شرف الذي تتنازعه أحاسيس خمتلفة، فطوراً يبلغ به اليأس منتهاه 
فيخيم عليه بدياجريه، وطوراً جينح إىل نظرة أكثر تفاؤالً فريضى مبا هو فيه، ويسلم األمر 

  .واألمل ليأخذنا معه إىل عامل أرحب، وأفق مفعم باإلشراق –سبحانه–إىل خالقه 
وما احلنني الذي ينساق إليه طوعاً حيناً، وقسراً يف أحيان أخرى إال سبيل من سبل 
اخلالص اليت جيد فيها راحته وطمأنينته، حىت لو كانت تلك الذكريات أشد وقعاً عليه من 

  .حاضره
  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ٤٧

  : الشكوى –ج 

  
يعرب عن وا يعرب الشاعر عن شعوره بالظلم، أو فقدان العدالة، أو السخط، مثلما 

  )١(.مطالبته باإلنصاف والعدل
وشعر الشكوى لدى شرف كثري التشعبات واملسالك، فما إن تضع يدك على باعث 
تنفجر ألجله شكواه حىت جتد بواعث أخرى؛ منها ما هو متصل بالباعث األساس، ومنها 

  .ما هو منبعث من روحه الوجلة اليت قلَّ أن تستقر على حال
 ذا شاعر قلق يكشف عن معاناته مع القيود يف وضوح وعبداللَّه السيد شرف"
 وما عاهته تلك اليت )٢(،"أمالً يف اخلالص واالنطالق بعد أن طرحته عاهته قعيدا... شديد

الزمته جسداً وروحاً إال مثال قوي وواضح على ترسخ جذور األمل يف نفسه، مما جعل 
عاناة اليت أطال فيها أنينه، وأكثر فيها كل أنة يصدرها، وكل دمعة يذرفها امتداداً لتلك امل

شكواه، ومن أجلها اختلق عوامل أخرى من املعاناة قد يظن البعيد عنها أا مستقلة بذاا 
عن أي معاناة، وما هي يف احلقيقة سوى رؤى مستنسخة من رؤيته األم حول عاهته، وإال 

نني، مث يفر منهما إىل تأمالته ملا وجدناه يف كثري من أشعاره يستلهم من عاهته الغزلَ واحل
  .للطبيعة، ليستلهم منها مناذج يرى فيها االنطالق واحلرية

خنلص من هذا إىل أن أبرز بواعث الشكوى يف شعر شرف ما كان متصالً بعاهته، 
وقد حتدث عنها يف قصائده ملقياً باللوم على زمانه الذي تركه مكبالً بقيود سودت الدنيا 

بح عاجزاً عن كل شيء، هكذا عرب عن حاله تلك يف قصيدة حاور يف ناظريه، حىت أص
  )٣(:فيها الئمته العجول

  
أَطيلي ما بدا لك يف مالمي 
  حتملت األسى عمري فقليب

فَما أَخشى املالم مع السقامِ   
هامِ حتصن يف دروعٍ من س

                                           
  .٥٨: أميل يعقوب وآخران، ص" قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية": ينظر) ١(
  .٣١٥: علي مطاوع، ص" احلديثشعر ذوي العاهات يف األدب املصري ) "٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(



 ٤٨

أالم ! ى زمانسو الموهلْ ي 
  لقد أَودى مبا ملَكَت مييين

  

تفنن يف اخلصامِ واالنتقامِ؟ 
  وقيدين ليكبح من زمامي

  
فالشاعر لن جيدي معه اللوم، ألن املصاب يف رأيه أجل من أن خيففه مالم، وهو يريد 

  .من الئمه أن يوجه مالمه إىل الزمان الذي أضاع أمانيه وحد من انطالقاته
ر يذْكر أنه حتمل وصرب، ولكن وموقفه من زمانه ناتج عن صراع مث يأس، فالشاع

  :الزمان مل يقدر له ذلك، بل أصبح يتعامل معه تعامل املعاند، يقول يف القصيدة نفسها
  

   كبلين بقيد الدهر رأيت
وملّا طالَ صربي زاد غيظاً 
  وأَسلَمين إىل نومٍ طويلٍ

  

تغلْغلَ رغْم سعيي للعظامِ   
امِ وأَمعن يف العناد ويف اخلص

  كشأن الطفلِ من قبلِ الفطامِ
  

يلحظ يف هاتني املقطوعتني أن الشاعر ينظر للزمان والدهر نظرة اخلصم للخصم، 
وأنساه اليأس أن قضاء اللَّه وقدره فوق نظراته تلك، وحنن وإن اختلفنا مع الشاعر عقدياً 

صر عنها علمه حبكمة يف نظرته للزمان والدهر نقف معه جنباً إىل جنب يف معاناته اليت قَ
، ومل يعلم أا هي اليت صنعت من أساه وحنيبه أنغاماً شجية رمبا ال يقوى –سبحانه–اللَّه 

  .على عزفها سواه
ويف مواضع أخرى ميضي الشاعر واصفاً يف استسالمٍ قيده الثقيل، دون أن يلقي 

  )١(:قولبالالئمة على أحد، وكأنه يعرض معاناته عرض اليائس من كل شيء، ي
  

ماذا تفيد سجيناً وردةٌ خطَرت؟ 
   اآلنَ أجنحيت قد غاهلا شجن

  مل تبق إال ذُباالت فَوا أَسفي
  

  وهل تفيد الرقى أشالَء أموات؟  
  ى من غريِ رفّاتطالُ املَدوال ي
  ماذا أَفدت سوى بعضِ اجلذاذات؟

  

                                           
  .٥٦: م، ص١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ١(



 ٤٩

سليم املمزوج باليأس واألسف مقارنة إننا نرى يف األبيات السابقة نوعاً من الت
باملقطوعتني السالفتني، ولعل تأقلمه النسيب مع عاهته وعلمه بعجز الثوران عن ختفيف 

  .معاناته كان له أثر يف هذه املسحة املعتدلة نوعاً ما يف هذه األبيات
 ويف أحيان ينظر إىل قيده نظرة واقعية، ويشكو من آثار عجزه حسياً ال روحيا؛ فهو
يتربم من عجزه عن السري، ويتضجر من ملل من حولَه منه بسبب حالته، يصف كل هذا 

موكب (يف حديثه عن ركب مسافر فاته، ومل يستطع مشاركتهم السفر يف قصيدة 
  )١():الشعراء

  

هل عندكُم يف يمِ الدربِ تعزيةٌ؟   
   كُمالنورِ بعضاً من نضارت يا موكب

العزاِء فإنا ليس شغلُنا     بعضي 
  لوال الذي صار من قَيد يكبلُنا

  

       الشقاُء وملَّ األهلُ واجلار زاد
       وال نار ما يف الطريقِ لنا نور
        وارينا وأَسقصت واجِزإال ح

اربج إن القيد ما فاتنا الركب  
  

 عناء النظرات من فهو يلتمس من ذلك الركب مواساته يف نفسه اليت زاد عليها
القريب والبعيد، وكذلك يرجو منهم عذره يف ترك صحبتهم لعجزه عن ذلك، بسبب 

  .قيده القاهر الذي حال بينه وبني صحبتهم
 يف شعر شرف تتنامى حيناً لتصل إىل ذروة الشقاء –كما استعرضت–وعقدة القيد 

ية، وتالمس الواقع الروحي، ويهبط مستواها حيناً إىل حد املعقول لتدور يف أطر حس
  .الصحيح

وهذا يعود إىل احلالة النفسية اليت مير ا الشاعر، فمن أفق إىل غور، ومن قنوط إىل 
  .اعتدال

ومن عقدة القيد إىل عقدة التشاؤم والقلق، فقد يبلغ اليأس بالشاعر منتهاه، فيشرد 
رية، ويعيش يف ذهنه إىل عامل األوهام واألحزان، مث ينتقل إىل أقسى درجات الشك واحل

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(



 ٥٠

يا (عامل األموات، ويتخيل أنه بني القبور، نلمس هذا يف حواره مع ندمي له يف قصيدته 
  )١():ندميي
  

           ميوماً على قربي ترح جعيا ندميي إن ت
            مى أمانينا املواضي فتبسجِئْ ذكرأو ت

   مبلُغُ اآلمالَ يف الدنيا وننعكم سعينا ن
ماألحزانَ واغْن دمري هباًء فاطرى عوانته  

                      ***  
      يف الكأسِ شيٌء من شراب دعيا ندميي مل ي

         إال السراب دإال البقايا مل يع دمل تع
 أوهامِ العذاب بعض خفِّفى تالذكر كفاتر
مأَنع ن سنا رؤياكر قربي لعلي مولتز  

  
لقد كان الشاعر يف عامل آخر يصارع فيه نفسه، وما أفاق من تلك الغيبوبة حىت بدت 

يشيع فيها احلزن والتشاؤم بالرغم من دعوا للتماسك "معامل احلرية يف قصيدته اليت 
  )٢(".والصالبة

وقد خيلت له تلك احلرية بإحياءاا أنه يف عامل األموات، فراح يطلق شكواه املُرة، 
 بآالمه اليت ثَقُل عنها صدره احململ بأنواع اهلموم، ناعياً أمانيه اليت ضاعت بني ويبوح

  .اخلوف واحلرمان
وهو بني اليأس واحلرية يدعو ندميه إىل التماسك، ويطلب منه أن يأخذ من حياته عرباً 
قد جتنبه جتارب مريرة كتجاربه اليت عاناها، وهذا االنتقال من حديث الذات إىل حديث 

دمي وتوجيهه ميكننا أن نستشف منه سيطرة املشاعر احلانية على أنني الشاعر الباكي، مما الن
  .غلَّب جانب العطف والرمحة على جانب البكاء والشكوى يف بعض مقاطع القصيدة

                                           
  .٦٣: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .١٣٥: حلمي القاعود، ص. د" كالورد واهلالو) "٢(
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وتطول به الشكوى يف مواقف أخرى عندما يطلب منه اللوام البعد عن اليأس، 
  )١(:دواعي شكواه، كقولهوالتخفيف من الشكوى متجاهلني حاله و

  
  أنا اجلَوعانُ والعريانُ
واملشحونُ بالصمت  
  أُقَضي الليلَ يف أَملٍ

  أُجالد بالرضى مويت
  ال تيأس: شكوت فقيلَ

ى املصباحضلْ بالرعأَشو  
  يغدو الكونُ أنواراً

ويسري الدفُء يف البيت  
  وكيف أُضيء مصباحي

  !ومصباحي بال زيت؟
  

 مقنعة لشاك مثله؛ إذ كيف يواجه آالمه تلك، وخيفف من شكواه املرة بعد إجابة
  !حماوالت اعتراها اإلخفاق؟ وكيف يستطيع إضاءة مصباح تفاؤله ومصباحه بال زيت؟

ومن ضروب الشكوى يف شعر شرف الشكوى من الغرام واهلوى، فما يفيق من 
  .سكرات احلب إال وجيد قلبه حمطماً وروحه ذابلة

يقول عن تلك التجارب الغرامية اليت آلت ..  تساؤالت وجهها إىل قلبه اجلريحفعرب
  )٢(:إىل عناء
  

قٍ ز نكيف انفلت من األضالعِ يف 
تروح تنسج أوهاماً تعانِقُها       

 قَةى يوماً على ماهلو ا خربتأم

أقضك الصمت أم قد غالَك الشغف؟   
 فيف شوقٍ وتنعط مالوه وتتبع
ودرت يف عرصات احلب ترتشف؟ 

                                           
  .١٥٧: حسني علي حممد، ص. د" مقاالت وحماورات: من وحي املساء: "املقطوعة من كتاب) ١(
  .١٠٧:  ص  ، ه١٤١٦/ ، حمرم٢٢٣: جملة الفيصل، العدد) ٢(
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 قسال ماٌء وال و ى العمرحىت انته
م      ال شيَء غري خيالٍ نبضه ألَ

   يف مدارِجِه عواقْب كشعل دفَع
  هي النهار وأنت الليلُ مكتئباً

  

 فريانَ ترجتى عرالس دعب تدوع
ها يذكرى غرامٍ دمع وغري فك

  فاألس ال يغتالُك ضِ النفسورو
  يا أيها القلب قلْ يل كيف نأتلف؟

  
هكذا انتهت حكاية الغرام اية مل تكن يف حسبان الشاعر، وهو ال يعجب من ذلك، 

  .ألن البداية مل تقم على التكافؤ، فهي النهار املشرق، وهو الليل الكئيب
ل وضعه املقيد، فيطلب من قلبه أن يكف وينتهي، ويزيد من تعنيف قلبه عندما يتأم

  )١(:يقول
  

  رعاك اللَّه يا قليب
تقَضي العمر مأسوراً  
  فيا قليب أال تصحو

  

   يف احلُب أسرفت لقد
وختشى البعد يف القربِ 
  وتسكن صامتاً جنيب

  
  )٢(:كما يف قولهوقد يشكو صدود حبيبته واآلالم اليت تدمي فؤاده جراء هذا الصدود، 

  

تلهو وتصخب يف دلٍّ وإكبارِ 
 أسرفت يف اهلجرِ ال سلوى فترمحين

دنيا من الوهمِ أبنيها وأهدمها   
أحيا عليها ونار احلزن تحرقُين     

 فارحم فديتك ما يف الصدرِ من أملٍ
حربم وآالم هواك ةٌ      صد

  ه يجملُوالعمر بعدك ال شيٌء
  

ماذا فعلت؟ لقد حطَّمت أوتاري   
وال لقاٌء به ختضر أشعاري    

علّي أنالُ ا يف العمرِ أوطاري 
واهلم والسهد واآلالم مساري  

جيتز حلين إما باح قيثاري    
تدمي فؤادي وتشقيين بإيثاري  
  إال هواك وإال فيض إصراري

  

                                           
  .٤٣: م، ص١٩٨٧/ ، نوفمرب٨: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .٢١: م، ص١٩٨٩/، يناير١٠ :، العدد١٨: جملة اخلفجي، السنة) ٢(
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 طبيعة اهلوى وما فيه من معاناة، وظُلْمِ مالكة هواه له، وقد ميزج أحياناً يف شكواه بني
  )١(:كقوله
  

يا حبييب أين أيام مألناها نعيما؟               
وأذعنا حبنا أنشودةً جتلو الغيوما               

حبنا هذا الذي روى من العطرِ النسيما         
هلْ تذكرت األماين؟ كلُّها أضحت هشيما    

   مل تبقِ حىت حملةً يف البعد تسيبكلُّها
                     ***  

يا ي احلسنِ يا سحراً عن األحالمِ ينيب         
يا أخا اآلمالِ كم أسرفت يف هجري وحريب     

يا رفيق العمرِ إين مل أزلْ أحيا بدريب          
زورةً تحيي األماين جن باألشواقِ قليب            

   وداع يا نعيم الروحِ يا نوري وحسيبال
  

وله كما لغريه من الشعراء الذين أدركهم املشيب شكاوى ال تنقطع، وخباصة إذا كان 
  )٢():شكوى(الشباب والغرام يف الكفة املقابلة، يقول يف قصيدة 

  

 خملص وال حبيب وىل الشباب
  كنا ووىل العمر فاصرب جاهداً

 شبابِ سوى قذىما العمر من بعد ال
كانت ليايل العمرِ مسكاً خالصاً 
يا قلب أقصر ال يفيدك يف اهلوى  

عادت ليالينا صقيعاً بارداً     

وأراك ما تنفك عن دعواكا   
  هيهات جيدي أو تنالُ مناكا

 يعود صباكا فاقبلْ مصريك لن
واليوم الشيٌء سوى ذكراكا  
ماضٍ فإن الشيب عنه اكا   

  اقَلَت بعد الشبابِ خطاكاواثَّ

                                           
  .٢٣: م، ص١٩٨٦/ ، فرباير١١: ، العدد١٥: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(
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يا قلب ودع يف سكون عيشةً 
  واستقبلِ األيام يف إدبارِها

  

  قد عشتها قبالً فكانَ هناكا 
  فاآلنَ ال تجدي اهلوى شكواكا

  
ومييز هذا النوع من الشكوى صدق التجربة، وجتربة الشاعر يف شكوى املشيب تتكئ 

فيلني بتفرد جتربته الشعورية؛ ففراق الشباب جانب، والبكاء على الشباب على جانبني ك
الذي مل يمتع به جانب آخر، وهذا يعين أن املشيب يف رأيه مشيب روح ال مشيب 

  .جسد؛ إذ ال جديد طرأ عليه يف مشيب اجلسد
ومن الضروب األخرى يف شعر الشكوى عند شرف شكوى الزمان واخلوف من 

  .رى سواده ماثالً أمام عينيهالقادم الذي ي
تلك النظرة القامتة اليت غلبت على جوانب شكواه يستمدها من أَسره الذي عاناه 

  .سنني طويلة، ويف كل حني يوجه اللوم إىل قلبه املتعب، وحيمله تبعات مغامراته الكثرية
ار، ويف واحدة من شكاواه يوجه خطابه إىل ذلك القلب طالباً منه اهلدوء واالستقر

  )١(:بعد أن أثبتت له األيام أنه عاجز عن غالا، يفصح عن هذا يف قوله
  

 أن تستريح أما آنَ يا قلب
  احلياة خطوب عليك توالت
فيا قلب ودع بقايا الرجاِء 
تشكَّيت عمراً فماذا أفدت؟ 
وناديت دوماً أالَ من جميبٍ 
 املُعني فماذا إذنْ؟ قد فقدت

وراجعواطوِ الكتاب كحيات   
  

وأنْ تستقر علَى مرفأ؟   
   إىل األسوأ طاكخ وسارت
    فَارجئ أَو كحيات عوود
فَبح ما بدا لك أَو فاخبإ     
فعز الشفاُء كما ترتئي     

وتدنو املنيةُ فاستربئِ         
احلاملِ األضوأ على أمِسك  

  

                                           
  .٦٥: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
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إىل اليأس، وماذا أفادته شكواه وقد كان ال يفتر عنها؟ لقد أسلمته مرارة شكواه 
يسائل قلبه عن ذلك، ليمسك ما بقي له من طيوف األمس اجلميل، ليعيش على صداها 

  .باقي أيامه
ولكن خوفه املستمر، وانعدام ثقته يف زمانه جيوزان به مرحلة اليأس إىل ما بعده، 

  :عب يف آخر بيتني من القصيدة السابقةفيخاف من القادم األسود، ويفصح عن ذلك الر
  

لقد غاب جنمك دونَ النجومِ 
  مبا حيملُ الدهر بعد املشيبِ؟

  

 فيا ليت شعري من منبئي   
  وماذا يخبئُ يل موطئي؟

  
وتطول به الشكوى حىت تنعدم ثقته يف شكواه، فيشكو الشكوى، ويبكي نفسه بكاء 

  )١(:وحه عندما يهمس به يف أذن ضمريه، يقولالعاجز عن البوح الذي كان يأنس بب
  

على اآلالمِ كم عشنا سنينا 
وكم آثرت أن أحيا وحيداً   
وملْ أَجِد اهلناءةَ يف زماين    

 فقدت على الشبابِ سنني فَرحي
وطال اهلم واأليام ترمي     

  وكنت إذا شكوت مصاب قليب
  

   حيا ظامئينا ـها ونـنطاوِل  
يف األسى جرحاً مكينا أُداري 

وكيف ومل أكُن إال طعينا؟ 
وعشت أطالع اليأس املُبينا 
مصائبها وال أَلقَى معينا 
  وجدت الدهر زاد يل الشجونا

  
ومن شكوى زمان نازعه سنني أنسه فتركه ظامئاً ال يعرف للهناء طعما، ينتقل 

 اعتداال، وطاملا باح ا بشكواه تلك إىل شكوى من نوع آخر، ولكنها شكوى أكثر
الشعراء، ومع ذلك ال يعفي الزمانَ منها، ألا مسألة إنصاف وتقدير كما يراها يف أبيات 

  )٢():غربة األديب(من قصيدة 
  

     نادشيمتها الع األيام يه    والفساد نتعا التيددو

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  . ه١٤٠٧/ عبانجملة املنهل، ش) ٢(
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تروح على بنيها باألماين  
  تخادعنا لنضحك مثَّ نصحو

  

     وتغدو والشقاُء هلا حصاد
الفؤاد به علَى وهمٍ يضيق  

  
مث يسمو بشكواه عن البكاء واألنني مثبتاً مقاومته وصربه يف مشوخ مل نعتده يف شعر 
 احلياة، وشظف الشكوى، يقول وقد متثَّل غربته يف العامل الكبري، واصفاً مواجهته صلف

  :العيش
  

  يف الديارِ وال رفيق غريب
  وكم ضاقت عليه سبيلُ عيشٍ

  

    يف املُقامِ وال وداد وحيد
اجلَواد ولْ وظلَّ هفلم حيف  

  
نتيجة ملا سبق من استعراض ألبرز ضروب شعره الوجداين الذي مثَّل غالبية شعره 
املطبوع واملخطوط نصل إىل أن الشاعر يف وجدانياته تلك ينطلق من مأساته اخلاصة 

 عاهته، وقد صور من خالهلا عوامله املختلفة آسياً على حاله، وباكيا طموحاته املتمثلة يف
اليت طاملا رنت إليها روحه الطليقة، فصورها يف أشعاره تصويراً ماثالً بني أسطره حينا، 

  .ومتوارياً أحياناً خلف حروفه الثائرة
خرى، ليعوض يف تلك العاهة اليت منعته االنطالق احلسي مل متنع مشاعره انطالقات أ

  .اية املطاف عن أَسره الثقيل الذي عاناه طويال، وقضى حنبه وهو بني قيوده



 ٥٧
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تتفرع منه الصور املختلفة "و) ١(،"يتضمن آراء قائله يف احلياة والوجود"وهو اجتاه ذايت 
 الشعر املعاصر وقد نال يف) ٢(،"ألشكال التعبري، وهو الصوت اخلالد ألي فن من الفنون

مكانة كبرية ال تكاد ختلو دواوين شعراء العصر احلديث منه، ولعل أقرب دالالته وضوحاً 
  )٣(.أنه انعكاس لتأمل اإلنسان يف احلياة والطبيعة وما بعدمها

والشاعر احلديث يف تأمالته يستلهم جمموعة من اخلواطر اليت تلح عليه بأبعادها 
ت حائرة هو يف األساس ال يدرك مجيع خلفياا، فيبدأ بتحليلها النفسية مولدة لديه انفعاال

وفق مفاهيمه اخلاصة، ولذا فقد تتعدد مفاهيم شاعر عن شيء واحد عندما ختتلف دواعي 
  .نظرته النفسية

االنطواء على النفس والتعبري عنها يف جتارب خمتلفة "وللتأمل بواعث نفسية تدفع إىل 
  )٤(".كاحلسرة، واألمل، واخلوف، والتشاؤم: العاطفةمن التأمل، تلفها أثواب من 

وتبدأ رحلة التأمل عند عبداللَّه شرف حينما مينح عقله احلرية ليسبح يف مدارات غري 
حمكومة بنظام، فتحتدم حينئذ يف داخله مشاعر ثائرة وأخرى أقل ثورة، لترتسم يف اية 

  .املطاف مالمح تأمالته
شرف التأملي تتجاذبه نظرتان؛ األوىل جمردة تنظر إىل ومن هذا املنطلق جند أن شعر 

الطبيعة ومفرداا وفق تصور الشاعر اخلاص هلا، واألخرى فلسفية عميقة تتجاوز حدود 
  .الطبيعة إىل نظرة تشكلها حاالت نفسية صعبة مير ا الشاعر

                                           
  .٢٣٨: أميل يعقوب وآخران، ص" قاموس املصطلحات اللغوية واألدبية) "١(
  .١٩: م، ص١٩٨٥أمحد مرتضى عبده، اهليئة املصرية العامة للكتاب، " قراءات يف الشعر املعاصر ) "٢(
، ٧: يـني، بـريوت، ط    أنيس املقدسي، دار العلـم للمال     " االجتاهات األدبية يف العامل العريب احلديث     ": ينظر) ٣(

  .، وما بعدها٣٠١: م، ص١٩٨٢
  .١٦٢:  ص  ، ه١٤١١، ١:حممد علي داود، مطبعة األمانة، ط. د" الشكل واملضمون يف شعر إبراهيم بديوي) "٤(
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  : التأمل ارد –أ 

  
نعكاسات وخواجل وصور خيالية ويدور حول مظاهر الطبيعة وما تثريه يف النفس من ا

  )١(.يرى فيها الشاعر أحياناً رموزاً ألشياء جيدها وأخرى يفتقدها
لقد كان الشاعر قدمياً يعرِض للطبيعة عرض الواصف املفتون جبمال مكوناا، وبديع 
حسنها، أما شعراء العصر احلديث وخباصة الشعراء الرومانسيون فكانوا ينظرون إىل 

  .ة أعمق داللةً من تلك النظراتالطبيعة نظر
والفرق بني شعر الطبيعة لدى الرومانسيني ووصف الطبيعة لدى اآلخرين هو أن 

 يف )٢(،"على تعبري الشاعر عن التجاوب الشعوري بينه وبني مظاهر الطبيعة"األول يقوم 
على دقة الشاعر يف حتديد الصفات الظاهرية هلذه "حني يعتمد شعر وصف الطبيعة 

  )٣(".اهراملظ
ونظرات الرومانسيني إىل مظاهر الطبيعة تقوم على تأمل مفرداا، فكل كائن فيها له 
رمز يعبر الشاعر من خالله عما يف نفسه؛ فالطائر يرمز للحرية، والزهرة ترمز للرباءة 
والطهر أحيانا، والضعف وسرعة الفناء أحياناً أخرى، والبحر يرمز للعطاء، واملوج يرمز 

ت والقوة واخلوف، والنهر يرمز للهدوء والقنوع، والسماء ترمز للرجاء، والليل للجربو
يرمز للوحدة واالنكسار، والنجوم ترمز للبعد، وقد يصنع الشاعر رمزه اخلاص ملكونات 
الطبيعة اخلاصة به، فيجعل من البحر الذي هو مصدر للعطاء عند الكثري من الرومانسيني 

 من النهر رمزاً للضعف والتقوقع، وهذا يعود إىل نفسية رمزاً للظلم واخلوف، وجيعل
  )٤(.الشاعر وحالته اليت مير ا

                                           
  .٣٢٣: أنيس املقدسي، ص" االجتاهات األدبية يف العامل العريب احلديث": ينظر) ١(
عبداحملسن طه بدر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القـاهرة،         . د" احلديثالتطور والتجديد يف الشعر املصري      ) "٢(

  .٢٠٣: م، ص١٩٩١
  .٢٠٣: السابق، ص) ٣(
  .٣٠٦ –٣٠١: عبدالقادر القط، ص. د" االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر": ينظر) ٤(



 ٥٩

وشعراء التأمل يفرون إىل الطبيعة هروباً من واقعهم حبثاً عن مظاهرها اليت وجدوا فيها 
  )١(.سحر الوجود، ومجال احلياة، مبتعدين قدر اإلمكان عن صخب املدن وضجيجها

ئك الشعراء مع الطبيعة على أا كائن حي يناجونه ويناجيهم، وكثرياً ما تعامل أول
مالمح إنسانية، وجيعلوا تضحك وتبكي، وتطرب "فراحوا جيسدون يف تلك الطبيعة 

وتشقى، وتناجي وتشتكي، وتعاين وطأة الوجود وتغتبط به، فكأا إنسان متكامل 
٢(".سوي(  

كائن حر افتقد الشاعر صفته يف وأول ما يطالعنا من مظاهر الطبيعة يف شعر شرف 
من غنائه دليالً "نفسه، إنه الطائر عصفوراً كان أو بلبالً أو نورسا، فهو يغبط الطري ويتخذ 

  )٣(".على سعادته مبا هو فيه من حرية
العصفورة (يقول يف مقطوعة تأمل فيها عصفوراً طليقاً رأى فيه نفسه األسرية بعنوان 

  )٤():واألحالم
  

عصفور  
خيرجمن جلبابِ الكون   

اللَّه ويدخلُ يف ملكوت  
يف أوراقِ جرير قلِّب٥(ي(  

  وأحالمِ املُتنيب
  وينوُء بأوراقِ العشاق

 ...عصفور  
نيا من عينيهالد تنفلت  

  فما يبغي

                                           
  .٥٤:  ص  ، ه١٤٠١، ١:طعلي علي مصطفى، دار املريخ، الرياض، . د" من األدب احلديث": ينظر) ١(
  .١٢: م، ص١٩٨٧، ٢: إيليا احلاوي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط" فن الوصف وتطوره يف الشعر العريب) "٢(
  .٣٠١: عبدالقادر القط، ص. د" االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر) "٣(
  .٥٢: ديوان مملكتان، ص) ٤(
  .منع االسم من الصرف ضرورة) ٥(



 ٦٠

  هذا املتسربلُ باألحالم؟
  

مل يكن شرف يف تلك املقطوعة باحثاً عن إجابة لسؤال لن يدرك مداه عصفور، 
 كان يبحث عن ذاته يف ذلك العصفور الطليق، ليجد أن تشااً جيمع بينهما يف كل ولكنه

  .شيء إال احلرية
ويف مشهد آخر يتأمل الشاعر عصافري طليقة مصرحاً بالفارق الذي مل يبده يف 

  )١(:مقطوعته السابقة، لنشعر معه بدرجة غبطته هلا، يقول
  

  ..املَدى
  أجنحةْ

  للعصافريِ
   اجلاحمةْتنثر أنغامها

  ..واملَدى
  للمساكنيِ

  حتضن أحالمها املُطفأةْ
  

لقد حلق الشاعر مع العصافري بناظريه، ولكن سرعان ما ارتد إليه طرفه وهو يف 
 للعصافري فقط، وليس يف إمكانه هو وأمثاله إال –كما ذكر–مكانه، ألن ذلك املدى 

  .يس غرياالنطالق باألحالم، والتحليق ا يف مدارات اخليال ل
ويف مقطوعة أخرى يسمو بنفسه عن غبطة الطيور يف حتليقها، ألنه يرى أن احلرية 
وحدها غري قادرة على حتقيق أمانيه، فيتخيل أنه بال قيود ويصور نفسه طائراً طليقاً ليحط 

  )٢(:بعد ذلك على ما مل يتحقق من أمانيه وأحالمه، يقول
  

    همى ترنَقد أ األيك ال طائر
 لُهيف األفْقِ واآلمالُ حتم طاف كم

وال أحس بشدوِ الطائرِ الكُأل   
  يهترئ يف جنبيه واحللم وآب

                                           
  .٣٤: ديوان عبداللَّه السيد شرف) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(



 ٦١

 هواسترقَى بدوحت الصدق مسا به
 وكم حتامى بدفِء احلرف يف زمنٍ
أنقذَه ى وال اإلخالصأجد ال احلرف 
ذَبلَت مشعة نم يا رحلةَ العمرِ كم  

  

الَ به أو غالَه احلمأُ ال الزيف م
عاثَ الغباُء به واستفحلَ الصدأُ 
من مهمه التيه أو آسى له املُأل 
  وما يزالُ الفىت يف الوهمِ خيتبئُ

  
لقد صور ذاته طائراً حملقاً يف الفضاءات اليت طاملا حلم بالتحليق يف أجوائها وغبط 

  زال مجلالً بأوهامٍ ظنها آماال؟عليها الطيور، ولكن ما الذي أفاده بعد ذلك وهو ما ي
وال تفارق مظاهر الطبيعة األخرى الشاعر يف غالب أحواله، فهو جيد فيها املتنفس 
والراحة، ويستشعر معانيها يف وجدانه، فيستعرضها يف أوان وغري أوان، وهذا الشعور 

وختيم عليها يدفعه إىل استحضارها يف مناجاته؛ ليضمنها تبارحيه عندما تستقر نفسه، 
  .العوطف اهلادئة

فها هو يدعو حبيبته إىل تأمل مظاهر جيد فيها اهلدوء واالطمئنان، لعلها تستحضر معه 
  )١(:املشاعر نفسها

  

 عند الفجرِ يف النيلِإذا ما سرت إشراقة  
 كوأمسعالعذْب رِالنسيمأنغاماً من الطه   

   أحلانَ اهلوى العذريالطريوغنى 
  يس غري احلب واألشواقِ يف صدريفبوحي ل

 ... إذا ما أورقالغصن  
  الزهروضوع بالشذَى 

  وعادك ذكْر أيامي
  فعودي ال أزالُ هنا... 

   أَمريالرىبأَقص على 
  

                                           
  .١٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(



 ٦٢

ورموز تلك املظاهر اليت يعنيها الشاعر ال تكاد ختفى، فالسياق يدل عليها، والقرائن 
لياً يف تعامل الشاعر مع كثري من مظاهر الطبيعة يف باقي غري خفية، وهذا ما نلمسه ج

  .شعره
ويف قصائد أخرى يكثر الشاعر من تناول مظاهر الطبيعة والتعامل معها قاصداً يف 
الغالب رموزها املتعارف عليها عند الرومانسيني، وقد يذكرها عرضاً يف إشارات دون أن 

  .طر الفقد واحلرمان، والطموح املقيديرمي إىل رمز ما، ولكنه يدور معها يف أُ
وشعره احلر مليء ذا النوع من التأمالت، ورمبا عاد ذلك حلرية القافية فيه، وسهولة 

  .التعامل مع عدد التفعيالت يف كل شطر
وهناك جانب آخر ميكن أن نستدل به على كثرة شعره احلر يف شعر الطبيعة وهو 

لشعر احلر يحس الشاعر معها باالنطالق الذي حرم مبدأ التعويض، فاحلرية املوجودة يف ا
  .منه بسبب عاهته

ومن ذلك الشعر الذي استعرض فيه بعض مظاهر الطبيعة ذات اإلحياءات اخلاصة 
  )١(:قوله

  

 ضوُء الفجرِحينما ينساب  
  مختاالً نديا

   ينسلُّوشعاع الشمسِ
  فتيا

غينوالعصافريت   
  ...الصبح اجلديدهزها 

  ...أفيقي يا فتايت ف
  ذاك قليب

  نور الصبحِوإذا ما طَلَّ ... 
  ...من بنيِ شبابيك األمريةْ

                                           
  .١٩: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(



 ٦٣

  السكون جيتاح وعبري الزهر
   يف دلٍّالغصنومييلُ 

اورعلى الغصنِ ا  
  فأفيقي يا فتايت... 
  ذاك قليب... 
  األفقِوإذا شاهدت يف ... 

غمامه  
  ال ختايف يا فتايت... 

  يوم مطري يومنا أو تقويل
وليد إمنا الصبح  

 اجلَهامةلسويعات  
  فتعايل ال تبايل

وحر اجلَمعري الشوانش  
للرياح  

  

فكل مظهر من تلك املظاهر اليت تأملها الشاعر يكاد يستقل بذاته، وبعضها يتحد مع 
شمس، مثيله لتستقل معاً مبعىن خاص يرمز إليه وجدان الشاعر، فضوء الفجر، وشعاع ال

والصبح اجلديد، ونور الصبح، كلها ترمز إىل األمل الذي يتوق الشاعر إليه، والعصافري 
ترمز لالنطالق واحلرية، وعبري الزهر يرمز للصفاء والنقاء، والغصن يرمز إىل الراحة 
واالستقرار، والسكون يرمز للخوف، واألفق يرمز للضياع، والغمامة يف ذاك املوضع ترمز 

  .والرياح ترمز للقوة والعنفإىل الدمار، 
وميكننا أن نربط بسهولة بني احلالة النفسية واملظاهر الطبيعية املوظفة معها من خالل 
معرفة ما وراءها، فالشاعر يف املقطوعة السابقة تعامل مع مظاهر ترمز إىل األمل واالنطالق 

 التحدي والصمود والصفاء أثناء حديثه عن أجوائه احلاملة، مث جلأ إىل مظاهر ترمز إىل
  . عن االستسالم هلا–وأظنها نفسه–واخلوف عندما ى حمبوبته 



 ٦٤

دليل ذلك أنه يف املقطوعة اآلتية جتاوز مظاهر طبيعته احلاملة إىل مظاهر طبيعة أبيه 
  )١(:الصلبة، يف وقفة له مع آمال أبيه اليت مل تتحقق على ما بذل من صمود ونضال، يقول

  

 آمالُك قّ–كانتاً  ح–  
ْدح بأية ال تعترف  
 اتيف ذر الريحِتتماوج  

 ...ْتدمن نبعِ األفراحِ املُم وتشرب  
  اجلَذْر يدوي يقتلع اإلعصاركانَ ... 

األمن عليك بصي وكانَ الصرب...  
كوجه فيبِسم  

  املَدْ أَمواجِ يضاعف من اجلَزركانَ 
  

فها يف معرض جتاربه اخلاصة، ألنه يف حديثه عن جتاربه تلك املفردات قلَّ أن يوظ
  .يتناول من مظاهر الطبيعة ما يفتقده ويرنو إليه؛ كالطيور، والزهور، والصباح، واألار

أما جتربة أبيه الذي كان مثاالً للصمود والتحدي فذكر هلا مفردات ناسبت معاناته 
  .اليت محلت رموزها اخلاصة بتلك التجربة املريرة

وتوظيفه لتلك املفردات توظيف عفوي ينم عما يف داخله من طموح أو أمل، دون أن 
  .يتكلف يف تأويل مظهر وحتميله ما ال حيتمل

                                           
  .٤٦: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ١(



 ٦٥

  : التأمل الفلسفي –ب 

  
خيتلف التأمل الفلسفي عن ارد يف عمق النظرة وبعد التحليل؛ حيث إن التأمل 

كاً لكنهها معتمداً يف ذلك على التحليل الفلسفي يتناول اردات فيدقق النظر فيها إدرا"
  )٢(".هذا اللون إال شاعر فيلسوف متعمق، وصاحب أفكار خاصة" وال يتقن )١(،"العقلي

وتتحكم حالة الشاعر النفسية يف التحليل العقلي قرباً وبعدا، ومىت زاد جنوح الشاعر 
  .له فلسفياعن الواقع وابتعد بنظراته عن حقيقة ما يدرك من األشياء كان تأم

وهلذا النوع من التأمل جمال خصب يف شعر شرف، فهو يتخذ من عزلته صومعة 
  .مغلقة يطلق منها نظراته اخلاصة، سواًء أكانت ذات صلة مبفردات الطبيعة أم بعيدة عنها

ويعود سر تلك التأمالت الفلسفية إىل نوع احلصار الذي يعانيه الشاعر، مما يضطره 
  .ني تأمالته يف الكون واحلياة واإلنسان، ورمبا طال تأمله ذاتهإىل البحث عن منفذ ب

وتلك التأمالت إن بدا عليها نوع من التمرد عند شعراء آخرين فإننا ال نكاد جند يف 
شعر شرف شيئاً من ذلك، إال ماكان يدور حول ذاته اليائسة عرب تساؤالت مباشرة وغري 

  .مباشرة
ته من خالل مقطوعة صور فيها عزلته وعجزه وميكن الوصول إىل خلفيات تأمله ذا

  )٣(:، فها هو يقول وقد مأل الظالم جواحنه)وداعاً رفاقي(وصربه يف قصيدته 
  

 طالَ الطريق الليلُ يا نفس لك
 السكون ن؟ ليس غريتنادين م

أفيقي حتطَّم كأس اخليالِ     
  على الرغمِ مين ومنك الشقاُء

  

نحدر  وضلَّت خطاك إىل املُ  
 رجالض ثارِ وغريالع وغري
 ثَردى واناهلو غصن حوصو
  فثُوري كما شئت أين املَفَرْ؟

  

                                           
  .١٦٢:  داود، صحممد علي. د" الشكل واملضمون يف شعر إبراهيم بديوي) "١(
  .٥٦٢: حممد التوجني، ص" املعجم املفصل يف األدب) "٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(



 ٦٦

إا زفرة ثارت ا تداعيات يأسه، فانطلقت صرخةً مدويةً من أعماقه، ما لبثت أن 
  )١(:ارتدت إليه ليعلن بعدها استسالمه، فلم ميلك إال أن يبحث عن حل آخر، يقول

  

    اهلوان رحج تعالَي نضمد
أفيقي وهيا لركنٍ قصي  

  

  رغَد املُداوي الذي قد حروج  
ظَرتاملُن املوكب نادي بهن  

  
إن هذا احلل نوع من اهلروب الذي تعود الشاعر عليه يف صراعه مع ذاته حينما يكون 

  .أعزل
 يف النهاية إىل خضوع، يقول ويف موقف آخر يتأمل مقاومته لعوادي احلياة اليت آلت

  )٢(:عن ذلك متمثالً جربوت املد وأمواجه
  

  هو املَد يعلو
  وها أنت تسمع زقو العصافريِ

  تطلب دفئا
  ورأسك بني الذراعنيِ

  ها أنت حتفر فوق املياه... 
  وها أنت ترقد تخفي الدموع... 
  وموجك يا مد يعلو... 

 غين كسريي ؟فكيفاجلَناح  
  

يتأمل الشاعر املد وأمواجه مستدعياً مواقف من مقاومته لتلك التحديات، ولكن 
  .أمواج املد تطبق شفتيه، وتقهر مقاومته اليت أسلمته من قبل إىل الوجوم

وقد يزداد به اجلموح حينما جيهد يف البحث عن اخلالص فال جيد غري ما قُدر له، 
  )٣(:الته، يقولفيلزم الصمت ويكبح مجاح تأم

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .٤٨: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٢(
  .١٩: احلرف التائه، ص: ديوان) ٣(



 ٦٧

  

انتظر ..ال أنتظر  
؟.. انتظرْأين املفر  

حصيها النظرليس ي انتظار فاملساحات  
اآلنَ استقر فاهدأ  

رمالع كم أَضعنا يف املتاهات  
 ...دوغر طائري فامرح  

  علَى صدري مقرْ.. وارتفع واهبطْ
إمنا الدنيا قدر  

  

نفسه تأمره باالنتظار، ومجوحه يأىب ذلك، كشفت مقطوعته تلك عن صراع مر به؛ ف
  .ولكن سرعان ما يهدأ مسلماً بالقدر

ويف مواقف أخرى يتجلى البعد النفسي للشاعر يف تشكيل فلسفة ذات إحياءات 
معاكسة، وذلك حينما تتنامى يف عقل الشاعر معاناة الصمود والتحدي، فيبلغ التأمل 

ن شرف يسمع يف الشدو نشيجا، ويرى يف ذروته تاركاً بصمة غري معتادة؛ فعندما كا
النور عتمة، جنده اآلن جيعل للريح يداً عليه، بعد أن عصفت به مرات كثرية، فها هو 

  )١(:يقول
  

الريح يه  
  تلك اليت شكلتك

  وأعطتك ثوب الشموخ
  فكيف غزلت من الشدوِ

  للريحِ
  سوطَ العذابِ

  ودراعةَ التهلكةْ؟
  

                                           
  .٤٥: وان عبداللَّه السيد شرف، صدي) ١(
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ل الريح عليه، وال يريد أن يصورها رمز دمار، ألنه تعلَّم فهو ال يريد أن جيحد فض
منها معىن الشموخ والكربياء، وألا وهبته ما شحت به النسائم اللطيفة، مث يندم على ما 
فعله ا يف املاضي عندما استعان عليها بالشدو حمارباً أعاصريها، وناسجاً هلا من ترنيماته 

  .سياط عذاب، وثياب هالك
ءات تلك الفلسفة تأملُ الشاعر للحياة، وشؤوا معه وهو يف غمرة أحزانه، ومن إحيا

  )١(:فتنطلق رؤاه مصورة خبايا نفس حزينة يغلب عليها التشاؤم والقلق، يقول خماطباً ندميه
  

              ودنيانا سراب نا وهميا ندميي عمر
    صابيف م إال شجوناً يف شجون دمل جن

الم قد أَيت أيام العذاب      فاطرد اآل
مللمحرومِ أَكْر فإن املوت واحبِسِ الدمع  

                      ***  
يا ندميي ليس يف عمري هناٌء أو حنانْ     

حطَّمتين حرييت احلمقاُء وازداد اهلوانْ       
عشت يف الشك ومل أُدرِك على رغمي أمانْ 

   الذكرى فكم يف الذكرِ مغنمفلتعش بعدي على
  

نظراته تلك تكشف أبعاداً نفسية شكلت يف ذهن الشاعر خياالت وأوهاماً فاضت ا 
  .قرحية مل تستطع املقاومة

ومما يستوقفنا من تأمالته تساؤالت حريته، وأسرار مل تتكشف له عن الكون، واحلياة، 
لعنان حماوالً اكتشاف رؤى أخرى عن وبعض مظاهر الطبيعة، وذلك عندما يطلق لعقله ا

  .أشياء نراها يف مفهومنا واضحة
من ذلك ترمجته لرؤاه اخلاصة على لسان عصفور غرير حياور غصناً يف أمور ضاق ا 

  )٢(:صدره الصغري، يقول
                                           

  .٦٣: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .٣١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(



 ٦٩

  

      النضري نيوماً يسألُ الغص العصفور سمه
أي سر قد طوته األرض من ماضي الدهور؟  
  أي معىن لليايل يف أساها والسرور؟

  
تساؤالت عامة ال متثل أية أمهية لعصفور مهه التحليق والشدو، ولكن الشاعر جيسد 

  .تساؤالته يف فلسفات بعيدة ال حييط ا إال عقل كعقله
مث ينتقل الشاعر من حريته العامة إىل تفصيل بعض دواعيها على لسان عصفوره حول 

  )١(:يعةبعض مظاهر الطب
  

   رتين مهسةُ األمواجِ للشطِّ الصبورحي
     للزهرِ النضري الريحِ لألغصان وشوشات

        اخلطري بالسر قْتعيين ض كلَّما قلَّبت
كَى عقلي الفتورتري واشميف التفكريِ ع ضاع  

  
س، وأعاصري تشغل احلرية بال الشاعر يف أمر املظاهر، فهدير األمواج يف تأمالته مه

الريح وشوشة، وهو بني هذا وذاك يريد أن يكشف أسرار مهسات املوج للشطآن، 
وحيرص على فهم وشوشات الريح لألغصان والزهور، وبعد أن تفشل حماوالته يقر 

  .بالعجز
ويسترسل الشاعر مع عصفوره يف تأمل صراع اإلنسان مع دنياه مفلسفاً تأمالته إىل 

  .لكنه يرجع دون إجابة شافيةأسرار تبحث عن إيضاح، و
ومن اجلوانب اإلحيائية يف مقطوعتيه نستطيع أن نلمس مدلوالً احتراسياً من خالل 

  .إلقاء الشاعر على العصفور تبعات تساؤالته الغامضة، يف حني أنه يعين بالعصفور نفسه

                                           
  .السابق) ١(
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وأيضاً يظهر جانب إحيائي آخر يتمثل يف اختياره للعصفور دون غريه، ذلك اجلانب 
حيمل يف خباياه الرباءة والوضوح واحلرية، وهي ما يبحث عنها لذاته، وهذا اجلانب ظهر 

  .كثرياً يف تأمالته اردة
وإذا كان الطائر الطليق رمز حرية ونقاء يف مفهوم الشاعر، فهو يف أحيان أخرى 

ا ال يصمه بالسذاجة، ألنه ال يستطيع إدراك حقائق خمتلفة يزعم الشاعر أنه يدركها، ولذ
  )١(:يلومه يف مراحه وغنائه وخلوه من فلسفات ال تزال  تثقل صدره

  

أيها الطائر  
  يا ضوَء السماْء
  متُأل اجلو مراحا

وتداين قبةَ الكون  
بريقَه وتشتاق  

  أَترى كنت تغين
  لو تكَشفْت احلقيقة؟

  

من مرحه وشدوه أي حقيقة تلك اليت تكشفت للشاعر ومل خيرب ا طائره لئال مينعه 
  كما منعته هو؟

رمبا كانت ضمن حقائق خمتلفة أخضعها الشاعر لتأمالته الفلسفية العميقة يف الكون 
  .واحلياة

وللصدى الذي خيلفه البعد النفسي على وجدان الشاعر تأثري قوي يف تغري نظراته، 
إلنسان حينما وكثرية تلك املواقف اليت تربز هذه التحوالت، من ذلك فلسفته حلياة أخيه ا

تأمل راعياً ألقى بالدنيا وراءه، وأقام مملكة من األحالم ال حيكمها سواه، يقول شرف وقد 
  )٢(:استشعر معىن احلياة احلقيقي

  

  النجوم اليت بعثرتها يداك
                                           

  .٦٦: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ١(
  .٩٣: مملكتان، ص: ديوان) ٢(
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سائلُ عنكت  
  مساراتك املُتعبات

  وتلك الغنيمات ينقُرنَ وجه األدمي
  وجتري السنابلُ... 

  لِّ نايك ترفو املُىنجتلس يف ظ
  مثَّ للحلْمِ متضي

 ...تدري بأن العصافري فهلْ كنت  
  تقرأُ من راحتيك النشيد؟

  

لقد سيطرت نظرة الشاعر الرحبة يف تأمالته الراعي وعاملَه؛ فقد أَخضع للراعي 
النجوم، كما ضم السنابل والعصافري إىل رعاياه، ليجعل منها كلها مملكة خاصة به، يف 
حني أن الراعي نفسه مل يدرك تلك األبعاد اليت عناها الشاعر، بدليل السؤال األخري الذي 

  . كشف عن عفوية الراعي يف تعامله مع عناصر مملكته
ومن نظرة اإلنسانية احلاملة إىل نظرة مغايرة تأمل من خالهلا اإلنسانية املتهتكة يف ذات 

  )١(:ديد موقفه مع إنسانيته اجلوفاء، يقولاإلنسان املعاصر الذي مل يستطع الشاعر حت
  

  أهذا قَدري؟
  الصمت أمِ الغوغاُء؟

  فأنظر للجيبِ املثقوبِ... 
 ...الباعة وأجساد  

ولصوصِ القوت  
  فأنظر حويل

  تسقطُ من يدي األوراق
  والوقت ضنني... 

  ال يسمح بالدمعِ

                                           
  .٣٨: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
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  وال يجديه اآلنَ
  عزاء

  

 الثرثرة؟ ويف أيهما اجلدوى؟ كل هذا والوقت مير هل يلزم الصمت أو.. ال يدري
عليه سريعا، وأوراقه تتساقط دون أن جيد جواباً ليحدد موقفه، ولكنه يائس من جدوى 
احلالتني، كيأسه من صالح إنسان املطامع والشهوات، فيهدأ بعد فوات زمان البكاء، 

  .وضياع جدوى العزاء
لسفية خنلص إىل أن عبداللَّه شرف خيضع وبعد هذا العرض لبعض مسارات تأمالته الف

يف تأمالته تلك للحالة النفسية اليت مير ا، فقد يرى األشياء على حقيقتها، وقد يراها على 
  .غري ذلك، وهذا يعود للمفهوم الذي يدركه عقله ملاهيات األشياء

والشعراء عموماً يغلب عليهم تصور عام االت تأملهم، وهذا التصور لدى شرف 
مييل إىل االعتدال، فال جينح بتأمالته إىل مسار بنيِ الشبهة، وال يقف ا عند حدود 
املتعارف عليه دون أن ميررها يف قنوات خياله، لتخرِجها انطباعاته النفسية اخلاصة على 

  .شكل فلسفة خاصة به



 ٧٣
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من األغراض "ور األدبية جند أنه بالنظرة إىل تاريخ الشعر االجتماعي وبداياته يف العص
 )١(".اجلديدة وإن سبقت له بذور أيام العباسيني

وبعيداً عن تلك البدايات احملدودة يظهر أن لسبق شعراء العصر احلديث يف العناية ذا 
 .النوع من الشعر أسباباً ستتضح عند دراسة موضوعات هذا االجتاه وجماالته

الجتماعي وجماالته يف شعر شرف ال بد من وقبل احلديث عن موضوعات الشعر ا
  .إشارة توضح سعة االختالف حول ما ميكن أن يعد من الشعر االجتماعي وما ليس منه

والواقع أنين وقفت طويالً أمام تلك التفريعات مناقشاً وجمادال، بيد أين جعلت الفيصل 
ا ذلك التفريع، أو تستوح ى منه دون تكلفيف ذلك معرفة حقيقة األبعاد اليت يوحي. 

وبعد استبعاد القضايا االجتماعية من اخلالف لكوا لب هذا االجتاه فإن الشعر 
اإلخواين وشعر الرثاء جماالن خصبان للمد واجلزر حول دخوهلما يف دائرة الشعر 

 .االجتماعي

ويصعب اجلزم بتأكيد أهليتهما للدخول حتت ذلك االجتاه من عدمها ما مل يوقف 
 . ما حتتهماعلى فحوى

فمثال؛ الشعر اإلخواين ميكن إدخاله يف الشعر االجتماعي إذا راعى الشاعر يف 
إخوانياته اهلدف املنشود منها، مثل قصائد العتاب، والرسائل الشعرية، والقصائد املهداة، 
وبعض الوداعيات، أما إذا أوغل الشاعر يف قصائده تلك وخرج عن اهلدف العام وهو 

 .لصلة بينه وبني املعين يف قصيدته فإن القصيدة حينئذ ألصق بالشعر الوجداينغالباً تأكيد ا

وكذلك الرثاء؛ فالشاعر عندما يرثي زعماء وطنه وقادته، أو بعض رموز الفكر 
واألدب، فإنه عادة يستجيب لواجب وطين أو اجتماعي، خبالف رثائه لوالديه أو أحد 

 )٢(".يصح أن يسمى شعراً وجدانيا" فهذا النوع أبنائه مما جيعل الدافع خمتلفاً متاما،

                                           
، ٦: حممد بن سعد بن حـسني، دار عبـدالعزيز آل حـسني، ط            . د. أ "تاريخ ودراسات : األدب احلديث ) "١(

  .١/١١٩   ، ه١٤١٩
  .٨١:  ص    ، ه١٤١٥، ١:عبداللَّه بن سليم الرشيد، مكتبة التوبة، الرياض، ط" رجل الصناعتني) "٢(
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إن حماولة الكشف عن الدافع  خيتصر الكثري من املسافات ملعرفة اإلطار املوضوعي 
الذي تدخل فيه القصيدة، وهذه اإلشكاالت ليست حصراً على موضوعات الشعر 

وهلا االجتماعي فحسب، بل إا قد تنسحب على كثري من املوضوعات الشعرية إذا تنا
  .الدارس على هيئة اجتاهات

وأمر آخر يتعلق بتعامل الشاعر مع جمتمع حيمل أفراده ثقافات متباينة من حيث 
جتدر اإلشارة إىل خطابية الكثري من الشعر االجتماعي، وخباصة ما .. الغزارة والضحالة

اشرة يتعلق بشعر القضايا االجتماعية، وما يندرج حتت اإلخوانيات، وهذا ناتج عن املب
  )١(.والتلقائية اللتني يتعامل ما الشاعر يف مثل هذه األغراض

  
  
  : القضايا االجتماعية–أ 

  
اتمع والبيئة مصدران يستمد الشاعر منهما مفاهيمه، وهذا ما دفع مؤرخي األدب 

  )٢(.إىل القول بأن األدب انعكاس للبيئة

 املفاهيم والقيم األخالقية ولعل أهم مظاهر التنازع بني الفرد واتمع يبدو يف"
ولذا وجدنا شعراء العصر احلديث يسهمون بشكل ) ٣(،"والترجح الفاجع بني اخلري والشر

أدواء جمتمعام؛ كاجلهل، والفقر، والغش، واخلديعة، واالحنالل، "فاعل يف معاجلة 
لتزام والغالء، وشىت صنوف الفساد االجتماعي، كما دعوا يف شعرهم إىل ا... واخلرافات،

 )٤(".الفضائل، ودعوا يف اجلملة إىل كل ما هو حسن

ومن هنا تنشأ الرسالة األخالقية للشاعر، وتبدأ مهمة اإلصالح اليت خص الشاعر ا 
  .تشريفاً له ولكلمته

                                           
نة، بريوت،  حممد إبراهيم الشوش، مكتبة منيم    . د: إليزابيث درو، ترمجة  " الشعر كيف نفهمه ونتذوقه   ": ينظر) ١(

  .١٩١: م، ص١٩٦١
  .٤٧: م، ص١٩٧٠حممد عبدالسالم، دار النهضة العربية، " يف األدب املقارن": ينظر) ٢(
  .١/٨٩م، ١٩٧٩، ٤: إيليا حاوي، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط" يف النقد واألدب) "٣(
  .١/١١٩حممد بن سعد بن حسني، . د.أ" تاريخ ودراسات: األدب احلديث) ٤(



 ٧٥

وللحساسية املفرطة اليت يتمتع ا كثري من شعراء العصر احلديث أثر واضح يف 
شؤون جمتمعهم، والسعي إىل التشهري مبظاهر فساده، اهتمامهم بتلك القضايا، ومعاجلة 

 .ومن مث إصالحها

ويعود أيضاً تفوق الشعر احلديث على القدمي يف ذلك التوجه اإلصالحي إىل اختالف 
النظرة يف وظيفة الشعر وتبدل األوضاع سياسة واجتماعاً وثقافة، وألن اتمع الذي مل 

 )١(.ضع عناية أدباء العصر احلديثيكن حيفل به أدباء العرب من قبل صار مو

ومعاجلة القضايا االجتماعية لدى شرف تشغل حيزاً غري يسري من شعره، فقد أفرد هلا 
 .قصائد مستقلة، ويف أحيان أخرى يشري إليها يف تضاعيف قصائد أخرى

وهو بذلك يكسر قيوده، وخيرج من عزلته، ليختلط مبجتمعه ناقداً ومصلحا، دون أن 
ه متغريات احلياة احلديثة، مبتدئاً بانتقاد مظاهر ارتبطت بوجود اإلنسان؛ تغيب عن ذهن

كالظلم، واجلشع، والفقر، والغىن، وهو أيضاً يعرض لنماذج من مظاهر احلياة اجلديدة؛ 
كانقالب مفاهيم الناس يف الصدق واحلق، وفشو النظرة املادية البحتة، وذوبان القيم، 

 .ا القومي الذي كفل لنا الكرامة والعزةوالبعد املفاجئ عن ج دينن

وما غفل شرف عن هذا اهلم اإلنساين الكبري، بل راح حيدث به نفسه، ويناجي به 
  )٢(:طموحه يف مثل قوله

  

    داداحل جنبيه بني وعيش
    دادالس هويرجو أن يالقي

         ا يدعو العبادمل هوينكر
آمالٌ شداد ويف جنبيه  

 

ياةٌ كلُّها هم وضيق       ح 
يضيق ا األديب ويزدريها 
    يعيش على التعللِ والتمين
  يروم صالح أخالقِ الربايا

 
هكذا كان مبدأ اإلصالح عند الشاعر املثابر، دون أن حتُول مهومه اخلاصة بينه وبني 

 .حتقيق أهدافه السامية

                                           
  .٣٧: م، ص١٩٨٨، ٩: شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط. د" األدب العريب املعاصر يف مصر": ينظر )١(
  . ه١٤٠٧/ جملة املنهل، شعبان) ٢(
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 على إبرازها ومعاجلتها ظاهرة ولعل من أهم املظاهر اليت وردت يف شعره وحرص
  )١(:اغتصاب احلقوق وقهر أصحاا، ففي ذلك يقول

  

 واخلىن طلب تتنام اللصوص فيه
يف موطين رتب حيتانُ إنسٍ هلم  

 

وآفةُ املرِء أن يحيا على وطنٍ         
املوجِ تأكلُه ضد ن حاولَ السريم  

 
ع ويالا، يف حني أنَّ طالب احلق فشكواه تلك من سطوات غامشة أذاقت اتم

مغلوب على أمره، ألن الغاصب حتميه مكانته، وتغريه رتبته بارتكاب مزيد من 
 .التجاوزات

ولذا فشرف ال يريد غري املساواة، ويصرح ذه الرغبة امللحة يف موضع آخر من 
  :القصيدة نفسها

  

ننسحب ال ذلَّ فيها وال بالقيد  
   حسبعن احلقوقِ وساطات وال

 

 مكرمة ؟ حياةٌ جوفماذا تروم  
مهمينع فيها سواٌء ليس الناس  

 
وسرعان ما تتالشى رغبته تلك يف حبر األمنيات، فيسلمه مشهد الظلم إىل اليأس 

 )٢(:عندما يقول
  

 كانَ احلق قدمياً ميشي

 أما اآلن

هقدم تورِم 

قالوا له: 

تسري أن نتركَك عيب 

أنت اركب.. 

احلق ركب 

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .٢٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(



 ٧٧

على الصاروخ كما أمروه 

على املريخ هبطَ احلق 

همث جلسنا كي ننتظر 

بغفوه هناك احلق راح 
  

هذا التعبري الساخر يصور مدى املعاناة اليت أرقت الشاعر، فاحلق مل يذهب برغبته، بل 
على احلق باسم أغراه أصحاب الباطل، فخدعوه حىت غيبوه عن عاملهم، فماذا بعد التلبيس 

 احلق؟

والكذب مظهر آخر ملس الشاعر تفشيه يف جمتمعه، حىت صار ميس احلقائق الثابتة اليت 
 )١(:ال حتتاج إىل دليل، ويصور الشاعر تلك الظاهرة يف إحدى مقطوعاته

  

ذا العصره 

 رجم الصدق بداخلِ فَجوةْ

باألحجار 

 دفَن الصدق بداخلِ هوةْ

قرار حتت.. 
  

إذاً كيف ميكن للصادق التأقلم مع هذا العصر الذي فُقدت فيه لغة الوضوح؟ جييب 
 )٢(:الشاعر متهكماً يف آخر املقطوعة

  

 كُن حمبوبا

 واشهد أنَّ القطةَ ثور

محار أنَّ الكلب واشهد 
  

ومن املظاهر اليت طال أساه عليها ظاهرة الفقر، وهذه الظاهرة ليست غريبة على 
 ولكن الغريب الذي أحزن الشاعر اختالف مقاييس الناس يف نظرم للفقر ،اتناجمتمع

                                           
  .٢٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(
  .٢٤:  صالسابق،) ٢(



 ٧٨

والفقراء، فبعد أن كانت اتمعات القدمية تراعي مشاعر الفقراء، وحتسن إليهم، تغريت 
النظرة يف اتمع احلديث إىل نظرات احتقار واضطهاد، وانصرف احترام الناس وتقديرهم 

حني حرم الفقراء من أيسر حقوقهم، يقول عن هذا إىل األغنياء وذوي اجلاه،  يف 
 )١(:الوضع
  

العظام تغفو الغطاريف 

الصدورِ املتعبات على زرايب 

 وتنتقي

النفس ما تشتهيه 

 فاكهةً

 وللفقراِء

عرجونُ الغضب 
  

ويف وقفة له مع أهم متغريات جمتمعاتنا احلديثة اليت اجنرف إليها كثري من الناس إال من 
ه ظاهرة اجلشع وتقديس املادة، فما كان باألمس وسيلة أصبح اليوم غاية رحم اللَّ

 .تسترخص ألجلها املبادئ واملثل

فقد رأى الشاعر يف جمتمعه صوراً هلذا االجنراف األعمى، فانتقده وعرض به، ومما رآه 
واستنكره ما حكاه عن عجوز تركت زوجها وأطفاهلا لتقترن بلص غين وعدها بتحقيق ما 

 )٢(:جز عنه زوجها الفقريع
  

 :يقولُ الرفيق

 أتبصر تلك العجوز؟... 

 رمت زوجها والصغار

هياماً بلص 

                                           
  .٧٨: مملكتان، ص: ديوان) ١(
  .٥٧: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ٢(



 ٧٩

 فيت لعوب

  
) ١(وال يعجب الشاعر كثرياً من هذه العجوز، بل يعجب كل العجب من جمنون ليلى

 )٢(:، فيقول خماطباً إياه–كما يذكر–الذي أضناه العشق فأصابه باجلنون 
  

 جمنوناًيا 

قليب لك 

بالعصرِ احلاضرِ جئت لو 

ننتما ج 

  من ليالك–قَطْعاً–فَهنا أَلف أَحلَى 

واك شاً كيرق ادفع 
  

فذلك انون الذي شغل الرواة حبكاياه، والعشاق مبعاناته جيد احلل أخريا، ولكن يف 
اهرة تقديس املادة عصر ليس عصره، وهنا يكمن اخللل الذي دفع بالشاعر إىل تضخيم ظ

 .يف جمتمعاتنا إىل حد تالعبها بالقلوب واملشاعر

ويف مشهد متحرك يصور الشاعر احلرص الشديد واللهاث الدائم من أجل حتقيق 
 )٣(:أكرب قدر من حطام الدنيا الزائل يقول

  

ذا العصر ِكلُّ الناس 

 ال يقفونْ

 بلْ جيرونْ

 :قد تتساءلْ

 لم جيرونَ هلذا احلد؟

                                           
، شاعر جندي غَزِل، مل يكن جمنونا، إمنا لقب بذلك لشدة           )هـ٦٨ –٠٠(قيس بن امللوح بن مزاحم العامري       ) ١(

  )٥/٢٠٨: األعالم. (هيامه بابنة عمه ليلى
  .٢١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(
  .٢١:  صالسابق،) ٣(



 ٨٠

  تمْال

 أطلق قدمك مثَّ اتبعين

متوت سوف إنْ تتوقف 
  

والشاعر ال يرى يف السعي وراء الرزق عيبا، ولكنه يعرض مبن جعلوا املادة غايتهم، 
 .فجروا مع املطامع يف سباق ال ينتهي مداه

ويدهش الشاعر عندما يرى جاره اخلامل األمي وقد امتطى سيارة فارهة وجبواره فتاة 
 )١(:، فيصور دهشته قائالمجيلة

  
جاري القدمي جنيب وميرق 

عام طوهلا ألف بسيارة 

الكتاب وكانَ بليداً يعاف 

 ويعشيه ضوُء احلروف

احلساب وعلم 

رفضحوكاً ي.. 

أنثى كأنَّ القمر جالسي 

نام على الوجه 
  

كانت تساؤالت ودهشة الشاعر من تبدلِ أحوال جاره مل يكن مصدرها احلسد، بل 
عن سر ذلك التحول املفاجئ، كيف؟ ومىت؟ إىل أن جيد إجابات خمتلفة ولكنها تؤكد 

 )٢(:صدق نظرته اآلنفة
  

 وقيلَ بأن الفتى

 مارس السمسرةْ

                                           
  .٥٨: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ١(
  .٥٨: السابق، ص) ٢(



 ٨١

الكالم وبيع 

 وتاجر يف املاِء

 واملالِ

والراقصات 

 وأضحى أَمام اجلميعِ

 إمام اهلُداةْ
  

مبدأه، فانقلب فقره إىل غىن، وصار احتقار الناس له لقد باع اجلار الفقري دينه و
 !إجالال، إىل أن أصبح بينهم إماماً يهتدى به

ويف مظهر جديد حيمل كل معاين اخلزي ينتقد الشاعر ظاهرة امليوعة والتخنث لدى 
 )١(:بعض شباب جيله، فيقول

  

رجالِ العصرِ احلاضر بعض 

 ال تعرفهم أولَ وهلَةْ

مةْلن تعرفَهلَ نظرأو  

 فاألصوات كصوت نساء

 حىت الضحكَةْ

امرأة ثوب 

امرأة شعر 

كي تتزوج.. 

ال تتحرج 

 مد الكف لكي تتأكد

  أنَّ عروسك ليست رجال
  

                                           
  .٢٣: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(



 ٨٢

أسف الشاعر على شباب جيله غري حمدود، فأي شيء يبقى لإلنسان بعد ضياع 
ك الصورة األخرية من املقطوعة إمعان من هويته، فال يدرى إذا كان رجالً أو امرأة؟ وتل

  .الشاعر يف السخرية واإلهانة ملثل هؤالء الذين اقتبسوا من الغرب كل شنيع
وللشعر والشعراء أيضاً نصيب من نقداته، فهو مل يعد جيد يف الشعر صداه املوروث، 

وية أمته وال رونقه البهي، فقد تداخلت فيه تيارات خمتلفة عبثت بروح الشعر الذي كان ه
 )١(:ومتنفسها، فراح يقول

  

ذا العصر الشعر صار 

 مثراً فجاً دونَ مذاق

ْالكف الرومي فوق كفّاً يا ابن فاضرب 

ْالصف عقُط 

احلرف ِسخم 

 قُم أمسعنا من أبياتك

ْالشعرِ املُر نسينا طعمما ي  
  

 إشكاالً مهماً كان وراءها، ويتأمل شرف كثرياً من املتغريات حوله ليدرك يقيناً أن
وما نشأ ذلك اإلشكال إال من آثار اهلزميتني؛ احلسية واملعنوية اللتني منيت ما اتمعات 

 .اإلسالمية يف العصر احلاضر من قبل أعدائهم

ويرى الشاعر أال سبيل إىل تاليف ذلك اإلشكال الذي أدى إىل انتشار اخللل يف اتمع 
  )٢(:ج السوي الذي أرشد إليه الشارع، يقولإال بالعودة إىل النه

  

     رشالب فهمى لو ياهلد يروم نمل
      روالفُج ملَا أحاطَ بِنا األوباش

   رتصنت تباملُن نم إن الذئاب

لةً   ز نيا أمحد اخلريِ يا بشرى م 
 لو نعانِقُه     تركت فينا كتاباً

واحدةً : وقلت كونوا يداً يف احلق

                                           
  .٢٠: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(



 ٨٣

قَراألرضِ والب كالب مقتهزمو  
 

  نسوا الكتاب فضلوا الدرب وانفرطوا
 

لقد محل شرف بني جواحنه مهاً كبريا، فراح يرصد متغريات جمتمعه، ويرقب حتوالته، 
  .ومل متنعه جدران بيته من الوقوف على تلك القضايا واإلسهام يف كشفها ألفراد اتمع

 أهم القضايا االجتماعية اليت تناوهلا شرف يف شعره، وهي قضايا ال متس تلك هي
جمتمعه فقط، بل متس جمتمعاتنا اإلسالمية كلها، ولو تأملنا يف بواطن تلك القضايا 
 املعروضة لوجدنا أكثرها وليداً لبقايا استعمار فكري وحريب، ولذا فقد بني الشاعر لب

بالشرع املطهر، ألن إغفال هذا اجلانب هو السبب املأساة عندما أكد أمهية التمسك 
  .املباشر يف انتشار مثل تلك املظاهر



 ٨٤

  : اإلخوانيات –ب 

  
يصور العالقات "هلذا اللون من الشعر مساحة خاصة يف دواوين الشعراء، فهو الذي 

ة االجتماعية بني الشعراء وأحبام، ففيه التهنئة واالعتذار وفيه العتاب والشكوى والصداق
والود، وما إىل ذلك من هذه املعاين االجتماعية الواسعة اليت تربط بني بعض الناس 

  )١(".وبعض
هذا مفهوم شعر اإلخوانيات، وتلك جماالته اليت تنضم إليها أيضاً الرسائل الشعرية 

  )٢(.واإلهداءات
يطة وللعامل اخلاص بعبداللَّه شرف خصوصية اجتماعية فريدة؛ فلقد صنع من العزلة احمل

  .به جمتمعاً لطيفاً مقره بيته الصغري
ففي األعياد واجلمع تتواىل عليه الوفود من شىت النواحي، ويف مناسبات خاصة تتردد 
عليه مجوع من األصحاب املقربني، حىت أصبح بيته دارةً يرتادها كل من عرفه أو مسع عن 

  .أرحييته
كيف وتكوين من كل هذا نستطيع أن نستنتج قدرة شرف اخلاصة على الت

  .الصداقات، ليتحقق لنا اجلانب االجتماعي املهم يف إخوانياته
والتكيف يف مفهوم علم النفس يعين القدرة على العيش والعمل بلباقة، وتلبية 

  )٣(.احلاجات واكتساب الصداقات
وهكذا كان عبداللَّه شرف الذي أقام صداقات متعددة مل تقف عند حدود وطنه، بل 

  .لدان أخرىجتاوزا إىل ب
وما بني يدي من إخوانيات شرف ينحى منحيني؛ املنحى األول يشمل الرسائل 

  .الشعرية وتنضم إليها اإلهداءات، واملنحى الثاين يف الوداعيات
  

                                           
م، ١٩٩٩،  ٧: لـم للماليـني، ط    بكري شيخ أمـني، دار الع     . د" مطالعات يف الشعر اململوكي والعثماين    ) "١(

  .٢٨٨:ص
  .٢٨٨: السابق، ص: ينظر) ٢(
  .١١٣ –١١٢:  ص  ، ه٢،١٣٩٠:دحام الكيال، مؤسسة األنوار، الرياض، ط" دراسات يف علم النفس": ينظر) ٣(



 ٨٥

  
  : الرسائل الشعرية –
  

يكتبها الشاعر لصديقه إما للتحية أو للنقد أو للتعليق على "وهي نوع من اإلخوانيات 
  )١(".قضية

لَّه شرف يف رسائله اإلخوانية يناجي أصدقاءه خبواطره، ويبث فيها بعضاً من وعبدال
رؤاه، لتحمل رسالته مضمونني؛ مضمون الرسالة اإلخوانية، ومضموناً ثانياً حيدده اجتاه 

  .املرسل إليه غالبا
بث يف مضموا الثاين ) ٢(ار قباينز نومن رسائله اإلخوانية قصيدة أهداها إىل الشاعر 

ار قباين يف بعض مراحلهز ن الوحدة العربية الذي دعا إليه هم.  
فابتدأ رسالته بشكوى مرة جراء االعتداءات املتوالية على بعض األوطان العربية، 

  )٣(:فقال
  

  يتمدد التاريخ مكتئبا
األواخر علَى صدرِ الغطاريف  

يف شارة  
بأشالِء الصبايا واحملاجر نعتص  

دجلةُ والفرات ويئن  
املسافر النيلُ والطري ويشمئز  

  

                                           
  .١/٤٧٩   ، ه١٤١٣، ١: حممد التوجني،دار الكتب العلمية، بريوت، ط" املعجم املفصل يف األدب) "١(
الرسم : م، شاعر الغزل اجلريء، من أعماله اإلبداعية      ١٩٢٣ –  ه١٣٤١ توفيق قباين، ولد يف دمشق عام        زار  ن) ٢(

، تويف  )٥/٧٨:معجم البابطني . (الشعر قنديل أخضر، وقصيت مع الشعر     : بالكلمات، قصائد متوحشة، ومن مؤلفاته    
  .م١٩٩٨ – ه١٤١٩عام 

  .٣: القافلة، ص: ديوان) ٣(



 ٨٦

مث يعرِض صميم املأساة يف صور مفزعة من الغفلة اليت متر ا بعض اتمعات 
  )١(:العربية
  

  فلمن تقولْ؟
افوعر مزمار والشرق  

  ودجالٌ
  وراقصةٌ جتولْ

  

ار ز نوبعد أن يستعرض شيئاً من تلك املآسي خيلص إىل مضمون رسالته األول، وهو 
الشاعر الذي أرسل إليه قصيدته، يقول يف معرض التحقيق واالستجواب ما يرى أن غريه 

  )٢(:صمت عنه
  

  سأقولُ يف التحقيقِ أين
  أعرف األمساَء واألشياَء

  وأقولُ يف التحقيقِ... 
 نهلو الشعر ز نكيفار  
  وأقولُ يف التحقيقِ

املنار للحب فعتر كيف  
  ار ملن تقولْ؟ز نسأقولُ لكن يا ... 
  ارز نواحلرف يبكي يا ... 

حملولُ الضفائرِ واإلزار والشعر  
يبكي معك...  

الوطنِ احلصار يبكي مع  
  

                                           
  .٥ :القافلة، ص: ديوان) ١(
  .٨: السابق، ص) ٢(



 ٨٧

 بدأها بتأمل بعض فلسفات )١(ويف قصيدة أخرى أرسلها إىل درويش األسيوطي
  )٢(:صديقه الشاعر مع ما حوله، ومما سيتضح فيما بعد أنه يغبطه عليها، يقول

  

  حونٌ باألرضِمش
  ومشحوذٌ بالشعرِ
  وممتلئٌ باألحالمِ

  ومهووس كاألطفالِ
  ..فقلْ يل

  من أي األبوابِ جييُء الدمع؟
  

فحواه، ليشري بعدها إليه بأصابع ) درويش(فيجيب بلسان صديقه عن سؤالٍ أدرك 
  )٣(:االام حني أبعد نفسه عما غبطه عليه

  

  من منا أشعلَ أوجاع القلب؟
ن مأَ صاهلةَ األوطانْ؟ما عبن  

  من منا أسبلَ جفن الريح؟
  

وختتلف هذه الرسالة عن مثيالا باحلوارية، فالشاعر يتساءل، مث جييب هو عن تلك 
  .التساؤالت بلسان صاحبه

وهلذه الطريقة مغزى أشار إليه الشاعر يف آخر القصيدة، فهو يريد أن يكون مثل 
وم لترتاح نفسه املتعبة، ومل يكن شرف يريد التصريح ذا صاحبه خلياً من العشق واهلم

من تلقاء نفسه، ولكنه ملَّح فقط بارتياحه ألحوال صاحبه الذي يهنأ حبياة هادئة، ونلمس 
  )٤(:هذا التلميح يف قوله

                                           
أغنيـة  : م، شاعر، وله أعمال مسرحية، من دواوينه      ١٩٤٦درويش حنفي درويش، ولد مبحافظة أسيوط عام        ) ١(

  )٢/٢٨٠:معجم البابطني. (حادث عارض، وعرس كليب: لسيناء، وحب يف القرية، ومن مسرحياته
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه مطبوعة باحلاسب) ٢(
  .السابق) ٣(
  .السابق) ٤(



 ٨٨

  

لُ املندفعالرج...  
  يحاوِرين

  ويزلزلُ كلَّ بحورِ العشقِ
  خلياً يتركين

ويدور...  
  يغين لألرضِ

  ولألطفال
  

حيس الشاعر بالفرق بينه وبني صاحبه عندما يضع نفسه يف اجلهة املقابلة فريى أن 
الفرق بينهما شاسع، وهذا هو املضمون الثاين الذي دفعه إىل إهداء ذلك الصاحب البسيط 

  .قصيدته تلك
 توحي باخلصوصية، وفيها ما هو كاف )١(وقصيدة أخرى أرسلها إىل علي الشرقاوي

  )٢(: البعدين الثنائيني لرسائله الشعرية، يقول فيهاإلثبات
  

  موجوع بالشعر فلملمين
  دثرين بغاللتك... 

  ...ولون عيين
  واعزف بالنار أهازجيا

  

يظهر مما سبق أن الشاعر يطلب من صاحبه مواساته، ألنه رأى يف صديقه ما أشعره 
  بالقدرة على ذلك، ولكن هل صاحبه قادر على ذلك؟

 قدرة صاحبه، ألنه اكتشف أخرياً أنه ال خيتلف عنه كثريا، نلمح يشك الشاعر يف
  )٣(:ذلك يف قوله

                                           
تحلة : م، شاعر ومسرحي، من أعماله اإلبداعية     ١٩٤٨علي بن أمحد بن جاسم الشرقاوي، ولد يف املنامة عام           ) ١(

  )٣/٥٦٤:معجم البابطني. (القلب، وذاكرة املواقد
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه مطبوعة باحلاسب) ٢(
  .السابق) ٣(



 ٨٩

  

  علي ما زالَ يراود حبات الشعرِ
  وقليب عصفور

  فأجبين
  ما للريحِ وهذا؟

  من يل يا فطري القلبِ ومن لك؟
  

بني من اليت مسى ا أحد دواوينه يبث لواعجه احلارة جتاه املقر) القافلة(ويف قصيدته 
أحبائه وأصفيائه، وقد مأل قصيدته تلك برسائل حب ووفاء موجهة ملن ميثلون ركب 

  .قافلته، بعد أن انتقاهم واحداً واحداً ليسريوا معه يف فلوات احلياة
هي أطول قصائده احلرة، وقد ضم إىل ركبها ستة وعشرين صفياً ) القافلة(والقصيدة 

  .ه حممود وأمحدمن داخل وطنه وخارجه إضافة إىل ولدي
وكل فرد من أفراد قافلته يرى الشاعر فيه ما ال يراه يف اآلخرين ممن حوله، ولذا فهم 

  )١(:جديرون باالنضمام إىل ذلك الركب السائر يف دروب اخلري، وعن أهداف قافلته يقول
  

  قافليت
  قافلةُ احلرف األخضر

  والكلمات النورِ
  تسري وال جيمعها
  كلِّ الناسِإال حب اخلريِ ل

  ...وحب العدلِ
  وتسقي الظمآنَ مياه الورد

  
 بأفرادها الذين كانوا يف غالبيتهم من عرف.. وبعد أن بني الشاعر أهداف قافلته

األدباء والشعراء الساعني إىل حتقيق أهداف متقاربة، فيقف معهم وقفات خمتلفة، مراعياً يف 
ه ما تكون بالتباريح، وهو أثناء ذلك ذلك انطباعاته اخلاصة عنهم يف أحاديث أشب

                                           
  .٢٠: القافلة، ص: ديوان) ١(



 ٩٠

يستعرض أشياء عالقة يف ذهنه عنهم، وخباصة ما كان ذا تأثري يف تارخيهم اإلبداعي، 
  .كأمساء قصائد ختصهم، أو عنوانات دواوين، وكتب ألفوها

) ١(حسني علي حممد،. ومن بني ركبه الذين وجدناهم ضمن القافلة صديقه احلميم د

  )٢(:وكان مما ناجاه به
  

  أُبصر دائرةً تتهادى
  أَمسع مهساً فواحاً

 يف املنتصف حسني(أُبصر(  
  يف فرحٍ يتمايل... 

  ويمزق أوراقاً
ن عامِ احلزنم ٣(سقطت(  

  )٤(على جانبه أشجار احلُلمِ
  ...يصفِّق يف نغمٍ نوري

  ويرسم باخلطوِ الطائر... 
  )٥(دائرةَ الوجد

  

الذي كانت تربطه صلة قوية ) ٦(ر عبدالوهاب البيايتمن بني ركبه الشاعنطالع و
  )٧(:بشرف عن طريق املراسالت، يقول شرف

  

 ايت(أين؟)البي  

                                           
  .مرت ترمجته) ١(
  .٣٢: السابق، ص) ٢(
  .للدكتور حسني" أوراق من عام الرمادة"يشري إىل ديوان ) ٣(
  ".شجرة احللم"يشري أيضاً إىل ديوانه ) ٤(
رداً عليها، مـن    " القافلة"من قصائد الدكتور حسني، وهي القصيدة اليت أثارته فكتب قصيدته           " دائرة الوجد ) "٥(

  . ه١٤/١١/١٤٢١حسني علي حممد يف . مقابلة مع د
  .مرت ترمجته) ٦(
  .٣٠: القافلة، ص: ديوان) ٧(



 ٩١

 ...النورِ يسري دِء القافلةيف ب هبصرن  
البيض ى الشعراتساو وقد  

هملبس ومنَّق...  
نُ باألبياتدندي...  

  ويجمع من فوقِ األرض أباريقاً
  )١(جلهلهشمها ا

  

وعلى هذا النسق يستعرض شرف مجيع ركب القافلة اخلضراء، وبعد أن ينهي 
استعراضه هلم خيتم القصيدة مصرحاً بعمق ما بينهم من إخاء وترابط، ومؤكداً على 

  )٢(:مكانتهم لديه
  

  هذي مملكيت
تسري لكةُ احلبمم  

  أُبصرها داخلَ شريان القلبِ... 
  ويف أَورديت

  أَهتف يا أحبايب.. .
كُمقليب مسكن  

الكلُّ بداخلِ فرد دأن يتح ما أروع  
  

ونستخلص من هذا كله أن الشاعر يف تبارحيه ومناجاته يوجه رسائل خاصة إىل كل 
  . من ضمه معه إىل قافلته، ورافقه يف دروب حياته القاحلة

                                           
  .للبيايت" أباريق مهشمة"يشري إىل ديوان ) ١(
  .٤٤: القافلة، ص: ديوان) ٢(



 ٩٢

  : الوداعيات –
  

ب ظروفه اخلاصة فإن دواعي فراقهم له إذا انقطعت دواعي فراق شرف ألحبابه بسب
  .قائمة ومستمرة

لقد عاىن الشعراء من تلك اللحظات عناًء مرا، فبكوا وأبكوا، ومل تكن مضامني شعر 
الوداع ختتلف يف جوهرها عما كانت عليه، وإن جدت عليها أخرياً جوانب فلسفية، فإن 

  .سانية متحدة يف تلك املواقفاحتدت يف جوهرها العام عرب العصور فألن املشاعر اإلن
ولشرف مواقف تصور مثل تلك اللحظات األليمة، فهو يتحسر على فراق أحبابه، 
ويشكو بعدهم عنه، وعجزه عن مرافقتهم، مضيفاً إىل ذلك نظرات فلسفية تغلب على 

  .كثري من وداعياته
يقول اليت وصف فيها قرب فراق أثري إىل قلبه، ) النجم املسافر(من ذلك قصيدته 

  )١(:فيها
  

      إال ومضةٌ ويغيب قبمل ت
        أل احلياةَ ترمناً ورنا لهم

 كم هام حتت جناحه قلب الفتى
  يبغي دفأه الطري ى إليهوأو
 يف رفقٍ بساطَ حنانِه فيمد
سيغيب منفرداً وتطوى صفحةٌ 
  لكن سيبقى يف اجلوانحِ شادياً

  

  الرائع يذا النده احملبوب 
      قلوب التائهونَ وعانقته

        املشبوب منه حنانه وأُريق
      إن حطَّ يف أملٍ عليه غُروب
     دروب نكله فإذا املفاوز

 وعلى اجلبنيِ من اجلراحِ ندوب
املَسكوب هيهدي األحبةَ حلن  

  
دد شيئاً من حماسنه فالشاعر يبدي أساه على قرب فراق ذلك القريب من نفسه، ويع

اليت ستفقد بعد رحيله، ولكن سلواه الوحيدة اليت سوف تعينه على أمل الفراق بقايا ذكريات 
  .قد تكون قادرة على بعث األمل، ودئة الروع، مع ما يعلمه من حقيقة الفراق املُرة

                                           
  .٣٢: ، ص"قصائد مل تنشر: "م، بعنوان١٩٩٦/ جملة الرافعي، فرباير) ١(



 ٩٣

يدفع تلك النظرة البعيدة للفراق وحماولة التغلب على آثارها تكشف بعداً فلسفياً 
  .الشاعر إىل األمل، ومصابرة النفس

اليت ) موكب الشعراء(ومن اجلانب املعتاد يف القصائد الوداعية جند للشاعر قصيدة 
  )١(:ودع فيها أصحاباً فارقوه، فطالت غيبتهم

  

يا موكب اخلريِ هل للصبحِ أخبار؟ 
هل عندكُم يف يمِ الدربِ تعزيةٌ؟  

 النورِ حيا اللَّه يا موكبكُمموكب  
  

   وكلُّ الدربِ أخطار طالَ الطريق
     الشقاُء وملَّ األهلُ واجلار زاد

  بعض الضياِء لقومٍ يف الدجى ساروا
  

بعد أن ذكر أمل فراقهم على نفسه وصف شدة تعلقه م، وأنه لوال قيود تعيقه ما فاته 
  :موكبهم الذي يهفو إىل االنضمام إليه، يقول يف القصيدة نفسها

  

بعض العزاِء فإنا ليس يشغلُنا     
لوال الذي صار من قيد يكبلُنا     

هل تبلغون حتايا ليس حيملها        
 كُمفُرقَت ن يل بعديا صحبةَ اخلريِ م
  عوجوا على الدارِ واقضوا حق صحبتنا

  

    وارأَسينا وتقص واجِزإال ح
ج إن القيد ما فاتنا الركب    ارب

عنا النسيم وال ريح وإعصار؟  
 ارذخ فإن القلب احلنان بعض
  فالليلُ طالَ فهلْ للصبحِ أخبار؟

  
هذا الوضوح يف تصوير مشاعر الفراق ال خيتلف كثرياً عن وداعيات الشعراء 

  .املتقدمني، واالختالف يف النظرة بني هذه القصيدة واليت قبلها ظاهر
شاعر مع إحدى الطريقتني دوافع نفسية تكشف عن عمق التأثر؛ ولدواعي تعامل ال
أقوى منه يف القصيدة الثانية، وليس يف هذا تقليل ) النجم املسافر(فأثر الفراق يف قصيدة 

  .من شأن التأثر واألمل يف القصائد األخرى

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(



 ٩٤

  : املراثي –ج 
  

 حميط التفجع على  ويدور غالباً يف)١(وتعد من املوضوعات البارزة يف الشعر العريب،
  .األموات وإظهار حماسنهم والتأمل يف فلسفة الفناء

بعناية فائقة من الشعراء عرب العصور املختلفة، ألن "وحلتمية املوت والفناء حظي الرثاء 
املوت قدمي قدم اإلنسان على هذه األرض، وما من شاعر إال وجرفته مواكب املوت بني 

فيه ينابيع الشعر وأثرت قرحيته مبا ال جتود به يف غري األهل واألحباب واألصدقاء ففجرت 
  )٢(".هذا املوقف

ومع العالقات الكثرية اليت أقامها شرف مع اآلخرين نفتش يف شعره فال جند إال 
قصائد رثائية حمدودة، والغريب يف األمر أن تلك الرثائيات تتعلق فقط برموز اجتماعية هلا 

  )٣(.وقعها يف وجدانه
اليت بني يدي فهي ختص رموزاً أدبية يراها الشاعر كذلك، أو رموزاً أما مراثيه 

ومتيل رثائياته تلك إىل مفهوم العزاء الذي تغلب عليه ، جتماعية حبتة ال متت للشاعر بصلةا
 وهو ما يعرف اآلن بالرثاء التأملي أو )٤(،"املواساة والتذكري حبقيقة املوت واحلياة"مسحة 

ظرة الشاعر للمرثي نظرة أكثر عمقا، وأبعد مدى من نظرة الفلسفي، حيث تكون ن
  .التفجع على امليت، أو ذكر حماسنه

ومن مراثيه اليت تغلب عليها تلك النظرة قصيدة رثى ا صديقه الشاعر فتحي 
  )٦(:، يقول)٥(سعيد
  

                                           
  .٥: م، ص١٩٥٥، ٣:شوقي ضيف، دار املعارف، مصر، ط. د" الرثاء: ن األدب العريبفنو": ينظر) ١(
  .٣/١٠٤   ، ه١٣٥٩، ١: مصطفى صادق الرافعي، املكتبة التجارية الكربى، مصر، ط" تاريخ آداب العرب) "٢(
  . ضم رثائياته حتت الشعر االجتماعيأنبه إىل أنين أثناء حبثي يف شعره مل أقع له على رثاء قريب أو زعيم، وهذا ما دفعين إىل) ٣(
  .٨٩: م، ص١٩٨٢، ١: عبدالرشيد عبدالعزيز سامل، وكالة املطبوعات، الكويت، ط. د" شعر الرثاء العريب) "٤(
  .من الشعراء املُجيدين، وقد فاز جبائزة الدولة يف الشعر، وكانت تربطه بالشاعر صداقة محيمة) ٥(

: دفتر األلوان، ومن دراساته األدبية    :  ومن آثاره الشعرية      ،  ه١٤/١١/١٤٢١حسني علي حممد يف     . من مقابلة مع د   
، نشر اهليئة املصرية )ثرثرة على مائدة ديك اجلن: (عشاق لكن شعراء، ويف بالط الصحافة واألدب، نقالً عن ديوانه

  .١١٥: م، ص١٩٨٧العامة للكتاب، القاهرة، 
  . ه١٤٠٩/ جملة احلرس الوطين، شعبان) ٦(



 ٩٥

  راحلٌ لألبد؟
  أيها الشاعر املمتطي صهوةَ الشعرِ
  والضوِء والليلِ والنجمة الشاردةْ

  راحلٌ لألبد؟
  أم هو الدرب قد ضايقَتك مواجيعه؟

  

ذلك السؤال املوجه لصديقه الراحل يخفي يف طياته تساؤالت كثرية ضاق ا صدر 
  .شرف كما ضاق ا صدر صديقه الذي رحل دون أن جييب عنها

ويف املقطع األخري من القصيدة يواسي الشاعر صديقه، ويعزيه يف رحيله عن دنياه، 
 عودنا الشعراُء على توجيه مواسام إىل ذوي الفقيد وأحبابه، أما شرف فقد وجهها وقد

  )١(:إىل الفقيد نفسه، يقول
  

الشعر بقَى لكوي  
  يف حمحمات املَدى

  يف ارحتالِ الصدى
  فارجتز للجوى والنوى

تِسمواب  
  كلهم زائفونْ

بتقوار  
  كلنا الحقونْ

  

ء مكان يف رثاء شرف، وهذا االعتدال ال خيلو من وقفة تأملية وللنظرة الواقعية للفنا
  .يسلِّم بعدها بقضاء اللَّه وقدره، لريضى باملصري احلتمي

املتعددة األغراض والوقفات، لكنها يف ) ال دموع(نلحظ هذه النظرة يف قصيدة 
  )٢(:األساس مرثية يف أحد الشعراء الذين أثروا فيه، يقول يف مطلعها

                                           
  .السابق) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(



 ٩٦

  

نني وفيم الدمع والوصب؟    فيم األ
كم من أُناسٍ على الغرباِء قد عربوا 
  وكم أُناسٍ جبوف األرضِ قد قُربوا

  

ال يرجِع الدمع من غابوا ومن ذهبوا   
        يف الليلِ حيتطب جمدل ُمكأ

نسرِبي يف الكون مهوملْ يزلْ عطر  
  

يقة الفناء، فالبكاء لن يرجع مفقودا، ولن يغري قضاء، يقف الشاعر وقفة واقعية مع حق
مث يقف على حقيقة أخرى يوردها تقريراً ألفضلية املوتى على األحياء، وهو ذا التعميم 
يريد تأكيد أفضلية مرثيه الذي اختاره املوت دون باقي األحياء من غري اعتراض على 

  .حكمة اللَّه وقضائه
 عليه أكثر شعراء املراثي من رصد حماسن موتاهم، وذكر وبعد ذلك ينتقل إىل ما درج

مكانتهم يف نفوسهم، ووصف صدى رحيلهم عليهم، والدعاء هلم، وهذا ما يعرف قدمياً 
  )١(:بالتأبني، يقول يف ذلك

  

وأنت يف الصدرِ أشواق تعانقُنا 
      هنسائم تما غاب كعند الصدق

ناتى بقربِ العيشِ مسكناملو ا      حنن
  نم هانئاً يف رحابِ اللَّه موعدنا

  

   شهب هنبض ويف القريضِ شعاع
 ال األموالُ والنشب مهُّك والدين

    بثيف الرضا ي رح باملوت وأنت
حتسبقاُء ترالش له قريب يوم  

  
ر جنده ويف مرثية أخرى نستوحي منها التأمل املنبعث من مشاعر شفافة سريعة التأث

يرثي فالحاً بسيطاً مل تربطه به صلة قرىب وال صداقة، غري أن صلة انتمائه تمعه دفعته إىل 
رثائه ليبقيه خالداً بعد أن فض ذووه جمالس عزائهم وأسلموه للنسيان، يقول عنه مستلهماً 

  )٢(:فقره وتواضع عامله بعد أن صنع منهما ملكاً حرم منه األثرياء
  

 كلُّ احلياةلْكُهم  

                                           
  .السابق) ١(
  .٥٥: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ٢(



 ٩٧

بال ولد برغمِ أَنه  
  ...وال عقارٍ
أو سند  

  وذات يومٍ... 
الرحيلَ دومنا وداع آثر  

  كانَ وقتها ينام: وقيلَ
،التراب همهد  

ةُ الذِّراعوالوِساد  
  وحني شيعوه

  شيعوا
  بساطةَ احلياة

  

 عادة إال من لقد رثى الشاعر الفالح الفقري خمالفاً الشعراء اآلخرين الذين ال يرثون
كانت هلم به صلة أياً كان نوعها، ولكن شرفاً رثاه متخذاً من تواضعه صلة، ومن فقره 

  .قرىب، ورمبا ألنه رأى فيه ما مل يره يف كثري ممن حوله
واستطاع عبداللَّه شرف يف رثائياته أن يصور خلجات ذاته تصويراً يشعر السامع أو 

  .بالقارئ بنبض الكلمة املنبعثة من القل
ثيه اخلاصة والعامة انبثقت من اوهذا يدل على قدرة شعرية يتمتع ا شرف، ألن مر

الوجدان بدوافع أخرى داعمة، وعلى رأس تلك الدوافع دافع اجتماعي أحلَّ على الشاعر 
  .من منطلق الواجب العام، واهلم املشترك



 ٩٨

�:�א�����א���+�%�–�٤ �
  

 وقد )١(،" األمة بغريها يف حرب أو سلميتناول عالقة"وهو مبفهوم شامل الشعر الذي 
 وأظن أن )٢(،"يتصل بالدولة؛ سواء ما يعبر به للتأييد، أو املعارضة"يضيق نطاقه ليتناول ما 

جذوره املوضوعية متتد إىل العصر اجلاهلي حينما كان الشعراء سفراء لقبائلهم وقت 
ترجع إىل العصر األموي "احلرب والسلم، وليس كما يرى بعض الدارسني من أن أصوله 

عندما اشتد الصراع بني السلطة احلاكمة املتمثلة يف بين أمية وبني القوى السياسية 
  ) ٣(".األخرى

والذي جنده يف شعر شرف ال يكاد خيرج عن املفهوم العام الذي ميس قضايا أمته 
  .اإلسالمية، إضافة إىل بعض القضايا العامة املتعلقة بسياسات الدول بعامة

في ظل الظروف السياسية والثقافية اليت فُرضت على ذلك العصر بأحداثه املختلفة ف
: جند أن جل الشعراء الذين أسهموا يف تناول تلك القضايا الطارئة يتجاذم اجتاهان

) ٤(،"فمنهم من سار يف طريق االجتاه اإلسالمي، ومنهم من سلك طريق االجتاه القومي"

حيث كانت وسائل التعبري يف ظل تلك املتغريات ال تكاد عته واجتاهه، ز نوكلٌّ حسب 
  .خترج عن هذين اإلطارين عندما يكون احلديث عن الواقع

ولو أُمعن النظر يف قصائد شرف السياسية لوجِدت قلباً وقالباً يف االجتاه األول الذي 
قضايا أمته حفل به خمطوطه مث منشوره؛ إذ إن كل ما يؤرقه هم إسالمي كبري منوط ب

  .املعاصرة

                                           
  .٨: ت، ص.أمحد احلويف، دار القلم، بريوت، د" أدب السياسة يف العصر األموي) "١(
  .٦: ، صم١٩٧٤عباس اجلراري، دار الثقافة، الدار البيضاء، " يف الشعر السياسي) "٢(
م، ١٩٩١عبداحملسن طه بدر، اهليئة املصرية العامة للكتاب،        . د" التطور والتجديد يف الشعر املصري احلديث     ) "٣(

  .٢٠٠: ص
عبدالعزيز بن حممد الفيصل، مطابع الفرزدق، الريـاض،        . د" وقفات على االجتاه اإلسالمي يف الشعر العريب      ) "٤(

  .٧٧:  ص  ، ه١٤١٤



 ٩٩

واملدرِك فحوى قصائده تلك يلحظ أن قضايا املسلمني املعاصرة تصور واقعي الزمان 
واملكان؛ فواقع الزمان حمكوم باهلوان الذي آل إليه حال املسلمني، وواقع املكان حمكوم 

  .بضياع األرض واغتصاا
ت يدها موقف ويقف شرف من قضية الزمان املتمثلة يف ضعف أمته وقصر ذا

املتحسر عليها الراثي هلا يف وقت تكالب فيه عليها أعداء اإلسالم، وهي سادرة مل تفق من 
  )١ (:مصوراً حقيقة جرحه الذي قاساه) دمعة يف رحاب املصطفى(غفلتها، يقول يف قصيدة 

  

 رعتسى يف الصدرِ يحي حبجمِ املَدرج
      ةرخدمن ساقٍ م رحيج وليس

 إنَّ جرحي واأليام تشهده     بلْ
طَةماها كُلُّ ساقح تحىت استباح  

  

   رتجدي وال األحلانُ والوي ال الشعر
     را اخلَد وال كف تأىب املَسري

 رواخلَو غالَها اإلرهاق أُمة نم
رمح تبل واستأسد والصع رسنتواس  

  
 اهلم املشترك جعله ينظر إىل ما هو أبعد من جرحه إن إحساسه الصادق حبقيقة

  .اخلاص، فصار جرحه عاماً مشتركاً يعانيه كلُّ غيور على هذه األمة املاجدة
وينبه الشاعر أمته ويصرخ يف أذا علها تستيقظ من سباا فتغري مسارها إىل األفضل، 

  :يقول يف القصيدة نفسها
  

يا أمةً طفلةً تلهو بدميتها      
فيم ارتحالُك حنو التيه يف ولَه؟    

  وكم صرخنا أفيقوا يا بين وطين
  

        ذُرها النيف طيات تزأر والريح
 هل يرجتى اخلري ممن باهلدى كفروا؟
رببابِ الدارِ تأمت إن الذئاب  

  
ني عدو ولكن ما جدوى هذا التنبيه؟ وما غاية ذالك الصراخ؟ والقوم ال مييزون ب

وصديق، وال يعون هول املوقف وخبث املؤامرات، ولكنه يكرر نداءاته صارخاً ليخلي 
  :ساحته من تبعات الصمت

  

                                           
  .ها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموعة تسلمت) ١(



 ١٠٠

يا أمةً حريتين يف مسريتها                  
إين صرخت مراراً من لَظَى أَملي   

قافية لصويت غري فما استجاب  
  

  صحن؟ ما قيمةُ العيشِ لو يف الذلِّ نر
 رهوالس واألوراق شهدوالليلُ ي
روالص شهقا إذ ت تبكي احلروف  

  
وسعه، فهو عاجز عن امتشاق سيف، أو محل مدفع، ولكنه قادر على يف هذا كل ما 

البوح والكالم، وهذا هو إسهامه الذي أماله عليه إحساسه الصادق، وشعوره النبيل جتاه 
  .عف أفرادهاأمة يؤرقه هواا، ويؤمله ض

وتزداد أحزانه ويطول عناؤه إذا نظر إىل الواقع املر الذي تعيشه أمته املقهورة مستسيغة 
ما يفرض عليها، وال ميلك يف هذا النكوص إال تصوير معاناته وجتسيد ذلك الواقع، يقول 

  )١():ال دموع(يف قصيدة 
  

من أين أبدأُ واألحزانُ مملكيت؟ 
هرِ حيصدنا مخسونَ عاماً وسيف الق

كلُّ البالد مطايا ناَء كاهلُها        
قَةًأندحى األحزانَ متر ى نظرت  

  

 وكيف أَسري وما يل يف اخلُطى خبب؟  
 بوالنو بنا األوجاع أحاطت وكم
  التعب رنفواستمرأت رقَّها واست
العرب واملقصد ا صيبكأ  

  
دايات ميكن أن ينطلق منها وهو حماط بأحزانه يكاد يعلن استسالمه لليأس، فال ب

–الكثيفة، وال دروب يستطيع السري فيها وهو عاجز عن حتريك خطاه، فكيف يبحث 
 عن خمرج يقاوم من خالله سيوف القهر والغدر اليت االت على –وهو يف تلك القيود

   املغتصبة؟أمته فأثخنتها باجلراح، حىت كلَّت فسايرت اهلوان يف كل بقعة من بقاعها
ومن النظرة العامة إىل نظرة أكثر خصوصية، وهي النظرة إىل املكان، تلك النظرة اليت 
ترامت بطرف الشاعر إىل أكثر من جهة، فمن القدس إىل أرحيا ويافا، وإىل صربا وشاتيال، 

  .فلبنان، واجلوالن، وأفغانستان، مث سراييفو

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ١٠١

دوان مل تعدم مسحة حانية من حروف تلك البقاع اليت عاثت ا أيدي االحتالل والع
  .شاعر ال ميلك يف سبيل النضال دوا غري الكلمة

وأول ما يستوقفنا من شعره يف قضايا أمته السياسية ما كتبه عن القدس ثالث 
املقدسات اإلسالمية، وشعره يف القدس ال يقف عند قضية وطن حمتل، أو شعب مغتصب، 

رة أعم وأمشل من خالل حديثه عن مكانتها يف نفسه فهو ينظر إليها مع تلك النظرات نظ
ونفوس املسلمني، ومن خالل ارتقاب فجر جديد سيسطع عليها لتعود بقعة طاهرة كما 

  .كانت
اليت ) يا قدس(وجند كل تلك األحاسيس املختلفة نوعا، واملتحدة ضمناً يف قصيدة 

  )١(:بث فيها مشاعره بكل صدق ووضوح
  

ى يف مقلتيكدعاين داعي اهلو 
دنياي يف عينيك تحفلُ بالرضى 

      معِ الوشاةُ مقالَهدفَلْي أهواك
  أنا منك فالتمسي اجلزاَء فإنين

  

  ن الغرامِ مكاين؟  .. لبيكم أين
وتدور بني حمبة وتفاين      

 من اهلذَيان برض مفحديثُه
ى األوطانعمري يف هو تصخأَر  

  
 مقطوعته تلك واه، وال يستطيع كتمان لواعج ذلك اهلوى الذي أدخله إنه يبوح يف

دنيا احملبة واإلخالص، ولكن ذلك اهلوى املفدى بعمره هوى سامٍ عن كل مفهوم بعيد، 
  .هوى الضعفاء واملقهورين.. إنه هوى القضية

وال ميلك بعد ذلك البوح العاطفي إال أن يكشف عن مدى تضحيته وتفانيه ملسرى 
  :–عليه الصالة والسالة–ينا نب

  

يا قدس دنسك البغاةُ وأَحرقوا 
أن تنادي الهياً      .. لبيك عار

ال ساغَ ماُء النيلِ يوماً يف فمي  
هدأنا سقاين وِر اجلهاد ابن  

        العلياُء من أركان ما شادت
  اإلميان لصرخة ال يستجيب

     وهوان مذلَّة بني وثراك
  وطن على حب اجلهاد رعاين

                                           
  .٦١:  ص  ، ه١٤١١/ شوال/ ، رمضان٤٨٧: جملة املنهل، العدد) ١(



 ١٠٢

    
مث يروي فصوالً من املأساة، وما يقوم به البغاة من جرائم وأهوال هزت كيانه، 

  :وزادت عناءه
  

هذا الدم املسفوح من شهدائنا  
نادي طفلَهأبٍ شيخٍ ي نم كَم   :

كَم من صغريٍ راح وهو ضحيةٌ 
روا أركانودم موا البيوتدها   ه

  ال ردهم عقلٌ وال علم وال
  

قد هاج إحساسي وهز كياين   
ولدي ختذتك عدةً لزماين    

 الذلِّ واحلرمان يشكو صنوف
        رِ والبهتانووتقدموا بالز

دمن الديان وال خوف ين  
  

ي وتلك املشاهد اليت هزت كيان الشاعر، وزادت عناءه، بني حروفها استنهاض خف
  :هلمم القادرين الذين مل حيركوا ساكنا، وما يلبث أن يتحول التلميح إىل تعريض ليقول

  

على األحرارِ يف أوطانِهِم عار  
  

  ذانرِ واجلُرخضعوا لألسأن ي  
  

ونرى الشاعر مع كل هذا وذاك خيتم القصيدة حبديث عن تطلعاته اليت تنشد النصر، 
غد القريب، بعد أن أعلن يأسه من حاضره العاجز عن وترتقب األمل القادم، متفائلة بال

  :تغيري شيء
  

يا قدس يا مسرى النيب املصطفَى 
النصر يف غدنا القريبِ فضمدي  
يا قدس يا مهد الغرامِ املُرتجى 
  سنعود فارتقيب اخلُطى واستبشري

  

  لبيك ..     وحنان صرخةُ ثورة
باإلميان ى يا قدساألس حرج     

      ةَ املشتاقِ واهليمانويا غن
هذا أوانُ النصرِ يف األكوان  

  
وهذه النربة جندها يف شعر شرف عندما يبلغ به اليأس منتهاه، وال يأس أبلغ من 
املرحلة اليت مرت على عصر الشاعر، فاألحداث املتوالية من اليهود على فلسطني، 

ر أقوى من مصر، وكانت احلرب بني الطرفني واجلوالن، ولبنان، مل يكن يتصدى هلا جا



 ١٠٣

سجاال، والتضحيات من طرف واحد، ولذا تداخلت رؤى سياسية يف رؤية الشاعر األم، 
  )١(:جنده يعرب عن تلك الرؤى يف قوله

  

  شعباً تفرقنا
بعوقد صرنا ش  

  نغتالُ أنفُسنا
لَّماً للمجدس ونصنع  

  من قعبِ الضحايا األبرياْء
  دس ترقد حتت أقدامِ املغولْوالق... 

  

مث ميضي يف قصيدته تلك مصوراً مشاهد اإلجرام والعدوان، إىل أن يبلغ به القهر 
حده، فيبدأ بالتعريض مرة أخرى قاصداً أولئك الذي جيمعهم بالقضية أكثر من انتماء، 

  )٢(:كومع ذلك مل تكن مواقفهم مشاة للمواقف األكثر فداًء وتضحية، يقول عن أولئ
  

ى كتلُ اليهودوعلى املَد  
كونَ القدسيتور  
قٍ رهيببيف ش  
إعصار والشرق  
  يقرفص يف غباْء

قنديلٌ عجوز والشرق  
يف الشعرِ الرموز عفواً إذا مارست  

األطفالِ والبسطاِء والغزالن فجماجم  
أكوام يف امليدان  

  كمثلِ القمحِ يف وسط احلقولْ
  

                                           
  .٥: القافلة، ص: ديوان) ١(
  .٨: السابق، ص) ٢(



 ١٠٤

يا ( ختتلف يف مضموا عن رؤيته األوىل اليت عرب عنها يف قصيدته وتلك الرؤية ال
عندما عاب على األحرار استسالمهم وخضوعهم، ولكنه يف هذه املقطوعة يلقي ) قدس

بالالئمة على الشرق كلِّه الذي ينتمي إىل القضية ديناً ووطناً دون أن يشاركها املعاناة، 
  .فاعل يف التغيريليقدم هلا شيئاً ميكن أن يكون له أثر 

ومن القدس الشريف إىل أقطار أخرى جماورة، وغري جماورة، وقعت يف براثن البغي 
واالحتالل يف مواجهة غري متكافئة، تسوغها شرعية دولية ظاملة، ديدا الصمت أو احلياد 

  .يف مثل تلك املواقف
ت الغادرة فيقف ويدرك عبداللَّه شرف األبعاد اإلسالمية والسياسية ملثل تلك احلمال

دوا وقفات خمتلفة، فيبكي مرة، ويثور أخرى، وأحياناً يرقب أمالً جديداً قد يغري جمرى 
  .حياة طال بؤسها

الفلسطينية اليت احتلها العدو الصهيوين، ) يافا(ومن تلك األقطار املقهورة مدينة 
  )١(:يقول
  

  أَتذَكَّر غرناطةَ
  يشرد فكري

  أُبصر يافا
  سريبكيين األ

  

) يافا(كعادته يبكي عندما يعجز عن صنع شيء، لكنه هذه املرة يسترجع من واقع 
جمد غرناطة الضائع فتزداد معاناته ويشتد حنيبه، وبعد أن يفيق من غمرته تلك يغوص يف 
أعماق املاضي مسترجعاً من أطيافه شخصية إسالمية كانت رمزاً للفتوح واالنتصارات، 

  )٢(:فيقول واألمل ملء عينيه
  

  سيعود صالح الدينِ
البريق علَى كفيه  

                                           
  .٣١: القافلة، ص: ديوان) ١(
  .٣٢: القافلة، ص: ديوان) ٢(



 ١٠٥

  فارفع يف وجه األحزان اإلميانَ
اآلالم تذوب  
القيد وينصهر  

  

وليس يف أمله ما يرتقب، فصالح الدين لن يعود، ولن يتبقى من آماله املرتقبة إال إميان 
  .صادق يواجه به أحزانه

من املآسي اليت ال ختتلف كثرياً عما يصور الشاعر فصوالً ) صربا وشاتيال(وعن مآسي 
جيري يف املواطن احملتلة األخرى، وخيتلف تصويره هذا عن غريه بعمومية النظرة، فهو قبل 

ورقة من كتاب (أن حيكي التفاصيل ينظر إىل نتيجة املأساة أو املهزلة كما مساها يف قصيدة 
  )١():معجم البلدان

  

  صبرا وشاتيال
ضلعان  

من هلبٍ ونار  
  تلٌ من الدمِك

  فوق حبات الرمالْ
 ...من شوك ثوبان  

على صدرِ البالد  
  وصلصلةْ

  حتكي فصولَ املهزلةْ
  

ومن املهزلة العامة ينتقل إىل بعض فصوهلا املروية، وهو يف احلالتني مل يدخر طريقة 
  )٢(:لإلفصاح والبث إال قدمها

  

قالَ اإلمام  

                                           
  .٤٥:  تأمالت يف وجه مالئكي، ص:ديوان) ١(
  .٤٦: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٢(



 ١٠٦

نالككُنا ه  
منذُ عام  

  ن شيٍء هناكما كانَ م... 
ى العظامسو  

وصغرية  
  تبكي

يف انتحاب وتنشج  
  والشمس تسحب ذيلَها

وعلى اجلدار  
سالَ الدمار  

  

جند لفتة مهمة أملح ) ورقة من كتاب معجم البلدان(وحول ماهية عنوان القصيدة 
اق ضمن أوراق، والورقة الساقطة ستتلوها أور) صربا وشاتيال(الشاعر إليها، فالورقة تلك 

ما مل يتم تدارك ذلك الكتاب املتهالك الذي يضم يف أجزائه وطياته بلداناً تنذر أوراقها 
  .بالسقوط

ويفصح عن مدى ذلك اخلوف بعد أن سقط من الكتاب ما سقط بتنبؤات صح منها 
  )١(:ما صح يف قوله

  

يسري يف وقت مت قد  
  وضع الكتابِ

الوطنِ القعيد على يد  
  وسنلتقي... 
   أولِ اجلزِء اجلديديف

وبدايته:  
بريوت  

                                           
  .٤٧: السابق، ص) ١(



 ١٠٧

  واجلوالنُ
  واألفغانُ

السعيد واليمن  
  

فإىل ذلك الوقت املعلوم ستبدأ حلقات السقوط باجلزء الثاين من الكتاب مبتدئة 
  ...ببريوت، واجلوالن، وأفغانستان،

وميتد بالشاعر هم سياسي إسالمي إىل أماكن أخرى من خارطة العامل اإلسالمي 
ستهدف، فبعد أن وجه بعض املسلمني قواهم للتصدي لعدوهم الصهيوين األكرب ظهر امل

  .هلم عدو صلييب آخر ال يقل خطورة عن األول
غيلة وغدرا، يف حني ) البوسنة واهلرسك(بدأ ذلك العدوان الصريب الصلييب السافر يف 

باألبرياء ما مل مل يكن بني الطرفني أي تكافؤ، فحدث ما مل جير يف بال، وصنع الصرب 
يصنعه املغول يف الشام ومصر، كل هذا والعامل اإلسالمي قادةً وأفراداً ال ميلكون ما 
يدفعون به الضر عن أنفسهم من عدوهم الصهيوين األقرب، فنتيجة حتمية حينئذ أن 

  .يكون امليدان للكلمة إىل أن يأذن اللَّه بنصر من عنده
قصيدة شاركهم فيها األمل واحلسرة ) اييفوسر(ويف ذلك امليدان أعد شرف لضحايا 

  )١():أغنية إىل سراييفو(على اد الضائع، يقول يف قصيدته 
  

  سراييفو
  جحيم يف دمي يغلي

  وأطفالٌ
احلزنَ يف أملٍز نت   

وأيام  
التاريخ صحائف زهت  

  

  )٢():فوسرايي(وبني الشموخ والقهر يرصد الشاعر الواقع املر بلغة مل خياطب ا غري 

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(



 ١٠٨

  

  سراييفو
  رجالٌ للمدى ارتفعوا

  وما خضعوا
السجان شراسة ورغْم  
  رغْم القصف واألوباشِ

  واقفةٌ سراييفو
  بكف متسح األحزانَ

  واُألخرى
  تصد احلقد والنريانَ ضاحكةً

  تؤذِّنُ النبالجِ الصبحِ
يف ثقة  

  وحي على الفالحِ احلق تسري
  يف املَدى حلنا

  وملحمةً
الغطاريف فترجتف  

  

ويقلب الشاعر بصره باحثاً عن العدالة الدولية املزعومة فال جيد إال أشالء جثث 
  )١(:تتخللها وعود كاذبة

  

  سراييفو
هنا اإلجحاف  

  يحصدنا
العدلُ تسويف هناك  

  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(



 ١٠٩

فأي عدالة مرتقبة وممثلوها ذئاب؟ ومن تلك الوعود وذلك اإلجحاف يتحول الشاعر 
 آماله البيضاء اليت اعتاد استشعارها إذا انسدت يف وجهه السبل ليقول بصوت خافت إىل

  )١(:ذي دالالت
  

  سراييفو
  ستبقى يف املَدى

  نغما
صيحةَ اإلميان دردي  

  يف عصرٍ
تزييف التاريخ به  

  

هذا احلس اإلسالمي يف شعر شرف محل قلمه على املشاركة الفاعلة يف قضايا أمته 
 دون أن يقف عنها مبعزل، ومل يكن يف نظرته إىل تلك القضايا يائساً من حل، السياسية،

  .بل كان يسترجع ألفراد أمته تارخيهم ايد، لريوا بأعينهم الفوارق الكربى
وهو إذ ينطق بلسان املاضي وأقدامه مل تبارح وحل حاضره املهزوم يبحث يف أعماقه 

 .حة إليها حينما يطوقه اليأسعن نغمة متفائلة طاملا أحس حباجته املل

وكان بني هذا وذاك يدلف إىل عامل الذات خماطباً اإلنسانية الدولية الصماء اردة من 
  .أي شعور نبيل

                                           
  .السابق) ١(



 ١١٠

٥�–�9�:7�;+
�و�و�:� �
  
  : الشعر الديين –أ 

  
قد نلمس من حالة العجز اليت اليت طاملا عاناها شرف تأثرياً واضحاً يف توجهه الدائم 

، وخباصة عندما تسمو نفسه ويوقن أن يف توجهه ذاك سبيالً أمثل وأقرب إىل إىل مواله
  .اخلالص مما هو فيه

ويتجلى ذلك التوجه يف ابتهاالت متنوعة مألها بكل معاين الضعف، واإلنابة، 
  .واإلقرار بالذنوب، والتقصري يف أداء حقوق مواله

ع إىل دواعي الضعف اليت نتيجة لذلك جاءت ابتهاالته يف أكثر من صورة، وهذا راج
  .تنتابه

وشرف يف معظم ابتهاالته يعرض خطاياه مقراً ا، وطالباً من مواله التجاوز واملغفرة، 
  )١():عودة(من ذلك قوله يف قصيدة 

  

 فبالبابِ يرجت ذنِبيا سيدي م
        هعخاد والعمر فَهالكلُّ آس

 هدبابِ العفوِ يقص غري ومل جيد
فاعط  أثقلَه فإن الذنب عليه ف

ومن سواك إذا ما الذنب أرهقَه؟ 
 لُهكاه كي يرتاح له الباب فافتح
  وحسبه أنه قد عاش معترِفاً

  

      فكها يخطايا دمع ويف يديه
  رِفعلى األيامِ تنص حىت أفاق
 ففجاَء بالذنبِ واألوزارِ يلتح

حلَ األسف وعذَّبته الرؤى واستف
ومن سواك به األحزانُ تنكشف؟ 

   فى حييا ويرتشويف حبارِ الرض
نغترِف منه حبر كبأن عفو  

  
وعندما يسلمه اليأس يف بعض قصائده إىل جتاوز حدود الصرب خيتتم قصيدته بطلب 

مذكرات من (العفو جراء ذلك التجاوز الذي أسلمه إىل اليأس أو االعتراض، ففي قصيدته 

                                           
  .١٠١:  ص  ، ه١٤١٦/ ، شعبان٢٣٠: جملة الفيصل، العدد) ١(



 ١١١

ثار على قيده، وجنح عن حدود الشكوى، مث ما لبث أن أقر يف خامتة القصيدة ) أيوب
  )١(: رضاه بقضاء اللَّه وقدره قائالىبالذنب السالف، فطلب العفو واملغفرة، وأبد

  

يا رب كوعفو  
  إن جاوز العقلُ حده

  فأنت احلليم
  وأنت الغفور

  وكلُّ عطاياك يا رب حتلو
  

واضع أخرى يطارده شبح الذنوب، ويعترض سبيله، فيحول بينه وبني األمان، ويف م
وخييل إليه أن السبيل مسدود، فيعمد إىل اإلقرار بالتقصري واالعتراف، بإفالسه من كل 
عمل صاحل، ليسأل مواله يف ضعف وخضوعٍ املغفرةَ والتوبة، يقول يف قصيدته 

  )٢():االعتراف(
  

طىمتضي.. خ سوف  
  إليكوآيت 

  وال زاد يل
  وال ظلَّ حويل

ى ظلِّ عفوِكسو  
وأنوارِ وجهِك  

  فماذا أقول؟
  فهبين رضاك... 

الص دوماطَ بِرعنوبضِ الذُّر  
ودعين أمر  

                                           
  .٤٨: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ١(
  .٦٤: السابق، ص) ٢(



 ١١٢

  أذقين حالوةَ عفوِك عين
رقفإين م  

  مبا كانَ مين
يلَ يارب ومن  
  إن مل تكن يل؟

  

كربى، ومفراً من آالمه، فيناجيه مناجاةً  راحة –سبحانه–وجيد يف اللجوء إىل خالقه 
  )١():دعاء(تعكس أقصى حاالت احلاجة والضعف، كقوله يف قصيدة 

  

لَعوبتهالً وروحي مم ةْأدعوك      
يا من ذكرتك والسهام تنوشين 
حسيب التفكُّر يف مجالك برهةً 
لوال انحداري ما تعذَّب خاطري 

هناك ولو ظلَّت طَتبها هبعرش 
القيد كبلَها وعاق مسريها       

  من يل إذا أنكرتين وطردتين
  

  عرتم كظمآنٌ وكأس ةْوالصدر 
 هعالدينِ والدنيا م عطر فْتتفاس
ا كلَّ اهلمومِ املوجِع ىةْأنس    
عجِ ال تدري الدالرياحِ اهلُو ةْبني  
عذَّبتها كلَّ حنيٍ زوبةْما ع   
عضاملُر ها وبئسأرضع ةْوالسجن 
عمجم والقلوب ةْعن عرشِ حبك  

  
ذلك االحندار الذي حتدث عنه هو ما عذَّب خاطره، وهو الذي حرمه من السمو، 

  .ومل تفته اإلشارة إىل قيده الذي عاق مسريه عن أجلِّ أهدافه
اسه باخلوف، وشعوره ويف أحيان أخرى يتجاذب الشاعر يف اللجوء إىل اللَّه إحس

  )٢(:بالوحدة يف هذا العامل الكبري، كقوله
  

ناد الكرمي إذا أردت أمانا      
ناد الذي رفع السماَء إذا عدا 

وادع الرحيم إذا طلبت حنانا       
عاد عليك ومل جتد أعوانا           

                                           
  . ه١٤١٤/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ١(
  .١٣٦     ، ه١٤٠٥/ ، رجب٤٣٥: جملة املنهل، العدد) ٢(



 ١١٣

وادع العزيز إذا تصيبك نكبةٌ  
  كم من مهومٍ مل أكُن ُألطيقَها

ناديت منها للرحيمِ فَرق يل    
  هي خصلةٌ عند الكرميِ عرفتها

  

تلق العزاَء لديه والسلْوانا         
تدع احلليم من األسى حريانا 

عند النداِء ومل تعد أحزانا       
  اقصده تلْق اجلود واإلحسانا

  
ذلك التطلع، كقوله يف قصيدة ورمبا مست بالشاعر تطلعاته فمضى يصور كوامن 

  )١():تراتيل من فيض العشق(
  

  جتلَّى وجهك يف األنوارِ
  وأبصرت ذنويب

ك يف الظلماتوجه فوتكش  
  فعاينت درويب
  يا سر وجودي

  وهرويب
  عفوا.. أبصرتك لطفاً
  مغفرةً تترى

  رحمات تتدىل
 ...يا موالي  

األسباب تعددت  
الوهاب وأنت  

  فكن يل
  وأجرين

  واجذبين مين
سناك حنو  

                                           
  .٦٠:ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ١(



 ١١٤

  فإين مفتونْ... 
  

وهو حىت يف التماسه التوبةَ يشاكل بني ضعفه وتطلعه، على أن املشاكلة يف بعض 
كقوله يف ) ١(جوانبها تلك توحي بتقارب بني تطلعاته وتطلعات طائفة من شعراء املتصوفة،

  )٢():هواك نور(قصيدته 
  

هلي أنت تعلم ما بنفسي  إ
دت هواك نوراً أي نورٍ وج

  تخذتك أنت يف األنواِء حصناً
  

وتسمع توبيت فاقبلْ حنونا   
ومن يعشق ير النور املبينا 
  وخري احلصنِ أنت إذا خشينا

  
إن حاالت الصراع اليت متر بالنفس البشرية بشىت صورها تقود إىل معرفة طبيعتها 

ظات ضعف وانكسار، وهذا الصراع البشري بني النفس وما املضطربة، وما ينتاا من حل
يعتريها كفيل بأن خيلق ردود أفعال خمتلفة من شخص آلخر حسب قوة يقينه وضعفه، فقد 

 ورمبا ولَّد ثورة خترج بصاحبها عن –سبحانه–يتحول ذلك الصراع إىل جلوء إىل اللَّه 
  .حدود ضعفه وحاجته إىل مواله

الوصول إىل طبيعة النفس يف مسوها واحندارها من خالل ومن ذلك الصراع نستطيع 
الكشف عن توجهها، ولذا فإن توجه شرف يف صراعه مع نفسه مل يكن مصروفاً لغري 
مواله، فهو يف مجيع أحواله يلتمس منه كشف ضره، ويسأله التوبة، ويناجيه إذا أحس 

  .لشاعر بوضوحباالنقطاع والوحدة، وهذا كله يؤكد سالمة التوجه الديين لدى ا

                                           
، ١:حممد بن سعد بن حسني، مطابع الفرزدق، ط       . د.أ" الشعر الصويف إىل مطلع القرن التاسع للهجرة      ": ينظر )١(

  .٩٨:  ص  ، ه١٤١١
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(



 ١١٥

  : الشعر الوطين –ب 

  
ما برح الشعراء عرب عصورهم يتغنون بالوطن، مسترجعني ماضيه، ومباهني حباضره، 
ومل تزل فطرة االنتماء ختاجل أحاسيس الشعراء املغتربني يف كل التفاتة صوب أوطام، ويف 

  .كل رمز من رموزه
نتماء مع تعدد األقطار، وحتكم ويف العصر احلديث أدرك الشعراء املعاصرون حقيقة اال

احلدود، وخباصة بعد حترر أوطان بعضهم من قبضة االستعمار، مما جعل الوطن يف 
  .مفاهيمهم يعين احلرية واالستقالل

كل "فال عجب حينئذ من توسع أطر االنتماء يف الشعر الوطين حديثا؛ إذ رأيناه يف 
 وهذا ما )١(،"و يتغىن بأجماده وحاضرهشعر يتعرض للوطن، فيشرح آماله، أو يبكي آالمه، أ

  .مل جنده مبثل هذا التوسع يف الشعر القدمي
والغريب أن الشعر الوطين لدى شرف حمدود إذا قورن بغريه، ويعود ذلك لكون 

وعلى هذا سيظل كثري من شعره الوطين ) ٢(شرف يعمد إىل الرمز عند حديثه عن الوطن،
على أن هناك من يعجب من خلو دواوين شرف من خايف املالمح لذلك السبب أو لغريه، 

  )٣(.قصيدة وطنية حيترمها الشعراء
أما قصائده الوطنية املباشرة فنستشف منها صدق االنتماء، وحرارة العاطفة، ألن 
الوطن يف مفهوم شرف عشق، ومعاناة، وتضحية، وقد تشربت نفسه كل تلك املعاين منذ 

  . أرض وطنه طرفة عنينعومة أظفاره، ال سيما وهو مل يفارق
، )وتبقني أحلى(ولنصغِ إىل أحاسيسه املرهفة وهو يناجي وطنه احلبيب يف قصيدته 

  )٤(:يقول
  

  وتبقَين رغْم اهلُمومِ صبِيةْ
                                           

  .٩١: عبداللَّه بن سليم الرشيد، ص" رجل الصناعتني) "١(
)٢ (٨٨: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ر يسري العزب لديواننظر ما جاء يف دراسة الدكتوي.  
  . ه١٠/٧/١٤٢١: رأي الدكتور أمحد زلط حني لقائي به يف مكتبه يوم السبت، املوافق) ٣(
  .٦٠: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٤(



 ١١٦

  وأُنشودةً
  يف شفاه الزمان نديةْ
  وتبقَين رغْم الندوب

  سنابِلَ أَمنٍ
  ...وحلناً شجِيا

رِياءوبلْجِلُ يف كجتاً يوص  
  يبِيد اَألكاذيب

  

إنه يفيض وفاًء ملرتع صباه، ومنشأ ذكرياته، ويدعو له بالبقاء والرفاه، ليظل وطنه 
العطاَء السخي لكل حمروم، واألمانَ املنشود ألمثاله، ولكي تبدد أنغام وطنه الشجية كل ما 

  .حياك حوله من ادعاءات باطلة
كريات الطفولة بالشاعر فإن مصر هي الذكريات، وهي النعيم الذي وحني متور ذ

  )١(:قضى على سنيه العجاف، يقول
  

  وتبقَين يف ثَغرِ أُمي
  حكَايا تدور

  وتأْكُلُ كُلَّ السنِني العجاف
  وكُلَّ اَألباطيلِ

  والزيف
  

جِد وثيق، فقد أُحكمت إن تعلقه بوطنه ناشئ من تعلقه مباضيه السعيد يف ارتباط 
أواصر الصالت بينهما يف طفولته، حني كانت أمه تغرس يف مفهوم صغريها حب الوطن 
عرب حكايا تارخيه ايد، وحاضره املشرق، دون أن تزعزع دعاوى املبطلني انتماءه إليه، 

برهاناً على صدق الوالء مهما قست ) السنني العجاف(ولعل يف استحضار شرف 
  . واألحوالالظروف

                                           
  .٦٠: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(



 ١١٧

ويظل يدعو لوطنه بالرفعة والبقاء مستلهماً مما حوله كل معاين النماء واخللود 
  )١(:ليصوغها أناشيد حب يف وطنه املعطاء، يقول

  
  وتبقَين وشماً

  نديا
  ونبضاً فَتيا

  بِصدرِ العذَارى
  وكَفاً حنوناً لكُلِّ احلَيارى

  وحقْالً ودارا
صعةًورفو  

  تستبِيح الفَضاء
  وتهوى النهارا

  وبسمةَ حب علَى ثَغرِ طفْلي
  ويف لَثَغات الصغار

  

تلك هي مصر اليت مل يدخر الشاعر يف ختليدها وسعا؛ إذ استنفد فيها كل وسائله 
  .املتاحة اليت تضمن هلا اخللود والنماء

ه، وال ميلك يف خامتة قصيدته أال أن يصرح ويف غمرة وجده املتنامي يكف عما ابتدأ ب
  )٢(:بأعلى صوته قائال

  
  تعيشين مصر احلَنان

طَنالو رصمو  
  وتبقَين أَنقَى وأَحلَى

نحغْمِ املبِر  

                                           
  .٦١: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .٦٢: سابق، صال) ٢(



 ١١٨

  تدورِين مجدا
وركُلُّ الطي اهكَايح قُصت  
ذُورضِ كُلُّ البَألرل هوِيرتو  

بتورصيا م نقَي  
وردساً تمش  
  بِقَلْبِ الزمان
ورصكُلِّ العو  

  

إننا ندرك بوضوح عمق هيامه بوطنه، وصدق تعلقه به، فهو حيناً يدعو له، وحيناً 
يغنيه، وحينا يتغزل به، وكل هذه املشاعر تنبئ عن وطنية حقيقية متلكت وجدانه، وتشرا 

ية والشعورية قدميها وحديثها ليفي وطنه بعض حسه، فراح يسخر كل جتاربه الشعر
  .حقوقه

ومع هذا يظل شعر شرف الوطين مثرياً للتساؤالت؛ إذ إن غرامه الكبري مل يستحوذ 
 والبقية تغلفها رموز نشم يف تضاعيفها رائحة الوطن، )١(ر يسري من قصائده،ز نإال على 

 الرمز وسيلة يبث خالهلا أحاسيسه فكثرياً ما فاض بالشاعر هيامه فراح يتغزل بوطنه متخذاً
غري عابئ بأحد، فالغزل لدى شرف ال تنحصر دواعيه يف مفاتن حمبوبته، أو سرد أوصافها 
احلسية، بل إن دواعيه تتجاوز ذلك إىل كل ما يعشق، ومعلوم أن الوطن عشق شرف 

  .األول الذي تشربه يف طفولته قبل أن يعرف أي عشق آخر
ليناجيه كما يناجي حمب حبيبه، ) فاطمة(إىل وطنه بامرأة امسها ففي هذا املقطع يرمز 

  )٢(:ولكنها مناجاة من نوع آخر، يقول
  

  يعود أَنِينك يا فَاطمةُ
  ...يسد الطُّرقات املُمتدةْ

                                           
زله يوم اإلثنني     ممن أدرك هذا يف وطنيات شرف مستغرباً قلتها صديقه الدكتور أمحد زلط حني لقائي به يف من                ) ١(

  . ه٢٦/٣/١٤٢٢
  .٣٩: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٢(



 ١١٩

  فيم وقُوفُك يا فَاطمةُ
  وكُلُّ مخاضٍ
دبز نع حرص  

  متِسخِ اَألثواب؟
  يين صوتكيأْت

فحيف أَثْوابِ الص  
  أُشيح بِوجهي

خرأَص:  
  يا فَاطمةُ

  لماذا عند الوهجِ أَفُور؟
 

إا مناجاة تكشف عن خوف وقلق، ففاطمة تئن ويبلغه أنينها يف الطرقات، 
واملتجمهرون يسدون قارعة الطريق أمامها، فيستغرب وقوفها، وينكر عليها أنينها، وحني 

نقطع عنه أنينها تتناقله إليه الصحف، فيفاجأ، ويعرض هلول ما يقرأ، وليس يف مقدوره ي
غري صرخة محلها الكثري من معاين احلب واملشاركة؛ إذ أصبح يتأمل ألمل وطنه، ويئن 

  .ألنينه
ومع كل هذا اهليام والتعلق جيد الشاعر نفسه مقصراً يف حق وطنه، فيقول معتذراً 

  )١(:إليه
  

أَعإليك رذت  
  فَلَم أَتقَدم عند الفَجرِ

كذَتافإىل ن  
كضوي أَرأَر  

  ...من أَشواقي
راَء الفَجج  

                                           
  .٦: احلرف التائه، ص: ديوان) ١(



 ١٢٠

مقَدأَت لَمو  
  كُلُّ صباحٍ يحملُ فَجرا

  وبِال جدوى
  

إنه اعتذار محِسن ينشد الكمال، وليس اعتذار مسيء مقصر يف حق من يعتذر إليه، 
علنا نلحظ من اعتذاراه الداللَ املفرط الذي حظي به الوطن يف شعر شرف، فهو يرى ول

نفسه مقصراً وإن مل نر يف صنعه تقصريا، ويرى نفسه مسيئاً وإن مل تبدر منه إساءة، ذلك 
  .أن الوطن يف مفهوم شرف هاجس كبري مل يبارح خميلته كما مل يبارح شرف ثراه

الوطن ذاته، فنشد له احلرية، كما نشد له ما مل ينشده ومهما يكن فإن شرفاً رأى يف 
لذاته، فدعا له بالنماء واخللود، وهو بني هذا وذاك ينسج له قصائد غرام وفخر، وحينما 
يتكدر صفاؤه يئن لشكواه، وحيزن ملصابه، ويشاركه البكاء واألمل، كل هذا والشاعر 

تراف املخالفات اليت طاملا وقع فيها ملتزم حبدود وطنية منضبطة، فلم يضطر أبداً إىل اق
ضعاف البصائر، كتوثني الوطن، أو جعله يف مقام املعبود، وحنو ذلك مما هو كثري الشيوع 

  .يف الشعر املعاصر



 ١٢١
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 ١٢٢

�:�א�)�4	��א�������–١ �
  

 أَصلَ له النقاد األوائل مبا تناولوه يف دراسام )١(وهي ذا االصطالح ابتداع محدث
ملوضوعات القصائد، وما يدور حوهلا من وضوح أو غموض، وحرارة أو فتور، وصدق 

  )٢(.أو افتعال
ية يف جتارب الشعراء احملدثني، وتنوع مداخلها ومع اتساع دالالا املوضوعية والفن

احلالة اليت "الشعورية يف أشعارهم، وسع النقاد من مفهومها، فوصفوها، وذكروا أا 
تالبس الشاعر وتوجه باصرته أو ذهنه أو بصريته إىل موضوع من موضوعات أو واقعة من 

 قوياً تدفعه يف وعي أو غري واقعات الدنيا أو مرأى من مرائي الوجود، وثؤثر فيه تأثرياً
الصورة الكاملة النفسية " كما عنوا ا )٣(،"وعي إىل اإلعراب عما يرى أو يشهد أو يتأمل

أو الكونية اليت يصورها الشاعر حني يفكر يف أمر من األمور تفكرياً ينم عن عميق شعوره 
  )٤(".ارجيلينقلها إلينا يف أدق ما حييط ا من أحداث العامل اخل... وإحساسه

مشاعر الشاعر وأحاسيسه على قمة العناصر املشكِّلة للتجربة "وعلى هذا فإن 
اليت تتشكل مع بداية االنفعال لتأخذ صورا األخرية حلظة خروجها مكتملة يف ) ٥("الشعرية

  .نص شعري تدلنا إىل أبعاد جتربته عاطفته، وألفاظه، ومعانيه، وصوره، وموسيقاه
تجربة الشعرية يتوقف على مقدرة الشاعر الفنية أوال، مث على طبيعة إذاً فإن جناح ال

تأثره مبا تقع عليه حواسه من أحداث وخواطر وأفكار، سواًء أكان الباعث ذاتياً أم غري 
  .ذايت

                                           
 .١٧٧: م، ص١٩٧٨، دار النهضة العربية، إبراهيم علي أبو اخلشب" يف حميط النقد األديب": ينظر) ١(

 .٣٤٣: علي عبد الوهاب مطاوع، ص" شعر ذوي العاهات يف األدب املصري احلديث": ينظر) ٢(

، ٢: مصطفى عبداللطيف الـسحريت، مطبوعـات امـة، ط        . د" الشعر املعاصر على ضوء النقد احلديث     ) "٣(
 .٢٩:  ص  ، ه١٤٠٤

 .٣٦٤:  غنيمي هالل، صحممد" النقد األديب احلديث) "٤(

 عباس حمجوب، دار الوفاء للطباعة والنشر،       –ضياء الصديقي " دراسة وتطبيق : فصول يف النقد األديب وتارخيه    ) "٥(
 .٢٥٦:  ص  ، ه١٤٠٩، ١: املنصورة، ط



 ١٢٣

بذلك يتضح الفارق النوعي بني التجربة الشعرية والشعورية؛ إذ إن اكتمال صور 
مشاعر حيصر التجربة يف إطار شعوري مكاا الوعي املعاناة بأبعادها تأمالً ووضوحاً و

 وذلك لتميزها )١(الداخلي، فإذا اكتسبت فيه حلتها من الشعر أُطلق عليها جتربةً شعرية،
عن بقية التجارب يف الفنون األخرى مبا يصحبها من انفعال حاد يتحول يف الصياغة إىل "

  )٢(".صور حية متحركة
ية يف شعر شرف فيمكن دراستها عرب داللتني ال ينفك أما أبرز آفاق التجارب الشعر

  :عنهما املفهوم احلقيقي للتجربة الشعرية املتكاملة، ومها
  
  : الداللة املوضوعية –أ 

  
وهي اليت نحس مداها يف موضوعاته الشعرية بأبعادها اإلنسانية املختلفة، ولعل شعره 

نه جتاربه الشعرية، ال سيما أن  أظهر ما نستجلي م–الذي يمثل جل شعره–الوجداين 
شرفاً كان يناجي بوجدانياته ذاته قبل أن يناجي ا من حوله، وهلذا بدت موضوعاته 

ال بد أن "الوجدانية أكثر ميادين املشاعر رحابة وصدقا، وهذا ما كتب لتجاربه قبوال؛ إذ 
  )٣(". بهيتوافر يف التجربة صدق الوجدان، فيعرب الشاعر فيها عما يف نفسه ويؤمن

اليت تنم عن حزن، ) كانت(ونلمح مثل تلك التجارب الشعرية الصادقة يف قصيدته 
  )٤(:وكآبة، وظلمة نفس، وحرارة اشتياق، يقول

  

هلْ فيك يا ليلُ عن ليالي أَنباُء؟ 
 كانت نعيمي وكانَ الركب منطلقاً

قد فرقتنا سهام البنيِ وا أسفي     
الُ علَى يا ليلُ ماذا؟ أليلَى ما تز

حنيا عليها فملُء القلبِ أدواُء؟   
واليوم يا ليلُ ما رحنا وال جاؤوا 
واجلسم مات فال تغررك أشالُء 
عهد الوداد؟ وهلْ للقلبِ إصغاُء؟ 

                                           
 .٣٩ –٣٨: حممد نايل، مطبعة العاصمة، القاهرة، ص. د" اجتاهات وآراء يف النقد األديب احلديث": ينظر) ١(

 .٣٩: ص: السابق) ٢(

 .٣٦٦: حممد غنيمي هالل، ص. د" النقد األديب احلديث) "٣(

 . ه١٤١١/ جملة املنهل، رجب) ٤(



 ١٢٤

نار البعد تحرِقين : ناديت يا ليلُ
  كيف التالقي وسهم البنيِ فرقَنا

  

والبعد يا ليلُ آالم وبأساُء     
ميضي وما يف األفقِ أضواُء؟والعمر   

  
إن التجربة الشعورية اليت انبثقت منها القصيدة تركت يف نفس الشاعر دوياً مسعت 
أصداؤه يف أبياا، فبدت معها جزءاً ال يتجزأ من بناء متكامل ألقت التجربة الشعرية عليه 

وتلك هي معاناة ظالهلا، فجاءت األبيات موحية بارتقاب، وغرام، ووحدة، وأمل، وعجز، 
  .شرف الدائمة اليت تتكنفها معظم جتاربه الشعرية الوجدانية

وتقودنا جتربته الشعرية يف أحايني كثرية إىل لب مآسيه، وصميم معاناته، وذلك حني 
  )١(:يبوح خبواطره وآماله، كقوله مناجياً الشعر

  

رعيا ش قْتكشع  
  حلْناً شجِياً... 

  وشوقاً ونورا
  اً جسوراوحرف

دورساً تمشو...  
  فَدعين على راحتيك

  أَحطُّ أَوانا
يناً أَطريوح  

كنم ِسجأَنو  
  بِساطَ أَمان

ورصكلِّ العل  
  

فهو يلخص جتربته الطويلة مع الشعر، وتلك التجربة ليست كتجارب بعض الشعراء 
تشف يف مقطوعته جتربته الذاتية الذين يعنيهم من الشعر فكره، وظواهر حسنه، ولكننا نس

                                           
 .٥: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(



 ١٢٥

فلقد حلظنا أن جتربته تلك تكمن يف ) ١(،"اليت عاناها الشاعر يف احلياة فعال، وترمجها شعرا"
معاناته مع أمانيه العريضة، وتطلعاته البعيدة، فهو يريد من شعره ما يريده هو من نفسه من 

وأبداً من حرية وانطالق، كما مجال وغناء وجسارة وإشراق، ويرجو فيه ما يرجوه دائماً 
  . لآلخرين–وقد حرِم منه–نلحظ مسو جتربته اإلنسانية يف متنيه األمانَ 

وشعره التأملي جانب آخر من موضوعاته اليت جلَّت خبايا جتربته الشعرية، وجتربته 
عاش هلا أصحاا، وغاصوا يف أعماق أنفسهم يتأملون "الشعرية فيها من التجارب اليت 

فهو حينما ينطوي على ذاته، ويستكنه أغوارها فإن جتربةً ) ٢(،"ن املشاعر واحلقائقويسجلو
شعرية تترجم فلسفته اخلاصة إىل رموز يعنيها، وخباصة عندما يتمثل عاهته نصب عينيه 

  )٣():جمرد احتمال(كما يف قصيدته 
  

قلِ الطَّرِيأَو دنع طَاهخ قَّفَتوت  
  ضيكَم حثها علَى املُ
قيبورِ يف املَضالعو  

  تكَومت يف ساقه اخلُطَى.. لَكنها
تهطْوخ دشت ةفْرح وأَلْف  

 ...ن الطريقنثين عي لَن هنلَك  
  –مجرد احتمالْ–فرمبا 

  يجرجِر اخلُطَى ويقْهر املُحالْ
  

كة هيأت للتجربة الشعرية يف املقطع جواً إن معاناته احلقيقية من عجز خطاه عن احلر
جديداً اكتسبت فيه تأمالته عمومية الءمت ما يواجهه من صعوبات يف حياته العامة، 
لنستكشف بعد ذلك أن حماوالت اخلطى املكومة على املسري إشارة ملطلق حماوالته 

  .بتحدياا احلقيقية، وآثار ضغوطها على نفسه
                                           

حممد الدوغان، رسالة دكتوراه خمطوطة مقدمة إىل كلية اللغة         " التجربة الشعرية من منظور الشعراء املعاصرين     ) "١(
 .٤١:  ص  ، ه١٤١٩: امعة اإلمام، سنةالعربية جب

 .٣٦٤: حممد غنيمي هالل، ص. د" النقد األديب احلديث) "٢(

 .١٧: احلرف التائه، ص: ديوان) ٣(



 ١٢٦

اليت يستقيها األديب أو الشاعر من حميطه االجتماعي أو  "أما التجربة االجتماعية
فتبدو دالالا املتعددة لدى شرف يف موضوعات اإلصالح والتوجيه ) ١("اإلنساين املعاصر

والنقد اليت شغل ا شرف نفسه، ليقوم جمتمعه أفراداً ومجاعات، كما نلحظ أن جتربته 
يف التعبري عن "املشترك، ألن الشاعر ال ينجح تلك اتسمت بسمو املعاناة، واهلم اإلنساين 

  )٢(".جتربته حىت تصري أفكاره الذاتية موضوعية

اليت ) غربة األديب(وقد سعى شرف إىل متثل واقع جمتمعه ناشداً املثالية له يف قصيدته 
  )٣(:امتزج فيها بعدان ساميان من أبعاد جتربته، يقول

  

       وضيق حياةٌ كلُّها هم
ويزدريها يضيق ا األديب 

يعيش على التعللِ والتمين   
  يروم صالح أخالقِ الربايا

  

      داداحل جنبيه بني وعيش
    دادالس هويرجو أن يالقي

         ا يدعو العبادمل هوينكر
آمالٌ شداد ويف جنبيه  

  
ن واقع تلك احلياة اليت فنلحظ أن البعد األول من جتربته ذايت متمثل يف شكوى مرة م

ضاق ا ذرعا؛ ملا فيها من ازدواج يفترض أن يعانيه أي أديب مثله، مث تبلغ جتربته أوجها 
حني متتزج ببعد موضوعي مشترك يتمثل يف نقده جمتمعه، ويف حرصه على إصالح أخالق 

  .أفراده، مع أن أفراد اتمع ينكرون عليه مثاليته
 أن بعض شعر شرف االجتماعي ال تبلغ به التجربة الشعرية على أنه جتدر اإلشارة إىل

الذروة اليت تبلغها املوضوعات األخرى، ولعل هذا ناشئ من املباشرة والتلقائية اللتني 
 ولنتأمل قوله يف نقده الواقع املزيف الذي مل )٤(يتعامل ما الشعراء يف مثل تلك األغراض،

  )٥(:يعد للحق فيه مكان
  

                                           
 .١٣: ، ص٣: حممد مندور، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، ط. د" األدب ومذاهبه) "١(

 .٣٦٤حممد غنيمي هالل، . د" النقد األديب احلديث) "٢(

 . ه١٤٠٧/ ملنهل، شعبانجملة ا) ٣(

 .١٩١: حممد الشوش، ص. د: إليزابيث درو، ترمجة" الشعر كيف نفهمه ونتذوقه": ينظر) ٤(

 .٢٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٥(



 ١٢٧

قدمياً ميشيكَانَ احلق  

 أما اآلن

هقدم تورِم 

قالوا له: 

تسري أن نتركَك عيب 

أنت اركب.. 

احلق ركب 

على الصاروخ كما أمروه 

على املريخ هبطَ احلق 

هنا كي ننتظرلَسمث ج 

 راح احلق هناك بغفوةْ
  

فيها شعوراً ساخراً بارداً ال إننا ال جند يف القصيدة جتربة شعرية حقيقية أَرقته، إمنا جند 
حيمل داللة جادة على معاناة صادقة عايشها، أو ذاق مراراا، وكل ما يف جتربته انتقاد 
جمرد لبعض أفراد اتمع الذين ال يرضيهم االمتثال للحق لتعارضه مع مصاحلهم 

  .الشخصية
 مهّاً مؤرقا، أما موضوعات شعره السياسي فتسبقها جتربة شعورية حتمل يف ثناياها

وشاغالً ثقيالً خييم على خميلته، ويسيطر على وجدانه، فما يلبث أن يبوح مبا ناء بصدره، 
  )١(:خري مثال على ذلك، يقول فيها) يا قدس(وقصيدته 

  

داعي اهلوى يف مقلتيك دعاين 
دنياي يف عينيك تحفلُ بالرضى 

      معِ الوشاةُ مقالَهدفَلْي أهواك
قدس دنسك البغاةُ وأَحرقوا   يا 

  ال ساغَ ماُء النيلِ يوماً يف فمي

  ن الغرامِ مكاين؟  .. لبيكم أين
وتدور بني حمبة وتفاين      
      من اهلذَيان برض مفحديثُه
      العلياُء من أركان ما شادت

وهوان مذلة بني وثراك  

                                           
 .٦١:  ص  ، ه١٤١١/ شوال/ ، رمضان٤٨٧: جملة املنهل، العدد) ١(



 ١٢٨

    
رد مدينة احتلها باغ، أو عاث فيها جمرم، إن القدس يف منظور شرف ليست جم

ولكنها قضية كربى تعتمل يف ذهنه، وتثور يف حنايا صدره، ومما يزيد جتارب الشعراء 
ومعلوم "صدقاً وأملاً يف رمز القدس هو أن القدس قضية تارخيية بكل ما حتمله من أبعاده، 

القدس يف منظورهم هي املاضي  ف)١(،"أن التاريخ معني ال ينضب لتجارب البشر أفراداً وأمما
  .واحلاضر، والشموخ واالنكسار

ومع ذلك التجاذب الديين والتارخيي بدت أُوىل خطوات جتربة شرف هوى وغراما، 
كما يف املقطع السابق، مث ما لبثت أن أفصحت عن حقيقة املعاناة عندما راح يسرد أجزاًء 

  :من فصوهلا
  

هذا الدم املسفوح من شهدائنا  
:   م من أبٍ شيخٍ ينادي طفلَهكَ

كَم من صغريٍ راح وهو ضحيةٌ 
  كَم من فتاة سلها من خدرِها

  

قد هاج إحساسي وهز كياين   
ولدي ختذتك عدةً لزماين    

 الذلِّ واحلرمان يشكو صنوف
  شوق إىل زوجٍ وسربِ أماين

  
ع ما اكتسبته يف أول القصيدة من تعلق وهنا تكتسب جتربته الشعرية جانباً آخر م

بالقدس وتارخيها لتتشكل يف هذا املقطع من بعدين؛ األول تارخيي، واآلخر هو حاضر 
  .تفيض فيه الدماء، ويستشري فيه القهر واليتم واالغتصاب

ويف طور تنامي جتربته الشعرية يقف يف مقطع القصيدة األخري حامالً بني جنبيه أمالً 
ة احلق إىل نصابه، واية العدوان، وانقالبه على املعتدي اآلمث، فينادي القدس عريضاً بعود

 –صلى اللَّه عليه وسلم–اليت هي هواه وغرامه، وسر عنائه وآالمه مبسرى النيب حممد 
  :فيقول
  

يا قدس يا مسرى النيب املصطفَى 
النصر يف غدنا القريبِ فضمدي 

  لبيك ..     وحنان صرخةُ ثورة
 باإلميان ى يا قدساألس حرج

                                           
 .١١: حممد مندور، ص. د" األدب ومذاهبه) "١(



 ١٢٩

 مازِيدي صموداً واقهري الباغي ف
 سنعود فارتقيب اخلُطى واستبشري
تحتطَّم الفاسقني نيا الطغاةد  

  

أحلَى انتصار احلق رغم اجلاين 
   هذا أوانُ النصرِ يف األكوان

باألوطان يطوف وبدا الصباح  
  

لثالث لتجربة القصيدة الشعرية اليت دعت الشاعر يف املقطع بذلك النداء اتضح البعد ا
األول إىل مزيد من التعلق واهليام، ودعته يف مقطعها الثاين إىل استنكار الظلم والعدوان 
عليها وعلى أهلها األبرياء، مث دعته إىل ارتقاب فجر جديد يضيء جنباا اليت أضاءها من 

  . ساعةَ أُسري به منها إىل السماء–لمصلى اللَّه عليه وس–قبل نبينا حممد 
وتلك األبعاد الثالثية املكونة لتجربته الشعرية سبب لتأجج جو القصيدة الذي ما كان 

  .له أن حيمل هذا الوهج لوال تلك التجربة مكتملة
إن اكتمال صور التجربة الشعرية ترمجان فصيح ملا يعتمل يف ذهن الشاعر، ويعتلج يف 

ال يمكن الفصل بني "ؤثراا قل وهجها، ويف أي حال من األحوال صدره، فإذا قلَّت م
الفيصلَ بني "ألن من مهامهما أن يشكال الصدق الفين الذي يعد ) ١(،"الفكر والوجدان

  )٢(".حقيقة التجربة وقشريتها
نلمس ) صربا وشاتيال(اليت تناول فيها مذحبة ) ورقة من معجم البلدان(ففي قصيدة 

قليلة التأثر باحلدث، فبدت خافتة اإلشعاع، ال متتلك وسائل رقي، وال جتربة شعرية 
  )٣(:أدوات تعبري مناسبة، يقول فيها

  

  صبرا وشاتيال
  غُمازتان وضحكَتانْ

  ناما علَى صدرِ الصغارِ وأَرنبانْ
  حطَّا علَى صدرِ احلسانْ

                                           
 .٧١: م، ص١٩٨٥حممود الربيعي، مكتبة الشباب، القاهرة، . د" قراءة الشعر) "١(

حممد أمحد العزب، املركز العريب للثقافـة والعلـوم،         . د" رؤية تارخيية ورؤية فنية   : عن اللغة واألدب والنقد   ) "٢(
 .٣٦٩:بريوت، ص

 .٤٥: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٣(



 ١٣٠

  وبيادراً وجداوِال
   لَألرزِومشاتالً

التفَّاحو نوماللَّيو...  
  وتران لَألنغامِ

  يف قَلْبِ الفُصولِ
  ويف استدارات الزمانْ

  

ومهما يكن من اشتراك هم، ووحدة مصري، وهول موقف، إال أن جتربة شرف يف 
باشرة دون خميبة لآلمال؛ ألا صيغت بطريقة خطابية م"مقطعه هذا جاءت سطحية فاترة، 

  )١(".أن تتعمق احلدث، فضالً عن نثرية ال ختفى

                                           
 .١٤٥: حلمي القاعود، ص. د" الورد واهلالوك) "١(



 ١٣١

  : الداللة الفنية –ب 

  
قط عن الفكر الذي "وهي اليت نلمس آثارها يف عناصر النص الفنية غري منفصمة 

  )١(.يصحبها وينظمها
 على أساس أن –يف دراسة أدوات الشاعر–وتكتسب داللة التجربة الفنية مكانتها 

  )٢(.القيمة الفنية العالية ما هو إال نقل للتجربة الشعرية املوفقةالشعر احلقيقي ذا 
كما أن استكشاف دالالت التجربة الفنية ينصف العمل األديب؛ إذ طاملا ضيعت معامل 

  )٣(.النص الفنية يف جلَّة  التحليالت النفسية اليت يستوي فيها الشاعر املبدع والشاعر الرديء
ية اجليدة من البناء الشعري مينح التجربة العامة وهجاً براقا، فاستجالء الداللة الفن

كُال وجدانياً متماسكاً متناسقاً تتبادل أجزاؤه التعاون يف "وتأثرياً خالباً يبدو النص فيه 
 لتترك )٤(،"فاملشاعر واملعاين واأللفاظ واإليقاعات املوسيقية تتولد يف نفسه... التعبري عنه،

  .املتلقي الواعي كما أراد الشاعر هلاآثارها يف نفس 
ولألثر الفين الذي تؤديه التجربة الشعرية الناجحة يف القصيدة قدرة خارقة على 
جماوزة عظَمة املوضوع الذي صيغت فيه، لتصنع منه عاملاً خاصاً ال تعنينا منه حقيقة 

وما تزال تنفذ يف "اناة املعاناة، فكثرياً ما ألقت التجربة بظالهلا على موضوعات مفتعلة املع
 وال غرو يف ذلك؛ ألن )٥(،"أقطاره من عمق إىل عمق، حىت يصبح عاملاً فنياً جليل اجلمال

خبياله جتارب بشرية قد تكون أعمق صدقاً وأكثر غىن "الشاعر املبدع يستطيع أن يوجد 

                                           
 .٣٦٣: حممد غنيمي هالل، ص. د" النقد األديب احلديث) "١(

 .٣٣: مصطفى عبداللطيف السحريت، ص" الشعر املعاصر على ضوء النقد احلديث": ينظر) ٢(

    ،  ه١٤١٠،  ١: صابر عبدالدامي، مكتبة اخلاجني، مصر، ط     . د" التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث     ": ينظر) ٣(
 .٢٧: ص

 .١٤٥: شوقي ضيف، ص. د" يف النقد األديب) "٤(

 .٣٧٠: حممد أمحد العزب، ص. د" رؤية تارخيية ورؤية فنية: عن اللغة واألدب والنقد) "٥(



 ١٣٢

ه يف نفس إمنا املهم وقع" فليس موضوع القصيدة هو املهم دائما، )١(،"من واقع احلياة
  )٢(".الشاعر، وتشبع وجدانه به

بعد هذه التوطئة اليت أردت من خالهلا إثبات قدرة الشاعر املبدع على تشكيل أجواء 
 من –يف غالب قصائده–نصه األديب مبا ميتلكه من جتربة فنية فَذَّة أنفُذُ اآلن ألقول إن شرفاً 

وضوعام الشعرية أياً كان مستوى الشعراء الذين استطاعوا تسخري جتارم الفنية خلدمة م
  .صدقها أو واقعيتها

بأحداثها املفتعلة، ومضموا غري اجلاد، ) ثقة(وال أَدلَّ على مقدرته تلك من قصيدته 
  )٣(:يقول
  

قالت رفيقات ليلى 
 ماذا جرى لفتاها 
ال مر بالبابِ صبحاً 
وما رأيناه يرنو  
تراه هام بأُخرى 

هِن ليلَى  ردت علي
ما بني قلبِ حبييب 
فما ترِدنَ ذا؟  

وإن تناءى بعيداً    
  أنا أُعيد حبييب

  

: والغمز يف الناظرينِ  
  اَألخضرِ املُقْلَتنيِ؟
أو طاف من ليلتنيِ 
للبابِ والكُوتنيِ  

! وراع لَيلَى بِبنيِ؟
: والورد يف الوجنتنيِ

هوى عميق وبيين 
ينِ هواهملُء اليد 

 وباعد اخلُطوتنيِ 
  قَهراً بأحلاظ عيين

  
إننا لنرى بوضوح حقيقة األحداث املفتعلة اليت صنع شرف من تفاصيلها عواملَ مل 

  .خيضها، وال ميكن أن يدرِك منها من كان يف مثل حالة شرف غري خياالا

                                           
 .٩: حممد مندور، ص. د" األدب ومذاهبه) "١(

 .١٤٤: شوقي ضيف، ص. د" يف النقد األديب) "٢(

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٣(



 ١٣٣

اً إلجياد إحياءات تنفذ ولعل يف ذلك برهاناً واضحاً على أن الصدق وحده ليس كافي
 أشعر من الرجل بصدق –من حيث العموم–إىل أعماقنا رد صدقها، وإال لكانت املرأة 

مشاعرها، وتدفق عواطفها، وهذا ما ينفيه الواقع بشدة عرب حلقات التاريخ مبختلف 
  .عصوره، مؤكداً أن الشعر قدرة فنية ذهنية قبل أي شيء

  تلك؟ مع أن موضوعها غري جاد، وأحداثها مفتعلة؟إذاً ما الذي شدنا إىل قصيدته 
 جتربة فنية أَحكَمت بناءها، فأَبدعت صورها، وأَرهفت موسيقاها، –بال شك–إا 

  .وأَعذبت ألفاظها، ومنقت معانيها
وعلى هذا، فإن النص الشعري يف حميط التجربة الشعرية بعامة ليس انفعاالت 

  )١(.ه قدرة فنية حتيلة إىل أثر أديب غين بالقيم الفنيةفحسب، بل ال بد أن تشع في
وتتجلى مثل تلك القدرة يف قصائد أخرى حتمل يف جتارا دالالت موضوعية، ولكن 
شرفاً مل يعش أجواءها، ومع ذلك تبدو بديعة رائعة، ومن ذلك قصيدة تأملية تدبر يف 

  )٢(:عامل، وهدوء مكوناته، يقولتضاعيفها عامل راعٍ فقري، واصفاً تواضع مفردات ذلك ال
  

  النجوم اليت بعثرتها يداك
سائلُ عنكت  

  مساراتك املُتعبات
  وتلك الغنيمات ينقُرنَ وجه اَألديم

  وكانَ النخيل
  ينام ويصحو

  علَى زقزقَات احلُداء
  وجتري السنابلُ

يف ظلِّ نايك جتلس  
  ترفو املُىن
   متضيمثَّ للحلْمِ

                                           
 .١١٨–١١٧: م، ص١٩٨٥، ١:عادل الفرجيات، دار أسامة، دمشق، ط. د" إضاءات يف النقد األديب": ينظر) ١(

 .٩٣: مملكتان، ص: ديوان) ٢(



 ١٣٤

 ...تدري بأن العصافري فهلْ كنت  
  تقرأُ من راحتيك النشيد؟

  

إن ما قيل يف بعض مناذج الداللة املوضوعية للتجربة ميكن أن يقال هنا يف هذه 
  القصيدة التأملية، فهل معىن هذا أن الشاعر عاش يف تلك األجواء؟ وامتزج مبفرداا؟

 أعمال أهلها يف الزراعة، ومل يسبق له أن كال؛ فشرف ولد وتويف يف قرية ريفية جلُّ
هش غنماً يف مرعى، ولكن جتربته الفنية أكسبت قصيدته دالالت شعورية، بدت التجربة 

  .العامة معها متكاملة، وكأن شرفاً خاض تلك التجربة بنفسه
فليس ضرورياً أن يكون الشاعر قد عاىن التجربة بنفسه حىت يصفها، بل يكفي "إذاً 

  )١(".كون قد الحظها، وعرف بفكره عناصرها، وآمن ا، ودبت يف نفسه حمياهاأن ي
كما جتدر اإلشارة إىل أن مستوى جتربة الشاعر الفنية يزداد نضجاً مع املراس، وقد 
حلظنا ذلك يف بعض قصائد شرف األخرية؛ حيث كانت جتربتها الفنية تنضح باخلربات 

وىل، خبالف قصائد مرحلته األوىل اليت ذكر شرف أا اليت أفادها من جتارب سنيه األ
  )٢(".رديئة، ال خترج عن الرومانسية الذاتية، باإلضافة إىل ضعف الصياغة، وقلقلة التركيب"

جند قصائد ) العروس الشاردة(وقد لوحظ ذلك على بداياته؛ ففي ديوانه األول 
  )٣():أحبيين( قصيدته ومقطوعات تضج باملباشرة والسطحية، ولننظر إىل مقطع من

  

  إىل من أَكْتب الشعرا
  إذا ما كُنت تنِسيين؟

  أَحبيين... 
  ألن األهلَ والصحبا

  أراهم ما أَحبوين
  وإن قالُوا لَقَد وىل... 

  وجاَء الكُلُّ واروين
                                           

 .٣٦٤: حممد غنيمي هالل، ص. د" النقد األديب احلديث) "١(

 .١٢ :، عبداللَّه السيد شرف، ص"صناديد: "م، مقالة١٩٩٦/ فرباير: ، عدد"جملة الرافعي) "٢(

 .٥: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٣(



 ١٣٥

  تعايل فوق مقْبريت وناديين
  

 مهلهال، فال معان خالبة، وال رؤية مبتكرة، فمن النظرة األوىل يبدو املقطع سطحياً
وال صياغة جديدة، وكل ما يف األمر تودد مستمر حملبوبته حىت حتبه كما حيبها، فهو 
يكتب الشعر من أجلها، ولذا يطلب منها أن حتبه ألن أهله وأصحابه ال حيبونه، مث يرجو 

  .منها أن تقف على قربه وتناديه حني تسمع نبأ وفاته
 ما يف املقطع من ركاكة يف الصياغة، وقلة إملام بأصول النظم؛ إذ جنده قد هذا على

التعريف على اسم اجلنس ) ال(وال جازم، وكذلك إدخاله ) تنسيين(جزم الفعل املضارع 
تعايل فوق : (، وأيضاً سوء اختياره لبعض األلفاظ؛ وذلك عندما أراد أن يقول)كل(

، إضافةً إىل هنات موسيقية وقع فيها، كمده فتحة )مقربيت: (فلم يسعفه الوزن فقال) قربي
وهذا مستكره ما مل يكن يف قافية موحدة حرف الروي، ومن )  الصحبا–الشعرا(الراء يف 

وكانت يف ) واروين(حيث جاءت مفتوحة يف ) ١(حركة ما قبل الردف، ذلك خمالفته
  .مكسورة) )٢(تنِسيين–أحبيين(

األخرية فقلَّ أن جند فيها تلك اهلنات جمتمعة، بل إننا وجدنا من أما يف دواوينه األربعة 
  )٣(.اإلبداع واإلتقان ما مل جنده يف كثري من قصائد دواوينه الثالثة األوىل

واعترافاً من شرف بتفاوت مراحل جتربته سعى إىل إصالح هنات جتاربه الغضة مبعامل 
  )٤(:كقوله يف ديوانه الثاينجتربته الناضجة، فمن ذلك حذفه أجزاًء مل تعجبه، 

  

  تكَومت يف ساقه اخلُطَى
ةفْرح وأَلْف  
تهطْوخ دشت  

                                           
 .وسيقاسيأيت تفصيل حروف القافية وحركاا يف مبحث امل) ١(

 .كَسرها الشاعر ضرورة أو جهال) ٢(

)٣ (من غري املكرور  –نظر إىل دواوينه األربعة األخرية، والديوان الثامن الذي مجعه ابنه حممود، فمعظم ما فيها               ي– 
اً على نضج جتربته، وقد مر منها يف االستعراضات السابقة مناذج كـثرية حرصـت علـى    صاحل ألنْ يكون منوذج  

انتقائها، على أن قصائده ذات التجارب الشعرية الناضجة غري حمصورة يف دواوينه تلك، فمعظم ما نشره يف االت 
 .من هذا النوع، وكذلك بعض ما جمع من خمطوطه بعد وفاته مما مل حيظ بالنشر

 .١٧: احلرف التائه، ص: واندي) ٤(



 ١٣٦

  ويف الرمالْ
١(تسوخ (تهطْوخ  

  وألف عنيٍ كُلَّما جاَء املَساء(
برِيبالغ قَاتدحم  

  )ترش فَوق الرأْسِ شوكَها
فرجتفَت  

  

 واستبعد ما بني القوسني، وأظن أن صورة )٢(ه اخلامس،فقد أعاد القصيدة يف ديوان
العيون احملدقة وهي ترش الشوك فوق الرؤوس هي السبب الرئيس يف استبعاده هذا اجلزء 

  .من القصيدة
يف –وقد متلي عليه جتربته األكثر نضجاً أن يزيد يف قصيدة قدمية ال تكتمل فكرا 

مقطعاً صغرياً عندما أعادها يف ديوانه ) ٣(ه األول إال ا، كزيادته إحدى قصائد ديوان–نظره
  )٤(.اخلامس

ورمبا رأى يف معاين قصائده األوىل ما يوجب التغيري لتغري نظرة كانت مسيطرة عليه 
  )٥(:آنذاك، كقوله يف البيت الثاين

  

       املسري وال تسألْ إىل أين ال تقلْ كيف
اندض ا األيامإ :جليلٌ وحقري  

  
  )٦(:ث أعاد معناه يف صورة أكثر تديناً ورِضى ليصبححي
  

                                           
 )٣٢٤: القاموس احمليط. (ترسب وتنخسف: تسوخ) ١(

 .٤٩: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ٢(

 .٣٤: العروس الشاردة، ص: ينظر) ٣(

 .١٢: االنتظار واحلرف اهد، ص: ينظر) ٤(

 .٣١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٥(

 .، وقد أعده قبل وفاته بعامني لتقدميه إىل رابطة األدب اإلسالمي٤٥: ، ص)يق مكةالطر(البيت يف ديوانه املخطوط ) ٦(



 ١٣٧

  جلَّ عالَّم الصدور.. إا حكمةُ ريب
  

وقد يكون التغيري خلطأ يف معىن اللفظ، فيبدله بعد أن يتنبه له مبا هو مناسب للمعىن 
  )١(:الذي أراده، كقوله

  

  ال نور ال أحالم تجمعنا علَى الدربِ الطَّوِيلْ
  )٢(هناِء لَدى اخلَميلْـال أُغْنِيات حافالت بِال

  

اليت تدل على األغصان ) مخيلة(ال تؤدي معىن ) اخلميل(حيث علم بعد ذلك أن لفظ 
) األصيل(امللتفة، فلما ازدادت بدائله، وكثرت مفرداته أبدل ا يف ديوانه  الرابع لفظَ 

  .الذي ناسب املعىن والقافية
يف تطوير دالالت جتربته األوىل مشل عناوين قصائده، فوضع لبعضها بل إن دأبه 

  )٣(.عناوين أخرى أكثر مالءمة من عناوينها األوىل
ومهما يكن فإن جتربة شرف الشعرية بداللتيها املوضوعية والفنية استطاعت أن تفي 

ملة مبتطلبات النص الشعري املكتمل النضج من مجيع نواحيه، فجاءت قوالبه الفنية حا
خلجات نفسه، ومصورة وجدانه يف مسو واعتدال، دون أن يطغى جانب شعوري على 
جانب فين، وقد بدا حرص شرف على املواءمة بني هذين اجلانبني يف استدراكاته هنات 

  .جتاربه األوىل مبا أفاده من خربات يف جتاربه األكثر نضجا

                                           
 .١١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(

  .القطيفة ذات اخلَمل، والثياب املُخملة، ومل أجد من ذكرها باملعىن الذي أراده الشاعر: اخلميل) ٢(
 .٢٢٢–١١/٢٢١" لسان العرب"

)٣ (قصيدته   نظر مثالً  عنوان   ي )م يف شهر مارس، حيث أبدل بـه        ١٩٩٠: املنشورة يف جملة اخلفجي سنة    ) سؤال
يف ديوان ) سراب( يف شهر شوال، وكذلك عنوان قصيدته  ه١٤١٢: حني أعاد نشرها يف جملة الفيصل سنة) رسالة(

االنتظار واحلـرف  : حني أعاد القصيدة يف ديوان) الطائر املهاجر (، حيث أبدل به أيضاً      ٣٣: العروس الشاردة، ص  
، وذلك لما رأى يف العنوانني اجلديدين من مناسبة ملضمونيهما، على أنين أنبه أن تغـيري عنـاوين                ١١: اهد، ص 

القصائد قد يكون وراءه قصد آخر يصعب اجلزم بتحققه لدى شرف؛ إذ أصبح من احليل املتداولة بـني الـشعراء               
 .إليهام القارئ أو الناشر أن لديهم جديدا



 ١٣٨

٢–�%�+���:�א�2/+��وא� �
  

املعىن حني بدا يف أشعار املُولدين قسيماً للفظ، فراحوا نشأ اهتمام النقاد األوائل ب
يفاضلون بينهما، ويظهرون مزية كل منهما، فنشأ إثر ذلك اختالف يف اآلراء، وتفاوت 

  .يف الرباهني
بل إن بعض أصحاب تلك اآلراء تباينت آراؤهم من موضع إىل آخر، أو اختلف يف 

ع مييل إىل أن الشأن ليس يف إيراد املعاين، يف موض) ١(فهم مغزاها، فأبو هالل العسكري
اهته ونقائه، وكثرة طالوته ومائه، ز نوإمنا هو يف جودة اللفظ وصفائه، وحسنه وائه، و"

وليس يطلب من املعىن إال أن يكون صوابا، وال يقنع من ... مع صحة السبك والتركيب
ع الحق ذكر أن البليغ  ويف موض)٢(،"اللفظ بذلك حىت يكون على ما وصفنا من نعوت

إىل إصابة املعىن كحاجته إىل حتسني اللفظ؛ ألن املدار بعد على إصابة املعىن، وألن "حمتاج 
  )٣(".املعاين حتل من الكالم حمل األبدان، واأللفاظ جتري معها جمرى الكسوة

ر وعلى غرا) ٦(كان ممن حيفل باملعىن،) ٥(أن أبا عمرو الشيباين) ٤(وقد روى اجلاحظ
–احتفاء أيب عمرو باملعىن ساق اجلاحظ مقولته الشهرية مفنداً زعم أيب عمرو، ألن املعاين 

مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب، والبدوي والقروي واملدين، وإمنا  "–كما يرى
  )٧(".الشأن يف إقامة الوزن، وختير اللفظ، وسهولة املَخرج

                                           
كتـاب  : ، من علماء األدب واللغة، وأهم آثـاره       )هـ٣٩٥ –٠٠٠(احلسن بن عبداللَّه بن سهل العسكري       ) ١(

 )٢/١٩٦: األعالم. (الصناعتني، ومجهرة األمثال، وشرح احلماسة

 حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكـر        –علي حممد البجاوي  : أبو هالل العسكري، حتقيق   " كتاب الصناعتني ) "٢(
 .٦٤: م، ص١٩٧١، ٢: ، طالعريب

 .٧٥: السابق، ص) ٣(

، من كبار أئمة األدب، ولد يف البصرة وتويف ا إثر إصابته بالفاجل، ومـن               )هـ٢٥٥–١٦٣(عمرو بن حبر    ) ٤(
 )٥/٧٤: األعالم. (احليوان، والبيان والتبيني، والبخالء: أشهر آثاره

:  كثرياً من أشعار القبائل ودوا، ومن آثـاره        ، لغوي أديب، مجع   )هـ٢٠٦–٩٤(إسحاق بن مرار الشيباين     ) ٥(
 )١/٢٩٦: األعالم. (كتاب النوادر، وكتاب اللغات

 .٣/١٣١عبدالسالم هارون، : اجلاحظ، حتقيق" احليوان": ينظر) ٦(

 .٣/١٣١عبدالسالم هارون، : اجلاحظ، حتقيق" احليوان) "٧(



 ١٣٩

يف طليعة من عرفوا يف أدم قيمة "احظ يتضح أنه واحلق أننا عندما نتأمل كتابات اجل
 ولو سلمنا أن )١(،"املعاين وطرافتها وأمهيتها، بل رمبا كان أهم كاتب يف عصره عين مبعانيه

مقولته تلك انتصار للفظ على املعىن، فقد يكون دافعه إليها الرد على ادعاءات شعراء 
  )٢(.عانيهم قياساً مبعاين الشعر العريب القدمياملَولدين واألعاجم الذين زعموا كثرة م

وبني الرأيني مثة من توسط، وحفظ لكل من املعىن واللفظ حقه، كابن رشيق 
اللفظ جسم، وروحه املعىن، وارتباطه به كارتباط الروح "الذي قرر أن ) ٣(القريواين

  )٤(".باجلسم، يضعف بضعفه، ويقوى بقوته
من النقاد املعاصرين معتديل النظرة، رائني أن وعلى هذا الرأي الوسط سار كثري 
 كما نادى آخرون بأمهية األلفاظ مقدمني )٥(القيمة احلقيقية للفن تأيت من احتادمها معا،

 وهناك أيضاً من أَوىل تلك األمهية للمعاين، ألسبابٍ )٦(جودة الصياغة اللغوية على غريها،
  )٧(.مونتعود إىل تغري مفهوم الشكل، واتساع مفهوم املض

أشري إىل أن قدرة .. ألمهية املتنازعة بني اللفظ واملعىن قدمياً وحديثالبعد هذا التمهيد 
الشاعر الفنية هي فيصل قبولنا شعراً تظهر معانيه على ألفاظه، أو العكس، شريطةَ أال 

  .يعتري أحدمها تقصري
 –إىل حد كبري–يباً وعلى كلٍّ فإن املتتبع اجتاه شرف الفين الغالب على شعره جيده قر

 إضافةً إىل أن معظم )٨(،"يقدمون املعىن على اللفظ"من مذهب الشعراء الرومانسيني الذين 
شعر شرف يتضمن ما أشرت إليه سابقاً من قدرة فنية ال تبدو األلفاظ معها قاصرة عن 

                                           
 .١٦١: شوقي ضيف، ص. د" يف النقد األديب) "١(

 .١٦١السابق، : ينظر) ٢(

العمدة، : ، من نقاد العرب وأدبائهم، تويف يف صقلية، ومن آثاره         )هـ٤٦٢–٣٩٠(احلسن بن رشيق القريواين     ) ٣(
 )٢/١٩١: األعالم. (وقراضة الذهب

حممد حميي الدين عبداحلميد، دار اجليل، بريوت،       : ابن رشيق القريواين، حتقيق   " العمدة يف حماسن الشعر وآدابه    ) "٤(
 .١/١٢٤   ، ه١٤٠١، ٥: ط

 .٣٦٣: حممد أمحد العزب، ص. د" عن اللغة واألدب والنقد": ينظر) ٥(

 .٤٤: حممد مندور، ص. د" األدب ومذاهبه": ينظر) ٦(

 .٥٠: مصطفى ناصف، مكتبة الشباب، القاهرة، ص. د" مشكلة املعىن يف النقد احلديث": ينظر) ٧(

 .١٦٦: شوقي ضيف، ص. د" يف النقد األديب) "٨(



 ١٤٠

 تنبع من اللحاق مبستوى معانيها، ألن الفضل يف ذلك يرجع إىل القدرة الفنية العامة اليت
األحاسيس، أو املعاين نفسها، وترفدها مقدرة لغوية يكتسبها الشاعر من ثقافته وكثرة 

  .اطالعه على دواوين الفحول قدمياً وحديثا
فهناك شعراء مبدعون تلم م األحاسيس املنوعة يف شكل صياغات متعددة من 

ملشاعر واألحاسيس ما يصوغونه الشعر، وآخرون متوسطون أو متخلِّفون ال يلم م من ا
  )١(.شعراً مجيال

ونظراً إىل حفاوة شرف باملعاين جاءت أهم اجتاهات شعره مليئة باألفكار املوحية مبا 
يف نفسه، وقد مر أثناء دراسة اجتاهات شعره اهتمامه بالفكرة العامة يف موضوعه الشعري؛ 

نني والشكوى، ويف شعره التأملي ففي الوجدانيات بدت أفكاره متنازعة بني الغزل واحل
حملَت أفكاره رؤاه القريبة، وفلسفاته العميقة، كما جتلت يف شعره االجتماعي أفكار 
عامة بثها من خالل اهلم املشترك الذي حرص من خالله على إصالح جمتمعه وأفراده، 

ه اليت فاضت مبعاين ونقد مظاهر الزيف الطارئة على اتمعات اجلديدة، إضافة إىل إخوانيات
اإلخاء واملودة، أما شعره السياسي فبدت أفكاره سامية تتمثل يف مهه الدائم بقضايا أمته 
اإلسالمية، هذا إىل ما محله شعره الديين من ابتهاالت مألها مبعاين الضعف واإلنابة، 

  )٢(.وطلب العفو، كما بدت معاين الوفاء واحلب ظاهرةً جلية يف شعره الوطين
 أُحبر يف عباب معاين شرف مربزاً أهم جوانبها، وأَبرز خلفياا فإنين سأتناوهلا وحىت

  :على النحو اآليت

                                           
 .١٦٤: السابق، ص: ينظر) ١(

 .مل أجد داعياً إىل إعادة ما جاء يف مناذجه تلك وقد مرت مدروسة، ولذا آثرت ذكر أفكارها إمجاال) ٢(



 ١٤١

  : مصادر معانيه –أ 

  
  : القرآن الكرمي –١

لقد حرص شرف على اإلفادة من ثقافاته املتنوعة، فراح يستلهم منها ما يراه مناسباً 
عه تأثره مبعاين القرآن الكرمي، وتوظيفه هلا إلضاءة معانيه، وأول ما يطالعنا من حصاد اطال

  )١(:يف جتاربه الشعرية اخلاصة، وجند مثل ذلك يف قوله
  

  وهزي بِجذوعِ الشجرِ
  تساقطُ فوقَك أَقماراً

  ونجوما
  

وهزي إِلَيك بِجِذْعِ النخلَة {: –تعاىل–حيث أفاد معناه وشيئاً من ألفاظه من قوله 
طْ عاقساًتنِيطَباً جر ك٢(.}لَي(  

  )٣(:ومثله قوله
  

ظلَّت اذا لَوِ الشمسوم  
  ...بِبِطْنِ السماء؟

نانح نيل م فاحلَر ضفخلْ يفَه  
  جناحِ املَودة

  

واخفض لَهما {:  يف شأن الوالدين–عز وجلّ–ففَور قراءة املقطع نستحضر قوله 
الر نالذُّلِّ م ناحرياًجغص انِيبيا كَما رمهمحار بقُلْ رو ةم٤(.}ح(  

                                           
 .٢٥: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ١(

 .٢٥: سورة مرمي، آية) ٢(

 .٦٢:  ص  ، ه١٤١٤/ ، ربيع األول١٢٢: ، العدد١١: جملة املنتدى، السنة) ٣(

 .٢٤: سورة اإلسراء، آية) ٤(



 ١٤٢

وقد حيمل استلهام املعىن القرآين يف الشعر داللة رمزية ختتصر على الشاعر الكثري من 
ومن ذلك قوله ) ١(التعابري، ألن من شأن الرموز بعامة أن توحي بأكرب قدر ممكن من املعاين،

  )٢(:قاصداً نفسه
  

  :ضواُء الفجرِ تسائلُنافَهذي أَ
  من يفْدي هذا الطفلَ بِذبح؟

  

 مستحضراً قصة إبراهيم )٣(،}وفَديناه بِذبحٍ عظيمٍ{: –تعاىل–فقد نظر إىل قوله 
 لريسم لنفسه صورة مشاة يف –تعاىل– وامتثاهلما ألمر اللَّه –عليهما السالم–وإمساعيل 

على ما بني الصورتني من فارق شاسع يف احلقيقة واحلدث إحياءاا للصورة األصل، هذا 
  .والقصد
  
  : األحاديث النبوية –٢

صلى اللَّه –ويف أحيان أخرى تطالعنا معانيه مستمدة ظالهلا من أحاديث املصطفَى 
  )٤(:، كقوله–عليه وسلم

  

  كنافخِ الكريِ ال عطْر وال فَوح    يسوقُين احلُلْم للدنيا فأحضنها
  

صلى اللَّه عليه –إال أنه استحضر معناه من قوله ) ٥(ى ما يف تشبيهه من ضعففعل
مثَلُ اجلَليسِ الصاحلِ والسوِء كَحاملِ املسك ونافخِ الكيرِ؛ فَحاملُ املسك إما أَنْ : ((–وسلم

                                           
 .١٣٥: حمسن أطيمش، ص. د" دير املالك) "١(

 .٢٥: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ٢(

 .١٠٧: سورة الصافات، آية) ٣(

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٤(

داللتيهما، فهل كان يرمي إىل تشبيه نفسه بنافخ        الضعف يف سوء الربط بني طرفَي التشبيه، وصعوبة استيحاء          ) ٥(
 أم أنه رمى إىل تشبيه الدنيا بذلك النافخ مع خمالفته التأنيث            –وهذا هو األقرب يف الظاهر واألبعد يف املعىن       –الكري؟  

 .والتذكري بني طرفَي التشبه؟ وهذا هو األقرب للمعىن املستوحى من احلديث الشريف



 ١٤٣

هنم جِدا أَنْ تإمو ،هنم تاعبا أَنْ تإمو ،كيذحي رِقحا أَنْ يرِ إميالك خافنةً، وحاً طَيبرِي 
  )١()).ثيابك، وإما أَنْ تجِد منه رِيحاً خبِيثةً

 معاين متعددة، مث يسوقها –صلى اللَّه عليه وسلم–وقد يستقي من أحاديث الرسول 
عليه –هات نبيهم للناس مذكراً وواعظا، كقوله معنفاً قومه الذين نسوا أو تناسوا توجي

  )٢():دمعة يف رحاب املصطفى( يف قصيدة –أفضل الصالة والسالم
  

     عانِقُهفينا كتاباً لو ن تركت
واحدةً: وقلت كونوا يداً يف احلق  

  

        روالفُج ملَا أحاطَ بِنا األوباش
رتصنت تاملُنب نم إن الذئاب  

  
 ألمته، –صلى اللَّه عليه وسلم– لثنتني من وصايا نبينا ففي البيت الثاين نقلٌ شبه دقيق

: –صلى اللَّه عليه وسلم–ونرى ذلك يف نقل شرف معىن الشطر األول من قوله 
))ماهوس نلَى مع دنَ يوملقلَ الشطر الثاين من معىن قوله )٣(،))املُسعليه الصالة – ون

نسان كَذئْبِ الغنمِ يأْخذُ الشاةَ القَاصيةَ والناحيةَ، إنَّ الشيطَانَ ذئْب اإل: ((–والسالم
ةامالعو ةاعبِاجلَم كُملَيعو ،ابعالشو اكُمإي٤()).و(  

  

  : الشعر القدمي –٣
وثقافة شرف األدبية واضحة يف شعره؛ فكثرياً ما استوحى من الشعر القدمي ما ضمنه  

  )٥(:شعره، كقوله
                                           

رضي اللَّه  –، عن أيب موسى األشعري      ٥٥٣٤: الذبائح والصيد، رقم    : حه، كتاب أخرجه البخاري يف صحي   ) ١(
: حممد فؤاد عبـدالباقي، حتقيـق     : ابن حجر العسقالين، ترقيم   " فتح الباري بشرح صحيح البخاري    ": ينظر،  –عنه

 .٩/٦٦٠الشيخ عبدالعزيز بن باز، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، 

 .نه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموعة تسلمتها من اب) ٢(

، وتتمـة   –رضي اللَّه عنـه   –، عن معقل بن يسار      ٢٧١٦: الديات، رقم : أخرجه ابن ماجة يف سننه، كتاب     ) ٣(
حممد األعظمـي، شـركة     : ابن ماجة القزويين، حتقيق   " سنن ابن ماجة  ": ينظر،  ))وتتكَافَأُ دماؤهم : ((...احلديث

 .٢/١١١   ، ه١٤٠٤، ٢: الطباعة العربية، الرياض، ط

، –رضي اللَّه عنه  –، عن معاذ بن جبل      ٢٢٤٥٩: مسند األنصار، رقم  : أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده، كتاب     ) ٤(
 .١٦٣٣: ص   ، ه١٤١٩بيت األفكار الدولية، أمحد بن حنبل، " مسند اإلمام أمحد": ينظر

 .٣: القافلة، ص: ديوان) ٥(



 ١٤٤

  

  وترى القَوافلْ
  ...تجتثُّ سنبلةَ احلَياء

  بأسنة زرقٍ كما أَنيابِ غُول... 
  

  )٢(:إذ يقول) ١(فقد استوحاه من بيت امرئ القيس
  

  أَيقْتلُين واملَشريفُّ مضاجعي
  

  ومسنونةٌ زرق كأنيابِ أَغْوالِ؟  
  

  )٣(:وكقوله مرتقباً وعد حمبوبته
  

لَّ هع داًأَون  
دعالو جِزنت  

  القَديم
  

  )٥(:هذا املعىن) ٤(فال يخفَى أنه استوحى من عمر بن أيب ربيعة
  

دعا تتنا مداً أَجنَزنه تلَي    جِدا تمنا مأَنفس فَتشو  
  

  )٦(:وقوله
  

  الثابت يا ولدي
ققحت تأَنَّ املَو  

                                           
، من فحول شعراء اجلاهلية، وأشعر شعرائهم، )هـ. ق٨٠ –١٢٠(رث الكندي امرؤ القيس بن حجر بن احلا) ١(

 )٢/١١: األعالم. (مياين األصل، ولد بنجد، ومات يف أنقرة

 .٣٣: م، ص١٩٨٤، ٤: حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف، ط: حتقيق" ديوان امرئ القيس) "٢(

 .٥٥ :وائل وجدي، ص" عبداللَّه السيد شرف الذي عرفته) "٣(

 .مرت ترمجته) ٤(

، ١:يـة الكـربى، مـصر، ط      حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة التجار     " شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة     ) "٥(
 .٣١٢: ص   ، ه١٣٧١

 .٤٢: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ٦(



 ١٤٥

ابباَألس تددتعو  
  

) ٢(معىن بيته الشهري املنسوب خطأ أليب الطيب،) ١(ى من ابن نباتة السعديحيث استوح

  )٣(:لسريورته، وقرب معناه من معانيه
  

رِهيبِغ اتم فيبِالس تمي لَم نمو    داحو واملوت باباَألس تددعت  
  

ص شرف على ولعلنا نستنتج من جميء تلك النماذج املستوحاة يف الشكل احلر حر
تقوية الصلة بني مضامني الشكل اجلديد ومضامني الشكل العمودي اخلالدة، وخباصة إذا 

 جاء مبثوثاً يف قصائده احلرة، وهذا يؤكد أن –من هذا النوع–علمنا أن أكثر استيحاءاته 
  .االختالف بني الشكلني يف شعر شرف ال ميس املضامني

  
  : أقوال العرب –٤

راثية أثر واضح يف معاين شعره؛ إذ كان يضمن منها املثل السائر، ولثقافة شرف الت
  )٤(:ويستقي منها اخلرب الذائع، كقوله

  

تكوأْيت صي  
  يا فَاطمةُ يحاصرنِي

                                           
بك، جيـد   ، شاعر مجيد، حسن الس    )ه٤٠٥–٣٢٧(أبو نصر عبدالعزيز بن عمر بن حممد بن نباتة السعدي           ) ١(

  :املعىن، له يف سيف الدولة مدائح كثرية، كانت وفاته يف بغداد، وهو صاحب البيت الذي شرق وغرب
رِهيبِغ اتم فيبِالس تمي لَم نمو    داحاُء ووالد باباَألس عتونت  

مد حميي الدين عبداحلميد، مكتبة النهضة املصرية،       حم: ابن خلِّكان، حتقيق  " وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان    : "ينظر
 .٣٦٥–٢/٣٦٢م، ١٩٤٨، ١:القاهرة، ط

، حكيم الشعراء، وشاعر العربيـة األول،       )هـ٣٥٤–٣٠٣(أبو الطيب أمحد بن احلسني بن احلسن الكويف الكندي          ) ٢(
 )١/١١٥: األعالم. ( إىل بغدادوأحد مفاخر األدب العريب، ولد يف الكوفة، وتويف مقتوالً يف طريق عودته من شرياز

حممد بن أمـني املُحـيب،   " خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر      : "البيت ذه الرواية الشهرية موجود يف     ) ٣(
  .٤/٤٠٧   ، ه١٢٨٤نسخة مصورة عن نسخة املطبعة الوهبية، 

عبداألمري مهدي الطائي، منـشورات     : يقحتق" ديوان ابن نباتة السعدي   ": ينظر،  )الوفيات(والبيت يف ديوانه برواية     
 .٢/٥٦٧   ، ه١٣٩٧وزارة اإلعالم العراقية، بغداد، 

 .٣٩: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٤(



 ١٤٦

  أَقبِلْ
  فَالناقَةُ مضرجةٌ
  بِرِماحِ كُلَيب

  لَكين
  ال ناقَةَ لي
  أَو فَرسا

  

رة والوقوف إىل جانبها، ويف غمرة ندائها إياه يستوحي طالبةً منه النص) فاطمة(تناديه 
فيدرك أن املوقف يتطلب شجاعة وقوة، ولكنه   للناقة،)٢( وقتلَ كليبٍ)١(حرب البسوس،
الذي هب لنصرة خالته فقَتل كليبا، فينفض يديه مضمناً معىن املثل ) ٣(ليس كجساس

  .ويستريحلرييح ) ٤(،)ال ناقيت فيها وال مجلي: (العريب

                                           
، شاعرة جاهلية يضرب املثل بشؤمها، وهي خالة جساس بن مـرة            )٠٠٠–٠٠٠(بسوس بنت منقذ التميمية     ) ١(

  )٢/٥١: األعالم. (البكري
ها على احلرب اليت قامت بني بكر وتغلب ابين وائل، وذلك أا كانت ترعى ناقتـها يف محـى                        وقد أُطلق امس  

كليب، فمنعها فلم متتنع، فرمى ضرع ناقتها بسهم فقتلها، فأثارت ابن أختها جساساً عليه حىت قتله، فنشبت بني                   
  .القبيلتني حرب دامت أربعني عاما

ـ   ، ه١٤٠٨ علي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت، –والفضل إبراهيمحممد أب" أيام العرب يف اجلاهلية   : "ينظر :  ص
١٦٨ –١٤٢. 

، سيد تغلب وبكر يف اجلاهلية، يضرب املثل بعزته وأنفته، وثارت )هـ.ق١٣٥–١٨٥(كليب بن ربيعة التغليب ) ٢(
 )٥/٢٣٢: األعالم. (حرب البسوس عندما قتله جساس بن مرة البكري ثأراً لناقة خالته

، من بين بكر بن وائل، شاعر شجاع ، من أمراء العرب يف اجلاهلية، )ه.ق٨٥ –٠٠(جساس بن مرة بن ذهل    ) ٣(
 ).٢/١١٩: األعالم(وهو الذي قتل كليبا، 

  .املثل للحارث بن عباد، قاله حني قَتل جساس كُليبا، واعتزل الفريقني) ٤(
 عبدايد قطامش، املؤسسة العربيـة      –أبو الفضل إبراهيم  حممد  : أبوهالل العسكري، حتقيق  " مجهرة األمثال : "ينظر

  .٢/٣٩١   ، ه١٣٨٤، ١: احلديثة للطبع والنشر، القاهرة، ط
عفيف عبدالرمحن، دار العلوم، الرياض،     . د" معجم األمثال العربية القدمية   : "     ويقال يف التربؤ عن الشيء، ينظر     

 .٢/٧٧٩     ، ه١٤٠٥، ١: ط



 ١٤٧

وترد يف شعره معاين مستوحاة من أخبارٍ دلته إليها سعة اطالعه على كتب التراث، 
  )١(:وسري األعالم، كقوله

  

فَرالس تئمس  
كلَى كَفيع  

قلُواملَس رخالص لْتلم  
  بِجوف القدر

  

 صبية جوعى، فقد استوحى معىن سأمه ارتقاب حمبوبته، وملله انتظار وعودها من خرب
كانت أمهم تطهو هلم احلجارة يف قدرٍ مومهةً إياهم أن فيها ما يؤكل، حىت يغلبهم النوم 

  )٢(.مع طول انتظارهم
  )٣(:ومن ذلك أيضاً قوله

  

  ما عاد امليالد هو امليالد
  اآلنَ تئن الشاةُ بعيد الذَّبحِ

  ويشقيها السلْخ
  

 أصبح يردد عند تبلد احلس، )٤( خمالفاً فكرته من قول مأثور،حيث استقى ذلك املعىن
  .وانعدام املباالة

  

                                           
 .٤٢: ظار واحلرف اهد، صاالنت: ديوان) ١(

 مر بامرأة تباشر قدراً منصوباً فيه ماء، وحوهلا صبية          –رضي اللَّه عنه  –وأصل اخلرب أن أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب         ) ٢(
إم يبكون من اجلوع، وإنين أصنع هذا ألسكتهم حىت ينـاموا،           : ، فقالت –وهي ال تعرفه  –يبكون، فسأهلا عن خربهم     

  ... ما يكفيهم–على ظهره– من مكانه إىل بيت الدقيق، ومحل إليهم –رضي اللَّه عنه–نا وبني عمر، فقام واللَّه بين
 .٢١–٥/٢٠   ، ه١٣٩٩الطربي، دار الفكر للنشر والتوزيع، بريوت، " تاريخ األمم وامللوك: "ينظر

 .٤٠: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٣(

رضي اللَّه –مثال القدمية، بيد أين وجدته ضمن كالم ألمساء بنت أيب بكر الصديق مل أجد له أصالً يف معاجم األ) ٤(
 عندما خشي أن يمثل جبسده بعد موته، فكـان ممـا   –رضي اللَّه عنهم– تشجع به ابنها عبداللَّه بن الزبري     –عنهما
  ".بح؟يا بين، وهلْ تتأَمل الشاةُ من أَملِ السلخِ بعد الذَّ: "قالته
حممد حميي الدين عبداحلميـد، مطبعـة دار        : أبو احلسن املسعودي، حتقيق   " مروج الذهب ومعادن اجلوهر   : "ينظر

 .٣/١٢١   ، ه١٣٦٧، ٢: السعادة، مصر، ط



 ١٤٨

  : االستدعاءات التارخيية واألدبية–٥
توظيف الشخصية التراثية يف "ويطالعنا منها يف شعر استدعاء الشخصيات، الذي يعين 

  )١(".حلمل بعد من أبعاد جتربة الشاعر... الشعر
ستدعاءات هو الظاهر يف شعر شرف؛ إذا طاملا حمل شعره وجند هذا النوع من اال

  .باستدعائه إياها معاين ذات دالالت خاصة يف سياقاا
 يؤكد –معروفة كانت أو مغمورة–وشرف إىل جانب استدعائه لتلك الشخصيات 

ر الصلة بينها وبني احلالة اليت استدعى ألجلها تلك الشخصية، ليظهر املعىن الذي يريده أكث
  )٢(:تعبرياً ووضوحا، فمن ذلك قوله

  

٣(نقفور (حثيثاً ن ناـعاددوحت هارونُ    حو ى لهدصوما ت)٤ (رمأو ع)٥(  
  

فبمعرفة سري تلك الشخصيات تتضح دالالت استدعاء شرف هلا؛ إذ إن عودة نقفور تعين 
  .ارتقاب مستحيلعودة التسلط والظلم، كما أن ارتقاب أمثال عمر وهارون ملواجهته يعين 

  )٦(:ومن ذلك أيضاً قوله يف مقطوعة يذكر فيها جراح أمته
  

  )٧(سيعود صالح الدينِ

                                           
 .١٣:  ص  ، ه١٤١٧علي عشري زايد، دار الفكر العريب، . د" استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر) "١(

 .ن جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرم) ٢(

لعله لقب مللوك األرمن، وكلهم اشتهر بالظلم، وأبرزهم الدمستق الذي انتزع كثرياً من بلدان املسلمني وعاث                ) ٣(
تـه  فيها فسادا، وكان أغلظ امللوك قلباً على املسلمني، وأكثرهم قتالً هلم، وظل هلم مبرصد حىت قتلنه جواري زوج                 

  . ه٣٦٥: سنة
   ، ه١٤٠٨، ١:أمحد أبوملحم وآخرِين، دار الريان للتراث، القاهرة، ط       . د: ابن كثري، حتقيق  " البداية والنهاية : "ينظر

 .٢٦٠–٢٥٩: الد السادس، اجلزء احلادي عشر، ص

عرف عهده  ، خامس خلفاء الدولة العباسية، وأشهرهم قاطبة،        )هـ١٩٣–١٤٩(هارون بن حممد بن املنصور      ) ٤(
 )٨/٦٢:األعالم. (بكثرة الغزو والفتوحات؛ إذ كان يغزو سنة وحيج أخرى، وكانت وفاته يف طوس

، ثاين اخللفاء الراشدين، وصاحب السرية العادلة، ويف        )هـ٢٣– ه.ق٤٠(عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي       ) ٥(
 )٥/٤٥: األعالم. (عهده متت أكثر الفتوح اإلسالمية

 .٣٢: لة، صالقاف: ديوان) ٦(

، امللقب بامللك الناصر، أحد أبطال اإلسالم املشاهري، وحتت         )هـ٥٨٩–٥٣٢(  يوسف بن أيوب بن شاذي        )٧(
 )٨/٢٢٠: األعالم. (قيادته استرد املسلمون بيت املقدس من النصارى يف معركة حطني



 ١٤٩

البريق علَى كفيه  
زاناَألح هجيف و فَعفَار  

  اإلميان
  

فظاهر أن دافع االستدعاء هنا ارتقاب شرف لنصر قريب خيفف من آالمه اخلاصة، 
  .وآالم أمته

  )١(:صيات أخرى تعد رموزاً يف أبعادها التارخيية، كقولهويستدعي شرف أيضاً شخ
  

ليكوا عدع كيف  
ارنِما سان؟) ٢(أَياَألو  

  

  .وذلك حينما رأى نظرات اإلساءة موجهة ملن يدافع عنه
  )٣(:وقد يستدعي شخصيات أقل شهرة تنبئ معرفته ا عن اطالع ودراية، كقوله

  

  فَهناك عند املُنحىن
  يعبثُ بالنهود) ٤(رعشتا

  )٥(وإساف يركَب نائلَةْ
  

                                           
 .١٠: القافلة، ص: ديوان) ١(

وسنمار رجل رومي بىن قصراً للنعمان بن امرئ القيس، فلما فـرغ          " ارجزاَء سنِم : "يشري إىل مثل عريب أصله    ) ٢(
  .منه ألقاه من أعاله لئال يبين مثله لغريه، فضربت به العرب املثل ملن جيزي باإلحسان اإلساءة

 احلليب، حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البايب: أبو الفضل أمحد بن حممد امليداين، حتقيق" جممع األمثال: "ينظر
١/٢٨٣. 

 .٧: القافلة، ص: ديوان) ٣(

  .إله احلرب واحلب عند الفينيقيني: عشتار) ٤(
 .٣٧٥: م، ص١٩٨٧، ١٥: جمموعة من املؤلفني، دار املشرق، بريوت، ط" املنجد يف اللغة واألعالم: "ينظر

سخا حجرين، فوضعا عند  رجل وامرأة فجرا يف الكعبة فم–كما يذكر–صنمان لقريش، ومها : إساف ونائلة ) ٥(
  .الكعبة ليتعظ ما الناس، فلما طال مكثهما عبدا

حممد عبدالقادر أمحد، وأمحد حممد عبيد، مكتبة النهضة املصرية، . د: هشام بن حممد الكليب، حتقيق" األصنام: "ينظر
 .٤٤: ، و ص٢٥: م، ص١٩٩٣القاهرة، 



 ١٥٠

فنلحظ أن ثقافاته املتنوعة أضافت إليه معارف أخرى مع تلك اليت أفادها من كتب 
  .التراث، فطالعنا بشخصيات أسطورية وتارخيية ال تعرف إال بعد حبث

 دضار يف اآلونة األخرية، وهو شيوع ظاهرة استح"ونوع آخر من االستدعاء ج
ويعد هذا النوع من االستحضار حتوالً كبرياً يف تاريخ ) ١(،"الرموز التراثية الشعرية

من الرمز الفاعل إىل الرمز "االستدعاء الشعري، وتوسعاً يف دالالته اليت انتقلت معه 
  )٢(".القائل

وقد وجد هذا النوع من االستحضار يف مواضع متعددة من شعر شرف، فمنها 
 )٤(: يف قوله)٣(ن الرومياستحضاره اب

  

ذا العصر الشعر صار 

 مثراً فجاً دونَ مذاق

ْالكف فوق يالروم كفّاً يا ابن ربفاض 

ْالصف عقُط 

احلرف ِسخم 

 قُم أمسعنا من أبياتك

ْالشعرِ املُر نسينا طعمما ي  
  

  )٧(: يف هذا املقطع)٦( واملتنيب)٥(وأيضاً استحضاره جريراً

                                           
الرمز التراثي، إبـراهيم    :  مقال بعنوان      ،  ه٤/٣/١٤٢٢: د، األح ١٢٠٢٥: ، العدد ٣٨: صحيفة الرياض، السنة  ) ١(

 .٣٥: وايف، ص

 .السابق) ٢(

، شاعر فيلسوف من كبار شـعراء العـصر         )هـ٢٨٣–٢٢١(أبو احلسن علي بن العباس بن جريج الرومي         ) ٣(
 )٤/٢٩٧: األعالم. (العباسي، تويف يف بغداد مسموما

 .٢٠: السابق) ٤(

، أشعر أهل عصره، اجى مع شعراء عصره فلم يثبت منهم           )هـ١١٠–٢٨( التميمي   جرير بن عطية اخلَطَفى   ) ٥(
 )٢/١١٩: األعالم. (غري الفرزدق واألخطل، وله غزل عذب، تويف يف اليمامة

 .مرت ترمجته) ٦(

 .٥٢: ديوان مملكتان، ص) ٧(



 ١٥١

  

فورصع  
من جلبابِ الكون خرجي  
اللَّه دخلُ يف ملكوتوي  
يف أوراقِ جرير قلِّب١(ي(  

  وأَحالمِ املُتنيب
  

إننا حني نفتش يف املعاين اليت محلتها استحضاراته تلك مربوطة بسياقاا نقع على 
ومي يف ترمجة موجزة ألبرز معامل أولئك الشعراء املرتسمة يف ذهن شرف، فشعر ابن الر

ذلك السياق يرمز إىل ما يراه شرف يف ابن الرومي، وما ينطوي عليه شعره من معاين 
التروي واإلتقان والنظرة البعيدة الصائبة، خبالف الشعراء الذين برِم شرف م ومبجاجة 

  .أشعارهم، فلم يعد جيد هلا أثراً يف نفسه
 بتحققها يف –وهو شرف–ويف السياق اآلخر بدا جرير رمز صبابة حيلم العصفور 

ذاته، أما املتنيب فقد بدا معىن من معاين الطموح واألمل والقوة واإلصرار اليت يرنو شرف 
إىل بلوغ مداها، وألجل ذلك قلَّب العصفور يف أوراق جرير باحثاً عن صبابة كصبابة 

  .صرارهجرير اليت تعين له شيئاً خاصا، مث فتش يف أحالم املتنيب ليحتذي دروب طموحه وإ

                                           
 .منع االسم من الصرف ضرورة) ١(



 ١٥٢

  : الشعر املعاصر –٦
من غري ما –وإفادته من معاين شعراء عصره غري حمدودة؛ إذ إن معظم معاين شعره 

  . إما مبتكَر، أو مستوحى من شعراء عصره–ذُكر
على أن اجلزم بإفادته معاينَ خاصة لشعراء حمددين يتعذر إىل حد كبري، وذلك النتماء 

 –ومنهم شرف–أفكار عامة، فشعراء الرومانسية معظمهم إىل مذاهب أدبية تغلب عليها 
تدور جل أفكارهم يف أُطر الوجدانيات والتأمل وما يندرج حتتهما، وعلى هذا فتقارب 

  .معاين تلك الفئة أمر غري مستبعد
ومع هذا االحتراس يظل كثري من معاين شرف ظاهر االستيحاء، ولو تأملنا قصيدته 

  .ستيحاءاته بعض معاين شعرائها الذين ذكرهم فيهالبان فيها كثري من ا) ١()القافلة(
ولو دققنا النظر باحثني عن أكثر من تأثر م شرف يف هذا اال لطالعتنا جمموعة ال 

اليت أجد شرفاً تأثر إىل حد كبري بأفكارها ومعانيها، ) ٢(بأس ا من أشعار إبراهيم ناجي
  )٣():ال وداع(ولنأخذ مثالً هذا املقطع من قصيدته 

  

يا حبييب أين أيام مألناها نعيما؟               
وأذعنا حبنا أنشودةً جتلو الغيوما               

حبنا هذا الذي روى من العطرِ النسيما         
هلْ تذكرت األماين؟ كلُّها أضحت هشيما    

  كلُّها مل تبقِ حىت حملةً يف البعد تسيب
  

  )٤():بقايا حلم(هيم ناجي وهذا املقطع من قصيدة إبرا
  

  أين يا ليالي عهد اهلَرمِ؟            أَين يا ليالي حلْو الكلمِ؟

                                           
 .٥٠–٢٠: ديوانه القافلة، ص: ينظر) ١(

، شاعر مصري مل حتُد مهنة الطب من ميولـه          )هـ١٣٧٢–١٣١٦(راهيم ناجي بن أمحد ناجي القصبجي       إب) ٢(
 )١/٧٦:األعالم. (األدبية، له عدة دوواين مجعت يف ديوان واحد بعد وفاته، وكانت وفاته يف القاهرة

 .٢٣: م، ص١٩٨٦/ ، فرباير١١: ، العدد١٥: جملة اخلفجي، السنة) ٣(

 .٢٣٦: م، ص١٩٨٨دار العودة، بريوت، "  ناجيديوان إبراهيم) "٤(



 ١٥٣

  هامسات بني أُذْين وفَمي             ساريات غَرِدات يف دمي
  كَلمات عذْبةٌ معسولَةٌ             ضيعت وا رحمتا للْقَسمِ

م تبثْلَ ذَهابِ احلُلُمِذَه  
  

إن التشابه بني معاين املقطعني ظاهر، فكالمها يبكي عهود لياله، ويسترجع الذكريات 
  .اهلامسة اليت اندثرت وضاعت كاألحالم

مجعت بني القصيدتني، ) ١(ويبلغ التشابه بينهما يف قصائد أخرى حداً يوهم أن معارضةً
  )٢():كانت(فلو نظرنا إىل قصيدة شرف 

  

لْ فيك يا ليلُ عن ليالي أَنباُء؟ ه
 كانت نعيمي وكانَ الركب منطلقاً

قد فرقتنا سهام البنيِ وا أسفي     
يا ليلُ ماذا؟ أليلَى ما تزالُ علَى 
  كيف التالقي وسهم البنيِ فرقَنا

  

حنيا عليها فملُء القلبِ أدواُء؟   
واليوم يا ليلُ ما رحنا وال جاءوا 

 مات أشالُء واجلسم كرفال تغر
 عهد الوداد؟ وهلْ للقلبِ إصغاُء؟
  والعمر ميضي وما يف األفقِ أضواُء؟

  
  )٣():السراب على البحر(وقصيدة إبراهيم ناجي 

  

ال القوم راحوا بأَخبارٍ وال جاؤوا 
 جفا الربيع ليالينا وغادرها 
ُء يا شايفَ الداِء قَد أَودى بِي الدا

أَأَنت ناديت؟ أَم صوت يخيلُ يل؟ 
به ريطا تحي مور دنع لَو لَبيك  

وال لقلبِك عن لَيالك إغْضاُء   
وأَقفر الروض ال ظلٌّ وال ماُء    
أَما لذا الظَّمأ القَتالِ إرواُء؟     

فَلي إليك بِأُذْن الوهمِ إصغاُء 
 فكَيحِ إعياُءووربِاملَج ضنهي  

                                           
املعارضات باب من أبواب الشعر التقليدي يتصدى فيه شاعر لقصيدة زميل له قدمي أو معاصر، فينظم أبياتـاً                  ) ١(

  .على وزا وقافيتها، ويقف منها موقف املقلد إعجاباً ا، أو يناقض زميله فيثبت ما أنكر أو ينكر ما أثبت
 .٥١:  ص  ، ه١٤٠٠حممد بن سعد بن حسني، النادي األديب بالرياض، . د.أ" رضات يف الشعر العريباملعا: "ينظر

 . ه١٤١١/ جملة املنهل، رجب) ٢(

 .١٦٤: ص" ديوان إبراهيم ناجي) "٣(



 ١٥٤

    
لوجدنا من التقارب ما يوحي أن شرفاً اطلع على قصيدة ناجي، فاملعاين تلتقي التقاًء 
واضحاً يف القصيدتني، إضافة إىل تشابه صياغتيهما، واتفاقهما يف الوزن، والقافية، وحركة 

  .الروي، ويف بعض كلمات القافية
 غررها مدركاً أن الشعر قدرة وفكرة، ال وظل شرف يستوحي من معاين الشعراء

  .يعنيه يف ذلك اجتاه وال مذهب
سندباد ميين يف (تتشابه الفكرة العامة بفكرة قصيدة ) ال دموع(ففي مقطع من قصيدته 

 بل إن بعض معانيها يتكرر يف القصيدتني، )١(للشاعر عبداهللا الربدوين،) مقعد التحقيق
  )٢(: قوله)ال دموع(ولنأخذ من قصيدة 

  

كاقرأْ كتاب ..    هعاحلزنُ ضي قلت
؟ قلتكم معذبةٌ  : العمر آالف
قلت كين  : عنوانُ بيتنكري البيت

هذا جلوج له يف الغي فلسفةٌ       
مكرمة ؟ حياةٌ جوفماذا تروم  
ساعته ريالس رلَ احملضوأُقف  

  

 م نسبما يل بينكُ: انتِسب قلت: قالوا  
   واحلطب ا والنار أنا الشهيد
   بييت اخلالُء وهذا احلائطُ اخلَرِب

؟ قلتن رفاقُكوم :والسغب دهالس 
 ننسحب ال ذلَّ فيها وال بالقيد
تلفيقاً وال سبب لَ القيدلصوص  

  
  )٣(:ولنقرأ من قصيدة الربدوين هذا املقطع

  

نأَي شفَت ئتا شقائيب كَمأُخفي ح 
 أَجِب، ال تحاوِلْ، عمرك؟ اإلسم كَامالً؟
 نعم، أَين كُنت اَألمس؟ كَنت بِمرقَدي

 من أَنت؟ أَعرِف واجيب أَتسأَلين  
) مثىن احلَواجبِ(ثَالثونَ تقْرِيبا 

 وجمجميت يف السجنِ يف السوقِ شاريب

                                           
عر الـيمين  م، أبرز أعالم الـش  ١٩٢٩عام  ) ذمار(عبداللَّه بن صاحل بن عبداللَّه البردوين، ولد يف قرية البردون           ) ١(

 . ه١٤٢٠، تويف عام )٣/٣٠٦:معجم البابطني. (من أرض بلقيس، ويف طريق الفجر: املعاصر، من أعماله اإلبداعية

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(

 .٢/٥٠٨م، ١٩٧٩، ١:دار العودة، بريوت، ط"ديوان عبداللَّه الربدوين) "٣(



 ١٥٥

 ته؟ ذَكَرى إليكناَألد بنِ الكاتم
 كْراً ألنكُمش ،كنع لَفنا ميلَد

خ ،هذُويتخارروا مزِيدت ين لَنذُو  
  

 دو–لديهبا ييب –كمكَاتتايب وك 
 تصونونَ ما أَهملْته من جتارِيب 
  دعوه، دعوين لَن تزِيدوا متاعيب

  
يق يواجهان ما، وكلٌّ منهما ينبش احملقِّق يف إجاباته باحثاً فاالثنان على مقعد التحق

  .عن أي إدانة
  
  : الشعر األجنيب –٧

إذا كان اتصال الشاعر بتراثه األديب العريق سبباً رئيساً يف تكوين أسس فنية وثقافية 
من " بل رأى بعض النقاد أن )١(،"إن التواصل بني اآلداب سبب من أسباب النهضة"ف

م به أن كل أدب من اآلداب إذا أراد أن ينهض ويتجدد فال مناص له من اخلروج من املسلَّ
  )٢(".حدود اللغة اليت كُتب ا ليفيد من اآلداب األخرى

ويظهر أن بني شرف وبعض اآلداب األجنبية اتصاالً بشكل أو آخر، ال سيما أنه 
اً أنه أفاد من تلك اآلداب ما خفي  فمن الوارد أيض)٣(ترجم بعض شعره إىل اللغة اإلجنليزية،

  .على مثلي
وحني نقلب دواوينه، ونفتش يف شعره املنشور واملخطوط ال تطالعنا سوى قصيدته 

  : ومنها)٤(مصدرةً مبا أفاد أن شرفاً نقل معانيها من لغة أُخرى،) مبتدأ وختام(
  

  إنْ كَانَ بِهذا العامل
  ...لفأَلْف يهواك أَنا مبتدأُ اَأل

                                           
    ،  ه١٤٠٣،  ١:حممد الكتاين، دار الثقافة، الدار البيضاء، ط      . د" ديد يف األدب العريب   الصراع بني القدمي واجل   ) "١(
٢/٩٣٦. 

  .٤٦: ت، ص.حممد غنيمي هالل، دار ضة مصر، القاهرة، د. د" قضايا معاصرة يف األدب والنقد) "٢(
 . ١٣: يد شرف، ص، عبداللَّه الس"صناديد: "م، مقالة١٩٩٦/ فرباير: ، عدد"جملة الرافعي": ينظر) ٣(

عن قصيدة للشاعر   : "، وقد جاءت القصيدة مصدرةً ذه اجلملة      ٣١: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص    : ينظر) ٤(
 ".رسول محزاتوف



 ١٥٦

ْفِء الصدئةً فَأنا يف بوا مكَان أَو...  
  حىت إنْ كَانَ بِهذا العامل

  خمسةُ عشاق
قدطَةُ العاسفَأَنا و...  

داملِ فَرذا العوإذا كانَ بِه  
دالفَر ينيكعو ايوهفَأَنا و...  

  إنْ لَم يبق بِهذا العامل
اكوهي نم  

ذا يفَهتين أَين مع  
  

 أثر –أيضاً–فمن املالحظ أن شرفاً نقل القصيدة إعجاباً مبعناها املسلسل، كما يلحظ 
 يف صياغة القصيدة إال أا ظلت –نوعاً ما–النقل يف برود التجربة الشعرية، فهو وإن وفق 

  .باهتةً ال تشع بعاطفة
 املستمد من العاطفة واللغة، فإن وقد نستنتج من هذا استقاللية النص العريب بتكامله

أخفق الشاعر يف إحدامها عوض عنها باُألخرى، وهذا ما ال يمكن تالفيه يف الشعر 
املترجم؛ إذ ال لغةَ ينتقيها الشاعر من معجمه اخلاص، وال عاطفة حقيقية تغطي بعضاً من 

أن العمل الفين ليس "الذي يؤكد ) ١(قصور لغته، وهذه ميزة ال جندها إال يف أدبنا العريب
  )٢(".معىن وليس فكرة، وإمنا هو وجود كامل، أو حالة شعورية كاملة

   

                                           
 .٩٣٧–٢/٩٣٥حممد الكتاين، . د" الصراع بني القدمي واجلديد يف األدب العريب": ينظر) ١(

عزالدين إمساعيل، دار الفكر العريب، القـاهرة،       . د" رض وتفسري ومقارنة  ع: األسس اجلمالية يف النقد العريب    ) "٢(
 .٢٩٧:  ص  ، ه١٤١٢



 ١٥٧

  : بني التقليد واالبتكار –ب 

  
مر بنا أن جتربة شرف الفنية مرت مبرحلتني؛ األوىل مثلت بداياته املتواضعة، واألخرى 

 لشعره بعامة، ولعل بدت عليها معامل نضجه، مما كان له أثر واضح يف تغري املستوى الفين
  .أبرز مظاهر مرحلتيه تكمن يف مستوى معانيه قدماً وجدة

فمن املالحظ على مرحلة جتربته األوىل تتبعه املعاين الفريدة وإعادة صياغتها من 
جديد، وكثرياً ما طالعنا يف شعره احتذاءات متكررة للمعاين اجلزئية املشتركة بني الشعراء 

  .على مر العصور
  )١(:فمن تتبعه املعاين الفريدة قوله مصوراً عاهته وشدة حتمله املآسي

  

  حتصن يف دروعٍ من سهامِ    حتملت األسى عمري فقليب
  

  )٣(: إذ يقول)٢(فعند قراءة البيت يطالعنا بيت املتنيب
  

  فُؤادي يف غشاٍء من نِبالِ    رماين الدهر باَألرزاِء حىت
  

 مجيل فيعيد صياغته، حىت لو اضطر الفتعال أجواء مل يعشها، وقد يعجب مبعىن
  )٤(:كقوله
  

وهواك يمُأل وحديت ويشدين 
  يا ويلَيت: قالت بدلٍّ ساحرٍ

  

   األحالم شرِقت وبنورِ وجهِك
  أو كنت أثناَء الغيابِ تنام؟

  

                                           
 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(

 .مرت ترمجته) ٢(

ا، مصطفى الـسق  : ، حتقيق )املنسوب خطأً أليب البقاء العكربي    (ابن عدالن   : شرح" ديوان أيب الطيب املتنيب   ) "٣(
 .٣/٩وإبراهيم اإلبياري، وعبداحلفيظ شليب، دار املعرفة، بريوت،  

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٤(



 ١٥٨

  )٢(:يف قوله) ١(فنلحظ تأثره الواضح مبعىن جحظة الربمكي
  

قْظى :  هلافقُلتي لَيع لْتخب
  وصرت تنام أَيضاً: فَقَالَت يلْ

  

فَجودي يف املنامِ ملُستهامِ   
  وتطْمع أَنْ أَزورك يف املَنامِ؟

  
  )٣(:ومن ذلك احتواؤه فكرة عامة، دافعه إليها اإلعجاب والعجب، كقوله

  

ما للفَتى    : وقالت بثينةُ
 بوجه صبوحٍ يسري ورائي

 بالنارِ يف وجنيت رفأشع  
  ويقصر خطوي رويداً رويداً

  

       أَراه بِكلِّ أَوان هنا؟   
يضوُء على مقلتيه السنا    
وخيفق قليب إذا ما دنا   

  إذا الح بييت على املُنحنى
  

) بثينة( عليه مالحقة إن هذه املعاين ليست من ابتكار شرف، وال من واقعه الذي يأىب
 يف ادعاءاته الدائمة مبطاردة )٤(أو غريها؛ ولكننا نتحسس يف أبياته معاين ابن أيب ربيعة
  )٥(:النساء له، واعتراضهن طريقه، وتغزهلن به، ومن ذلك قوله

  

ترصاأَبونِسلةً وها لي      
  : قَالَت لتربٍ لَها مالطفَةً

قَالت :يدصنا تريبصل لَه  
  قَد غَمزته فَأَىب: قَالَت لَها

  

يمشني بني املَقامِ واحلَجرِ   
    لَتفِسدنَّ الطَّواف يف عمرِ
   ثُم اغْمزِيه يا أُخت يف خفَر
  ثُم اسبطَرت تسعى علَى أَثَري

  

                                           
، لُقب جبحظة وسيقا، أديب مليح الشعر، عارف بامل)هـ٣٢٤–٢٢٤(أمحد بن جعفر بن موسى من آل برمك ) ١(

 )١/١٠٧:األعالم. (لنتوء يف عينيه

 .١٦٤: م، ص١٩٩٦، ١: جان عبداللَّه توما، دار صادر، بريوت، ط: حتقيق" ة الربمكيديوان جحظ) "٢(

 .٨٠:  ص  ، ه١٤٠٩/ الة العربية، ذو القعدة) ٣(

 .مرت ترمجته) ٤(

 .١٣٦: حممد حمي الدين عبداحلميد، ص" شرح ديوان عمر بن أيب ربيعة) "٥(



 ١٥٩

اول ومشترك بني الشعراء، شأنه ويف مواضع أخرى من شعره يصوغ معانيه مما هو متد
  )١(:يف ذلك شأم،كقوله

  

  ويلَ عيين من غَرامي.. ترقْرق    إذا ذُكر اهلَوى فَشؤونُ عيين
  

  )٣(:يف قوله) ٢(فهذا املعىن جنده عند عبيداهللا بن قيس الرقيات
  

  العني فَانحدراإالَّ ترقرق ماُء     واللَّه ما ذُكرت عندي سميتها
  

  )٥(:–إن صحت نسبته إليه–) ٤(وجنده عند جمنون ليلى
  

  إالَّ ترقرق ماُء العنيِ أَو دمعا    بلْ ما قَرأْت كتاباً منك يبلُغين
  

٧(:يف قوله) ٦(وعند ابن املعتز(  
  

بقِ غَالوالش نم مصخ يلو فَبِت    معا دا داإذَا مفضارو ردحت يع  
  

  )٩(:إذ يقول) ٨(وأيضاً جنده يف بيت البحتري
  

                                           
 .لشاعرمن جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم ا) ١(

، شاعر قرشي أكثر شعره يف الغزل، ولقب بالرقيات ألنه كـان            )هـ٨٥–٠٠٠(عبيداللَّه بن قيس بن شريح      ) ٢(
 )٤/١٩٦: األعالم. (يشبب بثالث نسوة اسم كل واحدة منهن رقية

 .١٣٨: حممد يوسف جنم، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، ص: حتقيق" ديوان عبيداللَّه بن قيس الرقيات) "٣(

 .مرت ترمجته) ٤(

 .١٥٧: م، ص١٩٧٩عبدالستار فراج، مكتبة مصر، القاهرة، : مجع وحتقيق" ديوان جمنون ليلى) "٥(

: ، شاعر مبدع توىل اخلالفة يوماً وليلة مث خلع وقُتل، من آثاره           )هـ٢٩٦–٢٤٧(عبداللَّه بن حممد املعتز باللَّه      ) ٦(
 )٤/١١٨: األعالم. (البديع، طبقات الشعراء

 .٧٤: م، ص١٩٨٩حممد بديع شريف، دار املعارف، . د: حتقيق" ديوان أشعار األمري أيب العباس) "٧(

، أحد ثالثة هم أشهر الشعراء العباسيني، معظم شـعره يف           )هـ٢٨٤–٢٠٦(الوليد بن عبيد بن حيىي الطائي       ) ٨(
 )٨/١٢١: األعالم. (املديح، لقب شعره بسالسل الذهب، وكانت وفاته يف منبج

 .٣/١٩٢٣م، ١٩٧٧، ٣:حسن كامل الصرييف، دار املعارف، القاهرة، ط: حتقيق" ديوان البحتري) "٩(



 ١٦٠

  ترقرق منها عربةٌ ثُم تسجم    تعودك منها كُلما اشتقْت ذُكْرةٌ
  

متصورة للعقول، يشترك فيها الناطق "ومثل هذا األخذ غري مذموم؛ إذ إن املعاين فيه 
  )١(".عجم، والشاعر واملُفْحمواألبكم، والفصيح واأل

وإكساا  أما مرحلة جتربته الشعرية الثانية فقد حرص فيها على ابتكار املعاين،
  .خصوصيته، فبدت غالب معانيه جزءاً من جتربة محلت ما حيمله ساعةَ املعاناة

  ليصطنع أعذاراً ال مفر من)٢(فعندما تضيق به األعذار الواهية تسعفه املعاين املبتكرة
  )٣(:قبوهلا، كقوله

  

  ال تيأس: شكَوت فقيلَ
باحصى املضلْ بِالرعأَشو  

  يغدو الكونُ أَنوارا
تُء يف البيفري الدسيو  
  وكَيف أُضيُء مصباحي

يتباحي بِال زصمو  
  

على إنه يلجِم املنكرين عليه شكواه، ويغلق دوم سبل احلوار؛ إذ إن سالحه القادر 
  !جماة فلول اليأس والظالم يفتقر إىل سالح

وحني يضيق بنفسه، وينفر من ذويه وأصفيائه، فإنه يأسو حمبوبته بعذرِ هروبه دون أن 
يفجعها يف ذاا، بل يصطنع لذلك عذراً حيمل يف طياته كل معاين اإليثار والتضحية، 

  )٤(:كقوله
  

                                           
 علـي حممـد     –حممد أبوالفضل إبراهيم  : علي بن عبدالعزيز اجلرجاين، حتقيق    " الوساطة بني املتنيب وخصومه   ) "١(

 .١٨٣: ت، ص.البجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليب، د

 جبملة كبرية   –على األقل – املعاين املبتكرة يقتضي إملاماً باملعاين السابقة للمعاين املدروسة أو           أنبه إىل أن حتديد   ) ٢(
 .منها، وعلى هذا فإنين أبرأ من تبعات قصوري فيما سأورده من معاين أظنها مبتكرة

 .١٥٧: حسني علي حممد، ص. د" مقاالت وحماورات: من وحي املساء: "املقطوعة يف كتاب) ٣(

 .٥٦: م، ص١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: لة اخلفجي، السنةجم) ٤(



 ١٦١

  يـجِلك أن تشقيك أناتإين أُ    ال تحسبيين أَخاف احلُب فاتنيت
  

فهو مل يبتعد عن حمبوبته خوفاً من احلب، ومل يفارقها ألنه مل جيد فيها ما يرنو إليه 
محب يف حمبوبه، ولكنه ابتعد عنها ألنه حيبها أكثر مما خييلُ إليها؛ إذ ال يريد أن يعذا 

  .مبرأى شقائه، أو مساع حنيبه
  )١(:انيه املبتكرة على شعره طرافة وظرفا، كقولهويف مواضع أخرى تضفي سهولة مع

  

أَلَتس  

  أَنْ يسمعها
  –بعد غيابٍ دام طَوِيال–

األشعار نا قَالَ مم رآخ  
  :مبتِسماً قَالْ

حبالص بيغي نيح  
اَألطيار نامت  

  

معاناته اخلاص، وأحياناً يحول يسر معانيه دون الطرافة، ولكنها تسمو يف عامل 
  )٢(:كقوله
  

بذا الصه لَّهل  
  عاش مغردا

بِه رعشي لَمى وضمو  
  أَحد سواه

  

إذ إن فقدانه من يشاركه مشاعره معاناةٌ لوحدها، وشعوره هو بنفسه معاناة من نوع 
  .آخر

                                           
 .٥٥:  ص    ، ه١٤١٥/الة العربية، ربيع اآلخر) ١(

:  ص    ،  ه١٤١٦/، مجادى األوىل  ٣١: الرابعة، العدد : جملة األدبية، الصادرة عن النادي األديب يف الرياض، السنة        ) ٢(
٣٥. 



 ١٦٢

وتبدو معانيه املبتكرة آسرة يف مواضع أخرى، وخباصة إذا مزجها يف مشهد، 
  )١(:كقوله
  

رانأسي بِاجلُدر رِبأَض  
ةدتاملُمو ةلْبالص  
  أَصرخ يف اآلبارِ

ْدنَ الرود جِعأَرو  
  

فمالحظٌ أن مرآه وهو ينتظر أصداء صراخه يف اآلبار ألقى على املعىن بعداً شعورياً 
حنن –آباره تلك، لنبحث مشتركا، وأظن أن هذا البعد استطاع أن يأخذنا مع شرف إىل 

  . عن خمبأ صداه–أيضاً

                                           
 .٤٧: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ١(



 ١٦٣

  : بني الوضوح والغموض –ج 

  
لعل أُوىل بدايات الوقوف املنظَّم على قضية وضوح املعىن وغموضه جندها لدى 

وذلك حني ساق يف مقدمة كتابه اخلالف ) ٣(والبحتري،) ٢(يف موازنته بني أيب متام) ١(اآلمدي
ستعرضاً احملاسن اليت أدىل ا كل فريق لشاعره، واملساوئ الذي دار بني أنصار الشاعرين م

اليت أُخذت على شاعر الفريق اآلخر، فكان من احملاسن اليت قَدم ألجلها أنصار أيب متام 
صاحبهم على البحتري غموض بعض معانيه، واشتماهلا على فلسفة، وهذا ما عده أنصار 

 وضوح املعاين مطلب مهم يف الشعر اجليد، ولذلك البحتري مأخذاً على أيب متام، رائني أن
  )٤(.فإن البحتري مقدم لديهم على صاحبه يف هذا القياس

وضوح املعىن "على أن املتتبع آراء غالبية القدماء وكثرة من املتأخرين يرى لديهم أن 
  )٥(".مقياس من مقاييس جودة الشعر، أما الغموض فمما يتضع الشعر، وحيطّ من قيمته

ومعاين شرف يف هذا اجلانب تتنازعها مراحل زمنية خضعت ملراحل جتربته الشعرية؛ 
قليب (ففي مرحلة البدايات غلبت السطحية واملباشرة على معانيه، كقوله يف قصيدة 

  )٦():واحلبيب
  

 احلبيب هيسحر القلب   
ما يل أراه يهيب يب  
 دص كفِّي فوق فأُريح

   أملٌ عجيب هويهز  
داين اللقاِء وال غريب؟  
ويستجيب ري كي يكف 

                                           
، راوية، عامل باألدب، شاعر، له مصنفات عدة، )هـ٣٧٠–٠٠٠(أبو القاسم احلسن بن بشر بن حيىي اآلمدي ) ١(

 )٢/١٨٥:األعالم. (املؤتلف واملختلف، تويف يف البصرة: –مع املوازنة–املطبوع منها 

عصر العباسي،  ، من أمراء البيان، وأحد أشهر شعراء ال       )هـ٢٣١–١٨٨(حبيب بن أوس بن احلارث الطائي       ) ٢(
 )٢/١٦٢:األعالم. (ديوان احلماسة، ونقائض جرير واألخطل، كانت وفاته يف املوصل: من آثاره

 .مرت ترمجته) ٣(

حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العلميـة،       : احلسن اآلمدي، حتقيق  " املوازنة بني أيب متام والبحتري    ": ينظر) ٤(
 .٣٧–٣٤: بريوت، ص

 .٤٤٥: م، ص١٩٩٦أمحد أمحد بدوي، دار ضة مصر، القاهرة، . د" ديب عند العربأسس النقد األ) "٥(

 .٣٤: م، ص١٩٨٢/  مايو– إبريل–، مارس٥ –٤ –٣: جملة األديب اللبنانية، العدد) ٦(



 ١٦٤

صكالطفلِ ي ـلكنه  
    فيصيح قليب ها أنا

يجري ويسكُن يف ثنا  
  فإذا انتهى زمن اللقا

  

رخ يف عناد لن أجيب ـ
يتركُين سليب ويفر    

   لَ األريبعيا صدرِها ف
قليب للحبيب ِء وهبت  

  
جد معانيه ساذجة، وفكرته من البداية إىل النهاية ثابتة مكرورة، وال نقرأ النص فن

  ! يف أوراقه اخلاصة؟–كعادته مع أمثاهلا–أدري ملاذا نشرها ومل حيتفظ ا 
بل إننا جند قصائد أخرى فيها من املباشرة والسطحية ما يفْتر الذوق لسماعه، كقوله 

  )١(:رواةمتحدثاً عن نفسه وأفراد أسرته على ألسنة ال
  

  :قَالوا
  –والعهدةُ يف تلك األقوالِ علَى الرواي–

  )السيد(إنَّ 
القَلْب كانَ رقيق...  

  :ويقالُ
  –وهذَا ما يدعوا للدهشة–

  )السيد(إنَّ 
يهدبِ يكَس نمل يأكلْ إال م  
نبيهقْداً يف جلْ حمحي لَمو  

  وكانَ يحب األطْفالْ
لَداثنانْو يه  

  يسألُهم يف كُراسات الدرسِ
قلنيلى العع بعما ص حرشيو...  

  :ويقالْ

                                           
 .٣٧: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ١(



 ١٦٥

  –سبحانَ مغريِ تلك اَألحوالْ–
  إنَّ الزوجةَ

مالِ البيتبِأَع فَرِدنت كانت  
كانتو  

  –والعهدةُ ما زالت يف عنقِ الراوي–
  تكْنس متْسح تغِسلْ

  وتسوي حاجات البيت
  

  .ال تعليق
وآثار مرحلته تلك على معانيه غري حمصورة يف سطحية معانيها أو نثريتها، فقد طالعنا 

  )١(:له أخطاء يف سياقاا، كقوله خماطباً قلبه املخدوع
  

  تبيع احلب كاخلب    رعاك اللَّه خمدوعاً
  

رفاً أتى ا يف سياق الغر املخدوع، ودليل  ولكن ش)٢(هو املاكر اخلداع،) اخلب (ـف
  )٣(:ذلك تداركه هلذا املعىن يف قوله

  

خادع بخ كاملصروعِ يف مغناكا    أتعبتين واحلب وتدور  
  

  )٥(:مبعىن واحد) ٤()الذِّكْر، والذِّكْرى(وكقوله وقد جعل 
  

منغيف الذكْرِ م ى فكمبعدي على الذكْر شفلتع  
  

                                           
 .٤٣: م، ص١٩٨٧/ ، نوفمرب٨: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ١(

 .٩٩: ، ص"موس احمليطالقا) "٢(

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(

  .التذكُّر، واالستذكار، والعربة: حفْظ الشيء، والصيت، أما الذِّكْرى فمن معانيها: الذِّكْر) ٤(
 )٥٠٨–٥٠٧: القاموس احمليط، ص(

 .٦٣: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٥(



 ١٦٦

، وذلك لورود لفظ )الذِّكْرى(مبعىن ) الذِّكْر(أن أحداً سيشك يف إرادته فال أظن 
تأكيد ما سبق يف ) الذِّكْر(، وقد كان يريد ب)الذِّكْر(يف البيت نفسه سابقاً ل) الذِّكْرى(

–مغنماً يعاش عليه، ورمبا تخطى ذلك استجابة للوزن ) الذِّكْرى(أول البيت من كون 
  .–ظَنيعلى علمه مبعىن اللف

وقد تلت مرحلته تلك مرحلةٌ أكثر عمقا، وأغزر جتربة، فجاءت معانيه رائقة حسنة، 
ال تفسدها مباشرة، وال يلفها غموض، وشعر هذه املرحلة ميثل جلَّ شعره، وقد مر وسيمر 

  .من مناذجه الشيء الكثري، ولكن جدير مبعاين مرحلته تلك أن نقف على أهم مالحمها
مرحلة ( تلك املرحلة بالوضوح والتوسط بني مرحلتيه السابقة فمع اتسام شعره يف

إال أننا وجدنا ما أضفى على وضوح معانيه بعداً ) مرحلة الغموض(والالحقة ) البدايات
جيداً من شأنه أن يكسب املعاين فلسفة حممودة، وذلك البعد حملناه يف كثافة معانيه 

  .وعمقها
 بني جتاربه األخرى، على أساس أن التجربة اليت وقد نالت جتربته تلك مكانة مرموقةً

  )١(".من العمق هي التجربة اليت يبزغ منها الشعر"تتمتع بدرجة 
وكثرياً ما متثل هذا اجلانب لدى شرف يف حكَمه اليت صدرت عن تأمل وروية، فمن ذلك 

  )٢(:قوله
  

ى قذىالشبابِ سو من بعد ما العمر 
 كفيدال ي رأقص ى  يا قلبيف اهلو

عادت ليالينا صقيعاً بارداً       
  واستقبلِ األيام يف إدبارِها

  

فاقبلْ مصريك لن يعود صباكا   
ماضٍ فإن الشيب عنه اكا   

اقَلَت بعد الشبابِ خطاكا واثَّ
  فاآلنَ ال تجدي اهلوى شكواكا

  

                                           
عزالدين إمساعيل، دار الفكر العـريب،      . د" عرض وتفسري ومقارنة  : الية يف النقد العريب احلديث    األسس اجلم ) "١(

 .٢٩٨:  ص  ، ه١٤١٢القاهرة، 

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(



 ١٦٧

ل لتجاربه املختلفة يف لقد محلت معانيه كثافة وعمقا؛ إذ جاءت بعد تأمله الطوي
احلياة، وخباصة بعد أن رأى بأم عينيه خفايا املشيب وقد كانت ال ختطر له يف بال أيام 

  .صباه، وهذه الرؤية الناضجة نفت عن معانيه السطحية اليت ضجت ا األمثلة السابقة
 اخلبري، ق صباه، فإنه يتأمل واقعه بعني اربز نوعندما تلج به الشكوى، ويطرد عنه 

  )١(:لتجيء معانيه نابضة باحلكمة والرشد، من ذلك قوله
  

 تضأُغْم وإذا العيونُ عن احلقيقة
لكنه     .. تلك احلياةُ مفازةٌ

  فازرع زمانك فرحةً وحمبةً
  

     األقزام توساد الظالم مع
 ضامي مهما احلصانُ كبا فليس
ى أنغامواألس رزه رمفالع  

  
إن الظالم يف منظور شرف أبعد بكثري من التحاف الشفق بعباءة الليل، فالظالم لديه 
معنوي ال يعم إال إذا تعامى الناس عن احلقائق، وادهلمت نفوسهم بالسواد يف فيايف احلياة 

 باألمل –على غري عادته–الفسيحة، ويف هذا اجلو املعتم يغالط شرف نفسه، ويتفاءل 
 ينطلق من مبدأ ال يضريه ما يعتريه ممن حوله، وحينئذ تشرق نفسه املنتظر، ألن الذي

  .ليطرد أساه، وحييا بقية عمره بني أزاهري املىن، ال يف أنغام العذاب
كثرة التفصيالت ال "ومن شأن املعاين املكثفة أن تنأى عن اإلطالة والتفصيل، ألن 

رد يف مقاطع قصرية، وقد جتيء يف أقل من ولذا رأينا معانيه املكثفة ت) ٢(،"تترك عمالً لإلحياء
  )٣(:ذلك، كقوله

  

  أو يجوز الرمي إال للقِسيْ    ال تذيع العطر إال زهرةٌ
  

  )٤(:وقوله بعد أن أطال تفكره يف غرائب احلياة
  

اندض ا األيامإ :جليلٌ وحقري  
                                           

 .١٥٧: حسني علي حممد، ص. د" مقاالت وحماورات: من وحي املساء: "األبيات يف كتاب) ١(

 .٢٩٨: عزالدين إمساعيل، ص. د" ألسس اجلمالية يف النقد العريب احلديثا) "٢(

 .١٥٩:  ص  ، ه١٤٠٦/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٣(

 .٣١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٤(



 ١٦٨

  

 نكاد ندرك منها أما معانيه يف مرحلة التجربة الثالثة فقد جاءت غامضة مبهمة ال
طرفا، فاستحالت املعاين معها إىل رموز موغلة يف العمق والفلسفة، إىل حد قد نظن معه 
أن الشاعر عمد إىل الغموض واإليغال يف الرمزية هروباً من واجبات الشعر املعروفة إىل 

  . اليت يواري ا هزاله)١(تعميماته
 )٢(ا يزيد الشعر عظمةً يف رمزه ولفظه،على أن هناك من يرى أن الغموض والتعقيد مم

  .دون أن يكون للهروب من واجبات الشعر شأن يف ذلك
وقد ذكر شرف عن نفسه أنه اطلع يف اآلونة األخرية على دواوين جمموعة من شعراء 
ذلك التوجه، بل كان أثناء ذلك يبدي إعجابه املتناهي بقوة تعبريهم، وتالعبهم باللغة، 

  )٣(... املعاين إىل ما يريدون بالتقدمي والتأخريوقدرم على إحالة
ر ز نواحلق أن شرفاً أُعجب بذلك التوجه ولكنه مل يتعامل به يف شعره إال من خالل 

من قصائده، ومع ذلك فهو مل يتقن التعامل معه كما جيب، هذا إن كان ذلك التوجه 
  . إىل عملية إتقان مقننة–فعالً–حيتاج 

إحدى قصائد ديوانه السابع، ) الطواحني(عاً غري جمتزأ من قصيدته ولنتأمل مقطعاً متتاب
  )٤(:يقول
  

لَنا سافيات  
  الطواحينِ

  ما خلَّفَته الشواطئُ
  ها أَنت تنفَرِطين

  تدشنك اهلَمهمات
  ونشوةُ زيف التالقُحِ

  يغزِلْن بِاللَّغو شوكاً وعشبا
                                           

 .١٥٩: حمسن أطيمش، ص. د" دير املالك) "١(

 .٢٩٨: يل، صعزالدين إمساع. د" األسس اجلمالية يف النقد العريب احلديث": ينظر) ٢(

 .١٣: ، عبداللَّه السيد شرف، ص"صناديد: "م، مقالة١٩٩٦/ فرباير: ، عدد"جملة الرافعي": ينظر) ٣(

 .٦٥: مملكتان، ص: ديوان) ٤(



 ١٦٩

  يِسرنَ
  يلُ يغشىإذا اللَّ

  يصفِّرنَ
يباللَّه كفَّاحت نغضمي  

  

فشتان ما بني مستوى قصائده السابق وهذا املستوى املوغل يف التعقيد واإلام، 
  .واستعراض مهارت أظنها إىل العبث أقرب

ولنأخذ أيضاً هذا املقطع من إحدى قصائد ديوانه الثامن الذي مجعه ابنه، يقول يف 
  )١():صلصلة(وان قصيدة بعن

  

  إذْ يغتالُك عشب الدربِ
  وحيداً أَنكَفئ

  وأَبكي إذْ تمتد اَأليدي
هجنضا تم لْقَف٢(ت(  

  عوارِضك السمراُء
كسائمن قبع فقْطتو  

  الفارِعة ثمارا
عنقَطال ت  
نِعمنال تو  

  وال
  آه

حفَواتين لدشري نهام  
  

                                           
 .٤٣: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ١(

 .ال بد من جزم الفعل وإمشام هاء الضمري ليستقيم الوزن) ٢(



 ١٧٠

رمحك اللَّه يا شرف، وحنن من يرشدنا إىل فواتح " من يرشدين لفَواحتها"... 
لقد قرأت القصيدة مرةً بعد مرة، وسخرت ما أَعرِفه من مناهج التحليل ! معانيك؟

  .والشرح، فلم أَهتد إىل مراد، ومل أَستجلِ معىن
 ال ميثل اجتاهاً مال إليه بقدر ما –ى قلتهعل–وعموماً فإن شعر شرف من هذا النوع 

عتها فيمن حوله فأراد أن يجرب فيها قلمه، ألن اجتاهه الغالب ز نمثل رغبة جديدة رأى 
عة قلباً وقالبا، ودليل ذلك أن معظم قصائده األخرية مل تحد عن ز ن رومانسي ال–كما مر–

  .ذلك االجتاه طرفة عني



 ١٧١
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مر يف املبحث السابق اختالف النقاد حول أمهية املعىن واللفظ من حيث العموم، وجتدر 
  .اإلشارة يف هذا املبحث إىل أمهية األلفاظ وتراكيبها مستقلة عن املعىن، وأثرها يف الشعر

لقد كان النقاد األوائل يصنفون الشعراء وشعرهم إىل طبقات آخذين يف حسبام 
شترطوا لأللفاظ ما يضمن هلا مجال التعبري يف املعىن املنظومة فيه، هذين املقياسني، فا

كتأليف اللفظة من حروف متباعدة املخارج، وأن تكون بعيدة عن الوحشية، والعامية، 
  )١(...وأن جتري على العرف العريب من غري شذوذ، وأن تكون معتدلة احلروف

، فعابوا على بعض الشعراء رداءة وكذلك أعاروا تركيب اجلملة الشعرية اهتماماً بالغا
  )٢(.الصياغة، وهلهلة البناء، وسوء الربط بني اللفظ ومعناه، وتكلف الشاعر نظم ما ال حيسن

وظل النقاد يضعون معايري الشعر األولية ذابني عن الشعر كل دخيل، حىت أصبح متييز 
يبها أوضح املزالق الشاعر من املتشاعر غري متعذر على متأدب، ألن ألفاظ القصيدة وتراك

  .اليت يقع فيها الشاعر ضعيف األداة
ويف العصر احلديث أَوىل النقاد هذين العنصرين أمهية كربى يف حتديد مكانة الشاعر 
قوة وضعفا، وذلك وفقاً ملا تتسم به الناحية اللغوية عموماً من مسات داللية وعروضية 

  )٣(.وموسيقية وتركيبية
لفنية ينبغي الوقوف على أسس األدوات اللغوية للشاعر، ولكي تكتمل مالمح الشعر ا

جزء من "وعلى رأسها ثروته اللفظية، وقدرته يف إتقان بنائها، ألن مفردات تلك األسس 
  )٥(".ملا بقي هنالك من فكرة شعرية" الذي لو جرد الشاعر منه )٤("كيانه الشعري

                                           
  .٨٢ –٦٠: م، ص١٩٣٢، ١: علي فودة، ط: ن اخلفاجي، حتقيقابن سنا" سر الفصاحة": ينظر) ١(
  .٣٧ –٢١:  ص    ، ه١٤٠٥، ٢: مفيد قميحة، ط. د: ابن قتيبة، حتقيق" الشعر والشعراء": ينظر) ٢(
عبدالكرمي راضي جعفر، دار الـشؤون الثقافيـة        " دراسة حتليلية فنية  : شعر عبدالقادر رشيد الناصري   ": ينظر) ٣(

  .١٨٤: م، ص١٩٨٩، ١: ، طالعامة، بغداد
حممد أمحد العزب، املركز العريب للثقافـة والعلـوم،         . د" رؤية تارخيية ورؤية فنية   : عن اللغة واألدب والنقد   ) "٤(

  .٣٦٦: بريوت، ص
  .٣٦٦: السابق، ص) ٥(
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غوي تتيسر بالعودة إىل وأُوىل اخلطوات اليت تساعد على معرفة معجم الشاعر الل
األصول اليت استقى منها لغته، فاللغة تولد مع اإلنسان بالفطرة، وتنمو معه باالكتساب، مث 
ينطلق الشاعر بدافع التوسع إىل خطوة أبعد مدى، تبدأ باملطالعة وتتكامل بسرعة استيعاب 

  )١(.الدراسات اجلادة لبعض أصول األدب
 مفردات معجمه التوسعية؛ إذ إن لكل شاعر وقد خيتلف شاعر عن آخر يف اختيار

حدساً فنياً ورغبة يأتلفان لتخري كلمات ذات صلة خاصة جبزئيات أو بأطراف يؤكد "
  )٢(".عليها، أو تنتمي إىل جو أو بيئة ختالط كل ما يتطرق إليه

قد يقوم به القصيد دون "وتصل العناية ذا اجلانب إىل درجة كبرية من األمهية؛ ف
 وينعكس هذا القول على قصائد كثرية )٣(،" جياشةموسيقاىل صور خيالية، أو حاجة إ

حديثة نطالعها فال جند فيها الرونق وال السمو مع كوا متخمتة بالصور واألخيلة، ونفتش 
  .عن العلَّة، فنجد أن لغة الشاعر عاجزة عن إحياء صوره

وإمنا تأيت ألن "ا من فكرته، واختيار الشاعر األلفاظ ال يأيت جزافاً رد قرب دالال
دوافع التجربة يف داخل الشاعر ختتاره وتعتمده وتطمئن إليه بعد أن تكون قد غاصت يف 

عن أحاسيس " مما يدل على أن وظيفتها إحيائية مجالية تعرب )٤(،"أكوام هائلة من األلفاظ
 ذهن املتلقي ذهنية بعيدة كل البعد عن كوا وظيفة إيصال معان إىل) ٥("واجتاهات
  )٦(.وحسب

وإذا تتبعنا األصول املعرفية واللغوية الظاهرة يف شعر شرف وجدناها تنبع من ثالث 
  :ثقافات

                                           
    ،  ه١٤٠٢،  ١: مفيد حممد قميحة، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط       . د" حياته وشعره : األخطل الصغري ": ينظر) ١(

  .٢٤٦: ص
  .٢٢:  ص ، ه١٤١١، ٢: فايز الداية، دار الفكر املعاصر، بريوت، ط. د" مجاليات األسلوب) "٢(
: مصطفى السحريت، مطبوعات امة، اململكة العربية السعودية، ط       " الشعر املعاصر على ضوء النقد احلديث     ) "٣(
  .٥٩:  ص  ، ه١٤٠٤، ٢
  .٢٤١: م، ص١٩٨٠عبدالقادر الرباعي، جامعة الريموك، عمان، . د" امالصورة الفنية يف شعر أيب مت) "٤(
  .٢٨٢: م، ص١٩٥١مصطفى سويف، دار املعارف، القاهرة، " يناألسس النفسية لإلبداع الف) "٥(
  .٢٨١: السابق، ص: ينظر) ٦(
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– ثقافة دينية استمدها من القرآن الكرمي، وتظهر آثارها واضحة يف اقتباساته بعض 
  .ألفاظه
به من الكتب  ثقافة تراثية أفادها من مكتبيت أبيه وأخيه العامرتني بكم ال بأس –

الدينية واألدبية واللغوية والتارخيية، وتستوحى آثارها يف كثري من ألفاظه املنتقاة منها مما 
  .سنعرض له مجلة

 ثقافة منوعة استقاها من تيارات عصره املختلفة، وتربز هذه الثقافة يف معظم شعره –
  .احلر الذي وظف فيه ما راق له منها

كسبت الشاعر قدرة لغوية ومعرفية أحكم التعامل هذه الثقافات من حيث العموم أ
معها حبنكة يف معظم شعره، فصورت معاناته مع صوره، وأفصحت عن دواخله مع 

  .شرحه
وتربز تلك القدرة يف فن صياغته لأللفاظ ذات اإلحياء، ومهارته يف انتقاء املعرب منها، 

  )١(:ليصل املطلع إىل صميم موضوعها قبل التفاصيل، من ذلك قوله
  

  ماذا تفيد سجيناً وردةٌ خطرت؟
  مل تبق إال ذُباالت فوا أَسفي

  

وهل تفيد الرقى أشالَء أموات؟   
  ماذا أَفدت سوى بعضِ اجلذاذات؟

  
)  اجلذاذات– وا أسفي– ذباالت– أموات– أشالء– الرقى–سجينا(فتدلنا ألفاظه 

  .على معاناته مع عاهته
 نستشف من إحياءات ألفاظهما، وفن صياغته –عىن البالغيبامل–ويف بيتني إنشائيني 

  )٢(:هلما ما ميكن أن يهدينا إىل ما يف نفسه، يقول
  

كيف احلصانُ قد استجاب لظاملٍ 
  أم كيف يشرق بالورى ألق املنى؟

  

وكَبت خيولٌ كلُّها إقدام؟      
  ومىت ستبصر يف الدجى األحالم؟

  

                                           
  .٥٦: م، ص١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .١٥٧: حسني علي حممد، ص. د" مقاالت وحماورات: ساءمن وحي امل: "من كتاب) ٢(
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ألفاظه ذات اإلحياء وجدنا أا حتمل معنيني؛ األول حيمل معاين فإذا دققنا النظر يف 
 – املىن– ألق– يشرق–إقدام(، والثاين حيمل معاين مشرقة ) الدجى– كبت–ظامل(مظلمة 
، وباملزج بينهما يسهل علينا حتديد نوع معاناة الشاعر عرب تداخالت إحياءاا، )األحالم

  .ئه الضائع ويرتقب عودتهلنشعر يف النهاية أنه يأسى على كربيا
مما سبق يتضح لنا جانب مهم يف إحياءات ألفاظه، وخباصة حول بعض ألفاظ مقطعيه 

، هذا اجلانب يتعلق باختيار الشاعر ) كَبت– ظامل– جذاذات– ذباالت–أشالء(السابقَني 
 للموقع املناسب أللفاظ رمبا ال تتناسب يف أي سياق، فقد تبدو بعض ألفاظه تلك يف غري
ذلك السياق نافرة، ولكنها بدت يف تركيبه السابق متآلفة متاماً مع جو األبيات، وذلك 

  )١(".ألن السياق هو الذي ألبسها هذه الصفة"
ضمناً عندما رأى أن ) ٢(وهذا ما يؤكد اخللفيات اليت أشار إليها عبدالقاهر اجلرجاين

  )٣(.دةالسياق هو القادر على منح اللفظة املفردة دالالا احملد
ومن اجلوانب األخرى اليت تربز فيها ثروته اللغوية جانب املترادفات، أو األلفاظ قريبة 
الداللة، فعندما يتحدث عن مآسيه ال جيد نفسه حمصوراً يف ألفاظ حمددة، بل يتخري ملأساته 
ألفاظها املناسبة من معجمه الضخم، وكذلك احلال عندما يتحدث عن آماله املشرقة، 

  .ها معجم لفظي ال يكاد ينتهيفلديه في
وهكذا ميضي يف مجيع فنون شعره مسخراً ثروته اللفظية يف خدمة أفكاره دون أن 

  .تعوقه حواجز تضطره إىل اختيار ألفاظ ال تتناسب إحياءاا مع موضوعه
ودراسة اجلانب التركييب للشاعر ييسر معرفة طبعه من تكلفه، ألن هذا اجلانب 

شاعر مع أفكاره، وألفاظه، وقدرته على التأليف بينهما، وشرف يكشف طريقة تعامل ال
  .يف هذا اجلانب يغلب عليه الطبع، فأفكاره تتدفق منسابة مع ألفاظه مكونة مجالً متكاملة

                                           
  .٢٤٥: عبدالقادر الرباعي، ص. د" الصورة الفنية يف شعر أيب متام) "١(
، واضع أصول البالغة، ومن أئمـة       )هـ٤٧١–٠٠٠(أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرمحن بن حممد اجلرجاين         )  ٢(

  )٤/٤٨:األعالم. (يف اإلعجازأسرار البالغة، الرسالة الشافية : اللغة، من آثاره
، ٣: حممود حممد شاكر، مطبعة املـدين، القـاهرة، ط        : عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق  " دالئل اإلعجاز ": ينظر) ٣(

  .٤٥ –٤٤:  ص  ، ه١٤١٣
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وهذا التكامل بإمكانه أن يبعث يف نفس املتلقي صورة مماثلة كاليت يف نفس الشاعر، 
  )١(.اً صحيحاً لتجارب الشاعرحبيث تصبح جتربة املتلقي يف تفاعله تقليد

ومن شعره املطبوع الذي تظهر عليه مسات التكامل عرب رشاقة الصياغة املؤثرة يف 
  )٢(:عذوبة األلفاظ، ومجال املعىن، ما جنده يف كثري من وجدانياته وتأمالته، من ذلك قوله

  

: والغمز يف الناظرينِ
  اَألخضرِ املُقْلَتنيِ؟
أو طاف من ليلتنيِ 
! وراع لَيلَى بِبنيِ؟
: والورد يف الوجنتنيِ

هوى عميق وبيين 
هواه ملُء اليدينِ 
  وباعد اخلطوتنيِ
  قَهراً بأحلاظ عيين

  

قالت رفيقات ليلى   
ماذا جرى لفتاها  
ال مر بالبابِ صبحاً 
تراه هام بأُخرى 
ردت عليهِن ليلَى  
ما بني قلبِ حبييب 

ما ترِدنَ ذا؟  ف
وإن تناءى بعيداً    

  أنا أُعيد حبييب
  

ففي هذه األبيات نلحظ انسياباً ورقة مع كون وزا جمزوءا، وهذا يدل على مهارة 
  .الشاعر يف توظيف موهبته يف خدمة أفكاره دون أن يعيقه وزن القصيدة احملدود التفاعيل

 تتجلى فيه تلك القدرة يف كثري من وشعره احلر الذي ينحو غالباً منحى العمق
  )٣(:مقطوعاته، يقول

  

  خذي من دمي
  كُلَّ ما تشتهني

  خذي أَعيين أجنُما
                                           

حممد عوض حممد، مطبعة جلنة التـأليف والترمجـة         . د: السل آبر كرميب، ترمجة   " قواعد النقد األديب  ": ينظر) ١(
  .٣٤: م، ص١٩٤٤، ٢:  القاهرة، طوالنشر،

  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(
  .١٠: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ٣(
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  خذي أَضلعي
  سلماً سلما

  خذي أَحريف
  وردةً أو دما

  خذيين
  خذي كلَّ ما تشتهني

  وال تتركيين
  أُواجِه وحدي

  فُلُولَ املُىن مرغَما
  

فإنين أظن أن قصيدته أخذت .. ن حمبوبته أن تأخذ منه ما تريدفكما التمس الشاعر م
منا إعجاباً متناهيا، وهو بذلك يكشف عن قدرة فائقة يف تعامله مع األلفاظ واختيارها، 

  .ومن ثَم تنظيم أفكاره يف نسق مركب متوال ينم عن غزارة موهبة، وسيطرة طبع
رف إىل وقفات تفصيلية، بعضها ومن املالمح العامة احلسنة اليت تطغى على لغوية ش

  .مجاليات واألخرى مآخذ
أن يضمن "فمن اجلماليات يف شعر شرف اقتباساته من القرآن الكرمي، واالقتباس هو 

  )٢(: ومن اقتباساته قوله)١(،"الكالم شيئاً من القرآن أو احلديث ال على أنه منه
  

  كَيف ارتضيت لتلْك القُرود
يب قَلِّبتوابِيتالت كيدي ن  

  تنصب تمثاهلا
  كُلَّما دخلَت أُمةٌ(

  )لَعنت أُختها
  

                                           
مطبوع مع  (،  ٤/١١١     ،  ه١٤١٠،  ٧: اخلطيب القزويين، مكتبة اآلداب، ط    " اإليضاح لتلخيص علوم املفتاح   ) "١(

  ).بغية اإليضاح لعبداملتعال الصعيدي
  .٢٣:  ص   ، ه١٤١٥/، ذواحلجة١٤٢: ، العدد١٢:  جملة املنتدى، السنة)٢(
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قَالَ ادخلُوا في أُممٍ قَد خلَت من قَبلكُم من اجلن {: –تعاىل–حيث اقتبسه من قوله 
هتأُخ تنةٌ لَعأُم لَتخا دارِ كُلَّمالن يسِ فاِإلنو ماهرأُخ عاً قَالَتيما جهيا فكُوارى إِذَا ادتا ح

ُألوالَهم ربنا هؤالَِء أَضلُّونا فَأْتهِم عذَاباً ضعفاً من النارِ قَالَ لكُلٍّ ضعف ولَكن الَ 
  )١(.}تعلَمونَ

  

  )٢(:وقوله
  

  وحين استدار املَدى
  )لدهانوردةً كَا(

  توىل
  فَوليت وجهِي

  

فَإِذَا انشقَّت السماُء فَكَانت وردةً {: –سبحانه–فقد اقتبس ما بني القوسني من قوله 
انه٣(.}كَالد(  

وللثقافة التراثية اليت نشأ عليها الشاعر أثر ملموس يف شعره، ويظهر هذا األثر يف 
  .ات تراثية ذات صلة مبوضوعهجانبني؛ التضمني، واستدعاء شخصي

أن يضمن الشاعر شيئاً من شعر الغري مع التنبيه عليه إذا مل يكن "والتضمني هو 
  )٤(".مشهوراً عند البلغاء

ونستوحي من تضمينات شرف إحياءات نفسية ومعنوية، فاإلحياء النفسي قد يكشف 
يف ) ٥(يضمن أبيات أيب الطيبحالة للشاعر تشبه حالة مر ا الشاعر املأخوذ منه، فها هو 

  )٦(:احلمى اليت أصابته، وأقعدته طرحيا
                                           

  .٣٨: سورة األعراف، آية) ١(
  .٤١: مملكتان، ص: ديوان) ٢(
  .٣٧: سورة الرمحن، آية) ٣(
مطبوع مـع بغيـة اإليـضاح لعبـداملتعال         (،  ٤/١١٥اخلطيب القزويين،   " اإليضاح لتلخيص علوم املفتاح   ) "٤(

  ).الصعيدي
  .رمجتهمرت ت) ٥(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٦(
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يملُّ لقاءه يف كلِّ عامِ      

كثري حاسدي صعب مرامي 
  ضعيف احلَولِ من طُولِ املنامِ

  

 فملَّين الفراش وكانَ جنيب (  
  قليلٌ عائدي دنِف فؤادي 

  )١()عليلُ اجلسمِ ممتنِع القيامِ
  

  
وذلك ألنه وجد فيها ما  فقد ضمن أبيات أيب الطيب برمتها عدا عجز بيته الثالث،

  .يالئم حالته املقيدة
واإلحياء اآلخر يف تضمينات شرف معنوي، دافعه اإلعجاب بالصورة الفنية املضمنة، 

  )٢(:كقوله
  

  واهلٌولَقَد ذكرتك والرماح ن"    ولَسع املوت يشرب من دمي" مين
  

  )٤(:إذ يقول) ٣(حيثُ ضمن صدر البيت وكلمة من العجز من بيت عنترة بن شداد
  

  ولَقَد ذكرتك والرماح نواهلٌ    مين وبِيض اهلند تقطُر من دمي
  

فقد أعجبه املشهد الذي تذكر الشاعر فيه حمبوبته والرماح املتتالية تنهلُ من دمه، 
نه شعره ليزيده مجاالفضم.  

وللحفاوة اليت حظي ا التضمني يف شعر شرف وجود ظاهر يف شكلَي شعره، فلم 
يكن يقصر تضميناته على الشكل العمودي كما هو معتاد، بل وجدناها يف أكثر من 

                                           
مـصطفى الـسقا، وإبـراهيم      : ، حتقيق )املنسوب أليب البقاء العكبري   (ابن عدالن   " ديوان أيب الطيب املتنيب   ) "١(

  .٤/١٤٥األبياري، وعبداحلفيظ شليب، دار املعرفة، بريوت، 
  .٤٣: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ٢(
، أشهر فرسان العرب يف اجلاهلية، وشاعر )هـ.ق٢٢–٠٠٠(هو عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسي  ) ٣(

  )٥/٩١:األعالم. (جندي من شعراء الطبقة األوىل
   ، ه١٤٠٦، ٢: حممد اهلـامشي، دار القلـم، دمـشق، ط   . د: أبو زيد القرشي، حتقيق" مجهرة أشعار العرب  ) "٤(
١/٤٨٨.  



 ١٧٩

يف مقطع حيكي فيه يأسه من ) ١(موضع يف شعره احلر، من ذلك تضمينه بيت لبيد بن ربيعة
  )٢(:بين الزمان

  

  لَملم كَرارِيس أُفقكفَ
  ماذا تروم؟

  )٣("ذَهب الذين يعاش يف أكنافهِم         وبقيت يف خلْف كَجِلْد اَألجربِ"
  

وهناك مآخذ متنوعة ظهرت يف بعض شعره، وهذه املآخذ مل خيل منها ديوان شعر 
فإن املآخذ اليت حتسب على  قط، وإمنا يكون التفاوت بقدر الكثرة والقلة، ولإلنصاف 

شرف يف شعره ليست قليلة إىل حد الندرة كما هو احلال مع الشعراء الفحول، فشرف 
  .شاعر معىن يف املقام األول، مث شاعر لفظ

فإذا دققنا النظر يف ألفاظه وتراكيبها مراعني بعض شعره املخطوط الذي احتفظ به 
رغ لتنقيحه كما جيب، فإن مآخذنا عليه ألسباب منها عدم رضاه عنه، أو ألنه مل يتف

  .ستقل، ولذا سأسلط الضوء قدر اإلمكان على بعض شعره املنشور يف الدواوين واالت
تبقى وقفة مهمة ميكن أن تكون سبباً أيضاً يف وجود بعض تلك املآخذ اللغوية يف 

ديثة اليت أضفت شعره بعامة، ذلك أن االزدواجية املعرفية بني موروث الشاعر وثقافاته احل
على شعره مسات ومجاليات يف االستعراض السابق أفقدته اآلن توازنه، ودفعته إىل شيء 

  .من التذبذب واخللط، فلم يعد يدري يف أي البحرين يسبح
من ذلك مثالً خلطه ألفاظاً معجمية حبتة ليست من معجمه املعتاد بألفاظ غاية يف 

بعوامل قدمية ... يولع"البديل األنسب، أو ألنه ممن العذوبة قد يكون اضطر إليها الفتقاده 
  )٤(".يستمد منها ألفاظه

                                           
، أحد الشعراء الفرسان األشراف يف اجلاهلية، من أهل عالية          )هـ٤١–٠٠٠(ن ربيعة بن مالك العامري       ب لبيد) ١(

  )٥/٢٤٠:األعالم. (جند، أدرك اإلسالم فأسلم وترك الشعر
  .٤٠: وائل وجدي، ص" عبداهللا السيد شرف الذي عرفته) "٢(
ن عباس، وزارة اإلرشاد واألنبـاء، الكويـت،        إحسا: حتقيق" شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري     : "البيت يف ) ٣(

  .١٥٧: م، ص١٩٦٢
  .٢٢: فايز الداية، ص. د" مجاليات األسلوب) "٤(



 ١٨٠

على أنه من الصعب حتديد مقياس الغموض الذي يكتنف بعض ألفاظ شرف ما 
لو جعلنا "دامت درجة غموض اللفظ ووضوحه متفاوتة يف مقاييسنا املختلفة، ألننا 

الشاعر جمال االختيار، ولكن املقياس هو مقياسنا يف الغرابة القارئ العادي لضيقنا على 
  )١(".القارئ املتعمق املتصل باألدب

 ظاهرة الغموض يف –أظنها–وتفادياً لذلك التفاوت يف املقاييس سأعرض أللفاظ 
  )٢(:مقاييسنا املعاصرة، فمن ذلك قوله

  

  تغي أَرباًـوآخر تب    )٣(اهلُربِوتلقي السهم يف 
  

األلفاظ، يسرية القافية، ولكن شرفاً أتى بلفظ القافية املبهم فالقصيدة بأكملها رشيقة 
أن خيتار فيتحرى اجلميل "إنقاذاً للمعىن، والقافية، وال عذر له يف ذلك، ألن على الشاعر 

  )٤(".املناسب، واألنيق احلسن
  )٥(:ورمبا أتى مبا هو أكثر غموضاً يف سياق جيمع املتناقضات، كقوله

   

  حباىل دمروا بيارةًـبقَروا ال    )٦(كالعقيان تسيلُ سفَكُوا الدماَء
  

فقد كان بيته هذا ضمن قصيدة وجهها إىل القدس، وكان األوىل ا أن تكون 
أن يهيئ لأللفاظ نطاقاً "واضحة األلفاظ كمعانيها ليتيسر فهم املتلقني هلا، فكان عليه 

ر والظالل، وأن تتناسق ظالهلا ونسقاً وجواً يسمح هلا أن تشع أكرب شحنتها  من الصو
وشرف يف ذلك البيت أتى بلفظ ) ٧(،"وإيقاعاا مع اجلو الشعوري الذي يريد أن ترمسه

  .غريب ال معىن له يف سياقه، إال أن يكون معناه جمازياً مل أهتد إليه

                                           
  .١٩١:  ص  ، ه١٣٩٨حممد صادق عفيفي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، . د" النقد التطبيقي واملوازنات) "١(
  .٤٣: م، ص١٩٨٧/ ، نوفمرب٨: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ٢(
  )١٨٤:القاموس احمليط، ص. (ثَرب البطن: اهلرب) ٣(
  .١٠: م، ص١٩٨٠إبراهيم السامرائي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، . د" لغة الشعر بني جيلني) "٤(
  .٦١:  ص  ، ه١٤١١/ شوال/ ، رمضان٤٨٧: جملة املنهل، العدد) ٥(
  )١٥/٨١:لسان العرب(. ، وقيل هو الذهب اخلالص...ذهب ينبت: العقيان) ٦(
  .٣٩:  ص  ، ه١٤٠٣، ٥:سيد قطب، دار الشروق، ط" النقد األديب) "٧(



 ١٨١

وتكثر مثل هذه األلفاظ عندما يضيق الشاعر على نفسه حبرف روي نادر االستعمال 
١(:ا، كقولهشعري(  
  

)  ٢(يرتضفَأَنَّ طريي كاملذبوحِ 

 غتالهإذ ي درويشتكي البضم٣(الر (

  )٤(مضألحيت امليت ال جرح وال 
  

     هغْ بشائرمل تبز الصبح رتأخ
يروح يضرِب يف األضالعِ مكتئباً 
  رسالةٌ منك لو هلَّت بشائرها

  
 ال تفهم معانيها إال من السياق، وقد يتعذر ذلك أيضاً إال بعد فألفاظ قوافيه الثالثة
  .الكشف عليها يف مظاا

ومما يؤخذ على شرف أيضاً استعماله ألفاظاً من فصيح العامية، والشاعر مطلوب منه 
أن يرتقي بفكره ولغته لريتقي معه السامع والقارئ، وتنازلُ الشاعر عن هذا املبدأ يسوق 

وخيرج ا عن سبيلها السوي " السطحية، ويدفع بألفاظه إىل االبتذال، معاين شعره إىل
الذي أراده هلا الشاعر إىل مدلوالا العامية، ويهبط بالشعر إىل مستوى العامية، وخيرج 

  )٥(".عامل السحر واخليال... بذلك عن عامله

 على رقي وهذا املأخذ يف شعر شرف غري نادر، وأمثلته ال بأس ا، مع كونه حريصاً
  )٦(:لغته يف معظم أشعاره، ومن ذلك قوله

  

 أَين صاحب وظننتقاموم    ا شوقاً على أَبوابِكُمونثر  
  

يعين صاحب مقام سام، وهذه اللفظة فصيحة يف تركيبها ال معناها، وأظنها من بقايا 
  .العامية املصرية التركية

  )٧(:وقوله أيضا
                                           

  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  )٨٢٩:القاموس احمليط، ص. (يتكسر: يرتض) ٢(
  )٨٣٠ :القاموس احمليط، ص. (محركة شدة وقع الشمس، وسكَّن الشاعر ميمها ضرورة: الرمض) ٣(
)٤ (اً أي بلغ من قلبه احلزن به: احلزن، وهو من قوهلم: املضه الشيء مضضم) .٨٤٣: القاموس احمليط، ص(  
  .٥٩: حممد زغلول سالم، دار املعارف، مصر، ص" تاريخ النقد العريب) "٥(
  .١٥٧: حسني علي حممد، ص. د" مقاالت وحماورات: من وحي املساء: "من كتاب) ٦(
  .١٤٩   ، ه١٤١٠/ ملنهل، مجادى األوىلجملة ا) ٧(



 ١٨٢

  

  كم من ليالٍ قضيناها يجمعنا    مونحتكشوق إىل جدة تحكي 
  

يف غري هذا السياق تعين االحتكام إىل أحد ما لفض منازعة وحنوها، ) حنتكم(فلفظة 
  .نطلب ما نريد: ولكنه أوردها باملعىن العامي املصري ليصبح معناها

وإذا افترض أن الشعر العمودي يفضي به أحياناً إىل بعض التجوزات حبكم قيود 
 فإننا أيضاً جند يف شعره احلر أمثلة شبيهة، يقول عن –كما يف املثالني السابقني–ة القافي

  )١(:طائره املهاجر
  

  فَضم جناحه أَسفا
  :وقالَ وكلُّه حسرةْ

   نازعينرغيف العيشِ
  وأَرغَمين علَى اهلجرةْ

  

  .استعمال عامي مصري شائع) رغيف(وتركيبها مع لفظة ) عيش(فلفظة 
  )٢(:أيضاوقوله 

  

  وخلِّ اَألمر علَى اَللَّه
  

  .فهذا تركيب عامي مصري وغري مصري يقال عند طلب التوكل على اللَّه سبحانه
  )٣(:وقد يهبط شرف مبستوى ألفاظه إىل مستوى العامية هبوطاً غري معتاد، كقوله

  

مهموعفلَّ ج اجلنب  
  للقَرفوالصوت يف شيٍء مثري 

  

  )٤(:وقوله
  

                                           
  .٣٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(
  .٤٠: القافلة، ص: ديوان) ٢(
  .١٨: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٣(
  .٥٥: السابق، ص) ٤(



 ١٨٣

اسىوعأيل اجلَو  
فَلْتارِعوإسوالش   

  

  )١(:وقوله
  

ذياعوامل  
رأسي مثلَ ذراع لهِبلقي شيئاً يي  

  كالكُرباجتحملُ ليالً 
  

عامياً صرفاً أو )  كرباج– إسفلت–)٢(القرف(وال أدري إذا كان أصل تلك األلفاظ 
  .صرية، وبعض البلدان العربية أيضاحمرفاً عن لغة أجنبية، ولكنها يف كلٍّ ذائعة يف العامية امل

  )٣(:ولأللفاظ األجنبية يف شعره جمال، ولكنه أضيق من سابقه، من ذلك قوله
  

٤(يأيت الطِّريِي(  
 هوبِكَفَّيتو٥(كُر (تالالبِس)٦(  

  

  )٧(:وقوله
  

  نمد اَألرجلَ يف كَسلٍ
 امقُد سلجيوننزفل٨(الت(  

  

                                           
  .١٧: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ١(
  . الفصيحة، وقد تكون لفظة صحيحة ذا املعىن جمازالفظة عامية تطلق على ما يستقذر، وهلا أصول يف لغتنا: قرف) ٢(

  )١٠٩١: القاموس احمليط، ص: (ينظر إىل معانيها يف
  .٣٩: ديوان القافلة، ص) ٣(
فصول : م، شاعر وناقد، من أعماله اإلبداعية١٩٥٣حممد عزت الطريي، ولد بنجع محادي يف صعيد مصر عام ) ٤(

  )٣/٤٩٢:ابطنيمعجم الب. (احلكاية، وأحزان شاعر قروي
  .، وتعين البطاقات(Cards): أصلها األجنيب) ٥(
  . أصالً أجنبياً يوضح عجمتها ومعناها العريب–حسب ما لدي–مل أجد هلا ) ٦(
  .٢١: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ٧(
  ).تلفاز: (، وهلا أكثر من تعريب، وأشهرها(Televsion): أصلها األجنيب) ٨(



 ١٨٤

 بعض شعره العمودي نتيجة االزدواجية الشكلية بني الشعر ومما يؤخذ على شرف يف
العمودي واحلر تداخل آليات الشعر احلر يف العمودي، وهذا يؤدي يف كثري من األحيان 
إىل ضعف الصياغة، وغالباً تزداد هذه الظاهرة كلما انقطع الشاعر عن ممارسة شكل دون 

دان من قدرة الشاعر العمودي يف اآلخر، ألن انسيابية نظم الشعر احلر وسهولته حت
  )١(:مطوالته، ونلحظ هذا يف قوله

  

   ترجو وحتيا حفَّها السقَم والنفس
     منحطمثَّ انتبهنا على اآلمالِ ت

  ذكْر الفراقِ وعمر بات ينصرِم؟
  

ما يل وللناسِ دنياهم تعذبين؟   
عشنا عليها سنيناً وهي الهيةٌ    

  حيا ال يعذبينهل من بقايا أل
  

فيصعب على متذوق الشعر استساغة مثل هذا النظم املركب، خاصة يف عجز البيت 
) ترجو وحتيا حفها(إذ إن توايل األفعال الثالثة ) والنفس ترجو وحتيا حفَّها السقَم(األول 

) اترجو وحتي(أذهبت شاعرية البيت بغض النظر عن الفائدة املعنوية اليت يفتقدها الفعالن 
  !فما دامت النفس ترجو فهي على قيد احلياة
تفتقد ما يربطها مبا قبلها، وهذا ما ) تنحطم(ويف البيت الثاين جند أن لفظة القافية 

  .يصنعه كثرياً يف شعره احلر
إلمتام الوزن فقط، دون أن متنح البيت ) بات(ويف عجز البيت الثالث أُقحمت لفظة 

  .معىن، أو تزيده مجاال
وأحياناً توقعه سالسة الشعر احلر يف االستعداد املُسبق لبعض قوايف شعره العمودي، 

  )٢(:وقد يوقعه ذلك االستعداد يف تكلف واضح، كقوله
  

ففجاَء بالذنبِ واألوزارِ يلتح    هدبابِ العفوِ يقص غري ومل جيد  
  

ليجعلها قافية، ) األوزارِبالذنبِ و(عن االسم ارور ومعطوفه ) يلتحف(فقد أخر لفظة 
  .لكوا مفعوالً به مقدما) األوزار(وال خيفى تكلفه يف ذلك حىت لو قَصد نصب لفظة 

                                           
  .١٤٩:  ص  ، ه١٤١٠/ ، مجادى األوىلجملة املنهل) ١(
  .١٠١:  ص  ، ه١٤١٦/ ، شعبان٢٣٠: جملة الفيصل، العدد) ٢(



 ١٨٥

ورمبا استعد للقافية استعداداً ذكياً ال نشعر معه بتكلف ما مل ندقق يف املعىن، 
  )١(:كقوله
  

  فاستقبلي نغمي فالطهر يف وتري    بلقيس أنت وقليب يف اهلوى سبأُ
  

ملكتها، وإذا قرأنا القصيدة من أوهلا حىت بيتها ) بلقيس(مدينة معروفة، و ) سبأ (ـف
بان لنا أن الشاعر يتغزل يف حمبوبته، فكان املنتظر منه أن يعكس الصورة يف .. األخري هذا

؛ إذ إن املفترض أن )سبأ(وتصبح حمبوبته ) بلقيس(بيته األخري، ليصبح قلبه العاشق 
وليس العكس، ولكن الشاعر غر متلقي بيته هذا ) سبأ(يت تعشق مدينتها هي ال) بلقيس(

جبمال تركيبه، وارتباط لفظة القافية مع ما قبلها ارتباطاً شكلياً فقط، هذا إذا سلمنا مبناسبة 
  . ملوضوعه الغزيل–باملعىن الذي أراده الشاعر–الصورة 

و عرب الترمجة ظاهرة نلحظها ومن آثار االتصال باآلداب األخرى اتصاالً مباشراً أ
كثرياً عند شعراء القصيدة احلرة، وهي ظاهر انعدام الروابط بني املفردات أو اجلمل، ويبدو 

  )٢(:أن الشاعر تأثر ذه الظاهرة يف بعض مقاطع شعره احلر، مثل قوله
  

  يقبِس عمداً
  من مبسمك العذبِ

  املاَء
الزاد  
  النور

  

  )٣(:وقوله
  

حني كلُّ الليلُ بأن نرحلَواعدتحي   
  تريدينحيثُ 

                                           
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: ، العدد٢٥: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .٥: احلرف التائه، ص: ديوان) ٢(
  .٣: احلرف التائه، ص: ديوان) ٣(
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حنلقيف اآلفاق   
نشربهمالو من كاسات   

  نتخاصر
  نضحك
تم ال  

  

إحلاح على جهة هامة يف "ونلحظ أحياناً تأثراً من نوع آخر يعرف بالتكرار، وهو 
رة عادةً يف ويأيت به شعراء القصيدة احل) ١(،"العبارة يعىن ا الشاعر أكثر من عنايته بسواها

  )٢(:سياق التعبري الصويت واالنفعال العاطفي، ومن تأثره بذلك قوله
  

الوهاب أنت  
  فكُن يل
  وأَجِرين

  واجذُبين مين
 وحناكنس  
  سناك
  سناك

  

شكال، ولكن اهلدف ) التأكيد اللفظي(وقد يتفق هذا التكرار مع ما يسميه النحويون 
  .رة على تصوير املعاناة بوضوح أكثرالغالب عليه إضافة مقاطع صوتية قاد

وبقي أن أشري إىل أن تأثر الشاعر باآلداب األخرى، أو بشعراء عصره املتأثرين ا ال 
يعد يف كل أحواله من املآخذ والعيوب، ألن اختالف األذواق يف حكمها على نوع التأثر 

  .يعود للمقاييس اخلاصة ا
.. عكسة على شعره من خالل ثقافاته املتنوعةوبعد استعراض أهم املالمح اللغوية املن

أخلص إىل ما درج عليه األوائل واملتأخرون من رصد بعض املآخذ العامة اليت يقع فيها 
                                           

  .٢٧٦: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر) "١(
  .٦٣: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ٢(
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الشاعر ضرورة أو جهال، كاألخطاء النحوية والتصريفية، فمن تلك األخطاء اليت وقع فيها 
  )١(:شرف قوله

  

  مع مالٍـيبايل جنبيلٌ ال      يف الدنيا التالديأسرهوال 
  

النافية ) ال(وهو مرفوع، ويبدو أن خطأً مطبعياً جعل ) يأسر(فقد جزم الفعل املضارع 
استدراكه  اجلازمة، ألن خطأً كهذا لن خيفى على الشاعر، ولن يعجز أيضاً عن) مل(مكان 

  ...).وال يغريه: (وتغيريه بفعل معتل مناسب، مثل
  )٢(: زالت املطابع قولهومن أخطائه النحوية البعيدة عن

  

أمانى كنفحِ العبريعذار     ةً كالزهورها غضسأذكُر  
  

  .مع كوا حاالً ثانية) أمان(حيث مل ينصب 
، وتلك )٤( ومنع املصروف)٣(وخيطئ الشاعر أحياناً يف صرف املمنوع من الصرف،

لتجوز فيها أهون من  يتجوز فيها كثري من الشعراء، وا–على قلتها يف شعره–األخطاء 
  )٥(.غريها

  )٦(:ومن األخطاء التصريفية اليت وقع فيها قوله
  

 غناٍء غاله غري ال تسأليين قبيلَ الوصلِ ما خربي    خُألـالما كنت  
  

فلم أجد معىن حقيقياً وال جمازياً يوافق ) اخلأل(فقد حبثت يف أكثر من معجم عن معىن 
، وألجل ذلك وقع يف )اخلالء(ق أن الشاعر يريد سياق البيت، فاتضح يل من السيا

  .ضرورتني حىت يصنع منها قافية؛ األوىل عندما حذف اهلمزة، والثانية عندما مهز األلف
                                           

  . ه١٤٠٧/ جملة املنهل، شعبان) ١(
  . ٥: م، ص١٩٨٩/ ، فرباير١١: ، العدد١٨: جملة اخلفجي، السنة) ٢(
  . ه١٤١٤/ ، جملة املنهل، مجادى األوىل"دعاء"عجز بيته األول يف قصيدته : ينظر) ٣(
  .٣٥: ص" القافلة"قصيدته السطر اخلامس من " القافلة"ديوانه : ينظر) ٤(
: عوض بن محد القوزي، دار املعارف، ط. د: أبو سعيد السريايف، حتقيق" ما حيتمل الشعر من الضرورة": ينظر) ٥(
  .٤٠:  ص  ، ه١٤١٢، ٢
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: ، العدد٢٥: جملة اخلفجي، السنة) ٦(
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  )١(:ومن ذلك أيضاً قوله
  

 ووليسيأس  دععلَى قربٍ وال ب 
باهلجرِ يف جزرٍ بال مد رماه  

  

   للتلويحِ بالوعد طربي ما عاد
 على قلبٍ بال وترٍويأسوكيف   

  
، والصواب )أَسي(ظاناً أا مبعىن األسى املشتق من مادة ) يأسو(فنلحظ أنه كرر لفظة 

  )٢(.أن معناها ذا اإلعالل الواوي من املداوة، فكان عليه أن يحيلَ واوها ياًء لتوافق املعىن
  )٣(:خطاء شائعة، كقولهويتجوز الشاعر كثرياً مع اهلمزات، ومن جتوزاته ما يوقعه يف أ

  

  ... نور الصبحِطَلَّوإذا ما 
  

لتنساب مع الوزن، مع أن الفعل ثالثي ) طلَّ(حيث حذف ألف الفعل املهموزة يف 
، وهذا النوع من احلذف مل أجد من أدرجه )أَطَلَّ(وكان األصل أن يقول ) ٤(مزيد حبرف،

  .حتت أي شكل من أشكال الضرورة الشعرية
ء عن اهلمزة يف االسم املختوم ا كثري يف الشعر، وخباصة إذا اتصل بذلك واالستغنا

  )٥(:االسم ضمري، من ذلك قوله
  

 وهى للقلبِ والند وهوياهض 
 غْمر اخلُلْد وبِراحتيهفاهج  

  

فَهو اهلناُء لعيشيت ونعيمها        
  هو املنى.. هو اهلناُء.. فَهو الصفاُء

  

                                           
  .٢٣: ، صم١٩٩٥/ ، نيسان١٠:، العدد٢٤: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .يأسو من الفعل أَسا، وأَسا اجلرح أَسواً داواه، أما يأسى فمن الفعل أَسي، وأَسيت عليه أَسى حزِنت) ٢(
  ) ١٦٢٦: القاموس احمليط، ص(
  .٢٠: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٣(
، ١: ر ابن كثري، دمـشق، ط     يوسف بديوي، دا  : أمحد احلمالوي، ضبط  " شذا العرف يف فن الصرف    ": ينظر) ٤(

  . ه١٤١١
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٥(
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عندما وصل ما ضمريا، وهذا احلذف أهون من ) ضياء وجفاء( حذف مهزيت فقد
  )١(.غريه، وهو سائغ لدى كثري من الشعراء، ومعدود يف الضرورات املقبولة

تلك هي أظهر السمات العامة واخلاصة يف لغوية شرف اليت حرصت أن أفيها حقها 
 واجهة شعره، وميدان موهبته، فإذا متناوالً أهم جوانبها، وأبرز مظاهرها، ألن لغة الشاعر

 .أخفقت اللغة هوت الواجهة، وانغلق امليدان

                                           
  .٦٠: م، ص١٩٨٤، ١٦: ممدوح حقي، مكتبة احلياة، بريوت، ط. د" العروض الواضح": ينظر) ١(
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�:�	�+<�א�&*�د,�–�٤ �
  
  :حدة العضوية  الو–أ 

  
وحدة املشاعر اليت يثريها املوضوع، وما يستلزم ذلك يف ترتيب الصور "ويقصد ا 

  )١(".متةواألفكار ترتيباً به تتقدم القصيدة شيئاً فشيئاً حىت تنتهي إىل خا
ومل يكن أدباء العصر احلديث ونقاده أول من تنبه ملفهومها، فقد أملح إليها النقاد 

يقرر اختالف الناس حول قبوهلم ورفضهم ) ٢(األوائل ما بني مؤيد ورافض، فابن رشيق
أما هو ) ٣(،"من يستحسن الشعر مبنياً بعضه على بعض"ملفهوم تلك الوحدة بأن منهم 

 البيت قائماً بنفسه ال حيتاج إىل ما قبله وال إىل ما بعده وما سوى أن يكون"فيستحسن 
  )٤(".تقصري، إال يف مواضع معروفة مثل احلكايات وما شاكلها... ذلك

الشعر ما بين على حدود مقررة وأوزان مقدرة، وفصلت أبياته، "يرى أن ) ٥(وابن األثري
  )٦(".فكان كل بيت منها قائماً بذاته وغري حمتاج إىل غريه

أول من أشار بوضوح إىل الوحدة العضوية مبفهومها الذي نعرفه ) ٧(وقد يكون اجلاحظ
أجود الشعر ما رأيته متالحم األجزاء سهل املخارج، فتعلم بذلك أنه "اآلن عندما رأى أن 

  )٨(".قد أفرغ إفراغاً وسبك سبكاً واحدا

                                           
  .٣٧٣: م، ص١٩٩٦حممد غنيمي هالل، دار ضة مصر، . د" النقد األديب احلديث) "١(
  .مجتهمرت تر) ٢(
حممد حميي الدين عبداحلميد، دار اجليل،      : ابن رشيق القريواين، حتقيق   " العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده     ) "٣(

  .١/٢٦١   ، ه١٤٠١، ٥: بريوت، ط
  .١/٢٦١السابق، ) ٤(
يل ، أديب فاضل، من الكتاب املترسلني، اتصل بصالح الدين، وو)هـ٦٣٧–٥٥٨(نصر اهللا بن حممد الشيباين ) ٥(

  )٨/٣١:األعالم. (املعاين املخترعة، والوشي املرقوم: الوزارة للملك األجمد، تويف يف بغداد، من آثاره
حممد حميي الدين عبداحلميد، مطبعة البايب احللـيب،        : ابن األثري، حتقيق  " املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر     ) "٦(

  .٢/٤١٤م، ١٩٣٩
  .مرت ترمجته) ٧(
  .١/٦٧عبدالسالم هارون، دار اجليل، بريوت، : اجلاحظ، حتقيق" البيان والتبيني) "٨(



 ١٩١

 شعره على شعر ابن عمه، ألنه رواية قدمية مفادها أن شاعراً فَضل) ١(ويورد املرزباين
  )٢(.يقول البيت وأخاه، أما ابن عمه فيقول البيت وابن عمه

خنلص من هذه اآلراء املؤيدة واملخالفة إىل فكرة عامة كانت مسيطرة على آراء 
أولئك النقاد، وهي فكرة كون القصيدة ذات وحدة عامة يف جمموعة من املقطوعات 

تقاد النقاد املؤيدين ملفهوم الوحدة العضوية ينصب على متالمحة تالمحاً غري عضوي، وان
تنقالت الشاعر الفجائية يف قصيدته، ويقف املخالفون لذلك املفهوم موقفاً مغايراً يكشف 

غاضني ) ٣("وحدة اهلدف العام"عن عمق تأثرهم بالبناء الغنائي للقصيدة العربية القائم على 
  )٤(.اا ما دامت يف حيز القصيدةالطرف عن استقاللية األبيات وقيامها بذ

ويف العصر احلديث بدا مفهوم الوحدة العضوية معلماً من معامل التجديد، ومظهراً من 
بنية تامة اخلَلق " لتصبح القصيدة احلديثة املوحدة عضوياً )٥(مظاهر التأثر احملمود بالغرب،

اعر وذكرياته لتكون بنية نابضة باحلياة، بنية تتجمع فيها إحساسات الش... والتكوين
  )٦(".وبذلك تصبح القصيدة عمالً شعرياً تاما... مزجياً مل يسبق إليه من الفكر والشعور

وتلبس الوحدة العضوية ثوباً شرعياً يف مدرسة الديوان، ويتطور األمر إىل مواجهات 
 يف عنيفة مع شعراء معاصرين مل يلتزموا الوحدة العضوية يف قصائدهم اليت جيب أن تكون

عمالً فنياً تاماً يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما يكمل "مقاييسهم 
                                           

، أديب إخباري مؤرخ، أصله من خراسان، ولد وتويف         )هـ٣٨٤–٢٩٧(حممد بن عمران بن موسى املرزباين       ) ١(
  )٦/٣١٩:األعالم. (معجم الشعراء، واألزمنة يف الفصول األربعة: يف بغداد، من آثاره

حمب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية، القاهرة،   : املرزباين، حتقيق "  العلماء على الشعراء   املوشح يف مآخذ  ": ينظر) ٢(
  .١٤٣:  ص   ، ه١٣٨٥، ٢: ط

، والذي –كما يؤول ذلك بعض النقاد احملدثني–     على أنين أزعم أن هذه الرواية ال ختدم مفهوم الوحدة احلديث 
ضية نسقاً فنياً متقاربا، ويؤيد ذلك إيراد ابن قتيبة هلذه الرواية منـسوبة إىل  يظهر يل أا تشري إىل الوحدة الفنية املقت  

  .عمر بن جلأ، وقد محصت شعر ابن جلأ ومل أجد فيه أثراً لتلك الوحدة العضوية املؤولة
  .٣٧: مفيد قميحة، ص. د: ابن قتيبة، حتقيق" الشعر والشعراء: "ينظر

، ١٩٦٧أنس داود، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العريب، . د" التجديد يف أدب املهجر) "٣(
  .٣٧٢: ص
  .٣٧٢: السابق، ص: ينظر) ٤(
  .٣٨١: حممد غنيمي هالل، ص. د" النقد األديب احلديث": ينظر) ٥(
  .١٥٣: م، ص١٩٨٨، ٧: شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط. د" يف النقد األديب) "٦(
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التمثال بأعضائه والصورة بأجزائها واللحن املوسيقي بأنغامه، حبيث لو اختلف الوضع أو 
 ومضى رواد املدرسة يروجون )١(،"تغريت النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها

 غري قادر على –يف نظرهم–ن إىل البيت املفرد نظرة دونية؛ ألنه فكرم بقوة وحدة ناظري
تصوير معاناة النفس، وال يفي إال مبطالب نفوس سواذج ختلو من اخلواجل املركبة، 

  )٢(.والنظرات املتعددة، والتحليل السليم
لقد دفعت تلك احلدة برواد مدرسة الديوان إىل الوقوع يف مغالطة كبرية كشفت أن 

من يدرس شعر هؤالء الرواد "بدليل أن ) ٣(لنقدية أكرب بكثري من قدرم اإلبداعية،قدرم ا
دراسة فنية فاحصة بعيداً عن التأثر بآرائهم النظرية يف الشعر جيد تفاوتاً كبرياً لديهم بني 

نفسه إذا قسناه ) ٥(أن شعر العقاد" وتصل املغالطة أوجها إىل درجة )٤(،"النظرية والتطبيق
اليت يأخذها على أشعار من يسميهم ... ه ال خيلو من التفكك واإلحالة واملبالغةمبقاييس

  )٦(".باملقلدين
ونتيجة للموقف املتزمت ذي اخلفايا من رواد مدرسة الديوان انفض مجعهم، تاركني 

األخري إىل ) ٨(عن قول الشعر، واستحال شعر شكري) ٧(كف املازين"ما دعوا إليه، حيث 

                                           
  .١٣٠: ، ص٣: عباس حممود العقاد وإبراهيم عبدالقادر املازين، دار الشعب، القاهرة، ط" لديوان يف النقد واألدبا) "١(
  .١٤٢:  ص  ، ه١٤١٧، ١: حيدر الغدير، مؤسسة الرسالة، ط. د" عمر أبو ريشة شاعراً وإنسانا: عاشق اد"نقالً عن ) ٢(
  .١٨٩: م، ص١٩٩٤، ٣: ه وادي، دار املعارف، طط. د" مجاليات القصيدة املعاصرة": ينظر) ٣(
  .١٣٦: عبدالقادر القط، ص. د" االجتاه الوجداين يف الشعر املعاصر) "٤(
، إمام يف األدب، من املكثرين كتابة وتصنيفا، ولد يف )ـه١٣٨٣–١٣٠٦(عباس بن حممود بن إبراهيم العقاد ) ٥(

. ابـن الرومـي، ومراجعـات يف األدب والفنـون         : آثارهأسوان، وتويف يف القاهرة، ودفن يف مسقط رأسه، من          
  )٣/٢٦٦:األعالم(
م، ١٩٨٧،  ٢:إبراهيم عبدالرمحن حممد، مكتبة الشباب، القاهرة، ط      . د" بني القدمي واجلديد يف األدب والنقد     ) "٦(

  .٣٥٠: ص
ره، ولـد   ، شاعر جمدد، ومن كبار كتاب عـص       )هـ١٣٦٨–١٣٠٨(إبراهيم بن حممد بن عبدالقادر املازين       ) ٧(

  )١/٧٢:األعالم. (حصاد اهلشيم، غريزة املرأة: وتويف يف القاهرة، من آثاره
، شاعر وكاتب، ممن واكب تيـار التجديـد، تـويف يف            )م١٩٥٨–١٨٨٦(عبدالرمحن حممد أمحد شكري     ) ٨(

  .اتالثمرات، واالعتراف: ضوء الفجر، وزهر الربيع، ومن آثاره األخرى: اإلسكندرية، من آثاره اإلبداعية
  .٣٧–١٥: م، ص١٩٩٩عبدالفتاح الشطِّي، دار قباء، القاهرة، . د" عبدالرمحن شكري ناقداً وشاعرا"



 ١٩٣

 معظم قصائد العقاد يف دواوينه األخرية خطباً أشبه بقصائد الشعر نثر ميت، وأصبحت
  )١(".التقليدي اليت طاملا عاا يف شبابه

إن الوحدة العضوية اليت أحل عليها رواد مدرسة الديوان من حيث هي عمل فين يراد 
 له أن يكون مترابطاً متني النسج أمر ال غبار عليه، ورمبا كان أكثر انسجاماً مع روح
العصر الذي ال يطيق التنوع واالنتقال من خاطرة إىل أخرى، ولكن العيب الكبري الذي 
وقع فيه دعاا هو آفة التعميم، واإلصرار على انتقاص القصائد ذات احملاور املتعددة، 

اليت ختتلف يف أسسها ) ٢(واام النفسية العربية بالسذاجة والسطحية خالفاً للنفسية الغربية
تداعي املشاعر واخلواطر يف غري نسق وضعي " أسس شعرنا العريب املتضمن مجلةً الفنية عن

  )٣(".حمدد
بعد ذلك االستعراض ملفهوم الوحدة العضوية لدى النقاد األوائل واملتأخرين ومواقفهم 

  :منها أُمجل أَبرز ما يتعلق ا يف شعر عبداللَّه شرف يف اآليت
  . ظهورها يف موضوعات شعرية دون أخرى–
  . صعوبة اجلزم القاطع بوجودها من أول النص إىل آخره–
 انعدامها من نصه الشعري ال يسلبه مسة التسلسل العام، كما أن وجودها ال يضفي –

  .عليه مجاليات جديدة كانت سبباً رئيساً يف ظهورها
 وضوح معاملها بشكل كبري يف شعره احلر، الفتقاد هذا النوع من الشعر إىل وحدة –
  . الشعريالبيت

ومن قصائد شرف اليت تسري وفق نظام مسلسل قصائده ذات الطابع القصصي 
 وجند هذا )٤(،"الترابط والتالحم بني أبيات القصيدة"العتماد ذلك الطابع أساساً على 

  )٥(:الترابط يف مثل قوله
  

                                           
  .٧٠: ، ص١٩٧٨شكري عياد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، . د" الرؤيا املقيدة) "١(
  .١٥٠: حيدر الغدير، ص. د" عمر أبو ريشة شاعراً وإنسانا: عاشق اد": ينظر) ٢(
  .١١٣: حممد مندور، مطبعة ضة مصر، ص. د" النقد والنقاد املعاصرون) "٣(
  .٢٩٨: م، ص١٩٧١شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، . د" فصول يف الشعر ونقده) "٤(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٥(



 ١٩٤

 امسب كضاح رثَغ روافت  
ومنِ استبتك فسالت األنغام؟ 

يت من وحيِها اإلهلام؟  ومنِ ال
 والتهيام عين الشوق غاب أو
 متي أَنسامأىن أَر وشذاك   
 األحالم شرِقت وبنورِ وجهِك
  أو كنت أثناَء الغيابِ تنام؟

  

قالت بِصوت ساحرٍ متدللٍ    
من يا ترى أَهلتك عند تغييب؟   

 ا؟من شاغَلَتك؟ ومن ترى حدثته
 كوجه ما غاب–ين–قلتمذْ فارقت  

  عيناك تؤنسين بِسحرِ حديثها
وهواك يمُأل وحديت ويشدين 

  يا ويلَيت: قالت بدلٍّ ساحرٍ
  

ففي هذه القصيدة يربز جانب الوحدة العضوية واضحاً عرب تسلسل حمكم؛ ففي 
يه، ويف البيت الثاين تطرح عليه البداية صور الشاعر حبيبته وهي تتأهب لطرح أسئلتها عل

حبيبته سؤالني من مجلة أسئلة جاءت فيما بعد، وهذا البيت بسؤاليه اكتسب الصدارة على 
، ويف البيت الرابع يرد الشاعر )من يا ترى(ما بعده لتضمنه معاين االبتداء يف قول حبيبته 

التساؤالت، ويف البيت اخلامس على حبيبته نافياً ادعاءاا وأوهامها اليت دفعتها إىل تلك 
يذكر سببني من أسباب تعلقه حببيبته، ويف البيت السادس يذكر بقية األسباب املتصلة مبا 
قبلها، وتقدمي الشاعر للبيت اخلامس على السادس لكون األخري معطوفاً على ما قبله، 

  . لطيفةولتعلق عجز بيته السادس بالبيت السابع الذي ختم الشاعر به قصيدته خامتة
ونلمس أشكاالً أخرى من التماسك العضوي يف بعض مقطوعاته املستقلة، ألن 

  )١(:الغالب على تلك املقطوعات املوجزة استنتاجات منطقية منظمة، كقوله
  

بعض العطاِء وتشكُو فيض بلْواها 
دفعاً إىل غَمرات عشت أأْباها     

أَنْ لست أُقنِعها أو لست أَرضاها 
  س تروم وعقلٌ يطلُب اللَّهنفْ
  

طافت تدق على األحالمِ تسأهلا   
جنت من الشوقِ واألوهام تدفعها 
ما ضمنا الليلُ إال زادنا أَسفاً 
  ضدان ما اجتمعا إالّ علَى إحنٍ

  

                                           
  .١٥٩:  ص  ، ه١٤٠٦/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ١(



 ١٩٥

 فهو يف البيتني األولني يصور صراع نفسه مع أحالمه البسيطة ومعاناته مع األشواق
اليت دفعته أوهامها إىل عوامل ال يريدها، ويف البيت الثالث يعلن استسالمه لذلك الصراع، 

  .مث يلَخص يف بيته الرابع ما استنتجه من جتربته مع ذلك الصراع
وأحياناً تظهر الوحدة العضوية يف مقطع ضمن قصيدة، وعادة يكتسب املقطع متاسكه 

  )١(:وار يف قولهمن املضمون الطارئ على القصيدة، كاحل
  

   بييت اخلالُء وهذا احلائطُ اخلرب
؟ قلتن رفاقُكوم :والسغب دهالس 

 ننسحب ال ذلَّ فيها وال بالقيد  
 وال حسب عن احلقوقِ وساطات
تلفيقاً وال سبب لَ القيدلصوص  

  

  ؟ قلتكين  : عنوانُ بيتنكري البيت
       هذا جلوج له يف الغي فلسفةٌ
مكرمة ؟ حياةٌ جوفماذا تروم  

    مهمينع فيها سواٌء ليس الناس
ساعته السري رلَ احملضوأُقف  

  
ففي مقطوعته تلك ال نستطيع تقدمي بيت وتأخري آخر، ألن املضمون احلواري يقتضي 

وانتهاًء بإقفال مثل هذا الترابط احملكم؛ ابتداًء بأسئلة احملققني له، ومن ثَم إجاباته عنها، 
  .احملضر، ووضعه يف القيود

وقد يكون نوع التماسك يف مقطوعته منطقياً مستوحى من إشارات ونتائج متصلة مبا 
  )٢(:قبلها أو بعدها، فيصعب حينئذ تفكيك املقطع وإعادة تركيبه، كقوله

  

يا حبييب أين أيام مألناها نعيما؟               
الغيوما               وأذعنا حبنا أنشودةً جتلو 

حبنا هذا الذي روى من العطرِ النسيما         
هلْ تذكرت األماين؟ كلُّها أضحت هشيما    

  كلُّها مل تبقِ حىت حملةً يف البعد تسيب
  

                                           
  .جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسبمن ) ١(
  .٢٣: م، ص١٩٨٦/ ، فرباير١١: ، العدد١٥: جملة اخلفجي، السنة) ٢(



 ١٩٦

فالبيت الثاين متصل مبا قبله بالعطف، والبيت الثالث يشري إىل ما جاء يف البيتني 
ع استفهام يكشف عن نتيجة ما آلت إليه األماين املشار إليها السابقني، ويف البيت الراب

  .سابقا، والبيت اخلامس تأكيد آخر لتلك النتيجة املرة
هذا التماسك العضوي املشار إليه يف النماذج العمودية السابقة يظهر أيضاً بشكل 
أوضح يف معظم شعره احلر، ويعود ذلك لكون معظم شعره من املوضوعات اليت يغلب 

ليها النسق احملدد يف األفكار، وأيضاً لكون الشعر احلر متحرراً من عدد التفاعيل، وحتديد ع
  .القوايف

وهذا النوع من شعر شرف احلر متماسك األجزاء سواًء يف القصيدة الواحدة أو 
املقطع الواحد، وغالباً يربز ذلك التماسك يف شكلني؛ الشكل األول ميكن أن نلمسه يف 

  )١(:وي، كقولهالترابط املعن
  

العصافري رمت  
  تزجيك شوقا
  تصافيك نأيا

  وأنت املُحاصر بالليلِ
  والشعرِ والصمت

  ألي احلُروف
  تعودت صوت املناديلِ

  صر القلوب
  تعودت حىت ارحتالَ الدروب؟

  فقل يل
  ملاذا تئز ملَرأَى الغروب؟

  

                                           
  . ه١٤١٥/ جملة احلرس الوطين، مجادى األوىل) ١(



 ١٩٧

ونلحظ فيها االنسياب من بدايتها حىت فهذه مقطوعة كاملة مل أجتزئ منها شيئا، 
آخرها دون أن حنتاج إىل زيادة تأمل يف تواليها أو إعادة ربط، فكل معىن يستدعي ما 

  .بعده، وكل لفظ متآلف مع جماوره
  )١(:والشكل الثاين من التماسك يف شعر شرف احلر نلمسه يف الترابط اللفظي، كقوله

  

دحفِء التود دعالذي ب وأنت  
  ترميه للريحِ

  والريح تطمس كُلَّ احلُروف
  ولليأسِ

  )٢(واليأس جبانةٌ
  وأنت تشاغله كاألماين

الرفاق كاحلُروف لُهشغوت  
  الرفاق الذين هنا خلفوه

  

فمع التسلسل املعنوي الظاهر يف املقطوعة جند أيضاً تسلسالً لفظياً محساً عرب تتابع 
وهذا ما زاد النص )  الرفاق الرفاق– ولليأس واليأس–ح والريحللري: (الصور يف قوله
  .متاسكاً ووحدة

هذا ما ميس جانب الوحدة يف قصائد شرف بشكليها العمودي واحلر، وأنا إن غلَّبت 
ذلك اجلانب يف شعره احلر فإنين أراه حمدوداً يف قصائده العمودية اليت يغلب عليها اليسر 

ن الصياغة والتركيب، وهذا يقتضي سالسة ال تسلسال، وال العتماد الشاعر الطبع يف ف
يعين ذلك انعدام الطبع يف قصائده املوحدة عضويا، وقد استعرضت مناذج منها يظهر فيها 

  .الطبع، والوحدة: كال اجلانبني

                                           
  .١٠٨: مملكتان، ص: ديوان) ١(
  )١٥٣٠:القاموس احمليط. (املقربة: اجلبانة) ٢(



 ١٩٨

أما أكثر قصائد شرف اليت تفتقد الوحدة العضوية فهي قصائده ذات املوضوعات 
د التأملية املتضمنة جتارب وحكماً يقتضي السياق استقالهلا املتعددة، وخباصة القصائ

  )١(:موضوعاً أو بيتا، وجند هذا يف مواضع كثرية من شعره، من ذلك قوله
  

   والفساد نتعا التيددو
     وتغدو والشقاُء هلا حصاد

  الفؤاد به علَى وهمٍ يضيق
    داداحل جنبيه بني وعيش

قيه السداد    ويرجو أن يال
   يف املُقامِ وال وداد وحيد

         ا يدعو العبادمل هوينكر
         دادآمالٌ ش ويف جنبيه

      ويف اآلمالِ واألحالمِ زاد
   اجلواد لْ وظلَّ هوفلم حيف
  يف الدروعِ وال نفاد ركست

      مادالع وهو ى غايةبأمس
ضال ي عفيف        قادلُّ وال ي

هر٢(وال يأس (       يف الدنيا التالد
        الداجل وازداد اآلالم به

     الرشاد النفسِ حيدوه أَيب
اجلهاد هى سيشكرويف األخر  

  

       نادشيمتها الع األيام يه
تروح على بنيها باألماين  
تخادعنا لنضحك مثَّ نصحو  

كلُّها هم وضيق       حياةٌ 
يضيق ا األديب ويزدريها 

   يف الديارِ وال رفيق غريب
يعيش على التعللِ والتمين   
يروم صالح أخالقِ الربايا 

يناضلُ ال خياف وال يبايل     
 وكم ضاقت عليه سبيلُ عيشٍ
وكم سهمٍ ينالُ من األعادي 
فضمد جرحه وسعى ينادي 

سمو طهورت األخالق عشقي 
نبيلٌ ال يبايل مجع مالٍ        

  تلُّ وإن متادكوحييا ال ي
 ويقضي إن قَضى شهماً كرمياً
  ويوقن أن هذا العيش يمضي

  

                                           
  . ه١٤٠٧/ جملة املنهل، شعبان) ١(
  .تسكينه الراء ضرورة) ٢(



 ١٩٩

هذه القصيدة بأكملها تتضمن أكثر من موضوع؛ كشكوى الزمان، والتأمل يف 
 الشاعر يف نفسه، وأدهى من ذلك أن تلك أحوال بعض البشر، والدعوة إىل مثالية يراها

  .املوضوعات متداخلة بعضها ببعض
وميكن أن نلمس يف هذا التعدد املوضوعي وحدة نفسية عامة مسيطرة على جو 
القصيدة ونفسية الشاعر، ولكن هذا ال يعفيها من إمكانية االسقالل أجزاًء أو أبياتا، فمن 

ن السهل االستغناء عن بعض أبيات القصيدة املمكن تقدمي مقطع، وتأخري آخر، وكذلك م
أو تغيري مواقعها مع شيء من املراعاة، ومن ثَم تبقى القصيدة كما أرادها الشاعر تعرب عن 
أفكاره العامة دون خلل يذكر، وهذا ما ذهب إليه أحد الباحثني عندما رأى أن ذلك 

أن وجود البيت أو "اً على  مؤكد)١("وحدة وسائل التعبري"النوع من القصائد ال يتخلى عن 
املقطوعة يف موضوعه ليس وجوداً ضروريا، فلو وضعت بعض األجزاء أو األبيات مكان 

  )٢(".األخرى مل ختتل وحدة القصيدة وأحدثت نفس األثر
فالوحدة العضوية يف القصائد الغنائية عموماً من خالل ما تبني يل يف شعر شرف ذات 

  .ذات شأن فين يقدم القصيدة أو يؤخرهاأثر حمدود يف القصيدة، وليست 
ومييل إىل هذا كثري من أصحاب النظرات املعتدلة يف شعرنا العريب الذين ينفون كون 

  )٣(.تلك الوحدة معياراً يقاس به الشعر، ويحدد قيمته الفنية

                                           
  .٣٧٢: أنس داود، ص. د" التجديد يف أدب املهجر) "١(
  .٣٧٢: السابق، ص) ٢(
: م، ص ١٩٧٩يوسف حسني بكار، دار الثقافة للطباعة والنشر، القـاهرة،          . د" بناء القصيدة العربية  ": ينظر) ٣(

٣٧١.  



 ٢٠٠

  : املطالع –ب 

  
القصيدة أو وهي واجهات القصائد اليت تعطي التصور األول عنها، وباملطلع تستعذَب 

  .متَج، ألنه أول ما يالمس وجدان املتلقي
 وقد عين النقاد املتقدمون مبطلع القصيدة، )١(،"الشعر قفل أوله مفتاحه"ولذا فإن 

فطالبوا الشعراء بأن يبذلوا غاية اجلهد يف إجادته وإتقانه، علماً منهم بقوة األثر األول يف "
  )٢(".النفس

) ٣("ن شديد الصلة باملوضوع الذي أنشئت له القصيدةكا"ويزداد املطلع مجاالً إذا 

فحينئذ تزدان به القصيدة، ويزدان ا، وينشأ بينهما تكامل حمس يؤدي إىل وحدة نفسية 
  .يف ذوق املتلقي

ومن مقومات مجال املطلع يف القصيدة القدمية واحلديثة التصريع، والتصريع هو جعل 
  )٤(".ن القصيدة مثل قافيتهامطلع املصراع األول يف البيت األول م"

وألمهيته كان فحول الشعراء من القدماء واحملدثني يتوخونه وال يكادون يعدلون 
 ملا مينحه من عذوبة وجرس، ولكونه يف كثري من األحيان حيل حمل عنوان القصيدة )٥(عنه،

  .فتسمى القصيدة باملطلع، أو جبزء منه
عاً من االهتمام بالتصريع؛ حيث صرع واملتأمل يف مطالع قصائد شرف جيد فيها نو

أكثر من ثلثيها، وهو إن صرع أو مل يصرع حيرص على مالءمة املطلع ملوضوع قصيدته، 
بل إننا نستطيع أن نستشف الكثري من جوانب جتربته يف القصيدة الواحدة من مطلعها، 

مباشرة، شأنه يف فهو غالباً ال يبدأ باملقدمات، وال يعمد إىل الرمز، بل ينفذ إىل موضوعه 

                                           
  .١/٢١٨حممد حميي الدين عبداحلميد، : ين، حتقيقابن رشيق القريوا" العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده) "١(
  .٢٩٧: م، ص١٩٩٦أمحد أمحد بدوي، دار ضة مصر، القاهرة، . د" أسس النقد األديب عند العرب) "٢(
  .٣٠٨: أمحد أمحد بدوي، ص" أسس النقد األديب عند العرب) "٣(
، ١:  ط    ،  ه١٣٩٨ليات األزهرية، القاهرة،    عبداملنعم خفاجي، مكتبة الك   : قدامة بن جعفر، حتقيق   " نقد الشعر ) "٤(

  .٨٦: ص
  .١/٤١٥   ، ه١٤٠٢، ٢: بدوي طبانة، دار العلوم، الرياض، ط" معجم البالغة العربية": ينظر) ٥(



 ٢٠١

ذلك شأن أكثر شعراء عصره الذين عمدوا إىل اإلجياز مراعني الوحدة العامة للنص، فمن 
  )١(:ذلك قوله

  

  أمن احلبيبِ وظلمه شكواكا؟    جواكاـفإذا نسيت تعيد يل ن
  

فهذا املطلع إجياز مكثف ملضمون قصيدته اليت شكا فيها الغرام، وصدود حبيبه عنه، 
  .لبه املدنفومناجاة ق

وهذه املباشرة ليست حمصورة يف مطالعه املصرعة، فهي تظهر بوضوح أكثر يف مطالعه 
  )٢(:األخرى غري املصرعة، من ذلك قوله

  

كفبالغناِء وال ن حواًءـتعايل ن     ونصدمإل الدنيا ر  
  

املطلَع فإذا تأملنا باقي أبيات القصيدة مستخلصني مضموا جنده مل يتجاوز ما جاء يف 
  .من دعوة للتفاؤل، والنظر إىل املستقبل نظرةً مشرقة تقاوم أسراب األوهام

ويف أحيان قليلة جيعل من مطلعه مدخالً غري حمدد لقصيدته؛ فال هو يدل على 
مضموا، وال هو متصل مبا حتته اتصاالً وثيقا، وكأنه يريد من خروجه على ما اعتاد عليه 

  )٣(:قدمني، من ذلك قولهيف أكثر مطالعه حماكاة األ
  

  يا عاذلَ القلبِ كُف اللوم والعذَال    كَفَى بقَليب ما قاسى وما حمال
  

إن هذا املطلع صورة شبيهة مبطالع الشعراء املتقدمني؛ فقد ابتدأه بنداء عاذله، طالباً 
  .ممنه ما كان يطلبه الشعراء األوائل من عاذليهم، ألن قلبه مل يعد يطيق ذلك املال

ويعىن شرف كثرياً جبمال مطالعه، إلدراكه أا قيمة القصيدة األوىل، وألا أول ما 
يالمس ذهن املتلقي، ولذا جاء عدد ال بأس به من مطالعه املصرعة خفيف اللفظ، عذب 

  )٤(:التركيب، فمن ذلك قوله

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(
  .ة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموع) ٣(
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: ، العدد٢٥: جملة اخلفجي، السنة) ٤(



 ٢٠٢

  

  لرشأُما شئت بالقلبِ فَاصنع أيها ا    فيك الرحيلُ ومنك الري والظمأُ
  

  )١(:وقوله
  

فيك ةرأى كلَّ املالح قلب    يف ناديك دعما زالَ يرجو الس  
  

  )٢(:وقوله
  

  يا سيدي مذنِب بالبابِ يرجتف    ايا دمعها يكفـويف يديه خط
  

  )٣(:وقوله
   

ن الغرامِ مكاين؟.. لبيكم دعاينـداعي ال    أين ى يف مقلتيكهو  
  

سائغة نبحث لنجد بعض مطالع أخرى حتمل يف ألفاظها ومعانيها ومن تلك املطالع ال
  )٤(:شيئاً من السذاجة والسطحية، كقوله

  

يف احلُب أسرفت يا قلب    لقد اللَّه يـرعاك  
  

  )٥(:وقوله
  

  راحت تسائلُ صحبها عن حايل    واستنكَرت حيب وكلَّ مقايل
  

  )٦(:وقوله
  

  م إذا أردت أماناـناد الكري    اناوادع الرحيم إذا طلبت حن
  

                                           
  .٣٥: ، ص١٩٨٢/  فرباير–، يناير٢ –١: جملة األديب اللبنانية، العدد) ١(
  .١٠١:  ص  ، ه١٤١٦/ ، شعبان٢٣٠: جملة الفيصل، العدد) ٢(
  .٦١:  ص  ، ه١٤١١/ شوال/ ضان، رم٤٨٧: جملة املنهل، العدد) ٣(
  .٤٣: م، ص١٩٨٧/ ، نوفمرب٨: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ٤(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٥(
  .١٣٦:  ص   ، ه١٤٠٥/ ، رجب٤٣٥: جملة املنهل، العدد) ٦(



 ٢٠٣

ومن اهلنات األخرى اليت تضعف بعض مطالع شرف ارتباط معىن املطلع مبا بعده 
  )١(:ارتباطاً لفظياً ال يتم إال به، من ذلك قوله

  

: فقلت يف شجنٍ يكسو ابتسامايت
  وهل تفيد الرقى أشالَء أموات؟

  

أتسعد إذ تأيت رسااليت؟ : قالت  
  تفيد سجيناً وردةٌ خطرت؟ماذا 

  
  )٢(:وقوله

  

   ديف و سابوان يف رِقة فهام
الصد نى ملَى عاشقٍ عانودي عج  

  

   دطفي لظَى البعى قُبلةً تالفت رام
  يا فتنةً تسري بأورِديت: وقالَ
  

  

 غري معيب لو كان يف تضاعيف القصيدة، ألن –مع قلته–وهذا االرتباط اللفظي 
  .تاد على املطالع أن تكون قائمة بذاا، مستقلةً عما بعدها لفظاً وإن اتصلت به معىناملع

                                           
  .٥٦: م، ص١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(



 ٢٠٤

  : الطول والقصر –ج 

  
ختتلف املقاييس القدمية واحلديثة يف نظرا إىل طول القصيدة وقصرها؛ فقدمياً كان 

نوا طول القصيدة دليالً على غزارة الطبع وقوة امللَكة، يف حني أن أصحاب املقطعات كا
معدودين من هواة الشعر، أو املتطفلني عليه، ولتلك األسباب وغريها جعل النقاد األوائل 

  .الشعراء طبقات آخذين يف حسبام تاريخ الشاعر، ورصيده الشعري
ويف أدبنا املعاصر املتأثر بطبيعة العصر وآلياته احلديثة مل يعد عامل الطول يف القصيدة 

ابق، ومل يعد من صالحيات القصيدة الطويلة منح قائلها وسام خاضعاً ملا كان عليه يف الس
طبع وقدرة ال يناله شعراء القصائد القصرية أو املقطعات، بدليل انتشار هذا النوع من 
الشعر بوصفه ظاهرة ال ميكن جتاهلها، واستقالل أنواع منها بأمساء ذائعة؛ كالرباعيات، 

  .وين وزوايا الصحفواخلماسيات، والسداسيات، اليت متأل الدوا
الحظ بعض النقاد املعاصرين شيئاً من التكلف وعدم االطراد "وحلقيقة تلك املفارقة 

  )١(".يف اجلودة يف القصائد الطويلة
إن نسبية الطول والقصر يف القصيدة املعاصرة ختضع لعدة عوامل منها ما يتفق ضمناً 

اناً يف احلكم على النص وقائله يف مع عاملي الطبع وامللكة الشعرية، املعولِ عليهما أحي
  .العصور املتقدمة

ولعل أهم تلك العوامل املساعدة يف تشكيل قصائد عبداللَّه شرف طوالً وقصراً 
 وشرف يف )٢(،"وموضوعها] القصيدة[يتناسب مع فكرة "التجربة الشعرية املنوطة مبدى 

 أثناءه قصيدته، وذلك املوقف قصائده حتكمه انفعاالت معينة يقف معها موقفاً حمدداً تتولد
  .حمكوم غالباً بنظرة سريعة موجزة أفادها الشاعر من طبيعة عصره

                                           
  .٣٥٢: يوسف بكار، ص" بناء القصيدة العربية) "١(
  .٣٣٩: السابق، ص) ٢(



 ٢٠٥

ومن العوامل ذات التأثري يف طول القصيدة وقصرها املوضوع، فمن املفترض أن يرافق 
 كما أن ضيق نطاقها يكبح مجاح )١(اتساع نطاق املوضوع امتداد يف طول القصيدة،

  .ه على قدر موضوعهالشاعر لتتشكل قصيدت
مها األكثر حتكماً يف حتديد مقدار قصائد )  املوضوع–التجربة الشعرية(هذان العامالن 

عبداللَّه شرف، فتجربته الشعرية حمدودة املدى، وهو يعمد فيها دائماً إىل تصوير انفعاله 
بإجياز، الباطن، وهذا االنفعال الباطن ال يتجاوز نظرات خاصة شكلت لديه مالمح معاناته 

فلن نستغرب حينئذ إذا وجدنا له قصيدة معاناة يف حدود عشرة أبيات، يف حني أن قصائد 
  )٢(:أخرى يف اال نفسه لشعراء متقدمني تتجاوز هذا العدد بأضعاف، من ذلك قوله

  

وأنْ تستقر علَى مرفأ؟      
    إىل ملجأ الفؤاد وحن
   إىل األسوأ طاكخ وسارت

عوود    فَارجئ أَو كحيات 
رأى الدهر سهدك فاستمرئِ 

     أأَو فاخب ما بدا لك حفَب
فعز الشفاُء كما ترتئي     

وتدنو املنيةُ فاستربئِ         
     احلاملِ األضوأ على أمِسك

فيا ليت شعري من منبئي 
  وماذا خيبئ يل موطئي؟

  

   أن تستريح أما آنَ يا قلب
 الشباب ذْ طويتى مالور طواك
  احلياة خطوب عليك توالت
فيا قلب ودع بقايا الرجاِء 

   وقد مرير احلياة فطعم
تشكيت عمراً فماذا أفدت؟ 
وناديت دوماً أالَ من جميبٍ 
 املُعني فماذا إذنْ؟ قد فقدت
 واطوِ الكتاب كحيات وراجع

نجومِ لقد غاب جنمك دونَ ال
  مبا حيملُ الدهر بعد املشيبِ؟

  
لقد صور معاناته بشمول موجز، وكأنه يبعث للمتلقي رسالة يشرح فيها مالمح 
شكواه دون أن يضطره تدافع األلفاظ إىل إسهاب يكرر فيه ما يستطيع إجيازه، وهو يف 

                                           
  .٣٣٩: يوسف بكار، ص" بناء القصيدة العربية": ينظر) ١(
  .٦٥: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٢(



 ٢٠٦

 حتديد معامل وجدانياته خباصة ال حييد عن هذه النربة، ألن العامل النفسي فيها يدفعه إىل
  .جتربته الشعرية أوال، خبالف املوضوعات األخرى اليت تتآلف مع جتربته يف نسق متوال

فإذا كانت التجربة الشعرية املؤثر الرئيس يف طول القصيدة وقصرها فمن البدهي أن 
جند قصائده معتدلة الطول لعلمنا املسبق مبراحل تكوين جتربته، ولذا فإن معظم قصائده 

وقد بلغت " ال دموع" مخسة عشر بيتاً إىل العشرين، وأطول قصائده قصيدة تتشكل من
 أما أقصر )١(البالغة مثانية وعشرين بيتا،" وداعاً رفاقي"تليها قصيدة  واحداً وثالثني بيتا،
  .وهي من أربعة أبيات" نفس ضعيفة"مقطوعاته فمقطوعة 

ال (م القصيدة، فقصيدته وملوضوع قصيدته أثر ثان يشترك مع التجربة يف حتديد حج
اليت تعد أطول قصائده كانت يف األصل رثاء، ولكننا مل نعتد منه اإلطالة يف ) دموع

  رثائياته، فما الذي حدا به إىل اخلروج عما عودنا عليه؟ وملاذا أسهب هذه املرة؟
لقد كانت قصيدته تلك جمموعة خمتلفة من التأمالت اليت بث فيها أكثر من فكرة، 

رثي شاعر مثله، مر بتجارب كاليت مر ا، فكانت ايته خمتلفة عن باقي النهايات، ألن امل
فلم ينظر إىل املرثي نظرة أحادية تصور األحزان وآالم الفقد، ولكن نظر إىل ما هو أبعد 

مث خلص من ... إىل حقيقة املوت واحلياة، وواقع الظلم والقهر واالضطهاد،.. من ذلك
  .ذلك كله إىل مرثيه

  )٢(:استمع إليه وهو يتأمل حقيقة املوت واحلياة
  

 ال يرجِع الدمع من غابوا ومن ذهبوا
        يف الليلِ حيتطب جمدل ُمكأ

 نسرِبي يف الكون مهوملْ يزلْ عطر
العطب حييا به نم احلق تيلَم  

  

فيم األنني وفيم الدمع والوصب؟      
سٍ على الغرباِء قد عربوا كم من أُنا

وكم أُناسٍ جبوف األرضِ قد قُربوا 
هن غابت مالحمم الذي مات ليس  

  
  :وتأمل حديثه عن واقع الظلم والقهر

  

                                           
  .ني بيتا؛ ألا مخمسة جاءت على نظام األشطرذات الثالث) يا آسر القلب(مل أحتسب قصيدته ) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(



 ٢٠٧

 وكيف أَسري وما يل يف اخلُطى خبب؟
رحلَها السحب حطَّ وألقَت والغيم 

      عصب مى ما لَهواملقِسطونَ يتام
امت واخلىن طلب فيه اللصوص تن

يف موطين رتب حيتانُ إنسٍ هلم  
  

من أين أبدأُ واألحزانُ مملكيت؟     
الوحلُ غطَّى بقاع األرضِ من زمنٍ 
والقاسطونَ على البطحاِء قد ملكوا 

وآفةُ املرِء أن يحيا على وطنٍ        
املوجِ تأكلُه ضد ن حاولَ السريم  

  
  :واالضطهادات غري املسوغة، يقول بشيء من التفصيلوعن االعتداءات السافرة، 

  

 ما يل بينكُم نسب: انتِسب قلت: قالوا
    واحلطب ا والنار أنا الشهيد
  والذنب العبد بئس اتويف املسر
   بييت اخلالُء وهذا احلائطُ اخلرب

؟ قلتن رفاقُكوم :والسغب دهالس 
ال ذلَّ فيها وال بالقيدننسحب   

 وال حسب عن احلقوقِ وساطات
تلفيقاً وال سبب لَ القيدلصوص  

  

  كاقرأْ كتاب ..    هعاحلزنُ ضي قلت
؟ قلتكم معذبةٌ : العمر آالف

يدعونَ عنتر واألعداُء واقفةٌ     
قلت كين  : عنوانُ بيتنكري البيت

هذا جلوج له يف الغي فلسفةٌ       
  ا تروم؟ حياةٌ جوف مكرمةماذ

    مهمينع فيها سواٌء ليس الناس
ساعته السري رلَ احملضوأُقف  

  
  :مث ميتد به هم سياسي عام طاملا أَرقه، فيقول

  

 بوالنو بنا األوجاع أحاطت وكم
  التعب رنفواستمرأت رقَّها واست
العرب واملقصد ا صيبكأ  

  

 وسيف القهرِ حيصدنا مخسونَ عاماً  
كلُّ البالد مطايا ناَء كاهلُها        

قَةًأندحى األحزانَ مرت ى نظرت  
  

وبعد أن فاضت نفسه مبر شكواها التفت إىل مرثيه طالباً منه عذر االنفالت والبوح، 
  :مث يثين عليه، ويدعو له

  

 ى لَجِبنسري واهلو كفيك فبني      همقالت طَّتإذا ش فتاك فاعذر



 ٢٠٨

 ويف القريضِ شعاع شهب هنبض
ال األموالُ والنش مهُّك والدين ب

 فحلَ الوصبواست همالحم ضاعت
 ننقلب نا يف الزيفمن فات وعاش

    بثيف الرضى ي رح باملوت وأنت
حتسبقاُء ترالش له قريب يوم  

  

 وأنت يف الصدرِ أشواق تعانقُنا
      هنسائم تما غاب كعند الصدق
يا شاعري كلنا يف عصرِنا رجلٌ    

      هتنشقَى بساح لظى احلياة قرب
حنن املواتى بقربِ العيشِ مسكننا      

  نم هانئاً يف رحابِ اللَّه موعدنا
  

تداد غري إن تلك التداعيات املنطلقة من موضوع الرثاء ساعدت على تشكيل هذا االم
ومن مطلعها ومقدمة أبياا نشعر ببداية ) ال دموع(املعتاد من شرف، فمن عنوان القصيدة 

االختالف، فهو يعلن أن مصيبته أكرب من احلزن والبكاء، فال دموع وال عويل ألجل 
راحل لن تعيده العربات، فالدموع لديه أجل من أن تذرف على ضريحِ ذاهبٍ مصري الناس 

ئذ لن يكون يف األمر جديد لو كان جمرد بكاء وحزن، ولكن اجلديد الذي كمصريه، حين
جعل الشاعر يسهب يف موضوعه إحساس خمتلف جعله يسترجع سجل أحزانه املاضية اليت 
أثارها رحيل صديقه الشاعر، فصور معاناة الناس من الظلم والقهر، وكيف يواجه اإلنسان 

قعة، وحتدث عن أيسر أمانيه وأماين البسطاء الصادق مغبة صدقه بنتائج عكسية غري متو
أمثاله الباحثني عن األمان الكرامة، وحدق بطرفه أيضاً إىل االضطهاد الذي تتعرض له أمته 

  .من قبل أعدائها
هذا االمتداد يفصح عن اهلم املشترك الذي حيمله كال الشاعرين؛ شرف، والشاعر 

حل عن الدنيا وخلَّف وراءه آالماً أقوى املرثي، كما يصور غبطة شرف لصاحبه، ألنه ر
  .من آالم املوت والرحيل

أما مقطوعاته فيستشف منها بعد آخر بإمكانه أن يكشف عن جانب فلسفي قادر 
  )١(:على تقدمي نظرة موجزة حتمل يف طياا كثرياً من املعاين، مثل قوله

  

بعض العطاِء وتشكُو فيض بلْواها  طافت تدق على األحالمِ تسأهلا   

                                           
  .١٥٩:  ص  ، ه١٤٠٦/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ١(



 ٢٠٩

راتأأْباها     دفعاً إىل غَم تشع 
أَنْ لست أُقنِعها أو لست أَرضاها 
اللَّه وعقلٌ يطلُب تروم نفْس  

  

جنت من الشوقِ واألوهام تدفعها 
   ما ضمنا الليلُ إال زادنا أَسفاً 
  ضدان ما اجتمعا إالّ علَى إحنٍ

  
ا تكون باألحاجي، ولكنه سرعان ما يزيل الغموض من حوهلا، مقطوعة أشبه م

  .ويفصح عنها يف بيته األخري
وقد يلخص يف مقطوعته موقفاً يظنه أشكل على من حوله، ليعطيهم من خالل 

  )١(:مقطوعته تصوراً خاصاً يمثِّل تعريفاً لذلك املوقف، فها هو يقول
  

ر علَى صدرِ الزهور ـ
     الت بالعطورـحاف

 ُأل الدنيا شعورمي      
الم كالروضِ النضري ـ

ونور بكلها ح  
  

مثلَ طَلٍّ ذَوب العطْ   
مثلَ أَحالمِ العذارى 
 قلب يف جنيب فر

 ـيرسم اآلمالَ واألح
  هاتفاً هذي حيايت

  
 لقد نفى مجيع الشبهات اليت حتاك حول دقات قلبه وحركاته بإجياز ال حيتاج إىل
تفصيل، دون أن حيول بينه وبني اإلسهاب عائق، وهكذا ميضي يف معظم مقطوعاته، 

  .وقصار قصائده

                                           
  .٩٥:  ص  ، ه١٤١٣/ الة العربية، ربيع األول) ١(



 ٢١٠

  : اخلواتيم –د 

  
ال تقل عناية الشاعر باخلامتة عن عنايته مبطلع قصيدته، ألا جزء الشعر األخري الذي 

  )١(.وآخر ما يستقر يف ذهن املتلقي جيب أن يكون قفالً عليه،
ايات القصائد بعناية ثانية بعد املطالع، وذلك من حيث اهتمام ومع ذلك حظيت 

  .الشاعر ا، ودراسة النقاد هلا
ف الشاعر قواه العقلية يف نظم مطلع القصيدة مث موضوعها ز نولكوا تأيت بعد أن يست

وألجل ذلك مل يرسم النقاد ) ٢(،"عناية النقاد خبامتة القصيدة أقل من مطلعها"كانت 
ايات حمددة، إمنا رأوا يف كل اية جيدة براعة خاصة، على أن املتقدمني للقصيدة 

) ٤(،"أن يكون حمكماً ال متكن الزيادة عليه، وال يأيت بعده أحسن منه") ٣(اشترطوا يف املقطع

  .وهذه عموميات يصعب حتديدها
لى من هذا املنطلق كانت معظم خواتيم شرف خمتلفة، وال جيمع بينها إال الداللة ع

  .اية، فتعددت فيها أساليبه، فجاء كل أسلوب حامالً براعته اخلاصة
وأكثر األساليب اليت اعتمدها يف إاء قصائده األسلوب اإلنشائي، وهو يف ذلك 
يعتمد االستفهام طريقةً فضلى؛ فقد ختم أكثر من عشر قصائد ذه الطريقة، من ذلك 

  )٥(:قوله
  

    والبعد يا ليلُ آالم وبأساُء 
  والعمر ميضي وما يف األفقِ أضواُء؟

  

نار البعد تحرِقين : ناديت يا ليلُ  
  كيف التالقي وسهم البنيِ فرقَنا

  
                                           

حممد حميي الـدين عبداحلميـد،      : ريواين، حتقيق ابن رشيق الق  " العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده     ": ينظر) ١(
١/٢٣٩.  
  .٣٠١: يوسف بكار، ص" بناء القصيدة العربية) "٢(
  .اصطالح للجزء األخري من القصيدة: املقطع) ٣(

  .٣٠١: يوسف بكار، ص" بناء القصيدة العربية": ينظر
  .١/٢٣٩حممد حميي الدين عبداحلميد، : ابن رشيق القريواين، حتقيق" العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده) "٤(
  . ه١٤١١/ جملة املنهل، رجب) ٥(



 ٢١١

  )١(:وقوله
  

وما يزالُ الفىت يف الوهمِ خيتبئُ 
  ومن مجريي بعصرٍ كلُّه خطأُ؟

  

    ذَبلَت مشعة نم يا رحلةَ العمرِ كم
  تعلكُين؟ فمن مجريي من األيامِ 

  
  )٢(:وقوله

  

 لَيري عجا يكُلَّ م تتباحواس
لَى قَليب الفَيتو عقْست ثَنتفَان  

  

تيمت قليب وصارت مهجيت   
  سائلُوها ما الذي قد رابها؟

  
ومن الطرق اليت اعتمدها بكثرة يف إاء قصائده عطف البيت األخري على ما قبله 

حم٣(:ل البيت نتيجة عامة توجز غالباً فكرة القصيدة، كقولهبالفاء، وهي طريقة ت(  
  

 ضعيف احلَولِ من طُولِ املنامِ
  !وكُفِّي بعد ذلك عن مالمي

  

)   عليلُ اجلسمِ ممتنِع القيامِ(  
  فَلُومي الدهر إن أزمعت قَوالً

  
  )٤(:وقوله

  

وبعتم الودا 
  وبالغي الصدا

  

أو كنت قاليةً   
  قي قليبفأطل
  

  )٥(:والستحسانه هذه الطريقة كررها يف موضعني بصيغتني متقاربتني، األوىل يف قوله
  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .١٥٩:  ص  ، ه١٤٠٦/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(
  . مطبوعة باحلاسبمن جمموعة تسلمتها من ابنه حممود) ٤(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٥(



 ٢١٢

غري اهلمومِ على املدى تأتينا 
  والعمر أصبح حسرةً وشجونا

  

   أين مل أجِد أرجو غري كم كنت
  فلتغفري بعدي فدهري مل يشأْ

  
  )١(:والثانية يف قوله

  

اين متحو الندوب فتختفي أحز
واألوزان ماتالكَل ركَستم  

  

 همسات صوتك يف الضلوعِ أناملٌ  
  فلْتغفري صميت فَبعدك مل أَزلْ

  
 –فلتغفري بعدي فدهري: (فنلحظ يف خامتتيه نوعاً من التكرار اللفظي والتركييب يف

  ).فلتغفري صميت فبعدك
ه األخرى، ألا حتمل يف معانيها وقد خيتم قصائده بطريقة عفوية أكثر ائتالفاً من طرق

  )٢(:خالصة موضوعه، وهو بذلك يؤكد فكرة قصيدته الرئيسة، من ذلك قوله
  

   كدنع لْولْ يا حزملْ ت
ب قأَعش ال ولنكعد  

  

رغم بعدي إن روحي   
  ال فؤادي عنك يسلو

  
  )٣(:وقوله 

  

 رموال س عرال ش احلزن يف ساحة
  د عذاب أيها السفَركلُّ البال

  

     لُهأنام طَّتإذا خ فتاك فاعذُر
  وحطَّ رحلَك ال تطلب بنا بدالً

  
وميكن أن نستشف من طريقته تلك جانباً تعويضياً يقوم مبهمة احلكمة اليت اعتاد كثري 

دي من الشعراء مبختلف عصورهم إاء قصائدهم ا، ألنين أثناء حبثي يف شعره العمو
  .واحلر مل أجد له خامتة صرحية حتمل حكمة عامة

                                           
  .٥٧:  ص  ، ه١٤١٤/ الة العربية، ذو القعدة) ١(
  .١٠: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(



 ٢١٣

ويف أحيان أخرى ينهي قصائده بألفاظ ابتدأ ا مطالعها لتكون الداللة على النهاية 
يستشعرون الصعوبة يف اختتام "أوضح، وقد يشي هذا النوع من اخلواتيم بأن الشعراء 

يلة أجدها يف بعض أشعار وهي وس) ١(،"فيلجأون إىل هذه الوسيلة الشكلية... القصائد
  )٢(:النظامني من األدباء والعلماء، ومن ذلك األسلوب قوله

  

السعادةَ واهلناءةَ فيك ين    أجدوأن بي املُحولتعلَمي أن  
  

  :فقد كان مطلع القصيدة
  

السعادةَ واهلناءةَ فيك وجد    دونَ شريك قليب الذي قد عاش  
  

  )٣(:مما ووظف يف املثال السابق، كقولهوقد يوظف يف خامتته ألفاظاً أقل 
  

  عوجوا على الدارِ واقضوا حق صحبتنا    فالليلُ طالَ فهلْ للصبحِ أخبار؟
  

  :ومطلع القصيدة هو
  

وكلُّ الدربِ أخطار ؟    طالَ الطريقاخلريِ هل للصبحِ أخبار يا موكب  
  

 شعره العمودي الدعاء، ومن طرقه األخرى اليت ختم ا قصائده احلرة مما مل أجده يف
ويشيع يف قصائده ذات االجتاه الديين، مع أن كثرياً من الشعراء ختموا قصائدهم بالدعاء 

  )٤(:يف املوضوعات التقليدية؛ كاملديح، والرثاء، ومن خواتيمه تلك قوله
  

  أذقين حالوةَ عفوِك عين
رقفإين م  

                                           
  .٤٦: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر) "١(

جاء قول املؤلفة هذا يف معرض حديثها عن اخلوامت الضعيفة يف الشعر احلر، إال أنين استأنست به يف حـديثي                : تنبيه
  .عن خوامت شرف العمودية لتأكيد ما أراه من ضعف يف ذلك األسلوب بعامة

  .١٣: م، ص١٩٨٨/ ، مارس١٢: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ٢(
  .من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموعة تسلمتها ) ٣(
  .٦٦: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٤(



 ٢١٤

  مبا كانَ مين
ا ربن يل يوم  
  إن مل تكن يل؟

  

  )١(:وقوله
  

يا رب كوعفو  
هالعقلُ حد زإن جاو  

  فأنت احلليم
  وأنت الغفور

  وكلُّ عطاياك يا رب حتلو
  

وله يف شعره احلر طريقة أخرى خيتم ا كثريا، وهي طريقة مل خيتم ا قصائده 
العمودية لعدم مناسبتها هلا، تلك هي طريقة تكرار األلفاظ، وقد حتدثت عنها وعن 

  )٢(:الا يف الشعر احلر يف مبحث األلفاظ والتراكيب، ومن ذلك قولهدال
  

  ..يا من هناك
  بل هنا

  يا واحدي
  جفَّت دماُء املحربةْ
  جفَّت دماُء املحربةْ

  

  )٣(:وقوله
  

  فاتبعين وترمنْ

                                           
  .٥٢: ص: السابق) ١(
  .١٩: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(
  .١٩: القافلة، ص: ديوان) ٣(



 ٢١٥

ميماملاُء ت دفُق  
متقدو  
متقدو  

  

ة بيتاً عمودياً متدواالً يزيد من تشخيص معاناته ويف أحيان قليلة يضمن قصائده احلر
  )١(:اليت صورها بدءا، كقوله

  

كأُفق سارِيكَر ملفَلَم  
  ماذا تروم؟

  )٢("ذَهب الذين يعاش يف أكنافهِم         وبقيت يف خلْف كَجِلْد اَألجربِ"
  

حرص فيها على إيقاف ذهن املتلقي وهكذا كان عبداللَّه شرف يف معظم اياته اليت 
معه عند توقف قصيدته، دون أن ينتهج طريقة حمددة يفرضها موضوع بعينه، ولذا جاءت 
معظم قصائده حمكمة املطلع واخلامتة، على أن له قصيدة خمطوطة أشك يف إمتامه هلا، وذلك 

  )٣(:حلاجة آخرها إىل اية أكثر وضوحاً مما هي عليه، يقول
  

 هذا الظالمِ أَراه ال نور يف
واهجن سِ الليلِ أومهصغي لي  

  

   أين ساهر أدري غري ما عدت
  واجلو ساجٍ منصت وكأمنا

  
فالبيت األخري انتهى بوصف هدوء اجلو، وحالة إصغائه هلمس الليل، وهي طريقة 

ستمرار احلالة وصفية حبتة مل نعتدها منه يف ايات قصائده، ورمبا تركها كذلك ليوحي با
  .اليت أراد تصويرها

                                           
  .٤٠: وائل وجدي، ص" عبداهللا السيد شرف الذي عرفته) "١(
إحسان عبـاس،   : حتقيق" شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري      ":نظر البيت يف  ي البيت للبيد بن ربيعة العامري،       )٢(

  .١٥٧: ص
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(



 ٢١٦
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 )١(وهي ذه التسمية مصطلح نقدي حديث مل يغب مفهومه العام عن النقاد األوائل،
  .فقد أشاروا إليه إشارات متفاوتة ال يتجاوز يف كل أحواله مفهوم الصور البيانية

 إلبداع شعر جيد، ومن فمؤلف طبقات الشعراء يرى أن النظم يف الشعر ليس كافياً
خالل وضعه الشعراَء يف طبقات يتضح من مقاييسه يف تصنيفهم أن الشعر عنده فن لغوي 

  )٢(.يقوم على التصوير
صياغة، وضرب من "إىل مفهومها البياين عندما ذكر أن الشعر ) ٣(ويشري اجلاحظ

  )٤(".النسج، وجنس من التصوير
كل ما تبلِّغ به املعىن "ا أثناء تعريفه للبالغة بأا فقد أملح إليه) ٥(أما أبو هالل العسكري

  )٦(".قلب السامع فتمكنه يف نفسه كتمكنه يف نفسك، مع صورة مقبولة، ومعرض حسن
وظلت الصورة مغمورة يف تلك اإلشارات تتطلع إىل منصفني آخرين غري الشعراء 

 مشبه ومشبه به، وجماز لغوي الذين مسوا ا مسواً مل يعطه النقاد األوائل أكثر من وصف
وعقلي، وما يتصل بااز من استعارات وكنايات، فجاءت الدراسات احلديثة منهمرة 

 )٧(،"أداة الشاعر"حد أصبحت معه الصورة  تنصف الصورة، وتوسع من أطرها، إىل
وبعد  )٩(،"والوسيلة الفنية اجلوهرية لنقل التجربة ")٨(،"واملركز البؤري للبناء الشعري كله"

                                           
  .٦٩: م، ص١٩٨١علي عشري زايد، مكتبة دار العروبة، الكويت، . د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة": ينظر) ١(
  .١٣: م، ص١٩٨٠عبدالفتاح عثمان، مكتبة الشباب، القاهرة، . د" لعريب القدمينظرية الشعر يف النقد ا": ينظر) ٢(
  .مرت ترمجته) ٣(
  .٣/١٣٢   ، ه١٣٨٩، ٢: عبدالسالم هارون، مطبعة البايب احلليب، مصر، ط: اجلاحظ، حتقيق" احليوان) "٤(
  .مرت ترمجته) ٥(
 حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العـريب،  علي البجاوي، : أبو هالل العسكري، حتقيق   " كتاب الصناعتني ) "٦(
  .١٦: ، ص١٩٧١، ٢: ط
  .٨٦: عزالدين إمساعيل، دار الفكر العريب، القاهرة، ص" األدب وفنونه) "٧(
     ،  ه١٤٠٥،  ١: عبدالقادر الرباعي، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط       " الصورة الفنية يف النقد الشعري    ) "٨(

  .١٠٤: ص
  .٤١٧حممد غنيمي هالل، . د" د األديب احلديثالنق) "٩(



 ٢١٧

أن كانت الصورة تلي اللغة الشعرية يف األمهية أو فرعاً منها تقدمت الصورة شيئاً فشيئاً 
  )١(.إىل أن أصبحت عماد اللغة الشعرية

وقد عرف النقاد املعاصرون الصورة بتعاريف عدة تؤكد املفهوم القدمي، ومضيفة إليه 
تشكيل لغوي يكوا خيال الفنان "جتارب جديدة، وأبعاداً أخرى، فهي يف املفاهيم احلديثة 

إىل جانب ما ال ميكن إغفاله من ... من معطيات متعددة يقف العامل احملسوس يف مقدمتها
التركيبة اللغوية احملققة من امتزاج الشكل "وهي أيضاً ) ٢(،"الصور النفسية والعقلية

وانب باملضمون يف سياق بياين خاص أو حقيقي موح كاشف ومعرب عن جانب من ج
  )٣(".التجربة الشعرية

ومل يكن اهتمام النقاد املعاصرين بدراسة الصورة سوى امتداد حتمي للمكانة احلقيقية 
الة للصورة يف أشعار املعاصرين، ففي ظل تقهقر الفكر السائد قدمياً حول قوة الشعر املُو

قوة الشعر تتمثل  "املتمثلة يف قعقعة األلفاظ أو هدوئها باتساقها مع طبيعة املعاين أصبحت
يف اإلحياء باألفكار عن طريق الصور، ال يف التصريح باألفكار جمردة، وال يف املبالغة يف 

الشعر إذا كان تقريرياً أو عقلياً "بتأثري أويلّ من تراكيب األلفاظ التقريرية، ألن ) ٤("وصفها
  )٥(".صرفاً كان مدعاة للملل

ت فهم طبيعة الصورة الفنية وخلفياا ويف معمعة ذلك التقدم السريع يف حماوال
فلم تعد الصورة البالغية "تداخلت رؤى خمتلفة حتاول جاهدة إفساح اال لكل جتربة، 

هي وحدها املقصودة باملصطلح، بل قد ختلو الصورة باملعىن احلديث من ااز أصال، 
 ويف )٦(،"صبفتكون عبارات حقيقية االستعمال، ومع ذلك فهي صورة دالة على خيال خ

بعض تلك احملاوالت أصبحت الصورة احلسية اليت كانت تشكل معظم الصور القدمية متثل 

                                           
  .١١٥: م، ص١٩٨٥ساسني عساف، دار مارون عبود، . د" وجهات نظر غربية وعربية: الصورة الشعرية": ينظر) ١(
  .٣٠:  ص  ، ه١٤٠١، ٢: علي البطل، دار األندلس، ط. د" الصورة يف الشعر العريب) "٢(
، ١: بشرى موسى صاحل، املركز الثقـايف العـريب، بـريوت، ط          " حلديثالصورة الشعرية يف النقد العريب ا     ) "٣(

  .٢٠: م، ص١٩٩٤
  .٦٠: حممد غنيمي هالل، دار ضة مصر، القاهرة، ص. د" دراسات ومناذج يف مذاهب الشعر ونقده) "٤(
  .٧٠: عزالدين إمساعيل، دار العودة ودار الثقافة، بريوت، ص. د" التفسري النفسي لألدب) "٥(
  .٢٠٥: علي البطل، ص. د" لصورة يف الشعر العريبا) "٦(



 ٢١٨

كل ما لأللفاظ احلسية يف ذاا من "وصار ) ١(تصوراً ذهنياً معيناً له دالالته وقيمه الشعورية،
  )٢(".قيمة أا وسيلة إىل تنشيط احلواس وإهلاا
تلفت تقسيمات النقاد هلا باختالف  حماوالم ومع تعدد حماوالت فهم الصورة اخ

  .واجتاهام
ولعل أهم األسباب اليت أدت إىل كثرة التقسيمات طبيعة الصورة املراوغة، وتراكيبها 

   )٣(.العصية على حتديد ماهياا وعناصرها، وستبقى كذلك ما دامت تشكيالً مجالياً متفردا
يه من مناذج يقيم عليها تقسيماته، ومن ويبقى لدارس الصورة من ذلك كله ما بني يد

خالل ذلك وصلت إىل أن الصور يف شعر عبداللَّه شرف يتنازعها اجتاهان غالبان؛ األول 
بياين يضم الصور التشبيهية، والصور االستعارية، والثاين شعوري يضم الصور الرمزية، 

تاماً من حيث اعتماده على والصور املتنامية، وهذا األخري ال يستقل عن األول استقالالً 
جزئياته التشبيهية واالستعارية، ولكنه يستقل عنه باملفهوم احلديث الذي يفرق يف بعض 
تقسيماته بني القيمة البيانية والقيمة الشعورية العامة، وإن استمدت من األوىل قيمتها 

  .الظاهرة
رب قدر ممكن ولذلك عمدت إىل دراسة الصور دراسة بيانية وشعورية؛ ألستكشف أك

من مجاليات التصوير باملعنيني القدمي واحلديث يف أشعار شرف املليئة بأمناط الصور 
  .املختلفة

                                           
 ودار الثقافة، –عزالدين إمساعيل، دار العودة. د" قضاياه وظواهره الفنية واملعنوية   : الشعر العريب املعاصر  ": ينظر) ١(

  .١٣٢: م، ص١٩٨١بريوت، 
  .١٣٢: السابق، ص) ٢(
  .١٠٥: موسى صاحل، صبشرى " الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث": ينظر) ٣(



 ٢١٩

  : الصور التشبيهية –أ 

  
ويراد ا الصور القريبة القائمة على أركان التشبيه أو بعضها، وهذا النوع من الصور 

بعاده، ومع اجلوانب التجريدية مع الواقع احملسوس بأ"يف شعرنا املعاصر يتعامل غالباً 
ومن مساته العامة اليسر، واعتماده على التركيب، والسرعة يف تقدمي دالالته يف ) ١(،"الفكرية

  )٢(.حملة أو حملات
 من االبتكار، فهي –على كثرا–والصور التشبيهية يف شعر شرف خيلو معظمها 

وث مبعظم أبعاده، أو مناذج قليلة مجلةً إما مناذج مكرورة أثر فيها الشكل التشبيهي املور
  .مبتكرة حتمل يف بعض جوانبها إبداعاً ومسوا

وهو يف كلٍّ يوظف التشبيه مبختلف أنواعه خلدمة فكرته لتبدو أكثر إشراقا، إضافة إىل 
  .ما تقدمه تلك الصور من خلفيات نفسية متنح الفكرة أشكاالً خمتلفة من التحليل

  )٣(:ها جديداً بعض ما قاله يف تصوير احلب، كقولهفمن تشبيهاته اليت ال جند في
  

لٍّ ويف جِديف د لألرضِ ينساب    مثلُ شعاعِ الشمسِ ترسلُه واحلب  
  

  )٤(:وقوله
  

وذكرى غرامك حتيا معي   
  وحييا معي العمر يف مضجعي

  

ي      سأذكر حبك يف أضلع  
  كنورٍ يضيُء ظالم احلياة

  
  )٥(:وقوله

  

  فاحلب كالعطرِ يف اآلفاقِ منتشر     يدافعه؟ من ذا يداريه؟من ذا

                                           
  .٧٢:  ص  ، ه١٤١١، ٢: فايز الداية، دار الفكر املعاصر، دمشق، ط. د" الصورة الفنية يف األدب العريب) "١(
  .٧٤: السابق، ص: ينظر) ٢(
  .٢٣: م، ص١٩٩٥/ ، نيسان١٠: ، العدد٢٤: جملة اخلفجي، السنة) ٣(
  .٥: م، ص١٩٨٩/ ، فرباير١١: ، العدد١٨: جملة اخلفجي، السنة) ٤(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٥(



 ٢٢٠

  

فهي صور مجيلة من حيث تصويرها للحب يف أطر حسية، ولكن هذه الصور تكشف 
عن املفهوم املتقارِب للحب لدى الشعراء الرومانسيني، فهو مل يعد أن شبهه مرةً بشعاع 

  . صور نفتقد فيها اجلانب االبتكاري األخاذالشمس، ومرة بالنور، وثالثة بالعطر، وهذه
وحينما يشبه أحد الشعراء قلبه بطائر فاجلامع ال يتجاوز عادةً الشدو والغناء، أو 

  )١(:االضطراب وسرعة احلركة، وقد أعاد شرف صياغة هاتني الصورتني يف قوله
  

 فيك ةرأى كلَّ املالح قلب
كالطريِ مقروناً إىل واديك  

  

رجو السعد يف ناديك  ما زالَ ي  
  حييا هناك على ربوعك صادحاً

  
  )٢(:وقوله

  

كالطريِ جيترئ كميف أفْق فرِحاً    والقلب رحتالً يف إثْرِكمم فبت  
  

فالصورة األوىل تعرِض قلب الشاعر املفتون وهو يغين على ربوع حبيبته كطائر ال 
ه املليحة، ويف الصورة الثانية نرى قلب الشاعر يعرف غري تلك الربوع اليت تقيم فيها حبيبت

وهو يرفرف يف أفق حبيبته كطري جريء، وهذه اجلرأة اليت جاء ا التشبيه التمثيلي مل متنح 
  .البيت غري القافية

ولشكل التشبيه التقليدي أثر واضح يف اختيار مفردات التشبيه التراثية يف كثري من 
د٣(:ة، من ذلك قولهصوره، وهذا ما أفقد صوره اجل(  

  

   أملٌ عجيب هويهز 
طروب يشدو بأحلان  

  

   احلبيب هيسحر القلب
  فكأمنا هو شادنٌ

  

                                           
  .٣٥: ، ص١٩٨٢/  فرباير–، يناير٢ –١: جملة األديب اللبنانية، العدد) ١(
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: ، العدد٢٥: جملة اخلفجي، السنة) ٢(
  .٣٤:  صم،١٩٨٢/  مايو– إبريل–، مارس٥ –٤ –٣: جملة األديب اللبنانية، العدد) ٣(



 ٢٢١

 والغريب أن الشاعر سعى إىل التجديد يف )١(شبه قلبه بالشادن، والشادن الظيب،
جب الصورة عندما جعل الظيب يشدو على غري عادة، وهي حماولة فيها ما فيها، ولعله أُع

ليالئم فكرة التجديد ) شادن(، وفاته أن ينتقي لفظاً غري )يشدو(و ) شادن(بالتجانس بني 
  .لفظاً ومعىن

  )٢(:ومن ذلك قوله أيضا
  

  والغصن حيكي خطوها     أو ما تراه بدا يذوب؟
  

لتشبيه ذه الصيغة يؤكد عمق التأثر املوروث يف تشبيهات شرف، وهذا ما اإن قلبه 
بني مفهوم التصوير القدمي واحلديث، بدليل تفاوت شطري البيت؛ فصدر يدفعه للخلط 

  . فحديث–على عدم مواءمته للصورة–البيت عباسي اللفظ والصورة، أما عجزه 
  )٣(:وقوله أيضا

  

  خد كَتفَّاحٍ شهِي
  صوت كزقزقة البالبل... 

  

أكثر من شعره ففي هذا املقطع من شعره احلر الذي يراعي فيه عادةً التجديد 
اللتني وقعتا مشبهاً ما تكشفان عن شيء محس ) تفاح، زقزقة(العمودي جند مفردتيه 

  .من التأثر
وقوله أيضاً يف مقطع آخر من الشعر احلر تظهر فيه بقايا ثقافة تراثية حبتة حالت دونه 

  )٤(:ودون االبتكار
  

  َألنت أَبصر من وميضِ الربقِ
مد نم دوأَجبعِ الصو  

  

                                           
  .١٥٦٠: ص" القاموس احمليط) "١(
  .٣٤: م، ص١٩٨٢/  مايو– إبريل–، مارس٥ –٤ –٣: جملة األديب اللبنانية، العدد) ٢(
  .١٦: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٣(
  .٧٨: وائل وجدي، ص" عبداللَّه السيد شرف الذي عرفته) "٤(



 ٢٢٢

نفتش يف مقطعه هذا عن أي إحياء جديد يف تشبيهيه فال جند إال صورتني شبيهتني 
  .متاماً معىن ولفظاً وصياغة مبا يف معاجم األمثال العربية

ويف إطار ذلك التأثر تطالعنا صور تشبيهية أخرى لشرف من النوع نفسه تقع يف 
وسطحيتها، من ذلك قوله واصفاً نظرات النفس موقعاً حسناً ننسى معه تكرار الصورة 

  )١(:حمبوبته
  

  ما دار يف خلدي وال خطَرت    نِها شهبـأنَّ السهام بعي
  

 مستنفدة، ولكن الشاعر دعم الصورة التشبيهية –كما تبدو أولَ وهلة–فالصورة 
 أكرب، بصورة أخرى استعارها للنظرات، مث عرب عنها بالسهام، مما أعطى التشبيه قبوالً

  .ومساحةً رحبة يف مقدورها أن تؤثر يف وجدان املتلقي
  )٢(:وقوله أيضاً يف تصوير بديع يغري باحلكم عليه باجلدة

  

  أنَّ عيين قد غدوت مياههاكَلَ    وكأنَّ وجهك قد غدا أجفاين
  

وءة ، وتركيبة البيت املبد)ماء العني(اموعة، وداللتها على داء ) مياهها(فلوال لفظة 
بالم التأكيد لكان للصورة شأن آخر، وهي مع ذلك صورة جمددة استطاعت أن تنقل 
مكانة احملبوبة من سواد العني إىل مائها، ووجهها الذي هو يف األصل مساحات انطالق 

  .إىل غطاء يستأثر بعينيه
  )٣(:وقوله أيضاً يف حمبوبته

  

  ت الليلُ مكتئباًـار وأنهي النه    يا أيها القلب قلْ يل كيف نأتلف؟
  

إن تشبيه احملبوبة بالنهار وتشبيه الطرف املقابل بالليل وارد على األقل عند الشعراء 
 –الليل(الرومانسيني، إذاً فال جديد من هذه الناحية، ولكننا عندما نطالع التضاد بني 

                                           
  . الشاعرمن جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم) ١(
  .٥٧:  ص  ، ه١٤١٤/ الة العربية، ذو القعدة) ٢(
  .١٠٧:  ص  ، ه١٤١٦/ ، حمرم٢٢٣: جملة الفيصل، العدد) ٣(



 ٢٢٣

 تشبيهني بليغني أكد ، ونشعر مبدى املفارقة اليت عاناها الشاعر فدفعته إىل إجراء)النهار
  .فإننا سنقبل تصويره ذا الشكل خبالف لو مل جيمع بينهما.. نتيجتيهما يف شطره األخري

وقد تكون الصورة التشبيهية سطحية جدا، ومع ذلك تتدخل مهارة الشاعر لتمنحها 
  )١(:بعداً مجاليا، كقوله

  

  عيناك يا حبيبيت
  عينانْ

ركَأعنيِ البش  
  

 عيين حبيبته بأعني البشر، وهذا كل ما يف تشبيهه، ولكنه ما لبث أن فنجد أنه شبه
  :قال بعد ذلك

  

مها دنياي لَكن  
  قَدر) ٢(وحبها

  

وهذا ما أعطى الصورة جاذبية مل نكن لنقبلها لوال تعليله األخري، وتلك مهارة تتجلى 
  .يف كثري من تشبيهاته السطحية واملكرورة

رفاً جدد يف صورها فتنحو منحى آخر، ذلك أن صوره أما التشبيهات اليت أظن ش
السابقة مل خترج عن موضوع الغزل وشكوى الغرام، فجاءت تشبيهاته تلك امتداداً مقارباً 
ملا كان عليه هذا النوع من الشعر يف السابق، وإن أضاف شرف إىل بعض تلك الصور ما 

ليت جاءت غري مقيدة مبوضوع، يزيدها قبوال، خبالف جماالت صوره التشبيهية املبتكرة ا
ولكنها يف العموم إىل أحاديث الذات أقرب، فكلما استشعر شرف عاهته أو ضعفه طار 

  .به حس فين إىل ما بعد املوروث ليطالعنا بصور حنس فيها جِدة وابتكارا
وشعره احلر مليء بتلك الصور، ولكن معظمها صور استعارية ستأيت فيما بعد، ولذا 

صوره التشبيهية املبتكرة على شكل دون آخر؛ ألن الشكل العمودي يستوعب مل تقتصر 

                                           
  .٣٢: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .وحبهما: ، وكان عليه مراعاة التثنية ليقولضرورة) حبها: (قوله) ٢(



 ٢٢٤

التشبيهات فكرة وصياغة أكثر من الشعر احلر، ولكننا نلحظ أن تشبيهاته املبتكرة يف 
الشكلني قريبة من الصور االستعارية، فجاءت إما بليغة، أو ضمنية لقوة تأثريها يف النفس، 

  .وملا حتمله من إشارة وإجياز
فها هو يصور يأسه من عاهته يف تشبيهني ضمنيني مجيلني يكشفان عن عمق معاناته 

  )١(:احلقيقية اليت ختتلف عن كل معاناة صورها من قبل، يقول
  

وهل تفيد الرقى أشالَء أموات؟ 
ى من غريِ رفّاتطالُ املَدوال ي  

  

ماذا تفيد سجيناً وردةٌ خطرت؟   
اآلنَ أجنحيت قد غاهلا شجن  

      
فهو لن تنفعه رسالة حبيبته اليت رمز هلا بالوردة ما دام سجيناً داخل آالم نفسه، ولذا 
يطلب منها يف إشارة واضحة أن تكف؛ ألن امليت ال جيدي معه الدواء، وألن أجنحته 
كسرية غري قادرة على احلركة، واملَدى الذي حيلق فيه العشاق بعيد ال يبلغه كسري 

  .األجنحة
ىل أحد تشبيهاته البليغة وقد صور فيها مجود ساقيه وكفيه عرب إشارات سريعة وانظر إ

  )٢(:وواضحة
  

ردخقَلْيب ت ا لَكدا بقُلْ مو  
  وساقاي حتْيت... 

ركَست طامح  
  وكَفاي جنيب
ثَرعبت ميشه  

  

لذي كان ينبض بربود بائسٍ يهتف يف وجه حماوره أنه لن يبايل بأي شيء، فقلبه ا
ويتحرك ويفكر مل يعد يشعر مبا حوله لكثرة مهامه اليت قام ا نيابة عن ساقيه اللتني 

  .أصبحتا حطاماً حتته، وكفيه اللتني صارتا هشيماً متفرقاً بني جنبيه
                                           

  .٥٦: م، ص١٩٩٠/ س، مار١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .٦٦: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٢(



 ٢٢٥

إن يف هذين التشبيهني البليغني تصويراً دقيقاً ملا عناه الشاعر، ألن اكتمال عناصر 
 الوصف قد خيفف من حدة الصورة، وجيعل من املشبه به أصالً واملشبه التشبيه يف مثل هذا

  .فرعا
وقد تثور به حدة املعاناة إىل انطالقات غري معهودة، فيمتطي من ريح عجزه خيوالً 
ينطلق ا إىل مساوات آماله املعتمة، ويصنع من نفحات صباحه الكئيبة عبرياً يرتقب شذاه 

  )١(:ر كل هذا يف قولهيف غد قريب ميين به نفسه، يصو
  

خيوالً يف مساوايت؟ 
  عبرياً للغد اآليت؟

  

  فمن للريحِ يطلقُها   
هن للصبحِ ينسجوم  

  
لقد ساقته آماله إىل تشبيه ريح اليأس اليت ألف منها اخلذالن باخليول املنطلقة، وشبه 

بليغني روعة ومجاالً صباحه الرتيب الذي اعتاد منه الكآبة بعبري واعد، ومما زاد تشبيهيه ال
وقوعهما بني صور استعارية أخرى ألقت عليهما ظالال، فجاء تشبيهاه كلوحة فنان 

  . مبدع
  )٢(:ويف تشبيه بليغ رائع أكاد أجزم جبدته يقول

  

العيونُ وعيناك رودت  
  أُرجوحةٌ للْعتاب

  

يصف عيين بدايةً يصف ما تقوم به العيون اليت رآها تتحرك يف دوران منتظم، مث 
حمبوبته اللتني تتحركان بطريقة خمتلفة، فهما ال تدوران بانتظام، إمنا مان بالدوران، حىت 
إذا بدأتا بالدوران انثنتا إىل وضع الركود، مث تعزمان على الدوران ثانية فتعودان إىل ما 

  .كانتا عليه، ومها أثناء ترددمها كاألرجوحة يف توايل حركتها القصرية
صوير يكشف عن عتاب دائم بينه وبني عيين حمبوبته، خبالف العيون األخرى وهذا الت

  .اليت تواصل دوراا بانتظام ناسيةً أو متناسية
                                           

  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .٥٠: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٢(



 ٢٢٦

ويصور يف موقع آخر تعلقه مبحبوبته الفاتنة يف تشبيهات بليغة متوالية يقدمها على 
  )١(:هيئة حقائق ال تقبل التشكيك، يقول

  

  هواك مجين
  وهدبك كين
  وعيناك زادي

  

لقد صنع من هوى حمبوبته وهدا وعينيها كل ما حيتاج إليه يف حياته، فهواها هو 
الترس الذي يوفر له األمن، وهدب عينيها بيته الذي يأوي إليه، أما عيناها فزاده الذي 

  .يبقيه حيا
دا، ويف تشبيهات قليلة جداً يسعى شرف إىل التنقيب عن صورة ال يعنيه منها إال ج

فيخفق مسعاه، أو على األقل ال تترك صورته تلك يف نفوسنا أثراً معهودا، من ذلك 
  )٢(:قوله

  

إنَّ السيد  
  كانَ رقيق القلبِ

  وصنبوراً للْحكْمة... 
  

، وعن جتاربه احلكيمة يف احلياة، وتوجيهاته )السيد(كان يتحدث عن والده 
 وهذه صورة تالئم أباه يف وجه الشبه الدال على لآلخرين، فشبهه بصنبور يتدفق باحلكمة،

  التدفق، ولكن املشبه مل يعد أن كان صنبورا، فماذا لو كان املشبه به حبراً أو را؟

                                           
  .٦٧: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .٣٧: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ٢(



 ٢٢٧

  : الصور االستعارية –ب 

  
وهذا النوع من الصور ال خيتلف عن سابقه التشبيهي من حيث االنتماء البياين 

على ما يف الكلمة من "تعارية أقوى، وذلك العتمادها املشترك، بيد أن تأثري الصور االس
دون احلاجة إىل وسائط كما يف التشبيه، ألن الشاعر يف صوره ) ١("محل وخصب كامن
إىل عامل جديد يشكله ) ٢("من بدائية التشبيه لينطلق يف رحاب اخليال"االستعارية يتخلص 

  )٣(.ة اليت أرادها هلا الشاعركيفما يشاء، ويف هذا العامل تكتسب الصور صفاا اخلاص
والصور االستعارية يف شعر شرف أكثر من سواها، وجندها متناثرة يف شعره احلر 
خباصة، ذلك أن التجربة الشعورية اليت تبدو يف شعره احلر أكثر مواءمة للصور االستعارية 

لب خلق على نقل حالة شعورية حيياها األديب، وهذا يتط"اليت تكتسب قيمتها من قدرا 
 ولألمهية اليت يستشعرها شرف يف الصور )٤(،"تصورات غري مألوفة يف سياق القصيدة

اازية االستعارية وجدناها يف كثري من قصائده ومقاطعه مكثفة أو متوالية ليؤكد أا 
كتلة "الذي يصبح الشعر من غريها ) ٥("األداة الكربى من أدوات التعبري الشعري"

  )٦(".جامدة
و الصور االستعارية يف شعر شرف بيانية جمردة أقصى ما يراد ا أركان وال تبد

حموران رئيسان يأتلفان يف تشكيل "االستعارة أو أنواعها فحسب، إمنا تظهر وقد تكنفها 
احلركة اللغوية : األفق النفسي وحيوية التجربة الشعورية، واآلخر: االستعارة، األول منهما

  )٧(".ركيب اجلملةالداللية بتفاعل السياق وت

                                           
  .١٢٥:  ص  ، ه١٤٠١، ٢: صف، دار األندلس للطباعة والنشر، طمصطفى نا" الصورة األدبية) "١(
  .٨٥:  ص  ، ه١٤٠٤، ١: أمحد بسام ساعي، دار املنارة للطباعة والنشر، ط. د" الصورة بني البالغة والنقد) "٢(
  .٨٥: السابق، ص: ينظر) ٣(
  .١١٤: فايز الداية، ص. د" الصورة الفنية يف األدب العريب) "٤(
  .٤٠: عباس حممود العقاد، مطبعة االستقالل الكربى، ص" لشاعرةاللغة ا) "٥(
  .٥٩: حممد الشوش، ص. د: إليزابيث درو، ترمجة" الشعر كيف نفهمه ونتذوقه) "٦(
  .١١٤: فايز الداية، ص. د" الصورة الفنية يف األدب العريب) "٧(



 ٢٢٨

وهذا ما سيجعلين أقسم صوره االستعارية قسمني؛ األول ذهين، واآلخر لغوي، على 
أن التداخل بني الذهين واللغوي يف الصور االستعاراية وارد، والفاصل الراجح بينهما ما 
يبدو للدارس يف تلك الصور من بعد نفسي تكشفه التجربة الشعورية اخلاصة بالشاعر، 

  . ما توحي به داللة الصورة اللغوية اليت تستقر يف ذهن الدارسوأيضاً
 فإن الصور االستعارية يف شعر شرف –وفق ما ذكرت–ومن خالل هذين التقسيمني 

معظمها صور ذهنية نستشف من شكلها البياين صوراً متداخلة تقوم يف الغالب على 
د منطية تراسل احلواس، أما التشخيص، أو التجسيم، أو التجسيد، وأحياناً قليلة تعتم

  .الصور اللغوية يف شعر شرف فهي اليت ال تعدو سياقها اازي املادي
  
  : الصور االستعارية الذهنية –١

وأكثر ما يطالعنا من صوره تلك التشخيص، والتشخيص وسيلة تقوم على تقدمي 
  )٢(: فمن ذلك قوله)١(اجلمادات ومظاهر الطبيعة يف صور كائنات حية،

  

  يت دمائيرأ
تسابان حني  
  تحتضن الرملَ
  وترسم أَطفاال

  

فقد جعل من دمائه املنسابة كائناً حياً أشبه باإلنسان وهو حيتضن الرمل، ويرسم 
األطفال، وروعة هذا التصوير املتداخل يف تعدد الصور ومسو املعاين، حيث تأخذنا الدهشة 

سي يف زي إنسان مفعم باإلنسانية واحلنان وهو عندما نتخيل ذلك املشهد الدموي القا
حيتضن الرمل، يف حني أن األقدام تطأ الرمل، وهو يرسم من بقاياه أطفاال، يف حني أن 

  .آخرين يرمسون من جثث األطفال طموحام

                                           
  .٨٠ :علي عشري زايد، ص. د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة": ينظر) ١(
  .٤٥: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ٢(



 ٢٢٩

وحني ينظر لألمواج والرياح ال ينظر إليهما بعني جمردة، بل يسمع يف اضطراب املوج 
س يف زعزعة الريح لألغصان والزهور وشوشة، فيمنحهما صفات على الشطآن مهسا، وحي

  )١(:املناجاة، ويشخصهما يف هيئة إنسان، يقول
  

   رتين مهسةُ األمواجِ للشطِّ الصبورحي
للزهرِ النضري الريحِ لألغصان وشوشات  

  
وال تقف الروعة عند حدود اهلمس والوشوشة واملشهد احلواري، فقد تسامت 

ما منح األمواج والرياح صفة اهلدوء، ومها أبعد ما يكونان عنه، وذلك الصورة عند
  .لتكتسب الصورتان بعداً خيالياً آخر

ويف مقطع آخر جيعل من النجوم وهي مجادات كائناً له قدرة على احلديث واحلوار، 
  )٢(:يقول
  

جومالن  
  اليت بعثرتها يداك

سائلُ عنكت  
  مساراتك املُتعبات

  

  )٣(:ر رجليه العاجزتني عن بره والقيام حبقوقه بأبناء عاقني، وذلك يف قولهويصو
  

  أَحبيين
  وأَنِسيين

  عقوق األرجلِ الكَسلَى
  

                                           
  .٣١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(
  .٩٣: مملكتان، ص: ديوان) ٢(
  .٥: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٣(



 ٢٣٠

ومينح الشاعر جزءاً من مفاتن حمبوبته صفة كائن حي قادر على السماع، فيناديه 
  )١(:وخياطبه يف قوله

  

  معذرةً: نَيا عودها الريا    مين إليك فهلْ دنا القرب؟
  

وعندما يطول ضجره من الليل الكئيب يتخيله شخصاً أمامه، فيناديه ليسائله عن 
  )٢(:حمبوبته اليت انقطعت أخبارها عنه، يقول

  

حنيا عليها فملُء القلبِ أدواُء؟ 
واليوم يا ليلُ ما رحنا وال جاءوا 
 عهد الوداد؟ وهلْ للقلبِ إصغاُء؟
  والبعد يا ليلُ آالم وبأساُء

  

هلْ فيك يا ليلُ عن ليالي أَنباُء؟   
 كانت نعيمي وكانَ الركب منطلقاً
يا ليلُ ماذا؟ أليلَى ما تزالُ علَى 

  نار البعد تحرِقين: ناديت يا ليلُ
  

ويف صورة استعارية قريبة من الصور البيانية احملفوظة يشخص الغيوم والسحب يف 
  )٣(: الرحال، يقولول وإلقاءز نكائنات هلا القدرة على ال

  

رحلَها السحب حطَّ وألقَت األرضِ من زمنٍ    والغيم الوحلُ غطَّى بقاع  
  

والصورة التجسيمية يف شعره أمسى قدراً من التشخيص، ألن التجسيم هو إيصال 
 فهو يتعامل فيها مع املعاين ليمنحها صفات إنسان أو )٤(املعىن ارد إىل مرتبة اإلنسان،

  .الف التشخيص الذي يقتصر على اجلمادات ومظاهر الطبيعة الصماءمرتبته، خب
  )٥(:فذا هو جيسم اخلطايا إنساناً يذرف دمعه طالباً املغفرة والعفو من مواله

  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  . ه١٤١١/ جملة املنهل، رجب) ٢(
  . حممود مطبوعة باحلاسبمن جمموعة تسلمتها من ابنه) ٣(
الصورة الشعرية يف النقد العـريب      "عبدالقادر الرباعي، نقالً عن كتاب      " الصورة الفنية يف شعر أيب متام     ": ينظر) ٤(

  .١٢٥: بشرى موسى صاحل، ص" احلديث
  .١٠١:  ص  ، ه١٤١٦/ ، شعبان٢٣٠: جملة الفيصل، العدد) ٥(



 ٢٣١

فكها يخطايا دمع ويف يديه    فبالبابِ يرجت ذنِبيا سيدي م  
  

 أحالمه وبعد أن يفيق من أحالمه يسترجع، ويدرك أن عصره هذا ال يستوعب
  )١(:الكبرية، ألن عصره رجلٌ عليل شج رأسه، يقول

  

جدي األحالمهلْ ت  
  ذا العصرِ املشجوجِ الرأس؟

  

ويومهنا يف صورة أخرى أن اللحن إنسان قادر على هداية اآلخرين وإرشادهم، 
  )٢(:يقول
  

املَسكوب هسيبقى يف اجلوانحِ شادياً    يهدي األحبةَ حلن لكن  
  

لتجسيدية وسط يف مسوها بني التشخيص والتجسيم، ألن التجسيد هو والصورة ا
 ولذا فقد فاقت التشخيص وقاربت التجسيم، ومن صوره )٣(تقدمي املعىن يف جسد شيء،

  )٤(:تلك قوله
  

تضعامٍ م ألف  
  أو تزيد قليال

  ا كنت أَرتق خيطَ األماين
  وأَزرع يف األرضِ صرباً مجيال

  

 خيطا، وللصرب بذرا، فهو يصلح خيط أمانيه ليقوى زمامها يف يديه، فقد جعل لألماين
ويزرع يف أرضه الصبر ليحصد عند القطاف مثاراً شهية، ويف هاتني الصورتني انتشار 

                                           
  .٢٩: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ١(
  ".قصائد مل تنشر: "م، بعنوان١٩٩٦/ ، فرباير٣٢: جملة الرافعي) ٢(
الصورة الشعرية يف النقد العـريب      "عبدالقادر الرباعي، نقالً عن كتاب      " الصورة الفنية يف شعر أيب متام     ": ينظر) ٣(

  .١٢٥: بشرى موسى صاحل، ص" احلديث
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٤(



 ٢٣٢

جزئي ميتد ليكون صوراً أخرى كصورة األرض اليت زرع فيها صربه اجلميل وهو يعين ا 
  .قلبه

  )١(:شااً لصور تراثية، كقوله عندما جعل للموت أنياباوقد جند يف جتسيده تكراراً م
  

كُضقيلَ ار  
تودفع  

ودين العى أسلَمحت  
ألنيابِ املوت  

  

  )٢(:وقوله أيضاً عندما جسد اآلمال يف صورة طائر حيمله وحيلق به يف آفاق من حيب
  

   حتملُهكم طاف يف األفْقِ واآلمالُ    م يف جنبيه يهترئلْحـوآب وال
  

وصف مدركات حاسة من احلواس بصفات مدركات حاسة "أما تراسل احلواس فهو 
 وهي وسيلة فاعلة يف تشكيل الصورة الشعرية اليت عين ا الشعراء املعاصرون )٣(،"أخرى

  )٤(.لقدرا على التشكيل الفين والنفسي
نا إىل الوقوف وقد يكون لتراسل احلواس يف شعر شرف بعد نفسي أظهر، رمبا ساق

على جانب تعويضي يروم من خالله تغطية عجز حاسة من حواسه حباسة أخرى غري 
  )٥(:عاجزة، كقوله يف حاسة اللمس اليت مجدت مع مجود أطرافه

  

  أَنبش باألظفارِ
  فرائحتك يا سيديت
  ما زالت يف ذاكريت

  

                                           
  .٢٣: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(
  .٨١: علي عشري زايد، ص. د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة) "٣(
  .٨٣ –٨١: السابق، ص: ينظر) ٤(
  .٢٧: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ٥(



 ٢٣٣

فقودة لديه يف نستشف من مقطوعته تلك إرادته القوية يف توظيف حاسة اللمس امل
حاسة غري مفقودة وهي الشم، فاستعاض بالشم عن اللمس، وراح ينبش بأظفاره باحثاً يف 

  .ذاكرته عن بقايا رائحة حمبوبته الغائبة
ويطغى اجلانب الفين وهو ينقل وظيفة حاسة إىل أخرى عندما حيول حاسة السمع إىل 

  )١(:حاسة البصر يف قوله
  

  لَما خطرت أَحلْت الكونَ أُغنيةً    لكُألخضراَء تشدو ا األطيار وا
  

فبدالً من أن تصبح األغنية نشيداً مسموعاً يف اآلذان أصبحت روضة خضراء اللون 
  .تراها األعني

  )٢(:ورمبا مجع بني الفين والنفسي يف مثل قوله
  

  ها هم أَصحايب
  يزدرِدونَ اَألوراد... 

  

هم مبن ميضغ شيئا، فألغى حاسة النطق ليحل حيث صور أصحابه وهو يتلون أوراد
الذوق حملها، ويف ذلك تصوير بديع، يتنازعه جانب نفسي ميكن أن نستظهر منه سخطه 

  .على أصحابه الذين يتصنعون أشياء كثرية منها ذلك الفعل
  

                                           
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: عدد، ال٢٥: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .٢٩: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٢(



 ٢٣٤

  : الصور االستعارية اللغوية –٢
 ووجوهها يف )١(ة،وهي الصور اليت تربزها األلفاظ يف سياق غريب ذي داللة واضح

شعر شرف حمدودة، فهي غالباً ال تتجاوز الصيغ اازية املادية اليت ال حيتاج الذهن فيها 
إىل إعمال لسرب أغوارها كما يف الصور الذهنية، بل تكاد متر على املتلقي مروراً سريعاً ال 

  .يشعر معه يف بعض األساليب بوجود صورة
  )٢(:من ذلك قوله

  

  املوت سواء
   واجهة الريحيف

  أو حتت ركامِ األنباء
  

فال جند أننا حباجة إىل إيضاح صوريت الواجهة أو الركام عندما أضافهما إىل الريح 
  .واألنباء، وهذا ال يسلب املقطع إحياءه، ولكنه يقل عما اعتدناه يف الصور الذهنية

  )٣(:ونشعر بالشيء نفسه عندما نقرأ قوله
  

  :قلت حزينا
  لكنا
  نا منْتشق األقوالما زِل

  

فاالمتشاق للسيوف ال األقوال، وأتى بلفظ االمتشاق ليظهر عجز من يعنيهم عن 
توظيف اللفظ يف مكانه املناسب، فكأن أصحابه حياربون يف غري حرب، وحياولون أن 

  .يربزوا يف صورة الفرسان وما هم كذلك
  )٤(:وقريب من ذلك قوله

  

                                           
  .١٢٠ –١١٩: فايز الداية، ص. د" الصورة الفنية يف األدب العريب": ينظر) ١(
  .٣٠: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ٢(
  .٣٠: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٣(
  .٥٥: صقراءة يف صحيفة يومية، : ديوان) ٤(



 ٢٣٥

  اخلعي
املشحوذ كعن حرف  

مدهغ  
  

ولكن اإلحياء هنا خيتلف عن سابقه، فهو هنا يريد خبلع الغمد عن احلرف املمشوق 
  .إخراج حبيبته من صمتها القاتل الذي أفصحت عنه بنظرات ضجر بسبب عاهته

  )١(:ويف مقطع آخر واضح الداللة يقول
  

إليك أعتذر  
كالفجرِ إىل نافذت عند مفلم أتقد  

  مِأمسح عنك غبار النو... 
  وأحمو عنك رذاذَ الكَسل

  

نعرف أنه .. وإحيائهما)  رذاذ الكسل–غبار النوم(فمع هاتني الصيغتني اللغويتني 
  .يعتذر عن تأخره يف إيقاظ وجدان حمبوبته

وقد يوغل يف املعىن فتغمض الصورة لغموض داللتها، وإن جاءت ألفاظها واضحة، 
  )٢(:كقوله
  

كدحو ا أنته  
مي عيونرتك  

  خلْف الزمان
  

ناه عنها يف بعض سياقاا، ولكنه يريد عينيه احلقيقينت عرففهو ال يريد بالعيون ما 
  .اللتني رمى ما إىل الزمن القدمي لتستجلبا له ذكريات ماضٍ مجيل رآه ما
  )٣(:وكقوله وهو يطلب الرمحة من خالقه عندما يعرض اخللق على الصراط

  

                                           
  .٦: احلرف التائه، ص: ديوان) ١(
  .٥١: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٢(
  .٦٦: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٣(



 ٢٣٦

  فهبين رِضاك
موالص دضِ الذُّنوبرراطَ بِع  

  

رض للذنوب؟ ولكنه ملا علم أن الصراط الذي سيمر عليه دقيق دفعه أمله فأي ع
الكبري يف الرمحة إىل دعوة مواله الرحيم؛ ليمد من عرض ذلك الصراط بقدر ذنوبه 
 العريضة، لعل مروره عليه يكون أثبت وأسهل، ومجال الصورة يف تضمنها معىن االعتراف

  ).عرض(بالذنب بإحياء خاطف يشع من لفظة 



 ٢٣٧

  : الصور الرمزية –ج 

  
يف هذا القسم والذي بعده تظهر آثار الدراسات احلديثة للصور مستقلة عن العرض 
البياين املتبع يف القسمني السابقني، وهذا ما يعرف حديثاً بالقيمة الشعورية اليت أجدها 

  .كله ومضمونهجلية يف شعر شرف احلر اجلديد يف ش
 وهو أول قيمة )١(،"تقرير للقضايا، وتسجيل لإلشارات"لذلك فإن الرمز الشعري 

 لكونه )٢(شعورية مباشرة تنبع من جتربة الشاعر لتحدد رؤاه بواسطة الصور الناجتة عنه،
تقدمي حقيقة جمردة، أو شعور، أو فكرة غري "وسيلة إحيائية حديثة حياول الشاعر من خالهلا 

وظائف مجالية " ليحمل رمزه األديب )٣(،"باحلواس يف هيئة صور وأشكال حمسوسةمدركة 
  )٤(".على حنو مؤتلف مع مكونات النص الفين] هـ[ـعندما تسهم جتربت

واملتتبع الصور الرمزية يف شعر شرف يستطيع أن يصنفها يف ثالثة مستويات تكشف 
يت اكتسبت صوره معها داللة عن جانبني؛ األول يكشف عن أبعاد جتربته الشعورية ال

  .إحيائية، والثاين يكشف عن مصادره اليت استمد منها معظم صوره تلك
  
  : الرمز اجلامد –١

وهو ما يبدو طرف الصورة املعين معه يف هيئة معان أو مجادات، لينقلها املبدع بعد 
 حتديد  ويف هذا النوع من الرموز قد يصعب)٥(ذلك مما هو مادي باجتاه ما هو روحي،

العالقة بني أطراف الصورة ومغزى الشاعر ما مل يتم الوقوف على أبعاد التجربة الشعرية 
للنص والشاعر أيضا، ومع ذلك يبقى الغموض العام املصاحب هذا املستوى الرمزي يف 

  .شعر شرف حائالً بيننا وبني اجلزم مبعرفة األبعاد احلقيقية لصوره تلك

                                           
أبو عبدالرمحن بن عقيل الظاهري، الرئاسة العامة لرعاية الـشباب، حائـل،   " أصول الرمز يف الشعر احلديث  ) "١(

  .٧:  ص  ، ه١٣٩٨
  .٧٦: ساسني عساف، ص. د" وجهات نظر غربية وعربية: عريةالصورة الش": ينظر) ٢(
  .١١٠: علي عشري زايد، ص. د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة) "٣(
  ١٧٥: فايز الداية، ص. د" الصورة الفنية يف األدب العريب) "٤(
  .٨٠: ساسني عساف، ص. د" وجهات نظر غربية وعربية: الصورة الشعرية": ينظر) ٥(



 ٢٣٨

ة حيلم فيها برجوع غائب من رحلة جمهولة، ولكن فمن ذلك قوله يف قصيدة طويل
  )١(:دون جدوى

  

  اَألحالم تطارِدين
  تأمرين أن أنتظر الغائب

املَيتة كي ميَأل كلَّ األشرعة  
  يزرع فوق الوجه املكدود البسمةَ واَألضواء

  

  فمن هو ذلك الغائب؟ وما حقيقة تلك األشرعة امليتة؟ وماذا تعين؟
د عىن به األمل كما أشار يف ثنايا قصيدته، ولكننا نبحث عن مراده أما الغائب فق

باألشرعة امليتة فال جند إشارة واضحة، وبعد متحيص النظر يف قصيدته وإعادة قراءا مرة 
 أنه يرمز باألشرعة امليتة إىل –وبغري جزم–بعد مرة من غري جتاهل ملعاناته العامة يتضح 

شرعة هي اليت حترك السفن، وأن األطراف هي اليت حترك أطرافه اجلامدة، جبامع أن األ
اجلسد، ويزيد هذا التفسري قرباً من احلقيقة ترقبه البتسامات وأضواء تعلو وجهه املكدود 

  .إبان امتالء األشرعة بالرياح مث االنطالق
  )٢(:وقد يكون الرمز أكثر وضوحاً مع مثل تلك الداللة يف مثل قوله

  

  )٣(طورِأَشعر أَين كالنا
  كاملسمارِ بداخلِ حائط

  

فنعلم أنه يرمز بالناطور واملسمار ومها يف حالتيهما تلك إىل عجزه عن احلركة، وهذا 
  :اجلزم نابع من قوله قبل ذلك املقطع

  

  كَرِهت روحي نقْر اإلصبع
  فَوق املَقعد

                                           
  .٢٣: االنتظار واحلرف اهد، ص: انديو) ١(
  .١٧: السابق، ص) ٢(
  )٦٢٢: القاموس احمليط، ص. (حافظ الكرم والنخل: الناطور) ٣(



 ٢٣٩

  

مع إىل نشرة ويقول يف مقطع آخر تظهر فيه الصورة الرمزية يف ثوب مجايل وهو يست
  )١(:األخبار

  

  تفْجؤين األخبار املَحفُورة
  وذاكرةُ املوجوعِ... 

  تاللُ مرايا
  

يكشف عن جانب مجايل يف التصوير، وجانب ) تالل مرايا(إن اإلحياء الكامن يف 
رمزي، فاملرآة تعكس ما أمامها، وإذا أحاطت املرآة مبكان من مجيع جوانبه فإن الصورة 

بح صوراً متعددة، وكذلك كانت ذاكرة ذلك املوجوع بفواجع األخبار، املعكوسة ستص
كان كل جزء فيها تال تكسوه مرآة، فلكثرة األخبار السيئة تشات لديه املواجع، 
وتكررت صورها يف مجيع أحناء ذاكرته، ومن خالل إيضاح هذا التصوير يتضح لنا البعد 

  .يطر على ذاكرته غري نشرة األخبارالرمزي للصورة الذي يشري إىل آالم أخرى تس
ويف قصيدة يذكر فيها رحلة طويلة قطعها وحده، وكان أثناء ذلك يصف ما يلفت 

  )٢(:انتباهه من مشاهد، من ذلك قوله يف مدينة راعت انتباهه
  

  كُلُّ جدران املَدينةْ
  قَد تغطَّت بِالعرايا

  والعرايا محدقات بِالغرِيب

  

ته تلك مل تنطلق به من أرض الواقع، فهو يف حياته مل يقم برحلة طويلة فيها إن رحل
مثل تلك التفاصيل وهو ابن الريف املالزم له، إذاً مدينته تلك كانت من مدن عامله 
اخلاص، وعراياها الالئي غطني جدراا كن من نوع آخر خيتلف عن عرايا املدن العارية، 

كماً بيانياً جمرداً من اخللفيات الرمزية، فماذا خلف فحينئذ لن حنكم على الصورة ح
  مدينته؟ ومن هن عراياها؟

                                           
  .٣٤: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .١٣: القافلة، ص: ديوان) ٢(



 ٢٤٠

ال "ومبا أن املدينة يف ذلك السياق رمز عصري وكذلك العرايا، فإن الرموز العصرية 
حتيا إال يف بناء القصيدة، ألا بناء لغوي يستمد قيمته من الداللة اللغوية مث من ختصيصها 

 وذا فإن بدايات الرمز يف املقطع السابق تكشفت أوالً مع عنوان )١(،"حبسب جتربة الشاعر
، مث اتضحت خلفياته عرب مضامني القصيدة اليت اكتسبت تعدداً من )الغريب(القصيدة 

خالل املشاهد املختلفة اليت شاهدها يف رحلته، لنعلم بعد هذا كله أن املدينة رمز للحياة 
  .ات الكثرية اليت حتيط ا، أما الغريب فهو شاعرنا الرحالاحلديثة، وعراياها رموز للمغري

  
  : الرمز احلي –٢

 اليت )٢(وهو ما جاءت أطراف الصورة معه مستمدة من مظاهر الطبيعة واحلياة النابضة
  )٣(".التعبري عن حالة شعورية أو ذهنية"يقصد الشاعر من رموزها 

 من الواقع الذي فرض عليه والرمز احلي يف شعر شرف وسيلة من وسائل اهلروب
حياة مقيدة، فكثرياً ما رمز لنفسه مبا جيد فيه ما ال جيده يف نفسه، فالعصفور مثالً يرمز 
للحرية واالنطالق عند معظم الشعراء الرومانسيني، ورمبا عند غريهم، وهو كذلك عند 

 شعره شرف، إضافة إىل معاين الرباءة والطيبة والضعف واجلمال، ولذلك مل يوظف يف
  .طيوراً جارحة ترمز ملعاناته، ألنه مل جيد فيها ما جيده يف شبيهه العصفور

تتكشف كل هذه املعاين يف قصيدة حوارية بني عصفور يرمز به إىل ذاته، وغصن ال 
حيمل رمزاً حمدداً أكثر من جمموعة رؤى يتوخاها الشاعر يف إجابات وجدها يف احلياة، 

  )٤(:عصفور فوقه أنغامه احلاملة، يقولوأنطق ا لسان غصن ينشد ال
  

      النضري نيوماً يسألُ الغص العصفور سمه
أي سر قد طوته األرض من ماضي الدهور؟     

                                           
  .٢٣٨: فايز الداية، ص. د" الصورة الفنية يف األدب العريب) "١(
علي عشري زايد عند حديثه عن الرمز الكلي . د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة: "من كتابتلخيص املفهوم ) ٢(

  .، ولذلك مل أشر إىل املرجع إشارة مباشرة١٢٤: والرمز اجلزئي يف قصيدة لنازك املالئكة عن الصخرة، ص
  .٧٦: ساسني عساف، ص. د" وجهات نظر غربية وعربية: الصورة الشعرية) "٣(
  .٣١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٤(



 ٢٤١

أي معىن لليايل يف أساها والسرور؟               
  أي معىن للهوى للحب للشوقِ الكبري؟

                     ***  
ب اإلنسانُ يف دنياه أن يلقَى الغرام          يطْلُ

          فيشكُو جاهداً طولَ اُألوام مثَّ يلقاه
       رامالض إذ زاد ى النجمرعالليلَ وي دهشي

  أي سر يا ترى يرجوه يف احلب األنام؟
                    ***  

اإلنسانُ أن املالَ مفتاح بسحاهلناْء             ي 
مثَّ يصحو فإذا الكلُّ هباٌء يف هباْء          
يشتكي الفقر ويشكو من حزازات الثراْء        

  أي معىن يطلُب اإلنسانُ من هذا العناْء؟
                    ***  

         بساماً على الطريِ الغرير نالغص فأجاب
بك املصري               أيها املسكني مهالً ال يعذِّ

       املسري وال تسألْ إىل أين ال تقلْ كيف
اندض ا األيامإ :جليلٌ وحقري  

  
إا تساؤالت عميقة، وإجابات أعمق، تتضمن جتارب طويلة يف احلياة، وما العصفور 

  .غري ذاته، وما الغصن غري رؤاه اليت يؤمن ا، ويغالط ا نفسه أحيانا
لى ذاته مرة أخرى بوضوح يف عصفور طليق يغرد يف األحناء ليسمع الكون وتتج

  )١(:نشيده حني يقول
  

صفورع  

                                           
  .٤٩: مملكتان، ص: ديوان) ١(



 ٢٤٢

اُألفق فْترِشي  
هياحنج تحت مللَمي  

  حبيبات الريحِ
لهفَيا ل  

  جناحاه
  وسعا كُلَّ الدنيا

 ...صفورع  
ينيهع ننيا مالد تنفَلت  

يفَما يبغ  
  هذا املُتسربلُ باَألحالمِ

  وقَبضِ الريحِ؟
  جناحاه
  وخطاه

  

لو كان هذا املقطع لشاعر معاىف غري شرف لوصفَت صورته تلك بالتناقض؛ إذ كيف 
يذكر يف بداية املقطع أن عصفوراً يفترش اآلفاق جبناحيه ويواجه ما الريح، مث يذكر يف 

يسترد جناحيه وخطاه ليتمكن من التحليق؟ فمن غري ايته أن ذلك العصفور يتمىن أن 
  شرف مبثل تلك األحالم يتمىن ذلك وقد فقد وظيفة يديه ورجليه؟

ومن كائنات الطبيعة اللطيفة ينتقل إىل مظاهر طبيعية أخرى، ولكنها قاسية حتمل 
الرموز خلف أمسائها رموزاً أكثر إاماً وعمقا، فعندما تقسو عليه نفسه يصور وراء تلك 

معاناة جمردةً من األحالم واألماين، فها هو يفرد قصيدة للريح يتناول فيها آثارها املعروفة، 
  )١(:وآثاراً أخرى، فإىل أي شيء كانت ترمز تلك الريح؟ يقول

  

الريح يه  
  تحفر يف األرضِ

                                           
  .٤٥: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ١(



 ٢٤٣

  شكلَ الدروب
  وتنقش يف الصخرِ
  تكتب يف الصدرِ

  نبض التواريخِ
إما اللقاح  

وإما اجلراح  
 ...الريح يه  

ككَّلَتاليت ش تلك  
  وأعطتك ثوب الشموخ
  فكيف غَزلْت من الشدوِ

  للريحِ
  سوطَ عذاب

  ودراعةَ التهلُكَةْ
 ...الريح يه  

  تنساب رغْم املتارِيسِ
  ...بني امليادين
  تبيد احملالْ

يف الكون روحتف  
  إما اعتزاال

  وإما اعتدالْ
  

نشعر أول وهلة أنه ال يقصد الريح بعينها، خاصة إذا تأملنا اآلثار اليت ذكرها للريح، 
فليست كلها آثاراً حقيقية، فهي حتفر يف األرض وتنقش يف الصخر وتساعد يف ذر اللقاح 
على النباتات، ولكنها ال تكتب يف الصدر نبض التواريخ، وال تشكل بعواصفها اإلنسان، 

ون مبدأ اعتزال أو اعتدال، فالريح اليت عناها بتلك األوصاف هي احلياة وال تبث يف الك
  .بلينها على اآلخرين، وقسوا عليه



 ٢٤٤

ويف حلظة شعورية أهدأ من سابقتها ينظر للمد نظرة معتدلة، وخباصة إذا علمنا أنه 
  )١(:وليرمز به إىل اليأس بكل معانيه اليت جيدها يف نفسه، وال جيدها يف عامله اجلميل، يق

  

  هو املَد يعلو
  وها أَنت تسمع زقو العصافريِ

  تطلُب دفئا
  ورأسك ترقُد بني الذِّراعني

 ...الشرايني ئزت  
جفأَر  
  أَبكي

  وموجك يا مد يعلو
  فكيف يغين كَِسري اجلَناح؟

  

شيد عذب تشدو به الطيور، يعجب الشاعر من متكن اليأس منه على ما يسمعه من ن
لتبدد صمتها وهي حتلق باحثة عن دفء يقيها برودة احلياة، فريجف ويبكي ملَا رآه، ولكن 
معاين اليأس يف نفسه أقوى من معاين السرور، فيكف عن الغناء؛ ألنه ال يستطيع االنطالق 

  .ليغين كما تغين تلك الطيور الطليقة
  
  : الرمز التراثي –٣

تعددة يستمد الشاعر عناصر صورته، وذلك بالنظر إىل أن التراث ومن مصادره امل
من بعض دالالته " وعادةً يجرده الشاعر املعاصر )٢(منجم طاقات إحيائية ال ينفد هلا عطاء،

  )٣(".التراثية ليحمله األبعاد املعاصرة لرؤيته الشعرية

                                           
  .٤٨: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ١(
  .١٢٨ –١٢٧: علي عشري زايد، ص. د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة": ينظر) ٢(
  .١٢٨: السابق، ص) ٣(



 ٢٤٥

، وكالمها والرموز التراثية يف شعر شرف مستمدة من مورث ديين، وآخر تارخيي
يكشفان عن اتصاله الوثيق ما، فكثرياً ما خلص صوره بأحد رموزمها لتجيء صوره دالةً 

  .على جتربة طويلة يف هيئة موجزة
وتطالعنا رموزه الدينية يف مواضع كثرية من شعره، فقد وظف بعض مشاهد القرآن 

ة احلقيقية اليت وردت الكرمي لريمز ا إىل حالة قد ختتلف يف بعض أطرها العامة عن احلال
  )٢(:حاولت إغراءه فتبعها بتردد، فقال) ١(يف األصل، من ذلك أن سيدة عاهرة

  

تارتداس ةٌ ثُمطْوخ  
  وتتبعت خطاها... 

حيثُ شاءت...  
قنا ثَويب متَزهو  

قيدا صلْين يسال ت  
  من أَمامٍ أَو وراء

  قَدت الكف الرداء
ةْفاجلبعاَألر هات  

  مزقتها الزوبعةْ
  

) ٣( مع امرأة العزيز–عليه السالم–فهو يف هذا املقطع يرمز إىل قصة يوسف الصديق 

  .على الفارق الشاسع بني جمريات القصة احلقيقية، وما حدث للشاعر من اجنراف أو شبهه
ثالً أمام األعني يف ويف موقف آخر صور صمته الرهيب بطريقة بليغة موجزة جعتله ما

  )٤(:لوحة مرسومة قبل مثوله يف األذهان، يقول
  

تمأةَ الصنسياً متطمم  
ذَةالناف نلُّ مية أُطقرالش  

                                           
  .ن الشاعر ال يعين سيدة حقيقية، بل يعين ا مفاتن احلياةمن سياق النص الرمزي يتضح أ) ١(
  .١٦: القافلة، ص: ديوان) ٢(
  .٢٨ إىل ٢٣سورة يوسف، من اآلية : ينظر) ٣(
  .٣٨: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٤(



 ٢٤٦

  

النادرة االستعمال شعرياً اختصرت عليه الكثري، وأعطت ) منسأة(فنجد أن لفظة 
 وقد توفاه اللَّه –لسالمعليه ا–صورته مشهدا، فقد أخذها من آية قصة موت سليمان 

 أن يبني مبوته قصر علم اجلن بالغيب، يف –تعاىل–عندما أراد اللَّه ) ١(وهو متكئ عليها عاماً
 منسأَتهفَلَما قَضينا علَيه املَوت ما دهلُم علَى موته إالَّ دابةُ اَألرضِ تأْكُلُ {: –سبحانه–قوله 

 را خنِفَلَمذَابِ املُهِيي العا لَبثوا فم بينَ الغولَمعوا يكَان أَنْ لَو ناجل نتيب٢(.}ت(  
ال حتتمل الرمز، بل هي لفظة قرآنية مقتبسة، وال ) منسأة(وقد يبدر للقارئ أن لفظة 

وهو يف احلقيقة رمز إىل حالة السكون واهلدوء اليت جللته ) املنسأة(شيء غري ذلك، ولكن 
متكئ عليها، ويفصح الرمز عن إحيائه أكثر عندما جاء مضافاً إىل الصمت الذي غشي 

، لتبدو الصورة مع الرمز يف تكامل –عليه السالم–اجلن وهم ينتظرون األمر من سليمان 
  .تام معرب عن حالة دقيقة يعنيها

يار أمناط والرموز التارخيية يف شعره أقل نسبة من األوىل، وهو يعمد فيها إىل اخت
  )٣(:بسيطة متعارف عليها، كقوله يف صاحب محِسنٍ جتنى عليه جمتمعه وأصحابه

  

  سأَقولُ يف التحقيقِ
املَنار بلْحل تفَعر كَيف  

  وأَقولُ... 
كلَيوا عدع كيف  
  أَيا سنِمار اَألوانْ

  

جزاَء (عريب املعروف فهو يرمز حبالة صاحبه الذي يراه حمسناً إىل قصة املثل ال
  .جبامع اازاة باإلساءة مقابل اإلحسان) ٤()سنِمار

                                           
  .٤/٣١٨   ، ه١٣٨٣، ٢: حممد بن علي الشوكاين، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط" فتح القدير": ينظر) ١(
  .١٤: سورة سبأ، آية) ٢(
  .٩: القافلة، ص: ديوان) ٣(
  .مر شرحه يف مبحث املعاين واألفكار من هذا الفصل) ٤(



 ٢٤٧

ويف موضع آخر يصور جمنون ليلى ولياله، وكثرياً وحبيبته عزة، رموزاً للحب 
الصادق، يف وقت جرد احلب فيه من معانيه احلقيقية، ليصبح وسيلة للرذيلة والتندر 

  )١(:واالحتيال، يقول
  

   لَيلَى واملَجنونْرتبِقُ
عانِس يالِ امرأةخ فوج  

  ضاعت عزة
  صارت شيئاً مثلَ النكْتة

 ...كُثري صار  
  باباً يدخلُ منه اخلائن واملُحتال

  

ال شك أنه استطاع من خالل رموزه إعطاء صورة واضحة عن بعض احملبني يف هذا 
 يف تلك الرموز اآلنفة، وحولوها إىل أهداف الزمان، ممن امتهنوا معاين احلب اليت تشكلت

غري نبيلة، على أنه ينبغي أن أشري إىل أن أكثر الرموز التارخيية ال تعد من ابتكار الشاعر، 
  .ألا اختذت رموزاً منذ القدم، وفضيلة الشاعر هنا إحسانه توظيف الرمز

  

                                           
  .١٥: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ١(



 ٢٤٨

  : الصور املتنامية –د 

  
) ١(ة بأصول بيانية بسيطة يف الشعر القدمي،وهي وليدة دراسات شعورية حديثة متصل

 وفيها يستعني الشاعر حبركة )٢(وتعرف أيضاً بالصور املكثفة واملطولة واملركبة والكلية،
 من خالل صور متتابعة يرسم ا )٣(الدراما، وحياة القصة، وموسيقا الشعر، ليبدع قصيدته

تمل يف نفسه أو ما حييط مشهداً طويالً يستقصي فيه خصائص وصفات تعكس ما يع"
  )٤(".ا

والصور املتنامية ال تلغي التشبيه، وال متحو االستعارة، وإمنا تقدم فهماً أعمق من 
  )٥(.الفهم اجلزئي ليبقيا معها على أساس أما وسائل خمتلفة لوسائل كربى تضمها مجيعا
العضوية ويف شعر شرف تطالعنا مناذج عديدة لتلك الصور، وهذا ما يؤكد الوحدة 

واملوضوعية يف قصائده تلك اليت جتيء سلسلة واحدة يف تتابع حمكَم، لتصبح معها القصيدة 
  .لوحة شعرية صامتة، أو متحركة أسهم فيها قلم مبدع، وزخرفتها ريشة رسام

فهذا مشهد يصف فيه غزاالً خطر أمامه فسىب لبه، وقد صور فيه تغري أحواله من حال 
  )٦(:للقاء، يقولإىل حال نتيجة ذلك ا

  

  خضراَء تشدو ا األطيار والكُأل
 كالطريِ جيترئ كميف أفْق والقلب
 يشكو عذاب اجلوى والعمر ينطفئُ
 يبتدئ أين نايةَ الدربِ أو م

لَما خطرت أَحلْت الكونَ أُغنيةً    
فبت مرحتالً يف إثرِكم فرِحاً    

مرت عليه شهور بات ينكرها 
وح هال تدري قوادم طَّ يف التيه

                                           
)١ (١٠٤: فايز الداية، ص. د" الصورة الفنية يف األدب العريب: "نظر إىل بعض مناذجها الشعرية القدمية يف كتابي ،

١٠٥.  
  .١٠٤، ١٠٣، ١٠٢: فايز الداية، ص. د" الصورة الفنية يف األدب العريب": ينظر) ٢(
  .١٣٧: بشرى موسى صاحل، ص" الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث: "نظر أيضايو
  .٩٤: م، ص١٩٩٤، ٣: طه وادي، دار املعارف، القاهرة، ط. د" مجاليات القصيدة املعاصرة": ينظر) ٣(
  .١٠٢: فايز الداية، ص. د" الصورة الفنية يف األدب العريب) "٤(
  .٩٥: عبدالقادر الرباعي، ص" الصورة الفنية يف النقد الشعري": ينظر) ٥(
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: ، العدد٢٥: جملة اخلفجي، السنة) ٦(



 ٢٤٩

وخلَّفَته نؤوماً عيشه خطأُ        
وخانه اللحن حىت أَزه الصدأُ        

ال نولْمأو ح حولَك به تطأُ  ر 
  فانساب حنوك ال غَولٌ وال ظمأُ

  

وهدت الريح ما يبنيه من أملٍ      
أناملُه مل تقدر إن حاولَ العزف 
 هيف األضالعِ ينكر والقلب فآب
له نوراً يعانقه حىت خطرت  

  
فحني نتأمل األبيات نشاهد كيفية تتابع الصور فيها، وتناميها صورة بعد صورة، 
لتكون معاً مشهداً متحركاً أمام أعيننا، مث يقف املشهد يف آخر األبيات، فتقف معه 

  .أنه حدث عياناأبصارنا، لتعود من جديد تسترجع تفاصيله وك
وتتمثل معاناته الغرامية يف مشهد آخر تلح فيه حمبوبته على عناده، والبعاد عنه، فيصور 

  )١(:تفاصيل النأي وما ترتب عليها من معاناة، يقول
  

  وتنأَين عني
كيادأُن  

  تبدين فَوق جواد العناد
  يداعب منك اهلَوى
  ...خصالت الشعور

فَييف رِقة كرثَغ بِسم  
  ليس يعنيك صويت

 ...يكأُناد  
  وبدراً ومشسا... تبدين جِيداً

  تديرِين وجهك عند النداء
  فتظلم كُلُّ الشموس

  ...ويرتج تحيت رماد الطريق
  ويخبو الشهِيق

                                           
  .٢: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(



 ٢٥٠

رالقَم وحن دصاعتي نكَم  
  

صور اجلزئية وتواليها اكتسب املقطع حياة قصصية متنامية يف مشهد فمع جتمع تلك ال
  .شدتنا إليه أحداثه بلقطاته املتتابعة

وقد يصور من مشهد رمزي بعيد عن الواقع تفاصيلَ قصة متنامية الصور، فنشعر معها 
  )١(:وكأن عامله اخلاص عامل حقيقي، يقول

  

  أَتأَرجح بين السيفَينِ
اماً مجتفاقَور  

ينين عالثالثُ م فيالس قترِبي...  
  أَميلُ فَال يهتز الظِّلُّ

تزهبِطُ ال يأَهو  
  ...تسمر ظلي فَوق احلائط
  ويرتفع السيف ويهوي

  تسقُطُ رأسي
  تصبِح قعباً بني اَأليدي

  يف ساحات الفعلِ املاضي
  يضحك ظلِّي

حفْتيريطينافذةً و   
  فَأُبصر جِسمي يتأَرجح بني السيفَنيِ

اتفَرقُطُ زت... فَأَسمالص هجيف و  
  

ذلك العامل اخلاص اكتسب شيئاً من صفات عامل احلقيقة يف ظل تنامي الصور، 
لقطات قصصية "فتحرك املشهد أمامنا حىت النهاية، وهذا ما جيعل الصور يف ذلك اإلطار 

                                           
  .٢٦ :االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ١(



 ٢٥١

الذي جعل من اخليال شبه حقيقة، ومن الشاعر الذي كان ضحية ) ١("حية قريبة من الواقع
  .للمشهد ماثالً بني الواقفني يشاهد ما حيدث له

وتتجلى مهارة شرف يف إبداع تلك الصور عندما حيركها افتراضا؛ أي عندما يصور 
  )٢(:ا مشهداً مل حتدث تفاصيله بعد، كقوله

  

ض نسابنما ييرِحوُء الفَج  
  مختاالً نديا

  وشعاع الشمسِ ينسلُّ
  فَتيا

  والعصافري تغين
اجلديد ها الصبحزه  

  تنشر اآلمالَ
ليدومٍ ويف ي  

  فَأَفيقي يا فتايت
النشيد لْوعي حماسو  

  ذاك قَليب
شتاقاً إليكجاَء م  
ساً يف أُذُنيكهام:  

  يجعلُ اخلَريات ريب
  حنايا راحتيكيف 

  

؛ أي )حينما(فنشعر وكأن املشهد يتتابع، مع أنه ساق تلك الصور جمتمعة بعد قوله 
فحينئذ .. عندما جتد حمبوبته ضوء الفجر خمتاال، والشعاع فتيا، والعصافري شادية بآماهلا

                                           
  .١٢١: طه وادي، ص. د" مجاليات القصيدة املعاصرة) "١(
  .١٩: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٢(



 ٢٥٢

وكلَّ العصافري، حىت ت والشعاع ذلك الفجر ه املشتاقبلِّغ هذه يتحقق املشهد، ليصبح قلب
  :العناصر جمتمعةً حمبوبته دعوته اهلامسة

  

  يجعلُ اخلَريات ريب
تيكاحنايا ريف ح  

  

إن تلك الصور اجلزئية يف النماذج السابقة مل تكن لتقوم ذا األثر الفاعل يف تغيري منط 
ألن الصورة اجلامد إىل متحرك لو مل جتئ يف أسلوب متنامٍ سلس وثيق االتصال مبا حوله، 

الصورة اجلزئية املفردة يف مثل تلك السياقات غري مقصودة لذاا، إمنا هي عنصر من 
  )١(.تركيب أكرب يتفاعل مع بقية عناصر

                                           
  .١٣٧: بشرى موسى صاحل، ص" الصورة الشعرية يف النقد العريب احلديث": ينظر) ١(



 ٢٥٣

   :ا املوسيق– ٦

  
وهي عنصر أساس من عناصر الشعر قدميه وحديثه، وأداة من أبرز األدوات اليت 

  )١(.يستخدمها الشعراء يف بناء قصائدهم
لشعر وقيامه ا مل يغفل النقاد واملتذوقون دراستها واستعراض مجالياا وألمهيتها يف ا

للغات أنه ال أكدت جتربة اإلنسانية يف كل العصور وكل ا"فقد ) ٢(على مر العصور األدبية،
  )٣(".اشعر بال موسيق

 جوهر الشعر الظاهر واخلفي، والفارق بينه وبني سائر الفنون النثرية، اوبقيت املوسيق
صنوان ال يفترقان مهما تقدم "بقى كذلك ما بقي الذوق الشعري فطريا، فهي والشعر وست

  )٤(".الزمان وارتقى اإلنسان
العماد "أمهيات أخرى، فرأوها ) ٥(ويف العصر احلديث أكسبها النقاد غري املستغربني

بدون هذا الذي تستند عليه وتتغذى به كل العناصر الفنية املُشكلِّة للتجربة الشعرية، و
 فتفتقد الصور )٦(،"العنصر يتحول البناء الشعري إىل أنقاض نثرية خالية من الروح والعاطفة

تعدي عامل " وتتسطح ألفاظها اليت ولدت شعرية معها لتبدو عاجزة عن )٧(بافتقادها ألواا،
  )٨(".ةالوعي والوصول إىل العامل الذي يتجاوز حدود الوعي اليت تقف دوا األلفاظ املنثور

 الشعر احلديث اعتاد النقاد والباحثون تقسيم هذا العنصر قسمني اولدراسة موسيق
شاملني؛ األول يتناول النغم اخلارجي من أوزان وقواف، واآلخر يستكشف أبعاد النغم 

                                           
  .١٦٢: علي عشري زايد، ص. د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة": ينظر) ١(
: ص     ،  ه١٤١٧،  ١: مؤسسة الرسالة، ط  حيدر الغدير،   . د" عمر أبو ريشة شاعراً وإنسانا    : شق اد عا": ينظر) ٢(

  .، ففيه ثبت تارخيي ألمهيتها يف جنس الشعر القدمي عربيه وأعجميه٢٨٣ –٢٧٧
  .٩: م، ص١٩٨٨حممد حسن عبداللَّه، دار املعارف، " الصورة والبناء الشعري) "٣(
  .١٥١: شوقي ضيف، ص. د" يف النقد األديب) "٤(
  .الظاهر، واخلفي:  الشعر بنوعيهاموسيقاأعين بعض املتأثرين بالتيارات األدبية الغربية احلديثة، ممن مهشوا ) ٥(
  .١٤٠: م، ص١٩٨٦يسري العزب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، . د" القصيدة الرومانسية يف مصر) "٦(
  .٩٧: ضيف، صشوقي . د" يف النقد األديب": ينظر) ٧(
  .١٤٠: يسري العزب، ص. د" القصيدة الرومانسية يف مصر) "٨(



 ٢٥٤

الداخلي؛ ظاهرِه، وخفيه، ومع هذين التقسيمني يسهل على الدارس إبراز مجاليات اإليقاع 
  .ستكشاف ما خيبئ جرسه من خلفيات فنية، وجتارب شعوريةالظاهر وعيوبه، وا

  
  : اخلارجية ا املوسيق–أ 
  

  : األوزان –١
 أما يف )١(،"جمموع التفعيالت اليت يتألف منها البيت"وهي يف القصيدة العمودية 

القصيدة احلرة فهي هياكل عروضية قائمة على وحدة التفعيلة، واحلرية يف تكرار عددها يف 
  )٢(.واحدالشطر ال

ستة حبور ) ٣(وقد انتقى شرف لقصائده العمودية اليت تشكل أكثر من ثلث شعره
  .خليلية صب يف قوالبها التامة وازوءة أفكاره وعواطفه

وكان للبحر البسيط احلظ األوفر؛ حيث نظم عليه أكثر من ثلث قصائده، يليه البحر 
ر الرمل اللذان شكال معاً بتساوٍ ربعاً الكامل الذي قارب الربع منها، مث البحر الوافر، وحب

  )٤(.آخر، ويأيت بعدمها البحر املتقارب، فالبحر اتث حيث تقامسا باقي قصائده

                                           
  .٤٣٦: حممد غنيمي هالل، ص. د" النقد األديب احلديث) "١(
  .٧٩: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر": ينظر) ٢(
دة، وجمموع شعره احلر    قصي) ٥٥(هذا إذا نظرنا إىل عدد القصائد واملقطوعات، ألن جمموع قصائده العمودية            ) ٣(

، فإذا نظرنا إىل املقدار العام فإن شعره العمودي الذي قاربت أبياته مثان مئة              )١٤٤(من مقطوعات طويلة وقصرية     
  .بيت سيبلغ ما يعادل ثلثي شعره، وخباصةً أن كثرياً من شعره احلر جاء يف مقطوعات قصرية

  :ي ونسبتها من جمموعهايف هذا اجلدول إحصائية بعدد حبور شعره العمود) ٤(
    البحر  عدد القصائد  النسبة املئوية

  ١  البسيط  ١٩  %٣٤,٥
  ٢  الكامل  ١٥  %٢٧,٣
  ٣  الرمل  ٧  %١٢,٧
  ٤  الوافر  ٧  %١٢,٧
  ٥  املتقارب  ٤  %٧,٣
  ٦  اتث  ٣  %٥,٥

  



 ٢٥٥

وعندما نتأمل األوزان اليت انتقاها شرف ألشعاره جندها من البحور الشائعة قدمياً وحديثاً 
ب أنه أمهل حبرين ال تقل شهرما والغري) ١(إال البحر املُجتثّ الذي كَثر النظم عليه حديثا،

وكثرة استعماهلما عن حبوره تلك؛ فقد أمهل البحر الطويل، وهو البحر الذي متتلئ به دواوين 
ولكننا ) ٢(الشعراء املتقدمني حىت أوائل شعراء النهضة، وال يكاد خيلو منه ديوان شاعر معاصر،

 مما جعله )٣(،" يف نسبة البحر الطويلاياراً"نلتمس له يف ذلك عذرا، فقد حلظ بعض الدارسني 
  )٤(".يف أشعار القدماء... لة األوىلز نإن زمانه قد مضى، فلم تعد له امل"يقول 

ومما أمهله شرف مما كان له شيوع معقول يف الشعر القدمي، وانتشار غري حمدود يف 
 وأطالها أخف البحور على الطبع،"الشعر املعاصر البحر اخلفيف الذي قيل عنه إنه من 

وكان وما زال يتربع على أعايل القوائم اإلحصائية ) ٥(،"ويكثر يف البيئات املتحضرة... للسمع
واضطرابه وتلونه وإغراءه باالنسياب مرةً والتأمل "ألوزان الشعراء املعاصرين، ألن حركته 

ذا كامل ولو سلمنا ) ٦(،"لغناء الذات، والتعبري عن الوجدان] جتعله صاحلاً[البطيء مرةً 
  التسليم أو بعضه لكان أنسب البحور لتجارب شرف الشعورية، إذاً أين هو من شعره؟

إن اإلجابة عن هذا السؤال قد تتضمن ملْزاً يف احلس املوسيقي لدى شرف، أو ملزاً يف 
 خالخشى عقباه، ألنين مل أجد شرفاً مموسيقية ذلك البحر، ويف هذين اللمزين ما ت

عامل معها حىت أصم موسيقيته بقصور، ومل أجد أيضاً من عاب البحر بأوزانه اليت ت
) ٧(اخلفيف مبثل ما سأعيبه به مما هو موثق سوى رأي واحد مفاده أنه نثري التركيب،

                                           
اخلوجة، دار الغرب حممد احلبيب بن : أبو احلسن حازم القرطاجين، حتقيق" منهاج البلغاء وسراج األدباء": ينظر) ١(

  .٢٦٨: م، ص١٩٨١، ٢: اإلسالمي، بريوت، ط
، ٣: صابر عبدالدامي، مكتبـة اخلـاجني، القـاهرة، ط        . د"  الشعر العريب بني الثبات والتطور     موسيقا": ينظر) ٢(

  .١٠٨:  ص  ، ه١٤١٣
  .٢٠١: م، ص١٩٧٨، ٥: إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، ط. د"  الشعرموسيقا) "٣(
  .٢٠١: السابق، ص) ٤(
ما بعد عالمة احلذف جاء يف : ، تنبيه١١٨: صابر عبدالدامي، ص. د"  الشعر العريب بني الثبات والتطورموسيقا) "٥(

  .املرجع متقدماً على ما قبله
م، ١٩٧٥علي عباس علوان، من مشورات وزارة اإلعالم العراقية، بغداد،          . د" تطور الشعر العريب يف العراق    ) "٦(

  .٤٩٦: ص
  .اكتسب هذه الصفة  لكثرة جميئه مدورا) ٧(



 ٢٥٦

وال يزال أكثر ... جييز من الزحاف والعلل الشيء الكثري"باهت النغم، بارد اإليقاع؛ ألنه 
ة رأي آخر دونته مشافهةً يعضد ما سبق، ويضيف إليه  ومث)١(،"مالءمة لألسلوب اخلطايب

أن إيقاع البحر "ما جيرد ذلك البحر من مساته اجلليلة اليت وسم ا سابقاً ليؤكد بشدة 
اخلفيف يفتقد اجلاذبية، وغري قادر على االنسجام مع الدفقات الشعورية، واملوجات 

  )٢(".دية اليت تزيد النغم الشعري ألقاالعاطفية، وهو قبل ذلك ليس مؤهالً للحركة اإلنشا
 البحر اخلفيف، وال يسيغ إيقاعه، امن هذا كله يتضح أن هناك من ال يتقبل موسيق

 الذين يتخريون لتجارم قوالب موسيقية تنسجم مع وجدانه، وتأتلف مع حسه منوشرف 
  . ال يستشعره هواملوسيقي اخلاص، دون أن يضطر اراة غالبية تستشعر يف حبر ما إيقاعاً

ويف ذلك ما يدل على ضعف آراء النقاد القدماء واحملدثني وتكلفهم عندما زعموا أن 
  ) ٣(.لكل وزن شعري موضوعات شعرية خاصة به، أو على األقل يالئمها دون غريها

                                           
منجم : "، ضمن مقال للدكتور غازي القصييب بعنوان      ٢١:  ص    ،  ه١٤٢١/ ، رمضان ٢٨٤: الة العربية، العدد  ) ١(

  .، وهو يف األصل رأي للشاعر إبراهيم العريض استعرضه الدكتور غازي"الوثائق العريضية
: زله مغرب يوم األحد املوافق      الدكتور حممد بن سعد بن حسني حني لقائي به يف من          هذا خالصة رأي األستاذ     ) ٢(

  . ه١٩/٢/١٤٢٢
  :من الكتب القدمية اليت ذكر فيها مؤلفوها ذلك الرأي) ٣(
  .٧:  ص   ، ه١٤٠٥عبدالعزيز املانع، دار العلوم، الرياض، . د: ابن طباطبا، حتقيق" عيار الشعر "–
علي حممد البجاوي، وحممد أبوالفضل إبـراهيم، دار الفكـر          :  هالل العسكري، حتقيق   أبو" كتاب الصناعتني  "–

  .١٤٥: م، ص١٩٧١، ٢: العريب، ط
أمحد أمني، وعبدالسالم هارون، مطبعة جلنة التأليف والترمجـة         : املرزوقي، حتقيق " مقدمة شرح ديوان احلماسة    "–

  .٩: م، ص١٩٦٧، ٢: والنشر، القاهرة، ط
  :ثة اليت أيد مؤلفوها ذلك الرأي أو مالوا إليه فمنهاأما الكتب احلدي

عبداللَّه الطيب اذوب، مطبعة مصطفى البـايب احللـيب، القـاهرة،     " املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها      "–
  .٧٤ –١/٧٢م، ١٩٥٥

  .٩٢ –٩٠: م، ص١٩٠٤سليمان البستاين، مطبعة اهلالل، القاهرة، " مقدمة اإللياذة "–
  .٢١٠: يوسف بكار، ص" قصيدة العربيةبناء ال "–
  .٨٢: م، ص١٩٧٢، ٤: أمحد أمني، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط" النقد األديب "–
  .١٠٥ –١٠٢: م، ص١٩٦٩علي اجلندي، دار املعارف، القاهرة، " الشعراء وإنشاد الشعر "–
  .٧٢: م، ص١٩٧٨، ١٠: رة، طشوقي ضيف، دار املعارف، القاه. د" الفن ومذاهبه يف الشعر العريب "–
  .٣٢٢: م، ص١٩٩٢، ٩: أمحد الشايب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط" أصول النقد األديب "–



 ٢٥٧

) ١(ويتعرى ذلك الرأي حينما جند تناقضاً غريباً لدى أحد النقاد املعاصرين القائلني به،

وال بد أن : " الذي ذكر فيه رأيه األول)٢(نما قال يف كتاب أحدث من سابقهوذلك حي
نشري هنا إىل أننا ال نؤمن مبا ذهب إليه بعض املعاصرين من حماولة الربط بني موضوع 
القصيدة والوزن الذي تنظم فيه، فحقائق شعرنا تنقض ذلك نقضاً تاما، إذ القصيدة 

ل الشعراء أن خيصصوا املوضوعات بأوزان هلا ال تشتمل على موضوعات عدة، ومل حياو
تنظم إال فيها، فكل موضوع نظم يف أوزان خمتلفة، وكل وزن نظمت فيه موضوعات 

 وقد نلتمس لصاحب هذا الرأي عذرا؛ فمن احملتمل أنه نسخ رأيه األول برأي )٣(،"خمتلفة
  .جديد رأى فيه النضج واالعتدال

أن القدماء "يصر على ) ٤( الدراسات النقدية احلديثةومهما يكن فإن معظم ما جاء يف
من العرب مل يتخذوا لكل موضوع من املوضوعات وزناً خاصاً أو حبراً خاصاً من حبور 

  )٥(".الشعر القدمية، فكانوا يتمادحون ويتفاخرون ويتغزلون يف كل حبور الشعر
قصيدته؟ وما الذي إذاً ما الذي يسوق شاعر الطبع كشرف وغريه إىل اختيار وزن 

جيعلنا حنن القراء نتقبل تلقائياً قصيدتني لشاعر واحد على اختالفهما التام يف املوضوع 
  واحتادمها يف الوزن، ورمبا القافية، وحركة الروي أيضا؟

                                           
، "الفن ومذاهبه يف الشعر العريب    : "هو الدكتور شوقي ضيف، وقد قال بذلك الرأي يف كتابه املشار إليه سابقا            ) ١(

  .٧٢: ص
من قائمة من قوائم مؤلفاته اليت مل تسر وفق ترتيب أجبدي وأظنها رتبـت              اعتمدت يف هذا احلكم على أكثر       ) ٢(

  ".يف النقد األديب"مقدماً على كتابه " الفن ومذاهبه يف الشعر العريب"ترتيباً زمنيا، حيث جاء فيها كتاب 
  .١٥٢: م، ص١٩٨٨، ٧: شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط. د" يف النقد األديب) "٣(
  : سبيل املثال من غري ما ذُكر وسيذكرمنها على) ٤(
  .١٧٧: إبراهيم أنيس، ص. د"  الشعر العريبموسيقا "–
  .٣٩٣: م، ص١٩٨٤، ٣: حممد فتوح أمحد، دار املعارف، القاهرة، ط" الرمز والرمزية يف الشعر املعاصر "–
لورقي، دار النهضة العربية، بـريوت،      السعيد ا . د" مقوماا الفنية وطاقاا اإلبداعية   : لغة الشعر العريب احلديث    "–
  .١٦٨: م، ص١٩٨٤، ٣: ط
، ٢: إبراهيم عبدالرمحن حممد، مكتبة الشباب، القاهرة، ط      . د" دراسات يف األدب والنقد   : بني القدمي واجلديد   "–

  .١١٩: م، ص١٩٨٧
  .٤٤٥:  ص  ، ه١٤٠١إبراهيم السعافني، دار األندلس، بريوت، . د" مدرسة اإلحياء والتراث "–
  .٤٤١: حممد غنيمي هالل، ص. د" النقد األديب احلديث) "٥(



 ٢٥٨

إن حماوالت عدة تتسابق إىل اإلجابة عن هذين التساؤلني، لعل أقرا للذهن، وأكثرها 
 )١(،"تتسع للتعبري عن العواطف املتناقضة واملختلفة يف وقت واحد"رحابة هو أن األوزان 

  .ويف هذه اإلجابة املبسطة يزول إشكال ختصيص وزن بغرض أو العكس
حتديد طابع نفسي لكل " فيقترح ،وهناك من حياول عالج هذه اإلشكال عالجاً نفسيا

زن وبعضها يتفق وزن أو جمموعة من األوزان الشعرية، فبعض األوزان يتفق وحالة احل
يحمل " ألن الوزن جمرد صورة، ولكنه )٢(،"وحالة الفرح وما إىل ذلك من أحوال النفس

، ومن مث تكُون لكل ...داللة شعورية عامة مبهمة ويترك للكلمات بعد ذلك حتديد الداللة
  )٣(".قصيدة نغمتها اخلاصة اليت تتفق وحالة الشاعر النفسية

ل اإليقاع النفسي الذي حيسه الشاعر ساعة بناء القصيدة ومن تلك احملاوالت ما يحم
الرباطُ احلقيقي هو بني املوضوع واإليقاع الذي "عملية انتقاء الوزن غري اإلرادية، ليصبح 

ميثل حركة النفس وحاالا، ومناسبة اإليقاع لقدر املشاعر اليت تعتلج يف شعور الشاعر 
  )٤(".لدى تصديه لبناء قصيدة

أياً –رب احملاوالت القادرة على حتديد العالقة بني الوزن ومناسبته ملوضوعه ولعل أق
الشاعر يفكر يف " هي تلك اليت حتتكم لتجربة الشاعر الشعورية، ألن –كان ذلك املوضوع

 دون أن تقيد التجربةَ )٥("مستويات التجربة وأبعادها تفكرياً آنياً ال انفصام بني عناصره
  )٦(". سابقة للوزن، بل يكتسب كل وزن خصائصه داخل التجربةخصائص"الشعريةَ 

وعلى هذا فإن أوزان شرف حتتكم إىل جتربة شعورية مير ا، ولذلك فقد غلبت على 
قصائده ذات التجارب الشعورية اجلادة األوزانُ الطويلة، ويؤكد بعض النقاد أمهية التجربة 

                                           
  .٣٨: م، ص١٩٨١، ٢: إبراهيم عبدالرمحن حممد، دار العودة، بريوت، ط. د" قضايا الشعر يف النقد العريب) "١(
  .٥٩: عزالدين إمساعيل، دار العودة ودار الثقافة، بريوت، ص. د" التفسري النفسي لألدب) "٢(
  .٧٩: ، ص٥٩ :السابق، ص) ٣(
النعمان القاضي، دار الثقافة للنشر والتوزيـع، القـاهرة،         . د" املوقف والتشكيل اجلمايل  : أبو فراس احلمداين  ) "٤(

  .٤٨٤: م، ص١٩٨٢
  .٢٦٤: م، ص١٩٨٢، ٢: جابر عصفور، دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، ط. د" مفهوم الشعر) "٥(
  .٢٦٥: السابق، ص) ٦(



 ٢٥٩

جلزع يتخري عادةً وزناً طويالً كثري املقاطع أن الشاعر يف حالة اليأس وا"الشعورية رائياً 
  )١(".يصب فيه من أشجانه ما ينفس عنه حزنه وجزعه

ولذا جاء البحر البسيط ذو األجزاء الطويلة والتفاعيل الثماين يف مقدمة أوزانه، ومل 
 يتصدر أعلى القوائم اإلحصائية ألوزان شعراء معاصرين، ولكنه يف –فيما أعلم–يكن 

اليت أُولع الشعراء بركوا منذ " يتوسطها، فهو وإن كان من البحور معظم أحواله
كما هو يف –إال أنه إذا جاء تاماً ) ٢(،"التساع أفقه وامتداد رقعته ومجال إيقاعه... اجلاهلية

 فإنه جيلل السمع املرهف بفخامته وجهوريته، وهذا ما ال ينسجم وجتارب –شعر شرف
  )٣(: هذا البحر يف مثل قولهامانسية، فلو تأملنا موسيقعة الروز نشرف الشعورية ذات ال

  

 أقضك الصمت أم قد غالَك الشغف؟
 فيف شوقٍ وتنعط مالوه وتتبع
 فكها يذكرى غرامٍ دمع وغري

ال يغتالُك ضِ النفس٤(ورو (  فاألس
  يا أيها القلب قلْ يل كيف نأتلف؟

  

قٍ ز ن يف كيف انفلت من األضالعِ  
تروح تنسج أوهاماً تعانِقُها       
      ألَم هخيالٍ نبض ال شيَء غري

  يف مدارِجِه عواقْب كشعل دفَع
  هي النهار وأنت الليلُ مكتئباً

  
 تتجاذبنا إيقاعات شبه صاخبة كنا ننتظر منها أن تتمايل بنا، اإذا تأملنا تلك املوسيق

مشاعره ترفل يف ثوب موسيقي فضفاض مسيك األجزاء ال يالئم رقة وهذا ما جيعل 
  .مشاعره اليت حنسها يف القصيدة

أما إذا خرجت جتربته الشعورية عن إطارها الرومانسي املعهود فإن قصيدته من ذلك 
  )٥(:الوزن تصبح أكثر انسيابية، جند ذلك يف قصيدة يذكر فيها حال أُمته

  

النذُر      والريح تزأر يف طياتها   طفلةً تلهو بدميتها           يا أُمةً  

                                           
  .١٧٧: إبراهيم أنيس، ص. د" عر الشموسيقا) "١(
  .١٦٤:  ص  ، ه١٣٩٨جالل احلنفي، مطبعة العاين، بغداد، " ذيبه وإعادة تدوينه: العروض) "٢(
  .١٠٧:  ص  ، ه١٤١٦/ ، حمرم٢٢٣: جملة الفيصل، العدد) ٣(
  .ترك اجلزم ضرورة) ٤(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٥(



 ٢٦٠

 هل يرجتى اخلري ممن باهلدى كفروا؟
   رببابِ الدارِ تأمت إن الذئاب
ما قيمةُ العيشِ لو يف الذلِّ ننحصر؟ 
القوم بعدك يف اللذات قَد سكروا 

    راحلَذ أقدارِه نم برهي وليس
روالفُج ملَا أحاطَ بنا األوباش  

  

فيم ارتحالُك حنو التيه يف ولَه؟    
وكم صرخنا أفيقوا يا بين وطين     

يا أمةً حريتين يف مسريتها            
يا سيدي يا رسولَ اللَّه معذرةً  
خافوا من املوت فانساقُوا طَواعيةً   

  هتركت فينا كتاباً لو نعانِقُ
  

إن اخلطاب اجلاد الذي وجهه شرف ألمته يف أبياته تلك جعل من البحر البسيط وعاًء 
  .مناسباً لتجربته الشعورية

والبحر الكامل يف شعر شرف حيظى من جمموع أوزانه مبكانة ثانية، ال سيما بعد 
 تراجع نسبة البحر الطويل يف الشعر املعاصر، وقد كان يف السابق من أوزان الدرجة

وهذا ما أظنه سبباً يف إتاحة اال للبحر الكامل الذي حظي يف الشعر املعاصر ) ١(األوىل،
مبكانة البحر الطويل، ورمبا الرجز الذي اندثر تقريبا، فالكامل مل يعد يغري بإيقاعه السلس 

البحر الذي يستمتع به مجهور السامعني من حميب "الشعراء املعاصرين فحسب، بل أصبح 
  )٢(".بأنه مطية الشعراء احملدثني] هـ[ـوميكننا اآلن وحنن مطمئنون أن نصف.. .الشعر

وللرصانة اليت يتمتع ا البحر الكامل مع رشاقته املُطلَقة بدا مناسباً ملختلف جتارب 
إن أريد به اجلد فخماً جليالً مع عنصر ترمني ظاهر، "شرف الشعورية، وهذا ما جيعل منه 

غزل وما مبجراه من أبواب اللني والرقة حلواً مع صلصلة األجراس، وجيعله إن أريد به ال
  )٣(".، وهو حبر كأمنا خلق للتغين احملض...ونوع من األة

سبني أمتَّ تناسب مع مرونة ويف شعر شرف جند كال من الشعورين اجلاد واهلازل متنا
ألوزان  الكامل، ونغمه العذب، مما يؤكد ضعف رأي القائلني بتخصيص ااموسيق

                                           
  .٢٠١: إبراهيم أنيس، ص. د"  الشعرموسيقا": رينظ) ١(
  .٢٠٨: ص: السابق) ٢(
  .٣٢١: قاسم احلسيين، الدار العاملية للكتاب، املغرب، ص" الشعر األندلسي يف القرن الرابع اهلجري) "٣(



 ٢٦١

 باملوضوعات؛ فهاتان قصيدتان متفقتان يف الوزن والقافية وحركة الروي أيضا، ولكن
  )١(:مضمونيهما خمتلفان، يقول يف القصيدة األوىل

  

  اآلالم حتوطُه غدا الفؤادو
  األوهام هبنبض ى تطوفومض
 فتختفي األسقام اجلواب جيد

وكَبت خيولٌ كلُّها إقدام؟    
 ىت ستبصر يف الدجى األحالم؟وم

وخبا الضياُء وندت األرحام؟  
وإىل مىت تلهو بنا األيام؟         

    يف األفقِ أنغاماً هلا أنغام
   قاموم أين صاحب وظننت
    طامح ناً فالفؤادطَع تدري

األقزام توساد الظالم مع  
  

يام    ذَهب الشباب وولَّت األ  
كم عاش جهاولفح الريحِ يدفع ف 

 علَّه عن احلقيقة حثو الوجودي
كيف احلصانُ قد استجاب لظاملٍ 
 أم كيف يشرق بالورى ألق املنى؟

ما للئامِ على البسيطة سودوا  
أين الرفاق؟ وأين من نهفو هلم؟ 
عبأا من مهجيت وبعثتها  

على أبوابِكُم    ونثرتها شوقاً 
   يتهور كُمفإذا الذي يف أرض

تضأُغْم وإذا العيونُ عن احلقيقة  
  

إن هذا املضمون اجلاد جيري مع البحر بيتاً بيتاً كما جيري مع القصيدة األخرى ذات 
  )٢(:املضمون األقل جدية الذي أراد شرف من خالله رياضة القول فحسب، يقول

  

 رثَغ روافت  امسب كضاح
ومنِ استبتك فسالت األنغام؟ 
ومنِ اليت من وحيِها اإلهلام؟  
 والتهيام عين الشوق غاب أو
 متي أَنسامأىن أَر وشذاك  
 األحالم شرِقت وبنورِ وجهِك

قالت بِصوت ساحرٍ متدللٍ      
هلتك عند تغييب؟   من يا ترى أَ

  من شاغَلَتك؟ ومن ترى حدثتها؟
 كوجه ما غاب–ين–قلتمذْ فارقت  

  عيناك تؤنسين بِسحرِ حديثها
وهواك يمُأل وحديت ويشدين 

                                           
  .١٥٧: حسني علي حممد، ص. د" مقاالت وحماورات: من وحي املساء: "من كتاب) ١(
  . ابنه حممود مطبوعة باحلاسبمن جمموعة تسلمتها من) ٢(



 ٢٦٢

  أو كنت أثناَء الغيابِ تنام؟
  

  يا ويلَيت: قالت بدلٍّ ساحرٍ
  

 مما نظم عليه شعره وميضي شرف مسخراً حبوره املُنتقاة خلدمة أفكاره وعواطفه، فكان
حبر الرمل، وهو حبر طري النغم، عذب اإلنشاد؛ لسهولة انسيابه على اللسان والرتباطه 

  )٢(: فمن هذا البحر قوله)١(بقوانني الغناء،
  

رام أنْ ينسى ولَو حباً شقي؟     
 وِيظَمآناً ر تشواها عيف ه
نِيرٍ هوأْسا لَمتين ييمت  

  

ى صباً سال أو عاشقاً  من رأَ  
ليس يل يف األمرِ إال أَنين     

  صورةٌ للسحرِ يف أَعطافها
  

فعند قراءة األبيات نشعر بانسياب موسيقاها يف أمساعنا، وحنس أن بداخلنا من 
ينشدها على ألسنتنا، وذلك أن الرمل حبر غنائي يناسب اإلنشاد والترمن، وبإمكان من 

  . أن يستعذب أنغامه، وينساب معها كانسياا يف أذنهميتلك أدىن حس موسيقي
حبور الشعر "ومن البحور األخرى اليت نالتها عناية شرف البحر الوافر، وهو من 

  )٤(: ومنه قوله)٣(،"اجلميلة ذات اإليقاع الغنائي الذي ينساب يف األمساع، ويأتلف واألذواق
  

تفنن يف اخلصامِ واالنتقامِ؟ 
يكبين لدن زمامي وقيم ح 

  من األيامِ يف ثوبِ الرغامِ؟
  

  أالم !  ى زمانسو الموهلْ ي
   لقد أَودى مبا ملَكَت مييين
  فما ذنب الفؤاد إذا تردى

  
إن ما قيل يف حبر الرمل يقال يف حق هذا البحر الذي ختريه شرف لتجاربه الشعورية 

عنا غري اإلرادي لتفاعيله، فعندما ننشد صدر البيت احلزينة، ليقطِّع قلوبنا معه أثناء تقطي

                                           
  .٣٠٩: جالل احلنفي، ص" ذيبه وإعادة تدوينه: العروض": ينظر) ١(
  .١٥٩:  ص  ، ه١٤٠٦/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٢(
  .٤٢٨: جالل احلنفي، ص" ذيبه وإعادة تدوينه: العروض) "٣(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٤(



 ٢٦٣

جند أن أنغامه حتيل )  فعولن–زمان مفاعلَنت، –يالم سوى مفاعلَنت، –أُالم وهل(األول 
  .األلفاظ إىل تفاعيل تتدفق بإيقاعاا واحدة تلو أخرى، وهكذا مع بقية األشطر

ئد فقط، وقد يعود سبب ذلك أما البحر املتقارِب فلم ينظم عليه شرف إال أربع قصا
 ولكثرة جميئه مدورا، وطول شطريه اللذين )١("األوزان القريبة إىل النثر"لكون املتقارب من 

 البيت رتابة مملة، وشرف امثاين مرات مما يعطي موسيق) فعولن(تتكرر فيهما التفعيلة املوحدة 
تقارب عوض عن رتابة اإليقاع يعىن باجلانب اإليقاعي الرنان يف شعره، وهو إن نظم على امل

  )٢(:اخلارجي بألفاظ عذبة ينتقيها لتآزر اإليقاع اخلارجي املتواضع، جند هذا يف مثل قوله
  

وأنْ تستقر علَى مرفأ؟      
    إىل ملجأ الفؤاد وحن

إىل األسوأ طاكخ وسارت  
  

   أن تستريح أما آنَ يا قلب
ب طواك الورى مذْ طويت الشبا

احلياة خطوب عليك توالت  
  

  .فتبدو عذوبة األلفاظ يف وضوحها، وتوايل مدودها، وانسياا مع املعىن
وأقل البحور اليت نظم عليها شعره البحر املُجتثّ، حيث نظم عليه ثالث قصائد، ومل 

 ختلو يكن هلذا البحر شأن يذكر يف الشعر القدمي، وزعموا أن احلالوة يف إيقاعه قليلة وال
طرب له الشعراء "وقد نال هذا البحر مكانة جيدة يف الشعر احلديث؛ إذ ) ٣(من طيش،

إيقاع خفيف، فيه رشاقة، وحسن أداء " ملا يتسم به من )٤(،"احملدثون فأكثروا من نظمه
 ولعل هذا هو األقرب يف نعت إيقاع )٥(،"متيل إليه األذن لسماع إيقاعاته املوقعة القصرية

ث، خاصة إذا وفق الشاعر يف التعامل معه برشاقة تالئم جتربته الشعورية األقل البحر ات
  )٦(:ريفظول شرف يف قصيدة ذات مضمون غزيل حدة، كق

                                           
  .١٨٧: جالل احلنفي، ص" ذيبه وإعادة تدوينه: العروض") ١(
  .٦٥: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٢(
: حممد احلبيب بـن اخلوجـة، ص      : أبو احلسن حازم القرطاجين، حتقيق    " منهاج البلغاء وسراج األدباء   ": ينظر) ٣(

٢٦٨.  
  .١١٥: إبراهيم أنيس، ص. د"  الشعرموسيقا) "٤(
  .١٣٨: صابر عبدالدامي، ص. د" عر العريب بني الثبات والتطور الشموسيقا) "٥(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٦(



 ٢٦٤

  

: والغمز يف الناظرينِ
  اَألخضرِ املُقْلَتنيِ؟
أو طاف من ليلتنيِ 
: والورد يف الوجنتنيِ

هوى عميق وبيين 
هواه ملُء اليدينِ 

تنيِوباعاخلطو د  
  قَهراً بأحلاظ عيين

  

قالت رفيقات ليلى   
  ماذا جرى لفتاها 
ال مر بالبابِ صبحاً 
ردت عليهِن ليلَى  
ما بني قلبِ حبييب 
  فما ترِدنَ ذا؟

وإن تناءى بعيداً    
  أنا أُعيد حبييب

  
ا البحر الراقص، ويبدو مجال فنلحظ التدفق املكتسب من وحدة املوضوع يف قالب هذ

القالب يف مواءمته للتجربة الشعورية العامة، إذ قد تتعذر إعادة صياغة هذه التجربة مرة 
  .أخرى يف البحر الطويل أو البسيط دون أن نفتقد بعض مزاياها وهي يف هذا القالب

وكما تعامل شرف مع تام تلك األوزان فقد تعامل مع بعضها جمزوءاً يف مخس 
صائد، وهذه القلة مقارنة بعدد أوزانه التامة تكشف جانباً مهماً يف جتربة شرف ق

الشعورية، وهذا اجلانب يظهر يف عمق معاناة شرف اليت ألقت بظالهلا على أوزانه، فجاء 
معظمها يف أوزان تامة لتليب حاجات ذلك العمق الذي قد يقصر عنه النغم القصري، وال 

طرة األوزان الطويلة كتام البسيط والكامل والرمل واملتقارب على أَدلَّ على ذلك من سي
أكثر من ثلثي شعره، وهذه األوزان إذا متت أجزاؤها أطول البحور عدا البحر الطويل 

  )١(.الذي يلي البحر املتقارب طوال
ولذا محلت أوزانه ازوءة جتارب شعورية أقل حدة مما هي عليه يف تام أوزانه، ومن 

أكثر البحور "وزان اليت تعامل معها جمزوءة البحر الكامل يف قصيدة واحدة مع كونه األ

                                           
بغض النظر عن البحور مخاسية التفاعيل، أو رباعيتها، أو ثالثيتها، وما يعتريها من زحافات وعلل غري الزمة،                 ) ١(

موع حروفه يف الشطر الواحد مخسة وعشرين حرفا، يليه البحر الطويل فإن البحر املتقارب إذا متت أجزاؤه يصبح جم
يف أربعة وعشرين حرفا، مث البحر البسيط وحروفه اثنان وعشرون، أما البحر الكامل والرمل واخلفيف فعدة حروف 

  .كل منها واحد وعشرون حرفا
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 ويف هذا ما يؤكد اإلشارة )١(،"القصرية شيوعاً يف الشعر العريب، وال سيما احلديث منه
السابقة اليت تتضمن عمق جتارب شرف الشعورية اليت تبدو أكثر ائتالفاً مع األوزان 

 اآلتية توضح ما سبق، فهذه املقطوعة من جمزوء الكامل تظهر فيها الطويلة، ولعل النماذج
  )٢(:عواطف معتدلة يطغى عليها الوصف احلسي، يقول

  

   أملٌ عجيب هويهز 
   طروب يشدو بأحلان
 فال رقيب الصغري نج
 األصيلِ وال لغوب ذهب
  أو ما تراه بدا يذوب؟

  

   احلبيب هيسحر القلب
شادنٌ        فكأمنا هو 

فمضى يصيح كأمنا     
قد قالَ هذا شعرها 
  والغصن حيكي خطوها

  
فنقرأ األبيات وال جند العمق الذي تشدنا إليه عادةً قصائد األوزان التامة، فكل ما يف 
األبيات أن قلبه مفتون حببيبته، وهو يف شدة اضطرابه كالشادن، فحيناً يشدو بأحلانه، 

عجباً من حسن حمبوبته الفاتنة ذات الشعر الذهيب، واخلطوات الذائبة اليت وحيناً يصيح مت
  .تشبه يف تثنيها األغصان

وله يف جمزوء الوافر قصيدتان، من ذلك قوله معاتباً قلبه الغر لكثرة الالئي أوقعنه يف 
  )٣(:شراكهن

  

بِ     نوتنساه بال ذَ
وتلقي السهم يف اهلُربِ 

كالص وحتيا العمر ب
  بِتوتفين الليل يف الكُ

  

   ترجوه كنت حبيب
وآخر تبتغي أَرباً    
وآناً تبتغي ليلَى  

  بنىوحيناً ترجتي لُ
  

                                           
  .١٠٧: إبراهيم أنيس، ص. د"  الشعرموسيقا) "١(
  .٣٤: م، ص١٩٨٢/  مايو– إبريل–، مارس٥ –٤ –٣: نانية، العددجملة األديب اللب) ٢(
  .٤٣: م، ص١٩٨٧/ ، نوفمرب٨: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ٣(
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وميكننا أن نلحظ يف هذه األبيات بعض ما حلظناه يف أبياته السابقة من سطحية 
ظاً قَلَّ أن الفكرة، وقرب املعىن، إضافة إىل تكلف الصياغة، بدليل استخدامه ألفا

  .يستخدمها يف قصائده األخرى
  )١(:وله أيضاً قصيدتان جمزوءتان من الرمل يقول يف إحدامها

  
ر علَى صدرِ الزهور ـ

 بالعطور حافالت   
ُأل الدنيا شعورمي    

الم كالروضِ النضري ـ
ونور بكلها ح  

  

مثلَ طَلٍّ ذَوب العطْ   
 مثلَ أَحالمِ العذارى
 قلب يف جنيب فر

 ـيرسم اآلمالَ واألح
  هاتفاً هذي حيايت

  
واحلق أن يف األبيات األربعة األوىل نوعاً من العمق مع كوا جمزوءة، وقد يكون 
السبب يف ذلك العمق شكل القصيدة الذي ورد يف األصل حرا، فجاءت عمودية من 

  .حيث ال يشعر
عره العمودي حيناً باكيا، وحيناً مغردا، وهكذا ميضي شرف مع بقية حبوره يف ش

  .مسخراً أوزاا التامة وازوءة خلدمة جتاربه الشعورية، ومعاناته اخلاصة
هذا ما خيص أوزان شعر شرف العمودي، وقبل احلديث عن أوزان شعره احلر أقف 
وقفة يسرية عند هذا الشكل الشعري اجلديد الذي أخذ حيزاً ال بأس به من جمموع 

   )٢(.هشعر
لقد نظم شرف معظم شعره العمودي يف بداياته، فأظهر فيه قدرةً دالةً على متكنه منه 
ومن سائر فنونه التقليدية واحلديثة، مث بدا له بعد ذلك أن يساير كثرةً من شعراء جيله يف 

مساحات أرحب للتعبري  "–كما وجد–النظم على الشكل اجلديد الذي وجدوا فيه 

                                           
  .٩٥:  ص  ، ه١٤١٣/ الة العربية، ربيع األول) ١(
ه احلـر   قصيدة قاربت أبياا مثان مئة بيت، وجمموع شعر       ) ٥٥(سبق أن ذكرت أن جمموع قصائده العمودية        ) ٢(

، وأن الكثرة بالنظر إىل العدد ستكون لصاحل الشكل احلـر،           )١٤٤(الذي جاء كثري منه يف مقاطع معتدلة وقصرية         
  .وبالنظر إىل املقدار العام ستصبح من صاحل الشكل العمودي
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اوزه نظام التفاعيل احملددة يف البيت العمودي، وحتلله من ربقة القافية واالنطالق؛ لتج
عة الواقعية احلديثة، ومالءمته أيضاً ز ناملنتظرة يف آخره، وملناسبة شكله وعموم مضامينه لل

  )١(".للغة العصر السريعة

وشرف أثناء ذلك مل يهمل الشكل العمودي، فقد كان يسكب جتاربه الشعرية يف 
على حد سواء، وهذا ما جعل معظم شعره احلر امتداداً ملضامني شعره العمودي، الشكلني 

وقريباً من موسيقيته اليت عوض عنها يف الشكل اجلديد بالقوايف وأشباه القوايف، إضافة إىل 
  .إيقاعات داخلية متنح الشكل احلر أنغاماً هادئة

ون شعره العمودي، من هذا املنطلق فإن شعر شرف احلر ال خيتلف كثرياً عن مضم
 اخلارجية، ويعنينا منها اآلن اوإن كان مثة اختالف ظاهر بني الشكلني فهو يف املوسيق

األحبر "الوزن، ألن أوزان الشعر احلر وإن سارت على البحور اخلليلية تظل حمصورة يف 
أو اخلبب، ) ٢(الكامل، والرجز، والرمل، واملتقارِب، واملتدارك: ذات التفعيلة الواحدة، وهي

 فهذه البحور تعتمد )٣(،)"مفاعيلن(واهلَزجي ) مفاعلَنت(والسريع، والوافر بنوعيه األصلي 
أوزاا نظام التفعيلة املوحدة، والشعر احلر يستلزم يف إيقاعه املقطعي القائم على األسطر 

ت التفاعيل  وألن البحور ذا)٤(،"جتانس التفعيالت يف ضرب القصيدة"مستقلةً أو مدورةً 
 كما هو )٥(املمزوجة يصعب التعامل معها يف الشعر احلر الذي ال يقف عند اية حمددة

  .احلال يف البيت العمودي الذي يقف عند ضرب البيت

                                           
  .٦٥ –٥٦: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر: "خالصةٌ نقلت بتصرف من) ١(
، ألن هناك من يذكر أن املتدارك ممـا اسـتدركه           –كما جاء أعاله  –تدارك من األوزان اخلليلية     أنبه إىل أن امل   ) ٢(

األخفش على اخلليل بن أمحد، واألصل أنه من مجلة البحور اليت أملَّ ا اخلليل ومل ختْف عليه، يئها مثبتةً يف دوائره، 
: العروض: "اً وقف عليها، فنسب إليه بعد ذلك، ينظر       أما األخفش فقد يكون أول من أضاف إىل هذا البحر أوزان          

  .٢١٥: جالل احلنفي، ص"ذيبه وإعادة تدوينه
، ٢: مصطفى مجال الدين، مكتبـة النعمـان، بغـداد، ط         " اإليقاع يف الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة       ) "٣(

  .١٨٤:  ص  ، ه١٣٩٤
  .٢٣: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر) "٤(
  .١٨٤: مصطفى مجال الدين، ص" اإليقاع يف الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة": ينظر) ٥(
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والبحور اليت انتقاها شرف لشعره احلر من تلك األوزان املتجانسة التفاعيل ستة، 
 املتقارِب، فالكامل، مث حبر الرجز، فالوافر، البحر املتدارك، يليه البحر: وهي على الترتيب

  )١(.مث الرمل، إضافة إىل مقطوعة قصرية من حبر البسيط املمزوج التفاعيل
وجميء البحر املتدارك الذي مل ينظم عليه شرف بيتاً عمودياً واحداً يف مقدمة أوزان 

دارك الذي يتميز شعره احلر ليس مستغرباً على شكل جديد منطلق كانطالقة البحر املت
حني نتأمل دواوين الشعراء املعاصرين جند أن "وبرهان ذلك أننا ) ٢(،"خبفته وتالحق أنغامه"

، وميكن أن نقول إن ... هذا البحر هي األكثر شيوعاً وسيطرة على إيقاع القصائدموسيقا
  )٣(". هذا البحر الواثبة تناسب سرعة اإليقاع يف هذا العصرموسيقا

على هذا الوزن أغراضاً شىت، وكانت جل تفاعيله يف شعره خمبونة أو وقد نظم شرف 
  )٦(:ومن ذلك قوله) ٥(،"هو األعذب واألطرب" وجميئها على هذه الصفة )٤(مقطوعة،

                                           
يف هذا اجلدول إحصائية بعدد حبور شعره احلر ذات التفاعيل املتجانسة ونسبتها من جمموعها، وأنبه إىل أنين مل                  ) ١(

  .لتفاعيل، وسأتناوهلا الحقاأُضف إىل اإلحصائية مقطوعة قصرية من البحر البسيط؛ لكوا ممزوجة ا
  

    البحر  العدد  النسبة املئوية
  ١  املتدارك  ٥٦  %٣٩,١
  ٢  املتقارِب  ٣٤  %٢٣,٨
  ٣  الكامل  ٢٢  %١٥,٤
  ٤  الرجز  ١٢  %٨,٤
  ٥  الوافر  ١١  %٧,٧
  ٦  الرمل  ٨  %٥,٦

  
  .١٣٢: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر) "٢(
  .١٠١: صابر عبدالدامي، ص. د" ت والتطور الشعر العريب بني الثباموسيقا) "٣(
حـذف  : ، والقطع )٥ ///–فعلن(إىل  ) ٥//٥ /–فاعلن(حذف الثاين الساكن، فتصري تفعيلة املتدارك       : اخلنب) ٤(

  ).٥/٥ /–فعلن(وتنقل إىل ) ٥/٥ /–فاعلْ(إىل ) ٥//٥ /–فاعلن(ساكن الوتد اموع وإسكان ما قبله، فتتحول 
: ، ص ١: حممد عبداملنعم خفاجي، دار ابن زيدون، بـريوت، ط        . د" أوزانه وقوافيه :  العريب  الشعر موسيقا: "ينظر
  .٣٥: ، ص٣١

  .١٢٠:  ص  ، ه١٤١٢، ١: حممد علي اهلامشي، دار القلم، دمشق، ط. د" العروض الواضح وعلم القافية) "٥(
  .٥: احلرف التائه، ص: ديوان) ٦(
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إليك رتذأَع  
أَين يف امليدان نلأُعو  

  سقطت أَسريا
  لست جديرا

ذا احلُب ظى منكىت أَحح  
  

وهذه الصورة "بحر املتدارك غري منقوصة بزحاف وال علَّة، ورمبا جاءت تفاعيل ال
  )٢(: ونادرة أيضاً يف شعر شرف، ومنها قوله)١(،"نادرة الوجود يف الشعر العريب

  

  أي شيٍء هنا
  غري نبضِ اجلَوى
  واملُىن الكاذبةْ؟

  ساعةٌ باقيةْ
  من نهارٍ قَدمي

  

فيتغري ) ٣(عاً منقوصة وغري منقوصة،ويف أحيان قليلة جيمع بني تفاعيل املتدارك م
  )٤(:اإليقاع، فيظن أنه انتقل إىل حبر آخر، أو أخل بوزن القصيدة، كقوله

  

  كُوين ما أَبغى
ويكونُ له  

ا كانَ يرومم  
لَدو  

                                           
  .١٠٢: صابر عبدالدامي، ص. د" لتطور الشعر العريب بني الثبات واموسيقا) "١(
  .٢٣: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ٢(
فإن وقَع ذلك كـان     "اجلمع بني تفعيالت املتدارك خباصة منقوصة وغري منقوصة يغري جمرى النغم يف السمع،              ) ٣(

  ".الوزن وزناً آخر
  .٢١٦: جالل احلنفي، ص" ذيبه وإعادة تدوينه: العروض"
  .١٤: لكتان، صمم: ديوان) ٤(
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  حزنه ال يطالْ
  يرمتي ضاحكا
هيجتروالذي ي  

  محالْ
  

و ) ٥/٥ /–فَعلن(لى شكل جاءت منقوصة ع) ولد(فنجد أن التفاعيل حىت قوله 
وال إشكال يف هذا، إمنا اإلشكال الذي غري جمرى اإليقاع يف أمساعنا يبدأ ) ٥ ///–فعلن(

) ٥//٥ /–فاعلن(؛ حيث جاءت التفاعيل تامة )والذي(حىت قوله ...) حزنه(من قوله 
من مقطع فتحولت النغمة السريعة إىل نغمة بطيئة، ولو كان تغيريه للتفاعيل ذه الطريقة 

إىل آخر لعد صنيعه انتقاالً من إيقاع إىل آخر، وهناك من جوز مثل هذا االنتقال يف الشعر 
يف ) فاعلن وفعلن(ولكنه عاد ومزج دون انتقال إىل مقطع آخر بني ) ١(احلر وتساهل فيه،

ة بالعروض قد وأظن شرفاً ذا الصنيع ذا دراية نظري) ٢(،) فاعلن فعالن–يرجتيه محال(قوله 
  .تتفوق أحياناً على حسه املوسيقي

والرجز وزن آخر أمهله شرف يف شعره العمودي ونظم عليه جمموعة قصائد حرة، 
الرجز يف "ورمبا كانت هيبة الشعر العمودي عائقاً حالت بينه وبني النظم عليه، خاصة أن 

يقال منه الشطر والبيت أول أمره مل يكن من القصيد، لتقيده بإيقاع ساذج متكرر، وألنه 
 لما وصف به من )٣(،"، وكان يف الشعراء من يأنف من قول الرجز...والثالثة أشطر 

   )٤(".مطية الشعر، أو محار الشعراء"كونه 
واحلق أننا عندما نستشعر إيقاع هذا البحر مستبعدين من أذهاننا ما قيل عنه جند أنه 

، وقد جعلته هذه اخلصيصة مركباً ...عة والبطءمنط من الشعر يتمثل فيه النقيضان؛ السر"

                                           
  .٢٧٦: مصطفى مجال الدين، ص" اإليقاع يف الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة": ينظر) ١(
  .لتصبح ياء، وأظن أن يف إشباعها ثقالً آخر) يرجتيه(يزول اإلشكال إذا أشبعنا كسرة الضمري يف ) ٢(
  .٤٩٣ –٤٩٢: جالل احلنفي، ص" ذيبه وإعادة تدوينه: العروض) "٣(
  .١٢٨: إبراهيم أنيس، ص. د"  الشعرموسيقا) "٤(



 ٢٧١

 فال عجب حينئذ من ركوب شرف له يف شعره احلر، ما دام يستشعر يف )١(،"مطواعا
  )٢(:إيقاعه سرعةً تتناسب وشكل شعره اجلديد، من ذلك قوله

  

  ..إىل اللقاِء
تجلفظةٌ متو  

ترودت  
  فَثَلَّجت أَطْرافَنا
علوالض دعرتو  
  يا لَطعنة الفراق

  

إننا حني نقرأ املقطع حنس يف إيقاعاته انسياباً وعذوبة، ونشك أيضاً يف صدق ما قيل 
عنه من صفات نقص، رمبا ألننا جند يف هذا املقطع وغريه من مقاطع الرجز يف الشعر احلر 

 –علنمتفا(شيئاً من التقارب بني إيقاعه وإيقاع البحر الكامل؛ إذ إن تفعيلة الكامل 
اليت تطابق تفعيلة الرجز ) ٥//٥/٥ /–متفاعلن(تصبح ) ٣(إذا دخلها اإلضمار) ٥//٥///

تصبح ) ٤(، كما أن تفعيلة الكامل إذا دخلها الوقص)٥//٥/٥ /–مستفعلن(التامة 
  )٥(.، وهذه هي تفعيلة الرجز إذا دخلها اخلنب)٥//٥ //–متفْعلُن(

اعيل املوحدة، وعلى غري هذا النسق تطالعنا تلك مناذج من أوزان شعره احلر ذات التف
يقوم على أساس "مقطوعة وحيدة من البحر البسيط املمزوج التفاعيل، وهو نسق آخر 

  )٧(:يقول) ٦("اعتبار الوحدة يف القصيدة احلرة تفعيلتني اثنتني بدالً من واحدة

                                           
  .٤٨٦: جالل احلنفي، ص" ذيبه وإعادة تدوينه: العروض) "١(
  .٩: احلرف التائه، ص: ديوان) ٢(
حممد حـسن عثمـان،     . د" املرشد الوايف يف العروض والقوايف    "إسكان الثاين املتحرك من التفعيلة،      : اإلضمار) ٣(

  .٢٤:ص
  .٢٤: ين املتحرك، السابق، صحذف الثا: الوقص) ٤(

  .دخول الوقص خمتص بتفعيلة الكامل فقط، كما أن دخوله عليها ثقيل جدا: تنبيه
  .٢٤: حذف الثاين الساكن، السابق، ص: اخلنب) ٥(
  .١٨: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر) "٦(
  .٦٦: وائل وجدي، ص" عبداللَّه السيد شرف الذي عرفته) "٧(



 ٢٧٢

  

  للخائفني بظهرِ األرضِ مختبأُ
  وباب عفْوِك إنْ

  همقامت قيامت
  يا رب ملْتجأُ

  

مستفعلن فعلن مستفعلن (فنلحظ أن السطر األول يضم أربع تفاعيل ممزوجة، وهي 
، وبقية األسطر تضم تفعيلتني ممزوجتني بالطريقة نفسها، وذه الطريقة ينتفي )فعلن

  )١(.اإلشكال األكرب من جميء الشعر احلر على وزن رباعي ممزوج التفاعيل
ضوابط أخرى هلذا الشكل نودي بااللتزام ا مع بدايات ظهوره؛ على أن هناك 

لتضمن إيقاعاً أمثل، بيد أن كثريين ممن نظموا على هذا الشكل مل يقروا ا طلباً 
  .لالنطالق، وفراراً من قيود قد تتعارض ومفهوم الشكل احلر

 أربع فمن تلك الضوابط اليت نودي ا أال تزيد تشكيلة السطر الشعري على
 )٣(،"مل يعرف الشطر ذا التفعيالت اخلمس" قياساً على الشعر العمودي الذي )٢(تفعيالت،

وقد خرج كثري من الشعراء على هذا الضابط، فجاءت بعض تشكيالت سطورهم 
  )٤(.الشعرية من مخس تفعيالت إىل تسع

وشرف أحد أولئك الذين بثوا يف هيكل الشكل اجلديد جمالً شعرية ذات بنية 
من صب مشاعره وأحاسيسه "موسيقية مكتفية بذاا، وهذا ما ميكِّن الشاعر احلديث 

ما ال يستطيعه الشاعر القدمي يف إطار ] ليقدم... [مهما امتدت الدفقة الشعورية يف نفسه
  )٦(: وجند مثل ذلك يف قوله من حبر الرجز)٥(،"البيت التقليدي حمدد الطول

                                           
  .٢٠٣ –٢٠٢: مصطفى مجال الدين، ص" اإليقاع يف الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة": ينظر) ١(
  .١٢٤: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر": ينظر) ٢(
  .١٢٣: السابق، ص) ٣(
 ، ويف الصفحة نفسها تذكر نازك أن هناك من نبهها أن يف شعرها احلر تشكيالت مخاسية    ١٢٦السابق،  : ينظر) ٤(

اندهشت لوقوعها فيها، ونستنتج من هذا ضعف ما زعمته يف ثقل إيقاع التشكيالت اخلماسية وما زاد عليهـا؛ إذ          
  .١٢٤: إا هي وقعت فيما نظرت له وهي ذات احلس املوسيقي األصيل، كما أشارت يف ص

  .٢١٧: صابر عبدالدامي، ص. د"  الشعر العريب بني الثبات والتطورموسيقا) "٥(
  .٢٩: احلرف التائه، ص: يواند) ٦(



 ٢٧٣

  

ا صي أَلْقَاك لَو ديتأَوؤير كَي أَقُص قيد  
  أُلْقيت يا صديق يف أَحضان من ال يحِسن املُعاشرةْ

  

فقد جاء السطر األول من أربع تشكيالت وجزء من تشكيلة خامسة، أما السطر 
الثاين فقد جاء من مخس تشكيالت، وكان بإمكان الشاعر أن يقتصر يف السطر الثاين على 

، وخباصة أن ظاهرها مل يضف جديداً سوى تكرار )يا صديق(ت لو حذف أربع تشكيال
ما يف السطر األول، ولكنه لىب يف إعادة النداء حاجة شعورية ارتاحت إليها نفسه اليت 

  .صورت من احلوار مشهداً حقيقيا
وامتداداً هلذا الضابط املخروج عليه ظهر ما يعرف بالتدوير يف الشعر احلر، والتدوير 
يف هذا الشكل خيتلف عن تدوير البيت يف الشكل العمودي الذي يشترك شطراه يف كلمة 

مبين على تتابع التفعيالت يف عدة أسطر شعرية بال "ألن التدوير يف الشعر احلر ) ١(واحدة،
قواف فاصلة بينها، حىت ينتهي الشاعر إىل قافية بعد عدة أسطر، مث يبدأ مقطعاً جديدا، 

  )٢(".اثلة أو خمالفة لقافية املقطع األولوخيتمه بقافية مم
ومع أن التدوير يف الشعر احلر شاع مؤخرا، وأصبح ظاهرة ال يستهان ا، وال يستطيع 

 ألسباب )٤("أن التدوير ميتنع امتناعاً تاماً يف الشعر احلر"إال أن هناك من قرر ) ٣(النقاد إغفاهلا
دام التدوير يف القصيدة احلرة يضعف اإليقاع العام اإلفراط يف استخ" على أن )٥(أظنها شكلية،

  )٦(".يف القصيدة، ألنه يقضي على بعض عناصر هذا اإليقاع املتمثلة يف الوقفات املوسيقية
                                           

حممد حسن عثمان، مصر للخدمات العلمية والنشر، القـاهرة،         . د" املرشد الوايف يف العروض والقوايف    ": ينظر) ١(
  . ٢٣:  ص  ، ه١٤١٩، ١: ط
  .٢٢٠: صابر عبدالدامي، ص. د"  الشعر العريب بني الثبات والتطورموسيقا) "٢(
  .٢٢٠: السابق، ص: ينظر) ٣(
  .١١٦: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر") ٤(
  :أبرز األسباب اليت رفضت نازك ألجلها التدوير يف الشعر احلر تتلخص يف اآليت) ٥(
  . مالزمة التدوير للقصائد اليت تنظم بأسلوب الشطرين اليت يصح أن يستقل البيت فيها استقالالً تاما–أ 

  .نبغي أن تبدأ بكلمة ال بنصف كلمة وحدة السطر الشعري يف الشكل احلر ي–ب 
  . من خصائص التدوير يف الشكل احلر أن يقضي على القافية–ج 

  .١١٨ –١١٧: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر": ينظر
  .١٩٤: علي عشري زايد، ص. د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة) "٦(



 ٢٧٤

وقد أكثر شرف من التدوير يف مواقع كثرية من شعره احلر، وجاء معظم ديوانه 
  )١(:مدور األسطر، ومنه قوله) احلرف التائه(

  

بين شؤنينتقْربت األوقات ايت فَكُلُّ منافذفَاهت نم رخستين وايِير  
  يقولُ النجم واَألقوالُ يف سخف تمد لسانها الثلْجِي تجذبين سنابِكُها تمزقين

  وهذا الشاهد املُمتد يكْوِيين يلَونين
  )٢(الفعلِ واَألشعارِ واملَقطَعأَنا املَجنونُ باألقوالِ ال بِ

  

فالقصيدة يف الديوان من سبعة مقاطع تسري على هذا النسق، مث تقف عند قافية عينية، 
كما نلحظ أن شرفاً حيرص على جانب التعويض املوسيقي يف بنية املقطع املدور، فنجد 

 بثها الشاعر فيه حروف اللني متناثرة متأل مقطعه، كما جند قوايف جزئية داخل املقطع
معظم القصائد املدورة مفتقرة إىل عنصر القافية ألا "لتمنحه إيقاعاً داعما، خاصة أن 

  )٣(".تتألف من بيت واحد، والقافية تتطلب عدة أبيات
قصيدته، وذلك ) ٤(وهناك ضابط ثالث يلزِم الشاعر يف الشكل اجلديد بتوحيد أضرب

 القصيدة كلها، فإذا كان ينظم من الكامل وبدأ بالضرب بأن خيتار ضرباً واحداً يلزمه يف"
 وال شك أن )٥(،"وجب عليه أن حيتفظ ذا الضرب يف القصيدة كلها) متفاعالتن(املرفل 

يف هذا الضابط سعياً للمحافظة على رتابة اإليقاع، ولكنه يف الوقت ذاته حيد من 
 شعراء القصيدة احلرة بوحدة انطالقات شعراء القصيدة احلرة، ولذا مل يتقيد كثري من

                                           
  .١١: احلرف التائه، ص: ديوان) ١(
قطع يف الديوان متصالً بعضه ببعض، وقد آثرت أن أكتبه ذه الطريقة إلبراز اجلانـب املوسـيقي      جاء هذا امل  ) ٢(

  .اجلزئي الذي حيرص شرف على التعويض به عن القوايف يف مقاطعه املدورة
  .١٩٤: علي عشري زايد، ص. د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة) "٣(
، وقياساً على هذا فهو يف الشعر احلـر التفعيلـة           "لة األخرية من العجز   التفعي"الضرب يف البيت التقليدي هو      ) ٤(

  .األخرية يف السطر
  .٢١: حممد حسن عثمان، ص. د" املرشد الوايف يف العروض والقوايف"
  .٢١: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر) "٥(



 ٢٧٥

أن أضرب الشعر احلر قد تزيد أحياناً "الضرب يف اية أسطر القصيدة، ألن هناك من يرى 
  )١(".على األضرب املسموعة للشكل التقليدي يف كل حبر، وال تضر شيئاً يف موسيقاه

ويف كثري من شعر شرف تتعدد األضرب، وال تسلك نظاماً موحدا، ولكن معظمها 
  )٢(:خيرج عن إيقاعها املألوف، كقوله من البحر الكاملال 

  

                             اتاُألغْنِي هتوكفَّن مات فاعالن(األمسمت(  
          اتماساين البَألمى لكْريف الصدرِ ذ هتفَنفاعالن    ( ودمت(  

  )متفاعلن                    (فَابكي عليه تندمي                      
  )متفاعالن(أَنت اليت حرمته أَسباب النجاةْ                            

  )متفاعالن        (        أَنت اليت حطَّمته رغْم اهلَناْء               
  )متفاعلن(فإذا هتفت بِعهدنا                                      ... 

  )متفاعلن(وذَكَرت ماضي حبنا                                       
              الطيور اجأَفْو كنم رخست فوفاعالن        (  فَلَسمت(  

  

دون أن خيتل اإليقاع يف أمساعنا ) ٣(إن أضرب القصيدة تتنوع بني ضرب تام، وآخر مذيل،
  )٤(".جداً أن جتد قصيدة حرة خالية من ذلك"ه تلك، بل أصبح من النادر وهو يف صورت

ومن عيوب اإليقاع اليت وقع فيها أيضاً أن يأيت بتفعيلة ناقصة يف سطر مستقل ال 
  )٥(:يتمها ما بعدها، كقوله من حبر الرمل

  

  ..قصيت
  قصةُ الشاعرِ
  أَضناه املَالل

  

                                           
  .٢٠١: لدين، صمصطفى مجال ا" اإليقاع يف الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة) "١(
  .١١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(
  .٣٤: حممد خفاجي، ص. د"  الشعر العريبموسيقا"زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد جمموع، : التذييل) ٣(
  .١٩٠: مصطفى مجال الدين، ص" اإليقاع يف الشعر العريب من البيت إىل التفعيلة) "٤(
  .٣٥: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٥(



 ٢٧٦

، فانتظرنا أن تتم يف السطر الثاين، )فاعال(فعيلة ناقصة فنلحظ جميء السطر األول يف ت
ولكنه جاء مستقال بتفعيالته عما قبله، ويف ذلك إخالل بإيقاع السطر إذا وصلنا قراءته مبا 

  .بعده، إال إذا قرئ مستقال، ولن خيلو أيضاً من ثقل
ي واحلر، فجاءت وعلى العموم فإن شرفاً أتقن التعامل مع أوزانه يف الشكلني العمود

إيقاعاا منضبطة دون أن يضطر الرتكاب جتاوزات تكسر الوزن، وهو أثناء ذلك حيافظ 
على سالسة أنغامه مبتعداً عن الزحافات الثقيلة النادرة االستعمال اليت يقع فيها شعراء 

  .العروض والنظم



 ٢٧٧

  : القوايف –٢
لتمنحها ) ١(،"ن القصيدةأصوات تتكرر يف أواخر األشطر أو األبيات م"وهي جمموعة 

  )٢(".إيقاعية خارجية تضيف إىل الرصيد الوزين طاقة جديدة، وتعطيه نرباً وقوة جرس"ترانيم 
مبثابة الفواصل املوسيقية "وانتظامها خمتص بالقصائد العمودية اليت تكون القوايف فيها 

ذان يف فترات زمنية اليت يتوقع السامع ترددها، ويستمتع مبثل هذا التردد الذي يطرق اآل
حرف الروي الذي يتكرر " وعلى هذا فالقافية وفق ذلك التصور الشائع عملياً )٣(،"منتظمة

  )٤(".يف آخر كل بيت من أبيات القصيدة
ومل يكن االهتمام بالقافية من شأن النقاد واألدباء فحسب، فقد فصل فيها 

آخر ساكن يف البيت إىل "روا أا العروضيون؛ فنظَّموا وظائفها، وحددوا أجزاءها، وذك
 حسب )٦( وأطلقوا على كل حرف منها لقباً)٥(،"أقرب ساكن يليه مع املتحرك الذي قبله

وأمجعوا على ضرورة ) ٧(موقعه ومكانته يف القافية، كما أطلقوا على حركاا ألقاباً أخرى،
  )٨(. به يف قصيدتهالتزام الشاعر حبروفها وحركاا يف نسق واحد ال خيرج عنه إذا بدأ

                                           
  .٢٤٦: إبراهيم أنيس، ص. د"  الشعرموسيقا) "١(
  .٧١: م، ص١٩٨٩، ١: عبدالرمحن الوجي، دار احلصاد، دمشق، ط" اإليقاع يف الشعر العريب) "٢(
  .٢٤٦: إبراهيم أنيس، ص. د"  الشعرموسيقا) "٣(
  .٨٩: م، ص١٩٦٨، ١: شكري حممد عياد، دار املعرفة، القاهرة، ط. د"  الشعر العريبموسيقا) "٤(
  .١١٢:  ص  ، ه١٤٠٦أمحد اهلامشي، دار الكتب العلمية، بريوت، " ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب) "٥(
وهو ما جاء بعـد     : وهو احلرف الذي بنيت عليه القصيدة وتنسب إليه، الوصل        : الروي: حروف القافية هي  ) ٦(

 حرف املد الذي ينشأ مـن إشـباع         وهو: ، اخلروج )اطمع: (الروي من حرف مد أُشبعت به حركة الروي، مثل        
وهو حرف املد الذي يكون قبل الروي وال فاصل         : ، الردف )اهبو: (حركة الوصل إن كان غري حرف مد، مثل       

وهو احلرف  : ، الدخيل )رسادو: (وهو األلف اليت بينها وبني الروي حرف، مثل       : ، التأسيس )لوأق: (بينهما، مثل 
  ).سنأوا: ( والروي، مثلاملتحرك الذي يقع بني التأسيس

  .١٧٠ –١٦٦:  ص  ، ه١٤١٢، ٣: حممود مصطفى، دار الكتب العلمية، بريوت، ط" أهدى سبيل إىل علمي اخلليل: "ينظر
: وهو حركة الدخيل، مثل: ، اإلشباع)ارسود: (وهو حركة ما قبل التأسيس، مثل: الرس: حركات القافية هي) ٧(
: وهو حركة ما قبل الـروي املقيـد، مثـل   : ، التوجيه)ولقُأ: (بل الردف، مثلوهو حركة ما ق  : ، احلذو )سنِأوا(
، )اهشفا: (وهو حركة الوصل إذا كان هاء، مثل  : ، النفاذ )اعطل: (وهو حركة الروي املطلق، مثل    : ، ارى )لْماأل(

  .١٧٨ –١٧٧: حممود مصطفى، ص" أهدى سبيل إىل علمي اخلليل: "ينظر
  .٩١: شكري عياد، ص. د"  الشعر العريبيقاموس": ينظر) ٨(



 ٢٧٨

وبالنظر إىل حروف الروي يف قصائد شرف املتحدة القافية فإن النون تأيت يف مقدمتها، 
تليها الباء والدال والراء، فاهلمزة والفاء وامليم، مث الكاف، وبعدها التاء والالم واهلاء والياء، 

اطعها الثالثة والثالثون فالعني واحلاء والضاد، أما قصائده السبع املتعددة القوايف فجاءت مق
  )١(.موزعة على النون، فالباء، فالراء، فامليم، فالتاء والدال والكاف، فاهلمزة والعني واهلاء

وتلك احلروف اليت بىن عليها قوافيه كثرية االستعمال شعرياً عدا حريف الضاد واحلاء 
غري هاتني اللذين خرجا من دائرة حروف رويه السائغة، وقد جاءت معظم قوافيه من 

القافيتني عذبة طيعة يهتدي إليها القارئ قبل قراءا، ال سيما إذا عرف قافية القصيدة، من 
  )٢(:ذلك قوله

  

                                           
يف هذا اجلدول إحصائية بعدد حروف روي شعره ونسبتها من جمموعها يف قصائده متحدة القافية، ومقاطعه                 ) ١(

  .املتعددة القوايف
  حرف  حدة القافيةالقصائد مت  املقاطع متعددة القوايف
    الروِي  العدد  النسبة  العدد  النسبة
  ١  النون  ٧  %١٤,٦  ٨  %٢٤,٢
  ٢  الباء  ٥  %١٠,٤  ٦  %١٨,٢
  ٣  الدال  ٥  %١٠,٤  ٢  %٦,١
  ٤  الراء  ٥  %١٠,٤  ٦  %١٨,٢

  ٥  اهلمزة  ٤  %٨,٣  ١  %٣
  ٦  الفاء  ٤  %٨,٣  –  –
  ٧  امليم  ٤  %٨,٣  ٤  %١٢,١
  ٨  الكاف  ٣  %٦,٢  ٢  %٦,١
  ٩  التاء  ٢  %٤,٢  ٢  %٦,١
  ١٠  الالم  ٢  %٤,٢  –  –
  ١١  اهلاء  ٢  %٤,٢  ١  %٣

  ١٢  الياء  ٢  %٤,٢  –  –
  ١٣  العني  ١  %٢,١  ١  %٣

  ١٤  احلاء  ١  %٢,١  –  –
  ١٥  الضاد  ١  %٢,١  –  –

  

  . ه١٤١١/ جملة املنهل، رجب) ٢(



 ٢٧٩

  كانت نعيمي وكانَ الركب منطلقاً    جاءواواليوم يا ليلُ ما رحنا وال 
  

  )١(:وقوله
  

  مـال شيَء غري خيالٍ نبضه أل    يكفوغري ذكرى غرامٍ دمعها 
  

  )٢(:وقوله
  

 كانَ الربق دارِكم ومندرِكُها    واملطَرم مساًء غاب ارتقبت بِك  
  

ومعلوم أن احلروف الطيعة متنح الشاعر فرصاً متعددة الختيار ألفاظ القوايف، كما أن 
تلك احلروف مهيئة خلدمة جتارب الشاعر املختلفة، وما قيل يف ختصيص األوزان لألغراض 

 يف حروف القافية، فليس هناك حروف معينة ميكن أن تتصف يف ذاا بإحساس يقال أيضاً
 ولذا جاءت حروف قوايف شرف دالة على أحاسيس خمتلفة من غري أن )٣(احلزن أو الفرح،

  .خيصص حرفاً إلحساس دون آخر
 قوافيه اختار كثرياً منها ممدوداً حبروف اللني، لتنساب يف وسيقاوعنايةً من شرف مب

  )٥(:حلرف النون) ٤(ن مع حروف رويه العذبة، كقوله وقد جعل األلف رِدفاًاألذ
  

كلُّ شيٍء يا حبييب هاهنا حيكي هوانا          
دربنا اهلادي وأحالماً وهبناها صبانا        
ورياض احلب فيها ذكريات من لقانا         

  فجرنا الصايف على عمرٍ من الطهرِ رعانا
  

                                           
  .١٠٧:  ص  ، ه١٤١٦/ ، حمرم٢٢٣: جملة الفيصل، العدد) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(
حممد زكي العشماوي، دار النهـضة العربيـة، بـريوت،    . د" قدمي واحلديثقضايا النقد األديب بني ال ": ينظر) ٣(

  .٣٣٦: م، ص١٩٧٩
  .سبق التعريف بالردف أثناء تعريف حروف القافية) ٤(
  .٢٣: م، ص١٩٨٦/ ، فرباير١١: ، العدد١٥: جملة اخلفجي، السنة) ٥(



 ٢٨٠

  )١(: أيضاً فيما رِدفه واووقوله
  

        املشبوب منه حنانه وأُريق
 كذوب نهى وعدإن القُمار
  حوبوش مدامع وعلى اخلدود
 وعلى اجلبنيِ من اجلراحِ ندوب
املَسكوب هيهدي األحبةَ حلن  

  

كم هام حتت جناحه قلب الفتى   
ورمت إليه بوعدها قمريةٌ 

على أنفاس أَسيانةً وغفت ه
سيغيب منفرداً وتطوى صفحةٌ 
  لكن سيبقى يف اجلوانحِ شادياً

  
  )٢(:وقوله فيما رِدفه ياء

  

         بساماً على الطريِ الغرير نالغص فأجاب
               املصري عذِّبكمهالً ال ي أيها املسكني

       املسري وال تسألْ إىل أين ال تقلْ كيف
  جليلٌ وحقري: األيام ضدانإا 

  
عتاد ذي الشطرين ومثلما نظم شرف قصائده العمودية التامة وازوءة على النمط امل

  . نظم أيضاً سبع قصائد يف قوالب شكلية مستحدثة تسري وفق نظام قافية حمدداملنتهي بقافية
ف باملُررعبع، وهو قالب ومن تلك القوالب الشكلية اليت جاءت يف شعر شرف ما ي

ويراعي الشاعر ) ٣(يقسم فيه الشاعر قصيدته إىل أقسام يتضمن كل قسم منها أربعة أشطر،"
  )٤(".يف هذه األشطر نظاماً ما للقافية

وهلذا الشكل املربع عدة صور يف شعر شرف، منها أن يأيت كل قسم مستقالً عن 
  )٥():من جمزوء الرمل(غريه بقافية موحدة، من ذلك قوله 

  

                                           
  .٣٢: ، ص"قصائد مل تنشر: "م، بعنوان١٩٩٦/ جملة الرافعي، فرباير) ١(
  .٣١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(
  .يقصد بالشطر يف هذه األشكال املستحدثة السطر الشعري، سواء كان شطراً عروضيا، أو بيتاً مدورا) ٣(
  .٣٠٣: إبراهيم أنيس، ص. د"  الشعرموسيقا) "٤(
  .٣١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٥(



 ٢٨١

          أن يلقَى الغرام اإلنسانُ يف دنياه طْلُبي
          فيشكُو جاهداً طولَ اُألوام مثَّ يلقاه

       رامالض إذ زاد ى النجمرعالليلَ وي دهشي
  أي سر يا ترى يرجوه يف احلب األنام؟

                    ***  
فتاح اهلناْء             يحسب اإلنسانُ أن املالَ م

مثَّ يصحو فإذا الكلُّ هباٌء يف هباْء          
يشتكي الفقر ويشكو من حزازات الثراْء        

  أي معىن يطلُب اإلنسانُ من هذا العناْء؟
  

فتلحظ أن كل قسم يتكون من أربعة أسطر، وأن قوايف القسم األول التزمت حبرف 
  .لقسم الثاين فكان حرف رويه اهلمزةروي موحد هو امليم، أما ا

ومن الصور اليت جاءت يف شعر شرف من الشكل املربع أن تأيت اية الشطر الثالث 
 مع )١(،"تتحد فيها قافية الشطرة األوىل والثانية والرابعة"مطلقة من القافية، أما بقية األشطر ف

  )٢():من املتقارب(قوله ضرورة احتاد الشطر الرابع يف كل قسم حبرف روي موحد، وذلك ك
  

وإشراق سحرِك يف أضلعي   
  وما حن جنب إىل املضجعِ

  
وذكرى غرامك حتيا معي   

  وحييا معي العمر يف مضجعي
  

  
  
***  
  
  

سأذكر مهسك يف مسمعي 
  سأذكرها ما تواىل الصباح

  
سأذكر حبك يف أضلعي      

  كنورٍ يضيُء ظالم احلياة
  

الث جاء يف القسمني خمتلف حرف الروي، خبالف بقية األشطر يف فالشطر الث
القسمني، حيث جاءت قوافيها على حرف روي موحد، ونشري إىل أن الشاعر مل يلتزم 

                                           
  .٢٠٧: صابر عبدالدامي، ص. د"  الشعر العريب بني الثبات والتطورموسيقا) "١(
  . ٥: م، ص١٩٨٩/ ، فرباير١١: ، العدد١٨: جملة اخلفجي، السنة) ٢(



 ٢٨٢

هذه الطريقة يف باقي أقسام القصيدة، فقد نوع بني الطريقة السابقة وهذه الطريقة، وقد 
  .يعد هذا عيبا، ألن الشاعر مل يتبع نظاماً موحدا

يقَسم "وهناك قالب شكلي آخر ورد يف شعر شرف، وهو نظام املخمس، وفيه 
  )١(".الشاعر مقطوعته إىل أقسام، كل قسم منها مخسة أشطر هلا نظام خاص يف قوافيها

ومن األنظمة اليت جاءت عليها خممسات شرف أن تلتقي قوايف األشطر األربعة األوىل 
أما الشطر اخلامس فيستقل حبرف روي موحد يف كل قسم على حرف روي واحد، 

  )٢():من جمزوء الرمل(يتكرر يف مجيع األقسام، ومنه قوله 
  

كلُّ شيٍء يا حبييب هاهنا حيكي هوانا          
دربنا اهلادي وأحالماً وهبناها صبانا        
ورياض احلب فيها ذكريات من لقانا         

لطهرِ رعانا   فجرنا الصايف على عمرٍ من ا
  والربيع الغض صفو مل يزلْ يذكر حيب

                     ***  
يا حبييب أين أيام مألناها نعيما؟               
وأذعنا حبنا أنشودةً جتلو الغيوما               

حبنا هذا الذي روى من العطرِ النسيما         
    ماهلْ تذكرت األماين؟ كلُّها أضحت هشي

  كلُّها مل تبقِ حىت حملةً يف البعد تسيب
  

فنرى أن قوايف األسطر األربعة األوىل من القسم األول نونية، ويف القسم الثاين ميمية، 
أما السطر اخلامس من القسمني األول والثاين فقافيته بائية ثابتة تتكرر يف كل قسم من 

  .أقسام القصيدة األخرى

                                           
  .٣٠٥: إبراهيم أنيس، ص. د"  الشعرموسيقا) "١(
  .٢٣: م، ص١٩٨٦/ ، فرباير١١: ، العدد١٥: جملة اخلفجي، السنة) ٢(



 ٢٨٣

ة املخمسات التزم شرف يف قوافيه الثالثة األوىل حبرف روي ومثة نظام آخر من أنظم
موحد يتنوع يف كل قسم، والشطر الرابع التزم له حرف روي موحد أيضاً ولكنه يتكرر 
يف كل قسم من أقسام القصيدة، أما الشطر اخلامس فيتحد حرف رويه مع الشطر الرابع 

  )١():من اتث(أنه إنشادي، يقول إضافة إىل تكرره كامالً يف اية كل قسم لغرض يبدو 

  

يــا طلعــةَ الفجــرِ                 
يــا بــسمةَ الزهــرِ          

ــرِ            ــرفت يف اهلجـ أسـ
  قلْ يل إذنْ ذنيب

  )٢(    يا آسر القلبِ        
ــساكا          ــسو ألنـ تقـ
ــا         ــب مأواكـ والقلـ

ــا                ــروح ترعاكـ والـ
  يف البعد والقُربِ

          يا آسر القلبِ      
  

وقد خرج شرف عن التزام نظام املخمسات يف قصيدة جاءت مجيع أقسامها خممسة 
  .وهذا ينايف ما نص عليه يف التعريف السابق) ٣(األسطر عدا قسم واحد جاءت أسطره سبعة،

لقد بدا أن شرفاً نوع يف أشكال قوالبه، وبدا أيضاً أن قصائده من تلك القوالب 
ت قليلة، لذا فثمة وقفة قصرية حول الدافع الذي أغرى شرفاً بإكثار النظم يف مثل ليس

  .تلك القوالب املستحدثة
لعل الدافع األقوى يكمن يف كون تلك القوالب بقوافيها املتنوعة وسطاً بني الشكل 

 عنه، العمودي التقليدي، والشكل احلر اجلديد؛ إذ إن األول ملتزم بالقافية التزاماً ال حييد
                                           

  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
ف القصيدة ذات القالب املستحدث طريقة حمددة كما هو باد يف األشكال السابقة، إمنا لكل شـاعر                 ليس لص ) ٢(

  .طريقة أو طرق يعتمدها يف ترتيب أسطر قصيدته
)٣ (نظر القسم األول من قصيدته ي)٣٨: العروس الشاردة، ص: يف ديوان) طفلي والسؤال .  



 ٢٨٤

 حدا بشرف إىل إرضاء أما الشكل اآلخر فله عن ذاك مندوحة واسعة، وهذا ما أظنه
رغبتني معا؛ رغبة تتمثل يف وفائه للشكل العمودي، ورغبة متثلت يف ضيق ذرعه بالقوايف 

  .املنضبطة، إضافة إىل ما يف تنويع القوايف من انتقاالت إيقاعية يطمئن إليها شرف
 بقوافيه منصباً على شعره العمودي، فله عناية خاصة بالقوايف ومل يكن اهتمام شرف

يف كثري من شعره احلر، إىل درجة أن بعض شعره احلر قابل للتحويل إىل شعر عمودي 
حتويالً كامال، وال أدري إذا كان شرف تعمد كتابة ذلك الشعر يف قالب الشعر احلر 

 وعموماً فإن )١( مل يتنبه هلا شرف؟لتكثري صفحات ديوانه؟ أو أن ذلك كان جمرد موافقة
  )٢(:بعض أجزاء شعره احلر امللتزمة بالقافية ليست إال شعراً عموديا، من ذلك قوله

  

  لِ يف إشراقة الفجرِ***   إذا ما سرت عند الين   
  ب أنغاماً من الطهرِ***  وأمسعك النسيم العذْ  

  قِ يف صدريبِ واألشوا***  فبوحي ليس غري احلب  ... 
  وأدرك موكب السحرِ***  ومنك تفيض أنواري  ... 
  أَقص على الرىب أَمري***  فعودي ال أزالُ هنا  ... 

  مِ آيات من الفخرِ***  فأنت لقليب احملرو  ... 
  )٣(وحبك منتهى عمري***  وفيك يضوع إهلامي  ... 

  

افهذه األجزاء جمتمعةً شكَّلَتقصيدة عمودية ملتزمة حبروف القافية وحركا .  
ومن غري ذلك التوافق العجيب تطالعنا مقاطع من شعره احلر ال تتقيد بتفاعيل حمددة 

  )٤(:العدد، ولكنها تلتزم بقافية موحدة يف كل مقطع، كقوله
  

                                           
)١ (نظر مقطوعته   ت) لة العربية،   ) أغنية(، وكذلك مقطوعته    ١٠: وس الشاردة، ص  العر: يف ديوان ) ال تصدقيف ا

، حيث كُتبتا على طريقة الشكل احلر، ومها صاحلتان للشكل العمـودي دون أي              ٩٥:  ص    ،  ه١٤١٣/ ربيع األول 
  .تصرف فيهما

  .١٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(
ل، وحولتها إىل القالب العمودي إليضاح قرا منه بعد القصيدة يف الديوان جاءت منثورة يف أسطر خمتلفة الطو) ٣(

  .أن استبعدت ما خرج عن حرف القافية، وما زاد أو قل عن عدد تفعيالت جمزوء الوافر
  .٨: العروس الشاردو، ص: ديوان) ٤(



 ٢٨٥

  ال تغضيب
  إنْ قُلت إين قَد نِسيت فَكَذِّيب

  إنَّ الزمانَ معذِّيب
يبورظِّي فَاهح كيدعأَنْ ي أَخاف  

  ال تغضيب... 
  )١(فاليأس حطَّم قَارِيب

  ولْتسمعي همس الفُؤاد وجاوِيب
  فالقلب يهتف إنْ رآك جبانِيب

يدهفَظي عحيب فَلْتغَال كبفَح  
  

مقاطعه ويتجلى حرص شرف على إمتام موسيقية شعره احلر عندما جيمع يف  بعض 
  )٢(:أكثر من قافية تتعاقب على املقطع، كقوله

  

  هذا العصر
 رجم الصدق بداخلِ فَجوةْ

ارباَألحج 

 دفَن الصدق بداخلِ هوةْ

ارقَر حتت 
  

ويف دواوينه الثالثة األخرية تتباعد قوايف شعره احلر بعضها عن بعض شيئاً فشيئا، حىت 
قوايف، وميكننا أن نستنتج من هذه الظاهرة أبعاد االجتاهات تكاد تنعدم إال من أشباه ال

الفنية اجلديدة اليت أفادها من بعض تيارات عصره األدبية، مما كان له تأثري مباشر يف تغري 
  )٣(.جه الفين بشكل عام، وخباصة يف بعض قصائد دواوينه األخرية

                                           
اشتملت على حرف التأسيس، فخالفت كلمـات القـوايف   )  غاليب– جبانيب– جاويب –قاريب(كلمات القوايف   ) ١(

  .وىل، ويعد هذا عيباً من عيوب حروف القافية سيأيت احلديث عنه الحقااأل
  .٢٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(
)٣ (نظر مثال قصيدته    ت)يف ديـوان  ) الطواحني(، وقصيدته   ٣٨: تأمالت يف وجه مالئكي، ص    : يف ديوان ) نافذة :

  .٤٣: ف، صيف ديوان عبداللَّه السيد شر) صلصلة(، وقصيدة ٦٥: مملكتان، ص
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خذ ندت عن سائر وعودة إىل قوايف شعره العمودي، ورصد بعض ما عليها من مآ
قوافيه العذبة، فمن ذلك إثقاله لبعض قوافيه ذات احلروف الطيعة حينما عامل احلرف 
الذي قبل حرف الروي معاملة حروف الردف، فسكنه وهو ليس حرف مد، ويتضح ثقل 
هذا التسكني يف البحر البسيط خباصة، وقد بىن شرف على هذه الطريقة أربع قصائد، منها 

ادية واحلائية، ولكي يظهر ثقل هذه اإليقاع سأسوق هلا مثاالً رويه ذائع، قصيدتاه الض
  )١(:ليتضح كيف بدا حرف الروي معها شاحبا، يقول

  

 دعو علَى قربٍ وال بيأس وليس
ال يشكو من الصد يف الصد فعاش 
ديف الوع يف النأيِ إذ أخلفت وغاب  

  

   دللتلويحِ بالوع طربي ما عاد
قسوت بالقلبِ حىت ظنها سمةً     

  أَراق فيك اجلوى إذ كنت مصغيةً
  

فعند قراءة األبيات جنري مع إيقاع البحر، ويف لفظة القافية يسكُن اإليقاع عند سكون 
إن مل –حرف ما قبل الروي؛ ذلك أن تسكني حرف ما قبل الروي يف البحر البسيط التام 

 مضموم مد ٢()واحلذْ(يكن حرف (هيبدد عذوبة حرف الروي مستثقلٌ–أو مكسور .)٣(  
وال ) ٤(أما حروف رويه النافرة فجاءت يف قصيدتني؛ األوىل ضادية، واألخرى حائية،

شك أن الشاعر املعاصر يضيق على نفسه باختاذه نافر احلروف روياً لقصائده، وهذا ما 
ي ألفاظ القصيدة اليت خترج عادةً من دفع شرفاً إىل البحث عن ألفاظ ال تأتلف مع باق

                                           
  .٢٣: م، ص١٩٩٥/ ، نيسان١٠:، العدد٢٤: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .سبق التعريف به أثناء تعريف حركات القافية) ٢(
 من أشار إىل ثقل مثل هذا اإليقاع، بل إن كتب العروض اليت طالعتها مل تتعرض ألمثلة من    –فيما بني يدي  –مل أجد   ) ٣(

  .عراء جاهليني وأمويني وعباسيني فلم أجد بيتاً واحداً على هذه الطريقةهذا الضرب، وقد حبثت يف دواوين ش
صنف الدكتور إبراهيم أنيس حرف الضاد يف احلروف قليلة الشيوع، وحرف احلاء يف احلـروف متوسـطة                 ) ٤(

ال الشيوع، وقد اعتمد يف ذلك التصنيف على نسبة شيوعها يف الشعر العريب، مث ذكر أن كثرة الشيوع أو قلتـها                     
تعزى إىل ثقل يف األصوات أو خفة بقدر ما تعزى إىل نسبة ورودها يف أواخر الكلمات، مث ساق على ذلك أمثلـة    

  .٢٥٦ –٢٤٨: ص"  الشعرموسيقا: "بدت فيها احلروف خمالفة لتصنيفها، ينظر
يف لفظة القافيـة،          ومعىن هذا أن استعمال حرف هو يف األصل قليل الشيوع أو متوسطه يتوقف على تركيبه                

، خبـالف   ) الـرواح  –صـاح (فقصيدة جرير احلائية يف مدح عبدامللك بن مروان جاءت مؤتلفة مع مدود القافية              
  .التركيب الذي جاءت معه يف قصيدة شرف احلائية
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نبض (معجمه الشعري اخلاص ال من املعاجم اللغوية، ونلحظ ذلك يف قصيدته الضادية 
 ملا فيها من تكلف وصنعة، إضافة إىل قافيتها اليت مجع ) ١(اليت أعدها أسوأ شعره،) اجلوى

  )٢(:فيها بني روي نافر، وحرف ساكنٍ غريِ ممدود قبلَه
  

)  ٣( طَريي كَاملَذْبوحِ يرتضفَأَنَّ

ضمالر غتالهإذ ي دركي البتشي٤(و (

ضال مو حرال ج تاملي تي٥(َألح(  
  

     هائرشغْ بزبت لَم بحالص أَخرت
يروح يضرِب يف اَألضالعِ مكْتئباً 
  رِسالةٌ منك لَو هلَّت بشائرها

  
 قصيدته احلائية يضطر لبعض ما اضطُر إليه يف قصيدته الضادية، ويتعامل مع ويف

  )٦(:حرف ما قبل الروي مبثل تعامله السابق، يقول
  

حرها البهز كفِّي ذنوب ٧(وفوق(   
الكَشح هقد ضم ن خزيِهم ٨(والرأس(  

  

إين أتيتك ال زاد سوى أملي      
  قليناخلزي أضمرين والذنب أث

  
على ما فيها من ندرة ومها بتلك –فنلحظ أن حروف روي املقطعني السابقني 

 اجتلبت معها ألفاظاً معجمية مل جيد الشاعر بدائل أوضح منها يف معجمه –الصورة
  .الشعري اخلاص الذي يسعفه كثرياً عندما يكون حرف الروي طيعا

                                           
  .يبدو أنه نظمها يف بداياته، ومل حتظ بتنقيحه، فآثر االحتفاظ ا وهي على تلك الصورة) ١(
  .سلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسبمن جمموعة ت) ٢(
)٣ (نظر: يرتضر، يكَست٨٢٩: ص" القاموس احمليط: "ي.  
  .٨٣٠: ص" القاموس احمليط"محركة شدةُ وقعِ الشمس، وسكَّن الشاعر ميمها ضرورة، : الرمض) ٤(
)٥ (ن، وهو من قوهلم: املَضلغَ من قلبه: احلُزاً أي به الشيء مضضنظرمنُ به، ي٨٤٣: ص" القاموس احمليط: " احلُز.  
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٦(
  .٢٧٢: ص" القاموس احمليط"الشدة والشر، : الربح) ٧(
  .٣٠٥: ص" القاموس احمليط"ما بني اخلاصرة إىل الضلع اخلَلْف، : الكشح) ٨(
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رودها فيه، فمن ذلك جميء ومل ختلُ بعض قوافيه السائغة من هنات أضعفت البيت بو
ال ينبغي أن يؤتى ا لتتمة البيت، بل يكون البيت مبنياً "لفظة قافيته حشوا، والقافية 

  )٢(: ومن ذلك قوله)١(،"عليها، وال ميكن االستغناء عنها فيه
  

قَراألرضِ والب كالب مقتهزمو  
رهوالس واألوراق شهدوالليلُ ي  

  

  ضلوا الدرب وانفرطوانسوا الكتاب ف  
  إين صرخت مراراً من لَظَى أَملي

  
فألن قومه نسوا كتاب اللَّه مزقتهم الكالب، ولكن ما شأن البقر؟ وهل هي قادرة 
على التمزيق كالكالب؟ لقد أحوجته القافية إىل ما فيه راء فلم جيد غري األبقار املساملة 

ه قافية البيت الثاين أيضاً إىل تكرار معىن ما ذكره لتلبية حاجة القافية ال املعىن؟ كما أحوجت
  .الدالة على السهر) والليلُ يشهد(يف قوله 

  )٣():يا قدس(ويتكرر مثل هذا احلشو يف قصيدته 
   

        وهوان مذلَّة بني وثراك
        رِ والبهتانووتقدموا بالز

من الديان وال خوف دين  
  

يوماً يف فمي  ال ساغَ ماُء النيلِ   
هدموا البيوت ودمروا أركانها   

  ال ردهم عقلٌ وال علم وال
  

يف البيت األول يدعو الشاعر على نفسه أال يسيغ ماء النيل يف فمه ما دام ثرى القدس 
بني أمرين؛ املذلة، واهلوان، فنفتش ونعيد النظر مرة بعد أخرى فال جند غري معىن واحد 

د للزور والبهتان يف البيت الثاين، ويف البيت الثالث يصف تعنت الغاصبني كاملعىن الواح
وال : (، فما شأن قوله)وال دين: (الذين مل يردهم عن اعتداءام عقل وال علم، مث قال

  ؟)وال دين(وقد دلَّت عليه ) خوف من الديان

                                           
: وردت يف الكتـاب   ) لتتمة: (، وأنبه إىل أن لفظة      ٤٤٢: حممد غنيمي هالل، ص   . د" النقد األديب احلديث  ) "١(
  .وأظنها خطأً مطبعيا) لتنمية(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(
  .٦١:  ص  ، ه١٤١١/ شوال/ ، رمضان٤٨٧: جملة املنهل، العدد) ٣(
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ة، وهذا يكون ومن هنات قوافيه أيضاً تكلف نظم البيت أو جزء منه استعداداً للقافي
يف الشعر اجليد ذات معان متصلة "غالباً على حساب املعىن، واألصل أن ألفاظ القافية 

مبوضوع القصيدة، حبيث ال يشعر املرء أن البيت جملوب ألجل القافية، بل هي تكون 
  )٢(:ومن ذلك قوله) ١(،"الوبة ألجله

  

  رهاـ وعاق مسيبلهاـالقيد ك    والسجن أرضعها وبئس املُرضعةْ
  

يتحدث شرف عن نفسه وهو يف قيود أعجزته عن السري لتتركه سجينا، وذا  املعىن 
يتم املراد من البيت، ولكن القافية مل تتم لدى الشاعر، مما اضطَره الجتالب صفة اإلرضاع 

  ".وبئس املرضعة: "للسجن لتتم قافية البيت بقوله
  )٣(:وكقوله أيضاً يف حال أُمته

  

  حو دوحتناـنقفور عاد حثيثاً ن     تصدى له هارونُ أو عمروما
  

قافية ) عمر(إال ليجعل من )  عمر– هارون–نقفور(فما أظنه اجتلب تلك األمساء 
متناسياً مراعاة األفضلية والترتيب الزمين، ومها معاً ) هارون(ـلبيته، بدليل تقدميه ل
  .–رضي اللَّه عنه–يقتضيان تقدمي عمر 

  )٤(:ومن ذلك إقحامه البيت بقافية متكلفة، كقوله
  

  مل يخش جرحاً وإالّ ما تطوف بِه    فاجلرح ما زالَ يف جنبيه ما اندمال
  

أغرته ) اندمل(فهو يريد أن يقول إن اجلرح مازال يف جنبيه نازفا، ولكن لفظة 
  ).نازف(بالمها، فأقحمها منفيةً يف القافية لتؤدي معىن 

  )٥(:له أيضاوقو

                                           
  .٤٤٢: ل، صحممد غنيمي هال. د" النقد األديب احلديث) "١(
  . ه١٤١٤/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٤(
  .١٤٩:  ص  ، ه١٤١٠/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٥(
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منقتح ى لنا والنهرلوس نا    فالطنينلهو على التربِ حيناً مث يضجر  
  

إال أنه أقحم لفظة القافية .. فمع سهولة حرف امليم، وكثرة بدائل ألفاظه يف القوايف
  .البيت كاقتحامه النهر، دون أن يقدم ذلك االقتحام معىن واضحا

وب عامة يف القافية، وعيوب أخرى يف حروفها ومن اهلنات اليت وقع فيها شرف عي
  .وحركاا

تعليق قافية البيت "فمن العيوب العامة اليت جاءت يف شعر شرف التضمني، وهو 
  )٢( : وقد ورد يف موضعني من شعره، يقول يف أحدمها)١(،"بصدر البيت الذي بعده

  

 ررالض نوفص سم دوعت
فَرحانَ الس فهايت خيامك  

  

وما الشهد يا نفس عند امرِئٍ   
نيفى علقمٍ واسأيل املُدنوس  

  
كلمة الروي بلفظها ومعناها "واإليطاء عيب آخر من العيوب العامة، وفيه تتكرر 

 وقد جاء يف أربعة مواضع من )٣(،"بدون أن يفْصل بني اللفظني سبعة أبيات على األقل
  )٤(:شعره، منها قوله

  

ه وأين املُنى     بأين هوا
  ألمسع يف الصبحِ حلو املُنى

  

وأمسع منه رقيق الكالمِ     
  وأمضي أَعد حراب الثواين

  
يف البيتني، والفاصل بينهما ستة أبيات فقط، على ) املُنى(فقد تكررت كلمة الروي 

، ألن مهارته أنه ينبغي على الشاعر املُجيد االبتعاد عن ذلك التكرار مهما طال الفاصل
  .تقتضي إجياد بدائل ختدم املعىن، حىت لو اضطر إىل إعادة صياغة البيت

                                           
  .١٤٧: د حسن عثمان، صحمم. د" املرشد الوايف يف العروض والقوايف) "١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(
  .١٨٧: حممود مصطفى، ص" أهدى سبيل إىل علمي اخلليل) "٣(
  .٨٠:  ص  ، ه١٤٠٩/ الة العربية، ذو القعدة) ٤(
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ومن عيوب حروف القافية اليت جاءت يف شعر شرف سناد التأسيس، وهو جميء أحد 
 وقد ورد يف قصيدتني من شعره، )١(ألفاظ القافية مؤسساً باأللف والبقية ال تأسيس فيها،

  )٢(:يقول يف إحدامها
  

ةْ    أنسا كلَّ اهلمومِ املوجِع ى
 عن عرشِ حبك والقلوب مجمعةْ
  أدعوك مبتهالً وروحي طامعةْ

  

حسيب التفكُّر يف مجالك برهةً    
من يل إذا أنكرتين وطردتين        

  يا رب ال أبغي سواك وإنين
  

، عدا البيت األخري، وبيت فالقصيدة كلها جاءت غري مؤسسة كما يف البيتني األولَني
  .آخر دخل يف قافيتيهما حرف التأسيس

اختالف حركة "ومن عيوب حركات القافية اليت وقع فيها شرف اإلصراف، وهو 
 وجاء يف موضع واحد من شعره، وأظنه وقع فيه )٣(،"الروي بالفتح مع الضم أو الكسر

  )٤(:متومها، يقول
  

   هزنا الشوق لألحبابِ يدفعناكم    ذاُءـلوال القيود وكم للقيد إي
  

فالقصيدة كلها مضمومة حركة الروي، عدا هذا البيت الذي رفع شرف فيه حرف 
اخلربية اليت ال جيوز ) كم(مبتدأ مؤخر، وفاته أا جمرورة ب ) إيذاء(روي القافية ظاناً أن 

  )٦(.والنصب أرجح) ٥(مع امسها إذا فُصل بينهما جبار وجمرور، أو ظرف إال النصب أو اجلر،

                                           
ف التأسـيس يف هـذا      ، أنبه إىل أن تعري    ١٩٢: حممود مصطفى، ص  " أهدى سبيل إىل علمي اخلليل    ": ينظر) ١(

، وقد أوجزت التعريف من خالل مثـال شـرحه صـاحب      "تأسيس أحد البيتني دون اآلخر    : "الكتاب وغريه هو  
  .الكتاب

  . ه١٤١٤/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٢(
  .١٤٢: حممد حسن عثمان، ص. د" املرشد الوايف يف العروض والقوايف) "٣(
  . ه١٤١١/ جملة املنهل، رجب) ٤(
  ".اختالف حركة الروي بني الضم والكسر"ا كان حقها اجلر فالعيب حينئذ يسمى إقواء، واإلقواء إذ) ٥(
  .١٤٢: حممد حسن عثمان، ص. د" املرشد الوايف يف العروض والقوايف"
  .٥٣٤/ ٤م، ١٩٦٦، ٣: عباس حسن، دار املعارف، مصر، ط" النحو الوايف": ينظر) ٦(



 ٢٩٢

اختالف حركة ما قبل "ومن عيوب حركات القافية األخرى سناد التوجيه، وهو 
 وهذا النوع من العيوب مل يرد لدى شرف إال يف قصيدة )١(،"الروي يف القافية املقيدة

  )٢(:واحدة، منها قوله
  

 رمأحلَى أَماين الع بداعي
 رويكسو الليايل ضياَء القَم

  ى البائسِ املُفْتقرويحنو عل
  

فطفلٌ ينادي ويسعى طروباً    
يغين وجيهلُ معىن الشقاِء  
  قضى العمر يرعى طُيوف األماين

  
ففي قوايف األبيات جند حركة ما قبل الروي املقيد جاءت ضمة، ففتحة، فكسرة، 

كة موحدة، ومعظم أبيات القصيدة مفتوحة ذلك احلرف، فكان على الشاعر أن يلتزم حبر
  .لينتظم إيقاع قافيته

ومثة ما أراه عيباً يف حركات القافية ومل أجد من سماه، وهو أن جييء حرف ما قبل 
  )٣(:الروي متحركا، وهو يف باقي القوايف ساكن، كقوله

  

وتقضي العيش يف الطَلَبِ 
   وال تفىن علَى الدربِ 
  ننالُ السعد يف القُربِ

  

     قاها غداً يا قلب تل  
   فال تشكو وال تبكي
  غداً يا قلب موعدنا

  
 جاء مفتوحا، –وهو الالم–ففي قافية البيت األول نلحظ أن حرف ما قبل الروي 

وقد جاء يف باقي القصيدة ساكناً كما يظهر يف حرفَي الراء يف البيتني اللذين بعده، وهذا 
  .العيب من شأنه أن يغري يف جمرى اإليقاع

                                           
  .٢٨٠: م، ص١٩٧٧، ٥: صفاء خلوصي، مكتبة املثىن، بغداد، ط.  د"فن التقطيع الشعري والقافية) "١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(
  .٤٣: م، ص١٩٨٧/ ، نوفمرب٨: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ٣(



 ٢٩٣

  : الداخلية وسيقا امل–ب 

  
خفية تنبع من اختيار الشاعر لكلماته، وما بينها من "وهي يف معظم صورها إيقاعات 

 لتستحيل يف األذن أنغاماً حمسة عرب رنني الكلمات )١(،"تالؤم يف احلروف واحلركات
   )٢(.وإيقاع اجلمل والعبارات

اخلي الذي ينبع من االنسجام الصويت الد"وتتجاوز ذلك إىل حتقيق نوع آخر من 
 املرتبطة بالتأثريات العاطفية الناشئة من التجربة )٣("التوافق املوسيقي بني الكلمات ودالالا

  )٤(.الشعرية ذات الصلة االنفعالية مبجال العمل الشعري
وطاقاا ال تنحصر يف شكل شعري دون آخر، فكما تحس إيقاعاا يف القصيدة 

فهي محسة أيضاً .. يقيتها األولية من انتظام التفاعيل والقوايفالعمودية اليت اكتسبت موس
مبا تعلمته من حسن الصياغة، وجودة توجيه "يف القصيدة احلرة اليت تعوض عن ذلك 

  )٥(".اجلملة الشعرية عرب أساليب عربية خالية من التعقيد
اعات والناظر يف أشعار شرف جيد يف تضاعيفها إيقاعات أخرى غري تلك اإليق

املكتسبة من األوزان والقوايف، منها ما يطرب له السمع مجلة، ومنها ما يغريه بأجزائه 
  .البديعة اليت اكتسبت مقوماا اإليقاعية من فنون البالغة الصوتية

فمما يطرب له السمع مجلةً يف شعر شرف ما يطالعنا أحياناً يف بعض قصائده 
حيلو تكرارها على اللسان دون أن تدلنا إليها ومقاطعه اليت يروق إيقاعها يف السمع، و

معايري ثابتة، ورمبا طال وقوفنا عليها عاجزين عن حتديد مكامن اإلعجاب املوسيقية، ورمبا 
اجتهدنا يف حتديد معايري لتلك املكامن املوسيقية لنجدها بعد ذلك يف قصائد أخرى عاجزة 

 وسيقاك، ولعل هذا بعض شأن املعن منحنا الشعور نفسه الذي متنحنا إياه قصائده تل

                                           
  .٩٧: شوقي ضيف، ص. د" يف النقد األديب) "١(
  .٦٨: م، ص١٩٨٩، ١: ات، دار دانية، دمشق، طعادل فرجي" مخسة إشكاالت نقدية": ينظر) ٢(
  .٣٦: إبراهيم عبدالرمحن حممد، ص. د" قضايا الشعر يف النقد العريب) "٣(
  .٢٠٩: السعيد الورقي، ص. د" مقوماا وطاقاا اإلبداعية: لغة الشعر احلديث": ينظر) ٤(
، ٢: ندمي للصحافة والنشر، القـاهرة، ط     مدحت اجليار، دار    . د" قضايا ومشكالت :  الشعر العريب  موسيقا) "٥(

  .٣٠٦: م، ص١٩٩٤



 ٢٩٤

الداخلية اليت ستظل قيد البحث واالستكشاف، ليس يف شعر شرف فحسب، بل يف 
  .شعرنا الغنائي كله

ولعل أبرز ما يبدو للدارس من تلك املكامن هو ما يمكن أن يحملَ ظواهر احلروف 
ر، ووضوح يف الداللة، واأللفاظ واجلمل، وما متتلئ به من تناسق أصوات، وبعد عن التناف

وكأن أذناً داخلية وراء أذنه الظاهرة تسمع كل "مما يئها جمتمعةً جتربة الشاعر اخلاصة، 
 ومن ثَم يبثها يف نصه الشعري، لتكتسب يف )١(،"شكلة وكل حرف وحركة بوضوح تام

الذكريات (أجوائه إيقاعات وأنغاما، ولنتأمل إيقاعات هذا املقطع من قصيدة شرف 
  )٢(:، يقول)صدىوال

  

واليوم ألوانَ األسى يسقينا 
كأسي بفيضٍ منك قد يروينا 
واحلب من ليالي كان مكينا 
أطرافُنا وتعانقَت أيدينا  
ودنت، وبادي الشوقِ ال يغوينا 

واملَني للشعراِء صار خدينا     
  :حيناً، وتعتصر املَدامع حينا

 كذَل ونينا هعالذي ت ناملَي
ومضت تقُص غرامها املَكنونا 
  وتفرق الركب الذي يحوينا

  

     سعادة حمض ا وكانَ العمركن
يا ذكريات السعد طويف واملئي 
كم ليلة قد كنت فيها فارساً 

قالت : تستالم مساُء اخلريِ حني
  ودنوت ألثم خصلةً من شعرِها

يقولُ: قالت شاعر إنك الناس 
فأجبت واآلالم تهصر مهجيت 
 لفظَه رقرِقي دونَ هوى الشعر
 توتنهد يف رقة تمفتبس
  ومضت حلاجتها وسرت حلاجيت

  
  )٣():خذيين إليك(ومثل ذلك جيري أيضاً على قوله يف قصيدته 

  

  خذي من دمي

                                           
  .٩٧: شوقي ضيف، ص. د" يف النقد األديب) "١(
 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(

  .١٠: ديوان عبداهللا السيد شرف، ص) ٣(



 ٢٩٥

  كُلَّ ما تشتهِني
  خذي أَعيين أجنُما

  ي أَضلعيخذ
  سلماً سلما

  خذي أَحريف
  وردةً أو دما

  خذيين
  خذي كلَّ ما تشتهني

  وال تتركيين
  أُواجِه وحدي

  فُلُولَ املُىن مرغَما
  

إن أُوىل الدالالت اإليقاعية الظاهرة يف هاتني القصيدتني تكمن يف سهولة ألفاظهما، 
هر كثرياً يف قصائد شرف األخرى وعذوبة مجلهما، ووضوح معانيهما، وتلك الصفات تظ

دون أن حتْمل كل تلك اإليقاعات املتالحقة، إذاً فهناك مثة دالالت أخرى ختفي يف طياا 
مكامن إيقاعية آسرة، قد تكون عاطفة الشاعر املتأججة بالذكريات واألشواق وراءها، 

 مثلي مهيئاً ورمبا كان خلفها إهلام موفق، وقد يكون االستعداد النفسي لدارس مبتدئ
  .لتهويل مثل تلك اجلوانب املوسيقية اليت يستشعرها حسه اخلاص

ويف مقاطع أخرى من شعره تبدو الداللة اإليقاعية أكثر وضوحا، لكوا غالبة على 
تتكون منها كلمات ) حروف ومقاطع(ينبع من صوتيات أولية "مقاطعه، فمن ذلك ما 

 وجند مثل ذلك يف توايل املدود )١(،"دة والرخاوةكلُّ صوتية منها بني اجلهر واهلمس، والش
  )٢(:الذي يكسب النص إيقاعاً هادئا، كقوله

  
  
  
  

                                           
  .٥٣: مدحت اجليار، ص. د" قضايا ومشكالت:  الشعر العريبموسيقا) "١(
  .٦٥: قراءة يف صحيفة يومية، ص: انديو) ٢(



 ٢٩٦

وأنْ تستقر علَى مرفأ؟      
    إىل ملجأ الفؤاد وحن
   إىل األسوأ طاكخ وسارت

فارجئ أَو كحيات عوود  
  

   أن تستريح أما آنَ يا قلب
ذْ طويتى مالور طواكالشباب  

  احلياة خطوب عليك توالت
  فيا قلب ودع بقايا الرجاِء

  
 – آن–أما(فنلحظ أن املدود، وحروف اللني مسيطرة على ما يقارب ثلثي األلفاظ 

 – عليك– توالت– إىل– الفؤاد– الشباب– طويت– الورى– طواك– على– تستريح–يا
، وهذا ما ) أو– حياتك–لرجاء ا– بقايا– فيا– إىل– خطاك– وسارت– احلياة–خطوب

  .منح النص إيقاعاً هادئاً ممتداً بني الداللة
وقد يكون لتكرر حرف ذي جرس خاص داللة إيقاعية أخرى، كتكرر حرف السني 

  )١(:اهلامس يف قوله
  

  لفن وعلى مدارجِه سىن
   ِسفوال ن يف مداه حنلق
 قْففما لليأسِ يف الرمضاِء س

   األنسام تهفووأنفاساً هلا
  

ونسمو فوق ما يسمو ونسري   
ونسبق يف الرضى طرياً طليقاً    

ونبين باملُىن بيتاً ظليالً      
  فكوين يف املدى حلناً وذكرى

  
 – نسبق– سىن– نسري– يسمو–نسمو(إننا جند حرف السني يف هذه األلفاظ 

 من ثلث جمموع ألفاظ قد تعاقب على ما يدنو)  األنسام– أنفاساً– سقف– لليأس–نسف
  .األبيات، وهي نسبة قادرة على منح املقطع نربة إيقاعية هامسة

  )٢(:وكقوله وقد كرر حروف املد متبوعة مزة
  

  سأَقولُ يف التحقيقِ إني
  أَعرِف اَألسماَء واَألشياَء

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .٨: القافلة، ص: ديوان) ٢(



 ٢٩٧

  والسجناَء والشهداَء
  والفُقَراَء واملُستضعفين

  

 موسيقاكرار ملمح إيقاعي واضح الداللة، وهو أسلوب ميتاز بقدرته على إحداث والت
 وتتحقق من خالل إعادة األلفاظ يف سياق التعبري، حبيث تشكل نغماً )١(ظاهرة،

وقد ورد هذا األسلوب بكثرة يف شعر شرف، وتنوعت فيه طرقه؛ فحيناً يكرر ) ٢(موسيقيا،
  )٣(:فمن تكراره للحروف قولهحروفا، وحيناً كلمات، وحيناً مجال، 

  

   تقُويل عهدناال ال
   تعيديال ال

  ...ذكْر ماضي حبنا
   نورال
   أَحالم جتْمعناال

  علَى الدربِ الطَّوِيلْ
   أُغْنِيات حافالت باهلناءال
  

 فهو ذا التكرار الذي أكد به شدة النهي والنفي معاً يؤكد به أيضاً إيقاعات املقطع
  . الذي بدا معها منساباً وسلسا

وكثرياً ما كرر شرف كلمات أثقلت صدره، ففرغها يف نصوصه لتكشف ما بداخله، 
على أن ليس كل تكرار يؤدي الغرض اإليقاعي أو الشعوري؛ إذ ال بد أن يكون أوالً 

رف، وهذا ما جنده يف كثري من مقاطع ش) ٤(،"يقرع األمساع بالكلمة املثرية"قادراً على أن 
  )٥(:ومن ذلك قوله

                                           
  .٢٩١: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر) "١(
، ماهر مهدي هالل، دار الرشـيد، بغـداد       . د" جرس األلفاظ ودالالا يف البحث البالغي والنقدي      ": ينظر) ٢(

  .٢٣٩: م، ص١٩٨٠
  .٢٥: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٣(
  .٢٨١: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر) "٤(
  .٧: م، ص١٩٨٥/ ، يونيو٣: ، العدد١٥: جملة اخلفجي، السنة) ٥(



 ٢٩٨

  

فُضكُمأَرو  
  أَيا شيئاً بِال معىن

  ...ويا حرفاً بِال مأوى
 هلَذا جِئْتكُمفُضأَر...  
كُمفُضأَرها وفُضأَرو  

فُضأَرها البِكْراورثَغ   
  أَرفضهاوحتى اخلَصلَةَ احلَمقاَء 

  

وال شك أن موقف الشاعر اكتسب هذه فهذا إعالن صارخ بالرفض ال تراجع فيه، 
  .الصفة الصارمة من تكرار لفظ الرفض، كما اكتسب إيقاعه احلاد من حروفه اجلهورية

  )١(:وقد يكون من ذلك قوله
  

رضطالَ صربي ويومي ح وداعاً وداعاً رفاقي وداعاً    لقد  
  

 يف لفظه املكرر على أنين أرجح أن شرفاً جاء بالتكرار إلمتام الوزن؛ إذ إنين ال أجد
قوة تستدعي إعادته إياه ثالث مرات يف حبر تغري تفاعيله مبثل هذا التجزيء، وخباصة إذا 
علمنا أن بيته هذا هو البيت األخري من قصيدة أبياا مثانية وعشرون، فقد يكون الشاعر 

  .ف طاقته فأحب أن يشعر املتلقي أن بيته هذا قفل قصيدتهز ناست
 إيقاع األلفاظ املكررة مع داللتها النفسية مزاوجة لطيفة متنح وقد يهيئ شرف من

اليت يذكر يف ) اإلعصار وعيون أيب(املقطع حيوية وعذوبة يف آن، كقوله يف قصيدة 
  )٢(:مقطعها هذا صراع أبيه يف احلياة

  

اَألقدام قْتلُكت  
  وتختلطُ اَألشياُء

 لَأَراكواملَقْتولَ القات  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .٤٧: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ٢(



 ٢٩٩

  القاتلُ املَقْتولُ وأَشعر أَين
 كنتدأَع دأَع دأَع  

دالع تئمالكُلُّ س مزهان نيحو  
  

اللتني منحتا إيقاعاً آخر )  املقتول–القاتل(فنلحظ توايل اإليقاع يف تكرار لفظيت 
اكتسبتاه من الطباق، ونلمح أيضاً يف املقطع صورة شرف وهو يرصد ما جيري ألبيه يف 

  .بأصوات أحرفها الصاخبة) أَعد(يب من الذهن جاله لنا تكراره لكلمة مشهد قر
ويف تكرار اجلمل يبدو اإليقاع أقل تأثرياً من غريه لتباعد أطرافها، وألن الشاعر قد 

 مما يفقدها القوة املنشودة، وحنس بذلك يف خامتة )١(يعمد إليه الختتام قصيدة تأىب الوقوف،
  )٢(:، يقول)احلصار(قصيدته 

  

  ارز ناحلَرف يبكي يا 
فائرِ واإلزارلُ الضلُوحم رعوالش  

كعي مكبي  
كعي مكبي  
عي مكبيارصطَنِ احلالو   

  

إننا ال جند قوة يف مجلته املكررة اليت تبدد إيقاعها يف اعتدال داللتها، وكان يكفيه من 
رها اجلزئي يف السطر األخري، بدالً من إرغام هذا لو قنِع بورودها مرة واحدة مع تكرا

  .قصيدته على الوقوف بتلك الطريقة
 الداخلية يف شعر شرف تلك اليت اكتسبت مقوماا اإليقاعية وسيقاومن أصناف امل

من فنون البالغة الصوتية، كالطباق، والتجانس، ورد العجز على الصدر، والترصيع، 
  )٤(:قوله) ٣(والتقسيم، فمن الطباق

  

                                           
  .٢٩١: نازك املالئكة، ص" قضايا الشعر املعاصر": ينظر) ١(
  .١١: القافلة، ص: ديوان) ٢(
  .اجلمع بني لفظني مقابلني يف املعىن: الطباق) ٣(
  .٣٦٦:  ص  ، ه١٤٠٩، ١٢: أمحد اهلامشي، دار الفكر، بريوت، ط" جواهر البالغة"
  .اسبمن جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحل) ٤(



 ٣٠٠

  ها حباًـأُضيُء حيات    وتطفئُ ضوَء مشكايت
  

  )١(:وقوله
  

  ما شئت بالقلبِ فَاصنع أيها الرشأُ    فيك الرحيلُ ومنك الري والظمأُ
  

  )٢(:وقوله
  

أَنام  
  ويف الصدرِ طَيف الشقاء

  وأَصحو
رمنين تزحِ حويف الرو  

  

  )٤(:كقوله) ٣( نقيض فيما يعرف باملقابلة،وقد جيمع شرف بني أكثر من طريف
  

ينتناد  
  ال املَد يبقى

  وال اجلَزر ينأى
  

بني ألفاظه، مما يزيد من ) ٥(ويف أحيان أخرى يعمد شرف إىل صنع شيء من التجانس
قيثاري (تقارب أصواا، وحيسن وقعها يف أبياته، كقوله وقد جانس بني لفظيت 

  )٦():وإيثاري
  

                                           
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: ، العدد٢٥: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .٦٦: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٢(
  .أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو معان متوافقة مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب: املقابلة) ٣(
  .٣٦٧: أمحد اهلامشي، ص" جواهر البالغة"
  .٣: دة، صالعروس الشار: ديوان) ٤(
  .تشابه لفظني يف النطق واختالفهما يف املعىن، وجييء تاماً وناقصا: اجلناس) ٥(

  .٣٩٦أمحد اهلامشي، " جواهر البالغة": ينظر
  .٢١: م، ص١٩٨٩/، يناير١٠: ، العدد١٨: جملة اخلفجي، السنة) ٦(
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قيثاريجيتز إما باح حلين    
  تدمي فؤادي وتشقيين بإيثاري

  

فارحم فديتك ما يف الصدرِ من أملٍ   
  صد هواك وآالم مربحةٌ

  
  )١():ساقيك وساقية(وقوله وقد جانس بني 

  

كاقَيس ملأَس  
  لساقية العشق

  

ومل يرد يف شعر ) ٢(ر،ومن أعذب اإليقاعات الداخلية ما يعرف برد العجز على الصد
  )٣(:شرف غري مرتني، األوىل يف قوله

  

  أَضحى صريع احلب يف زمنٍ    ا عاد يصلح قلبه احلبـم
  

  )٤(:والثانية قوله
  

   ال يرى أمالً..قد عاش عمراً شريداً    الـمت األيام ما أَمـإال وحطَّ
  

متجاورة، ال سيما أنه يف الشعر كالسجع  إيقاع آخر مينح البيت أنغاماً )٥(والترصيع
  )٦(: الشعر املتنوعة، وجنده يف مثل قولهموسيقا السجع عن وسيقايف النثر الذي يعوض مب

  

فيرجت والكف هرغمي والنور    هلهِمي واحلُب ظُهيوق الوجد  
  

  )٧(:وقوله أيضا

                                           
  .٢٣:  ص  ، ه١٤٠٩/ ، مجادى اآلخرة٦٧: ، العدد٦: جملة املنتدى، السنة) ١(
  .هو جعل أحد اللفظني املكررين يف آخر البيت واآلخر يف صدره: رد العجز على الصدر) ٢(

  .٤٠٨: أمحد اهلامشي، ص" جواهر البالغة": ينظر
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٤(
  . مقاطع األجزاء يف البيت على سجع أو شبيه بهتصيري: الترصيع) ٥(
  .٨٠: قدامة بن جعفر، ص" نقد الشعر"
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٦(
  .٥٦: م، ص١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ٧(



 ٣٠٢

  

املدارات األننيِ ويف قيظ حيملنا وا    حنو يدفعنااليأس لشيب  
  

  )٢(:كقوله) ١(وقد يظهر اإليقاع الداخلي من خالل التقسيم،
  

ويل أنفاس نايايت     
  ويل شوقي وآهايت

  

هلا يف القلبِ ما وى   
  هلا األحالم مشرقةً

  
  )٣(:وقوله

  

  هي اإلبتداء
  وأنت البِدايةُ

  واملُنتهى
  

كهذا التقسيم الذي استوىف شرف ) ٤(،ومما يزيد التقسيم حسناً أن يستوفيه الشاعر
  )٥(:كثرياً من نواحيه

  

 ياهض وهى للقلبِ والند وهو
نياهنيت دجو اللهيب وهو  

  

فَهو اهلناُء لعيشيت ونعيمها    
  هو اللَّظَى.. هو اجلحيم.. وهو الشقاُء

  
ذوبة إيقاعها باستيفاء الشاعر هلا فمع أن بعض األلفاظ املقسمة مترادفة، إال أن ع

  .جرت عليها رداء حسن ضافيا

                                           
  .ء من أحوالهأن يذكر متعدد وشي: نوع التقسيم الذي يقارب ما جاء يف شعر شرف هو) ١(

  .٣٧٨: أمحد اهلامشي، ص" جواهر البالغة": ينظر
  .على أن املراد األول من التقسيم يف مناذج شرف إيقاعه ال بالغته، ولذا فقد ختالف مناذجه دقة املفهوم السابق

  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(
  .٥٦: مملكتان، ص: ديوان) ٣(
  .١٣٩: قدامة بن جعفر، ص"  الشعرنقد": ينظر) ٤(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٥(
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وعلى تلك األنساق اخلفية والظاهرة سارت معظم قصائد شرف بشكليها العمودي 
 اخلارجية، لتبدو للمتلقي يف أى وسيقاواحلر حاملة توقيعات إيقاعية عذبة مؤتلفة مع امل

لكائن الوحيد الذي طاملا متناه شرف لذاته، ويف حللها، ولن يفوتنا أن الطائر املغرد هو ا
هذا داللة على إحلاح شرف يف حبثه عن سبل االنطالق والشدو، فعوض عنها مبا هو يف 

  .اإلمكان، فجاءت معظم قصائده غناء وشدواً كان فيها البلبلَ الصادح على أيكه احملاصر
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من ضروب النقد، يتميز ا الرديء من اجليد، "عرف النقاد املوازنةَ بأا ضرب 
 ورأى بعضهم أن من شأا أيضاً أن )١(،"وتظهر ا وجوه القوة والضعف يف أساليب البيان

وتعرض املعنوي يف مظاهر احملسوس، توضح احملاسن، وتربز العيوب، وجتلي احلقائق، "
  )٢(".ومتيز األشياَء بضدها، وتبني قيمها احلَقة بنظائرها

وللموازنات تاريخ عريق متتد أصوله من الشعر اجلاهلي حىت يومنا هذا؛ فقد كانت 
  )٤(.انطالقاً مؤسساً للحكم بني الشعراء واملفاضلة بينهم) ٣(قبة النابغة الذبياين
 وشعراء الوفود العربية –صلى اللَّه عليه وسلم–كان بني شعراء الرسول تال ذلك ما 

  )٥(.تفاخرامن م
  )٦(.وبدا العصر األموي زاخراً باملوازنات بني الفحول والغزِلني والسياسيني من الشعراء

املوازنة بني أيب : (كما ظهرت يف العصر العباسي مؤلفات خاصة باملوازنة، مثل كتاب
  )٨(.للجرجاين) الوساطة بني املتنيب وخصومه: (وكتاب) ٧(لآلمدي،) متام والبحتري

                                           
  .٥: زكي مبارك، املكتبة العصرية، بريوت، ص" املوازنة بني الشعراء) "١(
  .١٠: م، ص١٩٧٣، ٢: عباس حسن، دار املعرف، مصر، ط" دراسة ونقد وموازنة: املتنيب وشوقي وإمارة الشعر) "٢(
، من شعراء الطبقة األوىل يف اجلاهلية، )هـ.ق١٨–٠٠٠(زياد بن معاوية بن ضباب الذبياين الغطفاين املضري ) ٣(

  )٣/٥٤:األعالم. (اشتهر مبدائحه واعتذارياته
، ١: طه أمحد إبراهيم، دار الكتب الكتـب العلميـة، بـريوت، ط           " تاريخ النقد األديب عند العرب    ": ينظر) ٤(

  .١٨:  ص   ، ه١٤٠٥
، ٣: عمر عبدالسالم تدمري، دار الكتـاب العـريب، بـريوت، ط          : ابن هشام، حتقيق  " السرية النبوية ": ينظر) ٥(

  .٢١٠–٤/٢٠٥   ، ه١٤١٠
  .٢٨١: أمحد الشايب، ص" أصول النقد األديب": ينظر) ٦(
  .مرت ترمجته) ٧(
 أديب، كثري الرحالت، له شعر      ، عامل، )هـ٣٩٢–٠٠٠(أبو احلسن علي بن عبدالعزيز بن احلسن اجلرجاين         ) ٨(

  )٤/٣٠٠:األعالم. (حسن، توىل قضاء جرجان فالري،  تويف يف نيسابور، ودفن يف جرجان
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ويف العصر احلديث حظيت املوازنات باهتمام كبري من النقاد والدارسني؛ حيث 
 )١(جعلوها يف أسس أحباثهم، وكتبوا فيها ويف شروطها ما يضمن هلا املوضوعية واحلياد،

  )٢(".من كل تعليليف أول أمرها أحكاماً جزئية خالية "بعد أن كانت 
على أن أهم ما ينبغي االلتفات إليه عند عقد املوازنات تقارب الشاعرين موضوعيا، 

كما ) ٤(دون أن يكون التقارب التام شرطاً أساساً يف ذلك،) ٣(وتشابه أصوهلما الفنية العامة،
وازِن  ألن وظيفة الدارس املُ)٥(جيب على الدارس حتري الصدق، وجتريد النفس من األهواء،

  )٦(".اهة عن احملاسن واملساوئ، ويقدر الشاعر بقدر نصيبه منهماز نأن يفتش بعناية و"

                                           
  .٢٤٧: عبداللَّه بن سليم الرشيد، ص" رجل الصناعتني": ينظر) ١(
  .٣٤٣: م، ص١٩٩٦حممد مندور، دار ضة مصر، القاهرة، . د" النقد املنهجي عند العرب) "٢(
  .١١: عباس حسن، ص" دراسة ونقد وموازنة: املتنيب وشوقي وإمارة الشعر": ظرين) ٣(
  .١٢–١١: السابق، ص: ينظر) ٤(
  .٦: زكي مبارك، ص" املوازنة بني الشعراء": ينظر) ٥(
  .٢٠: عباس حسن، ص" دراسة ونقد وموازنة: املتنيب وشوقي وإمارة الشعر": ينظر) ٦(
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  : ترمجة الشاعر بدر بدير – أ

  
  : مولده وأسرته –

ديرب (من أعمال مركز ) قَرموط صهبرة(هو بدر بدير حسن حسني من مواليد قرية 
م، وهو ينتمي إىل قرية ريفية تعمل يف الزراعة، ١٩٣٤مبحافظة الشرقية يف مصر عام ) نجم

  )١(.وكانت أسرته متتلك مساحات زراعية يسرت هلا سبل العيش
وهو ينحدر من أسرة عربية هاجرت منذ قرون من اجلزيرة العربية، وكان لقب 

  )٢(.مصدر فخر التصق باسم عائلتهم الكبرية اليت كانت أسرته فرعاً منها) البدوي(
  
  :مه ووظائفه  تعلي–

م، مث ١٩٥٤تدرج بدر بدير يف مراحل التعليم املختلفة، حىت وصل إىل التوجيهية عام 
م، وبعد ١٩٥٨التحق بكلية اآلداب قسم اللغة العربية يف جامعة القاهرة، وفيها خترج عام 

  )٣(.م١٩٥٩خترجه التحق بكلية التربية  اليت حصل منها على درجة الدبلوم عام 
بدير يف التعليم منذ حصوله على دبلوم التربية حىت أُحيل إىل التقاعد وقد عمل بدر 

م، وكان قد وصل يف السلم الوظيفي إىل وظيفة مدير إدارة ١٩٩٤عند بلوغه الستني عام 
  )٤(.تعليمية مبحافظة الشرقية

ديرب (وختللت تلك الفترة الوظيفية عدةُ أعوام عمل فيها أميناً ملنظمة الشباب مبركز 
، كما أعري يف األعوام األوىل من عقد السبعينيات معلِّماً بوزارة التربية والتعليم )مجنْ

  )٥(.الليبية
  

                                           
  .٥: حسني علي حممد، ص. د" يف شعر بدر بديراالجتاه الوجداين ": ينظر) ١(
  .٥: السابق، ص: ينظر) ٢(
  .٦–٥: السابق، ص: ينظر) ٣(
  .٦: السابق، ص: ينظر) ٤(
  .٧: السابق، ص: ينظر) ٥(
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  : دواوينه –

  :لبدر بدير ثالث جمموعات شعرية كبرية ضمنها جممل إبداعه، وهي
وتضم سبعاً وستني قصيدة ومقطوعة معظمها من ) ١(،)لن جيف البحر( جمموعة –١

  .الشكل العمودي
وضمنها تسعاً وثالثني قصيدة، بعضها من الشعر ) ٢(،)ألوان من احلب( جمموعة –٢

  .احلر
وفيها مئة وثالث مقطوعات عمودية يف شكل ) ٣(،)ابتسامات باكية( جمموعة –٣

  .ثنائيات، وأربع قصائد

                                           
م، والثانية صورة مـن األوىل      ١٩٩٣ –  ه١٤١٤: صدرت منها طبعتان؛ األوىل عن دار األرقم، الزقازيق، عام        ) ١(

  .م١٩٩٨: ، عام٤٣: ، نشر دار الفارس العريب، الزقازيق، العدد)أصوات معاصرة(صدرت عن سلسلة 
  .م، نشر دار الوفاء، اإلسكندرية١٩٩٩: ، عام٤٥: العدد) أصوات معاصرة(صدرت عن سلسلة ) ٢(
  .م٢٠٠٠: صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة، فرع الشرقية، عام) ٣(
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  : دواعي املوازنة بني الشاعرين – ب

  
كة، وأخرى موضوعية وفنية، يلتقي عبداللَّه شرف وبدر بدير يف مالمح إنسانية مشتر

وما إىل ذلك مما يسوغ عقد موازنة بينهما، ولعل مالمح االلتقاء بني الشاعرين مجملةٌ يف 
  )١(:اآليت

: م، وبدير ولد سنة١٩٤٤:  كالمها من جيل واحد؛ فشرف ولد سنة–١
  )٢(.م١٩٣٤
  . بيئتهما واحدة؛ إذ إما ينتميان إىل إقليم الدلتا مبصر–٢
تشابه شخصيتيهما اجتماعيا؛ فكالمها على خلق رفيع، وأدب جم، وطباع  –٣

مهذبة، على أن شرفاً أكثر اختالطاً بالناس، واحتكاكاً بِنخبِهم، أما بدير فتغلب عليه 
  .انطوائية وعزلة

 يتشاان يف الرؤية اإلسالمية املشتركة، وإن بدت أحياناً قلقةً متوترة لدى –٤
  .شرف
  .عري متقارب يف املقدار إنتاجهما الش–٥
  . مستوامها الفين العام متشابه إىل حد ما–٦
 كالمها استمد ثقافته من التراث، مع أن شرفاً أكثر اطالعاً على الثقافات –٧

  .األخرى
 كالمها يكتب الشعر الواضح النقي، وإن كان شرف عمد إىل الغموض يف بعض –٨

  .قصائده األخرية

                                           
الشاعرين أفدا من حديث مسجل مع الدكتور حسني علي حممد، والدكتور جل عناصر املالمح املشتركة بني    ) ١(

  . ه٢٧/٢/١٤٢٢: زل الثاين، يوم اإلثنني، املوافق أمحد زلط، يف من
بعض عاقدي املوازنات ال يويل تقارب الزمن أمهية يف الدراسات املوازِنة، كما يرى الناقد عبـاس حـسن يف     ) ٢(

، بيد أين أزعـم أن ضـابط الـزمن،    ١٢–١١: ، ص"دراسة ونقد وموازنة : لشعراملتنيب وشوقي وإمارة ا   : "كتابه
وتقارب العصر بني الشاعرين املوازن بينهما حاجة ملحة، وخباصة لدى الشعراء املعاصرين الذين تعددت انتماءام               

  .األدبية، وتنوعت طرائقهم الفنية



 ٣١٠

زعة الرومانسية؛ إذ إن الشعر الوجداين يستأثر مبعظم   الن االثنان تغلب عليهما–٩
  .إبداعهما
اليت أصدرت الدواوين الثالثة ) ١()أصوات معاصرة( االثنان ينتميان إىل مجاعة –١٠

  .األوىل لشرف، كما أصدرت الديوانني األولني لبدير
لشكل  كانا متوجسني من التجديد يف بداية أمرمها، وبعد روية نظما على ا–١١

  .احلر
 كالمها شاعر صورة، على أا لدى شرف أكثر عمقا، أما لدى بدير فهي أكثر –١٢

  .تنوعا
 آثرت اختيار الشاعر بدر بدير –وغريها مما سيتضح أثناء املوازنة–لتلك املالمح 

ليكون الطرف اآلخر يف املوازنة مع نده عبداللَّه شرف، وهذا ما سوف يبني أبرز وجوه 
  .واالختالف بني الشاعرين يف أهم الظواهر املوضوعية والفنية املشتركة بينهمااالتفاق 
  
  
  

                                           
لط، والدكتور صابر عبدالدامي، والشاعر حممد سعد مجاعة أسسها الدكتور حسني علي حممد، والدكتور أمحد ز) ١(

الرؤية اإلسـالمية الواضـحة،     : بيومي، والشاعر عبداللَّه السيد شرف، وأهم مبادئها اليت سار عليها املنتمون إليها           
  أَصدرت حىت االنتهاء من–غري دورية–والعناية بالتراث، والبعد عن اإلسفاف، وحتري الوضوح العام، وهلا مطبوعة 

  ).من اللقاء املسجل. (إعداد هذه الرسالة سبعني عددا



 ٣١١

  
�و�و
���א��وאز���א��–١:� �
  
  : يف الشعر الوجداين –أ 

  
مر يف دواعي املوازنة أن الشعر الوجداين يستأثر مبعظم إبداع الشاعرين، وال غرابة يف 

ء الرومانسيني، وتغلب على شعره ذلك؛ إذ إن عبداللَّه شرف ينحى بشعره منحى الشعرا
 وكذلك بدر بدير الذي ذكر أن الشعر يف مفهومه حاجة وجدانية )١(عة الوجدانية،ز نال

  )٢(.ملحة
واملتأمل وجدانيات الشاعرين يلحظ أن تقارباً عاماً جيمع بينهما يف موضوعات الغزل 

 أخرى مل يتطرق هلا واحلنني والشكوى، كما يلحظ أن بدراً استوىف موضوعات وجدانية
  .شرف، كما فات بدراً بعض تفاصيلها اليت عرض هلا صاحبه

فمما جيمع بينهما يف موضوعات الغزل وفاء كل منهما لزوجته، ورفيقة دربه، 
  )٣(:فشرف شدا ذا الوفاء أكثر من مرة، ومن ذلك قوله

  

 دونَ شريك قليب الذي قد عاش
معجزةُ الغرامِ فلم ي تهرلْ أسز

يدعو ويقِسم ال يزالُ متيماً 
أسرته منك مالحةٌ يشدو هلا     

 مل يدرِ قبلَك ما اهلناُء وما الرضى
ما العمر إال أنت رغم تكتمي 
طُويف على عمري أنالُ رغائيب 
  ولتعلَمي أني املُحب وأنين

    السعادةَ واهلناءةَ فيك وجد
عذَّباً يرجوكم يرنو إليك          
 ىب واديكفين احلياةَ علَى ري
 ال يسلوك وهلاً وحييا العمر
 فديكماً يتيم ى إليكفسع
 ى تدعوكنيا األسيف د والروح
 يفيك واستقبلي نغمي عساه
السعادةَ واهلناءةَ فيك أجد  

                                           
  .٣١٢: علي عبدالوهاب مطاوع، ص" شعر ذوي العاهات يف األدب املصري": ينظر) ١(
)٢ (١٥: لن جيف البحر، ص: نظر مقدمة ديوانهت.  
  .١٣: م، ص١٩٨٨/ ، مارس١٢: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ٣(



 ٣١٢

    
  

 ويقرر وبدر بدير ال يقل وفاًء عن صاحبه، فهو يكن يف قلبه كل حب ومودة ووفاء،
  )١():حب يف الستني(ذلك املبدأ يف قصيدته 

  

     طَالَ عمري فَجاوز الستينا 
 تكَان بِاحلُب اماَألي قاست لَو 

 رفيعاً قَد حفظْت الوِداد خيطاً
  وزرعت احلَنانَ حولَ قُلُوبٍ
  لَيس عندي سوى املَحبة نهراً

  

  ونِينا كُلُّ يس هيف تشع مٍ قَد
سنوايت تقارِب املليونا  
مع قَومي فَصار حبالً متينا 

قَاسيات فَأَزهرت نِسرِينا     
  يف عروقي جرى هوى وحنِينا

  
ويف قصيدة أخرى يؤكد وفاءه لرفيقة دربه اليت خشي أن تسبقه إىل الدار األخرى 

  )٣(:يقول) ٢(دا،وختلفه وحي
  

 ترإذا ج ديعرِ السمةَ العجهيا ب
ال تسرِعي قَبلي اخلُطَى حنو اجلنا 
ما زالَ عندي من فُنون احلُب با 

 ـماذا بِدنيانا سيبقى إنْ مضي
 فَتإنْ ص انِياَألم فْوص نِمتغفَلْن

 الديا وإذا دنا يوم الرحيل عنِ
رنِ نمحالر جنةل رِسيعاً نفَم  

  

  ةعريف س هامرِعي : أَيسال ت 
ن فَلَن تطيب قُطُوفُها إالّ معي 
    قات أُنديها بِقَلْيب املُبدعِ 

نا وافترقنا غَير نهرِ اَألدمعِ؟ ـ
قَبلَ ارتحالٍ عن ربانا مفْجِعِ  
  رِ ولَيس بد من فراقِ اَألربعِ
  تع يف الربى أَكْرِم بِها من مرتعِ

  
إنه وفاء منقطع النظري، وحب يندر مثيله، وهذا ما جنده لدى الشاعرين اللذين 

  .حيفظان لرفيقتيهما كل حب ومودة

                                           
  .١:  صألوان من احلب،: ديوان) ١(
  .ذكر هذا يف مقدمة القصيدة) ٢(
  .١١٨: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(



 ٣١٣

  )١(:وإن تغىن شرف مبفاتن حمبوبته زوجةً أو غري زوجة، كقوله
  

هايا حيف كبدي  : سن أَشعلت
معذرةً       : يا عودها الريانَ

       هملْثت ها والريحعريا ش
يا نظرةً ما زلت أذكرها      

تطَريف خلدي وال خ ما دار  
  

      اخلَطْب همثلَ اجلحيمِ فهد
مين إليك فهلْ دنا القُرب؟     

        يب اللب فيثور يف رقة
يوم    نا الركْبماللقاِء فَض 

بهبعينِها ش هامأنَّ الس  
  

فإن بدراً ال يتغىن إال بزوجته، وال يهيم بغري هواها، وقد قرر ذلك يف حوار أجراه معه 
إين من رواد الغزل بالزوجة يف حدود احلشمة : "قائال) ٢(الدكتور حسني علي حممد

 إذ إنه مل يصرف غزله وال حنينه لغري زوجته، ومن وبدر مل يبالغ قط يف ذلك؛) ٣(،"واحلالل
  )٤(:ذلك قوله

  

مهجةَ القَلْبِ أَين وجه احلَقيقَةْ؟ 
 ورن رِييميف ض اعا شم تأَن
 تادزو رى اهلَجِيا طَغإذا مو
صرت روضاً وصرت ظال وزهراً 
  ركُلُّ عامٍ من قَبلِ لُقْياك ده

  

زوجةٌ أَنت يا ترى أَم صديقَةْ؟   
 رِيقَهب تكُنو عاً لَهبن تكُن
 رِيقَهنا حكَيتاشو ظةُ القَيوقَس
 يقَهحرو لَونه القَلْب قشعي
  والتقَينا فَصار يومي دقيقَةْ

  
الزوجية، وينسبوا إىل قال ذلك مفنداً مزاعم الذين ينفون أجواء الغرام عن احلياة 

  .املغامرات الغرامية املشبوهة
وإذا جل ببدر الغرام العابث وهام على وجهه مفتوناً بغري زوجته فسرعان ما يفيق 
مدركاً الفارق بني الغرامين، فقد علمته تلك التجارب أال حيب سوى زوجته، وأال يثق 

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .مرت ترمجته) ٢(
  .٢٧: حسني علي حممد، ص. د" االجتاه الوجداين يف شعر بدر بدير) "٣(
  .١١٠: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٤(



 ٣١٤

ة، كقوله يف واحدة من بغري ودادها، خبالف شرف الذي زعم أنه خاض جتارب كثري
  )١(:جتاربه املتعددة

  

  أَحبيين
  فَقَبلَك كُنت تسليةً

ةرعاهل  
ةركافو  

  بِكُلِّ الطُّهرِ والدينِ
  

يف بعض قصائده مفتعالً أجواء مل يعشها فإن ) ٢(وإن انتهج شرف ج ابن أيب ربيعة
وأظن هذا فارقاً مهماً بني الشاعرين؛ بدراً يصدر عن جتربة حقيقية تصور خلجات قلبه، 

إذ إن شرفاً ذو قدرة واسعة على التخيل واالنطالق، أما بدر فال ينطلق خياله إال من 
  .واقع

وشعر احلنني يتفق الشاعران يف بعض دوافعه، واملرأة لديهما مصدره األول، فكالمها 
  )٣(:يشتاق إىل حمبوبته، ويتذكر عهد الشباب معها، يقول شرف

  

انساب شعراً تارةً وأنينا    ف
أَلقَى به خفْق اخلُطَى يأتينا   
واليوم ألوانَ األسى يسقينا 
كأسي بفيضٍ منك قد يروينا 
واحلب من ليالي كان مكينا 

بعد التفرقِ واهلوى يعطينا؟    
  آمينا: كم قالَ قليب هاتفاً

  

ذكْراك أشعلَت الفؤاد حنينا   
  األفُقِ املُنورِ علَّين أرنو إىل

   سعادة حمض ا وكانَ العمركن
 يا ذكريات السعد طويف واملئي

كم ليلة قد كنت فيها فارساً    
يا ليت شعري هلْ نعود فنلتقي 
  وإذا التقينا هل تعود سعادةٌ؟

  

                                           
  .٤: وس الشاردة، صالعر: ديوان) ١(
  .مرت ترمجته) ٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(



 ٣١٥

إبالغ حمبوبته ويقول بدر واصفاً ما جيده إثر بعده عن زوجته، وراجياً من نسائم الليل 
  )١(:أشواقه
  

والسهاد الطَّوِيلُ أَضىن جفُوين 
قصةَ اَألمسِ واملُحب اَألمينِ 
 اجلُنون رسى واهلو يحو تأَن
 والْثُمي الثَّغر وامرحي يف اجلبِنيِ
  ذَاب يا أُخت يف دموعِ احلننيِ

  

حبِييب ها هو اللَّيلُ قَد سجا يا   
فَابعث الطَّيف يا حبِييب لَيروي 
نسمةَ اللَّيلِ من فُؤادي سالماً  
إن تخللْت شعرها فَاذْكُرِيين 
  خبرِيها بِأَنَّ يف اُألفقِ قَلباً

  
وجماالت احلنني لدى بدر أوسع منها لدى شرف الذي كان جل حنينه منصباً على 

إىل ولده الغائب، كما حن إىل احلرمني الشريفني، فمن حنينه إىل ولده املرأة، فقد حن بدر 
  )٢():يا وليدي(من قصيدة ) الوليد(قوله يف ابنه 

  

     ورهتانِي الزسبِب مسبت لَم تافَرذُ أَنْ سنم
           ورن يلمِ يف لَيجاَألنرِ ودلْبل دعي لَم

طْرب إنْ غَنت بِشباكي الطُّيور         لَم أَعد أَ
وررين السى عضم تافَرذُ سنبييب ما حي  

  
  )٣():رسالة حب(ومن حنينه إىل مهبط الوحي، قوله يف قصيدة 

  

 اماتى كَروجالنحِ وونِ البطويف م
 اترم اللَّه تيلَ بوح طُفْتمو   

دذَايتيف الص ناقِ مميف اَألعي ونرِ م  
  

   ورِ إنَّ لَكُمممِ املَعائرِي احلَريا ز
إذا صعدتم إىل أُم القُرى زمراً 
  فَلْتذْكُروا مهجةً حرى موهلَةً

  

                                           
  .٥٧: لن جيف البحر، ص: ديوان) ١(
  .١٦٢: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(
  .٤٩: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(



 ٣١٦

على ساكنها أفضل الصالة –ويف القصيدة نفسها ميتد به حنينه إىل طيبة الطيبة 
  )١(.واً مما قاله يف مهبط الوحي، ليقول حن–والسالم

وللشكوى يف وجدانياما جمال فسيح، فما إن يهدأ باعث حىت ينطلق آخر مؤججاً 
  )٢(:شكاة مرة يضيق ا صدرامها، وأكثر ما شكوا منه اهلوى، ومن ذلك قول شرف

  

 أقضك الصمت أم قد غالَك الشغف؟
 فيف شوقٍ وتنعط مالوه وتتبع

 عرصات احلب ترتشف؟ودرت يف 
 فريانَ ترجتى عرالس دعب تدوع
 فكها يذكرى غرامٍ دمع وغري
  فاألس ال يغتالُك ضِ النفسورو
  يا أيها القلب قلْ يل كيف نأتلف؟

  

قٍ ز نكَيف انفلت من األضالعِ يف   
تروح تنسج أوهاماً تعانِقُها       

وى يوماً على مقَة أما خربت اهل
 قسال ماٌء وال و ى العمرحىت انته

      ألَم هخيالٍ نبض ال شيَء غري
 يف مدارِجِه عواقْب كشعل دفَع 
  هي النهار وأنت الليلُ مكتئباً

  
  )٣(:ومن شكاوى اهلوى يف شعر بدر قوله

  

كُلَّما داعبته يجرحين  
من أَدمعي يفْضحين انبرى 

أَبرِئ اجلُرح الذي يؤلمين 
تطْفئُ النار دموع اَألعينِ 
  كُلَّما ناجيته هدهدين 
  يكتم اَألسرار أَو يعذُرين

  

  ثين عن احلُبدحأَنا .. ال ت
    كُلَّما داريته يف أَضلعي
امضِ عين يا حبييب علَّين 
أَنت أَلْهبت فُؤادي فَعسى  
هتدحيف و رى البدوأَه فوس 
لهع غَرامي هكُوأَش فوس  

  

                                           
)١ (املقطع األخري٥٢ –٥١: نظر السابق، صي ،.  
  .١٠٧:  ص  ، ه١٤١٦/ ، حمرم٢٢٣: جملة الفيصل، العدد) ٢(
  .٤٧: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٣(



 ٣١٧

وكما شكوا من اهلوى وويالته شكوا من الزمان وتقلباته، وكانت نربما يف ذلك 
  )١(:متقاربة، يقول شرف

  

  حيا ظامئيناـنطاوِهلا ون
 يناأُداري يف األسى جرحاً مك

وكيف ومل أكُن إال طعينا؟ 
وعشت أطالع اليأس املُبينا 
مصائبها وال أَلقَى معينا 
  وجدت الدهر زاد يل الشجونا

  

علَى اآلالمِ كم عشنا سنينا   
وكم آثرت أن أحيا وحيداً   

م أَجِد اهلناءةَ يف زماين    ولَ
 فقدت على الشبابِ سنني فَرحي

يام ترمي     وطال اهلم واأل
  وكنت إذا شكوت مصاب قليب

  
  )٢():حنن والزمان(ويقول بدر يف قصيدة 

  

   كُلَّ يومٍ يمر يب إنسانا
يلْ ويوماً يمر يب ظَمآنا 
 لَيس يبقي للْجرحِ يفَّ مكَانا
 أَم شجاع وإن بدا يل جبانا؟
  بين أَحداثه اجلسامِ امتحانا

  

 قَد صحبت الزمانَ عمراً فَكَانا  
فَهو يوماً يقَدم الكَأْس شهداً 
وهو حيناً يبكي علَي وحيناً 
 أَخرق الطَّبعِ يا ترى أَم ذَكي؟
  حرت يف فَهمه وإنْ طَالَ عمري

  
مان، وتعاقب صروفه، إال أن فنلحظ تقارباً بني الشكاتني، فكالمها يشكو تقلب الز

بدراً كان يف شكواه أكثر تأنيا؛ حيث كان يستعرض أحوال زمانه الغريبة بشيء من 
التفكر، أما شرف فقد كانت أبياته تقريراً صادراً عن جتربة سبقها تفكر، ولذا جاء حكمه 

  .على الزمان صرحيا
هو ابن مخسني و–ولعل من املستغرب أن شرفاً شكا من املشيب، وبكى الشباب، 

  )٣():شكوى( بصراحة مل جندها لدى صاحبه، من ذلك قوله يف قصيدته –عاماً
  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .٨٩: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(



 ٣١٨

فاقبلْ مصريك لن يعود صباكا 
ماضٍ فإن الشيب عنه اكا   

اقَلَت بعد الشبابِ خطاكا واثَّ
قد عشتها قبالً فكانَ هناكا 
  فاآلنَ ال تجدي اهلوى شكواكا

  

  عمن ب ا العمرمى قذىالشبابِ سو د 
يا قلب أقصر ال يفيدك يف اهلوى  

عادت ليالينا صقيعاً بارداً       
يا قلب ودع يف سكون عيشةً 
  واستقبلِ األيام يف إدبارِها

  
ومما يزيد األمر غرابة أن ديوان بدر الثالث صدر وقد بلغ ستة وستني عاما، ومع ذلك 

 إىل مثل تلك الشكوى، وهذا يدل –بوضوح–يه اَألولني ما يشري مل جند فيه وال يف ديوان
على أن بدراً ظلَّ فيت الروح، مشبوب العزمية، مع تقدم سنه، وقد يكون منطلقاً من فلسفة 

  .نفسية تأىب إظهار الوهن واالزام جتاه الضعف
 وكما أن بدراً مل يتطرق لشكاوى وجدت لدى شرف، فهناك شكاوى لدى بدر مل
ترد يف شعر صاحبه، من ذلك شكواه من الناس، ومعاناته مكائدهم، وعجزه عن فهم 

  )١():الناس وأنا(طبائعهم املختلفة، يقول يف قصيدة 
  

  علْمي هجرابٍ غَائمِ الورِ سيبِغ
    عجوراً أَتهها أَشلَيع تأَبِي

عأَفْرو رذُوج مهني مفَل ،لْتفَش 
 ى جِنِسها لَيست تجور وتضبععلَ

قَطعيو مهيف أَكْباد شنهيو  
  

  أَفز عي فَلَمسالناسِ و مفَه لْتاوحو 
وعانيت منهم كُلَّ حينٍ مكيدةً   

  وملّا نويت البعد عنهم سالمةً
 فَالذِّئاب رحيمةٌ.. ذئاب وأَنكَى

ساداً َألبناِء جِنِسهأَج قزمي  
  

إنه يشكو من طبائع الناس، ويعاين مكائدهم، ويرى أن الذئاب أكثر عطفاً على بين 
  .جنسها منهم

ومن شكاوى بدر اليت انفرد ا عن شرف شكواه من اآلالم اليت أملت مبحبوبته، 
  )٢():حبييب املريض(وتركتها طرحية الفراش، يقول يف قصيدة 

                                           
  .٩٢: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  .١٠٣: من احلب، صألوان : ديوان) ٢(



 ٣١٩

  

 تقُلْ آهاً فَفي قَلْيب حد اآله يقْطَع         ال
                عجأَو بِي اهدص نلَك كدنع عجو

             عمدت ارِيهأَزتاري وقُلْها كُلُّ أَوإنْ ت
عمأَس تا كُنها مندأَين ع تبِييب لَيا حي  

                    ***  
ا حبِييب إنْ تقُلْها فَهي كَالسهمِ وأَوقَع       ي

     عمنِ أَسينيبِالْعئها فَبِالقَلْبِ وبخت أَو
   عتمتاً وررِ حكَالطَّي شعو لَماسو ِسمتفَاب

عوأَر اَأليام بكنيا أَمانٌ والد فَبك  
  

 الغزل يف شعر شرف أوفر منها لدى بدر، أما من ذلك العرض اتضح أن جماالت
احلنني فيتكافأ الشاعران يف جماالته، إال أن بدراً أكثر استيفاًء لدواعيه من شرف، وشعر 
الشكوى لديهما تتشابه دواعيه، غري أن لدى كل منهما موضوعات مل يتطرق هلا اآلخر 

  .يف شعره



 ٣٢٠

  : يف الشعر التأملي –ب 

  
ة ومفرداا، يدفعهما إىل ذلك إحساس مرهف، وشعور مفعم يطمئن الشاعران للطبيع

بالرؤى والتأمالت، ومها أثناء ذلك جيدان يف مكوناا هدوءاً وسكينة، فيناجياا فارينِ من 
  )١(.صخب املدن وضجيجها، إذ وجدا فيها سحر الوجود، ومجال احلياة

ض ملكونات تستدعيها والشاعران يتقاربان يف تأمالما اردة، فكل منهما يعر
خواطره اخلاصة، وال تكاد ختتلف تلك املكونات لدى الشاعرين، شأما يف ذلك شأن 

  )٢(:الشعراء الرومانسيني الذين يناجون مكونات الطبيعة احلاملة، يقول شرف
  

  حينما ينساب ضوُء الفجرِ
  مختاالً نديا

  وشعاع الشمسِ ينسلُّ
  فتيا

  والعصافري تغين
  ...ا الصبح اجلديدهزه

  وعبري الزهر جيتاح السكون
  ومييلُ الغصن يف دلٍّ
اورعلى الغصنِ ا  

  فأفيقي يا فتايت... 
  ذاك قليب... 

  

تلك هي أبرز املفردات اليت امتألت ا نفس شرف فراح يستلهم منها تأمالته اردة، 
  )٣(:رمزية، من ذلك قولهعلى أن شرفاً أكثَر من استحضار مفردات بعينها لدالالت 

  

                                           
  .٥٤: علي علي مصطفى، ص. د" من األدب احلديث": ينظر) ١(
  .١٩: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٣(



 ٣٢١

وال أحس بشدوِ الطائرِ الكُأل 
يهترئ يف جنبيه واحللم وآب   
ال الزيف مالَ به أو غالَه احلمأُ 
عاثَ الغباُء به واستفحلَ الصدأُ 
  من مهمه التيه أو آسى له املُأل

  

       همى ترنَقد أ األيك ال طائر
مالُ حتملُه كم طاف يف األفْقِ واآل

 هواسترقَى بدوحت الصدق مسا به
وكم حتامى بدفِء احلرف يف زمنٍ 
أنقذَه ى وال اإلخالصأجد ال احلرف  

  
فمعلوم أن الطائر رمز للحرية اليت يفتقدها الشاعر املُقْعد، ولذا فقد تكرر كثرياً يف 

ه اإلحياء العام، كقوله يف قصيدة شعره، أما بدر فلم تكن تعنيه مفردات بعينها بقدر ما يعني
  )١():موكب الفجر(

  

ــانُ         ــدوح فَرحـ الـ
ــزدانُ         ــونُ مـ والكَـ

ــانُ                ــت ريـ والنبـ
ــهرِ  ــفة النـ   يف ضـ

          ***  
طيب الـشذَى يحكـي       

           كــس ــةَ املـ فَواحـ
ــي            ــرىب تبك ــين ال ع

ــى ــرِدراً علـ    النحـ
          ***  

ــاال           م ــد ــصن قَ الغ
ــاال         س ــد ــور قَ النو

ــاال             ــت مختـ أَقبلْـ
ــسحرِ ــب ال كوــا م   ي

                                           
  .١٣٩: لن جيف البحر، ص: ديوان) ١(



 ٣٢٢

  
وبعض تأمالت بدر اردة متتاز عن تأمالت شرف من ذلك النوع، وذلك أن بدراً 

  )١(:ول بدريستغرق يف تأمله واصفا، وهذا ما ال جنده لدى اآلخر، يق
  

ــرِ     ــواٍء وعطْ أَض نــي ب
حب من أَطْيبِ خمـرِ      ـ

ــ ــِسر  ـ ــا ب      ر فينبِيه
ــبرِ  ــلِّ ش ــى يف كُ    يجتلَ
  ضاُء كَالفَرحـة تجـري    
ــكْرِ   ةُ شمــس ــا ب    راقه
ــرِ ــون زه ــا يف اللَّ   مثْله

  

موكب الزهـرِ تهـادى       
 اشٍ رفَرـ   و  ـاح يسقي ال

      ـوغُــصون تلْــثم النهــ
    ســرع ــهيضٍ فوكُــلُّ ر

 هــذ ةٌ(هنيمــس ــ) ي يـب    
 ــلِّ يف أَو ــسمت للطَّ ب   
ــذَارى  ــني ع ب تــد فَب  

  
إن بدراً أَوىف على تلك املظاهر متأمالً وواصفا، وهذا إىل طبيعته أقرب؛ حيث إنه 

ته يطمئن إىل اإلسهاب يف تناول تلك املفردات ووصفها، خبالف شرف بانطوائيته وعزل
ذي النفسية املضطربة اليت متر مروراً سريعاً على مثل تلك املفردات بإيعاز نفسي له دوافعه 

  .الظاهرة واخلفية
هذا ما خيص التأمل ارد، أما التأمل الفلسفي األكثر عمقاً فإن الشاعرين أخذا منه 

  )٢(:ما تأمل شرف ذاته ثائراً على قيوده يف قولهحبظ وافر، فك
  

  ردحإىل املُن طاكخ وضلَّت
 رجالض ثارِ وغريالع وغري
 ثَردى واناهلو غصن حوصو
  فثُوري كما شئت أين املَفَر؟

  

   طالَ الطريق الليلُ يا نفس لَك
 السكون ن؟ ليس غريم نادينت

كأس اخليالِ     أَفيقي حتطَّم 
  علَى الرغمِ مين ومنك الشقاُء

  

                                           
  .٥١: لن جيف البحر، ص: ديوان) ١(
  .ه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموعة تسلمتها من ابن) ٢(



 ٣٢٣

فقد تأمل بدر ذاته أيضاً مازجاً ا تأمالت أخرى، بعد أن أشرك معه رفيقة دربه اليت 
  )١():ثالثون عاما(قامسته سين عمره حلوها ومرها، يقول يف قصيدته 

  

  ومرت ثالثونَ عاماً علينا
  ...كما أَطْلَع النور للكون فَجرا

كرثاماً بِحثالثونَ ع  
  فَما ضاع جهدي سدى

  وال بِت يوماً أُعاين الصدى
  ...وال أَخلَف السعد يل موعدا
  ثالثونَ عاماً وما زِلْت طفْال
  يعيش علَى لَمسة اُألم فيك

  ...ويحيا علَى شهد فيك
  ثالثونَ لَم تكْفين

 كُنيلفَلْي  
  ثَالثونَ أُخرى إىل جانِبيك

  أُطلُّ علَيك
  فَينفَتح الكونُ قُدام عينِي

  حدائق زهر
  وشالّلَ ضوٍء وعطْر

  لنسبح فيه شعاعينِ يبتِسمان
رالقَم هجوطَوِيالً طَوِيالً ل  

  

اً يسرياً يف فلسفة التأمل؛ إذ إننا نلحظ أن الشاعرين يتأمالن ذاما، كما نلحظ تباين
كل منهما له نظرته اخلاصة، فشرف يتأمل ذاتاً كئيبة سيطر عليها اليأس واحلزن، وبدر 

                                           
  .١٥٩: لن جيف البحر، ص: ديوان) ١(



 ٣٢٤

يتأمل ذاته وقد أحاطت به ذكريات مجيلة مع رفيقة دربه، ويف كال التأملني ينكشف ما 
  .تضمره نفسامها من يأس وتفاؤل

د آخر نلمس خفاياه عرب فوارق النظرات، ويف تأملهما ملسريما يف احلياة يتجلى بع
  )١(:وتفاوت املشاعر، يقول شرف

  

           ميوماً على قربي ترح جعا ندميي إن تي
            مى أمانينا املواضي فتبسجِئْ ذكرأو ت

     مبلُغُ اآلمالَ يف الدنيا وننعينا نعس كَم
  انَ واغْنموانتهى عمري هباًء فاطرد األحز

                    ***  
      يف الكأسِ شيٌء من شراب دعيا ندميي مل ي

         إال السراب دإال البقايا مل يع دمل تع
 أوهامِ العذاب بعض خفِّفى تالذكر كفاتر
مأَنع ن سنا رؤياكر قربي لعلي مولتز  

  
  )٢(:ويقول بدر

  

 قَلْيب جروح من لَيايلَّ ويف 
حيحري الصمفَذا ع يايند رثَغ  

  
فَحرام يف اجلَفا تضيِيع عمري 
  عشت فَالدهر سيطْوِيين كَغيري

  

  
  
***  

حورا يمي مديري يا نمع ليس 
هيف الذي أَلثم إمنا اليوم  

  
أَنا ما جِئْت إىل الدنيا بِأَمري 

   يف نعيمٍ أَو عذابٍوسواٌء
  

                                           
  .٦٣: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .٧٥: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(



 ٣٢٥

شرفاً ينطق عن ك ال الشاعرين خياطب ندميه، وكالمها يتأمل مسريته يف احلياة، ولكن
جتاربه وقد ران اليأس على قلبه، فاستشعر نفسه وهو يف قربه وحيدا، أما بدر فقد كان 

  . بعضهاأكثر تعقال؛ إذ ذكر معاناته يف احلياة كما ذكر سبل هنائه فيها وإن حرم من
وقد تأمل الشاعران اإلنسانية وإنساا املغامر يف حني، واملغلوب على أمره يف حني 
آخر، على أن تأمالت شرف كانت أكثر سوادا، وأقل عموما، حيث صوب طرفه إىل فئة 

  )١(:من الناس ال يعنيها موت ضمائرها، يقول
  

  أنظر للجيبِ املثقوبِ
 ...الباعة وأجساد  

ولصوصِ القوت  
  فأنظر حويل

  تسقطُ من يدي األوراق
  والوقت ضنني... 

  ال يسمح بالدمعِ
  وال يجديه اآلنَ عزاء

  

إن الوقت مير عليه سريعا، وأوراقه تتساقط دون أن حيدد موقفه من اإلنسانية اجلوفاء، 
ولكنه يف كلٍّ يائس من صالح إنسان الشهوات، فيلزم اهلدوء بعد أن فات زمان البكاء، 

  . جدوى العزاءوضاع
وتبدو نظرات بدر إىل اإلنسانية أكثر رمحة ولينا، فيوجه خطابه لإلنسان ملقياً اللوم 

  )٢(:على الزمان، فيقول
  

حين يقْسو علَيك هذا الزمانُ 
قَدماك اَألسى ويعيا اللِّسانُ  
غَير رسمٍ ناءت بِه السيقانُ 

يا حبِييب يا أَيها اإلنسانُ   
حيثما كُنت حافياً تتشكَّى     
أَو عليالً ملْ تبقِ منه الليايل   

                                           
  .٣٨: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .٧: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(



 ٣٢٦

خلالّنُ  نِسيته اَألحباب وا
كُلَّما الثَ رأْسك الشيطانُ 
 واستجارت من عنفك اَألكْوانُ

انُ؟يـيالك اهفَش هلْقخ نم تر  
  

بعدته اَألماين  أَو غَرِيباً قَد أَ
 لَهف نفْسي ولَهف عينِي وقَلْيب
ضاقَت اَألرض بِانفالتك فيها 

غَي مفَل اإللَه ةفْحن نم ـأَنت  
  

 –قبل أي شيء–إننا نلحظ اللني والرفق يف خطابه لإلنسانية، وذلك ألن بدراً يهدف 
  .ويطمح إىل التنبيهإىل اإلصالح، 

ستأثرت قضايا اإلنسان بكثري من أشعار بدر، فمضى يفتش يف مساوئها ناقداً وقد ا
مرة، وساخراً أخرى، وقد أبدع بدر يف هذا اجلانب، وخباصة يف ثنائياته اليت ضمنها ديوانه 

  )١(:األخري؛ حيث مل يأل جهداً يف انتقاد مظاهر اإلنسانية اخلاوية، وجند مثل ذلك يف قوله
  

 ظَرف وضحك وحبوراً بِكُلِّ
  بين أَرجائه يئن ويبكي

  

والذي يمُأل القُلوب سروراً   
ي ثُميتالليلِ ب رآخ ؤويه  

  
إنه يتأمل التناقض الذي يعيشه إنسان هذا العصر، حني يبدو قادراً على منح االبتسامة 

  .لغريه، لكنه عاجز عن رسم مالحمها على شفتيه
  )٢(:ر لذلك التناقض يف قولهويتأمل جانباً آخ

  

 يفخم دعراً كَرادائراً هخ
طٍّ أَليفكَق لَهافضاً ذَيخ  

  

والذي ظَلَّ هائجاً مثْلَ ثَورٍ   
  نظَرت زوجه إلَيه فَأَغضى

  
إذ إن بعض الرجال يستعرض قواه على اآلخرين، ويف الوقت نفسه ترعد فرائصه إذا 

  .ملتسلطةنظرت إليه زوجه ا
  )٣(:ومن ذلك أيضاً قوله موظفاً الرمز بطريقة أكثر سخرية

                                           
  .٤٨: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ١(
  .٧٣: السابق، ص) ٢(
  .١٠٧: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ٣(



 ٣٢٧

  

شارِكيين النقيق يف لَيلِ أُنسي 
  بلْبلٌ صوته يصدع رأسي

  

قَالَت الضفْدع العجوز ألخرى   
  قَبلَ أَنْ يشرِق الصباح ويشدو

  
 لنفسه ما ليس فيها، زاعماً أن غريه من إنه واقع غريب حري الشاعر، فهناك من يدعي

  .ذوي املواهب والقدرات دخيل عليها، أو دعي من أدعيائها



 ٣٢٨

  : يف الشعر االجتماعي –ج 

  
حرص شعراء العصر احلديث على املشاركة الفاعلة يف قضايا جمتمعهم، ومعاجلة أدوائه 

بيهما مهاً كبرياً يف  وقد محل الشاعران بني جن)١(املختلفة، داعني إىل كل ما هو حسن،
التقومي وحماوالت اإلصالح، وكان شرف أكثر من صاحبه محالً للمعاناة العامة؛ حيث 

غربة (كان حيدث نفسه ذا اهلم الذي يراه واجباً على أمثاله، كقوله يف قصيدته 
  )٢():األديب

  

    داداحل جنبيه بني وعيش
    دادالس هويرجو أن يالقي

ل هوينكر         ا يدعو العبادم
آمالٌ شداد ويف جنبيه  

 

        وضيق حياةٌ كلُّها هم
يضيق ا األديب ويزدريها 

يعيش على التعللِ والتمين   
  يروم صالح أخالقِ الربايا

 
 فإن بدراً لعامة اليت حيدث ا نفسه كثرياًوإن كان شرف أكثر محالً لقضايا جمتمعه ا

ه يف طرح تلك القضايا، وإبرازها للعيان؛ حيث أفرد معظم ديوانه األخري  منأكثر إسهاماً
النتقاد مثل تلك املظاهر والظواهر، وكان أثناء ذلك ميزج نقداته ) ابتسامات باكية(

بسخرية، من ذلك قوله منتقداً أولئك الذين يبذخون باملال ألجل شهوام يف حني أم 
  )٣(:يبخلون باليسري على احملتاجني

  

ا ثُم باتا؟ فَوق نهدينِ رفْرفَ
  لغالمٍ إار جوعاً فماتا

  

اً ز نهلْ رأَيت الذي يعلِّق ك  
  وأَىب يف الصباحِ تقْديم قرشٍ

  
  )٤(:وينتقد بدر ذلك البذخ لدى النساء أيضا، يقول

                                           
  .١/١١٩حممد بن سعد بن حسني، . د.أ" تاريخ ودراسات: األدب احلديث": ينظر) ١(
 . ه١٤٠٧/ جملة املنهل، شعبان) ٢(

  .٢١: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ٣(
  .٩٦: السابق، ص) ٤(



 ٣٢٩

  

عارِي الصدرِ زِينةً وافْتخارا 
   ذَاك مرارارقعته من قَبلِ

  

واليت قَد شرت بِأَلفينِ ثَوباً   
  وهلا جارةٌ تعالج نعالً

  
ويقول معرضاً مبن أنعم اللَّه عليهم بعد أن كانوا يشتكون العوز والفقر، وينقمون 

  )١(:على األغنياء تقصريهم
  

  فَقْرِ حىت أَذَلَّ منه اجلَبِيناـ
   مسكيناوالُ من حوله فَىتـ
  

 ـوالذي عضه الزمانُ بِنابِ ال  
اَألم فقَتدنما تيثْ حغي ـلَم  

  
وليس املال هو الذي يغري الطبائع، أو يكشف خباياها، فالقوة والضعف قادران أيضاً 
على سرب أغوار النفس البشرية، يقول بدر عن فئة كانت تتشكى الظلم، فلما ملكت 

  )٢(: فيما كانت تشكو منهأسباب القوة وقعت
  

م وعانى من بطْشة اَألقوِياِء ـ
  هو أَيضاً يف البطْشِ بِالضعفاِء

  

 ـوالذي بح صوته يتشكَّى الظُّل  
  نالَ بعضاً من قوة فَتمادى

  
  )٣(:وقد يضيق بدر مبظهر ما فينتقده ساخرا، من ذلك قوله يف مشطاء متصابية

  

غرها بِال أَسنان          وبدا ثَ
  قِ ونِصفاً من دخلها للبانـ
  

واليت عضها الزمانُ بِنابٍ   
يساحلْمها للخد فنِص تصصـخ  

  
  )٤(:وقد ميزج بدر بني السخرية والرمز حني خيشى مغبة التصريح، كقوله

  

                                           
  .٧١: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ١(
  .٢٩: السابق، ص) ٢(
  .٨٥: ابق، صالس) ٣(
  .١١٢: السابق، ص) ٤(



 ٣٣٠

 راذي فَحنِد لُ لَستيأَيها الف
   اجلبانُ خوف املَجازِرفَر هذا

  

: قالت الفَأرةُ اهلَزِيلَةُ يوماً  
قَالَت يهماً وى الفيلُ باسضفَم:  

  
إن يف تلك اللفتات الناقدة وعياً من بدر بطبيعة الفئات اإلنسانية، ومعرفةً مبيوهلا 

رية وغرائزها، وهذا كله صادر عن تفكر يف أحوال جمتمعه، وهو إن عمد إىل السخ
  .فإلحباط يعانيه من صالح تلك الفئات السادرة يف غيها

وهذا اجلانب غري خاف يف شعر شرف، فله بعض ما لبدر من نقدات، ومن ذلك 
 )١(:تعريضه باملتميعني من الرجال يف قوله

  

رِجالِ العصرِ احلاضر ضعب 

 ال تعرفهم أولَ وهلَةْ

 لَن تعرفَهم أولَ نظرةْ

 ات كصوت نساءفَاألصو

 حىت الضحكَةْ

امرأة ثوب 

امرأة شعر 

كي تتزوج.. 

ال تتحرج 

 مد الكف لكي تتأكد

  أنَّ عروسك ليست رجال
  

 )٢(:وقوله منتقداً هلث الناس وراء حطام الدنيا
  

ذا العصر ِكلُّ الناس 

 ال يقفُونْ

                                           
  .٢٣: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(
  .٢١: السابق، ص) ٢(



 ٣٣١

 بلْ جيرونْ

 :قد تتساءلْ

 لم جيرونَ هلذا احلد؟

  تمْال

 أطلق قدمك مثَّ اتبعين

متوت سوف إنْ تتوقف 
  

 ويأسف شرف كثرياً على عصره الذي صار فيه املال مفتاحاً للقلوب، إىل حد
 الذي مل يعد حلبه )١()جمنون ليلى(أصبحت املشاعر معه سلعة تباع وتشترى، يقول خماطباً 

 )٢(:لياله أي معىن يف هذا العصر
  

 يا مجنوناً

 ليب لكقَ

بالعصرِ احلاضرِ جئت لَو 

ننتما ج 

  من ليالك–قَطْعاً–فَهنا أَلف أَحلَى 

واكهشاً كَي ترق فَعاد 
  

وللشاعرين اتفاقات أخرى يف بعض نقداما اليت يريان فيها خلالً ظاهرا، إال أن بدراً 
، والدخالء عليه، يقول كان أكثر إملاماً وحتديدا، من ذلك انتقادمها واقع الشعر املعاصر

 )٣(:شرف
  

صرذا الع رعالش ارص 

 ثَمراً فجاً دونَ مذاق

                                           
  .مرت ترمجته) ١(
  .٢١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٢(
  .٢٠: السابق، ص) ٣(



 ٣٣٢

ْالكف فوق الرومي كفّاً يا ابن فَاضرب 

ْالصف عقُط 

احلرف ِسخم 

 قُم أمسعنا من أبياتك

ْالشعرِ املُر نسينا طعمما ي  
  

راً يف شعراء عصره الذين جعلوا لقد قال ذلك عندما رأى واقع الشعر اهلزيل، متفك
من الشعر مهازل، كما حلظنا أن انتقاده كان عاماً غري واضح املالمح، خبالف بدر الذي 

  )١():عبث الغموض(حدد شكواه من ذلك الواقع األديب اهلزيل يف قصيدته 
  

   ــن ــوته أَغَ رٍ صــشاع ل
بِكُلِّ بيـت رؤى ولَـونُ      

ولَحــن       تــشدين فكْــرةٌ 
ــن ــه أَح ــالٌ ل   وال جم

  

شـعرٍ  ) ٢(هذا ديوانُ : يقالُ  
      ــار ــر بِح هأَن ــه حروف

        ـهيت إِلَيحفَـر ـنم ريأَط
ــالٌ ــانٌ وال خي ــال بي   فَ

  
وامتاز بدر عن صاحبه يف هذا اجلانب مبحاولة توجيه الشعراء إىل مثالية يراها، 

  )٣(:يقول
  

كُم نور بِأَعماقِ الصدور وتراثُ
كُلُّ اجلُذُور كُمضيف أَر رِسغنلْتو 
  ن العذْبِ والفكْرِ الفَيت املُستنِري

  

   كُمرصوا عشيراُء ععيا أَيها الش
 كُمعوماِء فُرالس وحن عفترلْتو
  ولتملكوا بِالعقْلِ ناصيةَ البيا

  

                                           
  .٢٦: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  .ال يستقيم وزن البيت إال باختالس الياء أو حذفها) ٢(
  .١١٧: من احلب، صألوان : ديوان) ٣(



 ٣٣٣

 امتاز بدر عن صاحبه مبعاجلة أسباب التخلف العامة اليت أذاقت اتمعات كما
ويالا، وعلى رأس تلك القضايا اجلهل والتواين؛ إذ مها أساس ختلف احلضارات عن 

  )١(:ركاب التقدم السائرة، يقول خماطباً شباب وطنه الذين يعول عليهم يف بناء الغد
  

تعب  جماهلا لُألىل أَضناهم ال
 !ما بالُ قَومٍ إذا قيلَ اعملُوا اكْتأبوا؟
بحسنت رموطُ الساخلُيه وأَنوار  

  

  تذَرلَى نوا إنَّ العضهان رصم بابش 
  وابنوا علَى العلْمِ واإلميان نهضتها
  من يسهرِ الليلَ يلْق الفَجر باسمةً

  
وصف بدر بدير "ق بدر على صاحبه يف مجيع موضوعاا، وقد انيات تفوويف اإلخو

 والغريب أن تكيف شرف مع أفراد جمتمعه، واختالطه )٢(،"بأنه شخص متكيف مع جمتمعه
 من واقع صاحبه، ومع ذلك –من حيث الظاهر–م، واندماجه مع فئاته املثقفة أبرز 

منت بوحاً وشكوى، وبعض ظلت إخوانيات شرف حمصورة يف بضع رسائل تض
  )٣(.الوداعيات

وإن كانت موضوعات الشعر اإلخواين لدى شرف حمصورة يف الرسائل الشعرية، 
والوداعيات، واملراثي، فإن بدراً اندرجت موضوعاته اإلخوانية يف األطر نفسها، إضافة إىل 

  .شعر التهاين، وشعر املداعبات
 مقدارها، على أا لدى شرف ذات أما الرسائل الشعرية فقد تقارب الشاعران يف

  )٥(: يف قوله)٤(ار قباينز نمضمون واحد؛ إذ تبعثها غالباً دواعي البوح، كمناجاته الشاعر 
  

  فلمن تقولْ؟
افوعر مزمار والشرق  

                                           
  .١٠٢: لن جيف البحر، ص: ديوان) ١(
  .٥١: حسني علي حممد، ص. د" االجتاه الوجداين يف شعر بدر بدير) "٢(
يذكر الدكتور حسني علي حممد، والدكتور أمحد زلط أن لشرف قصائد إخوانية أخرى خص ـا بعـض                  ) ٣(

  ).من اللقاء املسجل (.أصدقائه، ولكنها مل تطبع يف دواوينه، ومل تنشر فيما نشر
  .وقد حاولت االتصال مبن يظن أن شرفاً داعبه مبثل تلك اإلخوانيات فلم أجد نتيجة

  .مرت ترمجته) ٤(
  .٥: القافلة، ص: ديوان) ٥(



 ٣٣٤

  ودجالٌ
  وراقصةٌ جتولْ

  

ئاً ار الصديق الشاعر الذي رآه شرف بريز نوبعد أن باح مبا يف صدره وجه حديثه إىل 
  )١(:من كل االامات املوجهة إليه

  

  سأقولُ يف التحقيقِ
 نهلو الشعر ز نكيفار  
  وأقولُ يف التحقيقِ

املنار للحب فعتر كيف  
  ار ملن تقولْ؟ز نسأقولُ لكن يا ... 
  ارز نواحلرف يبكي يا ... 

حملولُ الضفائرِ واإلزار والشعر  
يبكي معك...  

   احلصاريبكي مع الوطنِ
  

ار أيضا، وقد اتفق الشاعران يف مالمح خطاما ز نولبدر رسالة مشاة وجهها إىل 
ار، إال أن رسالة بدر كانت أكثر سطحية، وأضعف ز نالعام، املتضمن رؤامها اخلاصة يف 

  )٢():ار قباين يف غرفة اإلنعاشز نرسالة إىل الشاعر (فكرة، يقول بدر يف قصيدته 
  

 أَم بتعا تي ئمت؟ز نسار  
  ...يا أَيها القيثار

  كَيف نكُونُ إن تخلَّف السىن عنِ الدجى
  وملْ تعد مواكب الشمسِ تقَبلُ النهار؟

  وكَيف ترقُص الورود يف احلَديقَةْ

                                           
  .٨: القافلة، ص: ديوان) ١(
  .١٤١: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(



 ٣٣٥

  ...من غَريِ أن يغرد اهلَزار؟
اَألحرار ييا حاد  

  لقُلوبِهةَ از نيا 
اَألبصارقُولِ ووالع  
  يا أَعذَب اَألارِ

  ارز نيا 
  

وقصور بدر يف هذا اجلانب اجلاد ال يعين قصوره يف رسائله األخرى، فله رسائل 
أخرى أكثر هيبة، وأغزر قدرة، فقد أهداه صديقه الشاعر حسني علي حممد قصيدة مبناسبة 

  )١(:تقاعده جاء فيها
  

ملَقموعِ ترديد وحانَ للنغمِ ا
هون٢(وص ( يدرقِ غراِء الشميف س

 ودسحرِ معيف الش نم اُألفق قانوع
يدالاَألم ديالغ لَه غَنتذْباً، وع  

  

   غرِيدرِ املُشتاقِ تاعلشقَد آنَ ل
وافَرحتاه لنسرٍ ظَلَّ محتبساً       

 –ال عادت سالسلُه–د قَد كَسر القَي
هن ظَلَّ مورِدا مي كرحب فا جم  

  
  )٣(:فرد عليه بدر معارِضا

  

بني النقيقِ وبين النوحِ مفقُود؟ 
     ودالعو مارزى املفَقَض ،هامأَنغ

 وددهم مسواجل همإالَّ اس قبي لَم
 واَألغَارِيد   فيها اَألناشيد يوماً

نا عيديف أَيام اكلقْي ميوو  

  أُغَن نمل  هدفَريت يف توصي و
 الشعرِ يف أَيامنا مسخت )٤(وجوقَةُ

        هرامع قَضانو هرامس فَضانو
لَتما جم نياييف د احِ لَوالكا صي 

  ذْنِي يغازِهلافَشدوك العذْب يف أُ

                                           
  .٧٧: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  .الشرق الرياضيعين نفسه، ومساء ) ٢(
  .٨٠: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(
  ).١١٢٦:القاموس احمليط،ص. (اجلماعة: اجلَوقة) ٤(



 ٣٣٦

    
ارية، ألن احلديث ز نإننا نلحظ يف هذه األبيات مستوى أفضل من مستوى رسالته ال

عن الذات يف رسالته األخرية أكسب األبيات خصوصية افتقدا الرسالة األوىل، كما أن 
الصلة احلميمة اليت تربطه بالدكتور حسني تركت طابعها على باقي أبيات القصيدة، أما 

ار صداقة ز نر فلم تكن تربطه ببدر غري صلة األدب، خبالف شرف الذي كانت تربطه باز ن
بريدية، إضافة إىل أن رسالة بدر األخرية جاءت رداً على رسالة شعرية من شاعر مثله 

  .سيطلع عليها بعناية؛ قراءةً، ومقارنة، ولذا بذل بدر لرقي مستواها جهده
أن جيلهما كان جيل حل وارحتال، فشرف مل يكن والوداعيات يف شعرمها قليلة، مع 

يلتقي بصفوة أحبابه إال يف الصيف حني عودم من خارج البالد لظروف العمل، وكذلك 
أكثر من مرة، كما فارق هو صحبه منتدباً إىل ) الكويت(كان بدر الذي فارقه ابنه إىل 

  ).ليبيا(، ومبتعثاً إىل )النوبة(
رية يف وداعياته أصدق من جتربة صاحبه، ألن دافع وقد كانت جتربة شرف الشعو

جتربته تلك انبثقت من أمرين؛ األول من فراق أحبابه، والثاين من عجزه هو عن اللحاق 
اليت ودع فيها مجعاً من ) موكب الشعراء(م، وجند تلك التجربة املتأججة يف قصيدته 

  )١(:أصحابه، يقول
  

 وكلُّ الدربِ أخطار طالَ الطريق
اد الشقاُء وملَّ األهلُ واجلار     ز

  بعض الضياِء لقومٍ يف الدجى ساروا
  

يا موكب اخلريِ هل للصبحِ أخبار؟   
هل عندكُم يف يمِ الدربِ تعزيةٌ؟  
كُمموكب النورِ حيا اللَّه بكويا م  

  
م، وما يالقيه جر عدهم، وبعد أن ذكر أمل فراقهم على نفسه، ووصف تعلقهاء ب

  )٢(:التمس منهم عذر ختلفه قائال
  

 وارأَسينا وتقص واجِزشغلُنا          إال حي العزاِء فإنا ليس ضعب

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .السابق) ٢(



 ٣٣٧

    اربج إن القيد ما فاتنا الركب
عنا النسيم وال ريح وإعصار؟  
 ارذخ فإن القلب احلنان بعض
  فالليلُ طالَ فهلْ للصبحِ أخبار؟

  

 الذي صار من قيد يكبلُنا     لوال
هل تبلغون حتايا ليس حيملها        

 كُمفُرقَت ن يل بعديا صحبةَ اخلريِ م
  عوجوا على الدارِ واقضوا حق صحبتنا

  
إن املزج بني املشاعر يف ذلك املوقف ألقى على القصيدة ألقاً ال جنده ذا التكامل يف 

اً من قصيدة بدر اليت ودع ا صديقه الدكتور حسني علي حممد قصائد بدر، ولنتأمل أبيات
  )١(:يف إحدى رحالته العلمية، يقول بدر

  

عش مع البهجِة واُألنسِ هناكا 
إننا نحيا علَى حلْمِ لقاكا   
كُلِّ من عاش علَى فَضلِ نداكا 
  كُلما سافرت ال تنس أَخاكا

  

  حيف و كُنكنا     إن ترتت ةش
ثُم عد يوماً إلَينا غَانِماً     
واقِسمِ اَأليام بِالعدلِ علَى      

  ال تطلْ بعدك عن آفاقنا
  

إن يف األبيات تصويراً ملعاناة الفرقة، وآالم االرتقاب، والقصيدة مكتملةً تكرار هلذين 
بقة متضمنة هذين الشعورين، الشعورين فحسب، يف حني بدت وداعية شرف السا

  .ومشاعر أخرى سبق بياا
وشعر التهاين واملداعبات من املوضوعات اإلخوانية اليت مل ترد يف شعر شرف، فمن 

  )٢(:التهاين قول بدر مهنئاً قريبته مبولودها اجلديد
  

       رهلزراً لبِييا عو
       رلقَميقاً لقءاً روض

سلَى رجاَء ع    رشمِ الب
بٍ طَاملَا كَانَ انتظَر ـ

    رظَه دعمائنا السس

       رحين يا سيع رويا ن
يا بسمةَ الصبحِ ويا      

ويا مالكاً طَاهراً           
      ـلْيا نِعمةَ اللَّه لقَ

كرودا نا بيف لَم 
                                           

  .١٧٠: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  .٥٣: السابق، ص) ٢(



 ٣٣٨

غايل احلَبِيب املُنتظَر ـ
  أَطْفالَ لي من كُلِّ شرْـ
  

 ـك الفَلْتسعدي وطفْلَ
  ـولتسلَمي والزوج وال

  
ويعيب جتارب بدر اجلديدة ضعفها العام، وقصيدته هذه أُوىل قصائده يف جمال التهاين 

وهذا ما جعلها خمتلفة عن نسق قصائد بدر األخرى ذات التجارب املوضوعية ) ١(اإلخوانية،
كَمةاملُح.  

وله يف املداعبات قصيدتان ساخرتان، يقول يف إحدامها متهكماً بسيارة صديقه 
  )٢(:املتهالكة وقد رافقه ا

  

 كهالرِها املُتديف ص جاترشح
    كنالهنا ولَها ه اتطُوخ
    كذَل نيةً بتاريف مشالٍ، و

 كخالل كلَتصأَو ْأليٍ قَد دعب
مو كحالل رِقال ت فنالع ع

 كنِ يف الظَّالمِ احلَاليلَ العوأَح
كالاملَه يفخ نم با ري جن  

  

      ريخش ريفا زوص كَبرم
   تاهتو قها الطَّرِيفحز نأَنَّ م
يف يمينِ الطَّرِيقِ طَوراً، وطَوراً 

ها لقُدها      إنْ تجِدت مع تيب
إنْ ترِد دفْع بابِها تتأَبى     
تتهادى بِاللَّيلِ هراً مرِيضاً    

فرج وحن تردحملَّا ت قُلْت  
  

، لما ختللها من )الشعر احللمنتيشي(وله مداعبة أخرى عدها الدكتور حسني من 
مداعبته تلك أيام صباه مع صديق مغترب أحب أن  وبدر يستذكر يف )٣(ألفاظ عامية،

  )٤(:خيفف عنه غربته، يقول
  

                                           
، أن جمموع شعر التهاين يف ديواين       ٥١: ص" الوجداين يف شعر بدر بدير    االجتاه  : "ذكر الدكتور حسني يف كتابه    ) ١(

بدر األولني ثالث قصائد، منها القصيدة املارة، غري أين ال أجد يف القصيدتني اُألخريني معاين ظاهرة يف التهنئة؛ إذ مها                    
  .إىل الشعر الوجداينإىل موضوعات الشعر الوجداين أقرب، ورمبا هلذا السبب ضم الدكتور حسني شعر التهاين 

  .٢٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(
  .٥٨: حسني علي حممد، ص. د" االجتاه الوجداين يف شعر بدر بدير": ينظر) ٣(
  .١٤٤: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(



 ٣٣٩

  أَيام فَقرٍ وإقاللٍ وإفالسِ 
 ويصرخ السوس جوعاً بين أَضراسي

 أَقراص)ةيمطاسِ ) طَعرفَى بِقجع
من شدة اجلُوعِ حبات من املاسِ 

  )وأَفالسي(وقَد سلَبت لُقيمايت 
  

 إذَا نِسيت فَإني لست بالناسي   
 كأُقْرِض امـال(أَيملِّيراً ) مذتعم     

 امنِي(أَيشقْفت (     ترثن قَدراً وظُه
 أَو بعض حبات أَرزٍ كدت تحسبها
  فَتنِسف اَألكْلَ نسفاً ثُم تتركُين

  
لم بشعر املداعبات، والعارف أصول نظمه، جيزم أن لبدر قصائد أخرى غري إن املُ

هاتني القصيدتني مل ينشرها يف دواوينه، ألنين أظن أن النضج الفين واملوضوعي يف قصيدتيه 
جاء بعد جتارب عديدة سابقة يف اال نفسه، وهذا ما مل نلمسه يف نئته السالفة اليت ولد 

  . يف جمموع شعره اإلخواينموضوعها جديداً
ويف املراثي االجتماعية تطالعنا قصيدة واحدة لبدر، يف حني وجدنا جمموعة من املراثي 

  )٢(:، يقول فيها)١(لدى شرف، وقد رثى ا صديقه فكري فايد
  

   سامٍ مبللَة عليلَةْ ـ
عةَ يف مهِمتك اجلَليلَةْ ـ
يلَةْ  راك املُعطَّرةَ النبِـ
 لَ فَما لَنا يف اَألمرِ حيلَةْ ـ
جر في أَسئلَةً ثَقيلَةْ ـ

ومتى؟ وسلِْسلَةٌ طَوِيلَةْ  
 فَإذَا اإلجابةُ مستحيلَةْ 

  هلُ نحن حكْمتها اَألصيلَةْـ
  

 ـومضيت يا فكْرِي كَأَن  
رِيالس كلَترِح تيهـأَن 

  ـت لَألحبابِ ذكْوتركْ
 ـوإذا قضاُء اِهللا حلْ
فَج دوهاملَش لُكيحرـو 

؟أَنمل؟ وكَم؟ وفكَيى؟ و 
  حاولت فَك رموزِها 

  ـجـاللَّه يعلمها ون
  

تقف جبدارة أمام مراثي شرف إن هذه الرثائية الوحيدة يف جمال الشعر اإلخواين لَ
 فيها التأبني، والعزاء، والرثاء، وهذا ما وجدناه متفرقاً يف رثائيات شرف، هذا األخرى؛ إذ

                                           
  .وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، كما جاء يف مقدمة القصيدة) ١(
  .١٧٢: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(



 ٣٤٠

على ما يف القصيدة من رؤى عميقة، وتأمالت فلسفية، مما كان من مهام شرف يف أكثر 
مراثيه، كما أن يف القصيدة اعتداالً يف اجلزع، وتسليماً بقضاء اللَّه وقدره، وهذا ما مل يرد 

  .ات شرفواضحاً يف رثائي



 ٣٤١

  : يف الشعر السياسي –د 

  
أسهب الشاعران يف حديثهما عن قضايا أمتهما السياسية، مبتدئني باحلديث عن 
الضعف العام الذي ينخر يف اجلسد اإلسالمي إثر املتغريات الطارئة على عصر القنبلة 

سالح، والذرة، فراحا يشجبان ختلف األمة وتبعيتها، يف احلني الذي يصنع فيه أعداؤها ال
دمعة يف رحاب (ووسائل التقدم، لقد شكا شرف هذا الوضع املزري بقوله يف قصيدة 

  )١():املصطفى
  

 رتجدي وال األحلانُ والوي ال الشعر
     را اخلَد وال كف تأىب املَسري

 رواخلَو غالَها اإلرهاق أُمة نم
الص رسنتواسرمح تبل واستأسد وع  

ريح تزأر يف طياتها النذُر      وال
 هل يرجتى اخلري ممن باهلدى كفروا؟
رببابِ الدارِ تأمت إن الذئاب  

  

   رعتسى يف الصدرِ يحي حبجمِ املَدرج
      ةرخدمن ساقٍ م رحيج وليس
     هتشهد واأليام رحيبلْ إنَّ ج

ة حىت استباحت حماها كُلُّ ساقطَ
يا أمةً طفلةً تلهو بدميتها           

فيم ارتحالُك حنو التيه يف ولَه؟    
  وكم صرخنا أفيقوا يا بين وطين

  
كما شكا بدر ذلك الواقع بعد حديثه عن أجماد أمته اإلسالمية الغابرة، يقول يف 

  )٢():دموع على أعتاب الروضة(قصيدة 
  

كْم واحلَكَم أَهواؤهم ويميد احلُ
منالغ وِي لَههبِها تعر نكَالذِّئبِ م 
 محدزراقِ ماَألو نجِلٌّ مإالّ س
مقْتحاسِ تالن عيمجوا ومجأَحو  

  

   لُ بِهِميمت لْفخ مهدعب ناَء مجو
 هِملنِ قَاتضيف ح هِماحوأَلقَوا بِأَر

 وا فَلَماعض أَثَر مهادجأَم نم قبي
  توقفوا وبقايا اخلَلْقِ ساعيةٌ

  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .٦٢: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(



 ٣٤٢

لعلنا نلحظ تقارب شكاة الشاعرين وحزما على ماضي األمة ايد، بل إن التقارب 
دموع على (، )دمعة يف رحاب املصطفى: (يبلغ ذروته إذا نظرنا إىل عنواين القصيدتني

–د التوافق من خالل توجيه حديثهما للرسول ، كما يبلغ التقارب ح)أعتاب الروضة
 بعد أن استغرقا القول يف مآسي أمتهما احلاضرة، يقول شرف يف –صلى اللَّه عليه وسلم

  :القصيدة نفسها
  

القوم بعدك يف اللذات قَد سكروا 
    راحلَذ أقدارِه نم برهي وليس
  رشالب فهمى لو ياهلد يروم نمل
قَراألرضِ والب كالب مقتهزمو  

  

يا سيدي يا رسولَ اللَّه معذرةً    
خافوا من املوت فانساقُوا طَواعيةً   

ى مشراخلريِ يا ب لةً     ز نيا أمحد
  نسوا الكتاب فضلوا الدرب وانفرطوا

  
  )١(:وأيضاً يقول بدر

  

واجاَألمرِ وحالب ةظُلْم ن؟ ممطلْتت 
 مأُم ترتنفاسو لَهوح لَّقَتحت

؟ز نتمدالنزانُ وري اَألحاطخ نع اح 
احلُلُمو ميها النوطَالَ ف ةدهو نم  

  

      مذُهقنت لَ اللَّهوسا رةٌ يفْحلْ نه
 قَدنا كَالطَّعامِ ورص نحدي نيا سي

جاَء بوحي باكياً فَمتى يا سيدي 
مهلصخيب يى رسمي عقَول ظُرانو  

  
إما يعيشان آالماً وآماالً واحدة، ويشتركان يف ذلك اهلم العام، وأنبه أن يف أبيات 

، وناجاه طالباً منه –صلى اللَّه عليه وسلم–بدر جتاوزاً وغلوا، وذلك حني دعا الرسول 
  )٢(.–سبحانه–عاء ال يصرف لغريه النصرة، ومثل هذا الد

ويفوق شرف صاحبه بكثرة تردده على مآسي أمته العامة باكياً وشاكيا، كقوله يف 
  )٣():ال دموع(قصيدة 

                                           
  .٦٣: ديوان ألوان من احلب، ص) ١(
    ،  ه١٤٠٦،  ١:حممد بن سعد بن حسني، مطابع الفرزدق، ط       . د.أ" املدائح النبوية بني املعتدلني والغالة    ": ينظر) ٢(

  .٧٨–٧٧: ص
  .لمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسبمن جمموعة تس) ٣(



 ٣٤٣

  

 وكيف أَسري وما يل يف اخلُطى خبب؟
 بوالنو بنا األوجاع أحاطت وكم
  التعب رنفواستمرأت رقَّها واست

  بكأا صيب واملقصد العر
  

من أَين أَبدأُ واألحزانُ مملكيت؟   
خمسونَ عاماً وسيف القهرِ حيصدنا 

كلُّ البالد مطايا ناَء كاهلُها        
  أىن نظرت ترى األحزانَ محدقَةً

  
وإن اتفق الشاعران يف حديث املأساة العام فقد اختلفا يف تفاصيله؛ فالقدس يف مفهوم 

نتهاكات، وهي يف مفهوم بدر أكرب من ذلك؛ إذ تتجاوز شرف أرض مغتصبة ودماء وا
  .حميط القدس إىل الوطن فلسطني غري متناسٍ اازر واالنتهاكات

  )١(:ولكي يتضح الفارق بني املفهومني تأمل قول شرف
  

      العلياُء من أركان ما شادت
قد هاج إحساسي وهز كياين 

ولدي ختذتك عدةً لزماين    
وف الذلِّ واحلرمان يشكو صن

        رِ والبهتانووتقدموا بالز
دمن الديان وال خوف ين  

  

يا قدس دنسك البغاةُ وأَحرقوا   
هذا الدم املسفوح من شهدائنا  

نادي طفلَهأبٍ شيخٍ ي نم كَم   :
كَم من صغريٍ راح وهو ضحيةٌ 
ا   هدموا البيوت ودمروا أركانه
  ال ردهم عقلٌ وال علم وال

  
إنه ينظر إىل القدس نظرة قريبة، فسرد إثرها مشاهد الظلم والعدوان، أما بدر فينظر 
إىل فلسطني كاملة ملقياً اللوم على جاراا الالئي خذلنها وتركنها بأيدي الغاصبني، يقول 

  )٢(:خماطباً إياها
  

كْواهأروا بِشإذا ج نهميب مغضال تم  
دي الشكايةُ والصياحجفَما ت  

مهماروا أَعإذا قَض  

                                           
  .٦١:  ص  ، ه١٤١١/ شوال/ ، رمضان٤٨٧: جملة املنهل، العدد) ١(
  .١٠٥: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(



 ٣٤٤

  ...يتصاحيونَ وجيأرونْ
تبإذا غَض ليكى عشأَخ  

  وقُمت للفَتك املُؤزرِ
  أَنْ تغبر منك أَردانٌ معطَّرةٌ

  وأَثْواب مطَرزةٌ
  وأَقْدام من التجديف يف بِرك الدماِء

غارٍ طَائشنيِألطْفالٍ ص تاهش هجأَوو  
  تخذُوا احلجارةَ عدةً

  ماذا تفيد حجارةٌ
قُنبلة جهم؟ يف ويبِاجلَح رفَجوصاروخٍ ت  

ليهمع افال أَخو ليكى عشأَخ  
  خطَر النفاد واالنقراضِ

  فَإنهم رغْم الفَواجِعِ يكْثرونْ
  انك احلَمقَى نهاراً يصرخونَ وجيأرونْجِري

  لَكنهم لَيالً
  علَى كُلِّ الدروبِ يعربِدونْ وميرحونْ

  يتناسلونْ
  ولذَا فَهم ال ينفَدونْ

  

إننا لنرى خيبة آماله يف من يفترض أن يكونوا عوناً جلارم املغتصبة، ألجل ذلك بدا 
د فصول من مشاهد اإلبادة والعدوان كما هو ظاهر لدى رزؤه أعظم وأجل من سر

  .شرف
وتكتسب قصائد بدر يف هذا اال بعداً سياسياً أعمق إذا أَمعن النظر يف خبايا أمور 

  )١(:مل يعرفها غري بين جيله، يقول
  

                                           
  .٤: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(



 ٣٤٥

 )١(حين ذَاقُوا اهلَوانَ بِفْلسطينا
وارتضوا ذُهلا من الغاصبِينا 

أَح موينا يعاضخ هِماماتوا هن
  يوم كَانوا أَعزةً فَاحتينا

  

آه من لَوعيت للَوعة قَومي   
لرِجالٍ من يعربٍ مزقوها     
آه من ذليت لذلَّة قَومي     

  ذُبت عاراً لَهم وقَبلُ فَخاراً
  

ريا، وال يعنيه من ذلك ما يعين شرفاً ويعيد بدر صياغة تلك املأساة على هذا النسق كث
يف تفاصيله، فها هو يعيد املأساة ممثلة يف القدس اليت هي رمز للمسلمني بعد أن أخفق رمز 

  )٢(:يف حديث أكثر تعنيفا) رسالة إىل حماة القدس(، يقول يف قصيدته )فلسطني(العروبة 
  

ودهإىل الي لموا القدسأَس ها الذينا أَيي  
  يها الذين ضيعوا مجيع ما قد خلَّف اجلُدوديا أَ

  يا أَيها الذين أَنجزوا جميع ما أَرادوا
  من كُلِّ شيٍء ال يمت للكرامةْ

ملْتحإذا ر قُكُمطَرِي  
  أَو عزمتم اإلقامةْ
  طَرِيقُكُم ندامةْ

  

 شعوباً وقادة، وخيص العرب الذين إنه يلقي بتبعات االعتداء على املسلمني مجيعاً
امكوا يف بناء حضارام، وحتقيق ذوام، تاركني حضارم األوىل، وجمدهم العريق بني 

  .أيدي اليهود
وللشاعرين قصائد أخرى تعرضا فيها ملا حيدث يف خارطة العامل اإلسالمي؛ يقول 

  )٣():صربا وشاتيال(شرف عن مذحبة 
  

  صبرا وشاتيال

                                           
  .سكن الفاَء ضرورة) ١(
  .١٢٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(
  .٤٥: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٣(



 ٣٤٦

ضلعان  
   هلبٍ ونارمن

  كتلٌ من الدمِ
  فوق حبات الرمالْ

 ...من شوك ثوبان  
على صدرِ البالد  

  وصلصلةْ
  حتكي فصولَ املهزلةْ

  

  )١(:مستعيداً ا جمد غرناطة الضائع) يافا(ويقول يف 
  

  أَتذَكَّر غرناطةَ
  يشرد فكري

  أُبصر يافا
بكيين األسري  

  

البوسنة (وباً طرفه إىل جمازر املسلمني يف كما جتاوز شرف األقطار العربية مص
  )٢():أغنية إىل سراييفو(، يقول يف قصيدته )واهلرسك

  

  سراييفو
  ...جحيم يف دمي يغلي

وأيام  
التاريخ صحائف زهت...  

السجان شراسة ورغْم  
  رغْم القصف واألوباشِ

                                           
  .٣١: القافلة، ص: ديوان) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(



 ٣٤٧

  واقفةٌ سراييفو
  بكف متسح األحزانَ

  واُألخرى
  حلقد والنريانَ ضاحكةًتصد ا

  تؤذِّنُ النبالجِ الصبحِ
يف ثقة  

  وحي على الفالحِ احلق تسري
  يف املَدى حلنا

  وملحمةً
الغطاريف فترجتف  

  

إن شرفاً ذا خص كل قُطر مغتصب بقصيدة، باكياً حينا، ومرتقباً آماله حينا، أما 
) سراييفو(صيدة عرض فيها إىل  سوى ق–من غري ما مر–بدر فلم خيصص شيئاً من ذلك 

  )١(:فيما عرض إليه، يقول
  

دماِء أَحرارِها واهاً هلا واها      
وهم سجود أَمام اللَّه أَجراها 

عصابةٌ زينت بِالشر مسعاها     
إالّ غَدا بعد حينٍ من ضحاياها  
  بِأُمة قاومت لَيالً تغشاها

  

سرايِيفنا والصرب تلْعق من هذي   
 مماؤهد قَنحملْ ت نلِّيىت املُصح

وبات يحكُم دنيانا ويحرسها        
        هرناصو املِ قَودلعل ا قامم

كَتفت لِ كَمدمِ العبِاسمِ احلُقوقِ وبِاس  
  

عر بدر غري إمجال وتعميم، يقول يف قصيدته أما األقطار األخرى فلم ينلها من ش
  )٢():رسالة إىل اليوم الكئيب(

  

غداديف ب نا الكَئيبا يومي  
                                           

  .٣٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  .١١٦: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(



 ٣٤٨

  يف عمانَ
  يف القاهرة احلَزِينةْ

  يف القُدس
سلابيف طَر  

يتيف الكُوو  
  كَم سنةً ستستمر عندنا؟

  ملْطِّخاً وجوهنا
  منكِّساً رؤوسنا

نا بالعارمورالً ظُهمح  
  

  )١(:إىل أن يقول وقد بلغ به اليأس كل مبلغ
  

  يا أُمةً لكَثْرة اَألحزان يف تارخيها
حىن الفَرعم تِسين قَد  

قتزملِ ما تطُول  
  ما عاد يضنِيها أَملْ

  

كال منهما ومهما يكن فإن الشاعرين اتفقت مضامني شعرمها السياسي، على أن 
  .كانت له رؤاه اخلاصة

وقد بدت قصائد شرف أكثر صدقا، وأرق شعورا، وذلك حينما شرح فيها فصول 
املأساة، كما حلظنا أن انتقاالت مفاجئة وجهت قصائده من حديث األمل إىل حديث 

  .األمل، يف حني أن قصائده مل تنضب دماؤها بعد
فتش عن مكامن اخللل اليت تعيشها أمته، وبدر كان أقوى شعورا، وأبعد نظرة؛ حيث 

وعن األسباب اليت جرأت أعداءها عليها، ولذا انطوت معظم قصائده على خبايا وأسرار، 
  .فجاءت أكثر جرأة، وأقسى هلجة

                                           
  .١١٩: ، صالسابق) ١(



 ٣٤٩

  : يف الشعر الديين –  ه

  
جلّ شعر شرف الديين مل خيرج من دائرة االبتهاالت، أما شعر بدر الديين فقد 

ته االبتهاالت، واالحتفاء بالشعائر الدينية؛ كاستقبال شهر رمضان، تقامست موضوعا
وتوديعه، وأيضاً استيحاء أصداء اهلجرة النبوية بكل ما حتمله من أبعاد دينية، ومدائح 

  .–صلى اللَّه عليه وسلم–الرسول 
وشعر االبتهاالت لدى الشاعرين ينطلق من دوافع الضعف واالنكسار، فكالمها جيد 

الته الراحة واالطمئنان، ومها يدلفان إليها مىت أحسا من نفسيهما مروقاً وتقصريا، يف ابتها
على أا لدى شرف أكثر ظهوراً وصدقا، ألن شرفاً كان كثري الشرود واالعتراض بسبب 
وضعه النفسي املتأزم، ولذا كثرت ابتهاالته، وبدت جتربتها الشعورية أكثر صدقاً من 

لعامة مستقرة، ولنتأمل عمق مشاعر شرف يف قصيدته صاحبه الذي كانت ظروفه ا
  )١(:اليت قاهلا عندما استشعر دنو أجله) االعتراف(

  

طىمتضي.. خ فوس  
  وآيت إليك
  وال زاد يل

  وال ظلَّ حويل
ى ظلِّ عفوِكسو  

وأنوارِ وجهِك  
  فماذا أقول؟

  فهبين رضاك... 
  ومد الصراطَ بعرضِ الذنوب

ودعين أمر  
  الوةَ عفوِك عينأذقين ح

                                           
  .٦٤: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ١(



 ٣٥٠

رقفإين م  
  مبا كانَ مين
  رب ومن يلَ يا

  إن مل تكن يل؟
  

إنه يقر بكل ذنوبه، ويعترف مبا اقترفه يف ماضيه البائس، مما يذكره وما ليس يذكره، 
ويسأل اللَّه يف كلٍّ التجاوز والعفو، يسأله ذلك وهو يف حلظات خشوع وضعف وانكسار 

ئها اإلميانية، ويف قصيدة أخرى يربط سبب مروقه وشروده مل يبالغ قط يف تصوير أجوا
  )١(:بعاهته، ولذا يلتمس العفو من مواله، داعياً إياه أن يتجاوز عن اجتراءاته تلك، يقول

  

والصدر ظمآنٌ وكأسك مترعةْ 
 هعالدينِ والدنيا م عطر فْتتفاس

أنسى ا كلَّ اهلمومِ املوجِعةْ    
 اهلُوجِ ال تدري الدعةْ  بني الرياحِ

ما عذَّبتها كلَّ حنيٍ زوبعةْ   
والسجن أرضعها وبئس املُرضعةْ 
  عن عرشِ حبك والقلوب مجمعةْ

  

أدعوك مبتهالً وروحي مولَعةْ        
يا من ذكرتك والسهام تنوشين 
حسيب التفكُّر يف مجالك برهةً 

عذَّب خاطري لوال انحداري ما ت
هبطَت ولو ظلَّت هناك بعرشها 

القيد كبلَها وعاق مسريها       
  من يل إذا أنكرتين وطردتين

  
أما بدر فجاءت ابتهاالته يف تضاعيف قصائد أخرى مل تستقل مبوضوع، من ذلك 

عليه –اليت وجهها إىل حجاج بيت اللَّه، وزوار مسجد نبيه ) رسالة حب(قصيدته 
  )٢(:، يقول–سالمال

  

 كي ال يضلَّ ظَالم الدربِ خطْوايت
فَمن يخلِّصين من ذُلِّ لَطْمايت؟   
يا ذُلَّ نفْسي إنْ لَم تصف مرآيت 

يا قَابِلَ التوبِ يا غَفَّار خذْ بِيدي   
هذي ذُنوب علَى اخلَدينِ تلْطمين 
أَحلَظُه آةرحي ويف املقُب ذاكو  

                                           
  . ه١٤١٤/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ١(
  .٥٠: ألوان من احلب، ص: يواند) ٢(



 ٣٥١

وتجبر الكَسر من آثارِ زالّيت؟ 
 املَفازات هيت نم النفس فْلُتفَت

  اترِضى اإللَه ولَيست يف املَلَذَّ
  

من لي بِنظْرة إشفاقٍ تهدهدين 
يجود ربي على نفِْسي بِها كَرماً 
  وترعوي وتعي أَنَّ السعادةَ يف

  
لقد التمس من مواله العفو واملغفرة، وسأله أن جيود عليه بفيض كرمه، وكان أثناء 
ذلك يقر بذنوبه، ويعترف خبطاياه، وهذا كله صادر عن جتربة شعورية صادقة، ولكنها ال 
ترتقي يف أي حال من األحوال إىل جتربة شرف الشعورية اليت تؤججها ذنوب حقيقية هلا 

لبمن ق سحه، ولعل القارئ املتأمل يلحظ الفارق بني حدة االنكسار يف هذا واقع مبلقنا و
االبتهال والذي قبله يف قصيديت شرف، ألنين أكاد أجزم أن شرفاً كان أكثر صدقا، وأغزر 

  .جتربة، حيث مل يكن إقراره بذنوبه تقليداً كما هو لدى الناس كافة
نية األخرى اليت تطرق هلا صاحبه، ودليل ذلك أن شرفاً مل يتطرق للموضوعات الدي

ألن شرفاً كان يعىن مبا تفتقر إليه نفسه، وال افتقار مثل افتقاره لعفو خالقه عنه، وهو الذي 
  .جتاوز كثريا، وختطى حدود الرضى والتسليم مرات عديدة

وال يعين هذا أن بدراً كان يفتعل أجواء مل يفتقر إليها وجدانه، ولكن من املؤكد أنه 
  .صل إىل درجة الصدق املتكامل اليت وصل إليها شرفمل ي

واملوضوعات الدينية األخرى اليت جاءت يف شعر بدر تؤكد هذه املعادلة النسبية، 
فبدر كان ذا اتصال وثيق بشعائر دينه األخرى اليت مل جند هلا يف شعر شرف ذكرا، فقد 

  )٢(:اليت مطلعها) ١(استقبل بدر شهر رمضان بقصيدة عارض فيها قصيدة أمحد شوقي
  

عستاقَةً تتاقِـمششىل    ى إىل مانُ وضمي.. راقا سا يهاته  
  

  )٣(:حيث نقضها بدر بقوله
  

                                           
، أشهر شعراء العصر احلديث، لقب بأمري الشعراء، )هـ١٣٥١–١٢٨٥( بن علي بن أمحد شوقي  أمحد شوقي ) ١(

  ) ١/١٣٦:األعالم. (ولد وتويف يف القاهرة
  .٢/٧٥حممد حسني هيكل، دار الكتب العلمية، بريوت، : تقدمي" الشوقيات) "٢(
  .٢٨ألوان من احلب، : ديوان) ٣(



 ٣٥٢

كَأْساً تجِمع صحبةَ العشاقِ    
أَضناه طُولُ البحث عن ترياقِ 
صرفاً من اَألنوارِ واإلشراقِ 

رون هِربيى، ووشداقي   نها أَح
إيقاعِ تجملُ بعدها أَخالقي    ـ

أَدرِي بِغيرِ سناه يف اآلفاقِ 
  وعطاؤه خري على اإلطْالقِ

  

هاتها يا ساقي .. رمضانُ أَقْبلَ  
كَأْساً دهاقاً تبرِئ القَلْب الذي   

 نمحها الربقَد ص–اللهلَّ جج– 
يف السماوات العلَى لتهِيم نفْسي 

 ـوتصيب قَلْيب هزةٌ علْوِيةُ ال
فَأَرى جمالَ الذَّات يغمرين فَال 
طائهع ضفَيته وفْحنُ نفَالكَو  

  
من حيث –وقع هو أيضاً .. فمع أنه اجتنب ما وقع فيه شوقي من فسوق وجرأة

من الصوفيني نفحام عندما  يف خلل عقدي، وذلك حني استلهم –يشعر أو ال يشعر
  )١(.وصف الذكر باخلمر، واخلشوع باهليام

وعلى ما يف القصيدة من خلل ففيها ما ينبئ عن عاطفة متأصلة، وتتجلى هذا العاطفة 
ويف قصائد أخرى متنوعة ) ٢(بشيء من االتزان يف قصيدة أخرى ودع ا شهر رمضان،

دموع على أعتاب ( يف قصيدة –لمصلى اللَّه عليه وس–األغراض، كمدحه الرسول 
  )٣(:، يقول فيها)الروضة

  

 فَم يبحِ النديف م تلْهري ا لَمم
 القَلَم ى يف كَفِّيهدازةً وحفَرو
 ميالقو القاَألخ فرشت بِه نمو
  مهِها اُألميت نم ذَتقأُن بِه نمو

م والنسم ورق احلَمائمِ واَألنسا
 تِسمرت يقَلْبٍ ف فْقَةكُلُّ خو
الظلَم بِه تابجانو روالن عشعشو  

ولَيس شعراً وإنْ زانته قَافيةٌ      
واليوم تاه علَى أَقْرانِه طَرباً        

 هحادمل حدم هحدم نحِ مديف م
ديس دمحم     ثَتعلِ اليت بسالر 

بِه تغنت علَى اَألغْصان صادحةً    
    ةارِحبِييب كُلُّ جحدي وييا س

  بِك احلَياةُ ترقت يف مدارِجِها

                                           
  .١٠٠–٩٨: حممد بن سعد بن حسني، ص. د.أ" الشعر الصويف": ينظر) ١(
)٢ (نظر قصيدتهت) :١١٨: ابتسامات باكية، ص: يف ديوانه) وداعاً رمضان.  
  .٥٧: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(



 ٣٥٣

    
ومن هذه كله أَخلُص إىل أن شعر شرف الديين املتمثل يف ابتهاالته أظهر من ابتهاالت 

اض بشعره موضوعات دينية مل يتطرق هلا شرف، ويف ذلك بدر وأصدق، كما أن بدراً خ
تأكيد لالستنتاج السابق الذي جعل من جتربة شرف الشعورية أكثر صدقاً من جتربة 
صاحبه يف ابتهاالته اليت أبرزت جانباً تقليدياً اطمأن إليه الشعراء، وغري الشعراء يف إظهار 

  .الضعف واإلنابة وطلب العفو يف كل األحوال



 ٣٥٤

  : يف الشعر الوطين –و 

  
 والغريب أنين )١(ذَكَر املُقربون من شرف أن الشعر الوطين من أبرز اجتاهاته الشعرية،

مل أعثر يف دواوينه، ومنشوره، وخمطوطه الذي بني يدي إال على جمموعة يسرية من تلك 
  .القصائد اليت متثل ذلك التوجه املوضوعي يف شعره

 أظهر مبراحل من شعر شرف يف هذا اال؛ إذ إن وعلى هذا سيبقى شعر بدر الوطين
 ورثائه له، )٢(بدراً بث شعره الوطين حول مصر، ومدحِ زعيمها املفتنت به مجال عبدالناصر،

أما شرف فلم خيص وطنه إال بقصائد حمدودة تكشف عن هيام مطلق، وحب أبدي، 
  .وطلب رفعة وعلو لذلك الوطن املعطاء، وليس أكثر

يف تغنيهما بوطنهما ينطلقان من دافع واحد، ذلك الدافع هو ما أُشري إليه والشاعران 
  )٣(:يف وطنيات شرف، ولنتأمل قول شرف يف دعواته احلَرى لوطنه مصر

  

  وتبقَين رغْم اهلُمومِ
  صبِيةْ

  وأُنشودةً
  يف شفاه الزمان نديةْ
  وتبقَين رغْم الندوب

   أَمنٍسنابِلَ
  ...وحلناً شجِيا

  وصوتاً
  يجلْجِلُ يف كبرِياء

  يبِيد اَألكاذيب
  

                                           
  .سجل وأكده الدكتور حسني علي حممد يف اللقاء امل  ، ه١٤٢٠ربيع : ذَكَر يل ذلك ابنه حممود يف) ١(
  .مرت ترمجته) ٢(
  .٦٠: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٣(



 ٣٥٥

على أن شرفاً يستدعي يف وطنياته ذكريات صباه، ألن الوطن يف مفهومه حلقات من 
 مساحةً أو حدودا، ولذا –كما يظن بعضهم–األيام متصلة بعضها ببعض، فليس الوطن 

  )١(:قال
  

  غرِ أُميوتبقَين يف ثَ
  حكَايا تدور

  وتأْكُلُ كُلَّ السنِني العجاف
  وكُلَّ اَألباطيلِ

  والزيف
  

  )٢(:وال ميلك حينئذ إال أن يسطر نشيد وفائه لوطنه املعطاء ليقول
  

  تعيشين مصر احلَنان
طَنالو رصمو  

نقَيبتو  
  أَنقَى وأَحلَى
نحغْمِ املبِر  

دداتجم نرِيو  
اهكَايح قُصت  

وركُلُّ الطي  
  وتروِيه لَألرضِ

ذُوركُلُّ الب  
رصيا م نقَيبتو  

وردساً تمش  
  بِقَلْبِ الزمان

                                           
  .٦٠: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .٦٢: السابق، ص) ٢(



 ٣٥٦

ورصكُلِّ العو  
  

أما بدر فقد كانت نظرته لوطنه أعم وأمشل؛ حيث نظر إليه أرضاً وشعباً وتارخيا، 
  )١(:يقول
  

  يـذي أُمتـيها العالَم هيا أَ
خلَّتما تو طَتأَع سِ كَمبِاَألم                           

ين عبت مواليـوةدها بِالوحز  
  مان خيرِ مرشدـلْمِ واإليـِ                        والع

***  
  موحدةْـيا عزتي يا دوليت ال
                         هو غَددحه يسبٍ أَمعش نصيا ح  

هدى يخذْ أَرم التارِيخ ركنال ي  
هى والدرلَى الوـ                       عداهش ريخ ر  

  

ولبدر أيضاً دعوات صادقة يسأل اللَّه فيها حفظ وطنه أرضاً وشعباً وتارخياً وحضارة، 
  )٢():ذةاملعو(يقول يف قصيدته 

  

شعباً كَرِيماً بِحفْظ اللَّه مشموال 
يد الزمان لهامِ الدهرِ إكْليال 
  رِجالُ من حبهِم للْحلْمِ تأْوِيال

  

   ازِلَةكُلِّ ن ننا مرصيا م تملس
  هظِّمنارِخياً ترِ تصلْعل تملس

   ما شبِع الرسلمت حلْماً هلَذا الشعبِ
  

وميتد به اهلاجس الوطين املفعم باحلب إىل مدن مصر وقراها، يقول يف القصيدة 
  )٣(:نفسها
  

                                           
  .١٢١: لن جيف البحر، ص: ديوان) ١(
  .٨٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(
  .٨٤: السابق، ص) ٣(



 ٣٥٧

من شر حاسدها حقْداً وتقْتيال 
  تقْبِيال) ١()موِيس(وأُشبِع الدوح حولَ 

  

)    قَاهريت(إني أُعيذُ بِرب الناسِ   
يي أُعقَازِيقي(ذُ إنها) زسرأَحو  

  
ومهما يكن فإن بدراً أحب وطنه جبميع عناصره؛ أرضا، وشعبا، وحضارة، وتارخيا، 
أما شرف فقد أحب وطنه أرضا، وذكريات طفولة، ومع ذلك ظل الوطن يف شعر شرف 

كما مر يف –رمزاً موحياً باالنتماء واحلب حينا، وخافياً خلف رموز هواه حيناً آخر 
  .–اسة املوضوعية لشعرهالدر

                                           
  ).إفادة من الدكتور حسني علي حممد. (خيترق مدينة الزقازيقال يستقيم الوزن إال بتسكني امليم، ومويس ري ) ١(



 ٣٥٨

�:����6א��وאز���א��–٢ �
  
  : يف التجربة الشعرية –أ 
  

متيزت جتربة بدر الشعرية بداللتها املوضوعية عن جتربة شرف يف معظم جوانبها؛ 
وذلك أن بدراً استلهم جلَّ انفعاالته من الطبيعة احلقيقية اليت رآها، واختلط مبفرداا، وقد 

الطبيعة باملعىن العام، والطبيعة "نبثقة من جتاربه الشعورية ال تنفك عن أَكَّد بدر أن رؤاه امل
باملعىن البشري اإلنساين، مبا تتضمنه من عناصر الفهم، واالنفعال، والتخيل، والتمين، 

عناصر اخلري واحلق " اليت يراها يف عمله األديب عناصر مهمة من )١("واحلزن، والسرور
  )٢(".واجلمال

تلهم جل ذلك من خمزون فكري استقاه من جتارب اآلخرين أما شرف فقد اس
ورؤاهم، ويف هذا ميزة ومأخذ يف آن؛ فامليزة اليت حتسب لشرف يف جتاربه تلك أنه ضم 
جتارب غريه إىل جتربته، وكلما أفاد الشاعر من جتارب غريه ختلصت جتربته العامة من 

ي الشعراء، وخباصة يف اخلصوصية اليت تقترب إىل السذاجة والسطحية لدى متوسط
املوضوعات الوجدانية والتأملية، وهذا ما أحسبه يف هذا اجلانب قصوراً لدى بدر الذي 
جاءت جتاربه الشعرية يف كثري من أشعاره مستلَّةً انفعاالا من عامله اخلاص، فبدت يف 

  )٣(:املقام األول ال تعين سواه، كقوله متأمالً اإلنسان ومظاهر إنسانيته
  

املَكانُ أَي واكتاحو تما كُنن
حين يقْسو علَيك هذا الزمانُ 
كُلَّما الثَ رأْسك الشيطانُ 

ينفُر احلَق منه واَألديانُ   
مات يف قَلْبِ قَلْبِك اإلنسانُ 

يا حبِييب يا أَيها اإلنسانُ       
ا أَيها اإلنسانُ  يبِييب يا ح

 لَهف نفْسي ولَهف عينِي وقَليب
فَتحولْت صرت وحشاً كَرِيهاً 
وفَقَدت احلَياَء والطُّهر حىت 

                                           
 .١٩: لن جيف البحر، ص: مقدمة ديوانه) ١(

 .١٩: السابق، ص) ٢(

 .٧: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(



 ٣٥٩

  واستجارت من عنفك اَألكْوانُ
  

  ضاقَت اَألرض بِانفالتك فيها
  

املعاصر، فهل هذا التأمل الربيء ذو النربة احلانية مل يف إال برؤاه اخلاصة إىل اإلنسان 
  كانت جتربته تلك غري مغالطة واضحة ملا عليه جل تأمالت اآلخرين إلنسان املطامع؟ 

ولعل أَبرز مظاهر مغالطته تلك حنوه على إنسانية مبثل تلك األوصاف، وتكرار 
رغم صور التمادي والعنجهية والظلم اليت وصفه ا مما رآه يف ) حبييب(مناداته إلنساا ب 

املعاصرة حقيقة ال مبالغة، ولو أَنصف بدر جتربته يف هذا املوقف هلجا اإلنسان اإلنسانية 
مبظاهره اإلنسانية اجلوفاء تلك، ولكنه حنا عليه، ورأف به، ألن جتربته الشعرية تشبعت 

  .خبصوصية رقيقة مل يستطع االنفالت منها يف سائر موضوعاته الشعرية
بتلك األوصاف، شأنه يف ذلك شأن أما شرف فلم يكن يتورع عن هجاء إنسانية 

  )١(:الشعراء ذوي التجارب الناضجة، أو املستقاة من جتارب اآلخرين، ومن ذلك قوله
  

  أنظر للجيبِ املثقوبِ
 ...الباعة وأجساد  

ولصوصِ القوت  
  فأنظر حويل

  تسقطُ من يدي األوراق
  والوقت ضنني... 

  ال يسمح بالدمعِ
  وال يجديه اآلنَ عزاء

  

إن كان ثَم من مأخذ على تلك التجارب املستقاة من جتارب اآلخرين فيكمن يف و
صعوبة استكناه أغوارها الشعورية لدى الشاعر، وتعذر معرفة مصادرها احلقيقية، مما قد 

  .يوهم أن انفصاماً يعتور رؤى الشاعر

                                           
 .٣٨: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(



 ٣٦٠

 أحايينه على أننا إذا استبقنا احلاالت االنفعالية للشاعرين وجدنا أن شرفاً يف بعض
شاعر مناسبة، مبعىن أنه يكتب للناس قبل أن يكتب لذاته، وقد صرح بذلك أكثر من مرة 

 ولو دققنا النظر يف جمموع ما نشره )١(،"يكتب للجهة الناشرة ما يالئم توجهاا"ذاكراً أنه 
 يف االت السعودية، وما بعث به إىل رابطة األدب اإلسالمي الستوحينا شيئاً من تصنع

  .التجارب يف بعض نصوصه
أما بدر فلم يكن يكتب إال لنفسه، ولوال إحلاح بعض أصحابه عليه، وخوفه من 

رمبا كان ذلك اإلصرار من : " وقد أَكَّد هذا بقوله)٢(موت قصائده ملا نشر شيئاً منها،
ا ، ورمب...جانيب على أال أكتب إال ما أعيشه وأعايشه بصدق عميق سبباً يف إقاليل اإلنتاج

  )٣(".كان ذلك سبباً يف عزويف عن النشر
وإذا دلفنا إىل الداللة الفنية لتجربتهما الشعرية فسيلحظ أن شرفاً أقدر من صاحبه، 
وقد بدا يف الدراسة الفنية لشعر شرف أن جتربته الفنية مرت بثالث مراحل متفاوتة؛ 

  .مبتدئة بالضعف، فاالعتدال، فالنضج املنشود
 –يف جممله–دواوينه الثالثة فيغلب عليها مستوى فين واحد يتسم أما أشعار بدر يف 

باالعتدال، على أنه عاش أكثر من شرف، ورمبا أتيح له ما مل يتح لصاحبه من إمكانات 
كان مبقدورها أن تطور من مستوى جتربته الفنية، ولو نظرنا إىل أقدم قصيدة مؤرخة يف 

يف ديوانه األخري التضح أن مستواه الفين مل ديوانه األول وقارناها بأحدث قصيدة مؤرخة 
يبارح سنيه السبع واألربعني الفارقة بني أوىل قصائد دواوينه وآخرها، ولن أبالغ إذا 

  .زعمت أن مستوى قصائده األوىل أفضل من مستوى قصائده األخرية من حيث العموم
: ة يف عامأقدم قصائد ديوانه األول، املؤرخ) جنازة احلسناء(ولنتأمل قصيدته 

  )٤(:م١٩٥٣
  
  
  

                                           
 ).من اللقاء املسجل(نقالً عن الدكتور أمحد زلط، ) ١(

 .٢٠: لن جيف البحر، ص: وانهمقدمة دي: ينظر) ٢(

 .١٩: لن جيف البحر، ص: مقدمة ديوانه) ٣(

 .١٥٣: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(



 ٣٦١

 ــور هكَفنوهــا يف الز
     زِيـرعِ الغمالدو هات
    الكَـِسري القَلْب محر
    ريغالـص دةَ اللحفْرح
    وررها الـسنى عضمو

        رِيـرح ـنم بِبِساط
    وركْىن القُـصس فَتأَل
ثغـــورو عيـــونو  

  

       طُـورأَغْرِقُوها يف الع
زِجامبِـاآل   و اتوا اَألن 

لَيت قَبراً قَد حواهـا     
   ــه ــب أُم أَودعت قَلْ

هـا اَألمـاين    ذَبنم لَت  
 ينــز ت ــر ــا القَب    أَيه
     ا قَـدنوناً، إح كُن
ــات ــوبٍ خافق   وقل

  
  )١(:م٢٠٠٠: آخر قصائد ديوانه الثالث، املؤرخة يف عام) وداعاً رمضان(وقصيدته 

  

أَذانُ فَبنٌ وآذم كلَيع كَت
وعيوننا فَابتلَّت اَألجفانُ       

 نمحاقَها الرس ةً قَدمحا ري
وتعطَّرت بِأَرِيجِه اَألزمانُ 
واقبله يا حنانُ يا منانُ 
    وبِوجنتيك النور والغفْرانُ

 ك ويف القُلُوبِ مودةٌ وحنانُـ
  شهر التقَى والنصرِ يا رمضانُ

  

مثْلَ النِسيمِ مضيت يا رمضانُ   
تبِعتك يف وجلٍ عليك قُلوبنا  
يا نفْحةَ اللَّه الكرميِ إىل الورى 
  بِه فَترالذي ش رهيا أَيها الش

يا رب طَهر بِالصيامِ قُلُوبنا     
بِلُ بِالطَّهارة والتقَى ما كدت تقْ

 ـحتى مضيت وكُلُّنا أَسف علَي
  يف ذمة اللَّه العظيمِ مضيت يا

  
من الواضح جداً أن جتربة بدر الشعرية بداللتها الفنية يف قصيدته األوىل جاءت معتدلة 

صيدته الثانية اليت السمات، ناضجة التكوين، مع أن عمره حينئذ تسعة عشر عاما، أما ق
نظمها وعمره ستة وستون عاماً فجاء مستواها الفين أكثر تواضعاً من أُوىل قصائده، ولعلنا 

                                           
 .١١٨: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ١(



 ٣٦٢

نستنتج من ذلك أن الشعر قدرة ذهنية يشيخ مع صاحبه، وهذه حقيقة طالعتها يف أكثر 
  )١(.من ديوان من دواوين الفحول املرتبة ترتيباً زمنيا

دته األخرية مل حتمل ما محلته قصيدته األوىل من مالمح واألهم من هذا كله أن قصي
فنية جليلة؛ فقصيدته األوىل ابتدأها مبطلع أكثر توفيقا، فجاء معرباً عن رقة حالته النفسية 
يف تكامل، مع صياغة فنية من املستوى نفسه، أما مطلع قصيدته الثانية فكان غري متوافق 

اين الذي بكت فيه املآذن واألذان لغري معىن غري املعىن والصياغة، وخباصة يف الشطر الث
الصياغة، ويف البيت الثاين كان أقصى ما جادت به األعني لفراق رمضان أن ابتلت 

يأمر أن متزج األنات باآلهات والدموع ) جنازة احلسناء(األجفان، وقد كان يف قصيدة 
 واصفاً لوعة الفراق وسائالً مواله الغزيرة، ال أنْ تبلَّ األجفان، مث مضى يف قصيدته الثانية

قبول صيامه، مث استغرق يف وصف حنينه إليه يف خامتة القصيدة بربود فين، وعاطفة أقل 
  .وهجاً من عاطفته احلقيقية

أما قصيدته األوىل فبدت متألقة كمعاناته فيها، فراح يصف قلب األم اليت أَودعت 
 من القرب يف خامتة القصيدة أن يترفق ا؛ ألا قلبها اللحد إذ أودعت ابنتها فيه، مث التمس

مل تعتد على الضيق، فقد كانت ترفل يف رحب وسعة، وليس كذلك فحسب، بل كانت 
  .متأل قلوب حمبيها، وعيون املفتتنني جبماهلا، وثغور الالهجني بذكرها العطر
 –قدر اإلمكان–إن تأريخ القصيدتني وراء استعراضي لبعض أبياما الذي راعيت فيه 

مطلع القصيدتني، ومضموما، وخامتتهما بكل حياد، ومما يسهل عملية املقارنة بني 
القصيدتني أن موضوعهما العام وافق أنْ جاء وجدانيا، ألن الشاعر قد يبرز يف اجتاه دون 
ر آخر، فال جمال إذاً لتكلف املسوغات املشككة يف احلكم العام على مستوى جتربة الشاع

  .يف قصيدتيه من هذا اجلانب

                                           
لعل ديوان أيب الطيب املتنيب بتحقيق ناصيف اليازجي شاهد على ذلك؛ إذ اعتمد يف ترتيب قـصائده علـى                   ) ١(

ياً ال خيلو أحياناً من اجتهاد، ومن ذلك قصيدة هجائية من أُخريات قصائد الديوان كانت               األحداث مرتبة ترتيباً زمن   
  ".وهذه القَصيدةُ من أَردإ شعرِه: "سبباً يف مقتل الشاعر قال عنها أبو البقاء العكربي

  .١/٢٠٤املنسوب شرحه أليب البقاء العكْبري، " ديوان أيب الطيب املتنيب"
وان البحتري ذو اجلزأين بتحقيق كرم البستاين الذي رتبت قصائده بالطريقة نفسها؛ إذ تطالعنا أشـهر                وكذلك دي 

 .قصائد البحتري يف جزء الديوان األول



 ٣٦٣

وكما اتضح سابقاً أن شرفاً عين بإصالح هنات جتاربه الغضة مبا أفاده من جتاربه 
مرات كثرية يعدل "الفنية الناضجة فقد عين بدر بذلك، وذكر أنه ممن يعود إىل عمله 

بعض تعبرياته، وبعض كلماته، حىت تستوي عمالً ناضجاً تقر به العني، وتطيب به 
  )١(".لنفسا

وأظن أن عناية بدر ذه اإلصالحات قصرية املَدى؛ إذ إنه ممن يصلحون هنات 
قصائدهم حني والدا بإعادة النظر فيها مرة أو مرات، مث تجاز بعد ذلك إىل األبد، ودليل 

الذي طُبِع طبعة ثانية بعد مخسة أعوام من تاريخ ) لن جيف البحر(ذلك ديوانه األول 
  .ىل دون أن يغري فيه حرفاً واحداالطبعة األو

على أن من املتعذر اجلزم القاطع مبثل هذا احلكم يف باقي قصائده، ألن نصوص بدر 
ندر أن نشرت يف صحيفة أو جملة مث أعاد نشرها بعد ذلك يف دواوينه أو العكس، كما هو 

  . وسائل نشرهاحلال مع شرف الذي سهل على متتبع إصالحاته العثور عليها لتنوع

                                           
 .١٥: لن جيف البحر، ص: مقدمة ديوانه) ١(



 ٣٦٤

  : يف األفكار واملعاين –ب 

  
اتضحت يف املوازنة املوضوعية أهم حماور االتفاق واالختالف بني أفكار الشاعرين 
العامة، كما بدا أما شاعرا معىن يف املقام األول، حيث التقت أفكارمها بوضوح يف الشعر 

  .ى اآلخرالوجداين، على أن هناك تفصيالت وردت لدى أحدمها ومل ترد لد
ويف الشعر التأملي بدت أفكارمها متقاربة، إال أن شرفاً كان أعمق نظرة، وأغزر رؤية 
من صاحبه يف التأمالت الفلسفية، خبالف بدر الذي كان أوفر حظاً من صاحبه يف أفكار 

  .تأمالته اردة
كما جاءت أفكار شعرمها السياسي من واقع أمتهما اجلريح، فدارت معانيهما حول 

  .لبكاء واالستصراخ، واستدعاء املاضي ايد بأى صورها
أما الشعر االجتماعي فقد استمدا أفكارمها فيه من واقعهما، فجاءت معانيهما اجلزئية 

  .ساخرة حينا، وباكية أخرى
ويف شعرمها الديين تولدت أفكارمها فيه من دواعي الضعف اليت تنتاما، على أن 

ر كانت أرحب منها لدى شرف؛ إذ كانت تنبثق أحياناً من أفكار الشعر الديين لدى بد
  .خلجات صدره اإلميانية اليت متور ا أحاسيسه

  .وشعرمها الوطين كان زاخراً باملعاين اجلزئية املُحملة حبب الوطن، وطلب الرفعة له
هذا من حيث عموم أفكارمها، فإذا دققنا النظر يف جزئيات معانيهما ومصادرها فإن 

ن الكرمي كان املصدر البارز للكثري من استلهاماما، وأظن أن االثنني يتقاربان يف القرآ
ذلك، إال أن شرفاً كان يعىن باإلفادة من إحياءات القرآن الكرمي أكثر من صاحبه، كقوله 

  )١(:قاصداً نفسه
  

  :فَهذي أَضواُء الفجرِ تسائلُنا
  من يفْدي هذا الطفلَ بِذبح؟

  

                                           
 .٢٥: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ١(



 ٣٦٥

رمٍ{: –تعاىل– أنه نظر إىل قوله فقد ميظحٍ عببِذ اهنيفَدراً أحداث )١(،}ومستحض 
 لريسم لنفسه –تعاىل– وامتثاهلما ألمر اللَّه –عليهما السالم–قصة إبراهيم وابنه إمساعيل 

  .صورة مشاة يف إحياءاا للصورة األصل
كقوله بعد أن نصح شعراء ) ٢(وبدر مل يكن يعنيه من استلهاماته غري شرف املعىن،

  )٣(:الغموض
  

  ـفَستذْكُرونَ مقولَيت وأُفَوض ال    أَمر العظَيم لمن تصير لَه اُألمورـ
  

فَستذْكُرونَ ما أَقُولُ لَكُم وأُفَوض {: فال خيفى أنه استلهم هذا املعىن من قوله تعاىل
  )٤(.}ه بصير بِالعبادأَمرِي إلَى اللَّه إنَّ اللَّ

  )٥(:وكما استلهم شرف بعض معانيه من األحاديث الشريفة كقوله
  

حوال فَو طْرريِ ال عنها    كنافخِ الكللدنيا فأحض يسوقُين احلُلْم  
  

مثلُ اجلَليسِ الصاحلِ والسوِء : ((–صلى اللَّه عليه وسلم–إذ استحضر معناه من قوله 
اما أَنْ كَحإمو ،هنم تاعبا أَنْ تإمو ،كيذحا أَنْ يإم كسلُ املامرِ؛ فَحيخِ الكافنو كسلِ امل

  )٦()).تجِد منه رِيحاً طَيبةً، ونافخ الكيرِ إما أَنْ يحرِق ثيابك، وإما أَنْ تجِد منه رِحياً خبِيثةً
كقوله خماطباً الرسول ) ٧(ضر بدر أيضاً بعض معانيه منها يف أكثر من موضع،فقد استح

  )٨(:–صلى اللَّه عليه وسلم–

                                           
 .١٠٧: سورة الصافات، آية) ١(

الـسطر العاشـر     (١٢٦: لن جيف البحر، ص   : نظر ديوانه يزيد من استلهامات بدر القرآنية      لالطالع على امل  ) ٢(
السطر احلـادي عـشر      (١٣٢: ، ص )السطر األخري  (٢٠: ألوان من احلب، ص   : ، وديوانه )والسطر احلادي عشر  

 ).والثاين عشر

 .١١٧: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(

 .٤٤: سورة غافر، آية) ٤(

 . تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموعة) ٥(

 .مر خترجيه يف مبحث األفكار واملعاين) ٦(

لن جيف : نظر ديوانهي –صلى اللَّه عليه وسلم  – الرسول   لالطالع على املزيد من استحضارات بدر ملعاين أقوال       ) ٧(
 ).رابع والسطر السادسالسطر ال (٢١: ألوان من احلب، ص: ، وديوانه)البيت السادس (١٢٥: البحر، ص

 .٦٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٨(



 ٣٦٦

  

أُمم ترتنفاسو لَهوح لَّقَتحت    قَدامِ ونا كَالطعرص نحي نيدا سي  
  

وشك ي: (( يف قوله–صلى اللَّه عليه وسلم–فهو يشري إىل حتقق ما أخرب به الرسول 
  )١()).اُألمم أَنْ تداعى علَيكُم كَما تداعى اَألكَلَةُ علَى قَصعتها

وتظهر إفادة شرف من معاين الشعر القدمي يف شعره احلر أكثر من شعره العمودي، 
  )٢(:ولعله بذلك يؤكد صلة الشكل اجلديد مبضامني التراث، كقوله

  

  الثابت يا ولدي
تأَنَّ املَوققحت   

ابباَألس تددتعو  
  

  )٤(:إذ يقول) ٣(حيث أفاد معناه من بيت ابن نباتة السعدي،
  

داحو واملوت باباَألس تددعت    رِهيبِغ اتم فيبِالس تمي لَم نمو  
  

 أما بدر فكانت جل إفاداته من املعاين الشعرية القدمية موزعة على شعره العمودي
واحلر، ألن بدراً كان يرى أن الشعر مضمون وليس شكال، ولذا مل يعنه شكل دون آخر، 
كما يلحظ أن إفادات بدر جاءت حمصورة يف مناقضاته ملعانيها الشهرية اليت أبدل ا رؤاه 

  )٥(:األكثر إصابة ومناسبة، كقوله
  

                                           
فَقَالَ : ، وتتمة احلديث  –رضي اللَّه عنه  –، عن ثوبان    ٤٢٩٧: املالحم، رقم : أخرجه أبو داود يف سننه، كتاب     ) ١(

زعن اللَّه مـن صـدورِ        اٌء كَغثَاِء السيلِ، ولَين   بلْ أَنتم يومئذ كَثير، ولَكنكُم غُثَ     : ((ومن قلَّة نحن يومئذ؟ قَالَ    : قَائل
       نهالو بِكُميف قُلُو اللَّه فَنقْذلَيو ،كُمنةَ ماباملَه كمودع((  ن؟ قَال    : ، فَقَالَ قَائلها الوملَ اللَّه، ووساري)) :  ،اينالد بح

تةُ املَوياهكَرنظر، ))و١:حممد عوامة، مؤسسة الريان، بريوت، ط: أبو داود السجستاين، حتقيق" سنن أيب داود" :ي ،
 .٥/٣٨   ، ه١٤١٩

 .٤٢: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ٢(

 .مرت ترمجته) ٣(

 .مر خترجيه يف مبحث األفكار واملعاين) ٤(

 .١٠٦: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٥(



 ٣٦٧

يناـنفس رحُأل البم    سلَ اَألمقُون ا: لَنكُن  
  

  )٢(:يف بيته الشهري) ١(حيث نقض معىن عمرو بن كلثوم
  

  مْألنا البر حىت ضاق عنا    ونحن البحر نملؤه سفينا
  

  )٣(:وقوله
  

  وأَيب ما جىن علَي ولَكن    كَانَ طَبع احلَياة يوم رماين
  

وصى بكتابة هذا البيت على  الذي أ)٤(إذ كان أكثر اعتداالً من أيب العالء املعري
  )٥(:قربه

  

  ـي عليـذَا جناه أَبـه    ي وما جنيت علَى أَحدـ
  

كما نلحظ من إفادات الشاعرين من معاين الشعر القدمي اطالعاً أغزر لدى شرف من 
صاحبه؛ حيث مر يف أصل املبحث أَكثر من مثال على نوعية معانيه املستوحاة من الشعر 

خبالف بدر الذي جاءت معانيه من ذلك النوع مستوحاة من األبيات السائرة القدمي، 
  .فقط

وكال الشاعرين أحتفا أشعارمها مبعان أفاداها من أقوال العرب وأمثاهلم، من ذلك قول 
  )٦(:شرف خمالفاً معىن مثل سائر

  

                                           
، شاعر جاهلي من الطبقة األوىل، فارس       )هـ.ق٤٠ حنو   –٠٠٠(ب التغليب   عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتا      ) ١(

 )٥/٨٤:األعالم. (شجاع من سادات قومه، وكان من أعز الناس نفسا

 .٩١: ص   ، ه١٤١١، ١:إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العريب، بريوت، ط. د: حتقيق" ديوان عمرو بن كلثوم) "٢(

 .٨٠: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٣(

، شاعر فيلسوف، أعمى البصر، ثاقب البصرية، )هـ٤٤٩–٣٦٣(أمحد بن عبداللَّه بن سليمان التنوخي املعري ) ٤(
 )١/١٥٧:األعالم. (ولد ومات يف معرة النعمان

ضمن كتاب حبوث وحتقيقات، عبدالعزيز امليمين،      (عبدالعزيز امليمين،   : مجع" فائت شعر أيب العالء   : "البيت يف ) ٥(
 ).٢/٨١م، ١٩٩٥، ١: حممد عزير مشس، نشر دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط:أعدها للنشر

 .٤٠: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٦(



 ٣٦٨

  ما عاد امليالد هو امليالد
  اآلنَ

  تئن الشاةُ بعيد الذَّبحِ
  )١(ويشقيها السلْخ

  

  )٢(:ويقول بدر
  

 بِك حلْم بِضمة اَأللفَنيِ؟ ـ
  عودةً مرةً بِخفي حننيِ

  

  ييف جفاً وحاَء زرحالص تربلْ عـه 
تايل فَكَاناللَّي بِك ترم ثُم  

  
  )٣(".عاد بخفي حنينٍ: "حيث استوحى معناه من املثل

 االستدعاءات التارخيية يطالعنا بدر بشخصيتني مشهورتني؛ األوىل حني استدعى ويف
  )٥(: يف قصيدة استنهض ا أمته)٤(القائد الفذ صالح الدين

  

  من لي بِعزمِ صالحِ الدينِ يشحذُه    جاداً أَضعناها؟ـيعيد للْعربِ أَم
  

 يف مشاهد –حسب رؤيته–املتمثلة ) ٦(بيهوالثانية عندما استدعى شخصية زياد بن أ
  )٧(:الظلم والفتك، يقول يف مقطوعة يصف فيها مشاهد الظلم

                                           
 .مر خترجيه يف مبحث األفكار واملعاين) ١(

 .١٣: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ٢(

أغضبه األعرايب، فلما ارحتل    وأصل املثل أن حنيناً كان إسكافا، فحدث أن اختلف مع أعرايب يف مثن خفني، ف              ) ٣(
عنه تبعه حنني متخفيا، وفَرق يف طريق عودته خفيه، فمر األعرايب باخلف األول فتركه، فلما مر بالثاين عـاد إىل                    
األول، فكمن حنني لراحلته فأخذها، فلما عاد األعرايب إىل قومه نبزوه بعودته خالياً إال من خفي حنني، فأصـبح                   

  .رجوع باخليبةاملثل يضرب عند ال
 .٢/٤٠حممد أبو الفضل إبراهيم، : امليداين، حتقيق" جممع األمثال: "ينظر

 .مرت ترمجته) ٤(

 .٣٥: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٥(

، من دهاة العـرب،  )هـ٥٣–١(زياد بن أَبيه بن عبيد الثقفي، وقيل ابن أيب سفيان صخرِ بن حرب القرشي           ) ٦(
 )٣/٥٣:األعالم. ( إماراتوقادم الفاحتني، توىل عدة

 .١٥٠: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٧(



 ٣٦٩

  

  فَإذَا ما قَد حانَ الوقت
نيكُلُّ اجلَالّد لَّقحتو  
  علَى مائدة ابنِ أَبيه

  سيصير املَثلُ صحيحا
  

ئ عن غزارة اطالع، كما أن أما شرف فقد كانت استدعاءاته متنوعة، وبعضها ينب
جانباً استدعائياً وجد لدى شرف ومل يوجد لدى صاحبه، وهو استدعاء الشخصيات 

  )١(:األدبية اليت ترمجت سياقاا رؤاه املتمثلةَ فيها، ومن استدعاءاته تلك قوله
  

فورصع  
من جلبابِ الكون خرجي  
اللَّه دخلُ يف ملكوتوي  

  يريقلِّب يف أوراقِ جر
  وأَحالمِ املُتنيب

  

وقد امتاز شرف عن صاحبه باطالعه على الشعر األجنيب، وإفادته من معانيه أو 
  .، أما بدر فلم يبد يف شعره شيء من ذلك–كما مر يف أصل املبحث–ترمجتها 

ويف جمال املعاين املقلَّدة يطالعنا الشاعران مبعان خمتلفة أُعجبا ا، فصاغاها صياغة 
ثرياً ما أُعجبا مبعاين أيب الطيب، فراحا يأخذان منها ما يطرز وشي شعرمها، أخرى، وك

  )٢(:ومن ذلك قول شرف
  

  حتملت األسى عمري فقليب    حتصن يف دروعٍ من سهامِ
  

  )٣(:حيث أخذ معناه من قوله
  

                                           
 .٥٢: ديوان مملكتان، ص) ١(

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(

 .مر خترجيه) ٣(



 ٣٧٠

  رماين الدهر باَألرزاِء حىت    فُؤادي يف غشاٍء من نِبالِ
  

  )١(:ويقول بدر
  

رييدجي تتغبا ال ناِء بِمةً     القَضرذعم امسلِ الباَألم قروا زي  
  

  )٢(:فظاهر أن معناه مأخوذ من بيته السائر
  

فنهِي الستشا ال تبِم احيري الرجىن ال    تتما يا كُلُّ مرِكُـمدُء يرـمه  
  

ه لدى صاحبه؛ ألن شرفاً حاكى معاين ومما يلحظ أن تقليد شرف للمعاين أظهر من
ر يسري حاكى ا بعض ز نسائرة، وغري سائرة، أما بدر فلم يبد يل من معانيه املقلدة إال 

  .املعاين الغرر السائرة، ولعل بدراً ذا الصنع كان حيتاط لنفسه من مذمة األخذ
 باإلبداع من كل ويف ابتكار املعاين امتاز شرف على صاحبه، إذ كان شاعراً يعىن

جوانبه، أما بدر فقد كان مبدعاً بطبيعته، وال يعىن كثرياً مبحاوالت االبتكار إال ما جاء 
  )٣(:، كقوله مما له امتداد مشابه غري أن بدراً يضيف إليه أو يغيرعفو اخلاطر

  

معنيِ الناسِ أَديف أَع تيقأْيت بِ    ملَا بنيِ يالع معأَنَّ د لَولٍواحر  
  

  )٤(:وقوله
  

  ـودموع العاشقِ الوهلان قَد تل    هِيه لَكن قَلما تشفي اجلراحاـ
  

  )٥(:ريفا، كقوله يف امرأة ثرثارة مل تدرِ ما علتهاظوقد جييء معناه املبتكر 
  

تلْفَح الشمس جبهةً كَالدمقْسِ    واليت غَطت اجلَبين لكَي ال   

                                           
 .٥٠: لن جيف البحر، ص: ديوان) ١(

 .٤/٢٣٦ا وآخرين، مصطفى السق: املنسوب شرحه للعكربي، حتقيق" ديوان أيب الطيب املتنيب) "٢(

 .٩٥: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(

  .٨٦: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(
 .١٠١: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ٥(



 ٣٧١

  قَد أَصاب اللِّسانَ ضربةُ شمسِ
  

  :قَالَ عنها الطَّبِيب من بعد فَحصٍ
  

  )١(:فيه براعة وتنظيم، كقولهصرفاً ويندر أن جتد لبدر معىن مبتكراً 
  

كنع أَلْتس  
؟: قُلْتفكَي  
؟: قُلْتأَين  

كَيف ةً يف أَيروص كأَجِد فَلَم  
ص كأَجِد لَموأَين ةً يف أَيرو  

  

أما شرف فقد كان حريصاً على إجياد املعىن املوائم للحالة اليت يتناوهلا يف شعره، وقد 
ساقه حرصه إىل ابتكار معان تنم عن إدراك وقدرة، كقوله حملبوبته اليت اصطنع هلا عذر 

  )٢(:هروبه يف معىن رائع
  

  ف احلُب فاتنيتال تحسبيين أَخا    يـإين أُجِلك أن تشقيك أنات
  

وإن كان يسر املعىن املبتكر لدى بدر فهو موجود أيضاً لدى شرف، ومن ذلك 
  )٣(:قوله

  

أَلَتس  

  أَنْ يسمعها
  –بعد غيابٍ دام طَوِيال–

األشعار نا قَالَ مم رآخ  
  :مبتِسماً قَالْ

حبالص بيغي نيح  

                                           
 .١٣١: لن جيف البحر، ص: ديوان) ١(

 .٥٦: م، ص١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ٢(

 .٥٥:  ص   ، ه١٤١٥/الة العربية، ربيع اآلخر) ٣(



 ٣٧٢

اَألطيار نامت  
  

اين الشاعرين مسة غالبة على معظم شعرمها، وقد مر من مناذجه الشيء ووضوح مع
الكثري، أما مرحلة ما قبل الوضوح وهي سطحية معانيهما ومباشرا فأمر جيب الوقوف 

  .عليه، كما سنقف على غموض معانيهما
لقد مر أن املرحلة األوىل من جتربة شرف الشعرية اتسمت بالضعف الفين العام، ومن 

لك املرحلة ما لُمس محساً يف سطحية معانيه، فقد بلغت مستوى من االحنطاط مل آثار ت
  )١(:تبلغه أبرز معاين بدر سذاجةً ومباشرة، ومن ذلك قوله

  

  :قَالوا
  )السيد(إنَّ ...

القَلْب كانَ رقيق...  
  :ويقالُ

  –وهذَا ما يدعوا للدهشة–
  )السيد(إنَّ 

  سبِ يديهمل يأكلْ إال من كَ
نبيهقْداً يف جلْ حمحي لَمو  

  وكانَ يحب األطْفالْ
  :ويقالْ...
  إنَّ الزوجةَ...

مالِ البيتبِأَع فَرِدنت كانت  
كانتِسلْ ...وغت حمتْس كْنست  

  

أما جتربة بدر الشعرية فلم يبد يل من أطوارها غري طور واحد يغلب عليه االعتدال، 
به شعره بعموم ) ٢(ذا قد ينطبق على شعره يف معظم نواحيه الفنية ما وصف البحتريول

                                           
 .٣٧: ديوان عبداللَّه السيد شرف، ص) ١(

 .مرت ترمجته) ٢(



 ٣٧٣

جيده خير من جيدي، ورديئي خري من : "فقال) ١(عندما سئل عن شعره وشعر أيب متام،
 وذلك أن مستوى بدر يف دواوينه الثالثة مل مير باملراحل اليت مر ا شعر شرف )٢(،"رديئه

 دواوينه الثمانية، ومنشورِه، وخمطوطه، وقد يكون هذا ما أعفى بدراً من مثل تلك يف
  . عيوب شعر شرف–بوضوح–املالحقة اليت أبرزت 

ومع ذلك فقد طالعنا يف شعر بدر بعضاً من املعاين السطحية، ومن ذلك قوله على 
  )٣(:لسان يتيمة ترجو من أمها أن تبلغ أشواقها احلَرى ألبيها الشهيد

  

  ي لهـإن: قُويل له    أَشتاق شوقي للْعسلْ
  

فهل هذا املعىن بتلك الصورة غاية يف الشوق امللتهب؟ ال شك أن الشاعر مل يوفق يف 
وصف شوق اليتيمة لوالدها، حىت لو كان قصده من ذلك وصف معىن شوقها الربيء 

  .املثمثل يف حبها لكل ما هو حلو املذاق
 سطحية معانيه تكراراً ممالّ، وكأنه يريد إرغامنا على قبول فكرته وقد جيمع بدر مع

العامة بأي طريقة، مع أنين أشك يف قبول بدر هلا أصال، وهو الذي حيرص على سالسة 
  )٤(:معانية واستقالهلا، يقول

  

  يف قتالٍ فَماتت الذُّؤبانُ 
قَتلَته من حقْدها اجلرذانُ 

  ها احليتانُأَكَلَته من جِنِس
  

ما سمعنا بِأَنَّ ذئباً تمادى          
ما سمعنا بِأَنَّ جرذاً سميناً       

  ما سمعنا بِأَنَّ يف البحرِ حوتاً
  

فعلى ما يف األبيات من سطحية معىن، وتكرار فكرة، إال أا جاءت مليئة باحلشو، 
يف : (...وقوله) ٥( فاجلُرذ ال يكون جرذاً إال إذا كان مسينا،،)جرذاً سمينا: (فمن ذلك قوله

                                           
 .مرت ترمجته) ١(

، ٣:خليل حممود عساكر وآخرين، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط        : أبو بكر الصويل، حتقيق   "  أخبار أيب متام  ) "٢(
 .٦٧:  ص  ، ه١٤٠٠

 .١٥٧: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٣(

 .١٠: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٤(

 .جرذ: ، وقد جاءت فيه مضمومة األول، مفتوحة الثاين٣/٤٨٠ابن منظور، " لسان العرب": ينظر) ٥(



 ٣٧٤

أَكَلَته من : (...، فإن مل يكن احلوت يف البحر فأين عساه يكون؟ وقوله)البحرِ حوتا
وقد ذكر احلوت يف صدر البيت، مث ) من جِنِسها: (، فما الذي أفاده قوله)جنِسها احليتانُ

  ؟)أَكَلَته احليتان: (...ه؟ وهل سيختل غري الوزن لو قالذكر احليتان يف عجز
أما غموض املعاين فاجتاه سلم منه شعر بدر، بل كان بدر من أشد املعارضني لتياراته 

ال " حديثٌ –كما يرى–الدخيلة، وكان يسوؤه ميل الشعراء إىل ختاريفه اجلوفاء، فهو 
ألنه منذ البداية ال يصل إىل النفس، وال إىل يفهم، وال يعقل، وال يحرك يف النفس وترا، 

 وقد مرت يف املوازنة املوضوعية مقطوعات من شعره حتدد )١(،"القلب، وال إىل العقل
  .موقفه من ذلك االجتاه بوضوح

كما مر أيضاً يف مبحث األفكار واملعاين أن شرفاً مال إىل هذا االجتاه يف بعض شعره، 
 ض أصحابه ذوي امليولد أن لَبى رغبة التجريب، وجامل بعولكنه ما لبث أن عدل عنه بع

  .تحديث الاملفرطة يف

                                           
 .١٨: لن جيف البحر، ص: مقدمة ديوانه) ١(



 ٣٧٥

  : يف األلفاظ والتراكيب –ج 

  
ال خيتلف الشاعران كثرياً يف روافد معجمهما اللفظي، بيد أن بدراً كان أفضل توظيفاً 

 متكلفاً أو غري من صاحبه ملا أفاده من األصول التراثية، فقلَّ أن جتد يف شعره لفظاً معجمياً
متكلف، أما شرف فقد جعل من خمزونه املعجمي احتياطياً يدلف إليه عندما تضيق عليه 

  )١(:تعابريه، أو ختونه أساليبه، كقوله
  

  اًـغي أَربـوآخر تبت    )٢(اهلُربِوتلقي السهم يف 
  

  )٣(:وقوله
   

  يارةًـمروا بحباىل دـبقَروا ال    )٤(كالعقيانسفَكُوا الدماَء تسيلُ 
  

وخمزوما اللغوي يتسم بالتنوع، فلم يكن مقصوراً على ما أفاداه من التراث، بل 
أسهمت فيه ثقافات أخرى تركت طابعها على جل أشعارمها اليت جاءت يف جمملها عذبة 

  )٥(:ورائقة، تأمل قول بدر
  

  كُلَّما داعبته يجرحين 
فْضي يعمأَد نى مربنين اح

أَبرِئ اجلُرح الذي يؤلمين 
تطْفئُ النار دموع اَألعينِ 
   كُلَّما ناجيته هدهدين 
  يكتم اَألسرار أَو يعذُرين

  ثين عن احلُبدحأَنا .. ال ت
    كُلَّما داريته يف أَضلعي
    امضِ عين يا حبييب علَّين

تبأَلْه ى  أَنتسفَع فُؤادي 
 هتدحيف و رى البدوأَه فوس
لهع غَرامي هكُوأَش فوس  

                                           
 .٤٣: م، ص١٩٨٧/ ، نوفمرب٨: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ١(

 )١٨٤:القاموس احمليط، ص. (ثَرب البطن: اهلرب) ٢(

 .٦١:  ص  ، ه١٤١١/ شوال/ ، رمضان٤٨٧: ل، العددجملة املنه) ٣(

 )١٥/٨١:لسان العرب. (، وقيل هو الذهب اخلالص...ذهب ينبت: العقيان) ٤(

 .٤٧: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٥(



 ٣٧٦

    
  )١(:وانظر إىل قول شرف

  

أطرافُنا وتعانقَت أيدينا   
ودنت، وبادي الشوقِ ال يغوينا 

واملَني للشعراِء صار خدينا     
 : حيناً، وتعتصر املَدامع حينا

ونينا هعالذي ت ناملَي كذَل 
ومضت تقُص غرامها املَكنونا 
  وتفرق الركب الذي يحوينا

  

  قالت : تستالم مساُء اخلريِ حني
  ودنوت ألثم خصلةً من شعرِها

قالت : شاعر إنك يقولُ الناس
فأجبت واآلالم تهصر مهجيت 
 لفظَه رقرِقي دونَ هوى الشعر
 توتنهد يف رقة تمفتبس
  ومضت حلاجتها وسرت حلاجيت

  
ففي هاتني القصيدتني بدت األلفاظ مؤتلفة مع التراكيب، هذا إىل ما يف ألفاظ 

  .القصيدتني من تنوع بني املوروث واحلديث، مما حرص الشاعران على انتقائه بعناية
حية يف سياقاا، فكما نعلم وميتاز شرف عن صاحبه بقدرته على اختيار األلفاظ املو

أن شرفاً بلغ من احلاالت الشعورية اليائسة ما مل يبلغه بدر، ومل يكف شرفاً أن تصف 
معانيه ما يف داخله، بل وظف األلفاظ خلدمة هذه املعاين، وإبرازها يف أقوى تعبري، من 

  )٢(:ذلك قوله
  

وهل تفيد الرقى أشالَء أموات؟ 
  ضِ اجلذاذات؟ماذا أَفدت سوى بع

  

  ماذا تفيد سجيناً وردةٌ خطَرت؟  
  مل تبق إال ذُباالت فوا أَسفي

  
ألقت ...) – ذباالت– أموات– أشالء– الرقى–سجينا: (فمما ال شك فيه أن ألفاظه

  .على املعىن األساس إحياًء جالّه، وتعبرياً أبرزه للمتلقي يف صورة أكثر تأثرياً وانفعاال

                                           
 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(

 .٥٦: م، ص١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ٢(



 ٣٧٧

 ألفاظ بدر أن جتيء تابعة للمعىن العام، حبيث ال متنحه إحياءاا تعابري والغالب على
أخرى داعمة، ولنتأمل هذه األبيات اليت جاء معظم شعره على مستوى ألفاظها قليلَ 

  )١(:اإلحياء
  

         قْطَعي اآله دح قُلْ آهاً فَفي قَلْيبال ت
أَو بِي اهدص نلَك كدنع عجو                عج

             عمدت ارِيهأَزتاري وقُلْها كُلُّ أَوإنْ ت
عمأَس تا كُنها مندأَين ع تبِييب لَيا حي  

                    ***  
       قَعأَومِ وهكَالس يقُلْها فَهبِييب إنْ تيا ح

بِالْعئها فَبِالقَلْبِ وبخت أَو     عمنِ أَسيني
   عتمتاً وررِ حكَالطَّي شعو لَماسو ِسمتفَاب

عوأَر اَأليام بكنيا أَمانٌ والد فَبك  
  

الشعري، والشعوري؛ إذ إنين أَحسب أن : وهذا ال يعيب جتربة الشاعر بنوعيها
دائمة، كتلك اليت بدت لدى شرف التكامل اإلحيائي بني اللفظ واملعىن رهن حبالة نفسية 

  .يف معظم شعره الوجداين والتأملي
وقد حرص الشاعران على إضفاء مجاليات لفظية أخرى تزيد أشعارمها مجاالً وروعة، 
فمن ذلك اقتباساما املتكررة من ألفاظ القرآن الكرمي، وهذه ظاهرة مل أحلظها إال يف 

ن الزمن عفا عليه، ولكنها عادت وظهرت النماذج البالغية املدروسة، مما كنت أظن أ
بقوة لدى شرف وصاحبه، مؤكدة صلتهما بكتاب اهللا العزيز، ومكانته يف نفسيهما، ومن 

  )٢(:ذلك قول شرف
  

  كَيف ارتضيت لتلْك القُرود

                                           
 .١٠٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(

 .٢٣:  ص   ، ه١٤١٥/، ذواحلجة١٤٢: ، العدد١٢: جملة املنتدى، السنة) ٢(



 ٣٧٨

وابيتالت كيدي نيب قَلِّبت  
  تنصب تمثاهلا

  كُلَّما دخلَت أُمةٌ(
 تنالَعهت١()أُخ(  

  

  )٢(:ويقول بدر
  

  ودرت يف اَألسواقِ والشوارِع املُلْتوِيةْ
  فَلَم أَجِد غَير مياه آسنةْ
  وزمرة من املُشاة ساعيةْ

مهارصةً أَبغائز  
  )٣()كَأَنهم أَعجاز نخلٍ خاوِيةْ(
  

ث الشريفة بعض ألفاظها، لتزداد ألفاظه معها وقد اقتبس بدر دون صاحبه من األحادي
  )٤(:إحياًء وتعبريا، كقوله واصفا

  

  ورأَت شطْآناً تتزين بِالزهرِ
  ومن كُلِّ اَأللْوانْ

نياَألع أَتا الَ رم أَترو  
  وشدا يف موكبها طَير أَنغاما

  لَم تسمع من قَبلُ
 تطَرالَ خورشيف قَلْبِ ب  

  

                                           
 .٣٨: اقتبس ما بني القوسني من سورة األعراف، آية) ١(

 .١٣١: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(

 .٧: اقتبسه من سورة احلاقة، آية) ٣(

 .٢١: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٤(



 ٣٧٩

 فيما يرويه عن –صلى اللَّه عليه وسلم–فال خيفى أنه اقتبس بعض ألفاظه من قوله 
أَعددت لعبادي الصالحين ما الَ عين رأَت، والَ أُذُنٌ : –عز وجلَّ–قَالَ اللَّه : ((ربه

  )١()).سمعت، والَ خطَر علَى قَلْبِ بشرٍ
تضمني مما ورد عند شرف ومل يرد عند اآلخر، من ذلك قول شرف مضمناً من وال

  )٢(:املتنيب بعض أبياته
  

يملُّ لقاءه يف كلِّ عامِ      
كثري حاسدي صعب مرامي 
  ضعيف احلَولِ من طُولِ املنامِ

  

فملَّين الفراش وكانَ جنيب  (  
قليلٌ عائدي دنِف فؤادي  

القيامِعليلُ اجلسمِ م تنِع٣()م(  
  

ودافع شرف يف اقتباساته وتضميناته دافع شعوري قبل أن يكون إحيائيا، أما دافع 
صاحبه يف اقتباساته املتنوعة فإحيائي صرف؛ إذ إن بدراً يعوض بإحياءات اقتباساته اللفظية 

  .جانباً شبه مفتقد يف ألفاظه األخرى، وتراكيبه املسبوقة بإحياء املعاين أوال
ومع حرص الشاعرين على صحة تراكيبهما، وسالمة ألفاظهما، وقعا فيما وقع فيه 
سائر شعراء العصر من زالت وهنات، على أن بعض تلك املآخذ ال تعد يف كل أحواهلا 

  .عيوبا، ومن ذلك انعدام الروابط إذا أُتقن التعامل مع مفرداا، والتكرار إذا كان لفائدة
 التعامل مع هاتني الظاهرتني اجلديدتني، أو على األقل مل ختتل أن شرفاً أتقن) ٤(وقد مر

  .سياقاما إال يف أمثلة يسرية أُشري إليها يف حينها
ويف شعر بدر تتجلى هاتان الظاهرتان، ولكنه مل يكن يتعامل معهما مبهارة كصاحبه، 

  .وذلك الرتباطها بالشعر احلر أكثر من ارتباطها بالشعر العمودي

                                           
، –رضي اللَّه عنه  –، عن أيب هريرة     ٢٨٢٤: اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، رقم    : أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب    ) ١(

خليـل  : حميي الدين النووي، مراجعة" شرح صحيح مسلم: "، ينظر))ذُخراً بلْه ما أَطْلَعكُم اللَّه علَيه     : ((وتتمة احلديث 
 .١٧/١٧٢، ١:امليس، دار القلم، بريوت، ط

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(

 .٤/١٤٥مصطفى السقا وآخرين، : املنسوب للعكربي، حتقيق" ديوان أيب الطيب املتنيب) "٣(

 .يف مبحث األلفاظ والتراكيب) ٤(



 ٣٨٠

ن بدراً خيلط بني الشكلني يف تعامله مع هاتني الظاهرتني، وليس معهما واحلق أ
  .فحسب، بل إنه يخفق كثرياً إذا جرب قلمه يف الشكل اجلديد

ومهما ادعى بدر أن الشعر يف مفهومه حاجة نفسية وعقلية ووجدانية قبل أي 
أدواته، يف حني أنه  فإن ذلك ال يربئه من مة التطفل على شكل ال ميلك أهم )١(شيء،

  )٢(.هكان يجاري ذا الشكل اجلديد بعض أصحابه الذين أحلوا عليه بالكتابة يف مضمار
إذ لو ) ٣(ولعل يف هذا إنصافاً للشكل احلر الذي وصف كثرياً بأنه مطية من ال مطية له؛

  .كان كذلك ألبدع فيه بدر كإبداعه يف الشكل العمودي
 خلف آلياما سبباً يف اخللط بني أدوات كل شكل، ويبقى انسياق شاعر الشكلني

وهذا ما نلحظه لدى بدر يف ظاهريت انعدام الروابط، والتكرار، فمن انعدام الروابط 
  )٤(:قوله

  

  لماذاـمثلها، فَـما سمعنا ب    ضج من بطْشك الزمانُ، املَكانُ؟
  

، مما يوهم أن الشاعر ال موجب لهأسلوب الفصل فيما ومن ذلك إسرافه يف استخدام 
  )٥(:أراد العطف ولكن الوزن مل يسعفه، كقوله

  

وراقي الطَّهها الراندجا، وهخارِيأُ    ت قتزالم تكةَـمدجِيا: مقْلَهع..  
  

  )٦(:ومثله قوله
  

  حطَّمت فينا روحنا، قَلْبنا
  ماَء احلَياة واحلَيا، سمتنا

يا قَارِئ اَألخبارِ رِفقاً بِنا   
  مزقتنا، سفَحت من روحنا

                                           
 .١٥لن جيف البحر، : مقدمة ديوانه: ينظر) ١(

 ).من اللقاء املسجل) (٢(

، حيث أشارت ضمناً أن هناك من يظن الشكل اجلديد          ٤٣: نازك املالئكة، ص  " ايا الشعر املعاصر  قض": ينظر) ٣(
 .أقل مسؤولية من الشكل العمودي

 .١٠: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٤(

 .١١٦: السابق، ص) ٥(

  .١٠٨: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٦(



 ٣٨١

    
) عقلها، تارخيها، وجداا: (ويف) الزمان، املكان: (إن يف استغنائه عن الروابط يف

دليالً على خلطه آليات الشعر احلر )  مزقتنا، سفحت، سمتنا–روحنا، قلبنا: (ويف
 مىت ساعدت رؤية  قصيدة حرة لعد األمر مستساغاًبالعمودي، إذ لو جاء هذا السياق يف

  )١(:، كقولهالنص
  

تفَكُن تيأَتو  
عيبِير  
رِيهز  
يحبص  

قافالد رِي املَرِحهن  
رِيمع  
  نغمي

  عودي واَألوتار
  

ومن اخللط بني آليات الشعر احلر والعمودي يف ظاهرة التكرار قوله وقد كرر حرف 
  )٢(:لغري معىن) ال(لنفي ا

  

ماتجُء نوقِ ال ال ضشى العيف ذُريف رِياضِ ال    و فَتفْررةٌـونِحأَج بح  
  

  غري إمتام الوزن؟) ال(فما الذي أفاده تكرار 
  )٣(:وقد جييء تكراره لغري فائدة يف شعره احلر أيضا، كقوله

  

  يا حسريت لخشييت
مالد فَدنأَنْ توع  

                                           
 .١٨: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(

 .٥٢: السابق، ص) ٢(

 .١٣٢: لن جيف البحر، ص:  ديوان)٣(



 ٣٨٢

  وينتهِي عمري سدى
وحبالص بِينكى جلِ أَنْ أَرقَب نم  
وحبالص بِينكى جلِ أَنْ أَرقَب نم  

  

والغريب أنه مل يضطر هلذا التكرار حىت يتم وزناً كما يف البيت السابق، أو يؤذن 
ر؟ مع أن معناه بنهاية القصيدة كما كان يصنع شرف أحيانا، فألي شيء جاء ذلك التكرا

  .ال يغري باإلعادة، وال يدعو للتفكر
ومن املآخذ املشتركة اليت وقع فيها الشاعران استعماهلما لبعض األلفاظ العامية، 

  )١(:كقول شرف
  

مهموعفلَّ ج اجلنب  
  )٢(للقَرفوالصوت يف شيٍء مثري 

  

  )٣(:ومثله قول بدر
  

  بلِ الْفظينا
 واةفاًكَالنقَرنارِنا مع   

  

  )٤(:ومن ذلك أيضاً استعماهلما تراكيب من فصيح العامي، كقول شرف
  

  وخلِّ اَألمر علَى اَللَّه
  

  )٥(:ويقول بدر
  

                                           
 .١٨: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(

  .لفظة عامية تطلق على ما يستقذر، وهلا أصول يف املعاجم، وقد تكون لفظة صحيحة ذا املعىن جمازا: قرف) ٢(
 )١٠٩١: القاموس احمليط، ص: (ينظر إىل معانيها يف

 .١١٨: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٣(

 .٤٠: القافلة، ص:  ديوان)٤(

 .٩٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٥(



 ٣٨٣

عواـويعرِ ضملعلو هوادوا فَعلونَ    ادقوي :داحو رمالعو بإنَّ الر  
  

  )١(:ر شرف، كقولهأما استعمال األلفاظ األجنبية فلم أجده إال يف شع
  

٢(يأيت الطِّريِي(  
 هوبِكَفَّيتوتال كُر٣(البِس(  

  

ومهما يكن فإن الشاعرين كانا ينشدان سالمة اللغة وفصاحتها، وما وقعا فيه من 
  .جتاوزات ال يعد شيئاً أمام إنتاجهما الوفري

خللل؛ إذ والشاعران يتقاربان يف نسبة زالما اللغوية، كما يتقاربان يف مستوى ا
معظم زالما مما يتجوز فيه من باب الضرورات املقبولة، وقد تصدر أحياناً عن قلة إملام 

  .ببعض قواعد اللغة
فمن تلك الزالت اليت تجوزا فيها كما تجوز فيها معظم الشعراء صرفهما املمنوع من 

  )٤(:الصرف، كقول شرف
  

 آنٌوالصدرةْظمعترم كوكأس     ةْأَدلعووحي مبتهالً ورم عوك  
  

  )٥(:وقول بدر
  

  أَحمقاًوماً تقبلُ ـورأَيتها ي    قَذر الثيابِ ممزق اَألشالِء
  

  )٦(:أو منعهما املصروف، ومنه قول شرف
  

  هلْ يمنع شبح املَوت العصفور من الشدوِ؟

                                           
 .٣٩: ديوان القافلة، ص) ١(

 .مر التعريف به) ٢(

 .مر ذكرمها، والتعريف ما) ٣(

 . ه١٤١٤/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٤(

 .١٣٥: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٥(

 .٣٥: القافلة، ص: ديوان) ٦(



 ٣٨٤

 كُزلُييمراس) ١(جلَى اَألضع...  
  

  )٢(:وقول بدر
  

بِجاِهللا ـو لْ؟ز ننة    حيحلْأَصحأَنَّ أَيب ر   
  

وصرف املمنوع ومنع املصروف، كثري يف شعرمها، وخباصة لدى شرف الذي 
  .أباحهما لنفسه كثريا

  )٣(:ومن ذلك أيضاً قطعهما مهزة الوصل، كقول شرف
  

 ياءهداإلبت  
  وأنت البِدايةُ

  واملُنتهى
  

  )٤(:روقول بد
  

  اإلنتقامِسحقاً لجيشِ الظلْمِ جيشِ الذُّلِّ جيشِ 
  

  )٥(:وقد يقصران االسم املمدود ختفيفا، كقول شرف
  

 وهى للقلبِ والند وهوياهال    ض وهاـفَهيت ونعيميشهناُء لع  
  

  )٦(:وقول بدر
  

  ناِء سلْوىفَلَم يجِد يف الغ     طَبِيباالبكَاولَم يجِد يف 
  

                                           
 .، من أصدقاء الشاعرمجيل حممود عبدالرمحن) ١(

 .١٥٧: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(

 .٥٦: مملكتان، ص: ديوان) ٣(

 .١٤٧: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٥(

 .٧٠: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٦(



 ٣٨٥

وكثرياً ما طالَعنا بدر جبموع شاذة، أو قليلة االستعمال، مما مل جنده لدى شرف إال 
  )١(:عرضا، كقوله

  

  النصر فيك مؤكد ومؤزر     شجعانُفَوارِسواملُسلمونَ 
  

مجع ) فواعل(فعلى ما يف صرف املمنوع من تجوز يف الشعر جاء جبمع شاذ، ألن 
على ) فارس(، والصواب أن جييء مجع )فاعل(و ) فاعلة(للمؤنث الذي مفرده 

  )٢().فرسان(
  )٣(:ومثله قول شرف

  

   لُعبتيفَوارِسأَما 
مههجوا واحين أَشع  

  

بالفاء، وحذفُها ) أما(وقد جمع إىل مجعه الشاذِّ شذوذاً آخر؛ حيث مل يقْرِن جواب 
  )٤(.راتيف الشعر من الضرو

  )٥(:ومن تلك اجلموع قوله
  

   املَشاعرِ عمراًأَدربِتهت يف     ى تجاوز الستيناـطَالَ حت
  

فظاهر ثقل هذا اجلمع على السمع واللسان، كما أنه ال يفي باملعىن الذي يريده 
ا جميء من مجوع القلة، هذا إىل أن املعاجم املتاحة مل يذكر فيه) أَدرب(الشاعر، ألن 

                                           
 .١١٨: ديوان ابتسامات باكية، ص) ١(

) فوارس وبواسـل  : (، وأظن أن العرب جتاوزوا هذه القاعدة الصرفية يف مثل         ٦/١٥٩،  "بلسان العر : "ينظر) ٢(
 .لكوا من الصفات شبه احلصرية على املذكر

 .٥٨: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ٣(

وت، حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بري     : ابن هشام، حتقيق  " مغين اللبيب عن كتب األعاريب    ": ينظر) ٤(
 .١/٥٦   ، ه١٤٠٧

 .٥: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٥(



 ٣٨٦

على هذا الصيغة، مع أنه مجع صحيح قياسا، ألن مفرده مفتوح الفاء، ساكن ) درب(
  )١(.العني، غري معتلهما

  )٢(:ومثله قوله
  

 هجكْوِي الوتاللِّقاِء و دنايتععمف    د عمالد غرِدزي ـيانِهِميباًأَعطَر   
  

 وغري )٣(لك أن مفردها معتل الوسط،الصحيحة قياسا، وذ) عني(من مجوع ) أعيام(
جبمعيها ) العني(خاف أن ندرة استعماهلا شعرياً يعود إىل عذوبة السياقات اليت ترد فيها 

  . عن العذوبةبعيدةف) أعيان(، أما ))٤(عيون، وأعني: (املستعملني
، والصحيح فتحها، ألن مجع املؤنث إذا كان مفرده )دمعاتي(هذا إىل تسكينه ميم 

  )٥(.ثالثياً مفتوح الفاء، ساكن العني، غري معتلها، وال مدغمها، لزم فتح عينه يف اجلمع

                                           
األزهري، املطبوع مع شرح الشيخ ياسني العليمي، دار إحياء الكتب العربية،           " التصريح على التوضيح  ": ينظر) ١(

 .٢/٣٠١ت، .القاهرة، د

 .٤٨: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(

 .٢/٣٠١بوع مع الشرح، األزهري، املط" التصريح على التوضيح": ينظر) ٣(

وأَعينهم تفيض مـن    {: –تعاىل–أعني مجع شاذ قياساً العتالل عينه يف املفرد، ولكنه جائز مساعا، ومنه قوله              ) ٤(
  .٩٢: ، سورة التوبة، آية}الدمعِ
 .٢/٣٠١األزهري، املطبوع مع الشرح، " التصريح على التوضيح: "ينظر

حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة التجاريـة       : ابن هشام، حتقيق  "  إىل ألفية بن مالك    أوضح املسالك ": ينظر) ٥(
 .٤/٣٠٣   ، ه١٣٨٦، ٥:الكربى، القاهرة، ط



 ٣٨٧

  : يف بناء القصيدة –د 
  

الشاعران يغلب عليهما الطبع، ومن عادما أن ينظما قصائدمها بال تكلف، أو كبري 
ألن من استعداد، وأظن أن سيطرة الشعر الوجداين على أشعارمها يوحي أما شاعرا طبع، 

 وهذا من شأنه أن )١(مهام الشعر الوجداين أن يعرب عن انفعاالت قائله النفسية املختلفة،
  .يدفع الشاعر إىل نوع من البوح التلقائي

ويف ذلك ما ينفي عن الشاعرين تكلف النظم الذي يصحبه ضعف يف البناء، وركاكة 
  .يف التركيب

 فستستوقفنا الوحدة العضوية بأولوياا وإذا تأملنا أبرز معامل البناء الشعري حديثاً
  .املختلف فيها

فقد مر أن شرفاً كان يعىن ذا اجلانب يف كثري من شعره، وخباصة يف شعره احلر، 
كما استعرضت له مناذج عمودية متعددة املوضوعات، وأُشري حينها أن اخلروج على 

 وهجا، وكل ما يف األمر أن مفهوم الوحدة العضوية ال ينقص الشعر قدرا، وال يطفئ له
  )٢(.مفهوم الوحدة مما يالئم روح هذا العصر، ويناسب عقل قارئه املنظم

أما بدر فقد بلغت عنايته بوحدة قصائده العضوية مبلغاً فاق عناية صاحبه ا، ففي 
  )٣(:كثري من شعره يربز هذا امللمح بوضوح، كقوله

  

والنار يف قَلبِي احلَزِينِ العاين 
 خاند وبِ بنيبها املَشواظبِش
 رانةُ اجلُددوسا مبيوو
 كانةُ اَألررغبا موردو

 من الغربان –زمناً–فَحِسبتها 
  حزناً علَي وحاهلا أَبكاين

النار يف اُألفقِ احمليط ويف الثَّرى   
فَجهنم الدنيا هنا مشبوبةٌ 

ا لَيلٌ بهِيم موحش فَسماؤه
قدوقايا مدو ببا ياترو   
 تموحو وادها السائممح تلَبِس
  ناحت علَى حظِّي فَكَانَ نواحها

                                           
 .٤٩٠: عبدالقادر القط، ص.د" االجتاه الوجداين يف الشعر العريب املعاصر": ينظر) ١(

)٢ (نظر مبحث بناء القصيدةي. 

 .٣٥ :لن جيف البحر، ص: ديوان) ٣(



 ٣٨٨

    
فهذا مقطع من قصيدة طويلة جتري على النسق نفسه، وكما يبدو فإن كل بيت وثيق 

  .، وإال الختلَّ املعىن، ولتفكَّك املقطعاالتصال مبا بعده، ويصعب تقدمي بيت على آخر
فإن صلة البيت الثاين ال تنفك عن األول، وذلك الشتمال البيتني على .. ولإليضاح

حديث النريان، فجاء البيت الثاين تفصيالً لألول، أما البيتان الثالث والرابع فهما وصف 
صف هذان يتعذر تقدمي أحدمها املار ذكرها يف البيت الثاين، وبيتا الو) جهنم الدنيا (ـل

 لتصدر األول منهما بالفاء اليت جاءت سبباً لما قبلها، ولتصدر الثاين بالواو ؛على اآلخر
العاطفة اليت أكدت صلته مبا قبله، والبيت اخلامس نتج عن بعض ما جرى يف األبيات 

 خاف تعلقه مبا قبله؛ السابقة، ولذا جاء مكانه مناسباً متام املناسبة، أما البيت السادس فغري
  .إذ إن محائم البيت اخلامس آن هلا أن تنوح يف بيته السادس

وحلفاوة بدر البالغة بوحدة قصائده العضوية وجدناه يضمن األبيات بعضها ببعض، 
والتضمني إن عده العروضيون عيبا، فبدر ممن يعده مسةً عضوية حسنة تزيد الشعر 

  )٣(:فمن ذلك قوله) ٢(التضمني كثرة مطَّرِدة،ولذا كثر لديه ) ١(متاسكا،
  

  يا عين إين ملْ أَزلْ
  عيين يختلج اَألملْ

  

ال تذْرِفي بلْ كَفْكفي   
  أَحيا وفي قَلْبِي وفي

  
  )٤(:وقوله

  

 قَهرِينا حكَيتاشو ظةُ القَيوقَس   و تادزو رى اهلَجِيا طَغإذا م

                                           
عبداللَّه الغـذامي، دار    . د"  الشعر احلديث  وسيقادراسات يف اجلذور العربية مل    : الصوت القدمي اجلديد  ": ينظر) ١(

  .٥٤:  ص  ، ه١٤١٢، ٢:األرض، الرياض، ط
 ١٦٣: ، ص )ألولالبيـت ا   (١٥٦: ، ص )البيت األول  (١٠٥: لن جيف البحر، ص   : نظر ديوان يلالستزادة  ) ٢(
، وأيـضاً فـإن     )البيت الرابع  (٥٩: ، ص )البيت الثاين  (٥٦: ألوان من احلب، ص   : نظر ديوان يو،  )البيت الرابع (

 .ثنائيات ديوانه الثالث اليت فاق عددها مئة ينطبق عليها مفهوم التضمني

 .١٠٤: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٣(

 .١١٠: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٤(



 ٣٨٩

قَهيحرو نهلَو القَلْب قشعي  
  

  صرت روضاً وصرت ظال وزهراً
  

وإذا نظرنا إىل الوحدة املوضوعية يف قصائدمها وجدنا شرفاً يتفوق على صاحبه يف 
  )١(:استقالل معظمها مبوضوعات خاصة، كقوله يف هذه القصيدة الغزلية

  

  السعادةَ واهلناءةَ فيك وجد
يرنو إليك          عذَّباً يرجوكم 

 ىب واديكفين احلياةَ علَى ري
 ال يسلوك وهلاً وحييا العمر
 فديكماً يتيم ى إليكفسع
 ى تدعوكنيا األسيف د والروح
 يفيك واستقبلي نغمي عساه
السعادةَ واهلناءةَ فيك أجد  

  

   دونَ شريك قليب الذي قد عاش
مِ فلم يزلْ أسرته معجزةُ الغرا

يدعو ويقِسم ال يزالُ متيماً 
أسرته منك مالحةٌ يشدو هلا     

مل يدرِ قبلَك ما اهلناُء وما الرضى 
ما العمر إال أنت رغم تكتمي 
طُويف على عمري أنالُ رغائيب 
  ولتعلَمي أني املُحب وأنين

  
 كما مل يضر ذلك أفكاره أما بدر فلم يعن كثرياً باستقالل موضوعات قصائده،

، اليت كان مما استعرضه فيها مناجاة )حب يف الستني(املبثوثة فيها، فمن ذلك قصيدته 
  )٢(:غرامية جاء فيها

  

كُلُّ يومٍ قَد عشت فيه سنِينا 
سنوايت تقارِب املليونا  
مع قَومي فَصار حبالً متينا 

ترهفَأَز ياترِينا     قَاسنِس 
  يف عروقي جرى هوى وحنِينا

  

طَالَ عمري فَجاوز الستينا    
  تكَان بِاحلُب اماَألي قاست لَو
قَد حفظْت الوِداد خيطاً رفيعاً 
وزرعت احلَنانَ حولَ قُلُوبٍ 
  لَيس عندي سوى املَحبة نهراً

  

                                           
 .١٣: م، ص١٩٨٨/ ، مارس١٢: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ١(

 .١: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(



 ٣٩٠

  )١(:بعض مشاهد القسوة يف جمتمعهوبعد ذلك تعرض ل
  

    وأَنِيين لمن يئن أَنِينا
فَاقد العقْلِ عاجِزاً أنْ يبِينا  
أَنْ ترِق النفُوس أَو أَنْ تلينا 
يف طَرِيقِ اهلَوى ضالالً مبينا 

  )٢(فَذَوى غُصنها وزاغَت عيونا
  

ي  آه من لَوعتي للَوعة غَيرِ  
لغالمٍ يسعى علَى اَألرضِ زحفاً 
يغمض الناس أَعيناً عنه خوفاً 
 لَّتنِ ضصفاَء كَالغيه فَتاةل
  باعت النفْس والنفيس رخيصاً

  
  )٣(:مث استعرض بعض ما جيري يف فلسطني

  

 )٤(حين ذَاقُوا اهلَوانَ بِفْلسطينا
 ذُهلا من الغاصبِينا وارتضوا

أَسلَم الروح والدماَء سخينا  
يوم أَحنوا هاماتهِم خاضعينا 
  يوم كَانوا أَعزةً فَاحتينا

  

آه من لَوعيت للَوعة قَومي   
لرِجالٍ من يعربٍ مزقوها 
   لشهِيد يقبلُ اَألرض عزاً 

ذ نم مي     آهقَو لَّةذليت ل
  ذُبت عاراً لَهم وقَبلُ فَخاراً

  
 ويف كلٍّ فإن مضامينه يف قصائده )٥(ولبدر جمموعة قصائد التزم فيها وحدة املوضوع،

كما يزعم – حققت هدفها املنشود، ومل تشتت القارئ –متحدة املوضوع ومتعددته–

                                           
 .٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(

 .زاغت، أي إن الفتاة هي اليت زاغت عيوا: متييز ل: عيونا) ٢(

 .٤: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(

 .سكن الفاَء ضرورة) ٤(

)٥ (نظر مثالً قصائده  ي) :لـن جيـف    : ، يف ديوانه  ١٤١: ص) لوعة(،  ٧٧: ص) قلب الشاعر (،  ٧٠: ص) العائد
ألوان من : ، يف ديوانه١١٨: ص) ال تسرعي(، ٨٩: ص) حنن والزمان(، ٧: ص) نوع من احلب: (البحر، وقصائده

 .احلب



 ٣٩١

ارب مضامينه يف القصيدة الواحدة، وهذا ما ألن بدراً كان حريصاً على تق  ،–)١(بعضهم
  )٢(".وحدة اهلدف العام"يعرف ب 

على تعدد –اليت تصلُح ) حب يف الستني(وقد حلظنا ذلك اهلدف يف قصيدته السابقة 
 أن تكون قصيدة وجدانية من أوهلا إىل آخرها، وذلك إذا أخذنا –موضوعاا اجلزئية

  .باملفهوم الفسيح للشعر الوجداين
ومن اتفاقات الشاعرين اهتمامهما مبطالع القصائد؛ حيث حرصا على تصريع معظمها 

  .إمياناً منهما مبا مينحه املطلع من عذوبة جتذب املتلقي إىل قراءة ما حتته
ومها إن صرعا أو مل يصرعا حريصان على مالئمة املطلع ملوضوع القصيدة، ولذا 

ن أنواع املقدمات اليت ال تمت للموضوع بِصلة، إال خلت الغالبية العظمى من مطالعهما م
أننا نستطيع النفاذ إىل مضمون قصائد شرف عرب مطالعها، وهذا ما يتعذر أحياناً يف قصائد 

  )٣(:بدر، انظر إىل هذا املطلع لشرف
  

  أمن احلبيبِ وظلمه شكواكا؟    فإذا نسيت تعيد يل جنواكا
  

  )٤(:وهذا أيضا
  

  مإل الدنيا رواًءـي نـتعال    الغناِء وال نكف ونصدح ب
  

فاملطلع األول إجياز مكثف ملضمون قصيدة يشكو فيها هواه، وصدود حمبوبه عنه، 
واملطلع الثاين تلخيص ملضمون دعوة إىل التفاؤل، وارتقاب األمل، وهذا ما بثَّه يف باقي 

  .أبيات القصيدة
  )٥(:وتأمل هذا املطلع لبدر

  

  امِ اَألعظمِـالشعر يسمو للْمق     ناديك فَوق اَألجنُمِيمضي إىل
  

                                           
)١ (نظر مبحث بناء القصيدةي.  
  .٣٧٢: أنس داود، ص. د" التجديد يف أدب املهجر) "٢(
 .طوطة بقلم الشاعرمن جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خم) ٣(

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٤(

  .١٤٣: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٥(



 ٣٩٢

  )١(:وهذا املطلع
  

ورالطُّي نم اةزالبارِسِ ووى النأْوا    مطْآش دعت فَلَم ورحالب كَتب  
  

 سدإذ يصعب على متأمل هذين املطلعني أن يصيب ما حتتهما من مضمون، وإن ح
ا أباه، أما البيت الثاين فمطلع فقد ي قصيدة ميتدح ه، ألن بيته األول مطلعسخطئ حد

  .قصيدة ينكر فيها على شعراء الغموض غموضهم
ومهما بلغت عناية الشاعرين مبطالعهما فقد عابتها بعض اهلنات، على أا لدى شرف 

  )٢(:أوضح، فمن ذلك سذاجة معانيها، كقول شرف
  

ح تكَرنقالواستها عن حايل    يـيب وكلَّ مسائلُ صحبت راحت  
  

  )٣(:وقول بدر
  

  قاً بِناـيا قَارِئ اَألخبارِ رِف    حطَّمت فينا روحنا قَلْبنا
  

 أَن يعمد فيها إىل التضمني، )٤(ومن اهلنات اليت عابت مطالع شرف دون بدر
  )٥(:كقوله
  

: فقلت يف شجنٍ يكسو ابتسامايت
؟وهل تفيدقى أشالَء أمواتالر   

  

أتسعد إذ تأيت رسااليت؟ : قالت  
  ماذا تفيد سجيناً وردةٌ خطرت؟

  
  )٦(:وقوله

  

                                           
  .١١٥: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(

  .١٠٨: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٣(
لن جيف البحر، : يف ديوانه) ليلة الفاتح من سبتمرب: (نظر مطلع قصيدتهيرة واحدة، مل يضمن بدر مطالعه غري م) ٤(

 .١٠٥: ص

 .٥٦: م، ص١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ٥(

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٦(



 ٣٩٣

   ديف و سابوان يف رِقة فهام
الصد نى ملَى عاشقٍ عانودي عج  

  

   دطفي لظَى البعى قُبلةً تالفت رام
  يا فتنةً تسري بأورِديت: وقالَ
  

تضمني املطالع عيبا، ألن املطالع املوفقة هي اليت تتفرد بذاا عن باقي وأزعم أن يف 
 دأبيات القصيدة استقالالً ومجاال، فكم مطلعٍ أصبح علماً لقصيدة، وكم مطلعٍ آخر ص

  .القارئ عن متابعة ما حتته
أما مطالعهما املوفقة فغري قليلة، وأظنهما يتقاربان يف نسبة ذلك التوفيق، فمن ذلك 

  )١(:ول شرفق
   

ن الغرامِ مكاين؟.. لبيكم دعاين    أين ى يف مقلتيكداعي اهلو  
  

  )٢(:وقوله
  

  ما شئت بالقلبِ فَاصنع أيها الرشأُ    فيك الرحيلُ ومنك الري والظمأُ
  

  )٣(:ومن مطالع بدر اجلميلة قوله
  

واقأَش يكنييف عو ودجفْىن الوي     ودجالو رحستاقشم يكنيإىل ع  
  

  )٤(:وقوله
  

ياتالذِّكْر كَأْس تطَّمين حي    إناتهو بِاحلُب يي كَأْسرِعأَت  
  

على أن بعض مطالعهما ختلو من أي إبداع، فتبدو باهتة ولو خلت من العيوب 
  .الظاهرة، وكفى باملطلع عيباً أن جييء باردا، أو غري قادر على جذْب متلقيه

                                           
 .٦١:  ص  ، ه١٤١١/ شوال/ ، رمضان٤٨٧: جملة املنهل، العدد) ١(

 .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: ، العدد٢٥: جملة اخلفجي، السنة) ٢(

  .٥٥: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٣(
  .٢٩: السابق، ص) ٤(



 ٣٩٤

أما طول القصائد فمما تقارب فيه الشاعران؛ إذ إن أطول قصائد شرف بلغ واحداً 
  )١(.وثالثني بيتا، يف حني بلغت أطول قصائد بدر مثانية وثالثني بيتا

وحيمد هلما أما ال يطيالن إال إذا استدعى املقام ذلك، فقد جاءت أطول قصائد 
ياة، وقد كانت يف األصل رثاًء لشاعر شرف جمموعة من التأمالت يف احلياة، وما بعد احل

ترك رحيلُه يف قلبه فراغاً كبريا، أما مطولتا بدر فكانت إحداها عن ثورة الفاتح؛ إذ سرد 
بطوالا، وعرض أحداثها، ولذا جاءت شبيهة بامللحمة مقارنة بطول قصائده األخرى، 

اضي األمة، والبكاء  والفخر مب–صلى اللَّه عليه وسلم–ومطولته األخرى يف مدح الرسول 
عليه –على حاضرها، فإطالته فيها غري مستغربة، إذ إن كثرياً ممن امتدحوا املصطفى 

 جتاوزت قصائدهم املئة بيت، وأظن أن بدراً بذل قصارى جهده حىت بلغ هذا –السالم
  .العدد من األبيات

كما يشترك الشاعران يف توسط طول قصائدمها األخرى اليت اشتملت على جل 
  .موضوعاما الشعرية، وكان معظمها ال يتجاوز العشرين بيتا

وقد أدرك الشاعران ذا الصنيع روح العصر السريعة، ونفسية قارئه الضيقة، فاجتنبا 
  .اإلطالة، معتمدين التوسط يف معظم قصائدمها

وإن كانت مقطوعات شرف حمدودة، وأقصرها ال يتجاوز أربعة أبيات فإن ديوان 
  .ري يضم مئة مقطوعة ثنائية األبيات كلها يف التأمل، ونقد مظاهر اتمعبدر األخ

) ٢(كما أن شعرمها احلر ال ختتلف غالبيته كثرياً عن الشعر العمودي من حيث الطول،

كما قد يوهم عدد الصفَحات بذلك؛ إذ إن القارئ يستغرق يف قراءة متوسطها طوالً 
  .راءة إحدى قصائدمها العمودية املتوسطة الطولالوقت نفسه الذي يستغرقه يف ق

ولعل يف ذلك برهاناً على أن طول النفس الشعري أو قصره رهن باحلالة االنفعالية، 
والتشكيل الذهين للتجربة، وليس لقيود القصيدة شأن يف ذلك؛ إذ لو كان كذلك لوجد 

رسهشاعر الشكلَني فرصة مواتية لالنطالق يف الشكل املزعوم ي.  

                                           
، ألـوان مـن     )دموع على أعتاب الروضة   (،  ١٠٥: ، لن جيف البحر، ص    )ليلة الفاتح من سبتمرب   : (قصيدتاه) ١(

 .٥٧: احلب، ص

  .٢٠: القافلة، ص: ديوان، )القافلة(يستثىن من ذلك قصيدة شرف ) ٢(



 ٣٩٥

أما خواتيم القصائد فمما ووفق فيها شرف إمجاال، وأخفق يف بعضها صاحبه، على 
  )١(:أما اتفقا يف بعض األساليب، كاختتام القصيدة مبا ابتدآه ا، ومن ذلك قول شرف

  

السعادةَ واهلناءةَ فيك ي ال    أجدينـولتعلَمي أنوأن بحم  
  

  :فقد كان مطلع القصيدة
  

  قليب الذي قد عاش دونَ شريك     واهلناءةَ فيكوجد السعادةَ
  

  )٢(:ومن ذلك قول بدر
  

يداماملَع نلَح أَعد    دالعو ارِبا ضي قُمو  
  

  :حيث كان املطلع
  

يداماملَع نلَح أَعد    دالعو ارِبأَالَ يا ض  
  

اء القصيدة، كقول ومن اتفاق أساليبهما أن خيتما بأسلوب إنشائي توحي عفويته بانته
  )٣(:شرف
  

 لَيري عجا يكُلَّ م تتباحواس
  فَانثَنت تقْسو علَى قَليب الفَيت؟

  

تيمت قليب وصارت مهجيت   
  سائلُوها ما الذي قد رابها

  
  )٤(:وقول بدر

  

نبض الفُؤاد عساه ال ينساين 
  دمعي وطُولُ الشوقِ قَد أَضناين

  تِسيوحتَسطَافَها ولَمِسي أَع  
  قُولي هلَا فَاض احلنني وذُبت يف

                                           
 .١٣: م، ص١٩٨٨/ ، مارس١٢: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ١(

  .٦٧: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(
 .١٥٩:  ص  ، ه١٤٠٦/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٣(

  .٣٦: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(



 ٣٩٦

    
والدعاء أسلوب قدمي يف اختتام القصائد، ومع أن شرفاً مل خيتتم به غري قصيدتني من 

  )١(:الشعر احلر، من ذلك قوله
  

  أذقين حالوةَ عفوِك عين
رقفإين م  

  مبا كانَ مين
ا ربن يل يوم  

  ن يل؟إن مل تك
  

إال أن بدراً ركن إىل هذا األسلوب كثريا، دون أن حيصره يف شعر التوبة واالبتهال 
كما فعل شرف، بل مشل جماالت أخرى من شعره، كقوله يف قصيدة أهداها إىل أحد 

  )٢(:املفكرين
  

 رشتفَان ةبورضِ العيف أَر ناهس ت
رما ظَهماِء ويف الس مجن ا غَابم  

  

   رشٌء نوبا ضال خ كرحب فال ج
  ولْيبق نجمك ساطعاً متألقاً

  
  )٣(:وقوله يف قصيدة نئة

  

غايل احلَبِيب املُنتظَر ـ
  أَطْفالَ لي من كُلِّ شرْـ
  

 ـفَلْتسعدي وطفْلَك ال  
  ـولتسلَمي والزوج وال

  
  )٤(:وقوله ممتدحاً صديقه

  
  

                                           
 .٦٦: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ١(

  .١٢٦: اكية، صابتسامات ب: ديوان) ٢(
  .٥٣ألوان من احلب، : ديوان) ٣(
  .١٢٤: ديوان ابتسامات باكية، ص) ٤(



 ٣٩٧

  
  

انيس ييدةُ يف التشبقَرِيالعو   
ثْمانع نا بي دعاسو ظِّكأْ حبنفَاه  

  

   نيكْنةٌ رجِزعرِ معيف الش تهقَرِيبفَع
قَةيف ث تديش قَد لْفَنل  

  
ه هذا ما اتفقا فيه، ويبقى أن شرفاً استقل بأساليب خاصة، منها أن بعض خواتيم

  )١(:توجز مضمون قصيدته، كما كان يصنع مع مطالعها، فمن ذلك قوله
  

   كدنع لْولْ يا حزملْ ت
ب قأَعش ال ولنعكد  

  

رغم بعدي إن روحي   
  ال فؤادي عنك يسلو

  
  )٢(:وقوله 

  

 رموال س عرال ش احلزن يف ساحة
فَرأيها الس عذاب كلُّ البالد  

  

  فاعذُر   لُهأنام طَّتإذا خ فتاك 
  وحطَّ رحلَك ال تطلب بنا بدالً

  
  .فلو عدنا إىل قصيدتيه لبان أن خامتتيهما ليستا سوى خالصة ملضمونيهما

ومن أساليب شرف اليت اختتم ا قصائده كثرياً أن يعطف البيت األخري على ما قبله 
  )٣(: أبيات، كقولهبالفاء، محمالً البيت نتيجة ما سبقه من

  

متحو الندوب فتختفي أحزاين 
واألوزان ماتالكَل ركَستم  

  

 همسات صوتك يف الضلوعِ أناملٌ  
  فلْتغفري صميت فَبعدك مل أَزلْ

  
  )٤(:واختتام القصائد بالتكرار أسلوب جنا منه بدر، وأَكثر منه شرف، كقوله

  

                                           
 .١٠: العروس الشاردة، ص: ديوان) ١(

 .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(

 .٥٧:  ص  ، ه١٤١٤/ الة العربية، ذو القعدة) ٣(

 .١٩: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٤(



 ٣٩٨

  ..يا من هناك
  بل هنا
  حدييا وا

  جفَّت دماُء املحربةْ
  جفَّت دماُء املحربةْ

  

  )١(:كما أن شرفاً ترك إحدى قصائده مبتورة النهاية، يقول
  

 يف هذا الظالمِ أَراه ورال ن
واهجن سِ الليلِ أومهصغي لي  

  

   أين ساهر أدري غري ما عدت
  واجلو ساجٍ منصت وكأمنا

  
أن ) ٢(خري بوصف، وكنا ننتظر ما سيحدث بعد ذلك، وقد مرفقد انتهى البيت األ

الشاعر رمبا قصد ذلك ليوحي أن حالته اليت يريد تصويرها ما زالت مستمرة، ويف النفس 
  )٣(.شيء من ذلك التسويغ

وكما تفرد شرف عن صاحبه بتلك األساليب فقد انفرد بدر بأسلوب مل يرد يف 
ن قصائده مبعاين تتضمن رؤية أو حكمة، خواتيم شرف؛ حيث اختتم بدر جمموعة م

  )٤(:كقوله
  

 بحسنت رموطُ الساخلُيه ووارأَن
  واللَّه يجزي الورى مجعاً بِما كَِسبوا

  

من يسهرِ الليلَ يلْق الفَجر باسمةً     
  من يبذُرِ اخلَير يجنِ اخلَير عاقبةً

  
  )٥(:وقوله

                                           
 . جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن) ١(

  .يف مبحث بناء القصيدة) ٢(
أخربين الدكتور حسني أن هذا األسلوب من األساليب احلديثة يف اختتام القصائد، ولذا أوردت ذلك التسويغ                ) ٣(

 .إقراراً باألسلوب، وليس دفاعاً عن الشاعر

  .١٠٢: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(
  .٣٨: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٥(



 ٣٩٩

  

يقِ العلى واملَجد زكّاها علَى طَرِ
  ال يبتين اد من ال يملك اجلَاها

  

يا أُمةَ العربِ واإلسالمِ أَفلح من   
  كَفَى ضياعاً ومتْزِيقاً لَوحدتنا

  
  )١(:وقد تصيب رؤيته، ولكن خيونه التعبري، كقوله

  

إنْ أَحسنوا أَو أَساؤوا حبهم ديين 
وناً بِمليونيى عالفَت عبِيال ي  

  

   هِمتدوري يف ممع ابحأَصلي وأَه
  ال يملك املَرُء تغيرياً َألضلعه

  
هذا ما انفرد به، وله من غري ذلك خواتيم سيئة ال ترتقي إىل مستوى شعره، فمن 

  )٢(:ذلك اخلواتيم املتكلفة، كقوله
  

   ونحتفلْكَي ال نعود مرةً...
  أَو نتبادلُ القُبلْ

  واجلُرح يف أَعماقِ قَلْبِ أُمنا لَم يندملْ
  

فظاهر أن بدراً مل يعنت خبامتته من خالل تكلفه يف تركيب سطرها األخري؛ حيث 
  .توالت عليه أربعة مضافات أرهقت كاهل النغم

كأس العبري ( يف قصيدة ومن ذلك أن تبدو خامتته مبتورة يف غري وصف، كقوله
  )٣(:اليت عارض ا قصيدة شوقي) اإلهلي
  

 ف يصيبين حسد وأَنت الراقي؟ـ
  ف يكُونُ بِي ظَمأٌ وأَنت الساقي؟ـ
  

  كَيو سدال حو بعها تدعـال ب  
كَيال ظَمأٌ وو بصها ندعـال ب  

  

                                           
  .٨٨: السابق، ص) ١(
  .١١٥: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(
  .٣١: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(



 ٤٠٠

ا قبله ملا اختلف املعىن، وملا اختلت اخلامتة، هذا إذا كان فلو قَدم البيت األخري وأَخر م
  .يف البيتني ما يصلح أن يكون خامتة

  )١(: ومن املآخذ على خواتيمه أن جتيء مبتذلة باردة، كقوله
  

  من ذَا الذِّي قَد ودعك؟
كيعقٍ ضمبِح نماً موي ابخ قَد  

كعوا أَريب ماحيا ص!  
  

  )٢(:يء خطابية مباشرة، كقوله بعد أن نصح وأطالأو أن جت
  

  ـولَيت وأُفَوض الـفَستذْكُرونَ مق    أَمر العظَيم لمن تصير لَه اُألمورـ
  

إن شرف معىن البيت املستوحى من القرآن الكرمي ال يعفي الشاعر من سوء اختياره 
  .يف غري خامتة لناسب الفكرة اليت ساق إليها استيحاءهاملوضع املناسب له، فلو جاء البيت 

                                           
  .٧٥: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  .١١٧: السابق، ص) ٢(



 ٤٠١

  : يف الصور الفنية –  ه
  

شرف وبدر شاعرا مضمون بدءا، ومما أُسلَّم به أن شعراء املضامني ال تقوم هلم قائمة 
يف املقاييس النقدية احلديثة إال إذا تكثفت معانيهم، وال تكون املعاين مكثفة إال إذا نقلَتها 

الوسيلة الفنية اجلوهرية لنقل التجربة هي "الشعرية يف هيئة صور، وذلك أن التجربة 
  )١(".الصورة يف معناها اجلزئي والكلي

وعلى هذا األساس فإن الشاعرين يتفقان يف ثراء شعرمها بأمناط الصور، ومن تلك الصور 
  .رب والتفاضلما هو بياين مجزأ، وشعوري متكامل، ويف تفاصيل أمناط صورمها يظهر التقا

 تتقارب مصادرمها اليت استقيا منها صورمها –اليت زخر ا شعرمها–ففي التشبيهات 
اجلزئية؛ فكالمها صور جتاربه املختلفة، وخباصة التجارب الغرامية اليت صورا معظم جوانبها 

  )٢(:كما صورها الشعراء من قدمي األزل، فمن ذلك قول شرف
  

  واحلب مثلُ شعاعِ الشمسِ ترسلُه     جِدلألرضِ ينساب يف دلٍّ ويف
  

  )٣(:وقوله
  

بهبعينِها ش أنَّ السهام    تطَريف خلدي وال خ ما دار  
  

  )٤(:وانظر إىل قول بدر وقد كثَّف صوره، وحرص على إبرازها يف أكثر من هيئة
  

   رِ بِالزهرِ توارى واحتَد ـ
  بدِء نجمتنيِ تخفقان لَأل

  

  هرِ الزبِيحنيا كَع سوفيت وببِيـح 
  وسوف يرقى حبنا حنو السما

  
  )٥(:وقوله أيضا

                                           
  .٤١٧: حممد غنيمي هالل، ص. د" النقد األديب احلديث) "١(
  .٢٣: م، ص١٩٩٥/ ، نيسان١٠: ، العدد٢٤: جملة اخلفجي، السنة) ٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(
  .١٤: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٤(
  .١١٠: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٥(



 ٤٠٢

  

 قَهرِيب تكُنو عاً لَهبن تكُن
 قَهرِينا حكَيتاشو ظةُ القَيوقَس
قَهيحرو نهلَو القَلْب قشعي  

  

  رِييميف ض اعا شم تأَن رون 
 تادزو رى اهلَجِيا طَغإذا مو
  صرت روضاً وصرت ظال وزهراً

  
  )١(:وقوله

  

يف داخلي نار ويف أَحشائي 
  من جهله للْحية الرقطاِء

  

     ورديةُ اخلَدينِ إالّ أَا   
  تقسو علَي فَأَستزِيد كَعاشقٍ

  
ور متوارثة ال جديد فيها، وال يعيب جتارما مثل ذلك، ما دامت تصدر فظاهر أا ص
  .عن معاناة حقيقية

على أن لبدر حماوالت ابتكارية متنوعة، غري منوطة مبعاناة خاصة، وال هي رهن 
  )٢(:مبوضوعات حمددة، ومن ذلك قوله

  

عاملَدامننا وزاها حدوِي صريماٌء إ    ونا ظيالىل اَألسىكَأَنَّ لي  
  

  ) ٣(:وقوله
  

 رالقَم ئدتبي املِ اَألفالكيف ع  
رضح هدعوم دنع نلِ لَكلَ اللَّي  

  

إين سأَبدأُ دورةً أُخرى كَما   
  سأَعيش كَالفَجرِ املنورِ غَاب طُو

  
وله مستحضراً أما شرف فقد ضاق نطاق ابتكاراته إال على صور معاناته اخلاصة، كق

  )٤(:عاهته
  

                                           
  .١٣٤: السابق، ص) ١(
  .٩٥: السابق، ص) ٢(
  .٤٤: السابق، ص) ٣(
  .٥٦: ، صم١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ٤(



 ٤٠٣

وهل تفيد الرقى أشالَء أموات؟ 
ى من غريِ رفّاتطالُ املَدوال ي  

  

ماذا تفيد سجيناً وردةٌ خطرت؟   
  آلنَ أجنحيت قد غاهلا شجنا

     
  )١(:وقوله

  

ردخقَلْيب ت ا لَكدا بقُلْ مو  
  وساقاي حتْيت... 

ركَست طامح  
  وكَفاي جنيب
ثَرعبت ميشه  

  

ويف االستعارات يتفوق شرف على صاحبه، ولذلك دافع نفسي يتوارى خلف تعدد 
إحياءات الصور االستعارية، ألن من شأن الصور االستعارية أن تكتسب صفاا اخلاصة 

 وشرف شاعر عميق الفكرة، بعيد )٢(اليت يريدها الشاعر من العالقة بني الفكرة والصورة،
يعنيه من صوره اإلحياء واجلمال، موظفاً يف ذلك الوسائط اإلحيائية املختلفة؛ النظرة، 

كالتشخيص، والتجسيم، والتجسيد، وتراسل احلواس، انظر مثالً إىل قوله وقد شخص 
  )٣(:اجلماد يف صورة كائن حي

  

جومالن  
  اليت بعثرتها يداك

سائلُ عنكت  
  مساراتك املُتعبات

  

م اخلطايا إنساناً باكياوقوله وقد ج٤(:س(  
                                           

  .٦٦: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .٨٥: أمحد بسام ساعي، ص. د" الصورة بني البالغة والنقد": ينظر) ٢(
  .٩٣: مملكتان، ص: ديوان) ٣(
  .١٠١:  ص  ، ه١٤١٦/ ، شعبان٢٣٠: جملة الفيصل، العدد) ٤(



 ٤٠٤

  

فكها يخطايا دمع ويف يديه    فبالبابِ يرجت ذنِبيا سيدي م  
  

  )١(:وتأمل قوله حني قدم معىن املوت يف هيئة وحش ذي أنياب
  

كُضقيلَ ار  
تودفع  

ودين العى أسلَمحت  
ألنيابِ املوت  

  

ينبش يف ذاكرته باحثاً عن روائح ذكرياته وانظر قوله عندما خالف بني احلواس، فراح 
  )٢(:العطرة
  

  أَنبش باألظفارِ
  فرائحتك يا سيديت
  ما زالت يف ذاكريت

  

أما بدر فجلُّ استعاراته لغوية ذات دالالت واضحة، وال يعنيه من معظم استعاراته 
ية األخرى، الذهنية غري التجسيد، ولذا تكررت دالالته يف شعره أكثر من الدالالت الذهن

  )٣(:كقوله
  

واملَوت يزحف يف الدروبِ إىل القُلُوبِ اخلافقَةْ 
  واَألرض فَاغرةُ اجلراحِ بِكلِّ ركنٍ صاعقةْ

  
حيث جسد املوت دابةً زاحفة إىل القلوب النابضة باحملبة لتقطع عليها طريقها، كما 

  . طريقهجسد اجلراح وحشاً فاغراً فاه لكل من اعترض

                                           
  .٢٣: قراءة يف صحيفة يومية، ص: ديوان) ١(
  .٢٧: احلرف اهد، صاالنتظار و: ديوان) ٢(
  .١٤٧: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٣(



 ٤٠٥

  )١(:ومن ذلك قوله أيضا
  

 ياتالذِّكْر كَأْس تطَّمين حإن
 د املُنى فَالصمت أَبكَى أُمِسيايتـ
   وأَدرِي سر ذَايت–نيك أَحالميـ
  

أَترِعي كَأْسي بِاحلُب وهاتي   
أَغَارِي رعِ الفَجمسايل نتعـو 

اَألح أايل أَقْرعتو الم–يـيف ع  
  

فقد جعل للحب والفجر والصمت واألحالم أجسادا، كما نلحظ توارد االستعارات 
  ). أغاريد املىن–كأس الذكريات: (اللغوية، يف قوله

وتباعاً لقلة الصور االستعارية مبدلوهلا الذهين يف شعر بدر قلَّت، أو انعدمت لديه 
  .الصور الرمزية جبميع مستوياا

ري البياين ارد يقْصر أحياناً عن اإلحياء الشعوري املتكامل عمد شرف إىل وألن التعب
قادرة على التعبري ) ٢(الصور الرمزية، اليت من شأا أن تقدم غري املُحس يف هيئة أشكال محسة

والتصوير معا، وذلك أن شرفاً علَّمته معاناته أن يكون أكثر حذرا، وأن يكون تصرحيه يف 
  .حدود األطر اليت يتفق فيها مع اآلخرين، وهذا ما ال خيشاه بدر لصراحته ووضوحه

فكثرياً ما عنف شرف ليأسه من عاهته اليت ضجر منها كل الضجر، متناسياً حكمة 
، ولكي يتقي التعنيف واملالم سخر الرمز مبستواه احلي ليواري فيه أنينه –سبحانه–اخلالق 

  )٣(:ر إىل قولهالدائم، وأمله الضائع، انظ
  

فورصع  
اُألفق فْترِشي  

هياحنج تحت مللَمي  
  حبيبات الريحِ

لهفَيا ل  

                                           
  .٢٩: لن جيف البحر، ص: ديوان) ١(
  .١١٠: علي عشري زايد، ص. د" عن بناء القصيدة العربية احلديثة": ينظر) ٢(
  .٤٩: مملكتان، ص: ديوان) ٣(



 ٤٠٦

  جناحاه
  وسعا كُلَّ الدنيا

 ...صفورع  
ينيهع ننيا مالد تنفَلت  

  فَما يبغي
  هذا املُتسربلُ باَألحالمِ

  وقَبضِ الريحِ؟
  جناحاه
  وخطاه

  

) ١( هذا املستوى احلي الذي وظف فيه رمزه احلائر إال مستوى من مستويات ثالثةوما

بث فيها تأمالته العميقة، ورؤاه القامتة، يدفعه إىل ذلك حذر التصريح، ويف أحيان يغريه 
  .عمق الرمز إىل اإلغراق يف عوامله، ناشداً اإلبداع، ومجال الصورة

ه بطول نفسه يف سرد مشاهدها، كما ويف الصور املتنامية يتميز شرف عن صاحب
يتفوق عليه بكثرة مشاهده املتنامية، وتنوع إحياءاا، ولنتأمل قوله يف هذا املشهد املتنامي 

  )٢(:ذي اإلحياء الرمزي
  

  أَتأَرجح بين السيفَينِ
  قَواماً مرجتفا

ينين عالثالثُ م فيالس قترِبي...  
هلُ فَال ييالظِّلُّأَم تز  

تزهبِطُ ال يأَهو  
  ...تسمر ظلي فَوق احلائط
  ويرتفع السيف ويهوي

                                           
  .مرت مفصلة يف مبحث الصور الفنية) ١(
  .٢٦: االنتظار واحلرف اهد، ص: ديوان) ٢(



 ٤٠٧

  تسقُطُ رأسي
  تصبِح قعباً بني اَأليدي

  يف ساحات الفعلِ املاضي
  يضحك ظلِّي

ريطينافذةً و حفْتي  
  فَأُبصر جِسمي يتأَرجح بني السيفَنيِ

فَأَساتفَرت ... قُطُ زمالص هجيف و  
  

لقد أَظْهر شرف قدرة فنية استطاعت أن ترسم من عامل إحيائه مشهداً حقيقياً بكل 
أبعاده، أما بدر فكان يعنيه من مشاهده املتنامية تنوع الصور، وكثافة املعاين، ومل يكن 

  )١():قمر الذي سقطال(يعنيه من اإلحياء غري دالالته الظاهرة، يقول يف قصيدة 
  

هدوهج نم نا كَثَّفباحص  
اكبالش كَمأَحو  

بالذَّه نكَماً محطاً ميخ دفَش  
بابالش نالً مفَتم ثْلَهمو  

رالقَم دطَارو  
وحبالص هِهجلِ ووح نم تعمفَج  

بحالس ناللَةٌ مغ  
  وطْوقَاوم السقُ
نهلَك ةرفَتل  

هئتيه نم رغَي  
  فَنقَّلَ العيونْ

وحبالص هِهجو نم  
  لبطْنِه النحيلْ

                                           
  .٣٩: ديوان لن جيف البحر، ص) ١(



 ٤٠٨

  ساعتها
  قَد نِسي املُقَاومةْ

باكيف الش كَبانو  
  

يذكر بدر أن صاحباً له هم باصطياد القمر، فأعد لذلك عدته، وأَحكم للصيد 
  . هنا تبدأ رحلة الصيد اليت صورها الشاعرشباكه، ومن

وينطلق املشهد التصويري حبيلة محكَمة تالئم الطريدة العظيمة؛ إذ إن شباك الصيد 
ة الصطياد طرائد الربدال تالئم اصطياد القمر، وحينئذ نسج القانص أحد خيوط شبكته املُع 

ا أن تزيد من مقاومته وصموده، مث من الذهب، واآلخر من عزمية شبابه املتقدة اليت من شأ
بدأ مطاردة القمر، وما إن اقترب منه حىت جتمعت حول عينيه سحب حالت بينه وبني 
طريدته، ويف تلك الغمرة حبث القانص عن حيلة يبعد ا السحب عن عينيه، فقرر أن ينقل 

بة تفكريه الغيب عينيه إىل خصره؛ ليخلصها من عمائم السحب اليت أعمته، وقبل أن جيين عاق
  .خانته عزمية شبابه، وجذَبه خيطه الذهيب إليه، فوقع أسري محقه يف شبكته

بعد هذا كله بقي أن أُشري إىل أن صور بدر جاءت أكثر تنوعا، أما شرف فجاءت 
ف يف املعىن كل ما ز نصوره أكثر عمقا، كما اتسمت صور بدر بالتالحق، حيث كان يست

خياالً رحبا، وقدرة تصويرية فائقة، وهو يف ذلك كابن لديه من صور، مستعرضاً 
ف يف املعىن الواحد ما أمكنه من صور، وقد بدا ذلك واضحاً ز نالذي كان يست) ١(الرومي

يف ) ٢(يف مناذج بدر التشبيهية واالستعارية، إذ كان يستويف فيها الصورتني والثالث وأكثر،
  . واحدةحني كانت مناذج شرف ال تكاد تريب على صورة

                                           
 أبياته الشهرية   –مثالً–زافه الطاقة يف التصوير أهاجيه الوصفية الساخرة، وتأمل           ، ومن مناذج استن   مرت ترمجته ) ١(

حسني نصار، اهليئة املـصرية العامـة للكتـاب،         : حتقيق" ديوان ابن الرومي  ": اليت وصف فيها خبازاً ماهرا، ينظر     
  .٣/١١١٠م، ١٩٧٦

السادس، والسابع،  : األبيات(حب يف الستني،    : قصيدة تنظرد من صوره املتتابعة واملتنوعة      لالطالع على املزي  ) ٢(
الصفحة (من مشاهد الرحلة،    : ، وقصيدة ٩٩: ص) املقطع األول (ال تذبلي،   : ، وقصيدة ٢: ص) والثامن، والتاسع 

  .١٥٧:  صألوان من احلب،: ، ديوان)كاملة



 ٤٠٩

   :وسيقا يف امل– و

  
من البدهي أن يتفاوت الشعراء يف نسبة استعماهلم األوزان، ويبقى التقارب النسيب 

  .ملمحاً ميكن القياس عليه يف كثرة نظمهم على أوزان معينة، أو قلتها
ومع ذلك فقد فاق بدر صاحبه يف تنوع أوزانه؛ حيث نظم شعره العمودي واحلر 

يف حني مل ينظم شرف إال على مثانية أوزان، وأوزان شرف الثمانية على أحد عشر وزنا، 
اخلفيف، : مل يستقل ا عن صاحبه، بل نظم عليها بدر مجيعاً مضيفاً إليها أوزاناً ثالثة هي

  .والطويل، والسريع
من حيث الكثرة أو –ونسبة اتفاقهما يف األوزان اليت نظما عليها شعرمها العمودي 

كل نسيب، فالبحر البسيط هو املتصدر لدى شرف، يليه البحر الكامل،  تتفاوت بش–القلة
 يف حني تصدر البحر الكامل لدى بدر، مث الرمل، مث البسيط، مث )١(مث الرمل والوافر،

  )٢(.اخلفيف والرجز

                                           
  .وسيقاعلى إحصائية حبور قصائد شرف العمودية عد إىل مبحث امللالطالع ) ١(
يف هذا اجلدول إحصائية بعدد حبور قصائد بدر العمودية ونسبتها من جمموعها، وتستثىن من ذلـك ثُنائيـات               ) ٢(

  .ديوانه الثالث اليت جاءت على البحر اخلفيف
    البحر  عدد القصائد  النسبة املئوية

  ١  الكامل  ٢١  %٢٢,٨
  ٢  الرمل  ٢٠  %٢١,٧
  ٣  البسيط  ١٨  %١٩,٥
  ٤  اخلفيف  ١٠  %١٠,٩
  ٥  الرجز  ١٠  %١٠,٩
  ٦  اتثّ  ٥  %٥,٤
  ٧  الطويل  ٣  %٣,٣
  ٨  الوافر  ٣  %٣,٣
  ٩  السريع  ١  %١,١
  ١٠  املتدارك  ١  %١,١

  



 ٤١٠

أما أوزان الشعر احلر فقد أرىب فيها شرف على صاحبه بوزنني، مها البحر الوافر، 
 كما نظم شرف على حبور )١( عليه شرف مقطوعة واحدة،والبحر البسيط الذي نظم

  )٢(.صاحبه كلها
وقد تقارب الشاعران يف تتبع رخص الشعر احلر، شأما يف ذلك شأن معظم الشعراء 
املعاصرين الذين سوغت هلم تلك التجاوزات، ومن ذلك خروجهما عن تشكيلة السطر 

ع تشكيالت، كما وقعا يف الشعري؛ حيث زادت بعض سطورمها الشعرية على أرب
  .التدوير، ومل يلتزما يف أضرب القصيدة بنمط موحد

ولعل يف تنوع أوزان بدر العمودية، وتفوقه على صاحبه يف كثرا ما يشري إىل 
انصرافه الكبري إىل الشكل العمودي أكثر من انصرافه إىل الشكل اآلخر الذي فاقه فيه 

 أشرت إليه سابقاً من أن بدراً مل ينظم على الشكل شرف تنوعاً وإبداعا، وهذا يؤكد ما
  .اجلديد إال جماملة

وكما نظم الشاعران قصائدمها على تلك األوزان تامة، فقد جاءت يف أحيان أخرى 
جمزوءة، بيد أن عناية بدر باألوزان ازوءة فاقت عناية صاحبه ا؛ فقد نظم على جمزوء 

كما جاءت قصائده من ) ٤(د أخرى على جمزوء الرمل،وأربع قصائ) ٣(الكامل مثاين قصائد،
  .يف حني أن شرفاً نظم عليه تاماً ومجزوءا) ٥(الوافر جمزوءةً كلها،

                                           
  .وسيقالالطالع على إحصائية حبور قصائد شرف احلرة عد إىل مبحث امل) ١(
  : بعدد حبور قصائد بدر احلرة ونسبتها من جمموعهايف هذا اجلدول إحصائية) ٢(

    البحر  العدد  النسبة املئوية
  ١  الرجز  ٩  %٥٠

  ٢  املتدارك  ٤  %٢٢,٢
  ٣  الكامل  ٢  ١١,١
  ٤  املُتقارِب  ٢  ١١,١
  ٥  الرمل  ١  ٥,٦

  

)٣ (ص ١٤٦: ، ص ١٢٣: ، ص ١٠٣: ، ص ٩٥: ، ص ٨٣: ، ص ٤٣: لن جيـف البحـر، ص     : نظر ديوانه ي ، :
  .١٧٢: ألوان من احلب، ص: يوانه، ود١٥٧

)٤ (١٥٣: ، ص١٠٥: ، ص٥٣: ، ص٥١: لن جيف البحر، ص: نظر ديوانهي.  
)٥ (٩٣: ، ص٨١: ، ص٦٦: ، صالسابقنظر ي.  



 ٤١١

وعلى ) ١(وبدر كثري احلفاوة باألوزان ازوءة، فقد نظم على جمزوء الرجز أربع قصائد،
 الرجز، فلم ينظم وهذا ما مل جنده لدى شرف الذي زهد يف) ٢(مخلَّع البسيط قصيدتني،

  .عليه أي قصيدة عمودية، كما قَصر نغمه عن مخلَّع البسيط، فلم ينظم عليه إال تاما
وإن كان بدر تفوق على صاحبه يف تنوع أوزان شعره العمودي، ويف عنايته 
مبجزوءاا، فشرف امتاز هو اآلخر باحلفاظ على قواعد العروض، فلم يقع يف خلل ظاهر، 

  .ام شعره بعلل قبيحةومل يفسد أنغ
أما بدر فله جتاوزات يف بعض حبوره، فمن ذلك خروجه من البحر الكامل إىل حبر 

  )٣(:الرجز، وذلك يف قوله
  

يا نشوةَ الكَأْسِ الشهِي املُترعِ 
كَون وإياك أُلوف اَألذْرعِ ـ

  وأَنت يل أَحلى وأَصفى منبعِ
  

  واستمتعي أَرفيقَيت ال تسرِعي  
 ـما زالَ يف قَلْيب لكَي أَحتضن ال ...

  ما زِلت أَدعوك إىل نبعِ اهلُدى
  

فالبيت األول من الكامل، وما بعده من الرجز، وال يلتمس للشاعر من عذر غري 
السهو، فليس من زحافات البحر الكامل وال علله املعمول ا وغري املعمول ما يحيل 

 الكامل إىل مثل ما جاء يف بيتيه، وألنين أحسن الظن كثرياً بالشاعر وموسيقيته، تفاعيل
وأربأ به عن الوقوع يف الكسور أحلت ذلك اخللل إىل سهو دفع به للخروج إىل ألصق 

  .األوزان بالبحر الكامل
  )٤(:كما كرر مثل ذلك اخلروج يف حبر الرمل، إذ يقول

  

يب السح نم تيقَاس كَم آه قَم
ملتهي هِيرٍ شثَغ نمرٍ وعش  

  بهى حعري اتبٍ ببِيح كَم   
نمرٍ ودص نمطرٍ وع نم آه  

                                           
)١ (٥٣: ألوان من احلب، ص: ، وديوانه٦٨: ، ص٤٦: ، ص٣٢: ، صالسابقنظر ي.  
)٢ (٢٦: ألوان من احلب، ص: ، وديوانه٧٠: ، صالسابقنظر ي.  
  .١١٩: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٣(
  .١٤٢: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(



 ٤١٢

    
إن البيت مدور، وسبب العجز : فقد خرج إىل حبر الرجز يف عجز بيته الثاين، وإن قيل

ن خيلو البيت من اضطراب، فل) فاعالتن: (مكانه العروض لتصري تفعيلته) ٥ /–شع(األول 
  ).فاعلن(ألن أعاريض القصيدة كلها جاءت كعروض البيت األول 

ومن هناته يف حبر الرمل أن يشبع حركة ضمري الوصل من غري اهلاء مدا، وذلك يف 
  )١(:قوله

  

  أَيها السارِي علَى منتِ السحابِ     ورعاكااـراكـسحفظَ اُهللا 
  

ته ومل تكن كذلك يف بقية خذا آخر يف عروضه؛ حيث أمت تفعيلعلى أن يف البيت مأ
  .تمها مبا يصلح به إمتام األعاريض يف مثل هذا البحر، وهو مع ذلك مل ياألبيات

، )متفاعلن(الثانية إىل ) مستفعلن(وخيطئ كثرياً يف البحر البسيط، وذلك حني يحيل 
  )٢(:ومن ذلك قوله

  

  لْـشيدت مصنع مجد للبِالد وه     لَعبو؟ كَمنوطَنِيمن شيد اد يا 
  

  )٣(:وقوله
  

  أَحببتها فَوق وصف الواصفين هلَا     قياللُ وكُلِّ ماوفَوق ما قَد يقا
  

  ) ٤(:ويف البحر اخلفيف اختل الوزن مرة واحدة، وذلك يف قوله
  

ا تيلبلماتنحِ الكَل    العإماماًو ارص الغيب يِي  
  

                                           
  .١٧٠: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  .١٠١: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(
  .٨٧: ألون من احلب، ص: ديوان) ٣(
  .٣٧: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ٤(



 ٤١٣

، وال أستبعد أن الناسخ أو ممليه )٥/٥/٥ /–فاالتن(حيث جاءت التفعيلة ناقصة 
  .، فكم طالعنا ألولئك من خوارق)للبييت، أو للقصيد(، وقد كانت )للبيت(استحلى لفظة 

حيه ويورط بدر نفسه إذا نظم على وزن ال يستوحي إيقاعه بأذنه، بقدر ما يستو
  )١(:عروضاً وتقطيعا، فيقع حينئذ يف إشكاالت فادحة، كقوله من مخلَّع البسيط

  

نيع هيف القَلْب تسبقو  
  أَعود والقَلب فيه حزنُ
يت أُجنريح نم أَكَاد  

  

  يهِيم بين السطُورِ قَليب  
  لَكنين بعد ْأليٍ
  بحثت تهت دخت حىت

  
، وال )٥/٥//–٥//٥/–٥//٥/٥ /–نمستفعلن فاعلن فعول: (زن خملع البسيطإن و

، فإذا افترض أن )متفعلن(إىل ) مستفعلن(يدخله من الزحافات غري اخلنب الذي تصري فيه 
فما الذي ) لَكنين صرت بعد ْأليٍ: (صدر البيت الثاين سقَط منه ما أَخلَّ بِوزنه، وأن أصله

فهل قرأه أو مسعه الناسخ خطأً وقد كان ! بيت الثالث وعلته يف الزيادة؟أَخلَّ بصدر ال
  )٣(؟)ودخت حىت) ٢(بحثت تيهاً: (أصله

وبقي أن أُشري إىل أن بدراً استعذب تدوير األبيات العمودية، وبالغ فيه وتكلَّف، حىت 
  )٦(.والبسيط)  ٥(جز،والر) ٤(دور بعض أبيات األحبر اليت يثقل فيها التدوير؛ كالكامل،

ويف القوايف يلتقي الشاعران يف نسبة استخدامهما احلروف الشائعة روياً لقصائدمها، 
فالنون هو حرف الروي املتصدر يف قصائدمها املتحدة القافية، يليه حرف الراء، مث 

  )٧(.الدال

                                           
  .٢٧: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  .عمن التيه وهو الضيا) ٢(
  .اجتهادي يف التسويغ نابع من ثقيت يف موسيقية الشاعر الذي أَمهل مراجعة دواوينه كما جيب بعد طباعتها) ٣(
)٤ (نظر قصيدتهت) :١١٨: ألوان من احلب، ص: يف ديوان) ال تسرعي.  
)٥ (نظر قصيدتهت) :١٣: يف ديوان ألوان من احلب، ص) هل كان اجلسد.  
)٦ (نظر قصيدتهت) : ٣٢: ألوان من احلب، ص: يف ديوان) اخلطو؟هل تاه.  
  .وسيقا مبحث املينظرلالطالع على إحصائية قوايف قصائد شرف املتحدة القافية ومقطوعاته متعددة القوايف ) ٧(



 ٤١٤

أما يف مقطوعاما متعددة القوايف فيتصدر حرف النون لدى شرف، وحرف الراء 
  )١(.نسبة كبرية يف مقاطع بدر تلك، كما تتكرر صدارة الراء يف ثنائيات ديوانه الثالثب

فمالحظ أن تلك احلروف اليت بنيا عليها قصائدمها ومقطعاما من احلروف كثرية 
االستعمال شعريا، ويبقى أن بدراً امتاز على صاحبه بتنوع قوافيه، واستقصائه ملعظمها؛ 

                                           
يف هذا اجلدول إحصائية بعدد حروف روي قصائد بدر املتحدة القافية، ومقاطعه متعددة القوايف، وثنائيـات                ) ١(

  : ونسبتها من جمموعهاديوانه الثالث،
    حرف  ة القافيةدالقصائد متح  ة القوايفاملقاطع متعدد  الثنائيات

    الروِي  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة
  ١  اهلمزة  ١  %١,٦  ٦  %٣,٦  ٤  %٣,٩
  ٢  الباء  ٣  %٤,٨  ١٣  %٧,٩  ٨  %٧,٧
  ٣  التاء  ١  %١,٦  ٧  %٤,٢  ٩  %٨,٧
  ٤  ءاحلا  –  –  ٥  %٣,١  ١  %١

  ٥  الدال  ٩  %١٤,٥  ١١  %٦,٧  ٧  %٦,٨
  ٦  الذال  –  –  –  –  ١  %١

  ٧  الراء  ١٠  %١٦,١  ٣٤  %٢٠,٦  ١٦  %١٥,٥
  ٨  الزاي  –  –  –  –  ١  %١

  ٩  السني  ١  %١,٦  ٥  %٣,١  ٣  %٢,٩
  ١٠  الشني  –  –  ١  %٠,٦  ١  %١
  ١١  الصاد  –  –  –  –  ١  %١

  ١٢  الطاء  –  –  –  –  ٢  %١,٩
  ١٣  العني  ٣  %٤,٨  ٤  %٢,٤  ٣  %٢,٩
  ١٤  الفاء  –  –  ١  %٠,٦  ٤  %٣,٩
  ١٥  القاف  ٤  %٦,٥  ٧  %٤,٢  ٧  %٦,٨
  ١٦  الكاف  ٣  %٤,٨  ٥  %٣,١  ٢  %١,٩
  ١٧  الالم  ٦  %٩,٧  ٢٠  %١٢,١  ١٤  %١٣,٦
  ١٨  امليم  ٦  %٩,٧  ١٧  %١٠,٣  ٧  %٦,٨
  ١٩  النون  ١٣  %٢١  ٢٠  %١٢,١  ١١  %١٠,٧

  ٢٠  اهلاء  ٢  %٣,٣  ٣  %١,٨  ١  %١
  ٢١  الياء  –  –  ٦  %٣,٦  –  –

  



 ٤١٥

الثاء، واجليم، واخلاء، والضاد، : (جائية عدا سبعة أحرف هيحيث استعمل احلروف اهل
؛ إذ إن أكثرها من احلروف النادة يف االستعمال الشعري، أما )والظاء، والغني، والواو

  .شرف فقد اقتصرت قوافيه على مخسة عشر حرفا
، وإذ نظرنا إىل قوافيهما النافرة أو قليلة االستعمال شعرياً وجدناها حرفني لدى شرف

احلاء، والذال، والزاي، والشني، والصاد، : (، وستة لدى بدر، هي)احلاء، والضاد: (مها
، على أن بدراً وفق غاية التوفيق يف دمج حروفه تلك مع قواف مناسبة، حبيث مل )والطاء

يبد حرف الروي نشازاً بني حروف القافية األخرى، ولذلك أسباب تعود إىل عناية بدر 
ف طاقته باإلطالة، فكثرياً ما جاءت حروفه تلك يف ز نظ قوافيه، كما أنه ال يستباختيار ألفا

  .ثُنائياته، وبعض مقطوعاته القصرية
انظر مثالً إىل حرف احلاء الذي اشترك الشاعران يف تقفية شعرمها به، يقول شرف 

  )١(:ضمن قصيدة عدا سبعة عشر بيتا
  

  حرها البهز كفِّي ذنوب وفوق
 )٢(الرأس من خزيِه قد ضمه الكَشحو

  )٣(كالسحبِ يف الصيف ال ظلٌّ وال بوح؟
  

إين أتيتك ال زاد سوى أملي      
   اخلزي أضمرين والذنب أثقلين 
  أكانَ متكأي للهوِ أَُما

  
إنك لتجد ألفاظ القافية مستثقلة غريبة يف سياقاا، وما ذلك إال ألن الشاعر ضيق 
على نفسه ذا الروي مع تركيبته تلك، هذا على رِدفه قافية بيته األخري بالواو، ومل يكن 

  )٤(.سناد الردف: مردوفاً يف البيتني اللذين قبله، وهذا عيب يعرف ب
  )٥(:ويف املقابل انظر إىل هذا احلرف وقد تفنن بدر يف تراكيب قافيته مرة بعد أُخرى، يقول

  

ليس عمري يا نديمي ما يروح      ويف قَلْيب جروحمن لَيايلَّ

                                           
  .ة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموع) ١(
  .٣٠٥: ص" القاموس احمليط"ما بني اخلاصرة إىل الضلع اخلَلْف، : الكشح) ٢(
  .٢/٤١٦" لسان العرب"مجع باحة، وهي الفناء، وهذا أنسب معانيها يف سياقها، : البوح) ٣(
  .١٩٢: حممود مصطفى، ص" أهدى سبيل إىل علمي اخلليل": ينظر) ٤(
  .٧٥: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٥(



 ٤١٦

حيحري الصمفَذا ع يايند رثَغ  
  

 حفَافْر حفْركَي تل إمنا جِئت
فَتحمٍ تعوربل سرع إنه  

  

  
***  

هيف الذي أَلثم إمنا اليوم  
  

 حرامو رهالز لْبلُ غَنأَيها الب
 هذوهدتشل عوكدواُء تاَألض  

  
  )١(:ويقول

  

كَانَ دمعي لي سلواناً وراحا 
  هِيه لَكن قَلما تشفي اجلراحاـ
  

هيكَلي إنْ ذَاب يف الوجد وراحا   
  ـودموع العاشقِ الوهلان قَد تل

  
اء من احلروف إن تركيبة حرف الروي مع القوايف املناسبة قد تنسينا أن حرف احل

قليلة االستعمال شعريا، كما أن اقتصار الشاعر معها على البيتني والثالثة وحنوها جينبه 
  .الوقوع يف حماذير األلفاظ الغريبة

ويف غري تلك القوايف حرص الشاعران على تنغيم حروف الروي باملدود اليت تسبقها، 
ار بدر، فمن ذلك قول وهي ظاهرة حمسة بوضوح يف معظم شعر شرف، وكثري من أشع

  )٢(:األول وقد جعل الواو ردفاً للروي
  

 وعلى اجلبنيِ من اجلراحِ ندوب
املَسكوب هيهدي األحبةَ حلن  

  

سيغيب منفرداً وتطوى صفحةٌ   
  لكن سيبقى يف اجلوانحِ شادياً

  
  )٣(:وقوله فيما رِدفه ياء

  

         املصري عذِّبكمهالً ال ي أيها املسكني
املسري وال تسألْ إىل أين ال تقُلْ كيف  

                                           
  .٨٦: السابق، ص) ١(
  .٣٢: ، ص"قصائد مل تنشر: "م، بعنوان١٩٩٦/ جملة الرافعي، فرباير) ٢(
  .٣١: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٣(



 ٤١٧

  
  )١(:وقوله أيضاً فيما رِدفه ألف

  

كُلُّ شيٍء يا حبييب هاهنا حيكي هوانا          
  دربنا اهلَادي وأَحالماً وهبناها صبانا

  
  )٢(:ومن ذلك قول بدر رادفاً قوافيه باأللف والواو

  

يا صباحاً بات يف عيين مساَء 
  لَيتين كُنت وإياك هباَء

  
 مثْلَ غَيرِي َألرى معىن وجودي؟
  من شعاعِ الشمسِ أَو معنى اخلُلود؟

  
  
***  

يا ربِيعاً مَأل القَلب شتاَء أَنا ال 
  كُنت وال كُنت ربِيعي

  
يا ربِيعي لم ال أَجين ورودي 

  يريأَأَنا جِئت من الطِّينِ وغَ
  

  )٣(:وقوله فيما ردفه ياء
  

ِسر ليالً فَساقه لصديقِ ـ
  مسترِحياً علَى يمينِ الطرِيقِ

  

  رِ السيطخب هردص اقالَّذي ضـو 
  فَرماه الصديق يف الصبحِ عمداً

  
جمموع ومن ناحية األشكال الشعرية املستحدثة املتعددة القوايف فاق بدر صاحبه يف 

  .قصائده منها؛ حيث نظم عليها ستاً وعشرين قصيدة، يف حني كانت سبع قصائد لدى شرف
 أن شرفاً التزم بضوابطها وأنظمتها إال يف قصيدة واحدة كانت مقاطعها )٤(وقد مر

  )٥(.خممسة األبيات، عدا مقطع واحد جاء يف سبعة أبيات

                                           
  .٢٣: م، ص١٩٨٦/ ، فرباير١١: ، العدد١٥: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  .٧٢: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(
  .٥٦: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ٣(
  . من الفصل الثاينوسيقا مبحث املينظر) ٤(
)٥ (نظر القسم األول من قصيدتهي) :٣٨: العروس الشاردة، ص: يف ديوان) طفلي والسؤال.  



 ٤١٨

كما خرج بدر دون ) ١(ئده تلك،أما بدر فلم يلتزم بنظام موحد يف كثري من قصا
صاحبه يف كثري منها عن مفهومي الشكل املُربع واملُخمس، فجاءت بعض قصائده من 

  )٢(.مقاطع مطولة، غري منتظمة يف عدد
وتبلغ حفاوة الشاعرين بالقافية حني يلتزماا يف بعض األحيان يف الشعر احلر، على أن 

وق التزام صاحبه مبسافات؛ إذ تبلغ عناية شرف التزام شرف بقوايف الشكل اجلديد يف
ويف أحيان أخرى ) ٣(بالقوايف حداً نستطيع معه أن حنيل املقطوعة بأكملها إىل أبيات عمودية،

  )٤(:يتحقق ذلك بعد فرز بعض املقاطع واألسطر لتصبح أبياتاً عمودية، ومن ذلك قوله
  

  فجرِلِ يف إشراقة الـ   ***   ـإذا ما سرت عند الني
  ب أنغاماً من الطهرِ***  وأمسعك النسيم العذْ  

 ...احلب غري وحي ليسبِ واألشواقِ يف صدريـ  ***  ـفب  
  وأدرك موكب السحرِ***  ومنك تفيض أنواري  ... 

  

  )٥(:وتربز عناية شرف بالقافية يف مقاطع أخرى وقد مجع فيها أكثر من قافية، كقوله
  

صذا العره  
 رجم الصدق بداخلِ فَجوةْ

ارباَألحج 

 دفَن الصدق بداخلِ هوةْ

                                           
)١ (نظر مثالً قصيدة    ي)يف ديوانـه    ١٥٧: ص) شهيدابنة ال (، وقصيدة   ٨٦: ص) حيب(، وقصيدة   ٧٨: ص) حرية 

  .١٠٣: ص) حبييب املريض(، وقصيدة ٤٢: ص) إىل ال على(ديوانه الثاين إىل قصيدة نظر يف ياألول، و
)٢ (نظر مثالً قصيدة    ي) ؛ حيث جاء مقطعها األول من مثانيـة        ١١٠: لن جيف البحر، ص   : يف ديوانه ) بعض الرفاق

  .أبيات، ومقطعها الثاين من عشرة أبيات
)٣ (نظر مقطوعته   ي) لة العربية،   ) أغنية(، وكذلك مقطوعته    ١٠: لشاردة، ص العروس ا : يف ديوان ) ال تصدقيف ا

، حيث كُتبتا على طريقة الشكل احلر، ومها صاحلتان للشكل العمـودي دون أي              ٩٥:  ص    ،  ه١٤١٣/ ربيع األول 
تصرف فيهما، على أن بعض الشعراء قد يعمدون إىل كتابة األبيات العمودية يف قالب الـشكل اجلديـد لتكـثري         

  . دواوينهم، أو اراة أنصار الشكلنيصفحات
  .١٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٤(
  .٢٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٥(



 ٤١٩

ارقَر حتت 
  

ويبقى أن شرفاً حاد عن جه هذا يف قصائد معدودة تباعدت قوافيها، بل رمبا 
  .انعدمت يف بعض املقاطع

وإن كانت جتربة شرف مع قوايف شعره احلر مرت مبرحلتني فإن بدراً ج بالقوايف 
منهجاً وسطاً مل يحد عنه يف معظم قصائده احلرة البالغ عددها مثاين عشرة قصيدة، فمن 

  )١(:ذلك قوله
  

يقاللَّص تأَن  
لَى الطَّرِيقع قيفالر تأَن  

  منذُ انبثاقِ النورِ
وقررِ الشيف فَج  

  :وتقُولُ يل عند الضحى
كعذْين مخ!  

  د ودعك؟من ذَا الذِّي قَ
كيعقٍ ضمبِح نماً موي ابخ قَد  

  

ومع عناية الشاعرين بقوافيهما وقعا يف بعض عيوا، فمن ذلك وقوعهما يف سناد 
  )٢(:التأسيس، كقول شرف

  

 عن عرشِ حبك والقلوب مجمعةْ
  أدعوك مبتهالً وروحي طامعةْ

  

من يل إذا أنكرتين وطردتين          
  يا رب ال أبغي سواك وإنين

  
ووقوع قوايف شرف يف هذا العيب حمدود جِداً إذا قورن بكثرته لدى بدر، بل إن 
القوايف املؤسسة وغري املؤسسة يف القصيدة الواحدة تتقارب يف املقدار، فال يدرى أيهما 

                                           
  .٧٥: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  . ه١٤١٤/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٢(



 ٤٢٠

دِسيغ هذا العيب، ورمبا مل يالً الطارئ على القصيدة، وهذا يدل أن بدراً يلَده أَصيف خ ر
  )١(:أنه عيب، فمن ذلك قوله

  

مدحم ناخلُطَى م قبلُ آثاري  
داصكُلِّ ر نارِ عبأه يف الغخو  

  

  دهقَلبِي املُسي وعملَى دع المس  
  سالم على الدربِ الذي عانق السنا

  
  )٢(:وقوله

  

     مِونشأْت تلْميذاً لخريِ معل
  وإذا ذُكرت فَأَنت سفر معاملي

  

ورسمت يل دنيا النجاحِ فَخضتها   
م مائكفَفي س تلَويلز نفَإذا ع  

  
  )٣(:ومن عيوب القافية اليت وقعا فيها سناد التوجيه، ومنه قول شرف

  

 رمأحلَى أَماين الع بداعي
 رويكسو الليايل ضياَء القَم

  و على البائسِ املُفْتقرويحن
  

فطفلٌ ينادي ويسعى طروباً    
يغين وجيهلُ معىن الشقاِء    

  قضى العمر يرعى طُيوف األماين
  

  )٤(:وقول بدر
  

 دعنتينا ملْ يقاً يف جافد ن
 بدمنيِ بِالزرغينِ مكَطائر  
ترِدبوبِ ناللع جِهوم قفَوو  

  

فَلَم يعد نهر احلَنا وا حسرتا   
 هياهم نم شفرن دعملْ نو   
طْآنِهطر يف شخن دعمل نو  

  

                                           
  .١٥٢: ألوان من احلب، ص: ديوان) ١(
  .١٤٣: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٢(
  .ة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموع) ٣(
  .١٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٤(



 ٤٢١

كما اجتنب ) ١(شرف مرتني، وهو ما مل يقع فيه بدر مطلقا،فقد وقع فيه ) اإليطاء(أما 
فقد زخر به شعر بدر، ) التضمني(الذي وقع فيه شرف مرة واحدة، أما ) اإلصراف(بدر 

  .مل يرد يف شعر شرف غري مرات معدودةو
وللشاعرين أيضاً اهتمام مبوسيقامها الداخلية، ولو مل يكن هلما من ذلك إال احلفاظ 

 القصيدة موسيقاعلى جو القصيدة العام، واالبتعاد به عما يعكره، ألن هناك من يرى أن 
  )٢(.روفالداخلية ليست إال إيقاعات خفية تنشأ من تالؤم األلفاظ واحل

 موسيقاولعل حتريهما للمدود، وتوخيهما للحروف سهلة املخارج أول املداخل إىل 
شعرمها الداخلية، وقد كانت عناية شرف ذا اجلانب تفوق عناية صاحبه الذي مل يأل هو 

  )٣(:اآلخر جهداً لتحقيق ذلك التناغم، ومن ذلك قول شرف
  

وأنْ تستقر علَى مرفأ؟      
الفؤاد وحن    إىل ملجأ 

   إىل األسوأ طاكخ وسارت
فارجئ أَو كحيات عوود  

  

   أن تستريح أما آنَ يا قلب
الشباب ذْ طويتى مالور طواك 

  احلياة خطوب عليك توالت
  فيا قلب ودع بقايا الرجاِء

  
  )٤(:ولبدر قصائد كثرية نلمح فيها ذلك اجلانب، كقوله

  

رِ أَيامهذْويزيايت  ) ٥( وييا ح
رٍ من احلُب ندي النسمات ـ

اُألغْنِيات قأَرلى وأَح يح  
  د املُنى فَالصمت أَبكَى أُمسِيايتـ
  

   الز رمعو هارأَز ايت حنْنييا ح
 ـواَألماين حولَنا تسبح يف بح
ا ري اجوعِ اَألممسايل نعفَت و
  ـوتعايل نسمعِ الفَجر أَغَارِي

  

                                           
  .هذا إذا أخذنا بقول من يرى أن لفظ القافية إذا تكرر قبل سبعة أبيات مع شيء من التغيري ال يعد إيطاء) ١(
  .٩٧: شوقي ضيف، ص. د" يف النقد األديب": ينظر) ٢(
  .٦٥: يومية، صقراءة يف صحيفة : ديوان) ٣(
  .٢٩: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(
  .١٦٥٨: ص" القاموس احمليط"يذْوِي ويذْوى، : جيوز فيها) ٥(



 ٤٢٢

فمن املالحظ تعاقب املدود على ألفاظ املقطعني، كما يلحظ أيضاً اختيار الشاعرين 
  .املُوفق لعذْب احلروف

ويعىن شرف دون صاحبه بتكرار حروف هلا دالالا النفسية، كتكراره حرف السني 
  )١(:يف قوله

  

لفن وعلى مدارجِه سىن    
  ِسفوال ن يف مداه حنلق
 قْففما لليأسِ يف الرمضاِء س
  وأنفاساً هلا األنسام تهفو

  

 ونسمو فوق ما يسمو ونسري  
ونسبق يف الرضى طرياً طليقاً    

ونبين باملُىن بيتاً ظليالً      
  فكوين يف املدى حلناً وذكرى

  
قاع اهلامس يف شعر شرف فلدى بدر وإذ وجدنا هذا النوع من التكرار ذي اإلي

صلى اللَّه –تكرار من نوع آخر يقتضيه املقام، كتكراره حرف احلاء يف امتداحه املصطفَى 
  )٢(:–عليه وسلم

  

ميالقو القاَألخ فرشت بِه نمو    هحادمل حدم هحدم نحِ مديف م  
  

ملديح، وقد يظن يف ذلك التوايل شيء من فاحلاء فيها من الفخامة ما يناسب مقام ا
  . كذلك، ألن تواليه جاء منظماً يف نسق غري متنافر أظنهالثقل، وال

وإمياناً منهما بأثر اإليقاع الداخلي يف الشعر حرصا أيضاً على املُحسنات البالغية اليت 
جلانب تفوق عناية من شأا أن متنح القصيدة إيقاعاً ظاهرا، وقد كانت عناية بدر ذا ا

  .صاحبه الذي عين أكثر منه باإليقاع العام
  )٣(:ومن أبرز ما يطالعنا يف شعرمها من تلك احملسنات الطباق، يقول شرف

  

  أُضيُء حياا حباً    وتطفئُ ضوَء مشكايت
  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .٥٧: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٣(



 ٤٢٣

  )١(:ويقول بدر
  

  فاخلَير والشر كلْمةْ    والعدلُ والظُّلْم كلْمةْ
  

محسن لفظي عذب إذا ملْ يتكلف الشاعر املزاوجة بني لفظَيه، وهذا املُحسن واجلناس 
مل يتكلف فيه شرف، وأَحسب أن جتنيساته جاءت عفو اخلاطر، ولذا مل جتئ إال ناقصة، 

  )٢():قيثاري وإيثاري(كقوله جمانساً بني 
  

  جيتز حلين إما باح قيثاري
  تدمي فؤادي وتشقيين بإيثاري

  

فارحم فديتك ما يف الصدرِ من أملٍ   
  صد هواك وآالم مربحةٌ

  
  )٣():هاجر واملُهاجِر(وقوله وقد جانس بني 

  

رهاجي لدم  
دجالو ارِطَاتخ  

املُهاجِر توالص جِعرىت يح  
  

اضع أما بدر فكان يستعذب التجنيس، ويتوخى جيد ألفاظه، وقد جاء تاماً يف مو
  )٤(:كثرية من شعره، منها قوله يف زوجته

  

  ثَالثونَ عاماً وما زِلْت طفْال
كيف اُألم ةسلَى لَمع شيعي  

كيف دهلَى شيا عحيو  
  

  )٥(:وقوله هازئاً مبن هزئ به حني قوعد
  

                                           
  .٢١: جيف البحر، صلن : ديوان) ١(
  .٢١: م، ص١٩٨٩/، يناير١٠: ، العدد١٨: جملة اخلفجي، السنة) ٢(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٣(
  .١٦٠: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(
  .٤٢: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٥(



 ٤٢٤

 عزاًء قَد خرجت علَى املعاشِ: لُوا يل
  رجت إىل املعاشِخ: ت بِفَرحة كُربىـ
  

مص الصحاب شفاههم أَسفاً وقَا   
  ـفَعذَرُم وبسمت من قَلْيب وقُلْ

  
على أنك قد تستشعر يف بعض جتنيساته شيئاً من التكلف جراء االستعداد املُسبق، 

  )١(:كقوله
  

 واجِف القَلْبِ خوف موت الفُجاَءةْ
املَو دعأَباَءهلٍ فَجيم أَلف ت  

  

  يصاً والذي ضرِيح ننيالس ع  
  كُلُّ فعلٍ لَه بِأَلف حسابٍ

  
 أن بدراً مل ينبِ قافيته األوىل إال ويف ذهنه قافية البيت الثاين، فأعد هلا  يلمن الواضح

  .وأَعد، حىت إذ بلغ عجز بيته الثاين أَخفق مسعاه
صدر محسن آخر استحسنه بدر، إذ ورد يف شعره أكثر من وروده ورد العجز على ال

  )٢(:يف شعر شرف، على أن قليل شرف جاء أعذب من كثري بدر، وانظر إىل قول شرف
  

  أَضحى صريع احلب يف زمنٍ    حبـما عاد يصلح قلبه ال
  

  )٣(:وقوله
  

  ال يرى أمالً.. اً شريداًقد عاش عمر    الـام ما أَمـمت األيـإال وحطَّ
  

  )٤(:وتأمل هذه الطريقة يف قول بدر
  

  وعلليه من بعيد    ي علليـبِاَألمان
  

  )٥(:وقوله
  

                                           
  .٦٣: ابتسامات باكية، ص: ديوان) ١(
  .ن ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموعة تسلمتها م) ٢(
  .السابق) ٣(
  .٤٦: لن جيف البحر، ص: ديوان) ٤(
  .١٣: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٥(



 ٤٢٥

  وا حسرتا فَلَم يعد نهر احلَنا    ي جنتينا ملْ يعدـن دافقاً ف
  

 مفيد، حبيث لو استغين عنه إنك ال جتد يف البيتني إال نوعاً من التكرار ارد من معىن
  .ملا ضر املعىن شيئا، خبالف شرف الذي أضاف ذا اللون البديعي إىل بيتيه إيقاعاً ومعىن

راً يسرياً من عنايتهما، ومن ذلك قوله ز نوالترصيع نوع آخر من احملسنات اليت نالت 
  )١(:شرف
  

فيرجت والكف هرغمي واحلُ    والنور ظُهيوق الوجدهلهِمي ب  
  

  )٢(:وقول بدر
  

وددهم مسواجل همإالَّ اس قبي لَم    امس فضانـوامع قَضانو هـرهر  
  

 الداخلية لدى شرف وصاحبه تنم عن حس مرهف نابع من وسيقاومهما يكن فإن امل
  .إحساسهما بأمهية اإليقاع، وعميق أثره

درة موسيقية متنوعة، استطاعت أن تنفذ ما إىل آفاق ومها قبل ذلك ميتلكان ق
اإليقاع وأعماقه، لينتقيا أثناء ذلك أشهر األوزان، وأسري القوايف، مما يالئم جتارما 

  .الشعورية املختلفة

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .٨١: ألوان من احلب، ص: ديوان) ٢(



 ٤٢٦

�א�)&��מ:�.+��+� �
  
  : مكانة الشاعر بني شعراء عصره –١
  

يقان أَوالن للوصول إىل مكانة     اإلحاطة بشعراء اجليل، مث استكناه مستويام الفنية طر       
شاعر ما بني أعداد الشعراء الغفرية، وفئام املختلفة، وقد يصل اجليل القادم إىل احلكـم               
األمثل، وذلك بعد أن تتالشى دواعي ااملة، وتنطفئ جذوة التحزبات، وختمد زوابـع             

  .ا ينفع الناساإلعالم، ليتمخض القادم عن خالصة سابقه، فيذهب الزبد، ويبقى م
وعبداللَّه شرف واحد من أولئك الذين خصوا بدراسات نقدية وفرية، وقد أُتـيح يل              
منها ما يريب على ثالثني دراسة؛ بعضها مفرق يف كتب، وبعـضها مـستقل يف حبـوث                

  .ومقاالت ونشرات
وليس غريباً أن تظهر يف ذلك الكم بعض الدراسات اهلزيلة القائمة علـى ااملـة،               

مراعاة العالقات اخلاصة، ولذا فإنين سأنتقي من تلك الدراسات مـا أظنـه قريبـاً إىل                و
  .املوضوعية واحلياد

أحد أولئك الذين أَنصفوا الشاعر، وأعطوه مكانـة         )١(ولعل الدكتور حلمي القاعود   
الذي تناول فيه جمموعة من شعراء الـسبعينيات يف         ) الورد واهلالوك (الئقة به؛ ففي كتابه     

مسلِّطاً الضوء على فئتني ناهلما حظ وافر من الشهرة واالنتشار، وكانت الفئة اُألوىل             مصر  
متثل االحنطاط الفـين    ) )٢(اهلالوك(متثل االجتاه السليم فنياً وفكريا، والفئة األخرى        ) الورد(

  .والفكري الذي ضج به العصر آنذاك

                                           
م، ناقد إسالمي بـارز، وأسـتاذ       ١٩٤٦، عام    حمافظة البحرية  –حلمي حممد حممد القاعود، ولد يف قرية اد        )١(

حممد يف الـشعر احلـديث، والروايـة        :  جامعة طنطا، من مؤلفاته    –جامعي يرأس قسم اللغة العربية بكلية اآلداب      
  .التارخيية، وثقافة التبعية

  .١/٣٢٨   ، ه١٤٢٠، ١: أمحد اجلدع، دار الضياء، عمان، ط" معجم األدباء اإلسالميني املعاصرين"
: ، ومادة ١٢٣٧: هلك، ص : القاموس احمليط، مادة  . (نبات طري غَض  : نوع من الطَّراثيث، والطَّرث   :  اهلَالوك )٢(

واهلالوك نبت متسلق ينمو مع األعشاب الضارة، ويلتف حول النبات املثمر، وهو غري قادر على ) ٢٢٠: طرث، ص
   )٥: الورد واهلالوك، ص:  مقدمة كتاب. (أي نوع من العطاء



 ٤٢٧

ن رأى فـيهم املؤلـف      وشرف كان أحد مخسة شعراء من شعراء االجتاه األول الذي         
ة، ومع ذلك فقد كان يف مقـاييس املؤلـف          قبالوجه املشرق للحركة األدبية يف تلك احل      

  )١(".اإلنساين، والفين: أكثرهم تواضعاً باملعنيني"
وال أجد يف ذلك اهتضاماً ملكانة شرف الفنية، وال انتقاصاً من شـاعريته، وكونـه               

يعد مكسباً من مكاسب شرف يف عصر       خامس مخسة هم الصفوة من شعراء ذلك اجليل         
  .كثر فيه الشعراء، ومدعو الشعر

يطالب النقد كمـا    ) ٣( الذي مل يلتق بشرف قَطّ     )٢(والناقد السوري مصطفى أمحد النجار    
 يف حق شرف ذي املكانة البـارزة بـني          )٤("أن يقول كلمته بإنصاف   "يطالب الناقد اجلاد    

داً باملوهبة احلقة، ومبا يؤهله ألنْ يكون صوتاً قوياً على الساحة     مزو" ألنه يراه    )٥(شعراء جيله، 
  )٧(".عن جدارة مكانة يف الشعر املعاصر" مما يهيئ له )٦(،"الشعرية يف مصر وخارجها

شاعر مل يأخذ نصيبه من االنتشار والـشهرة،        " أن شرفاً    )٨(ويؤكد الناقد أمحد سويلم   
  )٩(".كثري إىل جيلهعلى تفوق مستواه الشعري الذي أضاف ال

                                           
  .١٣٣: حلمي القاعود، ص. د" الورد واهلالوك) "١(
من سـرق القمـر؟     : م، شاعر وقاص، من أعماله اإلبداعية     ١٩٤٣مصطفى أمحد النجار، ولد يف حلب عام        ) ٢(

  )٤/٧٥٨:معجم البابطني. (وشحارير بيضاء
  .٣:  ص  ، ه١٤٢١/والش/٢٥، ٣: ، العدد٤٤: جملة الثقافة األسبوعية، الصادرة من سوريا، السنة: ينظر) ٣(
 ثقافـة   –اإلدارة الثقافية بثقافة الغربية، اهليئة العامة لقصور الثقافة       " دراسات حبثية عن الشاعر عبداللَّه شرف     ) "٤(

  .٢٠: ، ص١٩٩٨/الغربية، إبريل
  .٣:  ص  ، ه١٤٢١/ شوال/٢٥، ٣: ، العدد٤٤: جملة الثقافة األسبوعية، الصادرة من سوريا، السنة: ينظر) ٥(
  .١٩: اإلدارة الثقافية بثقافة الغربية، ص" دراسات حبثية عن الشاعر عبداللَّه شرف) "٦(
  .٢٠: السابق، ص) ٧(
اخلروج إىل : م، شاعر وقاص وناقد، من أعماله األدبية١٩٤٢أمحد حممد حممد سويلم، ولد يف كفر الشيخ عام ) ٨(

  )١/٢٧٠:معجم البابطني. (ية عصرية، واملرأة يف شعر البيايترؤ: شعرنا القدمي: النهر، والعطش األكرب، ومن مؤلفاته
  .٢: االنتظار واحلرف اهد، ص: مقدمة ديوان) ٩(



 ٤٢٨

 الذي رأى يف شعر شرف صوتاً أصـيالً         )١(كما أكد ذلك الدكتور حسن فتح الباب      
  )٢(.مجدداً مل يلق ما هو جدير به ذيوعاً وانتشارا

 أن التـاريخ األديب سيخـسر       )٣(وبشيء من املبالغة يرى الدكتور حممد فكري اجلزار       
  )٤(.إبداعهكثرياً إذا مل يلتفت إىل مجاليات شعر شرف و

واحـداً مـن    " يلح على االهتمام بشرف وشاعريته؛ لكونه        )٥(وحممد يوسف التاجي  
أفضل الشعراء الذين انفتحوا على الشعر خارج موطنه العريب، فاستلهموا من حدائقه مـا              

  )٦(".نوهوا فيه باملعاين الراقية، والقيم النبيلة
      سري العه الناقد يدبوهلذه األسباب وغريها عفارساً جديداً يف حلبـة الـشعر        ")٧(ز

  )٨(".العريب املعاصر
وإن كان مثة إمهال لشرف، وقلة اهتمام جبوانب شاعريته فهناك جهات أخرى داخلية             
وخارجية سعت إىل إنصافه؛ فقد كَرمته العديد من اللجان الثقافية واألدبية، وعلى رأسها             

ـ        اليم مـصر، كاإلسـكندرية، وطنطـا،       بيوت الثقافة وقصورها مبختلف فروعها يف أق
والزقازيق، وكفر الزيات، وشبراخيت، كما كرمه مؤمتر الرافعي األول، وكُرم أيـضاً يف             

م، وعلى اإلطـار    ١٩٨٧مؤمتر أدباء األقاليم الثالث الذي أقيم خصيصاً له يف اجليزة عام            
ية على املركز الثاين،    اخلارجي حصلت إحدى مشاركاته املقدمة إىل اململكة العربية السعود        

                                           
فـارس  : م، شاعر مصري وناقد، من أعماله اإلبداعيـة       ١٩٢٣حسن فتح الباب حسن، ولد يف القاهرة عام         ) ١(

  )٢/٩٢: معجم البابطني. (شاعر وثورةرؤية جديدة يف شعرنا القدمي، و: األمل، وعيون منار، ومن مؤلفاته
  .م١٩٩٨/ فرع الغربية، يونيو–مطوية صدرت عن اهليئة العامة لقصور الثقافة" عبداللَّه شرف، الذكرى السنوية) "٢(
  .مل أقع له على ترمجة، ولكن امسه مذَيلٌ على دراسته املخطوطة مبا أفاد أنه أستاذ بكلية اآلداب يف جامعة املنوفية) ٣(
التشكيل بني الشعرية والتعبري عند عبداللَّه      : ( بتصرف من دراسة خمطوطة حصلت عليها من ابن الشاعر بعنوان          )٤(

  .٣٦–٣٥: حممد فكري اجلزار، ص. ، د)شرف
. سكندري مقعد، يكتب الشعر والقصة القصرية، وله جمموعة دراسات نقديـة          إحممد يوسف التاجي، أديب     ) ٥(
  )إفادة من املشرِف(
  .٧٨:  ص  ، ه١٤١٧/ رمضان– شعبان–، رجب١٣: ة األدب اإلسالمي، العددجمل) ٦(
:  جامعة بنها، حصل على الـدكتوراه عـن        –يسري العزب، شاعر مصري، وأستاذ جامعي يف كلية اآلداب        ) ٧(
  )لدكتور حسني علي حممدإفادة من ا. (، وله جمموعة دواوين عامية)القصيدة الرومانسية يف مصر(
  .٩٠: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: امللحقة بديوانالدراسة ) ٨(



 ٤٢٩

كما أهلته مواهبه لالنضمام إىل جهات أدبية أخرى نال عضويتها جبدارة؛ كرابطة األدب             
  )١(.اإلسالمي العاملية، ورابطة األدب احلديث، ورابطة احتاد الكتاب

              ب اآلن أن لـديوبعد رحليت الطويلة مع شرف وعوامل شعره دارساً وموازِناً أحس
 إلصدار رأي جممل حول فنيته، ومكانته بني شعراء عصره ال متشاعريهم،            شيئاً من التأهيل  

ومن هذا اجلانب قد يقسو حكمي عليه مقارنة مبا اعتيد عليه من بعض الدارسني الـذين                
  .يكيلون الثناء املطلَق ملدروسيهم

وقبل أي شيء أود أن أنوه إىل أن اختياري لشرف موضوعاً لدراسيت صـادر عـن                
  .يته، ومتكنه املقبول من أدوات الشعر، وقد مر فيما سبق ما يربهن ذلكاقتناع بشاعر

وعموماً فإن شرفاً شاعر رومانسي يعىن كثرياً مبعاين شعره، وينتقي منها ما يـتالءم              
وحالته الشعورية دون انفعال أو تصنع، وقد كان ذلك على حساب فنية شعره العامة اليت               

ة إال من عواطفه، وأزعم أن التفاين يف نقل جتارب املعاناة           جاءت أقل مسواً من معانيه ارد     
كما يتصورها الشاعر ال حيقق إبداعاً مميزا، إذ ال بد من توافر عناصر مجالية أخرى تنضم                
إىل املعاناة؛ لتشكل صورة شعرية متكاملة، وعلى رأس تلك العناصر لغةٌ ضاربة يف أعماق              

  .ةيحديثتت اللغة الالشعر ال يف أعماق التراث، أو متاها
ومن تلك العناصر اليت مل تكتمل مالحمها الفنية يف شعر شرف مهارة النظم، ومع أنه               
شاعر يغلب عليه الطبع إال أن يف كثري من صياغاته تواضعاً قد يصل يف بعض األحيان إىل                 

  .اإلسفاف
كل هذا سيجعلين أُحل على ضم شرف إىل مصاف شعراء عـصره املتوسـطني، وإن               

غفلت بعض بداياته فقد حيظى مبكانة ال تبعد شأواً عن مكانة شعراء عـصره املتميـزين                أ
  .وحسب

                                           
: م، بعنـوان  ١٩٩٥/، يونيه ٨١: الصادرة عن اهليئة العامة لقصور الثقافة، العدد      " جملة الثقافة اجلديدة  ": ينظر) ١(
  .٦٣: ، ص)احلوار األخري لشاعر األمل واإلرادة عبداللَّه شرف(



 ٤٣٠

  : الشاعر يف آثار الدارسني –٢
  

ر يسري من الدراسة    ز  نلكون املعاصرة حجاباً مل حيظَ شعر شرف وهو بني النقاد إال ب           
ثاره، وتندب الشعر والنقد، وبعد وفاته االت الدراسات من كل حدب وصوب، ترصد آ         

  .الذي ثكل فارسه
وبني يدي جمموعة وفرية من تلك الدراسات هي معظم ما كتب عنه يف حياته، وبعد               

  :مماته إن مل تكن مجيعها، ومن أولئك الذين تناولوه يف كتبهم أو حبوثهم أو مقاالم
  
 )١(:أمحد زلط.  د–

: بعنوان) دية يف األدب املعاصر   دراسات نق : (وقد خصص له مبحثاً موسعاً يف كتابه      
، وقد تناول فيـه شـاعرية       )شعر عبداللَّه شرف بني سيكولوجية اإلبداع وإبداع النص       (

شرف اليت مل تقف دوا معاناته، بل كانت أنضج جتاربه منطلقة من معاناته اليت جنح دوماً   
 بالـشعر، ويـشدو   إىل مساوات اإلبداع حيلق"وهذا ما دفعه ) ٢(يف إحالتها إىل معمل الفن، 

ينمو يف  " مما جعل شعره     )٤( مستغالً موروثاً ثقافياً ض مبقومات إبداعه،      )٣(،"بفرحة احلياة 
  )٥(".وعي، وتطَّرِد أطره الفنية جتربة تلو أخرى

مستوى ال بأس بـه     "وال يبالغ الناقد يف الثناء على شاعرية شرف؛ إذ يرى أنه ميتلك             
باطراد التجويد والبوح املستهدف كمال الشعر      "يف عمومها    ولكنها تتسم    )٦(،"من املوهبة 

  )٧(".وغايته

                                           
 حمافظة الشرقية، ناقد وقاص، من أبرز دارسي أدب الطفل –مونةأمحد علي عطية زلط، ولد يف قرية شنبارة املي        ) ١(

يف مجاليـات   : "قراءة يف األدب احلديث، أدب الطفولة، من ترمجة سريته يف كتابـه           : يف العامل العريب، من مؤلفاته    
  .٢٢١–٢٢٠: م، ص١٩٩٦، ١:الشركة العربية، القاهرة، ط" رؤية حتليلية ناقدة: النص

  .١٠٩: م، ص١٩٩٣، ١: أمحد زلط، دار املعارف، ط. د" قدية يف األدب املعاصردراسات ن": ينظر) ٢(
  .١٠٩: السابق، ص) ٣(
  .١١٠ –١٠٩: السابق، ص: ينظر) ٤(
  .١١١: السابق، ص) ٥(
  .١١٠: السابق، ص) ٦(
  .١١٠: السابق، ص) ٧(



 ٤٣١

) ١(،"مل تبهرين معظم البدايات الشعرية األوىل     : "وإن انتقد جتاربه الشعرية األوىل بقوله     

جتربةً تبشر مبيالد شاعر، وحتوي التجربة أمارات املوهبة، واالستعداد "إال أنه استشف منها     
  )٢(".الفطري

جاوز الشاعر بداياته أثىن الناقد على جتاربه اجلديدة الـيت اسـتوت علـى              وبعد أن   
  )٣(.سوقها، وأصبحت عناصرها الفنية أكثر نضجا

ـ             ة باللغـة   ز  نويستمتع الدكتور أمحد مبثالية شرف يف بعض مناذجه اليت رآهـا مكت
ت هـي   الشاعرة، والفكَر املوحية، إضافة إىل ما تتضمنه من صور فنية جتمع بني متناقضا            

  )٤(.غاية يف الروعة
يف اطمئنان أن الشاعر ميتلك أدواتـه الفنيـة،         "وبعد أن استعرض شيئاً من مناذجه قرر        

ويـسوغ الناقـد اطمئنانـه      ) ٦(،"التجويد، والتجديد " جامعاً بني    )٥(،"ويوظفها بشكل جيد  
رك اإلسفاف أو   ل من علياء اللغة الشاعرة إىل د      ز  نال ي ] الذي[التيسري اللغوي   "بأسباب منها   

  . وأظن أن الناقد تغاضى عن بعض نصوص شرف اليت تضج باإلسفاف والنثرية)٧(،"النثرية
حفر دقـائق الـصورة دون      "كما أن من أسباب اطمئنانه إىل لغة الشاعر قدرا على           

قريبة التناول تنتقـل بالقـارئ مـن        "رائياً أن صور الشاعر     ) ٨(،"تعتيم، أو لغز، أو تكثيف    
 وهي كـذلك،  )٩(،"ىل ارد يف بساطة دون تعقيد أو امتداد يتوسل باألطر البيانية      احملسوس إ 

أما االمتداد التصويري فموجود يف شعره بكثرة، وهو مسة جيدة، وتنبيه الناقـد إىل كـون                
  .ذلك االمتداد ال يتوسل باألطر البيانية ملحظ فين مهم هداين إليه أثناء دراسيت صور الشاعر

  

                                           
  .١١١: السابق، ص) ١(
  .١١١: السابق، ص) ٢(
  .١١٤: السابق، ص: ينظر) ٣(
  .١١٧: السابق، ص: ظرين) ٤(
  .١٢١: السابق، ص) ٥(
  .١٢٢: السابق، ص) ٦(
  .١٢١: السابق، ص) ٧(
  .١٢١: السابق، ص) ٨(
  .١٢١: السابق، ص) ٩(



 ٤٣٢

  )١(:م أمحد سويل–
، واألخرى  )االنتظار واحلرف اهد  (ومشله بدراستني؛ األوىل قَدم ا ديوان شرف اخلامس         

  ).شاعر يتأمل يف وجه مالئكي: (بعنوان) جملة الثقافة اجلديدة(نشرت بعد وفاة الشاعر يف 
الحتفاظ جاء يف دراسته األوىل أن شرفاً ينتمي إىل موجة شعراء السبعينيات الذين حياولون او

  )٣(".ارتباطاً وثيقاً مبضمونه وأفكاره"ذا جاء معجمه الشعري مرتبطاً  ول)٢(بقدر من األصالة،
ومع أن ديوان شرف اخلامس يدخل ضمن مرحلة النضج الفين إال أن الناقد أخذ علـى                

 مث أكـد  )٤(بعض قصائده حدة الرؤية، وتقليدية التعبري، وزعيق األلفاظ، وعدم إحكام الصور،       
  . ألن موهبته توحي بذلك)٥(،"ال ينال من قدرة الشاعر على اإلضافة واإلبداع"ذلك أن 

املبدعني الذين حتدوا ظروفهم اخلاصة، فـانطلقوا       "ويف دراسته األخرى ذكر أنه من       
 ووصف أثناء ذلك    )٦(،"على درب اإلبداع غري عابئني مبا يعترضهم من األشواك واجلسور         

معجمه الشعري يتناسب مـع     " وأكد أن    )٧(صالة، واإلضافة، عطاءه بالثراء، والتنوع، واأل   
  )٨(".أفكاره ومضامينه

املفردات ذات الداللة املوحية اليت حتمل عبق التاريخ        "ويرى أنه أيضاً حريص على اختيار     
  )٩(".واحلاضر معا، ويبتعد ا عن الغموض الذي يصرف القارئ عن االستمتاع واملتابعة

ا أشار يف دراسته األوىل إىل أن موهبة الشاعر تخفي طاقات           ويصدق تنبؤ الناقد عندم   
قادرة على اإلضافة واإلبداع، ولذا فهو يرى أن جتربة شرف تطورت من خالل إحكامه              

  )١٠(".أدواته الفنية اليت استقام عودها متاما، فانعكست إجيابياً على جتاربه"التعامل مع 

                                           
  .مرت ترمجته) ١(
  .٣: االنتظار واحلرف اهد، ص: ظر مقدمة ديوانتن) ٢(
  .٨: السابق، ص) ٣(
  .٩: السابق، ص: ينظر) ٤(
  .١٠: السابق، ص) ٥(
: م، دراسة بعنـوان   ١٩٩٥/، يونيه ٨١: الصادرة عن اهليئة العامة لقصور الثقافة، العدد      " جملة الثقافة اجلديدة  ) "٦(
  .٣٤: ، ص)شاعر يتأمل يف وجه مالئكي(
)٧ (٣٥ –٣٤: نظر السابق، صي.  
  .٣٩: السابق، ص) ٨(
  .٣٩: السابق، ص) ٩(
  .٣٩: السابق، ص) ١٠(



 ٤٣٣

من النوع  " اليت أصبحت يف مجملها      كما يرى ذلك التطور ملحوظاً يف صور الشاعر       
الذي يلتقطه القارئ بسهولة، وبدون إغراق أو استطراد، وهي صور يف أكثرها تتحول من 

  )١(".املعىن إىل املبىن، ومن ارد إىل احملسوس
  

  )٢(: أمحد عبداحلفيظ شحاتة–
 جاء فيهـا    ، ومما )ثنائية التوافق ال التضاد   : عبداللَّه شرف : (وكتب عنه دراسة بعنوان   

أن شرفاً استطاع بطاقته الشعرية، وإمكانات أدواته أن يكون داعية جتديـد مـن غـري                
  )٤(".حينما حافظ على اإليقاع الشعري املتناغم واملناسب ملا يقول"وخباصة ) ٣(انفصام،

 )٥(،"منفصلة انفصاالً كلياً عن الواقع    "ويرى أن جتربة شرف األخرية مل تكن هشة أو          
  )٦(".بني األصالة، واملعاصرة"ان متوائمة بل بدت للعي

 وال  )٧(،"ارتكز على رمزية حادة باذخـة     "كما يرى أن بعضاً من شعر جتربته األخرية         
) ٨(خالف يف ذلك، بيد أن الناقد رأى أن رمزية شرف يف كل أحواهلا تلك جاءت موفقة،               

 ويف هذا مـن املغالطـة       )٩(،"نهضت مبعانيه ورؤاه إىل آفاق بعيدة     "بل كان من شأا أنْ      
  .الشيء الكثري؛ إذ يبدو أن الدارس يتغاضى كثرياً عن رموز شرف املوغلة يف الغموض

                                           
  .٣٩٠: السابق، ص) ١(
م، شاعر وناقد، مـن  ١٩٤٤ حمافظة املنوفية عام   –فيظ أمحد شحاتة، ولد يف كفر ميت أبو الكوم        أمحد عبداحل ) ٢(

  )١/١١٠:معجم األدباء اإلسالميني املعاصرين. (أغصان الضوء، والدوران حول الشمس: أعماله اإلبداعية
، )ائية التوافق ال التضاد   ثن: عبداللَّه شرف : (بتصرف من دراسة خمطوطة حصلت عليها من ابن الشاعر بعنوان         ) ٣(

  .٥: أمحد عبداحلفيظ شحاتة، ص
  .٥: السابق، ص) ٤(
  .٦: السابق، ص) ٥(
  .٦: السابق، ص) ٦(
  .٦: السابق، ص) ٧(
  .٦: السابق، ص) ٨(
  .٦: السابق، ص) ٩(



 ٤٣٤

، فجاءت أشـبه    ]هاـ[ـكان شديد احلساسية عند تركيب    "أما الصور فريى أن شرفاً      
) ١(،"ما تكون باللقطة السريعة املصورة، مما أدى إىل محاية الشعر من الترهـل والـسردية              

  .فعل هذا ما حلظ على بعض صور شرف اليت بث فيها روح احلركةوبال
من اخلصوصية ما جيعله    "ويف آخر الدراسة استنتج الدارس مما سبق أن يف شعر شرف            

  )٢(".صوتاً متفرداً يف اإليقاع والرؤى؛ بناًء ومعىن
  
  )٣(: حسين سيد لبيب–

: اللبنانية بعنوان ) ألديبجملة ا : (وله يف شرف ثالث دراسات نقدية؛ األوىل نشرها يف        
النورس : عبداللَّه شرف : (بعنوان) جملة الثقافة اجلديدة  (، والثانية يف    )شاعر احلب واجلراح  (

) دراسات حبثية عن الشاعر عبداللَّه شـرف      : (، والثالثة يف كتيب   )املسافر يف ملكوت اللَّه   
  ).تلك الظاهرة األدبية: (بعنوان

    يداً ب   ويبدأ الناقد دراسته األوىل مألفاظ شرف ومعانيه يف جتاربه األوىل،      ) بساطة(ش
وهذا ما ولد يف أشعاره سالسـة التراكيـب، ودفقـات           ) ٤(،"من البساطة عمقا  "رائياً أن   

  )٥(.الشعور اليت فاضت بأحاسيس الشاعر ورؤاه
فإنه جيد يف بعـض أشـعار شـرف         ) البساطة(وإمياناً منه بذلك العمق املستمد من       

  )٧(".وعواطفه املتأججة) ٦(ائد بدر شاكر السيابنفحات من قص"

                                           
  .٦: السابق، ص) ١(
  .٦: السابق، ص) ٢(
حيـاة جديـدة،   : د، من أعماله اإلبداعيـة  م، قاص وناق  ١٩٤٢حسين سيد لبيب حممد، ولد يف القاهرة عام         ) ٣(

اخلفاجي شاعرا، وباقة حب للشاعر خليل جرجس خليل باالشتراك مع الـدكتور            : وطائرات ورقية، ومن مؤلفاته   
  )١/٣١٠:معجم األدباء اإلسالميني املعاصرين. (حسني علي حممد

شاعر : (م، دراسة بعنوان  ١٩٨٣/وليو ي – يونيو –، مايو ٤٣: ، السنة ٧–٦–٥: جملة األديب اللبنانية، األعداد   ) ٤(
  .٢٧: ، ص)احلب واجلراح

)٥ (٢٧: نظر السابق، صي.  
  .مرت ترمجته) ٦(
  .٢٨: م، ص١٩٨٣/ يوليو– يونيو–، مايو٤٣: ، السنة٧–٦–٥: جملة األديب اللبنانية، األعداد) ٧(



 ٤٣٥

ومن مآخذ الناقد على شرف أن معانيه الغرامية معان عادية، أو معـان اسـتهلكها               
) ٢(،"شاعر يدخلك عاملَه خبفة   " ولكنه يف مجلة القول      )١(الشعراء، وصارت من نافلة القول،    

كما أن بداياته تنبئ مبوهبـة      ) ٣(،"بالتشكيالت اجلمالية، والكلمات املوحية   "وشعره يزخر   
  )٤(.واعدة، ومزيد من اإلبداع

ويف دراسته الثانية اليت أعدها بعد وفاة الشاعر أَكد ما تناوله يف دراسـته الـسابقة،                
ولكنه هذه املَرة وهو يف غمرة احلزن والوفاء يصر على أن يف شعر شرف طاقات كامنة،                

 بيد أن املنية وافته،     )٦(،"صوتاً شعرياً متألقا  " منه    كانت ستصنع  )٥(ومواهب شعرية متفردة،  
  )٧(".كان مرجواً للغد املأمول"وقد 

ال يعد "ويف الغمرة نفسها تبلغ املبالغة أَوجها ليقرر يف دراسته الثالثة أن عبداللَّه شرف 
  )٨(".دة اأديباً وشاعراً فحسب، وإمنا يعد ظاهرة أدبية تستحق الوقوف عندها، واإلشا

  
  )٩(:حسني علي حممد.  د–

: وقد خص الشاعر بعدد من املقاالت والدراسات، لعل أبرزها ما جـاء يف كتابيـه              
، )شاعر ينحـاز للـشهداء والـصديقني      : (بعنوان) كتب وقضايا يف األدب اإلسالمي    (

مدخل إىل شـعر عبـداهللا الـسيد        : (بعنوان) دراسات نقدية يف أدبنا املعاصر    : (وكتاب
  ).شرف

                                           
)١ (٢٨: نظر السابق، صي.  
  .٢٩: السابق، ص) ٢(
  .٢٩: السابق، ص) ٣(
)٤ (٢٩: لسابق، صنظر اي.  
م، دراسـة   ١٩٩٥/، يونيـه  ٨١: الصادرة عن اهليئة العامة لقصور الثقافة، العدد      " جملة الثقافة اجلديدة  ": ينظر) ٥(

  .٥٦: ، ص)النورس املسافر يف ملكوت اللَّه: عبداللَّه السيد شرف: (بعنوان
  .٥٦: السابق، ص) ٦(
  .٥٦: السابق، ص) ٧(
  .٨: اإلدارة الثقافية بثقافة الغربية، ص" داللَّه شرفدراسات حبثية عن الشاعر عب) "٨(
  .مرت ترمجته) ٩(



 ٤٣٦

اللتني ) ١("التلقائية والبساطة "ويرى يف دراسته األوىل أن بعض قصائد شرف تتسم ب         
  )٢(".وسيلة كل فن عظيم"يعدمها 

وهو ال ينفي عن قصائده العمق، فقد نبه إىل أن بعض قصائد شرف تتطلب القـراءة                
وتأمالت  وهذا من شأنه أن ينصف قصائد شرف املتضمنة رؤى بعيدة،            )٣(أكثر من مرة،  

  .عميقة
كما يرى أن وسائل التعبري لدى الشاعر غري حمصورة يف اجلمل أو تراكيبها، فالشاعر              

 هذا إىل   )٤(،"يعتمد على الكلمة املفردة ذات التراث الروحي، واإلشعاعات التارخيية        "أيضاً  
  )٥(.ما يف مفرداته تلك من يسر ووضوح وتلقائية
اسـتطاع أن   ) قراءة يف صحيفة يومية   (لرابع  وخيتتم دراسته مؤكداً أن ديوان شرف ا      

يضيف الكثري لرصيد عبداهللا السيد شرف يف الشعر احلديث يف الرؤية واألداة، ويـضعه              "
  )٦(".شاعراً متميزاً على طريق القصيدة احلقيقية اجلديدة

يف معظم قصائده احلديثة    "وأهم ما التفت إليه يف دراسته األخرى هو اقتراب الشاعر           
 وهو ال يرى يف ذلك إشكاالً إذا جنا الشاعر من مزالق الشكل النثـري               )٧(،"قَصمن فن ال  

 ولكنه أخذ على الشاعر اعتماده املتكـرر أسـلوب          )٨(كما هو احلال يف بعض قصائده،     
القص قد يقوده أحياناً إىل النثرية والتكرار، فتصري القصيدة مترهلـة           "القص، يف حني أن     

  )٩(".تفتقد االكتناز والكثافة
  

                                           
  .٩٠: م، ص١٩٩٩، ١:حسني علي حممد، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط. د" كتب وقضايا يف األدب اإلسالمي) "١(
  .٩٠: السابق، ص) ٢(
)٣ (٩٠: نظر السابق، صي.  
  .٩١: السابق، ص) ٤(
)٥ (٩١: نظر السابق، صي.  
  .٩٤: السابق، ص) ٦(
  .٨٣: م، ص١٩٩٩، ١: حسني علي حممد، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط. د" دراسات نقدية يف أدبنا املعاصر) "٧(
)٨ (٨٣: نظر السابق، صي.  
  .٨٣: السابق، ص) ٩(



 ٤٣٧

  )١(:حلمي القاعود.  د–
، وقد خـصه    )الورد واهلالوك : (مر أن القاعود ضم شرفاً إىل شعراء الورد يف كتابه         

بدراسة نقدية مستفيضة، ولدي أن دراسته من أقرب الدراسات إىل الشمول، ألا كُتبت             
ني الشاعر، ومع   يف النقد وللنقد، يف حني أن كثرياً من الدراسات األخرى هدفها األول تأب            

ذلك مل تخلُ بعض أحكام هذا الناقد من جماملة، وال سيما أن دراسته صدرت يف حيـاة                 
  .صديقه الشاعر

وأبرز ما جاء يف دراسته تلك أن الشاعر يتمتع مبهارة صياغية سلسة هي يف اجلملـة                
  )٢(".أقرب إىل شعراء الطبع"

سطوع بعض القصائد   "ن خالل   كما لَحظ على جتربة الشاعر الفنية تفاوتا، وذلك م        
 ويف هذا   )٣(،"إىل درجة التألق واإلار فنيا، يف الوقت الذي تكاد تنطفئ فيه قصائد أخرى            

الرأي ما يثبت أن جتربة شرف الفنية مرت مبرحلتني، على أن ثَمةَ مرحلة ثالثة مل يهملـها             
  )٤(.رف آنذاكالناقد، ولكنه أَمجل القول فيها؛ لعدم اكتمال مالحمها يف شعر ش

وهو أثناء ذلك ال يشكك يف صدق جتارب شرف الشعورية، بل إنه يرى فيها جتليات       
يبقى "مؤثرة استطاعت أن تلقي بظالهلا على التجربة الفنية العامة نافذةً إىل أقطارها، لكي              
  )٥(".شعر عبداللَّه شرف يف اية املطاف ليعطي يف جوهره روح الشعر، ووجدان الشاعر

ميلك معطيـات أخـرى     "ستنتج بعد دراسته لبعض النماذج الشعرية أن شرفاً         كما ا 
بالرغم من –قدرة الشاعر " مؤكداً بعد ذلك   )٦(،"خصبة وعميقة ال نستطيع اإلملام ا مجيعا      

 على تقدمي األشعار املؤثرة والشجاعة اليت حتتـضن اإلنـسان يف أداء فـين               –كل شيء 
  )٧(".مجيل

                                           
  .مرت ترمجته) ١(
  .١٣٦: حلمي القاعود، ص. د" الورد واهلالوك) "٢(
  .١٣٦: السابق، ص) ٣(
  .لتجربة الشعرية، ومبحث األفكار واملعاينعد إىل مبحث ا) ٤(
  .١٣٦: السابق، ص) ٥(
  .١٥٩: حلمي القاعود، ص. د" الورد واهلالوك) "٦(
  .١٥٩: السابق، ص) ٧(



 ٤٣٨

  
  )١(:صابر عبدالدامي.  د–
) التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث     : ( يف الشاعر دراستان؛ األوىل يف كتابه      وله
دراسات حبثية عن الشاعر عبداللَّـه  : (، والثانية يف كتيب)قلب يف مواجهة الريح  : (بعنوان
  )٢(.قامبدون عنوان، وليس يف دراسته األخرية ما يفيد هذا امل) شرف

دنا أن معظم أحكامه صادرة عن دراية وجتربـة، فهـو      وإذا تأملنا دراسته األوىل وج    
، إضافة إىل أما مـن شـعراء        )مجاعة أصوات معاصرة  (شاعر مثله، وكالمها ينتمي إىل      

  .كما جاء يف كتاب الدكتور حلمي القاعود) الورد(
صابر أَبعاد شاعرية شرف بوضوح دون ويل       من املفترض أن يدرك الدكتور      ولذا ف 
شـاعر   "ان كذلك يف جممل نقده، ومن لفتاته النقدية البارزة أن شرفاً           وقد ك  أو تضخيم، 

نذر نفسه للشعر، وعاش بـه       "إىل كونه  محيالً ذلك    )٣(،"نابه ذاق حالوة الشعر الصحيح    
  . وهذه حقيقة أُقر ا إمجاال)٤(،"وله

ـ    )٥(كما يرى أنه ذو خربة فطرية بأسرار األلفاظ وإحياءاا،         حيف   وبالفعل، فهذا م س
  )٦(.معظم أشعار شرف

القصيدة "كما حلظ على بعض قصائد شرف وحدة عضوية متنامية، أَطْلق عليها اسم             
تتنامى شعورياً وفنيا، وال تستطيع     " وذلك أن قصائده تلك      )٧(،"القصة، أو الدراما الشعرية   

  )٨(".أن متسك بشعاعها إال بعد االنتهاء من قراءا

                                           
نبـضات  : م، شاعر وناقد، من أعماله اإلبداعية١٩٤٨صابر عبدالدامي يونس، ولد بقرية الصياغ يف مصر عام     ) ١(

معجـم  . (التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث، األدب اإلسـالمي        : ن مؤلفاته قلبني، واملرايا وزهرة النار، وم    
  )٢/٦٤٠:البابطني

  .٢٩: اإلدارة الثقافية بثقافة الغربية، ص" دراسات حبثية عن الشاعر عبداللَّه شرف": ينظر) ٢(
  .١٦٤: صابر عبدالدامي، ص. د" التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث) "٣(
  .١٦٥: ابق، صالس) ٤(
)٥ (١٦٦: نظر السابق، صي.  
  .عد إىل مبحث األلفاظ والتراكيب) ٦(
  .١٦٧: ص صابر عبدالدامي،. د" التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث" )٧(
  .١٦٧: السابق، ص) ٨(



 ٤٣٩

يف سـفح املباشـرة     " أن الشاعر صابراً ينفي عن شرف الوقوع          الذي مل أفطن إليه    األمرو
  )٢(".سر صنعة الشعر اليت صقلها القدماء" بل كان يف صياغاته ومعانيه مدركاً )١(،"والنثرية

تأمالت يف وجه   : (وال جيد عبدالدامي مفراً من مالطفة صاحبه، فيصف ديوانه السادس         
اً فنياً، ومنجماً شعورياً مفعماً     ز  نك"رى فيه   بصفات مل جتتمع للشوقيات؛ حيث ي     ) مالئكي

ـ بأنفس الذخائر، وأمسى التجارب، مع الصدق الفين، وعدم الغلو واإلغراق يف الغ            وض، م
  )٣(".واإلسراف يف التعقيد البياين، واإلغراب يف التصوير الشعري

  

  )٤(:علي عشري زايد.  د–
راسات حبثية عن الـشاعر     د: (وقد كتب عن الشاعر دراسة موجزة نشرت يف كتيب        

  ).صديقي األثري الذي مل أره قط: عبداللَّه السيد شرف: (بعنوان) عبداللَّه شرف
الشاعرية املرهفة اليت استطاعت خالل فترة وجيـزة أن         "وجاء فيها أن الشاعر ميزته      

  )٥(".حتقق مستوى مرموقاً من النضج واالكتمال
تأثرهـا الـشديد    "اليت لفت نظره إليها      )٦()أحبيين: (كما تأمل الناقد قصيدة شرف    

 وليس هـذا    )٨(،")٧(بقصيدة حتمل العنوان نفسه للشاعر العراقي الكبري بدر شاكر السياب         
بالسياب يتجاوز عنوان القصيدة إىل مضموا،      "فحسب، فقد الحظ أيضاً أن تأثر شرف        

  )٩(".بل إىل صورها وموسيقاها

                                           
  .١٦٦: ، صالسابق) ١(
  .١٦٦: السابق، ص) ٢(
  .١٧٠: السابق، ص) ٣(
رز، توىل عدداً من املناصب األكادميية، وهو اآلن أستاذ بكلية دار العلوم يف             علي عشري زايد، ناقد مصري با     ) ٤(

مـن غـالف    . قراءات يف شعرنا املعاصر، والدراسات األدبية املقارنة يف العامل العريب         : جامعة القاهرة، من مؤلفاته   
  ".استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر: "كتابه

  .١٦: اإلدارة الثقافية بثقافة الغربية، ص" عن الشاعر عبداللَّه شرفدراسات حبثية ) "٥(
  .٤: العروس الشاردة، ص: ديوان) ٦(
  .مرت ترمجته) ٧(
  .١٧: اإلدارة الثقافية بثقافة الغربية، ص" دراسات حبثية عن الشاعر عبداللَّه شرف) "٨(
  .١٧: السابق، ص) ٩(



 ٤٤٠

حتمل كل تواضع   "رف الشعرية اليت ذكر أا      ومل يفت الناقد االلتفات إىل بدايات ش      
  . وهذا يدل على اتصال حقيقي بني الناقد ومراحل شعرية شرف)١(،"البدايات واهتزازها

  
  )٢(: مصطفى أمحد النجار–

: بعنـوان ) دراسات حبثية عن الشاعر عبداهللا شـرف      : (وله دراسة نشرها يف كتيب    
ا أن له جمموعة آراء تعين هذا املقـام         ، كم ) عبداهللا السيد شرف   –أيوب الشعر املصري  (

  ).جملة الثقافة األسبوعية: (ضمنها احلوار الذي أُجري معه بعد وفاة شرف يف
يربهن على أصالة متجددة يوماً بعـد يـوم،   "ويرى الناقد يف دراسته أن شعر شرف      

عم أن يف    وهذان األمران جيد فيهما الناقد رداً قوياً على من يـز           )٣(،"وعلى جتديد متأصل  
  )٤(".هرطقة أو حذلقة لغوية"شعر شرف ومن هم على شاكلته 

تعميق ر الشعر العريب    "ويزداد إعجابه بشرف عندما جيد يف شعره عامالً من عوامل           
  )٥(".املعاصر، وانعطافه حنو جتديد متواصل مع التراث

ؤوب شـاعر د "ويف احلوار الذي أُجري معه يؤكد ما سبق، ويضيف إليه أن شـرفاً           
  )٦(".إىل آخر جمموعة) العروس الشاردة(تطور سريعاً من جمموعته األوىل 

يف قصائده األخرية،   "وال ينفي عن قصائده القدمية مطلق اإلبداع؛ إذ يرى أن الشاعر             
معوقات الفن  " متخطياً بذلك    )٧(،"وصل إىل مرحلة النضج الفين    ... وبعض قصائده القدمية  

  )٨(".واجلسد
  

                                           
  .١٧: السابق، ص) ١(
  .مرت ترمجته) ٢(
  .٢٠: اإلدارة الثقافية بثقافة الغربية، ص" دراسات حبثية عن الشاعر عبداللَّه شرف) "٣(
  .٢٠: السابق، ص) ٤(
  .٢٠: السابق، ص) ٥(
  .٣:  ص  ، ه١٤٢١/شوال/٢٥، ٣: ، العدد٤٤: جملة الثقافة األسبوعية، الصادرة من سوريا، السنة) ٦(
  .٣: السابق، ص) ٧(
  .٣: السابق، ص) ٨(



 ٤٤١

–زسري الع١(:ب ي(  
، وقـد   )تأمالت يف وجه مالئكي   : (وله دراسة جمملة أُحلقت بديوان الشاعر السادس      

  .صب اهتمامه فيها على الدراسة املوضوعية، أما ما خيص فنية شعره فقد جاءت عرضا
وأهم ما لفت أنظار الناقد يف فنية قصائد الديوان يكمن يف اكتشافه أسـرار إبـداع                

ف نفسه  بكل وسائل الثقافة؛ معايـشة، وقـراءة، واحتكاكـا،            تثقي"الشاعر املتمثلة يف    
  )٢(".وعراكا

ويرى أيضاً أن يف قصائد الديوان ما يرغم القارئ على االنطالق معها مسافراً ليحمل              
  )٣(.كل ما جيذب، مما ال يوجد يف كثري من منشور الصحف واالت

 )٤(جاءت أعظم من ذات الشاعر،    ويشيد الناقد العزب بفنية بعض قصائد الديوان اليت         
كما يرى أن جتارب الشاعر الفنية يف قصائده تلك أَمسى من أن تقتل طاقة شعره املتوهجة                

 ألن خياله الرحب الذي انسحب على جتربته الشعرية هو          )٥(بالتداعي اللغوي أو الصوري،   
  )٦(.صاحب السلطة الوحيدة يف التشكيل اجلمايل

  

اليت تناولت شرفاً وشعره، وأظنين استعرضت منها أبرز املالمح وبعد، فهذه أهم اآلثار 
الفنية اليت يراها النقاد يف دراسام، ومل أُراعِ يف اختيارها ما يوافـق اسـتنتاجايت، بـل                 
حرصت على عرضها كما جاءت، لعلَّ ملْهماً يصل من خالهلا إىل خلفيات مل أسـتطع               

  .الوصول إليها
 مل أُغفل من تلك الدراسات إال ما وجدته بعيداً متام البعد عن             ويبقى أن أُشري إىل أنين    

  .موضوعية النقد، أو ما رأيت يف عرضه إساءةً للنقد واملنقود والقارئ

                                           
  .همرت ترمجت) ١(
  .٧٤: تأمالت يف وجه مالئكي، ص: ديوان) ٢(
)٣ (٧٥: نظر السابق، صي.  
)٤ (٧٦: نظر السابق، صي.  
)٥ (٧٦: نظر السابق، صي.  
)٦ (٨٠: نظر السابق، صي.  
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ذلك آنَ يل أَنْ أَلتمس القَبول، وأَستمنِح الرضى، ُألوجِز بعد .. وبعد هذا التطْواف
أَهم ما توصلت إليه من نتائج، وأَبرز ما بدا يل من توصيات قَد تزِيد الشاعر إنصافا، 

  .وساحةَ األدبِ ثراًء
  
  : النتائج –

  
لقد صحبت الشاعر ونتاجه يف رحلة جادة، ابتدأتها باستعراضِ مراحل حياته، 

ثاره الشعرية والنثرية، مث طُفْت بأَبرز أَحداث والوقوف على أَهم مكوناته الثقافية، وآ
عصره السياسية، وأَظهر متغرياته االجتماعية والفكرية، ليستضيَء ا قارئ شعره بعد أن 

  .يحيط مبؤثرات نشأته وتكوينه
ويف الفصل األول استعرضت موضوعاته الشعرية، وبينت أن جلَّ شعره رومانسي 

التوجه، كما طُفْت بشعره التأملي الذي أَفْصح عن نظراته املُجردة يف عة، وجداينُّ ز نال
الطبيعة واحلياة، كما أَبانَ أيضاً عن رؤاه العميقة، وتساؤالته احلائرة، وبدا يل أن شعره 
االجتماعي ال يبعد شأواً عن سابِقيه، وخباصة إذا علمنا أن الشاعر تفاعل مع متغريات 

ماعية، وتقلباته الفكرية، وكان صوته يف شعره السياسي مسموعا، لكونه عصره االجت
 فلم يكن غري فيها الصراع مع جيوش البغي واالحتالل، أما شعره الديين تدمقبةً احعاش ح
أَصداء ضاقت ا نفس أَرهقَها الشرود، وأَمضها التمرد واالعتراض، فباح بأصدائه يف 

تهال، ومناجيا، وملتمساً العفو واملغفرة، وقد صرح شعره الوطين عن عمق شعره مب
  .إخالصه لوطنه، وصدق انتمائه إليه

وكان الفصل الثاين دراسة فنية طفت يف أَوهلا بتجربته الشعرية، واستنتجت أن داللتها 
لعموم أَقَلَّ نضجاً يف املوضوعية يف شعره أَعمق من دالالا الفنية اليت كانت من حيث ا

غالب مراحلها، ويف مبحثَي األفكار واملعاين، واأللفاظ والتراكيب أَثبت أن شرفاً شاعر 
معىن باملقام اَألول، فَعرضت يف املبحثني ملصادر معانيه وألفاظه، وفصلْت القول يف قضايا 



 ٤٤٤

ث بناء القصيدة حتدثت عن الوضوح والغموض، وأَثر ذلك يف التقليد والتجديد، ويف مبح
 تدة اليت افْتقاشتمال معظم قصائده على وحدة شعورية عامة قامت مقام الوحدة العضوي

ف قواه الفنية يف إطالة البناء الشعري، وقد ز نيف بعض قصائده، كما بدا أنه مل يكن يست
ا الصور فقد ثَبت عرضت أيضاً ملطالع قصائده وخواتيمها اليت بذل جهده يف إجادا، أم

يل تفوقه يف انتقائها، وقدرته على ابتكارها، وقد كان يوظف يف تشكيلها املفهوم البياين 
 موسيقاوالشعوري، مما جعل بعض صوره أَشبه ما تكون مبشاهد حية، وقد أَبنت أن 

طائره شعره كانت أصداء طائره احملطم الذي رنا إىل أنغامه كثريا، فراح يعوض عن 
بترنيمات شعرية عذبة بدت محسةً يف أوزانه السائرة، وقوافيه السائغة، وإيقاعاته الداخلية 

  .املؤتلفة
أما الفصل األخري فكان موازنة بينه وبني الشاعر بدر بدير، وقد تحقق لدي أما 

احي املوضوعية، شاعرا وجدان، كما أما شاعرا معىن، وأَثبت أن شرفاً تفوق يف بعض املن
والعناصر الفنية، كما أن بدراً تقدم عليه يف بعضها اآلخر، مث ختمت الفصل بتقييم شعره، 
 هِم، مث طفتزِييمشعراء عصره، وبدا يل أن شرفاً ال يتأخر كثرياً عن م ربِزاً مكانته بنيم

م، وكانوا قد أَجمعوا على شاعريته، ومتكُّنه بآراِء النقاد اجلادين الذين تناولوه يف دراسا
  .من فنه



 ٤٤٥

  : التوصيات –

  
 يل جوانب تدمرسوم فقد ب خططم فقو لكون هذا البحث دراسةً منهجيةً سارت
أُخرى من شأا أن تضيف جديدا، وتظْهِر مخبوءا، ولذا فإنَّ من حق الشاعرِ علَى الدارسِ 

  :أَنْ يوصي بِاآليت
  
  .د شعره الوجداين يف حبث مستقلّ إفرا–١
  . دراسة معانيه وصوره دراسة موسعة–٢
 طباعة شعره املخطوط مع منشوره يف جمموعة كاملة وفاًء له، وأُسوةً مبا فعل –٣

  .بثراث غريه من الشعراء الذين أَثروا ساحة األدب
يها الباحث مادةً  استجالء نثره من مقاالت ورسائل ودراسات نقدية، فقد جيد ف–٤

  .صاحلة للدراسة
  

وبعد، فال أَدعي كمالَ ما قَدمت، وال أزعم أنين أَملَمت بكل ما ينبغي اإلملام به، 
فإبداع الشاعر يستوعب أصناف الدراسات األدبية األخرى، وحسيب من ذلك كلِّه سعيي 

 رِضاه وقَبولَه، –أَوالً وأَخرياً–ه للغاية، باذالً فيها منتهى القدرة، وصادق اجلهد، وأَسأل اللَّ
  .وعونه وتوفيقه، وصلَّى اللَّه وسلَّم على نبينا حممد، وعلَى آله وصحبه
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 ٤٤٧

  : فائت شعره العمودي –أ 

  
  )١(إليها  الرحيل

  
ما شئت بالقلبِ فَاصنع أيها الرشأُ 

لْتأَح ا خطرتالكونَ أُغنيةً  لَم 
فبت مرحتالً يف إثرِكم فرِحاً    

مرت عليه شهور بات ينكرها 
 هال تدري قوادم وحطَّ يف التيه

وهدت الريح ما يبنيه من أملٍ      
 أناملُه مل تقدر إن حاولَ العزف
 هيف األضالعِ ينكر والقلب فآب

      له نوراً يعانقُه حىت خطرت
ال تسأليين قُبيلَ الوصلِ ما خربي 
  فاستقبلي نغمي فالطهر يف وتري

  

فيك الرحيلُ ومنك الري والظمأُ   
  خضراَء تشدو ا األطيار والكُأل
 كالطريِ جيترئ كميف أفْق والقلب
 يشكو عذاب اجلوى والعمر ينطفئُ
 يبتدئ أين نايةَ الدربِ أو م

 عيشه خطأُ        وخلَّفَته نؤوماً
وخانه اللحن حىت أَزه الصدأُ        

ال نور حولَك أو حلْم به تطأُ  
فانساب حنوك ال غَولٌ وال ظمأُ      
ما كنت غري غناٍء غالَه اخلُأل    

  بلقيس أنت وقليب يف اهلوى سبأُ
  

  
  )٢(كانت 

  
هلْ فيك يا ليلُ عن ليالي أَنباُء؟  

نا كملألحبابِ يدفع نا الشوقهز 
 كانت نعيمي وكانَ الركب منطلقاً

قد فرقتنا سهام البنيِ وا أسفي     

حنيا عليها فملُء القلبِ أدواُء؟      
د وكم للقيد إيذاُء  لوال القيو

واليوم يا ليلُ ما رحنا وال جاءوا 
واجلسم مات فال تغررك أشالُء 

                                           
  .٢٥: م، ص١٩٩٥/ ، أغسطس٢: ، العدد٢٥: جملة اخلفجي، السنة) ١(
  . ه١٤١١/ جملة املنهل، رجب) ٢(



 ٤٤٨

يا ليلُ ماذا؟ أليلَى ما تزالُ علَى 
نار البعد تحرِقين : ناديت يا ليلُ

  كيف التالقي وسهم البنيِ فرقَنا
  

 عهد الوداد؟ وهلْ للقلبِ إصغاُء؟
والبعد يا ليلُ آالم وبأساُء     

  والعمر ميضي وما يف األفقِ أضواُء؟
  

  
  )١(رحلة العمر 

  
بأي حرف إىل مسراك أبتدئ؟   

ت قد غامت مالحمها كلُّ البدايا
     همى ترنَقد أ األيك ال طائر

لُهيف األفْقِ واآلمالُ حتم طاف كم 
 هواسترقَى بدوحت الصدق مسا به
 وكم حتامى بدفِء احلرف يف زمنٍ
أنقذَه ى وال اإلخالصأجد ال احلرف 
ذَبلَت مشعة نم يا رحلةَ العمرِ كم  

فمجريي منم األيامِ تعلكُين؟ن   
  

يا رحلةَ العمرِ واأليام تنكفئُ    
وما تخلَّف إال اجلوع والظمأُ   
وال أحس بشدوِ الطائرِ الكُأل 

   يهترئ يف جنبيه واحللم وآب
ال الزيف مالَ به أو غالَه احلمأُ 
عاثَ الغباُء به واستفحلَ الصدأُ 
من مهمه التيه أو آسى له املُأل 

ما يزالُ الفىت يف الوهمِ خيتبئُ و
  ومن مجريي بعصرٍ كلُّه خطأُ؟

  
  

  )٢(غداً موعدنا 
  

رعاك اللَّه يا قليب 
تقَضي العمر مأسوراً  
فيا قليب أال تصحو 

   يف احلُب أسرفت لقد
وختشى البعد يف القربِ 
وتسكن صامتاً جنيب 

                                           
  . ابنه حممود مطبوعة باحلاسبمن جمموعة تسلمتها من) ١(
  .٤٣: م، ص١٩٨٧/ ، نوفمرب٨: ، العدد١٧: جملة اخلفجي، السنة) ٢(



 ٤٤٩

 ترجوه كنت حبيب
وآخر تبتغي أرباً     
وآناً تبتغي ليلَى    
وحيناً ترجتي لُبنى  

رعاك اللَّه خمدوعاً     
ما تنفك يا قليب    أَ

    ـمتهلْ يا رعاك الل
غداً يا قلب تلقاها    

فال تشكو وال تبكي 
غداً يا قلب موعدنا 
  نوحد حبنا عذباً

  

وتنساه بال ذنبِ     
وتلقي السهم يف اهلُربِ 

لصب وحتيا العمر كا
وتفين الليل يف الكُتبِ 

    بكاخل احلب تبيع
        أغاينَ احلب تعيد

 ه واسكُن هادئاً جنيبـ
وتقضي العيش يف الطَلَبِ 
وال تفىن علَى الدربِ 
ننالُ السعد يف القُربِ 
  وتدري احلب يا قليب

  
  

  )١(ال دموع 
  

فيم األنني وفيم الدمع والوصب؟  
كم من أُناسٍ على الغرباِء قد عربوا 
وكم أُناسٍ جبوف األرضِ قد قُربوا 

   هن غابت مالحمم الذي مات ليس
من أين أبدأُ واألحزانُ مملكيت؟   
الوحلُ غطَّى بقاع األرضِ من زمنٍ 
والقاسطونَ على البطحاِء قد ملكوا 

وآفةُ املرِء أن يحيا على وطنٍ        
 حاولَ السري ضد املوجِ تأكلُه    من

ال يرجِع الدمع من غابوا ومن ذهبوا   
        يف الليلِ حيتطب جمدل ُمكأ

 نسرِبي يف الكون مهوملْ يزلْ عطر
    العطب حيا بهي نم احلق تيلَم

 بب؟وكيف أَسري وما يل يف اخلُطى خ
 رحلَها السحب حطَّ وألقَت والغيم

      عصب مى ما لَهواملقِسطونَ يتام
 واخلىن طلب تتنام اللصوص فيه

   يف موطين رتب حيتانُ إنسٍ هلم

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ٤٥٠

يا شاعر اخلفقات الصدق رايتنا    
كاقرأْ كتاب ..    هعاحلزنُ ضي قلت

؟ قلتكم معذبةٌ : العمر آالف
يدعونَ عنتر واألعداُء واقفةٌ     

قلت كين  : عنوانُ بيتنكري البيت
هذا جلوج له يف الغي فلسفةٌ       

  تروم؟ حياةٌ جوف مكرمةماذا 
    مهمينع فيها سواٌء ليس الناس

          هساعت السري رلَ احملضوأُقف
لزيف ضايقَه اَ.. يا شاعري عاشق

مخسونَ عاماً وسيف القهرِ حيصدنا 
كلُّ البالد مطايا ناَء كاهلُها        

قَةً   أندحى األحزانَ مرت ى نظرت
رعت بالصربِ اجلميلِ تقى وكم تد

     همقالت طَّتإذا ش فتاك فاعذر
وأنت يف الصدرِ أشواق تعانقُنا 

لطهر خالَطَها   اَ.. عصرتها نفحةً
      هنسائم تما غاب كعند الصدق
يا شاعري كلُّنا يف عصرِنا رجلٌ    

      هتنشقَى بساح لظى احلياة قرب
 بقربِ العيشِ مسكننا      حنن املواتى

  نم هانئاً يف رحابِ اللَّه موعدنا
  

  والكرب األوجاع لقتنا به وكم
ما يل بينكُم : انتِسب قلت: قالوا

    واحلطب ا والنار أنا الشهيد نسب
 املسرات بئس العبد والذنب  ويف

   بييت اخلالُء وهذا احلائطُ اخلرب
؟ قلتن رفاقُكوم : والسغب دهالس

 ننسحب ال ذلَّ فيها وال بالقيد   
 وال حسب عن احلقوقِ وساطات
 تلفيقاً وال سبب لَ القيدلصوص

   الغضب هإذا ما هز فتاك فاعذُر
وجاع والنوب وكم أحاطت بنا األ

  التعب رنفواستمرأت رقَّها واست
ا صكأي      العرب واملقصد ب

 يف األضالعِ يلتهب واليأس وأُبت
   ى لَجِبنسري واهلو كفيك فبني
 شهب هنبض ويف القريضِ شعاع
 قَبوال و ها عيبقْشيف ر وليس
 ال األموالُ والنشب مهُّك والدين

ت مالحمه واستفحلَ الوصب ضاع
 ننقلب نا يف الزيفمن فات وعاش

    بثيف الرضى ي رح باملوت وأنت
حتسبقاُء ترالش له قريب يوم  

  
  
  



 ٤٥١

  )١(صريع احلب 
  

هام الفؤاد وكانَ ال يصبو 
أَضحى صريع احلب يف زمنٍ 
فىت صيبى ما يأقص فالشيب 

لت يف كبدي  أَشع: يا حسنها
معذرةً       : يا عودها الريانَ

       همتلث ها والريحعريا ش
يا نظرةً ما زلت أذكرها   
سهم أصاب وراح يأسرين   

تطَريف خلدي وال خ ما دار 
أَومأْت يف خفرٍ فجاوبين 
 تملها وما عتحتي ألقت
كَترت ها وقدحلاجت راحت  

  

اج رغْم سكونِه القلْب   واهت  
  احلب هقلب صلحي ما عاد

أمسى ونار احلب ال ختبو    
    اخلطب همثلَ اجلحيمِ فهد
مين إليك فهلْ دنا القرب؟     

        يب اللُّب فيثور يف رقة
    نا الركبماللقاِء فَض يوم

 بأَنتح تدفَع تدعحىت ب
لسهام بعينِها شهب    أنَّ ا

 يب الدرب الغرامِ فماج سهم
      صب لهمو أن الفؤاد

بنسكي شوقاً بصدري راح  
  

  
  )٢(النجم املسافر 

  
      إال ومضةٌ ويغيب قبمل ت
    أل احلياةَ ترمناً ورنا لهم

 يف رقة مهجرح دضمى يفمض
 كم هام حتت جناحه قلب الفتى
ورمت إليه بوعدها قمريةٌ 

   احملبوب الرائع يذا النده
لتائهونَ وعانقته قلوب      اَ

 عهم ويذوبوسرى يكفكف دم
        املشبوب منه حنانه وأُريق

 كذوب نهى وعدإن القُمار

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .٣٢ :، ص"قصائد مل تنشر: "م، بعنوان١٩٩٦/ جملة الرافعي، فرباير) ٢(



 ٤٥٢

وغفت على أنفاسه أَسيانةً 
  يبغي دفأه الطري ى إليهوأو
 يف رفقٍ بساطَ حنانِه فيمد
سيغيب منفرداً وتطوى صفحةٌ 
  لكن سيبقى يف اجلوانحِ شادياً

  

  حوبوش مدامع وعلى اخلدود
      إن حطَّ يف أملٍ عليه غُروب
     دروب نكله فإذا املفاوز

 وعلى اجلبنيِ من اجلراحِ ندوب
املَسكوب هيهدي األحبةَ حلن  

  
  

  )١(قليب واحلبيب 
  

لب يسحره احلبيب الق
فكأمنا هو شادنٌ        

فمضى يصيح كأمنا     
قد قالَ هذا شعرها 
والغصن حيكي خطوها  
ما يل أراه يهيب يب  
 دص كفِّي فوق فأُريح

صكالطفلِ ي ـلكنه  
 نهلُّ مي ى احلبيبوأر

 ها أنا   :فيصيح قليب
يجري ويسكُن يف ثنا  

  هى زمن اللقافإذا انت
  

     أملٌ عجيب هويهز 
   طروب يشدو بأحلان
 فال رقيب الصغري نج
 األصيلِ وال لغوب ذهب

أو ما تراه بدا يذوب؟   
داين اللقاِء وال غريب؟  
ويستجيب ري كي يكف 

 لن أجيب :رخ يف عنادـ
   الطيوب تسابقُه دعب

      يتركُين سليب ويفر
ا صدرِها فعلَ األريب   ي

قليب للحبيب ِء وهبت  
  

  
  

                                           
  .٣٤: م، ص١٩٨٢/  مايو– إبريل–، مارس٥ –٤ –٣: جملة األديب اللبنانية، العدد) ١(



 ٤٥٣

  )١(يا آسر القلب 
  

ــبِ           ــر القل ــا آس ي
          بالـــشوقِ واحلـــب
عـــرج علَـــى دريب         

تطفئْ لظى الصب  
              يا آسر القلبِ

ــرِ                 ــةَ الفج ــا طلع ي
ــرِ          ــسمةَ الزه ــا ب ي

ــرِ  ــرفت يف اهلج            أس
  قلْ يل إذنْ ذنيب

              يا آسر القلبِ
ــساكا         ــسو ألنـ تقـ
والقلـــب مأواكـــا       

والـــروح ترعاكـــا              
  يف البعد والقُربِ

              يا آسر القلبِ
ــساين          ــو وتنـ أَدعـ

ــاداين                 ــب نـ واحلـ
يــا نــور إميــاين                

جعلى دريبعر   
              يا آسر القلبِ

ــرِ                 ــةَ العط ــا نفح ي
ــرِ             ــوةَ العم ــا غن ي

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(



 ٤٥٤

ــدري              ــواك يف ص مث
اللُّب يا ساحر  

              يا آسر القلبِ
ما زلـت يف الـدربِ             
       ــب ــى احل ــا علَ أحي

والـــشوق للقُـــربِ            
  ما زالَ يف جنيب

            يا آسر القلبِ  
  
  

  )١(ال وداع 
  

يا ي احلسنِ يا روح اهلوى يف كلِّ دربِ   
يا شعاعاً من حنان اللَّه يف صدري وقليب         

يا نعيمي يا شقائي يا هوى روحي ولُيب      
أنت نوري يف حيايت أنت من آيات ريب         

   يف بعد وقربِآه لو تدري مبا يف القلبِ
                     ***  

كلُّ شيٍء يا حبييب هاهنا حيكي هوانا          
دربنا اهلادي وأحالماً وهبناها صبانا        
ورياض احلب فيها ذكريات من لقانا         

فجرنا الصايف على عمرٍ من الطهرِ رعانا   
  والربيع الغض صفو مل يزلْ يذكر حيب

                     ***  
يا حبييب أين أيام مألناها نعيما؟               

                                           
  .٢٣: م، ص١٩٨٦/ ، فرباير١١: ، العدد١٥: جملة اخلفجي، السنة) ١(



 ٤٥٥

وأذعنا حبنا أنشودةً جتلو الغيوما               
حبنا هذا الذي روى من العطرِ النسيما         

هلْ تذكرت األماين؟ كلُّها أضحت هشيما    
  كلُّها مل تبقِ حىت حملةً يف البعد تسيب

                     ***  
يا ي احلسنِ يا سحراً عن األحالمِ ينيب         

     يا أخا اآلمالِ كم أسرفت يف هجري وحريب
يا رفيق العمرِ إين مل أزلْ أحيا بدريب          

زورةً تحيي األماين جن باألشواقِ قليب            
  ال وداع يا نعيم الروحِ يا نوري وحسيب

  
  
  )١(سؤال 

  
أتسعد إذ تأيت رسااليت؟ : قالت

ماذا تفيد سجيناً وردةٌ خطرت؟  
   لو كان عطرك منذُ األمسِ عانقَين

     اآلنَ أجنحيت قد غاهلا شجن
ال حتسبيين أخاف احلب فاتنيت    
مل تبق إال ذباالت فَوا أَسفي  
اليأس حيملُنا والشيب يدفعنا  

 من موجعٍ قلقٍ باللَّه ال تأملي
  مي بعيداً فإين طائر هرِمحو
  

 :فقلت يف شجنٍ يكسو ابتسامايت  
وهل تفيد الرقى أشالَء أموات؟ 
  ألسعدتك بنورِ احلب أبيايت

  ى من غريِ رفّاتطالُ املَدوال ي
إين أُجلُّك أن تشقيك أنايت    

 ماذا أَفدت سوى بعضِ اجلذاذات؟
 ويف قيظ املدارات     حنو األننيِ

يف دربِ املتاهات السري شرِعأن ي 
الرساالت با مهسالص عيدوال ي  

  

                                           
  .٥٦: م، ص١٩٩٠/ ، مارس١٢: ، العدد١٩: جملة اخلفجي، السنة) ١(



 ٤٥٦

  
  )١(هلا 

  
هلا يف القلبِ ما وى     
هلا األحـالم مـشرقةً      
فكم هامت ا روحي    
ــا  ضــحوك ال أمسيه
  أُضيُء حياـا حبـاً    
وأغفو فوق أشـواقي    

ــارحيي     ــانقين تب تع
  هلا س ري  وهبتمين ع

فمن للـريحِ يطلقُهـا     
     ن للموجِ يبـسطُهوم
    هن للصبحِ ينـسجوم
ومن يل واهلوى قَدري    
  هلا قليب ومـا ـوى     

  

ــايت        ــاس ناي ويل أنف
ويل شوقي وآهـايت    
وكم طافت ـا ذايت     
ــدايايت  ــذكرها ب وت
وتطفئُ ضوَء مشكايت   
وتغفو فـوق أنـايت     
فتسخر من صـبابايت    

ــر يل ا ــايت وحتف   ي
خيوالً يف مسـاوايت؟    
ألزرع فيه مرسـايت؟    

ــد اآليت؟      ــبرياً للغ ع
ــايت؟       ــز راي ــه ت ل

  ويل قلمي وأشـتايت   
  

  
  )٢(يف رحاب العفو 

  
  والصفْح العفو ومنك مين املُروق

إين أتيتك ال زاد سوى أملي    
عريانَ أرجف ال ثوب ليسترين 

   حاللو هذنباً ضم كبفضل فارفع
ب هزها البرح   وفوق كفِّي ذنو

     حتشت اآلثام وال رداٌء به

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(



 ٤٥٧

ثقلَين اخلزي أضمرين والذنب أ
يومان يا سيدي يف غفلة عربا    
أكانَ متكأي للهوِ أما     

  أم أن أيامنا طالت طرائقُها 
ما عدت أدري سوى أين عربما 
 مين املُروق وكم أمضيت يف سفهي

فكم أتيت إىل األوهامِ أسأهلا  
يسوقُين احلُلْم للدنيا فأحضنها      

لْم واإلمهالُ يف زمين حلُقد غرين ا
يف زمنٍ وقد حلمت على املأفون 

تستر      هبشيبت فعنا فاره يف الد
       هغفلت يف وقت به تلُملقد ح
     رطب أين آبق أعرِف يا رب

  لكن عفوك زادي إذ حياصرين
  
  

 حالكَش هقد ضم ن خزيِهم والرأس
 حبوال ص يف جعبيت نور وليس
 كالسحبِ يف الصيف ال ظلٌّ وال بوح؟
والقلب يف هلوِه غاف وال يصحو؟ 
  حاللَّم العنيِ أو ومضٍ هو كطَرفة

صدين النصح ال ردين وازع أو 
وأَتبع الوهم مغتراً وال أَصحو 
 حوال فَو رِ ال عطريكنافخِ الك
فْحين السحىت شد ين الوهموغر  

تقَيأَش لو كنت   حالذب أوىل به ه
      حقُب حسنه فيز بابِك فغري

فهلْ تضن به إذ ينشد الصفْح؟ 
نفسي بِزاد أَشقيت    حرِب ما لَه 

حاللَّو وما يأيت به قولُ الشهود  
  

  )١(عتاب 
  

 للتلويحِ بالوعد طربي ما عاد
قسوت بالقلبِ حىت ظنها سمةً     
فال تلومي الفتى إن جلَّ مبتعداً    

أَراق فيك اجلوى إذ كنت مصغيةً 
وكيف يأسو على قلبٍ بال وترٍ 

مسِ ترسلُه واحلب مثلُ شعاعِ الش

   دعو علَى قربٍ وال بيأس وليس
من الصد فعاش يف الصد ال يشكو 

  دمن البع يف واد العيش وآثر
ديف الوع يف النأيِ إذ أخلفت وغاب 

   باهلجرِ يف جزرٍ بال مد رماه
 لٍّ ويف جِديف د لألرضِ ينساب

                                           
  .٢٣: م، ص١٩٩٥/ ، نيسان١٠:، العدد٢٤: جملة اخلفجي، السنة) ١(



 ٤٥٨

        رمحةوم ديف و ال احلببادت
  مؤتلق دى بالوجر وارلوال ح

         كفّاً تعانقُه إن مل جيِد واحلب
  يا وردةً تركَت بالقلبِ شوكَتها
هيف غريِ موضع لو كانَ ظين بكم  

  

هذي تبوح وهذي باهلوى تبدي 
 الكونُ من قبحٍ ومن حقْد ألظلَم
 دالرب من قسوة علَى غصنِه تمي

  دها واستنكَرت وديوأَخلفَت وع
  أو كانَ عندك طيف للهوى ردي

  
  

  )١(غربة األديب 
  

     نادشيمتها الع األيام يه
تروح على بنيها باألماين  
تخادعنا لنضحك مثَّ نصحو  

       وضيق حياةٌ كلُّها هم
يضيق ا األديب ويزدريها 

   يف الديارِ وال رفيق غريب
 على التعللِ والتمين   يعيش

يروم صالح أخالقِ الربايا 
يناضلُ ال خياف وال يبايل     

وكم ضاقت عليه سبيلُ عيشٍ 
وكم سهمٍ ينالُ من األعادي 
فضمد جرحه وسعى ينادي 
طهور يعشق األخالق تسمو 

نبيلٌ ال يبايل مجع مالٍ        
 تلُّ وإن متادكوحييا ال ي 

     والفساد نتعا التيددو
     وتغدو والشقاُء هلا حصاد

  الفؤاد به علَى وهمٍ يضيق
    داداحل جنبيه بني وعيش
    دادالس هويرجو أن يالقي
   يف املُقامِ وال وداد وحيد

مل هوينكر         ا يدعو العباد
         دادآمالٌ ش ويف جنبيه

      ويف اآلمالِ واألحالمِ زاد
   اجلواد لْ وظلَّ هوفلم حيف
  يف الدروعِ وال نفاد ركست

      مادالع وهو ى غايةبأمس
        قادلُّ وال يضال ي عفيف
       يف الدنيا التالد هروال يأس

به        الداجل وازداد اآلالم 

                                           
  . ه١٤٠٧/ جملة املنهل، شعبان) ١(



 ٤٥٩

ويقضي إن قَضى شهماً كرمياً 
  ويوقن أن هذا العيش يمضي

  

     الرشاد النفسِ حيدوه أَيب
اجلهاد هى سيشكرويف األخر  

  
  

  )١(مثل األمس 
  

 دطفي لظَى البعى قُبلةً تالفت رام
يا فتنةً تسري بأورِديت : وقالَ

 تهشاشظمآنَ واملاُء ال يروي ح
 هعذب إن الشوق الثغر ي لهدم

خالطَها ..  دهشةًفأظهرت احلب
واستبدلَت خدها بالثغرِ يف خفرٍ 
  حتملُه ال الريح طائر هفمس
 هيف فم جاءها واألمس ويف غد

يا حلويت شوقي يدافعين   : وقالَ
ى قدرا إن اهلو فال تضين  

  

     ديف و سابوان يف رِقة فهام
نى ملَى عاشقٍ عانودي عج الصد 

دمعن ع ى واحلُلْمحدو املنقد جاَء ي 
من فيك مبتدأً واملُنتهى عندي 
وأطرقَت برهةً خجلَى وال تبدي 
 ديف القص ها والطهرجفن وأَسبلَت
  دهى على الصتقو هوال جوارح

    دجنيا من  الود هويف جواحن
الو كوأَبتغي قُبلةً من خد در

باخلد إن أحببت يل الثغرتبدواس  
  

  
  )٢(أندلسية 
  

أخلـــصتكم ودا 
ــي   وزدت يف وهل
   فَتـصيا فتنةً ع  

ــدا    العه ــتم  فبع
ــصدا   ــزدمتُ ال ف
ــدا  بالقلــبِ فاتقَ

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(



 ٤٦٠

  قلــيب بــه ظمــأٌ 
ــين  تلفح ــار والن
سبحانَ من سوى    
  أحملُــه البحــر  
  ــه مننم ــر   والثغ
 ــسبه ــد أح   واخل
  هل شعرك الليـلُ   
لو كانَ يل أمـري     

ــن يل  ــاً   لك قلب
ــصحاً  ــومه ن أس
أخشى على قلـيب    
  إن كنت عاشـقةً    
ــةً  ــت قالي أو كن
ــيب ــأطلقي قل   ف

  

كوين لـه بـردا     
فخفِّفــي الوقــدا 

ــدا    ــدع الق وأب
يف العنيِ ال يهـدا     

ــدا    وورد اخلــ
  من صـبويت وردا    
أم صربنا امتـدا؟    

  تكم عمـدا   هجر
قد جاوز احلـدا    

ــدا      ــسومين ش ي
أن يكسر القيـدا    
ــردا   ــاديل ال   فب
ــودا   ــتم ال   وبع
ــصدا ــالغي ال   وب

  
  
  )١(إصرار 
  

تلهو وتصخب يف دلٍّ وإكبارِ 
 أسرفت يف اهلجرِ ال سلوى فترمحين

دنيا من الوهمِ أبنيها وأهدمها   
     أحيا عليها ونار احلزن تحرقُين
ما ضر قلبك لو أنصفت يا أمالً 
تمعما ساغَ يل يوماً وال ن العيش 

ماذا فعلت؟ لقد حطَّمت أوتاري   
وال لقاٌء به ختضر أشعاري    

 ا يف العمرِ أوطاري علّي أنالُ
واهلم والسهد واآلالم مساري 
أَغفو عليه وتصحو فيه أفكاري 
بالبعد عنك مدى األيامِ أنظاري 

                                           
  .٢١: م، ص١٩٨٩/، يناير١٠: ، العدد١٨: جملة اخلفجي، السنة) ١(



 ٤٦١

 فارحم فديتك ما يف الصدرِ من أملٍ
صد هواك وآالم مبرحةٌ      

لُهجمال شيءُُ ي كدبع والعمر  
  

جيتز حلين إما باح قيثاري    
تدمي فؤادي وتشقيين بإيثاري  
  إال هواك وإال فيض إصراري

  
  
  )١(أغنية 
  

مثلَ طَلٍّ ذَوب العـطْ     
مِ العـذارى   مثلَ أَحال 

     قلـب يف جنيب فر
 ـيرسم اآلمالَ واألح  

  هاتفاً هذي حيـايت   
  

 ر علَى صدرِ الزهور   ـ  
 بــالعطور حــافالت 
     ُأل الـدنيا شـعورمي    

 الم كالروضِ النضري  ـ
    ونـور ـبكلها ح  

  
  

  )٢(موكب الشعراء 
  

يا موكب اخلريِ هل للصبحِ أخبار؟ 
مِ الدربِ تعزيةٌ؟   هل عندكُم يف ي

كُمالنورِ بعضاً من نضارت يا موكب   
   كُمموكب النورِ حيا اللَّه يا موكب
ال نرجتي غري شيء قد يكونُ لنا 

بعض العزاِء فإنا ليس يشغلُنا     
لوال الذي صار من قيد يكبلُنا     

   وكلُّ الدربِ أخطار طالَ الطريق
     الشقاُء وملَّ األهلُ واجلار زاد
    وال نار ما يف الطريقِ لنا نور

 بعض الضياِء لقومٍ يف الدجى ساروا
  يف الصدرِ تذكارذخراً ليومٍ له 

 وارأَسينا وتقص واجِزإال ح     
    اربج إن القيد ما فاتنا الركب

                                           
  .٩٥:  ص  ، ه١٤١٣/ الة العربية، ربيع األول) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(



 ٤٦٢

هل تبلغون حتايا ليس حيملها     
وال خري النعيم نا         ماتعطالي 

 كُمفُرقَت ن يل بعديا صحبةَ اخلريِ م
  عوجوا على الدارِ واقضوا حق صحبتنا

  

عنا النسيم وال ريح وإعصار؟       
ى وأشعارى وال شكوأجد ال الصرب 
 ارذخ فإن القلب احلنان بعض
  فالليلُ طالَ فهلْ للصبحِ أخبار؟

  
  

  )١(وداعاً رفاقي 
  

ت اهلناَء سأحيا     ألين جهل
ألين حرِمت الشباب سأمضي 
ألين وأين سأقضي وحيداً  
فطفلٌ ينادي ويسعى طروباً  

يغين وجيهلُ معىن الشقاِء    
 قضى العمر يرعى طُيوف األماين

وملّا تداىن تولّى سريعاً       
ومات الشباب قُبيلَ الشبابِ  
طالَ الطريق الليلُ يا نفس لك 
 السكون ن؟ ليس غريتنادين م

أفيقي تولّى زمانُ اهلناِء       
أفيقي حتطَّم كأس اخليالِ     

على الرغمِ مين ومنك الشقاُء 
تنادين من؟ أين منك املنادى   
 البعيد السراب أما تسأمني
  ال يستجيب والدهر تنادين

   احلُفَر كما شاَء دهري رهني
 رالقَد العذابِ طريد رهني
  روراودين كلَّ حنيٍ صت
 رمأحلَى أَماين الع بداعي
 رويكسو الليايل ضياَء القَم
  رقحنو على البائسِ املُفْتوي

ف عبر    شباب مرجى كطي
 رى والثَّماجلَن لْووقد كانَ ح
  ردحإىل املُن طاكخ وضلَّت
 رجالض ثارِ وغريالع وغري
 رشتنى تاألس وهذي رياح
 ثَردى واناهلو غصن حوصو
فثُوري كما شئت أين املَفَر؟  
أما تسأمني لطولِ السهر؟ 

ثَر؟ ويغريك وهم غريب األ
 كفَر والليلُ قلب رجِنيوت

                                           
  .قلم الشاعرمن جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة ب) ١(



 ٤٦٣

    اهلوان رحج تعالَي نضمد
وحنيا ننادي سهام      املنون 

         احلياة روروإال فإن ح
ففي املوت سلوى لقلبٍ معنى 

     ا لركنٍ قصيأفيقي وهي
     الرفاق ساد أفيقي فقبلَك

وما الشهد يا نفس عند امرِئٍ 
 فنيى علقمٍ واسأيل املُدنسو

   منا الطريق ضاع أفيقي فقد
   وما عاد يجديك هذا الدعاُء
ألنا حرِمنا الشباب سنمضي 
  وداعاً رفاقي وداعاً وداعاً

  

 رغَد املُداوي الذي قد حروج
 رإلينا القَد ى يستجيبعس

     ْاألغَر ا املَماتمن بقري
  ْرمتسم الليايل أَسى هقَتس

    ظَرتاملُن املوكب نادي بهن
       قَرتواملُح اَألرومة عزيز

ص سم دوعت ررالض نوف
 فَرحانَ الس كفهايت خيام

       ْرواملُستق وضلَّ املُسافر
 رشجدي دعاُء البوال عاد ي
  احلُفَر بني كما شاَء دهري
رضطالَ صربي ويومي ح لقد  

  
  

  )١(دمعة يف رحاب املصطفى 
  

رعتسى يف الصدرِ يحي حبجمِ املَدرج 
قٍ مخدرة      وليس جرحي من سا

     هتشهد واأليام رحيبلْ إنَّ ج
 طَةماها كُلُّ ساقح تحىت استباح
حىت القرود أناخت فوق صفحتها  

يا أمةً طفلةً تلهو بدميتها           
فيم ارتحالُك حنو التيه يف ولَه؟    

وكم صرخنا أفيقوا يا بين وطين 

   رتجدي وال األحلانُ والوي ال الشعر
     را اخلَد وال كف تأىب املَسري

 رواخلَو غالَها اإلرهاق أُمة نم
رمح تبل واستأسد والصع رسنتواس 
 ى اَألثَرإرثَها حىت امنح توبعثَر

يح تزأر يف طياتها النذُر      والر
 هل يرجتى اخلري ممن باهلدى كفروا؟

   رببابِ الدارِ تأمت إن الذئاب

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(



 ٤٦٤

"حثيثاً" نقفور نا       عاددوحت حنو 
يا أمةً حريتين يف مسريتها            

يا سيدي يا رسولَ اللَّه معذرةً  
خافوا من املوت فانساقُوا طَواعيةً   

لةً   ز نيا أمحد اخلريِ يا بشرى م
     عانِقُهفينا كتاباً لو ن تركت

واحدةً : وقلت كونوا يداً يف احلق
لندى حلواَء طازجةً   قدمتها كا

 نسوا الكتاب فضلوا الدرب وانفرطوا
 هددأُر يا سيدي حيليت شعر  

إين صرخت مراراً من لَظَى أَملي   
 قافية لصويت غري فما استجاب  

وأنت يا شعر يا دريب وقافييت     
بك ارتقبت مساًء غاب مدرِكُها 

ت أناملُه  فاعذُر فتاك إذا خطَّ
  وحطَّ رحلَك ال تطلب بنا بدالً

  

      رمهارونُ أو ع ى لهدصوما ت
ما قيمةُ العيشِ لو يف الذلِّ ننحصر؟ 
القوم بعدك يف اللذات قَد سكروا 

ه احلَذر    وليس يهرب من أقدارِ
     رشالب فهمى لو ياهلد يروم نمل
      روالفُج ملَا أحاطَ بِنا األوباش

   رتصنت تباملُن نم إن الذئاب
 رنتشنوراً كانَ ي اخللق عفضي

   قَراألرضِ والب كالب مقتهزمو
 هلْ ينفع الشعر من يف الذلِّ قد قُبِروا؟
 رهوالس واألوراق شهدوالليلُ ي
 روالص شهقا إذ ت تبكي احلروف

ماذا أقولُ فرأسي بات ينفَجِر؟   
     واملطَر كانَ الربق دارِكم نوم

 رموال س عرال ش احلزن يف ساحة
فَرأيها الس عذاب كلُّ البالد  

  
  

  )١(نبض اجلوى 
  

بزغْ بشائره  تأخر الصبح مل ت
يروح يضرِب يف األضالعِ مكتئباً 
 هوانِحج لَّتعشرونَ يوماً وما ب
  رسالةٌ منك لو هلَّت بشائرها

    تضركاملذبوحِ ي فَأَنَّ طريي
 ضمالر غتالهإذ ي دويشتكي الرب
 ضيف أرجائها النب رسالةٌ منك
 ضوال م حرال ج تاملي ألحيت

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ٤٦٥

أطري فوق جناحِ احلرف منتشياً 
وينسج الوهم يف أحنائها طرباً  
  رسالةٌ منك يف أجوائها أفقي 

َى أجراً ملُرى يف النورنٍ فهل ت
 عشرونَ كاأللف قد مرت على مهلٍ
 كُمنأي يف احلُب هآد نمل فانظر
كَلَف ى بهعلَى عاشقٍ أود فواعط  

  

رتقي القلب درب األمنِ ينقض وي
     فتضنشواناً وي األفْق نوحيض

 ضغتاهلا القبضِ ال يوالر ننيا مد
بكُميف ح اهرب ..   ضالنفْلُ والفَر

  ضها غَمن شاردةٌ ما مسفالعي
  ضالر ال يغتالُك كفديت موارح
ضأَر ماله تبن بكح أمام  

  
  

  )١(كريات ذ
  

سأذكر مهسك يف مسمعي 
واىل الصباحها ما تسأذكر  

  
      امنا املاضياتأي سأذكر

ةَ أنظارِنا احلائراتوضم  
  

    ةً كالزهورها غضسأذكُر
الغرور مناه غذاها شباب  

  
     ها بسمةً يف الشفاهسأذكر

رِ واضيعتاهمالع تولّى مع  
  

لزمانْ       عهود غرامٍ طواها ا

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

وإشراق سحرِك يف أضلعي   
  وما حن جنب إىل املضجعِ

  
 ةَ البامساتوآمالَنا احلُلو

بكاحلُلْمِ يف اَألر كعِوخطو  
  

عذار أمان     ى كنفحِ العبري
  ومل يدرِ طعم هوى خادعِ

  
 ةْوذكرى غرامٍ وبقيا حيا
  وعشت أناجيه يف أدمعي

  
وفرحةُ عمرٍ تولَّى وكانْ    

                                           
  . ٥: م، ص١٩٨٩/ ، فرباير١١: ، العدد١٨: جملة اخلفجي، السنة) ١(



 ٤٦٦

  فيا ضيعةً لألماين احلسانْ
  

سأذكر حبك يف أضلعي      
  كنورٍ يضيُء ظالم احلياةْ

  

  
***  
  
  

  تولت هباًء ومل تطْلُعِ
  

وذكرى غرامك حتيا معي   
  وحييا معي العمر يف مضجعي

  
  
  )١(دعاء 

  
لَعوبتهالً وروحي مم ةْأدعوك     

يا من ذكرتك والسهام تنوشين 
حسيب التفكُّر يف مجالك برهةً 

أهواك يا سر اجلمالِ وأرتضي   
لوال انحداري ما تعذَّب خاطري 
هبطَت ولو ظلَّت هناك بعرشها 

القيد كبلَها وعاق مسريها       
كم هزها شوق إليك فعاقَها      

ردتين        من يل إذا أنكرتين وط
  يا رب ال أبغي سواك وإنين

  

  عرتم كظمآنٌ وكأس ةْوالصدر 
 هعالدينِ والدنيا م عطر فْتتفاس
ا كلَّ اهلمومِ املوجِع ىةْأنس    

   هعيا قليب م رضيكالذي ي منك
عجِ ال تدري الدالرياحِ اهلُو ةْبني  
ذَّبتها كلَّ حنيٍ زوبما عةْع   
عضاملُر ها وبئسأرضع ةْوالسجن 
عنفْسٍ هال فعالترابِ وض رةْأَس  
عمجم والقلوب ةْعن عرشِ حبك 
عتهالً وروحي طامبم ةْأدعوك  

  
  
  
  
  
  

                                           
  . ه١٤١٤/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ١(



 ٤٦٧

  
  )١(مواجهة 

  
قٍ ز نكيف انفلت من األضالعِ يف 

تروح تنسج أوهاماً تعانِقُها    
اهلو ا خربتأم قَةى يوماً على م   

 قسال ماٌء وال و ى العمرحىت انته  
   ألَم هخيالٍ نبض ال شيَء غري
 يف مدارِجِه عواقْب كشعل دفَع   
  هي النهار وأنت الليلُ مكتئباً

  

 أقضك الصمت أم قد غالَك الشغف؟  
 فيف شوقٍ وتنعط مالوه وتتبع

 عرصات احلب ترتشف؟ ودرت يف
 فى عريانَ ترجترالس دعب تدوع
 فكها يذكرى غرامٍ دمع وغري
  فاألس ال يغتالُك ضِ النفسورو
  يا أيها القلب قلْ يل كيف نأتلف؟

  
  

  )٢(عودة 
  

 فبالبابِ يرجت ذنِبيا سيدي م
        هعخاد والعمر فَهالكلُّ آس

مل جيد غري بابِ العفوِ يقصده و
  أثقلَه فإن الذنب عليه ففاعط
ومن سواك إذا ما الذنب أرهقَه؟ 
 لُهكاه كي يرتاح له الباب فافتح
  وحسبه أنه قد عاش معترِفاً

  

      فكها يخطايا دمع ويف يديه
  رِفعلى األيامِ تنص حىت أفاق

وزارِ يلتحف فجاَء بالذنبِ واأل
 فؤى واستفحلَ األسالر هتوعذَّب
ومن سواك به األحزانُ تنكشف؟ 

   فى حييا ويرتشويف حبارِ الرض
نغترِف منه حبر كبأن عفو  

  
  

                                           
  .١٠٧:  ص  ، ه١٤١٦/ ، حمرم٢٢٣: جملة الفيصل، العدد) ١(
  .١٠١:  ص  ، ه١٤١٦/ ، شعبان٢٣٠: جملة الفيصل، العدد) ٢(



 ٤٦٨

  
  )١(انعطاف 

  
 فكَل علَى الدربِ إين هائم جعر
أنت الذي من حبارِ النورِ أسكَرين 

هام حتملُين      حيوطين احلُلْم واألو
 لَهيف و القلب كيف بإين ألعج

      هلهِمي واحلب ظُهيوق الوجد
 تلَجتراضٍ مبا اخ نهوكانَ يف ك

      هغيتعنيٍ رأى يف النومِ ب قرير
        هبداعنوراً ي له حىت خطرت

  ما أمجلَ العيش لو أن الزمانَ صفا
  

  ناحطْ جسوابفيرتش لِّ القلبخ ك 
  فالشغ الً يسري يبرحتم فبت

      فالصدرِ باآلمالِ يلتح وطائر
! بعد املشيبِ إىل األحالمِ ينعطف؟

        فيرجت والكف هرغمي والنور
       نفوال د ال هم اجلوانح به

 فوال أَس كْرباألمسِ ال ف وعاش
من نوم فهب       رِفيشدو ويغت ه

  وأشرق الفجر واألحباب قد زحفوا
  

  
  )٢(انطالق 

  
تعايل منإل الدنيا رواًء       

نغرد إن بدا يف األفْقِ ضوٌء 
نسوق احلُلْم أحلاناً وعطراً 
 إن بدا يف األفْقِ غيم ونبِسم
 ونسمو فوق ما يسمو ونسري

تعايل منإل الدنيا حناناً    
ر عمرنا بالطُّهرِ شوقاً نشج

   كُفبالغناِء وال ن حونصد 
 فشي ونسمو بالصفاِء رِضى

   رِفأضواًء ت وحندو الطري
فَبعد الغيمِ وجه الكون يصفو 

     لُفن وعلى مدارجِه سىن
وفوق مرابعِ اإلميان نغفو 
 فعونرقَى يف السماَء يداً ت

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(



 ٤٦٩

رع يف مدارِ األرضِ حباً  ز نو
ونسبق يف الرضى طرياً طليقاً    
  إن بدا يف األفقِ شر نسامح

ونبين باملُىن بيتاً ظليالً      
زورق األيامِ يجري  .. تعايل

خطانا يف حنايا األرضِ ظلٌّ 
فكوين يف املدى حلناً وذكرى 

 هباًء      فإنْ ذابت أمانينا
  وإن سقَطَ الشراع فقد كفانا

  

     الوفاَء فال جيِف ونسقيه
   ِسفوال ن يف مداه حنلق

ونعذُر من يناوِشنا ونعفو     
 قْففما لليأسِ يف الرمضاِء س
وكيف يغض عن جمراه طَرف؟ 
 فروإنا يف كتابِ األرضِ ح

وأنفاساً هلا األنسام تهفو    
 شنا ويف األنفاسِ لُطْففقد ع

   الذكرِ نطفوبأنا يف حبارِ
  

  
  )١(هل تذكرين؟ 

  
  يف ناديك دعما زالَ يرجو الس
حييا هناك على ربوعك صادحاً   
مل يدرِك األفراح إال مرةً    

 أَذَكَرته يشدو بأحلان اهلوى 
  أيام نلقَى الطري يف روضِ اهلوى

هل تذكُرين؟ لقد تفرقنا فما   
بِك صادحاً ما زالَ طرياً يف رحا

عيد فلم الزمان آالم تههد  
  

   فيك ةرأى كلَّ املالح قلب
    كالطريِ مقروناً إىل واديك

 دونَ شريك إليه التفت يوم
شعراً ويفين العمر كي يعليك؟ 
فيك ى من مراشفسكر والروح 
بالُ الفؤاد على النوى يفديك؟ 

يك يستاف عطر الطهرِ يف ناد
قليكأو ي دهالس رغم ذكراك  
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 ٤٧٠

  )١(شكوى 
  

أمن احلبيبِ وظلمه شكواكا؟   
 أو مل تفق يا قلْب من وهمِ اهلوى

    خادع بخ أتعبتين واحلب
 خملص وال حبيب وىل الشباب
  كنا ووىل العمر فاصرب جاهداً
ى قذىالشبابِ سو من بعد ما العمر 

يايل العمرِ مسكاً خالصاً كانت ل
 ليلٌ طاهر نا يف احلبكم ضم
والروض حيملُ من غرامك نفحةً 
واليوم شاب الرأس مالَك حيلةٌ  
يا قلب أقصر ال يفيدك يف اهلوى  
أتظلُّ غراً واحلياةُ متوج يب؟ 

عادت ليالينا صقيعاً بارداً       
يا قلب ودع يف سكون عيشةً 
  واستقبلِ األيام يف إدبارِها

  

فإذا نسيت تعيد يل جنواكا   
لتعيش ال قيداً وال أشراكا؟ 
وتدور كاملصروعِ يف مغناكا 
وأراك ما تنفك عن دعواكا 
  هيهات جيدي أو تنالُ مناكا
فاقبلْ مصريك لن يعود صباكا 
واليوم الشيٌء سوى ذكراكا 

اكا فأذعت للبدرِ املنريِ هو
سحريةً تز من نشواكا       

يف صنعِ دهرٍ ال يحب رضاكا 
  ماضٍ فإن الشيب عنه اكا 

يا أيها املسكني ما أشقاكا    
 واثاقَلَت بعد الشبابِ خطاكا 
قد عشتها قبالً فكانَ هناكا 
  فاآلنَ ال تجدي اهلوى شكواكا

  
  

 ٢(العمر أنت(  
  

 قليب الذي قد عاشدونَ شريك 
أسرته معجزةُ الغرامِ فلم يزلْ 

هلناءةَ فيك  وجد السعادةَ وا  
          عذَّباً يرجوكم يرنو إليك

                                           
  . تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعرمن جمموعة) ١(
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 ٤٧١

يدعو ويقِسم ال يزالُ متيماً 
أسرته منك مالحةٌ يشدو هلا     

مل يدرِ قبلَك ما اهلناُء وما الرضى 
ما العمر إال أنت رغم تكتمي 
طُويف على عمري أنالُ رغائيب 
  ولتعلَمي أني املُحب وأنين

  

 ىب واديكفين احلياةَ علَى ري
 ال يسلوك وهلاً وحييا العمر
 فديكماً يتيم ى إليكفسع
 ى تدعوكنيا األسيف د والروح
 يفيك واستقبلي نغمي عساه
السعادةَ واهلناءةَ فيك أجد  

  
  

  )١(ال خوف 
  

 كُف اللوم والعذَال يا عاذلَ القلبِ
 ال يرى أمالً.. قد عاش عمراً شريداً

 هدسعحييا على اآلمالِ ت واليوم
طافت به فرحةٌ قد كانَ يطلُبها   
 بِه حاً وإالّ ما تطوفرج شخمل ي
  بأمنية ؟ ومل يظفرخافماذا ي
  فلْتترك القلب حييا يف اهلوى زمناً

لقلبِ ال جدوى بتذكرة يا عاذلَ ا
أقصر عن اللومِ يغريين ويدفعين 
عاشت بصدري حلْماً ال يفارقين 
 هرأُنك ري لستمعل فيها نعيم

علِّقْتها وهي يف قَلْيب مملَّكَةٌ         
  يا الئمي كُف عن لومي فال أملٌ

  

كَفَى بِقَليب ما قاسى وما حمال      
طَّمحال  إال وما أَم األيام ت

ويرتجي السعد يف دنياه واجلَذَال 
والقلب يرقص يف أضالعه جذال 
فاجلرح ما زالَ يف جنبيه ما اندمال 
يحيا عليها ويخشى فَقْدها وجِال  
  علَّ الزمانَ يزيلُ اهلم والشغال 
شب الغرام وأضحى قاهراً بطَال 

لْقى حبها خضال دفْعاً إليها أل
واليوم نلت هناًء زاد واكْتمال 
كيف السلو وما ألقَى هلا مثال؟ 
تنهى وتأمر ال أبغي هلا حوال 
  فالقلب يرفُض فيها اللوم والعذَال

  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(



 ٤٧٢

  

  )١(ال تنكري حيب 
  

 راحت تسائلُ صحبها عن حايل
حىت كأنا ما الْتقينا مرةً    

     إنْ أنكرتينالتسأيل عين ف
الليلُ يشهد والكواكب أنين 

    غَىن به يب فقدري حنكالت
 كُلُّ روضٍ شاهد؟ ونكرينت أَو
من ذا الذي أعطَى اخلدود مجالَها؟ 

من مجلَ العيننيِ حىت أصبحا   
هبا واَضا   : من قالَ للنهدينِ
هبا واحكُما  : من قالَ للشفتنيِ

:  الَ للشعرِ الطويلِ جدائالًمن ق
 شاهد كيب فحسنال تنكري ح
إن كانت األيام هدت قُويت 
  فلْتهجري هجراً مجيالً طيباً

  

واستنكَرت حيب وكلَّ مقايل   
يوماً ومل تسمع هلمسِ سؤايل 
ردت عليك مواقفي وفعايل 

حملْت فيك مالمةَ العذّالِ     
   لربى واهتز من أمثايل طري ا

أو جتحدين وأنت صنع خيايل؟ 
من صاغَ سحر القد كالتمثالِ؟ 
جنمنيِ صيغا من هوى وداللِ؟ 
عبِقَينِ من عطْرٍ بغريِ مثالِ؟ 

واستأثرا مين بكلِّ جمالِ؟   
فْرِفحايل؟.. ر رنكت ؟ فكيفوايس 

ضايل  أو تجحدي ما كانَ من أف
  وازداد طعن الدهرِ يف أوصايل
  ال تنكري حيب وكُلَّ مقايل

  
  

  )٢(يا جرية احلي 
  

يا جريةَ احلي قد أَودى يب األملُ    
ما يل وللناسِ دنياهم تعذبين؟     
أَبين وأُنشئُ واآلمالُ جتمح يب     

   َمُأ حي وما أنفكرج تاجواه
وحتيا حفَّها السقَم والنفس ترجو 

   مكْتتواحلزنُ يف الصدرِ خمبوٌء وم
                                           

  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
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 ٤٧٣

يا جريةَ احلي هل يف احلي من أثرٍ 
ا تنفك خادعةً دنيا من الوهمِ م

عشنا عليها سنيناً وهي الهيةٌ    
هل من بقايا ألحيا ال يعذبين    
قليب لديكُم فهل تدرونَ كم أملي  

يا جريةَ احلي ما زِلنا يراودنا    
  نجوال ش ال هم الطفولة عهد
نلهو على التربِ حيناً مث يضجرنا 

كم من ليالٍ قضيناها يجمعنا     
ال يعبأُ القلب بالدنيا وزخرفها 
 نبكي ونضحك ال حزنٌ يطولُ بنا

    وننشئُه نصحو على احلُلْمِ نبنيه
يا جريةَ احلي إن الشوق جيذبين    

 ما عدت أرجو سوى ذكرى أَطوف ا
  فلتذكروين إذا أمضي فال أملٌ

  

حنيا عليه وجرح الصدرِ يلتئم؟   
      منهدم بنا فزمانُ السعد تدأَو
     منحطمثَّ انتبهنا على اآلمالِ ت
ذكر الفراقِ وعمر بات ينصرِم؟     
     كَماألمثالُ واحل هتنفع ما عاد

اِء يبادينا فنبتِسم      ذكر اهلن
مها بالفرحِ تعتصمن جهل والروح 

  منقتح ى لنا والنهرلوس فالطني
 محتكحكي ونت ةدإىل ج شوق
 محتدم جنتنا والقلب فالروض
 مراضٍ وال اآلمالُ تنثل والقلب
بتِسمالوهمِ ت صغي وعنيت والروح 

هى شقاًء هدأضح والعمر مرالض 
 فالصدر أَودت به األشجانُ واألملُ
مُأ وما أَنفك ثار حواجلُر  

  
  

  )١(ال مالم 
  

فَما أَخشى املالم مع السقامِ 
حتصن يف دروعٍ من سهامِ 
تفنن يف اخلصامِ واالنتقامِ؟ 
  وقيدين ليكبح من زمامي
إذا جمع الظالم على الظالمِ 

 أَطيلي ما بدا لك يف مالمي   
حتملت األسى عمري فقليب 

أالم !  ى زمانسو الموهلْ ي
لقد أَودى مبا ملَكَت مييين 

ك ال أُبايل   فلومي ما بدا لَ

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(



 ٤٧٤

عد اليأسِ نأبه بالكالمِ؟ أَب
 مضى عهد الصبابة واهلُيامِ

ققْررامي.. تغَر نيين ملَ عيو 
فمات الطهر من عامٍ لعامِ   
من األيامِ يف ثوبِ الرغامِ؟ 
تغلْغلَ رغْم سعيي للعظامِ 
وأَمعن يف العناد ويف اخلصامِ 
كشأن الطفلِ من قبلِ الفطامِ 

ميف كلِّ عامِي لُّ لقاءه      "
" كثري حاسدي صعب مرامي

ضعيف احلَولِ من طُولِ املنامِ 
  !وكُفِّي بعد ذلك عن مالمي

  

رضينا اليأس فيما قد تبقَّى 
        كين مالمرحفقُويل لن ي

إذا ذُكر اهلَوى فَشؤونُ عيين 
لَقَد كُنا وكان الطهر يوماً    

فما ذنب الفؤاد إذا تردى 
      كبلين بقيد الدهر رأيت

وملّا طالَ صربي زاد غيظاً 
وأسلَمين إىل نومٍ طويلٍ  

فملَّين الفراش وكانَ جنيب  "
قليلٌ عائدي دنِف فؤادي  "
"   عليلُ اجلسمِ ممتنِع القيامِ"

  فَلُومي الدهر إن أزمعت قَوالً
  

  
  )١(مشوخ 

  
  اآلالم حتوطُه غدا الفؤادو
  األوهام هبنبض ى تطوفومض
 فتختفي األسقام اجلواب جيد

م؟    وكَبت خيولٌ كلُّها إقدا
 ومىت ستبصر يف الدجى األحالم؟

وخبا الضياُء وندت األرحام؟  
وإىل مىت تلهو بنا األيام؟         

    يف األفقِ أنغاماً هلا أنغام

      األيام وولَّت الشباب بذَه
كم عاش جوف الريحِ يدفع لفحها 
 علَّه عن احلقيقة حثو الوجودي
 كيف احلصانُ قد استجاب لظاملٍ
 أم كيف يشرق بالورى ألق املنى؟

ما للئامِ على البسيطة سودوا  
 اق؟ وأين من نهفو هلم؟أين الرف

عبأا من مهجيت وبعثتها  

                                           
  .١٥٧: حسني علي حممد، ص. د" مقاالت وحماورات: وحي املساء: "من كتاب) ١(



 ٤٧٥

   قاموم أين صاحب وظننت
   طامح ناً فالفؤادطَع تدري
   األقزام توساد الظالم مع

فليس يضام مهما احلصانُ كبا 
ى أنغامواألس رزه رمفالع  

  

    ها شوقاً على أبوابِكُمونثرت
   يتهور كُمفإذا الذي يف أرض

تضأُغْم وإذا العيونُ عن احلقيقة 
لكنه     .. تلك احلياةُ مفازةٌ

  فازرع زمانك فرحةً وحمبةً
  

  
  )١(عتاب 

  
كضاح رثَغ روافت   امسب 

ومنِ استبتك فسالت األنغام؟ 
ومنِ اليت من وحيِها اإلهلام؟  
 والتهيام عين الشوق غاب أو
 متي أَنسامأىن أَر وشذاك  
 األحالم شرِقت وبنورِ وجهِك
  أو كنت أثناَء الغيابِ تنام؟

  

قالت بِصوت ساحرٍ متدللٍ      
ع كرى أَهلتن يا تييب؟   مغت دن

 من شاغَلَتك؟ ومن ترى حدثتها؟
 كوجه ما غاب–ين–قلتمذْ فارقت  

  عيناك تؤنسين بِسحرِ حديثها
وهواك يمُأل وحديت ويشدين 

  يا ويلَيت: قالت بدلٍّ ساحرٍ
  

  
     )٢(يا قدس 

ن الغرامِ مكاين؟  .. لبيكم أين
ين      وتدور بني حمبة وتفا

 من اهلذَيان برض مفحديثُه
ى األوطانعمري يف هو تصخأَر 

داعي اهلوى يف مقلتيك دعاين   
دنياي يف عينيك تحفلُ بالرضى 

   معِ الوشاةُ مقالَهدفَلْي أهواك
أنا منك فالتمسي اجلزاَء فإنين    

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
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 ٤٧٦

      العلياُء من أركان ما شادت
  اإلميان لصرخة ال يستجيب

        وهوان مذلة بني وثراك
وطن على حب اجلهاد رعاين   
قد هاج إحساسي وهز كياين 

ولدي ختذتك عدةً لزماين    
و صنوف الذلِّ واحلرمان يشك

شوق إىل زوجٍ وسربِ أماين 
    رِ والبهتانووتقدموا بالز

سفكوا الدماء تسيلُ كالعقيان 
        انمن الدي وال خوف دين

   ذانرِ واجلُرخضعوا لألسأن ي
لبيك ..     وحنان صرخةُ ثورة

 باإلميان ى يا قدساألس حرج
مش تشون      بِ الغربانلَ نواع

      ةَ املشتاقِ واهليمانويا غن
أحلَى انتصار احلق رغم اجلاين 

   هذا أوانُ النصرِ يف األكوان
باألوطان يطوف وبدا الصباح  

  

يا قدس دنسك البغاةُ وأَحرقوا 
أن تنادي الهياً      .. لبيك عار

ال ساغَ ماُء النيلِ يوماً يف فمي  
     هدأنا سقاين وِر اجلهاد ابن

هذا الدم املسفوح من شهدائنا  
نادي طفلَهأبٍ شيخٍ ي نم كَم   :

غريٍ راح وهو ضحيةٌ كَم من ص
كَم من فتاة سلَّها من خدرِها 
هدموا البيوت ودمروا أركانها 

      حباىل دمروا بيارةً ـبقَروا ال
ال ردهم عقلٌ وال علم وال      
     على األحرارِ يف أوطانِهِم عار

 يا قدس يا مسرى النيب املصطفَى
بِ فضمدي النصر يف غدنا القري

ليعود حبي يف ربوعك زاهراً      
يا قدس يا مهد الغرامِ املُرتجى 
 زِيدي صموداً واقهري الباغي فما
 سنعود فارتقيب اخلُطى واستبشري
تحتطَّم الفاسقني نيا الطغاةد  

  
  
  
  
  



 ٤٧٧

  )١(نداء الكرمي 
  

وادع الرحيم إذا طلبت حنانا     
ومل جت عليك أعوانا           عاد د

تلق العزاَء لديه والسلْوانا         
تدع احلليم من األسى حريانا 

عند النداِء ومل تعد أحزانا       
  اقصده تلْق اجلود واإلحسانا

  

ناد الكرمي إذا أردت أمانا        
ناد الذي رفع السماَء إذا عدا 
ةٌ  وادع العزيز إذا تصيبك نكب
 كم من مهومٍ مل أكُن ُألطيقَها

ناديت منها للرحيمِ فَرق يل    
  هي خصلةٌ عند الكرميِ عرفتها

  
  
  )٢(ثقة 

  
: والغمز يف الناظرينِ  

  اَألخضرِ املُقْلَـتنيِ؟   
أو طاف من ليلـتنيِ     
ــوتنيِ   ــابِ والكُ للب

! وراع لَيلَى بِـبنيِ؟   
: والورد يف الوجنتنيِ  

يق وبـيين   هوى عم 
هواه ملُء اليـدينِ     
وباعد اخلطوتنيِ قَهراً   
  بأحلــاظ عــيين 

  

قالت رفيقات ليلى     
ماذا جرى لفتاهـا      
ال مر بالبابِ صبحاً    

وما رأينـاه يرنـو       
تراه هام بـأُخرى    
ردت عليهِن ليلَـى     
ما بني قلبِ حبييب    

فما تـرِدنَ ـذا؟       
وإن تناءى بعيـداً       

  أنا أُعيـد حبـييب    
  

  

                                           
  .١٣٦:  ص   ، ه١٤٠٥/ ، رجب٤٣٥: هل، العددجملة املن) ١(
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 ٤٧٨

  )١(حكاية 
  

أَراه بِكلِّ أَوان هنا؟        
 كأنْ ليس يف الدربِ غريي أنا

يضوُء على مقلتيه السنا    
بأين هواه وأين املُنى     
وخيفق قليب إذا ما دنا   
ويربك خطوي إذا ما رنا   
إذا الح بييت على املُنحنى 
كأين أسري لبحرِ الضنى  
بعقلٍ شرود زهور اجلَنى 
وصرت احلبيبةَ والسوسنا؟ 
  ألمسع يف الصبحِ حلو املىن

  

ما للفَتى     : وقالت بثينةُ  
 يشد الطريق إىل حيثُ أمشي
يسري ورائي بوجه صبوحٍ 

وأمسع منه رقيق الكالمِ   
  بالنارِ يف وجنيت رفأشع
ويرقُص شعري جموحاً فتياً 

رطوي رويداً رويداً ويقصخ 
للبيت خطوي ثقيلٌ .. وأَدلُف

وأَجلس أَرسم فوق كتايب 
 الفؤاد لديه أحقاً أثرت
  وأمضي أَعد حراب الثواين

  
  

  )٢(الذكريات والصدى 
  

  

فانساب شعراً تارةً وأنينا    
ألقى به خفْق اخلُطَى يأتينا   
حتكي أريج الورد والنسرينا 

 علَّ الدهر ال يقصينا للدهرِ
واليوم ألوانَ األسى يسقينا 
كأسي بفيضٍ منك قد يروينا 

ذكراك أشعلَت الفؤاد حنينا   
أرنو إىل األفُقِ املُنورِ علَّين   

  وأظلُّ أُنشد للطيورِ مالحناً
 أدعو النجوم لكي تقُص ضراعيت

     كانَ العمر حمض سعادةكنا و
يا ذكريات السعد طويف واملئي 

                                           
  .٨٠:  ص  ، ه١٤٠٩/ الة العربية، ذو القعدة) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ٢(



 ٤٧٩

واحلب من ليالي كان مكينا 
أطرافُنا وتعانقت أيدينا   
ودنت، وبادي الشوقِ ال يغوينا 
حنكي ونضحك والرضى يطوينا 

واملَني للشعراِء صار خدينا     
 رتصتعناً، ويناحيح عاماملَد :

   كالطريِ قد مأل احلياةَ حلونا
  هو ذَلك املَين الذي تعنينا
 ومضت تقُص غرامها املَكنونا 

وتفرق الركب الذي حيوينا    
ما تنمحي مهما األسى يكوينا 

بعد التفرقِ واهلوى يعطينا؟    
  آمينا : كم قالَ قليب هاتفاً

ن القلبِ الذي يصمينا متحو ع
حسب املُعذَّبِ أن يكونَ أَمينا 
غري اهلمومِ على املدى تأتينا 
  والعمر أصبح حسرةً وشجونا

  

كم ليلة قد كنت فيها فارساً 
قالت :تستالم مساُء اخلريِ حني 

  ودنوت ألثم خصلةً من شعرِها
 ومضت خطانا يف الدروبِ طليقةً

قالت : شاعر إنك يقولُ الناس
فأجبت واآلالم تهصر مهجيت 

طبوع ال يسلو اهلوى الشاعر امل
 لفظَه رقرقي دونَ هوى الشعر
 توتنهد يف رقة تمفتبس
 ومضت حلاجتها وسرت حلاجيت

واليوم أذكرها فأذكر صورةً    
يا ليت شعري هلْ نعود فنلتقي 
وإذا التقينا هل تعود سعادةٌ؟ 
حسيب التذكر يف احلياة وسيلةً 

  قد مضىفالذكريات صدى ليومٍ
 أين مل أجِد أرجو غري كم كنت
  فلتغفري بعدي فدهري مل يشأْ

  
  

  )١(هواك نور 
  

ــا    ــا ظامئين ــا وحني نطاوِهل
وتخدعنا فنرضى خاضـعينا    
أُداري يف األسى جرحاً مكينا     

على اآلالمِ كم عشنا سـنينا        
وكم عشنا تطالعنـا األمـاين       
وكم آثرت أن أحيا وحيـداً        

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(



 ٤٨٠

وكيف ومل أكُن إال طعينـا؟      
وعشت أطالع اليـأس املُبينـا      
مــصائبها وال ألقَــى معينــا 

لدهر زاد يل الشجونا    وجدت ا 
فعدت أصوغُ يف حيب األنينـا       
وكان الدهر يـأبى أن يلينـا       
     فكانَ األجـر يل داًء دفينـا       
من الدنيا رفيقـاً أو خـدينا       
فعدت أَجر أذيـايل حزينـا      
 عساها ترفع املَقْـت املكينـا     
سوى ريب يزيلُ يلَ الـشجونا      
وحصناً يف ملمـايت حـصينا      

  وبيت فاقبـلْ حنونـا     وتسمع ت 
ومن يعشق ير النـور املبينـا       
وخري احلصنِ أنت إذا خشينا     
  أُصارِع جاهـداً داًء حرونـا     

  

وملْ أَجِد اهلنـاءة يف زمـاين          
 رحيفقدت على الشبابِ سنني فَ    

وطال اهلـم واأليـام ترمـي           
وكنت إذا شكوت مصاب قليب     
هويت ومل أجد يف احلب نوراً      
 حفظت مكارم األخالقِ جهدي   
وقدمت املعونةَ رغْم سـهدي     
وكنت أظن أين سوف ألقَـى      

ولكــن الزمــانَ أىب هنــائي     
ــا ــواب املناي      ودرت أدق أب

يب على نـدائي    فلم أجد املُج  
بـاً           وجدتيف اآلالمِ ط اللَّـه 

هلي أنت تعلم مـا بنفـسي        إ
وجدت هواك نوراً أي نـورٍ      
تخذتك أنت يف األنواِء حصناً     
  وعذري أنين قد عشت جلداً     

  
  

  )١(رسالتها 
  

 وجلَّ يف اخلَفْقان فهفا الفؤاد
   األلوان كَوناً زاهي ديشتل

ان عابِ كياين؟كيفإىل ش فَلَت 
         وحنان رنو إيلَّ بِرِقَّةي

   األحلان روائع اخلطاب فزع
صت يف القلبِ آالف املنى وتراق

 هالصباحِ ومهس يا عطر يا أنت
بامساً إن كوجه رأيت ى نظرت

                                           
  .٥٧:  ص  ، ه١٤١٤/ الة العربية، ذو القعدة) ١(



 ٤٨١

وكأنَّ وجهك قد غدا أجفاين  
من أين جئت بروعة التبيان؟ 

    دانجالو نواللفظُ مننمةٌ م
متحو الندوب فتختفي أحزاين 
واألوزان ماتالكَل ركَستم  

  

لكأنَّ عيين قد غدوت مياهها    
ون يا دفَء احلياة ها يا أنتور

 هوشوشةُ الرياضِ وعطر احلرف
 همسات صوتك يف الضلوعِ أناملٌ

عفلْتغفري صميت فَبلْدمل أَز ك  
  

  

  )١(العودة 
  

  

إذا مــا مالــت األغــصانُ وهنــا                  
ــى                        ــدنيا وغن ــري لل ــاح الط وص

وعاد القلب يـذكر كيـف كُنـا                        
 ــوِ لَح ــرامِ احلُلْ ــى للغ ــا                      وغن ن

      سأَنسى كُلَّ ما قَد كَانَ منا.     
سى كــلَّ أحالمــي اللــوايت                 سأَنــ

شقيت ا وقـد جفَّـت حيـايت                        
ــسيايت                       ــت بأُم ــا بني ــرك م وأَت
وأُنكـــر كـــلَّ آمـــايل وذايت                     

       وأنسى أن يف عينيك أَفىن  .     
ـ       نـا مى مـا قَطَعسأنس        ن عهـود

                     رودو ــن ــا م ــا قَطَفن ــر م وأنثُ
وأَكِسر نـاي أَحالمـي وعـودي                     

ــ ــدها أو ال جتُ ــودي بع ودي                      فج
       فإنَّ القلب قد أضحى معنى.    

ــا                      ــواك لَحن ــاف ه ــي أَخ ولكن
                                           

  . ه١٤٠٥/ جملة املنهل، مجادى اآلخرة) ١(



 ٤٨٢

  طْـوخ نـا                    وأَرقبهو اخلفّـاق ك
وأَخشى أن أُحطِّـم مـا رسـمنا                           
ــأفىن                     ــلْ س ــذايب ب ــا يف ع فأَحي

  وأَرجِع ال أَرى إالك مغىن.           
  
  

  )١(ما أضيع العمر 
  

 شقَى مبا فيهي هبأَحس وكنت
ه وبات يسمعين أَحلَى أغاني

 خفي روابيهأو ت احلُلْم ضقَوت
 وال أخفَى قوافيه َى القصيدَأ
 ناديه دوى عن راهلو ثين جوادي

من ذا يدافعه؟ من ذا يداريه؟   
 هل ينتقَى اللحن إذ ينساب شاديه؟
سواقيه إن جفَّت رالعم ما أضيع  

  

   واشيهح ترضواخ القلب متبس
نتشياًوراحالصدرِ م فوج قفخي  

 سنابِكُه إذ راحت العمر هال آد
  –واللهو يتبعه–وال رحيلُ الصبا 

 هنكري القلب وبات وال املشيب
 رنتشكالعطرِ يف اآلفاقِ م فاحلب
من قالَ إن اهلوى بالعمرِ مرتهن؟ 
  فهات حلنك إن احلب غايتنا

  
  

  )٢(يفة نفس ضع
  

بعض العطاِء وتشكُو فيض بلْواها 
دفعاً إىل غَمرات عشت أأْباها     

أَنْ لست أُقنِعها أو لست أَرضاها 
اللَّه وعقلٌ يطلُب تروم نفْس  

طافت تدق على األحالمِ تسأهلا   
 جنت من الشوقِ واألوهام تدفعها

سفاً ما ضمنا الليلُ إال زادنا أَ
  ضدان ما اجتمعا إالّ علَى إحنٍ

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .١٥٩:  ص  ، ه١٤٠٦/ جملة املنهل، مجادى األوىل) ٢(



 ٤٨٣

    
  
  )١(أهواه 

  
 كراهمشدوداً إىل ذ أَعيشو
 ياهض وهى للقلبِ والند وهو

   حلُسنِها األشباه زنيا يِعد
 ى أَرضاهاألس غْمر ودالله
 ى لوالهين اَألسمطحي ويكاد

   فاهج غْمر اخلُلْد وبِراحتيه
 نياهنيت دجو اللهيب وهو
 رعاهلَ الدهرِ يف مطُو فَأَعيش
 ى لَيالهوزري بِقيسٍ يف هت

سحر الفؤاد وزاد من بلواه؟    
 يف هذا الظالمِ أَراه ورال ن
واهجن سِ الليلِ أومهصغي لي  

  

أهواه : هتف الفؤاد على النوى  
يشاهلناُء لع وها      فَهيت ونعيم

يف مقلتيه أَرى هناًء دائماً 
وبوجنتيه ترِف أزهار الرىب   
إين ألذكره فَتشرِق عيشيت   

هو املنى .. هو اهلناُء.. فَهو الصفاُء
 هو اللَّظَى.. هو اجلحيم.. وهو الشقاُء

 هتف الفؤاد وهلْ يرِق لصيحيت؟
مقالئداً     وأظَلُّ أنظ يف هواه 

أم أنين ناديت صخراً جلْمداً   
 أين ساهر أدري غري ما عدت
  واجلو ساجٍ منصت وكأمنا

  
  
  )٢(أغنية 

  
   يصى قَلباً عسائلْ يف اهلوت أو

      ِسيإال للق الرمي وزجأو ي
يعو تمى صوس عسممل ي باح 

  دم نلْ عسال ت   يليوماً خ نف
ال تذيع العطر إال زهرةٌ          
يا لَقليب من غَرامي أَينما        

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود خمطوطة بقلم الشاعر) ١(
  .١٥٩:  ص  ، ه١٤٠٦/  مجادى األوىلجملة املنهل،) ٢(



 ٤٨٤

 الندي  راح يرمي جاهداً قليب
رام أنْ ينسى ولَو حباً شقي؟     

 وِيظَمآناً ر تشواها عيف ه
    يقر ننيا منها بِدةٌ ممسب
   نِيرٍ هوأْسا لَمتين يميت
 لَيري عجا يكُلَّ م تتباحواس
لَى قَليب الفَيتو عقْست ثَنتفَان  

  

أو مالمٍ من حسود كاشحٍ     
من رأَى صباً سال أو عاشقاً  

ليس يل يف األمرِ إال أَنين     
نظرةٌ منها تريين جنةً        

صورةٌ للسحرِ يف أَعطافها  
وصارت مهجيت تيمت قليب 

  سائلُوها ما الذي قد رابها؟
  

  



 ٤٨٥

  : فائت شعره احلر –ب 
  

  )١(يا حممود : قلت 
  

  

  هي سوسنات
  واملَدى نوارة

  ..وأنا وفاطمة ابتهال 
  صهوة للنور 

  والبنت املسافات
  املسافات ارحتال

  بني مههمة النسيم
  وبني فاصلة من الطمي الندي

  ووشوشات خنيلة
  كذا الطريق ؟ ضربت بقليب موعداً أ

  كأنه
  ..وتضاحك األلق الطفويلّ 

  استطارت نفحة النعناع عشقا 
  فانظر هاهنا: قال 

  .. دفء وسلوى 
  ما نبغي ؟ : قلت 

  وكل دروبنا متفصدات 
  .. فاصعد :  قال 

  للثريا ضحكة فتحت شرايني الرؤى 
  .. فاضرب عصاك 

  وشق درباً للبعيد 
  أنا وفاطمة انكسارات 

  حالم ؟ فمن ذا يكفل األ
  يا حممود: قلت 

  ناولين املَدى ألحيك منه عباءة 
  للريح ما نسجته من زمنٍ صبابات الفصول

  ال حيد: وقل ألمحد 
  فاليوم عبد اهللا موجوع

  ..كساقية عجوز قلبه 
  كزهرية نضجت وحان قطافها 

  ما للثريا ال ترد تغريب ؟
  أو تستدمي موديت ؟

  لكأن ما غرسته زقزقة التباريح
  ..فته الريح اصط

  هل ستعود فاطميت شذى ؟ 
  .. إن البنفسج يف الضحى 
  ..ينتابه الوهج الكسيف 

  ..فهل ألمحد أن يعلق يف الفضاء قصيديت 
  حممود ال تركض

  فما آنست يف ربواا نارا
  و تلك القربات ضنينة 
  فاسحب بساط الغفو 

  أو فاقرأ مقام العاشقني 
  .. ألنت أبصر من وميض الربق 

   من دموع الصب أجود
  ..و ال دفء .. ال ظل 

  فرتل مههماتك يف الفضاء 
  فما لفاطمة ارجتاع

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ٤٨٦

  
  )١(ترنيمة للنجوم 

  
  مدى

  زينته النجوم
  وألقت به قرطها املرمري 

  فللعاشقني فضاءاته 
  وخزة من سنان البعاد

  وترنيمة الرتقاب املواعيد
  أو رشفة من شهاب ندي 

  ..رحيل على سندس
  تسام واملدى يف اب

  يلملم يف هلفة ثوبه 
  كصيب شقي

  .. وميضي ليجمع يف كفه ما تناثر 
  ..أقراطها 

  زفرة للفىت 
  وبقايا الرؤى
  مث يلقي ا

  قبضةً من ضياء 
  ضياء ربت من شذاه الدروب

  .. وشب له احللم عن طوقه والنخيل 
  ..كذا أنبأتين الوهاد 

  مراياه 
  شدو الطيور
  وثغو الزهور
  ومشكاته 
  بعيدصهوة لل
  وأنفاسه 

  سدرة اإلبتداء 
  .. مهيأة للخروج 

  .. اخرجي 
  .. ثلة أو فرادى 

  .. فإنا فتحنا لك الصدر 
  .. لكنها البنت ترفض 

  .. والصافنات 
  كذا أنبأتين النجوم

  .. فال تذهيب حسرة يف الفراغ 
  وإن شاغلتك الرؤى 
  أو سبتك جنوم الفضاء

  
  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ٤٨٧

  )١(مقطعات من حبر الوطن 
  
  

– ١ –  
  ..ون عاما مخس

  والبالد متور يف صدري
  وتشطرين أحابيل النصوص 

  .. مخسون واحلرف اشتعال يف دمي 
  أسري به وبنا يغوص 

  كم يف العمر من مخسني.. مخسون 
  !يا وطناً تسربل بالنكوص ؟ 

  من يا ترى سيجيبين 
  من أين ينهمر اللصوص ؟

– ٢ –  
  ابن من ؟ 

  ابن هذا الوطن
  مهنتك ؟

   ودكدكة املستحيل كسر كل القيود
  عمرك اآلن كم ؟
  ألف عام مضت

  أو تزيد قليال
  ا كنت أرتق  خيط األماين
  وأزرع يف األرض صرباً مجيال

  تئن خطاي.. وعدت 
  وأبكي النخيال

– ٣ –  
  ذنب من كل هذا العفن ؟

  املواضي دمن
  واألوايت دمن

  ذنب من ؟
  الشياه اليت طأطأت
  الكالب اليت هللت

  طن ؟ذنب من يا و
– ٤ –  

  وطن يف حجم الكون 
  ..وكون يف حجم القيد 

  تلك قضية
  من مينحين صك احلرية ؟

– ٥ –  
  ..سائر أرجتف 
  كيف يا فاتنة 
  خترج األغنية ؟

– ٦ –  
  اجلموع اليت توجتك
  ومدت لك األجنحة 

  مل تكن غري باب
   إىل  سدرة األضرحة
– ٧ –  

  .. هدهد حزين 
  أخربين أن العمر جتارب 

  !ألف واللص يعيث  .. يا اَهللا
  .. و ما زال الشيخ جهوالً ميضي 

  ال يعرف أين الدرب 
  !وال كيف حيارب 

  

  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ٤٨٨

  )١( مهداة إىل علي الشرقاوي –أغنية إىل علي 
  

  ..الريح محائمه والكون 
  فيا الولد الطالع يف أحراش احلرف

  .. أجبين 
  من يسرج خيل أشعتنا ؟

  من يهتف للجبل ؟
   ؟ ومن خيصف أوجاع القلب

  ؟ ... ومن 
  ..األرض تقطع إصبعها 

  ..خيترق األفق ) علي (  و 
  ..يدندن 

  ..يا ضاحي 
  موجوع بالشعر فلملمين 

  دثرين بغاللتك .. يا األبيض 
 ن عيينولو..  

  اسلخين من وشم البحر املتصاهل يفّ
  ..وأوقد يل يا ضاحي 

  .. أتلمس رأسي 
  أعزف بالنار أهازجيا 

  :يا غيث 
  بع فوق مدار خرائطناالسفلس يتر

  هل أسرج حريف ؟
  أم نأوي للصخرة ؟

  ..حمتشداً باللوم 
  ؟.. ملاذا حاورت املاء وحيدا 

  أحصيت الرمل
  املاء يراوغين

  والسفلس يفترش رؤوسا
  هل حان القطف ؟

  ما زال يراود حبات الشعر) علي ( 
  الفاء ممالكه ورؤاه

  وقليب عصفور
  فأجبين

  ما للريح وهذا ؟
  طري القلبمن يل يا ف
  ومن لك ؟

  
  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ٤٨٩

  )١( مهداة إىل درويش األسيوطي –درويش 
  

  مشحون باألرض
  ومشحوذ بالشعر
  وممتلئ باألحالم

  ومهووس كاألطفال 
  ..فقل يل 

  من أي األبواب جييء الدمع ؟
  هذا ولد مندفع كالشالل 

  وملتف باألوجاع
  ..كأن مثار األوطان على كفيه خيول 

  ..وكأين 
  – خيالطه ويغالبين  وكان الدمع–: قال 

  من منا أشعل أوجاع القلب ؟
  ومن منا عبأ صاهلة األوطان ؟ 

  ومن منا أسبل جفن الريح ؟
  الولد املندفع الدرويش

  حياورين
  ويزلزل كل حبور العشق 

  خلياً يتركين 
  ..ويدور خبرقته يضرب بالدف 

  يغين لألرض
  .. ولألطفال 
  فمن يتبعه

  ويفر ؟
  

                                           
  .سلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسبمن جمموعة ت) ١(



 ٤٩٠

  )١(عقوق 
   من صدري العقوق الطالع

  قد جل بعيداً يف الطريان 
  .. مهدت له اآلفاق 

  وأطعمت املنقار فؤادي
  واللحن الفطري 

  وعلمت جناحيه التحليق 
  وسويت له األغصان 
  ..فإذا ما بزغ الريش 
تسلل من بني يدي  

  يدندن حلن النسيان 
  

  )٢(قسم 
  قليب من زمن

  يسبح يف حبر غرامك و جيدف 
  ما كلت منه أمانيه

  ومل يبلغ يوماً شاطئه
  أو حىت أشرف

  ..فأجييب
  هل مس نداه 

  شغاف القلب ؟
  – عبريا –وهل طاف عليك 

  وبأي عالمات احلب سأعرف ؟
  :قالت 
  – كما وى –أهواك 

  واملصحف
  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ٢(



 ٤٩١

  )١(افهميين 
  

  .. افهميين 
  مل يعد يف العمر ما يغري سفيين 

  والصبا الفواح
  إن ألقى مراسي الشوق 

  ال حيين جبيين 
  وال مهس النجوم اخلضر .. ال 

  إذ يلقي أرجياً يستبيين
  فافهميين 

  كل ما أعددته قد ضاع مين 
  يف ارحتاالت سنيين 

  وخطانا 
  بينها بون من العمر

  و بيد 
  ضاع يف أحنائها خطوي

  كما ضاعت حلوين 
  فاسترحيي 

  وأرحيي طائراً فر املدى
  من بني كفيه 

  كما فر جنوين 
  
  
  

                                           
  .من جمموعة تسلمتها من ابنه حممود مطبوعة باحلاسب) ١(



 ٤٩٢

  )١(عد وتص.. تدحرج غيمة 
  

  مل تكن غري فاطمة
  املاء من راحتيها طريق 

  إىل املنتهى
  واملَدى صهوة من سدمي 

  على املاء جتلس
  .. يف حجرها األجنم الذابالت 

  تدحرج أحالمها يف شعاب الضلوع 
  وترفو رؤاها

  فترتد أرجوحة من هدير 
  وحتثو مواجيدها 

  أو تقلب كفاً تنقر فيها الطيور 
  على قبة من رماد 

  ي استخلصتك هلا واصطفتك ه
  وألقت عليك حمبتها 

  فاستحلت مدارا
  هلا ما تريد

  فما بيننا خطوة من بالد
  ولو كان يدري 

  ملا عريته الدروب 
  القطاف: و حط املغيب و قال 

  استعن : و قال 
  .. مث ال شيء 

  عرش على صهوة األفق ميضي 
  .. ويف القلب حبل من املاء يصعد 

  ال تعد عيناك عنها 
  و غابت 

  فغابت شقائقه والشقيق 
  ها هو الوقت ينساب

  والريح دم كل اخليام 
  فهل باخع نفسك املستهامة يوما 

  على أفقها املخملي ؟
  : دماء من القلب تقسم 

  )إن حضورك موت وإن غيابك موتان ( 
  ..وال شيء غري ضجيج الرؤى

  وهو ميضي يباهي ا 
  فاقرؤوا ما تيسر من حزنكم 

  ن ميزاا يثقل اآل
  مل تعد يف املدى قبضة من خيار 

  فهايت يديك 
  لندخل قلب القصيد معا 

  وارجعي للمدى دمية 
  ..وادخلي يف الرؤى 
  حان وقت الدخول

  
                                           

  .٣٣: ، ص"قصائد مل تنشر: "م، بعنوان١٩٩٦/ جملة الرافعي، فرباير) ١(



 ٤٩٣

  )١(جنون 
  عصفور جمنون قليب

  يتقافز إن أبصر بنت اجلريان
  وميشط أيام العمر 
  وخيفي ما ابيض 

  ويرسم سهماً يف قلبني 
  على اجلدران

   توتوشجرية
  فارعة الطول 

  ورائعة األلوان 
  .. إذ تنصرف وال تلتفت إليه 

  كسيفاً ميسح بأصابعه 
  أحد القلبني

  ويغفو مكتئبا
  فوق األغصان 

  
  )٢(غروب 

 يو..  
 ْيلكأن العمر توىل من بني يد  

  فلقد مرت يف دل
   – يسبقهن العطر –

  بنات احلي 
  يا قلباً عذبه الوهم

  وما التفتت واحدة 
  ن إيلّمنه
  

                                           
  .٣٤: ، ص"قصائد مل تنشر: "م، بعنوان١٩٩٦/ جملة الرافعي، فرباير) ١(
  .٣٤: ، ص"قصائد مل تنشر: "م، بعنوان١٩٩٦/ جملة الرافعي، فرباير) ٢(



 ٤٩٤

  )١(وماذا لو كنت عصيت ؟ 
  

  ال تفتح بابك للريح
  وال تنسج من نسغ أخيك مدارج

  كان الصبح يضمخ جبهته
  وحيط عبرياً فوق عمامته

  إذ يرسل فيضاً حنو دماغي
  وأنا مشغول

  حبديث رفيقي
  عن فاتنة يف ناصية الليل

  جتاذبه أطراف النأي
  وإذ تضحك يشغلها
  كان الشفق خيالسين

  يف امتدإذ يروي ك
  وليالي تطالعين فيضاً نوريا

  ومحائم فل
  ..وسنابل أمن 

  :يهتف والصبح يضمخ جبهته 
  أسلم ساقيك
  لساقية العشق

  ..ودر يف دائرة البدء غناًء واتبعين 
  منتشياً ألقيت بنعلي

  ودخلت حبضرته

  ..كن شجراً من يقطني 
  ما يتيسر من آيات العشق

  وما يتسامى من أبيات الشوق
  اء جناحاوكن للشعر

– كنت –  
  وللمحبوبة وعداً قمريا

– كنت –  
  ..وللصويف اخلرقةَ 
  ..لألطفال احللوى 

  للحلم براقا
– كنت –  

  ملاذا يطردين الشاعر ؟
  تنكرين فاتنيت ؟

  يلفظين احللم
  وشجر اليقطني ؟
  ويقذفين األطفال

  خبرق الصوفية
  واحلرف ؟

  وماذا لو كنت عصيت ؟

  

                                           
  .٢٣: م، ص١٩٨٩/ ، فرباير٦٧: ، العدد٦: جملة املنتدى، السنة) ١(



 ٤٩٥

  )١(أنشودة الريح 
  
  زلت من شوقي إليك متيمةوغ

  علقتها جيد البالد
  ..لعل جنماً يعتريك 

  يشد ناصية الرها ويشدين
  ..ويهز ما سكن اجلوانح 

  ما لل يف الدماء
  ..ويف املَدى 

  كفاك فوق ترائيب نامت
  وألقت أصبعني على املفاوز

  ..فاستدار الليل قنديال 
  .. الصرب ز نمواويالً ت

  ترتق ما متزقه نيوب الريح
  حىت يرتقيك وينتشي

  من يعرفون مسارب الطرقات
  والطرقات فوق ترائيب نامت

  وكفك غافية
  ..وأنا املدىل يف الدروب 

  ..تدور أورديت على هام النخيل 
  وتستثري بالبل الشط اليت

  جهلت مقام الشدو
  أضحت يف الفضاء غمامة

  ختفي مدار الفجر
  ال أحد يشد عصابيت

  وعصاي تلتمس املفاوز والسحب
  ..أنا ال أحد 

  ..صوت جيلجل يف فراغك 
  ..يرجتيك 

  ..يشد حافلة املىن 
  ..يلقي عليك ذوائب األحالم 

  ..جيتاح القبيلة أن تصيخ 
  ..تعيد ترتيب الفواصل 

  ..ختصف األكوان قدام الطيور 
  ..متد رحياً من خزائنها 

  اضربيه ببعضها
  تبدو لك األكوان ورداً كالدهان

  وال وزر
   ما استتروالريح تظهر

  أنا ال أحد
  والليل متسع النشيج

  وللمدى صويت
  وصوتك الستدارات الزبد

  

                                           
  .٣٤: م، ص١٩٩١/ ، إبريل٩٣: ، العدد٨: جملة املنتدى، السنة) ١(



 ٤٩٦

  )١(ما يل والنخل ؟ 
  

  للفضاء اختالجاته
  والنخيل على مقلتيه 

  ..وهذي احلروف تراوده 
  كيف يبدأ ؟

أم كيف يفتح للحافالت العطاش الدروب 
  ؟

  لألماين رؤاه.. فىت 
  وللذكريات مداه 
  قول رفيقيترى ما الذي قد ي

  إذا ما شكوت له قسوة الشعر ؟ 
  .. ماذا لو ان املواجع 
  إذ واعدته ختلت ؟

  وأن احلبيبة يوماً أطلت ؟
  وماذا هي اآلن ؟

  تاهللا تفتأ تذكر ليلى
  وما حالُ مشس تنام

  على وجنتيها ؟
  يل الذكريات

  فماذا هلا ؟
  ما الذي قد تقول اللغات ؟

  وماذا ترى بعد كاف أحبك ؟
  لنيلماذا لو ا

  حنو اجلنوب استدار
  ومللم كل اخليوط ؟

  وكيف تعود الطيور اليت غادرتك

  وخلت بقلبك زقو النشيج ؟
  ..ووجه أيب بازغ 

  سوف أحكي له ما جرى
  منذ عشرين عاما

  ..وكيف رهنت احلديقة 
  حىت الكتاب

  .. وكيف نسيت احلواميم 
  ترى هل سيأخذ بعد احلديث برأسي ؟

  .. هي الزلزالت 
  و الشمس ظلت ببطن السماء ؟وماذا ل

  استبتك التواريخ
  إين سقيم

  فهل خيفض احلرف يل من حنان
  جناح املودة ؟ 

  هل تستظل به أمنيايت اجلموح
  ..هي البحر 

  ما للعصا ال تفتق مسرى ؟
  وماذا يقول فتاي
  إذا ما ابتعدت ؟
  .. أعد ما حفظت 

  املفضل.. األغاين 
  األمايل.. دمع البالد 
  ضحى التنائي أ.. قفا نبك 

  !من تسور حمراب هذا املدى ؟ .. ترى 

  

                                           
  .٦٢: م، ص١٩٩٣/ ، سبتمرب١٢٢: ، العدد١١:  جملة املنتدى، السنة)١(



 ٤٩٧

  )١(انطالق 
  

  انتشلين: قال 
  كان النيل يرحل يف دمي: قلت 

  وعرائس األكوان ترقب مطلعي
  ..صبحاً يشيل محائم الكلمات حتت اإلبط 

  يطلقها ويرحل إثرها
  انتشلين: قال 
  ..يرحل إثرها : قلت 

  يغفو على شفة النجوم 
  صفر حلنهويرتقي عشقاً ي

  فتطل من قلب الدروب غزالة
  انتشلين: قال 
  يف بدء الطواف : قلت 

  صوافن الريح العجول تئز
  فاحبث إذا ضاع الصديق.. صبحاً مل تكن 

  عن الطريق
  وسر عزوفاً عن جمادلة الرها

  وادخل فؤادي آمنا
  هديب عليك محامتان وأضلعي

  الوداع: قال 
  ..يح موعدنا غداً عند انشقاق الر: فقلت 

  حني األرض ختلع قشرها
  فانطلق.. عند التجلي 

  
  

                                           
  .٣٤: م، ص١٩٩٤/ ، يوليو١٣٢: ، العدد١١: جملة املنتدى، السنة) ١(



 ٤٩٨

  )١(النهر واشتعال النخيل 
  

  الغزاالت ما عدن يف رقرقات الضحى
  حيتضن املَرايا

   يعنو له حضن صفصافة– إن مر –وما عاد 
  أو تغين الطيور على راحتيه

  وال الودق من رئتيه يصب النشيد
  ..دمي والنخيل اشتعال 

   ينتهي والثغاء ؟أما آن للغو أن
  هو اآلن شيخ على صهوة القيظ ميشي

  ..وفوق يديه القرود انتشاء 
  ..تضاجع يف شهوة حلمها 

  تنثر الزوبعة
  واخليول جبوف مرابضها خانعة

  ..إا رقصة املوت للحلم 
  ..كيف ارتضيت لتلك القرود 

  .. تقلب بني يديك التوابيت 
  ..تنصب متثاهلا 

  كلما دخلت أمة
  العنت أخته

  غداةَ يهيئها الرب حفارة للقبور
  على جثة الشمس زج زيفاً وخوفا

  وختطو إىل التيه يف زهوة طيعة
  أيها النهر يا موجعي للمدى مححمات

  فأشعل صهيل الرؤى مرة واقترب
  

                                           
  .٢٣: م، ص١٩٩٥/ ، مايو١٤٢: ، العدد١٢: جملة املنتدى، السنة) ١(



 ٤٩٩

  )١(عصفور النار 
  

  الليل صاحبه
  ويف كفيه تنبثق احلياة

  ..والريح تعبث بالوريقات العجاف 
  تلوك ما خطت يداه

  احت له الكلمات فاستلقىب
  غريراً راح يرتع يف أساه

  يسري فتنداح األماين صوبه
  ويروح خيطر يف رؤاه

  العطر فاح خلطوه
  وهفت له األطيار

  وارتقبت مساه
  هو عاشق

  طافت رياح النور فوق جبينه
  ورمت على خديه زنبقة

  وحطت عطرها فوق الشفاه
  واخليل ما بلغت مداه

  ِهللا هذا الصب
  عاش مغردا

  ومضى
  ومل يشعر به أحد سواه

  
  

                                           
  .٣٥:  ص  ، ه١٤١٦/ ، مجادى األوىل٣١: ، العدد٤: جملة األدبية، السنة) ١(



 ٥٠٠

  )١(سنلتقي 
  

  سنلتقي ال جتزعي.. سنلتقي 
  وسوف أنسى أدمعي
  على الروايب الناضرة
  ويف الرياض العاطرة
  عند السفوح املعشبة

  سنلتقي يا هاربة
  سنلتقي عصفورتني حتلمان يف صفاء

  تغردان يف هناء
  ترفرفان فوق أجواء الفضاء

  نلملم الضياء من صحيفة األفق
  نقطف الزهور من حديقة األلقو

  ال بعاد.. عصفورتني مترحان 
  ونسكب العبري يف وداد

  سنلتقي ولو قضينا العمر يف فراق
  سنلتقي يف جنة سحرية املذاق

  مثارها اهلوى وأحلان األمل
  ونرتوي من مياهها أشهى غزل

  سنلتقي ال جتزعي.. سنلتقي 
  وسوف أنسى أدمعي
  على الروايب الناضرة

  ض العاطرةويف الريا
  عند السفوح املعشبة

  سنلتقي يا هاربة
  

                                           
  .م١٩٨٧/ ، ديسمرب٩: ، العدد١٧:  جملة اخلفجي، السنة)١(



 ٥٠١

  )١(وردة ذابلة 
  

  ورداً كان صبانا
  نتجمع حول فراشات احللم

  ونقتسم اللقمة
  والثوب مبادلة

  واللعب مقايضة
  والفرش مناصفة واخلوف

  صبحاً كان العمر
  ..وكان الفرس الطيين املوكب 

  نعدو خلف األوهام السائمة اخلضراء
  وأكبو ترتد

  و أمتدوتكب
  وميتزج الدم

  فأجبين
  كيف تباعد ظالنا

  وغدونا حتت صليل البسمات
  حديثاً ثلجي األطراف ؟

  أجبين
  كيف ازور القلب

  وغاض احلب ؟
  وأجبين أوتلك وصايا األب ؟

  أوتلك وصايا األب ؟
  
  

                                           
  .١٢١:  ص  ، ه١٤٠٧/ جملة احلرس الوطين، ربيع األول) ١(



 ٥٠٢

  )١(مشاغبة 
  

  أنت أسلمته للنجوم
  تشاغبها عينها

  ..مث ترميه حتت اللهيب حروفا 
  ..ب والريح يشاكسها العش

  ..تغفو على وجنتيه طيور النوارس 
  يصحو على مههمات الشفاه.. تدميه 

  ..وأنت الذي بعد دفء التوحد 
  ترميه للريح

  والريح تطمس كل احلروف
  ولليأس

  ..واليأس جبانة الضوء 
  أنت تشاغله كاألماين

  ..وتشغله كاحلروف الرفاق 
  الرفاق الذين هنا خلفوه

  ..يراقب خيل النجوم 
  تصطفيه.. ادهلا جي

  ..وترميه صوتاً ختثر 
  ..يغفو على زقزقات احلروف 

  تشاغله بالوعود
  فيصعد رغم ارحتال الفصول

  وميضي يشاكس باحلرف
  قلب السكون
  ويرجو لقاك

                                           
  . ه١٤٠٨/ جملة احلرس الوطين، شعبان) ١(



 ٥٠٣

  )١(ويبقى لك الشعر 
  

  اجلرائد مدت عراقيبها
  يف امتداح الذي واليت

  والعصافري مدت مناقريها
  تنكش العشب

  وإقطعن حفنة من دقيق 
  ..وخيط من النور ترفو به حلمها 

  يعتلي وجهك املستحم بضوء التوهج
  ..صميت 

  ..فتبكي القوايف 
  ..تفر احلروف 

  ..تطري الضلوع شظايا 
  ختربش وجه املدى

  واملدى حفنة من زبد
  املواقيت واقفة يف مدار النبأ

  والعيون استطارت عقيقا
  هو الشعر باب إىل سدرة املوت

  ..النار باألمن أنت الذي قايض 
  عاىن شقاء القوايف

  ولسع البحور
  وأشعلت يف فرحة للدروب اجلسد

  راحل لألبد
  أيها الشاعر املمتطي صهوة الشعر

  والضوء والليل والنجمة الشاردة
  راحل لألبد

  أم هو الدرب قد ضايقتك مواجيعه  ؟
 ى –فانفلتحنو عبقر– طو   

  ترجو الذي تبتغيه العصافري
  ..سان وراودن وإذ راودتك احل
  ..تطايرت عطرا 

  يروم انكسار القيود
  وخلع الوتد
  راحل لألبد

  يف عيون النهار
  ويف مهسات الورود

  وليل الندامى
  ويبقى لك الشعر

  ..يف مححمات املدى 
  يف ارحتال الصدى

  فارجتز للجوى والنوى
  وابتسم

  كلهم زائفون
  وارتقب

  كلنا الحقون

  
                                           

  . ه١٤٠٩/ جملة احلرس الوطين، شعبان) ١(



 ٥٠٤

  )١(حمادثات ليلية 
  

  ساحل الليل يف راحيتتعرت على 
  إيلّ : وقالت 

  تنام الكواكب يف مقليت
  وتغفو الورود على وجنيت

  ويف شفيت حتط الكروم
وشعري سنابل أمن سخي  

  فهيا إيلّ
  تغيب الشموس وراء الغمام
  وما زال يهدل هذا احلمام

  وصوت الزمان
  يشيلك دوماً على راحتيه

  ويلقيك بني اللصوص اإلماء
  دعياءوبني الشواعر واأل

  فكيف تصافيت والليل واألمنيات
  ذا اخلواء ؟

  ومدت ذراعاً بقلب الضياع
  تثن على ساعدي: وقالت 

  وألق الدالء ومد الذراع
  ويوماً فيوماً جتيء بشيء

  حديث غيب
  مقال ذكي

  وهز احلروف
  تساقط فوق الرؤوس أماناً وحبا

  بعصر شقي
  لك الليل يغفو على ساعديك

  باحويزور عنك شعاع الص
  فماذا تروم وما راح راح ؟
  وال أذن تسمع هذا الدبيب
  وال عني تبصر أو تستجيب

  وتلك النواطري فوق الدروب
  هلن املباح وغري املباح

  إيلّ: وقالت 
  فما أعذب الصفو يف راحتيك

  فهيا لنبين بيتاً رحيبا
  ونرسم قلباً وثوباً قشيبا

  وال تترك القلب ميشي وحيدا
  كسارعلى مفصل الدمع واإلن

  وشدت ذراعي فسيق احلوار
  وذابت بكفي

  فكان التوحد واإلنصهار

  

                                           
  . ه١٤١٠/ ، صفر٨٤: جملة احلرس الوطين، العدد) ١(



 ٥٠٥

  
  )١(انشطار 

  
  من بني قافلة اخلصاص

  تطل منتشيا
  تطوف ضاحكا

  زمراً جتيء
  متد أجنحة املدى

  وتشدين
  ..أتعبتين 

  ألقيتين بني انطفاءات العيون
  ذؤابة يلهو ا وجع الطريق

  ودرت يب بني احلروف قصيدة
  لرحيليغتاهلا قلق ا

  وشقوة األسفار
  يا من تشد اآلن خارطة انتظاري

  أنت الذي خريتين
  حىت إذا اختذ الفؤاد مداره

  لوحت بالترحال
  فامحل فؤادي للمدى

  وانثر بقارعة الطريق بقييت
  مملوءة باحلب

  واألشعار
  

                                           
  . ه١٤١٣/ جملة احلرس الوطين، رجب) ١(



 ٥٠٦

  )١(والفىت ال يقول 
  

  كان ميكنه
  أن يقول الذي مل تقله العصافري

  إذ راودا الرياح
  غتتها البحاروإذ با

  يقول الذي مل تقله الينابيع
  للسوسنات

  وما مل تقله النوارس للموجة الشاردة
  كان ميكنه

  أن يقول الذي مل تقله البالد
  إذا انسل من صدرها الطري

  وانسال منها النخيل
  ..على صفحة الرمل 

  للريح تلهو به واملدى
  والفىت كان ميكنه أن يبوح
  كما باحت الشمس للماء

   للنبتة اهدةواملاء
  كان ميكنه

  إذ تداعت عليه الرؤى
  وارمتت يف يديه بقايا الفصول

  فلماذا الفىت بعد تطوافه
  ال يقول ؟

  

                                           
  .١٢١:  ص  ، ه١٤١٤/ جملة احلرس الوطين، ربيع األول) ١(



 ٥٠٧

  
  

  )١(غروب 
  

  متر العصافري
  تزجيك شوقا
  تصافيك نأيا

  وأنت احملاصر بالليل
  والشعر والصمت

  ألي احلروف
  تعودت صوت املناديل

  صر القلوب ؟
  تعودت حىت

  ارحتال الدروب
  فقل يل
  ملاذا تئز

  ملرأى الغروب ؟
  
  
  
  
  
  
  

                                           
  . ه١٤١٥/ جملة احلرس الوطين، مجادى األوىل) ١(



 ٥٠٨

  )١(بوح العصافري 
  

  للعصافري أن تنتحي جانبا
  كلما ثار يف األفق لفح الغثاء

  ..وأضحى املدى صهوة موجعة 
  هلا أن تلملم أثواا

  كلما باغتتها خيول الشتاء
  ..وماجت على أفقها الزوبعة 

  هلا أن تفيء لظل النخيل
  إذا القيظ عاثت خطاه

  ..حى الضجيج صدى املعمعة وأض
  هلا والبالد تسافر

  ..أن ترمتي بني حضن احلروف 
  تنقر فيها

  ..وتغزل منها خيوط الرؤى 
  ..تغربل بني يديها حبوب الغناء 

  تعبئ منها احلواصل
  شوقاً لصبح جديد

  به احلب يسري
  خطى طيعة

  ..للعصافري أن تنتحي 
  هلا اإلختباء هلا اإلختفاء
  ن الشدووليس هلا أن تكف ع

  حىت يصري هلا الكون سندسة مونعة

                                           
  .١٠٩:  ص   ، ه١٤١٥/ جملة احلرس الوطين، مجادى اآلخرة) ١(



 ٥٠٩

  
  )١(أنشودة 

  
سألت  

  أن يسمعها
  – بعد غياب دام طويال –

  آخر ما قال من األشعار
  :مبتسماً قال 

  حني يغيب الصبح
  تنام األطيار

  
  )٢(بال عنوان 

  

  أنا اجلوعان والعريان
واملشحون بالصمت  

  ي الليل يف أملضقَأُ
  أجالد بالرضى مويت

  ال تيأس: قيل شكوت ف
  وأشعل بالرضى املصباح

  يغدو الكون أنوارا
ويسري الدفء يف البيت  
  وكيف أضيء مصباحي
  !ومصباحي بال زيت ؟ 

  
                                           

  .٥٥:  ص   ، ه١٤١٥/ الة العربية، ربيع اآلخر) ١(
  .١٥٧: حسني علي حممد، ص. د" مقاالت وحماورات: من وحي املساء: "من كتاب) ٢(



 ٥١٠

  )١( إىل األديب حيىي حقي –تغسل األفق ) ى ( 
  

  غرفة يف مشال املدى
  وهو حيتضن األجبدية

  يفرك بني يديه احلروف
  يكون منها مساء

  لكم دينكم
  رنفالطيور انتش
  وتلك عصاه

  فللخيل مححمة والشعاع
  ترسم األفق) ى ( وكانت 

  ..إذ جئته مسنداً ذقنه للفضاء البعيد 
  :يدندن يل 

  أنت حي إذا كنت ال تستريح
  ..ومد البساط 

  دنوت وكان الربيد
  يبوئ يل مقعدا

  ..تغزل األفق ) ى ( إذ 
  متأل قنديله من مواويله املترعات

  فكل ضحى موجة من عبري
  أتعرف كيف تقاس املسافة

  ما بني قلب وقلب ؟
  ..وأرخى يديه 

  أنا من ثراها
  ..ومنها دمي 

  وغفا
  فالطيور ختطفن قليب

  وما دلين غري سيل من الغيم يسري
  ..تغسل األفق ) ى ( وتلك 

  تصنع من هدا مضجعاً للندى
  لكأن الذي عبأته اصطفته التواريخ

  فهي انشطار
  وللريح حثو الرؤى

  ري بناوهو يس
  فوق موج من الذكريات

  كأين وما يرجتيه الفؤاد
  ..تعاريج رمل 
  خيوط دخان

  تغسل األفق) ى ( وهذي 
  إذ تستطيل خطاه

  فلملم كراريس أفقك
  ماذا تروم ؟

"ذهب الذين يعاش يف أكنافهم  
  "وبقيت يف خلف كجلد األجربِ

  

                                           
  .٣٨: وائل وجدي، ص" عبداهللا السيد شرف الذي عرفته: "من كتاب) ١(



 ٥١١

  )١(اعتراف 
  

  لنعترف
  بأننا وإن نكن

  مل خنتلف
  ففإننا مل نأتل

  سارت بنا دروبنا
  خبطوها امللول
  لعامل األفول

  ومل نكن سوى مسافرين
  ضمنا الطريق

  قد ضيعا اهلموم
  يف دوائر املىن
  وللمىن الربيق

  يغامران بالرحيل
  خلف محرة الشفق

  ويزرعان يف حديقة األلق
  احللم والوعود

  لنعترف
  بأن حلمنا مغامرة
  وأن حبنا مهاترة

  وأننا وإن نكن مل خنتلف
  نا مل نأتلففإن
  

                                           
  .٤٥: وائل وجدي، ص" عبداهللا السيد شرف الذي عرفته: "من كتاب) ١(



 ٥١٢

  )١(العهد 
  

  كان أيب
  إذ كنت صبيا

  حيشوين باألوراد
  وينذرين هللا

  ويسألين إذ كنت صبيا
  يف منت األلفية
  وابن شجاع

  – إذ كنت صبيا –ويفسر 
  ..معىن األعراف 

  ينهرين إذ ينكسر املفعول
  :وأسأله 

  ما املن وما السلوى ؟
  ومتوج الصور

  عنبا.. خنالً .. عسالً .. حليباً 
  ن يناديين إذ أشردكا

  ..اخلع نعليك 
  – إذ كنت فتيا –كانت أمي 

  ترقوين من عني الناس
  ومن شر الوسواس

  وكانت إذ ترفو ذيل اجللباب
  تشاغلين جبنان األرض

  املفتوحة للشرفاء
  وأسعل

  فتدثرين بالصحف املبتلة باخلل
  وتسمعين قصص الصرب

  الطهر.. العفو .. وتأمرين بالصدق 
  لكفوحني أثور متد ا

  وتفقأ عني عرائسها الورقية
  كان التوت الصيفي بعينيها يأسرين

  والكوثر يشغلين
  ..وأصافيه 

  من أي جهات العصر أطل عليك
  يا وجه األمس

  يا قلباً أطره األهل ؟
  من أين اآلن ؟

  أعفيك من الوقفة ترقبين
  يا أبيت يف ذيل الدرب

  وامسح يل أن أعفي كفي 
  من قيد العهد

  

                                           
  .٤٧: وائل وجدي، ص" عبداهللا السيد شرف الذي عرفته: "من كتاب) ١(



 ٥١٣

  
  )١(لم تسجيلي لقطات من في

  
  طفل حيتضن الكراسة

  ..ويسري 
  يصفر حلناً فطريا

  إذ يبصر ما ال نبصره
  :يهتف 

  وطين وصباي
  ورف ليقبض من أثر املرتع حجرا

  طفل خيلع قافييت
  واألوتاد

  ويلبسين نظاريتَ الطبية
  كي أبصر وجهه
  طفل ميتشق اد

  ويقسم أن حجارته
  أو جثته
  – صباحاً –ستعيد 

  ءترتيب األشيا
  
  
  
  
  

                                           
  .٥١: وائل وجدي، ص" عبداهللا السيد شرف الذي عرفته: "من كتاب) ١(



 ٥١٤

  
  )١(للشعر موعده 

  
  ز نكان الفؤاد ي

  ..والدرب املرنح 
  مل أجد إال حبارك دوحة

  قلت الرباط هنا
  أخبئ يف هسيسك سوأيت

  أو عل هنداً تنجز الوعد القدمي
  ورحت والفرسان

  نقطف دالياتك مجرة
  نعدو على الرمضاء
  يف جوف السموم

  لعل غزالن املىن ختتال
  من جذع النخيل

  حلروفومن عراجني ا
  ..لتلهب اخليل العناق 
  ..تقود أمنية الدروب 

  تشدها من حتت أقدام الظالم
  إىل اخلالص

  :وقلت للرفقاء 
  هذا مركب

  فاستعصموا من طاعنات الزيف
  يف وجع القصائد
  علّ مشس األمن

  من وهج التلظي تستدير
  ..لعلها 

  أو علّ عطرك إذ تشد على جذوع
  احلرف يسري
  ال جودي: قالت األمواج 

  فأنت هناك وحدك والرفاق
  تقاتلون الريح
  تصدية وثأثأة

  ز نوما زال الفؤاد ي
  قل للشعر موعده

  وقل للدرب ما يرجو
  ويل قلب وأمنية

  وال تزد

  
  

                                           
  .٥٥: وائل وجدي، ص" عبداهللا السيد شرف الذي عرفته: "من كتاب) ١(



 ٥١٥

  )١(حممد يوسف:  إىل الصديق الشاعر –يوسف حيترف اآله 
  

  أغنية خضراء) يوسف ( 
  يغين لغنيمات األفق وحيتضن النيل

  مل بني يديه رؤاهويبذر خيل األحالم وحي
  لكن النيل بال عينني

  ..وال أذنني 
  ..متيل خطاه 
  األحزانخارطة ) يوسف ( فلتدخل يا 

  ..وحتترف اآله 
  الوقت كسكني ميضي

  واألرض تقطع حلتها وأصابعها
  ) :يوسف ( قلت ل 

  خذين زغباً يف أجنحة رؤاك
  ..وبوئين فوق خزائن حزنك 

  تلك مدائنهم ما لك فيها أو يل
  لباس الصرب وأوجاع التاريخغري 

  ..وزيتهم عن قلب يعصره النخاسون 
  وعن مصلوب لدجاجلة األرض تنقر فيه

  أجبين عن شرذمة تبتلع حصادي
  إذ ميشي النيل على الطرقات

  يبيع الذرة وأكياس اللب
  )يوسف ( وأعرض عن وجعي يا 

  أيتها العري سرقنا: أذِّن 
  وملن جاء بنيلي أبواب التاريخ

   األوراقوزقزقة
  :وقل يل 

  من قد قميصك وقميصي ؟
  ..ملاذا أحببت النخل وغنيت لكل عصافري األفق 

  تأبطت النيل ومارست األشعار ؟
  نعال لنستبق الدائرةُ اكتملت

  ..واألرض تضيق علينا 
  آية يتمك تتلبسها آية يتمي
  أنت املخطوف املشغوف
  امللقى بني الفجوة واجلفوة

  اجلفوة والفجوةإذ أحزاين تنقل ما بني 
  ..فاستغفر ملواجيعي 

  ما بني فؤادي ورؤاك
  سنابل قمح وحدائق من أعناب وخنيل

  متلؤها األسئلة امللغومة
  ..فادخل من أي األبواب 

  خطانا بني الذئب وبني التيه تدور
  وكل رؤانا حتت عزيف الصمت ختور

  ..وتزدرد صداه 
  ما زال خبارطة التيه) يوسف ( 

  سم اآلهيراوده النيل ويقت

  
  

                                           
  .٥٧: وائل وجدي، ص" رف الذي عرفتهعبداهللا السيد ش: "من كتاب )١(



 ٥١٦

  )١(قصائد قصرية 
  

– ١ –  
  

  ما مهين الوقوف للسؤال
  قدام املَلك

  يهزين سؤاله
  فمرة أجيبه

  ومرة يطأطئ الفؤاد رأسه
  من الذي حواه يف الدىن

  وما سلك
  ما مهين

  ولو تكوكبت علي دورة الفلك
  لكن أذوب قطرة فقطرة

  وأستحي من برهة
  أمر فيها يا إهلي مذنبا

  بني يديك
  

– ٢ –  
  

  حتشمي ا
  ودعي يل خيطاً من قبس الطاعة

  أنسجه يف األكفان
  علّ املوىل يغفر يل
  حني يذوب العمر

  وحيتشد امللكان
  

                                           
  .٦٤: وائل وجدي، ص" عبداهللا السيد شرف الذي عرفته: "من كتاب) ١(



 ٥١٧

– ٣ –  
  

  للخائفني بظهر األرض خمتبأ
  وباب عفوك إن
  قامت قيامتهم
  يا رب ملتجأ

  

– ٤ –  
  

  أبواب مجةُ للعفو
  وأبواب مجةُ للرمحة والغفران

  فلماذا اخلوف
  ان ؟وبضعة أبواب للنري

  

– ٥ –  
  

  الطريق كما كان
  نفس الطريق

  ..ونفس البيوت 
  ..عيون احلوانيت 
  ..ضوء املصابيح 

  ..اخضرار النسيم 
  ..حفيف السكون 

  كل شيء كما كان باألمس
  غري قلبني كانا هنا حيلمان

  ويف نشوة
  خيبشان الفضاء الصموت
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– ٦ –  
  

  تغري الطريق
  مللم الربيع ثوبه
  وأعلن السفر

  اء بابهوفتح الشت
  وقهقه املطر

  ..ال شيء هاهنا 
  ال شيء.. ال شيء 

  سوى جنم عجوز
  يف فراشه ينوء
  حتت سطوة

  احلروف والسهر
  

– ٧ –  
  

  متهم بإثارة هذي الضوضاء
  متهم بالشغب املرفوض

  وهزهزة الكون
  ورجرجة املاء

  ..متهم 
  ترفق: قلت 

  هذا إن كنت أخاطب
  يا موالي األحياء
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  : املصادر – ١
  

  : دواوين الشاعر –أ 

  
  .م١٩٨٠، ١: العروس الشاردة، أصوات معاصرة، الزقازيق، ط–١
  .م١٩٨٢، ١: احلرف التائه، أصوات معاصرة، الزقازيق، ط–٢
  .م١٩٨٤، ١: القافلة، أصوات معاصرة، الزقازيق، ط–٣
  .م١٩٨٦، ١:ية، من مطبوعات جملة الرافعي، طنطا، ط قراءة يف صحيفة يوم–٤
  .م١٩٨٦، ١: االنتظار واحلرف اهد، الس األعلى للثقافة، القاهرة، ط–٥
  .م١٩٨٧، ١: تأمالت يف وجه مالئكي، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط–٦
  .م١٩٩٤، ١: مملكتان، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، ط–٧
  .م١٩٩٥، ١: ديوان عبداللَّه السيد شرف، اهليئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ط–٨
  

  : املخطوط –ب 

  
  . مصورة خبط الشاعر تضم سبعة عشر نصا–١
  . مصورة خبط الشاعر تضمنت ستة عشر نصا–٢
  . مصورة مطبوعة باحلاسب عدد نصوصها ستة وعشرون–٣
  

  : الدوريات –ج 

  
  . ه١٤١٦/ ، مجادى األوىل٣١: بية، الصادرة عن نادي الرياض األديب، العدد جملة األد–١
/ مايو–إبريل–، مارس٥–٤–٣: ، والعدد١٩٨٢/  فرباير–، يناير٢ –١: العدد) لبنانية( جملة األديب، –٢

  .م١٩٨٢
  . ه١٤١٥/  ومجادى األولى ، ه١٤٠٩/ شعبان) سعودية( جملة احلرس الوطين، –٣
/ ، مارس١٢: م، والعدد١٩٨٧/ ، نوفمرب٨: م، والعدد١٩٨٦/ ، فرباير١١: العدد) عوديةس( جملة اخلفجي، –٤

: م، والعدد١٩٩٠/ ، مارس١٢: م، والعدد١٩٨٩/ ، فرباير١١: م، والعدد١٩٨٩/، يناير١٠: م، والعدد١٩٨٨
  .م١٩٩٥/ ، نيسان١٠: م، والعدد١٩٩٥/ ، أغسطس٢
  ).قصائد مل تنشر: (م، بعنوان١٩٩٦/ ر، فرباي٣٦–٣٢: العدد) مصرية( جملة الرافعي، –٥
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/  وربيع اآلخر ، ه١٤١٤/  وذو القعدة  ، ه١٤١٣/  وربيع األول ، ه١٤٠٩/ ذو القعدة) سعودية( الة العربية، –٦
  . ه١٤١٥

  . ه١٤١٦/ ، شعبان٢٣٠:  والعدد ، ه١٤١٦/ ، حمرم٢٢٣: العدد) سعودية( جملة الفيصل، –٧
:  والعدد ، ه١٤١٤/ ، ربيع األول١٢٢:  والعدد ، ه١٤٠٩/ ، مجادى اآلخرة٦٧:  العدد)إماراتية( جملة املنتدى، –٨

  . ه١٤١٥/ ، ذو احلجة١٤٢
، )مقطوعتان(  ه١٤٠٦/  ومجادى األولى ، ه١٤٠٥/ بورج  ، ه١٤٠٥/ مجادى اآلخرة) سعودية( جملة املنهل، –٩

/  ومجادى األولى ، ه١٤١١/ شوال/ ان ورمض ، ه١٤١١/ ورجب ، ه١٤١٠/  ومجادى األولى ، ه١٤٠٧/ وشعبان
  . ه١٤١٤

  
  : مصادر أخرى –د 

  
، ١:حسني علي حممد، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط. د" مقاالت وحماورات: وحي املساء: " قصيدتان من كتاب–١

  .١٥٨، ١٥٧: ص) معاناة وعطاء: عبداللَّه السيد شرف: (م، دراسة بعنوان١٩٩٩
وائل وجدي، مركز احلضارة العربية، القاهرة، " للَّه السيد شرف الذي عرفتهعبدا: " أربع قصائد من كتاب–٢
  .٧٦، ٦٦، ٥٥، ٣٨: ، ص)قصائد مل تنشر: (م، فصل بعنوان٢٠٠٠، ١:ط
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  : املراجع – ٢
  

  : املطبوع –أ  

  
اهرة، النعمان القاضي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الق. املوقف والتشكيل اجلمايل، د: أبو فراس احلمداين -١

  .م١٩٨٢
، ٣:خليل حممود عساكر وآخرين، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط:  أخبار أيب متام،  أبو بكر الصويل، حتقيق -٢

  . ه١٤٠٠
  . ه١٤٠٢، ١:مفيد حممد قميحة، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط. حياته وشعره، د:  األخطل الصغري -٣
، ٦: بن حسني، دار عبدالعزيز آل حسني، الرياض، طحممد بن سعد. د.  األدب احلديث تاريخ ودراسات، أ -٤

  . ه١٤١٩
  .ت. أدب السياسة يف العصر األموي، أمحد احلويف، دار القلم، بريوت، د -٥
  .م١٩٨٨، ٩:شوقي ضيف، دار املعارف، القاهرة، ط.  األدب العريب املعاصر يف مصر، د -٦
  .ت.د األدب وفنونه، عزالدين إمساعيل، دار الفكر العريب، القاهرة،  -٧
  .ت.، د٣:حممد مندور، مكتبة ضة مصر ومطبعتها، القاهرة، ط.  األدب ومذاهبه، د -٨
عزالدين إمساعيل، دار الفكر العريب، القاهرة، . عرض وتفسري ومقارنة، د:  األسس اجلمالية يف النقد العريب -٩

  . ه١٤١٢
  .م١٩٥١ األسس النفسية لإلبداع النفسي، مصطفى سويف، دار املعارف، القاهرة، -١٠
  .م١٩٩٦ أسس النقد األديب عند العرب، أمحد أمحد بدوي، دار ضة مصر، القاهرة، -١١
حممد عبدالقادر أمحد وأمحد حممد عبيد، مكتبة النهضة املصرية، . د:  األصنام، هشام بن حممد الكليب، حتقيق-١٢

  .م١٩٩٣القاهرة، 
لرئاسة العامة لرعاية الشباب، حائل،  أصول الرمز يف الشعر احلديث، أبو عبدالرمحن بن عقيل الظاهري، ا-١٣

   . ه١٣٩٨
  .م١٩٩٢، ٩: أصول النقد األديب، أمحد الشايب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط-١٤
  .م١٩٧٥، ١:اف، أمني هويدي، دار الطليعة، بريوت، طز ن وعلى حرب االست١٩٦٧ أضواء على نكسة -١٥
  .م١٩٩٢، ١٠:وت، ط األعالم، خريالدين الزركلي، دار العلم للماليني، بري-١٦
  .م١٩٩٩، ١: ألوان من احلب، بدر بدير، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط-١٧
  . ه١٤٠٧، ١:إميل خليل بيدس، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط:  أمراضنا وكيفية معاجلتها، ترمجة-١٨
  . ه١٤١٢، ٣: أهدى سبيل إىل علمي اخلليل، حممود مصطفى، دار الكتب العلمية، بريوت، ط-١٩
  .م١٩٩٥عبدالعظيم رمضان، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، .  من تاريخ مصر، د أوراق-٢٠
حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة التجارية الكربى، :  أوضح املسالك إىل ألفية بن مالك، ابن هشام، حتقيق-٢١

  . ه١٣٨٦، ٥:القاهرة، ط



 ٥٢٣

  . ه١٤٠٨ي حممد البجاوي، دار اجليل، بريوت،  أيام العرب يف اجلاهلية، حممد أبو الفضل إبراهيم وعل-٢٢
  .م١٩٨٥، ١:عادل الفرجيات، دار أسامة، دمشق، ط.  إضاءات يف النقد األديب، د-٢٣
مطبوع مع  ) ، ه١٤١٠، ٧: اإليضاح لتلخيص علوم املفتاح، اخلطيب القزويين، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط-٢٤

  ).بغية اإليضاح لعبداملتعال الصعيدي
  . ه١٣٩٤، ٢:لشعر العريب من البيت إىل التفعيلة، مصطفى مجال الدين، مكتبة النعمان، بغداد، ط اإليقاع يف ا-٢٥
  .م١٩٨٩، ١: اإليقاع يف الشعر العريب،عبدالرمحن الوجي، دار احلصاد، دمشق، ط-٢٦
  .م٢٠٠٠، ١: ابتسامات باكية، بدر بدير، اهليئة العامة لقصور الثقافة، حمافظة الشرقية، مصر، ط-٢٧
  .م١٩٦١ه القومي يف الشعر املعاصر، عمر الدقاق، نشر معهد الدراسات العربية العالية، القاهرة،  االجتا-٢٨
حسني علي حممد، مستل من جملة كلية اللغة . دراسة موضوعية وفنية، د:  االجتاه الوجداين يف شعر بدر بدير-٢٩

  .م٢٠٠٠ – ه١٤٢١، ١٩: العربية باملنصورة، العدد
  . ه١٤٠١، ٢:عبدالقادر القط، دار النهضة العربية، بريوت، ط. شعر العريب املعاصر، د االجتاه الوجداين يف ال-٣٠
  .م١٩٨٢، ٧: االجتاهات األدبية يف العامل العريب احلديث، أنيس املقدسي، دار العلم للماليني، بريوت، ط-٣١
  .ت.حممد نايل، مطبعة العاصمة، القاهرة، د.  اجتاهات وآراء يف النقد األديب احلديث، د-٣٢
علي عشري زايد، دار الفكر العريب، القاهرة، .  استدعاء الشخصيات التراثية يف الشعر العريب املعاصر، د-٣٣
  . ه١٤١٧، ٢:ط

، ١:حممد عزير مشس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط:  حبوث وحتقيقات، عبدالعزيز امليمين، أعدها للنشر-٣٤
  .م١٩٩٥

  . ه١٤٠٨، ١:د أبو ملحم وآخرِين، دار الريان للتراث، القاهرة، طأمح. د:  البداية والنهاية، ابن كثري، حتقيق-٣٥
  .م١٩٧٩يوسف حسني بكار، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، .  بناء القصيدة العربية، د-٣٦
  .ت.عبدالسالم هارون، دار اجليل، بريوت، د:  البيان والتبيني، اجلاحظ، حتقيق-٣٧
، ٢:إبراهيم عبدالرمحن حممد، مكتبة الشباب، القاهرة، ط.  والنقد، ددراسات يف األدب:  بني القدمي واجلديد-٣٨

  .م١٩٨٧
  . ه١٣٥٩، ١: تاريخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعي، املكتبة التجارية الكربى، مصر، ط-٣٩
  . ه١٣٩٩ تاريخ األمم وامللوك، الطربي، دار الفكر للنشر والتوزيع، بريوت، -٤٠
  .م١٩٩٥رمزي ميخائيل، القاهرة، .  د تاريخ السياسة والصحافة املصرية،-٤١
  . ه١٣٩١ تاريخ الشعر العريب احلديث، أمحد قَبش، دار اجليل، بريوت، -٤٢
  . ه١٤٠٥، ١: تاريخ النقد األديب عند العرب، طه أمحد إبراهيم، دار الكتب العلمية، بريوت، ط-٤٣
  .ت. تاريخ النقد العريب، حممد زغلول سالم، دار املعارف، مصر، د-٤٤
  . ه١٤١٨، ١:ألعالم، حممد خري رمضان يوسف، دار ابن حزم، بريوت، ط تتمة ا-٤٥
أنس داود، املؤسسة املصرية العامة للتأليف والنشر ودار الكتاب العريب، القاهرة، .  التجديد يف أدب املهجر، د-٤٦

  .م١٩٦٧
  . ه١٤١٠، ١:صابر عبدالدامي، مكتبة اخلاجني، مصر ط.  التجربة اإلبداعية يف ضوء النقد احلديث، د-٤٧



 ٥٢٤

 التصريح على التوضيح، األزهري، املطبوع مع شرح الشيخ ياسني العليمي، دار إحياء الكتب العربية، -٤٨
  .ت.القاهرة، د

  .م١٩٧٥علي عباس علوان، من منشورات وزارة األعالم العراقية، بغداد، .  تطور الشعر العريب يف العراق، د-٤٩
  .ت.طبعة الرسالة، القاهرة، د تطور الصحافة العربية يف مصر، أنور اجلندي، م-٥٠
  . ه١٤٠٢، ٤:إبراهيم عبده، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، ط.  تطور الصحافة املصرية، د-٥١
 التطور والتجديد يف الشعر املصري احلديث، عبداحملسن طه بدر، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، -٥٢

  .م١٩٩١
  .ت.دار العودة ودار الثقافة، بريوت، دعز الدين إمساعيل، .  التفسري النفسي لألدب، د-٥٣
  .م١٩٨٧ ثرثرة على مائدة ديك اجلن، فتحي سعيد، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، -٥٤
  .م١٩٨٠ماهر مهدي هالل، دار الرشيد، بغداد، .  جرس األلفاظ ودالالا يف البحث البالغي والنقدي، د-٥٥
  . ه١٤١١، ٢:كر املعاصر، بريوت، طفايز الداية، دار الف.  مجاليات األسلوب، د-٥٦
  .م١٩٩٤، ٣:طه وادي، دار املعارف، القاهرة، ط.  مجاليات القصيدة املعاصرة، د-٥٧
  . ه١٤٠٦، ٢:حممد اهلامشي، دار القلم، دمشق، ط. د:  مجهرة أشعار العرب، أبو زيد القرشي، حتقيق-٥٨
يم وعبدايد قطامش، املؤسسة العربية حممد أبو الفضل إبراه:  مجهرة األمثال، أبو هالل العسكري، حتقيق-٥٩

  . ه١٣٨٤، ١:احلديثة، القاهرة، ط
  . ه١٤٠٩، ١٢: جواهر البالغة، أمحد اهلامشي، دار الفكر، بريوت، ط-٦٠
  . ه١٤٠٦، ١:حممد محود، دار الكتاب اللبناين، ط. بياا ومظاهرها، د:  احلداثة يف الشعر العريب املعاصر-٦١
  .ت.صر، هيئة البحوث العسكرية، مطابع األهرام التجارية، القاهرة، د حرب العدوان الثالثي على م-٦٢
اجلولة العربية اإلسرائيلية الرابعة، حسن البدري وطه احملبوب وضياءالدين زهدي، اهليئة :  حرب رمضان-٦٣

  .م١٩٧٥املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
  . ه١٣٩٢، ٢:مني، دار صادر، بريوت، طبكري شيخ أ.  احلركة األدبية يف اململكة العربية السعودية، د-٦٤
ماهر حسن فهمي، معهد البحوث والدراسات العربية، القاهرة، .  احلنني والغربة يف الشعر العريب احلديث، د-٦٥

  .م١٩٧٠
  . ه١٤١٠، ١: حول الثقافة والتعليم، جنيب حمفوظ، الدار املصرية اللبنانية، القاهرة، ط-٦٦
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، ١: احلديث، بشرى موسى صاحل، املركز الثقايف العريب، بريوت، ط الصورة الشعرية يف النقد العريب-١١٩
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  .م١٩٨٨ الصورة والبناء الشعري، حممد حسني عبداللَّه، دار املعارف، القاهرة، -١٢٦
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  .م١٩٤٤، ٢:القاهرة، ط
راهيم، دار الفكر العريب، علي البجاوي وحممد أبو الفضل إب:  كتاب الصناعتني، أبو هالل العسكري، حتقيق-١٦٧

  .م١٩٧١، ٢:ط
  .م١٩٩٩، ١:حسني علي حممد، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط.  كتب وقضايا يف األدب اإلسالمي، د-١٦٨
  . ه١٤١٤، ٣: لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بريوت، ط-١٦٩
  .ت. اللغة الشاعرة، عباس حممود العقاد، مطبعة االستقالل الكربى، د-١٧٠
السعيد الورقي، دار النهضة العربية، بريوت، . مقوماا الفنية وطاقاا اإلبداعية، د:  احلديث لغة الشعر العريب-١٧١

  .م١٩٨٤، ٣:ط
  .م١٩٨٠إبراهيم السامرائي، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، بريوت، .  لغة الشعر بني جيلني، د-١٧٢
  .م١٩٩٨، ٢:لقاهرة، ط لن جيف البحر، بدر بدير، سلسلة أصوات معاصرة، حمافظة الشرقية، ا-١٧٣
عوض بن محد القوزي، دار املعارف، القاهرة، . د:  ما حيتمل الشعر من الضرورة، أبو سعيد السريايف، حتقيق-١٧٤

  . ه١٤١٢، ٢:ط
  .م١٩٧٣، ٢:دراسة ونقد وموازنة، عباس حسن، دار املعارف، مصر، ط:  املتنيب وشوقي وإمارة الشعر-١٧٥
حممد حميي الدين عبداحلميد، مطبعة البايب احلليب، :  ابن األثري، حتقيق املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر،-١٧٦

  .م١٩٣٩القاهرة، 
حممد أبو الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة، :  جممع األمثال، أمحد بن حممد امليداين، حتقيق-١٧٧

  .ت.د
، ١: ، مطابع الفرزدق، الرياض، طحممد بن سعد بن حسني. د. املدائح النبوية بني املعتدلني والغالة، أ-١٧٨

  . ه١٤٠٦
  . ه١٤٠٩، ١:سعد عبداملقصود ظَالَم، دار املنار، القاهرة، ط.  مدخل إىل النقد احلديث، د-١٧٩
  . ه١٤٠١إبراهيم السعافني، دار األندلس، بريوت، .  مدرسة اإلحياء والتراث، د-١٨٠
  .م١٩٨٨اهرة،  مذكرايت يف السياسة والثقافة، ثروت عكاشة، مكتبة مدبويل، الق-١٨١
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 املرشد إىل فهم أشعار العرب وصناعتها، عبداللَّه الطيب اذوب، مطبعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة، -١٨٢
  .م١٩٥٥
، ١:حممد حسن عثمان، مصر للخدمات العلمية والنشر، القاهرة، ط.  املرشد الوايف يف العروض والقوايف، د-١٨٣

  . ه١٤١٩
حممد حميي الدين عبداحلميد، مطبعة دار : سن املسعودي، حتقيق مروج الذهب ومعادن اجلوهر، أبو احل-١٨٤

  . ه١٣٦٧، ٢:السعادة، مصر، ط
  . ه١٤١٩مسند اإلمام أمحد، أمحد بن حنبل، بيت األفكار الدولية، -١٨٥
  .ت.مصطفى ناصف، مكتبة الشباب، القاهرة، د. مشكلة املعىن يف النقد احلديث، د-١٨٦
  .م١٩٩٩، ٧:بكري شيخ أمني، دار العلم للماليني، بريوت، ط.  د مطالعات يف الشعر اململوكي والعثماين،-١٨٧
  . ه١٤٠٠حممد بن سعد بن حسني، النادي األديب بالرياض، . د.  املعارضات يف الشعر العريب، أ-١٨٨
  . ه١٤٢٠، ١:أمحد اجلدع، دار الضياء، عمان، ط.  معجم األدباء اإلسالميني املعاصرين، د-١٨٩
  .م١٩٨٤، ٢:، دار العلم للماليني، بريوت، ط املعجم األديب، جبور عبدالنور-١٩٠
  . ه١٤٠٥، ١:عفيف عبدالرمحن، دار العلوم، الرياض، ط.  معجم األمثال العربية القدمية، د-١٩١
 معجم البابطني للشعراء العرب املعاصرين، مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطني لإلبداع الشعري، -١٩٢

  .م١٩٩٥، ١:الكويت، ط
  . ه١٤٠٢، ٢:ة، بدوي طبانة، دار العلوم، الرياض، ط معجم البالغة العربي-١٩٣
  . ه١٤١١حممد عبداللطيف إبراهيم، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، .  معجم املصطلحات الطبية، د-١٩٤
  . ه١٤١٣، ١: املعجم املفصل يف األدب، حممد التوجني، دار الكتب العلمية، بريوت، ط-١٩٥
  .ت.دار الشعب، القاهرة، د معركة العبور ايدة، أمحد حسني، -١٩٦
حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العصرية، بريوت، :  مغين اللبيب عن كتب األعاريب، ابن هشام، حتقيق-١٩٧

  . ه١٤٠٧
  .م١٩٨٢، ٢:جابر عصفور، دار التنوير للطباعة والنشر، بريوت، ط.  مفهوم الشعر، د-١٩٨
  .م١٩٩٣واإلعالم، القاهرة، عبدالناصر ذكرى مولده، دار صوت العرب للثقافة :  املقتطف-١٩٩
  .م١٩٠٤ مقدمة اإللياذة، سليمان البستاين، مطبعة اهلالل، القاهرة، -٢٠٠
أمحد أمني وعبدالسالم هارون، مطبعة جلنة التأليف والترمجة :  مقدمة شرح ديوان احلماسة، املرزوقي، حتقيق-٢٠١

  .م١٩٦٧، ٢:والنشر، القاهرة، ط
  . ه١٤٠١، ١:ر املريخ، الرياض، طعلي علي مصطفى، دا.  من األدب احلديث، د-٢٠٢
  .م١٩٩٩، ١:حسني علي حممد، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط.  من وحي املساء، د-٢٠٣
  .م١٩٨٧، ١٥: املنجد يف اللغة واألعالم، جمموعة من املؤلفني، دار املشرق، بريوت، ط-٢٠٤
ن اخلوجة، دار الغرب حممد احلبيب ب:  منهاج البلغاء وسراج األدباء، أبو احلسن حازم القرطاجين، حتقيق-٢٠٥

  .م١٩٨١، ٢:اإلسالمي، بريوت، ط
 .ت.حممد حميي الدين عبداحلميد، املكتبة العلمية، بريوت، د:  املوازنة بني أيب متام والبحتري، اآلمدي، حتقيق-٢٠٦

  .ت. املوازنة بني الشعراء، زكي مبارك، املكتبة العصرية، بريوت، د-٢٠٧
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  . ه١٤١١، ١:الشروق، القاهرة، طناصر األنصاري، دار .  موسوعة حكام مصر، د-٢٠٨
  . ه١٤١٣، ٣:صابر عبدالدامي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط.  الشعر العريب بني الثبات والتطور، دموسيقا -٢٠٩
  .١:حممد عبداملنعم خفاجي، دار ابن زيدون، بريوت، ط. أوزانه وقوافيه، د:  الشعر العريبموسيقا -٢١٠
، ٢: مدحت اجليار، دار ندمي للصحافة والنشر، القاهرة، ط.قضايا ومشكالت، د:  الشعر العريبموسيقا -٢١١

  .م١٩٩٢
  .م١٩٦٨، ١:شكري حممد عياد، دار املعرفة، القاهرة، ط.  الشعر العريب، دموسيقا -٢١٢
  .م١٩٧٨، ٥:إبراهيم أنيس، مكتبة األجنلو املصرية، القاهرة، ط.  الشعر، دموسيقا -٢١٣
حمب الدين اخلطيب، املطبعة السلفية، القاهرة، : ين، حتقيق املوشح يف مآخذ العلماء على الشعراء، املرزبا-٢١٤

  . ه١٣٨٥، ٢:ط
  . ه١٤٠٦ ميزان الذهب يف صناعة شعر العرب، أمحد اهلامشي، دار الكتب العلمية، بريوت، -٢١٥
  .م١٩٦٦، ٣: النحو الوايف، عباس حسن، دار املعارف، مصر، ط-٢١٦
  .م١٩٨٠مان، مكتبة الشباب، القاهرة، عبدالفتاح عث.  نظرية الشعر يف النقد العريب القدمي، د-٢١٧
  .م١٩٩٦حممد غنيمي هالل، دار ضة مصر، القاهرة، .  النقد األديب احلديث، د-٢١٨
  .م١٩٧٢، ٤: النقد األديب، أمحد أمني، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط-٢١٩
  . ه١٤٠٣، ٥: النقد األديب، سيد قطب، دار الشروق، القاهرة، ط-٢٢٠
  . ه١٣٩٨حممد صادق عفيفي، مكتبة اخلاجني، القاهرة، . زنات، د النقد التطبيقي واملوا-٢٢١
  . ه١٣٩٨، ١:عبداملنعم خفاجي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة، ط:  نقد الشعر، قدامة بن جعفر، حتقيق-٢٢٢
  .م١٩٩٦حممد مندور، دار ضة مصر، القاهرة، .  النقد املنهجي عند العرب، د-٢٢٣
  .ت.مد مندور، مطبعة ضة مصر، القاهرة، دحم.  النقد والنقاد املعاصرون، د-٢٢٤
  . ه١٤١٣، ١:حلمي القاعود، دار األرقم، الزقازيق، ط.  الورد واهلالوك، د-٢٢٥
حممد أبو الفضل إبراهيم وعلي حممد :  الوساطة بني املتنيب وخصومه، علي بن عبدالعزيز اجلرجاين، حتقيق-٢٢٦

  .ت.البجاوي، مطبعة عيسى البايب احلليب، القاهرة، د
حممد حميي الدين عبداحلميد، مكتبة النهضة املصرية، : وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، ابن خلِّكان، حتقيق -٢٢٧

  .م١٩٤٨، ١:القاهرة، ط
عبدالعزيز بن حممد الفيصل، مطابع الفرزدق، الرياض، .  وقفات على االجتاه اإلسالمي يف الشعر العريب، د-٢٢٨

  . ه١٤١٤
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  : املخطوط –ب 
  

كلية ب  قسم األدبة الشعرية من منظور الشعراء املعاصرين، حممد الدوغان، رسالة دكتوراه مقدمة إىل التجرب–١
  . ه١٤١٩: اللغة العربية جبامعة اإلمام، الرياض، سنة

حممد فكري اجلزار، دراسة نقدية من سبع وثالثني صفحة .  التشكيل بني الشعرية والتعبري عند عبداللَّه شرف، د–٢
  .ا من ابن الشاعرحصلت عليه

 شعر ذوي العاهات يف األدب املصري احلديث، علي عبدالوهاب مطاوع، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية اللغة –٣
  . ه١٤١٤:  جامعة األزهر، سنة–العربية بالزقازيق

 ثنائية التوافق ال التضاد، أمحد عبداحلفيظ شحاتة، دراسة نقدية من ست صفحات حصلت:  عبداللَّه شرف–٤
  .عليها من ابن الشاعر

  

  : الدوريات –ج 
  

  . ه١٤١٥/ ١٨/١٠، ٨٨: عدد) مصرية( صحيفة أخبار األدب، –١
  . ه٤/٣/١٤٢٢: ، األحد١٢٠٢٥: ، العدد٣٨:  صحيفة الرياض، تصدرها مؤسسة اليمامة الصحفية، السنة–٢
  . ه١٤١٧/ رمضان– شعبان–، رجب١٣:  جملة األدب اإلسالمي، تصدرها رابطة األدب اإلسالمي العاملية، العدد–٣
  .م١٩٨٣/ يوليو– يونيو–، مايو٤٣: ، السنة٧–٦–٥:  جملة األديب اللبنانية، األعداد–٤
  . ه٢٥/١٠/١٤٢١، ٣: ، العدد٤٤: ، السنة)سورية( جملة الثقافة األسبوعية، –٥
  .عرم، جمموعة دراسات عن الشا١٩٩٥/، يونيه٨١: العدد) مصرية( جملة الثقافة اجلديدة، –٦
  .م، جمموعة دراسات عن الشاعر، ولقاءان معه١٩٩٦/ ، فرباير٣٦–٣٢: العدد) مصرية( جملة الرافعي، –٧
  . ه١٤٢١/ ، رمضان٢٨٤: العدد) سعودية( الة العربية، –٨
 ثقافة –تصدرها اهليئة العامة لقصور الثقافة) الذكرى السنوية: عبداللَّه شرف: ( مطوية من وجهني بعنوان–٩

  .م١٩٩٨/ية، يونيوالغرب
  

  : اللقاءات –د 
  

  . ه١٤١٩له بصناديد، صيف عام ز ن مقابلة مع حممود عبداللَّه شرف يف م–١
  . ه١٤٢٠/ ٧/٢:  مقابلة مع الدكتور حسني علي حممد يف الكلية يوم السبت، املوافق–٢
  . ه١٤٢٠له بصناديد، ربيع عام ز ن مقابلة مع حممود عبداللَّه شرف يف م–٣
  . ه١٠/٧/١٤٢١: لة مع الدكتور أمحد زلط يف مكتبه يوم السبت، املوافق مقاب–٤
  . ه١٤/١١/١٤٢١:  مقابلة مع الدكتور حسني علي حممد يوم اخلميس، املوافق–٥
  . ه١٩/٢/١٤٢٢: له مغرب يوم األحد، املوافقز ن مقابلة مع الدكتور حممد بن سعد بن حسني يف م–٦
ل الثاين، يوم ز نع الدكتور حسني علي حممد، والدكتور أمحد زلط، يف م حديث مسجل مدته مثانون دقيقة م–٧

  . ه٢٧/٢/١٤٢٢: اإلثنني، املوافق
:  جمموعة إفادات هاتفية من الدكتور حسني علي حممد، وحممود عبداللَّه شرف طوال مدة البحث، من عام–٨

  . ه١٤٢٢إىل   ه١٤١٩
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  ٢....... ..................................................................... املقدمة –
  

  )حياته وعصره(التمهيد 

  :حياته  –
  ٧....... ..............................................نشأته ومكوناته الثقافية  – ١
  ١٢.. .........................................................:  آثاره األدبية – ٢

  ١٢........................ .....................: ........ شعره املنشور –أ 
  ١٤........................... ........................ شعره املخطوط –ب 
  ١٤......................... ...................................... نثره –ج

  :عصره  –
  ١٦...... .........................................ة واالجتماعية  احلالة السياسي– ١
  ٢٨......................... ........................... احلالة الفكرية والثقافية – ٢

  

  )الدراسة املوضوعية: (الفصل األول 

  ٣٣............ ..........................................: ........ الشعر الوجداين – ١
  ٣٤.............................. ...................................... الغزل –أ 

  ٤٢....................... ........................................... احلنني –ب 
  ٤٧.................. .............................................. الشكوى –ج 

  ٥٧...... ..................................................: ........ الشعر التأملي – ٢
  ٥٨................................................ ............... التأمل ارد –أ 

  ٦٥................................................ .......... التأمل الفلسفي –ب 
  ٧٣........................................... .........: ........ الشعر االجتماعي – ٣

  ٧٤............................................ ............ القضايا االجتماعية –أ 
  ٨٤......................................... .................... اإلخوانيات –ب 
  ٩٤................................. .................................راثي  امل–ج 

  ٩٨............. ...................................................عر السياسي ش ال– ٤
  ١١٠ .......................................................... : موضوعات أخرى – ٥

  ١١٠................. ...........................................يين  الشعر الد–أ 
  ١١٥................ .......................................... الشعر الوطين –ب 
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  )الدراسة الفنية: (الفصل الثاين 

  
  ١٢٢......... ..................................................: . التجربة الشعرية – ١

  ١٢٣..................................... ................... الداللة املوضوعية –أ 
  ١٣١............................. .............................. الداللة الفنية –ب 

  ١٣٨....... .................................................: .... األفكار واملعاين – ٢
  ١٤١.............................. ............................. مصادر معانيه –أ 

  ١٥٧............................. ...................... بني التقليد واالبتكار –ب 
  ١٦٣..................................................  بني الوضوح والغموض –ج

  ١٧١............................ ...............................األلفاظ والتراكيب  – ٣
  ١٩٠..................................... .....................: ..... بناء القصيدة – ٤

  ١٩٠.................................... ..................... الوحدة العضوية –أ 
  ٢٠٠................................. ...............................طالع  امل–ب 
  ٢٠٤........................................ ................. الطول والقصر –ج 
  ٢١٠................................................ ................ اخلواتيم –د 
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Abstract 
 

 
The title of this thesis is «The Poetry of ABDULH 

SHARAF (١٩٤٤ -١٩٩٥) (١٣٦٣ -١٤١٥ Hijri); A Thematic 
and Artistic Study». It studied the poetry of Abdulh 
Sharaf, who was one of Arab poet in Egyept. 

 

This study figured out that Abdulh Sharaf was a good 
poet, since he was in balance regarding Arab poetic 
heritage and his time, as well as benefited from people 
before him. 

 

The strong and the weak points in his poetry was 
examined in this study by using descriptive and 
analytical methods which practiced according to the 
comprehensive and critical method. 

 

The thesis ends with an index of contents and a 
supplement which facilitates the completion of Abdulh 
Sharaf’s poetry. 
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